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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Δεν είναι αναγκαστικό να αλλάζεις.  Η επιβίωση άλλωστε δεν είναι υποχρεωτική … ”  - W. E. Deming 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, αποτελεί το επιστέγασμα μιας ερευνητικής 

προσπάθειας έξι ετών στην επιστημονική περιοχή της Διοίκησης Αλλαγής (Change 

Management). Το βασικό ερέθισμα για την μελέτη του συγκεκριμένου ερευνητικού 

πεδίου προήλθε από την βιωματική παρατήρηση του συγγραφέα της διατριβής 

(στα πλαίσια των εργασιακών και εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων) σχετικά με 

την αυξανόμενη συχνότητα και πολυπλοκότητα των αλλαγών στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον και τη δυσκολία προσαρμογής του ανθρώπινου κεφαλαίου σε αυτές. 

Μια παρατήρηση που ενισχύθηκε από τη διαπίστωση ότι πλέον υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση τόσο των εγγενών χαρακτηριστικών της αλλαγής, όσο και του 

πλαισίου, της δομής και του περιεχομένου της. Κατά συνέπεια, αναδύθηκε η 

επιθυμία εξέτασης εάν η ετοιμότητα για αλλαγή και οι συναφείς 

συναισθηματικές/γνωστικές στάσεις των εργαζομένων μπορούν να αποτελέσουν 

μια σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, επηρεάζοντας θετικά τις 

χρηματοοικονομικές επιδόσεις των οργανισμών τους. 

Πιο αναλυτικά, η αλλαγή είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό της φύσης που 

απασχολεί τον άνθρωπο από την αρχή της ύπαρξης του. Στις μέρες μας όμως, οι 

αλλαγές εσωκλείουν εντονότερη ασάφεια, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα, 

συχνότητα και ένταση. Επιπλέον, πρόσφατες έρευνες επιδεικνύουν σημαντικό 

προβληματισμό για τη διαφοροποίηση των εγγενών χαρακτηριστικών της αλλαγής, 

του πλαισίου, της δομής και του περιεχομένου της. Κατά συνέπεια, σε ένα 

επιχειρησιακό περιβάλλον όπου η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η 

οργανωσιακή και ατομική ετοιμότητα για αλλαγή μπορούν να αποτελέσουν μια 

σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, κύριος σκοπός της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής είναι η δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός μοντέλου ανοχής της 

ασάφειας/αβεβαιότητας, προκειμένου να μπορέσει να ενισχυθεί η απόδοση των 

οργανωσιακών μελών σε σχέση με τις πολύπλοκες αλλαγές που βιώνουν στο 

εργασιακό τους περιβάλλον. 

Επιλέχτηκαν να εξεταστούν ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ο Τραπεζικός κλάδος εξαιτίας της σημαντικότητάς τους για 

την ελληνική οικονομία και του υψηλού ρυθμού αλλαγής που βιώνουν. 

Αντίστοιχα, επιλέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα τα διευθυντικά στελέχη, 

εξαιτίας του κομβικού τους ρόλου κατά την οργανωσιακή αλλαγή.  

Πιο αναλυτικά, εξετάζονται οι συναισθηματικές διαστάσεις των διευθυντικών 

στελεχών ως προς την αλλαγή (pleasure-arousal-dominance), το επίπεδο της 
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εργασιακής τους ικανοποίησης (job satisfaction), ο βαθμός της οργανωσιακής τους 

δέσμευσης (commitment), ο βαθμός ελέγχου που πιστεύουν ότι ασκούν στις 

αναδυόμενες εξελίξεις (locus of control), οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

προσωπική τους εμπλοκή (importance-interest), το επίπεδο της συναισθηματικής 

τους νοημοσύνης (emotional intelligence) και οι πολιτισμικές τους αξίες (cultural 

values). Ακολούθως, διερευνάται η σχέση της ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας 

(tolerance of ambiguity/uncertainty) των διευθυντικών στελεχών με τους 

προαναφερόμενους παράγοντες και η σχέση της με τις χρηματοοικονομικές 

επιδόσεις των οργανισμών τους (σε όρους κερδοφορίας και αποδοτικότητας). 

Η διδακτορική διατριβή ολοκληρώνεται με μια σειρά προτάσεων και 

πολιτικών οι οποίες βασίζονται στα αποτελέσματα της έρευνας και αποσκοπούν 

στην ενίσχυση της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών του κλάδου των ΤΠΕ και 

του Τραπεζικού κλάδου, αναφορικά με την ασάφεια, την αβεβαιότητα και την 

πολυπλοκότητα των αλλαγών που αντιμετωπίζουν στο περιβάλλον 

δραστηριοποίησης των οργανισμών τους. 
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ΜΕΡΟΣ 1Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

“Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ' αυτό μένειν” – Ηράκλειτος 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κίνητρα, ο σκοπός και οι στόχοι της 

έρευνας. Κατόπιν, αναλύονται οι πρωτοτυπίες της διδακτορικής διατριβής και 

παρουσιάζεται η συνολική δομή της. 

Η αλλαγή είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό της φύσης και της ζωής, που 

απασχολεί τον άνθρωπο από την αρχή της ύπαρξης του. Στις μέρες μας όμως οι 

σημαντικές εξελίξεις σε όλο το φάσμα του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και 

τεχνολογικού περιβάλλοντος καθιστούν την αλλαγή τον κανόνα και όχι την 

εξαίρεση (Mossholder et al., 2000). Οι αλλαγές σήμερα εσωκλείουν περισσότερη 

ασάφεια, αυξημένη αβεβαιότητα, εντονότερη πολυπλοκότητα, μεγαλύτερη 

συχνότητα και ισχυρότερη ένταση, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο την 

οργανωσιακή σταθερότητα μόνο ως μια προσωρινή κατάσταση (Kotter, 1998; 

Schein, 1993). Επίσης, πρόσφατες έρευνες επιδεικνύουν σημαντικό 

προβληματισμό αναφορικά με τη διαφοροποίηση των εγγενών χαρακτηριστικών 

της αλλαγής, του πλαισίου της, της δομής της και του περιεχομένου της (π.χ. 

Lichtenstein, 2000). Κατά συνέπεια, σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον όπου η μόνη 

βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα και ο ρυθμός των αλλαγών συνεχώς αυξάνεται, η 

οργανωσιακή και ατομική ετοιμότητα για αλλαγή, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα 

και εν τέλει, η αποτελεσματική διοίκηση των αλλαγών αποτελούν μια σημαντική 

πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Skinner et al.,  2002).   

Η οργανωσιακή αλλαγή είναι κυρίως μια συναισθηματική/γνωστική 

διαδικασία η οποία τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα 

συναισθηματικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά των μελών ενός οργανισμού 

(Bhushan & Amal, 1986). Ως εκ τούτου, καμία μελέτη οργανωσιακής αλλαγής δεν 

θα ήταν ολοκληρωμένη αν δεν λάμβανε υπόψη το ρόλο των συναισθημάτων στον 

εργασιακό χώρο από τη στιγμή που έχουν σημαντικότατη επίδραση στον τρόπο με 

τον οποίο το άτομο ερμηνεύει και αξιολογεί τις υφιστάμενες και τις αναδυόμενες 

καταστάσεις:  

«…δεν μπορεί να υπάρξει γνώση χωρίς συναίσθημα.  Μπορεί να έχουμε 

επίγνωση της αλήθειας, να έχουμε νιώσει τη δυναμική της αλλά δεν 

είναι δικιά μας. Στη γνώση του εγκεφάλου πρέπει να προστίθεται και η 

εμπειρία της ψυχής…», Arnold Bennet (18-03-1897) 

Παράλληλα, η διεθνής βιβλιογραφία αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα των 

εργαζομένων και ιδιαίτερα των διευθυντικών στελεχών ως κύριου φορέα 
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έκφρασης, υποστήριξης, προώθησης και υλοποίησης κάθε οργανωσιακής αλλαγής, 

αναφέρει την ανάγκη για μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγισή της (Armenakis & 

Bedeian, 1999).  

Σε συμφωνία με τα παραπάνω, υποστηρίζεται ότι οι θετικές 

συναισθηματικές στάσεις απέναντι στην αλλαγή, η ετοιμότητα για αλλαγή και η 

ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας, επικουρούνε το άτομο στο να διαχειρίζεται και 

να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στην εκάστοτε αλλαγή (Kriegel & Brandt, 

1996) και κατά συνέπεια, έχουν σημαντική επίδραση την αποδοτικότητα των 

οργανισμών τους (Collins & Porras, 1994). 

1.1 Κίνητρα διδακτορικής διατριβής 

Ένα από τα βασικά ερεθίσματα για την διενέργεια της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής, όπως ήδη αναφέρθηκε στον πρόλογο, προήλθε από την βιωματική 

παρατήρηση του συγγραφέα της διατριβής (στα πλαίσια των εργασιακών και 

εκπαιδευτικών του καθηκόντων) σχετικά με την αυξανόμενη συχνότητα και 

πολυπλοκότητα των αλλαγών στο σύγχρονο οργανωσιακό περιβάλλον και τη 

δυσκολία προσαρμογής, τόσο των οργανισμών όσο και του ανθρώπινου κεφαλαίου 

σε αυτές.  

Επιπλέον,  δεδομένης της σημαντικότητας της ανθρώπινης διάστασης κατά 

την οργανωσιακή αλλαγή (π.χ. Armenakis et al., 1993; Weber & Weber, 2001), 

ισχυρό κίνητρο αποτέλεσε η επιθυμία εξέτασης εάν η ετοιμότητα για αλλαγή και η 

ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας μπορεί να επηρεαστεί από τις 

συναισθηματικές/γνωστικές στάσεις των εργαζομένων και κατόπιν, εάν μπορεί να 

αποτελέσει μια σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος επηρεάζοντας τις 

χρηματοοικονομικές επιδόσεις των οργανισμών. 

Κλείνοντας, σημαντικό κίνητρο για την συγκεκριμένη έρευνα αποτέλεσε η 

εξέταση του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και 

του Τραπεζικού κλάδου, εξαιτίας του κομβικού ρόλου που διαδραματίζουν στην 

ελληνική οικονομία και του υψηλού ρυθμού αλλαγής που βιώνουν σε όρους 

ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, νεωτερισμού, ανάπτυξης και παραγωγικότητας 

τόσο στις αναπτυγμένες κοινωνίες όσο και στην Ελλάδα (1,2,3,4,5)1. Αντίστοιχα, η 

εξέταση των διευθυντικών στελεχών προσέδωσε ένα επιπλέον σημαντικό κίνητρο, 

εξαιτίας του πολυδιάστατου τους ρόλου για την οργανωσιακή αλλαγή και ανάπτυξη 

(Johnson & Scholes, 2002).  

                                                 
1. 1Forrester Research (2009). Global IT Market Outlook.  
2. World Economic Forum (2009). The Global Information Technology Report 2008-2009.  
3. Bureau of Labor Statistics (2008). Multifactor Productivity Trends In Manufacturing 2006. 
4. London International Financial Services (2010). Banking 2010.  
5. Delloite S.A. (2007). Global banking industry outlook 
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1.2 Σκοπός και στόχοι διδακτορικής διατριβής 

Μέσα στο προαναφερθέν πλαίσιο, ο κύριος σκοπός της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής είναι η δημιουργία, εφαρμογή, εξέταση και αξιολόγηση ενός μοντέλου 

ατομικής ετοιμότητας για αλλαγή και ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας, 

προκειμένου να μπορέσει να ενισχυθεί η απόδοση των εργαζομένων και των 

οργανισμών σε σχέση με τις πολύπλοκες αλλαγές, που βιώνουν στο περιβάλλον 

δραστηριοποίησης τους.  

Ο κύριος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η εξέταση της 

συναισθηματικής και γνωστικής συμπεριφοράς των διευθυντικών στελεχών, σε 

σχέση με την ασάφεια, την πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα που προκαλούν οι 

συνεχείς αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των οργανισμών τους. 

Σε αυτή τη λογική, στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι να διερευνηθεί α) η 

συναισθηματική και γνωστική συμπεριφορά των διευθυντικών στελεχών ως προς 

τις αλλαγές στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των οργανισμών τους, β) η σχέση 

της ετοιμότητας για αλλαγή και ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας με τις 

συναισθηματικές/γνωστικές στάσεις των διευθυντικών στελεχών απέναντι στην 

αλλαγή και κατόπιν, γ) εάν η ετοιμότητα για αλλαγή και η ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών ασκεί επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές επιδόσεις των οργανισμών τους.  

Τέλος, οι έμμεσοι στόχοι της διδακτορικής διατριβής μπορούν να 

αναζητηθούν αφενός σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, μέσα από την βελτίωση 

της απόδοσης τόσο των εργαζομένων όσο και των οργανισμών σε ένα ιδιαίτερα 

πολύπλοκο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και αφετέρου σε επιστημονικό 

επίπεδο, μέσα από την ανάδειξη σημαντικών τομέων έρευνας και προβληματισμού 

τόσο σε ένα εθνικό όσο και ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάλυσης. 

1.3 Πρωτοτυπία και οφέλη διδακτορικής διατριβής  

Η βασική πρωτοτυπία της διδακτορικής διατριβής έγκειται στο γεγονός ότι 

επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, την εξέταση και την αξιολόγηση 

ενός πρότυπου μοντέλου, το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση της 

ατομικής ετοιμότητας για αλλαγή και της ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας που 

αυτή προκαλεί. Το μοντέλο αυτό μπορεί να υποστηρίζει τα άτομα (έμμεσα και τους 

οργανισμούς) που δραστηριοποιούνται σε δυναμικά περιβάλλοντα και να ενισχύει 

την αποδοτικότητα τους κατά τη διάρκεια πολύπλοκων αλλαγών. Πρωτοτυπία 

απορρέει και από το γεγονός ότι ο σχεδιασμός αυτού καθαυτού του μοντέλου 

προέκυψε από τη σύνθεση διαφορετικών επιστημονικών πεδίων όπως η 

κοινωνιολογία, η κοινωνική και οργανωσιακή ψυχολογία, τα χρηματοοικονομικά 

και η φιλοσοφία. 

 - 13 -



Ειδικότερα, σημαντική πρωτοτυπία και καινοτομία αποτελεί η εξέταση της 

σχέσης της ετοιμότητας για αλλαγή και ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας των 

διευθυντικών στελεχών με α) τις συναισθηματικές και γνωστικές τους στάσεις 

απέναντι στην αλλαγή και β) τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις των οργανισμών 

τους (σε όρους κερδοφορίας και αποδοτικότητας). 

Επιπλέον, αξιοσημείωτο και ταυτόχρονα πρωτότυπο είναι το γεγονός 

εφαρμογής του μοντέλου στα διευθυντικά στελέχη δύο εξαιρετικά δυναμικών 

κλάδων (κλάδος ΤΠΕ & Τραπεζικός κλάδος), οι οποίοι αποτελούν την ατμομηχανή 

της παγκόσμιας και ελληνικής οικονομίας και βιώνουν συνεχείς αλλαγές και 

μετασχηματισμούς.  

Τέλος, πρωτοτυπία προκύπτει και από το γεγονός ότι για πρώτη φορά και 

σε τέτοια κλίμακα διενεργήθηκε στην Ελλάδα μια έρευνα στην περιοχή της 

ετοιμότητας για αλλαγή και ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας και η οποία 

παράλληλα, εξετάζει τη σημαντικότητα των συναισθηματικών/γνωστικών στάσεων 

των διευθυντικών στελεχών για την διοίκηση της οργανωσιακής αλλαγής. 

Με βάση τις πρωτοτυπίες, εκτιμάται ότι τα οφέλη από την παρούσα 

διδακτορική διατριβή είναι πολλαπλά και πολυδιάστατα. Ειδικότερα, η ενίσχυση 

της ατομικής ετοιμότητας για αλλαγή, η αποτελεσματική διαχείριση της 

ασάφειας/αβεβαιότητας, η ανάδειξη της σημαντικότητας της συναισθηματικής και 

γνωστικής στάσης των εργαζομένων στο χώρο της εργασίας τους, η ανάπτυξη της 

οργανωσιακής δέσμευσης και η βελτίωση της επαγγελματικής ικανοποίησης, είναι 

παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν συνθήκες για την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και ως εκ τούτου, συνθήκες για οργανωσιακή ανάπτυξη 

(Armenakis & Bedeian, 1999; Collins & Porras, 1994). 

 Επίσης, τα οφέλη από την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

εκτιμάται ότι μπορούν να καταμεριστούν περεταίρω σε τρία πεδία. Το πρώτο πεδίο 

αναφέρεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία δύναται να εξετάσει, να 

αξιολογήσει, να βελτιώσει, να εμπλουτίσει και να αναπτύξει το προτεινόμενο 

μοντέλο. Το δεύτερο πεδίο αναφέρεται στον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος θα 

μπορέσει να εφαρμόσει το μοντέλο προκειμένου να βελτιώσει την αποδοτικότητα 

των επιχειρήσεων, μέσω της ενδυνάμωσης της ετοιμότητας για αλλαγή και ανοχής 

της ασάφειας/αβεβαιότητας των εργαζομένων. Το τρίτο πεδίο αναφέρεται στους 

εργαζόμενους, οι οποίοι μέσω της χρήσης του μοντέλου θα είναι πιθανώς σε θέση 

να ευημερήσουν, να αισθανθούν περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία 

τους, να αποδώσουν αποτελεσματικότερα και να ταυτιστούν περισσότερο με το 

αναπτυξιακό όραμα του οργανισμού του οποίου αποτελούν μέλη.  

Συνολικά, το προτεινόμενο μοντέλο εκτιμάται ότι αφενός μεν είναι σε θέση 

να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους οργανισμούς που θα το 
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υιοθετήσουν και αφετέρου, να υποστηρίξει με τρόπο ουσιαστικό την ευρύτερη 

αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας και την δημιουργική έξοδο από 

τη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση. 

1.4 Δομή διδακτορικής διατριβής 

Η δομή της διδακτορικής διατριβής περιλαμβάνει τρία διακριτά και αλληλένδετα 

θεματικά μέρη, ήτοι: α) την διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και των 

αντίστοιχων ερευνητικών προσπαθειών, β) την σύνθεση του ερευνητικού 

μοντέλου, την διαμόρφωση της ερευνητικής μεθοδολογίας και την παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία των 

δεδομένων, και γ) την παράθεση συγκεκριμένων προτάσεων και πολιτικών 

προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση των διευθυντικών στελεχών αναφορικά με 

τις αλλαγές που αντιμετωπίζουν στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των 

οργανισμών τους. Πιο αναλυτικά: 

 Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια αναφορά στο φαινόμενο της αλλαγής και 

πως αυτή απασχόλησε την ανθρωπότητα και τις διάφορες επιστήμες από την 

αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Κατόπιν, αναλύονται οι έννοιες της αβεβαιότητας 

και της ασάφειας και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν την ανθρώπινη 

συμπεριφορά (Κεφάλαιο 2). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα υφιστάμενα 

ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την οργανωσιακή αλλαγή και την λειτουργία 

της στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, εστιάζοντας στην ανθρώπινη της 

διάσταση (Κεφάλαιο 3). Ακολούθως, εισάγονται οι έννοιες της ετοιμότητας για 

αλλαγή και ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας, ως κριτικοί παράγοντες 

αποτελεσματικότητας της οργανωσιακής αλλαγής (Κεφάλαιο 4). Σε απόλυτη 

συνάφεια, ακολουθεί μια ενδελεχής παρουσίαση των συναισθηματικών θεωριών, 

του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύουν την λειτουργία του συναισθήματος και την 

επίδραση του στην ανθρώπινη συμπεριφορά σε όλες της τις εκφάνσεις, ιδιαίτερα 

αναφορικά με τη διαχείριση της αλλαγής (Κεφάλαιο 5). 

Κατόπιν, εξετάζονται οι παράγοντες που η διεθνής έρευνα έχει υποδείξει ότι 

επηρεάζουν περισσότερο την αποτελεσματική συμπεριφορά του ατόμου απέναντι 

στην ασάφεια και την αβεβαιότητας της αλλαγής. Ειδικότερα, εξετάζονται τα 

συναισθήματα απέναντι στην αλλαγή (emotions), η εργασιακή ικανοποίηση (job 

satisfaction), η οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment), το κέντρο 

ελέγχου (locus of control), η εμπλοκή (involvement), η συναισθηματική 

νοημοσύνη (emotional intelligence), οι πολιτισμικές αξίες (cultural values). 

Επιπλέον, προσεγγίζεται η έννοια της χρηματοοικονομικής απόδοσης των 

οργανισμών και η σχέση της με την ανοχή της ασάφειας. Παράλληλα, γίνονται οι 

αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις (Κεφάλαιο 6). Τέλος, παρουσιάζεται η 
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τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, ο κλάδος των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ο Τραπεζικός κλάδος υπό το πρίσμα της 

σημαντικότητας τους για την ελληνική οικονομία και των συνεχών και 

πολύπλοκων αλλαγών που αντιμετωπίζουν (Κεφάλαιο 7). 

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται αναλυτικά η ερευνητική διαδικασία της 

διατριβής. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι, οι ερευνητικές 

υποθέσεις και το ερευνητικό μοντέλο. Επιπλέον, αναλύεται η μεθοδολογία της 

έρευνας, το δείγμα των διευθυντικών στελεχών το οποίο συμμετείχε, τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν και παρουσιάζεται συνολικά η στατιστική ανάλυση 

(Κεφάλαιο 8).  

Κατόπιν, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Αρχικά, με τη 

χρήση της περιγραφικής στατιστικής και της παραγοντικής ανάλυσης, 

παρουσιάζονται ο βαθμός ετοιμότητας για αλλαγή και ανοχής της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών, οι διαστάσεις των 

συναισθημάτων τους ως προς την αλλαγή (pleasure-arousal-dominance), το 

επίπεδο της ικανοποίησης τους από τη φύση της εργασίας τους (job satisfaction), 

ο βαθμός της δέσμευσης τους προς τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται 

(organizational commitment), ο βαθμός ελέγχου που πιστεύουν ότι ασκούν στις 

αναδυόμενες εξελίξεις (locus of control), οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

προσωπική τους εμπλοκή (importance-interest), το επίπεδο και οι παράγοντες της 

συναισθηματικής τους νοημοσύνης (emotional intelligence) και οι αξίες αναφορικά 

με την κουλτούρα τους (cultural values). Παράλληλα, παρουσιάζεται η 

χρηματοοικονομική ανάλυση σε όρους κερδοφορίας και αποδοτικότητας των δύο 

εξεταζόμενων κλάδων (ΤΠΕ και Τραπεζικός). Δεύτερον, παρουσιάζονται τα 

παλινδρομικά μοντέλα της έρευνας, αναφορικά με τη σχέση των 

προαναφερόμενων παραγόντων με την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας 

(tolerance of ambiguity/uncertainty) των διευθυντικών στελεχών. Επιπλέον, 

εξετάζεται η σχέση της τελευταίας, με τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις των 

οργανισμών των διευθυντικών στελεχών (σε όρους κερδοφορίας και 

αποδοτικότητας). Τέλος, παρουσιάζονται τα δύο μοντέλα ανοχής της 

ασάφειας/αβεβαιότητας που προέκυψαν για τα διευθυντικά στελέχη των δύο 

εξεταζόμενων κλάδων (Κεφάλαιο 9).  

Στο Κεφάλαιο 10, γίνεται ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων. 

Ακολούθως, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, γίνεται μια τελική συζήτηση για 

τα ερευνητικά αποτελέσματα και μια απόπειρα ερμηνείας τους και μια αναφορά 

στους εγγενής περιορισμούς της έρευνας. Επιπλέον, προτείνονται συγκεκριμένες 

πολιτικές και πρακτικές, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της 

απόδοσης των διευθυντικών στελεχών του κλάδου των ΤΠΕ και του Τραπεζικού 
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κλάδου απέναντι στην ασάφεια, την αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα των 

αλλαγών που αντιμετωπίζουν. 

Στο τρίτο  μέρος, παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε, οι 

αναλυτικοί πίνακες χρηματοοικονομικής ανάλυσης των δύο εξεταζόμενων κλάδων 

(Παράρτημα Α) και το ερωτηματολόγιο της έρευνας (Παράρτημα Β). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΑΛΛΑΓΗ, ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ και ΑΣΑΦΕΙΑ  

“Η ανθρωπότητα έχει κυρίως ευημερήσει λόγω του συνεχούς μετασχηματισμού της φύσης” – 

Hans Joachim Schellnhuher 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το φαινόμενο της αλλαγής και πως αυτό 

απασχόλησε την ανθρωπότητα και τις διάφορες επιστήμες από την αρχαιότητα 

μέχρι τις μέρες μας. Επιπλέον αναλύονται οι έννοιες της αβεβαιότητας και της 

ασάφειας και εξετάζεται η σχέση μεταξύ τους. 

2.1 Αλλαγή 

Αλλαγή θεωρείτε η μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη (εξαιτίας εξωτερικών 

ή/και εσωτερικών πιέσεων) και αποτελεί ένα εγγενές χαρακτηριστικό της φύσης 

και της ζωής γενικότερα (Eisenstadt, 1973). Σήμερα όμως, οι αλλαγές σε όλο το 

πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό πλαίσιο, 

περιλαμβάνουν αυξημένη πολυπλοκότητα, μεγαλύτερη συχνότητα και ισχυρότερη 

ένταση (Lichtenstein, 2000). 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του φαινόμενου της αλλαγής είναι ο χρόνος. 

Η αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το χρόνο. Είναι κοινά παραδεκτό 

άλλωστε ότι το πέρασμα του χρόνου περιλαμβάνει το φαινόμενο της αλλαγής με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να μη μπορεί να υπάρξει κάποιο σημείο στο χρόνο δίχως να 

έχει συμβεί κάποια αλλαγή (Knuuttila, 2004). Ο Αριστοτέλης (384 - 322 π.Χ.) είχε 

πει ότι αν και δεν μπορεί να εξισωθεί ο χρόνος με την αλλαγή, ταυτόχρονα δεν 

μπορεί να υπάρξει χρόνος δίχως την αλλαγή. Σε αυτή τη λογική, ο Hume (1988) 

ισχυρίζεται ότι είναι αδύνατο να διανοηθεί ένα χρονικό σημείο όπου δεν υπήρχαν 

μια σειρά από αλλαγές, ενώ ο McTaggart (1927) τονίζει, ότι δεν θα υπήρχε χρόνος 

αν δεν άλλαζε τίποτα, όλα θα περέμεναν ίδια.  

Το φαινόμενο της αλλαγής και η ερμηνεία του απασχόλησε από την 

αρχαιότητα ακόμη τη δυτική φιλοσοφία. Αρχικά, το ενδιαφέρον για την αλλαγή 

αντανακλάται στις πολλές μυθολογικές αναφορές για τις στρατηγικές 

μεταμορφώσεις του Δία ώστε να παραπλανεί τις κοινές θνητές (κύκνος, βροχή, 

κεραυνός, ταύρος, Αμφιτρύων κ.λπ.) (Guthrie, 1960). Παράλληλα, οι φιλόσοφοι 

της αρχαιότητας ασχολήθηκαν έντονα με το φαινόμενο της αλλαγής. Ο Ηράκλειτος 

την θεωρούσε διαρκώς παρούσα, τα πάντα περικλείουσα και εξελισσόμενη 

σύμφωνα με τον νόμο της εναντιοδρομίας. Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, 

Εμπεδοκλής και Αναξαγόρας (5ο αιώνα π.Χ.) αιτιολόγησαν την ύπαρξη της 

αλλαγής με δύο ανταγωνιστικές δυνάμεις τη Φιλότητα (θετική δύναμη της αγάπης 

που ενώνει τα πράγματα) και το Νείκο (αρνητική δύναμη που τα διαχωρίζει). Την 
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ίδια περίπου χρονική περίοδο ο Αναξαγόρας (500-427 π.Χ.) εισήγαγε την έννοια 

της μεταμόρφωσης λέγοντας, ότι η φύση δεν γνωρίζει εξαφάνιση, αλλά μόνο 

μεταμόρφωση, ενώ ο Πλάτωνας (427 - 347 π.Χ.) παρατηρώντας ότι στον κόσμο το 

μόνο που υπάρχει πάντα είναι η αλλαγή, αναρωτιόταν πως μπορεί το άτομο να 

γνωρίζει οτιδήποτε, από τη στιγμή που τα πάντα είναι σε κίνηση και αλλαγή 

(Washington State University).  

Ο κυνικός φιλόσοφος Διογένης (410-323 π.Χ.), θέλοντας να τονίσει τη 

σημασία της γνώσης και της ατομικής συγκρότησης για την αντιμετώπιση της 

αλλαγής, συνήθιζε να υποστηρίζει, ότι η δική του φιλοσοφία του χάριζε την 

ετοιμότητα να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε στροφή της μοίρας. Κατόπιν, ο 

Αριστοτέλης (384 - 322 π.Χ.) υποστήριξε, ότι εάν το «τώρα» δεν ήταν 

διαφορετικό αλλά ένα και το αυτό, αν τίποτα δε άλλαζε, δεν θα υπήρχε χρόνος. 

Ακολούθως και στους ρωμαϊκούς χρόνους η αλλαγή υπήρξε κεντρικό στοιχείο 

φιλοσοφικού προβληματισμού. Για παράδειγμα ο Οβίδιος (43 π.Χ.- 17 μ.Χ.) 

ερμήνευσε την αλλαγή ως μεταμόρφωση, ενώ ο Μάρκος Αυρήλιος (Ρωμαίος 

Αυτοκράτορας, 121-180 μ.Χ.) τόνιζε, ότι κάθε απώλεια δεν είναι παρά μια αλλαγή 

και η αλλαγή είναι η απόλαυση της φύσης.  

Στην Ανατολή η αλλαγή αποτέλεσε επίσης κεντρικό σημείο του φιλοσοφικού 

προβληματισμού. Η φιλοσοφία του I-ching (κινέζικό βιβλίο που χρονολογείται 

2900 π.Χ.) που εστιάζει στην ιδέα της αλλαγής, πρεσβεύει ότι η αλλαγή είναι 

αιώνια (στο κοσμικό και ανθρώπινο κόσμο) και για αυτό είναι αναγκαία η γνώση 

της προσαρμογής σε αυτή (I Ching, Book of Changes). Παρακάτω παρουσιάζεται 

το ιδεόγραμμα "I" που συμβολίζει την αλλαγή.   

Εικόνα 1. ιδεόγραμμα "I", Πηγή: I Ching, Book of Changes 

 

Σημαντικό κομμάτι της συγκεκριμένης φιλοσοφίας ήταν το γεγονός ότι 

οποιαδήποτε κίνηση πρέπει να παράγεται στη βάση της ελάχιστης αντίστασης. Οι 

κινέζοι φιλόσοφοι και στοχαστές υποστήριζαν γενικά, ότι όταν φθάσεις σε 

αδιέξοδο, πρέπει να αλλάξεις και μόνο αν αλλάξεις, μπορείς να το ξεπεράσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός έδωσαν μια κυκλική 

(επαναλαμβανόμενη) διάσταση στις αλλαγές, εισάγοντας την έννοια του Τροχού 
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της Τύχης, τονίζοντας παράλληλα ότι αυτός που πρέπει να φοβάται δεν είναι αυτός 

που προχωράει αργά, αλλά αυτός που μένει ακίνητος. Αντίστοιχα, ο Κομφούκιος 

(551-479 π.X.) υποστήριζε ότι αυτός που θέλει να είναι σταθερά ευτυχισμένος 

πρέπει να αλλάζει συχνά. Σε αυτή τη κατεύθυνση, ο Ταοϊσμός (κινεζική φιλοσοφία 

και θρησκεία) πρέσβευε, ότι όλος ο κόσμος είναι συντονισμένος σε ένα ρυθμικό 

παλμό, ότι τίποτα δεν είναι στατικό και ότι όλοι και όλα υπόκεινται σε περιοδικούς 

μετασχηματισμούς (Encyclopedia Britannica). 

Γενικά, οι φιλόσοφοι της αρχαιότητας (ανατολή και δύση) είχαν κατανοήσει 

τη μεταβαλλόμενη φύση του κόσμου και είχαν προσδιορίσει τη κίνηση και την 

αλλαγή ως βασικούς τρόπους έκφρασής της. Υποστήριζαν, ότι η αλλαγή συνδέεται 

με τη ροή (flux) και τη μεταβολή (variation) και αντιπροσωπεύει την μετάβαση που 

συμβαίνει όταν κάτι γίνεται διαφορετικό από αυτό που ήταν πριν. Τέλος, πίστευαν 

ότι τα αίτια της αλλαγής μπορεί να ήταν η τυχαιότητα, η ανάγκη και η ειμαρμένη 

(πεπρωμένο, αναπόφευκτο) (Θεοδωρίδης, 1955).  

Κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα στη δυτική Ευρώπη (565 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.), 

όπου επίσημα κυριαρχούσαν οι εκκλησιαστικές δογματικές παραδοχές και 

γενικότερα το κύρος και το αμετάβλητο της εξουσίας, οι παραπάνω ιδέες και 

φιλοσοφίες απόκτησαν μεγάλη απήχηση ιδιαίτερα στα απογοητευμένα λαϊκά 

στρώματα της. Τότε ήταν που αναδύθηκε η Αλχημεία η οποία επιζητούσε την 

εξερεύνηση της φύσης και τη γνώση της μεταστοιχείωσης, συνδυάζοντας διάφορες 

επιστήμες (φυσική, χημεία, ιατρική, αστρονομία κλπ) και κινούμενη ανάμεσα σε 

διάφορα επίπεδα (συμβολισμού, φιλοσοφίας, μυστικισμού, τεχνών κ.λπ.). 

Αργότερα κατά την Αναγέννηση, όπου η αλλαγή έγινε το έμβλημα της 

πολιτισμικής άνθησης, λόγω της ανάγκης για ισορροπία και αρμονία, η έμφαση 

δόθηκε στον επιστημονικό εξορθολογισμό της αλλαγής και στην εισαγωγή 

αιτιοκρατικών μοντέλων σκέψης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο αναμφισβήτητα 

επιδραστικός αλλά και αμφιλεγόμενος Machiavelli (1469 - 1527 μ.Χ.), που δεν 

δεχόταν την αυθεντία στη φυσική τάξη, πρέσβευε ότι «…μια αλλαγή αφήνει την 

πόρτα ανοιχτή για να μπουν και άλλες…» (Bergson, 1912). 

Στο 17ο, 18ο και 19ο αιώνα το φαινόμενο της αλλαγής δεν έπαψε να 

απασχολεί την φιλοσοφική και επιστημονική κοινότητα αλλά πλέον υπήρχε μια 

ξεκάθαρα ευνοϊκή διάθεση απέναντι στην αναγκαιότητα της ύπαρξης της. 

Ενδεικτικά, ο Γερμανός γνωμικογράφος Lichtenberg (1742-1799) τόνιζε εμφατικά 

ότι αν και αδυνατούσε να προσδιορίσει με σιγουριά, ότι τα πράγματα (κοινωνικά 

και οικονομικά) θα διορθωθούν αν αλλάξουν, ήταν σίγουρος, ότι για να 

διορθωθούν πρέπει να αλλάξουν. Ακολούθως, ο Δαρβίνος (1809-1882), μέσα από 

τη θεωρία της εξέλιξης, παρατήρησε ότι δεν επιβιώνουν τα πιο δυνατά είδη ή τα 

πιο έξυπνα, αλλά αυτά που προσαρμόζονται καλύτερα στις αλλαγές. Εξετάζοντας 
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τη σημαντικότητα της αλλαγής από μια διαφορετική σκοπιά, ο ψυχολόγος Lewin 

(1890-1947) συμβούλευε, ότι αν πραγματικά θέλει κάποιος να καταλάβει κάτι, 

πρέπει να προσπαθήσει να το αλλάξει. Τέλος, ο Βρετανός φιλόσοφος/μαθηματικός 

Whitehead (1861-1947) τόνισε, ότι η πραγματική τέχνη της προόδου είναι να 

διατηρείται η τάξη μέσα στην αλλαγή και να διατηρείται η αλλαγή μέσα στην τάξη, 

δίνοντας έτσι μια διάσταση στην αλλαγή, η οποία βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στις 

μέρες μας. 

Παρόλο όμως τη θετική στάση απέναντι στην αναγκαιότητα της αλλαγής, οι 

πιο σύγχρονοι λόγιοι και οι στοχαστές δεν παραγνώριζαν ότι η αλλαγή είναι κάτι 

δύσκολο, επίπονο και τις περισσότερες φορές έρχεται σε αντίθεση με την 

ανθρώπινη φύση. Για παράδειγμα, ο Αμερικανός πολιτικός Wilson (1856-1924) 

τόνιζε εμφατικά, ότι «αν θέλεις να κάνεις εχθρούς, προσπάθησε ν' αλλάξεις κάτι» 

και ο μεταγενέστερος συνάδερφος του  R. Kennedy (1925-1968) ότι «η  πρόοδος 

είναι ωραία λέξη, αλλά αυτό που τη δημιουργεί είναι η αλλαγή και η αλλαγή έχει 

πολλούς εχθρούς». Στο ίδιο μήκος κύματος ο Τολστόι (1828-1910), επηρεασμένος 

και από το κλίμα της εποχής του, έλεγε με τρόπο κυνικό, ότι όλοι θέλουν να 

αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας δεν θέλει να αλλάξει τον ίδιο του τον εαυτό. 

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Ινδός ηγέτης Mohandas "Mahatma" Gandhi (1869-1948) 

ήρθε να τον συμπληρώσει λέγοντας, ότι πρέπει να είσαι πρώτα εσύ η αλλαγή που 

θέλεις να έρθει. Τέλος, ο Γάλλος νομπελίστας συγγραφέας France (1844-1924) 

δήλωνε σοφά ότι όλες οι αλλαγές, ακόμη κι οι πιο επιθυμητές, έχουν τη 

μελαγχολία τους (Augarde, 1991).    

2.1.1 Η αλλαγή στο χώρο της επιστήμης 

Παραδοσιακά όλες οι θετικές επιστήμες έχουν ασχοληθεί με το φαινόμενο της 

αλλαγής υπό το πρίσμα βεβαίως του αντικειμένου της έρευνας τους. Ενδεικτικά, οι 

διάφορες έρευνες αναφορικά με τις κλιματικές αλλαγές (π.χ. Turekian, 1996) 

δημιουργούν σχέσης αιτίου-αποτελέσματος για την κατανόηση των αλλαγών. 

Παράλληλα, η προσαρμοστική δομική θεωρία (DeSanctis & Poole, 1994) που 

αποτελεί μια αναπτυσσόμενη θεωρία αλλαγής, προτείνει ότι μπορεί να υπάρχει μια 

κυκλική επίδραση μεταξύ δομών και συμπεριφορών η οποία όμως καθοδηγείτε από 

τις δομές. Ειδικότερα, η επιστήμη των μαθηματικών ανάπτυξε ένα ξεχωριστό 

δυναμικό εργαλείο για να διερευνήσει το φαινόμενο της αλλαγής από τη δικιά του 

σκοπιά, τον Διαφορικό Λογισμό (Calculus) (Wikipedia). Πολλά προβλήματα 

οδηγούν σε σχέσεις μεταξύ της ποσότητας και του ρυθμού αλλαγής της και αυτά 

τα προβλήματα μελετούνται με διαφορικές εξισώσεις. Επιπλέον, πολλά φαινόμενα 

της φύσης μπορούν να περιγραφούν από δυναμικά συστήματα και σε αυτό το 

σημείο έρχεται η κβαντομηχανική που επιχειρεί να κάνει ακριβείς τους τρόπους, με 
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τους οποίους πολλά από αυτά τα συστήματα επιδεικνύουν μη προβλέψιμες (όμως 

ντετερμινιστικές) συμπεριφορές.  Σε αυτή τη κατεύθυνση, η επιστήμη της φυσικής 

έχει να επιδείξει μια σειρά ερευνών (π.χ. Visintin, 1996) για την κατανόηση 

φαινόμενων αλλαγής των καταστάσεων (υγρό, στερεό, αέριο). Στις περιπτώσεις 

της στερεάς κατάστασης η αλλαγή κατηγοριοποιείται σε ομογενή και ετερογενή. Η 

πρώτη αναφέρεται στις περιπτώσεις, όπου η αλλαγή συμβαίνει ταυτόχρονα παντού 

ενώ η δεύτερη, στις περιπτώσεις όπου αρχικά αλλάζει μόνο ένα μέρος, το οποίο 

όμως προκαλεί τις υπόλοιπες αλλαγές (Raghaven & Cohen, 1971). Επιπλέον, η 

επιστήμη της φυσικής προσδιορίζει την αλλαγή βασιζόμενη στην αντίδραση του 

αντικειμένου το οποίο υπόκειται στην αλλαγή αυτή. Τέλος, η επιστήμη της 

βιολογίας τονίζει, ότι οι αλλαγές που προκαλούνται σε ένα σύστημα μπορούν να 

προέρχονται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες. 

Σήμερα όμως, οι ανακαλύψεις της κβαντικής φυσικής και της θεωρίας των 

πολύπλοκων συστημάτων μας προϊδεάζουν και συνηγορούν για μια εντελώς 

διαφορετική αντίληψη της αλλαγής και του κόσμου στο μέλλον. Σε αυτή τη 

κατεύθυνση κινείται και η ιδιαίτερα επιδραστική θεωρία του Χάους. Η 

συγκεκριμένη θεωρεία πρεσβεύει, ότι το περιβάλλον αποτελείται από ένα άπειρο 

αριθμό συστημάτων και υποσυστημάτων, που μεταβάλλονται διαρκώς και κατά 

αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να επηρεαστεί και να προβλεφθεί η μελλοντική 

κατάληξη των γεγονότων. Κατά συνέπεια, αυτό που πρέπει να κάνουν τα άτομα 

και οι οργανισμοί είναι να επιδεικνύουν μια συνεχή ετοιμότητα για αλλαγή (Eby et 

al., 2000). 

Επιπλέον, η αλλαγή αποτελεί κεντρικό ζήτημα των κοινωνικών και 

οικονομικών επιστημών. Πιο αναλυτικά, στο χώρο της κοινωνικής επιστήμης, η 

αλλαγή αναφέρεται ως κοινωνική πρόοδος ή κοινωνικό-πολιτισμική εξέλιξη και 

βασίζεται στη φιλοσοφική ιδέα ότι η κοινωνία προχωρά στο μέλλον μέσα από 

διαλεκτικά ή εξελικτικά μέσα. Ειδικότερα, η αλλαγή θεωρείται ότι πηγάζει από ένα 

συνδυασμό τυχαίων (π.χ. κλίμα, καιρό, ειδικές ομάδες ανθρώπων κλπ) και  

συστημικών παραγόντων (π.χ. σταθερό ή ευέλικτο σύστημα διακυβέρνησης, 

διαθέσιμοι πόροι, κοινωνικούς οργανισμούς κλπ) (Eisenstadt, 1973). Παράλληλα, 

η επιστήμη της οργανωσιακής συμπεριφοράς θεωρεί ότι η αλλαγή σε ατομικό, 

ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο αποτελεί μια πραγματικότητα η οποία μπορεί να 

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τη χρήση της ψυχολογίας (μάθηση, 

κινητοποίηση, προσωπικότητα, συναισθήματα, αντιλήψεις κλπ), της 

κοινωνιολογίας (ομάδες εργασίας, επικοινωνία, διαμάχη κλπ), της κοινωνικής 

ψυχολογίας (αλλαγή συμπεριφορών και στάσεων, ομαδική λήψη αποφάσεων κλπ), 

της ανθρωπολογίας (διαπολιτισμική ανάλυση, συγκριτική ανάλυση αξιών και 

στάσεων) και των πολιτικών επιστημών (διαμάχη, διαοργανωσιακή πολιτική, 
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δύναμη κλπ) (Robbins & Judge, 2007). Τέλος, έντονος προβληματισμός υπάρχει 

στο χώρο των οικονομικών επιστημών αναφορικά με το σχετικά στατικό τους 

χαρακτήρα.  Η βασική οικονομική σκέψη πηγάζει ακόμα και σήμερα από τις ιδέες 

του Adam Smith (1723-1790) και σε αντιδιαστολή με τις θετικές επιστήμες, δεν 

υπάρχουν σημαντικές νέες συνεισφορές ικανές να δώσουν λύση στα παγκόσμια 

οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Για αυτό υπάρχει η πεποίθηση ότι 

η οικονομική επιστήμη όχι μόνο θα αλλάξει αλλά πρέπει να αλλάξει προκειμένου 

να ευθυγραμμιστεί με τις σημερινές συνθήκες (Coase, 2002). 

2.1.2 Θεωρήσεις για την αλλαγή 

Παρακάτω, παρουσιάζονται διάφορες αναφορές και ερμηνείες, που έχουν δοθεί για 

το φαινόμενο της αλλαγής μέσα στο χρόνο και την επίδραση της στην ανάπτυξη 

του ανθρώπου και της κοινωνίας. Μέσω αυτών φανερώνεται ότι είναι ένα θέμα 

που πρώτον απασχολούσε και απασχολεί τον άνθρωπο ανεξάρτητα από την 

ιδιότητα του, το επιστημονικό του υπόβαθρο, το ερευνητικό του πεδίο και τη 

χρονική συγκυρία και δεύτερον είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ατομική ευτυχία 

και την απρόσκοπτη κοινωνική πρόοδο.  

Πίνακας 1. Αναφορές για το φαινόμενο της αλλαγής 

ΑΤΟΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 
Sir Winston Churchill 
(1874-1965)   
Βρετανός Πρωθυπουργός 

Το να βελτιώνεσαι σημαίνει να αλλάζεις. Το να είσαι 
τέλειος σημαίνει να αλλάζεις συχνά. 

Richard Buckminster Fuller 
(1895-1983)    
Αμερικανός εφευρέτης 

Δεν υπάρχει τίποτε σε μια κάμπια που να σε προϊδεάζει 
ότι θα γίνει πεταλούδα. 

Bertrand Russel 
(1872-1970)  
Βρετανός φιλόσοφος 

Ο άνθρωπος, για την ευτυχία του, χρειάζεται όχι μόνο 
την απόλαυση κάποιων πραγμάτων, αλλά και την 

ελπίδα, τη προσπάθεια και την αλλαγή. 

Reinhold Niebuhr 
(1892-1971) 
Αμερικανός θεολόγος 

Θεέ μου χάρισε μου την ηρεμία για να δεχτώ τα 
πράγματα που δεν μπορώ ν' αλλάξω, το κουράγιο για 
ν' αλλάξω τα πράγματα που μπορώ και τη σοφία για 

να μπορώ να διακρίνω τη διαφορά. 
Mignon McLaughlin 
(1913-1983) 
Αμερικανίδα αρθογράφος 

Είναι οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι που φοβούνται 
περισσότερο την αλλαγή. 

Laurence Peter 
(1919-1990)  
Καναδός συγγραφέας 

Παρά τις προειδοποιήσεις, τίποτε το αξιόλογο δεν 
συμβαίνει, μέχρι η υπάρχουσα κατάσταση να γίνει πιο 

οδυνηρή από την αλλαγή. 
Andy Warhol  
(1928-1987)   
Αμερικανός καλλιτέχνης 

Λένε πάντα ότι ο χρόνος αλλάζει τα πράγματα, αλλά 
στην πραγματικότητα πρέπει να τα αλλάξεις εσύ, 

μόνος σου. 

Alvin Toffler 
(γ. 1928)  
Αμερικανός συγγραφέας 

Ο άνθρωπος έχει περιορισμένη δυνατότητα για αλλαγή 
και όταν η δυνατότητα αυτή δεν επαρκεί, τότε 

αντιμετωπίζει το σοκ του μέλλοντος. 
Η αλλαγή δεν είναι απλά απαραίτητη στη ζωή, είναι η 

ίδια η ζωή. 
Maya Angelou Αν δεν σου αρέσει κάτι, άλλαξε το. Αν δεν μπορείς να 
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(γ. 1928)  
Αμερικανίδα συγγραφέας 

το αλλάξεις, άλλαξε τον τρόπο που το αντιμετωπίζεις. 
Μην παραπονιέσαι. 

James Gordon  
(γ. 1947)  
Αμερικανός ψυχίατρος 

Δεν είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν δύναμη θέλησης 
και κάποιοι δεν έχουν. Είναι ότι κάποιοι άνθρωποι είναι 

έτοιμοι να αλλάξουν και κάποιοι δεν είναι. 
Bryan Tracy  
(γ. 1944) 
Καναδός Συγγραφέας  

Κρίση είναι μια αλλαγή που προσπαθεί να συμβεί. 

Jack Welch 
(γ. 1935)  
Αμερικανός συγγραφέας/ 
μάνατζερ 

Άλλαξε προτού αναγκαστείς να το κάνεις. 

S. P. Robbins 
(γ. 1943) 
Αμερικανός ειδικός της 
οργανωσιακής συμπεριφοράς 

Άλλαξε ή πέθανε. 

Συμπερασματικά, το νόημα του φαινόμενου της αλλαγής, πέρα από τις 

προφανείς επιδράσεις του σε όλο το φάσμα τις κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής 

και προσωπικής ζωής, ίσως αποτυπώνεται αποτελεσματικότερα σε μια από τις 

θεωρήσεις του Toffler (1970) όπου η αλλαγή προσδιορίζεται ως η διαδικασία μέσω 

της οποίας το μέλλον εισβάλει στη ζωή του ατόμου. 

2.2 Αβεβαιότητα της αλλαγής 

Η αβεβαιότητα προκαλείται από την αλλαγή και σχετίζεται περισσότερο με την 

αντίληψη παρά με μία αντικειμενική ιδιότητα των οργανωσιακών περιβαλλόντων 

(Downey & Slocum, 1975; Starbuck, 1976). Πιο συγκεκριμένα, αβεβαιότητα 

θεωρείται: α) η ανικανότητα να προσδιορίσει κανείς την πιθανότητα να συμβούν 

μελλοντικά γεγονότα (Duncan, 1972), β) η έλλειψη πληροφόρησης για τη σχέση 

αιτίας και αποτελέσματος  (Duncan, 1972; Lawrence & Lorsch, 1967), γ) η 

ανικανότητα να προβλέψει κανείς με ακρίβεια ποια μπορεί να είναι τα 

αποτελέσματα μίας απόφασης (Downey & Slocum, 1975) και δ) η ξεκάθαρη 

ανικανότητα ενός ατόμου να προβλέψει κάτι με ακρίβεια (Milliken, 1987). 

Τα άτομα μπορεί να αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα επειδή θεωρούν ότι δεν 

έχουν επαρκή πληροφόρηση (Berger & Calabrese, 1975) ή έχουν ασαφή ή 

αντιφατική πληροφόρηση (Putnam & Sorenson, 1982) ή αισθάνονται ανίκανα να 

διακρίνουν τις πληροφορίες, που είναι συναφείς με κάποιο ζήτημα που τους 

απασχολεί (Gifford et al., 1979). Το χαρακτηριστικό στοιχείο της αβεβαιότητας 

είναι η αίσθηση αμφιβολίας για μελλοντικά γεγονότα ή για τη σχέση αιτίου -

αποτελέσματος στο περιβάλλον (DiFonzo & Bordia, 1998).  

Αντίστοιχα, η αβεβαιότητα αποτελεί κρίσιμη έννοια σε αρκετά πεδία της 

οργανωσιακής θεωρίας. Για παράδειγμα, οι ερευνητές έχουν εξετάσει την επιρροή 

της αβεβαιότητας στην οργανωσιακή συμπεριφορά (March & Simon, 1958), στην 

λήψη αποφάσεων (Cyert & March, 1963), στην οργανωσιακή δομή (Pfeffer & 
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Salancik, 1978) και στην αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος (Boyd & Fulk, 

1996).  

Επίσης, σε οργανωσιακό επίπεδο, η  αβεβαιότητα που οφείλεται στην αλλαγή 

μπορεί να ταξινομηθεί σε τρία επίπεδα: οργανωσιακό (πχ. αβεβαιότητα για 

εξωγενή επιχειρησιακά περιβάλλοντα), ομαδικό (πχ. αβεβαιότητα που αφορά τη 

δομή του οργανισμού), και ατομικό (πχ. αβεβαιότητα που σχετίζεται με την 

εργασία, τις αρμοδιότητες και τους ρόλους) (Jackson et al., 1987). Επιπλέον, 

ανάλογα με τη πηγή προέλευσης της, διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: εξωτερική 

(συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής αβεβαιότητας που οφείλεται στις 

αλλαγές σε επίπεδο τεχνολογίας και αγοράς), οργανωσιακή (αβεβαιότητα που 

οφείλεται σε αλλαγές στην οργανωσιακή δομή και κουλτούρα) και ατομική 

(αβεβαιότητα που αφορά τους επαγγελματικούς ρόλους και το εργασιακό στάτους) 

(Buono & Bowditch, 1989). 

2.2.2 Είδη αβεβαιότητας 

Οι Bordia et al. (2004) δίνουν έμφαση στην υποκειμενική εμπειρία και στην 

ατομική αξιολόγηση των διαφορετικών ειδών αβεβαιότητας σε μεταβαλλόμενα και 

περίπλοκα περιβάλλοντα. Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, προτείνουν ένα σχήμα με 

τρία είδη αβεβαιότητας, που επηρεάζουν την ατομική αβεβαιότητα και μπορούν να 

αλληλοεπηρεαστούν, ήτοι: στρατηγική, δομική, και σχετιζόμενη με την εργασία 

αβεβαιότητα. Η φορά της επιρροής είναι πιθανό να κυμαίνεται από τα υψηλότερα 

επίπεδα στα χαμηλότερα (Jackson et al., 1987). Δηλαδή, η στρατηγική 

αβεβαιότητα είναι πιθανό να οδηγήσει σε δομική αβεβαιότητα, η οποία με τη σειρά 

της να οδηγήσει σε αβεβαιότητα που σχετίζεται με την εργασία. Πιο λεπτομερώς: 

1. Στρατηγική αβεβαιότητα: αφορά την αβεβαιότητα που σχετίζεται με 

ζητήματα που άπτονται του οργανισμού, όπως οι λόγοι για μία αλλαγή, ο 

σχεδιασμός και η μελλοντική κατεύθυνση του οργανισμού, η βιωσιμότητά του και 

η φύση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι Sias και Wyers (2001), σε μία 

μελέτη για την αβεβαιότητα μεταξύ υπαλλήλων μίας νεοϊδρυθείσας επιχείρησης, 

εντόπισαν, ότι η αβεβαιότητα, όσον αφορά τη μελλοντική βιωσιμότητα του 

οργανισμού ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Παρομοίως, οι κυβερνητικές αλλαγές 

δημιουργούν αισθήματα αβεβαιότητας στο προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, 

αναφορικά με τις επιδράσεις που θα έχουν οι μελλοντικές πολιτικές (πχ. 

ιδιωτικοποίηση, μείωση χορηγήσεων) και η νέα στρατηγική κατεύθυνση των 

οργανισμών (Desveaux, 1994). Αντίστοιχα, σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι 

εργαζόμενοι  μπορούν να αισθάνονται αβέβαιοι, όσον αφορά τους λόγους της 

αλλαγής ή τη συνολική φύση της αλλαγής. Δηλαδή, η αβεβαιότητα συχνά 
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αντανακλά την έλλειψη ξεκάθαρου οράματος ή στρατηγικής κατεύθυνσης από 

τους ηγέτες της αλλαγής (Kotter, 1996). 

2. Δομική αβεβαιότητα: αφορά την αβεβαιότητα που προκύπτει από αλλαγές 

στις εσωτερικές διαδικασίες ενός οργανισμού, όπως τις δομές και τις λειτουργίες 

των τμημάτων. Η οργανωσιακή αναδιάρθρωση συχνά περιλαμβάνει συγχώνευση 

τμημάτων, κατάργηση μη επικερδών τμημάτων και αναδιάρθρωση ομάδων. Οι 

αλλαγές αυτές δημιουργούν αβεβαιότητα όσον αφορά την ηγεσία, τη συνεισφορά 

των τμημάτων, τις πολιτικές και τις πρακτικές (Buono & Bowditch, 1989). Για 

παράδειγμα, οι συγχωνεύσεις, συχνά περιλαμβάνουν νέο συνδυασμό 

επιχειρηματικών τμημάτων, αναδιανομή πόρων και φυσική μετακόμιση του 

προσωπικού σε διαφορετικά σημεία του οργανισμού (Terry et al., 1993). Η δομική 

αβεβαιότητα μπορεί να λειτουργήσει, τόσο σε οριζόντιο, όσο και κάθετο επίπεδο 

ενός οργανισμού. Για παράδειγμα, ενώ η αλλαγή στη δεκαετία του 1990 αφορούσε 

περισσότερο την υποβάθμιση και μείωση των μεσαίων στρωμάτων του μάνατζμεντ, 

αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται περισσότερο στην οριζόντια αναδιάρθρωση. 

3. Η αβεβαιότητα που σχετίζεται με την εργασία: περιλαμβάνει την 

αβεβαιότητα σχετικά με τις αρμοδιότητες, την εργασιακή ασφάλεια, τις ευκαιρίες 

προαγωγής και τις αλλαγές στους εργασιακούς ρόλους. Η αβεβαιότητα που 

σχετίζεται με την εργασία είναι κυρίαρχη στους οργανισμούς, που υφίστανται 

αλλαγές και έχει γίνει ευρεία αναφορά σε αυτήν στη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Di- 

Fonzo & Bordia, 1998; Ito & Brotheridge, 2001; Schweiger & Denisi, 1991). 

Πράγματι, από τις 21 πηγές αβεβαιότητας που εντοπίστηκαν σε μέτρηση των 

Schweiger και Denisi (1991), οι 18 αφορούσαν θέματα που σχετίζονται με την 

εργασία. Οι αλλαγές στη δομή ή στο σχεδιασμό των οργανισμών, η εισαγωγή 

καινούριων τεχνολογιών και η καθετοποίηση, οδηγούν σε αλλαγές στους 

εργασιακούς ρόλους και δημιουργούν αβεβαιότητα και ανασφάλεια (Ito & 

Brotheridge, 2001).  

2.2.3 Συνέπειες της αβεβαιότητας 

Η αβεβαιότητα αποτελεί μία από τις πιο γνωστές ψυχολογικές καταστάσεις στα 

πλαίσια της οργανωσιακής αλλαγής. Για παράδειγμα, σε περίοδο συγχώνευσης οι 

εργαζόμενοι μπορεί να βιώσουν αβεβαιότητα για τη φύση και τη μορφή του 

συγχωνευμένου οργανισμού, για το πώς η συγχώνευση αυτή θα επηρεάσει την 

εργασιακή τους ενότητα και για τις πιθανές αλλαγές στον εργασιακό τους ρόλο 

(DiFonzo & Bordia, 1998; Terry et al., 1993). Ομοίως, σε περιόδους οργανωσιακής 

αναδιοργάνωσης, οι εργαζόμενοι αισθάνονται αβεβαιότητα για τις προτεραιότητες 

του οργανισμού που είναι πιθανό να αλλάξουν και παράλληλα, για την πιθανότητα 

απολύσεων. 
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Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, η διεθνής έρευνα αναγνωρίζει ότι η 

αβεβαιότητα έχει αρκετές αρνητικές συνέπειες για την ατομική ετοιμότητα για 

αλλαγή, την ανοχή της ασάφειας, το ευ ζην και την ικανοποίηση των ατόμων 

εντός ενός οργανωσιακού πλαισίου. Πιο αναλυτικά, συνδέεται θετικά με το στρες 

(Ashford, 1988; Pollard, 2001; Schweiger & Denisi, 1991), και τη πρόθεση 

αποχώρησης από ένα οργανισμό (Greenhalgh & Sutton, 1991) ενώ συνδέεται 

αρνητικά με την εργασιακή ικανοποίηση (Ashford et al., 1989; Nelson et al., 

1995), την αφοσίωση/δέσμευση (Ashford et al., 1989; Hui & Lee, 2000) και την 

εμπιστοσύνη στον οργανισμό (Schweiger & Denisi, 1991). Οι αρνητικές συνέπειες 

της αβεβαιότητας οφείλονται κυρίως στα συναισθήματα έλλειψης κυριαρχίας και 

ελέγχου που προκαλεί (DiFonzo & Bordia, 2002; Lazarus & Folkman, 1984). Αυτή 

η έλλειψη ελέγχου, με τη σειρά της, οδηγεί σε διάφορες αρνητικές συνέπειες, 

όπως η αγωνία (DiFonzo & Bordia, 2002), η ψυχολογική πίεση (Spector, 1998; 

Terry & Jimmieson, 1999) και η χαμηλή απόδοση (Terry & Jimmieson, 1999; 

Orpen, 1994) 

Στην ίδια κατεύθυνση, ορισμένοι θεωρητικοί των πολιτισμικών αξιών και της 

κουλτούρας (Hofstede, 1980, 2001; House et al., 2004) διατείνονται ότι οι 

πολιτισμοί αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα διαφορετικά. 

Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτή η σημασία της 

αβεβαιότητας για τη θεωρία και τη πρακτική του μάνατζμεντ και η επίδραση των 

πολιτισμικών επιρροών στο πώς τα διευθυντικά στελέχη και οι οργανισμοί 

αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα. 

2.3 Ασάφεια της αλλαγής 

Η αλλαγή προκαλεί την ασάφεια και για αυτό η τελευταία έχει τύχει ιδιαίτερης 

προσοχής από ερευνητές της οργανωσιακής συμπεριφοράς, της ηγεσίας και της 

λήψης αποφάσεων (π.χ. Einhorn & Hogarth, 1985; Lopes, 1981). Ο Budner 

(1962) ορίζει μία κατάσταση ως ασαφή όταν αυτή δεν μπορεί να δομηθεί 

κατάλληλα, να οριστεί, να περιγραφεί ή να κατηγοριοποιηθεί από τα άτομα λόγω 

έλλειψης αρκετών δεδομένων. Η ασάφεια είναι μία εντελώς υποκειμενική 

αντίληψη που βασίζεται στην αντίληψη του ατόμου και έχει προσδιοριστεί μέσω 

μίας ποικιλίας εννοιών όπως η αβεβαιότητα, η αμφισημία (Weick, 1995), η μη 

αμεσότητα (Branham, 1980; Nofsinger, 1976;), η αοριστία (Pascale & Athos, 

1981) και η μη διαφάνεια (Orne & Wender, 1968). 

Επίσης, η ασάφεια μπορεί να έχει την έννοια της αμφιταλάντευσης, του 

δισταγμού, της αμφιβολίας και της αβεβαιότητας, όσον αφορά τη συμπεριφορά 

κάποιου ή μπορεί να σημαίνει ότι μια έννοια/κατάσταση μπορεί να επιδέχεται δύο ή 

περισσότερων ερμηνειών ή εξηγήσεων (Oxford English Dictionary, 1991). Πιο 
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αναλυτικά, ο Ellsberg (1961) προτείνει ότι η ασάφεια  αντανακλά τη φύση της 

πληροφόρησης κάποιου όσον αφορά τη πιθανότητα κάποιων γεγονότων. Οι 

Putnam και Sorenson (1982) ορίζουν την ασάφεια τόσο σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά του μηνύματος (έλλειψη λεπτομέρειας, αφηρημένη γλώσσα, 

έλλειψη συνοχής) όσο και με τον αποδέκτη της ερμηνείας (ξεκάθαρη αμφισημία 

του μηνύματος). Αντίστοιχα, ο McLain (1993) προσεγγίζει το νόημα της ασάφειας 

ορίζοντας την ως μία κατάσταση η οποία γίνεται αντιληπτή ως κάτι μη γνώριμο, 

περίπλοκο, αβέβαιο και υποκείμενο σε πολλαπλές αντικρουόμενες ερμηνείες.  

Γενικά, η έννοια της ασάφειας αφορά την ικανότητα του ατόμου να 

αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα που συναντά (Budner, 1962) και προσδιορίζεται με 

δύο τρόπους: ο πρώτος σχετίζεται με την ανακρίβεια, την αβεβαιότητα ή την 

ασάφεια μίας σημασίας, ο δεύτερος αφορά την παρουσία δύο ή περισσοτέρων 

σημασιών (Werman, 1979, σ. 108). 

2.3.1 Είδη ασάφειας 

Ο Norton (1975) εντόπισε ότι οι ψυχολόγοι στην προσπάθεια τους να ορίσουν το τι 

σημαίνει ασαφές, ανέπτυξαν οχτώ διαφορετικές κατηγορίες ασάφειας: 1) 

πολλαπλές έννοιες, 2) ασάφεια, έλλειψη πληρότητας ή τεμαχισμός, 3) μία 

πιθανότητα, 4) έλλειψη δομής, 5) έλλειψη πληροφόρησης, 6) αβεβαιότητα, 7) 

ασυνέπειες και αντιφάσεις και 8) μη ξεκάθαρο. Πολλές από αυτές τις καταστάσεις 

είναι κοινές στις οργανωσιακές αλλαγές και μετασχηματισμούς. Αντίστοιχα, ο 

Budner (1962) διακρίνει τρεις κατηγορίες ασαφών καταστάσεων: 

 Καινοτομία (Novelty): τελείως καινούριες και αναπάντεχες καταστάσεις για 

τις οποίες το άτομο δεν είχε καθόλου εμπειρία και για το λόγο αυτό δεν 

μπορεί να εντοπίσει οικείες παρελθοντικές εμπειρίες και ατομικές αναφορές. 

 Πολυπλοκότητα (Complexity): πολύ πολύπλοκες καταστάσεις για τις οποίες 

το άτομο καλείται να επεξεργαστεί πάρα πολλά δεδομένα (πολλές 

πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να μην είναι όλες σχετικές και οργανωμένες, 

και οι οποίες μπορεί να είναι αντικρουόμενες ή ημιτελείς). 

 Ανικανότητα επίλυσης (Insolubility): αντιφατικές καταστάσεις στις οποίες 

τα δεδομένα που προσφέρονται οδηγούν σε διαφορετικές και ενδεχομένως 

αλληλοαποκλειόμενες δομές (καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων στις 

οποίες δεν είναι προφανείς οι απαντήσεις). 

Συμπερασματικά, η  ασάφεια μπορεί να υφίσταται όταν υπάρχει αοριστία 

έκφρασης, καταστάσεις που επιδέχονται πολλών και ορισμένες φορές 

αντικρουόμενων ερμηνειών (Norton, 1975). Τέλος, δεδομένου ότι ασάφεια 

υπάρχει και ότι τα άτομα πρέπει να μπορούν να την αντιμετωπίζουν, τα τελευταία 

επιδεικνύουν διαφορετικά επίπεδα ανοχής προς αυτή. 
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2.2.3 Συνέπειες της ασάφειας 

Όπως προαναφέρθηκε, τα άτομα αντιδρούν σε ασαφείς καταστάσεις, οι οποίες 

θεωρητικά περιλαμβάνουν καινοτομία, πολυπλοκότητα, μη επιλυσιμότητα, 

απροβλεψιμότητα και αβεβαιότητα, με ένα σύνολο γνωστικών, συναισθηματικών 

και συμπεριφορικών αντιδράσεων (Bhushan & Amal, 1986; Budner, 1962; McLain, 

1993; Myers, 1997). 

Η ασάφεια του εξωτερικού περιβάλλοντος διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό 

ρόλο στη συμπεριφορά του ατόμου κατά τη διάρκεια της αλλαγής (Cook & 

Hunsaker, 2001). Πιο αναλυτικά, πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ασάφεια 

οδηγεί σε δυσκολίες προσαρμογής στις αναδυόμενες αλλαγές (π.χ. Judge et al., 

1999; Rush et al., 1995) και έλλειψη εμπιστοσύνης για αποφάσεις που 

λαμβάνονται σε αμφίβολα περιβάλλοντα, χωρίς παράλληλη προσπάθεια 

αναζήτησης περισσότερων πληροφοριών (Teoh & Foo, 1997). 

Επιπλέον, η διεθνής βιβλιογραφία τονίζει ότι η ασάφεια μπορεί να επηρεάσει 

μεταξύ άλλων τη δημιουργικότητα (Amabile, 1996; Barron & Harrington, 1981), 

την αποδοτικότητα και τη προσαρμογή σε διαπολιτισμικές συνθήκες (Arthur & 

Bennett, 1995), την αποτελεσματική ηγεσία (Rowe & Boulgarides, 1998), την 

επιχειρηματικότητα (Teoh & Foo, 1997), τις συμπεριφορές προς το ρίσκο 

(Johanson, 2000), ακόμα και την ακαδημαϊκή επιτυχία (Boyd et al., 2003).  

2.4 Η σχέση μεταξύ Αβεβαιότητας και Ασάφειας  

Ένα βασικό ερώτημα είναι ότι ενώ σε γενικές γραμμές η έννοια της ασάφειας έχει 

επαρκώς προσδιοριστεί, εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα ο προσδιορισμός της 

αναφορικά με τους συγγενείς όρους της αβεβαιότητας, της αμφισημίας και της 

πολυπλοκότητας (Brun, 2009). Η διεθνής βιβλιογραφία όμως υποστηρίζει ότι όταν 

η πληροφόρηση δεν είναι επαρκής και κατάλληλη, ο οργανισμός μπορεί να βιώνει 

ταυτόχρονα αβεβαιότητα και/ή ασάφεια (Daft & Lengel, 1986).  

Αναλυτικότερα, η αβεβαιότητα αντιπροσωπεύει την έλλειψη πληροφόρησης 

ή αντικειμενικής γνώσης (Zack, 2001). Για το λόγο αυτό η αβεβαιότητα μπορεί να 

μειωθεί με την απόκτηση επιπρόσθετης πληροφόρησης ή αντικειμενικής γνώσης. Ο 

βαθμός αβεβαιότητας μπορεί να οριστεί ως η διαφορά ανάμεσα στο βαθμό της 

πληροφόρησης που απαιτείται για να εκτελεστεί μία αρμοδιότητα και το μέγεθος 

της πληροφόρησης που ένας οργανισμός ήδη κατέχει (Edstrom & Galbraith, 

1977).  
Αντίστοιχα, η ασάφεια αντιπροσωπεύει την ανικανότητα ερμηνείας ή 

απόδοσης νοήματος σε κάτι. Η ανικανότητα αυτή μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 

του ότι κάποιος δεν μπορεί να ανακαλέσει ή να ενεργοποιήσει την απαραίτητη 
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γνώση που χρειάζεται για την ερμηνεία κάποιου γεγονότος, ή της ενεργοποίησης 

μίας ακατάλληλης ερμηνείας. Η ασάφεια μπορεί αντιμετωπιστεί 

επαναπροσδιορίζοντας μία κατάσταση σε κάτι που να έχει νόημα, αποκτώντας 

γνώση για το περιεχόμενο μέσω εκμάθησης ή επιβάλλοντας εξωτερικά μία 

ερμηνεία στους άλλους (Daft & Lengel, 1986). 

Η βιβλιογραφία γενικά δε διαχωρίζει την αβεβαιότητα από την ασάφεια στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και υποστηρίζεται ότι η στάση ως προς την ασάφεια 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε καταστάσεις αβεβαιότητας (Ghosh & Ray, 

1992). Σε αυτή τη κατεύθυνση, οι Camerer και Weber (1992) υποστηρίζουν ότι 

μία απόφαση θεωρείτε αβέβαιη όταν οι πιθανότητες είναι απόλυτα γνωστές. 

Παράδειγμα αποτελούν τα αθλητικά γεγονότα, οι εκλογές ή οι επενδύσεις όπου τα 

πιθανά αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα. Οι πιθανότητες δεν είναι γνωστές με 

ακρίβεια, αλλά το άτομο μπορεί να διαμορφώσει μια περισσότερο ή λιγότερο σαφή 

εικόνα. Η πιο πάνω έννοια της αβεβαιότητας όμως ανταποκρίνεται στο ευρέως 

χρησιμοποιούμενο όρο της ασάφειας. Αντίστοιχα, οι Frisch και Baron (1988) 

υποστηρίζουν ότι η ασάφεια αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τύπο αβεβαιότητας 

που συχνά υπάρχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σε καταστάσεις 

αξιολόγησης. Επίσης, ο Dermer (1973) προτείνει ότι εφόσον η ασάφεια σημαίνει 

αβεβαιότητα κατανόησης και σημασίας, μία ασαφής κατάσταση μπορεί να οριστεί 

ως μία κατάσταση που δεν μπορεί επαρκώς να δομηθεί ή να κατηγοριοποιηθεί από 

ένα άτομο. Αντίστοιχα, πολλοί συγγραφείς (Duncan, 1972; Dermer, 1973; Ho & 

Rodgers, 1993) προκειμένου να υπογραμμίσουν τη σχέση μεταξύ της ασάφειας και 

της αβεβαιότητας, προτείνουν ότι μία κατάσταση είναι πιθανό να γίνει αντιληπτή 

ως ασαφής όταν είναι αβέβαιη, υποκείμενη σε αλλαγές ή ασταθής ή όταν φέρνει το 

άτομο αντιμέτωπο με νέα ή μη γνωστά προβλήματα. Τέλος, ο Weick (1995) θεωρεί 

ότι η ασάφεια πηγάζει από την άγνοια και είναι παρόμοια με την αβεβαιότητα, η 

οποία μειώνεται όταν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.  

Αντιθέτως, ο Krohne (1989, 1993) διαχωρίζει την ασάφεια από την 

αβεβαιότητα. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι η ασάφεια παραπέμπει στις ιδιότητες των 

ερεθισμάτων και ότι κατά συνέπεια, τα ερεθίσματα μπορεί να είναι απρόβλεπτα, 

πολύπλοκα ή/και να μην επιδέχονται κάποιας λύσης ενώ παράλληλα, τονίζει ότι η 

αβεβαιότητα αναφέρεται στη συναισθηματική κατάσταση που προκλήθηκε από 

αυτό το αποστρεφόμενο και ασαφές ερέθισμα. Αντίστοιχα, ο March (1994) 

διακρίνει ξεκάθαρα την ασάφεια από την αβεβαιότητα. Ισχυρίζεται ότι η 

αβεβαιότητα, στις περισσότερες θεωρίες λήψης αποφάσεων, αναφέρεται στην 

αδυναμία εκτιμήσεις των μελλοντικών συνεπειών που απορρέουν από τωρινές 

πράξεις. Η βασική υπόθεση πίσω από αυτές τις θεωρίες είναι ότι υπάρχει ένας 

αντικειμενικός, πραγματικός κόσμος που δε γίνεται απόλυτα κατανοητός αλλά, 
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κατά βάση μπορούμε να τον αντιληφθούμε, εάν μας δοθεί αρκετή πληροφόρηση. 

Σε αντιδιαστολή, η ασάφεια, αφορά μία κατάσταση όπου οι βασικές υποθέσεις της 

αβεβαιότητας αμφισβητούνται. Οι περισσότερες πληροφορίες μπορεί στην 

πραγματικότητα να μη βελτιώνουν την κατανόησή μας και ο κόσμος μπορεί στην 

πραγματικότητα να είναι περισσότερο ένα κοινωνικό κατασκεύασμα παρά μία 

αντικειμενική αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εφευρεθεί και να 

διαπραγματευτεί παρά να ανακαλυφθεί.  

Συμπερασματικά, παρόλο που οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι 

υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ της ασάφειας και της αβεβαιότητας, ορισμένοι 

θεωρούν ότι υπάρχουν διαφορές ως προς το βαθμό της ταύτισής των δύο εννοιών.  

Εξετάζοντας όμως κανείς τη βιβλιογραφία της Ανοχής-Μη ανοχής της Ασάφειας και 

Ανοχής-Μη ανοχής της Αβεβαιότητας διαπιστώνει ότι η ερμηνεία των δύο συχνά 

είναι παρεμφερής. Πολλές έρευνες χρησιμοποιούν τους παραπάνω όρους 

εναλλακτικά (βλ. Andersen & Schwartz, 1992; Ashford & Cumming, 1985; 

Furnham, 1994; Majid & Pragasam, 1997; McLain, 1993; Myers & Henderson-

King, 1997) και τους επεξεργάζονται παράλληλα λόγω των πολλών σημαντικών 

ομοιοτήτων. Ακόμα και τα λεξικά αναφέρονται στην αβεβαιότητα όταν δίνουν τον 

ορισμό της έννοιας της ασάφειας και αντιστρόφως.  

Ειδικότερα, η Ανοχή-Μη ανοχή της Ασάφειας και της Αβεβαιότητας έχουν 

δύο βασικές ομοιότητες. Αρχικά, ο όρος μη Ανοχή έχει χρησιμοποιηθεί και έχει 

ορισθεί ως η τάση των ατόμων να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν μία 

κατάσταση (περιβάλλον) ως απειλή ή ως πηγή δυσφορίας, άγχους και 

δυσαρέσκειας σε έρευνες που αφορούν τόσο την ασάφεια (Kirton, 1981; 

MacDonald, 1970; Majid & Pragasam, 1997; McLain, 1993) όσο και την 

αβεβαιότητα (Dugas et al., 1997, 2001; Furnham, 1994; Krohne, 1989, 1993; 

Ladouceur et al., 2000; Steketee et al., 1998). Έτσι και οι δύο ορισμοί γίνονται 

αντιληπτοί ως μια γνωστική διαδικασία που περιλαμβάνει την ερμηνεία του 

περιβάλλοντος. Δεύτερον, και στις δύο περιπτώσεις, τα άτομα ανταποκρίνονται σε 

αυτή την κατάσταση, την οποία αντιλαμβάνονται ως απειλητική, με ένα σύνολο 

γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών αντιδράσεων (Bhushan & Amal, 

1986; Freeston et al., 1994; Ladouceur et al., 1995). Έτσι για παράδειγμα, ένα 

άτομο με μη ανοχή της Ασάφειας ή της Αβεβαιότητας είναι πιθανό να βιώσει 

δυσφορία και άγχος (συναισθηματικές αντιδράσεις) όταν αντιμετωπίζει απειλητικές 

καταστάσεις. Για το λόγο αυτό, αυτό το άτομο θα πρέπει να αντιδράσει 

απορρίπτοντας ή αποφεύγοντας την κατάσταση αυτή (συμπεριφορική αντίδραση). 

Ως εκ τούτου, δεδομένου και ότι οι ατομικοί συναισθηματικοί και 

συμπεριφορικοί τρόποι αντιμετώπισης της αβεβαιότητας σχετίζονται άμεσα με τους 

αντίστοιχους τρόπους αντιμετώπισης της ασάφειας και αντίστροφα (πχ. McGhee 
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et. al, 1978; Faircloth & Ricchiute, 1981; Gul, 1986; Lal & Hassel, 1998), στα 

πλαίσια της παρούσας έρευνας οι δύο έννοιες της ασάφειας και της αβεβαιότητας 

δε διαχωρίζονται και θεωρούνται ως μια γνωστική διαδικασία για την ερμηνεία του 

περιβάλλοντος και την προσαρμογή  σε αυτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

“Ζούμε σε μια στιγμή της ιστορίας όπου οι αλλαγές συμβαίνουν τόσο γρήγορα, ώστε αρχίζουμε να 

βλέπουμε το παρόν μόνο όταν έχει ήδη αποτελέσει παρελθόν” – R. D. Laing 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της οργανωσιακής αλλαγής, 

περιγράφονται τα αίτια που τη προκαλούνε, τα είδη οργανωσιακής αλλαγής και οι 

διαδικασίες που περιλαμβάνει. Κατόπιν, αναφέρονται οι δυσκολίες που προκαλεί, οι 

λόγοι αντίστασης ως προς αυτή και οι τρόποι αποτελεσματικής διοίκησης της 

οργανωσιακής αλλαγής. 

3.1 Η φύση της οργανωσιακής αλλαγής 

Τις προηγούμενες δεκαετίες το παρελθόν αποτελούσε μία καλή ένδειξη του τι 

πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, ενώ το μέλλον αποτελούσε μία λογική ακολουθία 

του χθες, κάτι το οποίο όμως δεν ισχύει σήμερα (Gordon et al., 2000). Οι 

οργανισμοί έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με ένα μεγάλο αριθμό αλλαγών 

(Kotter, 1998), οι οποίες συμβαίνουν με αυξημένο ρυθμό (Deloitte Touche, 1998; 

Schein, 1993) και οξυμμένη πολυπλοκότητα (Lichtenstein, 2000). Κατά αυτό τον 

τρόπο η επιβίωση και η ανάπτυξή των οργανισμών εξαρτάται σε ένα πολύ μεγάλο 

βαθμό πρώτα, από την ικανότητά τους να κατανοήσουν το νέο περιβάλλον και 

δεύτερο, να προσαρμοστούν σε αυτό αναπτύσσοντας τους κατάλληλους πόρους, 

μηχανισμούς, διαδικασίες και κουλτούρα (Cook & Hunsaker, 2001). Υπό αυτή την 

έννοια, δεν προκαλεί έκπληξη ο μεγάλος όγκος έρευνας σε θέματα οργανωσιακής 

αλλαγής, όπου το περιεχόμενο (Armenakis, 1988; Greenwood & Hinings, 1996; 

Legatiski, 1998) και η διαδικασία (Denis et al., 2001; Kotter, 1996; Weick, 2000) 

αποτελούν τους δύο κύριους τομείς κατηγοριοποίησης της (Kilduff & Dougherty, 

2000; Porras & Robertson, 1987).   

Οργανωσιακή αλλαγή είναι η διαδικασία μετακίνησης από την υφιστάμενη 

κατάσταση σε ένα επιθυμητό σημείο, το οποίο τα μέλη ενός οργανισμού 

αποδέχονται εξαιτίας των δυναμικών εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που 

επηρεάζουν τις παρούσες συνθήκες δραστηριοποίησης και λειτουργίας (Cook & 

Hunsaker, 2001).  

Κατά τη δεκαετία του 80’, η οργανωσιακή αλλαγή ορίστηκε ως α) η 

εμπειρική παρατήρηση αλλαγής σε ένα ή περισσότερα οργανωσιακά υποσυστήματα 

όπως τα άτομα, οι διαδικασίες, η κουλτούρα, οι πρακτικές, τα πληροφορικά και 

παραγωγικά συστήματα (Beer, 1980), β) η εισαγωγή νέων τρόπων δράσης, 

αντιλήψεων και συμπεριφορών σε όλα τα επιμέρους μέλη ενός οργανισμού, 

εξαιτίας συγκεκριμένων αναδυόμενων προβλημάτων και ευκαιριών από το 
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εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού (Tichy, 1983) και γ) το 

μεταβατικό στάδιο μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης και των επιθυμητών 

μελλοντικών καταστάσεων (Cummings & Huse, 1985). 

Αντίστοιχα, κατά τη δεκαετία του 90’, η οργανωσιακή αλλαγή εξεταζόμενη 

σε ένα πιο δυναμικό περιβάλλον, προσεγγίστηκε ως α) η εφαρμογή νέων 

υποκινητικών τεχνολογικών αλλαγών σε εργασίες, οργανωσιακές δομές και στην 

οργανωσιακή αποστολή και στρατηγική (Safayeni et al., 1991), β) η διαδικασία 

ανάλυσης του παρελθόντος ώστε να διαφοροποιηθούν η υφιστάμενες διαδικασίες 

σύμφωνα με το μελλοντικές ανάγκες (Kanter et al., 1992), γ) η εμπειρική 

παρατήρηση διαφοροποίησης στη μορφή, στη ποιότητα ή στη κατάσταση μιας 

οργανωσιακής οντότητας ή στο σύνολο ενός οργανισμού (Van de Ven & Poole, 

1995), δ) η διαδικασία διαφοροποίησης ή αλλαγής συμβατικών τρόπων σκέψης ή 

συμπεριφοράς (Wagner & Hollenbeck, 1998), ε) ένα αναγκαίο κακό από το οποίο 

πρέπει να επιβιώσει ένα οργανισμός (Dopson & Neumann, 1998), στ) η νέα 

κατάσταση πραγμάτων η οποία διαφοροποιείται από την παλιά (French & Bell, 

1999) και ζ) η διαφοροποίηση του οργανισμού προς το περιβάλλον του και η 

αλληλεπίδραση τεχνολογικών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων (Cao et al., 2000). 

Συμπερασματικά, όλες οι προσεγγίσεις παραδέχονται άμεσα ή έμμεσα ότι η 

οργανωσιακή αλλαγή αντιπροσωπεύει την αναγνώριση μιας ευκαιρίας για 

επιχειρησιακή ανάπτυξη (Cohen, 1998; Hickens, 1998, Robbins, 2005), η οποία 

οδηγεί στην υιοθέτηση μιας νέας ιδέας ή συμπεριφοράς από ένα οργανισμό (Daft, 

1998), ώστε να επιτευχθεί διαφορετικό αποτέλεσμα (Davenport & Short, 1990). 

3.2 Αίτια οργανωσιακής αλλαγής 

Όπως αναλύθηκε παραπάνω, οι αλλαγές στους οργανισμούς προκαλούνται από 

ποικίλες εξωτερικές και εσωτερικές δυνάμεις, οι οποίες συχνά αλληλεπιδρούν 

ενισχύοντας η μία την άλλη, όπως: οι οικονομικοί παράγοντες, οι κοινωνικές και 

δημογραφικές αλλαγές, η τεχνολογία, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι παγκόσμιες 

πολιτικές εξελίξεις και οι εσωτερικές προκλήσεις. 

Αναλυτικότερα, από τη δεκαετία του 70’ με την απότομη πτώση της τιμής του 

πετρελαίου ως και τη κρίση που βιώνει η παγκόσμια οικονομία τα τελευταία 

χρόνια, τα διάφορα οικονομικά σοκ επιβάλλουν συνεχείς αλλαγές στους 

οργανισμούς. Σε αυτή τη λογική, τις τελευταίες δεκαετίες δημιουργήθηκαν 

διάφορες διαδικτυακές επιχειρήσεις, που προσέφεραν υψηλά βραχυπρόθεσμα 

κέρδη και στη συνέχεια κατέρρευσαν (Robbins, 2005).  

Ένας ακόμα παράγοντας αλλαγής είναι η φύση του εργατικού δυναμικού. Πιο 

συγκεκριμένα, κάθε οργανισμός πρέπει να προσαρμόζεται στο υφιστάμενο 

πολιτισμικό περιβάλλον και οι πολιτικές/πρακτικές της διαχείρισης ανθρωπίνου 
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δυναμικού οφείλουν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις μεταβολές του 

κοινωνικού ιστού (Cao et al., 2000).  

Η τεχνολογία επίσης αποτελεί ένα σημαντικότατο παράγοντα αλλαγής. Για 

παράδειγμα, η πληροφοριακή τεχνολογία γίνεται γρηγορότερη και φθηνότερη, όλο 

και μικρότερες ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούν μια αναγκαιότητα και τα 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα έχουν διαφοροποίηση τον τρόπο εργασίας ολόκληρων 

οικονομικών κλάδων (Cook & Hunsaker, 2001).  

Επιπλέον, και η φύση του ανταγωνισμού διαφοροποιείται. Η 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία επιβάλλει πλέον οργανωσιακή εγρήγορση, τόσο 

απέναντι σε παραδοσιακούς ανταγωνιστές οι οποίοι προσφέρουν νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες, όσο και απέναντι σε νέους ανταγωνιστές οι οποίες προσφέρουν 

καινοτόμες λύσεις. Αναμφισβήτητα, οι επιτυχημένοι οργανισμοί θα είναι αυτοί οι 

οποίοι θα αλλάζουν ανάλογα με τον ανταγωνισμό, θα βασίζονται σε γρήγορες 

διαδικασίες παραγωγής, σε μικρούς κύκλους προϊόντων και σε μία διαρκή ροή 

νέων υπηρεσιών/προϊόντων (Cook & Hunsaker, 2001). Με άλλα λόγια, θα είναι 

ευέλικτοι και θα ανταποκρίνονται στις γρήγορες και ριζοσπαστικά μεταβαλλόμενες 

συνθήκες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, οι κοινωνικές τάσεις διαφοροποιούνται. Για παράδειγμα, σε 

αντιδιαστολή με 15 χρόνια πριν, τα άτομα πλέον συναντιούνται και μοιράζονται 

πληροφορίες μέσω των διάφορων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι 

καταναλωτές πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά ή στα μεγάλα εμπορικά 

κέντρα και πολυκαταστήματα. Τέλος, ένας άλλος παράγοντας που δεν πρέπει να 

αγνοηθεί, είναι η παγκόσμια πολιτική σκηνή. Για παράδειγμα, ενώ τα διάφορα 

τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων των πανεπιστημίων από την δεκαετία του 80’ 

είχαν ενσωματώσει την παγκόσμια προοπτική και την παγκοσμιοποίηση, κανένα 

δεν μπόρεσε να προβλέψει, ούτε καν να φανταστεί, τις παγκόσμιες πολιτικές 

αναταράξεις των τελευταίων δεκαετιών. Η διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης, η 

έξοδος από την απομόνωση της Νοτίου Αφρικής και της Κίνας, η διαρκής 

αναστάτωση στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον 

στις 11/9/2001, ο μετέπειτα πόλεμος ενάντια στην «τρομοκρατία», το άγχος για 

νέες επιθέσεις και η αύξηση του θρησκευτικού φονταμενταλισμού διαφοροποίησαν 

ολοκληρωτικά την παγκόσμια πραγματικότητα και το παγκόσμιο πολιτικό, 

οικονομικό και κοινωνικό χάρτη (Robbins, 2005).   

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι σημαντικότερες δυνάμεις που 

προκαλούν οργανωσιακές αλλαγές. 
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Πίνακας 2. Παράγοντες οργανωσιακής αλλαγής, Πηγή: Cook & Hunsaker, 2001 

Παράγοντες οργανωσιακής αλλαγής 

Παράγοντες Παραδείγματα 

Τεχνολογία διαδίκτυο, πληροφοριακή τεχνολογία, ρομποτική, στατιστικές 

τεχνικές ποιοτικής διαχείρισης και ανασχεδιασμός διαδικασιών κτλ.  

Οικονομικοί 

παράγοντες 

υφιστάμενη παγκόσμια οικονομική κρίση, αδυναμία 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, διακυμάνσεις επιτοκίων, 

νομοθετικοί περιορισμοί κτλ. 

Παγκόσμιος 

ανταγωνισμός 

αναπτυσσόμενες οικονομίες (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία), επέκταση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις κτλ. 

Παγκόσμιες 

πολιτικές 

εξελίξεις 

E.E. και αιτήματα για περεταίρω πολιτική ενοποίηση, αστάθεια στα 

πρώην Σοβιετικά κράτη, σημαντικός και μη προβλέψιμος ρόλος της 

Κίνας στο παγκόσμιο εμπόριο, οικονομικές συναλλαγές με χώρες που 

παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, εμφύλιοι πόλεμοι, 

θρησκευτικές / εθνικιστικές διαμάχες σε πολλές περιοχές κτλ. 

Κοινωνικές και 

δημογραφικές 

αλλαγές 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, κοινωνική ευθύνη εταιρειών, 

αυξανόμενη πολιτισμική διαφοροποίηση, αυξημένη εκπαίδευση του 

εργατικού δυναμικού, διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων κτλ. 

Εσωτερικές 

προκλήσεις 

συμπεριφορικά προβλήματα (απουσίες, απεργίες, σαμποτάζ, 

συνδικαλιστικές διεκδικήσεις), διαδικαστικά προβλήματα 

(επικοινωνία, λήψη αποφάσεων σε χαμηλότερα επίπεδα, 

καινοτομίες), διαμάχη μεταξύ εργασιακής και κοινωνικής ηθικής σε 

πολλές χώρες, οργανωσιακές διαμάχες κτλ. 

Συμπερασματικά, για να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν οι οργανισμοί 

πρέπει να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στους παραπάνω παράγοντες. 

Πρέπει δηλαδή, να αναβαθμίζονται οι τεχνολογίες, να ανακαλύπτονται νέοι τρόποι 

οργάνωσης και διαχείρισης, να υπάρχει καινοτομία, να βελτιώνονται διαρκώς τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες, ώστε να ανταποκρίνονται οι οργανισμοί στις ανάγκες 

των πελατών και του ανταγωνισμού (Kanter et al., 1992). 

3.3 Είδη οργανωσιακής αλλαγής  

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να κατηγοριοποιηθεί η 

οργανωσιακή αλλαγή ανάλογα με την οπτική γωνία και το πρίσμα υπό τα οποία 

εξετάζεται: 

Πρώτον, η αλλαγή αναφορικά με το πώς προκαλείται, μπορεί να είναι 

σχεδιασμένη ή αναδυόμενη (planned or emergent) (Osborne & Brown, 2005), με 

πρόθεση ή χωρίς πρόθεση (intentional or unintentional) (Kanter et al. 1992), 
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προληπτική ή αποτρεπτική (reactive or anticipatory) (Naadler & Tushman, 1989). 

Η σχεδιασμένη αλλαγή περιλαμβάνει τη προετοιμασία δράσης έτσι ώστε να υπάρχει 

μετάβαση από μία κατάσταση σε μία πιο επιθυμητή. Είναι το αποτέλεσμα 

συνειδητής προετοιμασίας, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι και η 

αντίστοιχη οργανωσιακή κατάσταση. Περιλαμβάνει δηλαδή την προκαταβολική 

διαφοροποίηση, η οποία προτιμάται από την αντίδραση όταν οι αλλαγές έχουν 

επιβληθεί από εξωτερικούς παράγοντες στον οργανισμό. Η αναδυόμενη αλλαγή 

απλά συμβαίνει ως απόρροια μίας φυσικής αλληλουχίας γεγονότων ή επιβάλλεται 

στον οργανισμό από εξωτερικές δυνάμεις. Κατόπιν, οι οργανισμοί και τα άτομα 

αντιδρούν σε αυτές τις μη σχεδιασμένες αλλαγές έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 

διαταραχή και να βελτιωθεί η κατάσταση. Ειδικότερα, οι σχεδιασμένες αλλαγές 

επιχειρούν να καταφέρουν δύο γενικούς τύπους αποτελεσμάτων (Cook & 

Hunsaker, 2001): α) Ο πρώτος τύπος σχεδιασμένης αλλαγής στοχεύει στη 

βελτίωση της οργανωσιακής ικανότητας αναφορικά με τη συμπεριφορά προς τις μη 

σχεδιασμένες αλλαγές και την ικανότητα του οργανισμού να προσαρμόζεται στις 

εξωτερικές αλλαγές. Για παράδειγμα, όταν οι ανταγωνιστές εισάγουν νέα 

προϊόντα/υπηρεσίες, ή οι κυβερνήσεις εισάγουν νέους νόμους, ή σημαντικοί πόροι 

τείνουν να εκλείψουν, τότε οι οργανισμοί χρειάζεται να προσαρμοστούν. Αυτό 

γίνεται με την ενεργοποίηση της καινοτομίας, την δυναμική υποστήριξη των 

εργαζομένων, την εισαγωγή νέων τρόπων εργασίας, την εγκαθίδρυση μίας πιο 

ευέλικτης και δυναμικής οργανωσιακής συμπεριφοράς, την αποτελεσματική 

πληροφόρηση, την αυξημένη γνώση σε σχέση με τα νέα προϊόντα του 

ανταγωνισμού και τις πιθανές αλλαγές σε κυβερνητικές ρυθμίσεις, β) Ο δεύτερος 

τύπος σχεδιασμένης αλλαγής στοχεύει στην αλλαγή της συμπεριφοράς των 

εργαζομένων έτσι ώστε, οι τελευταίοι να συνεισφέρουν με πιο αποτελεσματικό 

τρόπο στους οργανωσιακούς στόχους. Οι αλλαγές σε αυτή την κατηγορία 

περιλαμβάνουν την εισαγωγή νέων στάσεων, αξιών, τρόπων αντίληψης του 

οργανισμού και εργασιακών ρόλων καθώς επίσης και εκπαίδευση/ενδυνάμωση έτσι 

ώστε να βελτιωθούν η παραγωγικότητα, οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι 

δημιουργικές συνεισφορές.  

Δεύτερον, η αλλαγή αναφορικά με τη φύση της, μπορεί να είναι συνεχής ή 

περιοδική (continuous or episodic) (Weick & Quinn, 1999), πρώτης τάξης ή 

δεύτερης τάξης (first order or second order) (Levy, 1986), αυξητική-εξελικτική-

σταδιακή-επανευθυγράμμιση ή ριζοσπαστική-μετασχηματιστική-επαναστατική-big 

bang (incremental-evolutionary-gradual-realignment or radical-transformational-

revolutionary-big bang) (Balogun & Hope, 1999; Dunphy & Stace 1988; Gersick, 

1991; Greiner, 1972; Miller & Friesen 1984). Σε γενικές γραμμές, η περιοδική 

αλλαγή έχει λιγότερη επίδραση στο υφιστάμενο στάτους ενός οργανισμού ενώ η 
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συνεχής έχει σαφέστατα μεγαλύτερη επίδραση. Ειδικότερα, η περιοδική αλλαγή 

είναι λιγότερη επίπονη. Τις περισσότερες φορές είναι ευνοϊκό η φύση της αλλαγής 

σε ένα οργανισμό να είναι τμηματική, γιατί χτίζεις πάνω σε υφιστάμενες 

ικανότητες, ρουτίνες και πεποιθήσεις έτσι ώστε η αλλαγή να είναι αποτελεσματική 

και να κερδίσει την δέσμευση των εργαζομένων. Επιπλέον, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί πιο εύκολα μέσα στα υφιστάμενα οργανωσιακά πλαίσια και τις 

υφιστάμενες οργανωσιακές πεποιθήσεις. Από την άλλη πλευρά, εάν η αλλαγή δεν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί στα υφιστάμενα πλαίσια, θα είναι πιο μετασχηματιστική 

και ριζοσπαστική. Χρειάζεται σε περιπτώσεις που ο οργανισμός αντιμετωπίζει μία 

κρίση ή χρειάζεται να αλλάξει κατεύθυνση πολύ γρήγορα, αλλά μπορεί να είναι 

πολύ ενοχλητική και επίπονη. Τέλος, πολλές φορές περιλαμβάνει μια ριζική αλλαγή 

της στρατηγικής κατεύθυνσης. 

Τρίτον, η αλλαγή αναφορικά με τη στρατηγική της,  μπορεί να βασίζεται στην 

“αυστηρή” οικονομική αξία (πχ. οικονομικές αποδόσεις για τους μετόχους) ή σε πιο 

“ελαφριές” οργανωσιακές δυνατότητες. Η οικονομική προσέγγιση περιλαμβάνει τη 

χρήση οικονομικών κινήτρων, καθετοποίηση, απολύσεις και αναδόμηση, ενώ η 

οργανωσιακή προσέγγιση αφορά την εταιρική κουλτούρα, τις ικανότητες του 

ανθρωπίνου δυναμικού, την ανάδραση και τις αντιδράσεις στις εξελικτικές 

διαδικασίες (Cook & Hunsaker, 2001). Σε αυτό το σημείο σκόπιμο είναι να τονιστεί 

ότι λίγοι οργανισμοί μπορούν να κινούνται επιτυχώς ανάμεσα στις οικονομικές και 

τις οργανωσιακές στρατηγικές. 

Τέταρτον, η αλλαγή αναφορικά με το περιεχόμενο της, μπορεί να είναι 

τεχνική ή τεχνολογική (εισαγωγή νέων τεχνολογιών ή μηχανικών διαδικασιών), 

ή/και φυσική (αλλαγή τόπου εγκατάστασης), ή/και οργανωσιακή 

(μετασχηματισμός υφιστάμενων δομών και διαδικασιών) ή/και ατομική 

(αντικατάσταση ατόμων και τρόπου εργασίας, αλλαγή στις πεποιθήσεις, αξίες, 

τρόπους συμπεριφοράς (Gilgeous, 1997, σ. 8; Robbins, 1996, σ. 720).  

Συνολικά, ανεξάρτητα από την οπτική γωνία υπό το πρίσμα της οποίας 

εξετάζεται η κάθε προσπάθεια αλλαγής, η πιο κρίσιμη διάσταση της είναι η 

ανθρώπινη. Κατά αυτό τον τρόπο, ενώ η αλλαγή μπορεί να αναφέρεται σε μια 

αναγκαία διαφοροποίηση στη δομή, τη πολιτική, τη τεχνολογία, τη κουλτούρα και 

τις διαδικασίες, εάν αυτή δε συνοδευτεί από την αποδοχή και την υποστήριξη των 

οργανωσιακών μελών είναι καταδικασμένη να αποτύχει (Bridges & Mitchell, 2000). 

Πιο συγκεκριμένα, η επιτυχής υλοποίηση ενός προγράμματος αλλαγής βασίζεται 

πρώτιστα στο τρόπο με τον οποίο τα μέλη του συγκεκριμένου οργανισμού 

αντιδρούν και συμπεριφέρονται ως προς αυτή (Bovey & Hede, 2001; Piderit, 

2000), εστιάζει στις ανθρώπινες συμπεριφορές, αντιλήψεις και συναισθηματικές 

διεργασίες που επηρεάζει και μεταβάλλει (Seijts & O'Farrell, 2003) και οι οποίες 
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συνολικά παίζουν το καθοριστικότερο ρόλο (Armenakis et al., 1993; Weber & 

Weber, 2001). Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, είναι η διαπίστωση ότι από τη 

στιγμή που η αλλαγή τόσο ως κοινωνικό όσο και ως οργανωσιακό φαινόμενο 

σχετίζεται τόσο πολύ με τον άνθρωπο, θα ήταν πολύ πιο επιτυχής και λιγότερο 

τραυματική, αν αναγνωριζόταν η ανθρώπινη της διάσταση και αντιμετωπίζονταν 

αποτελεσματικά (Argyris 1993; Kotter 1996). Ως εκ τούτου, η οργανωσιακή 

αλλαγή μπορεί να ερμηνευτεί ως  η επαναδιαπραγμάτευση ενός νέου ψυχολογικού 

προσανατολισμού ή/και ως μια αλλαγή στο υφιστάμενο ψυχολογικό συμβόλαιο 

ανάμεσα σε ένα οργανισμό και στα μέλη του (Nicolaidis & Katsaros, 2010), 

γεγονός που υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της συναισθηματικής συμπεριφοράς 

των οργανωσιακών μελών. 

3.4 Διαδικασία εισαγωγής οργανωσιακής αλλαγής  

Οι υπεύθυνοι για την εισαγωγή της αλλαγής πρέπει να προσδιορίζουν κατά σειρά 

α) το επίπεδο στο οποίο πρέπει να διοχετεύσουν τις δυνάμεις τους, β) τους 

στόχους της αλλαγής, γ) το περιεχόμενο της αλλαγής και δ) τη διαδικασία με την 

οποία θα εισαχθεί και θα υλοποιηθεί την αλλαγή. Αναλυτικότερα: 

Αρχικά, πρέπει να προσδιοριστεί εάν οι αλλαγές αφορούν άτομα, ομάδες ή 

ολόκληρους οργανισμούς, με το καθένα να αντιπροσωπεύει και ένα διαφορετικό 

επίπεδο αλλαγής. Οι προσπάθειες για αλλαγή μπορούν ακόμα να κατευθύνονται 

και σε ένα διαοργανωσιακό επίπεδο, το οποίο αντιπροσωπεύει τη σχέση μεταξύ 

μίας εταιρείας με άλλες. Για παράδειγμα, η Ford εργάστηκε σκληρά για να αλλάξει 

τις σχέση της με αρκετούς προμηθευτές της κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

80’, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρονική παράδοση των παραγγελιών της 

(Cook & Hunsaker, 2001). 

Κατόπιν, οι υπεύθυνοι για την εισαγωγή της αλλαγής πρέπει να εστιάσουν σε 

συγκεκριμένους στόχους, έτσι ώστε να εξαλειφτούν τα κενά στην απόδοση και να 

επιτυγχάνουν τους επιθυμητούς σκοπούς. Οι οργανωσιακοί στόχοι της αλλαγής 

μπορεί να αφορούν το άτομο (π.χ. απόλυση κάποιου ατόμου και αντικατάστασή 

του με κάποιο νέο, αλλαγή στις γνώσεις, στις ικανότητες, στις στάσεις ή στη 

συμπεριφορά), τη τεχνολογία (π.χ. αντικατάσταση υφιστάμενης τεχνολογίας με 

μία νέα αναβαθμισμένη ή μία τελείως διαφοροποιημένη), τη δομή (π.χ. μετάβαση 

από μία λειτουργική δομή σε μία δομή με βάση το προϊόν, προσθήκη ενός νέου 

τμήματος ή ενοποίηση δύο παλιότερων), τις διαδικασίες (π.χ. αλλαγή συστήματος 

προμηθειών), τη κουλτούρα (π.χ. υλοποίηση ενός προγράμματος το οποίο 

ενθαρρύνει την ποιότητα και την καινοτομία), και το μάνατζμεντ (π.χ. προώθηση 

της συμμετοχής στη διάγνωση και την επίλυση των προβλημάτων, 
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ενδυναμώνοντας τα άτομα στις κατώτερες εργασιακές βαθμίδες) (Cook & 

Hunsaker, 2001). 

Αφού έχει αποφασιστεί το επίπεδο και ο στόχος, οι υπεύθυνοι για την 

εισαγωγή της αλλαγής πρέπει να αποφασίσουν τι πραγματικά θα αλλάξει, δηλαδή 

το περιεχόμενο της αλλαγής. Για παράδειγμα, ένας μάνατζερ ανησυχεί για την 

πτώση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του γραφείου του και πιστεύει ότι η 

αιτία βρίσκεται στην υπερβολική συνομιλία μεταξύ τους. Για να τους αποθαρρύνει 

μπορεί να αποφασίσει να απομακρύνει τα γραφεία τους ή να τοποθετήσει μεταξύ 

τους διαχωριστικά. Αυτό αποτελεί το περιεχόμενο της αλλαγής.  

Τέλος, ο τρόπος με τον οποίο ο μάνατζερ θα εισάγει και θα υλοποιήσει την 

αλλαγή αποτελεί τη διαδικασία. Σε συνέχεια του προηγούμενου παραδείγματος, ο 

μάνατζερ μπορεί να ανακοινώσει την αλλαγή γραπτώς ή σε μία συνάντηση ή 

μπορεί να μετακινήσει τα γραφεία κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι υπάλληλοι να 

ανακαλύψουν την αλλαγή την επόμενη ημέρα το πρωί. Καθεμιά από αυτές τις 

προσεγγίσεις μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα που μπορούν να 

προκαλέσουν και ηθικά προβλήματα μέσα σε ένα οργανισμό (Cook & Hunsaker, 

2001). Κλείνοντας το συγκεκριμένο παράδειγμα, ο συγκεκριμένος μάνατζερ θα 

πρέπει να ελέγξει αν το κέρδος από την αλλαγή στη διαρρύθμιση του γραφείου, 

ξεπερνάει τα πιθανά κόστη. Τέλος, θα πρέπει να υπολογίσει την πιθανότητα 

αποδοχής αυτής της αλλαγής και μετά να προκρίνει μία από τις τρεις ή κάποια 

άλλη λύση.  

Συμπερασματικά, είναι γεγονός ότι οι περισσότερες προσπάθειες για αλλαγή 

αποτυγχάνουν ή επιτυγχάνουν λιγότερα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Το 

παραπάνω γεγονός, οφείλεται κυρίως στις ανεπαρκείς διαδικασίες και όχι στο 

φτωχό περιεχόμενο της αλλαγής (Pascale et al., 1997). Τα ανώτατα διευθυντικά 

στελέχη πολλές φορές αμελούν τις διαδικασίες παρασυρμένοι από τις καθημερινές 

τους ρουτίνες. Κυρίως, εστιάζουν στη λογική και την ποιότητα του περιεχομένου 

και υποεκτιμούν τη σημασία του πώς τα άτομα θα αντιληφθούν και θα 

αντιδράσουν στην αλλαγή την οποία θέλουν να επιβάλλουν. Όταν σχεδιάζεται η 

αλλαγή και αξιολογούνται οι διάφορες εναλλακτικές, είναι αναγκαίο οι υπεύθυνοι 

της αλλαγής να προσέχουνε την ποιότητα του προτεινόμενου περιεχομένου και 

την πιθανότητα αποδοχής του.  

3.5 Δυσκολίες που προκύπτουν από την οργανωσιακή αλλαγή 

Η οργανωσιακή αλλαγή είναι αναγκαία για την λειτουργία κάθε οργανισμού αλλά 

από την άλλη πλευρά, αποτελεί μια επίπονη διαδικασία που μπορεί να 

δημιουργήσει δυσεπίλυτα προβλήματα στο προγραμματισμό και στην υλοποίηση 

των στρατηγικών στόχων.  
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Πιο συγκεκριμένα, το περιοδικό Fortune, πρώτο δημοσίευσε το 1956 μία 

λίστα με τις 500 μεγαλύτερες αμερικάνικες επιχειρήσεις. Στη αντίστοιχη σημερινή 

λίστα, υπάρχουν μόνο 30 από τις 100 πρώτες επιχειρήσεις της αρχικής (Cook & 

Hunsaker, 2001). Οι υπόλοιπες 70 εξαφανίστηκαν μέσω συγχωνεύσεων, διάλυσης 

ή καθετοποιήσεων. Η επιβίωση, ακόμα και για τις πιο επιτυχημένες εταιρείες, δεν  

μπορεί να θεωρείτε δεδομένη. Κολοσσοί, όπως η General Motors, η Ford και η 

Chrysler γνωρίζουν ότι για να επιβιώσουν πρέπει να προσαρμόζονται στις συνεχείς 

και πολύπλοκες εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις. Για παράδειγμα, η Ford ενώ 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80’ ήταν πιο επιτυχημένη από την General 

Motors στη διαχείριση της αλλαγής, σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, 

η Chrysler ήταν μέρος της Daimler και ταυτόχρονα και οι τρεις εταιρίες έχουν 

αποκτήσει άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες σε ξένες χώρες.  

Ειδικότερα, σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι α) μόνο πολύ λίγες από τις 100 

επιχειρήσεις που προσπάθησαν να εισάγουν σημαντικές αλλαγές στο τρόπο 

λειτουργίας τους πέτυχαν (Kotter, 1996, σ. 59), β) ενώ όλες οι επιχειρήσεις του 

Fortune 100 υλοποίησαν τουλάχιστον ένα πρόγραμμα οργανωσιακής αλλαγής από 

το 1980 ως και το 1995, μόνο το 30% είχε πραγματικά θετικά αποτελέσματα 

(Pascale et al., 1997, σ. 139), γ) οι μάνατζερ 1000 αμερικάνικων και ευρωπαϊκών 

εταιριών από 15 διαφορετικούς κλάδους, εμφανίζονται δυσαρεστημένοι σχετικά με 

την ικανότητα τους να εμπνέουν, να προγραμματίζουν και να υλοποιούν τις 

αναγκαίες αλλαγές (Foster & Kaplan, 2001) και δ) οι επιχειρήσεις που υλοποιούν 

επιτυχώς ένα στρατηγικό πλάνο αποτελούν τη μειοψηφία, η οποία κυμαίνεται από 

10% έως 30% (Raps, 2004, σ. 49).  

Αντίστοιχα, παρόμοιες ερευνητικές προσπάθειες έδειξαν ότι α) 64% είναι ο 

δείκτης αποτυχίας αναφορικά με την εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών σε 

δημόσιους φορείς (Yin, 1978), β) 66% των προγραμμάτων διοίκησης ολικής 

ποιότητας αποτυγχάνουν, ενώ οι πρωτοβουλίες ανασχεδιασμού διαδικασιών 

αποτυγχάνουν  σε ποσοστό 70% αντίστοιχα (Senge, 1999, σ. 5-6), γ) ειδικοί 

ανασχεδιασμού των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι το ποσοστό επιτυχίας στις 1000 

επιχειρήσεις του Fortune είναι κάτω από 50%, πιθανώς και κάτω από 20% 

(Strebel, 1996), δ) σχεδόν 70% όλων των πρωτοβουλιών αλλαγής σε 

συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες και συμπεριφορές αποτυγχάνουν (Beer 

& Nohria, 2000, σ. 133) και ε) σε ποσοστό 80% οι μεγάλες επιχειρησιακές 

τεχνολογικές επενδύσεις δεν χρησιμοποιούνται ή εγκαταλείπονται μέσα σε έξι 

μήνες (Miller, 2002, σ. 360).  

Συμπερασματικά, η αλλαγή μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μια τρομακτική 

εμπειρία από τη στιγμή που περιλαμβάνει ένα ταξίδι από το γνώριμο στο άγνωστο, 
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αλλά τελικά ο πόνος που μπορεί να προκληθεί από την απουσία της μπορεί να 

αποβεί πολύ χειρότερος (Bovey & Hede, 2001). 

3.6 Αντίσταση στην αλλαγή  

Ένα από τα πιο τεκμηριωμένα ευρήματα στην οργανωσιακή συμπεριφορά, που 

δικαιολογεί εν μέρη τα προαναφερθέντα ποσοστά αποτυχίας, είναι η ατομική και 

οργανωσιακή αντίσταση στην αλλαγή. Όντως, δεν είναι δύσκολο να αναγνωρίσει 

κάποιος την αντίσταση στην αλλαγή μέσα από απεργίες, στάσεις εργασίας, 

παράπονα, χαμηλή κινητοποίηση, έλλειψη εμπιστοσύνης, λάθη και απουσίες. Η 

αντίσταση όμως είναι πολύ δύσκολο να εξαφανιστεί άμεσα. Επιπλέον, η 

υπερβολική ή παράλογη αντίσταση, μπορεί να επιβραδύνει την πρόοδο ή ακόμα 

και την επιβίωση, ειδικά αν οι ανταγωνιστές ενεργούν γρηγορότερα (Bovey & 

Hede, 2001).   

Η αντίσταση στην αλλαγή μπορεί όμως μερικές φορές να είναι επικερδής, 

γιατί προωθεί τη γόνιμη διαμάχη και διαφωνία, η οποία μπορεί να προκαλέσει 

ενδελεχή ανάλυση των διαθέσιμων εναλλακτικών και των συνεπειών τους. 

Δηλαδή, η αντίσταση αποτελεί και μία πηγή γνώσης που μπορεί να φέρει στην 

επιφάνεια άγνωστες πτυχές και δεδομένα τα οποία θα έπρεπε να είχανε ληφθεί 

υπόψη πριν την εκπόνηση των σχεδίων αλλαγής. Υπό μία διαφορετική προσέγγιση, 

η αντίσταση μπορεί να είναι θετική καθώς προσδίδει ένα βαθμό σταθερότητας και 

προβλεψιμότητας στη συμπεριφορά. Εάν δεν υπήρχε κάποια αντίσταση, η 

οργανωσιακή συμπεριφορά θα παρουσίαζε χαρακτηριστικά χαοτικής τυχαιότητας 

(Robbins, 2005).  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα δύο είδη αντίστασης στην αλλαγή που 

αναγνωρίζει η διεθνής βιβλιογραφία, ήτοι: ατομική και οργανωσιακή αντίσταση 

στην αλλαγή. 

3.6.1 Ατομική αντίσταση στην αλλαγή 

Γενικά τα άτομα σε όλα τα οργανωσιακά επίπεδα, τείνουν να αντιστέκονται στην 

αλλαγή, λόγω των βασικών, έμφυτων ανθρώπινων χαρακτηριστικών. Ακολούθως 

παρουσιάζονται οι κυριότεροι λόγοι της ατομικής αντίστασης στην αλλαγή (Linkert, 

1967): 

1. Επιλεκτική αντίληψη: τα άτομα πολλές φορές αντιλαμβάνονται το ίδιο γεγονός 

διαφορετικά. Όταν οι αλλαγές εισάγονται, τα άτομα τείνουν να εστιάζονται στο 

πώς θα επηρεαστούν προσωπικά αντί να βλέπουν τη συνολική οργανωσιακή 

κατάσταση. Επιπλέον, κάποιες άλλες φορές τα άτομα μπορεί να αντιλαμβάνονται 

ότι η αλλαγή είναι ασύμβατη με τις προσωπικές τους πεποιθήσεις και αξίες. 
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2. Έλλειψη επικοινωνίας: τα άτομα θα αντισταθούν στην αλλαγή αν υπάρχει 

έλλειψη γνώσης σε σχέση με το τι αναμένεται ή γιατί η αλλαγή είναι σημαντική. 

Εάν οι λόγοι για αλλαγή δεν παρουσιάζονται ξεκάθαρα, τα άτομα τείνουν να 

εικάζουν και να προδιατίθενται αρνητικά σε σχέση με τις προθέσεις της διοίκησης 

και την επίδραση της αλλαγής στη ζωή τους. Επιπλέον, εάν τα άτομα δεν έχουνε 

επαρκή ενημέρωση σχετικά με το πώς θα αλλάξουν, μπορεί να αισθανθούν φόβο 

για τυχόν λάθη και να μη δοκιμάσουν καθόλου.  

3. Φόβος για το άγνωστο: τα άτομα αντιστέκονται στην αλλαγή, όταν δεν είναι 

βέβαια πως αυτή θα επιδράσει στη δική τους ευημερία. Οι φόβοι τους 

περιλαμβάνουν την αβεβαιότητα σε σχέση με την ικανότητά τους να αλλάξουν ή 

τη πεποίθηση ότι δε θα μπορούν να λειτουργήσουν το ίδιο αποτελεσματικά όπως 

πριν την αλλαγή (εργασιακός υποβιβασμός, μείωση εισοδήματος, status ή 

δύναμης). Υπάρχει επιπλέον η πιθανότητα ότι η εργασία τους θα γίνει πιο δύσκολη 

και ότι θα χαθούν επιθυμητές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.  

4. Συνήθεια: πολλά άτομα προτιμούν οικίες ενέργειες ακόμα και αν αυτές δεν είναι 

πάντα οι κατάλληλες. Η διακοπή μιας συνήθειας είναι δύσκολη γιατί απαιτεί 

σκληρή δουλειά και περιλαμβάνει την παραίτηση από πλεονεκτήματα που 

απορρέουν από αυτή, ακόμα κι αν η νέα συμπεριφορά έχει πιο σημαντικά 

πλεονεκτήματα. 

5. Δυσφορία απέναντι στον εισηγητή της αλλαγής: εάν μία αλλαγή φαίνεται μη 

λογική ή ο τρόπος και ο χρόνος της υλοποίησης της δε λαμβάνει υπόψη τα άτομα, 

τότε προκαλείται απέχθεια και θυμός απέναντι σε αυτούς που την εισάγουν. 

Επιπροσθέτως, τα άτομα γενικά απεχθάνονται τον έλεγχο και το χάσιμο της 

αυτονομίας που μπορεί να προκύψει στην εργασιακή τους ζωή όταν δε 

λαμβάνονται υπόψη η σκέψη και τα συναισθήματά τους από τους υπεύθυνους της 

αλλαγής. Τέλος, χωρίς εμπιστοσύνη στις προθέσεις των τελευταίων, τα άτομα 

μπορούν να αντιστέκονται στην αλλαγή, εξαιτίας του φόβου για τις άγνωστες 

επιπτώσεις. 

Παρακάτω, στο πίνακα 3, παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυρίες δυνάμεις 

ατομικής αντίστασης στην αλλαγή.  

Πίνακας 3. Δυνάμεις ατομικής αντίστασης στην αλλαγή, Πηγή: Cook & Hunsaker, 2001 

Ατομική αντίσταση 

Παράγοντες Επεξήγηση 

Συνήθεια 

…για να αντιμετωπίσουμε τις πολυπλοκότητες της αλλαγής 

βασιζόμαστε σε συνήθειες και προγραμματισμένες αντιδράσεις. Έτσι, 

όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία αλλαγή αυτή η τάση να 

αντιδρούμε με συγκεκριμένους τρόπους γίνεται μία πηγή αντίστασης. 

Ασφάλεια …τα άτομα με μία μεγάλη ανάγκη για ασφάλεια συνήθως 
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αντιστέκονται στην αλλαγή γιατί απειλεί τα προσωπικά τους 

αισθήματα ασφάλειας. 

Οικονομικοί 

παράγοντες 

…αλλαγές στο εργασιακό περιεχόμενο και στις ρουτίνες μπορούν να 

προκαλέσουν οικονομικούς φόβους, εάν τα άτομα θεωρούν ότι δε θα 

μπορούν να αποδώσουν το ίδιο στις νέες συνθήκες (ειδικά αν η 

αμοιβή είναι στενά συνδεδεμένη με την παραγωγικότητα). 

Φόβος για το 

άγνωστο 

…η αλλαγή σηματοδοτεί την αντικατάσταση του γνωστού από την 

αμφιβολία, την ασάφεια και την αβεβαιότητα. 

Επιλεκτική 

επεξεργασία 

πληροφοριών 

…τα άτομα, συνειδητά ή ασυνείδητα επεξεργάζονται επιλεκτικά την 

πληροφορία έτσι ώστε να αφήσουν τις προσωπικές τους πεποιθήσεις 

ανέγγιχτες. Ακούν αυτό που θέλουν να ακούσουν και ταυτόχρονα 

αγνοούν την πληροφορία που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο που 

έχουν δημιουργήσει. 

3.6.2 Οργανωσιακή αντίσταση στην αλλαγή 

Οι οργανισμοί αντιστέκονται στην αλλαγή για τους ίδιους λόγους που το κάνουν 

και τα άτομα. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις μέσα σε ένα οργανισμό που δημιουργούν 

αντίσταση στην αλλαγή και συνήθως επηρεάζονται και από τις εξωτερικές 

συνθήκες. Οι κυριότεροι λόγοι οργανωσιακής αντίστασης παρουσιάζονται στη 

συνέχεια (Kanter, 1989): 

1. Διατήρηση δύναμης: αλλαγές στη δικαιοδοσία λήψης αποφάσεων και ελέγχου 

του καταμερισμού των πόρων, απειλούν την ισορροπία δυνάμεων μέσα σε ένα 

οργανισμό. Τα τμήματα που επωφελούνται από την αλλαγή θα την υποστηρίξουν, 

αλλά τα υπόλοιπα που θα χάσουν δύναμη θα της αντισταθούν και μπορούν να 

προκαλέσουν σημαντική επιβράδυνση. Για παράδειγμα οι τα ανώτατα διευθυντικά 

στελέχη συχνά αντιστέκονται στην εγκαθίδρυση αυτοδιοικούμενων εργασιακών 

ομάδων και επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις αντιστέκονται στην αλλαγή 

υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δική τους αρμοδιότητα.  

2. Δομική σταθερότητα: οι οργανισμοί δημιουργούν ιεραρχίες, ομάδες, κανόνες και 

διαδικασίες έτσι ώστε να κατευθύνουν συμπεριφορές. Αυτές οι οργανωσιακές 

δομές, κανόνες και διαδικασίες σχεδιάζονται έτσι ώστε να αναπτύσσουν συνεπείς 

και προβλέψιμες συμπεριφορές οι οποίες με τη σειρά τους αντιστέκονται στην 

αλλαγή. Επιπλέον, ένας οργανισμός είναι ένα σύστημα αλληλοσχετιζόμενων δομών 

και υποσυστημάτων και κατά συνέπεια, μία αλλαγή σε οποιαδήποτε περιοχή θα 

έχει επίδραση και στις άλλες. 

3. Λειτουργική υποβελτιστοποίηση: διαφοροποιήσεις στους στόχους και στον 

καταμερισμό των πόρων μεταξύ των λειτουργικών τμημάτων μιας επιχείρησης, 

μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές οι οποίες μπορεί να μη θεωρούνται ευνοϊκές σε 

ένα λειτουργικό τμήμα και να γίνονται αντιληπτές ως απειλή. Τα επιμέρους 

τμήματα, συνήθως σκέφτονται πρώτα τα ίδια όταν αξιολογούν πιθανές αλλαγές. 
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Κατά αυτό τον τρόπο υποστηρίζουν αυτές που ενισχύουν την προσωπική τους 

ευημερία, αλλά αντιστέκονται σε αυτές που τη μειώνουν. 

4. Οργανωσιακή κουλτούρα: η οργανωσιακή κουλτούρα είναι οι εδραιωμένες 

αξίες, κανόνες, προσδοκίες και διαδικασίες που προάγουν προβλέψιμους τρόπους 

σκέψης και συμπεριφοράς. Τα οργανωσιακά μέλη θα αντισταθούν στις αλλαγές 

που τα αναγκάζουν να εγκαταλείψουν αυτούς τους παγιωμένους τρόπους 

λειτουργίας.  

5. Κανόνες των ομάδων: οι ομάδες αναπτύσσουν δικούς τους κανόνες που 

προκαλούν επιθυμητές συμπεριφορές. Κατά συνέπεια, κάθε αλλαγή που επηρεάζει 

τους κανόνες, τις εργασίες ή τις σχέσεις μία ομάδας, θα γίνει αντικείμενο 

αντίστασης. Οι ομάδες επιπλέον τείνουν να διασφαλίζουν τα δικά τους 

συμφέροντα, συνήθως σε βάρος του συνολικού οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι 

ομάδες πολύ συχνά αντιστέκονται στις αλλαγές που δεν είναι άμεσα ευεργετικές 

για τις ίδιες. 

6. Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη: τα διευθυντικά στελέχη συνήθως υποθέτουν 

λανθασμένα ότι οι εργαζόμενοι θα αντιληφθούν την αλλαγή με το ίδιο τρόπο και 

για αυτό έχουν δυσκολία να κατανοήσουν την αντίσταση. Το κλειδί είναι να 

καθορίσουν και να κατανοήσουν τους λόγους που κρύβονται πίσω από την 

αντίσταση των ατόμων και η πραγματική πρόκληση είναι να ανακαλύψουν τρόπους 

ώστε να τη μειώσουν ή να την ξεπεράσουν. 

Παρακάτω, στο πίνακα 4, παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυρίες δυνάμεις 

οργανωσιακής αντίστασης στην αλλαγή.  

Πίνακας 4. Δυνάμεις οργανωσιακής αντίστασης στην αλλαγή, Πηγή: Cook & Hunsaker, 2001 

Οργανωσιακή αντίσταση 

Παράγοντες Επεξήγηση 

Δομική 

νωχελικότητα 

 

…οι οργανισμοί χτίζονται μέσω μηχανισμών που παράγουν 

σταθερότητα. Όταν ένας οργανισμός αντιμετωπίζει μία αλλαγή, όλες 

αυτές οι παγιωμένες διαδικασίες, συνήθειες και κανονισμοί 

αντιστρατεύονται ώστε να προκαλέσουν σταθερότητα. 

Χαμηλός 

προσανατολισμό

ς στην αλλαγή 

 

…τα διάφορα οργανωσιακά υποσυστήματα αλληλεπιδρούν και 

επηρεάζουν το ένα το άλλο. Κατά αυτό τον τρόπο, μία μικρή αλλαγή 

μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο τον οργανισμό. 

Νωχελικότητα 

ομάδων 

…ακόμα και αν τα άτομα επιθυμούν να αλλάξουν συμπεριφορά, είναι 

πολύ πιθανό οι ομαδικοί κανόνες να λειτουργήσουν ως τροχοπέδη. 

Απειλή της 

εξειδίκευσης 

 

…αλλαγές σε οργανωσιακά πρότυπα μπορεί να απειλήσουν την 

εξειδίκευση κάποιας συγκεκριμένης ομάδας. 

Απειλή στην 

υφιστάμενη 

…κάθε περιορισμός της στη λήψη αποφάσεων αποτελεί απειλή για τη 

συνολική δομή των οργανωσιακών σχέσεων. 

 - 45 -



δομή των 

δυνάμεων 

Απειλή στη 

διανομή των 

πόρων 

…οι ομάδες που ελέγχουν συγκεκριμένους πόρους συχνά 

αντιμετωπίζουν την αλλαγή ως κάτι που μπορεί να προκαλέσει μία 

ριζική διαφοροποίηση της διανομής τους. 

Σε αυτό το σημείο δόκιμο είναι τα τονιστεί, ότι γενικότερα τα διευθυντικά 

στελέχη μπορεί να αντιλαμβάνονται την οργανωσιακή αλλαγή θετικά ή αρνητικά. 

Από τη θετική πλευρά, η αλλαγή μπορεί να εμπλουτίσει την γνώση τους 

σχετικά τις εξωτερικές μεταβολές και να τους βοηθήσει να τοποθετήσουν τον 

οργανισμό τους σε τέτοια θέση ώστε να τις εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά. Κατά 

αυτό το τρόπο, είναι δυνατό η αλλαγή να ενεργοποιήσει την αισιοδοξία τους, τον 

ενθουσιασμό τους και την ελπίδα τους για ένα καλύτερο αύριο, και ακολούθως να 

αυξήσει τις προσδοκίες τους για προσωπική και οργανωσιακή επιτυχία (Dutton et 

al., 1997; Huy, 2002). Από την αρνητική πλευρά, μια αλλαγή η οποία προξενεί 

αισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλειας μπορεί να προκαλέσει αυξημένα επίπεδα 

άγχους και φόβου στα διευθυντικά στελέχη (Sutton & Kahn, 1987).  

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το Strebel (1998) τα διευθυντικά στελέχη και οι 

εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται την αλλαγή διαφορετικά. Οι πρώτοι συνήθως 

αντιμετωπίζουν την αλλαγή σαν μια ευκαιρία για προσωπική και επιχειρησιακή 

επιτυχία, ενώ οι τελευταίοι σαν μια ενοχλητική διαδικασία εισβολής που μπορεί να 

έχει αρνητικό αντίκτυπο στα προσωπικά τους κεκτημένα. 

3.6.3 Στρατηγικές αντιμετώπισης της αντίστασης 

Παγκόσμιες έρευνες στον τομέα της οργανωσιακής αλλαγής, έχουν προσδιορίσει 

συγκεκριμένες στρατηγικές επιτυχούς αντιμετώπισης της αντίστασης, οι οποίες 

δείχνουν ότι ευθύνη των ανώτατων διευθυντικών στελεχών είναι να συνταιριάζουν 

τις απαιτήσεις της οργανωσιακής αλλαγής με την κατάλληλη προσέγγιση 

αντιμετώπισης της αντίστασης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ελάχιστη διαταραχή. 

Παρακάτω παρατίθενται οι πέντε κυριότερες στρατηγικές άμβλυνσης της 

αντίστασης στην αλλαγή (Κotter & Schlesinger, 1979), ήτοι: α) εκπαίδευση και 

επικοινωνία, β) συμμετοχή και ανάμειξη, γ) διευκόλυνση και υποστήριξη, δ) 

χειραγώγηση και εγκλωβισμός και ε) σαφής και υπενηκτικός εξαναγκασμός. 

Αναλυτικότερα, η στρατηγική εκπαίδευσης και επικοινωνίας βοηθά τα άτομα 

να μάθουν εγκαίρως τους λόγους της αλλαγής, τι μορφή και τις συνέπειές της. 

Ακόμα και αν οι επιδράσεις της αλλαγής θεωρούνται θετικές, η εντατική 

επικοινωνία είναι αναγκαία για να μειωθεί το άγχος, το στρες και να διασφαλιστεί 

ότι τα άτομα αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, τι απαιτείται και πώς θα υποστηριχθούν 

ώστε να προσαρμοστούν στην αλλαγή. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, 
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χρησιμοποιείται συνήθως όταν υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης και μη ακριβή 

ενημέρωση. Το πλεονέκτημά της είναι ότι εφόσον πειστούν τα άτομα θα 

υποστηρίξουν την υλοποίηση της αλλαγής. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι 

χρονοβόρα, ειδικά εάν αφορά μεγάλο αριθμό ατόμων.  

Αντίστοιχα, η στρατηγική συμμετοχής και ανάμειξης ενθαρρύνει αυτούς που 

αναμειγνύονται στο σχεδιασμό της αλλαγής να εκθέσουν τις προσωπικές τους ιδέες 

και να επιδείξουν αφοσίωση. Η συμμετοχή αυξάνει την κατανόηση, ενισχύει τα 

αισθήματα του ελέγχου και μειώνει την αβεβαιότητα. Είναι δύσκολο τα άτομα να 

αντισταθούν στην αλλαγή που και τα ίδια βοήθησαν να εισαχθεί. Η προσέγγιση 

αυτή είναι χρήσιμη, όταν οι υπεύθυνοι της αλλαγής δεν έχουν την πληροφορία 

που χρειάζονται ώστε να σχεδιάσουν την αλλαγή ή όταν κάποια άτομα έχουν 

σημαντική δύναμη για να αντισταθούν. Το πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής 

είναι ότι τα άτομα που συμμετέχουν θα είναι αφοσιωμένα στην υλοποίηση της 

αλλαγής και θα παρέχουν όποια πληροφορία διαθέτουν. Το μειονέκτημα της είναι 

ότι μπορεί να αποβεί πολύ χρονοβόρα εάν οι συμμετέχοντες σχεδιάσουν μία 

ακατάλληλη αλλαγή. 

Με μια αλλιώτικη προσέγγιση, η στρατηγική διευκόλυνσης και υποστήριξης 

χρησιμοποιεί την ενθάρρυνση, την υποστήριξη, την εκπαίδευση, την 

συμβουλευτική και τους πόρους ώστε να βοηθήσει αυτούς που επηρεάζονται από 

την αλλαγή να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Αποδεχόμενοι το άγχος των 

ατόμων ως φυσιολογικό και βοηθώντας τα να αντιμετωπίσουν την αλλαγή, τα 

ανώτατα διευθυντικά στελέχη έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσουν το 

σεβασμό και την αφοσίωση που χρειάζονται. Όταν τα άτομα αντιστέκονται στην 

αλλαγή εξαιτίας προβλημάτων προσαρμογής, χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη 

στρατηγική. Το πλεονέκτημά της είναι ότι καμία άλλη στρατηγική δεν αντιμετωπίζει 

τόσο καίρια τα προσαρμοστικά προβλήματα. Παρόλα αυτά, μπορεί να αποβεί 

χρονοβόρα, ακριβή και να αποτύχει.   

Με μια τελείως διαφορετική λογική, η στρατηγική χειραγώγησης και 

εγκλωβισμού χρησιμοποιεί επιλεκτικά πληροφορίες έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η 

πιθανότητα αποδοχής της αλλαγής. Για παράδειγμα, η διοίκηση μπορεί να 

ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι μία μείωση μισθών είναι αναγκαία ώστε να 

αποφευχθεί το κλείσιμο της επιχείρησης, ενώ το τελευταίο δεν είναι πιθανό. 

Εγκλωβισμός είναι ο επηρεασμός των ομάδων που αντιστέκονται, δίνοντας τους τα 

οφέλη που επιθυμούν και μη σημαντικούς ρόλους στην όλη διαδικασία. Η 

συγκεκριμένη στρατηγική χρησιμοποιείται όταν οι άλλες δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν ή είναι πολύ ακριβές. Μπορεί να είναι μία γρήγορη και ανέξοδη 

λύση στα προβλήματα της αντίστασης. Από την άλλη πλευρά όμως, μπορεί να 

οδηγήσει σε άλλα προβλήματα εάν τα άτομα νιώσουν ότι χειραγωγήθηκαν. 
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Τέλος, η στρατηγική του σαφή και υπενηκτικού εξαναγκασμού χρησιμοποιεί 

την εξουσία και την απειλή έτσι ώστε να προκαλέσει την αποδοχή της 

προτεινόμενης αλλαγής. Η διοίκηση μπορεί να αποφασίσει ότι εφόσον οι 

εργαζόμενοι δεν αποδέχονται τις αλλαγές, τότε πρέπει να κλείσει, να μειώσει τους 

μισθούς ή να απολύσει άτομα. Η συγκεκριμένη στρατηγική είναι αναγκαία, όταν η 

ταχύτητα είναι εξαιρετικά σημαντική και οι υπεύθυνοι της αλλαγής διαθέτουν 

σημαντική δύναμη. Το πλεονέκτημά της είναι η ταχύτητα και η αποτελεσματική 

υπερκέραση της αντίστασης. Από την άλλη πλευρά, είναι αρκετά επικίνδυνη αφού 

μπορεί να προκαλέσει την οργή των εργαζομένων απέναντι στους υπεύθυνους της 

αλλαγής.  

3.7 Διοίκηση οργανωσιακής αλλαγής 

Η διεθνής βιβλιογραφία αν και αναφέρει ότι δεν υπάρχει μια και μοναδική σωστή 

φόρμουλα για τη διοίκηση της αλλαγής (π.χ. Kilduff & Dougherty, 2000; Porras & 

Robertson, 1987), έχει κατά καιρούς προτείνει διάφορα εμπειρικά και θεωρητικά 

μοντέλα. Παράλληλα, τονίζει ότι η επιτυχία οποιασδήποτε προσπάθειας εξαρτάται 

από το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνει η αλλαγή.  

Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αφορούν το υφιστάμενο 

πλαίσιο και τα οποία πρέπει να εξεταστούν πριν εκπονηθεί ένα πρόγραμμα 

οργανωσιακής αλλαγής. τα σημαντικότερα είναι ο χρόνος (πόσο γρήγορα 

χρειάζεται να πραγματοποιηθεί η αλλαγή;), το πρίσμα (τι βαθμός αλλαγής 

χρειάζεται;), η διατήρηση (ποιοι οργανωσιακοί πόροι και χαρακτηριστικά πρέπει να 

διατηρηθούν;), η διαφοροποίηση (πόσο ομοιογένεια παρουσιάζουν οι διάφορες 

εργασιακές ομάδες και τμήματα μέσα στον οργανισμό;), η ικανότητα (ποιες είναι οι 

διοικητικές και προσωπικές ικανότητες που απαιτούνται  για την υλοποίηση της 

αλλαγής;), η δυναμική (σε τι βαθμό είναι διαθέσιμοι οι πόροι της αλλαγής;),  η 

ετοιμότητα (πόσο έτοιμο για αλλαγή είναι το εργατικό δυναμικό;) και η δύναμη (τι 

δύναμη χρειάζεται να έχει ο ηγέτης της αλλαγής προκειμένου να την επιβάλλει;) 

(Johnson & Scholes, 2002). 

Σε αυτό το σημείο σκόπιμο είναι να τονιστεί ότι υπάρχει ένα αναπόσπαστο 

συστατικό κάθε επιτυχούς προγράμματος διοίκησης αλλαγής, η επικοινωνία. Οι 

ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα της πληροφόρησης ως ένα από τους 

κυριότερους παράγοντες επιτυχίας (Johnson & Scholes, 1999; Lynch, 2003; 

Richardson & Denton, 1996). Η ορθή μετάδοση της πληροφορίας μπορεί να 

μειώσει την αβεβαιότητα, το άγχος των εργαζομένων (Miller & Monge, 1985) και 

να εμπλουτίσει την προσωπική τους αντίληψη και κατανόηση, ώστε δημιουργικά 

πλέον να  μπορέσουν να αντιμετωπίσουν της διαδικασία της αλλαγής (Terry & 

Jimmieson, 2003). Σχετικές ερευνητικές προσπάθειες έχουν δείξει ότι η άμεση και 
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έντιμη επικοινωνία κατά τη διάρκεια της αλλαγής α) μπορεί να μειώσει τα αρνητικά 

αποτελέσματα μιας συγχώνευσης (Schweiger & DeNisi, 1991), β) μπορεί να 

καθορίσει την επιτυχία μια προσπάθειας αλλαγής της επιχείρησης (Cameron, 

1994), γ) είναι θετικά συσχετισμένη με την ευνοϊκή αντιμετώπιση της αλλαγής από 

τους εργαζομένους (Wanberg & Banas, 2000), δ) μπορεί να βοηθήσει τους 

εργαζομένους ώστε να «αγκαλιάσουν» τα σχετικά με τη μετάβαση γεγονότα και 

κατά αυτό τον τρόπο να επιδείξουν αυξημένη ψυχολογική εργασιακή ικανοποίηση 

(Terry & Jimmieson, 2003) και αφοσίωση μετά την ολοκλήρωση της αλλαγής 

(Kramer et al., 2004). 

Τέλος, τα πιο αποτελεσματικά σχέδια διαχείρισης αλλαγής αναγνωρίζουν ότι 

η επίτευξη της δεν αποτελεί μία μονοδιάστατη βηματική διαδικασία, αλλά μία 

συνεχής αλληλεπίδραση αλληλοσχετιζόμενων διαδικασιών. Τα σημαντικότερα 

μοντέλα διαχείρισης της αλλαγής παρουσιάζονται παρακάτω. 

3.7.1 Μοντέλα διαχείρισης της αλλαγής 

3.7.1.1 Μοντέλο Lewin  

Ένας από τους παλαιότερους και πιο αναγνωρίσιμους τρόπους προσέγγισης της 

σχεδιαζόμενης αλλαγής αναπτύχθηκε από τον Kurt Lewin (1951), ένα σημαντικό 

κοινωνικό ψυχολόγο. Το μοντέλο του περιλαμβάνει τρεις φάσεις: ξεπάγωμα, 

αλλαγή, ξαναπάγωμα. 

Πιο αναλυτικά, η πρώτη φάση του ξεπαγώματος περιλαμβάνει την 

υποστήριξη των ατόμων ώστε τα τελευταία να μπορέσουν να αναγνωρίσουν την 

ανάγκη για αλλαγή και να δουν τις υφιστάμενες ανεπάρκειες. Στοχεύει στο να 

εγκαθιδρύσει στη συνείδησή τους ότι οι παρούσες συνθήκες δεν είναι 

ικανοποιητικές και να μειώσει τις αντιστάσεις προς τις αλλαγές. Οι υπάρχουσες 

στάσεις και συμπεριφορές πρέπει να αλλάξουν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, 

έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί αυτή η αντίσταση.  

Η δεύτερη φάση της μετάβασης συνίσταται στην απελευθέρωση από τους 

παλαιότερους τρόπους ενεργειών και την υιοθέτηση νέων συμπεριφορών. 

Περιλαμβάνει επίσης, την εισαγωγή νέων οργανωσιακών σχέσεων, 

αλληλεπιδράσεων και διαδικασιών. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχει το 

άγχος που συνοδεύει κάθε προσπάθεια υιοθέτησης και μάθησης νέων τρόπων 

συμπεριφοράς, συνεργασίας με νέους ανθρώπους, κάνοντας παράλληλα 

διαφορετικές εργασίες με πιθανόν πιο περίπλοκη τεχνολογία.  

Η τρίτη φάση του ξαναπαγώματος, περιλαμβάνει την ενδυνάμωση των 

αλλαγών που έχουν υλοποιηθεί, έτσι ώστε οι νέοι τρόποι συμπεριφοράς να 

παγιωθούν. Εάν τα άτομα αντιλαμβάνονται ότι η αλλαγή έχει θετικά αποτελέσματα, 
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θα την υποστηρίξουν. Από την άλλη πλευρά, όμως, εάν θεωρήσουν ότι έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην εργασία τους, μπορεί να καταστεί απαραίτητη η χρήση 

εξωτερικών ενισχυτικών παραγόντων, θετικών ή αρνητικών. Ο στόχος αυτής της 

φάσης της διαδικασίας της αλλαγής, είναι να μεταβάλλει τις επιθυμητές στάσεις και 

συμπεριφορές σε ένα φυσικό, αυτοενισχυτικό συμπεριφορικό μοτίβο. 

Πίνακας 5. Μοντέλο διοίκησης της αλλαγής – Lewin (1951) 

Στάδια Χαρακτηριστικά Επιδράσεις 

Ξεπάγωμα (Unfreeze) 

 

Τα μέλη του οργανισμού 

αποκτούν επίγνωση των 

προβλημάτων και της 

ανάγκης για αλλαγή 

Το στάδιο της διάγνωσης 

καθοδηγείτε συνήθως από 

τον υπεύθυνο εισαγωγής της 

αλλαγής 

Μετάβαση (Transition) 

 

Τα μέλη του οργανισμού 

πειραματίζονται σε νέες 

συμπεριφορές που 

απαιτούνται από την 

αναγκαία αλλαγή 

Το στάδιο της παρέμβασης 

περιλαμβάνει συγκεκριμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα 

για διευθυντικά στελέχη και 

εργαζομένους 

Ξαναπάγωμα (Refreeze) 

 

Τα μέλη του οργανισμού 

υιοθετούν νέες 

συμπεριφορές και στάσεις 

και ανταμείβονται από τον 

οργανισμό 

Οι αλλαγές ενσωματώνονται 

στην εταιρική κουλτούρα 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι τα τρία βήματα επαναλαμβάνονται 

συνέχεια και σε καμιά περίπτωση δεν υπονοούν ότι μετά το πέρας τους επέρχεται 

ισορροπία, τουλάχιστον στο σημερινό περιβάλλον δραστηριοποίησης των 

επιχειρήσεων.  

3.7.1.2 Μοντέλο Kotter 

Ο Kotter (1996) βασιζόμενος στο μοντέλο των τριών βημάτων αλλαγής του Lewin 

σχεδίασε μία πιο λεπτομερή προσέγγιση διοίκησης της αλλαγής. Ξεκίνησε 

κατηγοριοποιώντας τις αποτυχίες που συμβαίνουν όταν οι μάνατζερ προσπαθούν 

να εισάγουν μία αλλαγή. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν την αδυναμία δημιουργίας 

αίσθησης αναγκαιότητας για την αλλαγή, την αποτυχία δημιουργίας συμμαχίας για 

τη διοίκηση της διαδικασίας, την απουσία ενός οράματος και της αποτελεσματικής 

εμφύσησης του στον οργανισμό, την αστοχία αποφυγής εμποδίων που μπορούν να 

εμποδίσουν την επίτευξη του οράματος, τη δυσκολία προσδιορισμού 

βραχυπρόθεσμων και επιτεύξιμων στόχων, τη τάση ανακοίνωσης των επιτυχιών 

πολύ σύντομα και τέλος τη μη ενσωμάτωση των αλλαγών στην οργανωσιακή 

κουλτούρα.  

Στη συνέχεια, ο Kotter πρότεινε τα 8 σειριακά βήματα που μπορούν να 

βοηθήσουν να ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήματα: 1) εγκαθίδρυση αίσθησης 
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του επείγοντος, δημιουργώντας ισχυρή αιτίαση για την αναγκαιότητα της αλλαγής, 

2) δημιουργία συμμαχίας με σημαντική δύναμη ώστε να μπορεί να καθοδηγηθεί η 

αλλαγή, 3) δημιουργία ενός νέου οράματος το οποίο μπορεί να καθοδηγήσει την 

αλλαγή και τις στρατηγικές που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί το όραμα, 4) 

επικοινωνία του οράματος σε όλο τον οργανισμό, 5) ενδυνάμωση των 

εργαζομένων έτσι ώστε να μετακινήσουν τα διάφορα εμπόδια, να εμψυχωθούν, να 

αναλάβουν τα αναγκαία ρίσκα και να μπορέσουν να διαχειριστούν τα προβλήματα 

δημιουργικά, 6) σχέδιο για δημιουργία βραχυπρόθεσμων “επιτυχιών”, οι οποίες 

οδηγούν τον οργανισμό προς το νέο όραμα, 7) ενσωμάτωση των βελτιώσεων, 

επανεκτίμηση των αλλαγών και προσαρμογή των νέων προγραμμάτων και 8) 

ενίσχυση των αλλαγών, επιδεικνύοντας τη σχέση μεταξύ των νέων συμπεριφορών 

και την οργανωσιακής επιτυχίας (Kotter (1996). 

3.7.1.3 Μοντέλο Cook και Hunsaker 

Οι Cook και Hunsaker (2001), βασιζόμενοι και αυτοί στο μοντέλο του Lewin, 

υποστήριξαν ότι για τη διοίκηση της αλλαγής απαιτούνται τέσσερα βήματα, ήτοι α) 

αναγνώριση της ανάγκης για αλλαγή, β) διάγνωση και σχεδιασμός της αλλαγής, γ) 

διοίκηση της μετάβασης και δ) μέτρηση αποτελεσμάτων και διατήρηση της 

αλλαγής. το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τα βήματα που απαιτούνται για το 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση της αλλαγής.  

Σε πραγματικές συνθήκες τα παραπάνω βήματα δεν ακολουθούν πάντα το 

ένα το άλλο, αλλά η αποτελεσματική αλλαγή συνήθως περιλαμβάνει καθένα από 

αυτά. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα τέσσερα βήματα: 

Βήμα 1 - Αναγνώριση της ανάγκης για αλλαγή: Η ανάγκη για αλλαγή, είναι 

μερικές φορές προφανής. Από την άλλη πλευρά όμως, μερικές φορές είναι 

δυσδιάκριτη. Εάν όλα εμφανίζονται να πηγαίνουν καλά, δεν υπάρχει κάποια 

ανάγκη για ατομική ή οργανωσιακή αλλαγή. Οι οργανισμοί μπορούν να αγνοήσουν 

σημάδια αλλαγής στις αγορές επειδή έχουν ικανοποιητική απόδοση στο παρόν 

χρονικό σημείο. Σημαντικές όμως αλλαγές μπορούν ξαφνικά να συμβούν 

προκαλώντας σημαντικά προβλήματα. Για παράδειγμα η ΙΒΜ, μία από τις πιο 

επιτυχημένες εταιρείες υπολογιστών στη δεκαετία του 80’, απέτυχε να εντοπίσει 

την ταχύτητα και την ουσία των αλλαγών που σύμβαιναν τόσο στους πελάτες της 

όσο και στους ανταγωνιστές της. Οι συνεχείς αλλαγές στην τεχνολογία των 

μικροτσίπ, οδήγησαν σε διαρκώς μικρότερους σε μέγεθος και ισχυρότερους 

προσωπικούς υπολογιστές οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν σχεδόν ότι και οι 

μεγάλοι υπολογιστές της ΙΒΜ. Χρειάστηκε ένας νέος διευθύνοντας σύμβουλος 

(Luis Gerstner) να αναγνωρίσει ότι το μέλλον είναι στο διαδίκτυο, να ξεκινήσει την 

αναδόμηση της ΙΒΜ τη δεκαετία του 90’, έτσι ώστε η τελευταία να είναι σήμερα 

 - 51 -



από τις μεγαλύτερες dot.com εταιρείες. Τόσο τα άτομα, όσο και οι μάνατζερ πρέπει 

να ελέγχουν τις περιβαλλοντικές εξελίξεις και να εντοπίζουν τις αλλαγές που 

μπορούν να τους επηρεάσουν. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να αφορούν τη γνώση, 

τις ικανότητες, τη τεχνολογία, τους πελάτες, τους ανταγωνιστές ή τους 

προμηθευτές.  

Βήμα 2 - Διάγνωση και σχεδιασμός της αλλαγής: Αναφορικά με τη διάγνωση 

της αλλαγής, το πρώτο που πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος της αλλαγής είναι να 

προσδιορίσει ποια συγκεκριμένα πράγματα πρέπει να αλλάξουν, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η επιθυμητή κατάσταση. Για αυτό είναι σημαντικός ο διαχωρισμός των 

άμεσων και μακροπρόθεσμων στόχων, καθώς και των μέσων και των σκοπών. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι 

ομάδες των ατόμων που θα επηρεαστούν (π.χ. εργαζόμενοι, μάνατζερ, ιδιοκτήτες, 

μέτοχοι, προμηθευτές, πελάτες). Περαιτέρω, επειδή κάθε αλλαγή μπορεί να 

ερμηνευτεί ως αλληλεπίδραση πολλαπλών αντίθετων δυνάμεων (π.χ. εργοδότης-

εργαζόμενος), οι υπεύθυνοι πρέπει να προσδιορίσουν τις δυνάμεις που την 

προάγουν και την αντιστρατεύονται (Lewin, 1951). Επειδή, τα κοινωνικά 

συστήματα τείνουν προς μία κατάσταση ισορροπίας ή ισορροπημένης 

σταθερότητας, για να συμβεί μία αλλαγή, είναι αναγκαίο να μεταβληθεί η 

ισορροπία ανάμεσα στις υφιστάμενες δυνάμεις, έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί να 

μεταβεί προς ένα νέο σημείο ισορροπίας.  

Αναφορικά με το σχεδιασμό της αλλαγής, ο καλύτερος τρόπος εξαρτάται από 

παράγοντες οι οποίοι αφορούν το χρόνο, τη σημασία, την αντίσταση, την 

ικανότητα, τη γνώση, τις απαιτούμενες πηγές και τη πηγή σχετικών δεδομένων 

(Kotter & Schlesinger, 1979). Για παράδειγμα, αν μία αλλαγή πρέπει να 

πραγματοποιηθεί γρήγορα, δεν είναι τόσο σημαντική και δεν προκαλεί αντίσταση, 

η χρήση της άμεσης εξουσίας μπορεί να αποτελέσει τη κατάλληλη. Από την άλλη 

πλευρά, αν μία αλλαγή είναι σημαντική, προκαλεί μεγάλη αντίσταση και η δύναμη 

αυτών που καλούνται να αλλάξουν είναι ισχυρή, χρειάζεται μία πιο συμμετοχική 

προσέγγιση. Στη συνέχεια, αφού προσδιοριστούν οι κατάλληλες στρατηγικές 

πρέπει να επιλεγούν οι παρεμβάσεις που θα χρησιμοποιηθούν. Παρεμβάσεις 

καλούνται οι κοινωνικές, δομικές και τεχνολογικές μέθοδοι αλλαγής που 

χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους της αλλαγής και επηρεάζουν τα άτομα, τις 

ομάδες και τους οργανισμούς (ποιος θα κάνει τι, πότε, πού και πώς). Το τελευταίο 

βήμα στη διαγνωστική και σχεδιαστική διαδικασία είναι ο καθορισμός των 

κριτηρίων της επιτυχίας, του τρόπου μέτρησης των αποτελεσμάτων και των 

συνθηκών που θα καθορίσουν πότε η προσπάθεια για αλλαγή μπορεί να 

σταματήσει ή πότε θα χρειαστεί να εκπονηθεί ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης (Cook 

& Hunsaker, 2001).   
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Βήμα 3 - Διοίκηση της αλλαγής: Η εισαγωγή και η υλοποίηση της αλλαγής 

σπάνια οδηγεί άμεσα στα επιθυμητά αποτελέσματα επειδή τα άτομα συχνά 

χρειάζονται χρόνο να μάθουν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται διαφορετικά. Η 

ατομική απόδοση συχνά μειώνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου μάθησης και 

αυτό προκαλεί φόβο και άγχος στους εργαζομένους. Επιπλέον, σε αυτό το 

διάστημα μπορεί να υπάρχει ισχυρή επιθυμία επιστροφής σε παρελθοντικές και 

οικείες συμπεριφορές. Αυτή η αμφιβολία και ο φόβος μπορούν να ενισχύονται 

όταν τα άτομα επικοινωνούν τα παράπονα και τις ανησυχίες τους. Οι υπεύθυνοι 

της αλλαγής πρέπει να παρέχουν υποστήριξη, εκπαίδευση, ενθάρρυνση και πόρους 

ώστε να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν. Τέλος, καθώς τα 

άτομα μαθαίνουν να αποδίδουν στις νέες συνθήκες και αντιλαμβάνονται τα πρώτα 

θετικά αποτελέσματα, αρχίζουν να ενσωματώνουν τις νέες συμπεριφορές (Cook & 

Hunsaker, 2001). 

Βήμα 4 - Μέτρηση αποτελεσμάτων και διατήρηση της αλλαγής: Ο υπεύθυνος 

της αλλαγής πρέπει να εξετάσει αν η αλλαγή επιτυγχάνει ή όχι τους επιθυμητούς 

στόχους. Για αυτό χρειάζεται να συγκεντρώνει πληροφόρηση μέσω μηχανισμών 

ανάδρασης όπως, έρευνες ή συνεντεύξεις και στη συνέχεια να κάνει συγκρίσεις με 

τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επιπλέον, είναι χρήσιμη η ανάπτυξη υποστηρικτικών 

ομάδων, ειδικών συναντήσεων και η παροχή μέσων σταθερής ενίσχυσης για 

αυτούς που καλούνται να αλλάξουν (π.χ. έπαινοι, bonus, εορτασμοί) (Cummings 

& Worley, 2005). 

Πίνακας 6. Μοντέλο διοίκησης της αλλαγής - Cook & Hunsaker (2001) 

  

1. Αναγνώριση της ανάγκης για αλλαγή 

 

2. Διάγνωση και σχεδιασμός της αλλαγής 

 

3. Διοίκηση της μετάβασης 

 

  
4. Μέτρηση αποτελεσμάτων - Διατήρηση της αλλαγής 

 

3.7.1.4 Μοντέλο Balogan και Hope 

Σύμφωνα με τον Balogan και Hope (1999) υπάρχουν 4 είδη αλλαγής, που 

προκύπτουν από μια μήτρα δύο διαστάσεων (πρίσμα και φύση αλλαγής) και τα 

οποία συνοδεύονται και από αντίστοιχες στρατηγικές διοίκησής της. Αναφορικά με 

το πρίσμα της αλλαγής, το ζητούμενο είναι αν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα 
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στα υφιστάμενα οργανωσιακά πλαίσια (υφιστάμενες οργανωσιακές πεποιθήσεις). 

Εάν είναι δυνατό, τότε μιλάμε για επαναπροσδιορισμό και ευθυγράμμιση της 

στρατηγικής κατεύθυνσης (realignment). Από την άλλη πλευρά, εάν η αλλαγή δεν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί στα υφιστάμενα πλαίσια, θα είναι μετασχηματιστική 

(transformation). 

Ο συνδυασμός των δύο αξόνων φανερώνει ότι υπάρχουν 4 είδη στρατηγικής 

αλλαγής, αναφορικά με το πρίσμα και τη φύση της αλλαγής, τα οποία 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Στρατηγική Προσαρμογής: χρησιμοποιείται όταν η αλλαγή μπορεί να 

ενσωματωθεί στο υφιστάμενο πλαίσιο και να συμβεί σταδιακά. Είναι η πιο κοινή 

μορφή αλλαγής στους οργανισμούς. 

2. Στρατηγική Αναδόμησης: χρησιμοποιείται όταν η αλλαγή μπορεί να είναι 

γρήγορη και να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε ένα οργανισμό, αλλά δεν 

αλλάζει ριζικά το υφιστάμενο οργανωσιακό πλαίσιο. Για παράδειγμα, ένας 

οργανισμός μπορεί να κάνει μεγάλες δομικές αλλαγές ή να υλοποιεί ένα μεγάλο 

πρόγραμμα μείωσης εξόδων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει δύσκολες ή 

μεταβαλλόμενες συνθήκες στις αγορές. 

3. Στρατηγική Εξέλιξης: χρησιμοποιείται όταν η αλλαγή απαιτεί την σταδιακή 

αλλαγή του υφιστάμενου οργανωτικού πλαισίου. Ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί 

να ερμηνευτεί η συγκεκριμένη στρατηγική είναι με το να αντιλαμβανόμαστε τους 

οργανισμούς σαν «συστήματα μάθησης» τα οποία συνεχώς προσαρμόζουν τις 

στρατηγικές τους καθώς το εξωτερικό περιβάλλον αλλάζει.   

4. Στρατηγική Επανάστασης: χρησιμοποιείται όταν απαιτείται γρήγορη και 

εκτεταμένη αλλαγή στρατηγικής και οργανωσιακού πλαισίου. Μπορεί να συμβεί σε 

καταστάσεις όπου υπάρχουν τεράστιες πιέσεις για αλλαγή όπως όταν τα κέρδη 

μειώνονται ή απειλείται η συνέχιση της ύπαρξης του οργανισμού.  

Πίνακας 7. Μοντέλο διοίκησης της αλλαγής - Balogan & Hope (1999) 

ΠΡΙΣΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Μετασχηματισμός 

(Transformation) 

Εκ νέου 

Ευθυγράμμιση 

(Realignment) 

Σταδιακή-

Τμηματική 

(Incremental) 

Στρατηγική εξέλιξης 

(Evolution) 

Στρατηγική 

προσαρμογής 

(Adaptation) 

Φ
Υ
Σ
Η

 Α
Λ
Λ
Α
Γ
Η
Σ

 

Bing Bang 

Στρατηγική 

επανάστασης 

(Revolution) 

Στρατηγική 

αναδόμησης 

(Reconstruction) 
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Συμπερασματικά, από τη μία πλευρά, είναι ευνοϊκό για μια επιχείρηση η 

αλλαγή να είναι τμηματική, γιατί ο οργανισμός χτίζει πάνω σε υφιστάμενες 

ικανότητες, ρουτίνες και πεποιθήσεις και να κερδίζει την αφοσίωση και την 

εμπιστοσύνη των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση της αλλαγής 

του Bing Bang μπορεί να χρειάζεται σε περιπτώσεις που ο οργανισμός 

αντιμετωπίζει μία κρίση ή χρειάζεται να αλλάξει κατεύθυνση πολύ γρήγορα, αλλά 

μπορεί να είναι πολύ ενοχλητική και επίπονη.  

3.7.1.5 Μοντέλο Robbins 

Ο Robbins (2005) προτείνει την έρευνα δράσης για τη διοίκηση της αλλαγής και η 

οποία αναφέρεται σε μία διαδικασία η οποία βασίζεται στη συστηματική συλλογή 

δεδομένων και στην επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας αλλαγής βασισμένη στην 

επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων. Η συνολική διαδικασία, η οποία σχετίζεται 

με τα βήματα λήψης αποφάσεων που προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία, 

αποτελείται από πέντε βήματα, α) τη διάγνωση, β) την ανάλυση, γ) την ανάδραση, 

δ) την ενέργεια και ε) την αξιολόγηση. 

Το πρώτο βήμα της διάγνωσης, σχετίζεται με την απάντηση ερωτημάτων 

αναφορικά με τα αίτια του προβλήματος και περιλαμβάνει συνεντεύξεις 

εργαζομένων, επαναξιολόγηση αρχείων και αφουγκρασμό των ανθρώπινων 

ανησυχιών. Στο δεύτερο βήμα της ανάλυσης, η παραπάνω πληροφόρηση 

μετατρέπεται σε περιοχές γόνιμου προβληματισμού και προκαλεί δυναμικές 

διαδικασίες αναζήτησης λύσεων. Το τρίτο βήμα της ανάδρασης, απαιτεί την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των δύο πρώτων βημάτων στους εργαζομένους 

και τη διάχυση τους σε όλο τον οργανισμό. Ακολούθως, στο τέταρτο βήμα της 

δράσης, τα οργανωσιακά μέλη αναλαμβάνουν την υλοποίηση συγκεκριμένων 

ενεργειών έτσι ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Στο 

πέμπτο βήμα της δράσης, γίνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 

σχεδίου μέσω της ανάδρασης. 

Η παραπάνω διαδικασία έχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα για κάθε 

οργανισμό. Καταρχήν, εστιάζεται στο πρόβλημα βάσει του οποίου προσδιορίζεται 

και η τελική μορφή του σχεδίου αλλαγής. Αν και το τελευταίο φαίνεται τελείως 

προφανές, πολλές φορές στην πράξη αποδεικνύεται το αντίθετο. Πολλές φορές οι 

προκρινόμενες αποφάσεις εστιάζουν στη λύση παραβλέποντας τις συνολικές 

διαστάσεις του προβλήματος. Επιπλέον, η συνολική διαδικασία προϋποθέτει σε 

μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή των εργαζομένων και κατ’ αυτό τον τρόπο, μειώνεται 

η αντίσταση στην αλλαγή. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι και οι ομάδες που 

συμμετείχαν στην όλη διαδικασία μετατρέπονται σε μία εσωτερική πηγή 

απορρόφησης των κραδασμών της αλλαγής.  
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3.7.1.6 Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, το μοντέλο του Lewin (1952) αποτέλεσε μια καινοτομία για την 

εποχή του και αναπτύχθηκε σημαντικά περαιτέρω από το Kotter (1996) και τους 

Cook και Hunsaker (2001). Από εκεί και πέρα, το μοντέλο των Balogan και Hope 

(1999), εξετάζοντας τη διοίκηση της αλλαγής σε σχέση με το πρίσμα και τη φύση 

της, είναι σαφώς πιο δυναμικό και σε συνδυασμό με την έρευνα δράσης για τη 

διοίκηση της αλλαγής που προτείνει ο Robbins (2005), ίσως μπορούν να 

ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά σε διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. 

Κλείνοντας, όλες οι προσεγγίσεις σχετικά με τη διοίκηση της αλλαγής τονίζουν την 

σημασία της ανθρώπινης διάστασης και τονίζουν ότι η αποτελεσματικότητα τους 

βασίζεται πάνω από όλα σε μια δομημένη οργανωσιακή κουλτούρα 

προσανατολισμένη στον άνθρωπο, στη μάθηση και στη συνεχή αλλαγή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ για ΑΛΛΑΓΗ και ΑΝΟΧΗ της 

ΑΣΑΦΕΙΑΣ 

“…Άλλαξε πριν αναγκαστείς να το κάνεις…” - Jack Welch 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται οι έννοια της ατομικής και οργανωσιακής 

ετοιμότητας για αλλαγή,  οι παράγοντες που την επηρεάζουν και οι τρόποι με τους 

οποίους μπορεί να αναπτυχθεί. Ακολούθως, εισάγεται η έννοια της ανοχής/μη 

ανοχής της ασάφειας, οι επιδράσεις της στην ατομική και οργανωσιακή 

συμπεριφορά, καθώς και οι τρόποι διαχείρισης της. 

4.1 Ετοιμότητα για αλλαγή 

Καθώς ο ρυθμός της αλλαγής που επηρεάζει το επιχειρηματικό περιβάλλον 

συνεχίζει να αυξάνεται, μόνο οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι που είναι διαρκώς 

έτοιμοι να αλλάξουν και να προσαρμοστούν μπορούν να επιτύχουν (Anderson, 

1996). Η ετοιμότητα για αλλαγή δεν προϋπάρχει και δεν μπορεί να θεωρηθεί 

δεδομένη εκ προοιμίου. Μία αποτυχία στην απόπειρα εκτίμησης της οργανωσιακής 

και ατομικής ετοιμότητας για αλλαγή, μπορεί να οδηγήσει τα διευθυντικά στελέχη 

στη κατασπατάληση σημαντικού χρόνου και πόρων. Καλλιεργώντας όμως ένα 

κλίμα ετοιμότητας για αλλαγή προτού αρχίσουν οι απόπειρες για οργανωσιακή 

ανανέωση, μπορεί να αποφευχθεί η ανάγκη για αντιμετώπιση τυχόν αντίστασης και 

να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι πιο αποτελεσματικά (Smith, 2005). 

4.1.1 Η έννοια της ετοιμότητας 

Όπως αναφέρει και ο William Shakespeare (1564-1616) “… η ετοιμότητα είναι το 

παν.” (Hamlet, 1603-1623, Πράξη V, Σκηνή 2). Ειδικότερα, στην οργανωσιακή 

θεωρία, η ετοιμότητα γίνεται αντιληπτή είτε ως κατάσταση είτε ως διαδικασία είτε 

ως μια μαθησιακή διαδικασία (εντός του πλαισίου της μάθησης). Πιο αναλυτικά: 

Ως κατάσταση, θεωρείται η ετοιμότητα να κάνει κάποιος κάτι (π.χ. εκτέλεση 

κάποιας συγκεκριμένης δεξιότητας) (Prescott et al., 1995) είτε η ετοιμότητα για 

κάποιο γεγονός (π.χ. το εξιτήριο από κάποιο νοσοκομείο) (Schaefer et al., 1990). 

Μία δυσκολία σχετικά με τον προσδιορισμό της ετοιμότητας ως κατάσταση, είναι η 

έλλειψη σαφών κριτηρίων του τι συνιστά. Για παράδειγμα, ο Fenwick (1979) 

εντόπισε διαφωνίες μεταξύ επαγγελματιών υγείας σχετικά με τα κριτήρια που 

χρησιμοποιούν για να καθορίσουν την ετοιμότητα για εξιτήριο (διαφορετικοί 

δείκτες, υποκειμενική αξιολόγηση κτλ.). Επιπλέον, σε μία έρευνα οκτώ 

νοσηλευόμενων ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας, υπήρχε ασυμφωνία μεταξύ 

ασθενών, οικογενειών, και νοσοκόμων ως προς την ετοιμότητα των πρώτων για 
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εξιτήριο από το νοσοκομείο (Congdon 1994). Παρόλο που οι ασθενείς αισθάνονταν 

έτοιμοι να πάνε σπίτια τους, τα μέλη της οικογένειάς τους δε συμφωνούσαν και οι 

νοσοκόμες ήταν αβέβαιες. Μία επιπλέον δυσκολία που σχετίζεται με την αυτή τη 

προσέγγιση είναι ότι δεν γίνεται απόλυτα κατανοητό πώς τα άτομα φτάνουν σε 

αυτή την κατάσταση. 

Ως διαδικασία, η ετοιμότητα βασίζεται συνήθως στην αυτό-αξιολόγηση του 

ατόμου (Williams et al., 1995) ή στην κρίση ενός υπευθύνου για την δυνατότητα 

του ατόμου να εκτελέσει τις επιθυμητές δραστηριότητες αυτό-εξυπηρέτησης 

(Kagan 1992). Η ετοιμότητα δηλαδή αντιμετωπίζεται ως μία διαδικασία μέσω της 

οποίας γίνεται κανείς έτοιμος με την πάροδο του χρόνου. Όταν η ετοιμότητα 

μελετάται με αυτόν τον τρόπο, συνήθως αποτελεί μέρος μίας μεγαλύτερης 

διαδικασίας. Για παράδειγμα, οι Rogan et al. (1997) περιέγραψαν τη διαδικασία 

προσαρμογής στη μητρότητα. Η έλλειψη ετοιμότητας για τη μητρότητα, 

αποτελούσε ένα στάδιο στα πλαίσια της ευρύτερης διαδικασίας του να γίνει κάποια 

μητέρα. Σχετικά, ο Fleury (1991, 1996) εκπόνησε μία διαδικασία αλλαγής 

(Wellness Motivation Theory) όπου η εκτίμηση της ετοιμότητας αποτελεί το πρώτο 

στάδιο, ενώ οι Baker και Stern (1993) περιέγραψαν τη διαδικασία της ετοιμότητας 

για αυτό-εξυπηρέτηση, κατά την προσαρμογή σε μη θανατηφόρες χρόνιες 

ασθένειες.  

Ως μάθηση, η ετοιμότητα αναφέρεται στην επιθυμία και την ικανότητα των 

ατόμων να εκπαιδεύονται ώστε να αναπτύσσουν καινούριες δεξιότητες ή 

συμπεριφορές (Redman 1993, Whitman 1998). Επιπλέον, αξιολογείται αναφορικά 

με την ατομική ικανότητα εκτέλεσης ανεξάρτητων δραστηριοτήτων αυτό-

εξυπηρέτησης (Vance, 1992) ή την ατομική αίσθησή ετοιμότητας για αυτόνομη 

δράση (Artinian, 1993). Παρότι οι θεωρητικοί, οι κλινικοί επιστήμονες και οι 

παιδαγωγοί αναγνωρίζουν ότι η ετοιμότητα εκμάθησης επηρεάζεται από 

προσωπικούς παράγοντες (πχ. περιέργεια, κίνητρα), περιπτωσιολογικούς (πχ. 

περιεχόμενο) και χωροταξικούς (πχ. επίπεδο θορύβου), δεν περιγράφουν τι 

περιλαμβάνει η διαδικασία απόκτησης ετοιμότητας. Επίσης μιλούν για διαφορετικά 

επίπεδα ετοιμότητας εκμάθησης (π.χ. May & Campbell, 1981) και την 

αντιλαμβάνονται ως μία διαδικασία εξέλιξης που είναι δυνατό να ενδυναμωθεί 

(Bruner, 1977). 

Συμπερασματικά, παρότι η έννοια της ετοιμότητας χρησιμοποιείται ευρέως, 

δεν είναι ξεκάθαρο εάν είναι μία κατάσταση μία διαδικασία ή αν είναι και τα δύο.  

4.1.2 Ετοιμότητα για αλλαγή 

Αναμφισβήτητα η ετοιμότητα είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που 

εμπλέκονται στην αρχική στήριξη των οργανωσιακών αλλαγών (Armenakis et al., 
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1993). Παρόλο που η έννοια της ετοιμότητας χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον 

Jacobson (1957), μόλις στη πολύ σύγχρονη βιβλιογραφία η ετοιμότητα 

εμφανίζεται ως ένα στοιχείο διαφορετικό από την αντίσταση (Armenakis et al., 

1993; Clarke et al., 1996) και ως ο προάγγελος συμπεριφορών που έχουν σχέση 

με την αποδοχή της αλλαγής (Armenakis et al., 1993; Eby et al., 2000). Σήμερα, 

πολλές εμπειρικές μελέτες προτείνουν ότι η ετοιμότητα ενός εργαζομένου αποτελεί 

σημαντικό οδηγό επιτυχίας διότι εάν οι εργαζόμενοι δεν πιστεύουν ότι η αλλαγή 

είναι απαραίτητη, ή εάν αισθάνονται ότι ο οργανισμός δε θα μπορέσει να αλλάξει, 

τότε οι πρωτοβουλίες για αλλαγή είναι πιθανό να αποτύχουν (Cunningham et al., 

2002). 

Αναλυτικότερα, η ετοιμότητα για αλλαγή αποτελεί μία στάση κατανόησης η 

οποία επηρεάζεται ταυτόχρονα από το περιεχόμενο (δηλ. τι είναι αυτό που 

αλλάζει), τη διαδικασία (δηλ. πώς υλοποιείται η αλλαγή), το πλαίσιο (δηλ. 

συνθήκες υπό τις οποίες συμβαίνει η αλλαγή), και τα άτομα που εμπλέκονται σε 

αυτή (δηλ. τα χαρακτηριστικά αυτών που τους ζητείται να αλλάξουν). Αντανακλά 

συλλογικά το εύρος που ένα άτομο ή ένα σύνολο ατόμων γνωστικά και 

συναισθηματικά τείνει να αποδεχτεί, να ενστερνιστεί και να υιοθετήσει ένα 

συγκεκριμένο πλάνο ώστε να αλλάξει σκόπιμα η υφιστάμενη κατάσταση (Holt et 

al., 2007).  

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη σχέση μεταξύ αυτών των τεσσάρων 

στοιχείων, της ετοιμότητας για αλλαγή και της τελικής συμπεριφοράς. 

Εικόνα 2. Μοντέλο ετοιμότητας για αλλαγή (περιεχόμενο, διαδικασία, πλαίσιο, άτομα) 

 

Οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε οργανωσιακό περιβάλλον, 

ένα άτομο μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο έτοιμο για μία συγκεκριμένη 

αλλαγή. Αυτά τα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας οφείλονται στην αλλαγή (δηλ. 

πλαίσιο), στις στρατηγικές διευκόλυνσης (δηλ. διαδικασία), στο περιβάλλον (δηλ. 
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πλαίσιο), στους ανθρώπους (δηλ. τα χαρακτηριστικά των ατόμων), ή σε 

συνδυασμούς των τεσσάρων αυτών παραγόντων (Holt et al., 2007).  

4.1.3 Ορισμοί ετοιμότητας για αλλαγή 

Ο ορισμός της ετοιμότητας για αλλαγή έχει αποδοθεί με ποικίλους τρόπους, με 

κύρια διαφοροποίηση τον ατομικό ή οργανωσιακό προσανατολισμό του. Η 

ετοιμότητα για αλλαγή από τη πλευρά των οργανωσιακών μελών ορίζεται ως: α) η 

προθυμία, τα κίνητρα και οι στόχοι που έχουν τα μέλη ενός οργανισμού απέναντι 

στην προτεινόμενη αλλαγή (Beckhard & Harris, 1987), β) τα πιστεύω, οι 

συμπεριφορές, και οι προθέσεις των μελών ενός οργανισμού ως προς το κατά 

πόσο οι αλλαγές είναι απαραίτητες και ο οργανισμός μπορεί να προβεί σε αυτές τις 

αλλαγές με επιτυχία (δηλαδή, ο γνωστικός προάγγελος των συμπεριφορών είτε 

αντίστασης είτε υποστήριξης των προσπαθειών για αλλαγή) (Armenakis et al.,  

1993), γ) ο βαθμός στον οποίο τα άτομα είναι προετοιμασμένα να συμμετάσχουν 

σε δραστηριότητες οργανωσιακής ανάπτυξης (Powelson, 1995), δ) τα πιστεύω των 

εργαζομένων ως προς την καταλληλότητα, τη στήριξη και την αξία της αλλαγής 

(Armenakis et al., 1999) και ε) η ροπή ενός ατόμου να ανταποκριθεί ευνοϊκά ή μη 

σε ένα συγκεκριμένο γεγονός αλλαγής (Hanpachern, 1997; Huy, 1999). 

Αντίστοιχα, η ετοιμότητα για αλλαγή από τη πλευρά του οργανισμού ορίζεται ως: 

α) η κοινωνική, τεχνολογική και συστημική ικανότητα ενός οργανισμού να 

δοκιμάσει καινούρια πράγματα και να αλλάξει (Beer, 1987), β) όλα όσα μπορεί να 

κάνει ο οργανισμός συμπεριφορικά, για να προετοιμάσει το έδαφος για τις 

επερχόμενες αλλαγές (Daniels & Mathers, 1989) και γ) κάτι περισσότερο από 

κατανόηση της αλλαγής και κάτι περισσότερο από πίστη σε αυτή. Είναι η συλλογή 

απόψεων και προθέσεων προς μία συγκεκριμένη προσπάθεια αλλαγής (Bernerth 

2004). 

Όλοι οι ανωτέρω ορισμοί, ανεξαρτήτως αν εστιάζουν στα οργανωσιακά μέλη 

ή στον οργανισμό, υπογραμμίζουν τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα. 

Δηλαδή, οι εργαζόμενοι είναι στο κέντρο κάθε πρωτοβουλίας οργανωσιακής 

αλλαγής (Tetenbaum 1998), παρέχοντας την απαραίτητη ενέργεια, υποστήριξη και 

έμπνευση για τη δημιουργία της αντίληψης ότι ένας οργανισμός είναι έτοιμος για 

αλλαγή (Armenakis et al.,  1993). Παρακάτω, παρουσιάζονται τα δύο είδη της 

ετοιμότητας για αλλαγή, ήτοι η ατομική και η οργανωσιακή. 

4.1.4 Ατομική ετοιμότητα για αλλαγή  

Κατά βάση, η ετοιμότητα για αλλαγή περιλαμβάνει τη μεταμόρφωση των ατομικών 

γνώσεων εντός ενός συνόλου εργαζομένων (Amenakis et al., 1993).  Οι άνθρωποι 

αποτελούν την πραγματική πηγή και το όχημα για την αλλαγή επειδή είναι αυτοί 
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που είτε θα την αποδεχθούν είτε θα την απορρίψουν (Smith, 2005). Για το λόγο 

αυτό, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται μία εκτίμηση όλων των διαστάσεων της 

ετοιμότητας προτού επιχειρηθεί οποιαδήποτε αλλαγή. 

Ο Backer (1995) εξήγησε ότι η ατομική ετοιμότητα για αλλαγή εξαρτάται α) 

από τις απόψεις, συμπεριφορές και προθέσεις των ατόμων όσον αφορά το κατά 

πόσο οι αλλαγές είναι απαραίτητες, και β) την αντίληψή τους σχετικά με τη 

προσωπική και οργανωσιακή ικανότητα επιτυχούς εκτέλεσης των προτεινόμενων 

αλλαγών. Πρόκειται δηλαδή για την αίσθηση του καθενός σχετικά με την 

αναγκαιότητα και την ικανότητα, ένας γνωστικός προάγγελος συμπεριφορών 

αντίστασης ή υποστήριξης. Ωστόσο, δεν αποτελεί ένα σταθερό στοιχείο των 

ατόμων και είναι πιθανό να ποικίλει λόγω: 

 των διαφοροποιούμενων εξωτερικών και εσωτερικών συνθηκών,  

 του είδους της αλλαγής που εισάγεται και   

 των χαρακτηριστικών των ατόμων που θα υιοθετήσουν την αλλαγή ή 

αυτών που θα φέρουν την αλλαγή. 

Βάσει της άποψης που προηγήθηκε, ένα άτομο είναι έτοιμο για την αλλαγή όταν 

αντιληφθεί, πιστέψει και έχει την πρόθεση να αλλάξει επειδή έχει αντιληφθεί την 

ανάγκη. Για το λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ατομικής 

ετοιμότητας για αλλαγή είναι πιθανές και θεμιτές.   

Προηγούμενες έρευνες έχουν εντοπίσει σχέσεις μεταξύ της ατομικής 

ετοιμότητας για αλλαγή και ενός αριθμού μεταβλητών, όπως ατομική συνεισφορά 

στην προσπάθεια για αλλαγή, ενεργητική-παθητική εργασία, αυτό-

αποτελεσματικότητα, εργασιακές απαιτήσεις (Cunningham et al., 2002), εργασιακή 

ικανοποίηση και αποδοτικότητα (McNabb & Sepic, 1995), γνώση της εργασίας και 

δεξιότητες, κοινωνικές επαφές στον χώρο εργασίας, οργανωσιακή κουλτούρα και 

σχέσεις μάνατζμεντ και ηγεσίας (Hanpachern et al., 1998). Τα περισσότερα από 

αυτά πεδία έχουν διερευνηθεί σε λίγες μόνο μελέτες ενώ άλλοι παράγοντες, που 

είναι πιθανό να ασκούν κάποια επιρροή, δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί. Παρόλα 

αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αλλαγή μπορεί να συμβεί και υπό συνθήκες 

χαμηλής ετοιμότητας αλλά η επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι η πιθανότητα 

επιτυχίας μειώνεται όταν η χαμηλή ετοιμότητα οδηγεί σε μειωμένα κίνητρα για 

αλλαγή ή ενεργή αντίσταση (Amenakis et al., 1993). 

Σε αυτή τη κατεύθυνση, τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί η έννοια της  

δεκτικότητας των ατόμων για αλλαγή (change receptivity) η οποία θεωρείται 

συνώνυμη με την ετοιμότητα για αλλαγή (Daniel et al., 2007). Πρόκειται για έναν 

σχετικά καινούριο όρο ο οποίος περιλαμβάνει μία σειρά από αντιδράσεις προς την 

αλλαγή, οι οποίες μπορεί να είναι από αρνητικές έως θετικές. Θεωρείται ένα μέτρο 

σύγκρισης για το κατά πόσο δεκτικό είναι ένα άτομο, μία ομάδα ή ένας οργανισμός 
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για αλλαγή (Pettigrew et al., 2001). Με άλλα λόγια, η δεκτικότητα αφορά μία 

σειρά από αντιδράσεις (θετικές ή αρνητικές) όπως ο εκνευρισμός, η αβεβαιότητα, η 

θετικότητα, η παθητική αποδοχή και η περιφρόνηση της αλλαγής και μπορεί να 

απεικονιστεί διαγραμματικά απέναντι στην αλλαγή (Piderit, 2000). 

Πίνακας 8. Διαστάσεις δεκτικότητας της αλλαγής 

Εύρος δεκτικότητας της αλλαγής 

Αρνητικό Ουδέτερο Θετικό 

Περιφρόνηση της αλλαγής Παθητική αποδοχή Θετικό 

Εκνευρισμός, Φόβος Ετοιμότητα αλλαγής Δέσμευση για την αλλαγή 

Κούραση από την αλλαγή Αναποφασιστικότητα Ενθουσιασμός 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία για τη δεκτικότητα (Buchanan et al., 1999; 

Eby et al., 2000; Mabin et al., 2001; Piderit, 2000; Weber & Weber, 2001) οι 

περισσότερες έρευνες εστιάζουν σε ατομικούς παράγοντες, όπως τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και οι γνωστικές διαδικασίες, που ενισχύουν ή 

μειώνουν την αποδοχή της οργανωσιακής αλλαγής. 

4.1.5 Οργανωσιακή ετοιμότητα για αλλαγή  

Η οργανωσιακή ετοιμότητα για αλλαγή ορίζεται ως η ικανότητα ενός οργανισμού 

να διαχειρίζεται την αλλαγή. Οι Stewart (1994), Trahant και Burke (1996), Parker 

(1997) και Maurer (2001) υποστηρίζουν ότι ένας οργανισμός με μεγάλο βαθμό 

ετοιμότητας για αλλαγή θα πρέπει να έχει επτά χαρακτηριστικά:  

1) Θα πρέπει να αναγνωρίζει το επιχειρησιακό περιβάλλον. Δηλαδή, θα 

πρέπει να είναι διορατικός προκειμένου να κατανοεί και να προβλέπει τις 

πιθανές αλλαγές στους τομείς της τεχνολογίας, οικονομίας, δημογραφικών, 

τρόπου ζωής και δημόσιων πολιτικών.  

2) Η ηγεσία θεωρείται μία σημαντική παράμετρος επιρροής της ετοιμότητας 

για αλλαγή. Οι ηγέτες θα πρέπει να ηγούνται και να δίνουν στρατηγικά 

κίνητρα στον οργανισμό.  

3) Η οργανωσιακή κουλτούρα που αντιμετωπίζει την αλλαγή ως 

φυσιολογική και διαρκή πρακτική επέκτασης των οργανωσιακών 

δυνατοτήτων, αποτελεί άλλο ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της 

ετοιμότητας για αλλαγή.  

4) Οι πρακτικές του μάνατζμεντ θεωρούνται μία διάσταση της ετοιμότητας 

για αλλαγή, δεδομένου ότι θα ασκήσουν επιρροή στην οργανωσιακή 

αλλαγή.  
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5) Η ανταπόκριση των ικανοτήτων των εργαζομένων στο εργασιακό 

αντικείμενο είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 

εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες 

καταστάσεις.  

6) Η ανταμοιβή και η αναγνώριση θεωρούνται παράγοντες κλειδιά για την 

επιτυχή υλοποίηση μίας αλλαγής. Ο Maurer (2001) υποστηρίζει ότι οι 

άνθρωποι επιθυμούν την αλλαγή εάν είναι άμεσα επωφελής για τους ίδιους.  

7) Μία οργανωσιακή δομή η οποία να στηρίζει τα μέλη κατά την εκτέλεση 

της εργασίας τους, ώστε αυτά να προσαρμόζονται σε καινούριες 

καταστάσεις. 

Οι ερευνητές συμφωνούν ότι ένας οργανισμός που μαθαίνει να αλλάζει 

μπορεί να προσαρμοστεί εφαρμόζοντας κατάλληλα την καινούρια γνώση στην 

πράξη (Drew & Smith, 1995; Garvin, 2000; Edmondson, 2002). Επιπλέον, 

υποστηρίζουν ότι εάν ένας οργανισμός έχει αποκτήσει σημαντικά χαρακτηριστικά 

μάθησης, θα πρέπει επίσης να διαθέτει υψηλό επίπεδο οργανωσιακής ετοιμότητας 

για αλλαγή.  

Κλείνοντας, η οργανωσιακή ετοιμότητα μέσα σε ένα ταχύτατα 

μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να επηρεαστεί από τις 

πολιτισμικές αξίες, την οργανωσιακή αφοσίωση, την ηγεσία, την επικοινωνία, τη 

διακίνηση γνώσης και κυρίως τα ατομικά στοιχεία εργαζομένων, τα οποία στην 

διεθνή βιβλιογραφία θεωρούνται ζωτικής σημασίας. 

4.1.6 Παράγοντες που επηρεάζουν την Ετοιμότητα για Αλλαγή 

Το ενδιαφέρον της έρευνας σχετικά με την ετοιμότητα για αλλαγή εστιάζεται στον 

εντοπισμό των παραγόντων που τη προάγουν ή τη διευκολύνουν εντός των 

οργανισμών. Σύμφωνα με τους Porras και Patterson (1979), η επιλογή των 

μεταβλητών σε αντίστοιχες έρευνες έχει υπάρξει αυθαίρετη και μία κριτική κατά 

της συγκεκριμένης θεωρίας είναι ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλές χειραγωγήσιμες 

μεταβλητές (Porras & Robertson, 1987). Η απάντηση φαίνεται να βρίσκεται στην 

αναγνώριση ενός μίνιμουμ αριθμού μεταβλητών που προκαλούν τη μεγαλύτερη 

δυνατή θετική επίδραση και οι οποίες είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν για την 

προετοιμασία του κατάλληλου τύπου αλλαγής (Amenakis et al., 1993). 

Οι πρώτοι θεωρητικοί όπως ο Kurt Lewin (1947) εξέτασαν τον τρόπο που το 

κοινωνικό περιβάλλον των ατόμων ενεργεί αρνητικά ή θετικά προς την αλλαγή 

εντός των οργανισμών. Σήμερα όμως, η πλειοψηφία των θεωρητικών και 

εμπειρικών εργασιών εστιάζεται στις δυνάμεις που είναι πιθανό να ενισχύουν την 

ετοιμότητα για αλλαγή (π.χ. Armenakis et al., 1993, 1999; Martinko et al., 1996; 

Miller et al., 1994; Ogbonna & Wilkinson, 2003; Wanberg & Banas, 2000). 
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Ουσιαστικά, οι μελέτες αυτές βασίζονται σε χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα 

άτομα. Τέτοια χαρακτηριστικά συνήθως προέρχονται από τη βιβλιογραφία της 

ψυχολογίας και δίνουν έμφαση σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (πχ. ανοχή 

της ασάφειας, δεκτικότητα ως προς την αλλαγή), γνωστικές διαδικασίες (πχ. 

πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας) και το κατά πόσο οι εργαζόμενοι 

αισθάνονται ότι έχουν πρόσβαση σε επικουρικές εξωτερικές πηγές οι οποίες 

μπορούν να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την στεσογόνα φύση της 

οργανωσιακής αλλαγής (πχ. η παροχή έγκαιρης πληροφόρησης και ευκαιριών να 

εμπλακούν σε αντίστοιχες διαδικασίες λήψης αποφάσεων). 

Οι Miller et al. (1994) υπέθεσαν ότι οι εργαζόμενοι που αισθάνονταν ότι 

λάμβαναν υψηλής ποιότητας πληροφόρηση για τις επικείμενες αλλαγές 

παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα ετοιμότητας για αλλαγή. Η υπόθεση τους αυτή 

βασίστηκε σε 168 υπαλλήλους μίας εθνικής ασφαλιστικής εταιρίας η οποία ήταν 

στα πρόθυρα εισαγωγής μεθόδων εργασίας βασισμένες στην ομαδικότητα. Μέσα 

στο παραπάνω πλαίσιο, οι Weick (1995) και Armenakis και Harris (2002) 

δηλώνουν ότι η αποτελεσματική επικοινωνία της αλλαγής είναι αυτό που 

διαφοροποιεί μία επιτυχημένη αλλαγή από μία που έχει αποτύχει λόγω αντίστασης 

και αβεβαιότητας. Η ποιότητα της επικοινωνίας συμβάλλει στην επεξήγηση των 

αιτιών που καθιστούν την αλλαγή απαραίτητη, μειώνει τον κίνδυνο που σχετίζεται 

με την αβεβαιότητα και είναι βασική για την θεμελίωση της ετοιμότητας για 

αλλαγή.  

Επιπλέον, οι Sitkin και Bies (1993) και οι Rousseau και Tijoriwala (1999) 

εξηγούν ότι καθοριστικός παράγοντας της ετοιμότητας για αλλαγή είναι η 

εμπιστοσύνη στη διοίκηση. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα άτομα συχνά είναι 

πρόθυμα να εμπλακούν σε επιθυμητές συμπεριφορές (δηλ. ετοιμότητα για αλλαγή) 

εάν αισθάνονται ότι ο ηγέτης τους επιδεικνύει φροντίδα, ενδιαφέρον και 

δικαιοσύνη ως μορφή κοινωνικής ανταλλαγής. Για το λόγο αυτό, μεγάλη 

εμπιστοσύνη στη διοίκηση (έναντι χαμηλής εμπιστοσύνης) θα πρέπει να 

συνεπάγεται υψηλότερα επίπεδα ετοιμότητας για αλλαγή. 

Οι McNabb και Sepic (1995) παρατήρησαν ότι η έλλειψη συμμετοχής οδηγεί 

στην έλλειψη ελέγχου, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει αρνητικά την ετοιμότητα 

για αλλαγή. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πιστεύουν ότι οι γνώμη τους γίνεται 

ακουστή και αντιμετωπίζεται με σεβασμό και προσοχή (Reichers et al., 1997). Η 

αυτό-ανακάλυψη (self-discovery) μέσω της ενεργούς συμμετοχής στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ηγέτες των 

οργανισμών στη σοφία των εργαζομένων, μπορούν να δημιουργήσουν μία 

αυθεντική αίσθηση ελέγχου της οργανωσιακής αλλαγής και για το λόγο αυτό, να 

προκαλέσουν αυξανόμενη ετοιμότητα για αλλαγή.  
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Σε αυτή τη κατεύθυνση, οι Eby et al. (2000) διεξήγαγαν μία μελέτη σε δύο 

τμήματα ενός οργανισμού που ασχολείται με πωλήσεις και είχε μόλις εντάξει στις 

διαδικασίες του μία δομή βασισμένη στην ομαδική εργασία. Τα αποτελέσματα 

αυτής της μελέτης έδειξαν ότι, σε ατομικό επίπεδο, η προτίμηση στην ομαδική 

εργασία συνδεόταν με αυξημένη ετοιμότητα. Σε επίπεδο ομαδικής εργασίας, η 

ξεκάθαρη συμμετοχή στην ομάδα και η εμπιστοσύνη στους συναδέλφους αύξανε 

την ετοιμότητα για αλλαγή. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόμενοι που 

ταξινομούν το τμήμα τους ανάμεσα σε αυτά που έχουν ευέλικτες πολιτικές και 

διαδικασίες, ήταν πιο πιθανό να θεωρήσουν τον οργανισμό και τους ανθρώπους 

που εργάζονται εκεί ως πιο θετικούς προς την αλλαγή. 

Σύμφωνα με τους George και Jones (2001) η ετοιμότητα για αλλαγή μπορεί 

να εξηγηθεί από κοινού με τη θεωρία της προσδοκίας (Vroom, 1964) και τη 

θεωρία του γνωστικού σχήματος (cognitive schema) (Lau & Woodman, 1995). Τα 

σχήματα συνοδεύονται από συναισθήματα που προκαλούν θετικές και αρνητικές 

προσδοκίες, οι οποίες με τη σειρά τους παρακινούν τις προσπάθειες των ατόμων 

για την αλλαγή. Για το λόγο αυτό, όταν κάποιος συμμετέχει σε μία οργανωσιακή 

αλλαγή, ένα σχήμα προηγούμενων εμπειριών αλλαγής πυροδοτείτε και το 

συναίσθημα (θετικό ή αρνητικό) καθορίζει την προσπάθεια που καταβάλλεται για 

αυτή την αλλαγή. Εάν η εμπειρία είναι θετική, οι άνθρωποι εντείνουν τις 

προσπάθειές τους, όταν η εμπειρία είναι αρνητική μειώνουν την προσπάθεια που 

αφιερώνουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Οι Cunningham et al. (2002) διεξήγαγαν μία μελέτη σε έναν οργανισμό 

υγείας που βρισκόταν σε στάδιο σημαντικής αναδιοργάνωσης. Επέλεξαν τυχαία 

654 εργαζομένους για να συμμετάσχουν στην έρευνα σε δύο χρονικές περιόδους: 

προτού ανακοινωθεί η πρόθεση αναδιάρθρωσης του οργανισμού και ένα έτος μετά 

την ολοκλήρωση της πρώτης έρευνας. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 

έδειξαν ότι οι υπάλληλοι σε δραστήριες θέσεις ή σε εργασίες που είχαν υψηλές 

απαιτήσεις και μεγαλύτερο περιθώριο λήψης αποφάσεων είχαν μεγαλύτερη 

ετοιμότητα για την αλλαγή. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που είχαν μία πιο ενεργητική 

προσέγγιση στην επίλυση εργασιακών προβλημάτων και μεγαλύτερη αυτό-

αποτελεσματικότητα παρουσίασαν επίσης μεγαλύτερη ετοιμότητα για αλλαγή. 

Παρομοίως, οι Wanberg και Banas (2000) εντόπισαν, σε 130 υπαλλήλους που 

εργάζονταν σε ενώσεις δημόσιου που βρίσκονταν σε στάδιο αναδιάρθρωσης 

μεγάλης κλίμακας, ότι συγκεκριμένες μεταβλητές πριν την υλοποίηση (π.χ. αυτό-

αποτελεσματικότητα, παροχή πληροφόρησης και ενεργή συμμετοχή) ήταν 

ενδεικτικές της ετοιμότητας για αλλαγή. 

Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν πιο πάνω υποδεικνύουν την άμεση 

επιρροή των ψυχολογικών (συναισθηματικών και γνωστικών) μεταβλητών στην 
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ετοιμότητα για αλλαγή. Συνοψίζοντας, η εμπειρική έρευνα για την ετοιμότητα για 

αλλαγή έχει εντοπίσει ένα εύρος ατομικών χαρακτηριστικών και οργανωσιακών 

παραγόντων που συμβάλουν στην ετοιμότητα για αλλαγή και οι οποίοι αναλύονται 

παρακάτω: 

4.1.6.1 Ατομικοί παράγοντες 

Όταν μελετάται η ατομική αλλαγή, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα 

συναισθήματα, οι αντιλήψεις και οι αξίες που προκύπτουν από μία πληθώρα 

ιστορικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών, βιολογικών και περιστασιακών 

παραγόντων. 

Η ετοιμότητα για αλλαγή των ατόμων μπορεί να επηρεαστεί από την 

ετοιμότητα του εργασιακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Ο Griffin (1987) 

και οι George και Jones (2001) προτείνουν μία ανάλυση της διαδικασίας αλλαγής 

σε ατομικό επίπεδο, θεωρώντας τη διαδικασία αλλαγής ως μία ατομική και ομαδική 

λογική διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, που αποτελεί 

το προϊόν μίας σταθερής και συνεχιζόμενης ανθρώπινης συναλλαγής μέσα στα 

πλαίσια ενός οργανισμού. Επιπλέον, οι Edmondson και Woolley (2003) 

ανακάλυψαν ότι οι συμπεριφορικές νόρμες σε διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες 

είναι πιθανό να επηρεάσουν τις αντιδράσεις σε ένα πρόγραμμα αλλαγής ή άλλες 

οργανωσιακές παρεμβάσεις, ακόμα και όταν οι μέθοδοι υλοποίησης είναι σταθερές. 

Επιπλέον, η ατομική ετοιμότητα μπορεί να επηρεαστεί από μία ποικιλία 

ψυχο-κοινωνικο-συναισθηματικών παραγόντων, οι οποίοι είναι δυνατό να 

συμβάλλουν στη μετακίνηση ενός ατόμου από μία κατάσταση στην επόμενη. Για 

παράδειγμα, οι συναισθηματικές στάσεις προς την αλλαγή, η αυτό-

αποτελεσματικότητα, το κέντρο ελέγχου, η κοινωνική υποστήριξη (Bandura, 1977; 

Courneya et al., 2001; Lazarus & Folkman, 1987), η εργασιακή ικανοποίηση και 

αφοσίωση, η ικανότητα προσαρμογής και επίλυσης προβλημάτων και η εμπλοκή 

(Antonovsky, 1987).  

Σχετικά, η ατομική ετοιμότητα επηρεάζεται σημαντικά από την ασάφεια της 

αλλαγής, την έλλειψη ελέγχου και την αβεβαιότητα. Για το λόγο αυτό, η ηγεσία 

πρέπει να καθιστά ξεκάθαρο ότι η αλλαγή που έχει προταθεί είναι απαραίτητη και 

μπορεί να διευκολύνει τους στόχους του οργανισμού (καταλληλότητα) (Beer et 

al., 1990) και να παράσχει ενημέρωση όσον αφορά την προτεινόμενη αλλαγή 

(υποστήριξη) (Covin & Kilmann, 1990). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η ετοιμότητα για 

αλλαγή των ατόμων μπορεί να προέλθει από την εκπαίδευση και την επιμόρφωση 

για την ασάφεια και την αβεβαιότητα της αλλαγής προκειμένου να μπορέσουν να 

προσαρμοστούν σε αυτή (Galpin, 1996) και ακολούθως, από τη πληροφόρηση για 

τα οφέλη που σχετίζονται με την αλλαγή (Schweiger & DeNisi, 1991). Γενικά, η 
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αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να επηρεάσει την ετοιμότητα για αλλαγή των 

ατόμων. Η αλλαγή που καθιστά ένα μέλος του οργανισμό ευάλωτο όσον αφορά 

την ικανότητά του/της να λαμβάνει επιτυχώς μέρος σε αυτή, μπορεί να προκαλέσει 

αντίσταση προς την αλλαγή. Όπως παρατήρησε ο Galpin (1996), η έλλειψη 

αυτοπεποίθησης κάποιου να προσαρμόζεται σε μία συγκεκριμένη πρωτοβουλία 

αλλαγής μπορεί να οδηγήσει σε αντίσταση προς αυτή. Μέσω επικοινωνίας, η 

διοίκηση μπορεί να δημιουργήσει την πεποίθηση μεταξύ των εργαζομένων ότι με 

την κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση θα αποκτήσουν την δυνατότητα να 

ενεργούν και να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν από την 

υλοποίηση της πρωτοβουλίας αλλαγής.  

Συμπερασματικά, παρότι βρισκόμαστε πιο κοντά στο να κατανοήσουμε ποιοι 

παράγοντες απαιτούνται για τη μετάβαση ενός ατόμου στα διάφορα στάδια της 

αλλαγής, δεν είναι ξεκάθαρο πώς μπορούμε καλύτερα να διευκολύνουμε αυτή τη 

μετακίνηση, ή συγκεκριμένα ποιοι παράγοντες ή διαδικασίες εμπλέκονται. Εάν στο 

επίκεντρο της οργανωσιακής αλλαγής βρίσκεται η αλλαγή των αντιλήψεων και των 

συμπεριφορών των μελών ενός οργανισμού, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το 

ρόλο που διαδραματίζουν οι γνωστικές και συναισθηματικές συμπεριφορές στη 

διαδικασία αλλαγής (Bartunek, 1984; Isabella, 1990; Porras & Robertson, 1992). 

Η γνώση της πολυπλοκότητας και της μεταβλητότητας ενός ατόμου που βρίσκεται 

μπροστά σε μία αλλαγή, μπορεί να ενισχύσει την ετοιμότητα της ηγεσίας να 

ανταποκριθεί καλύτερα και να διευκολύνει την αλλαγή (Lau & Woodman, 1995). 

4.1.6.2 Οργανωσιακοί παράγοντες

Η οργανωσιακή ετοιμότητα για αλλαγή συνδέεται με την κουλτούρα του 

οργανισμού και το κλίμα λειτουργίας (McNabb & Sepic 1995). Η κουλτούρα ενός 

οργανισμού είναι ένα σύνολο αξιών κα πεποιθήσεων με βαθιές ρίζες που παρέχουν 

κανόνες συμπεριφοράς (Deshpande & Webster 1989; Schein 1992), ενώ το 

οργανωσιακό κλίμα αφορά τους τρόπους που οι οργανισμοί θέτουν σε λειτουργία 

τις συμπεριφορές ρουτίνας και τις ενέργειες που αναμένονται, υποστηρίζονται και 

ανταμείβονται (Schneider & Rentsch 1988). Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά 

συνδέονται για να καθορίσουν την οργανωσιακή ετοιμότητα για αλλαγή (McNabb 

& Sepic 1995). Αναμενόμενο είναι λοιπόν ότι εάν η κουλτούρα και το κλίμα δε 

συντείνουν στην αποδοχή της αλλαγής, τέτοιες πρωτοβουλίες πιθανότατα θα 

αποτύχουν ανεξάρτητα από τις επιθυμίες και τα πλάνα του οργανισμού. Πιο 

συγκεκριμένα, η επιτυχία της οργανωσιακής αλλαγής εξαρτάται από τον τρόπο που 

αλλάζουν οι ενέργειες, οι αντιδράσεις και η αλληλεπίδραση των ατόμων ώστε η 

παρούσα κατάσταση του οργανισμού να μεταλλαχθεί στη μελλοντική επιθυμητή 

(Pettigrew 1990). Για το λόγο αυτό, ο πρωταρχικός τρόπος για να προκληθεί 
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διαρκής αλλαγή είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων εργασιακών συνθηκών 

(McNabb & Sepic 1995). 

Η ετοιμότητα για οργανωσιακή αλλαγή μπορεί να επηρεαστεί από την 

αξιοπιστία του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι που πιστεύουν ότι οι οργανισμοί τους 

δεν είναι αξιόπιστοι, είναι πιο επιρρεπείς στο να αντισταθούν στις αλλαγές που 

συντελούνται (Carter, 2008). Αντίστοιχα, οι οργανισμοί θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τη στρατηγική της εμπλοκής των εργαζομένων στην αλλαγή, η 

οποία όχι μόνο ενισχύει την αμφίδρομη επικοινωνία με τον οργανισμό, αλλά 

ταυτόχρονα μεταβιβάζει το έμμεσο μήνυμα στους υπαλλήλους ότι ο οργανισμός 

εκτιμά την αξία τους και τους εμπιστεύεται αρκετά ώστε να τους περιλαμβάνει στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων (Vithessonthi, 2007). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Galpin (1996) η ετοιμότητα για οργανωσιακή 

αλλαγή μπορεί να επηρεαστεί από τέσσερις παράγοντες που αφορούν τον 

οργανισμό και έχουν σχέση με τη διοίκηση της αλλαγής, ήτοι: τις ομάδες, την 

επικοινωνία, την κουλτούρα και την ηγετική ικανότητα. Σχετικά, ο Stewart (1994) 

έδωσε μια λίστα με δεκαεπτά παράγοντες ετοιμότητας, ήτοι: αιγίδα υλοποίησης της 

αλλαγής, ηγετική ικανότητα, κίνητρα, κατεύθυνση, μετρήσεις, οργανωσιακό 

πλαίσιο, διαδικασίες/λειτουργίες, έλεγχος του ανταγωνισμού, εστίαση στο πελάτη, 

ανταμοιβή, οργανωσιακή δομή, επικοινωνία, οργανωσιακή ιεραρχία, προηγούμενη 

εμπειρία σχετικά με την αλλαγή, ηθική, καινοτομία, και διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

Παρακάτω, παρατίθενται οι κυριότεροι παράγοντες επηρεασμού της 

οργανωσιακής ετοιμότητας για αλλαγή που περιγράφονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία, αν και δεν υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των ερευνητών σχετικά 

με τον τρόπο που αυτοί οι παράγοντες πραγματικά βοηθούν. 

Πίνακας 9. Παράγοντες επηρεασμού οργανωσιακής ετοιμότητας 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 

Daniels 
& 

Mathers 
(1989) 

Burke & 
Litwin 
(1992) 

Hal et 
al. 

(1993) 

Steward 
(1994) 

Gaplin 
(1996) 

Vollman 
(1996) 

Johnson 
& 

Scholes 
(2002) 

Robbins 
(2005) 

Επικοινωνία    x x  x x 

Κουλτούρα  x   x x x x 

Εστίαση στο 
πελάτη 

   x     

Λήψη 
αποφάσεων 

   x     

Πληροφοριακή 
τεχνολογία 

  x   x   

Καινοτομία    x   x  

Ηγεσία  x  x x  x x 
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Διοίκηση x x      x 

Μετρήσεις   x x     

Αποστολή  x       

Ηθικό    x     

Κινητοποίηση    x   x  

Οργανωσιακό 
πλαίσιο 

   x     

Οργανωσιακή 
δομή 

x x x x  x  x 

Ιεραρχία    x     

Ανάδραση 
απόδοσης 

x   x  x  x 

Σχεδιασμός x        

Προηγούμενη 
εμπειρία 

   x   x x 

Διαδικασία    x     

Ρόλοι  x x    x  

Κοινές αξίες   x    x x 

Ικανότητες  x x   x x x 

Στρατηγική  x       

Συστήματα  x       

Ομάδες     x  x x 

4.1.7 Δημιουργία ετοιμότητας για αλλαγή 

Οι Armenakis et al. (1993, 1999) προσδιόρισαν την ετοιμότητα ως μία γνωστική 

αξιολόγηση που μπορεί να οδηγήσει στη στήριξη ή στην αντίσταση μιας 

πρωτοβουλίας αλλαγής. Για το λόγο αυτό, εάν η καλλιέργεια ετοιμότητας αποτελεί 

το πρώτο βήμα προς την διαδικασία υλοποίησης και γίνεται σωστά, οι εργαζόμενοι 

θα είναι πιο ευνοϊκά κείμενοι στο να υποστηρίξουν και να υιοθετήσουν την 

αλλαγή. Εάν παραμεριστεί το πρώτο βήμα ωστόσο, μερικοί εργαζόμενοι είναι 

πιθανό, ενεργητικά ή παθητικά, να αντισταθούν στην πρωτοβουλία για αλλαγή.  

Οι Armenakis et al. (1999) πιστεύουν ότι η ετοιμότητα για αλλαγή 

δημιουργείται μέσω του μηνύματος που μεταφέρει η διοίκηση στους 

εργαζομένους. Η εισαγωγή μίας καινούριας αλλαγής μπορεί να δημιουργήσει 

αβεβαιότητα και ανησυχία για το μέλλον στα μέλη ενός οργανισμού. Το μήνυμα 

της αλλαγής χρησιμοποιείται για την ψυχολογική ενδυνάμωση των εργαζομένων, 

την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, της ασάφειας και της ανησυχίας, ως απάντηση 

σε πέντε ερωτήματα: 

1. Είναι απαραίτητη η αλλαγή; 

2. Η αλλαγή που εισάγεται είναι η κατάλληλη; 
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3. Τα βασικά μέλη του οργανισμού υποστηρίζουν την αλλαγή αυτή; 

4. Μπορώ εγώ ή εμείς (τα μέλη του οργανισμού) να υλοποιήσουμε επιτυχώς 

την αλλαγή; 

5. Ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτής της αλλαγής για εμένα; 

Οι ερωτήσεις αυτές απαντώνται μέσω των πέντε στοιχείων που περιλαμβάνει 

το μήνυμα για την αλλαγή και παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 

1. Αντίφαση (Discrepancy): Ως αντίφαση ορίζεται η διαφορά ανάμεσα στην 

υφιστάμενη κατάσταση και την ιδανική ή επιθυμητή κατάσταση. Έως ότου τα μέλη 

ενός οργανισμού συνειδητοποιήσουν ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι 

επιθυμητή και ότι μία διαφορετική κατάσταση είναι προτιμητέα, δε θα υπάρξει 

πρωτοβουλία για μία αλλαγή. Οι Beer et al. (1990) ισχυρίζονται ότι δεν θα συμβεί 

αλλαγή μέχρι που τα μέλη του οργανισμού αναγνωρίσουν ότι υφίσταται ένας 

ξεκάθαρος και υπαρκτός κίνδυνος, ένα απτό και άμεσο πρόβλημα το οποίο θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί εάν σκοπός είναι ο οργανισμός να παραμείνει οικονομικά 

βιώσιμος. Ο Galpin (1996) περιγράφει μία βιομηχανία πετρελαιο-χημικών που 

χρησιμοποίησε τα δεδομένα του ανταγωνισμού για να δείξει στους υπαλλήλους της 

την αναγκαιότητα για μία συγκεκριμένη αλλαγή. 

2. Καταλληλότητα (Appropriateness): Η διοίκηση θα πρέπει να δίνει 

πληροφορίες για το λόγο που η προτεινόμενη πρωτοβουλία αλλαγής είναι η 

ενδεδειγμένη και τι πρόκειται να διορθώσει ή να βελτιώσει (Beckhard & Harris, 

1987). Ωστόσο, ακόμα και εάν τα μέλη της οργάνωσης συμφωνούν ότι η αλλαγή 

είναι απαραίτητη, μπορεί να εξακολουθούν να διαφωνούν με την προτεινόμενη 

πρωτοβουλία αλλαγής (Kissler, 1991). Όχι μόνο θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία 

ότι η προτεινόμενη πρωτοβουλία αλλαγής είναι η σωστή, θα πρέπει επίσης να 

υπάρχει συμφωνία ότι η πρωτοβουλία ταιριάζει με την κουλτούρα, τη δομή το 

επίσημο σύστημα του οργανισμού (Buller et al., 1985). Για το λόγο αυτό, το να 

ταιριάζει η πρωτοβουλία αλλαγής με τον οργανισμό είναι εξίσου σημαντικό με το 

αν η πρωτοβουλία είναι η σωστή ή όχι. 

3. Αρχική υποστήριξη (Principal support): Η ξεκάθαρη υποστήριξη και 

δέσμευση σε μία αλλαγή δημιουργεί θετικό κλίμα, ενώ αντίθετα, μία εμφανής 

έλλειψη υποστήριξης εκ μέρους της διοίκησης οδηγεί σε αρνητική αντιμετώπιση 

(Covin & Kilmann, 1990; Vollman, 1996). Η αρχική υποστήριξη είναι απαραίτητη 

για την παροχή πληροφόρησης, ώστε τα μέλη του οργανισμού να πεισθούν ότι οι 

επίσημοι και ανεπίσημοι ηγέτες έχουν δεσμευτεί για την επιτυχή υλοποίηση της 

αλλαγής (Armenakis et al., 1999, σ. 103). Όταν εισάγεται μία αλλαγή, τα μέλη 

του οργανισμού θα επιδιώξουν να καταλάβουν εάν η διοίκηση έχει σοβαρές 

προθέσεις, ειδικά εάν δεν είχε υπάρξει παλαιότερη πρωτοβουλία αλλαγής ή εάν οι 

προηγούμενες απέτυχαν. Προσπαθώντας να κατανοήσουν την πρωτοβουλία 

 - 70 -



αλλαγής και τα κίνητρα της διοίκησης, τα μέλη του οργανισμού θα αναζητήσουν 

πληροφόρηση από αξιόπιστες πηγές (άτομα που εμπιστεύονται και πιστεύουν). Σε 

αυτό το πλαίσιο, οι Larkin και Larkin (1994) παρατήρησαν ότι τα «τα προγράμματα 

δεν αλλάζουν τους εργαζόμενους - οι προϊστάμενοι τους αλλάζουν» (σ.85). 

Τονίζουν ότι ο προϊστάμενος είναι το πιο σημαντικό άτομο για να συγκεντρώσει 

υποστήριξη από τα μέλη του οργανισμού για μία πρωτοβουλία αλλαγής. Αυτό 

συμβαίνει γιατί όταν η ηγεσία αναγγέλλει μία αλλαγή, ένας υπάλληλος συχνά 

απευθύνεται στον άμεσο προϊστάμενό για εξηγήσεις όσον αφορά τη σημασία της. 

4. Αποτελεσματικότητα (Efficacy): Αποτελεσματικότητα είναι η 

δύναμη/ικανότητα να δημιουργεί κανείς τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αν 

απουσιάζει, τα κίνητρα για δράση ή η επιμονή μπροστά σε δυσκολίες είναι 

περιορισμένα (Bandura και Locke, 2003). Ο Galpin (1996) υποστηρίζει ότι η 

ηγεσία έχει την υποχρέωση να παράσχει στα μέλη ενός οργανισμού την 

εκπαίδευση και την επιμόρφωση που είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη 

υλοποίηση μίας αλλαγής. Αυτό είναι σημαντικό επειδή οι εργαζόμενοι μπορεί να 

μην πιστεύουν ότι η αλλαγή μπορεί να υλοποιηθεί με επιτυχία. Από την άλλη 

πλευρά, ο Vollman (1996) ισχυρίζεται ότι τα υψηλά επίπεδα αποτυχιών που 

παρατηρήθηκαν σε πρωτοβουλίες αλλαγής μπορούν να είναι το αποτέλεσμα της 

αποτυχίας της διοίκησης να κατανοήσει ποιες γνώσεις, ικανότητες και δυνατότητες 

είναι απαραίτητες έτσι ώστε ένας οργανισμός να υλοποιήσει με επιτυχία μία 

πρωτοβουλία αλλαγής. 

5. Σθένος (Valence): Οι Armenakis et al. (1993, 1999) παρατήρησαν ότι εάν 

ένα άτομο αντιλαμβανόταν ότι δεν υπήρχε όφελος από την αλλαγή, ή εάν οι 

δυσκολίες που προέρχονται από την αλλαγή ήταν περισσότερες από το κέρδος, 

τότε ο εργαζόμενος λογικά θα αντιστεκόταν σε αυτή την αλλαγή. Αντίστροφα, αν 

μπορούσε να αποδειχθεί ότι κάποιο μέλος θα ωφελούταν από την αλλαγή, έστω 

μακροπρόθεσμα, τότε το πιο πιθανό είναι ότι το μέλος θα υιοθετούσε ευχαρίστως 

την αλλαγή. Αυτή η αξιολόγηση της αλλαγής αποτελεί το σημείο κλειδί του 

σθένους. Οι Goodman et al. (1980) εστίασαν στο κατά πόσο επιθυμητά είναι τα 

αποτελέσματα της αλλαγής. Επομένως, σημασία δεν έχει μόνο εάν υπάρχει όφελος 

από την αλλαγή, αλλά και το πόσο επιθυμητό για τον εργαζόμενο είναι το όφελος 

αυτό. Ακόμα και εάν η διοίκηση έχει υποδείξει ότι υπάρχει ανάγκη για μία 

συγκεκριμένη αλλαγή και ότι ο οργανισμός θα επωφελούνταν από αυτή, ακόμα και 

εάν ο εργαζόμενος αναγνωρίζει το γεγονός αυτό, το κύριο μέλημά του θα 

εξακολουθήσει να είναι το πώς η αλλαγή τον επηρεάζει ατομικά (Judson, 1996). 
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4.1.8 Συμπεράσματα  

Η δημιουργία ετοιμότητας για αλλαγή είναι δύσκολο εγχείρημα επειδή η αλλαγή σε 

γενικές γραμμές απαιτεί από τους ανθρώπους να ξεχάσουν τις υφιστάμενες 

διαδικασίες και να υιοθετήσουν καινούριες προσεγγίσεις και συμπεριφορές 

(Schein, 1996). Οι George και Jones (2001, σ.420) δίνουν έμφαση στο ρόλο 

κλειδί που διαδραματίζουν οι ατομικοί συναισθηματικοί παράγοντες στη διαδικασία 

αλλαγής επειδή πρώτα και κύρια, η αλλαγή εισάγεται και πραγματοποιείται από τα 

άτομα ενός οργανισμού. Αντίστοιχα, οι Armenakis et al. (1993) υποστηρίζουν ότι 

η δημιουργία ετοιμότητας για αλλαγή προϋποθέτει προσπάθεια επιρροής των 

αντιλήψεων, αξιών, προθέσεων και συμπεριφορών των ατόμων που 

δραστηριοποιούνται εντός ενός οργανισμού. Πέρα από τα παραπάνω, οι ερευνητές 

τονίζουν επίσης τη σημασία της τροποποίησης του κοινωνικού συστήματος που 

περιβάλει ένα άτομο, καθώς η ετοιμότητα για αλλαγή μπορεί να διαμορφωθεί από 

άλλα άτομα του περιβάλλοντός τους. 

Τέλος, φαίνεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, οργανωσιακή ή ατομική, εξωτερική 

ή εσωτερική, εξαρτάται από την αποφασιστικότητα και την επιθυμία των ατόμων 

να αλλάξουν.  

4.2 Ανοχή της ασάφειας και ετοιμότητα για αλλαγή 

Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, η ανοχή της ασάφειας εξ’ ορισμού 

αντιπροσωπεύει το πιο σημαντικό στοιχείο της ετοιμότητας για αλλαγή, από τη 

στιγμή που αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να διαχειρίζεται την αλλαγή, 

το στρες και τη διαμάχη (Cook & Hunsaker, 2001). 

Η ασάφεια είναι ένας παράγοντας που ενυπάρχει στα εργασιακά 

περιβάλλοντα σε διαφορετικό βαθμό. Ορισμένοι οργανισμοί αλλάζουν διαρκώς 

αντικείμενο και προσδοκίες ενώ από την άλλη πλευρά, το χαρακτηριστικό κάποιων 

άλλων οργανισμών είναι ότι διαρκώς αντιμετωπίζουν παρόμοιες ή σχεδόν ίδιες 

καταστάσεις. Παρομοίως, τα άτομα αντιδρούν διαφορετικά σε διφορούμενες 

καταστάσεις. Από τη μία πλευρά, ορισμένοι εργαζόμενοι αισθάνονται άνετα και 

αντιλαμβάνονται τις καινούριες καταστάσεις ως προκλήσεις που εγείρουν τις 

φιλοδοξίες τους, αντιδρούν ευνοϊκά όταν προκύπτουν απρόσμενες καταστάσεις και 

προσαρμόζονται γρήγορα σε διαφορετικές απαιτήσεις. Από την άλλη πλευρά, άλλοι 

εργαζόμενοι γίνονται νευρικοί, απογοητεύονται, υιοθετούν μία εχθρική στάση 

απέναντι σε καινούριες καταστάσεις ή ακόμα σε πολλές περιπτώσεις γίνονται 

επιθετικοί προς τα άτομα που θεωρούν ως πηγή της αλλαγής.  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο και καθώς ο ρυθμός αλλαγής που επηρεάζει 

τους οργανισμούς εξακολουθεί να αυξάνεται, η αύξηση της ανοχής της 
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αβεβαιότητας και της ασάφειας από τους εργαζόμενους τους μπορεί να αποδειχτεί 

ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Furnham & Ribchester, 1995). 

Η Frenkel-Brunswik (1948) ανέπτυξε πρώτη την έννοια της ανοχής της 

ασάφειας κατά τη διάρκεια ερευνών για τα εθνικά στερεότυπα. Εντόπισε ότι τα 

άτομα που ήταν προκατειλημμένα απέναντι σε ανθρώπους από διαφορετικές 

εθνικές ομάδες είχαν επίσης την τάση να είναι αυστηρά και άκαμπτα στις 

γνωστικές διαδικασίες. Προσδιόρισε στη συνέχεια τον όρο ως μια συμπεριφορική 

μεταβλητή η οποία αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης της συνύπαρξης θετικών και 

αρνητικών παραγόντων στο ίδιο αντικείμενο (Frenkel-Brunswik, 1949). Από τότε, 

πολλοί ψυχολόγοι επιχείρησαν να εξηγήσουν ή να κατηγοριοποιήσουν την ατομική 

ανοχή της ασάφειας, να τη μελετήσουν και να αναπτύξουν όργανα που να την 

ποσοτικοποιούν (π.χ. Budner, 1962; Norton, 1975; Rydell & Rosen, 1966; 

Macdonald, 1970; Leavitt & Walton, 1983; McLain, 1993). Ορισμένοι ερευνητές 

την αντιλαμβάνονται ως ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, ενώ άλλοι τη 

θεωρούν ως μία ατομική γνωστική και αντιληπτική διαδικασία.  

Η ικανότητα να ανέχεται κανείς την αβεβαιότητα ή την ασάφεια ορίστηκε 

αρχικά από τον Budner (1962) ως μία σταθερή τάση ή μία μεταβλητή της 

προσωπικότητας. Επιπλέον, την προσδιόρισε ως την τάση των ατόμων να 

αντιλαμβάνονται διφορούμενες καταστάσεις είτε ως απειλητικές είτε ως 

επιθυμητές. Μεταξύ άλλων, η ανοχή της ασάφειας έχει προσδιοριστεί ως α) μία 

μεταβλητή της προσωπικότητας που γενικεύει μία συνολική συναισθηματική και 

γνωστική λειτουργία του ατόμου, η οποία χαρακτηρίζει το γνωστικό του στυλ, τα 

συστήματα αντιλήψεων και στάσεων, τη διαπροσωπική και κοινωνική του 

λειτουργία, και τη συμπεριφορά που σχετίζεται με την επίλυση προβλημάτων 

(Bochner, 1965, σ.393), β0 το πώς αποδέχεται κανείς τις περίπλοκες καταστάσεις 

και την έλλειψη ξεκάθαρων διαχωριστικών γραμμών (Ely, 1989), γ) το εύρος 

αντιδράσεων ενός ατόμου σε ερεθίσματα που θεωρούνται άγνωστα, σύνθετα, 

αβέβαια, ή υποκείμενα σε πολλαπλές ερμηνείες (Mc Lain, 1993), δ) το πώς ένα 

άτομο ή μία ομάδα αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται την πληροφόρηση για 

ασαφείς καταστάσεις ή ερεθίσματα, όταν έρχονται αντιμέτωπα με ένα σύνολο μη 

γνωστών, σύνθετων ή αταίριαστων στοιχείων (Furnham & Ribchester, 1995, 

σ.179) και ε) η ικανότητα θετικής ανταπόκρισης σε αμφίβολες καταστάσεις (Teoh 

& Foo, 1997, σ.72). 

Η Ehrman (1999) παρουσιάζει μία άλλη πλευρά της ανοχής της ασάφειας η 

οποία χωρίζεται σε τρία επίπεδα: α) πρόσληψη, β) ανοχή της ασάφειας και γ) 

συμβιβασμός. Στο επίπεδο της πρόσληψης το άτομο αποδέχεται την καινούρια 

πληροφόρηση στο νου του/της. Στην ανοχή της ασάφειας υποτίθεται ότι η 

πρόσληψη έχει συμβεί και το άτομο θα πρέπει να αντιμετωπίσει αντιφατικά 
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στοιχεία, ημιτελείς πληροφορίες ή ελλιπή συστήματα. Στο τρίτο επίπεδο, 

λαμβάνουν χώρα οι διακρίσεις των νέων στοιχείων, τίθενται οι προτεραιότητες και 

τέλος, εντάσσεται η καινούρια πληροφόρηση στις υπάρχουσες δομές προκειμένου 

οι τελευταίες να αλλάξουν και να δημιουργήσουν γνωστικά σχήματα που δεν 

υπήρχαν πριν. 

Γενικά, ο προσδιορισμός της ανοχής της ασάφειας είναι σύνθετός (Benjamin 

et al., 1996). Ωστόσο, ο τρόπος που ένα άτομο αλληλεπιδρά (δηλ. διαδικασίες 

αντίληψης, ερμηνείας και αντίδρασης) με αμφίβολες καταστάσεις βοηθά να 

προσδιοριστούν τα προσωπικά του επίπεδα ανοχής της ασάφειας (Stoycheva, 

2002; 2003). Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, η ανοχή της ασάφειας είναι μία 

μεταβλητή που συχνά εξετάζεται σε μια μονοδιάστατη κλίμακα. Ένα άτομο με 

χαμηλή ανοχή της ασάφειας αντιμετωπίζει στρες, αντιδρά ανώριμα και αποφεύγει 

τα ασαφή ερεθίσματα. Από την άλλη πλευρά της κλίμακας, ένα άτομο με υψηλή 

ανοχή της ασάφειας θεωρεί τις ασαφείς καταστάσεις/ερεθίσματα επιθυμητές, 

προκλητικές, ενδιαφέρουσες και δεν αρνείται ούτε διαστρεβλώνει την 

πολυπλοκότητα και τη δυσαρμονία. Για μεθοδολογικούς λόγους, η περιγραφή των 

διαφορετικών επίπεδων ανοχής της ασάφειας μπορούν να διαιρεθούν μόνο σε τρία 

επίπεδα (Budner, 1962): 

• Χαμηλή ανοχή: Το άτομο αισθάνεται δυσκολία όταν αντιμετωπίζει ασαφείς 

καταστάσεις και επιδεικνύει υπερβάλλοντα θυμό και αναστάτωση. 

Προσαρμόζεται πολύ αργά και εκφράζει φραστικά την εχθρότητα προς τα 

άτομα που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις και έχουν τον έλεγχο της πορείας 

μίας κατάστασης. 

 Μέση Ανοχή: τα άτομα αντιδρούν με μετριασμένο θυμό και σύγχυση στις 

αμφίβολες καταστάσεις, αλλά προσαρμόζονται σε αυτές με μία αποδεκτή 

ταχύτητα. Προσωπικές, διαπροσωπικές και ομαδικές αντιδράσεις λόγω 

ψυχικών ανησυχιών δεν είναι διακριτές. Τα άτομα που κατέχουν ηγετικές 

θέσεις μπορεί να αποτελούν στόχο άσχημων υπαινιγμών, σχολίων ή 

σαρκαστικών αστείων – τα οποία όμως δεν ξεπερνούν το όριο της 

επιθετικότητας. 

 Υψηλή ανοχή:  Το άτομο αντιδρά χωρίς θυμό ή σύγχυση. Προσαρμόζεται 

γρήγορα στις αλλαγές, χωρίς καμία προσωπική, διαπροσωπική ή ομαδική 

συνέπεια. Αισθάνεται πολύ άνετα όταν το υφιστάμενο πλαίσιο αλλάζει. 

Κατά συνέπεια, η έρευνα του Kirton (1981) προτείνει ότι ένα άτομο που 

είναι πολύ ανεκτικό στην ασάφεια έχει την τάση να είναι απείθαρχο και 

απρόβλεπτο, να ανακαλύπτει προβλήματα που οι υπόλοιποι δεν τα έχουν 

αντιληφθεί, να υποβάλλει ερωτήματα στα οποία υποκρύπτονται υποθέσεις, να μην 
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θεωρεί τίποτα δεδομένο και να δρα διαφορετικά από την πεπατημένη, αψηφώντας 

συμβάσεις και αποδεκτούς κανόνες. 

4.2.1 Μη ανοχή της ασάφειας και ετοιμότητα για αλλαγή 

Με μια παρόμοια προσέγγιση, η Frenkel-Brunswick (1948) τονίζει ότι η μη ανοχής 

της ασάφειας (η οποία ορίζεται και ως δυσανεξία της αβεβαιότητας) αποτελεί 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Προτείνει ότι όταν ένα άτομο είναι 

δυσανεκτικό προς την ασάφεια, οι ασαφείς καταστάσεις αποτελούν για αυτό πηγές 

σύγχυσης και άγχους. Από τότε, αυτή η έννοια έχει χρησιμοποιηθεί σε ποικίλους 

κλάδους όπως η κλινική ψυχολογία (Andersen & Schwartz, 1992; Ben-Zur & 

Wardi, 1994; McLain, 1993; Myers et al., 1997), η διοίκηση (Roskin & Margerison, 

1983), η βιομηχανική και οργανωσιακή ψυχολογία (Furnham & Ribchester, 1995) 

και η λογιστική (Majid & Pragasam, 1997).  

Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, ο όρος αφορά την τάση των ατόμων να 

ερμηνεύουν μία ασαφή κατάσταση ως απειλή ή πηγή ανησυχίας (Campbell & 

Tesser, 1983; Kirton, 1981; MacDonald, 1970; Majid & Pragasam, 1997; McLain, 

1993). Μεταξύ άλλων έχει οριστεί ως η τάση α) προσφυγής σε λύσεις μαύρου ή 

άσπρου, κατάληξης σε πρόωρα συμπεράσματα και συχνά αμέλεια της 

πραγματικότητας (Frenkel-Brunswick 1949), β) αντίληψης των ασαφών 

καταστάσεων ως πηγών απειλής (Budner, 1962) και γ) λήψης ή ερμηνείας 

πληροφοριών που χαρακτηρίζονται από ασαφείς, ατελείς, τμηματικές, πολλαπλές, 

πιθανές, μη δομημένες, αβέβαιες, αντιφατικές, δυσμενείς, ή ασαφείς έννοιες, ως 

πραγματικές ή πιθανές πηγές ψυχολογικής ανησυχίας ή απειλής (Norton, 1975). 

Σχετικά, έχουν προταθεί τρία είδη αντιδράσεων, ως εκδηλώσεις μη ανοχής 

της ασάφειας (Bhushan & Amal, 1986): 1) γνωστικές αντιδράσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουν αντιδράσεις οι οποίες υποδεικνύουν μία τάση εκ μέρους του 

ατόμου να αντιλαμβάνεται τις ασαφείς καταστάσεις αυστηρά ως μαύρες ή άσπρες, 

2) συναισθηματικές αντιδράσεις, οι οποίες αφορούν εκφράσεις ταραχής, 

ανησυχίας, δυσαρέσκειας, θυμού και άγχους ως απάντηση σε ασαφείς 

καταστάσεις, και 3) συμπεριφορικές αντιδράσεις, οι οποίες αφορούν απαντήσεις οι 

οποίες υποδεικνύουν απόρριψη ή αποφυγή ασαφών καταστάσεων.  

Ειδικότερα, η έρευνα  των Kenny και Ginsberg (1958) προτείνει ότι ένα 

άτομο που δεν είναι ανεκτικό στην ασάφεια μπορεί να χαρακτηριστεί από: 

1. αντίσταση σε ανατρεπτικά ή κυμαινόμενα ερεθίσματα, 

2. πρόωρη επιλογή και αυστηρή τήρηση μίας λύσης σε μία ξεκάθαρα 

αμφίβολη κατάσταση, 

3. αδυναμία απόδοσης καλών και κακών χαρακτηριστικών στο ίδιο άτομο, 

4. αναζήτηση βεβαιότητας, 
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5. αυστηρή διχοτόμηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες και 

6. προσκόλληση σε γνωστά χαρακτηριστικά ή ερεθίσματα. 

4.2.2 Ατομικές επιδράσεις της ανοχής της  ασάφειας 

Πολλές απόπειρες έχουν γίνει για να εξεταστεί η σχέση μεταξύ της ανοχής της 

ασάφειας και των προσωπικών, συναισθηματικών, συμπεριφορικών και 

εργασιακών συμπεριφορών. Γενικά, οι άνθρωποι που έχουν υψηλό βαθμό ανοχής 

της ασάφειας είναι πιο ικανοί να συνηθίζουν μη δομημένες και δυναμικές 

καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και ασάφεια (Budner, 1962). 

Πιο λεπτομερώς, έρευνες στην ψυχολογία, στην οργανωσιακή συμπεριφορά 

και το μάνατζμεντ, έχουν δείξει ότι τα επίπεδα ανοχής της ασάφειας σχετίζονται με 

μια πληθώρα σημαντικών εργασιακών συμπεριφορών και ικανοτήτων που 

παρουσιάζονται στο πίνακα 11. 

Πίνακας 10. Χαρακτηριστικά που επηρεάζει η ανοχής της ασάφειας 

Χαρακτηριστικά Ερευνητές 

Δημιουργικότητα 
Cropley, 1999; MacKinnon, 1962, 1998; 

Piirto, 2004; Tegano, 1990 

Κριτική σκέψη Facione et al., 1994 

Προσανατολισμό προς τη ποικιλομορφία, 

διαπολιτισμική επικοινωνία και ικανότητα 
Wilkinson, 2006 

Θετικές συμπεριφορές προς το ρίσκο Lauriola & Levin, 2001 

Αποτελεσματική απόδοση σε νέες και 

περίπλοκες καταστάσεις εκμάθησης 
Jonassen & Grabowski, 1993 

Επιχειρηματικότητα Entrialgo et al., 2000 

Μετριοπάθεια προς τις εντάσεις και τις 

δυσκολίες που σχετίζονται με την 

εργασιακή ασάφεια των ρόλων 

Lysonski & Durvasula, 1990; Frone, 1990 

Εννοιολογικό σχηματισμό αιτιωδών 

σχέσεων 
Friedland & Keinen, 1991 

«μαγικό» τρόπο σκέψης Keinen, 1994 

Ενοποιητική διαδικασίας μάθησης Johnson et al., 1995 

Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας Stoycheva, 2001 

Ικανοποίηση από την εργασία Wittenburg & Norcross, 2001 

Αποτελεσματική ηγεσία και το ηγετικό 

στυλ 

Black, 2006; Black et al., 1999; Lane & 

Klenke, 2004; Wilkinson, 2006 

Ανάπτυξη εναλλακτικού τρόπου 

αντιμετώπισης και επίλυσης 

καταστάσεων 

Patterson, 2001; Visser, 2003 

Σημαντικές εργασιακές συμπεριφορές 

(πχ. οργανωσιακή δέσμευση, 

ικανοποίηση) 

Judge et al., 1999 

Εμπιστοσύνη στις αποφάσεις Hall et al., 1982; Gul, 1984 

Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Lowe & Reckers, 1997; Johnson et al., 1998 
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προσωπικού 

Αποδοτικότητα και προσαρμογή σε 

διαπολιτισμικές συνθήκες 
Osland, 2008 

Ικανότητα διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας 
Abbe et al., 2007 

Απόκτηση ικανότητας παγκόσμιας 

διοίκησης 
Furuya et al., 2009 

Παρομοίως, η μη ανοχή της ασάφειας σχετίζεται με ένα αριθμό 

προβλημάτων που σχετίζονται με το άγχος, την ανησυχία, τις εμμονές και την 

αίσθηση πανικού (Dugas et al., 2001). Πιο λεπτομερώς, τα άτομα που δεν 

ανέχονται την ασάφεια έχουν την τάση να α) είναι πιο συντηρητικά (Eckhardt, 

1991; Frenkel-Brunswik, 1949), β) είναι πιο αυστηρά και συμβατικά (Budner, 

1962), γ) διαμορφώνουν αυστηρές, σταθερές και αμετακίνητες κατηγοριοποιήσεις 

(Bochner, 1965), δ) αποφεύγουν ή παραιτούνται όταν αντιμετωπίζουν ασαφείς 

καταστάσεις (Jonassen & Grabowski, 1993), ε) προτιμούν οικείες αντί για 

καινούριες εργασίες (Furnham, 1995), στ) βρίσκουν τις αβέβαιες καταστάσεις που 

δεν έχουν συγκεκριμένη δομή άβολες και επιθυμούν να τις αποφύγουν (Lumpkin 

& Erdogan, 1999) και ζ) επιδεικνύουν ανησυχία και άγχος (Geller et al., 1993; 

Stoycheva, 2003). 

4.2.3 Μέθοδοι ανάπτυξης της ανοχής της ασάφειας  

Η ανοχή της ασάφειας είναι απαραίτητη στο παγκόσμιο εργασιακό περιβάλλον 

αφού οι μεταβολές που προκαλούνται ενισχύουν την καινοτομία, την 

πολυπλοκότητα και την αλλαγή, μεγιστοποιώντας κατά αυτό τον τρόπο την 

εμπειρία της ασάφειας στα οργανωσιακά μέλη (Lane et al., 2004). Για το λόγο 

αυτό, δεν προκαλεί έκπληξη ότι οι Judge et al. (1999) εντόπισαν ότι ένα από τα 

εφτά χαρακτηριστικά που μπορούν να προβλέψουν την ικανότητα μιας διοίκησης, 

σχετίζεται με την ικανότητα ανταπόκρισης στις αλλαγές και την ανοχή της 

ασάφειας. Ως εκ τούτου, ορισμένοι ερευνητές επιχείρησαν να προσδιορίσουν τους 

τρόπους ανάπτυξης αυτής της ικανότητας στα άτομα. 

Ο Edelstein (2007) κάνει λόγο για αύξηση των επιπέδων ανοχής της 

ασάφειας στα άτομα μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Οι Glover et al. (1978) 

εντόπισαν ότι τα επίπεδα ανοχής της αβεβαιότητας των ατόμων, όπως αυτά 

μετρήθηκαν από τη κλίμακα Ανοχής της Ασάφειας/Αβεβαιότητας του Budner 

(1962), μπορούν να αυξηθούν με τη συμμετοχή τους σε ένα δια-πολιτισμικό 

παιχνίδι προσομοίωσης. Επιπλέον, οι Kriegel και Brandt (1996) προτείνουν ότι η 

ανοχή της ασάφειας μπορεί να αυξηθεί εάν ένα άτομο προσδιορίσει μία κατάσταση, 

περιγράψει οτιδήποτε βρίσκεται υπό τον έλεγχό του, δώσει έμφαση σε αυτό και 

σχεδιάσει ένα πλάνο δράσης. Αντίστοιχα, ο Walinga (2007) προτείνει ότι θα πρέπει 
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να γίνουν προσπάθειες να μετακινηθεί το επίκεντρο από τομείς όπου τα άτομα 

έχουν έλλειψη ελέγχου σε τομείς όπου κατέχουν τον έλεγχο. Μια πολύ σημαντική 

παράμετρος δηλαδή σε κάθε ασαφή κατάσταση είναι ότι στη πραγματικότητα 

υπάρχει περισσότερος έλεγχος από ότι αντιλαμβανόμαστε αρχικά.  

Σε αυτά τα πλαίσια οι Visser & Visser (2000) προτείνουν ορισμένες 

διαδικασίες για την προετοιμασία των ατόμων για ασαφείς/αβέβαιες καταστάσεις 

και προσπάθειες οργανωσιακής αλλαγής. Αρχικά, προτείνεται, η έναρξη από 

ακριβείς (και ως εκ τούτου περίπλοκες) εμπειρίες παρά από αφαιρετικά 

κατασκευάσματα ενός συγκεκριμένου τομέα, η αντίσταση στην απλοποίηση και η 

διαχείριση του άγχους (αυτό είναι ο ρόλος των διευθυντικών στελεχών). 

Ακολούθως, η εκπαίδευση στη συμπεριφορά των συστημάτων (πχ. 

πολυπλοκότητα, μη γραμμικότητα, μη προβλεψιμότητα) ώστε να γίνει κατανοητό 

το πώς τα αποτελέσματα σε ένα πολύπλοκο σύστημα δεν μπορούν να 

προβλεφθούν με ακρίβεια και πώς η ασάφεια μπορεί να οδηγήσει σε καινούριες 

γνώσεις. Κατόπιν , η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και αντανάκλαση της στην 

εμπειρία (Weick & Sutcliffe, 2001), η προσπάθεια ευθυγράμμισης της γνώσης και 

του συναισθήματος – μία ολική συστημική προσέγγιση (σώμα-μυαλό ως ένα), η 

βοήθεια των εργαζομένων ώστε να εξετάσουν την ασάφεια ως πηγή κατανόησης 

του πλούτου μίας μοναδικής κατάστασης και η αντιμετώπιση της ασάφειας ως 

σημάδι ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει δραματικά από μικρές πράξεις και για 

αυτό χρειάζεται κάποιος να σέβεται αυτή την ιδιαιτερότητα και να επιδεικνύει 

μεγάλη φροντίδα. Τέλος, προτείνεται η διάκριση μίας απόλυτα περίπλοκης 

κατάστασης από την χρήσιμη δημιουργική ένταση, η παρακίνηση για σκέψη με 

βάση το «και» και όχι το «ή», η αντίληψη της ασάφειας ως μία ευκαιρία ανάπτυξης 

και δημιουργίας μιας νέας βελτιωμένης τάξης πραγμάτων και η προώθηση της 

σημαντικότητας της αειφορίας και της αυθεντικότητας των διαδικασιών σε σχέση 

με την αποδοτικότητα των διαδικασιών και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. 

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι ο Ghosh (1994) κατέληξε στο συμπέρασμα 

από την έρευνά του ότι τα επίπεδα ανοχής της ασάφειας των ατόμων, τα οποία 

έχουν μετρηθεί από την κλίμακα ανοχής της ασάφειας του Budner (1962), θα 

μπορούσαν μόνο να αποτελέσουν αντικείμενα μέτρησης και όχι χειραγώγησης. 

4.2.4 Τρόποι διαχείρισης της ασάφειας κατά την αλλαγή 

Η οργανωσιακή αλλαγή εξαρτάται από την ανοχή των ατόμων ως προς την 

αβεβαιότητα, την αίσθηση έλλειψης ελέγχου (Sonnenberg, 1997) και την 

αποτελεσματική αξιολόγηση του άγχους που περιλαμβάνει η αποδοχή και η ανοχή 

της ασάφειας (Walinga, 2008). Αντίστοιχα, προτείνεται ότι τα άτομα με ανοχή για 

την ασάφεια/αβεβαιότητα είναι πιο ικανά για μία παραγωγική ή αναπτυξιακή 
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προσέγγιση της αλλαγής, όπως αυτή διαφοροποιείται από μία αντίστοιχη αμυντική 

ή επιθετική (Hammond et al., 1986; Sawyer, 1990). Δηλαδή, όπως έχει 

υποστηριχτεί και από τους ψυχολόγους Kriegel και Brandt (1996), ορισμένα 

προσωπικά χαρακτηριστικά όπως είναι η ανοχή της ασάφειας, προάγουν την 

ετοιμότητα για αλλαγή. Κατά συνέπεια, τα άτομα θα πρέπει να προσεγγίζουν την 

ασάφεια και την αβεβαιότητα κατά την αλλαγή ως μία ευκαιρία να ανακαλύψουν 

καινούριους τρόπους γνωστικής διαφοροποίησης και αποτελεσματικής απόδοσης. 

Εξάλλου, το σημαντικό είναι να εξακολουθεί κανείς να μαθαίνει, να απολαμβάνει 

τις προκλήσεις και να ανέχεται την ασάφεια/αβεβαιότητα, αφού σε τελική ανάλυση 

δεν υπάρχουν σίγουρες απαντήσεις.   

Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι η ασάφεια και 

η αβεβαιότητα κατά την αλλαγή είναι καταστάσεις που προκαλούν αποστροφή και 

για αυτό προκαλούν στρατηγικές που σκοπό έχουν την αποτελεσματική διαχείρισή 

τους. Αυτό συντάσσεται με τον ισχυρισμό του Ahmed (1998) ότι οι οργανισμοί που 

θέλουν να χτίσουν μία βιώσιμη κουλτούρα αλλαγής, ανάπτυξης και καινοτομίας, 

θα πρέπει να είναι ικανοί να διαχειρίζονται την αβεβαιότητα και την ασάφεια. 

Η πληροφόρηση είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη στρατηγική για τη 

μείωση της ασάφειας και της αβεβαιότητας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 

αλλαγής (Lewis, 1999; Lewis & Seibold, 1998; Schweiger & Denisi, 1991). 

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους η πληροφόρηση μπορεί να εξυπηρετήσει τη 

μείωση των πιθανών αρνητικών αποτελεσμάτων (Bordia et al., 2001): 1) το 

περιεχόμενο ή η ποιότητα της επικοινωνίας επιτρέπει στους εργαζομένους να 

αποκτούν την πληροφόρηση που αφορά την αλλαγή και τους βοηθά να 

αισθάνονται πιο έτοιμοι και ικανοί να την αντιμετωπίσουν, και 2) η συμμετοχική 

φύση της διαδικασίας της επικοινωνίας επιτρέπει στους εργαζομένους να 

συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αυξάνοντας την επίγνωση και την 

κατανόηση των γεγονότων  που αφορούν την αλλαγή, παρέχοντας τους έτσι μία 

αίσθηση ελέγχου του αποτελέσματος της αλλαγής (Locke & Schweiger, 1979). Πιο 

λεπτομερώς, η διαδικασία της πληροφόρησης πρέπει να περιλαμβάνει:  

Ποιότητα της επικοινωνίας αλλαγής (Quality of Change Communication): 

μπορεί να παράσχει πληροφορίες που βοηθούν τα άτομα να αντιληφθούν και να 

αντιμετωπίσουν τη διαδικασία αλλαγής (Lewis & Seibold, 1998). Ορισμένοι 

συγγραφείς έχουν εντοπίσει σχέση μεταξύ της επικοινωνίας και της αβεβαιότητας 

των εργαζομένων (DiFonzo & Bordia, 1998; Richardson & Denton, 1996; 

Schweiger & DeNisi, 1991). Για παράδειγμα, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ότι η 

ασάφεια-αβεβαιότητα ήταν λιγότερη σε μία ομάδα στην οποία είχε δοθεί ένα 

συστηματικό πρόγραμμα επικοινωνίας. Δηλαδή η έγκαιρη, αξιόπιστη και φερέγγυα 

επικοινωνία, μειώνει την αβεβαιότητα και προμηθεύει τους εργαζομένους με την 
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απαραίτητη πληροφόρηση για να αντιμετωπίσουν την οργανωσιακή αλλαγή 

(Bastien, 1987). Τέλος, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα αισθήματα διαύγειας και 

προσωπικού ελέγχου επειδή εγείρει τη γνώση των ατόμων και την κατανόησή τους 

για την αλλαγή και τις συνέπειές της (Miller, 1981). 

Συμμετοχή στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων (Participation in Decision-

Making): αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία η επιρροή ή η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων κατανέμεται μεταξύ των προϊσταμένων και των υφισταμένων τους 

(Sagie et al., 1995). Είναι δηλαδή μία μοναδική δραστηριότητα επικοινωνίας τις 

οποίας τα επίπεδα συμμετοχής μπορεί να ποικίλουν από το ένα πλαίσιο στο άλλο 

(Locke & Schweiger, 1979). Για παράδειγμα, η συμμετοχή μπορεί να επιβληθεί ή 

να είναι εθελοντική, επίσημη ή ανεπίσημη, άμεση (ατομική συμμετοχή) ή έμμεση 

(εκπροσώπηση σε επιτροπές) (Ganster & Fusilier, 1989). Οι διαφορές αυτές 

υπογραμμίζουν ότι οι συνέπειες της συμμετοχής μπορεί να εξαρτώνται από το 

βαθμό της συμμετοχής (Ganster & Fusilier, 1989).  Έρευνες έχουν δείξει ότι η 

επίδραση της συμμετοχής στις εργασιακές συμπεριφορές σε γενικές γραμμές είναι 

θετική (Schweiger & Leana, 1986; Spector, 1986). Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι 

όταν οι εργαζόμενοι εμπλέκονται στην υλοποίηση καινούριων προγραμμάτων, είναι 

πιο πιθανό να τα αντιληφθούν ως ευεργετικά (Graham & Verma, 1991; Coyle-

Shapiro, 1999), να επιδείξουν τάσεις αποδοχής ή να είναι ανοιχτοί προς την 

αλλαγή (Wanberg & Banas, 2000) και να βελτιώνουν τις συμπεριφορές τους 

(Sagie & Koslowsky, 1996). Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει αποδειχθεί ότι είναι 

περίπλοκη, εμπλέκει πολυάριθμους ενδιάμεσους παράγοντες (πχ. έλεγχο, αποδοχή 

της αλλαγής, Sagie & Koslowsky, 1996), αλλά συνδέεται με χαμηλά επίπεδα 

συναισθηματικής δυσφορίας (πχ. άγχος, κατάθλιψη) (Spector, 1986), σωματικού 

και ψυχολογικού στρες (Caplan, et al., 1980; Miller et al., 1990; Spector, 1986), 

ασάφειας και αβεβαιότητας (Macy et al., 1989; Sagie & Koslowsky, 1996). Από 

την άλλη πλευρά, σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα γνώσης για τις αποφάσεις (Miller 

& Monge, 1985), επίπεδα ελέγχου (Ganster & Fusilier, 1989; Sagie & Koslowsky, 

1996) και αντιλαμβανόμενης επιρροής (Sagie et al., 1995). 

4.2.5 Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, στις μέρες μας, η ανοχή της ασάφειας διαδραματίζει ένα κομβικό 

ρόλο και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις επιχειρήσεις με τρόπο 

στρατηγικό (Kriegel & Brandt; 1996). Επιπλέον, σχετικές ερευνητικές προσπάθειες 

τονίζουν ότι αποτελεί μια ατομική και οργανωσιακή μεταβλητή η οποία μπορεί να 

αναπτυχθεί με τις κατάλληλες μεθόδους και να διαχειριστεί αποτελεσματικά με τη 

χρήση κατάλληλων πολιτικών (Edelstein 2007). Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι 

σήμερα οι αλλαγές περιλαμβάνουν αυξημένη πολυπλοκότητα, μεγαλύτερη 
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συχνότητα και ισχυρότερη ένταση (Lichtenstein, 2000), κρίνεται επιτακτική η 

ανάγκη εκπαίδευσης των σύγχρονων οργανισμών και των μελών τους, στην 

ανάπτυξη κατάλληλων χαρακτηριστικών και συμπεριφορών.  

Τέλος, φαίνεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, οργανωσιακή ή ατομική, εξωτερική 

ή εσωτερική, εξαρτάται από την αποφασιστικότητα και την επιθυμία των ατόμων 

να αλλάξουν. Εάν ουσιαστικά η οργανωσιακή αλλαγή εξαρτάται από τα άτομα, 

φαίνεται απαραίτητο να διερευνηθεί η διαδικασία της αλλαγής σε ένα ατομικό 

επίπεδο ανάλυσης, προκειμένου να λάβουμε πληροφόρηση για τα μοντέλα 

αλλαγής σε οργανωσιακό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

“... σε τελική ανάλυση είμαστε τα συναισθήματά μας και ο τρόπος που τα διαχειριζόμαστε.” –  

Greenberg and Paivio 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα αναφορικά με την έννοια και τη 

σημασία του συναισθήματος για την ανθρώπινη συμπεριφορά από την αρχαιότητα 

ως τον 18ο αιώνα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι παραδοσιακές προσεγγίσεις για 

την εξέταση των συναισθημάτων και ακολούθως, οι κυριότερες σύγχρονες 

θεωρίες, ήτοι φαινομενολογική θεωρεία, συμπεριφορική θεωρεία, 

φυσιολογική/σωματική θεωρία, γνωστική θεωρία, φιλόδοξη θεωρεία, θεωρία των 

συγκεκριμένων συναισθημάτων, αναπτυξιακή θεωρία, κοινωνική θεωρία και 

κλινική θεωρία. Τέλος, παρουσιάζονται τα ερευνητικά μοντέλα ανάλυσης που 

χρησιμοποιούνται από τους σχετικούς ερευνητές. 

5.1 Εισαγωγή 

Το συναίσθημα διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. 

Θεωρείται συνήθως ως μια αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο γεγονός ή σκέψη. 

Μπορεί να είναι ευχάριστο,  δυσάρεστο ή μια μίξη και των δυο. Γενικότερα, οι 

άνθρωποι απολαμβάνουν συναισθήματα όπως η αγάπη, η ευχαρίστηση, η ευτυχία 

και προσπαθούν να αποφεύγουν ανεπιθύμητα συναισθήματα όπως η μοναξιά, η 

ανησυχία και η θλίψη. Παρόλα αυτά, πολλές φορές δεν έχουν πλήρη επίγνωση 

των συναισθημάτων τους. Οι ψυχολόγοι αναφέρουν ότι τα άτομα αν και πολλές 

φορές πιστεύουν ότι γνωρίζουν τι αισθάνονται, στη πράξη δεν ισχύει πάντα.  

Αν και δεν υπάρχει ένας κοινός κανόνας, μια γενικότερα αποδεκτή συμφωνία 

για το προσδιορισμό του τι είναι ακριβώς το συναίσθημα (Lazarus,1991; Russell, 

1991), έχει προταθεί ένας μεγάλος αριθμός ορισμών σε σχέση με τη φύση και το 

ρόλο του. Ειδικότερα, ο Mandler (1975) αναφέρει ότι το συναίσθημα έχει δυο 

οπτικές γωνίες που αναφέρονται ως ζεστό και κρύο, ή αλλιώς σαν 

«συνειδητή/εμπειρική γεύση» και «νευρική/νοητική δομή και δυναμική», ενώ ο 

Scherer (1981) το προσεγγίζει ως ένα επεισόδιο συγχρονισμένης μαζικής 

επιστράτευσης του πνεύματος και των σωματικών πόρων, που επιτρέπει στα άτομα 

να προσαρμόζονται και να ανταπεξέρχονται σε διεγερτικά γεγονότα τα οποία και 

αξιολογούνται σε συνάφεια με τις ανάγκες, τους στόχους και τις αξίες τους.  

Αργότερα, τη δεκαετία του 90’,  οι ερευνητές επηρεαζόμενοι από τη 

αυξανόμενη μεταβλητότητα του περιβάλλοντος ξεκίνησαν να το εξετάζουν ως μια 

διαρκή εσωτερική διεργασία και όχι μια στατική συναισθηματική κατάσταση (Frijda, 

1993; Smith & Lazarus, 1993), η οποία αποτελεί μια πνευματική κατάσταση που 
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εγείρεται αυθόρμητα παρά συνειδητά και συχνά συνοδεύεται από φυσιολογικές 

αλλαγές (McQuire, 1993). Σε αυτή τη κατεύθυνση, η Fredrickson (2000) τόνισε 

ότι το συναίσθημα είναι μια πολυσύνθετη αντιδραστική τάση ως προς κάποιο 

ερέθισμα. Η εκδήλωση του ερεθίσματος είναι η αφετηρία, κατόπιν ακολουθεί η 

πρόσληψη/αντίληψη (συνειδητή ή ασυνείδητη) και η ατομική υποκειμενική 

ερμηνεία του ερεθίσματος. Τέλος, εμφανίζεται η μορφή αντίδρασης σε 

φυσιογνωμικό, εκφραστικό, γνωστικό, φυσιολογικό, νευρολογικό και εμπειρικό 

επίπεδο. 

Κλείνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι τα συναισθήματα δεν πρέπει να 

συγχέονται με τα κίνητρα. Ο λόγος είναι ότι τα συναισθήματα προκαλούνται από 

εξωτερικά γεγονότα, ενώ αντιθέτως τα κίνητρα προκαλούνται από εσωτερικές 

διεργασίες και απευθύνονται σε συγκεκριμένα γεγονότα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Συμπερασματικά, το συναίσθημα δεν μπορεί να οριστεί με αυστηρό 

τρόπο γιατί το κάθε άτομο το αντιλαμβάνεται και το προσεγγίζει με το δικό του 

μοναδικό τρόπο (Russell, 1991). 

5.2 Το συναίσθημα από την αρχαιότητα ως τον 18ο αιώνα  

Ο προβληματισμός και η μελέτη αναφορικά με τη φύση και τη λειτουργία των 

συναισθημάτων και την επίδραση τους στην ανθρώπινη συμπεριφορά, ξεκινάει από 

την αρχαιότητα και με διάφορες αυξομειώσεις στην ένταση φτάνει μέχρι και τις 

μέρες μας, καθιστώντας έτσι τα συναισθήματα ως ένα από τα πιο πολύπλοκα 

ερευνητικά πεδία. 

5.2.1 Το συναίσθημα στην αρχαιότητα 

Η φιλοσοφική ανάλυση του συναισθήματος εισάχθηκε πρώτα από τον Πλάτωνα και 

αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον Αριστοτέλη (Knuuttila, 2004).  Ειδικότερα, η 

θεωρία του Πλάτωνα για τα μέρη της ψυχής, που παρουσιάστηκε στη 

«Δημοκρατία» (Σωκρατικός διάλογος από Πλάτωνα, 360 π.Χ), περιλαμβάνει τη 

πρώτη λεπτομερή ανάλυση των συναισθηματικών φαινόμενων. Σε μεταγενέστερα 

έργα του, προχώρησε σε μια διμερή ηθική ψυχολογία η οποία βασιζόταν στο 

διαχωρισμό μεταξύ υπολογισμών και αντανακλάσεων σε πρακτικά ζητήματα και 

στο διαχωρισμό μεταξύ συνειδητών και ασυνείδητων συναισθηματικών 

αντιδράσεων. Αντίστοιχα, ο Αριστοτέλης στη «Ρητορική» ξεχωρίζει τέσσερα βασικά 

συστατικά στοιχεία που έχει κάθε συναίσθημα: γνώση, ψυχική επίδραση, σωματική 

επίδραση και συμπεριφορική πρόταση ή παρόρμηση (Ηλιού, 1984). O Αριστοτέλης 

μπορεί να έμαθε τη συνθετική ανάλυση από το Πλάτωνα αλλά οι γενικότερες 

στάσεις τους προς το συναίσθημα ήταν διαφορετικές. Σύμφωνα με την άποψη του 

Πλάτωνα, οι συναισθηματικές αντιδράσεις συχνά περιλαμβάνουν παραπλανητικές 
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αξιολογήσεις τυχαίων γεγονότων. Συνδέουν τη ψυχή με τα επίγεια πράγματα με 

ένα τρόπο που παρενοχλεί τις υψηλότερες δραστηριότητες της συνείδησης. Κατά 

συνέπεια, τα συναισθήματα πρέπει να είναι υπό αυστηρό έλεγχο μέσω συνεχής 

επαναξιολόγησης και συχνής απόρριψης των συμπεριφορικών τους προσταγών. 

Από την άλλη πλευρά, ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι ένα σημαντικό μέρος της ζωής 

του ατόμου περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες 

και κατά συνέπεια, ένα πολύπλοκο σύστημα μάθησης των κοινωνικά αποδεκτών 

συναισθημάτων ώστε να μπορεί να ενσωματώνεται κατάλληλα. Μια σημαντική 

παράμετρος στη προσέγγιση του Αριστοτέλη είναι ότι το ενδιαφέρον που 

επιδεικνύει για το αίσθημα της ευχαρίστησης ή μη που νιώθει το άτομο σε 

διάφορες καταστάσεις. 

Κατά την Ελληνιστική εποχή, την περίοδο δηλαδή που αρχίζει με το θάνατο 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) και τελειώνει συμβατικά με τη ναυμαχία στο 

Άκτιο (31 π.Χ.), σημαντική θέση στην φιλοσοφία αποκτούν οι σχολές των Στωικών 

και των Επικούρειων. Σε αντίθεση με τον Αριστοτέλη και το Πλάτωνα που πίστευαν 

ότι τα συναισθήματα δεν μπορούν να εκλείψουν, οι Στωϊκοί φιλόσοφοι πίστευαν 

ότι το άτομο μπορεί να ζει χωρίς συναίσθημα. Θεωρούσαν το τελευταίο ως μια 

επιβλαβή και λανθασμένη αξιολόγηση που βασίζεται στη παιδική συνήθεια να 

θεωρεί το άτομο ότι αποτελεί το κέντρο του κόσμου. Πίστευαν ότι τα άτομα πρέπει 

να ακολουθούν τη λογική και επιπλέον ότι η καλλιέργεια της λογικής και η 

απουσία των αυθόρμητων συναισθημάτων αποτελούν τα συστατικά μιας 

ευτυχισμένης ζωής (Knuuttila, 2004). Από την άλλη πλευρά, αν και το συναίσθημα 

δεν αποτέλεσε κεντρικό σημείο για τους Επικούρειους φιλόσοφους οι απόψεις τους 

για την ευχαρίστηση και την καλή ζωή έχουν σημασία. Ο Επίκουρος δίδαξε ότι η 

ηδονή/ευχαρίστηση και ο πόνος είναι το μέτρο για το τι πρέπει να προτιμούμε και 

τι να αποφεύγουμε. Επιπλέον, πίστευε ότι η ύψιστη μορφή ευχαρίστησης ήταν η 

κατάσταση της αταραξίας (απουσία ενόχλησης, προβλημάτων και άγχους) η 

αποτελεί τη πνευματική αντιστοιχία της απουσίας σωματικού πόνου (Wikipedia). 

Ο Κλαύδιος Γαληνός (129 μ.Χ. –199 μ.Χ), ο δεύτερος σπουδαιότερος ιατρός 

της Αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη, μέσα από μια φυσιολογική/σωματική 

θεώρηση, ανέθεσε διάφορες συναισθηματικές λειτουργίες σε διαφορετικά σημεία 

του σώματος (Stanford Encyclopedia of Philosophy). Πιο συγκεκριμένα, θεωρούσε 

ότι η λογική εκπορεύεται από τον εγκέφαλο, το συναίσθημα (ιδιαίτερα ο θυμός) 

από τη καρδιά και η επιθυμία από το συκώτι. Η προσέγγιση του είναι τελεολογική 

υπό την έννοια ότι γίνεται με βάση το σκοπό ή την επιδίωξη που φαίνεται να 

εξυπηρετεί, δηλαδή την ισορροπία όλων των οργάνων για τη σωστή λειτουργία 

του ατόμου. Επιπλέον, ο Κικέρων, από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους, ρήτορες 

και συγγραφείς στη λατινική γλώσσα (106 π.Χ. - 43 π.Χ.), πίστευε ότι χρειάζεται 
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το άτομο να μετριάζει τα συναισθήματα του, αλλά η ολική εξάλειψη τους είναι και 

ανέφικτη και μη ιδανική. Επιπλέον συμφωνεί με τους Στωικούς ότι οι 

συναισθηματικές αντιδράσεις, όντας μη λογικές και άρρωστες κινήσεις της ψυχής, 

είναι μη χρήσιμες και μη φυσικές και δεν μπορούν να επιτελέσουν κάποιο θετικό 

ρόλο.  

Κλείνοντας, μεταγενέστεροι φιλόσοφοι όπως ο Πλούταρχος (45-120 μ.Χ.), ο 

Πλωτίνος (204–270 μ.Χ.) και ο Αλκίνοος (2ος  αιώνας μ.Χ.) επηρεασμένοι 

εμφανώς από το Πλάτωνα τόνιζαν, ότι ο τελικός στόχος του ατόμου πρέπει να 

είναι η εξύψωση της ψυχής καθ’ ομοίωση του θεού, η οποία και είναι απαλλαγμένη 

από πάθη και συναισθήματα. Υπό αυτή την έννοια, η τέλεια ψυχή αναζητά 

ομοιότητα με το θεό και ελευθερία από τα κατώτερα ανθρώπινα συναισθήματα 

(Knuuttila, 2004).      

5.2.2 Το συναίσθημα στα πρώτα χριστιανικά χρόνια 

Το χριστιανικό κίνημα που ακολούθησε, ενώ δεν ήταν απόλυτα φιλοσοφικό, 

επηρεάστηκε πολύ τις θέσεις των Στωικών φιλοσόφων και του Πλάτωνα 

(Knuuttila, 2004). Αν και επιφανείς συγγραφείς των πρώτων χριστιανικών χρόνων 

αναφέρουν ότι όλα τα αιρετικά δόγματα περιλαμβάνουν απόψεις Ελλήνων 

φιλοσόφων (Ειρηναίος, 2ο αιώνας μ.Χ. - 202 μ.Χ., Ιππόλυτος, 170 μ.Χ. – 236 

μ.Χ.), υπήρξαν χριστιανοί στοχαστές  όπως ο Justin Martyr (103 μ.Χ. –165 μ.Χ.) οι 

οποίοι, έχοντας θετική άποψη για τη φιλοσοφία, προσπάθησαν να συνδυάσουν τα 

καλύτερα στοιχεία της φιλοσοφίας του Πλάτωνα και των Στωικών με τη 

χριστιανική πίστη.  

Ο Ωριγένης Αδαμάντιος (185–254 μ.Χ.), μια από τις σημαντικότερες 

φιλοσοφικές μορφές των πρώτων χριστιανικών χρόνων, πίστευε ότι σκοπός του 

ατόμου πρέπει να είναι η ολοκληρωτική πνευματοποίηση που μπορεί να έλθει με 

την κυριάρχηση επί των παθών και των συναισθημάτων. Επιπλέον, ο Αθηναγόρας, 

χριστιανός φιλόσοφος και απολογητής (2ο αιώνα μ.Χ.), γνωστός για την αυστηρή 

στάση στον ηθικό βίο των χριστιανών, τόνιζε ότι τα μη ελεγχόμενα 

πάθη/συναισθήματα όπως η ευχαρίστηση, η θλίψη, η όρεξη και ο φόβος 

αποτελούν τις πηγές του κακού και πρέπει να ελέγχονται και να εκμηδενίζονται. Σε 

αυτή τη κατεύθυνση, ο Αλεξανδρινός φιλόσοφος Κλεμέντιος (150 μ.Χ. - 215 μ.Χ.) 

τόνιζε ότι ο μετριασμός των συναισθημάτων αποτελεί το βασικό ηθικό επίπεδο που 

πρέπει να επιτύχουν όλοι οι χριστιανοί και ότι η ηθική τελείωση απαιτεί την ολική 

εξάλειψη τους (μετάβαση από την μετριοπάθεια στην απάθεια). 

Σημαντικό ρόλο στη προσπάθεια κατανόησης των ανθρώπινων 

συναισθημάτων διαδραμάτισε ο Άγιος Αυγουστίνος (St. Augustinus, 354 μ.Χ. – 

430 μ.Χ.), που υπήρξε ίσως ο μεγαλύτερος χριστιανός στοχαστής και ένας από 
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τους πολυγραφότερους συγγραφείς. Βασική του θέση, αν και δεν εκφραζόταν για 

το συναίσθημα με τα καλύτερα λόγια, ήταν ότι αναπόφευκτα υπάρχει ένα 

συναισθηματικό επίπεδο στην ανθρώπινη ψυχή. Σύμφωνα με το βιβλίο του η Πόλη 

του Θεού (9.4; 14.19), όλες οι φιλοσοφικές σχολές έχουν διδάξει ότι τα 

συναισθήματα είναι μη συνειδητές αντιδραστικές κινήσεις της ψυχής και ότι το 

κυρίαρχο μέρος της ψυχής πρέπει να θέτει νόμους σε αυτά. Το συναίσθημα όμως 

περιλαμβάνει μια διαδικασία αξιολόγησης η οποία επηρεάζει το άτομο και το 

καθοδηγεί σε συγκεκριμένους τρόπους δράσης. Υπό αυτή την έννοια, τόνισε ότι αν 

και τα συναισθήματα δεν μπορούν να τυγχάνουν απόλυτου ελέγχου, η ακρόαση 

τους και ακολούθως, η αποδοχή ή απόρριψη της προτεινόμενης από αυτά 

συμπεριφοράς είναι σημαντική (Knuuttila, 2004).    

5.2.3 Το συναίσθημα στο Μεσαίωνα 

Κατά τον Μεσαίωνα (4ο– 13ο αιώνα μ.Χ.) η Καθολική Εκκλησία άσκησε καταλυτική 

επιρροή σε θέματα κουλτούρας, πολιτισμού, φιλοσοφικού στοχασμού και 

προβληματισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολύ σημαντική και πρωτοποριακή 

ήταν η συνεισφορά του Άγιου Θωμά του Ακινάτη (St. Thomas Aquinas, 1225 μ.Χ. 

–1274 μ.Χ.), σημαντικού φιλόσοφου και θεολόγου, εκπρόσωπου της σχολής του 

σχολαστικισμού (μέθοδος η οποία αποσκοπούσε στη συμφιλίωση της φιλοσοφίας 

που αναπτύχθηκε από τους αρχαίους κλασικούς φιλοσόφους με την μεσαιωνική 

θεολογία). Η πιο σημαντική του τοποθέτηση ήταν ότι, αν και θεωρούσε ότι τα 

συναισθήματα γενικά περιλαμβάνουν μια αλλαγή προς το χειρότερο, υπέθετε ότι 

υπάρχουν για να βοηθούν το άτομο και θεωρούσε ότι μόνο τα μέτρια σε ένταση 

συναισθήματα είναι καλά και λειτουργικά.  

Ο William της Auxerre (πέθανε το 1231 μ.Χ) και ο Philip the Chancellor 

(1160 μ.Χ. - 1236 μ.Χ.), επιφανείς Γάλλοι θεολόγοι, μίλησαν για τη ανθρώπινη 

φιληδονία (sensuality) η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να υπηρετεί τη δύναμη 

της λογικής και για αυτό διαφοροποιείται από την αντίστοιχη των ζώων (Stanford 

Encyclopedia of Philosophy). O δεύτερος περιγράφει δύο παράλληλους δρόμους 

μέσω των οποίων πραγματοποιείται μια ενέργεια. Αρχικά είναι η κατανόηση για 

κάτι μέσω της συνείδησης ή της φαντασίας. Αυτό το στάδιο, ακολουθείται από τη 

πίστη (μέσω της λογικής) ή εναλλακτικά από την αίσθηση (μέσω της φιληδονίας) 

ότι αυτό που έγινε κατανοητό είναι καλό. Το επόμενο στάδιο είναι η θέληση 

εξαιτίας της λογικής ή η επιθυμία λόγω της φιληδονίας. Πολλοί στοχαστές που 

επηρεαστήκαν από τους δύο προαναφερμένους συμφώνησαν ότι η ανθρώπινη 

φιληδονία είναι ελεγχόμενη από τη δύναμη της λογικής αλλά διακριτή από αυτή.  

Παρόμοια, ο Μέγας Αλβέρτος (1206 μ.Χ. – 1280 μ.Χ.), διάσημος για τη 

προσπάθεια συνύπαρξης επιστήμης και θρησκείας, υποστήριξε ότι ο 
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προσανατολισμός της ανθρώπινης συμπεριφοράς καθορίζεται από δύο αντίθετες 

δυνάμεις, τη λογική και τα συναισθήματα. Σημαντικό είναι και το έργο του Bernard 

από το Clairvaux, (1090 μ.Χ. –1153 μ.Χ.) ο οποίος συσχετίζει τις κινήσεις της 

ψυχής με τους κύριους τύπους συναισθημάτων: α) Θλίψη, είναι η συστολή της 

ψυχής, β) Χαρά, είναι η επέκταση της ψυχής, γ) Φόβος, είναι η πτήση της ψυχής, 

και δ) Επιθυμία, ή ελπίδα είναι το άπλωμα της ψυχής. Ο Bernard συγκρίνει αυτά 

τα συναισθήματα με τις ρόδες ενός οχήματος, θεωρεί ότι ανήκουν στην ψυχή και 

μπορεί να γίνουν πηγές αρετής ή αμαρτίας ανάλογα με το βαθμό ελέγχου που τα 

άτομα επιδεικνύουν σε αυτά. 

Τέλος το Liber pantegni (μεσαιωνικό βιβλίο ιατρικής το οποίο συνδυάζει την 

ελληνική γνώση με αυτή του Ισλάμ) παρουσιάζει έξι συναισθήματα (ατυχήματα τη 

ψυχής όπως τα ονομάζει) τα οποία σχετίζονται με την ιατρική εξαιτίας των 

σωματικών τους επιπτώσεων: χαρά, θλίψη, φόβος, θυμός, άγχος, και ντροπή. Δύο 

συναισθήματα (χαρά και θυμός) σχετίζονται με τη κίνηση του πνεύματος από την 

καρδιά στα ακραία μέρη, ενώ άλλα δύο (άγχος και φόβος) με τη κίνηση προς τη 

καρδιά. Επιπλέον, αυτές οι κινήσεις χωρίζονται σε αργές (άγχος, χαρά) και 

γρήγορες (φόβος, θυμός). Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα τέσσερα 

βασικά συναισθήματα με βάση τη κατεύθυνση και την ένταση των κινήσεων (Brill, 

1994). 

Πίνακας 11. Κατηγοριοποίηση συναισθημάτων στο Liber pantegni (10ος αιώνας μ.Χ.) 

Κίνηση Φυγόκεντρη Κεντρομόλα 

Αργή χαρά άγχος/θλίψη 

Έ
ν
τα
σ
η

 

Γρήγορή θυμός φόβος 

5.2.4 Το συναίσθημα στην Αναγέννηση 

Η Αναγέννηση είναι η ιστορική περίοδος της Ευρώπης από τον 14ο μέχρι τον 16ο 

αιώνα που ακολουθεί το μεσαίωνα και γνωρίζουν άνθιση οι επιστήμες και ο 

πολιτισμός, γίνεται επανασύνδεση της Δύσης με την κλασική αρχαιότητα, υπάρχει 

προσήλωση στο να ζει κανείς καλά στο παρόν και μια έκρηξη στη μετάδοση της 

γνώσης.  

O Μachiavelli (1469 μ.Χ. - 1527 μ.Χ.) θεωρούσε ότι οι ενέργειες είναι 

αποτέλεσμα των συναισθημάτων και συμβούλευε τους πολιτικούς ηγέτες να 

καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου μέσω τις χειραγώγησης των 

συναισθημάτων να επιτυγχάνουν τη δημόσια τάξη. Επιπλέον, δίνει πολύ μεγάλη 

σημασία στην επιθυμία για δόξα, δηλαδή στο συναίσθημα της φιλοδοξία ή της 

τιμής. Από την άλλη, ο Ισπανός στοχαστής και ουμανιστής Juan Luis Vives (1493 
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μ.Χ. – 1540 μ.Χ.) δεν θεωρούσε ότι όλα τα συναισθήματα είναι βλαβερά, για αυτό 

διαχώρισε τα συναισθήματα από τα βίαια πάθη.  Επιπλέον, αναγνώρισε τη σύνδεση 

των συναισθημάτων με τη γνώση, την αξιολόγηση και τις σωματικές αντιδράσεις, 

γεγονότα που επηρέασαν τους μετέπειτα ερευνητές (Stanford Encyclopedia of 

Philosophy). 

Ο Montaigne (1533 μ.Χ.-1592 μ.Χ.), θεμελιωτής ενός ιδιόμορφου 

σκεπτικισμού, επηρεασμένος από τον ακαδημαϊκό σκεπτικισμό του Πλάτωνα, 

θεωρούσε ότι τα ευχάριστα συναισθήματα, ιδιαίτερα η φαιδρότητα (cheerfulness), 

είναι επιθυμητά για τη πνευματική αναζήτηση (Benoit-Dusausoy & Fontaine, 

1999). Σε αντίθεση με το Machiavelli, πίστευε ότι το κυνήγι της δόξας είναι 

παράλογο και η επιθυμία για αυτή μια παραίσθηση. Επιπλέον, τόνισε τη σημασία 

του συναισθήματος για τη κρίση, την αξιολόγηση και για τη σωματική κατάσταση 

του ατόμου.  

Σε αυτή τη κατεύθυνση, ο Φλαμανδός Justus Lipsius  (1547 μ.Χ. – 1606 

μ.Χ.) έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο της συναισθηματικής σταθερότητας σε 

περιόδους ταραχωδών πολιτικών και θρησκευτικών αλλαγών, ενώ ο Francisco 

Suárez (1548 μ.Χ.– 1617 μ.Χ.) υποστήριξε την εννοιολογική διαφοροποίηση των 

συναισθημάτων και εναντιώθηκε στη πεποίθηση ότι είναι διαφορετικές δυνάμεις 

μέσα στη ψυχή (Knuuttila, 2004).    

5.2.5 Το συναίσθημα στο 17ο και 18ο αιώνα 

Η φύση και η λειτουργία του συναισθήματος προβλημάτισε και τους φιλοσόφους 

του 17ου και 18ου αιώνα. Έχοντας μελετήσει τις υφιστάμενες απόψεις και θεωρίες 

προχώρησαν ένα βήμα πιο μπροστά, προετοιμάζοντας την απόλυτα επιστημονική 

εξέταση που θα ακολουθούσε.  

Ο Descartes (1596 μ.Χ. - 1650 μ.Χ.) πρότεινε ότι υπάρχουν έξι 

"πρωτόγονη" πάθη (συναισθήματα): η απορία (την οποία καλεί ως πρώτη από όλα 

τα πάθη), η αγάπη, το μίσος, η επιθυμία, η χαρά και η θλίψη. Κάθε ένα από αυτά 

τα πάθη είναι διακριτά και κάθε ένα έχει ενσωματωμένη τη κατεύθυνση της 

κίνησης (εκτός από την απορία). Σε αυτή τη βάση, ο Descartes αντιπαραθέτει την 

αγάπη στο μίσος και τη χαρά στη θλίψη, και τονίζει ότι η επιθυμία δεν έχει 

αντίθετο, δεδομένου ότι περιλαμβάνει τόσο όρεξη όσο και αποστροφή.  

Ο Άγγλος φιλόσοφος Hobbes όρισε (1588 μ.Χ. - 1679 μ.Χ.) τα 

συναισθήματα ως τις εσωτερικές δυνάμεις που ξεκινούν τη κίνηση και μέσω των 

οποίων η φαντασία τελικά παρακινεί το άτομο να ενεργήσει. Υπό αυτή την έννοια, 

πιστεύει ότι συμπίπτουν με τη ατομική βούληση και έχουν δυνάμεις κινητοποίησης. 

Παρομοίως, ο Γάλλος φιλόσοφος Malebranche (1638 μ.Χ. – 1715 μ.Χ.) υποστήριζε 
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ότι τα συναισθήματα είναι έμφυτα στο άτομο και λειτουργούν ως συνδετικός 

κρίκος μεταξύ του μυαλού και του σώματος. 

Ο Spinoza (1632 μ.Χ. –1677 μ.Χ.) θεωρούσε ότι τα κύρια συναισθήματα 

είναι η επιθυμία, η χαρά και η λύπη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής 

του ατόμου. Υποστήριζε, ότι αποτελούν αντικείμενα συνεχής κοινωνικής 

συναλλαγής και μπορούν να οδηγήσουν υπό προϋποθέσεις σε θετικά κοινωνικά 

αποτελέσματα. Αντίστοιχα, ο Hutcheson (1694-1746) αναγνώριζε τα 

συναισθήματα ως ειδικούς τύπους αίσθησης: α) αίσθηση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, β) αίσθηση του εσωτερικού περιβάλλοντος, γ) κοινωνική αίσθηση, 

δ) ηθική αίσθηση και ε) αίσθηση τιμής. Οι αισθήσεις δεν είναι ανεξάρτητες η μια 

από την άλλη και δημιουργούν επιθυμίες ή αποστροφές που οδηγούν σε 

ενεργητικές συμπεριφορές. Τέλος, τόσο ο Hume (1711-1776) όσο και ο Lord 

Shaftesbury (1671-1713) ασχολήθηκαν με τη φύση και τη λειτουργία του 

συναισθήματος αναγνωρίζοντας το ρόλο του για την κινητοποίηση, την 

προσαρμοστικότητα και εν τέλει, την επιβίωση του ατόμου (Knuuttila, 2004).  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές παραδοσιακές προσεγγίσεις 

σχετικά με το συναίσθημα.   

5.3 Παραδοσιακές προσεγγίσεις συναισθημάτων 

Το 19ο και 20ο αιώνα η έρευνα για τα συναισθήματα γίνεται πιο επιστημονική και 

έχει κεντρικό ρόλο στην επιστήμη της ψυχολογίας. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

πρώτες παραδοσιακές θεωρίες και προσεγγίσεις σε σχέση με τον προσδιορισμό 

του μηχανισμού προέλευσης και λειτουργίας των συναισθημάτων. 

Ο Βρετανός Charles Darwin (1809-1882), ο επιστήμονας που θεμελίωσε τη 

θεωρία της εξέλιξης καθώς και τη θεωρία της φυσικής επιλογής, μελέτησε τα 

συναισθήματα. Στο βιβλίο του η έκφραση των συναισθημάτων στον άνθρωπο και 

στα ζώα (1872), εξηγεί ότι η συναισθηματική συμπεριφορά αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε και από τους δυο για την επιβίωση και ως μια μέθοδος 

επικοινωνίας των προθέσεων τους. Για παράδειγμα, οι θυμωμένοι άνθρωποι 

έδειχναν τα δόντια τους γιατί είχαν κληρονομήσει αυτή τη συμπεριφορά από τους 

προγόνους τους, σε περιπτώσεις που ετοιμαζόντουσαν για μια μάχη. 

Περίπου το 1880, ο αμερικάνος ψυχολόγος James (1842-1910) και ο Δανός 

συνάδελφός του Lange (1834 - 1900) δουλεύοντας ανεξάρτητα κατέληξαν στο 

ίδιο συμπέρασμα σε σχέση με τα συναισθήματα. Σύμφωνα με τη James-Lange 

θεωρεία το άτομο αισθάνεται μόνο εάν έχει επίγνωση των εσωτερικών σωματικών 

αντιδράσεων του, όπως αυξημένους χτύπους καρδιάς ή πίεση. Ορισμένοι 

ψυχολόγοι ακόμα υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη θεωρεία, αλλά δυσκολεύονται 

να την υποστηρίξουν πλήρως. Είναι γεγονός ότι το προσωπικό νευρικό σύστημα 
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παράγει σωματικά συμπτώματα όπως μυϊκή υπερένταση, αύξηση καρδιακών 

παλμών, ιδρώτα, ξηρότητα στο στόμα κτλ. Αυτή η θεωρεία υποστηρίζει ότι τα 

συναισθήματα λαμβάνουν χώρα σαν αποτέλεσμα  αυτών των συμπτωμάτων και 

όχι ως η αιτία αυτών. Η ακολουθία ως εκ τούτου είναι η παρακάτω: 

Γεγονός => Διέγερση => Ερμηνεία => Συναίσθημα 

Π.χ.: Αρκούδα => Αύξηση καρδιακών παλμών => Κίνδυνος => Φόβος 

Ο Watson (1878-1958), ο πατέρας της σχολής του μπηχεϋβιορισμού 

(behaviourism), πίστευε ότι τα συναισθήματα είναι ψυχοφυσικές (πνευματικές και 

σωματικές) αντιδράσεις σε συγκεκριμένα γεγονότα. Παρατήρησε ότι τα μωρά 

ενεργοποιούνται από συγκεκριμένα γεγονότα όπως, η πτώση, το σφίξιμο των 

χεριών τους και το χάδι, τα οποία και προκαλούν τα τρία βασικά συναισθήματα, 

ήτοι, φόβο, θυμό και αγάπη. Η θέση του Watson ότι υπάρχουν τρία βασικά 

συναισθήματα, αποτέλεσε συχνά αντικείμενο συζήτησης από τη στιγμή που 

δημοσιοποιήθηκε το 1919.   

Επιπλέον, οι Αμερικανοί φυσιολόγοι Cannon και Bard (1927) πρότειναν τη 

δική τους θεωρεία για τα συναισθήματα (Cannon-Bard theory). Σύμφωνα αυτή, τα 

συναισθήματα προκαλούνται μόνο όταν ο υποθάλαμος (ένα μέρος του 

εγκεφάλου) ερεθίζεται. Πολλοί ερευνητές απέδειξαν όμως στη συνέχεια ότι 

ερεθίζονται και άλλα μέρη του εγκεφάλου. Η συγκεκριμένη θεωρεία υποστηρίζει 

ότι οι άνθρωποι πρώτα νιώθουν τα διάφορα συναισθήματα και μετά ενεργούν. Οι 

ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν τη μυϊκή διέγερση, τον ιδρώτα κτλ. Η θεωρεία 

βασίστηκε στην προγενέστερη των James-Lange, με τη διαφορά ότι η τελευταία 

πρέσβευε αντιθέτως ότι το συναίσθημα είναι αποτέλεσμα της προσωπικής 

αντίληψης του γεγονότος. Η ακολουθία ως εκ τούτου είναι η παρακάτω: 

Διέγερση (Αρκούδα) => Συναίσθημα (Φόβος) => Αντίδραση (διαφυγή) 

Η Θεωρεία των συναισθημάτων των δύο παραγόντων (Schachter & Singer, 

1962) αποτελεί μια θεωρεία κοινωνικής ψυχολογίας που θεωρεί ότι τα 

συναισθήματα έχουν δύο συστατικά στοιχεία: τη φυσιολογική/σωματική διέγερση 

και τη νόηση. Οι δύο παράγοντες που καθορίζουν τα διαφορετικά συναισθήματα 

είναι οι φυσιολογικές αλλαγές στο σώμα ενός ανθρώπου και επιπρόσθετα η 

προσωπική αιτιολόγηση για αυτές τις αλλαγές. Αυτή η θεωρεία, υποστηρίζει ότι τα 

συναισθήματα εκπορεύονται από τις προσωπικές ερμηνείες των διαφόρων 

καταστάσεων αφότου το άτομο έχει διεγερθεί σωματικά. Η ακολουθία ως εκ 

τούτου είναι η παρακάτω: 

Γεγονός => Διέγερση => Αιτιολόγηση => Συναίσθημα 

Τέλος, οι θεωρίες νοητικής αξιολόγησης (Cognitive Appraisal Theories) 

πρεσβεύουν ότι όταν απουσιάζει η σωματική διέγερση, αποφασίζουμε τι θα 
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αισθανθούμε αφού ερμηνεύσουμε ή αιτιολογήσουμε αυτό που μόλις έγινε. Δύο 

πράγματα είναι σημαντικά, το αν ερμηνεύουμε τα γεγονότα ως θετικά ή αρνητικά 

και το ποια πιστεύουμε ότι είναι η πηγή του συγκεκριμένου γεγονότος. Η θεωρεία 

αυτή προκαλεί το διαχωρισμό των δυο παραγόντων (διέγερση και συναίσθημα), 

υποστηρίζοντας τη θεωρεία των Cannon και Bard με τη προσθήκη του βήματος 

της σκέψης. Η ακολουθία ως εκ τούτου είναι η παρακάτω: 

Γεγονός=> Σκέψη=> Ταυτόχρονα διέγερση και συναίσθημα 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρίες για τα συναισθήματα 

που αναπτύχθηκαν από τον 20ο αιώνα έως σήμερα. 

5.4 Φαινομενολογική θεωρεία 

Η φαινομενολογική φιλοσοφία αποτελεί τη μελέτη της συνείδησης, της εμπειρίας 

και πρεσβεύει ότι α) η αντίληψη του ατόμου για τον κόσμο πρέπει να αποτελεί τη 

κύρια πτυχή της φιλοσοφικής έρευνας και β) το συναίσθημα είναι η τάση να 

αισθάνεσαι (James, 1884). Ως εκ τούτου, αρχίζει με την παρατήρηση της 

συνειδητής εμπειρίας των φαινόμενων. Εκτιμά ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται τον 

κόσμο με ένα μοναδικό τρόπο, παρόλο που μπορεί να υπάρχουν κάποιες κοινές 

εμπειρίες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν ή συμπεριφέρνονται 

τελικά τα άτομα.  

Επιπλέον, πρεσβεύει ότι το άτομο έχει ελευθερία θέλησης και επιλογής σε 

σχέση με το τι θα κάνει στο μέλλον, καθώς και ότι οι σκέψεις και τα συναισθήματα 

έχουν ένα σκοπό και σχετίζονται με κάτι, εσωκλείουν δηλαδή μια πρόθεση. 

Συνολικά, η φαινομενολογική θεωρία ασχολείται και αξιολογεί τις πραγματικές 

ανάγκες της ζωής, τα προβλήματα και τα κίνητρα της συνολικής λειτουργίας του 

ατόμου και όχι μεμονωμένες λειτουργίες όπως η μάθηση ή μνήμη.  

Από τους πιο πρώτους εκπροσώπους της συγκεκριμένης θεωρίας είναι ο 

Stumpf (1899) που θεωρεί ότι το συναίσθημα μπορεί να καθοριστεί μόνο μέσω 

αξιολογήσεων. Αξιολογήσεις μη εκπορευόμενες από γνώση (νόηση) δεν αποτελούν 

πραγματικά συναισθήματα. Επιπλέον, τονίζει τη πρόθεση που υπάρχει στα 

συναισθήματα, τη μεταξύ τους διαφοροποίησή, την εξάρτηση τους από τα ατομικά 

πιστεύω και επιθυμίες καθώς και την μετατρεψιμότητά τους. Ακολούθως, ο Sartre 

(1948) υποστηρίζει ότι η συναισθηματική συνειδητοποίηση είναι μη 

αντανακλαστική και προέρχεται από τη γενικότερη συναίσθηση του κόσμου. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του, το συναίσθημα είναι ένας τρόπος για να κατανοηθεί ο 

κόσμος, συνδυάζοντας το αντικείμενο και το υποκείμενο του συναισθήματος. 

Επιπλέον, θεωρεί ότι το συναίσθημα περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό του 

κόσμου. Για παράδειγμα, αν κλείσει ο δρόμος για την επίτευξη ενός στόχου, 

κάποιος μπορεί να αλλάξει τον κόσμο ανοίγοντας κάποιο εναλλακτικό μονοπάτι. Το 
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συναίσθημα δηλαδή επιτρέπει να πραγματοποιούνται τέτοιοι μετασχηματισμοί. Το 

σημαντικό στοιχείο όμως αυτού του μετασχηματισμού είναι ότι είναι μαγικός, αφού 

στη πραγματικότητα ο κόσμος δεν αλλάζει, το άτομο αλλάζει.  

Ο Buytedjik (1950) θεωρεί ότι τα συναισθήματα είναι γεγονότα που 

εμφανίζονται επίτηδες και η σημασία τους προέρχεται από το τι αυτά υποδηλώνουν 

(π.χ. το γεγονός ότι αισθανόμαστε θυμωμένοι ή ερωτευμένοι υπονοεί ότι 

γνωρίζουμε τη σημασία που έχουν αυτές οι καταστάσεις για εμάς). Επιπλέον, 

θεωρεί ότι το συναίσθημα δεν έχει πρόθεση αλλά είναι μια αίσθηση ή διέγερση. 

Επιπλέον, ο Fell (1977) τονίζει ότι τα συναισθήματα εξαρτώνται από έκτακτες 

ανάγκες, αλλά η δύναμή τους έγκειται στο τι αυτές σημαίνουν και στο πως 

εκλαμβάνονται. Το συναίσθημα δηλαδή είναι μια μίξη της συμπεριφοράς και της 

σημασίας, αυτού που παρατηρούμε και αυτού που βιώνουμε. Ο de Rivera (1977) 

επικεντρώνει την προσοχή του στο συναισθηματικό κλίμα (emotional climate), που 

θεωρείται ως ένα γκρουπ από φαινόμενα που μπορούν τα άτομα να αισθανθούν 

και έχει συγκεκριμένες διαστάσεις (φόβος/ασφάλεια, εχθρότητα/αλληλεγγύη, 

δυσαρέσκεια/ικανοποίηση, απόγνωση/ελπίδα, κατάθλιψη/αυτοπεποίθηση, 

αστάθεια/σταθερότητα). Ενώ η συναισθηματική ατμόσφαιρά είναι μια συλλογική 

συναισθηματική αντίδραση σε ένα γεγονός και η συναισθηματική κουλτούρα 

αποτελεί μια σχετικά σταθερή κοινωνική δομή, το συναισθηματικό κλίμα βρίσκεται 

κάπου στη μέση και σχετίζεται με παράγοντες όπως η οικονομία, η θρησκεία και η 

πολιτική. Ο de Rivera υποστηρίζει ότι τα συναισθήματα δεν είναι μέσα στους 

ανθρώπους αλλά περισσότερο υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους και μέσα στη 

κοινωνία. Κατά αυτό τον τρόπο, τα συναισθήματα ενός έθνους, μπορεί να έχουν 

μια λειτουργία διατήρησης της πολιτικής ενότητας και της πολιτισμικής 

ταυτότητας.  

Αναμφισβήτητα, ο Denzin (1984), δίνει την πιο ενδελεχή ανάλυση των 

συναισθημάτων από φαινομενολογική άποψη. Θεωρεί ότι τα συναισθήματα είναι 

προσωρινά ενσωματωμένα αυτό-αισθήματα, που προέρχονται από 

συναισθηματικές και γνωστικές κοινωνικές ενέργειες τις οποίες τα άτομα 

κατευθύνουν στον εαυτό τους ή τους προωθούνται άμεσα από άλλους. Επιπλέον, 

προτείνει ότι κάθε συναισθηματική εμπειρία επιτελεί μία διπλή λειτουργία, 

αναφέρεται στο ίδιο το άτομο και ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη τους άλλους. Ο 

Denzin θεωρεί ότι η συναισθηματικότητα είναι μία κυκλική διαδικασία που ξεκινά 

και τελειώνει με τις συναλλαγές του ατόμου κατά τη διάρκεια της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης.  

Συμπερασματικά, από τη μία πλευρά, οι συγκεκριμένες θεωρίες, είναι 

χρήσιμες γιατί αφενός μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία της 

υποκειμενικής, εμπειρικής πλευράς των συναισθημάτων και αφετέρου για την 
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εξέταση της συναισθηματικής εμπειρίας.  Από την άλλη πλευρά, αφορούν μία πολύ 

συγκεκριμένη προσέγγιση του συναισθήματος. Ασχολούνται κυρίως με το 

είδος/φύση της συναισθηματικής εμπειρίας και κατά συνέπεια σχετίζονται με τις 

παραδοσιακές/καθημερινές θεωρητικές προσεγγίσεις. Με τον τρόπο αυτό 

αναπόφευκτα, πολλές σημαντικές πλευρές αγνοούνται. Δεν εξετάζεται η 

συμπεριφορά, η φυσιολογία και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και η νόηση. 

Ασχολούνται γενικά με τις αιτίες των συναισθημάτων αλλά αδυνατούν να 

εξετάσουν τα συναισθήματα σαν εξαρτημένη μεταβλητή (Strongman, 2003).  

5.5 Συμπεριφορική θεωρεία  

Η συγκεκριμένη θεωρία εστιάζει σε αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί και να 

μετρηθεί και επιπλέον, θεωρεί το συναίσθημα ως μια αντίδραση, βασική για τη ζωή 

και την επιβίωση και όχι σαν μια κατάσταση του οργανισμού (Watson, 1929). 

Συχνά το συναίσθημα είναι συνιφασμένο με την κινητοποίηση και αντιμετωπίζεται 

σαν κάτι το οποίο έχει να κάνει με αλλαγή στη συμπεριφορά. Η πιο περίεργη πτυχή 

της συμπεριφορικής θεωρίας έγκειται στο γεγονός ότι δεν ασχολείται καθόλου με 

τις εκφράσεις του προσώπου, παρόλο που είναι μια προφανής μορφή έκφρασης 

συμπεριφοράς. Αν και παλιότερα η συγκεκριμένη προσέγγιση γνώρισε μεγάλη 

άνθηση, με το πέρασμα του χρόνου η έμφαση σε αυτή μειώθηκε. apprehension 

Από τους πρώτους εκπροσώπους της συγκεκριμένης θεωρίας είναι ο 

Millenson. Η συμπεριφορική του ανάλυση (1967) περιλαμβάνει δύο πολύ 

σημαντικές υποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι μερικά συναισθήματα διαφέρουν μεταξύ 

του μόνο ως προς την ένταση (π.χ. χαρά και έκσταση), και η δεύτερη ότι μερικά 

συναισθήματα είναι βασικά (π.χ. ανησυχία, έξαρση και θυμός) και τα υπόλοιπα 

προέρχονται από μίξη αυτών. Ως εκ τούτου δημιούργησε το ακόλουθο 

τρισδιάστατο σύστημα συναισθηματικής οργάνωσης.  

Εικόνα 3. Μοντέλο συναισθημάτων - Millenson 
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Ακολούθως, ο Weiskrantz (1968) τονίζει ότι εάν οι υποκινητές-ενισχυτές 

(reinforcers)  μπορούν να οριστούν ως το ερέθισμα το οποίο προκαλεί αντιδράσεις, 

τότε το συναίσθημα μπορεί να οριστεί ως η αντίδραση που είναι συνέπεια των 

υποκινητών-ενισχυτών. Θεωρεί με άλλα λόγια, ότι το συναίσθημα αποτελεί μια 

συμπεριφορά απόκρισης και προτείνει ότι οι συναισθηματικές καταστάσεις 

αντανακλώνται στις αλλαγές της συμπεριφοράς. Επιπλέον, ο Hammond (1970) 

προτείνει μια από τις πιο άρτιες συνθέσεις συμπεριφορικών ιδεών αναφορικά με το 

συναίσθημα. Θεωρεί ότι το συναίσθημα αποτελεί μια κεντρική κατάσταση του 

οργανισμού η οποία καθορίζεται από ερεθίσματα. Τα τελευταία μπορεί να είναι η 

παρουσία ή η απουσία αντίστοιχα ανταμοιβών και τιμωρίας. Η θεωρία του βασίζεται 

δηλαδή στην ιδέα ότι η ανταμοιβή οδηγεί στο να μάθεις και να επαναλάβεις μια 

συγκεκριμένη συναισθηματική συμπεριφορά, ενώ η τιμωρία προκαλεί το αντίθετο 

αποτέλεσμα.  

Τέλος, οι Staats και Eifert (1990) θέλησαν να δημιουργήσουν μια θεωρία η 

οποία θα ενοποιούσε την υφιστάμενη γνώση, θα επίλυε τις διαφωνίες και θα 

περιλάμβανε στοιχεία από ψυχολογικές μετρήσεις, βιολογία, μάθηση, 

προσωπικότητα και κλινική παθολογία. Κατά αυτό τον τρόπο, προσδιόρισαν το 

συναίσθημα ως αντιδράσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, οι οποίες 

τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου και ακολούθως, 

υποστήριξαν ότι υπάρχουν έμφυτες και επίκτητες πτυχές στη σχέση 

συναισθήματος και συμπεριφοράς. 

Συμπερασματικά, στα θετικά αυτού του είδους των θεωριών συγκαταλέγεται 

η ευθύτητα και η σαφήνεια των νοημάτων και των ορισμών που μπορούν να 

οδηγήσουν σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Επιπλέον, προτείνουν επαρκείς αιτίες για 

την ύπαρξη των συναισθημάτων και ένα σωστό τρόπο εξέτασης τους ως 

εξαρτημένη μεταβλητή. Σε αντιδιαστολή, οι περισσότερες θεωρίες αυτής της 

κατηγορίας είναι πολύ απλές και αρκετά επιφανειακές. Ως εκ τούτου, είναι 

ανάμεσα στις λιγότερο σημαντικές και επιδραστικές. Τέλος, η πιο πρόσφατη και 

σημαντική ανάλυση συμπεριφορικών πτυχών του συναισθήματος (αν και δεν 

μπορεί να μιλήσει κανείς για αμιγώς συμπεριφορική θεωρία) προέρχεται από τον 

Frijda (π.χ. 1992). Ο τελευταίος θεωρεί ότι το συναίσθημα σχετίζεται πάντα με 

αλλαγές στην ετοιμότητα για δράση (action readiness), με άλλα λόγια στην 

ετοιμότητα να αγκαλιάσει, να αποδεχτεί ένα άτομο (ή όχι) το περιβάλλον και τις 

αλλαγές του (Strongman, 2003).   

5.6 Φυσιολογική/σωματική θεωρία 

Υπάρχει μια τεράστια ποσότητα εμπειρικής έρευνας στη φυσιολογία των 

συναισθημάτων. Ο κυριότερος στόχος ήταν η εύρεση της βάσης του 
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συναισθήματος στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στο περιφερειακό νευρικό σύστημα 

και στο ενδοκρινικό σύστημα. Δεν είναι βέβαια όλες οι θεωρίες αυτής της 

κατηγορίας μόνο φυσιολογικές, αλλά όλες εξετάζουν το ρόλο της φυσιολογίας στο 

συναίσθημα.  

Οι σωματικές επιπτώσεις των συναισθημάτων γίνονται αντιληπτές από το 

καθένα αλλά ταυτόχρονα γίνονται αντιληπτές και στους άλλους. Κατά συνέπεια, 

δεν αποτελεί έκπληξη ότι η συγκεκριμένη θεωρία πρεσβεύει ότι το συναίσθημα έχει 

βιολογική βάση. Η πιο σημαντική συμβολή αυτής της θεωρίας έγκειται στη 

τεκμηρίωση της θεωρίας της εξέλιξης. Πολλοί ψυχολόγοι θεωρούν ότι το 

συναίσθημα έχει τις ρίζες του στην εξελικτική ιστορία του ανθρώπου, με άλλα 

λόγια ότι τα συναισθήματα εξυπηρετούν προσαρμοστικές λειτουργίες.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρίες αυτής της σχολής 

κατηγοριοποιημένες σε τρεις ομάδες. Η πρώτη αφορά προγενέστερες θωριές, η 

δεύτερη αφορά θωριές οι οποίες εστιάζουν στους φυσιολογικούς μηχανισμούς που 

κρύβονται πίσω από το συναίσθημα, ενώ η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει θωριές που 

εστιάζουν στις εξελικτικές λειτουργίες των συναισθημάτων. 

Α. Προγενέστερες θωριές 

Ο Wenger (1950) εξισώνει τις ενστικτώδεις αντιδράσεις με το συναίσθημα. 

Εστιάζει στη συμπεριφορά και αντιμετωπίζει τις συναισθηματικές καταστάσεις σαν 

συναισθηματικές πολυπλοκότητες, εξηγώντας με αυτό τον τρόπο γιατί δεν υπάρχει 

επαρκή λεξιλόγιο για να περιγραφεί ένα συναίσθημα. Επιπλέον, ο Lindsley (1951, 

1957) θεωρεί ότι η διέγερση και η κινητοποίηση είναι οι κύριοι μηχανισμοί πίσω 

από το συναίσθημα, βασιζόμενος σε μια νευροφυσιολογική προσέγγιση. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η θεωρία του Young (1961) βασίζεται στη συναισθηματική διέγερση 

(emotional arousal). Αντί για συναίσθημα, ο Young μιλάει για συναισθηματικές 

διαδικασίες και ένα ηδονιστικό συνεχές (hedonic continuum) το οποίο σχετίζεται 

κυρίως με την ευχαρίστηση και τη μη ευχαρίστηση. Θεωρεί επίσης, ότι οι 

συναισθηματικές διαδικασίες διαφοροποιούνται ως προς την ένταση και τη 

διάρκεια.  

Β. Προσέγγιση της Νευροεπιστήμης 

Η νευροφυσιολογική θεωρία του Bindra (1968) για το συναίσθημα και τη 

κινητοποίηση, προτείνει ότι τα δυο παραπάνω φαινόμενα αποτελούν ένα στοιχείο 

το οποίο και ονομάζει Κεντρική Κινητήρια Κατάσταση (Central Motive State). 

Θεωρεί ότι αμφότερες είναι βιολογικά χρήσιμες ενέργειες οι οποίες είναι 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών ερεθισμάτων και φυσιολογικής 

αλλαγής στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η αλλαγή αυτή παράγει μια νέα Κεντρική 

Κινητήρια Κατάσταση (π.χ. για συμβεί μια Κεντρική Κινητήρια Κατάσταση σχετική 

με τη πείνα, πρέπει να υπάρχουν εσωτερικές φυσιολογικές αλλαγές και 
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ταυτόχρονα ένα εξωτερικό ερέθισμα όπως η όψη ή η μυρωδιά ενός φαγητού). Από 

την άλλη πλευρά, η θεωρεία του MacLean (1970) δίνει επίσης μεγάλη βάση στην 

υποκειμενική ή εμπειρική πτυχή του συναισθήματος. Σε αυτή τη κατεύθυνση, 

συσχετίζει έξι μορφές συμπεριφοράς (σε ανθρώπους και ζώα) με έξι 

αποτελέσματα: ερευνητικός-επιθυμία, επιθετικός-θυμός, προστατευτικός-φόβος, 

αποθαρρυμένος-αποθάρρυνση, θριαμβευτικός-χαρά, στοργικός-στοργή. 

Η θεωρία του Panksepp (1981) είναι μια από τις πληρέστερες στο τομέα της 

νευροεπιστήμης. Πηγάζει από τη παραδοχή ότι τα θηλαστικά έχουν κοινά 

συναισθηματικά κυκλώματα στο επιχείλιο σύστημα (limbic system) τα οποία και 

προσδίδουν αυτό που ονομάζει υποχρεωτικές εσωτερικές δυνάμεις. Τα κυκλώματα 

αυτά αν και περιορισμένα σε αριθμό, σε συνδυασμό με τη κοινωνική μάθηση και 

την επιμέρους μίξη τους, μπορούν να δώσουν πολλά περισσότερα. Τέλος, ο 

Scherer (1993) ορίζει το συναίσθημα σαν κάτι το οποίο συμβαίνει όταν τα πέντε 

συστατικά όλων των υποσυστημάτων της λειτουργίας του οργανισμού, 

συγχρονίζονται σε απόκριση κάποιου γεγονότος μεγάλης σημασίας (εξωτερικού ή 

εσωτερικού). Τα συστατικά αυτά είναι η γνώση, η φυσιολογική/σωματική ρύθμιση, 

η κινητοποίηση, η έκφραση κινήτρων και η παρακολούθηση.  

Γ. Η εξελικτική προσέγγιση 

Ο Rolls (1990) προτείνει ότι ένα συναίσθημα αναφέρεται στη γνώση ότι 

κάποιο γεγονός είναι ενισχυτικό και την διάθεση που αυτό προκαλεί. Επιπλέον, 

θεωρεί ότι ένα συναίσθημα έχει συγκεκριμένες λειτουργίες που έχουν αξία για την 

επιβίωση του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, το συναίσθημα επιτρέπει την ευελιξία 

αναφορικά με την αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα, είναι παράγοντας 

κινητοποίησης, μπορεί να τύχει επικοινωνίας και επιτρέπει το κοινωνικό δέσιμο. 

Επιπλέον, ο Nesse (1990) ορίζει το συναίσθημα ως μια ειδική κατάσταση που 

ταυτοχρόνως προσαρμόζει τη γνώση, τη φυσιολογία, την υποκειμενική εμπειρία 

και τη συμπεριφορά, ώστε ο οργανισμός να μπορέσει να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά σε μια κατάσταση. Επιπλέον, τονίζει ότι οι συναισθηματικές 

ικανότητες σχηματίζονται από καταστάσεις που συμβαίνουν συνεχώς κατά τη 

διάρκεια της εξέλιξης και είναι σημαντικές στην προσαρμογή. Σχετικά, ο McQuire 

(1993) πιστεύει ότι χρειάζεται μια πιο ευρεία προσέγγιση και χαρακτηρίζει το 

συναίσθημα ως μια αλλαγή στο εσωτερικό σύστημα ενός οργανισμού, η οποία είναι 

πολύ πιθανό να προξενήσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. 

Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στη ψυχοεξελικτική θεωρία του Plutchik 

(1962-2001) που αναπτύχθηκε σε διάστημα 40 χρόνων. Αν και λόγω της 

ευρύτητας της θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί και αλλού, λόγω της έμφασης 

που δίνει στην εξέλιξη παρουσιάζεται σε αυτό το σημείο. Ο ίδιος ορίζει το 

συναίσθημα ως μια πολύπλοκη σειρά αντιδράσεων οι οποίες περιλαμβάνουν τη 
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γνωστική αξιολόγηση, την υποκειμενική αλλαγή, τη νευρική διέγερση που ωθούν 

το άτομο σε δράση. Πιο αναλυτικά, θεωρεί ότι το συναίσθημα είναι πολυδιάστατο, 

με τις διαστάσεις του να είναι η ένταση, η ομοιότητα και η πόλωση. Κάθε 

συναίσθημα μπορεί να διαφέρει στην ένταση (π.χ. σκεπτικότητα-κατήφεια), στην 

ομοιότητα του με ένα άλλο (π.χ. η χαρά και η προσμονή είναι πιο όμοια από ότι η 

έκπληξη με την απέχθεια) και στην πόλωση (π.χ. η απέχθεια είναι το αντίθετο της 

αποδοχής).  

Εικόνα 4. Μοντέλο συναισθημάτων – Plutchik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Plutchik θεωρεί ότι τα υποκειμενικά αισθήματα επαρκούν για τη πρόκληση 

συναισθήματος αλλά δεν είναι αναγκαία. Υπό αυτή την έννοια, ένα άτομο μπορεί 

να έχει ένα συναίσθημα αλλά να μην το συνειδητοποιεί. Παρόμοια, οι φυσιολογικές 

αλλαγές είναι αναγκαίες αλλά όχι επαρκείς για να προκύψει ένα συναίσθημα. Για 

παράδειγμα, μια φυσιολογική/σωματική αλλαγή μπορεί να προκύψει από άσκηση 

κατά την οποία δεν υπάρχει συναίσθημα. Η ψυχοεξελικτική προσέγγιση του, 

υπογραμμίζει ότι το συναίσθημα επιτελεί δυο κυρίες λειτουργίες: α) επικοινωνεί τη 

πληροφορία σχετικά με τις προθέσεις του ατόμου, και β) αυξάνει τις πιθανότητες 

για επιβίωση όταν παρουσιάζονται επείγουσες καταστάσεις. Τέλος, τονίζει ότι το 

συναίσθημα μπορεί να τροποποιηθεί μέσω της μάθησης και των κοινωνικών 

συναλλαγών. 
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Συμπερασματικά, οι θεωρίες που βασίζονται στη φυσιολογία, ιδιαίτερα οι πιο 

πρόσφατες είναι πολύ ευρείς, δίνουν μια πλήρη εικόνα αναφορικά με το τι 

προκαλεί το συναίσθημα και τονίζουν ότι έχει μια βιολογική βάση και μια 

σημαντική επίδραση στην εξέλιξη. Επιπλέον, δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα για τις 

λειτουργίες του (βιολογικές και εξελικτικές) και για το εάν υπάρχουν βασικά ή όχι 

συναισθήματα. Αντιθέτως, εμφανίζουν συγκεκριμένα προβλήματα με την έννοια 

της διέγερσης και επιπλέον, αν και συσχετίζουν το συναίσθημα με τη γνώση και τη 

κινητοποίηση, δεν εξετάζουν ενδελεχώς αυτή τη σχέση και εμφανίζουν σημαντικές 

ελλείψεις αναφορικά με σημαντικές κοινωνικές, διαπροσωπικές και πολιτισμικές 

παραμέτρους (Strongman, 2003). Αναμφίβολα, η πιο σημαντική θεωρία αυτής της 

κατηγορίας είναι του Plutchnik, που εμφανίζει μια εντυπωσιακή μίξη εμπειρικής και 

θεωρητικής προσέγγισης, με σαφή γνώση των πτυχών του συναισθήματος που 

ξεπερνούν τη φυσιολογία. 

5.7 Γνωστική θεωρία 

Μερικές θεωρίες αυτής της κατηγορίας εξετάζουν τη γνωστική διαδικασία, ενώ 

άλλες εστιάζουν στη φύση της σχέσης μεταξύ συναισθήματος και γνώσης. 

Αντίστοιχα, μερικές θεωρούν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το τι μας 

επιτρέπει να αναγνωρίζουμε και να ονοματίζουμε τις δικές μας συναισθηματικές 

καταστάσεις, ενώ κάποιες άλλες εστιάζουν στο ότι η γνώση προκαλεί σωματικές-

συμπεριφορικές αλλαγές μέσω των οποίων αποκτάται η γνώση για τους άλλους.  

Αρχικά, ο Maranon (1924) προτείνει ότι το συναίσθημα αποτελείται από δύο 

μέρη (two part theory of emotion): το σωματικό, το οποίο αποτελείται από τα 

προφανή μέρη της σωματικής διέγερσης και το ψυχολογικό, το οποίο προκύπτει 

από την υποκειμενική εμπειρία της κατάστασης. Κατά αυτό τον τρόπο τονίζει ότι το 

αληθινό συναίσθημα μπορεί μόνο να βιωθεί όταν και τα δύο συστατικά μέρη είναι 

παρόντα. Επιπλέον, η Arnold (1968) προτείνει μία θεωρία η οποία είναι μία μείξη 

της φαινομενολογίας, της γνώσης και της φυσιολογίας. Θεωρεί ότι το άτομο 

προσεγγίζει οτιδήποτε θεωρεί καλό, αποφεύγει ότι είναι κακό και αγνοεί ότι είναι 

αδιάφορο. Οτιδήποτε καινούριο, αξιολογείται βάσει των παρελθοντικών εμπειριών 

οι οποίες επηρεάζουν την κρίση του ατόμου. Ακόμα, τονίζει ότι ο τελευταίος 

σύνδεσμος στην αλυσίδα της αξιολόγησης είναι η φαντασία. Πριν ενεργήσει το 

άτομο, η κατάσταση σε συνδυασμό με τις σχετικές αναμνήσεις το οδηγούνε σε 

υποθέσεις σχετικά με το μέλλον. Κατά αυτό τον τρόπο, η αξιολόγηση εξαρτάται 

από την ανάμνηση και την προσδοκία. Τέλος, διαχωρίζει τα αισθήματα από τα 

συναισθήματα. Θεωρεί ότι οι συναισθηματικές ενέργειες προκύπτουν από θετικές ή 

αρνητικές εκτιμήσεις σχετικά με αντιληπτά ή φανταστικά αντικείμενα, ενώ οι 

αισθηματικές ενέργειες προκύπτουν από εκτιμήσεις ενός γεγονότος που μπορεί να 
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είναι ευεργετικό ή ζημιογόνο. Θεωρεί δηλαδή, ότι το αίσθημα είναι μίας λιγότερης 

μορφής συναίσθημα. 

Ο Schachter (1970) προτείνει ότι οι συναισθηματικές καταστάσεις 

χαρακτηρίζονται από μία γενική διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος 

και ότι η διέγερση αυτή ποικίλει ελαφρώς στη μορφή της από κατάσταση σε 

κατάσταση. Η βασική του θεώρηση, ευρέως γνωστή σαν θεωρία συναισθημάτων 

των δύο παραγόντων (two factor theory of emotions), είναι ότι τα συναισθήματα 

ελέγχονται μέσω μίας πολύ στενής αλληλεπίδρασης της σωματικής διέγερσης και 

της γνωστικής αξιολόγησης. Η κριτική που ασκήθηκε στη θεωρία του βασίζεται στο 

ότι δεν προσδιορίζει το πώς η διέγερση και η γνώση συνδυάζονται στο 

συναίσθημα, αλλά η συγκεκριμένη θεωρία είναι από αυτές που δεν πρόκειται να 

απορριφθούν ποτέ τελείως. Ο Leventhal (1974) προτείνει ότι αυτό που περιγράφει 

σαν μοντέλο συναισθήματος, πρέπει να ενσωματώνει τέσσερα συστήματα: 1) ένα 

ερμηνευτικό σύστημα, που προκαλεί συναισθηματικές αντιδράσεις, 2) ένα 

εκφραστικό σύστημα, που προσδιορίζει την υποκειμενική ποιότητα ενός 

συναισθήματος, 3) ένα σύστημα οργανικής ενέργειας και 4) ένα σύστημα 

σωματικής αντίδρασης, το οποίο διατηρεί το οργανικό σύστημα.  

Επιπλέον, οι Oatley και Johnson-Laird (1987) προτείνουν τη θεωρία 

διαμάχης που αναγνωρίζει ότι τα συναισθήματα υπηρετούν σημαντικές γνωστικές 

λειτουργίες και βασίζεται στην ιδέα των στόχων και των σχεδίων. Οι στόχοι είναι 

συμβολικές αναπαραστάσεις κάποιων πραγμάτων στο περιβάλλον που ο 

οργανισμός προσπαθεί να επιτύχει και τα σχέδια μετασχηματίζουν τις 

αναπαραστάσεις σε αλληλουχίες, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο συνδέσεις 

μεταξύ του περιβάλλοντος και των στόχων. Περαιτέρω, προτείνουν πέντε βασικές 

παγκόσμιες ανθρώπινες συναισθηματικές τάσεις (ευτυχία, λύπη, άγχος ή φόβος, 

θυμός και απέχθεια) και τονίζουν ότι κάθε μία από αυτές τις συναισθηματικές 

τάσεις έχει μία αποτρεπτική επιρροή στις άλλες. Τέλος, πιστεύουν ότι τα βασικά 

συναισθήματα προέρχονται από παγκόσμιους βιολογικούς μηχανισμούς, ότι τα πιο 

πολύπλοκα συναισθήματα προέρχονται από αυτά και ότι υπάρχει μεγάλη 

διαφοροποίηση ανάλογα με τους πολιτισμούς και τα άτομα.  

Ο Lazarus (1966, 1991) θεωρεί ότι η συναισθηματική αντίδραση είναι μία 

λειτουργία γνώσης ή αξιολόγησης. Λαμβάνει υπόψη τη σημασία των βιολογικών 

και πολιτισμικών παραγόντων και ονοματίζει το συναίσθημα ως σύνδρομο 

απάντησης, γιατί δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να αναφέρεται προφανώς. Επιπλέον, 

υποστηρίζει ότι η κουλτούρα μπορεί να επηρεάσει το συναίσθημα α) μέσω του 

τρόπου που αντιλαμβανόμαστε το συναισθηματικό ερέθισμα, β) αλλάζοντας άμεσα 

τη συναισθηματική έκφραση, γ) καθορίζοντας τις κοινωνικές σχέσεις και κρίσεις 

και δ) τελετουργοποιώντας τη συμπεριφορά. Επίσης, προτείνει ότι πρέπει να 
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λαμβάνετε υπόψη η ατομική γνωστική οπτική γωνία. Το άτομο δηλαδή, αξιολογεί 

κάθε ερέθισμα σε σχέση με τη σημασία και σχετικότητα που έχει για αυτό. Η 

Ellsworth (1991) προσπάθησε να αναλύσει τη διαδικασία της αξιολόγησης ώστε να 

προσδιορίζει τι περιλαμβάνει και περιέχει. Υποστηρίζει ότι υπάρχουν έξι διαστάσεις 

αξιολόγησης που διαχωρίζουν τα συναισθήματα: προσοχή, ευχαρίστηση, 

βεβαιότητα, αναμενόμενη προσπάθεια, ανθρώπινος παράγοντας και έλεγχος 

καταστάσεων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση παρουσιάζει τα συναισθήματα σαν 

αποτέλεσμα διάφορων συνδυασμών αξιολογήσεων. Τέλος, προτείνει ότι αν ένα 

άτομο δεν μπορεί να κάνει μία συγκεκριμένη αξιολόγηση λόγω έλλειψης 

γνωστικής ικανότητας, τότε τα συναισθήματα που προκύπτουν δεν μπορούν να 

βιωθούν. Αυτή η άποψη υπονοεί έλλειψη συναισθηματικής ζωής για όποιον έχει 

περιορισμένη γνωστική ικανότητα. Κατά συνέπεια, θεωρεί ότι οι άνθρωποι με 

χαμηλό πηλίκο νοημοσύνης (IQ - intelligence quotient) θα έχουν και χαμηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη (EΙ - Emotional intelligence).  

Κλείνοντας, ο Fridja (1993) θεωρεί ότι όλα τα συναισθήματα περιλαμβάνουν 

δύο είδη αξιολογήσεων. Η κύρια αξιολόγηση σχετίζεται με την κριτική του 

συναισθηματικού νοήματος ενός γεγονότος και η δευτερεύουσα αξιολόγηση 

σχετίζεται με την αξιολόγηση του συναισθήματος που προκύπτει. Επιπλέον, θεωρεί 

την αξιολόγηση ενός συναισθήματος σαν μια αυτόματη και ασυνείδητη διαδικασία, 

παρόλο που μερικά συναισθήματα μπορεί να περιλαμβάνουν συνειδητή σκέψη και 

αιτιολόγηση. Υπό αυτή την έννοια, το συναίσθημα μπορεί να θεωρηθεί σαν 

αποτέλεσμα μίας αυτοματοποιημένης και απλοϊκής διαδικασίας αξιολόγησης, η 

οποία στη συνέχεια μπορεί να εμπλουτιστεί με γνωστικό τρόπο.  

Το σημαντικότερο θέμα διαφωνίας των ερευνητών σε αυτό το πεδίο είναι αν 

είναι λογικό ή όχι να θεωρούνται τα συστήματα της γνώσης και του 

συναισθήματος ως ανεξάρτητα. Ο Zajonc (1980, 1984) θεωρεί ότι όχι μόνο η 

γνώση δεν προηγείται του συναισθήματος αλλά και ότι το συναίσθημα και η γνώση 

είναι ανεξάρτητα. Από την άλλη πλευρά, ο Lazarus (1982,1984) θεωρεί ότι η 

θεωρία του πρώτου αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως μηχανήματα επεξεργασίας 

πληροφοριών αντί για πηγές νοήματος. Πιστεύει ότι οι προσωπικοί παράγοντες 

χρωματίζουν την επεξεργασία εμπειριών και ότι δεν έχουμε ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση πριν να υπάρξει συναισθηματική αντίδραση στο νόημα. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο Kiesler (1982) υποστηρίζει ότι υπάρχει τέτοιο εύρος συναισθηματικών 

αντιδράσεων, που παρόλο οι πιο απλές μπορεί να συμβαίνουν χωρίς γνωστικό 

περιεχόμενο ή παρακίνηση, οι πιο πολύπλοκες πρέπει να τα περιλαμβάνουν.  

Σε αυτή τη κατεύθυνση, οι Lazarus και Smith (1988) εξέτασαν τη 

σχετικότητα της διάκρισης μεταξύ της γνώσης και της αξιολόγησης. Είναι ξεκάθαρο 

ότι και τα δύο αποτελούν τύπους επίγνωσης, αλλά δεν είναι συνώνυμα. Η γνώση, 
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συγκεκριμένη και πρωτόγονη ή αυθαίρετη και συμβολική, αποτελείται από 

επιγνώσεις αναφορικά με τον τρόπο του πως είναι τα πράγματα και πως 

λειτουργούν. Αντίθετα, η αξιολόγηση είναι μία μορφή προσωπικής σημασίας 

αποτελούμενη από αξιολογήσεις της σημαντικότητας αυτής της γνώσης για το ευ 

ζην. Κατά συνέπεια, η γνώση είναι απαραίτητη αλλά όχι επαρκής για το 

συναίσθημα, ενώ η αξιολόγηση είναι και αναγκαία και επαρκής σύμφωνα με αυτή 

την οπτική. Οι Parrott και Sabini (1989) πιστεύουν ότι η γνώση αποτελεί ένα 

εσωτερικό στοιχείο του συναισθήματος. Παρόλα αυτά, τονίζουν ότι το συναίσθημα 

μπορεί να επηρεάζεται και από μη γνωστικούς παράγοντες. Τέλος, ο Parkinson 

(1997) πιστεύει ότι πολλά συναισθήματα ξεκινούν σαν διαπροσωπικές ενέργειες ή 

επικοινωνίες και ότι το συναίσθημα χρησιμοποιείται στη υπηρεσία στρατηγικών 

διαπροσωπικών στόχων. Υπό αυτή την έννοια, κάθε εκτίμηση ή αξιολόγηση γίνεται 

μέρος της εμπειρίας του συναισθήματος και όχι η αιτία του. 

Συμπερασματικά, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός σημαντικών γνωστικών 

θεωριών οι οποίες εξετάζουν τη φύση και τη λειτουργία της διαδικασίας της 

αξιολόγησης και υποθέτουν ότι η αξιολόγηση υπάρχει και είναι εσωτερική του 

συναισθήματος. Το συναίσθημα δηλαδή αντιμετωπίζεται σα μια αλληλεπίδραση 

μεταξύ της φυσιολογίας και της γνώσης. Οι θεωρίες αυτές δίνουν καλά εμπειρικά 

ευρήματα, τονίζουν τις συμπεριφορικές και τις φυσιολογικές παραμέτρους και 

τείνουν να κινητοποιούν τη σκέψη. Αντιθέτως, δεν ασχολούνται ενδελεχώς με το 

τι προκαλεί το συναίσθημα παρά προτείνουν ότι η αιτία βρίσκεται κάπου στη 

γνωστική διαδικασία. Επιπλέον, δεν ασχολούνται πολύ με τις διαπροσωπικές 

επικοινωνιακές πτυχές του συναισθήματος ούτε με το εύρος στο οποίο το 

συναίσθημα αντιπροσωπεύει τα σχέδια κάποιων. Η θεωρία του Schachter είναι 

σημαντική αλλά έχει πολλά ελαττώματα που χρίζουν κριτικής. Από την άλλη 

πλευρά, η θεωρία της Arnold εξέτασε πρώτη τη θέση της αξιολόγησης στο 

συναίσθημα, πράγμα που στη συνέχεια προχώρησε η Ellsworth. Ο Bower 

περιέλαβε στη θεωρία του και τη διάθεση, ο Frida, ο Leventhal και οι Oatley και 

Johnson έκαναν σημαντικές συνεισφορές, η θεωρία όμως του Lazarus είναι η πιο 

ολοκληρωμένη και ως εκ τούτου η καλύτερη (Strongman, 2003). 

5.8 Φιλόδοξη θεωρία 

Οι συγκεκριμένες θεωρίες προσπάθησαν να επεκτείνουν τα υφιστάμενα όρια που 

καθοριστήκαν στη πορεία του χρόνου από τις προηγούμενες θεωρίες, 

ενσωματώνοντας μια ποικιλία διαφορετικών προσεγγίσεων και εξετάζοντας το 

συναίσθημα σε πολλαπλά επίπεδα. Υπό αυτή την έννοια, οι συγκεκριμένες θεωρίες 

είναι οι πιο ολοκληρωμένες. Γενικά, θεωρούνται εξέλιξη των πιο πρόσφατων 
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γνωστικών θεωριών και είναι στο σύνολο τους είναι εντυπωσιακές αναφορικά με 

το τι στοχεύουν να επιτύχουν.  

Αρχικά αναφέρονται δυο προγενέστερες θεωρίες, αυτή του Leeper (1948) η 

οποία ήταν πολύ πρωτοποριακή για την εποχή της και η αντίστοιχη του Tomkin 

(1962) η οποία παραμένει εξαιρετικά επιδραστική ως σήμερα. Η κύρια θέση του 

Leeper είναι η εναντίωση του στην επικρατούσα αντίληψη για τη αποδιοργανωτική 

επιρροή του συναισθήματος στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο ίδιος πιστεύει ότι τα 

συναισθήματα δίνουν στη συμπεριφορά ένα προσανατολισμό προς την επίτευξη 

στόχων, επιτρέποντας την δυνατότητα επιλογής μεταξύ διάφορων εναλλακτικών. 

Από την άλλη πλευρά, ο Tomkin (1962) αναφέρει ότι υπάρχει ένας αριθμός 

βασικών (έμφυτων) συναισθημάτων: ενδιαφέρον-έξαψη, απόλαυση-χαρά, 

έκπληξη-αιφνιδιασμός, δυσαρέσκεια-αγωνία, απέχθεια-περιφρόνηση, θυμός-οργή, 

ντροπή-ταπείνωση και φόβος-τρόμος. Πιστεύει ότι το πιο από τα παραπάνω βασικά 

συναισθήματα θα προκληθεί, εξαρτάται από το βαθμό διέγερσης του κεντρικού 

νευρικού συστήματος, το οποίο και τελικά χαρακτηρίζει τα συναισθήματα ως 

θετικά ή αρνητικά.  

Ο Averill (1982) ανέπτυξε τις θεωρίες του με ένα ανορθόδοξο τρόπο, μέσω 

της εκτεταμένης ανάλυσης του θυμού. Θεωρεί ότι τα συναισθήματα ως κοινωνικά 

σύνδρομα ή κανόνες μετάβασης και ως βραχυπρόθεσμες συγκαταβατικές 

απαντήσεις σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Επιπλέον, κάνει διάκριση ανάμεσα στα 

συναισθήματα διαμάχης, τα αυθόρμητα συναισθήματα και τα συναισθήματα 

συναλλαγής. Ορισμένα συναισθήματα μπορούν να έχουν και τα τρία αυτά 

χαρακτηριστικά, αλλά τα πιο πολύπλοκα περιλαμβάνουν συνήθως τις διαμάχες. 

Τέτοιες διαμάχες οδηγούν σε συναισθήματα που είναι συμβιβαστικά και σε τελική 

ανάλυση τις αμβλύνουν. Σε μια επέκταση της θεωρίας του (Averill & Thomas-

Knowles, 1991) και έχοντας ως δεδομένη την σημερινή αναγκαιότητα να είμαστε 

συναισθηματικά δημιουργικοί, συνδέει το συναίσθημα με τη δημιουργικότητα. 

Σύμφωνα με την έρευνα του, πιστεύει ότι τα δημιουργικά άτομα ενσωματώνουν 

και εκφράζουν καλύτερα τα συναισθήματά τους, επιδεικνύουν πιο πολύπλοκες 

αξιολογήσεις, δεν προτρέχουν σε γρήγορα συμπεράσματα, ενδιαφέρονται για τη 

σημασία των συναισθημάτων τους και των άλλων, περιορίζονται λιγότερο από τα 

καθιερωμένα όρια, είναι πιο ανεκτικοί σε καταστάσεις διαμάχης και βρίσκουν 

προκλητικό ότι οι άλλοι βρίσκουν απειλητικό. 

Ο Madler (1992) προτείνει ότι τα συναισθήματα βασίζονται στη διέγερση, 

στην γνωστική ερμηνεία και στη συνείδηση. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της 

διέγερσης και της γνωστικής ερμηνείας οδηγεί στη βίωση του συναισθήματος και 

της συναισθηματικής συμπεριφοράς. Η συγκεκριμένη πολύπλοκη διαδικασία 

περιλαμβάνει συνεχή ανάδραση. Το περιβαλλοντολογικό ερέθισμα οδηγεί σε 
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γνωστική ερμηνεία, η οποία οδηγεί στην αντίληψη της διέγερσης, η οποία οδηγεί 

στη συναισθηματική εμπειρία, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην αξιολόγηση της 

εμπειρίας και η οποία αλλάζει την αρχική γνωστική ερμηνεία. Αντίστοιχα, ο Buck 

(1991) θεμελίωσε τη αναπτυξιακή-αλληλεπιδραστική θεωρία των συναισθημάτων, 

της οποίας στόχος ήταν ο προσδιορισμός του ρόλου της κινητοποίησης και της 

γνώσης. Θεωρεί ότι η γνώση ενσωματώνει την υποκειμενική εμπειρία που μπορεί 

να προέρχεται από ατομική εμπειρία ή περιγραφή (γνώση για δεδομένα που 

αισθάνεται κάποιος άλλος). Ο Buck επίσης αναφέρει και τον όρο της 

συναισθηματικής εκπαίδευσης. Η τελευταία ξεκινά στην παιδική ηλικία, 

περιλαμβάνει τη παρακολούθηση των γεγονότων στο εσωτερικό περιβάλλον με 

τρόπο διαφορετικό από τους άλλους, την κατανόηση τους και εν τέλει την 

απάντηση προς αυτά. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας προσδιορίζει το 

επίπεδο της συναισθηματικής ικανότητας του ατόμου. Κατά συνέπεια, η 

συναισθηματική ικανότητα του ατόμου ορίζεται ως η ικανότητα να διαχειρίζεται το 

εσωτερικό περιβάλλον των αισθημάτων και των επιθυμιών του και να αλληλεπιδρά 

με το κοινωνικό περιβάλλον αποτελεσματικά.  

Η επικοινωνιακή θεωρία συναισθημάτων των Oatley και Johnson-Laird 

(1987) βασίζεται στην άποψη ότι τα συναισθήματα επικοινωνούν με διάφορα μέρη 

του γνωστικού συστήματος. Σύμφωνα με τη παραπάνω θεωρία, τα θετικά 

συναισθήματα συμβαίνουν όταν επιτυγχάνεται ένας στόχος ή όταν επιτυγχάνονται 

ενδιάμεσοι στόχοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός σχεδίου. Από την άλλη 

πλευρά, τα αρνητικά συναισθήματα είναι επακόλουθα προβλημάτων που είναι 

δύσκολο να αντιμετωπιστούν (π.χ. ανικανότητα διαχείρισης του νέου στόχου, νέα 

αλλαγή ή απειλή). Τα αρνητικά συναισθήματα δεν είναι απαραίτητα μη ευχάριστα ή 

αντικείμενα προς αποφυγή επειδή μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες. Ο 

πυρήνας της συγκεκριμένης θεωρίας είναι ότι κάθε στόχος και σχέδιο έχει ένα 

μηχανισμό ελέγχου που αξιολογεί γεγονότα σχετικά με αυτό. Όταν συμβαίνει μια 

σημαντική αλλαγή σε σχέση με το στόχο, ο μηχανισμός αυτός εκπέμπει ένα σήμα 

στο γνωστικό σύστημα ώστε να είναι σε ετοιμότητα για αλλαγή. Τα άτομα βιώνουν 

αυτά τα σήματα και τις καταστάσεις ετοιμότητας που επιφέρουν ως συναισθήματα. 

Υπό αυτή την έννοια, τα συναισθήματα λειτουργούν ως ενδείξεις ότι κάτι πρέπει να 

αντιμετωπιστεί χωρίς όμως να εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει ή τι πρέπει να γίνει. 

Επιπλέον, ο Izard (1991) με τη διαφοροποιημένη θεωρία συναισθημάτων 

έκανε μια τεράστια συνεισφορά στην κατανόηση του συναισθήματος. Αντιμετωπίζει 

το συναίσθημα σαν ένα σύστημα κινητοποίησης και ως μια διαδικασία που δίνει 

νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Επίσης, πιστεύει ότι υπάρχουν κύρια, διακριτά 

συναισθήματα (ενδιαφέρον, χαρά, έκπληξη, λύπη, θυμός, απέχθεια, περιφρόνηση, 

φόβος, λύπη, σεμνότητα) τα οποία μας εφοδιάζουν (μέσω εκφράσεων προσώπου 
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και σώματος) με μια μοναδική ανάδραση και αποτελούν ένα πολύ σημαντικό 

παράγοντα για την ανθρώπινη προσαρμοστικότητα και εξέλιξη. Μέσα στο 

παραπάνω πλαίσιο, ο Izard προσδιορίζει το συναίσθημα ως μια πολύπλοκη 

διαδικασία με νευρικές, εκφραστικές και εμπειρικές πτυχές. Επιπλέον, σε αντίθεση 

με τους υπόλοιπους θεωρητικούς πιστεύει ότι η διαδικασία του συναισθήματος 

μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τη γνωστική διαδικασία, παρόλο που 

συχνά υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους.  

Η θεωρία του Frijda (1992) υποστηρίζει ότι η συναισθηματική διαδικασία δεν 

συμβαίνει σε συνθήκες απομόνωσης. Υπάρχει ένας διαρκής έλεγχος του 

περιβάλλοντος και μία συνεχής τάση για αλλαγή στη σωματική διέγερση. Σε 

αντίθεση με άλλους θεωρητικούς, ο Frijda δε βλέπει μία εύκολη σύνδεση μεταξύ 

του συναισθήματος και της κινητοποίησης γιατί θεωρεί ότι η κινητοποίηση 

αναφέρεται ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά πράγματα συμπεριλαμβανομένου 

και του συναισθήματος. Εν αντιθέσει, αντιμετωπίζει το συναίσθημα σα μία 

διαδικασία που παρατηρεί εάν τα γεγονότα θα επιτρέψουν ευχαρίστηση ή όχι και η 

οποία μέσω αλλαγών στην ετοιμότητα, υποστηρίζει ή εμποδίζει ή ρυθμίζει 

ενέργειες οι οποίες ανήκουν σε άλλους στόχους ή προγράμματα. Δηλαδή, 

αντιμετωπίζει τα συναισθήματα ως ελεγκτές που προσφέρουν ανάλυση, 

αξιολόγηση, σχεδιασμό και ρύθμιση. Ο Frijda θεωρεί τα συναισθήματα ως αλλαγές 

στην ετοιμότητα για ενέργεια, η οποία μπορεί να πάρει τη μορφή αλλαγών στην 

ενεργοποίηση, στη γνωστική ετοιμότητα και στην τάση για δράση. Υπό αυτή την 

έννοια, το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του συναισθήματος είναι η ετοιμότητα 

για αλλαγή. Το ποια συναισθήματα βιώνει ένα άτομο εξαρτώνται από τη διάθεση 

για ετοιμότητα δράσης, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα 

προγραμμάτων δράσης, συμπεριφορικών συστημάτων και μηχανισμών 

ενεργοποίησης/αδρανοποίησης.  

Συμπερασματικά, επειδή οι συγκεκριμένες θεωρίες είναι τόσο ευρείες, δεν 

μπορεί κανείς να απομονώσει τα πιο σημαντικά τους θέματα. Παρόλα αυτά είναι 

λογικό να ειπωθεί ότι όλες περιλαμβάνουν τη γνώση (ιδιαίτερα την αξιολόγηση), 

τους βιολογικούς παράγοντες, τις κοινωνικές πτυχές, τις πολιτισμικές διαστάσεις 

που σχετίζονται με το συναίσθημα, καταλήγοντας έτσι να είναι περισσότερο 

συστημικές θεωρίες. Βασίζονται σε ενδελεχείς παρουσιάσεις της υφιστάμενης 

γνώσης για το συναίσθημα και μπορούν να δώσουν μετρήσιμες προβλέψεις. Οι 

θεωρίες του Leeper και Tomkin ήταν αυτές που προκάλεσαν νέες ιδέες και 

εμπειρικές έρευνες, οι θεωρίες του Mandler και των Johnson-Laird είναι εξαιρετικά 

ανταγωνιστικές, ενώ εξαιρετικές συνεισφορές έκαναν ο Frijda και ο Ortony. Η 

θεωρία όμως του Izard χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή διανοητική εντιμότητα και 

αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς γιατί κάνει ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ συναισθήματος 

 - 104 -



και γνώσης, θεωρώντας ότι το συναίσθημα και η γνώση μπορούν να συσχετίζονται 

αλλά το συναίσθημα μπορεί να υπάρχει και από μόνο του (Strongman, 2003).  

5.9 Θεωρία των συγκεκριμένων συναισθημάτων 

Η συγκεκριμένη θεωρία πρεσβεύει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα συναισθήματα και 

ότι είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τους. Ο ερευνητής που 

ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με την ανάπτυξη μίας θεωρίας η οποία να βασίζεται 

στο διαχωρισμό των συγκεκριμένων συναισθημάτων είναι ο Izard, με τη 

διαφοροποιημένη θεωρία του για τα συναισθήματα (1977, 1991,1993). Βασικό 

σημείο της θεωρίας του είναι, ότι υπάρχουν διακριτά συναισθήματα και ότι 

υπάρχουν βασικές διαστάσεις που είναι συμπληρωματικές σε αυτά τα 

συναισθήματα. Σύμφωνα με τον Izard, τα κυριότερα συναισθήματα είναι ο θυμός, 

το άγχος και ο φόβος, η χαρά, η λύπη, η απέχθεια, η ζήλια και ο φθόνος, η θλίψη, 

η αγάπη, το όνειδος και τα ενσυνείδητα αυτό-αντανακλαστικά συναισθήματα. 

Αναλυτικότερα: 

Ο θυμός κατηγοριοποιείται ως αρνητικό συναίσθημα γιατί είναι ένα 

εσωτερικό κομμάτι της επιθετικότητας, της εχθρότητας και της βίας. Παρόλα αυτά, 

το βίωμα του θυμού δεν είναι πάντα αρνητικό, αλλά η εμπειρία και η έκφραση του 

μπορεί να είναι θετική. Ο Izard αντιμετωπίζει το θυμό σαν μία προφανή λειτουργία 

ενεργοποίησης ενός ατόμου για άμυνα. Τέτοια άμυνα και αισθήματα σωματικής 

ενδυνάμωσης συχνά οδηγούν σε επιθετικότητα (σωματική ή φραστική), αλλά όχι 

αναγκαία. Επιπλέον, αναφέρει ότι η δίκαια ελεγχόμενη έκφραση θυμού, μπορεί να 

ενδυναμώσει τη σχέση μεταξύ δύο εμπλεκομένων ατόμων. Ο Averill (1982) 

εξέτασε πιο πολύ από κάθε άλλον το θυμό και απέδειξε ότι η ανάλυση ενός μόνο 

συναισθήματος μπορεί να δώσει μεγάλη κατανόηση για τα συναισθήματα 

γενικότερα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτηρίζει το θυμό σαν ένα συναίσθημα 

που φέρει σύγκρουση και σχετίζεται βιολογικά με επιθετικά συστήματα, με την 

κοινωνική ζωή, το συμβολισμό και την αυτοεπίγνωση. Οι Lemerise και Dodge 

(1993) τονίζουν τη λειτουργική σημασία του θυμού και θεωρούν ότι υπηρετεί μία 

σειρά από λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και της ρύθμισης 

των σωματικών και ψυχολογικών διαδικασιών που σχετίζονται με την αυτοάμυνα 

και τη ρύθμιση των κοινωνικών και διαπροσωπικών συμπεριφορών. 

Το άγχος και ο φόβος εμφανίζονται στις λίστες με τα πιο βασικά 

συναισθήματα, είναι αρνητικά και μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία. Για την 

εξήγησή τους έχουν χρησιμοποιηθεί ψυχαναλυτικές, συμπεριφορικές, σωματικές, 

φαινομενολογικές και γνωστικές προσεγγίσεις. Αυτό που είναι εμφανές από αυτές 

τις θεωρίες είναι ότι το άγχος μπορεί να γίνει κατανοητό, λαμβάνοντας υπόψη 

κάποιες γνωστικές του πτυχές και ιδιαίτερα τη βασικότερη πτυχή του που είναι η 
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αβεβαιότητα. Επιπλέον, πρέπει να ειπωθεί ότι το άγχος διαφοροποιείται από το 

φόβο στο ότι το αντικείμενο του φόβου είναι πραγματικό ή εξωτερικό ή γνωστό ή 

αντικειμενικό. Εν αντιθέσει, η προέλευση του άγχους είναι μη προφανής ή αβέβαιη 

στο άτομο. Παρόλα αυτά το άγχος μπορεί να είναι ένας παράγοντας κινητοποίησης 

και εμφανίζεται σαν αναπόφευκτο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής.  

Η χαρά αποτελεί επίσης ένα σημαντικό συναίσθημα. Σήμερα υπάρχει 

σημαντική έρευνα στο κομμάτι της ανάπτυξης και διατήρησης θετικών 

συναισθημάτων. Σύμφωνα με τον Izard (1991) η χαρά αποτελεί μία κατάσταση 

που επακολουθεί διάφορων εμπειριών και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 

αυτοπεποίθησης, ευχαρίστησης και συχνά περιλαμβάνει μια αίσθηση ότι κάποιος 

είναι αξιαγάπητος. Επιπλέον, πιστεύει ότι η χαρά αλληλεπιδρά με άλλα 

συναισθήματα και μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη, τη γνώση και το πιο 

σημαντικό, να επιφέρει δημιουργικότητα. Οι Averill και More (1993) πιστεύουν ότι 

η χαρά προσδιορίζει την κατανόηση και ότι η κατανόηση της χαράς πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη κοινωνικά, ψυχολογικά και βιολογικά συστήματα συμπεριφοράς. 

Θεωρούν ότι η χαρά συχνά περιλαμβάνει συμβιβασμό υπό την έννοια ότι κάποιο 

σύστημα πρέπει να θυσιαστεί στο βωμό ενός άλλου (πχ. το βιολογικό για το 

ψυχολογικό). Κλείνοντας, μπορεί να ειπωθεί ότι η χαρά είναι δυναμική, ποτέ δεν 

είναι ολοκληρωμένη και είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτή εξαιτίας της 

ευρύτητάς και του βάθους της.  

Ο Izard (1991) θεωρεί ότι η λύπη είναι λιγότερο έντονο συναίσθημα από 

πολλά άλλα αρνητικά και μπορεί να βιωθεί μετά από ένα αρνητικό συναίσθημα. 

Είναι κατά κάποιο τρόπο φτωχότερη σαν εμπειρία και προσδιορίζεται μέσω της 

αποθάρρυνσης, της απομόνωσης και της απώλειας. Ο Stearn (1993) 

αντιλαμβάνεται τη λύπη, ως μια ενδυναμωτική και κινητοποιητική προσαρμοστική 

απάντηση. Επίσης, διαχωρίζει τη λύπη από το φόβο και την ενοχή στο ότι τα δύο 

πρώτα έχουν μια διάσταση προσωπικής εμπλοκής, ενώ για τη λύπη το άτομο δεν 

ευθύνεται αυτό καθαυτό. Τέλος, σε κάποιες κοινωνίες η λύπη δεν θεωρείτε 

αρνητικό συναίσθημα (Lutz, 1988) και αναμφισβήτητα επηρεάζεται από την ηθική, 

τις αξίες, την ατομική και τη κοινωνική υπευθυνότητα της εκάστοτε κουλτούρας. 

Η απέχθεια φαίνεται να συμβαίνει δίχως επίγνωση αν και μαθαίνουμε να 

απεχθανόμαστε διάφορα πράματα. Ο Izard (1991) θεωρεί ότι η απέχθεια σχετίζεται 

με τη περιφρόνηση, με αισθήματα ανωτερότητας και τη χαρακτηρίζει ως ένα 

πραγματικά αρνητικό συναίσθημα. Οι Rozin et al. (1993) περιγράφουν την 

απέχθεια σαν ένα μοναδικό ανθρώπινο συναίσθημα, πραγματικά βασικό και 

τονίζουν ότι το συγκεκριμένο συναίσθημα μέσω της εξελεγκτικής πορείας του 

ανθρώπου, μετατράπηκε σε κάτι πολύ πιο σύνθετο και πολύπλοκο σε σχέση με την 

αρχική του ερμηνεία. Τέλος, ο Jones (2000) θεωρεί ότι η απέχθεια δεν είναι 
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εγγενές συναίσθημα και ότι από τη στιγμή που σχετίζεται με τη γεύση και η γεύση 

δεν αφορά μόνο τη γαστρονομία, συνδέεται με την αισθητική και τις ηθικές 

κρίσεις. 

Η ζήλια και φθόνος αποτελούν επίσης σημαντικά συναισθήματα. Υπάρχει 

σημαντική επικάλυψη μεταξύ των δύο συναισθημάτων (Smith et al., 1988). Ζήλια 

είναι η αντίδραση σε μία απειλή που αφορά την απώλεια φροντίδας κάποιου 

σημαντικού για εμάς και τη κατεύθυνση της συγκεκριμένης φροντίδας σε κάποιον 

άλλο. Ο φθόνος από την άλλη πλευρά είναι κάτι περισσότερο από μία απλή 

επιθυμία να αποκτήσεις αυτό που έχει κάποιος άλλος, είτε είναι αυτό ένα 

αντικείμενο ή ένα προσωπικό χαρακτηριστικό. Υπό αυτή την έννοια, η ζήλια 

βασίζεται στην πιθανότητα απώλειας μίας υφιστάμενης σχέσης, ενώ ο φθόνος στη 

πιθανότητα απόκτησης κάποιου πράγματος που έχει κάποιος άλλος. Γενικότερα, η 

ζήλια είναι πιο έντονη από το φθόνο και σχετίζεται με αισθήματα υποψίας, 

απόρριψης, εχθρότητας, θυμού, φόβου απώλειας και πόνου. Ο φθόνος σχετίζεται 

με αισθήματα κατωτερότητας, δυσαρέσκειας και αυτοκριτικής. Τέλος, ο Elster 

(1991) διαχωρίζει το φθόνο αναφορικά με την υλική και μη υλική φύση του (πχ. 

φθονούμε ανθρώπους για αυτά που έχουν ή για αυτό που είναι) και τονίζει ότι 

τείνουμε να φθονούμε αυτούς που είναι κοντά μας γιατί η όποια αίσθηση αδικίας 

είναι πιο προφανής.  

Η θλίψη τώρα είναι κάτι το οποίο όλοι οι άνθρωποι βιώνουν κάποια στιγμή, 

χάνοντας κάτι που εκτιμούν πάρα πολύ, συνήθως ένα αγαπημένο πρόσωπο. 

Θεωρητικά το πρόβλημα με τη θλίψη είναι ότι παρόλο που είναι ένα διακριτό 

συναίσθημα μπορεί επίσης να θεωρηθεί σαν κάτι περισσότερο από ένα 

συναίσθημα. Κατά την εμπειρία της θλίψης, το κύριο συναίσθημα που επικρατεί 

είναι η λύπη, ακολουθούμενη από θυμό, φόβο και στενοχώρια. Το πιο σημαντικό 

ψυχολογικό πρόβλημα που σχετίζεται με αυτή είναι η κατάθλιψη, η οποία αποτελεί 

μία σύνθεση των παρακάτω βασικών συναισθημάτων: λύπη, θυμός, απέχθεια, 

περιφρόνηση, φόβος, ενοχή και ντροπαλότητα. Οι Averil και Nunley (1998) 

θεωρούν ότι η θλίψη περιλαμβάνει σοκ, διαμαρτυρία, απόγνωση, αναδιοργάνωση, 

τα οποία και αποτελούν ξεχωριστά στάδια ή επικαλύπτονται και συμβαίνουν με 

διαφορετική σειρά. Συμπερασματικά, η θλίψη θεωρείται ως ένα βιολογικό σύστημα 

που σχετίζεται με την προσκόλληση και υπό αυτή την έννοια σκοπός της είναι η 

διατήρηση των κοινωνικών δεσμών.  

Εάν η αγάπη είναι συναίσθημα, είναι πιθανό να είναι το πιο πολύπλοκο από 

όλα. Ο Izard (1991) θεωρεί την αγάπη ως βασικό συναίσθημα της ανθρώπινης 

ύπαρξης το οποίο περιλαμβάνει δυνατές κοινωνικές προσκολλήσεις και είναι 

γεμάτο από ενδιαφέρον και χαρά. Θεωρεί ότι όλα τα είδη αγάπης έχουν κάποια 

κοινά χαρακτηριστικά, όπως προσκόλληση, αφοσίωση, πίστη και 
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προστατευτικότητα, αλλά διαχωρίζει τη ρομαντική αγάπη γιατί περιλαμβάνει και 

σεξουαλική έκφραση. Ο Sternberg (1987) προτείνει ένα τρισδιάστατο μοντέλο 

αγάπης, με τις τρεις διαστάσεις να είναι η οικειότητα, το πάθος και η αφοσίωση. 

Στη συνέχεια καθορίζει 8 είδη σχέσεων αγάπης που πρέπει να διαχωρίζονται: μη 

αγάπη (αδιάφορο), συμπάθεια (μόνο οικειότητα), ξελόγιασμα (μόνο πάθος), άδεια 

αγάπη (αφοσίωση μόνο από ένα άτομο), ρομαντική αγάπη (οικειότητα και πάθος), 

ανόητη αγάπη (πάθος και αφοσίωση), συμπονετική αγάπη (οικειότητα και 

αφοσίωση), ολοκληρωτική αγάπη (οικειότητα, πάθος και αφοσίωση). Η αγάπη είναι 

ένα διεθνές συναίσθημα που εντοπίζεται κατά τη διάρκεια της ιστορίας του 

ανθρώπου σε όλες τις κουλτούρες, από τον Αριστοφάνη που πρότεινε ότι η αγάπη 

είναι η προσπάθεια εύρεσης του άλλου μισού, ως τον Solomon (1994) που ορίζει 

την αγάπη ως μία προσπάθεια προσδιορισμού του ατόμου αναφορικά με ένα άλλο.  

Μερικά συναισθήματα είναι αυτό-αντανακλαστικά ή ενσυνείδητα, επειδή 

έχουν να κάνουν με προσωπικές αξιολογήσεις και κρίσεις. Περιλαμβάνουν ντροπή, 

ενοχή, όνειδος, εμπάθεια, υπερηφάνεια και ίσως ντροπαλότητα. Από τα παραπάνω 

συναισθήματα, τα τρία πρώτα είναι επίσης συναισθήματα κοινωνικού ελέγχου. Πιο 

συγκεκριμένα, το όνειδος είναι το πιο σημαντικό κοινωνικό συναίσθημα και η 

σημασία του, ως μηχανισμού κοινωνικού ελέγχου, αυξάνεται συνεχώς παρόλο που 

τα άτομα δεν το συνειδητοποιούν. Οι Harre και Parrott (1996) θεωρούν ότι α) η 

ντροπή διαθέτει αντικίνητρα για παραβίαση της κοινωνικής συναίνεσης και μέσα 

επιδιόρθωσης αυτής εφόσον παραβιαστεί και β) η ενοχή είναι αποτέλεσμα 

παραβίασης κάποιου κανόνα λόγω εξουσίας. Αντίστοιχα, ο Lewis (1993) θεωρεί ότι 

το όνειδος αφορά μία αξιολόγηση των ενεργειών κάποιου σε σχέση με τα 

παγκόσμια δεδομένα και τις παραβιάσεις κανόνων και στόχων. Υπό αυτή την 

έννοια, είναι αρνητικό, επίπονό και αποσυντονιστικό για τη σκέψη και τη 

συμπεριφορά. Από την άλλη πλευρά, η ενοχή είναι συναίσθημα επίπονο, αλλά ο 

πόνος κατευθύνεται απευθείας στην αιτία της αποτυχίας ή στο αντικείμενο το 

οποίο υπέστη κακό. Τέλος, η ντροπή θεωρείται παρόμοια με το όνειδος αλλά 

λιγότερο έντονη και πιο ευμετάβλητη.  

Συμπερασματικά, οι συγκεκριμένες θεωρίες τα πάνε καλά στους ορισμούς και 

προφανώς στο θέμα της διακριτής φύσης των συναισθημάτων. Επιπλέον, συχνά 

εξετάζουν τη σημασία της γνώσης, δημιουργούν συνδέσεις μεταξύ του 

συναισθήματος και της προσωπικότητας και λαμβάνουν υπόψη το βιολογικό, το 

κοινωνικό και το πολιτισμικό υπόβαθρο του συναισθήματος. Οι συγκεκριμένες 

θεωρίες όμως δεν είναι τόσο ευρείς και φιλόδοξες και οι στόχοι τους περιορίζονται 

στο να αναλύουν ένα συγκεκριμένο συναίσθημα ή στην καλύτερη περίπτωση μία 

ομάδα συναισθημάτων. Υπό αυτή την έννοια, οι θεωρίες αυτές μπορούν να 

εξεταστούν σε ένα σχετικά περιορισμένο πλαίσιο είτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
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ως συμπληρωματικές σε άλλες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί η εξαίρεση 

των ερευνών που σχετίζονται με το άγχος για το οποίο έχουν γίνει σημαντικές 

εμπειρικές και θεωρητικές έρευνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην 

κατανόηση των συναισθημάτων γενικότερα (Strongman, 2003). 

5.10 Αναπτυξιακή θεωρία  

Οι συγκεκριμένες θεωρίες εξετάζουν το συναίσθημα από την οπτική γωνία της 

αλλαγής καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο εάν το 

συναίσθημα βασίζεται σε βιολογικούς ή κοινωνικούς παράγοντες. Επιπλέον, 

ασχολούνται με τη γενικότερη κατανόηση του συναισθήματος, αφού για να 

ασχοληθείς με τη συναισθηματική ανάπτυξη χρειάζεται πρώτα να ερμηνεύσεις τι 

είναι το συναίσθημα και πώς λειτουργεί.  

Οι συγκεκριμένες θεωρίες συναισθηματικής ανάπτυξης ανήκουν σε δύο 

διακριτές κατηγορίες. Οι πρώτες και πιο απλές εμφανίζονται τη δεκαετία του 50’ 

και του 60’ και δεν είναι ιδιαίτερα επιδραστικές. Αυτές που εμπίπτουν στη δεύτερη 

κατηγορία, ξεκινούν από τα τέλη της δεκαετίας του 70’, όπου η κατανόηση της 

συναισθηματικής ανάπτυξης και ο ρόλος της γνώσης σε αυτή αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία. Τέλος, τα τελευταία χρόνια η σημαντικότητα του ελέγχου του 

συναισθήματος και πώς αυτό γίνεται εφικτό, αποκτά αυξανόμενη σημασία.  

Αρχικά, ο Sroufe (1979) ανέπτυξε τη θεωρία της κοινωνικό-συναισθηματικής 

ανάπτυξης, η οποία πρεσβεύει ότι η γνώση παίζει κεντρικό ρόλο στη 

συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου και υπό αυτή την έννοια, οι 

συναισθηματικές εμπειρίες προέρχονται από την αναγνώριση, την αξιολόγηση και 

βασίζονται σημαντικά στη γνωστική ανάπτυξη. Ακολούθως, ο Bowlby (1980), με 

τη θεωρία της προσκόλλησης, ασχολείται με την επιρροή του συναισθήματος στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας και των κοινωνικών σχέσεων. Θεωρεί ότι τα 

συναισθήματα κινούνται γύρω από τη διαδικασία της αξιολόγησης, οι 

συναισθηματικές εκτιμήσεις μπορούν να βιώνονται συνειδητά ή όχι και τονίζει τη 

σημαντικότητα της ερμηνείας της συναισθηματικής κατάστασης των άλλων. 

Αντίστοιχα, ο Giblin (1981) ανέπτυξε τη θεωρία ισορροπίας της συναισθηματικής 

ανάπτυξης, η οποία βασίζεται στη διάκριση των αισθημάτων και των 

συναισθημάτων. Οι πρώτες συναισθηματικές αντιδράσεις είναι τα αισθήματα τα 

οποία αποτελούν μη επεξεργασμένες απαντήσεις σε αισθητές ιδιότητες και/ή 

σωματικές αλλαγές. Πολλές φορές είναι αποδιοργανωτικά και οδηγούν στην 

απώλεια της ισορροπίας. Η συγκεκριμένη κατάσταση αντιμετωπίζεται με την 

ανάπτυξη των συναισθημάτων τα οποία είναι φυσιολογικές ή συμπεριφορικές 

αντιδράσεις και απευθύνονται κατευθείαν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Επιπλέον, ποικίλουν ανάλογα με την κατάσταση και τις αξιολογήσεις και 
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αντιπροσωπεύουν μία προσπάθεια διατήρησης της σταθερότητας. Μία σημαντική 

θεωρία συναισθηματικής ανάπτυξης αναπτύχθηκε από τους Izard και Malatesta 

(1987) και βασίζεται στην υπόθεση ότι τα συναισθήματα δημιουργούν ένα 

σύστημα που είναι ανεξάρτητο και αλληλοσχετιζόμενο με συμπεριφορικά και 

γνωστικά συστήματα υποστήριξης της ζωής του ατόμου. Αντιμετωπίζουν τα 

συναισθήματα ως διακριτούς υποκινητές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, σαν 

κύριους μοχλούς ανάπτυξης, που σε στιγμές κρίσης ή αλλαγής υποστηρίζουν τη 

συναισθηματική οργάνωση του ατόμου.  

Μία από τις πιο ολοκληρωμένες θεωρίες συναισθηματικής ανάπτυξης των 

τελευταίων χρόνων είναι αυτή των Fischer et al. (1988, 1990). Πιστεύουν ότι τα 

βασικά συναισθήματα προέρχονται από πολύ βασικές αξιολογήσεις κατά τη 

διάρκεια της νηπιακής ηλικίας, αλλά αργότερα πιο πολύπλοκα και επηρεαζόμενα 

από πολιτισμικούς παράγοντες συναισθήματα, εξαρτώνται από πιο συνθέτες 

αξιολογήσεις. Γενικά, συμφωνούν με τους περισσότερους θεωρητικούς ότι τα 

συναισθήματα έχουν νόημα, οργανώνουν το άτομο και το βοηθούν να 

προσαρμόζεται, αλλά τονίζουν ότι πάνω από αυτές τις υποθέσεις υπάρχουν 

ποικίλες γνωστικές διαδικασίες όπως η αξιολόγηση και η κρίση. Πιστεύουν ότι τα 

συναισθήματα ξεκινούν με αξιολόγηση της αλλαγής και συνεχίζουν με τη 

δυνατότητα προσαρμογής σε αυτή. Εναλλακτικά, η Camras (1991) θεωρεί ότι οι 

συναισθηματικές εκφράσεις του προσώπου, που παρουσιάζονται στην νηπιακή 

ηλικία, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης μετασχηματίζονται σε ευρύτερα 

συναισθηματικά συστήματα, όπως αυτά που συναντάμε στους ενήλικες. Επιπλέον,  

τονίζει ότι μία αλλαγή μπορεί να οδηγήσει ένα οργανισμό στην υιοθέτηση ενός 

νέου συστήματος συντονισμού (θεωρία των δυναμικών συστημάτων). Το 

τελευταίο, μπορεί να εξηγήσει αλλαγές που συμβαίνουν στις συναισθηματικές 

αντιδράσεις όταν οι καταστάσεις αλλάζουν (πχ. από δημόσιο σε ιδιωτικό τομέα).  

Ο Lewis (1992) θεωρεί ότι το συναίσθημα αλλάζει συνεχώς και έτσι οι 

συναισθηματικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται ως σχέδια μετάβασης. Επίσης, 

θεωρεί ότι η συναισθηματική εμπειρία εξαρτάται από τη γνωστική διαδικασία της 

αξιολόγησης και της ερμηνείας, διαδικασίες οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνται 

από την κοινωνικοποίηση. Επιπλέον, υποθέτει ότι το άτομο γεννιέται με διπολικές 

συναισθηματικές αντιδράσεις (δυσαρέσκεια-ευχαρίστηση) παρόλο που θεωρεί ότι 

παρεμβαίνει μεταξύ των δύο το ενδιαφέρον. Στους 3 μήνες εμφανίζονται η χαρά, η 

λύπη και η απέχθεια. Ο θυμός κάνει την εμφάνισή του μεταξύ 2-4 μηνών και 

στους 7-8 μήνες τα παιδία αρχίζουν να αισθάνονται το φόβο, ο οποίος απαιτεί την 

ικανότητα σύγκρισης ενός υφιστάμενου ερεθίσματος με κάποιο άλλο. Περίπου, 

στους 6 μήνες βιώνεται το συναίσθημα της έκπληξης και κατά το δεύτερο εξάμηνο 

αναπτύσσεται η συνείδηση που κάνει εφικτή την ανάδυση μίας νέας κατηγορίας 
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συναισθημάτων, τα ενσυνείδητα (ντροπή, εμπάθεια, ζήλια κτλ). Στην ηλικία των 2 

ετών το παιδί έχει τη γνωστική ικανότητα να κρίνει τη συμπεριφορά του 

αναφορικά με κάποια εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα, για αυτό και πλέον μπορεί 

να βιώνει τα αξιολογητικά συναισθήματα (περηφάνια, όνειδος, ενοχή κτλ.). Το 

συγκεκριμένο μοντέλο συναισθηματικής ανάπτυξης ολοκληρώνεται στην ηλικία 

των τριών χρονών. Σαφώς και μπορεί να εμπλουτιστεί αργότερα, αλλά πάντα 

βασίζεται στο τι έχει συμβεί μέχρι τότε. Επιπλέον, ο Harris (1993) θεωρεί ότι 

γνωρίζουμε ότι βιώνουμε ένα συναίσθημα και ότι αυτή η επίγνωση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για υπομείνουμε, να κρύψουμε ή να αλλάξουμε μια 

συναισθηματική κατάσταση.  

Η δύναμη των συναισθημάτων και ακολούθως οι προσπάθειες συντονισμού 

και ελέγχου τους αποτελεί ένα σημαντικό τομέα στις ψυχολογικές έρευνες. Μέσα 

στο παραπάνω πλαίσιο οι Campos et al. (1989) θεωρεί ότι τα συναισθήματα είναι 

διαδικασίες εγκαθίδρυσης, διατήρησης ή διακοπής σχέσεων μεταξύ του ατόμου και 

του εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος, όταν βέβαια τέτοιες σχέσεις είναι 

σημαντικές για αυτό. Η σημαντικότητα προέρχεται από τη σχετικότητα του στόχου, 

τη συναισθηματική επικοινωνία με σημαντικά άτομα και τον ηδονικό τόνο. Οι 

γνώσεις, κατά συνέπεια, πρέπει να ταιριάζουν σε αυτό το πλαίσιο ώστε να είναι 

σχετικές με τα συναισθήματα. Ο Thompson (1990) τονίζει ότι ο συντονισμός του 

συναισθήματος επηρεάζεται από την ανάπτυξη ικανοτήτων αιτιολόγησης και 

ερμηνείας. Αυτή η πολύπλοκη διαδικασία, υποστηρίζεται επιπλέον από την 

ανάπτυξη της συνειδητής επίγνωσης και τον τρόπο ελέγχου των αρνητικών 

συναισθημάτων. Με μια παρόμοια προσέγγιση, η Eisenberg (2000) θεωρεί ότι ο 

συντονισμός του συναισθήματος γίνεται μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικο-

συναισθηματικής ικανότητας και της ηθικής ανάπτυξης. Υποστηρίζει επίσης, ότι 

χωρίς συντονισμό του συναισθήματος υπάρχει φυσιολογική/σωματική 

υπερδιέγερση και για αυτό, η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι φτωχή. Γενικά, 

χαμηλά επίπεδα συναισθηματικού συντονισμού σχετίζονται με ανεξέλεγκτη, μη 

δημιουργική κοινωνική συμπεριφορά, επιθετικότητα και κοινωνική απόρριψη. 

Επιπλέον, οι θεωρητικοί συμφωνούν στο ότι ο συντονισμός του συναισθήματος 

εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της ζωής και ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν την 

τάση να το ρυθμίζουν καλύτερα από ότι οι νεότεροι (Strongman & Overton 1999). 

Μέχρι σήμερα όμως η πιο ενδελεχής ανάλυση συντονισμού του συναισθήματος 

έχει γίνει από τον Gross (1998), ο οποίος αντιμετωπίζει το συναίσθημα σαν μία 

τάση αντίδρασης που ακολουθεί την αντίληψη μίας πρόκλησης ή ευκαιρίας. Υπό 

αυτή την έννοια, προσδιορίζει το συντονισμό του συναισθήματος ως μία διαδικασία 

μέσω της οποίας τα άτομα εξετάζουν ποια συναισθήματα έχουν, πότε τα έχουν, 
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πώς τα βιώνουν και πώς τα εκφράζουν. Είναι μία διαδικασία που μπορεί να είναι 

αυτοματοποιημένη ή ελεγχόμενη, συνειδητή ή ασυνείδητη.  

Συμπερασματικά, ο τομέας της συναισθηματικής ανάπτυξης είναι θεωρητικά 

πλούσιος. Γενικά, οι πιο πρόσφατες θεωρίες διαθέτουν όλα τα γενικά 

χαρακτηριστικά μίας καλής θεωρίας, δίνουν επαρκείς εξηγήσεις για τη 

συναισθηματική ανάπτυξη, λαμβάνουν υπόψη τη σχέση μεταξύ βιολογικών και 

κοινωνικών παραγόντων και τις συνδέσεις με τη γνώση και την κινητοποίηση. 

Επιπλέον, εξετάζουν την αξιολόγηση, τη συνείδηση και προφανώς την παραγωγή 

και ανάπτυξη του συναισθήματος. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των 

συγκεκριμένων θεωριών που τις ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες θεωρίες είναι ότι 

διαχωρίζονται στο ερώτημα της γνώσης αν και όλες την αναφέρουν. Κάποιοι 

θεωρητικοί δεν τη λαμβάνουν υπόψη ή της δίνουν συμπληρωματικό ρόλο, ενώ 

κάποιοι άλλοι δίνουν στη γνώση και ιδιαίτερα στην αξιολόγηση κεντρική σημασία. 

Υπό αυτή την έννοια, οι συγκεκριμένες θεωρίες μπορούν να χωριστούν σε 

γνωστικές και μη γνωστικές, γεγονός πολύ σπάνιο στις θεωρίες των 

συναισθημάτων (Strongman, 2003). Οι θεωρίες των Izard και Malatesta και του 

Lewis θεωρούνται οι πιο ολοκληρωμένες. Ο Lewis λαμβάνει υπόψη τη γνώση, 

ασχολείται με την έννοια της αυτοεπίγνωσης, αλλά με ένα παλαιομοδίτικο τρόπο 

βασίζει τη θεωρία του στην ωρίμανση και την κοινωνικοποίηση. Από την άλλη 

πλευρά, οι άλλοι δύο δίνουν βαρύτητα στη διάρκεια της ζωής και αντιμετωπίζουν 

τα συναισθήματα σαν μηχανισμούς κινητοποίησης, ανεξάρτητους από τη γνώση 

(Strongman, 2003).   

5.11 Κοινωνική θεωρία  

Το συναίσθημα συχνά παρουσιάζεται ως ένα κοινωνικό φαινόμενο επειδή τις 

περισσότερες φορές το ερέθισμα των συναισθηματικών αντιδράσεων προέρχεται 

από άλλα άτομα. Ακόμα και αν τα συναισθήματα προκαλούνται από προσωπικές 

αναμνήσεις, αυτές συνήθως περιλαμβάνουν άλλους ανθρώπους ή την επίδραση 

τους. Για αυτό το λόγο, για πολλά χρόνια οι κοινωνικοί ψυχολόγοι εστίαζαν στη 

συναισθηματική έκφραση και στην αναγνώρισή της. Πιο πρόσφατα, οι τελευταίοι 

εστιάζουν την προσοχή τους σε άλλες πτυχές του συναισθήματος και αρχίζουν να 

εξερευνούν το συναίσθημα στις σχέσεις, στις πεποιθήσεις, στη δημιουργία ομάδων 

και στο κοινωνικό κλίμα.  

Όποτε αλληλεπιδρούμε με κάποιο άτομο βιώνουμε, εκφράζουμε ένα 

συναίσθημα και ταυτόχρονα, ελέγχουμε και ερμηνεύουμε τη συναισθηματική 

έκφραση του (όπως και το άλλο άτομο αναφορικά με εμάς). Είναι αυτή η 

πολύπλοκη, λεπτή και συχνά ασυνείδητη διαδικασία που δίνει βάθος στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι συναισθηματικές εκφράσεις δίνουν ερέθισμα σε άλλα 
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άτομα τα οποία αντιδρούν παρατηρώντας, κρίνοντας, κατηγοριοποιώντας και 

ενίοτε δίνοντας μία έκφραση απάντησης. Σε αυτή την κατεύθυνση, αντιδρούμε όχι 

μόνο στην έκφραση αλλά και σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το νόημα της. Στην 

κοινωνική ψυχολογία υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία σχετικά με τη μη λεκτική 

επικοινωνία, αλλά είναι κυρίως εμπειρική και περιγραφική.  

Ο Davitz (1969,1970) βάσισε τη θεωρία του στο ερώτημα τι εννοεί ένα 

άτομο όταν λέει ότι είναι ευτυχισμένο ή θυμωμένο ή λυπημένο. Θεωρεί ότι το 

νόημα των διαφόρων συναισθημάτων εξαρτάται από την εμπειρία και υποστηρίζει 

ότι αυτό πρέπει να εξετάζεται με τη χρήση της γλώσσας. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι 

το συναίσθημα σχετίζεται με ιδιωτικά γεγονότα και η ονομασία που του δίνουμε 

εξαρτάται από τη προσωπική εμπειρία. Για αυτό και δημιούργησε ένα λεξικό  

συναισθηματικών όρων όπου υπήρχε λεκτική περιγραφή των διάφορων 

συναισθηματικών καταστάσεων.  

Συμπερασματικά, η μεγαλύτερη συνεισφορά των θεωριών αυτής της 

προσέγγισης είναι η επισήμανση ότι κάθε μελέτη των θεωριών του συναισθήματος 

από κοινωνικούς ψυχολόγους, πρέπει να κάνει μια αναφορά στο γεγονός ότι για 

πολλά συναισθήματα χρησιμοποιούνται λιγότερες διαστάσεις κατά την περιγραφή 

τους από αυτές που τους αναλογούν πραγματικά. 

5.12 Κλινική θεωρία 

Πριν από 32 χρόνια η λέξη συναίσθημα δεν εμφανιζόταν καθόλου στη 2η έκδοση 

της Αφύσικης Ψυχολογίας (Davison & Neale, 1978) και μόνο σε 7 σελίδες στην 7η 

έκδοσης της (1997). Παρόλα αυτά, εξ’ ορισμού, το συναίσθημα εμπλέκεται σε όλες 

τις ψυχολογικές διαταραχές. Για παράδειγμα, η σχιζοφρένεια περιλαμβάνει συχνά 

συναισθηματική αλλαγή, η νεύρωση βασίζεται στο άγχος, η ψυχοπάθεια βασίζεται 

στην προφανή έλλειψη συναισθήματος και γενικά όλες οι ψυχιατρικές διαταραχές 

προκαλούνται από «συναισθηματικά προβλήματα».  

Οι συγκεκριμένες θεωρίες ασχολούνται με το πώς τα συναισθήματα μπορούν 

να προκαλέσουν δυσλειτουργία. Δε θεωρούν ότι αποτελούν τη πιο σημαντική αιτία 

αυτών των ψυχοπαθολογιών, αλλά εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο 

συνεισφέρουν. Επιπλέον, θεωρούν ότι τα συναισθήματα έχουν βιολογική βάση, ότι 

μας επιτρέπουν να καθορίζουμε στόχους, να επικοινωνούμε, να αλληλεπιδρούμε 

και παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή κάθε ατόμου.  

Οι Greenberg και Paivio (1997) προτείνουν πέντε πηγές δυσλειτουργιών που 

προκαλούν συναισθηματική διαταραχή, ήτοι: 1) Στρες, προέρχεται από την 

ανικανότητα πρόκλησης αλλαγών στη σχέση με το περιβάλλον, 2) 

Αποπροσανατολισμός, προέρχεται από την αποφυγή συναισθήματος, 3) Φτωχή 

προσαρμοστικότητα, προέρχεται από δυσκολίες ρύθμισης της συναισθηματικής 
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έντασης, 4) Διαταραχή μετατραυματικού στρες, προέρχεται από συναισθηματικό 

τραύμα και 5) Δυσπροσαρμοστικές συναισθηματικές αντιδράσεις, ακολουθούν τη 

δυσλειτουργική δημιουργία του συναισθηματικού νοήματος.  

Ακολούθως, ο Barlow (1991) τονίζει ότι το άγχος και η κατάθλιψη είναι 

απαραίτητα συστατικά κάθε συναισθηματικής δυσλειτουργίας. Επιπλέον, πιστεύει 

ότι το στρες, το άγχος και η δυσθυμία αλληλεπιδρούν με τα μεταβλητά 

συναισθήματα του ενθουσιασμού, του θυμού, του φόβου και της λύπης ώστε να 

παράξουν τέσσερις τύπους συναισθηματικής διαταραχής ήτοι, μανία, ξέσπασμα 

θυμού, πανικό και κατάθλιψη. Ο Watts (1992) θεωρεί ότι το συναίσθημα 

δημιουργείται από υποκειμενική εμπειρία και γνώση, συμπεριφορικά και σωματικά 

στοιχεία, σκέψεις και εικόνες, τάσεις για δράση και συμπεριφορά. Αρχικά τονίζει 

ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση διαχείρισης του συναισθήματος και 

ακολούθως εξετάζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου μία 

συναισθηματική αντίδραση να θεωρηθεί κατάλληλη. Ακόμα, θεωρεί ότι το άγχος 

αποτελεί μία σημαντική πτυχή διαχείρισης των απειλών που εκπορεύονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον και ταυτόχρονα τονίζει ότι υψηλά επίπεδα άγχους ή 

κατάθλιψης συνδέονται με μείωση της ικανότητας ενασχόλησης με γνωστικά 

πολύπλοκες εργασίες, επειδή καταλαμβάνουν όλη τη μνήμη και αφήνουν λίγους 

πόρους διαθέσιμους.  

Συνολικά, υπάρχουν πέντε ερευνητικές περιοχές σχετικές με την 

συναισθηματική δυσλειτουργία οι οποίες αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια: α) 

άγχος, β) αβεβαιότητα, γ) κατάθλιψη, δ) στρες και ε) αλλεξιθυμία. Αναλυτικότερα: 

Σύμφωνα με το Freud το άγχος είναι ένα σημάδι του εγώ αναφορικά με ένα 

πραγματικό ή πιθανό κίνδυνο. Η μη ευχαρίστηση που προκύπτει από μία απειλή 

προκαλεί άγχος και αυτό οδηγεί σε καταπίεση που αποτρέπει κάποιο κίνδυνο. Η 

συμπεριφορική-μαθησιακή θεωρία τονίζει ότι οι οργανισμοί μαθαίνουν να 

αποφεύγουν στρεσογόνα ερεθίσματα μέσω κάποιων ενδιάμεσων μηχανισμών. Οι 

ενδιάμεσοι αυτοί μηχανισμοί αποκαλούνται φόβος ή άγχος. Ο Mowrer (1953) και 

οι Dollard και Miller (1950), υποστηρίζουν ότι αναφορικά με τη μάθηση, το θετικό 

αποτέλεσμα μίας ενέργειας την ενδυναμώνει και κατά αυτό τον τρόπο αυξάνει την 

πιθανότητα επανάληψής της στο μέλλον. Υπό αυτή την έννοια, ο φόβος αποτελεί 

ένα σημαντικό, δευτερογενή παράγοντα μάθησης γιατί μπορεί να επισυναφθεί σε 

παλαιότερα ερεθίσματα και μπορεί να κινητοποιήσει και να ενδυναμώσει. Από την 

άλλη πλευρά, το άγχος αποτελεί μία ειδική μορφή φόβου, όταν η πηγή του 

τελευταίου είναι ασαφής ή διφορούμενη. Η φυσιολογική/σωματική θεωρία 

βασίζεται στη θεώρηση ότι μέρη του κεντρικού νευρικού συστήματος μπορεί να 

σχετίζονται γενικά με το συναίσθημα και ειδικά με το φόβο τον πανικό και το 

άγχος. Η φαινομενολογική θεωρία όμως αντιμετωπίζει το άγχος ως μία 
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φυσιολογική κατάσταση και πρεσβεύει ότι η ανάπτυξη και ωρίμανση του 

εξαρτώνται από την ελευθερία, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στη επίγνωση 

των πιθανοτήτων που υπάρχουν στη ζωή. Κλείνοντας, η γνωστική θεωρία τονίζει 

ότι το γνωστικό σύστημα δρα ως μία έξοδος κινδύνου για το σωματικό σύστημα 

και υπό αυτή την έννοια για την κατανόηση του άγχους πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη και τα δύο συστήματα.  

Επιπλέον, όλες οι θεωρίες του άγχους θεωρούν την αβεβαιότητα σαν ένα 

συστατικό του κομμάτι. Αβεβαιότητα θεωρείται το να είσαι μη σίγουρος για το 

μέλλον ή σε τι ενέργειες χρειάζεται να προβείς για να αντιμετωπίσεις μία απειλή. Ο 

Izard (1977, 1991) θεωρεί ότι το άγχος εξαρτάται απόλυτα από την αβεβαιότητα. 

Σύμφωνα με τον Barlow (2000), το άγχος εμφανίζεται να είναι αβεβαιότητα ή μη 

προβλεψιμότητα και καθορίζεται από το είδος της απειλής, τον τρόπο διαχείρισής 

της και την αντιμετώπιση των πιθανών μελλοντικών εκδοχών. Επιπλέον, παρόλο 

που το άγχος είναι καθαρά αρνητικό και μη ευχάριστο συναίσθημα μπορεί να είναι 

κινητοποιητικό και εμφανίζεται να είναι αναπόφευκτο και σε μερικές περιπτώσεις 

ουσιαστικό κομμάτι της ανθρώπινης υπόστασης.  

Ακολούθως, η κατάθλιψη είναι μία πολύπλοκη συναισθηματική διαταραχή η 

οποία όπως και το άγχος στις πιο ήπιες μορφές της βιώνεται από κάθε άνθρωπο σε 

κάποια στιγμή της ζωής του. Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία, η κατάθλιψη 

συνδέεται με την απώλεια κάποιου αγαπημένου ατόμου. Από την άλλη πλευρά, οι 

μαθησιακές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η κατάθλιψη αποτελεί μία κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από μείωση δραστηριότητας και η οποία ακολουθεί την απώλεια ή 

την απόσυρση ενός μεγάλου και συνηθισμένου υποκινητή/ενισχυτή. Η 

φυσιολογική/σωματική θεωρία υποστηρίζει ότι βασίζεται σε διαταραχές του 

μεταβολισμού ή σε νευρολογικά προβλήματα. Τέλος, οι γνωστικές θεωρίες 

θεωρούν ότι τα άτομα γίνονται καταθλιπτικά όταν έχουν κάνει ένα λογικό λάθος 

και διαστρεβλώνουν τα γεγονότα κατηγορώντας τον εαυτό τους.  

Σχετικά με την κατανόηση του στρες, ο Lazarus (1993, 1999) έχει να 

επιδείξει την πιο εμπεριστατωμένη έρευνα. Καθορίζει το ψυχολογικό στρες σαν μία 

μη ευνοϊκή αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον και υποστηρίζει ότι 

αποτελεί μία διαδικασία που επιταχύνει την αλλαγή. Όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, 

στόχος γίνεται η αλλαγή των συνθηκών προκειμένου να γίνουν ευνοϊκές. Αυτό 

αποτελεί την προσαρμογή-διαχείριση, μία διαδικασία που είναι κεντρική στην 

οριοθέτηση του στρες και του συναισθήματος. Μία διαφορετική προσέγγιση του 

Pennebaker (1999) δηλώνει ότι η εξιστόρηση ή το γράψιμο ιστοριών μας βοηθάει 

να κατανοήσουμε, να οργανώσουμε να θυμηθούμε και να ενοποιήσουμε τις 

σκέψεις και τα αισθήματά μας. Υπό αυτή την έννοια, βελτιώνει την 
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προβλεψιμότητα και τον έλεγχο, μειώνοντας την πιθανότητα άγχους, στρες και 

κατάθλιψης.  

Τέλος, η αλλεξιθυμία, που κυριολεκτικά είναι η έλλειψη λέξεων για 

αισθήματα, αναφέρεται στην περιορισμένη επίγνωση συναισθηματικών 

καταστάσεων, προσωπικών και κοινωνικών. Επιπλέον, σχετίζεται με την 

απορρύθμιση των συναισθημάτων και σε μερικές περιπτώσεις με τη σωματική και 

πνευματική ασθένεια. Ένα αλλεξιθυμικό άτομο έχει περιορισμένη επίγνωση της 

μείξης των αισθημάτων, χαμηλή ικανότητα περιγραφής πολύπλοκων 

διαφοροποιημένων συναισθηματικών καταστάσεων και καμία επίγνωση ότι τα 

συναισθήματα των άλλων είναι πολυδιάστατα.  

Συμπερασματατικά, το συναίσθημα μπορεί να αποσυντονίσει ή να 

απορυθμίσει το άτομο με ποικίλους τρόπους αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν λίγες 

γενικές θεωρίες συναισθηματικής διαταραχής. Επιπλέον, αυτό που προκύπτει από 

όλες τις θεωρίες που αναφέρθηκαν είναι η σημασία της αβεβαιότητας και της μη 

προβλεψιμότητας στη δημιουργία του άγχους και εν μέρει, στην αδυναμία 

ελέγχου. Επιπλέον, υπάρχουν ακόμα τρεις ερευνητικές περιοχές σχετικές με την 

συναισθηματική δυσλειτουργία οι οποίες αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια. Η 

πρώτη περιλαμβάνει το στρες και τη διαχείρισή του, η δεύτερη τονίζει τη σημασία 

της διήγησης στην κατανόηση και στη διαχείριση του συναισθηματικού τραύματος 

και η τελευταία τονίζει το ενδιαφέρον για την αλλεξιθυμία, η οποία και αποκτά 

κεντρικό ρόλο στη συναισθηματική δυσλειτουργία (Strongman, 2003). Μέσα στο 

παραπάνω πλαίσιο, ο Greenberg και ο Paivio κατηγοριοποίησαν τους τρόπους με 

τους οποίους το συναίσθημα μπορεί να προκαλέσει διαταραχή, ενώ ο Barlow 

(1991) δημιούργησε μία πλήρη θεωρία συναισθηματική διαταραχής η οποία είναι 

και η πιο σημαντική μέχρι σήμερα (Strongman, 2003). 

5.13 Μοντέλα ανάλυσης συναισθημάτων  

Όλοι οι προαναφερθέντες ερευνητές, ανεξάρτητα από τις θεωρίες που 

υποστηρίζουν για την ανάλυση των συναισθημάτων, χρησιμοποίησαν διάφορες 

ερευνητικές μεθόδους που εστιάζουν σε διαφορετικά ζητήματα σχετικά με τη 

μέτρηση και την αξιολόγηση του συναισθήματος. Τα εν λόγω μοντέλα εξέτασης 

των συναισθημάτων παρουσιάζονται παρακάτω:  

Προσαρμοστικά μοντέλα (adaptational models): τονίζουν τη προσαρμοστική 

λειτουργία των συναισθημάτων και προσπαθούν να εντοπίσουν το ερέθισμα που 

είναι ζωτικής σημασίας για το καλό του οργανισμού (LeDoux, 1996; Öhman, 

1988). 

Μοντέλα διαστάσεων (dimensional models): εξετάζουν τα συναισθήματα βάση 

της θέσης τους στις ακόλουθες διπολικές διαστάσεις, α) ευχαρίστηση-δυσαρέσκεια, 
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β) αδράνεια-διέγερση, και γ) αβεβαιότητα-έλεγχος (κυριαρχία) (Davitz, 1969; 

Russell, 1980; Watson, 1988). 

Μοντέλα αξιολόγησης (appraisal models): υποστηρίζουν ότι τα συναισθήματα 

προκαλούνται από τη γνωστική αξιολόγηση των αναδυόμενων καταστάσεων και 

γεγονότων, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και ελέγχους (Scherer, 1981; Smith & 

Ellsworth,1987; Frijda, 1986). 

Μοντέλα κινητοποίησης (motivational models): τα συναισθήματα 

αντιμετωπίζονται ως συμπτώματα κινητοποίησης και  ενεργοποίησης, βασισμένα 

κυρίως στην εξελικτική πορεία του ατόμου (Plutchik, 1962; Frijda, 1986; 

Buck,1985). 

Μοντέλα κυκλωμάτων (circuit models): βασίζονται στην υπόθεση ότι η 

διαφοροποίηση και ο αριθμός των θεμελιωδών συναισθημάτων καθορίζεται από το 

γεννητικό κώδικα και τα νευρικά κυκλώματα (Arnold, 1960; Panksepp, 1989; 

Rolls, 1992). 

Μοντέλα περιφερειακής ανάδρασης (peripheral feedback models): 

υποστηρίζουν ότι οι περιφερειακές αντιδράσεις, που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια 

ενός συναισθηματικού γεγονότος, καθορίζουν σε ένα σημαντικό βαθμό το αρχικό 

υποκειμενικό αίσθημα του ατόμου, μέχρι το σημείο που η σωματική διέγερση θα 

προκαλέσει το πραγματικό συναίσθημα του (James, 1884; Lange, 1885; 

Schachter & Singer, 1962; Damasio, 1994) 

Διακριτά μοντέλα συναισθήματος (discrete emotion models): βασίζονται στην 

θεωρεία των βασικών ή θεμελιωδών συναισθημάτων όπως ο θυμός, ο φόβος, η 

χαρά, η λύπη και η απέχθεια (Tomkins, 1962; Ekman, 1972; Izard, 1971). 

Λεξικολογικά μοντέλα (lexical models): περιλαμβάνουν θεωρητική ανάλυση 

της εννοιολογικής δομής, ιδιαίτερα σε σχέση με τους στόχους, υπογραμμίζοντας 

τις μείζονες συναισθηματικές λέξεις (Oatley & Johnson-Laird, 1987; Ortony et al., 

1988) 

Κοινωνικά κονστρουκτιβιστικά μοντέλα (social constructivist models): 

υποστηρίζουν ότι η σημασία των συναισθημάτων καθορίζεται κυρίως από τη 

κοινωνικοπολιτισμική συμπεριφορά και τα επικρατούντα πρότυπα αξιών  (Averill, 

1980; Harré, 1986; Shweder, 1993). 

Τα προαναφερθέντα μοντέλα, άλλα λιγότερο άλλα περισσότερο, 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία και αποκωδικοποίηση της 

λειτουργίας του συναισθήματος, με τρόπο αυτόνομο ή συνδυαστικό. Η παρούσα 

διδακτορική διατριβή χρησιμοποιεί μοντέλα διαστάσεων (dimensional models) για 

την εξέταση των συναισθηματικών στάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΞΙΕΣ και ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

“... όλη η συμπεριφορά μας διαμορφώνεται από τις αντιλήψεις, τη προσωπικότητα, τα συναισθήματα 

και τις εμπειρίες μας.” – Langton and Robbins 

 
Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται οι παράγοντες που η διεθνής έρευνα έχει υποδείξει 

ότι επηρεάζουν περισσότερο την αποτελεσματική συμπεριφορά του ατόμου 

απέναντι στην ασάφεια και την αβεβαιότητας της αλλαγής. Επιπλέον, εξετάζεται η 

έννοια της χρηματοοικονομικής απόδοσης των οργανισμών και η σχέση της με την 

ανοχή της ασάφειας. Παράλληλα, διαμορφώνονται προοδευτικά οι αντίστοιχες 

ερευνητικές υποθέσεις.  

Όπως τονίστηκε παραπάνω, η ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας επηρεάζεται 

από ένα πλήθος ατομικών, συμπεριφορικών, γνωστικών και συναισθηματικών 

παραγόντων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο σημαντικοί, ήτοι: α) τα 

συναισθήματα απέναντι στην αλλαγή (emotions), β) η εργασιακή ικανοποίηση (job 

satisfaction), γ) η οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment), δ) το 

κέντρο ελέγχου (locus of control), ε) η εμπλοκή (involvement), στ) η 

συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence) και ζ) οι πολιτισμικές αξίες 

(cultural values). 

6.1 Συναισθήματα (Emotions) 

Σύμφωνα με την ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου, καμιά πλευρά της 

πνευματικής ζωής του ατόμου δεν είναι πιο σημαντική από το συναίσθημα 

αναφορικά με τη ποιότητα και το νόημα που προσδίδει στην ύπαρξη του 

(Strongman, 2003). Το συναίσθημα αντιμετωπίζεται ως μια πολυσύνθετη τάση για 

δράση, σε σχέση με κάποιο ερέθισμα του εξωτερικού ή του εσωτερικού 

περιβάλλοντος. Το συναίσθημα δηλαδή είναι μια υποκειμενική μορφή αντίδρασης 

του οργανισμού στις εξελίξεις του περιβάλλοντος (Frijda, 1986) και εκπορεύεται 

από την θετική ή αρνητική αντίληψη ενός γεγονότος η οποία μπορεί να ευνοεί η 

να εμποδίζει την επίτευξη των προσωπικών στόχων (Lazarus, 1991). Επιπλέον, το 

συναίσθημα ως ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της ζωής του ατόμου, ασκεί 

μεγάλη επίδραση σε όλες τις εκφάνσεις της δραστηριοποίησης του και ορισμένες 

φορές επιβάλλεται στη λογική και στις πεποιθήσεις του.  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, τα συναισθήματα στο χώρο της εργασίας 

διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και σε τελική ανάλυση προσδιορίζουν 

τον τρόπο επικοινωνίας του ατόμου με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον 
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του. Τα θετικά συναισθήματα στο χώρο της εργασίας μπορούν να συμβάλλουν 

αποφασιστικά στην επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, ενώ τα 

αρνητικά να αποτελέσουν αξεπέραστο τροχοπέδη (Staw, et al, 1994). Για αυτό το 

λόγο, η διαχείριση των συναισθημάτων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

χαρακτηριστικό της οργανωσιακής ζωής.  

Το ενδιαφέρον για τις συναισθηματικές αντιδράσεις στην εργασία για πολλά 

χρόνια παρέμενε χαμηλό, αλλά από τα μέσα της δεκαετίας του 80’ και μέχρι 

σήμερα έγινε από τα πιο σημαντικά ερευνητικά πεδία της οργανωσιακής 

συμπεριφοράς (Brief & Weiss, 2002). Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική 

πρόοδος σχετικά με τη κατανόηση της δομής και του ρόλου των συναισθημάτων 

στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι οργανωσιακοί ψυχολόγοι χρησιμοποίησαν 

σχεδόν όλες τις επιστημονικές εξελίξεις προκειμένου να προσπαθήσουν να 

κατανοήσουν τη συμπεριφορά στην εργασία, να ερμηνεύσουν τα συναισθήματα 

των εργαζομένων και τη γνωστική τους συμπεριφορά. Σε αυτή τη κατεύθυνση, η 

διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ του συναισθήματος και 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, της κινητοποίησης, της προσαρμοστικότητας, 

της επικοινωνίας, της γνώσης, της μάθησης, της σκέψης, της ηγεσίας, της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης, της διαχείρισης κρίσεων και αλλαγής του ατομου και 

του οργανισμού κ.α. 

Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν πολλά ζητήματα που χρίζουν 

περαιτέρω έρευνας παγκοσμίως. Ο Zerbe (1997), σε συνεργασία με 29 ερευνητές 

από όλο το κόσμο, δημιούργησε μια λίστα θεμάτων που χρειάζονται ακόμα 

περισσότερη έρευνα στο τομέα των συναισθημάτων κατά την εργασία. Μεταξύ 

άλλων αναφέρεται η μέτρηση του συναισθήματος και της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, η επίδραση του συναισθήματος στη κουλτούρα και στην 

οργανωσιακή επικοινωνία, οι δια-πολιτισμικές και φυλετικές επιδράσεις, η 

επίδραση των συναισθημάτων στην εργασιακή ικανοποίηση και οργανωσιακή 

αφοσίωση, οι αιτίες και τα αποτελέσματα συγκεκριμένων συναισθημάτων (π.χ. 

θυμός, ευχαρίστηση, ζήλια) και ο ρόλος της διέγερσης και της ευχαρίστησης στην 

συμπεριφορά. Τέλος, οι Fisher και Ashkanasy (2000) σε μια αντίστοιχη παγκόσμια 

ερευνητική προσπάθεια με τη συνεργασία 40 ερευνητών, προσθέσανε μεταξύ 

άλλων τη συναισθηματική εργασία, την αποδοχή της αλλαγής και τις επιδράσεις 

της συναισθηματικής νοημοσύνης. 

6.1.1 Διαστάσεις συναισθημάτων 

Η βιβλιογραφία προτείνει ότι όλα τα συναισθήματα μπορούν να εξεταστούν κατά 

μήκος διπολικών και ανεξάρτητων διαστάσεων. Για παράδειγμα, οι Smith και 

Ellsworth (1987), προτείνουν έξι διαστάσεις: α) την επιθυμία για τη νέα 
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κατάσταση, β) τη προσπάθεια που καταβάλει κάποιος για τη συγκεκριμένη 

κατάσταση, γ) το βαθμό βεβαιότητας της κατάστασης, δ) τη προσοχή που κάποιος 

θέλει να αφιερώσει στο συγκεκριμένο γεγονός, ε) τον έλεγχο πάνω στην 

συγκεκριμένο γεγονός, και στ) τον έλεγχο που αποδίδεται σε μη ανθρώπινες 

δυνάμεις. Από την άλλη, οι Russell (1989), Watson και Tellegen (1985), και Warr 

(1994) υποστηρίζουν ότι όλες οι συναισθηματικές στάσεις μοιράζονται δυο κοινές 

διπολικές διαστάσεις, την ευχαρίστηση-pleasure (ηδονιστικό τόνο) και τη 

διέγερση-arousal. Επιπλέον, άλλοι ερευνητές (Mehrabian & Russel, 1974; Tiedens 

& Linton, 2001) προτείνουν και μια τρίτη διπολική διάσταση, τη κυριαρχία-

dominance (επίπεδο ελέγχου της αβεβαιότητας). Οι τρεις τελευταίες επικρατούσες 

διαστάσεις αναλύονται παρακάτω (Nicolaidis & Katsaros, 2010): 

Η ευχαρίστηση αναφέρεται στο βαθμό της ευχαρίστησης των συναισθημάτων 

και μετριέται με τη χρήση θετικών και αρνητικών πόλων. Η ευχαρίστηση ορίζεται 

σαν το αίσθημα χαράς, ενθουσιασμού ή ικανοποίησης το οποίο λαμβάνεται από μια 

εμπειρία (Longman Dictionary of Contemporary English, 2003) και βιώνετε κυρίως 

σε καταστάσεις κατά τις οποίες το άτομο αισθάνεται ασφάλεια, βεβαιότητα και δεν 

χρειάζεται να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για την επίτευξη κάποιου σκοπού 

(Smith & Ellsworth, 1987). Οι Bearden et al. (1993) προσεγγίζουν την 

ευχαρίστηση σαν μια αισθηματική κατάσταση η οποία εκλαμβάνεται διαφορετικά 

από τη προτίμηση, τη συμπάθεια και τη θετική ενδυνάμωση. Σε αυτή τη 

κατεύθυνση, η Fredrickson (2000) θεωρεί πως το συναίσθημα της ευχαρίστησης 

είναι ξεχωριστό από την ικανοποίηση ή την ηδονή και αναφέρει πως η 

ευχαρίστηση είναι πιθανώς το πιο υποτιμημένο συναίσθημα στις δυτικές κοινωνίες.  

Πιο λεπτομερώς, τα αισθήματα χαράς, εμπιστοσύνης, ενθουσιασμού, 

προνοητικότητας και έκπληξης θεωρούνται ότι προκαλούν ευχαρίστηση, ενώ 

αισθήματα θλίψης, φόβου, θυμού, άγχους και απέχθειας το αντίθετο (Fredrickson, 

1998; Weiss & Cropanzano, 1996). Επιπλέον, οι επιδράσεις της ευχαρίστησης 

θεωρούνται περισσότερο γνωστικές παρά σωματικές και μπορούν να ωθήσουν το 

άτομο να επιδιώξει την συγκεκριμένη απόλαυση στο περιβάλλον δραστηριοποίησης 

του (επιχειρησιακό και κοινωνικό), ενσωματώνοντας τις αποκτώμενες εμπειρίες 

στην συνολική θεώρηση που έχει για τον εαυτό του και τον κόσμο γενικότερα 

(Izard 1971).  

Σε σχέση με την οργανωσιακή αλλαγή, όταν η τελευταία προκαλεί αισθήματα 

ευχαρίστησης στους εργαζομένους, τότε αυτοί θα την πιστέψουν, θα τη 

οικειοποιηθούν, θα την υποστηρίξουν και εν τέλει θα την υλοποιήσουν με επιτυχία. 

Όταν όμως η αλλαγή έχει την αντίθετη επίδραση στο συναισθηματικό κόσμο των 

εργαζομένων, πάντα σχεδόν καταλήγει σε αποτυχία (Lazarus, 1991).    
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Η διέγερση αποτελεί την αιτία ενεργοποίησης των ατόμων και ανάδυσης 

συγκεκριμένων συναισθημάτων ή αντιδράσεων (Longman Dictionary of 

Contemporary English, 2003). Η οργανωσιακή θεωρεία αναφέρει ότι η διέγερση α) 

επηρεάζει το βαθμό της προσπάθειας που καταβάλλει κάποιος σε μια συγκεκριμένη 

εργασία (George & Brief, 1996; Lazarus, 1991), β) είναι μια συναισθηματική 

κατάσταση η οποία ποικίλει κατά μήκος μιας μοναδικής διάστασης, από την 

ύπνωση ως την αλλοφροσύνη (Bearden et al., 1993), γ) εμφανίζεται να είναι 

επικουρική στη γνωστική αποδοτικότητα επειδή επιτρέπει τους εργαζομένους να 

αναπτύσσουν αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμογής κατά τη διάρκεια 

πολύπλοκων καταστάσεων (Kaufman, 1999), και δ) έχει μια ανεστραμμένη U 

σχέση με την ικανότητα των εργαζομένων να αξιολογούν τη διαδικασία της 

αλλαγής και την προσωπική τους απόδοση κατά τη διάρκειά της υλοποίησης της 

(Kaufman, 1999).  

Από την άλλη πλευρά, το επίπεδο της διέγερσης αναφέρεται στην ένταση των 

δημιουργουμένων συναισθημάτων. Όπως αναφέρεται και στη σχετική 

βιβλιογραφία, η υπερβολική διέγερση που προκαλείται από υψηλή 

ασάφεια/αβεβαιότητα μπορεί να α) έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της 

εμπιστοσύνης και της ικανότητας για αντίδραση και εκπορεύεται από το γενικότερο 

φόβο για την απώλεια της προσωπικής γνώσης (Drew & Smith, 1995), β) επιφέρει 

αποπροσανατολισμό στη γνωστική απόδοση εξαιτίας της μείωσης της προσπάθειας 

και της προσοχής που αφιερώνεται στις σχετικές διαδικασίες (Kaufman, 1999), γ) 

οδηγήσει τα άτομα να νιώσουν δισταγμό και κατά αυτό τον τρόπο, να τα 

καταστήσει απρόθυμα να αντιδράσουν (Liu & Perrewé, 2005) και δ) αποβεί 

αντιπαραγωγική (Khodabakhsh & Kolivand, 2006). 

Συνολικά, ένα μέτριο επίπεδο συναισθηματικής διέγερσης συνήθως σχετίζεται 

με υψηλό βαθμό ετοιμότητας για αλλαγή, ενώ ένας υπερβολικός βαθμός οδηγεί 

κατά κανόνα σε μη ανοχή της επιχειρησιακής ασάφειας/αβεβαιότητας (Krohne, 

1996). 

Η κυριαρχία αποτελεί την ιδιότητα του να είναι κάποιος περισσότερο ισχυρός, 

σημαντικός ή αξιοπρόσεκτος από άλλους ανθρώπους, πράγματα ή καταστάσεις 

(Longman Dictionary of Contemporary English, 2003). Επιπλέον, η κυριαρχία 

προσδιορίζεται ως ένα αίσθημα ελέγχου και επιρροής του ατόμου στο περιβάλλον 

ή/και ως η αίσθηση του μη ελεγχόμενου από άλλες καταστάσεις ή άλλους. 

Βασίζεται με αυτό τον τρόπο, στην έκταση κατά την οποία κάποιος είναι 

αδέσμευτος και ελεύθερος να ενεργεί με ποικίλους τρόπους κατά τη διάρκεια των 

αλλαγών  (Bearden et al., 1993). Συνεπώς, όταν η κυριαρχία και ο έλεγχος είναι 

σε υψηλά επίπεδα, η αλλαγή δεν θα προκαλέσει τραυματικές και επίπονες 
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διεργασίες οι οποίες με τη σειρά τους θα οδηγούσαν σε αρνητικές συναισθηματικές 

αντιδράσεις (Spector, 1998).  

Κατά συνέπεια, τα άτομα με ισχυρό το αίσθημα της κυριαρχίας είναι πολύ 

ικανά στην διαχείριση προβλημάτων και προκλήσεων, είναι απαιτητικά, δυναμικά, 

αποφασιστικά, με ισχυρή θέληση και φιλοδοξίες (Furlow, 2000). Αντίστοιχα,  η 

χαμηλή κυριαρχία που συχνά προκαλείται από την ασάφεια και την αβεβαιότητα 

της αλλαγής είναι αφενός θετικά συσχετισμένη με το στρες (Ashford, 1988) και τις 

προθέσεις αποχώρησης (Greenhalgh & Sutton, 1991) και αφετέρου είναι αρνητικά 

συσχετισμένη με την εργασιακή ικανοποίηση, την εργασιακή δέσμευση και 

αφοσίωση (Ashford et al., 1989), και την εμπιστοσύνη μέσα σε ένα οργανισμό 

(Schweiger & Denisi, 1991). 

6.1.2 Συναισθήματα και οργανωσιακή αλλαγή 

Τα συναισθήματα είναι ενσωματωμένα και αδιαχώριστα συστατικά της 

οργανωσιακής ζωής (Ashforth & Humphrey, 1995). Επιπλέον, οι λόγοι και οι αιτίες 

της συναισθηματικής συμπεριφοράς θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη, 

ακόμα και αν φαίνονται μικρής σημασίας, γιατί τα συναισθήματα συσσωρεύονται. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Robbins (2005), δεν είναι σημαντική η 

ένταση των ενοχλήσεων και των αναστατώσεων, αλλά η συχνότητα με την οποία 

συμβαίνουν. 

Όσον φορά την οργανωσιακή αλλαγή, τα συναισθήματα α) θεωρούνται 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά διατήρησης των προσωπικών και οργανωσιακών αξιών 

κατά τη διάρκεια σύνθετων καταστάσεων που σηματοδοτούν την ανάγκη για 

αλλαγή (Lazarus, 1991), β) αντιπροσωπεύουν τη συνολική προσωπική αξιολόγηση 

της αλλαγής (Petty & Wegener, 1998) και γ) αντικατοπτρίζουν τη δημιουργουμένη 

ψυχολογική τάση η οποία μπορεί να είναι υπέρ ή κατά της αλλαγής (Eagly & 

Chaiken, 1998). Επιπλέον, μπορεί να είναι τόσο έντονα ώστε οι ερευνητές τα 

παρομοιάζουν με τις αντιδράσεις των ατόμων σε τραυματικές απώλειες όπως ο 

θάνατος και διαζύγιο (Henderson-Loney, 1996; Grant, 1996; Kubler-Ross, 1969). 

Κατά ακολουθία, πολλοί επιστήμονες προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη πολύπλοκη 

φύση των συναισθημάτων κατά τη διάρκεια μιας επιχειρησιακής μετάβασης και την 

επιρροή τους στην συνολική αποδοτικότητα της αλλαγής (George & Jones, 2001; 

Huy, 1999; Paterson & Härtel, 2002).  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, τα συναισθήματα των εργαζομένων επηρεάζουν 

άμεσα κάθε οργανωσιακή αλλαγή γιατί ασκούν επιρροή στη πολυδιάστατη 

διαδικασία της επικοινωνίας, της κινητοποίησης, της προσαρμογής, του 

καταμερισμού της εξουσίας και παράλληλα, επικουρούν τις γνωστικές 

συμπεριφορές (Doorewaard & Benschop, 2003). Επιπλέον, διεθνείς έρευνες 
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αναφορικά με τη λειτουργία των συναισθημάτων ως προς την οργανωσιακή 

αλλαγή, αναφέρουν ότι σε περιπτώσεις που τα μέλη ενός οργανισμού 

αντιλαμβάνονται θετικά τη προτεινόμενη αλλαγή, είναι πολύ πιθανό να 

προσπαθήσουν να διαφοροποιήσουν την υφιστάμενη κατάσταση και πιο 

σημαντικά, να αντέξουν την αναδυόμενη απογοήτευση και απώλεια (π.χ. Liu & 

Perrewé, 2005).  

Ειδικότερα, αν και διάφορες έρευνες κατέληξαν στο ότι τα συναισθήματα ως 

προς την αλλαγή δεν προκαλούν αυστηρά καθορισμένα αποτελέσματα (π.χ. 

Lazarus, 1991), οι Schweiger και DeNisi (1991) υποστηρίζουν ότι τα 

συναισθήματα που προκαλούνται από την αβεβαιότητα της οργανωσιακής 

αλλαγής, επιφέρουν άγχος, στρες και μειώνουν την εργασιακή ικανοποίηση, 

αφοσίωση και πίστη. Παρόμοια, την ίδια περίπου χρονική περίοδο, υποστηρίχτηκε 

ότι τα συναισθήματα: α) αποτελούν διακριτούς υποκινητές της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και σε στιγμές κρίσης ή αλλαγής υποστηρίζουν τη συναισθηματική 

οργάνωση του ατόμου (Izard & Malatesta, 1987), β) είναι διαδικασίες 

εγκαθίδρυσης, διατήρησης ή διακοπής σχέσεων μεταξύ του ατόμου και του 

εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος (Campos, 1989), γ) επιτρέπουν την 

ευελιξία αναφορικά με την αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα, είναι παράγοντας 

κινητοποίησης, μπορεί να τύχει επικοινωνίας και επιτρέπει το κοινωνικό δέσιμο 

(Rolls, 1990), δ) μπορούν να τροφοδοτήσουν με πολύτιμες πληροφορίες τα άτομα 

έτσι ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον δραστηριοποίησης τους (Plutchik, 1980; Schwarz, 1990) και ε) 

σχετίζονται άμεσα με την ανθρώπινη προσαρμοστικότητα και εξέλιξη (Izard, 

1991). 

Μεταγενέστερες έρευνες πρόσθεσαν ότι τα συναισθήματα α) εμφανίζονται ως 

αλλαγές στην ετοιμότητα για ενέργεια η οποία μπορεί να πάρει τη μορφή αλλαγών 

στην ενεργοποίηση, στη γνωστική ετοιμότητα και στην τάση για δράση. Υπό αυτή 

την έννοια, το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του συναισθήματος είναι η 

ετοιμότητα για αλλαγή (Frijda, 1992), β) συνδέονται με την ευελιξία και την 

καινοτομία κατά τη διάρκεια τις επίλυσης των αναδυόμενων προβλημάτων (Staw & 

Barsade, 1993), γ) παράγουν συμπεριφορές που είναι εστιασμένες, διαρκείς και 

επικουρικές στην υλοποίηση της προτεινόμενης αλλαγής (Kotter, 1995), δ) 

εμφανίζουν μια μεγάλη ποικιλία η οποία εκτείνεται από έντονα θετικά 

συναισθήματα (π.χ. ενθουσιασμός και ικανοποίηση), σε έντονα αρνητικά 

συναισθήματα (π.χ. άγχος, θυμός, φόβος) (Barger & Kirby, 1995; Piderit, 2000) 

και ε) έχουν θετική σχέση με μια δημιουργική και εποικοδομητική προσέγγιση της 

συνολικής διαδικασίας της αλλαγής (Fredrickson, 1998). 
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Στην ίδια κατεύθυνση, οι πιο σύγχρονες έρευνες τονίζουν ότι τα 

συναισθήματα α) επηρεάζουν αποφασιστικά τις ατομικές συμπεριφορές, 

καλλιεργούν την ανθρώπινη αντοχή και υποστηρίζουν τις σχέσεις των 

οργανωσιακών μελών (Fredrickson, 1998, 2000), β) εμφανίζονται να είναι 

κριτικής σημασίας για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων και 

μετασχηματισμών (Eby et al., 2000), γ) αποτελούν γεγονότα που σχετίζονται με 

σημαντικά επιτεύγματα επιφέρουν ενθουσιασμό στους εργαζομένους, ενώ τα 

αντίστοιχα που παρεμβαίνουν στην απόδοση τους οδηγούν σε αγανάκτηση (Basch 

&  Fisher, 2000) και δ) οδηγούν σε γνωστικές συμπεριφορές πρόληψης (Liu & 

Perrewé, 2005). Κατά συνέπεια, οι συναισθηματικές καταστάσεις που εγείρονται 

από συγκεκριμένες οργανωσιακές συμπεριφορές και εξελίξεις μπορούν να 

καθορίσουν σε ένα σημαντικό βαθμό αν μια προσπάθεια για αλλαγή θα επιτύχει ή 

όχι (Huy, 1999).  

Σύμφωνα με τη παραπάνω ανάλυση, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι 

συναισθηματικές στάσεις απέναντι στην αλλαγή (ευχαρίστηση, διέγερση, 

κυριαρχία) αποτελούν σημαντικούς συμμάχους σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία 

αλλαγής και μπορούν να προκαλέσουν υψηλά επίπεδα ανοχής της 

ασάφειας/αβεβαιότητας. Αντίστοιχα προκύπτουν και οι πρώτες υποθέσεις της 

έρευνας:  

Υπόθεση 1α: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας βιώνουν 

υψηλότερη ευχαρίστηση 

Υπόθεση 1β: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας βιώνουν 

μετρίου επιπέδου διέγερση 

Υπόθεση 1γ: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας βιώνουν 

υψηλότερη κυριαρχία 

6.2 Εργασιακή ικανοποίηση (Job Satisfaction) 

Η εργασία ενός ατόμου είναι κάτι περισσότερο από προφανείς, τυποποιημένες, 

καθημερινές δραστηριότητες και πρακτικές, από τη στιγμή που προϋποθέτει 

κοινωνικές συναναστροφές και αλληλεπιδράσεις, αποδοχή οργανωσιακών κανόνων 

και πολιτικών, στόχους απόδοσης και συγκεκριμένες εργασιακές συνθήκες. Αυτό 

σημαίνει ότι ο προσδιορισμός της εργασιακής ικανοποίησης είναι πολυδιάστατος 

και ως εκ τούτου, πολύπλοκος. 

Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί μια στάση. Γενικότερα, οι στάσεις 

θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο συστατικά στοιχεία: το 

συναισθηματικό (συναισθήματα, αισθήματα κ.λπ.) και το γνωστικό (πεποιθήσεις, 

κρίση, σύγκριση κ.λπ.) (Eagly & Chaiken, 1993). Ειδικότερα, η εργασιακή 

ικανοποίηση αναφέρεται σε μία συλλογή αισθημάτων που τα άτομα έχουν σε 
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σχέση με την εργασία τους και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές διαστάσεις της 

οργανωσιακής συμπεριφοράς (Ghazzawi, 2008). Ένα άτομο με υψηλή εργασιακή 

ικανοποίηση διατηρεί θετικά αισθήματα απέναντι στην εργασία του, ενώ ένα άτομο 

δυσαρεστημένο με την εργασία του κατέχει αρνητικά αισθήματα.  

Η εργασιακή ικανοποίηση έχει οριστεί μεταξύ άλλων ως: α) μια θετική 

συναισθηματική κατάσταση η οποία προέρχεται από την αξιολόγηση των 

εργασιακών εμπειριών (Locke, 1976), β) η συνολική αξιολόγηση ενός 

εργαζομένου σχετικά με την εργασία και τα καθήκοντα τα οποία έχει αναλάβει 

(Andrisani, 1978), γ) το άθροισμα των συναισθηματικών αντιδράσεων που έχει το 

άτομο για την εργασία του, οι οποίες απορρέουν από την σύγκριση που κάνει 

ανάμεσα στα οφέλη που αποκομίζει και σε αυτά που θα επιθυμούσε να έχει 

(Cranny et al., 1992), δ) η συναισθηματική και γνωστική συμπεριφορά ενός 

εργαζομένου σε σχέση με ποικίλες διαστάσεις της εργασίας του (Wong et al., 

1998; Wright & Cropanzano, 1997), ε) μια θετική συναισθηματική ψυχολογική 

κατάσταση η οποία εκπορεύεται από την ευχαρίστηση που ένας εργαζόμενος 

αντλεί από την εργασία του (Spector, 1998), στ) μια ομάδα συναισθημάτων και 

πεποιθήσεων που έχει ένα άτομο αναφορικά με την εργασία του (George & Jones, 

1999) και ζ) θετικά συναισθήματα σχετικά με την εργασία κάποιου ατόμου τα 

οποία εκπορεύονται από την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της εργασίας του  

(Robbins & Judge, 2007). 

Δύο προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μέτρηση της εργασιακής 

ικανοποίησης: α) η ενιαία παγκόσμια διαβάθμιση, που δεν είναι τίποτα περισσότερο 

από την απόκριση των ατόμων σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, χρησιμοποιώντας 

διάφορες κλίμακες με δύο πόλους (πλήρη δυσαρέσκεια και πλήρη ικανοποίηση), 

και β) η προσέγγιση του σκορ αθροίσματος, που είναι πιο πολυδιάστατη, 

αναγνωρίζει τα σημαντικότερα στοιχεία μίας εργασίας και ύστερα ρωτά τα άτομα 

πώς αισθάνονται για αυτά. Κάθε παράγοντας βαθμολογείται ξεχωριστά και ύστερα 

προστίθεται προκειμένου να προσδιοριστεί η συνολική εργασιακή ικανοποίηση. Αν 

και έχουν γίνει πολλές έρευνες προκειμένου να προσδιοριστεί η πιο επιτυχής 

μέθοδος, καμία δεν έχει αποδείξει την υπεροχή της έναντι της άλλης. Η καλύτερη 

εξήγηση για αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι η έννοια της εργασιακής ικανοποίησης 

είναι εξαιρετικά πολυδιάστατη ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η ουσία της από 

μία μόνο ερώτηση.  

Σύμφωνα με τη θεωρεία των γεγονότων επηρεασμού (affective events 

theory), η εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζεται άμεσα από τα υφιστάμενα 

συναισθήματα και τις συναισθηματικές αντιδράσεις σε όλη τη διάρκεια της 

εργασιακής πορείας (Fischer, 2002). Σχετικά, οι “σχεσιακές θεωρίες” τονίζουν ότι 

η αλληλεπίδραση μεταβλητών όπως τα εργασιακά χαρακτηριστικά, οργανωσιακά 
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γνωρίσματα και προσωπικά χαρακτηριστικά, επηρεάζει σε καίριο βαθμό την 

εργασιακή ικανοποίηση (Hoy & Miskel, 1996). Επιπλέον, οι Hackman και Oldham 

(1980) τονίζουν ότι η εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζεται από πέντε εργασιακά 

χαρακτηριστικά: ποικιλία δεξιοτήτων (skill variety), ταυτότητα έργου (task 

identity), σημαντικότητα (significance), αυτονομία (autonomy), και ανάδραση 

(feedback). Στην ίδια κατεύθυνση, πολλοί σημαντικοί παράγοντες προσδιορισμού 

του επίπεδου της εργασιακής ικανοποίησης αποτελούν η δικαιοσύνη νομής (θεωρία 

της ισότητας, Adams, 1963), η  διαδικαστική δικαιοσύνη η οποία εστιάζει στην 

ορθότητα των διαδικασιών και μέσων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

των εργαζομένων (DeConick & Stilwell, 1996), οι αμοιβές, η αναγνώριση της αξίας 

του έργου από τους προϊσταμένους, ο βαθμός αφοσίωσης στην επιχείρηση (Hom & 

Griffeth, 1991), η πολυσημία ή η διαύγεια των ρόλων (Brown & Peterson, 1993, 

Good et al., 1996, Mathieu, 1991, Mathieu & Zajac, 1990), η  ευφυΐα και η 

προσωπικότητα (Lounsbury  et al., 2003).  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, οι  Furnham et al. (2002) προτείνουν ότι η 

ικανοποίηση των αναγκών παρακίνησης μπορεί να αυξήσει την απόδοση και την 

εργασιακή ικανοποίηση, ενώ οι Crow και Hartman (1995) προτείνουν ότι οι 

οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο σε όρους εργασιακής 

ικανοποίησης αν παραμερίσουν προφανής πηγές δυσαρέσκειας στον εργασιακό 

χώρο και καταστήσουν παράλληλα τους εργαζομένους υπεύθυνους για τη 

προσωπική τους εργασιακή ικανοποίηση.  

6.2.1 Επιδράσεις εργασιακής ικανοποίησης 

Το ενδιαφέρον για την εργασιακή ικανοποίηση σχετίζεται με την σημαντική 

επίδρασή της σε μια σειρά οργανωσιακών μεταβλητών όπως: η ετοιμότητα για 

αλλαγή, η αποδοτικότητα, τα κέρδη, οι απουσίες από την εργασία, η θέληση για 

αποχώρηση, η οργανωσιακή αφοσίωση, η εργασιακή συμμετοχή, η πίστη και το 

άγχος (π.χ. Sagie, 1998; Yoon & Thye, 2002). Πιο συγκεκριμένα, πολλές έρευνες 

έχουν γίνει αναφορικά με τη σχέση εργασιακής ικανοποίησης και αποδοτικότητας. 

Αν και σε ατομικό επίπεδο η συγκεκριμένη υπόθεση δεν μπορεί να υποστηριχθεί 

ολοκληρωτικά, δεν μπορεί να υποστηριχτεί το ίδιο και σε οργανωσιακό επίπεδο. Οι 

οργανισμοί με ικανοποιημένους εργαζόμενους τείνουν να είναι πιο αποτελεσματικοί 

και αποδοτικοί. Έτσι, αν και δεν μπορεί να υποστηριχθεί πλήρως ότι ένας 

ικανοποιημένος εργαζόμενος είναι πιο αποδοτικός, ένας «ικανοποιημένος» 

οργανισμός είναι πιο αποδοτικός (Cook & Hunsaker, 2001). 

Πέραν αυτού, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της 

ικανοποίησης και των απουσιών από την εργασία (Locke, 1976). Αν και το 

τελευταίο φαίνεται λογικό και προφανές, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες 
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που επιδρούν στην παραπάνω σχέση και την καθιστούν πιο πολυσύνθετη (π.χ 

εργασιακές συνθήκες, αμοιβές, εργασιακές σχέσεις κλπ). Επιπρόσθετα, η 

ικανοποίηση σχετίζεται αρνητικά με την αποχώρηση από τον οργανισμό (Hom & 

Griffeth, 1991). Τα ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι στην παραπάνω σχέση 

ένας σημαντικός ενδιάμεσος παράγοντας είναι το επίπεδο της απόδοσης. Αυτό 

συμβαίνει γιατί ένας οργανισμός δεν θα αφήσει να φύγει ένας εργαζόμενος που 

αποδίδει σημαντικά και θα του προτείνει επιπρόσθετες παροχές σε πολλά επίπεδα. 

Περαιτέρω, η εργασιακή ικανοποίηση ενισχύει την οργανωσιακή υπηκοότητα 

(citizenship) (Spector, 1986). Οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι θα μιλήσουν πιο 

θετικά για τον οργανισμό, θα βοηθήσουν τους υπόλοιπους και θα ξεπεράσουν τις 

όποιες δυσκολίες εκπορεύονται από την οργανωσιακή τους θέση.  

Επιπλέον, έχει επίσης αποδειχτεί ότι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι μπορούν να 

ενισχύσουν την ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών (Schnaider & Bowen, 

1985). Αυτό συμβαίνει γιατί, οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι πιο φιλικοί, 

εξυπηρετικοί, κάνουν λιγότερα λάθη και μπορούν να δημιουργήσουν ευκολότερα 

διαπροσωπικές σχέσεις. Η συγκεκριμένη σχέση βρίσκει εφαρμογή και αν εξεταστεί 

αντίστροφα, δηλαδή η μη ικανοποιημένοι πελάτες μπορούν να αυξήσουν την 

εργασιακή δυσαρέσκεια των εργαζομένων (Bitner et al., 1994). Πολλές μεγάλες 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως οι FedEx, Southwest Airlines, Four Seasons 

Hotels και American Express θέλοντας να έχουν ικανοποιημένους πελάτες 

αναζητούν πρόθυμους και ευδιάθετους εργαζόμενους, διαθέτουν θετικά εργασιακά 

περιβάλλοντα και εξετάζουν πολύ συχνά το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης των 

εργαζομένων τους. Τέλος, έρευνες έχουν αποδείξει ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη των εργαζομένων προκαλεί θετικές και αλτρουιστικές εργασιακές 

συμπεριφορές (Carmeli, 2003) και οδηγεί σε μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση, 

από τη στιγμή που επιτρέπει τα άτομα να αξιολογούν και να ρυθμίζουν τα 

συναισθήματά τους πιο αποτελεσματικά (Wong & Law, 2002).   

Περαιτέρω, ανεξάρτητες έρευνες οι οποίες διενεργήθηκαν σε Αμερικανούς 

εργαζομένους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, αποδεικνύουν ότι η 

πλειοψηφία των εργαζομένων είναι γενικά ικανοποιημένη από την εργασία τους 

(Chelte & Tausky, 1986). Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκουν εφαρμογή και σε άλλες 

περιοχές όπως ο Καναδάς, το Μεξικό και η Ευρώπη. Παρόλα όμως αυτά τα γενικά 

αποτελέσματα, οι τελευταίες τάσεις δεν είναι θετικές. Σχετικές έρευνες δείχνουν 

μία μείωση της εργασιακής ικανοποίησης από τις αρχές της δεκαετίας του 90’. 

Έτσι, ενώ το 1995 το 58,6% των Αμερικανών ισχυρίζονταν ότι ήταν 

ικανοποιημένοι με την εργασία τους, το 2002, το ποσοστό αυτό έπεσε στο 50,4%. 

Η υψηλότερη μείωση εμφανίζεται στους εργαζόμενους με ηλικία ανάμεσα από 35 

έως 44 (1995, 61% -  2002, 47%). Τα αίτια αυτής της μείωσης μπορούν εύκολα 
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να αναζητηθούν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο, πολύπλοκο και απαιτητικό 

περιβάλλον εργασίας και στην έλλειψη δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών 

(Robbins, 2005).  

Συμπερασματικά, τα διευθυντικά στελέχη ενός οργανισμού πρέπει να 

επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις στάσεις και την ικανοποίηση των 

εργαζομένων, γιατί μπορούν πολύ συχνά να αποτελούν ενδείξεις για μελλοντικά 

προβλήματα ή για νέες ρυθμίσεις στις οργανωσιακές σχέσεις. 

6.2.2 Εργασιακή ικανοποίηση και οργανωσιακή αλλαγή 

Η εργασιακή ικανοποίηση διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην διαδικασία 

της οργανωσιακής αλλαγής. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι 

ικανοποιημένοι και αφοσιωμένοι εργαζόμενοι έχουν αναμφισβήτητα 

πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να προσδώσουν σημαντική ενίσχυση σε κάθε 

προσπάθεια οργανωσιακής αλλαγής. Αντίστοιχα, αν μια αλλαγή εκληφθεί από τους 

εργαζόμενους ως αναγκαία, τα θετικά συναισθήματα που προκληθούν από την 

υλοποίηση της θα σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης 

(Robbins, 2005). 

Αναλυτικότερα, το επίπεδο των εργασιακών προκλήσεων, το είδος των 

εργασιών, οι υφιστάμενες αρμοδιότητες και το είδος των οργανωσιακών και 

ατομικών συναισθηματικών αλληλεπιδράσεων, χρησιμοποιούνται ως μεταβλητές 

προσδιορισμού της εργασιακής ικανοποίησης ενός ατόμου (Huselid, 1995; Yazel, 

2001). Παράλληλα όμως, οι μεταβλητές αυτές σχετίζονται άμεσα με το πυρήνα 

των διαδικασιών της οργανωσιακής αλλαγής (π.χ. μεταβολές στις αρμοδιότητες 

των εργαζομένων, στις εργασίες τους και στην υφιστάμενη οργανωτική δομή). 

Τέλος, είναι αποδεδειγμένο ότι η αβεβαιότητα, το στρες και η έλλειψη ελέγχου που 

προκαλεί μια αλλαγή οδηγεί σε χαμηλό ηθικό και μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση 

(Bastien, 1987; Bernhagen et al.,  1996). Υπό αυτή την έννοια, η ύπαρξη σχέσης 

μεταξύ της οργανωσιακής αλλαγής και της εργασιακής ικανοποίησης είναι 

αναμφισβήτητη και η κατανόηση της αποτελεί παράγοντα κριτικής σημασίας για 

κάθε οργανισμό.  

Πιο συγκεκριμένα, πολλές εμπειρικές έρευνες έχουν αποδείξει την επίδραση 

της εργασιακής ικανοποίησης στη στάση απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή 

(Cordery et al., 1993; Gardner et al., 1987; Guest, 1987), καθώς και τη θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στην ετοιμότητα για αλλαγή και την εργασιακή ικανοποίηση 

(McNabb & Sepic, 1995). Επιπλέον, πληθώρα συγγραφέων (βλ. Iverson, 1996; 

Lau & Woodman 1995) έχουν υποδείξει ότι η εργασιακή αφοσίωση και 

ικανοποίηση παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην αποδοχή των εκάστοτε αλλαγών 

από τους εργαζομένους. Πιο αναλυτικά, οι Cordery et al. (1993) υποστηρίζουν ότι 
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χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης σχετίζονται με αρνητικές στάσεις 

απέναντι στην αλλαγή, ενώ οι Gardner et al. (1987) παρατηρούν σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ικανοποίησης και της αλλαγής εργασίας. Επιπλέον, οι 

Iverson (1996) και οι Mathieu και Zajac (1990) αναφέρουν ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση έχει έμμεσες επιδράσεις στην αλλαγή μέσω της εργασιακής 

αφοσίωσης, ενώ οι Howard και Frink (1996) τονίζουν ότι οι οργανωσιακές αλλαγές 

επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων. Τέλος, σε ατομικό επίπεδο, έχει 

αποδειχθεί ότι η εργασιακή ικανοποίηση έχει σημαντική επίδραση στη θετική 

αντιμετώπιση, στη συναισθηματική συμμετοχή και στην αφοσίωση ως προς την 

αλλαγή (Judge et al., 1999; Schweiger & DeNisi1991). 

Αντίστοιχα, υπάρχουν ερευνητικά ευρήματα τα οποία υποστηρίζουν ότι η 

πίεση που εκπορεύεται από την υλοποίηση μιας αλλαγής σχετίζεται με χαμηλό 

επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης, αυξημένο στρες και προθέσεις αποχώρησης 

(Rush et al., 1995; Bordia et al., 2004). Παρομοίως, οι Schweiger και DeNisi 

(1991) βρήκαν ότι η αβεβαιότητα των οργανωσιακών και ατομικών αλλαγών που 

ακολουθούν μια συγχώνευση, είχε ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να 

παρουσιάζουν μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση και αφοσίωση. Τέλος, οι Wanberg 

και Banas (2000) έδειξαν ότι χαμηλά επίπεδα αποδοχής της αλλαγής, σχετίζονται 

με χαμηλή ικανοποίηση από την εργασία και με προθέσεις παραίτησης. 

Συμπερασματικά, το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης φαίνεται ότι ενισχύει 

την απόδοση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αλλαγής. Κατά συνέπεια 

προκύπτει η ακόλουθη υπόθεση: 

Υπόθεση 2: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας βιώνουν 

υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση 

6.3 Οργανωσιακή Δέσμευση (Organizational Commitment)  

Υπάρχει ένα πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών που σχετίζεται με την 

οργανωσιακή δέσμευση. Οι ερευνητές προσδιορίζουν την οργανωσιακή δέσμευση 

ως προηγούμενο, ως συνέπεια και ως προγνωστικό πολλών οργανωσιακών, 

εργασιακών και προσωπικών μεταβλητών (Mathieu & Zajac, 1990). Η 

οργανωσιακή δέσμευση συχνά προσεγγίζεται με όρους ταύτισης των εργαζομένων 

με τους στόχους του οργανισμού, με όρους εξάρτησης ή/και αφοσίωσης 

(Armstrong, 2001).  

Αρχικά, η οργανωσιακή αφοσίωση ορίστηκε ως: α) η πίστη σε και η αποδοχή 

των οργανωσιακών στόχων και σκοπών, η επιθυμία για εντατικότερη εργασία εκ 

μέρος του οργανισμού και η πρόθεση παραμονής στον οργανισμό (Porter et al., 

1974), β) η σχέση ανταλλαγής κατά την οποία τα άτομα προσηλώνονται στον 

οργανισμό με αντάλλαγμα κάποια επιβράβευση προς αυτά (Buchanan, 1974), γ) η 
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δύναμη της ταύτισης και η εμπλοκή ενός ατόμου με ένα συγκεκριμένο οργανισμό 

(Mowday et al., 1979, σ.226) και δ) η νοητική διαδικασία σύμφωνα με την οποία 

τα άτομα εξετάζουν το κατά πόσο οι δικές τους αξίες και στόχοι συνάδουν με 

αυτούς του οργανισμού (Mowday et al., 1982, σ.26). 

Μεταγενέστερα, η οργανωσιακή αφοσίωση προσεγγίστηκε ως: α) ο δεσμός 

που δημιουργείται μεταξύ του εργαζομένου και του οργανισμού (Lee et al., 1991), 

β) η αποδοχή των οργανωσιακών αξιών και η επιθυμία παραμονής σε αυτόν (Gallie 

& White, 1993), γ) ο βαθμός, με τον οποίο ένα άτομο ταυτίζεται και εργάζεται για 

στόχους και αξίες που σχετίζονται με τον οργανισμό (Noble & Mokwa 1999, σ.61), 

δ) η δέσμευση και υπόσχεση εκπλήρωσης μία υποχρέωσης απέναντι σε κάποιον ή 

κάτι στο μέλλον (Zangaro, 2001, σ.14) και ε) η δύναμη που δεσμεύει ένα άτομο 

με μία σειρά ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση μίας 

πρωτοβουλίας οργανωσιακής αλλαγής (Herscovitch & Meyer, 2002, σ.475). 

Κατά συνέπεια, η οργανωσιακή δέσμευση μπορεί να χαρακτηρισθεί 

τουλάχιστον από τρεις σχετικούς παράγοντες, ήτοι την ισχυρή αποδοχή των αξιών 

και στόχων του οργανισμού, την επιθυμία καταβολής σημαντικής προσπάθειας εκ 

μέρους του οργανισμού και την ισχυρή επιθυμία να παραμείνει κανείς μέλος του 

οργανισμού.  

6.3.1 Διαστάσεις οργανωσιακής δέσμευσης 

Η οργανωσιακή δέσμευση είναι μία πολυδιάστατη έννοια που συχνά ερμηνεύεται 

με διαφορετικούς τρόπους (Mathews & Shepherd, 2002). Σήμερα, η πιο συχνή 

μέθοδος μελέτης αυτής της μεταβλητής, είναι μέσω των ατομικών 

χαρακτηριστικών και συναισθημάτων (αντιλήψεις) προς τον οργανισμό.   

Πιο λεπτομερώς, οι Cook και Wall (1980) εξήγησαν ότι η οργανωσιακή 

δέσμευση περιλαμβάνει τρεις βασικές διαστάσεις: α) τη ταύτιση, η οποία εστιάζει 

στη σύνδεση και την υπερηφάνεια που αισθάνονται οι εργαζόμενοι για τον 

οργανισμό τους, β) την εμπλοκή,  η οποία περιλαμβάνει την συνεισφορά ενός 

εργαζομένου σε ένα οργανισμό και το πώς αυτή/αυτός αισθάνεται για αυτό. Επίσης 

περιέχει τις προσπάθειες που καταβάλει ο εργαζόμενος για την εταιρία (πέραν του 

προσωπικού του οφέλους) κα την επιθυμία του/της να βοηθήσει ακόμα κι αν αυτό 

απαιτεί περισσότερο χρόνο και εργασία και γ) την δέσμευση στον οργανισμό, η 

οποία σχετίζεται με τις προθέσεις του εργαζομένου για αποχώρηση, ιδιαίτερα σε 

περίπτωση που του προσφέρονται μεγαλύτερες αμοιβές από μία άλλη εταιρία. 

Σχετικά, οι Morris et al. (1993) αναφέρουν τρεις διαστάσεις για την οργανωσιακή 

δέσμευση: α) την πίστη σε και την αποδοχή των αξιών του οργανισμού, β) μία 

ισχυρή επιθυμία καταβολής προσπάθειας για τον οργανισμό και γ) την επιθυμία 

παραμονής σε αυτόν. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά δείχνουν ότι η αφοσίωση ίσως 
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δεν είναι μόνο μία συναισθηματική στάση, αλλά και μια συμπεριφορά (Mathieu & 

Zajac, 1990).  

Η έρευνα της οργανωσιακής δέσμευσης εστιάζεται επίσης στην πιθανότητα 

εναλλακτικών μορφών δέσμευσης όπως σε μία συγκεκριμένη ομάδα, σε ένα 

συγκεκριμένο προϊστάμενο ή μάνατζερ ή σε ένα συνδικαλιστικό φορέα. Ο ορισμός 

που αποδίδεται στην βιβλιογραφία σε αυτό είναι «εστία δέσμευσης» (foci of 

commitment), δηλ. σε ποιόν είναι αφοσιωμένος ένας εργαζόμενος (Becker, 1992; 

Reichers, 1985, 1986; Swailes, 2002). Οι Becker και Billings (1993) και Lawler 

(1992) εντόπισαν ότι τα αρνητικά αισθήματα προς μία μεγάλη κοινότητα – τα 

οποία εντείνονται από την ανελευθερία και την αίσθηση ελέγχου – θα εγείρουν την 

αφοσίωση του ατόμου σε μικρές και ένθετες ομάδες. Πρόσφατες έρευνες τονίζουν 

τη σημασία του να εξετάζονται τα διάφορα αντικείμενα της δέσμευσης (π.χ. 

προϊστάμενοι ή πρωτοβουλίες αλλαγής) παράλληλα με την συνολική αφοσίωση 

στον οργανισμό (Herscovitch & Meyer, 2002). 

Μία άλλη προσέγγιση περιλαμβάνει τη διάκριση μεταξύ της ηθικής δέσμευσης 

η οποία εστιάζεται στην προσήλωση ή στην πίστη (Porter & Lawler, 1968) έναντι 

της δέσμευσης κατόπιν υπολογισμού, η οποία υπογραμμίζει τα πιθανά οφέλη που 

προκύπτουν για τους εργαζόμενους που ανήκουν στον οργανισμό (Hrebiniak & 

Alutto, 1972). Ευρήματα των Ferris και Aranya (1983) και Wiener και Vardi 

(1980) υποδεικνύουν ότι το πρώτο είναι πιο ενδεικτικό και σταθερό από το 

δεύτερο. Επιπρόσθετα, οι Meyer & Allen (1991) προτείνουν ένα μοντέλο που 

αποτελείται από τρία μέρη τα οποία περιλαμβάνουν την συναισθηματική, 

συνεχιζόμενη και τυποποιημένη δέσμευση. Η συναισθηματική δέσμευση 

αναφέρεται στην συναισθηματική αφοσίωση των υπαλλήλων σε, ταύτιση με, και 

εμπλοκή στον οργανισμό (οι υπάλληλοι παραμένουν σε μία εταιρία επειδή το 

επιθυμούν), η συνεχιζόμενη δέσμευση αναφέρεται στην επίγνωση του κόστους 

που σχετίζεται με την αποχώρηση από τον οργανισμό (εργαζόμενοι παραμένουν σε 

μία εταιρεία επειδή πρέπει) και η τυποποιημένη δέσμευση αντανακλά την αίσθηση 

υποχρέωσης να συνεχίσουν να εργάζονται (εργαζόμενοι παραμένουν σε μία 

εταιρία επειδή το οφείλουν). Τα παραπάνω αντανακλούν τη διαφορά μεταξύ της 

προτίμησης παραμονής σε ένα οργανισμό λόγω αίσθησης αφοσίωσης, σε σύγκριση 

με αυτή που δημιουργείται από την αίσθηση οικονομικής ανάγκης ή ηθικής 

υποχρέωσης (Gallie et al., 2001). 

Πάνω σε αυτό το μοντέλο, οι Herscovitch και Meyer (2002) προτείνουν ένα 

μοντέλο δέσμευσης για την οργανωσιακή αλλαγή και διατείνονται ότι έχει 

πλεονεκτήματα παρόμοια με αυτά που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία για την 

οργανωσιακή δέσμευση (πχ. βελτιωμένη ικανότητα πρόβλεψης της συμπεριφοράς 

ενός εργαζομένου). Για το λόγο αυτό, η συναισθηματική δέσμευση στην αλλαγή 
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αναφέρεται στην επιθυμία υποστήριξης μίας αλλαγής, η συνεχιζόμενη δέσμευση 

στην αλλαγή βασίζεται στην παραδοχή ότι υπάρχει κόστος από την αντίσταση στην 

αλλαγή, και η τυποποιημένη δέσμευση στην αλλαγή αντανακλά μία αίσθηση 

υποχρέωσης να στηρίξει κανείς τον οργανισμό. 

6.3.2 Παράγοντες προσδιορισμού της δέσμευσης  

Η οργανωσιακή δέσμευση καθορίζεται από ένα εύρος οργανωσιακών και ατομικών 

μεταβλητών. Οι Mowday et al. (1982) προτείνουν τέσσερις κατηγορίες 

χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη δέσμευση, ήτοι: προσωπικά, εργασιακά, 

οργανωσιακά και δομικά. Αναλυτικότερα:  

Αναφορικά με τα προσωπικά χαρακτηριστικά, θεωρείται ότι οι νεότεροι 

εργαζόμενοι είναι πιο αφοσιωμένοι από τους παλαιότερους επειδή έχουν ισχυρά 

κίνητρα να ξεκινήσουν μία καριέρα και είναι ικανοί να ανταποκριθούν στην 

αλλαγή, ενώ οι μεγαλύτεροι είναι λιγότερο αφοσιωμένοι επειδή συχνά 

απογοητεύονται (Morris et al., 1993). Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν εργαστεί πολλά χρόνια για ένα οργανισμό, 

είναι λογικό να έχουν ένα ισχυρό δεσμό με αυτόν. Οι Gallie και White (1993) 

εντόπισαν ότι οι εργαζόμενοι με ανώτερες σπουδές είναι πιο αφοσιωμένοι στα 

καθήκοντά τους, ωστόσο, σε άλλες μελέτες έχει εντοπιστεί μία μικρή αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και της οργανωσιακής δέσμευσης 

(Mowday et al., 1982).  

Σχετικά με τα εργασιακά χαρακτηριστικά, υποστηρίζεται ότι είναι τα πιο 

σημαντικά για να προβλεφθεί η οργανωσιακή δέσμευση (Gallie & White, 1993; 

Peeters & Meijer, 1995). Οι Allen και Meyer (1990) και ο Biessen (1992) 

εντόπισαν ότι οι παράγοντες που κάνουν μία εργασία ελκυστική (π.χ. πλήθος 

αρμοδιοτήτων, αυτονομία, και εργασιακό ενδιαφέρον) σχετίζονται πολύ με την 

αφοσίωση. Ο Walton (1985) εστιάζει την έρευνά του στην εμπλοκή του 

εργαζομένου (involvement) και στην ατομική ευθύνη. Αυτή η μορφή εργασιακού 

σχεδιασμού (η προσέγγιση ισχυρής εμπλοκής - Lawler et al., 1995) εξαρτάται από 

την αυτό-διαχείριση των εργαζομένων, το στυλ συμμετοχικής διαχείρισης και 

βοηθάει στην δημιουργία εργασιακής αφοσίωσης (Parker et al., 1995). 

Αναφορικά με τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους Mowday et 

al. (1982), η εκχώρηση εξουσίας και η συμμετοχή σε διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων είναι τα πιο σημαντικά οργανωσιακά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν 

την δέσμευση. Ο Walton (1985) υποστηρίζει ότι η αφοσίωση αυξάνεται σε ένα 

οργανισμό όπου ο συντονισμός και ο έλεγχος βασίζονται περισσότερο σε κοινούς 

στόχους και όπου η συμμετοχή των εργαζομένων ενθαρρύνεται. Αντίστοιχα, οι 

Peeters και Meijer (1995) εντόπισαν ένα συσχετισμό μεταξύ της συμμετοχικής 
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ηγεσίας, της ανοιχτής επικοινωνίας και της δέσμευσης. Επιπλέον, πολιτικές που 

αφορούν ανθρώπινους πόρους όπως οι καλές εργασιακές προοπτικές και οι 

δυνατότητες για περεταίρω εκπαίδευση και μόρφωση σχετίζονται με την δέσμευση 

(Caldwell et al., 1990; Gallie & White, 1993; Morris et al., 1993). 

Σχετικά με τα δομικά χαρακτηριστικά, αυτά αφορούν το επίπεδο 

επισημοποίησης/κωδικοποίησης. Απεικονίζεται μέσω των εργασιακών περιγραφών, 

τους κωδικοποιημένους και γραπτούς κανόνες, τις οδηγίες και τις πολιτικές για τον 

έλεγχο της συμπεριφοράς των εργαζομένων (Walton, 1981; Ford et al, 1988; 

Donaldson, 2001; Miller & Salkind, 2002). Η ρητή και αυστηρή επισημοποίηση 

επηρεάζει αρνητικά την αφοσίωση των οργανωσιακών μελών (Miller & Salkind, 

2002; Mintzberg, 1979).  

Επιπλέον, η αφοσίωση αλληλεπιδρά με και επηρεάζει πολλές μεταβλητές που 

αφορούν την οργανωσιακή συμπεριφορά. Σύμφωνα με τους Mathews και 

Shepherd (2002) οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι πιστεύουν και αποδέχονται τους 

σκοπούς, τις προσπάθειες και τις αξίες του οργανισμού, καταβάλλουν προσπάθεια 

εκ μέρους του οργανισμού και έχουν ισχυρή επιθυμία να παραμείνουν σε αυτόν. 

Για το λόγο αυτό, οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η αφοσίωση (και η εμπλοκή) 

επιδρά θετικά στην παραγωγικότητα, την ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα και την 

ικανοποίηση (Lawler et al., 1995; Gallie & White, 1993). 

Συνολικά, οι μεταβλητές που έχουν εντοπιστεί σε προγενέστερες μελέτες ότι 

σχετίζονται με την οργανωσιακή δέσμευση περιλαμβάνουν την πρόθεση 

αποχώρησης (Ferris & Aranya, 1983), το ενδιαφέρον και την αποστασιοποίηση 

(Ivancevich, 1985), το ηγετικό στυλ (Sergiovanni & Corbally, 1984; Smith & 

Peterson, 1988; Trice & Beyer, 1993; Mathieu & Zajac, 1990), τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά (Ferris & Aranya, 1983; Hunt et al., 1985), τους παράγοντες της 

προσωπικότητας (Gregersen, 1993; Meyer & Allen, 1997; Mowday et al., 1982; 

Singh & Vinnicombe, 2000), τη στοχοθεσία και τα επιτεύγματα  (Erez & Kanfer, 

1983; Locke & Latham, 1984), την ατομική αποδοτικότητα (Meyer et al., 1989), 

την αποδοχή και την ετοιμότητα αλλαγής (Eby et al., 2000; Handy, 1989, 

Thevenet, 1992) και την εργασιακή ικανοποίηση (Mathieu & Hamel, 1989; 

Williams & Hazer, 1986; Curry et al., 1986; Mathieu & Zajac, 1990).  

6.3.3 Δέσμευση και οργανωσιακή αλλαγή  

Η διεθνής βιβλιογραφία αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο της δέσμευσης στην 

επιτυχή υλοποίηση οργανωσιακών αλλαγών. Πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι η 

οργανωσιακή δέσμευση διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την αποδοχή 

της αλλαγής από τους εργαζομένους (Darwish, 2000; Cordery et al., 1993), ενώ ο 
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Iverson (1996) υποστηρίζει ότι η οργανωσιακή δέσμευση είναι ο δεύτερος πιο 

σημαντικός παράγοντας συμπεριφορών προς την οργανωσιακή αλλαγή.  

Οι Lau & Woodman (1995) διατείνονται ότι ένας πολύ αφοσιωμένος 

εργαζόμενος είναι πιο πρόθυμος να αποδεχτεί την οργανωσιακή αλλαγή εάν τη 

θεωρήσει ωφέλιμη. Δηλαδή, ένα άτομο που είναι αφοσιωμένο σε ένα οργανισμό 

αποδέχεται τους στόχους του, είναι πρόθυμο να καταβάλει προσπάθεια για την 

υλοποίηση τους και επιθυμεί να παραμείνει σε αυτόν (Mowday et al., 1979). Άλλες 

έρευνες έχουν επίσης υποδείξει ότι η οργανωσιακή δέσμευση είναι ο καλύτερος 

προπομπός των συμπεριφορικών προθέσεων στα πλαίσια μιας αλλαγής (Iverson, 

1996; Iverson & Roy, 1994).   

Παράλληλα, ορισμένοι ερευνητές (Good et al., 1996; Goulet & Singh, 2002; 

Tompson & Werner, 1997; Yoon & Thye, 2002; Zangaro, 2001) έχουν έμμεσα 

εντοπίσει σχέση μεταξύ της δέσμευσης και της ετοιμότητας για αλλαγή, μέσω της 

σχέσης της πρώτης με την οργανωσιακή υποστήριξη, την εργασιακή ικανοποίηση 

και την εργασιακή εμπλοκή. Αντίστοιχα, έχει προταθεί ότι η αφοσίωση και η 

εμπιστοσύνη στους προϊστάμενους αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική προϋπόθεση για 

ετοιμότητα για εταιρικές αλλαγές, οι οποίες από τη φύση τους είναι 

αποδιοργανωτικές και δραματικές (Beckhard, 1988). Επιπλέον, ένας άλλος 

παράγοντας που μπορεί να συνδεθεί με την ετοιμότητα για αλλαγή είναι η 

αφοσίωση των ατόμων στους συναδέλφους τους. Υψηλά επίπεδα διαπροσωπικής 

δέσμευσης και εμπιστοσύνης εντός μίας ομάδας, συνδέονται με την απόδοση, τη 

συνεργασία, την ικανοποίηση της ομάδας, την αφοσίωση στις σχέσεις, τη 

ψυχολογική ασφάλεια (Meyer et al., 2004) και συνδέονται αρνητικά με το άγχος 

(Dirks & Ferrin, 2002; Spector & Jones, 2004). 

Ωστόσο, έρευνες τονίζουν ότι ένας πολύ δεσμευμένος εργαζόμενος μπορεί να 

αντισταθεί στην αλλαγή εάν αντιληφθεί ότι αποτελεί απειλή  για τον ίδιο ή είναι 

επιβλαβής για τον οργανισμό. Κάθε άτομο φιλτράρει μέσω της δικής του 

αντίληψης εάν η αλλαγή αποτελεί απειλεί ή όφελος. Το μοναδικό σχήμα κάθε 

ατόμου του τι είναι ή τι αντιπροσωπεύει η αλλαγή, καθορίζει τις συμπεριφορές ή 

τις αντιδράσεις προς την αλλαγή. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει την ύπαρξη 

ατομικών διαφορών για την κατανόηση ενός γεγονότος που σχετίζεται με την 

αλλαγή (Mack et al., 1998). 

Τα ανωτέρω ευρήματα υποδεικνύουν ότι η οργανωσιακή δέσμευση επηρεάζει 

το επίπεδο ετοιμότητας για αλλαγή και μπορεί να ενισχύσει με τρόπο θετικό τα 

διευθυντικά στελέχη στην διαχείριση της ασάφειας και της αβεβαιότητας. Κατά 

συνέπεια προκύπτει η ακόλουθη υπόθεση: 

Υπόθεση 3: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας βιώνουν 

υψηλότερη οργανωσιακή δέσμευση 
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6.4 Εργασιακή εμπλοκή (Job Involvement) 

Η εργασιακή εμπλοκή αναγνωρίζεται ως μια πολύ σημαντική παράμετρος και στάση 

της εργασιακής συμπεριφοράς. Αν και δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία σχετικά με 

το τι υπονοεί ο όρος, σύμφωνα με τις κυριότερες θεωρίες η εργασιακή εμπλοκή 

ορίζεται ως: α) το περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι ασκούν σημαντική επιρροή 

στις αποφάσεις που αφορούν τις περιοχές ευθύνης τους (Lawler, 1986), β) ο 

βαθμός στον οποίο το άτομο αυτό-προσδιορίζεται ψυχολογικά μέσα από την 

εργασία του και ανάλογα με την απόδοσή του αποκτά αυτό-εκτίμηση (Blau & Boal, 

1987), γ) η συνειδητή συνεισφορά των εργαζομένων (πέρα από το προσωπικό 

συμφέρον) σε ένα οργανισμό, εκπορευόμενη από την εκάστοτε συναισθηματική 

του κατάσταση (Robbins, 2005) και δ) η θέληση ενός εργαζομένου να υποστηρίξει 

τον οργανισμό στον οποίο ανήκει ακόμα και αν αυτό απαιτεί επιπρόσθετο χρόνο 

και προσπάθεια (Madsen et al., 2005).  

Η εμπλοκή των εργαζομένων έχει σαφή πλεονεκτήματα τόσο σε ατομικό όσο 

και σε οργανωσιακό επίπεδο. Για τους εργαζομένους σημαίνει αυτονομία, 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση (Kochan 

et al., 1984), ενώ για τους οργανισμούς η ικανότητα εμπλοκής των εργαζομένων 

τους στις συνεχής οργανωσιακές διαδικασίες αντιμετωπίζεται ως ένας σημαντικός 

παράγοντας που μπορεί να ενισχύσει την ευελιξία, τη ποιότητα και τη 

παραγωγικότητα (Adler, 1993; Kochan & Osterman, 1994). Μέσα στο παραπάνω 

πλαίσιο δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η εμπλοκή των εργαζομένων 

εμφανίζεται ως τακτική και πρακτική  στις περισσότερες από τις μεγάλες 

αμερικάνικες εταιρίες (Levine, 1995). 

Υπάρχουν δύο κυρίες προσεγγίσεις σχετικά με την εμπλοκή των εργαζομένων 

με διαφορετικά θεωρητικά λογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η πρώτη αφορά 

τον καταμερισμό της πληροφορίας και η δεύτερη τη λήψη αποφάσεων (Leana, 

1987). Αναφορικά όμως με τη περίπτωση της οργανωσιακής αλλαγής και οι δυο 

προσεγγίσεις έχουν κοινό σκοπό την μείωση της αντίστασης, τη δημιουργία 

κλίματος εμπιστοσύνης, τη μείωση του άγχους και τη δημιουργία αισθήματος 

προσωπικού ελέγχου (Wagner et al., 1997). 

Έρευνες για την εμπλοκή των εργαζομένων έχουν αποδείξει ότι οι τελευταίοι 

αποδίδουν μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό (Wiley, 1997) και 

εκφράζουν ανησυχία όταν δεν υπάρχουν επαρκείς ευκαιρίες για συμμετοχή 

(Freeman & Rogers, 1999). Σε αυτή τη ερευνητική κατεύθυνση, ο Knocke (1991) 

τόνισε ότι ο βαθμός διάθεσης για εμπλοκή ποικίλει ανάμεσα στους εργαζομένους, 

ενώ μια αυστραλιανή έρευνα έδειξε ότι η εμπλοκή των εργαζομένων μπορεί να 

ποικίλει από υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος έως πλήρη αδιαφορία (Savery & Soutar, 

1991).  
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Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι οι εργαζόμενοι με υψηλή εργασιακή 

εμπλοκή ενδιαφέρονται για το είδος της εργασίας που επιτελούν, εμφανίζουν 

οργανωσιακή δέσμευση, έχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα, απουσιάζουν λιγότερες 

φορές και συσπειρώνονται γύρω από το οργανωσιακό όραμα της αλλαγής 

(Diefendorff et al., 2002).  

6.4.1. Διαστάσεις της εμπλοκής 

Η έρευνα πάνω στην εργασιακή εμπλοκή αναφέρει ότι η τελευταία μπορεί να 

εξεταστεί και να προσδιοριστεί σε σχέση με ένα αριθμό διπολικών διαστάσεων που 

είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Μολαταύτα, όλες οι προσεγγίσεις περιλαμβάνουν 

τις διαστάσεις της σημαντικότητας (importance) και του ενδιαφέροντος (interest). 

Για παράδειγμα, οι Laurent και Kapferer (1985) ερευνούν την εμπλοκή κατά μήκος 

πέντε διαστάσεων, ονομαστικά α) σημαντικότητα (importance), β) πιθανότητα 

ρίσκου (risk probability), γ) συμβολισμός (symbolism), δ) ευχαρίστηση (pleasure), 

και ε) ενδιαφέρον (interest). Απεναντίας, οι Peter και Olson (2002) την εξετάζουν 

υπό το πρίσμα της γνωστικής αντίληψης της σημαντικότητας, του ενδιαφέροντος 

και της συναισθηματικής διέγερσης.  

Συνολικά, οι McQuarrie και Munson (1991) υποστηρίζουν ότι η εργασιακή 

εμπλοκή μπορεί να εντοπιστεί και κατανοηθεί από τις δύο κυρίαρχες διπολικές 

διαστάσεις, την σημαντικότητας (importance) και του ενδιαφέροντος (interest). Οι 

τελευταίες δύο διαστάσεις αναλύονται παρακάτω:  

Η διάσταση της σημαντικότητας αναφέρεται στην αντιλαμβανόμενη 

σημαντικότητα ενός γεγονότος και στη ποιότητα της σημασίας αυτής (Longman 

Dictionary of Contemporary English, 2003). Για παράδειγμα, ένα σημαντικό 

γεγονός, απόφαση ή πρόβλημα έχει μεγάλη επίδραση και επιρροή στις ζωές των 

ανθρώπων και στα μελλοντικά γεγονότα και εξελίξεις. Σε συμφωνία με τα 

προαναφερθέντα, όταν το άτομο τείνει να αντιλαμβάνεται ένα γεγονός ως 

σημαντικό (π.χ. οι μάνατζερ δίνουν υψηλή σημασία σε μια πρωτοβουλία για 

αλλαγή), θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η προσοχή του και η καταβολή κάποιας 

ιδιαίτερης προσπάθειας και ως εκ τούτου, αυξάνεται η συμμετοχή του και η 

πιθανότητα επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος (Ellsworth & Smith, 1988). 

Αντιθέτως, όταν η αξιολόγηση ενός γεγονός από ένα άτομο είναι χαμηλής 

σημαντικότητας (π.χ. οι μάνατζερ δίνουν χαμηλή σημασία σε μια πρωτοβουλία για 

αλλαγή), αυτομάτως τα προσωπικά του συναισθήματα και εκτιμήσεις 

μεταβιβάζονται στην οργανωσιακή προσπάθεια (Curren & Harich, 1994) 

επηρεάζοντας την αρνητικά. 

Συμπερασματικά, η σημασία που δίνουν οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα τα 

διευθυντικά στελέχη ενός οργανισμού σε μια προτεινόμενη αλλαγή, καθορίζει σε 
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μεγάλο βαθμό την προσωπική τους ενεργή εμπλοκή και κατά συνέπεια, την 

συνολική της επιτυχία.  

Η διάσταση του ενδιαφέροντος σχετίζεται με το προσωπικό ενδιαφέρον που 

έχει ένα άτομο αναφορικά με ένα γεγονός ή μια εξέλιξη. Όταν κάποιος 

ενδιαφέρεται για κάτι, επιθυμεί και επιδιώκει να μάθει/γνωρίσει τα πάντα 

αναφορικά με αυτό και εμφανίζει μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση, ακριβώς για 

να ικανοποιήσει αυτή του την επιθυμία για γνώση ή απλά επειδή το απολαμβάνει 

(Longman Dictionary of Contemporary English, 2003). Συνεπώς, το ενδιαφέρον 

μπορεί να αυξήσει την θέληση για απόκτηση νέων εμπειριών, για πληροφόρηση 

και για την ανάπτυξη των ατομικών δυνατοτήτων (Tomkins, 1962; Izard, 1977, 

Deci & Ryan, 2000). Σύμφωνα με τον Izard (1977) το ενδιαφέρον α) βιώνετε 

κυρίως σε συνθήκες κάτω από τις οποίες από την μια πλευρά το άτομο αισθάνεται 

ασφαλές και από την άλλη, θεωρεί ότι του παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής και 

μια αίσθηση πιθανότητας να συμβεί κάτι καινούργιο, και β) μπορεί να προάγει την 

προσωπική ωρίμανση, την ατομική δημιουργικότητα και την πνευματική ανάπτυξη. 

Επίσης, το ενδιαφέρον φαίνεται να προάγει την ικανότητα να ενοποιεί και να 

διαχειρίζεται κανείς πολύπλοκες διεργασίες σε σχέση με άλλα άτομα και 

σημαντικές οργανωσιακές μεταβλητές (Fredrickson, 2000). Τα ευεργετικά 

διαχρονικά οφέλη του συναισθήματος του ενδιαφέροντος, μπορούν να γίνουν 

αντιληπτά από το άτομο σε διάφορες καταστάσεις και χρονικές στιγμές, ιδιαίτερα 

όμως σε περιόδους δυναμικών αλλαγών και μετασχηματισμών (Fredrickson, 

1998). Κατά αυτό το τρόπο, όταν ένα άτομο ενδιαφέρεται πραγματικά για μια 

επερχόμενη αλλαγή, θα επιδείξει μεγαλύτερη αφοσίωση, δεκτικότητα και εμπλοκή 

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της. 

Συμπερασματικά, το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι και 

ιδιαίτερα τα ανώτατα στελέχη ενός οργανισμού σε μια προτεινόμενη αλλαγή, 

καθορίζει σημαντικά την προσωπική τους ενεργή εμπλοκή και κατά συνέπεια, την 

συνολική της επιτυχία.  

6.4.2 Εμπλοκή και οργανωσιακή αλλαγή 

Η εμπλοκή των εργαζομένων είναι ένα διακριτό χαρακτηριστικό κάθε εταιρικής 

προσπάθειας για μετάβαση σε μια νέα κατάσταση και αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της οργανωσιακής αλλαγής. Η βαρύτητα της δημιουργικής και συνειδητής 

εμπλοκής των εργαζομένων, την καθιστά ως έναν από του σημαντικότερους 

παράγοντες μιας επιτυχημένης οργανωσιακής αλλαγής.  

Σχετικές έρευνες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ποικίλα επίπεδα προσωπικής 

εμπλοκής, τα οποία εκτείνονται αναλόγως από χαμηλά έως υψηλά (Pateman, 

1970). Οι εργαζόμενοι με χαμηλή εμπλοκή επηρεάζονται πιο εύκολα από 
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προσωπικές διαθέσεις, ενώ αυτοί με υψηλή εμπλοκή εμφανίζουν αυξημένη 

συμμετοχή, προσπάθεια και συνεισφορά. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερο είναι 

κάποιος αναμεμειγμένος σε μια αλλαγή, τόσο πιο πιθανό είναι να επιδείξει 

γνωστική προσπάθεια για την ουσιαστική αξιολόγησή/κατανόηση της μέσω της 

ενεργητικής και διαρκής πληροφόρησης (Hague & Flick, 1989).  

Αρχικά ο Lewin (1947) προσδιόρισε την εμπλοκή και τη συμμετοχή των 

εργαζομένων ως ένα κύριο συστατικό μιας επιτυχημένης οργανωσιακής αλλαγής, 

περιγράφοντας τη τελευταία ως μια διαδικασία που συνδυάζει την αλλαγή και την  

σταθερότητα. Σε αυτή τη κατεύθυνση, οι Eby et al. (2000) εξήγησαν ότι όταν οι 

εργαζόμενοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες αλλαγής είναι πιο πιθανό να έχουν 

υψηλότερα επίπεδα ετοιμότητας, ενώ οι Weber και Weber (2001) συμπέραναν ότι 

η εμπλοκή των εργαζομένων στον οργανισμό και στην προσπάθεια για αλλαγή 

σχετίζεται με την οργανωσιακή ετοιμότητα για αλλαγή.  

Αντίστοιχα, αρκετοί ερευνητές συμφώνησαν ότι αν και δεν υπάρχει ένα και 

μοναδικό επιτυχημένο μοντέλο αλλαγής, η εμπλοκή είναι εξαιρετικά σημαντική 

(Palmer & Dunford 2002; Lansbury, 2000) από τη στιγμή που μπορεί να 

δημιουργήσει ένα πιο ενδυναμωμένο και ενεργοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό 

(Dunphy & Stace 1988). Πιο συγκεκριμένα, η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι η 

εμπλοκή των εργαζομένων α) σχετίζεται άμεσα με την συνειδητή τους συνεισφορά 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αλλαγής (Oswald et al., 1994), β) μπορεί να 

ενθαρρύνει συμπεριφορές οι οποίες υποστηρίζουν και ενισχύουν με τρόπο 

δυναμικό την προσωπική και οργανωσιακή ετοιμότητα για αλλαγή (Armenakis et 

al., 1993; Weber & Weber, 2001), γ) έχει σχέση με την οργανωσιακή δέσμευση  

και την ετοιμότητα για αλλαγή (Good et al., 1996; Tompson & Werner, 1997; 

Zangaro, 2001) και δ) αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της οργανωσιακής 

δέσμευσης (Eby et al., 2000; Madsen et al., 2005). 

Συμπερασματικά, η προσωπική εμπλοκή αποτελεί ένα σημαντικό σύμμαχο 

κάθε πρωτοβουλίας για αλλαγή και μπορεί να προκαλέσει υψηλά επίπεδα 

ετοιμότητας. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά 

επενδύοντας στην εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών τους, έτσι ώστε οι 

τελευταίοι να μπορούν να κατανοούν τη σημαντικότητα της εκάστοτε 

οργανωσιακής αλλαγής και να επιδεικνύουν το κατάλληλο ενδιαφέρον κατά τη 

διάρκεια της (Iverson, 1996).  

Από τη παραπάνω ανάλυση, καθίσταται σαφές ότι, η προσωπική εμπλοκή 

(σημαντικότητα και ενδιαφέρον) μπορεί να προκαλέσει υψηλά επίπεδα ετοιμότητας 

για αλλαγή και ανοχή της ασάφειας και της αβεβαιότητας. Αντίστοιχα, εγείρονται οι 

ακόλουθες υποθέσεις:  
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Υπόθεση 4α: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

επιδεικνύουν υψηλότερη σημαντικότητα 

Υπόθεση 4β: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

επιδεικνύουν υψηλότερο ενδιαφέρον 

6.5 Κέντρο ελέγχου (Locus οf Control)  

Η ιδέα του κέντρου ελέγχου των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος 

(Locus of Control of Reinforcement) αναπτύχθηκε από τον Rotter (1966). Ο Rotter 

ανέπτυξε μία θεωρία κοινωνικής εκμάθησης, η οποία πρέσβευε την ιδέα ότι η 

συμπεριφορά του ατόμου επηρεάζεται από το κέντρο του ελέγχου που διαθέτει. Το 

κέντρο ελέγχου αφορά στην αντίληψη που έχει ένα άτομο για τις ικανότητές 

του/της να ασκεί έλεγχο στο περιβάλλον του.  

Το κέντρο ελέγχου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

προσωπικότητας, αναφέρεται στο που τα άτομα εναποθέτουν την ευθύνη και τον 

έλεγχο για τα γεγονότα στη ζωή τους και προσδιορίζει την αντίληψη ενός ατόμου 

σχετικά με τις κυρίες αιτίες των συμβάντων που αφορούν τη ζωή του. Αναφέρεται 

στην ατομική αντίληψη για: α) τις πρωταρχικές αιτίες των γεγονότων της ζωής, β) 

το αποτέλεσμα, είτε είναι εντός ή εκτός του προσωπικού ελέγχου και κατανόησης 

(Rotter, 1975), και γ) το εάν οι μελλοντικές εξελίξεις εξαρτώνται από τα ίδια τα 

άτομα ή σε γεγονότα εκτός του προσωπικού τους ελέγχου (Zimbardo, 1985). 

Ειδικότερα, ένα άτομο μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι οι επερχόμενες εξελίξεις 

εξαρτώνται από το τι πραγματικά πράττει (προσανατολισμός εσωτερικού ελέγχου - 

internal control orientation) ή αντιθέτως, από γεγονότα που ξεφεύγουν από το 

προσωπικό του έλεγχο και κυριαρχία (προσανατολισμός εξωτερικού ελέγχου - 

external control orientation) (Zimbardo, 1985, σ.275).  

Πιο αναλυτικά, οι συμπεριφορικές θεωρίες τονίζουν ότι οι άνθρωποι μπορεί 

να έχουν προσωπικότητα εσωτερικού ή εξωτερικού κέντρου ελέγχου. Οι πρώτοι 

(internals) τείνουν να αποδίδουν τα αποτελέσματα σε προσωπικές ενέργειες, 

πιστεύουν ότι οι εξωτερικές διεργασίες βασίζονται στην προσωπική τους 

συμπεριφορά ή σε σχετικά μόνιμα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Αντιθέτως, οι 

δεύτεροι (externals) τείνουν να αποδίδουν τα αποτελέσματα σε τυχαία γεγονότα 

και καταστάσεις, αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις σαν αποτελέσματα της τύχης, της 

μοίρας και αισθάνονται, ότι στο μεγαλύτερο του βαθμό, το μέλλον δεν εξαρτάται 

από τους ίδιους (Rotter, 1975). Ο παραπάνω διαχωρισμός εκφράζει δηλαδή την 

θεώρηση ενός ατόμου αναφορικά με το αν μια συγκεκριμένη μελλοντική έκβαση 

είναι εντός ή εκτός του προσωπικού του ελέγχου και κατανόησης.  
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Εικόνα 5. Προσανατολισμός του κέντρου ελέγχου  

Προσανατολισμός Εξωτερικού Ελέγχου - 

External Locus of Control Orientation 

 

 

 

Τα άτομα τείνουν να πιστεύουν ότι οι 

συμπεριφορά τους καθοδηγείτε από τη μοίρα, τη 

τύχη ή άλλα εξωτερικά γεγονότα. 

Προσανατολισμός Εσωτερικού Ελέγχου – 

Internal Locus of Control 

 

 

 

Τα άτομα τείνουν να πιστεύουν ότι οι 

συμπεριφορά τους καθοδηγείτε από τις 

προσωπικές τους προσπάθειες και αποφάσεις. 

Γενικά, η διαμόρφωση του εσωτερικού ελέγχου πηγάζει από την οικογένεια, 

την εθνική κουλτούρα και από τις παρελθοντικές ατομικές εμπειρίες. Πιο 

αναλυτικά, τα άτομα με εσωτερικό έλεγχο συνήθως προέχονται από οικογένειες οι 

οποίες εστιάζουν στην προσπάθεια, στη μόρφωση και στην υπευθυνότητα. Από την 

άλλη πλευρά, τα άτομα με εξωτερικό έλεγχο συνήθως προέχονται από οικογένειες 

χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (Wikipedia).  Σύμφωνα με τη παγκόσμια 

βιβλιογραφία, η πλειοψηφία των ευτυχισμένων, επιτυχημένων και δημιουργικών 

ατόμων θεωρεί ότι έχει ένα σημαντικό βαθμό ελέγχου στη ζωή της.  

Αντίστοιχα, στα πλαίσια μιας έρευνα του πανεπιστήμιου Χάρβαρντ τη 

δεκαετία του ‘60 εξετάστηκαν και κατατάχθηκαν κάποιοι φοιτητές ως προς το 

κέντρο ελέγχου τους (Robbins, 1996). Μετά από είκοσι χρόνια, στα πλαίσια της 

ίδιας έρευνας, οι πρώην φοιτητές επανεξετάστηκαν από ερευνητές του 

πανεπιστημίου και συγκρίθηκαν μεταξύ τους ως προς κάποιους υποκειμενικούς 

παράγοντες επιτυχίας (π.χ. βαθμό ικανοποίησης από την εργασία, την οικογένεια 

και τη ζωή), αλλά και ως προς συγκεκριμένους και μετρήσιμους αντικειμενικούς 

παράγοντες (π.χ. οικονομική κατάσταση, υγεία, κλπ.). Τα άτομα, τα οποία ως 

φοιτητές τα χαρακτήριζε ένα εσωτερικό κέντρο ελέγχου, ύστερα από δυο δεκαετίες 

ήταν σε σημαντικά καλύτερη κατάσταση αναφορικά με τις παραπάνω 

παραμέτρους, σε σχέση με τα άτομα με εξωτερικό κέντρο ελέγχου.  

Παρόλο που η αίσθηση ελέγχου μπορεί να προκαλέσει αυτοπεποίθηση και 

προσαρμοστικότητα, έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη και την 

αποδοτικότητα (Keele, 1973; Kimble & Perlmuter, 1970; Langer & Imber, 1979). 

Όπως τονίζει η Folkman (1984, σ.850) το να πιστεύει κανείς ότι ένα γεγονός είναι 

ελέγξιμο δεν οδηγεί πάντα στη μείωση του στρες ή σε ένα θετικό αποτέλεσμα και 

αντίστοιχα, το να πιστεύει κανείς ότι ένα γεγονός είναι απρόβλεπτο δεν οδηγεί 

πάντα στην αύξηση στρες ή σε αρνητικά αποτελέσματα. Υποτίθεται ότι οι άνθρωποι 

με εσωτερικό κέντρου ελέγχου είναι πιο αποτελεσματικοί από αυτούς με εξωτερικό 

κέντρου ελέγχου (Lazarus & Folkman, 1984; Rotter, 1975). Ωστόσο, το εσωτερικό 

κέντρου ελέγχου μπορεί να δυσκολέψει στην πραγματικότητα την επίλυση 

 - 140 -



προβλημάτων επειδή τα άτομα μπορεί να έχουν υπερβολική αυτοπεποίθηση για τις 

δικές τους στρατηγικές παρά την προφανή αναποτελεσματικότητα τους (Walinga, 

2006; Wortman & Brehm, 1975). 

6.5.1 Κέντρο ελέγχου και οργανωσιακή αλλαγή 

Η έρευνα στη ψυχολογία ισχυρίζεται ότι το κέντρο ελέγχου αποτελεί ένα 

σημαντικό κομμάτι της συνολικής προσωπικότητας του ατόμου, με σημαντικές 

συμπεριφορικές επιδράσεις (Boone & De Brabander, 1993). Έρευνες έχουν 

αποδείξει ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ του κέντρου ελέγχου και της 

αντιμετώπισης του φαινόμενου της αλλαγής και ότι τα άτομα με προσωπικότητα 

εσωτερικού ελέγχου μπορούν να χειριστούν εποικοδομητικά καταστάσεις 

αβεβαιότητας, εμφανίζοντας χαμηλότερα επίπεδα άγχους (Jugde et al., 1999). 

Άλλοι ερευνητές βρήκαν θετική σχέση μεταξύ του εσωτερικού κέντρου ελέγχου και 

της καινοτομίας (Khan & Manopichetwattana, 1989), της απόδοσης του 

οργανισμού (Boone et al., 1996) και της επιχειρηματικότητας (Bonnet & Fumham, 

1991, Nwachukwu, 1995).  

Γενικά, η διεθνής έρευνα τονίζει ότι α) το κέντρο ελέγχου αποτελεί μια 

μεταβλητή η οποία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την επίδειξη καινοτομικής 

συμπεριφοράς (Boone et al., 1996; Brockhaus, 1980; Van de Ven et al., 1984), β) 

ένα υψηλό κέντρου ελέγχου μπορεί γενικά να ενισχύσει την αποδοτικότητα  και σε 

καταστάσεις πολύ απρόβλεπτες παρακινεί το άτομο να εστιαστεί σε συγκεκριμένα 

εμπόδια ή απειλές (Ganster & Fusilier, 1989; Kotter, 1989; Lazarus & Folkman, 

1984; Xie et al., 2000) και γ) το υψηλό εσωτερικό κέντρου ελέγχου αποτελεί 

επιθυμητό χαρακτηριστικό των εργαζομένων (Ganster & Fusilier, 1989; Xie et al., 

2000). 

Αντίστοιχα, έχει επισημανθεί ότι α) τα άτομα με αυξημένο το αίσθημα της 

επιχειρηματικότητας τείνουν να έχουν υψηλότερο επίπεδο εσωτερικού ελέγχου 

(Ahmed, 1985; Begley & Boyd, 1987; Borland, 1975; Mescon & Monanari, 1981), 

β) τα άτομα με προσωπικότητα εσωτερικού ελέγχου μπορούν συνειδητά ή όχι να 

κατευθύνουν, να επιλέξουν και να ρυθμίσουν τη χρήση όλων των γνωστικών 

δομών και διανοητικών διαδικασιών για την επίτευξη προσωπικών και 

οργανωσιακών στόχων (McCombs, 1991) και γ) τα άτομα με προσωπικότητα 

εσωτερικού ελέγχου έχουν τη τάση να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για 

να ελέγξουν το περιβάλλον, να κάνουν καλύτερη χρήση της πληροφορίας κατά τη 

διάρκεια λήψης πολύπλοκων αποφάσεων, να εμφανίζουν υψηλότερη ανεκτικότητα 

ως προς την αβεβαιότητα και να δρουν προληπτικά (Gray, 1998). Αντίθετα, τα 

άτομα με χαμηλό επίπεδο εσωτερικού ελέγχου τείνουν να έχουν περισσότερο 

στρες και άγχος, (Benassi et al., 1988) εμφανίζοντας ταυτόχρονα συντηρητικές 
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συμπεριφορές και άρνηση για ανάληψη ρίσκου, προσπάθεια αυτό-βελτίωσης και 

προσωπικής κατανόησης (Van Praag et al., 2005). 

Τέλος, πιο πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι α) υπάρχει σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ του κέντρου ελέγχου και της διαχείριση της αλλαγής (Jugde et al., 1999), 

β) τα διευθυντικά στελέχη συνήθως έχουν προσωπικότητα εσωτερικού ελέγχου 

(Mamlin et al., 2001) και το αντίστροφο, ότι δηλαδή μια προσωπικότητα 

εσωτερικού ελέγχου μπορεί να καταστήσει τη λειτουργία ενός διευθυντικού 

στελέχους πιο  αποτελεσματική (Van Praag et al., 2005) και γ) γενικά οι άνδρες 

τείνουν να αποδίδουν τις μελλοντικές εξελίξεις σε προσωπικές 

παραγραμματισμένες ενέργειες και ότι τα άτομα όσο μεγαλώνουν ηλικιακά τείνουν 

να θεωρούν ότι η μοίρα εξαρτάται από τους ίδιους (Schultz & Schultz, 2005).  

Σε αυτό το σημείο σκόπιμο να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι άλλοι 

ακαδημαϊκοί έδειξαν ότι οι προδιαθέσεις που βασίζονται στην προσωπικότητα 

έχουν μικρή σημασία σε συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με την οργανωσιακή 

αλλαγή (π.χ. Wanous et al., 2000). Σε αυτή τη κατεύθυνση, ο Brockhaus (1980) 

και οι Van de Ven et al. (1984) υποστηρίζουν ότι το κέντρο ελέγχου δεν έχει 

σημαντική επίδραση στην εμπλοκή κατά τη διάρκεια μια προσπάθειας αλλαγής. 

Υιοθετώντας μια διαφορετική προσέγγιση, οι Begley και Boyd (1987) θεωρούν ότι 

ένα υψηλό επίπεδο εσωτερικού ελέγχου σχετίζεται με υψηλότερες ατομικές 

αποδόσεις κατά τη διάρκεια αλλαγών, αλλά σε υπερβολικά επίπεδα μπορεί να έχει 

τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει επειδή η υπερβολική πίστη κάποιου 

στις δυνατότητες του, παράγει αλαζονικές συμπεριφορές οι οποίες δεν επιτρέπουν 

το άτομο να λαμβάνει υπόψη τους εξωτερικούς κινδύνους, απειλές και 

περιορισμούς.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές τα άτομα με 

προσωπικότητα εσωτερικού ελέγχου φαίνονται να είναι πιο ευέλικτα, 

προσαρμόσιμα και ικανά σε σχέση με τη διαχείριση των προσωπικών τους 

συναισθημάτων (Jugde et al., 1999). Κατά συνέπεια, το κέντρο ελέγχου μπορεί να 

αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα επηρεασμού της ετοιμότητας για αλλαγής και 

ανοχής της ασάφειας. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ακόλουθη υπόθεση: 

Υπόθεση 5: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας έχουν 

υψηλότερο (εσωτερικό) κέντρο ελέγχου  

6. 6 Συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional Intelligence) 

Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης εισάχθηκε για πρώτη φορά από τους 

Salovey και Mayer (1990) ως ένας τύπος κοινωνικής εξυπνάδας, ο οποίος 

περιλαμβάνει την ικανότητα ελέγχου των προσωπικών συναισθημάτων καθώς και 

των άλλων ατόμων. Η συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence – EQ) 
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διαφέρει πολύ από το γνωστό πηλίκο νοημοσύνης (intelligence quotient- IQ). Ενώ 

το δεύτερο προσδιορίζει τη νοητική ικανότητα, το πρώτο εστιάζει στις 

διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Η συναισθηματική ικανότητα 

περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από γνωρίσματα όπως η αυτογνωσία, ο έλεγχος 

της παρόρμησης, η επιμονή, η αυτοπεποίθηση, η αυτοκινητοποίηση, η 

συναίσθηση, η εμπιστοσύνη στην προσωπική αξία, η προσαρμοστικότητα και η 

ικανότητα για ομαδική εργασία (Goleman, 1995). Η συναισθηματική νοημοσύνη 

δηλαδή, είναι η ικανότητα ενός ατόμου να έχει επίγνωση των προσωπικών του 

συναισθημάτων, καθώς και των άλλων, έτσι ώστε να μπορεί να αλληλεπιδρά μαζί 

τους, με παραγωγικούς τρόπους. 

Οι Dulewicz et al. (2003) έχουν κατηγοριοποιήσει τους ορισμούς της 

συναισθηματικής νοημοσύνης σε αυτούς που: α) βασίζονται στην ερμηνεία της ως 

μία ικανότητα (Salovey & Mayer 1990), β) την ορίζουν ως ένα σύνολο ικανοτήτων 

(Goleman, 1998) και γ) την περιγράφουν ως ένα σύνολο προσωπικών ικανοτήτων 

(Higgs & Dulewicz, 1999; Bar-On, 2000). Πιο λεπτομερώς, η συναισθηματική 

νοημοσύνη ορίζεται ως: α) η ικανότητα πρόσβασης και/ή δημιουργίας 

συναισθημάτων που διευκολύνουν τη σκέψη, τη κατανόηση των συναισθημάτων, 

τη συναισθηματική γνώση και τη ρύθμιση των συναισθημάτων για την προώθηση 

της συναισθηματικής και της διανοητικής ανάπτυξης (Mayer & Salovey, 1997), β) 

μία έννοια ομπρέλας μη γνωστικών ικανοτήτων, δυνατοτήτων και κλίσεων που 

βοηθούν ένα άτομο να γίνει πιο αποτελεσματικό στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πιέσεις (Bar-On, 1997), γ) η ικανότητα ενός 

ατόμου να επικοινωνεί, να επηρεάζει, να εισάγει και να αποδέχεται την αλλαγή, 

κατανοώντας βαθύτερα τα δικά του/της συναισθήματα (Goleman, 1998) και δ) η 

επίτευξη των στόχων μέσω της ικανότητας διαχείρισης των ιδίων συναισθημάτων 

και αισθημάτων, της αντιμετώπισης των ατόμων κλειδιά και της εξισορρόπησης 

των κινήτρων και των κινητήριων δυνάμεων με συνειδητή και ηθική συμπεριφορά 

(Higgs & Dulewicz, 1999, σ.20). 

Στο σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, η σημασία της συναισθηματικής 

νοημοσύνης για τα διευθυντικά στελέχη είναι πολύ μεγαλύτερη από τη νοητική 

ικανότητα. Όσο πιο πολύ χρειάζεται κάποιος να αλληλεπιδρά με άλλα άτομα, τόσο 

πιο σημαντικές είναι οι διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Μία 

πρόσφατη έρευνα, σχετικά με τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι εταιρείες σε 

απόφοιτους τμημάτων οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, αποκάλυψε ότι τα 

τρία πιο επιθυμητά γνωρίσματα είναι οι επικοινωνιακές ικανότητες, οι 

διαπροσωπικές ικανότητες και η αυτοβουλία (Robbins, 2005). Δεν αποτελεί 

παράδοξο ότι και τα τρία αποτελούν μέρος της συναισθηματικής νοημοσύνης. Μία 

επιπλέον έρευνα, η οποία εξέτασε τις μεγαλύτερες προκλήσεις που πιστεύουν τα 
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διευθυντικά στελέχη ότι θα αντιμετωπίσουν τον 21ο αιώνα, απέδειξε ότι οι πιο 

σημαντικές είναι οι διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Η επιτυχία κάθε 

διευθυντικού στελέχους εξαρτάται από την ικανότητα διαχείρισης των 

διαπροσωπικών σχέσεων και κατ’ επέκταση από τη συναισθηματική του 

νοημοσύνη. Είναι άλλωστε ευρέως αποδεκτό ότι, τα διευθυντικά στελέχη που 

έχουν επίγνωση των προσωπικών τους συναισθημάτων καθώς και των άλλων, 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την κατανόηση για να ενισχύσουν τη συνολική 

απόδοση των οργανισμών τους και την προσαρμοστικότητά τους στις αλλαγές 

(Jordan et al., 2002). 

Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι τα άτομα με υψηλό δείκτη συναισθηματικής 

νοημοσύνης έχουν πιο επιτυχημένες επαγγελματικές σταδιοδρομίες (Dulewicz & 

Higgs, 1998; Weisinger, 1998), νιώθουν λιγότερη εργασιακή ανασφάλεια (Jordan 

et al., 2002), ηγούνται πιο αποτελεσματικά (Ashforth & Humphrey, 1995; Higgs & 

Rowland, 2002), διαχειρίζονται καλύτερα την απόδοση ομάδων και ατόμων (Rice, 

1999), είναι πιο προσαρμοστικά σε τραυματικά γεγονότα (Slaski & Cartwright, 

2002), έχουν αλτρουιστικές συμπεριφορές (Carmeli, 2003), εμφανίζουν 

υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση και απόδοση (Wong & Law, 2002) και 

διαχειρίζονται αποτελεσματικά την αλλαγή και την αξιολόγηση της απόδοσης 

(Goleman, 1995).  

Τέλος, σκόπιμο είναι να αναφερθεί ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, σε 

αντιδιαστολή με το πηλίκο νοημοσύνης, μπορεί να ενισχυθεί μέσω κατάλληλων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενεργειών. Έρευνες αποδεικνύουν ότι η 

εκπαίδευση αυτή μπορεί να αποβεί πολύ ωφέλιμη, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των 

ομάδων (Druskat & Wolff, 2001; Goleman et al., 2002). 

6.6.1 Διαστάσεις συναισθηματικής νοημοσύνης  

Ο Goleman (1998) προσδιόρισε τις πέντε διαστάσεις της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, ήτοι: αυτογνωσία, διαχείριση συναισθημάτων, αυτοκινητοποίηση, 

ενσυναίσθηση, κοινωνική ικανότητα. Αναλυτικότερα: 

Η αυτογνωσία (self-awareness) αποτελεί τη βάση όλων των συστατικών της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και αντιπροσωπεύει το να έχεις επίγνωση το τι 

αισθάνεσαι και να συνειδητοποιείς τα προσωπικά σου συναισθήματα. Τα άτομα τα 

οποία αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά τους μπορούν να καθοδηγούν τις ζωές 

τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο, να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά και να 

αξιολογούν τα συναισθήματα των άλλων. Οι απαντήσεις δεν είναι πάντα 

προφανείς, όταν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα, όταν χρειάζεται να 

πραγματοποιηθούν απολύσεις ή όταν χρειάζεται να αναδιοργανωθούν οι 
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επιχειρηματικές διαδικασίες. Σε αυτές τις καταστάσεις, τα διευθυντικά στελέχη 

πρέπει να βασίζονται στα προσωπικά τους συναισθήματα και ένστικτα.   

H διαχείριση των συναισθημάτων (managing emotions), είναι το δεύτερο πιο 

σημαντικό συστατικό χαρακτηριστικό της συναισθηματικής νοημοσύνης. Στην 

πράξη αυτό σημαίνει ικανότητα ενός άτομου να μπορεί να ισορροπεί τις 

προσωπικές του διαθέσεις, έτσι ώστε η ανησυχία, το άγχος, ο φόβος ή ο θυμός να 

μην αποτελούν τροχοπέδη. Τα διευθυντικά στελέχη τα οποία μπορούν να 

διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αποδίδουν καλύτερα γιατί μπορούν να 

σκέφτονται καθαρά. Η διαχείριση των συναισθημάτων δε σημαίνει καταπίεση ή 

απάρνησή τους, αλλά κατανόηση και χρησιμοποίησή τους για αποδοτική διαχείριση 

των διαφόρων καταστάσεων (Robbins, 1998). Οι υπεύθυνοι της αλλαγής πρέπει 

πρώτα να αναγνωρίζουν μία διάθεση ή ένα αίσθημα, κατόπιν να καθορίζουν τι 

σημαίνει αυτό, πώς μπορεί να τους επηρεάσει και τελικά να επιλέξουν τον τρόπο 

με τον οποίο θα λειτουργήσουν. 

Η αυτοκινητοποίηση (motivating oneself), η κινητοποίηση του εαυτού (η 

ικανότητά να κινείται κάποιος θετικά για την επίτευξη κάποιου στόχου - κίνητρα 

συμπεριφοράς), είναι η ικανότητα του να είσαι αισιόδοξος και γεμάτος ελπίδα, 

παρόλα τα εμπόδια, τις δυσκολίες και τις αποτυχίες. Αυτή η ικανότητα είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη μακροχρόνιων προσωπικών και οργανωσιακών 

στόχων. 

H ενσυναίσθηση (empathy), το τέταρτο συστατικό στοιχείο της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, αφορά την ικανότητα του να μπαίνεις στη θέση του 

άλλου, να αναγνωρίζεις τι αισθάνονται οι άλλοι χωρίς να χρειάζεται να στο λένε. 

Τα περισσότερα άτομα δεν εκφράζουν αυτά που πραγματικά αισθάνονται με λόγια, 

αλλά χρησιμοποιούν τον τόνο της φωνής, τη γλώσσα του σώματος και τις 

εκφράσεις του προσώπου. Η ενσυναίσθηση προέρχεται από την αυτογνωσία, αφού 

αν κάποιος γνωρίζει τα προσωπικά του συναισθήματα είναι πιο εύκολο να κατανοεί 

και τα αισθήματα των άλλων.  

H κοινωνική ικανότητα (handling relationships), η ικανότητα να συνδέεσαι με 

άλλους, να εγκαθιδρύεις θετικές σχέσεις, να ανταποκρίνεσαι στα συναισθήματα 

των άλλων και να τους επηρεάζεις, αποτελεί το πέμπτο συστατικό στοιχείο της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι εισαγωγείς της αλλαγής χρειάζονται κοινωνικές 

ικανότητες, έτσι ώστε να κατανοούν τις διαπροσωπικές σχέσεις, να διαχειρίζονται 

διαφωνίες, να επιλύουν διαμάχες και το πιο σημαντικό, να ενοποιούν τα άτομα 

προς ένα κοινό οργανωσιακό στόχο.  

Σύμφωνα με τους Goleman (1998) και Boyatzis (2000) κάθε μια διάσταση 

σχετίζεται με συγκεκριμένα ατομικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι εξαιρετικής 

σημασίας για κάθε οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, α) η διάσταση της αυτογνωσίας 
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σχετίζεται με την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση, β) η διάσταση της 

διαχείρισης των συναισθημάτων σχετίζεται με την προσαρμοστικότητα, την 

εμπιστοσύνη, την ευσυνειδησία και τον αυτοέλεγχο, γ) η διάσταση της 

αυτοκινητοποίησης σχετίζεται με τον ενθουσιασμό, το εσωτερικό κέντρο ελέγχου 

και την πρωτοβουλία, δ) η διάσταση της ενσυναίσθησης σχετίζεται με την 

κοινωνική και την οργανωσιακή συνείδηση και τον προσανατολισμό στην 

υπηρεσία, και ε) η διάσταση της κοινωνικής ικανότητας σχετίζεται με την ηγεσία, 

την επιρροή, την επικοινωνία, την διαχείριση αλλαγής, διαχείριση συγκρούσεων 

και την συνεργασία. 

6.6.2 Συναισθηματική νοημοσύνη και οργανωσιακή αλλαγή  

Σύμφωνα με τον Walsh (1995) στην οργανωσιακή συμπεριφορά είναι κοινά 

παραδεκτός ο σημαντικός ρόλος των συναισθημάτων και ο τρόπος διαχείρισής 

τους, σύμφωνα με τις αλλαγές στο περιβάλλον. Επιπλέον, ο Huy (1999) 

υποστηρίζει ότι οι συναισθηματικές δυνάμεις αποτελούν τους κύριους παράγοντες 

επιτυχίας ή αποτυχίας μιας αλλαγής. Σύμφωνα με τις προηγούμενες παραδοχές, 

είναι προφανές ότι η δομική διαφοροποίηση της συναισθηματικής νοημοσύνης του 

κάθε ατόμου πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για τον καλύτερο προσδιορισμό 

των στρατηγικών αλλαγής.  

Για την επιτυχία κάθε οργανωσιακής αλλαγής, κριτικής σημασίας είναι η 

ικανότητα του εκάστοτε ηγέτη να καθοδηγεί, να κατανοεί, να συνδέει τα άτομα και 

να γνωρίζει πώς να συμπεριφέρεται σε θετικές και αρνητικές καταστάσεις. Ο 

Goleman (1998), υπεύθυνος για την διάδοση της συναισθηματικής νοημοσύνης, 

ανακάλυψε ότι για τους εξαίρετους ηγέτες η βέλτιστη απόδοση σχετίζεται με τη 

συναισθηματική νοημοσύνη σε διπλάσιο βαθμό από ότι με τις τεχνικές ικανότητες 

ή το πηλίκο νοημοσύνης. Επίσης, ο ίδιος τόνισε ότι όλοι οι αποτελεσματικοί ηγέτες 

αναζητούν δημιουργικές προκλήσεις και αγαπούν να μαθαίνουν, δηλαδή να 

αλλάζουν.   

Σε αυτή τη κατεύθυνση, η συναισθηματική νοημοσύνη αναγνωρίζεται ως 

ένας σημαντικός παράγοντας αναφορικά με την ετοιμότητα των ατόμων για 

αλλαγή, την αποδοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας και τη ικανότητα μετάβασης σε 

μια νέα κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, διεθνείς έρευνες έχουν καταδείξει ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη α) μπορεί να αμβλύνει την συναισθηματική διαταραχή 

που προκαλεί μια αλλαγή (Downing, 1997), β) είναι εξαιρετικά σημαντική για την 

επιτυχία των δραστικών αλλαγών καθώς υποστηρίζει την προσαρμογή σε 

περιόδους ασυνέχειας (Huy, 1999) και γ) υποστηρίζει την ευέλικτη ανταπόκριση 

σε αλλαγές στο κοινωνικό περιβάλλον και την εγκαθίδρυση υποστηρικτικών 

δικτύων (Salovey et al., 2000). 
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Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι με υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης α) 

μπορούν να προσαρμόζονται καλύτερα στις εξελίξεις που σηματοδοτούν την 

ανάγκη για αλλαγή, από τη στιγμή που είναι πιο προσαρμοστικοί και έχουν 

επίγνωση των συναισθημάτων τους (George & Jones, 2001) και β) διαχειρίζονται 

την αλλαγή πολύ αποτελεσματικά (Goleman 1998; Mayer & Salovey 1997), 

διαθέτουν καλύτερες στρατηγικές προσαρμογής στις νέες συνθήκες (Bar-On et al., 

2000) και αισθάνονται ότι μπορούν να επηρεάζουν και να ελέγχουν τις εξελίξεις 

(Sosik & Megerian, 1999). 

Τέλος, μέσα στα πλαίσια της διοίκησης της αλλαγής, υπάρχουν αποδείξεις ότι 

α) η εστίαση στην συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να προσδώσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Cooper, 1997) και β) εκτός από τις πεποιθήσεις, τις 

αντιλήψεις και τις στάσεις, υπάρχουν ορισμένες ατομικές μεταβλητές, όπως η 

συναισθηματική νοημοσύνη, που διαφοροποιούν τις ατομικές αντιδράσεις ως προς 

την αλλαγή (Armenakis et al., 1993; Weber & Weber, 2001). 

Συμπερασματικά, η συναισθηματική νοημοσύνη των εργαζομένων και 

ιδιαίτερα των διευθυντικών στελεχών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της 

οργανωσιακής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα ασαφών, αβέβαιων και 

πολύπλοκων οργανωσιακών αλλαγών. Ως εκ τούτου, προκύπτουν οι ακόλουθες 

υποθέσεις:  

Υπόθεση 6α: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας έχουν 

υψηλή αυτογνωσία 

Υπόθεση 6β: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματα 

Υπόθεση 6γ: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας έχουν 

υψηλή αυτοκινητοποίηση 

Υπόθεση 6δ: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας έχουν 

υψηλή ενσυναίσθηση 

Υπόθεση 6ε: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας έχουν 

υψηλή κοινωνική ικανότητα 

6.7 Πολιτισμικές αξίες (Cultural Values) 

Γενικά, είναι ευρέως αποδεκτή η σχετικότητα της κουλτούρας με τις 

συναισθηματικές συμπεριφορές των ατόμων. Σύμφωνα με τον Hofstede (1980), 

είναι εκπληκτικό κάποιες φορές το πώς συμπεριφέρονται άνθρωποι από 

διαφορετικές κουλτούρες. Μελέτες της διαπολιτισμικής ψυχολογίας, προτείνουν ότι 

η προσωπικότητα και η άσκηση των κοινωνικών σχέσεων εξαρτώνται από 

διαπολιτισμικούς παράγοντες (Bruner, 1990; Fiske, 1991; Sampson, 1985). 

Αντίστοιχα, οποιοδήποτε φαινόμενο, όπως είναι οι συναισθηματικές εμπειρίες ή 
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αντιδράσεις, είναι πιθανό να εξαρτάται από την κουλτούρα. Οι συναισθηματικές 

αντιδράσεις συχνά αντιμετωπίζονται ως αποτελέσματα μία διαδραστικής 

διαδικασίας που αντανακλά τη λειτουργική σχέση του οργανισμού, του ατόμου και 

του πολιτισμικού/εθνικού περιβάλλοντος.   

Γενικά, η κουλτούρα αρχικά ορίστηκε ως; α) τρόπος που διαφορετικές 

ομάδες ανθρώπων κάνουν κάποια πράγματα διαφορετικά από άλλες και 

αντιλαμβάνονται τον κόσμο διαφορετικά. Οι «κουλτούρες» είναι οι διαφορές 

μεταξύ ομάδων ανθρώπων. Εάν δεν υπήρχαν διαφορές, δε θα υπήρχαν 

κουλτούρες, ή πιο σωστά, δε θα υπήρχε ανάγκη ύπαρξης μίας κατηγορίας για να 

τις περιγράψει (Triandis, 1972), β) ο σύστημα δημόσιων και συλλογικά αποδεκτών 

εννοιών που λειτουργούν εντός μίας συγκεκριμένης ομάδας σε κάποια 

συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό το σύστημα όρων, μορφών, κατηγοριών και εικόνων 

ερμηνεύει την κατάσταση των ατόμων (Pettigrew, 1979) και γ) Ο συλλογικός 

νοητικός προγραμματισμός που μία ομάδα, μία φυλή ή ένα έθνος έχουν κοινό. Η 

κουλτούρα δεν αποτελεί χαρακτηριστικό των ατόμων, περιλαμβάνει ένα αριθμό 

ανθρώπων που επηρεάστηκαν από την ίδια μόρφωση και τις ίδιες εμπειρίες ζωής 

(Hofstede, 1980).  

Κατόπιν, τη δεκαετία του 80, η κουλτούρα αρχικά προσεγγίστηκε ως ένα 

σύστημα κοινωνικών κεκτημένων και κοινωνικά μεταφερόμενων προτύπων 

αξιολόγησης, απόψεων και συμπεριφοράς που μεταφέρονται από μία γενεά σε μία 

άλλη (Shortell, 1982) και κατόπιν, ως o συλλογικός προγραμματισμός του μυαλού 

που διαχωρίζει τα μέλη μίας κατηγορίας ατόμων από αυτά μίας άλλης (Hofstede & 

Bond, 1988). 

Τέλος, οι πιο σύγχρονες έρευνες θεωρούν ότι η κουλτούρα αποτελεί: α) ένα 

μείγμα πολλών στοιχείων (υπαινισσόμενα και ξεκάθαρα) που συχνά εξηγούνται με 

όρους όπως η συμπεριφορά, οι αξίες, οι νόρμες και οι βασικές υποθέσεις (Groeschl 

& Doherty, 2000) και β) μία κοινή κατανόηση που πηγάζει από το σύνολο των 

αντιλήψεων, αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που βοήθησαν στη δημιουργία 

της κληρονομιάς μίας χώρας (Gardenswartz et al., 2003). 

Αντίστοιχα, οι οργανισμοί και η συμπεριφορά των μελών τους παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές λόγω πολιτισμικών παραγόντων. Η Sackmann (2001) 

απεικόνισε πως τα διαφορετικά επίπεδα κουλτούρας επηρεάζουν την κουλτούρα 

ενός οργανισμού. Ο Alvesson (2002, σ.190) μιλάει για τη «πολλαπλή πολιτισμική 

διαμόρφωση», η οποία παρουσιάζει την οργανωσιακή κουλτούρα ως μείγμα 

πολιτισμικών εκδηλώσεων διαφορετικών ειδών, που επηρεάζονται από τα 

κοινωνικά επίπεδα και την ερμηνεία τους από τα άτομα και τους οργανισμούς. 

Επιπλέον, η αντίληψη του χρόνου, της αλλαγής και του ρίσκου όπως αυτά 

προσδιορίζονται από την κουλτούρα, διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων, και με τον τρόπο αυτό, απεικονίζουν τη σχέση της 

κουλτούρας με τον στρατηγικό σχεδιασμό (Hofstede, 1980, 2001). Αντίστοιχα, ο 

Hofstede (1978), σε μία πολύ μεγάλη έρευνα για τους οργανισμούς, που διεξήχθει 

μεταξύ 40 κρατών, συμπεραίνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη διοικητική 

συμπεριφορά ανάλογα με την κουλτούρα. Αντίστοιχα, οι ερευνητές έχουν 

υποστηρίξει ότι: 

 οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί είναι πιο ανεκτικοί σε διαμάχες και τις 

θεωρούν ως το μέσο επίλυσης κάποιων ζητημάτων, ενώ χώρες όπως η 

Ιαπωνία και η Κορέα, προτιμούν ξεκάθαρα την αρμονία (Lebra, 1976). 

 ο συντηρητισμός της Αραβικής γλώσσας και η σημασίας της έννοιας 

muruwwa (αρρενοπότητα, δηλ. τιμή και υπερηφάνεια) είναι πολύ 

σημαντικά στην οργανωσιακή ζωή (Almaney, 1981). 

 οι μουσουλμάνοι θεωρούν μάταιο να ανησυχούν για το μέλλον, κι έτσι, ο 

μακροπρόθεσμος εταιρικός σχεδιασμός εφαρμόζεται σπάνια στις 

Μουσουλμανικές αγορές (Wright, 1981). 

 οι μάνατζερ από τη Βραζιλία και οι εκπατρισμένοι συνάδελφοί τους 

διαφέρουν στις αντιλήψεις τους όσον αφορά την ικανότητα των 

υφισταμένων για ηγετικούς ρόλους, για πρωτοβουλίες καθώς και για 

εσωτερικό έλεγχο (Prasad, 1990).  

 η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στην Ελλάδα είναι χαμηλή και η 

ανεπίσημη παραβίαση των κανόνων απαγορεύεται (Nicolaidis, 1992). 

 υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ατομικιστικών (ΗΠΑ) και 

συλλογικών (Σιγκαπούρη) πολιτισμών ως προς το τρόπο που η επικοινωνία 

διαμέσου υπολογιστή αμβλύνει ή τονώνει την κυρίαρχη επιρροή σε μια 

συγκεκριμένη ομάδα (Tan et al., 1998). 

 υπάρχουν διακριτές διαφορές μεταξύ πειραμάτων που έχουν διεξαχθεί στην 

Φιλανδία και τις ΗΠΑ και αφορούν στην κλιμάκωση της αφοσίωσης σε 

projects πληροφορικής (Keil et al., 2000). 

 οι Ιάπωνες διαπραγματευτές χρησιμοποιούν προσφορές ως διαδικασία 

ανταλλαγής πληροφοριών, ενώ οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν την 

τάση να αποκαλύπτουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από ότι οι Ιάπωνες 

συνάδελφοί τους (Adair et al., 2001). 

 ξένοι διαπραγματευτές στη Βραζιλία έχουν βλάψει σοβαρά συνεργασίες, 

προσπαθώντας να πιέσουν για τη συνέχιση τους κατά τη διάρκεια της 

περιόδου του καρναβαλιού (Teague, 2006). 
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6.7.1 Διατάσεις κουλτούρας 

Ο Morden (1999) εντόπισε τρεις κατηγορίες εθνικών μοντέλων κουλτούρας: α) 

μοντέλα μοναδικής διάστασης, β) μοντέλα πολλαπλών διαστάσεων, γ) μοντέλα 

ιστορικά-κοινωνικά. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι η 

κουλτούρα μπορεί να εξεταστεί μέσω αρκετών διπολικών διαστάσεων που μπορούν 

να αντιμετωπιστούν ως ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Για παράδειγμα, οι 

Kluckhohn και Strodtbeck (1961) ισχυρίζονται ότι οι εθνικές κουλτούρες μπορούν 

να εξεταστούν μέσω πέντε διαστάσεων: α) βασική φύση τη ανθρώπινης 

οντότητας, β) σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, γ) προσανατολισμός των 

δραστηριοτήτων, δ) σχέση με τη Φύση και ε) χρονικό προσανατολισμό. 

Αντίστοιχα, άλλοι συγγραφείς (Trompenaars & Hampden-Turner, 1997) 

προτείνουν έξι διαστάσεις, ήτοι τον ατομικισμό έναντι της κοινοτικότητας, το 

ουδέτερο έναντι του συναισθηματικού, το συγκεκριμένο έναντι του διάχυτου, το 

κατόρθωμα έναντι της απόδοσης, τις στάσεις έναντι του χρόνου και τον εσωτερικό 

έναντι του εξωτερικού ελέγχου. 

Παρόλα αυτά, οι πέντε εθνικές πολιτισμικές διαστάσεις του Hofstede (1985, 

1991, 2001) - απόσταση δύναμης, ατομικισμός, αρρενωπότητα, αποφυγή της 

αβεβαιότητας, μακροχρόνιος προσανατολισμός - είναι οι πιο ευρέως αποδεκτές και 

ειδικά οι πρώτες τέσσερις από αυτές έχουν εξεταστεί από πολλούς ερευνητές. Πιο 

λεπτομερώς: 

Η απόσταση δύναμης (power distance) είναι το κατά πόσο λιγότερο ισχυρά 

μέλη οργανισμών και θεσμών αποδέχονται και περιμένουν ότι η δύναμη διανέμεται 

άνισα. Η υψηλή απόσταση δύναμης σημαίνει χαμηλή ισότητα στην κοινωνία και 

μία ξεκάθαρη δομή ισχύος σε οργανισμούς. Από την άλλη πλευρά, σε πολιτισμούς 

χαμηλής απόστασης δύναμης, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ελεύθεροι να 

διαφωνήσουν με τους προϊσταμένους τους και εκφράζουν τις ιδέες τους ελεύθερα. 

Η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, οι Αραβικές χώρες και η Ινδία είναι γνωστές για το 

υψηλό τους επίπεδο απόστασης δύναμης, ενώ αντίθετα το Ισραήλ, η Σκανδιναβία, 

η Νέα Ζηλανδία είναι γνωστές για το χαμηλό τους επίπεδο απόστασης δύναμης. 

Ο ατομικισμός (individualism) είναι το αντίθετο της συλλογικότητας και 

εκφράζει το βαθμό στον οποίο τα άτομα εντάσσονται σε ομάδες. Η συλλογικότητα 

σημαίνει προτίμηση στην ομαδική εργασία, υποτίμηση των προσωπικών στόχων 

έναντι των στόχων της ομάδας, ενδιαφέρον για την ακεραιότητα της ομάδας και 

έντονη συναισθηματική προσήλωση σε αυτή. Αντίθετα, ο ατομικισμός δίνει έμφαση 

στην προσωπική αυτονομία και την ανεξαρτησία, στην πίστη στους προσωπικούς 

στόχους, στο λιγότερο ενδιαφέρον και στη λιγότερη συναισθηματική προσήλωση 

στην ομάδα (Triandis et al., 1988). Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και η 

Αγγλία είναι βαθύτατα ατομικιστικές κουλτούρες, ενώ η Νότια Αμερική, το 
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Πακιστάν, η Κορέα, η Ιαπωνία και η Ταϊλάνδη διακρίνονται για τη βαθειά 

συλλογικότητά τους. 

Η αρρενωπότητα (masculinity) αφορά στην διανομή των ρόλων μεταξύ των 

φύλων. Η αρρενωπότητα αφορά κοινωνίες όπου οι κοινωνικοί ρόλοι του κάθε 

φύλου είναι ευδιάκριτοι (δηλ. οι άντρες θα πρέπει να είναι δυναμικοί, σκληροί και 

να εστιάζονται στην υλική επιτυχία, ενώ οι γυναίκες θα πρέπει να είναι πιο 

ταπεινές, τρυφερές και να ενδιαφέρονται για την ποιότητα της ζωής). Η 

θηλυκότητα αφορά κοινωνίες όπου οι κοινωνικοί ρόλοι των φύλων συμπίπτουν 

(δηλ. τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες ενδιαφέρονται για την ποιότητα της 

ζωής). Η Ιαπωνία θεωρείται η πιο αρρενωπή χώρα, ακολουθούμενη από την 

Αυστρία, τη Βενεζουέλα, και την Ιταλία. Οι πιο θηλυκές κουλτούρες είναι η 

Σουηδία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Δανία. 

Η αποφυγή της αβεβαιότητας (uncertainty avoidance) αφορά την ανοχή μίας 

κοινωνίας προς την αβεβαιότητα και την ασάφεια. Δείχνει σε ποιο βαθμό μία 

κουλτούρα προγραμματίζει τα μέλη της να αισθάνονται ανήσυχα ή άνετα σε μη 

δομημένες, καινούριες, άγνωστες καταστάσεις ή σε καταστάσεις που εμπεριέχουν 

το στοιχείο της έκπληξης. Οι οργανισμοί που επιδιώκουν να αποφύγουν την 

αβεβαιότητα έχουν επίσημους κανόνες και κανονισμούς, ξεκάθαρα καθορισμένα 

αντικείμενα, και χαμηλή ανοχή της διαφοροποίησης από τους κανόνες και τις 

νόρμες. Από την άλλη πλευρά, οι οργανισμοί με υψηλή ανοχή της αβεβαιότητας 

είναι λιγότερο τυπικοί, πιο ευέλικτοι και επιτρέπουν μεγαλύτερα επίπεδα 

ετερογένειας σε νόρμες και συμπεριφορές. Οι κουλτούρες με υψηλά επίπεδα 

αποφυγής της αβεβαιότητας είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ελλάδα και η Πορτογαλία. 

Από την άλλη πλευρά, κουλτούρες με χαμηλά επίπεδα αποφυγής της αβεβαιότητας 

είναι η Δανία, η Σουηδία και η Σιγκαπούρη. 

Ο μακροχρόνιος προσανατολισμός (long-term orientation) είναι το αντίθετο 

του μεσοπρόθεσμου προσανατολισμού. Αντανακλά το βαθμό κατά τον οποίο μία 

κουλτούρα εστιάζεται σε μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς και στην καθυστέρηση 

της ικανοποίησης. Οι αξίες που συνδέονται με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό 

είναι η φειδώς και η επιμονή. Αξίες που συνδέονται με το μεσοπρόθεσμο 

προσανατολισμό είναι ο σεβασμός στην παράδοση και η εκπλήρωση των 

κοινωνικών υποχρεώσεων. Η Ιαπωνία, το Χονγκ-Κονγκ και η Κορέα βρίσκονται σε 

υψηλά επίπεδα σε αυτή την κλίμακα. 

6.7.2 Κουλτούρα και οργανωσιακή αλλαγή  

Η σύνδεση της κουλτούρας με την οργανωσιακή αλλαγή και τη διοίκησή της, δεν 

είναι καινούρια. Η πολιτισμική ευαισθητοποίηση αυξάνει σημαντικά την ικανότητα 

ενός διευθυντικού στελέχους να διαχειρίζεται τις συνιστώσες της οργανωσιακής 
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αλλαγής (χρονικό προσανατολισμό, αντίσταση στην αλλαγή, παράδοση, συνήθεια, 

περιορισμός πόρων, δύναμη και επιρροή, φόβο του αγνώστου και αξίες), λόγω της 

αυξημένης επίγνωσης της σημασίας της προτεινόμενης αλλαγής για τα 

οργανωσιακά μέλη (Murrell, 2001).  

Οι φορείς της αλλαγής προτείνουν αλλαγές ως αποτέλεσμα λεπτομερούς 

ανάλυσης και προσωπικής εξειδικευμένης γνώσης, αλλά οι εργαζόμενοι συχνά τις 

απορρίπτουν κάθετα. Μία προτεινόμενη αλλαγή η οποία μπορεί να γίνει κατανοητή 

μόνο στους πρώτους (outsiders) (etic προσέγγιση) δεν επαρκεί. Θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη, η οπτική των εργαζομένων και οι ισχύοντες πολιτισμικές 

αντιλήψεις (emic προσέγγιση). Αντίστοιχα, οι ερευνητές τονίζουν ότι τα 

περισσότερα προβλήματα στην ανάπτυξη διασυνοριακών E.R.P. (Enterprise 

Resource Planning) και λοιπόν πληροφοριακών συστημάτων, μπορούν να 

εντοπιστούν σε διαφορές εθνικών πολιτισμών (Davison, 2002, Krumbholz & 

Maiden, 2001). 

Επιπλέον, η κουλτούρα διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο 

προσδιορισμό της ετοιμότητας για αλλαγή των εργαζομένων. Έρευνες έχουν 

υποδείξει ότι η κουλτούρα προσδιορίζει τον τρόπο που μία συγκεκριμένη κοινωνία 

αντιμετωπίζει την ασάφεια, το απρόβλεπτο, και την αβεβαιότητα μελλοντικών 

γεγονότων (Yusuf, 2002). Η ανοχή της αβεβαιότητας και της ασάφειας διαφέρει 

από τη μία κοινωνία σε μία άλλη λόγω διαφορών σε τομείς όπως η τεχνολογία, η 

νομοθεσία και η θρησκεία (Hofstede, 1980). Επιπλέον, η αντίληψη της 

περιβαλλοντικής αβεβαιότητας επηρεάζει τη στρατηγική συμπεριφορά και την 

ανάπτυξη νέων τομέων για τους οποίους λίγα στοιχεία είναι γνωστά (Rigotti et al., 

2003). Για το λόγο αυτό, εφόσον η κουλτούρα επηρεάζει την αντίληψη, 

διαφορετικές κουλτούρες αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο σε θέματα στρατηγικής 

αλλαγής (Schneider & De Meyer, 1991). 

Πιο αναλυτικά, η ετοιμότητα για αλλαγή και η ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας ενός ατόμου μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από τα 

προσωπικά του χαρακτηριστικά, αλλά οι υπόλοιπες αποκλίσεις εξαρτώνται από την 

κοινωνία στην οποία το άτομο μεγαλώνει. Από πλευράς κοινωνικών κανόνων 

(ανοχή ή δυσανεξία της ασάφειας/αβεβαιότητας) αυτό μεταφέρεται και ενισχύεται 

από γενιά σε γενιά μέσω βασικών θεσμών όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο και 

η κοινωνία (Huang, 2008). Αντίστοιχα, οι διασυνοριακές πολιτισμικές διαφορές 

στην ανοχή της αβεβαιότητας μπορούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο κάποιες χώρες 

αναπτύσσονται περισσότερο σε περίπλοκες και ραγδαία μεταβαλλόμενες 

βιομηχανίες και για ποιο λόγο μπορεί να υπάρχουν διαφορές στο βαθμό 

ετοιμότητας για αλλαγή μεταξύ ατόμων από διαφορετικές χώρες (Huang, 2008). 

Αντίστοιχα, προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες 
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εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αποφυγής της αβεβαιότητας σε σύγκριση με τις 

προηγμένες (Bjerke & Al-Meer, 1993; Jaeger & Kanungo, 1990; Mendonca & 

Kanungo, 1990). 

Τέλος, οι εθνικές κουλτούρες διαφέρουν η μία από την άλλη ως προς την 

αντίσταση προς την αλλαγή. Η ισχυρότερη αντίσταση για την αλλαγή χαρακτηρίζει 

κουλτούρες όπου υπάρχει υψηλή απόσταση δύναμης, χαμηλά επίπεδα 

ατομικισμού, και υψηλά επίπεδα αποφυγής της αβεβαιότητας. Μεταξύ αυτών των 

πολιτισμών υπάρχουν κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Πορτογαλία και η 

Κορέας, ακολουθούμενες από την Ιαπωνία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, 

την Τουρκία, και τις Αραβικές χώρες. Κουλτούρες με χαμηλά επίπεδα αντίστασης 

στην αλλαγή, έχουν χαμηλά επίπεδα απόστασης δύναμης, υψηλά επίπεδα 

ατομικισμού και χαμηλά επίπεδα αποφυγής της αβεβαιότητας. Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει τις Αγγλοσαξονικές χώρες, τις Σκανδιναβικές χώρες και τις Κάτω 

Χώρες, ακολουθούμενες από τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Αφρική 

(Hofstede, 2001). 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η κουλτούρα μπορεί να επηρεάζει τις 

στάσεις, τις συμπεριφορές και την ετοιμότητα των διευθυντικών στελεχών ως προς 

την ασάφεια, την αβεβαιότητα και τη πολυπλοκότητα των αλλαγών. Ως εκ τούτου 

προκύπτουν οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Υπόθεση 7α: Η απόσταση δύναμης επηρεάζει την ανοχή της ασάφειας των 

διευθυντικών στελεχών 

Υπόθεση 7β: Ο ατομικισμός επηρεάζει την ανοχή της ασάφειας των 

διευθυντικών στελεχών 

Υπόθεση 7γ: Η αρρενωπότητα επηρεάζει την ανοχή της ασάφειας των 

διευθυντικών στελεχών 

Υπόθεση 7δ: Η αποφυγή της αβεβαιότητας επηρεάζει την ανοχή της ασάφειας 

των διευθυντικών στελεχών 

Υπόθεση 7ε: Ο μακροχρόνιος προσανατολισμός επηρεάζει την ανοχή της 

ασάφειας των διευθυντικών στελεχών 

Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που προηγήθηκε στο παρόν 

κεφάλαιο, είναι αναμφισβήτητο ότι ο βαθμός της ανοχής της 

ασάφειας/αβεβαιότητας επηρεάζεται από ένα αριθμό σύνθετων και πολύπλοκων 

οργανωσιακών/ατομικών χαρακτηριστικών και συναισθηματικών/γνωστικών 

μεταβλητών. Κατά συνέπεια, προκύπτει η ακόλουθη συνδυαστική υπόθεση για 

τους παράγοντες που παρουσιάστηκαν:  

Υπόθεση 8: Η αλληλεπίδραση των συναισθημάτων, της εργασιακής 

ικανοποίησης, της οργανωσιακής δέσμευσης, της εμπλοκής, του κέντρου 
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ελέγχου, της συναισθηματικής νοημοσύνης, των πολιτισμικών αξιών και των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών επηρεάζει την ανοχή της ασάφειας των 

διευθυντικών στελεχών 

6.8 Οργανωσιακή Απόδοση (Organizational Performance) 

Η έννοια της οργανωσιακής απόδοσης υπήρξε πάντοτε ένα θέμα που προκαλούσε 

αντιπαράθεση στους οργανωσιακούς ερευνητές (Barney, 1991), εξαιτίας του 

γεγονότος ότι παρουσιάζει εννοιολογικά προβλήματα σχετικά με τον ορισμό και τη 

μέτρησή της (Flood & Flood, 2000). Μεταξύ άλλων, η οργανωσιακή απόδοση 

ορίζεται ως η ικανότητα του οργανισμού να επιτυγχάνει τους στόχους του 

χρησιμοποιώντας τους πόρους με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο (Daft, 

2000) και κατά αυτό τον τρόπο, σχετίζεται με την οικονομία, την αποδοτικότητα 

και την αποτελεσματικότητα (3Es; economy, efficiency, effectiveness; Mayne & 

Zapico, 1977). Μια εναλλακτική προσέγγιση τονίζει ότι η έννοια της οργανωσιακής 

απόδοσης πρέπει να είναι πιο ευρεία και να περιλαμβάνει επιπλέον και τη ποιότητα, 

τη συμπεριφορική σταθερότητα και ρεαλιστικές πρότυπες μετρήσεις (Ricardo, 

2001).  

Σύμφωνα με τον Wernerfelt (1984) υπάρχουν δύο ερευνητικές σχολές σχετικά 

με τους παράγοντες καθορισμού της οργανωσιακής απόδοσης. Η πρώτη βασίζεται 

στην παραδοσιακή οικονομική σκέψη και τονίζει τη σημασία των εξωτερικών 

παραγόντων (π.χ. χαρακτηριστικά του κλάδου, μερίδιο αγοράς, ποιότητα πόρων 

κλπ). Σε αντιδιαστολή, η δεύτερη σχολή σκέψης εστιάζει σε συμπεριφορικούς, 

κοινωνικούς και οργανωσιακούς παράγοντες (π.χ. πολιτικές ανθρωπίνου 

δυναμικού, οργανωσιακή κουλτούρα, στυλ ηγεσίας, σχεδιασμός εργασίας, 

κινητοποίηση κλπ; Chien, 2004).  

Συμπερασματικά, οι στόχοι ενός οργανισμού μπορεί να είναι 

χρηματοοικονομικοί (π.χ. αύξηση τζίρου, πωλήσεων ή καθαρού κέρδους κλπ) 

ή/και μη χρηματοοικονομικοί (π.χ. ικανοποίηση εργαζομένων, εξυπηρέτηση 

πελατών, κοινωνική υπευθυνότητα κλπ). Για το λόγο αυτό η οργανωσιακή 

απόδοση πρέπει να κατηγοριοποιηθεί σε δύο διακριτές κατηγορίες, ήτοι 

χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική (Ittner & Larcker, 2003). Η 

παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με τη πρώτη κατηγορία.  

6.8.1 Χρηματοοικονομική απόδοση 

Η χρηματοοικονομική απόδοση ενός οργανισμού εξετάζεται μέσα από ποσοτικά 

δεδομένα τα οποία αντανακλούν την χρηματοοικονομική επιτυχία ή αποτυχία του 

σε όρους κερδοφορίας και αποδοτικότητας (π.χ. Kotter & Heskett, 1992). Αυτοί οι 

ποσοτικοί δείκτες είναι αμερόληπτοι και ιδιαίτερα βοηθητικοί για τη μελέτη ενός 
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κλάδου, εξαιτίας της ομοιομορφίας στις μετρήσεις ανάμεσα στους οργανισμούς που 

αυτός περιλαμβάνει (Venkatraman & Ramunujam, 1986). Άλλωστε, η εξέταση και 

η ερμηνεία των χρηματοοικονομικών δεικτών είναι εξαιρετικά σημαντική για την 

ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών τρόπων χρηματοοικονομικής διοίκησης 

(Papadopoulos,1986). 

Ειδικότερα, η κερδοφορία (profitability) αναγνωρίζεται ως το πιο κοινό 

εργαλείο μέτρησης της χρηματοοικονομικής απόδοσης των οργανισμών (Doyle, 

1994), ως ο πιο καλός δείκτης εξέτασης του εάν ένας οργανισμός επιτυγχάνει τους 

στόχους του (Sinkey & Nash, 1993) και αντανακλά την αποτελεσματικότητα των 

διευθυντικών στελεχών ενός οργανισμού στο να αυξάνουν τις πωλήσεις 

διατηρώντας ταυτόχρονα τα μεταβλητά κόστη χαμηλά (Davis et al., 2000). Σε 

αυτή τη κατεύθυνση, η διεθνής βιβλιογραφία αναγνωρίζει το Δείκτη Περιθωρίου 

Κέρδους (Profit Margin), την Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity - ROE) 

και την Απόδοση Συνολικών Κεφαλαίων (Return on Assets - ROA) ως κάποια από 

τα πιο γνωστά και σημαντικά μέτρα της χρηματοοικονομικής κερδοφορίας (π.χ. 

Robinson, 1982; Galbraith & Schendel, 1983).  

Αντίστοιχα, η αποδοτικότητα (efficiency) ορίζεται ως το τελικό αποτέλεσμα σε 

σχέση με τους διαθέσιμους πόρους (Afonso et al., 2005) και ως ένας κυρίαρχος 

ποσοτικός δείκτης που αναφέρεται στην παραγωγικότητα των υλικών πόρων και  

αντανακλά το κόστος παραγωγής σε σχέση με τους πόρους και τον χρόνο που 

απαιτήθηκαν (Rey Garcia, 2008). Επιπλέον, για το προσδιορισμό της 

αποδοτικότητας ενός οργανισμού, οι ερευνητές προτείνουν, μεταξύ άλλων, τους 

δείκτες συνολικής αποδοτικότητας (Efficiency Ratio; Stannack, 1996), ταχύτητας 

κυκλοφορίας ενεργητικού (Total Asset Turnover; Zane et al., 2004) και 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης (Asset to Equity Ratio; Needles et al., 2007).

Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχτεί ότι καμία μέτρηση της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης ενός οργανισμού δεν μπορεί να προσδιορίσει 

επαρκώς όλες τις πτυχές του όρου (Doyle, 1994; Snow & Hrebiniak, 1980), 

ωστόσο οι χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών αποτελεί κοινή πρακτική για το 

προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής επίδοσης των οργανισμών.  

6.8.2 Χρηματοοικονομική απόδοση και ανοχή της ασάφειας 

Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η ετοιμότητα για αλλαγή και η ανοχή της 

ασάφειας θεωρούνται απαραίτητα χαρακτηριστικά για την επιβίωση και την 

ευημερία κάθε οργανισμού στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον (π.χ. Drew & 

Smith, 1995; Garvin 2000; Edmondson, 2002).  

Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι η ανοχή της ασάφειας σχετίζεται θετικά με 

πολυάριθμες προσωπικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές και εργασιακές 
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στάσεις η οποίες μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ατομική απόδοση, όπως: η 

εργασιακή ικανοποίηση (Wittenburg & Norcross, 2001), η οργανωσιακή δέσμευση 

(Judge et al., 1999), η δημιουργικότητα (Tegano, 1990), η λήψη αποφάσεων 

(Wilkinson, 2006), η κριτική σκέψη (Facione et al., 1994), η αποδοχή του ρίσκου 

(Lauriola & Levin, 2001), οι συναισθηματικές ικανότητες (George and Jones, 

2001), η επιχειρηματικότητα (Teoh & Foo, 1997) και η αποτελεσματική ηγεσία 

(Lane & Klenke, 2004).  

Παράλληλα, πολλοί ερευνητές τονίζουν ότι η οργανωσιακή συμπεριφορά 

σχετίζεται με την οργανωσιακή απόδοση (π.χ. Collins & Porras, 1994) και ότι οι 

συμπεριφορικές παρεμβάσεις κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της αλλαγής 

έχουν επίδραση στη οργανωσιακή αποδοτικότητα  (Beer & Walton, 1990; Pfeffer, 

1998). Αντίστοιχα, σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η ανοχή της ασάφειας των 

οργανωσιακών μελών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εργασιακή τους απόδοση 

(McNabb & Sepic, 1995) και ότι σχετίζεται με υψηλότερη απόδοση κατά τη 

διάρκεια νέων και πολύπλοκών αλλαγών (Jonassen & Grabowski, 1993; Sawyer, 

1990). Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται ότι η απόδοση των διευθυντικών στελεχών 

αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα προσδιορισμού της χρηματοοικονομικής 

επιτυχίας ενός οργανισμού (Fiedler, 1996; Thorlindsson, 1987).  

Ως εκ τούτου, μπορούν να εξαχθούν οι ακόλουθες δύο υποθέσεις: 

Υπόθεση 9: Η ανοχή της ασάφειας των διευθυντικών στελεχών έχει επίδραση 

στην κερδοφορία των οργανισμών  

Υπόθεση 10: Η ανοχή της ασάφειας των διευθυντικών στελεχών έχει 

επίδραση στην αποδοτικότητα των οργανισμών 

6.9 Συμπεράσματα 

Η διεθνής έρευνα έχει υποδείξει ότι η ατομική ανοχή της ασάφειας και της 

αβεβαιότητας επηρεάζεται από πολυάριθμες προσωπικές, συναισθηματικές, 

συμπεριφορικές και εργασιακές στάσεις (π.χ. συναισθήματα απέναντι στην 

αλλαγή, εργασιακή ικανοποίηση, οργανωσιακή δέσμευση, κέντρο ελέγχου, 

εμπλοκή, συναισθηματική νοημοσύνη, πολιτισμικές αξίες κλπ). Παράλληλα, έχει 

υποστηριχτεί ότι χρηματοοικονομική απόδοση των οργανισμών σχετίζεται με την 

συμπεριφορά των διευθυντικών στελεχών απέναντι στην ασάφεια και την 

αβεβαιότητα της αλλαγής (π.χ. Black, 2006; Black et al., 1999; Lane & Klenke, 

2004; Wilkinson, 2006). 

Για αυτό το λόγο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα του σήμερα όπου η παρατεταμένη 

οικονομική ύφεση (-4,5% το 2010, πρόβλεψη -3% το 2011; International 

Monetary Fund, 2011) προκαλεί οξυμμένη αβεβαιότητα, άγχος και ανασφάλεια, 

είναι κριτικής σημασίας ο προσδιορισμός: α) των παραγόντων που επηρεάζουν την 
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ανοχή της ασάφειας των διευθυντικών στελεχών και β) της σχέσης μεταξύ της 

ανοχής της ασάφειας των διευθυντικών στελεχών και της χρηματοοικονομικής 

απόδοσης των οργανισμών. Ως εκ τούτου, σύμφωνα και την ανάλυση που 

προηγήθηκε στο παρόν κεφάλαιο, προτάθηκαν οι προαναφερθέντες ερευνητικές 

υποθέσεις, οι οποίες ερευνητικές υποθέσεις ξαναπαρουσιάζονται συγκεντρωτικά 

κατά την παρουσίαση της έρευνας της διδακτορικής διατριβής στο υποκεφάλαιο 

8.1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

“Το σύμπαν εκτείνεται πέρα από το μυαλό του ανθρώπου και είναι πολύ πιο πολύπλοκο από το μικρό 

δείγμα που μπορεί αυτός να εξετάσει.” - Kenneth Pike

 

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ερευνητικό πεδίο της διδακτορικής 

διατριβής. Αρχικά, εξετάζονται οι διάφορες ερευνητικές προσπάθειες στην Ελλάδα 

αναφορικά με την οργανωσιακή αλλαγή και τη συναισθηματική και γνωστική 

συμπεριφορά στο χώρο της εργασίας. Κατόπιν, εξετάζεται η σημερινή δυσμενής 

οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Τέλος, εξετάζονται ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ο Τραπεζικός κλάδος. υπό το πρίσμα της σημαντικότητας 

τους για την Ελληνική οικονομία και των διαρκών αλλαγών που βιώνουν.  

7.1 Έρευνες στην Ελλάδα για την οργανωσιακή αλλαγή και τις στάσεις στο 

χώρο της εργασίας 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον σε σχέση 

με την οργανωσιακή αλλαγή και τους παράγοντες που μπορούν να επικουρήσουν 

στην επιτυχή υλοποίηση της. Επιπλέον, υποστηρίζεται ευρέος ότι οι ανθρώπινοι 

πόροι αποτελούν μοναδική πηγή αξιών, δυνατοτήτων και ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος στο σύγχρονο δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον (Bouradas, 

2005). Κατά συνέπεια, έχουν γίνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ερευνητικές 

προσπάθειες, οι οποίες όμως σε αριθμό είναι ακόμα πολύ περιορισμένες σε σχέση 

με τις αντίστοιχες διεθνώς. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Vakola και Nikolaou (2005), μετά από έρευνα σε 292 

εργαζομένους ελληνικών επιχειρήσεων, διαπίστωσαν ότι οι αποτελεσματικές 

εργασιακές σχέσεις είναι πολύ σημαντικές για την οργανωσιακή αλλαγή. 

Ειδικότερα, εντόπισαν ότι η αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων, οι 

ενισχυτικές/υποστηρικτικές εργασιακές σχέσεις και η αποτελεσματική επικοινωνία 

μπορούν να συνεισφέρουν με τρόπο θετικό στην οργανωσιακή αλλαγή, ενώ η 

εργασιακή υπερφόρτωση και το εργασιακό στρες λειτουργούν αρνητικά. Στην ίδια 

κατεύθυνση, σε έρευνα 137 επαγγελματιών εντοπίστηκε ότι υπάρχει σημαντική 

σχέση μεταξύ των προσωπικών χαρακτηριστικών και των στάσεων των 

εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή (Vakola et al., 2004). Παράλληλα, τονίζεται ο 

κομβικός ρόλος της ηγεσίας και του μάνατζμεντ στην αποτελεσματική υλοποίηση 

των προσπαθειών οργανωσιακής αλλαγής (Philippidou et al., 2004). Επιπλέον, 

υποστηρίζετε ότι στην Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τα  

προγράμματα αλλαγής είναι η έλλειψη πληροφοριών, η έλλειψη εμπιστοσύνης και 

η οργανωσιακή σιωπή, δηλαδή η επιλογή των εργαζομένων να μην εκφράζουν τις 
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απόψεις και τις ανησυχίες τους για τα οργανωσιακά προβλήματα (Vakola & 

Bouradas, 2005). 

Σε αυτή τη κατεύθυνση, για τη διερεύνηση των στάσεων απέναντι στην 

αλλαγή, οι  Nicolaidis και Katsaros χρησιμοποίησαν την ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας διαπιστώνοντας ότι είναι ανησυχητικά χαμηλή τόσο στον 

κλάδο των ΤΠΕ (2011) όσο και στο τραπεζικό κλάδο (2012). Παλιότερα και σε μια 

τελείως διαφορετική ερευνητική προσέγγιση, η ανοχή της ασάφειας 

χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστεί η ικανότητα μάθησης της αγγλικής γλώσσας από 

Έλληνες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες  δεν μπορούν να 

ανεχτούν την ασάφεια που προέρχεται από τη χρήση του γραπτού και του 

προφορικού λόγου για την έκφραση ιδεών (Kazamia, 1999). 

Αναφορικά με τις συναισθηματικές στάσεις απέναντι στην αλλαγή στην 

Ελλάδα, έχει βρεθεί ότι η αποτελεσματική χρήση των συναισθημάτων μπορεί να 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στην αλλαγή (Vakola, et 

al., 2004). Στα πλαίσια της ίδιας έρευνας, μετά από εξέταση 137 επαγγελματιών 

διαπιστώθηκε και η σημαντική συνεισφορά της συναισθηματικής νοημοσύνης στις 

θετικές στάσεις απέναντι την αλλαγή. Στην ίδια κατεύθυνση, οι Nicolaidis και 

Katsaros (2010) διαπίστωσαν ότι τα συναισθήματα απέναντι στην αλλαγή των 

διευθυνόντων συμβούλων του ελληνικού κλάδου της πληροφορικής είναι ιδιαίτερα 

θετικά, ενισχύοντας έτσι την απόδοση τους σε διαρκώς μεταβαλλόμενα 

περιβάλλοντα. 

Επιπλέον, σε μια πρόσφατη έρευνα για τη διερεύνηση της συνεισφοράς της 

εργασιακής ικανοποίησης και της οργανωσιακής δέσμευσης στη 

χρηματοοικονομική απόδοση των οργανισμών, οι Dimitriades και Papalexandris 

(2012) εξέτασαν 331 τραπεζικούς υπαλλήλους και διαπίστωσαν ότι η 

χρηματοοικονομική απόδοση αποφέρει υψηλής-θυσίας συνεχόμενη δέσμευση 

(high-sacrifice continuance commitment), η οποία με τη σειρά της έχει ως 

αποτέλεσμα την αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση (τόσο με την εργασία όσο και 

τον οργανισμό). Προγενέστερα, οι Bourantas και Papalexandris (1992) 

μελετώντας την οργανωσιακή δέσμευση στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, 

κατέληξαν ότι τα διευθυντικά στελέχη του ιδιωτικού τομέα νιώθουν μεγαλύτερη 

δέσμευση και ότι ο τύπος, το μέγεθος και η κουλτούρα ενός οργανισμού 

αποτελούν παράγοντες επηρεασμού της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται ότι η 

ικανότητα ενός οργανισμού να αναπτύσσει τους ανθρώπινους πόρους του καθώς 

και να ενισχύει τη οργανωσιακή τους δέσμευσή, μπορεί να οδηγήσει στη 

μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους σε όλα τα επίπεδα και υπό οποιαδήποτε 

συνθήκες (Bouradas, 2005). 
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Η εργασιακή εμπλοκή αποτελεί ακόμα μια στάση για την οποία τα τελευταία 

χρόνια έχει παρουσιαστεί ερευνητικό ενδιαφέρον. Σχετικά, η Dimitriades (2007) 

τονίζει τη σημασία του οργανωσιακού κλίματος για εξυπηρέτηση και της 

εργασιακής εμπλοκής στην πρόβλεψη προσανατολισμένων στο πελάτη 

οργανωσιακών συμπεριφορών υπηκοότητας (organizational citizenship behaviors). 

Αντίστοιχα, οι Dimitriades and Kufidou (2004), χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 154 

ατόμων προσπάθησαν να διερευνήσουν την επίδραση του κέντρου ελέγχου, 

μεταξύ άλλων ατομικών και οργανωσιακών χαρακτηριστικών, στην ψυχολογική 

ενδυνάμωση των εργαζομένων αλλά η αξιοπιστία του συγκεκριμένου παράγοντα 

βρέθηκε χαμηλή και εξαιρέθηκε από την σχετική ανάλυση. 

Τέλος, σε μια προσπάθεια εξέτασης της σχέσης μεταξύ της δέσμευσης των 

εργαζομένων και της χρηματοοικονομικής απόδοσης στον ελληνικό τραπεζικό 

κλάδο, οι  Dimitriades και Papalexandris (2006) κατέληξαν ότι τόσο οι στάσεις των 

εργαζομένων (συναισθηματική δέσμευση) όσο και οι αντιλήψεις τους (ηθικό κλίμα) 

δεν συσχετίζονται με την χρηματοοικονομική απόδοση των οργανισμών. 

Από τα παραπάνω, διαπιστώνεται με τρόπο ευκρινή το έντονο ερευνητικό 

ενδιαφέρον για το σύνολο των ατομικών, συναισθηματικών και γνωστικών 

στάσεων που εξετάζονται στη παρούσα διδακτορική διατριβή. Επιπλέον, είναι 

εμφανής ο προσανατολισμός στη διερεύνηση της σχέσης τους τόσο με την 

οργανωσιακή αλλαγή όσο και με τη χρηματοοικονομική απόδοση των ελληνικών 

οργανισμών. Επίσης, προκύπτει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον αφενός για το 

κλάδο των ΤΠΕ (π.χ. Brachos et al., 2008) και αφετέρου για το τραπεζικό κλάδο 

(π.χ. Dimitriades & Papalexandris 2012; Noulas et al., 2008) λόγω της 

σημαντικότητας τους για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, 

παρατηρείται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου που να λαμβάνει υπόψη 

όλα τα παραπάνω και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της απόδοσης 

τόσο των εργαζομένων όσο και των οργανισμών στο σημερινό αβέβαιο, ασαφές 

και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα. 
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7.2 Ελληνική οικονομική κρίση 

Η ελληνική οικονομία παρουσίασε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τα τελευταία 

τριάντα περίπου χρόνια (1980-2008). Η κατά μέσον όρο μεγέθυνση του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος  (ΑΕΠ) της Ελλάδος από το 1990 και μετά ήταν 

υψηλότερη από αυτήν του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Eurostat, 2009). Η μεγάλη άνθηση της ελληνικής οικονομίας ενισχύθηκε εν μέρει 

λόγω των σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές σχετικές με τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2004, αλλά και λόγω της ευκολίας πρόσβασης σε πιστώσεις για 

καταναλωτικές δαπάνες.  

Εικόνα 6. Εξέλιξη ΑΕΠ Ελλάδας, Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 

 

Ωστόσο, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης και ορισμένων δυσμενών 

εσωτερικών παραγόντων (δημοσιονομική σπατάλη, έλλειψη φοροεισπρακτικών 

μηχανισμών, διαφθορά, γραφειοκρατία, συρρίκνωση παραγωγικού ιστού κλπ), ο 

ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας γύρισε σε αρνητικό πρόσημο το 2009, για 

πρώτη φορά από το 1993 (European Commission, 2009). Επιπλέον, κατά το ίδιο 

έτος, η Ελληνική οικονομία εμφάνισε το υψηλότερο δημόσιο έλλειμμα (15,4% του 

ΑΕΠ) καθώς και το δεύτερο υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ (127,1% του 

ΑΕΠ) στην Ε.Ε.. Τα παραπάνω γεγονότα, οδήγησαν σε υψηλό κόστος δανεισμού 

και αποτέλεσαν την απαρχή της σημερινής σοβαρής οικονομικής κρίσης (Charte, 

2010). Έκτοτε, η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει το υπερβολικό δημόσιο έλλειμμα 

μέσα σε ένα πολύ δυσμενές οικονομικό περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό). 

Το 2010 η εξαιρετικά επιβαρυμένη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας 

οδήγησε σε σημαντική μείωση της πιστοληπτικής της ικανότητας, αδυναμία 

πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και συγκέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος 

γύρω από τον τρόπο διαχείρισης του υψηλού δημόσιου χρέους. Αναλυτικότερα, το 

2010 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,5%, ενώ για το 2011 προβλεπόταν αρνητική 
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μεταβολή της τάξης του -3,5%. Επιπλέον, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 

κατά το 2010 διαμορφώθηκε στο 10,5%, (πρόβλεψη: 9,5% το 2011), το δημόσιο 

χρέος ανήλθε στο 142,8% του ΑΕΠ (πρόβλεψη: 157,7% το 2011), το έλλειμμα 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κυμάνθηκε στο 11,8% του ΑΕΠ 

(πρόβλεψη: 8,3% το 2011), ο πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή) έφθασε το 4,7% (πρόβλεψη: 2,4% το 2011) και το ποσοστό της 

ανεργίας εμφανίστηκε αυξημένο στο επίπεδο του 12,6% (πρόβλεψη: 15,2% το 

2011) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  2011). 

Εικόνα 7. Μεταβολές μακροοικονομικών μεγεθών Ελλάδας, Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

 
Υπό το βάρος των δυσμενών αυτών εξελίξεων και του ενδεχόμενου της 

χρεοκοπίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε στις 3 Μαρτίου 2010 σκληρά μέτρα 

δημοσιονομικής εξυγίανσης όπως α) μείωση 12% σε όλα τα επιδόματα του 

Δημοσίου, β) μείωση 7% στις αποδοχές υπαλλήλων ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, γ) αύξηση 

ΦΠΑ από 4,5 στο 5%, από 9 στο 10%, από 19 στο 21%, δ) αύξηση 15% στον 

φόρο της βενζίνης, ε) επιβολή επιπλέον 10% έως 30% στους (ήδη υπάρχοντες) 

φόρους εισαγωγής επί της αξίας των περισσότερων εισαγόμενων αυτοκινήτων και 

στ) επαναφορά τεκμηρίων διαβίωσης σε όλα ανεξαιρέτως τα αυτοκίνητα και τα 

ακίνητα (Ελευθεροτυπία, 04-03-2010). 
Η Ελλάδα όμως δεν κατάφερε να βελτιώσει την θέση της στις διεθνείς 

αγορές με αποτέλεσμα ενάμιση μήνα μετά να προσφύγει στην βοήθεια του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας, για την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης (23-4-2010). 
Ακολούθως, ανακοινώθηκαν νέα επίπονα μέτρα όπως: α) αντικατάσταση του 13ου 

και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων με επίδομα 500 ευρώ, β) 

αντικατάσταση 13ης και 14ης σύνταξης με επίδομα 800 Ευρώ για συντάξεις ως 

2500 ευρώ, γ) περαιτέρω περικοπή επιδομάτων 8% στα επιδόματα των δημοσίων 

υπαλλήλων και 3% στους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ όπου δεν υπάρχουν επιδόματα, 

δ) αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά κατά 

10%, ε) αύξηση στις αντικειμενικές τιμές ακινήτων και στ) πρόσθεση επιπλέον 

10% στους φόρους εισαγωγής επί της αξίας των περισσότερων εισαγόμενων 
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αυτοκινήτων (Τα Νέα, 05-05-2010). Στη συνέχεια, υπό τη πίεση των διεθνών 

αγορών και της απειλής εξόδου ακόμα και από το ευρώ, στις 3 Μαΐου 2010 η 

Ελλάδα αιτήθηκε δάνειο €80δις από τις υπόλοιπες (15) χώρες του Ευρώ και €30δις 

από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Την αίτηση συνόδευαν 3 συνημμένα 

μνημόνια: α) Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ), 

β)Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (ΤΜΣ) και γ) Μνημόνιο Συνεννόησης στις 

Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (ΣΠΟΠ). Κατόπιν, στις 8 

Μαΐου 20 εγκρίθηκε η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης (Loan Facility 

Agreement) με τις χώρες του Ευρώ και ο Διακανονισμός Χρηματοδότησης Αμέσου 

Ετοιμότητας (Stand-by Agreement) με το ΔΝΤ (Ελληνική κρίση χρέους 2010-

2012, el.wikipedia.org).  

Το 2011, η δυσαρέσκεια στην κοινωνία από την επιδεινωμένη οικονομική 

ύφεση ήταν έντονη και άρχισε να εκφράζεται με συνεχείς απεργίες, στάσεις 

εργασίας, κοινωνικές διαμαρτυρίες και αποδοκιμασίες πολιτικών. Την ίδια περίοδο 

η πραγματική οικονομία συνέχιζε να χειροτερεύει με την ανεργία να ανέρχεται 

κατά τον μήνα Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο 20,9%. Μέσα 

στο παραπάνω πλαίσιο, στις 23 Οκτωβρίου 2011 συγκλήθηκε έκτακτη σύνοδος 

κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου συμφωνήθηκε το «κούρεμα» κατά 50% 

του ελληνικού χρέους και πρόσθετο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα ύψους 130 

δις €. Με βάση την συμφωνία, οι ιδιώτες θα αποδεχτούν σε εθελοντική βάση, 

μείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν κατά 50%. Επιπλέον, η 

συμφωνία συνοδεύεται από πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής μέχρι το 

2021 και δημιουργία μηχανισμού μόνιμης εποπτείας της Ελλάδας για την συνεχή 

παρακολούθηση της εφαρμογής των επίπονων πρόσθετων αλλαγών, μέτρων και 

μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα αποφασίστηκε η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 

τραπεζών με ποσό ύψους 30 δις € και αύξηση κατά ένα τρις € των κεφαλαίων του 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ναυτεμπορική, 27-10-2011). 

7.2.1 Αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

Η παρούσα οικονομική κρίση έχει επιφέρει δραματικές αλλαγές στο περιβάλλον 

δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες δυσχεραίνουν τη 

λειτουργία τους και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και τη βιωσιμότητά τους. 

Αναλυτικότερα, σχεδόν 70% των επιχειρήσεων δηλώνουν μείωση των πωλήσεων, 

71% των επιχειρήσεων αναφέρουν κάμψη των καθαρών κερδών, 96% των 

επιχειρήσεων πιστεύουν ότι η οικονομική κρίση θα τις οδηγήσει σε αυστηρή 

τήρηση του προϋπολογισμού τους, 92% στον περιορισμό του κόστους και 86% 

στην υιοθέτηση συντηρητικότερων πρακτικών στη διοίκηση και στην 

ελαχιστοποίηση του ρίσκου (ΣΕΣΜΑ, 2010). Αντίσοιχα, τα εγχώρια αποτελέσματα 
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για την επιχειρηματικότητα υπογραμμίζουν το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί 

στην πραγματική οικονομία. Η επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων έφτασε το 

2010 στο χαμηλότερο ποσοστό της πενταετίας (5,3% από 8,8% το 2009), με τους 

επίδοξους επιχειρηματίες να αποτελούν την σημαντικότερη αιτία της πτώσης 

(2,0% έναντι 4,5% το 2009) (ΙΟΒΕ, 2011). Οι κυριότεροι λόγοι που δυσχεραίνουν 

την επιχειρηματική δραστηριότητα αποκρυσταλλώνονται παρακάτω. 

Αρχικά, αναφέρεται η οικονομική δυστοκία του καταναλωτή και η ακόλουθη 

συρρίκνωση των πωλήσεων. Ο καταναλωτής μειώνει τις αγορές του, στρέφεται σε 

πιο οικονομικά προϊόντα, δίνει μικρότερη αξία στα κλασσικά επώνυμα προϊόντα και 

κατά συνέπεια, η λεγόμενη πιστότητα πελατών (brand loyalty) μειώνεται εμφανώς  

(Gerzema, 2009). Σε αυτή τη κατεύθυνση, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

αποκτούν ιδιαίτερη δυναμική, ενώ τα ενδιάμεσα προϊόντα που συνδυάζουν 

ποιότητα με χαμηλότερο κόστος, διευρύνουν το μερίδιο αγοράς τους.  

Δεύτερον, ένα σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η δυσκολία χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων (διαθεσιμότητα και κόστος των δανειακών κεφαλαίων) και ο 

περιορισμός της ρευστότητας των πελατών και των προμηθευτών. Ειδικότερα για 

τις μεγάλες επιχειρήσεις, υπογραμμίζεται το υψηλότερο κόστος δανεισμού και η 

άρνηση των τραπεζών να εγκρίνουν νέα δάνεια (ΙΟΒΕ, 2011). 

Τρίτον, τονίζεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, που έχει ως αποτέλεσμα νέες 

επιχειρήσεις από χώρες χαμηλού κόστους να εισέρχονται δυναμικά στις διεθνείς 

αγορές και να αλλάζουν τις υφιστάμενες ισορροπίες. Ενώ στο παρελθόν η ροή 

ήταν από πολυεθνικές της δύσης σε αναπτυσσόμενες χώρες, τώρα αυξάνεται η 

αντίστροφη ροή προϊόντων. Εταιρείες από χώρες όπως οι BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, 

Ινδία και Κίνα) και άλλες μικρότερες (π.χ. Τουρκία) διεθνοποιούνται και επενδύουν 

σε ανεπτυγμένες χώρες (Athreye & Kapur, 2009). Οι εταιρείες αυτές προσφέρουν 

υψηλή σχετικά ποιότητα και ταυτόχρονα προτείνουν λύσεις για καταναλωτές με 

χαμηλά εισοδήματα.  

Τέταρτον, οι απαιτήσεις της κοινωνίας για εταιρική υπευθυνότητα γίνονται 

όλο και πιο ισχυρές. Ο καταναλωτής είναι πλέον πιο πληροφορημένος και με τη 

βοήθεια του διαδικτύου είναι σε θέση να γνωρίζει τι αγοράζει και από ποιον. Οι 

επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται προληπτικά στις νέες απαιτήσεις για 

υπευθυνότητα, αποκτούν κοινωνικό κεφάλαιο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι 

νέες αυτές τάσεις ανοίγουν νέες προοπτικές για καινοτομία και διαφοροποίηση των 

προσφερόμενων προϊόντων (π.χ. με «πράσινα» προϊόντα, ηθικές δράσεις κτλ) 

(Λιούκας, 2010).  

Επιπλέον, οι παρούσες συνθήκες επιτάσσουν τη δημιουργία επιχειρήσεων με 

λιτές δομές, αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης, χαμηλότερο κόστος παραγωγής 

και στόχευση στην καινοτομία. Πιθανόν, με την εγκαθίδρυση ενός πιο δυναμικού 
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επιχειρηματικού μοντέλου, εστιασμένο σε διαφορετικά τμήματα αγοράς, νέους 

καταναλωτές και παράλληλα, με αυξανόμενη διεθνή παρουσία, ιδιαίτερα σε 

αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες αγορές. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των εσωτερικών τους ικανοτήτων, 

στις συναισθηματικές και γνωστικές στάσεις των εργαζομένων τους, που εν τέλει 

μπορούν να τους προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, η ανταγωνιστική στρατηγική των επιχειρήσεων 

θα παίξει το πιο σημαντικό ρόλο την περίοδο της οικονομικής κρίσης, λόγω του 

υπερανταγωνισμού και της ανατροπής των ισορροπιών. Οι γενικοί άξονες της 

στρατηγικής που προτείνονται είναι οι ακόλουθοι: α) διαφοροποίηση των 

προσφορών με ποιότητα και καινοτομίες σε χαμηλότερα επίπεδα κόστους 

συγκριτικά με τη  διεθνή και όχι την τοπική αγορά, β) επιχειρηματικότητα 

βασισμένη σε νέα μοντέλα, νέα εγχειρήματα και με τοπική διαφορετικότητα, 

απελευθέρωση της δημιουργικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και διοχέτευσή 

της στην εμπορική αξιοποίηση νέων προσφορών στον πιεζόμενο καταναλωτή, γ) 

εξωστρέφεια όχι μόνο με την παραδοσιακή μορφή εξαγωγών, αλλά και με 

προχωρημένες μορφές διεθνοποίησης (συνεργασίες, κοινοπραξίες στο εξωτερικό, 

διεθνής δικτύωση) (Λιούκας, 2010).  

Συμπερασματικά, το μεγάλο ερώτημα είναι εάν οι ελληνικές επιχειρήσεις θα 

μπορέσουν να προσαρμοστούν στις επιταγές του σύγχρονου, ασαφές, αβέβαιου 

και ιδιόμορφου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και πως θα συμβάλλουν στην 

απασχόληση και στη δημιουργία υλικής ή/και άυλης αξίας για την Ελλάδα. Πολύ 

σημαντικό είναι επίσης το εάν καταφέρουν να μάθουν να τοποθετούν τα προϊόντα 

τους με επιτυχία στις ανοιχτές διεθνοποιημένες αγορές. Εξάλλου, σύμφωνα με τον 

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η ανταγωνιστικότητα των 

χωρών προσδιορίζεται από την παρουσία εθνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές 

(ΟΟΣΑ, 2010).  

7.3 Ελληνικός Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) 

Ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι από τη 

φύση του εξαιρετικά δυναμικός σε όρους ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, 

νεωτερισμού, ανάπτυξης και συνεχώς προκαλεί και ταυτόχρονα υπόκειται σε 

σημαντικές και δραστικές αλλαγές (Forrester Research, 2010). Ειδικότερα, 

επηρεάζει διαρκώς τον τρόπο οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων και 

κατά αυτό τον τρόπο αποτελεί σημαντικό οδηγό για τη παγκόσμια ανάπτυξη και 

ευημερία. Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, οι περισσότεροι κλάδοι της οικονομίας 

διεθνώς επενδύουν σε σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας, προκειμένου να 
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ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να διεκδικήσουν μερίδια σε 

μια παγκόσμια πλέον αγορά. 

Εξαιτίας όμως των σημαντικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας που 

προαναφέρθηκαν, ο ελληνικός κλάδος των ΤΠΕ είναι αυτή τη στιγμή αντιμέτωπος 

με ποικίλες προκλήσεις. Ειδικότερα, τη τελευταία τετραετία η αξία της ελληνικής 

αγοράς πληροφορικής μειώθηκε κατά €452 εκ. (περίπου 37%) και η αντίστοιχη 

των τηλεπικοινωνιών κατά €1.667 εκ. (περίπου 23%) (ΕΙΤΟ, 2011). Επιπλέον, δε 

πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το 2012 προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα 

βρίσκεται σε φάση ύφεσης για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά (Τράπεζας της Ελλάδος, 

2011).  

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο ελληνικός κλάδος των ΤΠΕ, οι επιπτώσεις της 

οικονομικής ύφεσης στο κλάδο και οι μελλοντικές προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσει.  

7.3.1 Περιγραφή κλάδου 

Βάσει των στοιχείων του European Information Technology Observatory (ΕΙΤΟ, 

2010), εξετάζοντας την πορεία του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα, παρατηρείται πως κατά το 2007-2008 η αγορά 

κινήθηκε με άνοδο 2,5%, το 2008-2009 με πτώση 6,2%, το 2009-2010 με πτώση 

6,2% και κατά το 2010-2011 η πτώση υπολογίζεται να περιοριστεί στο 1,9%. 

Αναλυτικότερα, η αξία της ελληνικής αγοράς των ΤΠΕ το 2007 ανερχόταν σε 

€10,82 δις, το 2008 σε €11,09 δις, το 2009 σε €10,40 δις, το 2010 σε €9,8 δις και 

το 2011 εκτιμιόταν ότι θα  ανερχόταν στα €9,6 δις.  

Αναλυτικότερα, η αξία της αγοράς της πληροφορικής το 2007 ανερχόταν σε 

€2,96 δις, το 2008 σε €3,12 δις, το 2009 σε €2,93 δις, το 2010 σε €2,77 δις και 

το 2011 εκτιμιόταν ότι θα αυξανόταν στα €2,84 δις. Αντίστοιχα, η αξία της αγοράς 

των τηλεπικοινωνιών το 2007 ανερχόταν σε €7,86 δις, το 2008 σε €7,97 δις, το 

2009 σε €7,47 δις, το 2010 σε €6,99 δις και το 2011 εκτιμιόταν ότι θα μειωνόταν 

στα €6,73 δις (βλέπε Εικόνα 8). 
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Εικόνα 8. Μεταβολές μακροοικονομικών μεγεθών Ελλάδας, Πηγή: EITO, 2010 

 

Ο κλάδος της πληροφορικής, μπορεί να διακριθεί σε τρεις επιμέρους 

κατηγορίες, οι οποίες όμως συχνά επικαλύπτονται: α) εξοπλισμού, β) λογισμικού 

και γ) παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Αναφορικά με το τομέα του εξοπλισμού 

πληροφορικής, θετική πορεία εμφανίζει η αγορά των εξυπηρετητών (servers), 

αποθηκευτικών τεχνολογιών (storage technologies) και θέσεων εργασίας 

(workstations), ενώ αρνητική τάση επικρατεί στην αγορά ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και εκτυπωτών. Αναλυτικότερα, το 2010 συνολικά η αξία της αγοράς 

εξοπλισμού πληροφορικής διαμορφώθηκε στα €1,257 δις, μειωμένη κατά 11,2% 

σε σχέση με το 2009, ενώ και το 2011 υπολογιζόταν να διαμορφωθεί στο €1,298 

δις. Αντίστοιχα, η ελληνική αγορά λογισμικού εμφανίζει και αυτή μείωση το 2010. 

Η εξάρτηση της αγοράς λογισμικού από τα έργα του δημόσιου τομέα επηρεάζει τις 

επιδόσεις των εταιρειών του κλάδου, καθώς το ελληνικό κράτος έχει περικόψει 

σημαντικό ποσό από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και συνεπώς, την 

εκπόνηση μεγάλων έργων τεχνολογίας. Ειδικότερα, η ελληνική αγορά λογισμικού 

διαμορφώθηκε στα €569 εκατ. το 2010, μειωμένη κατά 0,3% σε σχέση με το 

2009, και το 2011 υπολογιζόταν να κυμανθεί στα €582 εκατ.. Τέλος, σημαντικές 

διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην αγορά των υπηρεσιών πληροφορικής, λόγω 

της διαφορετικής στρατηγικής που ακολουθούν οι επιχειρήσεις-πελάτες του 

κλάδου (π.χ. μείωση κόστους ή επέκταση σε νέες αγορές). Αναλυτικότερα, η αξία 

της αγοράς των υπηρεσιών πληροφορικής για το 2010 διαμορφώθηκε στα €939 

εκατ., μειωμένη κατά 0,3% σε σχέση με το 2009,  ενώ και το 2011 υπολογιζόταν 

να διαμορφωθεί στα €961 εκατ. (ΕΙΤΟ, 2010). 

Στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών τώρα, το 2010 η αξία του ανερχόταν στα 

€6,991 δις και το 2011 εκτιμιόταν ότι θα διαμορφωθεί στα €6,728 δις. Αναλυτικά, 

η αγορά των τηλεπικοινωνιών κατά το 2007-2008 σημείωσε αύξηση κατά 1,4%, 
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το 2008-2009 σημείωσε μείωση κατά 6,2%, το 2009–2010 σημείωσε μείωση κατά 

6,4% και το 2010-2011 υπολογιζόταν ότι η αγορά των τηλεπικοινωνιών θα 

περιοριστεί κατά 3,8%. Οι αναλυτές του ΕΙΤΟ (2010) υποστηρίζουν πως με 

δεδομένη την παρούσα οικονομική κρίση της Ελλάδας, είναι πάρα πολύ δύσκολο 

να γίνουν εκτιμήσεις αναφορικά με την πορεία του κλάδου των τηλεπικοινωνιών 

σε μακροπρόθεσμο διάστημα. 

Εικόνα 9. Αξία Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ ανά κλάδο υπηρεσιών, Πηγή: EITO, 2010 

 

Αναφορικά με το έτος ίδρυσης των επιχειρήσεων ΤΠΕ, παρατηρείται ότι ο 

ελληνικός μέσος όρος είναι αρκετά πιο χαμηλός από τον αντίστοιχο της Ε.Ε. 

(Nicolaidis & Katsaros, 2010). Αναλυτικότερα, ο κύριος όγκος τους δημιουργήθηκε 

είτε τη πενταετία 1996-2000 (34,9%), είτε από το 2001 και μετά (25%).  

Πίνακας 12. Έτος ίδρυσης επιχειρήσεων ΤΠΕ  

Έτος ίδρυσης Αριθμός επιχειρήσεων % 
πριν το 1970  15  1,1  
1970-1979  27  2,0  
1980-1989  180  13,4  
1990-1995  316  23,5  
1996-2000  469  34,9  
2001-σήμερα  335  25,0  
Σύνολο  1342  100,0  

Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων HELLASTAT 

Επιπροσθέτως, η πλειονότητα των επιχειρήσεων ΤΠΕ (81,5%) απασχολεί 

μέχρι 49 εργαζόμενους, κάτι που τοποθετεί τον κύριο όγκο τους στην κατηγορία 

των μικρών επιχειρήσεων. Μόνο το 14,8% των επιχειρήσεων είναι μεσαίου 

μεγέθους (50-249 εργαζόμενους), ενώ οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις ΤΠΕ 

(πάνω από 250 εργαζόμενους) είναι μόνο 41 και δραστηριοποιούνται κυρίως στο 

χώρο του εμπορίου (μεγάλες αλυσίδες λιανικών καταστημάτων) αλλά και στο 

χώρο των τηλεπικοινωνιών. 

Πίνακας 13. Μέγεθος επιχειρήσεων ΤΠΕ   

 Αριθμός 
επιχειρήσεων 

% 
Μέσο 

προσωπικό  
≤10 άτομα  404  36,8  6 άτομα  
11-49 άτομα  491  44,7  23 άτομα  
50-249 άτομα  163  14,8  103 άτομα  
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≥250 άτομα  41  3,7  794 άτομα*  
Σύνολο  1099  100,0  115 άτομα  

Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων HELLASTAT, * χωρίς τον ΟΤΕ   

Τέλος, αναφορικά με τη ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε υποκατηγορίες 

ανάλογα με την εξειδίκευσή τους, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πίνακα 14. 

Σκόπιμο σε αυτό το σημείο είναι να τονιστεί ότι η κατανομή είναι ενδεικτική και 

αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες από τη στιγμή που οι κατηγορίες στη πράξη τις 

περισσότερες φορές επικαλύπτονται. 

Πίνακας 14. Ταξινόμηση επιχειρήσεων ΤΠΕ με βάση την κύρια δραστηριότητα  

Κατηγορία 
δραστηριότητας  

Αριθμός 
Επιχειρήσεων  

Ποσοστιαία 
διάρθρωση  

Κατασκευή εξοπλισμού ΤΠΕ  141  7,8%  
Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ  723  40,1%  
Πάροχοι τηλεπ/κων / 
διαδικτυακών υπηρεσιών  

157  8,7%  

Προϊόντα λογισμικού  133  7,4%  
Υπηρεσίες Πληροφορικής  647  35,9%  
Σύνολο  1801  100,0%  

Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων HELLASTAT  

Κλείνοντας τη περιγραφή του κλάδου των ΤΠΕ, σημαντικό είναι να τονιστεί 

ότι σύμφωνα με τους αναλυτές του World Economy Forum, η Ελλάδα πλέον 

καταλαμβάνει μόνο την 64η θέση στη λίστα των 138 χωρών του Networked 

Readiness Index (NRI, 2010-2011). O δείκτης NRI εξετάζει πόσο προετοιμασμένες 

είναι οι χώρες για να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών σε επιχειρηματικό και κανονιστικό επίπεδο, καθώς και όσον 

αφορά τις διαθέσιμες υποδομές. Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται και στο πίνακα 15, 

παρατηρείται μια πτώση της θέσης της Ελλάδας (48η το 2007, 64η το 2011) 

γεγονός που καθιστά το περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων του 

κλάδου πιο δυσμενές.  

Πίνακας 15. Ταξινόμηση επιχειρήσεων ΤΠΕ με βάση την κύρια δραστηριότητα  

Networked Readiness Index 

Έτος - (αριθμός χωρών) Σκορ Θέση 

2010-2011 - (138) 3,8 64 
2009-2010 - (133) 3,8 56 
2008-2009 - (134) 4,0 55 

2007-2008 - (127) 3,9 56 
2006-2007 - (122) 4,0 48 

Πηγή: NRI, 2010-2011  

Αναλυτικότερα, ο δείκτης NRI εξετάζει τρεις παράγοντες που επηρεάζουν το 

κλάδο των ΤΠΕ: α) το περιβάλλον (μακροοικονομικό περιβάλλον, πολιτικό και 

κανονιστικό περιβάλλον, υποδομές), β) τη χρήση (ατομική, οργανωσιακή και 
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κυβερνητική) και γ) ετοιμότητα (ατομική, οργανωσιακή και κυβερνητική). Εάν 

θεωρήσουμε ελαφρώς μη ικανοποιητική τη 50η και 59η θέση που καταλαμβάνει η 

Ελλάδα σε σχέση με τους δυο πρώτους παράγοντες, η 91η θέση που καταλαμβάνει 

σε σχέση με την ετοιμότητα της (ατομική, οργανωσιακή, κυβερνητική) κρίνεται 

ιδιαίτερα ανησυχητική. Αυτό συμβαίνει γιατί ο συγκεκριμένος δείκτης 

αντιπροσωπεύει τη κινητήρια δύναμη αναφορικά με την ανάπτυξη του κλάδου και 

τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις (NRI, 2010-2011). Δύο θετικά στοιχεία που 

απορρέουν από τη συγκεκριμένη έρευνα, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα εμφανίζει 

τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σε ευρυζονικές γραμμές (3,1 ποσοστιαίες μονάδες) 

και ότι μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο εμφανίζει τη 

σημαντικότερη πρόοδο αναφορικά με ταχύτητες μεγαλύτερες από 10 Mb/s.  

Κλείνοντας, αναφορικά με το δείκτη ανταγωνιστικότητας του κλάδου της 

πληροφορικής, σύμφωνα με την παγκόσμια μελέτη του Economist Intelligence 

Unit (2011), η Ελλάδα απώλεσε τέσσερις θέσεις καταλαμβάνοντας μόλις στην 36   

(σύνολο χωρών 66), καθώς σημείωσε πτωχή πρόοδο στη 

η

στήριξη του τομέα της 

πληροφορικής, στην έρευνα και την ανάπτυξη και στις υποδομές του κλάδου. Αν 

αναλογιστεί κανείς, ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει το επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας εξετάζοντας τις κατηγορίες που 

διαμορφώνουν τον κλάδο και κατευθύνουν την πρόοδο και την καινοτομία μιας 

χώρας (π.χ. επιχειρηματικό περιβάλλον, υποδομές, ανθρώπινο κεφάλαιο, έρευνα 

και ανάπτυξη, νομικό περιβάλλον, κρατική στήριξη), τότε μπορεί να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι χρειάζονται σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα (ατομικό, 

οργανωσιακό και κυβερνητικό) προκειμένου να αναχθεί η χαμένη 

ανταγωνιστικότητα του κλάδου.  

7.3.2 Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης  

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του ΙΟΒΕ (2011) ο κλάδος των ΤΠΕ, βρίσκεται στο 

χαμηλότερο του σημείο από το 2000. Συγκεκριμένα, ο δείκτης οικονομικού 

κλίματος του κλάδου, φτάνει τις 68,6 μονάδες για το πρώτο τρίμηνο του 2011 (το 

ιστορικό χαμηλό ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2010 με 67 μονάδες). Πρόκειται για 

μια σημαντικότατη μείωση αν αναλογιστεί κανείς ότι ο μακροχρόνιος μέσος όρος 

του δείκτη το α' τρίμηνο του 2000 ήταν 118 μονάδες. Ο συγκεκριμένος δείκτης, 

διαμορφώνεται βάσει των στοιχείων τριών επιμέρους δεικτών, ήτοι του δείκτη 

υπηρεσιών, του δείκτη λιανικού εμπορίου και του δείκτη βιομηχανίας. Αναλυτικά, 

ο δείκτης λιανικού εμπορίου ισούται με 76 μονάδες, ο δείκτης υπηρεσιών με 71,1 

μονάδες και ο δείκτης βιομηχανίας με 70 μονάδες (κάτω από τα επίπεδα του 

αντίστοιχου δείκτη για τη βιομηχανία στην Ελλάδα που ισούται με 78,2 μονάδες). 

Τα δυσμενή αποτελέσματα των επιμέρους δεικτών μπορούν εύκολα να 
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αιτιολογηθούν λόγω της μειωμένης εσωτερικής ιδιωτικής κατανάλωσης, της 

οικονομικής ύφεσης και της κρίσης στους περισσότερους κλάδους της εγχώριας 

οικονομίας που έχουν επηρεάσει σημαντικά τον κλάδο των ΤΠΕ. 

Εικόνα 10. Δείκτης οικονομικού κλίματος στο κλάδο των ΤΠΕ, Πηγή: ΙΟΒΕ 2011 

 

Σε απόλυτη συνάφεια, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο κλάδο 

των ΤΠΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2011, κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά 

του τελευταίου τριμήνου του 2010, σε ιστορικά όμως χαμηλές αποδόσεις. Σε 

σύγκριση με την επίδοση του συνολικού δείκτη υπηρεσιών (71,1 μονάδες), ο 

δείκτης των ΤΠΕ κινείται ελαφρώς χαμηλότερα (68 μονάδες), με πιο έντονες 

διακυμάνσεις και συνεχή πτωτική τάση. 

Εικόνα 11. Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο κλάδο των ΤΠΕ, Πηγή: ΙΟΒΕ 2011 

 
Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων δυσμενών εξελίξεων, οι εκτιμήσεις 

των επιχειρήσεων του κλάδου των ΤΠΕ σχετικά με το επίπεδο της ζήτησης είναι 

εξαιρετικά αρνητικές. Το σχετικό ποσοστό διαμορφώνεται για το πρώτο τρίμηνο 
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του 2011 στις -37 μονάδες, έναντι 45,3 μονάδες το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, 

όπως απεικονίζεται και παρακάτω. 

Εικόνα 12. Εκτιμήσεις για τη ζήτηση στο κλάδο των ΤΠΕ, Πηγή: ΙΟΒΕ 2011 

 
 

Επιπλέον, ο ΙΟΒΕ (2011) υποστηρίζει ότι έρχεται κύμα μαζικών απολύσεων 

τον κλάδο των ΤΠΕ. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από το ισοζύγιο θετικών (+) και 

αρνητικών (-) απαντήσεων των εργοδοτών. Αναλυτικά, στον υποκλάδο των 

υπηρεσιών το ισοζύγιο θετικών αρνητικών απαντήσεων, βρίσκεται στο -3,8% (-

4,6% το δ' τρίμηνο του 2010), στον υποκλάδο του λιανικού εμπορίου βρίσκεται 

στο -53,4% (35,4% το δ' τρίμηνο του 2010), στον υποκλάδο της βιομηχανίας στο 

-42,2% (-3,5 το δ' τρίμηνο του 2010). 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, η εφαρμογή μιας σταθερής μακροοικονομικής 

πολιτικής σε συνδυασμό με την αποτελεσματική στρατηγική αντιμετώπιση των 

αλλαγών από την πλευρά των επιχειρήσεων του κλάδου των ΤΠΕ, θα καθορίσουν 

το μέγεθος και την μελλοντική πορεία του κλάδου.  

7.3.3 Μελλοντικές εξελίξεις  

Οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν μια αναπτυξιακή διέξοδο για την ασθμαίνουσα 

ελληνική οικονομία και με καινοτόμες υπηρεσίες να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να 

υποστηρίξουν την αναπτυξιακή στρατηγική τους, τη βελτίωση των οικονομικών 

τους αποτελεσμάτων, τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. Σύμφωνα με τους αναλυτές του World Economy Forum, η Ελλάδα για να 

ενισχύσει το κλάδο των ΤΠΕ πρέπει να εκπονήσει δυναμικές πολιτικές, 
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προκειμένου να ενισχύσει την αγορά του κλάδου (90η θέση σε 138 χώρες), να 

βελτιώσει την ετοιμότητα της για αλλαγές σε ατομικό, οργανωσιακό και 

κυβερνητικό επίπεδο (91η θέση σε 138 χώρες) και να τοποθετήσει τη χρήση των 

τεχνολογιών των ΤΠΕ στο κέντρο της εθνικής της ατζέντας (108η θέση σε 138 

χώρες) (NRI, 2011). Επιπλέον, τονίζεται ότι το ελληνικό κράτος, σύμφωνα με τα 

δεδομένα και των υπόλοιπων σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών, χρήζει άμεσης 

επένδυσης και εφαρμογής υπηρεσιών ΤΠΕ για να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά, να περιορίσει τη διαφθορά και τη γραφειοκρατία, να μειώσει το 

κόστος λειτουργίας του, να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότητας, της 

καινοτομίας, της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών και να δοθεί κατά αυτό τον 

τρόπο μια αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική οικονομία. 

Σχετικά με τις επιχειρήσεις του κλάδου των ΤΠΕ, σύμφωνα και με το ICT 

Regulation Toolkit (2011), οι μελλοντικές αλλαγές προβλέπονται ιδιαίτερα 

δυναμικές και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους ακόλουθους τέσσερις 

παράγοντες: α) τεχνολογικές αλλαγές, β) νέες υπηρεσίες, γ) αλλαγές στη δομή 

της αγοράς και δ) θέματα επενδύσεων. Πιο αναλυτικά: 

Οι αλλαγές στις ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο ζωής, εργασίας 

αλληλεπίδρασης και διασκέδασης της πλειονότητας των ατόμων. Η πιο σημαντική 

μεταβολή έγκειται στη μετάβαση στο δίκτυο της επόμενης γενιάς (Next-generation 

network, NGN), το οποίο αφορά μια νέα αρχιτεκτονική σχεδιασμένη έτσι ώστε ένα 

μόνο δίκτυο να μεταδίδει όλων των ειδών τις υπηρεσίες και πληροφορίες (π.χ. 

φωνή, δεδομένα, όλα τα αρχεία ήχου και εικόνας, πολυμέσα κλπ) και η οποία θα 

λειτουργεί σε διαφόρων τύπων υποδομές. Υπό αυτή την έννοια, οι διάφορες 

ψηφιακές πλατφόρμες θα επικοινωνούν μεταξύ τους αντί να περιορίζονται στη 

πλατφόρμα της εκάστοτε υπηρεσίας (π.χ πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω 

τηλεόρασης, παρακολούθηση ταινιών από κινητές συσκευές).  

Αναφορικά με τις νέες υπηρεσίες του κλάδου, ο συνδυασμός 

ευρυζωνικότητας (ασύρματη ή ενσύρματη), ψηφιοποίησης του περιεχομένου των 

διαφόρων μέσων και πτώσης του κόστους παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου, 

προϊδεάζουν για μια νέα περίοδο έντονων αλλαγών. Το ψηφιακό περιεχόμενο θα 

παραμετροποποιείται σύμφωνα με τις ατομικές προτιμήσεις και όχι τη μάζα, ενώ θα 

διανέμεται άμεσα σε μια παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, οι ευρυζωνικές τεχνολογίες 

συνηγορούν στην δημιουργία «πάντα ενεργοποιημένων» (always-on) και 

προσβάσιμων εφαρμογών (π.χ. εφαρμογές στην ηλεκτρονική υγεία και 

εκπαίδευση, τηλεματική κλπ).  

Επιπλέον, οι αλλαγές στη δομή της αγοράς προβλέπονται ραγδαίες. Όλοι οι 

σχετικοί κλάδοι και υπηρεσίες θα ενοποιηθούν και οι παραδοσιακές διακρίσεις 

μεταξύ πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και διαδικτυακών υπηρεσιών θα 
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εκλείψουν. Ειδικότερα, η ενοποίηση αυτή χαρακτηρίζεται από πέντε παράγοντες 

που προκαλούν σημαντικές αλλαγές: α) τεχνολογικές βελτιώσεις (π.χ. η 

ψηφιοποίηση ξεχωρίζει τις υπηρεσίες από το επίπεδο μεταφοράς τους), β) 

ανάπτυξη αγοράς και αλλαγές στη δομή της αγοράς (π.χ. η απελευθέρωση των 

τηλεπικοινωνιακών αγορών έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλά ανταγωνιστικά δίκτυα 

παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα διάφορα μέσα εκπομπής, τηλεπικοινωνίας 

και πληροφοριακής τεχνολογίας συγχωνεύονται σε μια ευρεία αγορά 

επικοινωνίας), γ) μεταβολές στη συμπεριφορά του καταναλωτή (π.χ. λόγω 

αλλαγών στην αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία, στην διαφημιστική προσέγγιση, 

στο τρόπο απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών), δ) παγκοσμιοποίηση αγορών και 

νομοθεσιών (π.χ. οι εκτεταμένες αλυσίδες αξίας και η παγκόσμια προσέγγιση μέσω 

διαδικτύου αποτελεί μια πρόκληση για τις τοπικές και τις διεθνείς αγορές) και ε) 

εθνικές στρατηγικές ψηφιακής επικοινωνίας (π.χ. η άμεση επένδυση του ιδιωτικού 

τομέα στις επικοινωνιακές υποδομές αναδιαμορφώνει τις δυνάμεις του 

ανταγωνισμού).  

Στον τομέα των επενδύσεων, η κύρια αλλαγή εκπορεύεται από το γεγονός 

ότι έχει καταστρατηγηθεί το κρατικό μονοπώλιο. Με αυξανόμενο τον ανταγωνισμό 

από τους νέους πάροχους και τις νέες υπηρεσίες, ο κλάδος συνολικά γίνεται πιο 

δυναμικός και μεταβαλλόμενος. Επιπλέον, η αναδυόμενη «δομή χωρίς επίπεδα» 

(de-layered structure) έχει ως αποτέλεσμα εφαρμογές «πάνω από τη κορυφή» 

(over-the-top) (π.χ. Skype), που προκαλούν σημαντικές απώλειες στους σχετικούς 

πάροχους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πάροχοι αναμένεται να επενδύσουν 

σημαντικά ποσά στα ασύρματα δίκτυα νέας γενιάς. 

Ειδικότερα, για τις ελληνικές επιχειρήσεις ΤΠΕ θετικές προοπτικές 

διαφαίνονται στο χώρο των συστημάτων προγραμματισμού πόρων (Enterprise 

Resource Planning - ERP). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο το 1,8% των πολύ 

μικρών επιχειρήσεων (<10 εργαζομένους, κύκλος εργασιών <€2 εκατ.), που 

αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, χρησιμοποιούν κάποιο 

σχετικό λογισμικό πακέτο (ΕΟΜΜΕΧ, 2009). Από τη μία πλευρά, υπάρχει εντός 

ανταγωνισμός από γνωστά προϊόντα πολυεθνικών ομίλων (π.χ. SAP ERP, Microsoft 

Dynamics NAV), από την άλλη πλευρά όμως, το πλεονέκτημα των εν λόγω 

συστημάτων είναι ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα πειρατείας. 

Επίσης, εντελώς νέα αγορά για τα ελληνικά δεδομένα αποτελεί το λογισμικό 

ανοικτού κώδικα, καθώς δεν υπάρχει ακόμα κάποια εγχώρια εταιρεία που να 

υλοποιεί λύσεις βασισμένες σε αντίστοιχα πακέτα. Επιπλέον, σε σχέση με το 

ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου, τονίζεται η μελλοντική ανάγκη για εργαζομένους 

που εκτός των τεχνικών γνώσεων, θα πρέπει να κατέχουν και ικανότητα παροχής 

επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εργαζομένους δηλαδή με 
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διαπροσωπικές και γνωστικές ικανότητες προκειμένου να ικανοποιούν τις όλο και 

πιο σύνθετες ανάγκες των πελατών (π.χ. χρηματοδοτικές λύσεις, επιχειρησιακός 

σχεδιασμός, σύνδεση τεχνολογίας με υφιστάμενες διαδικασίες και ρουτίνες κλπ)  

Επιπλέον, εκτιμάται ότι μελλοντικά, οι μεγαλύτερες ευκαιρίες θα προέλθουν από 

την γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας με τις αναδυόμενες αγορές των Βαλκανίων 

και της Ν.Α. Ευρώπης, την ανάπτυξη νέων στρατηγικών συμμαχιών και 

συνεργασιών καθώς και από την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και τη 

καινοτομία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επιδείξουν εξωστρέφεια και 

διεθνοποίηση, έστω και σε γειτονικές αρχικά περιοχές. Ειδικότερα, η Βουλγαρία και 

η Ρουμανία αποτελούν αγορές οι οποίες προσφέρουν στις ελληνικές επιχειρήσεις 

ευκαιρίες επέκτασης. Οι χώρες αυτές πρόσφατα εντάχθηκαν στην ΕΕ, γεγονός που 

ενέχει μια σειρά από θετικές συνέπειες, όπως σταθερή ισοτιμία, επιβολή 

συγκεκριμένου νομικού πλαισίου και επιδοτήσεις επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων.  

Συμπερασματικά, όλες οι εξελίξεις που προβλέπονται και προαναφέρθηκαν, 

δημιουργούν προϋποθέσεις για αναδιοργάνωση του κλάδου των ΤΠΕ που θα 

εκφραστεί κυρίως με σημαντικές οργανωσιακές αλλαγές (π.χ. συγχωνεύσεις και 

εξαγορές, διεθνοποίηση δραστηριοτήτων, έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη νέων 

προϊόντων κλπ). Τέτοιες αλλαγές κρίνονται αναγκαίες αφού μπορούν να 

συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης, στην αύξηση των 

πωλήσεων, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην απόκτηση τεχνογνωσίας 

για τον σχεδιασμό και παροχή νέων προϊόντων, στην αύξηση της απόδοσης των 

μετοχών και εν τέλει, στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας γενικότερα (Rhoades, 

1993). Πρέπει όμως να υπογραμμιστεί ότι τέτοιες οργανωσιακές αλλαγές δεν 

αποτελούν εύκολη υπόθεση και είναι ιδιαίτερα επίπονες σε ατομικό και 

οργανωσιακό επίπεδο. Η δημιουργία νέας κουλτούρας προσανατολισμένης στη 

καινοτομία και την εξωστρέφεια, η αναμενόμενη αντίσταση των εργαζομένων, ο 

ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών και η αναδιαμόρφωση του τρόπου 

προσέγγισης του καταναλωτή, είναι πιθανό να δημιουργήσουν σημαντικά 

προβλήματα και χρονοβόρες και επίπονες διεργασίες. Τα ποσοστά επιτυχίας 

άλλωστε παρόμοιων προσπαθειών δεν ξεπερνούν το 30% (Beer & Nohria, 2000). 

Για αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη συναισθηματικής και γνωστικής 

εκπαίδευσης των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων ΤΠΕ, προκειμένου να 

συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα των αλλαγών, και ακολούθως, να 

καταστούν ικανά ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίησή τους. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να τονιστεί ότι σε μια αγορά με τόσο έντονες διακυμάνσεις, 

υπάρχει έντονη πολυπλοκότητα, αυξημένη ασάφεια και υψηλή αβεβαιότητα, ο 
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βαθμός ικανότητας διοίκησης των αλλαγών θα καθορίσει την τελική επιτυχία ή 

αποτυχία των επιχειρήσεων ΤΠΕ (Nicolaidis & Katsaros, 2011). 

7.4 Ελληνικός Τραπεζικός κλάδος

Εξαιτίας των σημαντικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα είναι αυτή τη στιγμή αντιμέτωπο με σύνθετες προκλήσεις. 

Σημαντικό να τονιστεί είναι ότι σε αντίθεση με τον τραπεζικό τομέα άλλων χωρών, 

οι ελληνικές τράπεζες δεν υπήρξαν γενεσιουργός αιτία της οικονομικής κρίσης, 

αλλά υφίστανται τις συνέπειες των εγχώριων δημοσιονομικών προβλημάτων. 

Πιο αναλυτικά, οι συνεχείς υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης των 

ελληνικών τραπεζών, αποτέλεσμα των αντίστοιχων υποβαθμίσεων της Ελλάδας, ο 

αποκλεισμός των ελληνικών τραπεζών από τις διεθνείς αγορές άντλησης 

κεφαλαίων, αλλά και ο περιορισμός της ρευστότητάς τους από την έντονη εκροή 

καταθέσεων που παρατηρήθηκε στην ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια του 2010 

(€210 δις το 2010, €176 δις το 2011), επιχειρήθηκαν να αντιμετωπιστούν από τα 

συνδυασμένα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας εκ μέρους του Ελληνικού 

Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το 

2010 σημειώθηκε σημαντική υποχώρηση της αποδοτικότητας των ελληνικών 

τραπεζών, λόγω της χειροτέρευσης των δεικτών ποιότητας των δανειακών 

χαρτοφυλακίων τους. Επιπλέον, δε πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το 

2012 προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται σε φάση ύφεσης για τέταρτη 

συνεχόμενη χρονιά. Παρά τα προβλήματα όμως αυτά οι τράπεζες έδειξαν και 

εξακολουθούν να δείχνουν σχετική αντοχή (Τράπεζας της Ελλάδος, 2011).  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, οι επιπτώσεις 

της οικονομικής ύφεσης στο κλάδο και οι μελλοντικές προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσει. 

7.4.1 Περιγραφή κλάδου 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το Απρίλιο του 2011, 

ήταν στην Ελλάδα εγκατεστημένα και λειτουργούσαν 62 πιστωτικά ιδρύματα εκ 

των οποίων 34 πιστωτικά ιδρύματα (18 εμπορικές και 16 συνεταιριστικές 

τράπεζες), 22 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε άλλο 

κράτος μέλος της Ε.Ε., 5 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα 

εκτός της Ε.Ε. και 1 πιστωτικό ίδρυμα που έχει εξαιρεθεί από την εφαρμογή του Ν. 

3601/2007, δηλαδή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  

Η σημαντικότητα του τραπεζικού κλάδου για την ελληνική οικονομία 

φαίνεται από τη συμμετοχή του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της 

Ελλάδας, το οποίο παραμένει καθόλη την περίοδο 2004-2010 σταθερά κοντά στο 
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5%. Την περίοδο 2004-2009 παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 11% 

(από 4,33% το 2004 σε 4,81% το 2009), όμως το 2010 επανήλθε κοντά στα 

επίπεδα του 2004. 

Πίνακας 16. Συμμετοχή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο ΑΕΠ (σε εκατ. €) 

Σε σταθερές τιμές 
προηγούμενου έτους 

2006 2007 2008 2009 2010 

Ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία 8.039 9.153 9.548 

 
9.948 

 
8.663 

Ποσοστό 
συμμετοχής στο ΑΕΠ 
(%) 

4,43 4,71 4,70 4,81 4,34 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

Τα παραπάνω στοιχεία τονίζουν τη σημαντική συμβολή του τραπεζικού 

συστήματος στην ελληνική οικονομία, ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές 

περιόδους, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα. Σημειώνεται, ότι η συμβολή αυτή 

διευρύνεται και αποκαλύπτεται στη πραγματική της διάσταση αν ληφθούν υπόψη 

πλέον αυτών των δεικτών: α) η με άλλους τρόπους θετική συμβολή σε συνολικά 

οικονομικά μεγέθη (π.χ. φορολογικά έσοδα, απασχόληση κ.λπ.), β) τα κάθε τύπου 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα από τη διάχυση δανειοδότησης και εισοδημάτων 

στην ελληνική οικονομία (π.χ. ανάπτυξη επιχειρηματικότητας), γ) η συνεχής 

προσπάθεια διασφάλισης συνθηκών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, δ) η 

παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και διαρκώς χαμηλότερου μέσου 

κόστους και ε) η θετική συμβολή στη γενική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 

(Τράπεζας της Ελλάδος, 2011). 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

των εγχώριων τραπεζών και των ομίλων τους ενισχύθηκε το 2010, εν μέσω 

ιδιαίτερα αρνητικών οικονομικών συνθηκών, στο 13,8% από 13,2% το 2009 για 

τις τράπεζες και στο 12,2% από 11,7% για τους τραπεζικούς ομίλους, ενώ ο 

δείκτης βασικών κεφαλαίων αυξήθηκε ελαφρώς, στο ίδιο διάστημα, σε 12,2% από 

12,0% για τις τράπεζες και στο 10,9% από 10,7% για τους τραπεζικούς ομίλους, 

εξαιτίας της αύξησης των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους και της μείωσης του 

σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού (Τράπεζα της Ελλάδος, 2011). 
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Εικόνα 13. Κεφαλαιακή επάρκεια ελληνικών εμπορικών τραπεζών και των ομίλων τους 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος (2011), η αύξηση 

του αριθμού των τραπεζών στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες συνδυάστηκε με 

την αύξηση του αριθμού των καταστημάτων (2003-2008), η οποία ήταν διαρκής 

και υπερδιπλάσια σε σχέση την αντίστοιχη της ευρωζώνης. Η εν λόγω τάση 

αύξησης των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων διακόπηκε κατά τη 

διάρκεια του 2010. Σύμφωνα με τον κατάλογο καταγραφής της παρουσίας του 

τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, στο τέλος Δεκεμβρίου 2010 ο αριθμός των 

καταστημάτων των τραπεζών στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 4.183 (χωρίς να 

υπολογίζονται τα καταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος). Εκτιμάται ότι τα 

επόμενα χρόνια θα υπάρξει αύξηση του αριθμού των τραπεζικών καταστημάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τέλος του 2009 στην Ελλάδα αντιστοιχούσε ένα 

τραπεζικό κατάστημα για κάθε 2.632 κατοίκους, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος 

στην ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1.730 και 2.092 αντίστοιχα. 

Πίνακας 17. Αριθμός καταστημάτων ελληνικών τραπεζών  

Αριθμός καταστημάτων τραπεζών 

 2006 2007 2008 2009 2010 
2003-

2008 

2009-

2010 

Ελλάδα 3699 3850 4095 4264 4.183 24% -2% 

Ε.Ε.-27 228601 233581 238117 μ.δ. μ.δ. 15% μ.δ. 

Ευρωζώνη 

Ε.Ε.-15 
181499 183981 186363 μ.δ. μ.δ. 10% μ.δ. 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάιος 2011 

Σε αυτή το σημείο πολύ σημαντικό να τονιστεί είναι το γεγονός ότι ο 

δείκτης Ηerfindahl-Ηirschman (HHI δείκτης) της Ελλάδας, ο οποίος μετρά το 

βαθμό συγκέντρωσης ή κατακερματισμού μιας συγκεκριμένης αγοράς, ισούται με 

1050 (όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός 

συγκέντρωσης και αντίστροφα). Μολονότι  ο δείκτης εμφανίζεται υψηλότερος από 

το γενικό μέσο όρο του συνόλου της Ε.Ε. παραμένει αισθητά χαμηλότερος από τον 
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αντίστοιχο βαθμό συγκέντρωσης των τραπεζικών συστημάτων κρατών μελών της 

ευρωζώνης με πληθυσμό αντίστοιχο της Ελλάδας, όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η 

Φινλανδία και η Δανία. Αντίθετα, χαμηλότερος είναι ο βαθμός συγκέντρωσης μόνο 

σε κράτη μέλη της Ε.Ε., τα οποία είτε λειτουργούν ως διεθνή χρηματοπιστωτικά 

κέντρα (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο κ.λπ.), είτε διαθέτουν, για 

ιστορικούς λόγους, ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεταιριστικών και αποταμιευτικών 

τραπεζών (π.χ. Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία κ.λπ.). Από τα παραπάνω, 

μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι μελλοντικά προβλέπονται σημαντικές 

αλλαγές στο κλάδο με τη μορφή εξαγορών ή συγχωνεύσεων. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, ο πρόεδρος της τράπεζας της Ελλάδος κ. Προβόπουλος είπε στους 

δημοσιογράφους ύστερα από μια συνάντηση με το πρόεδρο της ελληνικής 

δημοκρατίας κ. Παπούλια (10/03/2011) ότι προβλέπει σημαντικές συνεργασίες, 

αναδιαρθρώσεις και συγχωνεύσεις στο τραπεζικό κλάδο τα επόμενα χρόνια 

(Georgiopoulos, 2011). 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες έχουν 

αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, 

έχοντας ως στρατηγικό στόχο να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι 

χώρες της περιοχής (εμφανίζουν ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους του 

μέσου όρου της Ε.Ε.) και να συνδράμουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τις 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

οι ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, στο τέλος του 2010 

είχαν ένα σύνολο ενεργητικού €90,4 δισ. (€87,6 δισ. το 2009), παρουσίασαν 

κέρδη προ φόρων συνολικού ύψους €790 εκ., αύξησαν τις καταθέσεις στα €43,5 

δισ. (15% αύξηση σε σχέση με το 2009), είχαν χορηγήσεις συνολικού ύψους 

€61,3 δισ. και είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο με 3.496 τραπεζικά καταστήματα, 5.710 

ΑΤΜ και σχεδόν 50.000 άμεσα απασχολουμένους. Τέλος, σε ορισμένες χώρες το 

μερίδιό τους στην αγορά προσεγγίζει (Ρουμανία και Σερβία) ή υπερβαίνει (Αλβανία, 

Βουλγαρία και ΠΓΔΜ) το 20% του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Πίνακας 18. Διεθνής παρουσία ελληνικών τραπεζών 

Εκατομμύρια Σύνολο ενεργητικού 31/12/2010 

 
Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος 

Τράπεζα 
EFG 

Eurobank-
Ergasias 

Alpha 
Τράπεζα 

Τράπεζα 
Πειραιώς 

Εμπορική 
Τράπεζα 
της 

Ελλάδος 

Αίγυπτος 288   1.730  

Αλβανία 330  522 670 228 

Βουλγαρία 4.297 3.611 1.085 2.182 286 

H. Βασίλειο 1.033  5.068 333 365 

Η.Π.Α.    628  

Κύπρος 1.333 2.603 7.385 1.629 780 
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Ν. Αφρική 141     

Ουκρανία  8.17 151 323  

Π.Γ.Δ.Μ. 1.120  134   

Πολωνία  5.693    

Ρουμανία 2.607 5.355 5.192 3.944 249 

Σερβία 1.089 1.816 1.275 751  

Τουρκία 20.868 2.480    

Σύνολο 33.106 22.375 20.812 12.190 1.908 

Γενικό Σύνολο: 90.391 εκ. ευρώ 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2011 

Η στρατηγική σημασία που αποδίδουν οι ελληνικές τράπεζες στη διεθνή 

παρουσία τους εκφράστηκε έμπρακτα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, 

εν μέσω κορύφωσης της διεθνούς χρηματοπιστωτικής και της εγχώριας 

δημοσιονομικής κρίσης. Αναγνωρίζοντας ότι θα ήταν σημαντικό στρατηγικό λάθος 

εάν εγκατέλειπαν τους πελάτες τους στις χώρες της ευρύτερης περιοχής των 

Βαλκανίων, προσπάθησαν να ενισχύσουν την παρουσία τους, δεδομένου ότι σε 

αυτές παρατηρείται έντονος ανταγωνισμός από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. 

Ταυτόχρονα, η μη στήριξη των οικονομιών αυτών, σε μια δύσκολη οικονομική 

συγκυρία, θα απέβαινε συνολικά σε βάρος της ελληνικής οικονομίας και 

επιχειρηματικότητας. 

Πίνακας 19. Δίκτυο καταστημάτων ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό 

Δίκτυο καταστημάτων 31/12/2010 

 Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος 

Τράπεζα 
EFG 

Eurobank-
Ergasias 

Alpha 
Τράπεζα 

Τράπεζα 
Πειραιώς 

Εμπορική 
Τράπεζα 
της 

Ελλάδος 

Αίγυπτος 17   48  

Αλβανία 30  47 56 24 

Βουλγαρία 250 215 110 101 30 

H. Βασίλειο 1  3 1 1 

Η.Π.Α.    13  

Κύπρος 18 6 36 15 12 

Ν. Αφρική 11     

Ουκρανία  75 24 54  

Π.Γ.Δ.Μ. 66  25   

Πολωνία  335    

Ρουμανία 147 302 175 187 34 

Σερβία 143 127 154 47  

Τουρκία 502 54    

Σύνολο 1.185 1.114 574 522 101 

Γενικό Σύνολο: 90.391 εκ. ευρώ 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2011 
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Κλείνοντας τη περιγραφή των βασικών στοιχείων του ελληνικού τραπεζικού 

κλάδου, στον πίνακα 20, παρουσιάζονται αναλυτικά τα πιο σημαντικά μεγέθη 

ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως των κυριότερων πιστωτικών ιδρυμάτων, 

που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. 

Πίνακας 20. Μεγέθη και αποτελέσματα τραπεζών στην Ελλάδα  

σε εκατ. € 
Αριθμός 

υπαλλήλων 
Έτος 

ίδρυσης 
Σύνολο 

ενεργητικού 
Κύκλος 
εργασιών 

Δ%  

09-08 

Καθαρά κέρδη 
μετά από φόρους 

Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος 

13066 1841 91.220 2.707 15,06 % 225,00 

Τράπεζα EFG 
Eurobank-
Ergasias 

10080 1990 99.856 1.734 -7,96 % 47,00 

Alpha Τράπεζα 8860 1879 67.849 2.005 15,08 % 429,00 

Τράπεζα 
Πειραιώς 

5070 1916 48.922 1.013 8,25 % 146,00 

Τράπεζα 
Κύπρου 

5435 1990 38.748 989 -9,51 % 313,00 

Εμπορική 
Τράπεζα της 
Ελλάδος 

5220 1907 28.100 661 -3,13 % -587,00 

Αγροτική 
Τράπεζα της 
Ελλάδος 

6500 1991 32.039 953 33,44 % -385,00 

Marfin Popular 5753 1901 40.224 676 5,12 % 173,9 

Marfin-Εγνατία 
Τράπεζα            

2753 1991 23.187 353 15,36 % 3,45 

Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο 
Ελλάδος 

2419 2002 17.960 362 21,65 % 22,65 

Millennium 
Τράπεζα 

1492 2000 6.812 167 -0,74 % 8,00 

Γενική Τράπεζα 
της Ελλάδος 

1752 1937 4.841 186 -2,07 % -108,00 

Τράπεζα 
Αττικής                

1134 1925 5.259 152 6,89 % 5,66 

T BANK (πρ. 
ΑΣΠΙΣ)               1020 1992 2.706 27 -52,46 % -12,32 

Τράπεζα 
Probank              

1100 2001 3.729 181 54,08 % -8.79 

Proton Τράπεζα   529 2002 2.911 115 184,76 % -31,12 

FBB  285 2002 2.038 27 -31,07 % -26,81 

Πανελλήνια 
Τράπεζα              

246 2001 840 36 31,89 % 0,49 

Πηγή: Ισολογισμοί τραπεζών 
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7.4.2 Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης  

Η ελληνική οικονομία μετά από μια περίοδο υψηλής ανάπτυξης έχει εισέλθει σε μια 

περίοδο βαθιάς ύφεσης, απρόβλεπτης διάρκειας και μεγέθους. Σε ένα τέτοιο 

αρνητικό περιβάλλον είναι φυσικό να επηρεαστούν σημαντικά όλοι οι κλάδοι της 

οικονομίας και ιδίως ο τραπεζικός, λόγω των αναμενόμενων δυσμενών εξελίξεων 

στην ποιότητα των τραπεζικών δανείων (επιχειρηματικών, στεγαστικών και 

καταναλωτικών) και στη διαθεσιμότητα των καταθέσεων (Χριστοδούλου, 2010). 

Επιπροσθέτως, όλες οι τράπεζες έχουν το τελευταίο διάστημα μια έντονη ανησυχία 

για τη ρευστότητά τους, τη κεφαλαιακή τους επάρκεια, το κόστος λειτουργίας τους 

και τη κερδοφορία τους. 

Ως συνέχεια των ιδιαίτερα αρνητικών επιπτώσεων της διεθνούς και 

ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι τιμές των μετοχών του τραπεζικού 

κλάδου παρουσιάζουν έντονη μείωση. Αναλυτικότερα, από την αρχή του 2011 έως 

την 21/10/2011, η μετοχή της ATE Bank έχει απολέσει το 93,53% της 

χρηματιστηριακής της αξίας, η Τράπεζα Πειραιώς το 85,75%, το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο το 87,37%, η Eurobank το 80,8%, η Τράπεζα Αττικής το 77,13%, η 

Alpha Bank το 72,1%, η Marfin Popular Bank το 71,6% και η Εθνική Τράπεζα το 

70% (Κατικάς, 2011).  

Επιπλέον, η οργανική κερδοφορία (λειτουργικά έσοδα μείζον λειτουργικά 

έξοδα) των 15 μεγαλύτερων εμπορικών τραπεζών μεταξύ 2006-2011 ανήλθε σε 

€21,94 δις. Μετά το 2007 όμως, όπου εμφανίστηκε η μεγαλύτερη τιμή της, 

εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις. Η αυξομειώσεις μετά το 2007 και η σημαντική 

πτώση το 2010 (21%) οφείλονται στις πρώτες επιπτώσεις της ελληνικής 

οικονομική κρίσης και ειδικότερα, στα αρνητικά αποτελέσματα των 

χρηματοοικονομικών πράξεων και του επενδυτικού τους χαροφυλακίου (π.χ. 

μετοχές, ομόλογα). 

Πίνακας 21. Οργανική κερδοφορία 15 μεγαλύτερων εμπορικών τραπεζών 

15 Εμπορικές 

Τράπεζες 
2006 2007 2008 2009 2010 

Οργανική 

Κερδοφορία 
4.571.631 4.994.021 4.008.413 4.671.466 3.694.534 

Πηγή: ΟΤΟΕ, 2011 

Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν το 2010 σημαντική μείωση 

των προ φόρων κερδών. Ειδικότερα, οι τραπεζικοί όμιλοι το 2010 εμφάνισαν 

ζημίες της τάξης των €800 εκατ. έναντι κερδών της τάξης των €1,3 δισ. περίπου 

για το προηγούμενο έτος. Η μεγάλη αυτή μείωση ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς 

παραγόντων, όπως: α) της πολιτικής σχηματισμού αυξημένων προβλέψεων που 

ακολουθήθηκε και το 2010, με αποτέλεσμα το ποσό των προβλέψεων να αγγίζει 
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περίπου τα €7 δισ., β) της μείωσης των λειτουργικών εσόδων, τα οποία μειώθηκαν 

σε σύγκριση με το 2009 κατά 10,7% σε επίπεδο τραπεζών και κατά 7,5% σε 

επίπεδο ομίλων, γ) της καταγραφής ζημιών από χρηματοοικονομικές πράξεις 

(Τράπεζα της Ελλάδος, 2011). 

Ειδικότερα, η μετά από φόρους και προβλέψεις αποδοτικότητα του 

σταθμισμένου με βάση τον κίνδυνο ενεργητικού και των μέσων ιδίων κεφαλαίων 

σε επίπεδο τραπεζικών ομίλων, εμφάνισε αρνητικό πρόσημο και διαμορφώθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2010 σε -0,3% (2008: 0,7%, 2009: 0,15%) και -4,16% (2008: 

9,9%, 2009: 2,26%) αντίστοιχα. Σε επίπεδο τραπεζών οι ίδιοι δείκτες 

διαμορφώθηκαν σε -0,55% και -8,64% αντίστοιχα (2008: 0,2% και 3,2%, 2009: 

-0,09% και -1,66%). Επιπλέον, ο δείκτης αποτελεσματικότητας (λειτουργικά έξοδα 

προς λειτουργικά έσοδα) παρουσίασε μικρή επιδείνωση, όπως προκύπτει από την 

αύξηση του σχετικού δείκτη, τόσο σε επίπεδο τραπεζικών ομίλων όσο και σε 

επίπεδο τραπεζών από 54,9% το 2009 σε 58,2% το 2010 και από 57,7% σε 

62,3% το 2010, αντίστοιχα. Τέλος, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε 

κάτω του 3% και ειδικότερα σε επίπεδο τραπεζικών ομίλων διαμορφώθηκε από 

2,9% το 2008 και 2,65% το 2009 σε 2,68% το 2010, ενώ σε επίπεδο τραπεζών 

από 2,2% το 2008 και 1,87% το 2009 σε 1,97% το 2010 (Τράπεζα της Ελλάδος, 

2011). 

Εικόνα 14. Δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των ελληνικών εμπορικών τραπεζών και 

ομίλων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

 

Επιπλέον σημαντικό πρόβλημα προκύπτει από τη μείωση του σύνολο των 

καταθέσεων από τα εγχώρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω των φημών περί 

χρεοκοπίας της ελληνικής οικονομίας και εξόδου από τη ζώνη του ευρώ. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τα τέλη του 2009 έως σήμερα η καταθετική 

βάση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος έχει μειωθεί κατά €55 δισεκ (Τράπεζα 

Πειραιώς, 2011). 
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Εικόνα 15. Σύνολο Καταθέσεων & Ρέπος εκτός Γεν. Κυβερν. (εκατ. €) 

 

Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στη 

διατραπεζική αγορά και την αγορά ομολόγων και τιτλοποιήσεων, παραμένει 

εξαιρετικά περιορισμένη και συνεχώς μειούμενη, λόγω των σοβαρών 

δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα (Τράπεζα Πειραιώς, 

2011). 

Εικόνα 16. Καθαρή θέση στη Διατραπεζική (εκατ. €) 

 

Τέλος, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 

Δεκέμβριο του 2010 αυξήθηκε: τόσο ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς 

το σύνολο των δανείων καταναλωτικής πίστης (Δεκέμβριος 2010: 20,5%, 2009: 

13,4%, 2008: 8,2%, 2007: 6,0%, 2006: 6,9%), όσο και ο λόγος των δανείων σε 

καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων στεγαστικής πίστης (Δεκέμβριος 2010: 

10%, 2009: 7,4%, 2008: 5,3%, 2007: 3,6%, 2006: 3,4%). Ασφαλώς και η 

αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση θα πρέπει να αποδοθεί στην περαιτέρω 

επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα το 2010 και στην 

επιβράδυνση των εισοδημάτων των νοικοκυριών.  
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Συμπερασματικά, προκύπτει ότι οι ελληνικές τράπεζες, εξαιτίας της πτώσης 

των καταθέσεων και του περιορισμού των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, 

έχουν υποχρεωθεί να αυξήσουν τον δανεισμό τους από το Ευρωσύστημα σε 

περίπου €118 δισ. Η «εξάρτηση» αυτή των τραπεζών από το Ευρωσύστημα θα 

είναι δύσκολο να μειωθεί βραχυπρόθεσμα καθώς μια ραγδαία απομόχλευση του 

τραπεζικού συστήματος θα είχε τις ακόλουθες αρνητικές συνέπειες: α) το ΑΕΠ θα 

μειωθεί μεταξύ 7,6% το 1ο τρ. και 9,3% το 8ο τρ. Ως αποτέλεσμα, η συνολική 

αθροιστική απώλεια της παραγωγής θα ανέλθει σε 17% τα επόμενα δύο έτη, β) η 

πτώση στην ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα και το ΑΕΠ πρόκειται να επηρεάσει 

τις θέσεις εργασίας και την ανεργία. Ως αποτέλεσμα, η απασχόληση θα μειωθεί 

κατά 3,2% το 1ο τρ. έως 6,7% το 8ο τρ., ενώ το ποσοστό ανεργίας θα φτάσει το 

25%, και γ) θα υπάρξει αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 22%, λόγω 

της επιδείνωσης στους τομείς της ιδιωτικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, 

(Τράπεζα Πειραιώς, 2011). 

7.4.3 Μελλοντικές εξελίξεις 

Υπό τη πίεση της σημερινής αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, σύμφωνα με μελέτη 

της Τράπεζας της Ελλάδος (2011), οι μελλοντικές προκλήσεις για το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα συνίστανται στα παρακάτω: α) ενίσχυση της ποιότητας των 

συνθηκών ρευστότητας, με σταδιακή αποκλιμάκωση της εξάρτησης από τη 

ρευστότητα που αντλείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, β) διατήρηση της 

σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με διατήρηση υψηλών 

δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, γ) σταθεροποίηση των λειτουργικών του εξόδων, 

δ) στήριξη των διεθνών δραστηριοτήτων του, ειδικά σε χώρες όπου η οικονομική 

συγκυρία βελτιώνεται ή έχει βελτιωθεί σημαντικά, ε) παροχή βοήθειας στις 

επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που έχει 

προκαλέσει η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και στ) διοχέτευση της 

ιδιωτικής αποταμίευσης στις πιο αποδοτικές χρήσεις.  

Σε αυτή τη κατεύθυνση, σύμφωνα με σχετική έρευνα της Deloitte (2010) 

πέντε είναι τα κύρια θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα και μελλοντικά 

ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος: 1) Παγκοσμιοποίηση και συγκέντρωση: οι 

τράπεζες σήμερα μπορούν σχετικά ελεύθερα και εύκολα να επεκταθούν στο 

εξωτερικό μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, ξεπερνώντας έτσι τους 

παρελθοντικούς επενδυτικούς φραγμούς. Επιπλέον, ήδη πολλές εθνικές αγορές 

κυριαρχούνται από ένα μικρό αριθμό μεγάλων τραπεζών. Οι παγκόσμιες αυτές 

τράπεζες θα εμφανίζουν  σημαντικές οικονομίες κλίμακας εξαιτίας του μεγέθους 

τους και της γεωγραφικής τους εξάπλωσης, 2) Επανασύνδεση με τον πελάτη: 

εξαιτίας της χαμηλής ανάπτυξης πολλών αγορών, οι τράπεζες θα προσπαθήσουν 
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να επανασυνδεθούν με τους πελάτες λιανικής μέσα από ένα συνδυασμό 

τεχνολογίας και προσωπικών υπηρεσιών. Άλλωστε το 42% των τραπεζών και το 

60% των τραπεζικών στελεχών προσδιορίζει τη τεχνολογία ως τον ισχυρότερο 

παράγοντα για τη δημιουργία κέρδους τα επόμενα 3-5 χρόνια, 3) Προώθηση 

συμμόρφωσης: Η εναρμόνιση με το εκάστοτε τοπικό ρυθμιστικό πλαίσιο θεωρείται, 

μετά τη παγκοσμιοποίηση, ως ο πιο σημαντικός παράγοντας μετασχηματισμού του 

τραπεζικού κλάδου τα επόμενα 3-5 χρόνια. Άλλωστε το 50% των τραπεζών και το 

82% των τραπεζικών στελεχών προσδιορίζει την ευελιξία εναρμόνισης με το 

τοπικό ρυθμιστικό πλαίσιο ως ένα παράγοντα με εξαιρετική επίδραση στο κόστος 

και κατά επέκταση στα κέρδη των τραπεζών, 4) Καλύτερη διαχείριση κινδύνου: το 

40% των τραπεζικών στελεχών προσδιορίζει τη διαχείριση του κινδύνου ως ένα 

πολύ σημαντικό παράγοντα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επιπλέον οι τράπεζες 

θεωρούν ότι το λειτουργικό ρίσκο και το αντίστοιχο που σχετίζεται με τη φήμη, 

είναι πιο σημαντικά και δύσκολα διαχειρίσημα από το ρίσκο αναφορικά με την 

αγορά, τη πίστωση και τη ρευστότητα, και 5) Προσαρμογή στις δημογραφικές 

μεταβολές: Από τη στιγμή που η ασφάλεια της υγείας και η συνταξιοδότηση αρχίζει 

να περνά από τα χέρια του κράτους και των εργοδοτών στο άτομο, ο 

συγκεκριμένος παράγοντας αποκτά μεγάλη σημασία. 

Όλες οι εξελίξεις που προβλέπονται και προαναφέρθηκαν, δημιουργούν 

προϋποθέσεις για αναδιοργάνωση του τραπεζικού κλάδου που θα εκφραστεί 

κυρίως με σημαντικές οργανωσιακές αλλαγές, συγχωνεύσεις και εξαγορές. Κυρίως, 

γιατί τέτοιες ενέργειες μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής 

θέσης, στην ενίσχυση της ρευστότητας και της ποιότητας του χαρτοφυλακίου 

δανείων, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην ευκολότερη πρόσβαση στις 

διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, στην απόκτηση τεχνογνωσίας για τον 

σχεδιασμό και παροχή νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, στη χρησιμοποίηση 

εξελιγμένων αλλά ακριβών μεθόδων διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, 

στην αύξηση της απόδοσης των μετοχών, στη προστασία από τον κίνδυνο μιας 

μελλοντικής επιθετικής εξαγοράς, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε κραδασμούς από το μακροοικονομικό περιβάλλον 

και εν τέλει, στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας γενικότερα (Rhoades, 1993).  

Συμπερασματικά, πρέπει να τονιστεί ότι τέτοιες οργανωσιακές αλλαγές δεν 

αποτελούν εύκολη υπόθεση και ειδικά όταν αφορά χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς. Η δημιουργία ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, η αναμενόμενη 

αντίσταση των εργαζομένων (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων ιδιωτικών 

και δημοσίων τραπεζών), η ενοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων και των 

επιχειρησιακών διαδικασιών, η διαμόρφωση κοινού δικτύου καταστημάτων και η 

επιλογή των στελεχών που θα καλύψουν τις λιγότερες διοικητικές θέσεις, είναι 
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πιθανό να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα και χρονοβόρες και επίπονες 

διεργασίες. Τα ποσοστά επιτυχίας άλλωστε παρόμοιων προσπαθειών δεν 

ξεπερνούν το 30% (Beer & Nohria, 2000). Γι αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη 

συναισθηματικής και γνωστικής εκπαίδευσης των διευθυντικών στελεχών των 

τραπεζών, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα των αλλαγών, 

και ακολούθως, να καταστούν ικανά ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίησή 

τους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί ότι σε μια αγορά με τόσο έντονες 

διακυμάνσεις (όπως αυτές της τελευταίας τριετίας) όπου το απρόοπτο γίνεται 

σύνηθες και το αντίστροφο, υπάρχει αυξημένη ασάφεια και υψηλή αβεβαιότητα, ο 

βαθμός ικανότητας διοίκησης των αλλαγών θα καθορίσει την τελική επιτυχία ή 

αποτυχία των τραπεζικών ιδρυμάτων (Χριστοδούλου, 2010). 
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ΜΕΡΟΣ 20  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: ΈΡΕΥΝΑ 

“... εάν γνωρίζαμε τι ακριβώς κάνουμε, δεν θα ονομαζόταν έρευνα, έτσι δεν είναι;” – Albert Einstein  

 

Στο όγδοο κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι, οι ερευνητικές 

υποθέσεις και το ερευνητικό μοντέλο της παρούσας έρευνας. Κατόπιν, αναλύεται η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, το δείγμα της έρευνας, τα εργαλεία μέτρησης και 

οι αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης που χρησιμοποιήθηκαν και οι 

τρόποι στατιστικής ανάλυσης. 

8.1 Σκοπός, στόχοι, ερευνητικές υποθέσεις και ερευνητικό μοντέλο 

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές έρευνες στο εξωτερικό, τις ελάχιστες αντίστοιχες 

προσπάθειες στην Ελλάδα και τη διεθνή βιβλιογραφία, ο κύριος σκοπός της 

παρούσας έρευνας είναι η δημιουργία, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός 

μοντέλου ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας. Το μοντέλο αυτό πιστεύεται ότι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο ενίσχυσης της απόδοσης των 

εργαζομένων και των οργανισμών, ιδιαίτερα σε περιόδους ή/και κλάδους ή/και 

οικονομίες που χαρακτηρίζονται από αυξημένη ασάφεια, αβεβαιότητα και 

πολυπλοκότητα.  

Το ερευνητικό μοντέλο επιλέχθηκε να εφαρμοστεί στα διευθυντικά στελέχη 

του κλάδου ΤΠΕ και στο Τραπεζικό κλάδο. Ο λόγος επιλογής των διευθυντικών 

στελεχών πηγάζει από το γεγονός ότι διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο κατά την 

οργανωσιακή αλλαγή και ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπου η ασάφεια, η 

αβεβαιότητα και η πολυπλοκότητα των αλλαγών συνεχώς οξύνονται (π.χ. Johnson 

& Scholes, 2002, Judge & Piccolo, 2004).  Αντίστοιχα, ο λόγος επιλογής των 

συγκεκριμένων κλάδων έγκειται στο κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν στην 

οικονομία και στον υψηλό ρυθμό αλλαγής που βιώνουν σε όρους 

ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, νεωτερισμού, ανάπτυξης και παραγωγικότητας, 

τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα (Τράπεζα της Ελλάδος, 2011; Deloitte S. 

A., 2011). 

Στο πλαίσιο της επίτευξης του επιδιωκόμενου σκοπού, ο κύριος στόχος της 

παρούσας έρευνας είναι η εξέταση της συναισθηματικής και γνωστικής 

συμπεριφοράς των διευθυντικών στελεχών, σε σχέση με την αυξημένη ασάφεια 

και αβεβαιότητα που προκαλούν οι συνεχείς αλλαγές στο περιβάλλον 

δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων τους. Ο κύριος στόχος της έρευνας 

επιτυγχάνεται μέσα από τη παράλληλη εξέταση τριών κύριων ζητημάτων: 1) των 

συναισθηματικών και γνωστικών στάσεων των διευθυντικών στελεχών απέναντι 
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στην αλλαγή, 2) της σχέσης μεταξύ των συναισθηματικών/γνωστικών στάσεων, 

των οργανωσιακών/ατομικών χαρακτηριστικών και της ανοχής της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών και 3) της σχέσης της ανοχής 

της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών και των 

χρηματοοικονομικών επιδόσεων των οργανισμών τους (κερδοφορία και 

αποδοτικότητα). 

Για τη διερεύνηση των προαναφερθέντων ζητημάτων και σύμφωνα την 

εκτενή ανάλυση που προηγήθηκε στο Κεφάλαιο 6 (σ. 109-148), προέκυψαν οι 

ακόλουθες παραδοχές και αναπτύχθηκαν οι αντίστοιχες υποθέσεις: 

1) Οι συναισθηματικές στάσεις απέναντι στην αλλαγή (ευχαρίστηση, 

διέγερση, κυριαρχία) αποτελούν σημαντικούς συμμάχους σε οποιαδήποτε 

πρωτοβουλία αλλαγής και μπορούν να προκαλέσουν υψηλά επίπεδα ανοχής της 

ασάφειας/αβεβαιότητας (Υποκεφάλαιο 6.1, σ. 109-115). Ως εκ τούτου, 

προκύπτουν οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Υπόθεση 1α: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

βιώνουν υψηλότερη ευχαρίστηση 

Υπόθεση 1β: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

βιώνουν μετρίου επιπέδου διέγερση 

Υπόθεση 1γ: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

βιώνουν υψηλότερη κυριαρχία 

2) Το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης φαίνεται ότι ενισχύει την 

απόδοση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής 

(Υποκεφάλαιο 6.2, σ. 115-120). Κατά συνέπεια, προκύπτει η ακόλουθη υπόθεση: 

Υπόθεση 2: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

βιώνουν υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση 

3) Η οργανωσιακή δέσμευση επηρεάζει το επίπεδο ετοιμότητας για αλλαγή 

και μπορεί να ενισχύσει με τρόπο θετικό τα διευθυντικά στελέχη στην διαχείριση 

της ασάφειας και της αβεβαιότητας (Υποκεφάλαιο 6.3, σ. 120-125). Ως εκ τούτου, 

προκύπτει η ακόλουθη υπόθεση: 

Υπόθεση 3: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

βιώνουν υψηλότερη οργανωσιακή δέσμευση 

4) Η προσωπική εμπλοκή (σημαντικότητα και ενδιαφέρον) μπορεί να 

προκαλέσει υψηλά επίπεδα ετοιμότητας για αλλαγή και ανοχή της ασάφειας και της 

αβεβαιότητας (Υποκεφάλαιο 6.4, σ. 126-130). Αντίστοιχα, εγείρονται οι ακόλουθες 

υποθέσεις:  

Υπόθεση 4α: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

επιδεικνύουν υψηλότερη σημαντικότητα 
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Υπόθεση 4β: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

επιδεικνύουν υψηλότερο ενδιαφέρον 

5) Τα άτομα με προσωπικότητα εσωτερικού ελέγχου φαίνονται να είναι πιο 

ευέλικτα, προσαρμόσιμα και ικανά σε σχέση με τη διαχείριση των προσωπικών 

τους συναισθημάτων που απορρέουν από την ασάφεια/αβεβαιότητα της αλλαγής 

(Υποκεφάλαιο 6.5, σ. 130-133). Ως εκ τούτου, προκύπτει η ακόλουθη υπόθεση: 

Υπόθεση 5: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

έχουν υψηλότερο (εσωτερικό) κέντρο ελέγχου  

6) Η συναισθηματική νοημοσύνη των εργαζομένων και ιδιαίτερα των 

διευθυντικών στελεχών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της οργανωσιακής 

συμπεριφοράς, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα ασαφών, αβέβαιων και πολύπλοκων 

οργανωσιακών αλλαγών (Υποκεφάλαιο 6.6, σ. 133-138). Κατά συνέπεια, 

προκύπτουν οι ακόλουθες υποθέσεις:  

Υπόθεση 6α: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

έχουν υψηλή αυτογνωσία 

Υπόθεση 6β: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματα 

Υπόθεση 6γ: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

έχουν υψηλή αυτοκινητοποίηση 

Υπόθεση 6δ: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

έχουν υψηλή ενσυναίσθηση 

Υπόθεση 6ε: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ανοχή της ασάφειας 

έχουν υψηλή κοινωνική ικανότητα 

7) Η κουλτούρα και οι πολιτισμικές αξίες μπορούν να επηρεάσουν τις στάσεις, 

τις συμπεριφορές και την ετοιμότητα των διευθυντικών στελεχών ως προς την 

ασάφεια, την αβεβαιότητα και τη πολυπλοκότητα των αλλαγών (Υποκεφάλαιο 6.7, 

σ. 138-144). Ως εκ τούτου προκύπτουν οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Υπόθεση 7α: Η απόσταση δύναμης επηρεάζει την ανοχή της ασάφειας 

των διευθυντικών στελεχών 

Υπόθεση 7β: Ο ατομικισμός επηρεάζει την ανοχή της ασάφειας των 

διευθυντικών στελεχών 

Υπόθεση 7γ: Η αρρενωπότητα επηρεάζει την ανοχή της ασάφειας των 

διευθυντικών στελεχών 

Υπόθεση 7δ: Η αποφυγή της αβεβαιότητας επηρεάζει την ανοχή της 

ασάφειας των διευθυντικών στελεχών 

Υπόθεση 7ε: Ο μακροχρόνιος προσανατολισμός επηρεάζει την ανοχή 

της ασάφειας των διευθυντικών στελεχών 
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8) Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ανάλυση που προηγήθηκε στα 

Υποκεφάλαια 6.1 έως 6.7 (σ. 109-144), διαπιστώνεται ότι ο βαθμός της ανοχής 

της ασάφειας/αβεβαιότητας επηρεάζεται από ένα αριθμό σύνθετων και 

πολύπλοκων οργανωσιακών/ατομικών χαρακτηριστικών και 

συναισθηματικών/γνωστικών μεταβλητών. Κατά συνέπεια, προκύπτει η ακόλουθη 

συνδυαστική υπόθεση:  

Υπόθεση 8: Η αλληλεπίδραση των συναισθημάτων, της εργασιακής 

ικανοποίησης, της οργανωσιακής δέσμευσης, της εμπλοκής, του 

κέντρου ελέγχου, της συναισθηματικής νοημοσύνης, των 

πολιτισμικών αξιών και των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

επηρεάζει την ανοχή της ασάφειας των διευθυντικών στελεχών 

9) Στο Υποκεφάλαιο 6.8 (σ. 144-147) τονίζεται ότι η οργανωσιακή 

συμπεριφορά σχετίζεται με την οργανωσιακή απόδοση και ότι οι συμπεριφορικές 

παρεμβάσεις κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της αλλαγής έχουν επίδραση 

στη οργανωσιακή αποδοτικότητα. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η ανοχή της 

ασάφειας των οργανωσιακών μελών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εργασιακή 

τους απόδοση κατά τη διάρκεια νέων και πολύπλοκών αλλαγών. Τέλος, 

υπογραμμίζεται ότι η απόδοση των διευθυντικών στελεχών αποτελεί ένα σημαντικό 

παράγοντα προσδιορισμού της χρηματοοικονομικής επιτυχίας ενός οργανισμού. Ως 

εκ τούτου, προκύπτουν οι ακόλουθες δύο υποθέσεις: 

Υπόθεση 9: Η ανοχή της ασάφειας των διευθυντικών στελεχών έχει 

επίδραση στην κερδοφορία των οργανισμών  

Υπόθεση 10: Η ανοχή της ασάφειας των διευθυντικών στελεχών έχει 

επίδραση στην αποδοτικότητα των οργανισμών 

 Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται το ερευνητικό μοντέλο, όπως 

αυτό προκύπτει από τις ερευνητικές υποθέσεις και τις αντίστοιχες παραδοχές που 

αναπτύχθηκαν αναλυτικά στο Α’ μέρος της διδακτορικής διατριβής. 
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8.2 Μεθοδολογία 

Η έρευνα διεξάχθηκε, σε στενή συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής Ελλάδος και Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΕ & ΣΕΠΒΕ) και τις Διευθύνσεις 

των τραπεζικών ιδρυμάτων, μέσα σε μια περίοδο 12 μηνών (2009-2010). 

Προηγουμένως, κατά τη τριετία 2005-2008, διεξάχθηκαν πιλοτικά τεστ στους 

δύο παραπάνω κλάδους (καθώς και στο κλάδο του τουρισμού) προκειμένου να 

εξεταστεί η λειτουργικότητα της έρευνας και η προσαρμοστικότητα 

/αποτελεσματικότητα του ερευνητικού μοντέλου. Με βάση τις παρατηρήσεις και τις 

ελλείψεις που διαπιστώθηκαν αναπτύχθηκε το τελικό ερωτηματολόγιο και έγινε ο 

τελικός θετικός έλεγχος εγκυρότητας (validity test) αναφορικά με το περιεχόμενο, 

τις διαδικασίες απόκρισης, την εσωτερική δομή,  τις σχέσεις με άλλες μεταβλητές 

και με τα αποτελέσματα του ελέγχου.  

Παράλληλα, τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας κοινοποιήθηκαν στους 

αντίστοιχους φορείς, δημοσιεύθηκαν σε 2 διεθνή επιστημονικά περιοδικά (2 υπό 

εξέταση) και σε 7 διεθνή συνέδρια με κριτές, προκειμένου να υπάρχει ανάδραση 

σχετικά με τον ερευνητικό σκοπό, τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους της 

έρευνας, τα αναδυόμενα αποτελέσματα και την συνολική συνεισφορά τους. 

Συνολικά, η αξιολόγηση τους υπήρξε εξαιρετικά θετική και ενισχυτική.  

Αναφορικά με την ερευνητική διαδικασία και τη μέθοδο εξέτασης των 

στάσεων των διευθυντικών στελεχών, χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα τρεις 

διαφορετικοί μέθοδοι για τη συμπλήρωση του δομημένου ερωτηματολογίου: 

1. Ερευνητές πεδίου (Field Researchers): εκπαιδευμένες ερευνητικές ομάδες  

αποτελούμενες από φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Σερρών και του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, ανέλαβαν συγκεκριμένες περιοχές και επιχειρήσεις, 

προκειμένου να τις προσεγγίσουν και να παρακινήσουν/υποστηρίξουν τα 

διευθυντικά στελέχη να συμμετάσχουν στην έρευνα. 

2. Web-based έρευνα: δημιουργία on-line ερωτηματολογίου με τη 

χρησιμοποίηση της εφαρμογής Google docs. Κατόπιν, μαζική ηλεκτρονική 

αποστολή του στις διευθύνσεις των επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος 

MaxBulk Mailer. Η αποστολή έγινε με τη συνοδεία ενός cover letter και των 

οδηγιών συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.  

3. Ταχυδρομική-Ηλεκτρονική αποστολή: ύστερα από απαίτηση ορισμένων 

διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου (τα συστήματα ασφαλείας 

ορισμένων τραπεζών δεν επέτρεπαν τη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου 

on-line), χρησιμοποιήθηκε και το ταχυδρομείο (παραδοσιακό και 

ηλεκτρονικό) για την αποστολή και λήψη των ερωτηματολογίων. 
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Παράλληλα με την ερευνητική διαδικασία, υπήρχε συνεχής εξατομικευμένη 

υποστήριξη (τηλεφωνική, ηλεκτρονική και προσωπική) στις επιχειρήσεις και στους 

συμμετέχοντες, προκειμένου να αποσαφηνίζονται οι όποιες απορίες και 

εξασφαλίζονται όλες οι ποιοτικές παράμετροι της έρευνας.  Συνολικά, η διαδικασία 

της επικοινωνίας επαναλήφθηκε πέντε φορές για την εξασφάλιση της όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής.  

Ακολούθως, τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν, 

κωδικοποιήθηκαν, καταχωρήθηκαν και επεξεργάστηκαν με το στατιστικό 

πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή S.P.S.S. 14. Τέλος, με τη ανάλυση 

διασποράς µιας κατεύθυνσης (One-way ANOVA) πιστοποιήθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά (F>1, p<.05) στην ανοχή της ασάφειας των 

διευθυντικών στελεχών των δύο κλάδων (ΤΠΕ και Τράπεζες), για αυτό το λόγο και 

ακολουθεί η ξεχωριστή εξέτασή τους. 

8.2.1 Δείγμα έρευνας 

8.2.1.1 Δείγμα κλάδου ΤΠΕ 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι μέλη των 

Συνδέσμων Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Ε.) και Βορείου Ελλάδος 

αντίστοιχα (Σ.Ε.Π.Β.Ε.) (συνολικός αριθμός επιχειρήσεων περίπου 480). Συνολικά, 

256 διευθυντικά στελέχη απάντησαν στο δομημένο ερωτηματολόγιο. Το ποσοστό 

απόκρισης ήταν 53,33%.  

Πιο αναλυτικά, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν άντρες 

(74,2%) και είχαν ηλικία από 35 έως 44 έτη (42,2%). Επιπλέον, σε μεγάλη 

πλειοψηφία οι συμμετέχοντες εμφανίζονται να είναι παντρεμένοι (67,6%), ενώ 

ταυτόχρονα διαθέτουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (τουλάχιστον τριτοβάθμια 

εκπαίδευση – 91,8%). Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες εμφανίζουν περίπου ισόποση 

εργασιακή εμπειρία στη παρούσα θέση (1-5, 6-10, 11+ χρόνια), η πλειονότητα 

εμφανίζει συνολική εργασιακή εμπειρία 11+ χρόνια (68,75%), ενώ οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες κατέχουν θέση μάνατζερ μέσα στη επιχείρηση. 
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Εικόνα 18. Εργασιακή εμπειρία και Θέση συμμετεχόντων  

  

 

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις του δείγματος της έρευνας, η πλειοψηφία τους 

είναι από τους νομούς Αττικής (34,8%) και Θεσσαλονίκης (34,4%) και η ηλικία 

τους ποικίλει περίπου ομοιόμορφα στις κατηγορίες 1-5, 6-10, 11-15 και 16+ 

χρόνια.  

Εικόνα 19. Διοικητική περιφέρεια επιχειρήσεων  

 

Περαιτέρω, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων εμφανίζουν αριθμό εργαζομένων 

μεταξύ 1-50 (74,2%) και κύκλο εργασιών μικρότερο από 1 εκ. ευρώ (44,1%). 
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Εικόνα 20. Μέγεθος και κύκλος εργασιών επιχειρήσεων 

  

Συμπερασματικά, ο πίνακας 22 αποτυπώνει συγκεντρωτικά τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα και τα χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεών τους. 

Πίνακας 22. Δημογραφικά στοιχεία κλάδου ΤΠΕ 

Διευθυντικά στελέχη  Επιχειρήσεις 

 N 
Συχνότητες 

% 
  N 

Συχνότητες 
% 

Φύλο  Έδρα (Περιφέρεια) 

Άντρας 190 74.2  
Ανατολική Μακεδονία & 
Θράκη 

13 5.1 

Γυναίκα 66 25.8  Κεντρική Μακεδονία 102 39.8 
Ηλικία  Δυτική Μακεδονία 5 2.0 
18-24 έτη 9 3.5  Ηπείρου 3 1.2 
25-34 έτη 68 26.6  Θεσσαλία 10 3.9 
35-44 έτη 108 42.2  Ιόνια Νησιά 1 0.4 
45 + έτη 71 27.7  Δυτική Ελλάδα 4 1.6 
Οικογενειακή κατάσταση  Στερεά Ελλάδα 4 1.6 
Παντρεμένος 173 67.6  Αττική 89 34.8 
Άγαμος 83 32.4  Πελοπόννησος 3 1.2 
Εκπαίδευση  Νότιο Αιγαίο 1 0.4 
Δευτ/θμια 20 7.80  Κρήτη 4 1.6 
ΑΕΙ-ΤΕΙ 131 51.2  Κύπρος 16 6.3 
Μεταπτυχιακό 92 35.9  Ηλικία 
Διδακτορικό 12 4.7  1-5 έτη 50 19.5 
Άλλη 1 0.4  6- 10 έτη 50 19.5 
Εργασιακή εμπειρία (παρ. θέση)  11-15 έτη 61 23.18 
1-5 έτη 90 35.3  16 + έτη 94 36.7 
6-10 έτη 68 26.7  Αριθμός εργαζομένων 
11+ έτη 97 38.0  1-11 119 46.5 
Συνολική εργασιακή εμπειρία  11-50 71 27.7 
1-5 έτη 29 11.3  51-250 42 16.4 
6-10 έτη 51 19.9  250 + 24 9.4 
11+ έτη 176 68.8  Κύκλος ζωής επιχείρησης 
Θέση στην επιχείρηση  Εισαγωγή 8 3.1 
CEO 55 21.5  Ανάπτυξη 149 58.2 
Γενικός Δ/ντης 39 15.2  Ωριμότητα 87 34.0 
Μάνατζερ 139 54.3  Γήρανση 12 4.7 
Δ/κα στελέχη 23 9.00  Κύκλος εργασιών 
    <1 εκ. ευρώ 113 44.1 

    1-10 εκ. ευρώ 91 35.5 
    10-100 εκ. ευρώ 33 12.9 
    100 εκ. ευρώ < 19 7.4 
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8.2.1.2 Δείγμα τραπεζικού κλάδου 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από ένα δείγμα 1052 τραπεζικών διευθύνσεων και 

υποκαταστημάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (συνολικός αριθμός 

4183, ποσοστό 25,1%).  Συνολικά, 412 διευθυντικά στελέχη από 20 διαφορετικά 

τραπεζικά ιδρύματα απάντησαν στο δομημένο ερωτηματολόγιο. Το ποσοστό 

απόκρισης ήταν περίπου 39,2%.  

Πιο αναλυτικά, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν άντρες 

(71,36%) και είχαν ηλικία πάνω από 45 έτη (51,46%). Επιπλέον, σε μεγάλη 

πλειοψηφία οι συμμετέχοντες εμφανίζονται να είναι παντρεμένοι με παιδιά 

(73,66%), ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (τουλ. 

τριτοβάθμια εκπαίδευση – 81,06%). Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες εμφανίζουν 

περίπου ισόποση εργασιακή εμπειρία στη παρούσα θέση (1-5, 6-10, 11+ χρόνια),  

η συντριπτική πλειοψηφία έχει συνολική εργασιακή εμπειρία 11+ χρόνια, ενώ οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες (55,34%) κατέχουν θέση διευθυντή 

υποκαταστήματος. 

Εικόνα 21. Εργασιακή εμπειρία και Θέση συμμετεχόντων   
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Αναφορικά με τις τράπεζες του δείγματος της έρευνας, η πλειοψηφία τους 

είναι από τους νομούς Αττικής (37,4%) και Θεσσαλονίκης (22,8%) και στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία, η ηλικία τους είναι 16+ χρόνια.  

Εικόνα 22. Διοικητική περιφέρεια τραπεζών 

 

Περαιτέρω, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρούν ότι οι οργανισμοί 

τους είναι στο στάδιο της ωριμότητας (63,59%) και ένα σημαντικό τμήμα στην 

ανάπτυξη (32,52%).  

Συνολικά, ο πίνακας 23 αποτυπώνει συγκεντρωτικά τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα και τα χαρακτηριστικά των 

οργανισμών τους. 

Πίνακας 23. Δημογραφικά στοιχεία τραπεζικού κλάδου  

Διευθυντικά στελέχη  Τράπεζες 
 N Συχνότητες 

% 
  N Συχνότητες 

% 
Φύλο  Περιφέρεια 
Άντρας 294 71,4  Αττική 154 37,4 
Γυναίκα 118 28,6  Κεντρική Μακεδονία 118 28,6 
Ηλικία  Κεντρική Ελλάδα 8 1,9 
18-24 έτη - -  Κρήτη 12 2,9 
25-34 έτη 46 11,2  Αν. Μακεδονία & Θράκη 12 2,9 
35-44 έτη 154 37,4  Ήπειρος 8 1,9 
45 + έτη 212 51,5  Ιόνια νησιά 6 1,5 
Οικογενειακή κατάσταση  Βόρειο Αιγαίο 4 1,0 
Παντρεμένος 342 83,4  Πελλοπόνησος 12 2,9 
Άγαμος 68 16,6  Νότιο Αιγαίο 20 4,9 
Εκπαίδευση  Θεσσαλία 16 39 
Δευτ/θμια 72 17,5  Δυτική Ελλάδα 20 4,9 
ΑΕΙ-ΤΕΙ 232 56,3  Δυτική Μακεδονία 6 1,5 
Μεταπτυχιακό   102 24,8  Κύπρος 16 3,9 
Διδακτορικό 6 1,5  Κύκλος ζωής  
Άλλη    Εισαγωγή 2 0,5 
    Ανάπτυξη 134 32,5 
Εργασιακή εμπειρία (παρ. θέση)  Ωριμότητα 262 63,6 
1-5 έτη 160 38,8  Γήρανση 14 3,4 
6-10 έτη 110 26,7  Τράπεζες 
11+ έτη 142 34,5  Εθνική 66 16,0 
Συνολική εργασιακή εμπειρία  Eurobank-Ergasias 44 10,7 
1-5 έτη 20 4,9  Alpha 92 22,3 
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6-10 έτη 26 6,3  Πειραιώς 36 8,7 
11+ έτη 366 88,8  Εμπορική 12 2,9 
Θέση στην επιχείρηση  Αγροτική 24 5,8 
Διευθυντής 
καταστήματος 

228 55,3 
 Marfin 

16 3,9 

Υποδιευθυντής 
καταστήματος 

62 15,0 
 Millennium 

24 5,8 

Διεύθυνση 
τράπεζας 

46 11,2 
 Γενική 

6 1,5 

Στέλεχος 76 18,4  Αττικής 8 1,9 
    T Bank 8 1,9 
    Probank 2 0,5 
    Proton 8 1,9 
    FBB 8 1,9 
    Πανελλήνια 4 1,0 
    Ελλάδος 8 1,9 

    Τ.Τ. 18 4,4 
    Κύπρου 16 3,9 
    Συναιτεριστική 

Δωδεκανήσου 
2 0,5 

    Συναιτεριστική Εβρου 2 0,5 
    Ελληνική 8 1,9 

8.2.2 Εργαλεία μέτρησης 

Η ετοιμότητα για αλλαγή μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο “Ανοχή-Μη Ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας” (Tolerance-Intolerance of Ambiguity/Uncertainty 

Questionnaire) το οποίο αναπτύχθηκε από τον Budner (1962) και εξετάζει τη 

σημαντικότερη διάσταση της ετοιμότητας για αλλαγή (Cook & Hunsaker, 2001). 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, η ανοχή της ασάφειας ορίζεται ως η τάση του 

ατόμου να αντιλαμβάνεται/ερμηνεύει ασαφείς/αβέβαιες καταστάσεις ως πηγές 

ευκαιριών, ενώ αντίθετα η μη ανοχή της ασάφειας, ως πηγές απειλής και κινδύνων 

(Budner, 1962). Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιεί μια κλίμακα 16 αντικειμένων, 

καθένα από τα οποία είναι σχεδιασμένο ώστε να εξετάζει ένα ειδικό τρόπο 

αντίδρασης σε μια ειδικού τύπου κατάσταση. Επιπλέον, ακολουθεί μια 

βαθμολόγηση από 0 έως 100 με τις θεωρήσεις ότι, ένα σκορ κάτω από 44 

υποδηλώνει υψηλή ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας και ετοιμότητα για αλλαγή, 

ένα σκορ μεταξύ 44 και 48 γίνεται αντιληπτό ως ουδέτερο και ένα σκορ πάνω από 

48 υποδηλώνει χαμηλή ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας και χαμηλή ετοιμότητα 

για αλλαγή.  

Σχετικά με τη μέτρηση των συναισθηματικών στάσεων απέναντι στην αλλαγή, 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο “Διαστάσεις των Συναισθημάτων” 

(Dimensions of Emotions PAD Questionnaire) των Havlena και Holbrook (1986). 

Το ερωτηματολόγιο αυτό, που είχε αρχικά σχεδιαστεί από τους Russel και 

Mehrabian (1974), αποτελείται από 12 σημασιολογικά διαφορετικά αντικείμενα, 

βαθμολογούμενα σε μια κλίμακα από -4 έως 4. Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, 

εξετάζονται τρεις ανεξάρτητες και διπολικές διαστάσεις ήτοι, η ευχαρίστηση, η 

διέγερση και η κυριαρχία, οι οποίες εξετάζουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις του 

ατόμου (Pleasure, Arousal, Dominance – PAD). Η ευχαρίστηση μπορεί να 
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εκτείνεται από τον ισχυρό πόνο ή τη δυστυχία έως την υπερβολική χαρά ή την 

έκσταση. Αντίστοιχα, η διέγερση μπορεί να εκτείνεται από την ύπνωση έως το 

φρενήρη ενθουσιασμό, ενώ η κυριαρχία από την ολική έλλειψη ελέγχου και 

επιρροή σε γεγονότα του περιβάλλοντος έως το αντίθετο άκρο του να νιώθει 

κάποιος επιδραστικός και ελέγχων (Russel & Mehrabian, 1974).  

Αναφορικά με τη μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης των διευθυντικών 

στελεχών, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο “Οργανωσιακή Αξιολόγηση του 

Μίσιγκαν” (Michigan Organizational Assessment Questionnaire) το οποίο 

αναπτύχτηκε από τους Cammann et al. το 1979. Το ερωτηματολόγιο περιέχει τρία 

αντικείμενα μέτρησης της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης και τα οποία 

αξιολογούνται μέσα από μια κλίμακα από 1 έως 7 (Spector, 1997).   

Αντίστοιχα, για το προσδιορισμό της οργανωσιακής δέσμευσης 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο "Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακής Δέσμευσης” 

(Organizational Commitment Questionnaire) που δημιουργήθηκε από τους 

Mowday et al. (1979). Το ερωτηματολόγιο περιέχει δεκαπέντε αντικείμενα για να 

περιγράψει τη «παγκόσμια» οργανωσιακή δέσμευση και χρησιμοποιεί μια κλίμακα 

από 1 έως 7. Το ερωτηματολόγιο αυτό τροποποιήθηκε προκειμένου να μπορεί να 

εξετάζει την επαγγελματική και την εργασιακή δέσμευση (Gunz &Gunz, 1994; 

Millward & Hopkins, 1998). 

Επιπλέον, για την εξέταση της εμπλοκής του ατόμου σε σχέση με την αλλαγή 

στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, χρησιμοποιήθηκε η 

“Αναθεωρημένη Απογραφή Προσωπική Εμπλοκής” (Revised Personal Involvement 

Inventory - RPII) που αναπτύχθηκε από τους McQuarrie και Munson (1991). Το 

ερωτηματολόγιο θεωρεί ότι η ατομική εμπλοκή βασίζεται σε εγγενείς ανάγκες, 

αξίες και ενδιαφέροντα (Zaichowsky, 1985). Επιπλέον, αποτελείται από 10 

σημασιολογικά διαφορετικά αντικείμενα, τα οποία βαθμολογούνται με μια κλίμακα 

από 1 έως 7. Τέλος, το ερωτηματολόγιο συλλαμβάνει δύο ανεξάρτητες διαστάσεις 

που αξιολογούν την εμπλοκή απέναντι στην αλλαγή ήτοι, σημαντικότητα και 

ενδιαφέρον (importance-interest) (Bearden et al., 1993). 

Αντίστοιχα, για τη εξέταση του κέντρου ελέγχου των διευθυντικών στελεχών 

χρησιμοποιήθηκε το γνωστό ερωτηματολόγιο “Κλίμακα Κέντρου Ελέγχου στην 

Εργασία” (Work Locus of Control Scale Questionnaire) που αναπτύχθηκε από τον 

Spector (1988). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 16 σημασιολογικά 

διαφορετικά αντικείμενα, τα οποία βαθμολογούνται με μια κλίμακα από 1 έως 6 και 

μπορούν να προσδιορίσουν εάν το άτομο έχει προσωπικότητα εσωτερικού ή 

εξωτερικού κέντρου ελέγχου.  

Επιπροσθέτως, για την εξέταση του επιπέδου της συναισθηματικής 

νοημοσύνης των διευθυντικών στελεχών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 
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“Ποια είναι η συναισθηματική νοημοσύνη σου στην εργασία;” (What’s your 

emotional intelligence at work? Questionnaire”) (Cook & Hunsaker, 2001). Το 

ερωτηματολόγιο χρησιμοποιεί μια κλίμακα 25 αντικειμένων, καθένα από τα οποία 

είναι σχεδιασμένο ώστε να εξετάζει ένα ειδικό τρόπο συναισθηματικής αντίδρασης 

σε μια ειδικού τύπου κατάσταση. Επιπλέον, ακολουθεί μια βαθμολόγηση από 0 έως 

125 με τις θεωρήσεις ότι, ένα σκορ κάτω από 62,5 υποδηλώνει χαμηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη και το αντίστροφο. Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, 

εξετάζονται πέντε ανεξάρτητες και διπολικές διαστάσεις ήτοι, η Αυτογνωσία (Self-

awareness), η Διαχείριση των συναισθημάτων (Managing emotions), η 

Αυτοκινητοποίηση (Motivating oneself), η Ενσυναίσθηση (Empathy) και η 

Διαχείριση σχέσεων (Handling relationships), οι οποίες διερευνούν τις 

συναισθηματικές ικανότητες του ατόμου. Για κάθε διάσταση ξεχωριστά θεωρείται 

ότι ένα σκορ κάτω από 10 είναι χαμηλό, ενώ αντίθετα ένα σκορ μεγαλύτερο του 

20 θεωρείται υψηλό. 

Σχετικά με το προσδιορισμό των αξιών που εκπορεύονται από τη κουλτούρα 

και που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των ατόμων απέναντι στην 

αλλαγή, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο “Ερωτηματολόγιο Έρευνας Αξιών” 

(Values Survey Module Questionnaire – VSM 94) που δημιουργήθηκε από τον 

Hofstede (1994). Το ερωτηματολόγιο αυτό, που έχει χρησιμοποιηθεί σε πάρα 

πολλές αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες, αποτελείται από 20 διαφορετικά 

αντικείμενα, βαθμολογούμενα με μια κλίμακα από 1 έως 5. Πιο αναλυτικά, 

εξετάζονται πέντε ανεξάρτητες και διπολικές διαστάσεις ήτοι, η Απόσταση Δύναμης 

(Power Distance), ο Ατομικισμός (Individualism), η Αρρενωπότητα (Masculinity), η 

Αποφυγή της Αβεβαιότητας (Uncertainty Avoidance) και ο Μακροχρόνιος 

Προσανατολισμός (Long-Term Orientation). Η Απόσταση Δύναμης αναφέρεται στο 

κατά πόσο τα λιγότερο ισχυρά μέλη οργανισμών περιμένουν ότι η δύναμη 

διανέμεται άνισα, ο Ατομικισμός αποτελεί το αντίθετο της συλλογικότητας και 

εκφράζει το βαθμό στον οποίο τα άτομα εντάσσονται σε ομάδες, η Αρρενωπότητα 

αφορά στην διανομή των ρόλων μεταξύ των δύο  φύλων, η Αποφυγή της 

Αβεβαιότητας αφορά την ανοχή μίας κοινωνίας ως προς την αβεβαιότητα και την 

ασάφεια, ενώ ο Μακροχρόνιος Προσανατολισμός αντικατοπτρίζει το βαθμό στον 

οποίο μία κουλτούρα εστιάζεται σε μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς (Hofstede, 

1994). 

8.2.3 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης 

Για την εξέταση της σχέσης της ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας των 

διευθυντικών στελεχών με τις χρηματοοικονομικές αποδόσεις των οργανισμών 

τους, χρησιμοποιήθηκαν οι μέσοι όροι συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών 
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δεικτών που εξετάζουν τη κερδοφορία και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων 

μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (μέσοι όροι 3ετίας για τις 

επιχειρήσεις των ΤΠΕ και 5ετίας για τις τράπεζες). Η διαφοροποίηση στο χρονικό 

διάστημα οφείλεται στο γεγονός της ιδιαίτερης μεταβλητότητας του κλάδου των 

ΤΠΕ (εξαγορές, συγχωνεύσεις, παύση λειτουργίας διαφόρων επιχειρήσεων, 

μεταβολές νομικής μορφής, κάθετη ή οριζόντια ολοκλήρωση κλπ), η οποία 

εμπόδιζε την εξέταση του κλάδου σε χρονικό διάστημα πενταετίας. 

Πιο συγκεκριμένα, η μέτρηση της κερδοφορίας των οργανισμών έγινε με τη 

χρήση των τριών πιο σημαντικών αριθμοδεικτών που χρησιμοποιούνται στη διεθνή 

βιβλιογραφία για τον υπολογισμό της: 1) το δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

(ROE - Return on Equity), 2) το δείκτη απόδοσης συνολικών κεφαλαίων (ROA - 

Return on Assets) και 3) το δείκτη περιθωρίου κέρδους (Profit Margin) (π.χ. 

Robinson, 1982; Galbraith & Schendel, 1983). Ο πρώτος δείκτης προκύπτει αν 

διαιρεθούν τα Κέρδη προ Φόρων με τα ιδία Κεφάλαια ενός οργανισμού και μετρά 

την ικανότητα του να παράγει κέρδη μέσα από την επένδυση/χρήση των 

κεφαλαίων του (ποσοστά ανάμεσα από 15% και 20% θεωρούνται επιθυμητά) 

(Viverita, 2008). Αντίστοιχα, ο δεύτερος δείκτης προκύπτει αν διαιρεθούν τα 

Κέρδη προ Φόρων με το Σύνολο Ενεργητικού και υπολογίζει πόσο κερδοφόρος 

είναι ένας οργανισμός με βάση τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει (Crosson et 

al., 2008). Τέλος, ο τρίτος δείκτης προκύπτει αν διαιρεθούν τα Καθαρά Κέρδη με 

τα Συνολικά Έσοδα και εξετάζει τη κερδοφορία ενός οργανισμού υπολογίζοντας 

από κάθε ένα ευρώ που κερδίζεται τι μένει ως καθαρό κέρδος (Mueller, 1990).  

Αντίστοιχα, η μέτρηση της αποδοτικότητας έγινε με τη χρήση τριών ευρέως 

χρησιμοποιούμενων αριθμοδεικτών στη χρηματοοικονομική ανάλυση, τους 

αριθμοδείκτες: 1) συνολικής λειτουργικής αποτελεσματικότητας (Efficiency Ratio), 

2) ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού (Asset Turnover) και 3) 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης (Asset to Equity Ratio). Ο πρώτος αριθμοδείκτης 

προκύπτει αν διαιρεθούν τα Συνολικά Έξοδα με τα Συνολικά Έσοδα ενός 

οργανισμού και πρακτικά δείχνει τι ποσό χρειάζεται να ξοδέψει προκειμένου να 

κερδίσει ένα ευρώ (Needles et al., 2007). Όσο μικρότερος είναι ο συγκεκριμένος 

αριθμοδείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η αποδοτικότητα του οργανισμού, δηλαδή η 

δυνατότητα του να καλύπτει τις υποχρεώσεις του και να αποκτά κέρδη. 

Αντίστοιχα, ο δεύτερος δείκτης προκύπτει αν διαιρεθούν τα Συνολικά Έσοδα με το 

Σύνολο Ενεργητικού ενός οργανισμού και υπολογίζει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί 

τα περιουσιακά του στοιχεία για να δημιουργήσει έσοδα (Bodie et al., 2004). 

Τέλος, ο τρίτος δείκτης προκύπτει αν διαιρεθεί το Σύνολο Ενεργητικού με το 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ενός οργανισμού και υπολογίζει την αποδοτικότητα ενός 
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οργανισμού εξετάζοντας πόσα από τα περιουσιακά του στοιχεία ανήκουν σε αυτόν 

και πόσα χρηματοδοτούνται μέσα από χρέη (Needles et al., 2007).

8.2.4 Στατιστική Ανάλυση  

Η στατιστική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων διενεργήθηκε με το στατιστικό 

πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή S.P.S.S. 14.  

Στο πρώτο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης, χρησιμοποιείται η περιγραφική 

στατιστική για τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίαση των δεδομένων του 

δείγματος. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκαν μέθοδοι πινακοποίησης και γραφικής 

παρουσίασης των δεδομένων καθώς και αριθμητικά περιγραφικά μέτρα τα οποία 

βοηθούν στην περιγραφή της κατανομής των δεδομένων. Οι στατιστικές 

διαφοροποιήσεις των διευθυντικών στελεχών των δύο κλάδων πραγματοποιήθηκε 

με τη βοήθεια των ελέγχων μέσων όρων (t-test).  

Στο δεύτερο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης, αρχικά, χρησιμοποιείται η 

ανάλυση σε κύριους παράγοντες (Principal Components Analysis) προκειμένου να 

συνδυαστούν οι μεταβλητές που είναι υψηλά συσχετισμένες μεταξύ τους και να 

παραχθούν λιγότερες αλλά συνθετότερες μεταβλητές. Οι μεταβλητές αυτές 

εκφράζονται ως γραμμικοί συνδυασμοί των αρχικών και ερμηνεύονται με βάση της 

συσχετίσεις τους με τις αρχικές μεταβλητές. Οι συσχετίσεις αυτές ονομάζονται 

φορτία ή φορτίσεις των αξόνων (factor loadings) και μπορούν να είναι αρνητικές ή 

θετικές. Λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται σημαντικές όταν η απόλυτη τιμή τους 

είναι μεγαλύτερη από 0,40 (Kim & Mueller, 1978). Οι νέες αυτές 

μεταβλητές/παράγοντες ονομάζονται συνιστώσες (components) και ερμηνεύουν 

ένα ποσοστό της συνολικής διασποράς των αρχικών μεταβλητών.   

Στη συνέχεια, γίνεται ο έλεγχος της αξιοπιστίας των συνιστωσών με το 

συντελεστή a-Crobach. Ο συντελεστής a - Cronbach μετρά την «εσωτερική 

αξιοπιστία των μεταβλητών μίας κλίμακας» και αποτελεί τη ρίζα της συσχέτισης 

μεταξύ της τιμής που επιτυγχάνεται από τις παρατηρούμενες μετρήσεις και της 

τιμής που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε εάν διαθέταμε όλες τις πιθανές 

μεταβλητές που περιγράφουν την ιδιότητα. Ο συντελεστής a παίρνει τιμές από 0 

έως 1.0. Εάν όμως τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 

ανακολουθία (inconsistency). Σύμφωνα με τον Nunnaly (1978) η τιμή του 

συντελεστή a – Cronbach θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 0,70 προκειμένου 

κάποια στοιχεία να  χρησιμοποιηθούν μαζί ως ένας παράγοντας. Αντίθετα, άλλοι 

πιο σύγχρονοι ερευνητές προτείνουν ότι μια τιμή μεγαλύτερη από 0,60 αν και 

θεωρείται μέτρια, μπορεί να γίνει αποδεκτή (π.χ. Robinson et al., 1991; Kerlinger 

& Lee, 2000).  
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Κατόπιν, γίνεται διερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων με τη χρήση 

του ελέγχου συσχετίσεων (correlation test). 

Στο τρίτο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης, μελετώνται σαράντα εφτά 

παλινδρομικά μοντέλα (23 στο κλάδο των ΤΠΕ και 24 στο τραπεζικό κλάδο) τα 

οποία έχουν σκοπό να εξακριβώσουν τις εξαρτήσεις μεταξύ των μελετώμενων 

μεταβλητών και να οδηγήσουν κατ΄ επέκταση σε ακριβή στατιστικά μοντέλα 

πρόβλεψης. Τα μοντέλα μελετώνται τόσο με την κανονική πολλαπλή 

παλινδρόμηση (Enter) όσο και με τη βηματική/ιεραρχική (Stepwise). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

“... κάπου, κάτι απίστευτο περιμένει να ανακαλυφθεί. ” –  Carl Sagan  

 

Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στατιστικά αποτελέσματα για το κλάδο των 

ΤΠΕ και το τραπεζικό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα αποτελέσματα της 

περιγραφικής στατιστικής, τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης, τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης και παρουσιάζεται το μοντέλο ανοχής 

της ασάφειας/αβεβαιότητας του κάθε κλάδου. 

9.1 Στατιστικά αποτελέσματα κλάδου ΤΠΕ 

9.1.1 Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής 

Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων 

δείχνουν ότι: 

Ο δείκτης της ετοιμότητας για αλλαγή και ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας 

(Tolerance of ambiguity/uncertainty, ToΑ), σε κλίμακα 0 έως 100, είναι ίσος με 

58,05 (σ: 8,27). Πιο  αναλυτικά, σε σχέση με τις τρεις διαστάσεις της ανοχής της 

ασάφειας/αβεβαιότητας:  

Ο δείκτης Καινοτομία (Novelty), που αφορά το μέγεθος ανοχής νέων και μη 

οικείων πληροφοριών ή καταστάσεων, σε κλίμακα 0 έως 28, είναι ίσος με 14,68 

(σ: 1,05). Ο δείκτης Πολυπλοκότητα (Complexity), που αφορά το μέγεθος ανοχής 

πολλαπλών, διακριτών και μη συσχετισμένων πληροφοριών,  σε κλίμακα 0 έως 63, 

είναι ίσος με 30,12 (σ: 0,95). Ο δείκτης Ανικανότητα Επίλυσης (Insolubility), που 

αφορά το μέγεθος ανοχής δυσεπίλυτων προβλημάτων, σε κλίμακα 0 έως 21, είναι 

ίσος με 13,03 (σ: 1,14). Για κάθε δείκτη ξεχωριστά όσο πιο υψηλό είναι το σκορ 

του, τόσο λιγότερη ετοιμότητα για αλλαγή και ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας 

αυτός υποδηλώνει. 
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Ο δείκτης της εργασιακής ικανοποίησης (Job Satisfaction - JS), σε κλίμακα 1 

έως 7, είναι ίσος με 5,85 (σ: 0,85).  

Αντίστοιχα, ο δείκτης της οργανωσιακής δέσμευσης (Organizational 

Commitment - OC), σε κλίμακα 1 έως 7, είναι ίσος με 3,41 (σ: 0,53).  

  

Ο δείκτης του κέντρου ελέγχου (Locus of Control - LoC), σε κλίμακα 1 έως 7, 

είναι ίσος με 4,17 (σ: 0,52).  

Επιπλέον, Ο δείκτης για την συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντικών 

στελεχών (Emotional Intelligence - EI), σε κλίμακα 0 έως 125, εμφανίζεται αρκετά 

υψηλός και ίσος με 94,12 (σ: 10,78). Πιο  αναλυτικά. σε σχέση με τις πέντε 

διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης:  

Ο δείκτης Αυτογνωσία (Self-awareness) είναι ίσος με 18,93 (σ: 2,65). Ο 

δείκτης Διαχείριση Συναισθημάτων (Managing emotions) είναι ίσος με 17,81 (σ: 

3,02). Ο δείκτης Αυτοκινητοποίηση (Motivating oneself) είναι ίσος με 18,54 (σ: 

2,81). Ο δείκτης Ενσυναίσθηση (Empathy) είναι ίσος με 19,63 (σ: 2,64). Ο 

δείκτης Διαχείριση σχέσεων (Handling relationships) είναι ίσος με 19,71 (σ: 3,33). 

Για κάθε διάσταση ξεχωριστά ένα σκορ κάτω από 10 θεωρείται ότι είναι χαμηλό, 

από 10 έως 20 θεωρείται μέτριο, ενώ ένα σκορ μεγαλύτερο του 20 θεωρείται 

υψηλό. 
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Ο δείκτης για τις αξίες της κουλτούρας των διευθυντικών στελεχών του 

κλάδου ΤΠΕ στην Ελλάδα (National Culture - NC), σε κλίμακα 1 έως 5, είναι ίσος 

με 2,63 (σ: 0,65). Πιο  αναλυτικά. σε σχέση με τις πέντε διαστάσεις της 

κουλτούρας:  

O δείκτης Απόσταση Δύναμης (Power Distance Ιndex, PDI), η οποία 

αναφέρεται στο κατά πόσο τα λιγότερο ισχυρά μέλη οργανισμών περιμένουν ότι η 

δύναμη διανέμεται άνισα, είναι ίσος με 13,97 (PDI = –35mean(03) +35mean(06) 

+25mean(14) –20mean(17) –20) (0=> χαμηλή PDI / 100=> υψηλή PDI).   O 

δείκτης Ατομικισμός (Individualism Index, IDV), οποίος αποτελεί το αντίθετο της 

συλλογικότητας και εκφράζει το βαθμό στον οποίο τα άτομα εντάσσονται σε 

ομάδες, είναι ίσος με 78,97 (IDV = –50mean(01) +30mean(02) +20mean(04) –

25mean(08) +130) –20) (0=> ισχυρή συλλογικότητα / 100=> ισχυρή 

ατομικότητα). O δείκτης Αρρενωπότητα (Masculinity Index, MAS), που αφορά 

στην διανομή των ρόλων μεταξύ των δύο φύλων, είναι ίσος με 40,96 (MAS = 

+60mean(05) –20mean(07) +20mean(15) –70mean(20) +100) (0=> ισχυρή 

θυληκότητα / 100=> ισχυρή αρρενωπότητα). O δείκτης Αποφυγή της 

Αβεβαιότητας (Uncertainty Avoidance Index, UAI) που αφορά την ανοχή μίας 

κοινωνίας ως προς την αβεβαιότητα και την ασάφεια, είναι ίσος με 67,37 (UAI = 

+25mean(13) +20mean(16) –50mean(18) –15mean(19) +120) (0=> χαμηλή / 

100=> υψηλή). O δείκτης Μακροχρόνιος Προσανατολισμός (Long-term 

Orientation Index, LTO), που αντικατοπτρίζει το βαθμό στον οποίο μία κουλτούρα 

εστιάζεται σε μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς είναι ίσος με 45,38 (LTO = -

20mean(10) +20mean(12) +40) (0=> πολύ βραχυπρόθεσμος / 100=> πολύ 

μακροπρόθεσμος).   

 
Κλείνοντας, από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των επιχειρήσεων ΤΠΕ 

του δείγματος (Ν=62, 27,23% επί του συνολικού αριθμού), προκύπτουν οι 

ακόλουθοι μέσοι όροι 3ετίας για τους εξεταζόμενους αριθμοδείκτες μέτρησης της 

αποδοτικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων (Πίνακας 24). Στο σύνολό 

 - 207 -



της, η συγκεκριμένη χρηματοοικονομική ανάλυση παρατίθεται ανά επιχείρηση στο 

Παράρτημα Α. 

Πίνακας 24. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων ΤΠΕ 

 Δείκτες Αποδοτικότητας Δείκτες  Κερδοφορίας 
 

Δείκτης 
Συνολικής 
Λειτουργικής  
Αποτελ/τας 

Δείκτης 
Ταχύτητας 
Κυκλοφορίας 
Ενεργητικού 

Δείκτης 
Χρημ/Κής 
Μόχλευσης 

 
Απόδοση 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
(%) 

 

Απόδοση 
Συνολικών 
Κεφαλαίων 

(%) 

Δείκτης 
Περιθωρίου 
Κέρδους 

(%) 

Mean 0,94 1,11 3,84 31,85 6,195 1,73 
Std. 
Deviation 0,20 1,00 4,74 84,55 11,50 28,86 

Minimum 0,51 0,09 -11,03 -152,00 -25,33 -170,33 
Maximum 1,97 5,55 27,46 422,66 56,33 41,66 

 

9.1.2 Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης 

9.1.2.1. Συναισθηματικές στάσεις απέναντι στην αλλαγή 

Η παραγοντική ανάλυση αποκαλύπτει ότι τρεις παράγοντες συγκροτούν τις 

συναισθηματικές στάσεις των διευθυντικών στελεχών ως προς την αλλαγή. Αυτοί 

οι παράγοντες είναι (i) η ευχαρίστηση (διακύμανση 47,91%), (ii) η κυριαρχία 

(διακύμανση 11,96% ), και (iii) η διέγερση (διακύμανση 10,83%). Οι τρεις αυτοί 

παράγοντες έχουν ιδιοτιμές (eigenvalues) μεγαλύτερες από 1 και είναι υπεύθυνοι 

για 70,70% της συνολικής διακύμανσης.  

Εικόνα 23. Διάγραμμα Scree Plot  

 

Επιπλέον, σημαντική αξιοπιστία χαρακτηρίζει και τους τρεις παράγοντες. Ο 

συντελεστής αξιοπιστίας alpha (Crobach coefficient alpha) είναι 0,94 για το 

παράγοντα της κυριαρχίας, 0,87 για το παράγοντα της ευχαρίστησης και 0,67 για 

το παράγοντα της διέγερσης αντίστοιχα. Συνολικά, οι συναισθηματικές στάσεις των 

διευθυντικών στελεχών απέναντι στην αλλαγή είναι σχετικά θετικές. Ο παράγοντας 

της ευχαρίστησης, σε κλίμακα από -4 έως +4, ισούται με 0,79 (σ: 2,00), ο 
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παράγοντας της κυριαρχίας με 0,72 (σ: 1,85) και ο παράγοντας της διέγερσης με 

1,24 (σ: 1,30).   

Πίνακας 25. Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης συναισθημάτων 

Ερωτήσεις Ι. Ευχαρίστηση  ΙΙ. Κυριαρχία ΙΙΙ. Διέγερση 
CQ1 ,903   
CQ2 ,900   
CQ4 ,847   
CQ3 ,833   
CQ11  ,864  
CQ12  ,845  
CQ10  ,784  
CQ9  ,675  
CQ8   ,689 
CQ7   ,678 
CQ5   ,632 
CQ6   ,595 
Ιδιοτιμή 5,749 1,436 1,299 
Διακύμανση (%) 47,91 11,96 10,83 
Cronbach α 0,942 0,868 0,667 
Μέσος όρος και 
τυπ. απόκλιση  

0,79+2.00 0,72+1,85 1,24+1,30 

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται (με ιεραρχική σειρά) οι ερωτήσεις που 

σχετίζονται με το κάθε παράγοντα και αφορούν τα πραγματικά συναισθήματά των 

διευθυντικών στελεχών ως προς την ασάφεια, την αβεβαιότητα και την 

πολυπλοκότητα των αλλαγών που βιώνουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων τους. 

Πίνακας 26. Συνδυασμοί ερωτήσεων ανά παράγοντα  

Ευχαρίστηση Κυριαρχία Διέγερση 
1. Ευτυχισμένος –

Λυπημένος 
2. Ευχαριστημένος - 

Ενοχλημένος 
4. Χαρούμενος –
Μελαγχολικός 

3. Ικανοποιημένος - Μη 
ικανοποιημένος 

11. Κυριαρχικός - 
Κυριαρχούμενος 
12. Αυτόνομος – 
Καθοδηγούμενος 
10. Επηρεάζων - 
Επηρεαζόμενος 

9. Ελέγχων - Ελεγχόμενος 

7. Νωθρός - Έξαλλος 
8. Σε μη διέγερση - Σε 

Διέγερση 
5. Ήρεμος, Χαλαρός - 
Δραστηριοποιημένος 

6. Γαλήνιος - Ενθουσιώδης 
 

Τέλος, οι συσχετίσεις ανάμεσα στους τρεις παράγοντες, οι οποίοι 

συλλαμβάνουν τις διαστάσεις των συναισθημάτων απέναντι στην αλλαγή, είναι 

γενικά μετρίου προς χαμηλού επιπέδου (0,420**< r <0,569**, **p<.01).  

Πίνακας 27. Συσχετίσεις παραγόντων 

 1 2 3
1. Ευχαρίστηση  ,569 (**) ,420 (**)
2. Κυριαρχία   ,445 (**)
3. Διέγερση    

Σημείωση: **p<.01
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9.1.2.2. Εμπλοκή με την αλλαγή 

Η παραγοντική ανάλυση αποκαλύπτει ότι δύο παράγοντες συγκροτούν την 

προσωπική εμπλοκή των διευθυντικών στελεχών αναφορικά με την αλλαγή. Αυτοί 

οι παράγοντες είναι η σημαντικότητα (διακύμανση 43,17%) και το ενδιαφέρον 

(διακύμανση 18,33%). Οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν ιδιοτιμές (eigenvalues) 

μεγαλύτερες από 1 και είναι υπεύθυνοι για 61,50% της συνολικής διακύμανσης.  

Εικόνα 24. Διάγραμμα Scree Plot  

 

Επιπλέον, σημαντική αξιοπιστία χαρακτηρίζει και τους δύο παράγοντες. Ο 

συντελεστής αξιοπιστίας alpha (Crobach coefficient alpha) είναι 0,82 για το 

παράγοντα της σημαντικότητας και 0,83 για το παράγοντα του ενδιαφέροντος. 

Συνολικά, οι παράγοντες της προσωπικής εμπλοκής των διευθυντικών στελεχών 

σε σχέση με την αλλαγή είναι ιδιαίτερα θετικοί. Ο παράγοντας της σημαντικότητας, 

σε κλίμακα από 1 έως 7, ισούται με 5,86 (σ: 0,86) και ο παράγοντας του 

ενδιαφέροντος με 4,91 (σ: 1,08).   

Πίνακας 28. Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης εμπλοκής 

Ερωτήσεις Ι. Σημαντικότητα ΙΙ. Ενδιαφέρον 
DQ1 ,826  
DQ2 ,786  
DQ3 ,771  
DQ6 ,704  
DQ10 ,653  
DQ7  ,877 

DQ8  ,791 

DQ4  ,720 

DQ5  ,698 

DQ9  ,666 

Ιδιοτιμή 4,317 1,833 
Διακύμανση (%) 43,17 18,33 
Cronbach α 0,824 0,833 
Μέσος όρος και 
τυπ. απόκλιση  

5,85+0.85 4,89+1,08 
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Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται (με ιεραρχική σειρά) οι ερωτήσεις που 

σχετίζονται με το κάθε παράγοντα και αφορούν το τρόπο με τον οποίο τα 

διευθυντικά στελέχη ζουν και εμπλέκονται προσωπικά με την ασάφεια, την 

αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα των αλλαγών στο εξωτερικό και εσωτερικό 

περιβάλλον των επιχειρήσεων τους. 

Πίνακας 29. Συνδυασμοί ερωτήσεων ανά παράγοντα  

Σημαντικότητα Ενδιαφέρον 
1. Είναι σημαντική - Δεν είναι 

σημαντική 
2. Έχει σχέση - Δεν έχει σχέση 

3. Σημαίνει πολλά - 
Δεν σημαίνει τίποτα 

6. Σας ″απασχολεί" - Δεν σας 
″απασχολεί″ 

10. Σας αφορά - Δεν σας αφορά 
 

7. Είναι διασκεδαστική/ απολαυστική - 
Δεν είναι διασκεδαστική/απολαυστική 
8. Είναι προκλητική/ελκυστική - Είναι 

πληκτική/ανιαρή 
4. Είναι “συναρπαστική” -Δεν είναι 

“συναρπαστική” 
5. Είναι σε τάξη/ακολουθεί κανόνες - 

Είναι άτακτη/ακανόνιστη 
9. Είναι ενδιαφέρουσα - Είναι βαρετή 

Τέλος, η συσχέτιση ανάμεσα στους δύο παράγοντες, οι οποίοι συλλαμβάνουν 

τις διαστάσεις της προσωπικής εμπλοκής σε σχέση με την αλλαγή, είναι γενικά 

μέτρια (r <0,428**, **p<.01).  

Πίνακας 30. Συσχετίσεις παραγόντων 

 1 2
1. Σημαντικότητα  , 428 (**)
2. Ενδιαφέρον   

Σημείωση:  **p<.01

9.1.2.3. Συναισθηματική νοημοσύνη 

Η παραγοντική ανάλυση αποκαλύπτει ένα παράγοντα που συγκροτεί τη 

συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντικών στελεχών. Αυτός ο παράγοντας 

είναι ένας συνδυασμός της Ενσυναίσθησης και της Κοινωνικής Ικανότητας, έχει 

ιδιοτιμή (eigenvalue) μεγαλύτερη από 1 και είναι υπεύθυνος για 25,83% της 

συνολικής διακύμανσης.  

Εικόνα 25. Διάγραμμα Scree Plot  
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Επιπλέον, σημαντική αξιοπιστία χαρακτηρίζει το παράγοντα της 

Ενσυναίσθησης/Κοινωνικής Ικανότητας. Ο συντελεστής αξιοπιστίας του (Crobach 

coefficient alpha) είναι 0,80. Τέλος, σε κλίμακα από 1 έως 5, ο παράγοντας της 

Ενσυναίσθησης/Κοινωνικής Ικανότητας εμφανίζεται σχετικά θετικός και ισούται με 

3,85 (σ: 0,62).   

Πίνακας 31. Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης συναισθηματικής νοημοσύνης 

Ερωτήσεις Ι.Ενσυναίσθηση/Κοινωνική Ικανότητα 
GQ20 ,799 

GQ15 ,749 

GQ14 ,652 

GQ25 ,650 

GQ19 ,526 

GQ24 ,523 

Ιδιοτιμή 6,456 

Διακύμανση (%) 25,83 

Cronbach α 0,80 

Μέσος όρος και 
τυπ. απόκλιση 

3,85+0,62 

Στο παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται (με ιεραρχική σειρά) οι ερωτήσεις 

που σχετίζονται με το συγκεκριμένο παράγοντα και αφορούν τις συναισθηματικές 

ικανότητες των διευθυντικών στελεχών που μπορούν να τους επικουρήσουν στη 

διαχείριση της ασάφειας, της αβεβαιότητας και της πολυπλοκότητας των αλλαγών 

που βιώνουν στο σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον. 

Πίνακας 32. Συνδυασμοί ερωτήσεων του παράγοντα  

Ενσυναίσθηση/ Κοινωνική Ικανότητα 
20. Δίνετε συμβουλές και συναισθηματική υποστήριξη στους άλλους 
όταν τη χρειάζονται. 
15. Κάνετε τους άλλους να αισθάνονται όμορφα. 
14. Βοηθάτε τους άλλους να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. 
25. Αντανακλάτε με ακρίβεια τα συναισθήματα των ανθρώπων σε 
αυτούς. 
19. Δείχνετε κατανόηση στους άλλους. 
24. Εμπλέκεστε σε φιλικές συζητήσεις με άλλους. 

Τα αποτελέσματα τις παραγοντικής ανάλυσης για τη συναισθηματική 

νοημοσύνη των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων ΤΠΕ, ανέδειξαν ένα νέο 

συνδυαστικό παράγοντα, ήτοι τον παράγοντα Ενσυναίσθηση/Κοινωνική 

Ικανότητα. Κατά συνέπεια, σε συνέχεια των υποθέσεων του κεφαλαίου 6.6.2 

(Συναισθηματική νοημοσύνη και οργανωσιακή αλλαγή), προκύπτει η ακόλουθη 

υπόθεση που αντικαθιστά τις υπόλοιπες (Υποθέσεις 6α, 6β, 6γ, 6δ, 6ε).  

Υπόθεση 6: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ετοιμότητα για 

αλλαγή και ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας έχουν υψηλή 

Ενσυναίσθηση/Κοινωνική Ικανότητα 
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9.1.3 Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης 

Οι τρεις πρώτες παλινδρομήσεις διερευνούν την επίδραση των συναισθηματικών 

στάσεων απέναντι στην αλλαγή (ευχαρίστηση, διέγερση, κυριαρχία) ως προς την 

ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας (ΑτΑ) των διευθυντικών στελεχών του κλάδου 

των ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πίνακα 33. 

Πίνακας 33. Γραμμικές παλινδρομήσεις (εξαρτημένη μεταβλητή ΑτΑ, μέθοδος Enter) -  

Συναισθηματικές Στάσεις 

Μεταβλητές ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ 

(Σταθερά) 58,141 59,159 58,307 
Ευχαρίστηση -,116   
Διέγερση  -,894**  
Κυριαρχία   -,360 
F ,176 4,442** 1,452 
N 223 223 223 
R2 ,001 0,02 0,006 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, οι παράγοντες της ευχαρίστησης, 

της κυριαρχίας δε σχετίζονται την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των 

διευθυντικών στελεχών του κλάδου ΤΠΕ. Αντίθετα ο παράγοντας της διέγερσης 

σχετίζεται θετικά με την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας (b= -,894, p<.05) [ο 

δείκτης ΑτΑ όσο μικρότερος είναι τόσο μεγαλύτερη ανοχή ως προς την ασάφεια 

υποδηλώνει). 

Οι δύο επόμενες παλινδρομήσεις διερευνούν την επίδραση της εργασιακής 

ικανοποίησης και της οργανωσιακής δέσμευσης ως προς την ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας (ΑτΑ) των διευθυντικών στελεχών του κλάδου των ΤΠΕ. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πίνακα 34. 

Πίνακας 34. Γραμμικές παλινδρομήσεις (εξαρτημένη μεταβλητή ΑτΑ, μέθοδος Enter) –  

Εργασιακή Ικανοποίηση & Οργανωσιακή Δέσμευση  

Μεταβλητές ΑτΑ ΑτΑ 

(Σταθερά) 56,520 59,159 
Εργασιακή Ικανοποίηση ,262  
Οργανωσιακή Δέσμευση  -,226 
F ,160 ,047 
N 223 223 
R2 ,001 0,00 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, οι παράγοντες της εργασιακής 

ικανοποίησης και της οργανωσιακής δέσμευσης δε σχετίζονται την ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του κλάδου ΤΠΕ. 

Οι τρεις επόμενες παλινδρομήσεις διερευνούν την επίδραση της εμπλοκής 

(σημαντικότητα και ενδιαφέρον) και του κέντρου ελέγχου ως προς την ανοχή της 
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ασάφειας/αβεβαιότητας (ΑτΑ) των διευθυντικών στελεχών του κλάδου των ΤΠΕ. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πίνακα 35. 

Πίνακας 35. Γραμμικές παλινδρομήσεις (εξαρτημένη μεταβλητή ΑτΑ, μέθοδος Enter) -  

Ενδιαφέρον, Σημασία & Κέντρο Ελέγχου  

Μεταβλητές ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ 

(Σταθερά) 68,245 58,221 71,931 
Σημαντικότητα -1,742***   
Ενδιαφέρον  -,035  
Κέντρο ελέγχου   -3,325*** 
F 7,291*** ,005 10,069*** 
N 223*** 223 223 
R2 ,032 0,00 0,043 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, ο παράγοντας της σημαντικότητας 

(b= -1,742, p<.001) και του κέντρου ελέγχου (b= -3,325, p<.001) σχετίζονται 

θετικά με την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του 

κλάδου ΤΠΕ [ο δείκτης ΑτΑ όσο μικρότερος είναι τόσο μεγαλύτερη ανοχή ως προς 

την ασάφεια υποδηλώνει). Αντιθέτως, ο παράγοντας του ενδιαφέροντος  δε 

σχετίζεται με την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. 

Οι δύο επόμενες παλινδρομήσεις διερευνούν την επίδραση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης/κοινωνικής ικανότητας ως 

προς την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας (ΑτΑ) των διευθυντικών στελεχών του 

κλάδου των ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πίνακα 36. 

Πίνακας 36. Γραμμικές παλινδρομήσεις (εξαρτημένη μεταβλητή ΑτΑ, μέθοδος Enter) –  

Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Μεταβλητές ΑτΑ ΑτΑ 

(Σταθερά) 51,687 59,159 
Συναισθηματική Νοημοσύνη ,066  
Ενσυναίσθηση/Κοινωνική Ικανότητα  ,228 
F 1,649 1,607 
N 219 223 
R2 ,008 0,07 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, οι παράγοντες της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης/κοινωνικής ικανότητας δε σχετίζονται την 

ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του κλάδου ΤΠΕ.  

Οι επόμενες πέντε παλινδρομήσεις διερευνούν την επίδραση των πολιτισμικών 

αξιών (απόσταση δύναμης, ατομικισμός, αρρενωπότητα, αποφυγή αβεβαιότητας, 

μακροχρόνιος προσανατολισμός) ως προς την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας 

(ΑτΑ) των διευθυντικών στελεχών του κλάδου των ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο πίνακα 37. 
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Πίνακας 37. Γραμμικές παλινδρομήσεις (εξαρτημένη μεταβλητή ΑτΑ, μέθοδος Enter) –  

Πολιτισμικές Αξίες 

Μεταβλητές ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ 

(Σταθερά) 58,251 59,935 57,770 58,137 58,972 
Απόσταση Δύναμης -,14     
Ατομικισμός  -,24**    
Αρρενωπότητα   ,007   
Αποφυγή 
Αβεβαιότητας 

  
 -,001 

 

Μακροχρόνιος 
Προσανατολισμός 

  
  

-,20 

F 1,472 4,894** 1,111 0,027 0,777 
N 223 223 223 223 223 
R2 0,007 0,022 0,005 0,000 0,003 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, μόνο ο παράγοντας του 

ατομικισμού σχετίζεται θετικά (b= -0,24, p<.05) με την ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών στελεχών του τραπεζικού 

κλάδου [ο δείκτης ΑτΑ όσο μικρότερος είναι τόσο μεγαλύτερη ανοχή ως προς την 

ασάφεια υποδηλώνει). 

Οι επόμενες δύο αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης (μέθοδος Enter και 

Stepwise αντίστοιχα) εξετάζουν με πιο τρόπο η αλληλεπίδραση των 

συναισθημάτων, της εργασιακής ικανοποίησης, της οργανωσιακής δέσμευσης, της 

εμπλοκής, του κέντρου ελέγχου, της συναισθηματικής νοημοσύνης, των 

πολιτισμικών αξιών και των δημογραφικών χαρακτηριστικών επηρεάζει την ανοχή 

της ασάφειας των διευθυντικών στελεχών του κλάδου ΤΠΕ (Πίνακες 38-39). 

Πίνακας 38. Γραμμική παλινδρόμηση (μέθοδος Enter) – Ανοχή της Ασάφειας/Αβεβαιότητας 

Μεταβλητές ΑτΑ 
(Σταθερά) 63,725 
Ευχαρίστηση -,004 
Διέγερση -,435 
Κυριαρχία -,403 
Εργασιακή Ικανοποίηση ,687 
Οργανωσιακή Δέσμευση ,365 
Σημαντικότητα -2,553*** 
Ενδιαφέρον 1,399** 
Κέντρο ελέγχου -3,383*** 
Ενσυναίσθηση/Κοινωνική Ικανότητα ,376** 
Απόσταση Δύναμης -,010 
Ατομικισμός -,017 
Αρρενωπότητα ,009 
Αποφυγή Αβεβαιότητας ,006 
Μακροχρόνιος Προσανατολισμός ,010 
Ψευδομεταβλητή - Έτη λειτουργίας επιχείρησης 6-10 ,425 
Ψευδομεταβλητή - Έτη λειτουργίας επιχείρησης 11-15 ,352 
Ψευδομεταβλητή - Έτη λειτουργίας επιχείρησης 15+ 2,862 
Ψευδομεταβλητή – Αριθμός Υπαλλήλων 1-10 -1,254 
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Ψευδομεταβλητή – Αριθμός Υπαλλήλων 11-50 ,461 
Ψευδομεταβλητή – Αριθμός Υπαλλήλων 51-250 -,930 
Ψευδομεταβλητή – Ωριμότητα 1,235 
Ψευδομεταβλητή - Ανάπτυξη 1,194 
Ψευδομεταβλητή - Γήρανση 2,565 
Ψευδομεταβλητή – Τζίρος 1-10 -1,984 
Ψευδομεταβλητή - Τζίρος 10-100 -,577 
Ψευδομεταβλητή - Τζίρος 100+  ,159 
Ψευδομεταβλητή – Ηλικία 25-34 1,239 
Ψευδομεταβλητή – Ηλικία 35-44 -4,199 
Ψευδομεταβλητή – Ηλικία 45+ -4,677 
Ψευδομεταβλητή  - Έγγαμος 1,589 
Ψευδομεταβλητή  - Άγαμος -2,356 
Ψευδομεταβλητή – Εκπαίδευση ΑΕΙ-ΤΕΙ 3,238** 
Ψευδομεταβλητή  – Εκπαίδευση Μεταπτυχιακό -,519 
Ψευδομεταβλητή  – Εκπαίδευση Διδακτορικό -,536 
Ψευδομεταβλητή – Έτη Συνολικής Προϋπηρεσίας 6-10 6,374*** 
Ψευδομεταβλητή – Έτη Συνολικής Προϋπηρεσίας 11+ 6,953** 
Ψευδομεταβλητή – Έτη Προϋπηρεσίας Παρούσα Θέση 6-10 -2,403 
Ψευδομεταβλητή – Έτη Προϋπηρεσίας Παρούσα Θέση 11+ -,543 
F 2,110*** 
N 221 
R2 0,284 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

 
Η παραπάνω ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξε ότι εφτά (7) 

μεταβλητές προβλέπουν το 28,4% της ανοχής της ασάφειας των διευθυντικών 

στελεχών του κλάδου των  ΤΠΕ (Fchange=2,110, p<0,01). 

Αντίστοιχα, η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης (Πίνακας 39) 

έδειξε ότι πέντε (5) μεταβλητές προβλέπουν το 13,1% της ανοχής της ασάφειας 

των διευθυντικών στελεχών του κλάδου ΤΠΕ (Fchange=6,497, p<0,01). 

Πίνακας 39. Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης (Stepwise) – Ανοχή της Ασάφειας/Αβεβαιότητας 

 ΑτΑ 

Μεταβλητές B 
Std. 
Error Sig. 

(Σταθερά) 74,162 5,066 ,000 

Κέντρο Ελέγχου -3,245 1,075 ,003 

Ψευδομεταβλητή -
Εκπαίδευση ΑΕΙ-ΤΕΙ 

2,773 ,958 ,004 

Ψευδομεταβλητή - Έτη 
λειτουργίας 
επιχείρησης 16+ 

2,812 1,095 ,011 

Σημαντικότητα -1,842 ,693 ,008 

Ενδιαφέρον 1,169 ,553 ,036 

F 6,497*** 
N 221 
R2 ,131 

Σημείωση: **p<0.05, ***p<0.01 

Οι τελευταίες αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης, εξετάζουν με πιο τρόπο η 

ανοχή της ασάφειας (ΑτΑ) των διευθυντικών στελεχών του κλάδου ΤΠΕ επηρεάζει 
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τη κερδοφορία (Πίνακας 40) και την αποδοτικότητα (Πίνακας 41) των οργανισμών 

τους. 

Πίνακας 40. Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης (μέθοδος Enter) – Κερδοφορία  

 Κερδοφορία 

Μεταβλητές ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ 

(Σταθερά) 58,616 59,534 57,754 
Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων  
(ROE - Return on Equity) 

-,30** 
 

 

Δείκτης απόδοσης συνολικών κεφαλαίων 
(ROA - Return on Assets) 

 
-,305*** 

 

Δείκτης περιθωρίου κέρδους  
(Profit Margin) 

 
 

-,063 

F 4,526** 8,956*** 2,185 
N 61 61 61 
R2 0,070 0,130 0,035 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 
  

Πίνακας 41. Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης (μέθοδος Enter) –  Αποδοτικότητα 

 Αποδοτικότητα 

Μεταβλητές ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ 

(Σταθερά) 48,043 59,340 57,859 
Δείκτης Συνολικής Λειτουργικής  
Αποτελ/τας (Efficiency Ratio) 

10,221 
 

 

Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας 
ενεργητικού (Asset Turnover) 

 
-1,538 

 

Δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης 
(Asset to Equity Ratio)   -,061 

F 2,655 1,549 0,53 
N 60 61 61 
R2 0,043 0,025 0,001 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

Η παραπάνω αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξαν ότι η ανοχή της 

ασάφειας των διευθυντικών στελεχών του κλάδου ΤΠΕ επηρεάζει θετικά τη 

κερδοφορία των οργανισμών τους (Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων: b= -0,30, 

p<.05; Δείκτης απόδοσης συνολικών κεφαλαίων: b= -0,305, p<.001), αλλά 

καθόλου την αποδοτικότητα τους. 

9.1.4 Μοντέλο κλάδου ΤΠΕ  

Συνολικά, από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι η ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του κλάδου ΤΠΕ επηρεάζεται 

θετικά από (με ιεραρχική σειρά) 1) το κέντρο ελέγχου και 2) τη σημαντικότητα. 

Παράλληλα, η ετοιμότητα για αλλαγή και η ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των 
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διευθυντικών στελεχών του κλάδου ΤΠΕ φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά από (με 

ιεραρχική σειρά) α) το ενδιαφέρον και β) την ενσυναίσθηση/κοινωνική ικανότητα. 

Επιπλέον, σχετικά με τα οργανωσιακά και ατομικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων, μόνο τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης (15+), το εκπαιδευτικό 

επίπεδο (ΑΕΙ-ΤΕΙ) και η συνολική εργασιακή εμπειρία (6-10 έτη, 11+) των 

διευθυντικών στελεχών, επηρεάζουν (αρνητικά) την ετοιμότητά για αλλαγή και 

την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. 

Κατά συνέπεια, προκύπτει το ακόλουθο μοντέλο ανοχής της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του ελληνικού κλάδου των 

ΤΠΕ. 

Εικόνα 26. Μοντέλο κλάδου ΤΠΕ 

 

Σε μια προσπάθεια επέκτασης της παρούσας έρευνας σε μια νέα κατεύθυνση, 

έγινε απόπειρα διερεύνησης της σχέσης μεταξύ του καθένα εξεταζόμενου 

χρηματοοικονομικού δείκτη κερδοφορίας (δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων - 

Return on Equity, δείκτης απόδοσης συνολικών κεφαλαίων - Return on Assets και 

δείκτης περιθωρίου κέρδους - Profit Margin) και αποδοτικότητας (δείκτης 

συνολικής λειτουργικής  αποτελ/τας (efficiency ratio) - Efficiency Ratio, ταχύτητας 

κυκλοφορίας ενεργητικού - Asset Turnover και χρηματοοικονομικής μόχλευσης - 

Asset to Equity Ratio) και του συνόλου των συναισθηματικών/γνωστικών στάσεων 
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και οργανωσιακών/ατομικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων [ανοχή της 

ασάφειας (tolerance of ambiguity), συναισθήματα (emotions), εργασιακή 

ικανοποίηση (job satisfaction), οργανωσιακή δέσμευση (organizational 

commitment), κέντρο ελέγχου (locus of control), εμπλοκή (involvement), 

συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence), πολιτισμικές αξίες (cultural 

values), οργανωσιακά και δημογραφικά χαρακτηριστικά].  

Σε αυτή τη κατεύθυνση διενεργήθηκαν έξι (6) κανονικές παλινδρομήσεις 

όπου εξαρτημένη μεταβλητή ήταν κάθε φορά ένας χρηματοοικονομικός δείκτης. Η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι κανένα από τα έξι προτεινόμενα μοντέλα 

δεν ήταν στατιστικά σημαντικό (Sig.>0.1) και ως εκ τούτου, καμία 

συναισθηματική/γνωστική στάση ή οργανωσιακό/ατομικό χαρακτηριστικό των 

συμμετεχόντων συνδυαστικά δεν επηρεάζει τη χρηματοοικονομική απόδοση των 

οργανισμών. Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να αναζητηθεί στα διάσημα 

«Επαγγελματικά Θέματα» του Holland (1997). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 

έρευνα τα στελέχη του κλάδου των ΤΠΕ χαρακτηρίζονται ως σκεπτόμενα 

(thinkers) και διερευνητικά (investigative). Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα αυτά 

χαρακτηρίζονται ως αναλυτικά και παρατηρητικά, επιθυμούν εργασιακά 

περιβάλλοντα που επιτρέπουν την ανεξάρτητη εργασία, απολαμβάνουν τις 

μαθηματικές και επιστημονικές προσεγγίσεις και τα μη δομημένα προβλήματα 

(Whalen & Gates, 2007). Πιο σημαντικά, χρησιμοποιούν τη λογική, τη 

δημιουργικότητα, τον επιστημονικό ορθολογισμό και όχι το συναίσθημα για την 

επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων (Holland, 1997). 

Επιπλέον, τα προαναφερθέντα αποτελέσματα δίνουν μεγαλύτερη αξία στο 

αρχικό ερευνητικό μοντέλο της διδακτορικής διατριβής γιατί α) αναδεικνύεται η 

σημαντικότητα της ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών 

στελεχών του κλάδου των ΤΠΕ ως κύριου παράγοντα επηρεασμού της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης των οργανισμών, και β) τονίζεται η αξία των 

συναισθηματικών/γνωστικών στάσεων και οργανωσιακών/ατομικών 

χαρακτηριστικών ως ενδιάμεσοι παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν την 

ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας και ως εκ τούτου, εμμέσως τη κερδοφορία και 

την αποδοτικότητα των οργανισμών. Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να αναζητηθεί 

στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανήκει στα ανώτατα ιεραρχικά 

κλιμάκια των επιχειρήσεων ΤΠΕ (Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Γενικοί Διευθυντές ή 

Ανώτατη διοίκηση – 91%) και ως εκ τούτου, χαρακτηρίζονται ως επιχειρηματικοί 

(enterprising) και χειραγωγοί (persuaders) (Holland, 1997). Πιο συγκεκριμένα, τα 

άτομα αυτά αναζητούν την αλλαγή, αναλαμβάνουν ρίσκα, επιθυμούν την ηγεσία, 

τη διοίκηση, τη περιπέτεια, τη χειραγώγηση και τη παρακίνηση άλλων, τη λήψη 
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αποφάσεων και την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού σε δυναμικά περιβάλλοντα, 

όπως αυτό των επιχειρήσεων ΤΠΕ (Whalen & Gates, 2007).   

Όπως και να έχει, πρέπει να αναφερθεί ότι μια πιο διαχρονική, ενδελεχής και 

συστηματική έρευνα, αναφορικά με την συναισθηματική διαχείριση της 

οργανωσιακή αλλαγής και της επίδρασης της στην χρηματοοικονομική απόδοση 

των οργανισμών, χρειάζεται στον ελληνικό κλάδο των επιχειρήσεων ΤΠΕ. 

9.2 Στατιστικά αποτελέσματα τραπεζικού κλάδου 

9.2.1 Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής 

Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων 

δείχνουν ότι: 

Ο δείκτης της ετοιμότητας για αλλαγή και ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας 

(Tolerance of ambiguity/uncertainty, ToΑ), σε κλίμακα 0 έως 100, είναι ίσος με 

61,07 (σ: 8,27). Πιο  αναλυτικά. σε σχέση με τις τρεις διαστάσεις της ανοχής της 

ασάφειας/αβεβαιότητας:  

Ο δείκτης Καινοτομία (Novelty), που αφορά το μέγεθος ανοχής νέων και μη 

οικείων πληροφοριών ή καταστάσεων, σε κλίμακα 0 έως 28, είναι ίσος με 15,78 

(σ: 1,05). Ο δείκτης Πολυπλοκότητα (Complexity), που αφορά το μέγεθος ανοχής 

πολλαπλών, διακριτών και μη συσχετισμένων πληροφοριών,  σε κλίμακα 0 έως 63, 

είναι ίσος με 31,53 (σ: 1,09). Ο δείκτης Ανικανότητα Επίλυσης (Insolubility), που 

αφορά το μέγεθος ανοχής δυσεπίλυτων προβλημάτων, σε κλίμακα 0 έως 21,   

είναι ίσος με 13,78 (σ: 0,85). Για κάθε δείκτη ξεχωριστά όσο πιο υψηλό είναι το 

σκορ του, τόσο λιγότερη ετοιμότητα για αλλαγή και ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας αυτός υποδηλώνει. 

 
 

Ο δείκτης της εργασιακής ικανοποίησης (Job Satisfaction - JS), σε κλίμακα 1 

έως 7, είναι ίσος με 5,56 (σ: 1,07). 
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Ο δείκτης της οργανωσιακής δέσμευσης (Organizational Commitment - OC), 

σε κλίμακα 1 έως 7, είναι ίσος με 5,10 (σ: 0,83). 

  

 

Ο δείκτης του κέντρου ελέγχου (Locus of Control - LoC), σε κλίμακα 1 έως 7, 

είναι ίσος με 3,97 (σ: 0,62).  

Επιπλέον, ο δείκτης για την συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντικών 

στελεχών (Emotional Intelligence, EI), σε κλίμακα 0 έως 125, εμφανίζεται αρκετά 

υψηλός και ίσος με 96,51 (σ: 11,36). Πιο  αναλυτικά. σε σχέση με τις πέντε 

διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης: 

Ο δείκτης Αυτογνωσία (Self-awareness) είναι ίσος με 19,15 (σ: 2,47). Ο 

δείκτης Διαχείριση των συναισθημάτων (Managing emotions) είναι ίσος με 18,44 

(σ: 4,02). Ο δείκτης Αυτοκινητοποίηση (Motivating oneself) είναι ίσος με 18,91 

(σ: 2,60). Ο δείκτης Ενσυναίσθηση (Empathy) είναι ίσος με 19,99 (σ: 2,53). Ο 

δείκτης Διαχείριση σχέσεων (Handling relationships) είναι ίσος με 20,21 (σ: 2,61). 

Για κάθε διάσταση ξεχωριστά ένα σκορ κάτω από 10 θεωρείται ότι είναι χαμηλό, 

από 10 έως 20 θεωρείται μέτριο, ενώ ένα σκορ μεγαλύτερο του 20 θεωρείται 

υψηλό. 

  

Ο δείκτης για τις αξίες της κουλτούρας των διευθυντικών στελεχών του 

τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα (National Culture - NC), σε κλίμακα 1 έως 5, είναι 

ίσος με 2,44 (σ: 0,55). Πιο  αναλυτικά. σε σχέση με τις πέντε διαστάσεις της 

κουλτούρας: 
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O δείκτης Απόσταση Δύναμης (Power Distance Ιndex, PDI), η οποία 

αναφέρεται στο κατά πόσο τα λιγότερο ισχυρά μέλη οργανισμών περιμένουν ότι η 

δύναμη διανέμεται άνισα, είναι ίσος με 23,72 (PDI = –35mean(03) +35mean(06) 

+25mean(14) –20mean(17) –20) (0=> χαμηλή PDI / 100=> υψηλή PDI). O 

δείκτης Ατομικισμός (Individualism Index, IDV), οποίος αποτελεί το αντίθετο της 

συλλογικότητας και εκφράζει το βαθμό στον οποίο τα άτομα εντάσσονται σε 

ομάδες, είναι ίσος με 68,56 (IDV = –50mean(01) +30mean(02) +20mean(04) –

25mean(08) +130) –20) (0=> ισχυρή συλλογικότητα / 100=> ισχυρή 

ατομικότητα). O δείκτης Αρρενωπότητα (Masculinity Index, MAS), που αφορά 

στην διανομή των ρόλων μεταξύ των δύο  φύλων, είναι ίσος με 37,31 (MAS = 

+60m(05) –20m(07) +20m(15) –70m(20) +100) (0=> ισχυρή θυληκότητα / 

100=> ισχυρή αρρενωπότητα). O δείκτης Αποφυγή της Αβεβαιότητας (Uncertainty 

Avoidance Index, UAI) που αφορά την ανοχή μίας κοινωνίας ως προς την 

αβεβαιότητα και την ασάφεια, είναι ίσος με 83,02 (UAI = +25m(13) +20m(16) –

50m(18) –15m(19) +120) (0=> χαμηλή / 100=> υψηλή). O δείκτης 

Μακροχρόνιος Προσανατολισμός (Long-term Orientation Index, LTO), που 

αντικατοπτρίζει το βαθμό στον οποίο μία κουλτούρα εστιάζεται σε 

μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς είναι ίσος με 43,96 (LTO = -20m(10) +20m(12) 

+40) (0=> πολύ βραχυπρόθεσμος / 100=> πολύ μακροπρόθεσμος).   

 

Κλείνοντας, από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς δεκαέξι (16) τραπεζικών 

ιδρυμάτων του δείγματος (εξαιρέθηκαν η τράπεζα της Ελλάδος, 2 συνεταιριστικές 

και 2 κυπριακές τράπεζες, οι οποίες έτσι και αλλιώς αποτελούν μόνο το 8,74% του 

συνολικού δείγματος), προκύπτουν οι ακόλουθοι μέσοι όροι 5ετίας για τους 

εξεταζόμενους αριθμοδείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας 

των επιχειρήσεων (Πίνακας 42). Στο σύνολό της, η συγκεκριμένη ανάλυση 

παρατίθεται ανά τραπεζικό ίδρυμα και ανά χρονιά στο Παράρτημα Α. 
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Πίνακας 42. Χρηματοοικονομική ανάλυση τραπεζικού κλάδου 

 Δείκτες Αποδοτικότητας Δείκτες  Κερδοφορίας 
 

Δείκτης 
Συνολικής 
Λειτουργικής  
Αποτελ/τας 

Δείκτης 
Ταχύτητας 
Κυκλοφορίας 
Ενεργητικού 

Δείκτης 
Χρημ/Κής 
Μόχλευσης 

 
Απόδοση 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
(%) 

 

Απόδοση 
Συνολικών 
Κεφαλαίων  

(%) 

Δείκτης 
Περιθωρίου 
Κέρδους 

(%) 

Mean 0,95 0,06 17,90 -0,50  0,41  3,10 
Std. 
Deviation 0,13 0,01 9,65 20,644 0,787 11,78 

Minimum 0,80 0,05 5,51 -51,660 -1,166 -20,68 
Maximum 1,19 0,08 49,98 20,864 1,800 15,60 

9.2.2 Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης 

9.2.2.1. Συναισθηματικές στάσεις απέναντι στην αλλαγή 

Η παραγοντική ανάλυση αποκαλύπτει ότι τρεις παράγοντες συγκροτούν τις 

συναισθηματικές στάσεις των διευθυντικών στελεχών ως προς την αλλαγή. Αυτοί 

οι παράγοντες είναι (i) η ευχαρίστηση (διακύμανση 52,22%), (ii) η κυριαρχία 

(διακύμανση 13,26% ), και (iii) η διέγερση (διακύμανση 10,52%). Οι τρεις αυτοί 

παράγοντες έχουν ιδιοτιμές (eigenvalues) μεγαλύτερες από 1 και είναι υπεύθυνοι 

για 75,79% της συνολικής διακύμανσης.  

Εικόνα 27. Διάγραμμα Scree Plot  

 

Επιπλέον, σημαντική αξιοπιστία χαρακτηρίζει και τους τρεις παράγοντες. Ο 

συντελεστής αξιοπιστίας alpha (Crobach coefficient alpha) είναι 0,94 για το 

παράγοντα της κυριαρχίας, 0,91 για το παράγοντα της ευχαρίστησης και 0,73 για 

το παράγοντα της διέγερσης. Συνολικά, οι συναισθηματικές στάσεις των 

διευθυντικών στελεχών απέναντι στην αλλαγή είναι σχετικά θετικές. Ο παράγοντας 

της ευχαρίστησης, σε κλίμακα από -4 έως +4, ισούται με 0,17 (σ: 2,05), ο 

παράγοντας της κυριαρχίας ισούται με 0,27 (σ: 1,88) και ο παράγοντας της 

διέγερσης με 1,10 (σ: 1,21).   
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Πίνακας 43. Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης συναισθημάτων 

Ερωτήσεις Ι. Ευχαρίστηση  ΙΙ. Κυριαρχία ΙΙΙ. Διέγερση 
CQ1 ,912   
CQ2 ,912   
CQ3 ,883   
CQ4 ,795   
CQ9  ,876  
CQ10  ,845  
CQ11  ,845  
CQ12  ,796  
CQ8   ,771 
CQ7   ,766 
CQ5   ,612 
CQ6   ,512 
Ιδιοτιμή 6,243 1,591 1,262 
Διακύμανση (%) 52,22 13,26 10,52 
Cronbach α 0,94 0,91 0,73 
Μέσος όρος και 
τυπ. απόκλιση  

0,17+2,05 0,27+1,88 1,10+1,21 

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται (με ιεραρχική σειρά) οι ερωτήσεις που 

σχετίζονται με το κάθε παράγοντα και αφορούν τα πραγματικά συναισθήματά των 

διευθυντικών στελεχών ως προς την ασάφεια, την αβεβαιότητα και την 

πολυπλοκότητα των αλλαγών που βιώνουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων τους. 

Πίνακας 44. Συνδυασμοί ερωτήσεων ανά παράγοντα  

Ευχαρίστηση Κυριαρχία Διέγερση 
1. Ευτυχισμένος –

Λυπημένος 
2. Ευχαριστημένος - 

Ενοχλημένος 
3. Ικανοποιημένος - Μη 

ικανοποιημένος  
4. Χαρούμενος –
Μελαγχολικός 

9. Ελέγχων - Ελεγχόμενος 
10. Επηρεάζων - 
Επηρεαζόμενος 

11. Κυριαρχικός - 
Κυριαρχούμενος 
12. Αυτόνομος – 
Καθοδηγούμενος 

 

8. Σε μη διέγερση - Σε 
Διέγερση 

7. Νωθρός - Έξαλλος 
5. Ήρεμος, Χαλαρός – 
Δραστηριοποιημένος 

6. Γαλήνιος - Ενθουσιώδης 
 

Τέλος, οι συσχετίσεις ανάμεσα στους τρεις παράγοντες, οι οποίοι 

συλλαμβάνουν τις διαστάσεις των συναισθημάτων απέναντι στην αλλαγή, είναι 

μετρίου επιπέδου (0,496**< r <0,578**, **p<.01).  

Πίνακας 45. Συσχετίσεις παραγόντων 

 1 2 3
1. Ευχαρίστηση  ,578 (**) ,496 (**)
2. Κυριαρχία   ,525 (**)
3. Διέγερση    

Σημείωση: **p<.01
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9.2.2.2. Εμπλοκή με την αλλαγή 

Η παραγοντική ανάλυση αποκαλύπτει ότι δύο παράγοντες συγκροτούν την 

προσωπική εμπλοκή των διευθυντικών στελεχών αναφορικά με την αλλαγή. Αυτοί 

οι παράγοντες είναι η σημαντικότητα (διακύμανση 44,64%) και το ενδιαφέρον 

(διακύμανση 18,57%). Οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν ιδιοτιμές (eigenvalues) 

μεγαλύτερες από 1 και είναι υπεύθυνοι για 63,21% της συνολικής διακύμανσης.  

Εικόνα 28. Διάγραμμα Scree Plot  

 

Επιπλέον, υψηλή αξιοπιστία χαρακτηρίζει και τους δύο παράγοντες. Ο 

συντελεστής αξιοπιστίας alpha (Crobach coefficient alpha) είναι 0,85 για το 

παράγοντα της σημαντικότητας και 0,83 για το παράγοντα του ενδιαφέροντος. 

Συνολικά, οι παράγοντες προσωπικής εμπλοκής των διευθυντικών στελεχών σε 

σχέση με την αλλαγή είναι ιδιαίτερα θετικοί. Ο παράγοντας της σημαντικότητας, σε 

κλίμακα από 1 έως 7, ισούται με 5,66 (σ: 0,87) και ο παράγοντας του 

ενδιαφέροντος με 4,92 (σ: ο,99).   

Πίνακας 46. Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης εμπλοκής 

Ερωτήσεις Ι. Σημαντικότητα ΙΙ. Ενδιαφέρον 
DQ3 ,822  
DQ1 ,779  
DQ2 ,775  
DQ6 ,764  
DQ10 ,752  
DQ7  ,811 

DQ8  ,783 

DQ5  ,760 

DQ4  ,730 

DQ9  ,681 

Ιδιοτιμή 4,464 1,857 
Διακύμανση (%) 44,64 18,57 
Cronbach α 0,85 0,83 
Μέσος όρος και 
τυπ. απόκλιση  

5,66+0.87 4,92+0,99 
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Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται (με ιεραρχική σειρά) οι ερωτήσεις που 

σχετίζονται με το κάθε παράγοντα και αφορούν το τρόπο με τον οποίο τα 

διευθυντικά στελέχη ζουν και εμπλέκονται προσωπικά με την ασάφεια, την 

αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα των αλλαγών στο εξωτερικό και εσωτερικό 

περιβάλλον των επιχειρήσεων τους. 

Πίνακας 47. Συνδυασμοί ερωτήσεων ανά παράγοντα  

Σημαντικότητα Ενδιαφέρον 
3. Σημαίνει πολλά - 
Δεν σημαίνει τίποτα 

2. Έχει σχέση - Δεν έχει σχέση 
1. Είναι σημαντική - Δεν είναι 

σημαντική 
6. Σας ″απασχολεί" - Δεν σας 

″απασχολεί″ 
10. Σας αφορά - Δεν σας αφορά. 

 

7. Είναι ″διασκεδαστική″/ απολαυστική - 
Δεν είναι ″διασκεδαστική″/απολαυστική 
8. Είναι προκλητική/ελκυστική - Είναι 

πληκτική/ανιαρή 
5. Είναι σε τάξη/ακολουθεί κανόνες - 

Είναι άτακτη/ακανόνιστη 
4. Είναι “συναρπαστική” -Δεν είναι 

“συναρπαστική” 
9. Είναι ενδιαφέρουσα - Είναι βαρετή 

Τέλος, η συσχέτιση ανάμεσα στους δύο παράγοντες, οι οποίοι συλλαμβάνουν 

τις διαστάσεις της προσωπικής εμπλοκής σε σχέση με την αλλαγή, είναι γενικά 

μέτρια (r <0,426**, **p<.01).  

Πίνακας 48. Συσχετίσεις παραγόντων 

 1 2
1. Σημαντικότητα  , 426 (**)
2. Ενδιαφέρον   

Σημείωση:  **p<.01

9.2.2.3. Συναισθηματική νοημοσύνη 

Η παραγοντική ανάλυση αποκαλύπτει δύο παράγοντες που συγκροτούν τη 

συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντικών στελεχών. Αυτοί οι παράγοντες 

είναι ένας συνδυασμός της Ενσυναίσθησης και της Κοινωνικής Ικανότητας  

[εφεξής: Διαπροσωπική Συναισθηματική Ικανότητα (διακύμανση 19,96%)] και 

ένας συνδυασμός της Διαχείριση των συναισθημάτων, της Αυτοκινητοποίησης και 

της Αυτογνωσίας [εφεξής: Εσωτερική Συναισθηματική Ικανότητα (διακύμανση 

11,82%)]. Οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν ιδιοτιμές (eigenvalues) μεγαλύτερες 

από 1 και είναι υπεύθυνοι για 31,77% της συνολικής διακύμανσης.   
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Εικόνα 29. Διάγραμμα Scree Plot  

 

Επιπλέον, υψηλή αξιοπιστία χαρακτηρίζει και τους δύο παράγοντες. Ο 

συντελεστής αξιοπιστίας alpha (Crobach coefficient alpha) είναι 0,82 για το 

παράγοντα της Διαπροσωπικής συναισθηματικής ικανότητας και 0,71 για το 

παράγοντα της Εσωτερικής συναισθηματικής ικανότητας. Τέλος, σε κλίμακα από 1 

έως 5, οι παράγοντες της συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντικών 

στελεχών είναι αρκετά θετικοί. Ο παράγοντας της Διαπροσωπικής συναισθηματικής 

ικανότητας ισούται με 4,24 (σ: 0,46) και ο παράγοντας της Εσωτερικής 

συναισθηματικής ικανότητας με 3,62 (σ: 0,60).   

Πίνακας 49. Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης συναισθηματικής νοημοσύνης 

Ερωτήσεις 
Ι. Διαπροσωπική 
Συναισθηματική 
Ικανότητα 

ΙΙ. Εσωτερική 
Συναισθηματική  
Ικανότητα 

GQ16 ,697  
GQ24 ,656  
GQ4 ,649  
GQ20 ,618  
GQ10 ,591  
GQ3 ,590  

GQ5 ,575  

GQ15 ,574  

GQ9 ,568  

GQ19 ,541  

GQ17  ,729 

GQ6  ,631 

GQ8  ,614 

GQ23  ,610 

GQ22  ,526 

Ιδιοτιμή 4,990 2,954 
Διακύμανση (%) 19,96 11,82 
Cronbach α 0,82 0,71 
Μέσος όρος και 
τυπ. απόκλιση  

4,24+0,46 3,62+0,60 

 - 227 -



Στο παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται (με ιεραρχική σειρά) οι ερωτήσεις 

που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους παράγοντες και αφορούν τις 

συναισθηματικές ικανότητες των διευθυντικών στελεχών που μπορούν να τους 

επικουρήσουν στη διαχείριση της ασάφειας, της αβεβαιότητας και της 

πολυπλοκότητας των αλλαγών που βιώνουν στο σύγχρονο επιχειρηματικό και 

εργασιακό περιβάλλον. 

Πίνακας 50. Συνδυασμοί ερωτήσεων του παράγοντα  

Διαπροσωπική Συναισθηματική Ικανότητα 
16. Αναγνωρίζετε το πότε βιώνετε αλλαγές στη διάθεσή σας. 
24. Εμπλέκεστε σε φιλικές συζητήσεις με άλλους. 
4. Γνωρίζετε την επίδραση της συμπεριφοράς σας στους άλλους. 
20. Δίνετε συμβουλές και συναισθηματική υποστήριξη στους άλλους όταν 
τη χρειάζονται. 
10. Δημιουργείτε αμοιβαία συναίνεση με του άλλους. 
3. Οργανώνεστε πρόθυμα για μια εργασία. 
5. Επιλύετε επιτυχημένα διαμάχες με άλλους. 
15. Κάνετε τους άλλους να αισθάνονται όμορφα. 
9. Αναγνωρίζετε το πότε οι άλλοι έχουν στρες. 
19. Δείχνετε κατανόηση στους άλλους. 

Εσωτερική Συναισθηματική Ικανότητα 

17. Παραμένετε ήρεμοι όταν είστε αποδέκτης του θυμού των άλλων. 
6. Ηρεμείτε γρήγορα όταν είστε θυμωμένοι. 
23. Μετατρέπετε τα λόγια σας σε πράξεις. 
8. Ανασυγκροτείστε γρήγορα μετά από μια παρακώλυση.   
22. Γνωρίζετε πότε σκέφτεστε αρνητικά και το αποτρέπετε. 

Τέλος, η συσχέτιση ανάμεσα στους δύο παράγοντες, οι οποίοι συλλαμβάνουν 

τις διαστάσεις της προσωπικής εμπλοκής σε σχέση με την αλλαγή, είναι γενικά 

μικρή (r <0,192**, **p<.01).  

Πίνακας 51. Συσχετίσεις παραγόντων 

 1 2
1. Διαπροσωπική 
Συναισθηματική Ικανότητα 

 , 426 (**)

2. Εσωτερική 
Συναισθηματική Ικανότητα 

  

Σημείωση:  **p<.01
Τα αποτελέσματα τις παραγοντικής ανάλυσης για τη συναισθηματική 

νοημοσύνη των διευθυντικών στελεχών του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, 

ανέδειξαν δύο νέους συνδυαστικούς παράγοντες, ήτοι τους παράγοντες 

Διαπροσωπικής και Εσωτερικής Συναισθηματικής Ικανότητας. Κατά συνέπεια, σε 

συνέχεια των υποθέσεων του κεφαλαίου 6.6.2 (Συναισθηματική νοημοσύνη και 

οργανωσιακή αλλαγή), προκύπτουν οι ακόλουθες υποθέσεις που αντικαθιστούν τις 

υπόλοιπες (Υποθέσεις 6α, 6β, 6γ, 6δ, 6ε).  

Υπόθεση 6α: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ετοιμότητα για 

αλλαγή και ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας έχουν υψηλή 

Διαπροσωπική Συναισθηματική Ικανότητα 
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Υπόθεση 6β: Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή ετοιμότητα για 

αλλαγή και ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας έχουν υψηλή 

Εσωτερική Συναισθηματική Ικανότητα 

9.2.3 Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης 

Οι τρεις πρώτες παλινδρομήσεις διερευνούν την επίδραση των συναισθηματικών 

στάσεων απέναντι στην αλλαγή (ευχαρίστηση, διέγερση, κυριαρχία) ως προς την 

ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας (ΑτΑ) των διευθυντικών στελεχών του 

τραπεζικού κλάδου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πίνακα 52. 

Πίνακας 52. Γραμμικές παλινδρομήσεις (εξαρτημένη μεταβλητή ΑτΑ, μέθοδος Enter) –  

Συναισθηματικές Στάσεις 

Μεταβλητές ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ 

(Σταθερά) 60,913 60,434 60,842 
Ευχαρίστηση ,414** ,409  
Διέγερση    
Κυριαρχία   ,448** 
F 4,258** 1,419 4,066** 
N 379 391 387 
R2 ,011 0,004 ,010 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, οι παράγοντες της ευχαρίστησης 

(b= ,414, p<.05) και της κυριαρχίας (b= ,448, p<.05) σχετίζονται αρνητικά με 

την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού 

κλάδου [ο δείκτης ΑτΑ όσο μικρότερος είναι τόσο μεγαλύτερη ανοχή ως προς την 

ασάφεια υποδηλώνει). Αντίθετα ο παράγοντας της διέγερσης δε σχετίζεται με την 

ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. 

Οι δύο επόμενες παλινδρομήσεις διερευνούν την επίδραση της εργασιακής 

ικανοποίησης και της οργανωσιακής δέσμευσης ως προς την ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας (ΑτΑ) των διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πίνακα 53. 

Πίνακας 53. Γραμμικές παλινδρομήσεις (εξαρτημένη μεταβλητή ΑτΑ, μέθοδος Enter) –  

 Εργασιακή Ικανοποίηση & Οργανωσιακή Δέσμευση  

Μεταβλητές ΑτΑ ΑτΑ 

(Σταθερά) 62,790 55,328 
Εργασιακή Ικανοποίηση -,309  
Οργανωσιακή Δέσμευση  1,139** 
F ,646 5,348** 
N 405 403 
R2 ,002 0,013 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, ο παράγοντας της εργασιακής 

ικανοποίησης δε σχετίζεται με την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των 

διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου. Αντιθέτως, η οργανωσιακή 

δέσμευση σχετίζεται αρνητικά με την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας (b= 

1,139, p<.05) [ο δείκτης ΑτΑ όσο μικρότερος είναι τόσο μεγαλύτερη ανοχή ως 

προς την ασάφεια υποδηλώνει). 

Οι τρεις επόμενες παλινδρομήσεις διερευνούν την επίδραση της εμπλοκής 

(σημαντικότητα και ενδιαφέρον) και του κέντρου ελέγχου ως προς την ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας (ΑτΑ) των διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πίνακα 54. 

Πίνακας 54. Γραμμικές παλινδρομήσεις (εξαρτημένη μεταβλητή ΑτΑ, μέθοδος Enter) –  

Ενδιαφέρον, Σημασία & Κέντρο Ελέγχου  

Μεταβλητές ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ 

(Σταθερά) 72,372 61,366 67,711 
Σημαντικότητα --2,008***   
Ενδιαφέρον  -,079  
Κέντρο ελέγχου   -1,672** 
F 18,882*** 0,038 6,582** 
N 403 403 403 
R2 ,045 ,000 ,016 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, ο παράγοντας της σημαντικότητας 

(b=  -2,008, p<.001) και του κέντρου ελέγχου (b= -1,672, p<.05) σχετίζονται 

θετικά με την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών 

στελεχών του τραπεζικού κλάδου [ο δείκτης ΑτΑ όσο μικρότερος είναι τόσο 

μεγαλύτερη ανοχή ως προς την ασάφεια υποδηλώνει). Αντιθέτως, ο παράγοντας 

του ενδιαφέροντος δε σχετίζεται με την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. 

Οι δύο επόμενες παλινδρομήσεις διερευνούν την επίδραση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, της διαπροσωπικής συναισθηματικής ικανότητας και 

της εσωτερικής συναισθηματικής ικανότητας ως προς την ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας (ΑτΑ) των διευθυντικών στελεχών στελεχών του 

τραπεζικού κλάδου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πίνακα 55.   

Πίνακας 55. Γραμμικές παλινδρομήσεις (εξαρτημένη μεταβλητή ΑτΑ, μέθοδος Enter) –  

Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Μεταβλητές ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ 

(Σταθερά) 62,746 63,629 63,629 
Συναισθηματική Νοημοσύνη -,017   
Διαπροσωπική Συναισθηματική 
Ικανότητα  -,603  

Εσωτερική Συναισθηματική 
Ικανότητα 

  -,410 

F ,215 ,509 ,360 
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N 387 405 405 
R2 ,001 0,001 0,001 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, οι παράγοντες της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, της διαπροσωπικής συναισθηματικής ικανότητας και της εσωτερικής 

συναισθηματικής ικανότητας δε σχετίζονται με την ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου.  

Οι επόμενες πέντε παλινδρομήσεις διερευνούν την επίδραση των πολιτισμικών 

αξιών (απόσταση δύναμης, ατομικισμός, αρρενωπότητα, αποφυγή αβεβαιότητας, 

μακροχρόνιος προσανατολισμός) ως προς την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας 

(ΑτΑ) των διευθυντικών στελεχών στελεχών του τραπεζικού κλάδου. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πίνακα 56. 

Πίνακας 56. Γραμμικές παλινδρομήσεις (εξαρτημένη μεταβλητή ΑτΑ, μέθοδος Enter) – 

 Πολιτισμικές Αξίες 

Μεταβλητές ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ 

(Σταθερά) 61,234 62,647 61,238 61,172 58,972 
Απόσταση Δύναμης -,11     
Ατομικισμός  -,24**    
Αρρενωπότητα   -,005   
Αποφυγή 
Αβεβαιότητας 

  
 -,003 

 

Μακροχρόνιος 
Προσανατολισμός 

  
  

,027*** 

F 1,283 7,231** 1,447 0,186 8,807*** 
N 399 403 401 401 405 
R2 0,003 0,018 0,004 0,000 0,021 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, ο παράγοντας του ατομικισμού 

σχετίζεται θετικά (b= -0,24, p<.05) και ο παράγοντας του μακροχρόνιου 

προσανατολισμού αρνητικά (b= 0,27, p<.001) με την ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών στελεχών του τραπεζικού 

κλάδου [ο δείκτης ΑτΑ όσο μικρότερος είναι τόσο μεγαλύτερη ανοχή ως προς την 

ασάφεια υποδηλώνει). 

Οι επόμενες δύο αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης (μέθοδος Enter και 

Stepwise αντίσοτιχα) εξετάζουν με πιο τρόπο η αλληλεπίδραση των 

συναισθημάτων, της εργασιακής ικανοποίησης, της οργανωσιακής δέσμευσης, της 

εμπλοκής, του κέντρου ελέγχου, της συναισθηματικής νοημοσύνης, των 

πολιτισμικών αξιών και των δημογραφικών χαρακτηριστικών επηρεάζει την ανοχή 

της ασάφειας των διευθυντικών στελεχών του κλάδου ΤΠΕ (Πίνακες 55-56). 
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Πίνακας 57. Γραμμική παλινδρόμηση (μέθοδος Enter) – Ανοχή της Ασάφειας/Αβεβαιότητας 

Μεταβλητές ΑτΑ 
(Σταθερά) 85,523 
Ευχαρίστηση ,521** 
Διέγερση -,695 
Κυριαρχία ,409 
Εργασιακή Ικανοποίηση -,784** 
Οργανωσιακή Δέσμευση 3,966*** 
Σημαντικότητα -1,035* 
Ενδιαφέρον -,669 
Κέντρο ελέγχου -1,895*** 
Διαπροσωπική Συναισθηματική Ικανότητα -,923 
Εσωτερική Συναισθηματική Ικανότητα -1,618** 
Απόσταση Δύναμης ,005 
Ατομικισμός -,022** 
Αρρενωπότητα -,007 
Αποφυγή Αβεβαιότητας -,005 
Μακροχρόνιος Προσανατολισμός ,021** 
Ψευδομεταβλητή - Έτη λειτουργίας επιχείρησης 6-10 -,739 
Ψευδομεταβλητή - Έτη λειτουργίας επιχείρησης 11-15 -,024 
Ψευδομεταβλητή - Έτη λειτουργίας επιχείρησης 16+ -1,585 
Ψευδομεταβλητή – Ωριμότητα -7,644 
Ψευδομεταβλητή - Ανάπτυξη -7,604 
Ψευδομεταβλητή - Γήρανση -8,983 
Ψευδομεταβλητή – Ηλικία 35-44 -2,250*** 
Ψευδομεταβλητή – Ηλικία 45+ -2,806 
Ψευδομεταβλητή  - Άγαμος -2,112** 
Ψευδομεταβλητή – Εκπαίδευση ΑΕΙ-ΤΕΙ ,147 
Ψευδομεταβλητή  – Εκπαίδευση Μεταπτυχιακό -1,842 
Ψευδομεταβλητή  – Εκπαίδευση Διδακτορικό -7,045* 
Ψευδομεταβλητή – Έτη Συνολικής Προϋπηρεσίας 6-10 -,250 
Ψευδομεταβλητή – Έτη Συνολικής Προϋπηρεσίας 11+ 1,396 
Ψευδομεταβλητή – Έτη Προϋπηρεσίας Παρούσα Θέση 6-10 -,382 
Ψευδομεταβλητή – Έτη Προϋπηρεσίας Παρούσα Θέση 11+ -1,953* 
F 4,431*** 
N 363 
R2 0,293 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

Η παραπάνω ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξε ότι δώδεκα (12) 

μεταβλητές προβλέπουν το 29,3% της ανοχής της ασάφειας των διευθυντικών 

στελεχών του τραπεζικού κλάδου (Fchange=4,431, p<0,01). 

Αντίστοιχα, η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης (Πίνακας 58) 

έδειξε ότι 10 (δέκα) μεταβλητές προβλέπουν το 24,4% της ανοχής της ασάφειας 

των διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου (Fchange=11,388, p<0,01). 

Πίνακας 58. Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης (Stepwise) – Ανοχή της Ασάφειας/Αβεβαιότητας 

 ΑτΑ 

Μεταβλητές B 
Std. 
Error Sig. 

(Σταθερά) 70,427 4,155 ,000 

Ηλικία (35-44) 2,159 ,816 ,009 

Οργανωσιακή Δέσμευση 3,466 ,552 ,000 

Σημαντικότητα  -1,727 ,464 ,000 

Κέντρο Ελέγχου  -2,305 ,653 ,000 
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Ατομικισμός  -,024 ,008 ,005 

Μακροχρόνιος 
Προσανατολισμός  

,021 ,008 ,014 

Εκπαίδευση (Μεταπτυχιακό) -1,898 ,881 ,032 

Εσωτερική συναισθηματική 
ικανότητα 

-1731 ,670 ,010 

Οικογ. Κατάσταση (άγαμος) -1,984 ,778 ,011 

Ευχαρίστηση ,390 190 ,041 

F 11,388*** 
N 363 
R2 ,244 

Σημείωση: *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

Οι τελευταίες αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης, εξετάζουν με πιο τρόπο η 

ανοχή της ασάφειας (ΑτΑ) των διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου 

επηρεάζει τη κερδοφορία (Πίνακας 59) και την αποδοτικότητα (Πίνακας 60) των 

οργανισμών τους. 

Πίνακας 59. Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης (μέθοδος Enter) – Κερδοφορία  

 Κερδοφορία 

Μεταβλητές ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ 

(Σταθερά) 60,587 61,230 60,829 
Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων  
(ROE - Return on Equity) 

,037 
 

 

Δείκτης απόδοσης συνολικών κεφαλαίων 
(ROA - Return on Assets) 

 
-2,860*** 

 

Δείκτης περιθωρίου κέρδους  
(Profit Margin) 

 
 

,010 

F 2,137 17,343 0,38 
N 361 361  361 
R2 0,006 0,055 0,000 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 
  

Πίνακας 60. Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης (μέθοδος Enter) –  Αποδοτικότητα 

 Αποδοτικότητα 

Μεταβλητές ΑτΑ ΑτΑ ΑτΑ 

(Σταθερά) 64,694 61,852 59,244 
Δείκτης Συνολικής Λειτουργικής  
Αποτελ/τας (Efficiency Ratio) -4,444   

Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας 
ενεργητικού (Asset Turnover) 

 
-1,538 

 

Δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης 
(Asset to Equity Ratio)   ,092 

F 1,108 0,113 2,420 
N 361 361 361 
R2 0,003 0,000 0,007 

Σημείωση: *<p0.1, **p<0.05, ***p<0.01 
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Η παραπάνω αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξαν ότι η ανοχή της 

ασάφειας των διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου επηρεάζει θετικά τη 

κερδοφορία των οργανισμών τους (Δείκτης απόδοσης συνολικών κεφαλαίων: b= -

2,860, p<.01), αλλά καθόλου την αποδοτικότητα τους. 

9.2.4 Μοντέλο τραπεζικού κλάδου  

Συνολικά, από την στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι η ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου 

επηρεάζεται (με ιεραρχική σειρά) θετικά από: 1) τη σημαντικότητα, 2) το κέντρο 

ελέγχου, 3) τον ατομικισμό, 4) την εσωτερική συναισθηματική ικανότητα και 5) 

την εργασιακή ικανοποίηση.  Παράλληλα, η ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των 

διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου επηρεάζεται με τρόπο αρνητικό 

από (με ιεραρχική σειρά) α) την οργανωσιακή δέσμευση, β) το μακροχρόνιο 

προσανατολισμό και γ) την ευχαρίστηση. 

Τέλος, σχετικά με τα οργανωσιακά και ατομικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων, η ηλικία (35-44), η οικογενειακή κατάσταση (άγαμος), η 

εκπαίδευση (Διδακτορικό & Μεταπτυχιακό) και η εργασιακή εμπειρία στη παρούσα 

θέση (11+ χρόνια) των διευθυντικών στελεχών, επηρεάζουν θετικά την 

ετοιμότητά για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας τους. 

Κατά συνέπεια, προκύπτει το ακόλουθο μοντέλο ετοιμότητάς για αλλαγή και 

ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του ελληνικού 

τραπεζικού κλάδου. 
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Εικόνα 30. Μοντέλο ανοχής ασάφειας/αβεβαιότητας τραπεζικού κλάδου 

 
 

Σε μια προσπάθεια επέκτασης της παρούσας έρευνας σε μια νέα κατεύθυνση, 

έγινε απόπειρα διερεύνησης της σχέσης μεταξύ του καθένα εξεταζόμενου 

χρηματοοικονομικού δείκτη κερδοφορίας (δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων - 

Return on Equity, δείκτης απόδοσης συνολικών κεφαλαίων - Return on Assets και 

δείκτης περιθωρίου κέρδους - Profit Margin) και αποδοτικότητας (δείκτης 

συνολικής λειτουργικής  αποτελ/τας (Efficiency Ratio) - Efficiency Ratio, 

ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού - Asset Turnover και χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης - Asset to Equity Ratio) και του συνόλου των 

συναισθηματικών/γνωστικών στάσεων και οργανωσιακών/ατομικών 

χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων [ανοχή της ασάφειας (tolerance of 

ambiguity), συναισθήματα (emotions), εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction), 

οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment), κέντρο ελέγχου (locus of 

control), εμπλοκή (involvement), συναισθηματική νοημοσύνη (emotional 

intelligence), πολιτισμικές αξίες (cultural values), οργανωσιακά και δημογραφικά 

χαρακτηριστικά].  

Σε αυτή τη κατεύθυνση διενεργήθηκαν έξι (6) κανονικές παλινδρομήσεις 

όπου εξαρτημένη μεταβλητή ήταν κάθε φορά ένας χρηματοοικονομικός δείκτης. Η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε τα παρακάτω. 
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1) Η πρώτη ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξε ότι έξι (6) μεταβλητές 

προβλέπουν το 21,8% του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Fchange=2,610, 

p<0,01). Πιο αναλυτικά, ο δείκτης επηρεάζεται θετικά από τον ατομικισμό (b= 

0,068, p<.01), την οργανωσιακή δέσμευση (b=5,376, p<.01), την 

ενσυναίσθηση/κοινωνική ικανότητα (b=4,392, p<.05) και αρνητικά από την 

εργασιακή ικανοποίηση (b=-2,317, p<.05), τη κυριαρχία (b=-1,282, p<.05) και 

την ηλικία 45+ (b=-5,499, p<.01). 

2) Η δεύτερη ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξε ότι δέκα (10) 

μεταβλητές προβλέπουν το 25,9% του δείκτη απόδοσης συνολικών κεφαλαίων 

(Fchange=3,259, p<0,01). Πιο αναλυτικά, ο δείκτης επηρεάζεται θετικά από τον 

ατομικισμό (b= 0,002, p<.01), την οργανωσιακή δέσμευση (b=0,193, p<.01), την 

ενσυναίσθηση/κοινωνική ικανότητα (b=0,171, p<.01), το μακροχρόνιο 

προσανατολισμό (b=0,001, p<.05) και αρνητικά από την εργασιακή ικανοποίηση 

(b=-0,073, p<.05), την ηλικία 45+ (b=-0,217, p<.01), τα έτη λειτουργίας 

επιχείρησης 6-10, 11-15, 16+ (b=-1,362, b=-1,526, b=-1,251/ p<.01) και τη 

προϋπηρεσία στη παρούσα θέση 6-10 (b=-0,200, p<.01). 

3) Η τρίτη ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξε ότι εννιά (9) 

μεταβλητές προβλέπουν το 28,0% του δείκτη περιθωρίου κέρδους 

(Fchange=3,632, p<0,01). Πιο αναλυτικά, ο δείκτης επηρεάζεται θετικά από τον 

ατομικισμό (b=0,042, p<.01), την οργανωσιακή δέσμευση (b=2,605, p<.01), την 

ευχαρίστηση (b=0,702, p<.01), την εκπαίδευση ΑΕΙ-ΤΕΙ (b=2,204, p<.01), τη 

συνολική προϋπηρεσία 6-10, 11+ (b=8,653, p<.01 - b=5,486, p<.05) και 

αρνητικά από την εργασιακή ικανοποίηση (b=-1,218, p<.05), τη κυριαρχία (b=-

0,625, p<.05) και την ηλικία 45+ (b=-5,499, p<.01) και τα έτη λειτουργίας 

επιχείρησης 6-10 (b=-0,24, p<.01). 

4) Η τέταρτη ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξε ότι εφτά (7) 

μεταβλητές προβλέπουν το 30,7% του δείκτη συνολικής λειτουργικής  αποτελ/τας 

(Efficiency Ratio) (Fchange=4,138, p<0,01). Πιο αναλυτικά, ο δείκτης επηρεάζεται 

θετικά από την εργασιακή ικανοποίηση (b=0,013, p<.01), τα έτη λειτουργίας 

επιχείρησης 6-10, 11-15 (b=0,180 και b=0,186 - p<.01), την ηλικία 45+ (b=0, 

043, p<.01), τη προϋπηρεσία στη παρούσα θέση 6-10 (b=0,031, p<.01) και 

αρνητικά από την οργανωσιακή δέσμευση  (b=-0,036, p<.01) και την 

ενσυναίσθηση/κοινωνική ικανότητα (b=-0,025, p<.05). 

5) Η πέμπτη ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξε ότι οκτώ (8) 

μεταβλητές προβλέπουν το 22,4% του δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

(Fchange=2,696, p<0,01). Πιο αναλυτικά, ο δείκτης επηρεάζεται θετικά από την 

σημασία (b= 0,001, p<.05), την αποφυγή της αβεβαιότητας (1,72, p<.01), το 

στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης (ανάπτυξη και ωριμότητα, b=0,014 και 
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b=0,012, p<.01), τη εκπαίδευση (διδακτορικό, b=0,015, p<.01) και αρνητικά από 

το μακροχρόνιο προσανατολισμό (b=-2,47, p<.01)  και τα έτη λειτουργίας 

επιχείρησης 11-15, 16+ (b=-0,019 και b=-0,012, - p<.01). 

6) Η έκτη ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξε ότι εννιά (9) 

μεταβλητές προβλέπουν το 21,4% του δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

(Fchange=2,541, p<0,01). Πιο αναλυτικά, ο δείκτης επηρεάζεται θετικά από την 

εργασιακή ικανοποίηση (b=1,064, p<.01), τα έτη λειτουργίας επιχείρησης 6-10, 

16+ (b=11,247 και b=12,804 - p<.01), το ενδιαφέρον (b=1,518, p<.01), την 

απόσταση δύναμης (b=0,021, p<.01) και αρνητικά από την ευχαρίστηση (b=-

0,792, p<.01), τον ατομικισμό (b=0,032, p<.01), και την εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ και 

Μετ/κο, b=-2,066 και b=-2,581, p<.01). 

Η παραπάνω στατιστική ανάλυση υπογραμμίζει τη συνεισφορά των 

συναισθηματικών/γνωστικών στάσεων και οργανωσιακών/ατομικών των 

διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου στη κερδοφορία και στην 

αποδοτικότητα των οργανισμών. Σε αντιδιαστολή, παρατηρείται η απουσία του 

δείκτη της ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών από 

όλα τα μοντέλα.  

Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να αναζητηθεί στα «Επαγγελματικά Θέματα» του 

Holland (1997) όπου τα στελέχη του τραπεζικού κλάδου καθώς και τα στελέχη 

μεσαίου επιπέδου χαρακτηρίζονται ως συμβατικά (conventional). Από τη μία 

πλευρά, τα τραπεζικά στελέχη έχουν συνήθως συντηρητικές απόψεις και δίνουν 

μεγάλη σημασία στη τάξη, στην αξιοπιστία, στη συνέπεια και στη σταθερότητα. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι προτιμούν καθορισμένες δραστηριότητες, δεν αναζητούν 

την ηγεσία, αισθάνονται άνετα όταν λειτουργούν βάση οδηγιών, αποστρέφονται 

ασαφείς/αβέβαιες καταστάσεις και απολαμβάνουν τη καθημερινή ρουτίνα (Holland, 

1996). Από την άλλη πλευρά, το δείγμα των διευθυντικών στελεχών του 

τραπεζικού κλάδου απαρτίζεται επί το πλείστον από διευθυντικά στελέχη μεσαίου 

επιπέδου (διευθυντές και υποδιευθυντές καταστημάτων, στελέχη μεσαίου επιπέδου 

- 80,40%) τα οποία εκ των πραγμάτων έχουν μικρή συμμετοχή στην εκπόνηση της 

στρατηγικής των οργανισμών τους και στη διαχείριση της ασάφειας/αβεβαιότητας 

που αυτή περιλαμβάνει. Επιπλέον, τα στελέχη αυτού του επιπέδου αποστρέφονται 

την ασάφεια και την αβεβαιότητα της αλλαγής και επιθυμούν ένα πλαίσιο 

καθηκόντων δομημένο, οργανωμένο και σταθερό, με χαρακτήρα πιο διαδικαστικό 

και διεκπεραιωτικό (Holland, 1997).  

Όπως και να έχει, πρέπει να αναφερθεί ότι μια πιο διαχρονική, ενδελεχής και 

συστηματική έρευνα, αναφορικά με την συναισθηματική διαχείριση της 

οργανωσιακή αλλαγής και της επίδρασης της στην χρηματοοικονομική απόδοση 

των οργανισμών, χρειάζεται στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ -

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

“Μια υπόθεση αποτελεί μια καινοτόμα πρόταση που κανένας δε θέλει να πιστέψει. Είναι ένοχη 

μέχρι να αποδειχτεί αποτελεσματική. ” – Edward Teller 

 
Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων, η 

συζήτηση των αποτελεσμάτων, οι προτάσεις για την ενίσχυση της απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του κλάδου των ΤΠΕ και του Τραπεζικού κλάδου και οι 

περιορισμοί της διδακτορικής διατριβής.  

10.1  Έλεγχος υποθέσεων  

10.1.1 Έλεγχος υποθέσεων κλάδου ΤΠΕ 

Υπόθεση 1α 

Ο παράγοντας της ευχαρίστησης δε σχετίζεται με την ετοιμότητά για αλλαγή 

και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του κλάδου 

ΤΠΕ. 

Υπόθεση 1β  

Ο παράγοντας της διέγερσης σχετίζεται θετικά με την ετοιμότητά για αλλαγή 

και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. Τα διευθυντικά στελέχη του κλάδου 

ΤΠΕ με υψηλή ετοιμότητά για αλλαγή και ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας, 

αισθάνονται υψηλή διέγερση (δηλαδή είναι σε διέγερση, έξαλλοι, 

δραστηριοποιημένοι και ενθουσιώδεις) (b= -,894, p<.05). 

Υπόθεση 1γ 

Ο παράγοντας της κυριαρχίας δε σχετίζεται με την ετοιμότητά για αλλαγή και 

την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του κλάδου 

ΤΠΕ. 

Υπόθεση 2 

Ο παράγοντας της εργασιακής ικανοποίησης δε σχετίζεται με την ετοιμότητά 

για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών 

του κλάδου ΤΠΕ. 

Υπόθεση 3 

Ο παράγοντας της οργανωσιακής δέσμευσης δε σχετίζεται με την ετοιμότητά 

για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών 

του κλάδου ΤΠΕ. 

Υπόθεση 4α 
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 Ο παράγοντας της σημαντικότητας σχετίζεται θετικά με την ετοιμότητά για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. Τα διευθυντικά στελέχη του 

κλάδου ΤΠΕ που εμφανίζουν υψηλή ετοιμότητά για αλλαγή και ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας, επιδεικνύουν μεγαλύτερη σημασία στις αλλαγές και την 

ασάφεια/αβεβαιότητα που αυτές εσωκλείουν (b= -1,742, p<.01). 

Υπόθεση 4β 

Ο παράγοντας του ενδιαφέροντος δε σχετίζεται με την ετοιμότητά για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του 

κλάδου ΤΠΕ. 

Υπόθεση 5 

Ο παράγοντας του κέντρου ελέγχου σχετίζεται θετικά με την ετοιμότητά για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. Τα διευθυντικά στελέχη του 

κλάδου ΤΠΕ που έχουν υψηλή ετοιμότητά για αλλαγή και ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας, εμφανίζουν προσανατολισμό προσωπικότητας εσωτερικού 

ελέγχου (b= -3,325, p<.01). 

Υπόθεση 6 

Ο παράγοντας της ενσυναίσθησης/κοινωνικής ικανότητας δε σχετίζεται με 

την ετοιμότητά για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των 

διευθυντικών στελεχών του κλάδου ΤΠΕ. 

Υπόθεση 7α 

Ο παράγοντας της απόσταση δύναμης δε σχετίζεται με την ετοιμότητά για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του 

κλάδου ΤΠΕ. 

Υπόθεση 7β 

Ο παράγοντας του ατομικισμού σχετίζεται θετικά με την ετοιμότητά για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. Τα διευθυντικά στελέχη του 

κλάδου ΤΠΕ που έχουν υψηλή ετοιμότητά για αλλαγή και ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας, εμφανίζουν υψηλό ατομικισμό στη κουλτούρα τους (b= -

,024, p<.05).  

Υπόθεση 7γ 

Ο παράγοντας της αρρενωπότητας δε σχετίζεται με την ετοιμότητά για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του 

κλάδου ΤΠΕ. 

 Υπόθεση 7δ 
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Ο παράγοντας της αποφυγής αβεβαιότητας  δε σχετίζεται με την ετοιμότητά 

για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών 

του κλάδου ΤΠΕ. 

Υπόθεση 7ε 

Ο παράγοντας του μακροχρόνιου προσανατολισμού δε σχετίζεται με την 

ετοιμότητά για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. 

Υπόθεση 8 

Η αλληλεπίδραση των οργανωσιακών, προσωπικών, συναισθηματικών και 

γνωστικών παραγόντων έδειξε ότι η ετοιμότητα για αλλαγή και η ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών επηρεάζεται α) θετικά από τη 

σημαντικότητα (b= -2,553, p<.001) και το κέντρο ελέγχου (b= -3,383, p<.001) 

και β) αρνητικά από το ενδιαφέρον (b= 1,399, p<.05), την 

ενσυναίσθηση/κοινωνική ικανότητα (b= ,376, p<.05), τα έτη λειτουργίας της 

επιχείρησης (15+) (b= 2,812, p<.05) το εκπαιδευτικό επίπεδο των διευθυντικών 

στελεχών (ΑΕΙ-ΤΕΙ) (b= 3,238, p<.05) και τη συνολική τους εργασιακή εμπειρία 

(6-10 έτη) (b= 6,374, p<.001) και (11+ έτη) (b= 6,953, p<.05). 

Υπόθεση 9 

Ο αριθμοδείκτης Απόδοσης συνολικών κεφαλαίων (b= -,334, p<.001) και ο 

αριθμοδείκτης Απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (b= -0,30, p<.05) σχετίζονται θετικά με 

την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. Κατά συνέπεια, η ανοχή της ασάφειας των 

διευθυντικών στελεχών έχει θετική επίδραση στην κερδοφορία. των οργανισμών 

τους. 

Υπόθεση 10 

Κανένας αριθμοδείκτης μέτρησης της επιχειρησιακής αποδοτικότητας 

(δείκτης συνολικής λειτουργικής  αποτελ/τας, ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

και χρηματοοικονομικής μόχλευσης) δε σχετίζεται με ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του κλάδου ΤΠΕ. 

10.1.2 Έλεγχος υποθέσεων τραπεζικού κλάδου 

Υπόθεση 1α 

Ο παράγοντας της ευχαρίστησης σχετίζεται αρνητικά με την ετοιμότητά για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του 

τραπεζικού κλάδου. Τα διευθυντικά στελέχη του τραπεζικού κλάδου με υψηλή 

ετοιμότητά για αλλαγή και ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας, αισθάνονται 

μειωμένη ευχαρίστηση (δηλαδή νιώθουν ενοχλημένοι, λυπημένοι, μη 

ικανοποιημένοι , μελαγχολικοί) (b= ,414, p<.05). 
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Υπόθεση 1β 

Ο παράγοντας της διέγερσης δε σχετίζεται με την ετοιμότητά για αλλαγή και 

την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού 

κλάδου. 

Υπόθεση 1γ 

Ο παράγοντας της κυριαρχίας σχετίζεται αρνητικά με την ετοιμότητά για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του 

τραπεζικού κλάδου. Τα διευθυντικά στελέχη του τραπεζικού κλάδου με υψηλή 

ετοιμότητά για αλλαγή και ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας, αισθάνονται 

μειωμένη κυριαρχία (δηλαδή νιώθουν ελεγχόμενοι , κυριαρχούμενοι, 

επηρεαζόμενοι, καθοδηγούμενοι) (b= ,448, p<.05). 

Υπόθεση 2 

Ο παράγοντας της εργασιακής ικανοποίησης δε σχετίζεται με την ετοιμότητά 

για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών 

του τραπεζικού κλάδου. 

Υπόθεση 3 

Ο παράγοντας της οργανωσιακής δέσμευσης σχετίζεται αρνητικά με την 

ετοιμότητά για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. Τα διευθυντικά 

στελέχη του τραπεζικού κλάδου με υψηλή ετοιμότητά για αλλαγή και ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας, αισθάνονται μειωμένη οργανωσιακή δέσμευση (b= 1,139, 

p<.05). 

Υπόθεση 4α  

Ο παράγοντας της σημαντικότητας σχετίζεται θετικά με την ετοιμότητά για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. Τα διευθυντικά στελέχη του 

τραπεζικού κλάδου που εμφανίζουν υψηλή ετοιμότητά για αλλαγή και ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας, επιδεικνύουν μεγαλύτερη σημασία στις αλλαγές και την 

ασάφεια/αβεβαιότητα που αυτές εσωκλείουν (b= -2,008, p<.01). 

Υπόθεση 4β  

Ο παράγοντας του ενδιαφέροντος δε σχετίζεται με την ετοιμότητά για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του 

τραπεζικού κλάδου. 

Υπόθεση 5  

Ο παράγοντας του κέντρου ελέγχου σχετίζεται θετικά με την ετοιμότητά για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. Τα διευθυντικά στελέχη του 

τραπεζικού κλάδου που έχουν υψηλή ετοιμότητά για αλλαγή και ανοχή της 
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ασάφειας/αβεβαιότητας, εμφανίζουν προσανατολισμό προσωπικότητας εσωτερικού 

ελέγχου (b= -1,672, p<.05). 

Υπόθεση 6α 

Ο παράγοντας της διαπροσωπικής συναισθηματικής ικανότητας δε σχετίζεται 

με την ετοιμότητά για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των 

διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου. 

Υπόθεση 6β 

Ο παράγοντας της εσωτερικής συναισθηματικής ικανότητας δε σχετίζεται με 

την ετοιμότητά για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των 

διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου. 

Υπόθεση 7α 

Ο παράγοντας της απόσταση δύναμης δε σχετίζεται με την ετοιμότητά για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του 

τραπεζικού κλάδου. 

Υπόθεση 7β 

Ο παράγοντας του ατομικισμού σχετίζεται θετικά με την ετοιμότητά για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. Τα διευθυντικά στελέχη του 

τραπεζικού κλάδου που έχουν υψηλή ετοιμότητά για αλλαγή και ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας, εμφανίζουν υψηλό ατομικισμό στη κουλτούρα τους (b= -

,024, p<.01).  

Υπόθεση 7γ 

Ο παράγοντας της αρρενωπότητας δε σχετίζεται με την ετοιμότητά για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του 

τραπεζικού κλάδου. 

 Υπόθεση 7δ 

Ο παράγοντας της αποφυγής αβεβαιότητας  δε σχετίζεται με την ετοιμότητά 

για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών 

του τραπεζικού κλάδου. 

Υπόθεση 7ε  

Ο παράγοντας του μακροχρόνιου προσανατολισμού σχετίζεται αρνητικά με 

την ετοιμότητά για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. Τα 

διευθυντικά στελέχη του τραπεζικού κλάδου που έχουν υψηλή ετοιμότητά για 

αλλαγή και ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας, δεν εμφανίζουν μακροχρόνιο 

προσανατολισμό στη κουλτούρα τους (b= ,027, p<.01).  
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Υπόθεση 8 

Η αλληλεπίδραση των οργανωσιακών, προσωπικών, συναισθηματικών και 

γνωστικών παραγόντων έδειξε ότι η ετοιμότητα για αλλαγή και η ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών επηρεάζεται: α) θετικά από 

την εργασιακή ικανοποίηση (b= -,784, p<0.05), τη σημαντικότητα (b= -1,035, 

p<0.1), το κέντρο ελέγχου (b= -1,895, p<.001), την εσωτερική συναισθηματική 

ικανότητα (-1,618, p<.05) τον ατομικισμό (b= -,022, p<.05), την ηλικία (35-44) 

(b= -2,250, p<.001), την οικογενειακή κατάσταση (άγαμος) (b=-2,112, p<.05), 

την εκπαίδευση (μεταπτυχιακό) (b= -1,898, p<0.1) και (διδακτορικό) (b= -7,045, 

p<0.1), και β) αρνητικά από την ευχαρίστηση (b= ,521, p<.05), την 

οργανωσιακή δέσμευση (b= 3,966, p<.001) και το μακροχρόνιο προσανατολισμό 

(b= ,021, p<.05). 

Υπόθεση 9  

Ο αριθμοδείκτης Απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (b= -10,839, p<.05) σχετίζεται 

θετικά με την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. Κατά συνέπεια, η ανοχή της 

ασάφειας των διευθυντικών στελεχών έχει θετική επίδραση στην κερδοφορία των 

οργανισμών τους. 

Υπόθεση 10 

Κανένας αριθμοδείκτης μέτρησης της επιχειρησιακής αποδοτικότητας 

(δείκτης συνολικής λειτουργικής  αποτελ/τας, ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

και χρηματοοικονομικής μόχλευσης) δε σχετίζεται με ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου. 

10.2 Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι οι στάσεις (συναισθηματικές και 

γνωστικές) των διευθυντικών στελεχών των δύο κλάδων (ΤΠΕ και Τραπεζικού) 

προς την αλλαγή είναι σχετικά θετικές. Τα διευθυντικά στελέχη αισθάνονται μια 

σχετική ευχαρίστηση και κυριαρχία απέναντι στις αλλαγές στο περιβάλλον 

(εσωτερικό και εξωτερικό) των οργανισμών τους, η οποία συνοδεύεται από μια πιο 

αυξημένη διέγερση. Επιδεικνύουν ενισχυμένη σημασία και ενδιαφέρον (εμπλοκή) 

ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις και 

ταυτόχρονα αισθάνονται μια ισχυρή εργασιακή ικανοποίηση. Σε αυτή τη 

κατεύθυνση, εμφανίζουν προσωπικότητα περισσότερο εσωτερικού κέντρου 

ελέγχου και σημαντικές συναισθηματικές ικανότητες. Η μόνη σημαντική 

διαφοροποίηση των δύο κλάδων έγκειται στο ότι τα διευθυντικά στελέχη του 

κλάδου των ΤΠΕ επιδεικνύουν μια μάλλον ουδέτερη/μέτρια δέσμευση, ενώ τα 

αντίστοιχα του τραπεζικού μια ισχυρή. Με τον τρόπο αυτό, όπως προτείνει και η 
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διεθνής βιβλιογραφία, η τρέχουσα συναισθηματική τους συμπεριφορά μπορεί να 

τους επικουρήσει ώστε να ηγηθούν των απαραίτητων πρωτοβουλιών για αλλαγή 

και με αυτό τον τρόπο, να υποστηρίξουν τους οργανωσιακούς στόχους 

αποτελεσματικά (Eby et al., 2000; Kotter, 1995).   

Αντιθέτως, τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης υποδεικνύουν ότι τα 

διευθυντικά στελέχη των δύο κλάδων εμφανίζουν μια αρκετά έντονη μη ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας (ToA_ΤΠΕ=58,05, ToA _Τράπεζες=61,07). Παρόλα αυτά, 

λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική φύση των δύο κλάδων και τον υψηλό ρυθμό 

αλλαγής που βιώνουν σε όρους ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, νεωτερισμού, 

ανάπτυξης και παραγωγικότητας, μπορούμε να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι η 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων μπορεί να χειροτερεύσει και σε τελική ανάλυση να 

αποκαλύψει ότι τα ευρήματα είναι μη ικανοποιητικά και ανησυχητικά.  

Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένας πιθανός λόγος είναι η 

ελληνική οργανωσιακή κουλτούρα (κανόνες και αξίες). Πιο αναλυτικά, τα 

αποτελέσματα της έρευνας του Hofstede (2001) εμφανίζουν ότι η Ελλάδα, από ένα 

δείγμα 56 κρατών, κατέχει το μεγαλύτερο βαθμό αποφυγής αβεβαιότητας και 

ρίσκου (Ελλάδα: 112, μ.ο. υπόλοιπων κρατών: 66,4). Στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και εργασιακές 

ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων, ο βαθμός αποφυγής αβεβαιότητας είναι 67,37 

για το κλάδο των ΤΠΕ και ακόμα υψηλότερος για το τραπεζικό κλάδο (83,02). 

Στην ίδια κατεύθυνση, σύμφωνα με το παγκόσμιο χάρτη πολιτισμικών αξιών 

(Inglehart & Welzel, 2010), η Ελλάδα έχει τη 69η υψηλότερη 

παραδοσιακή/κοσμική-λογική αξία ανάμεσα σε 253 έθνη. Η συγκεκριμένη αξία 

χαρακτηρίζει κοινωνίες στις οποίες δίνεται έμφαση στη σημασία της εξουσίας, στα 

απόλυτα δεδομένα, στις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες και πάνω από όλα στην 

οικονομική ασφάλεια. Επιπροσθέτως, αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι α) η αποφυγή υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας 

(Adamides et. al, 2003) και ασάφειας (Nicolaidis & Katsaros, 2011) χαρακτηρίζει 

την κουλτούρα των ελληνικών οργανισμών και β) η ευελιξία και η 

προσαρμοστικότητα στους ελληνικούς οργανισμούς είναι σε γενικές γραμμές 

χαμηλές και η ανεπίσημη παραβίαση των κανόνων απαγορεύεται, ακόμα κι αν αυτό 

γίνεται προς όφελος των ίδιων των οργανισμών (Nicolaidis, 1992).  

Ο πίνακας 61 απεικονίζει συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της εξέτασης των 

στάσεων (συναισθηματικών και γνωστικών) των διευθυντικών στελεχών των δύο 

κλάδων καθώς και τις στατιστικές διαφοροποιήσεις τους (έλεγχος t-test). 
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Πίνακας 61. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εξεταζόμενων δεικτών 

Διευθυντικά στελέχη 
Δείκτες Κλίμακα 

Κλάδος ΤΠΕ 
Τραπεζικός 
Κλάδος 

Διαφορά (%) 

Ετοιμότητα για αλλαγή και 
Ανοχή της 
ασάφειας/αβεβαιότητας 

#0 έως 100 58,05 61,07 5,20** 

• Καινοτομία #1 έως 28 14,68 15,78 7,49** 
• Πολυπλοκότητα #1 έως 63 30,12 31,53 4,68* 
• Ανικανότητα Επίλυσης #1 έως 21 13,03 13,78 5,76** 

Συναισθήματα     
• Ευχαρίστηση -4 έως +4 0,79 0,17 -78,48*** 
• Κυριαρχία -4 έως +4 0,72 0,27 -62,50*** 
• Διέγερση -4 έως +4 1,24 1,10 -11,29*** 

Εμπλοκή     
• Σημαντικότητα 1 έως 7 5,85 5,66 -3,25* 
• Ενδιαφέρον 1 έως 7 4,89 4,92 0,61+ 

Εργασιακή ικανοποίηση 1 έως 7 5,85 5,55 -5,13** 
Οργανωσιακή δέσμευση 1 έως 7 3,41 5,10 49,56*** 
Κέντρο ελέγχου 1 έως 7 4,17 3,97 -4,80* 
Συναισθηματική 
νοημοσύνη 

0 έως 125 94,12 96,51 2,54* 

• Αυτογνωσία 1 έως 25 18,93 19,15 1,16+ 
• Διαχείριση 

Συναισθημάτων  
1 έως 25 17,81 18,44 3,54* 

• Αυτοκινητοποίηση  1 έως 25 18,54 18,91 2,00* 
• Ενσυναίσθηση  1 έως 25 19,63 19,99 1,83* 
• Διαχείριση σχέσεων  1 έως 25 19,71 20,21 2,54* 
• Ενσυναίσθηση/ 

Κοινωνική Ικανότητα 
1 έως 5 3,85 - - 

• Διαπροσωπική 
συναισθηματική 
ικανότητα 

1 έως 5 
 4,24 - 

• Εσωτερική 
συναισθηματική 
ικανότητα 

1 έως 5 
 3,62 - 

Σημείωση: * p<0.05 , ** p<0.01 , *** p<0.001 , + p<0.1 
#αντίστροφη μέτρηση 

Επιπλέον, η κουλτούρα (κανόνες και αξίες), όπως αποτυπώνεται από τις 

απαντήσεις των διευθυντικών στελεχών, επιβεβαιώνει εν μέρει την σχετική έρευνα 

του Hofstede (2001) που αναφέρει ότι κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα, με ισχυρή αντίσταση για την αλλαγή χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα 

αποφυγής της αβεβαιότητας.  

Πιο αναλυτικά, η κουλτούρα των διευθυντικών στελεχών χαρακτηρίζεται 

από: α) Χαμηλή απόσταση δύναμης, δηλαδή οι εργαζόμενοι αισθάνονται ελεύθεροι 

να διαφωνήσουν με τους προϊσταμένους τους, να επιδεικνύουν πρωτοβουλία και 

να εκφράζουν τις ιδέες τους ελεύθερα, β) Υψηλό ατομικισμό, δηλαδή δίνει έμφαση 

στην προσωπική αυτονομία και ανεξαρτησία, στους προσωπικούς στόχους και 

επιδεικνύει λιγότερο ενδιαφέρον και συναισθηματική προσήλωση στην ομάδα 

(Triandis et al., 1988), γ) Θηλυκότητα, δηλαδή οι κοινωνικοί ρόλοι των φύλων 

συμπίπτουν (τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες ενδιαφέρονται για την ποιότητα 

της ζωής), δ) Υψηλή αποφυγή αβεβαιότητας/ασάφειας, δηλαδή υπάρχουν επίσημοι 
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κανόνες και κανονισμοί, ξεκάθαρα καθορισμένα αντικείμενα και χαμηλή ανοχή της 

διαφοροποίησης από τους κανόνες και τις νόρμες και ε) Μεσοπρόθεσμο 

προσανατολισμό, δηλαδή υπάρχει σεβασμός προς την παράδοση και την 

εκπλήρωση των καθορισμένων κοινωνικών υποχρεώσεων. 

Ο πίνακας 62 απεικονίζει συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της εξέτασης των 

διαστάσεων της κουλτούρας, σε σύγκριση με τα συνολικά αποτελέσματα της 

έρευνας του Hofstede για την Ελλάδα (2001). 

Πίνακας 62. Διαστάσεις κουλτούρας 

   Διευθυντικά στελέχη 

Δείκτες Κλίμακα 

 
Μ.Ο. 

Ελλάδας 
 

Κλάδος 
ΤΠΕ 

Διαφορά 
% 

Τραπεζικός 
Κλάδος 

Διαφορά 
% 

Κουλτούρα 1 έως 5 - 2,63 - 2,44 - 
Απόσταση 
Δύναμης  

0 έως 
100 

60 13,97 -76,72% 23,72 -60,47% 

Ατομικισμός  
0 έως 
100 

35 78,97 125,63% 68,56 95,89% 

Αρρενωπότητα  
0 έως 
100 

57 40,96 -28,14% 37,31 -34,54% 

Αποφυγή της 
Αβεβαιότητας  

0 έως 
100 

112 67,37 -39,85% 83,02 -25,88% 

Μακροχρόνιος 
Προσανατολισμός 

0 έως 
100 

- 45,38 - 43,96 - 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων και 

τα μοντέλα των δύο κλάδων, οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την 

ετοιμότητά για αλλαγή και ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών 

στελεχών του κλάδου των ΤΠΕ είναι (με ιεραρχική σειρά): 1) το κέντρο ελέγχου, 

2) τη σημαντικότητα, 3) τη διέγερση και 4) τον ατομικισμό. Παράλληλα, η 

ετοιμότητα για αλλαγή και η ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών 

στελεχών του κλάδου ΤΠΕ φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά από (με ιεραρχική 

σειρά) α) το ενδιαφέρον και β) την ενσυναίσθηση/κοινωνική ικανότητα. Επιπλέον, 

σχετικά με τα οργανωσιακά και ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, τα 

έτη λειτουργίας της επιχείρησης (15+), το εκπαιδευτικό επίπεδο (ΑΕΙ-ΤΕΙ) και η 

συνολική εργασιακή εμπειρία (6-10 έτη, 11+ έτη) των διευθυντικών στελεχών, 

επηρεάζουν αρνητικά την ετοιμότητά για αλλαγή και την ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας. 

Αντίστοιχα, οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την ετοιμότητά για αλλαγή 

και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του 

τραπεζικού κλάδου είναι (με ιεραρχική σειρά): (με ιεραρχική σειρά) θετικά από: 1) 

τη σημαντικότητα, 2) το κέντρο ελέγχου, 3) τον ατομικισμό, 4) την εσωτερική 

συναισθηματική ικανότητα και 5) την εργασιακή ικανοποίηση.  Παράλληλα, η 

ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού 
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κλάδου επηρεάζεται με τρόπο αρνητικό από (με ιεραρχική σειρά) α) την 

οργανωσιακή δέσμευση, β) το μακροχρόνιο προσανατολισμό και γ) την 

ευχαρίστηση. Τέλος, σχετικά με τα οργανωσιακά και ατομικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων, η ηλικία (35-44), η οικογενειακή κατάσταση (άγαμος), η 

εκπαίδευση (Διδακτορικό & Μεταπτυχιακό) και η εργασιακή εμπειρία στη παρούσα 

θέση (11+ χρόνια) των διευθυντικών στελεχών, επηρεάζουν άμεσα και θετικά την 

ετοιμότητά για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας. 

Ο πίνακας 63 απεικονίζει συγκεντρωτικά τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την ετοιμότητά για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των 

διευθυντικών στελεχών των δύο κλάδων. 

Πίνακας 63. Παράγοντες επηρεασμού της Ανοχής ασάφειας/αβεβαιότητας 

Ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας 
Μεταβλητές 

Κλάδος ΤΠΕ Τραπεζικός Κλάδος 
Συναισθηματικές και Γνωστικές στάσεις 

Ευχαρίστηση  - 
Κυριαρχία   
Διέγερση   
Σημαντικότητα + + 
Ενδιαφέρον -  

Εργασιακή ικανοποίηση  + 
Οργανωσιακή δέσμευση  - 
Κέντρο ελέγχου + + 
Συναισθηματική νοημοσύνη   
• Αυτογνωσία   
• Διαχείριση Συναισθημάτων    
• Αυτοκινητοποίηση    
• Ενσυναίσθηση    
• Διαχείριση σχέσεων    
• Ενσυναίσθηση/ Κοινωνική 

Ικανότητα -  

• Διαπροσωπική 
συναισθηματική ικανότητα   

• Εσωτερική συναισθηματική 
ικανότητα  + 

Κουλτούρα   
• Απόσταση Δύναμης    
• Ατομικισμός   + 
• Αρρενωπότητα    
• Αποφυγή της Αβεβαιότητας    
• Μακροχρόνιος 

Προσανατολισμός 
 - 

Οργανωσιακά χαρακτηριστικά 
• Έτη λειτουργίας  - (15+)  

• Αριθμός εργαζομένων   
• Στάδιο ανάπτυξης    
• Κύκλος εργασιών    

Ατομικά χαρακτηριστικά 
• Φύλο   
• Ηλικία  + (35-44) 
• Οικογενειακή κατάσταση  + (Άγαμος) 
• Εκπαίδευση - (ΑΕΙ-ΤΕΙ) +(Msc) + (PhD) 
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• Συνολική επαγγελματική 
προϋπηρεσία - (6-10, 11+)  

• Επαγγελματική προϋπηρεσία 
στην παρούσα θέση 

  

Επιπλέον, εξαιρετικής σημασίας είναι το γεγονός ότι ο δείκτης απόδοσης 

συνολικών κεφαλαίων (Return On Assets – ROA) σχετίζεται θετικά με την ανοχή 

της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του κλάδου των ΤΠΕ και 

του τραπεζικού κλάδου. Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά την ικανότητα του 

οργανισμού να παράγει κέρδη μέσα από την επένδυση/χρήση των κεφαλαίων του 

(Viverita, 2008).  

Αντίστοιχα, εξαιρετικής σημασίας είναι το γεγονός ότι ο δείκτης απόδοσης 

ιδίων κεφαλαίων (ROE - Return on Equity) σχετίζεται θετικά με την ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του κλάδου των ΤΠΕ. Ο 

συγκεκριμένος αριθμοδείκτης υπολογίζει πόσο κερδοφόρος είναι ένας οργανισμός 

με βάση τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει (Crosson et al., 2008).  

Κατά συνέπεια, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η ανοχή της ασάφειας 

των διευθυντικών στελεχών έχει θετική επίδραση στην κερδοφορία των 

οργανισμών τους και ως εκ τούτου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με τρόπο 

στρατηγικό από τις ανώτατες διευθύνσεις των επιχειρήσεων.  

10.3 Προτάσεις 

Η στατιστική ανάλυση υπογραμμίζει ότι η ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των 

διευθυντικών στελεχών των δύο κλάδων έχει θετική επίδραση στη κερδοφορία 

των οργανισμών τους. Παράλληλα όμως, τα αποτελέσματα της έρευνας 

αποκαλύπτουν μια χαμηλή ετοιμότητα και ένα σχετικό δισταγμό των διευθυντικών 

στελεχών ως προς την ασάφεια και την αβεβαιότητα της αλλαγής. 

Επιπλέον, διεθνείς έρευνες προτείνουν ότι ο συγκεκριμένος δείκτης 

συσχετίζεται θετικά με την εργασιακή ικανοποίηση και την αποδοτικότητα (McNabb 

& Sepic, 1995), τη δημιουργικότητα (Amabile, 1996; Barron & Harrington, 1981), 

την ατομική συνεισφορά στη προσπάθεια για αλλαγή και στις εργασιακές ανάγκες 

(Cunningham et al., 2002), τις κοινωνικές επαφές στον χώρο εργασίας, την 

οργανωσιακή κουλτούρα και τις σχέσεις μάνατζμεντ-ηγεσίας (Hanpachern et al., 

1998), την αποτελεσματική ηγεσία (Rowe & Boulgarides, 1998), την 

επιχειρηματικότητα (Teoh & Foo, 1997), τις συμπεριφορές προς το ρίσκο 

(Johanson, 2000), ενώ συνολικά επηρεάζει σημαντικά τα χαρακτηριστικά της 

ατομικής και οργανωσιακής μάθησης και της προσαρμογής στο εξωτερικό 

περιβάλλον (Drew & Smith, 1995; Edmondson, 2002; Garvin, 2000).  

Για τους παραπάνω λόγους, λαμβάνοντας υπόψη το περίπλοκο και διαρκώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον των δύο κλάδων και παράλληλα, τη σημαντικότητα 
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της συναισθηματικής και γνωστικής συμπεριφοράς κατά την αλλαγή (Huy, 1999), 

είναι κριτικής σημασίας να ενισχυθεί ο βαθμός της ετοιμότητας για αλλαγή και 

ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών.  

Κατά συνέπεια, με βάση τις θεωρίες συναισθηματικής συμπεριφοράς που 

παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5, την οπτική γωνία του στρατηγικού μάνατζμεντ 

που βασίζεται στους διαθέσιμους πόρους (resource-based strategic management) 

και σε πλήρη συμφωνία με τα ερευνητικά αποτελέσματα, προτείνονται 

συγκεκριμένες στρατηγικές πολιτικές οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στη 

αποτελεσματική διαχείριση της ασάφειας/αβεβαιότητας της αλλαγής από τα 

διευθυντικά στελέχη των δύο κλάδων και κατά συνέπεια, να ενισχύσουν την 

στρατηγική ανάπτυξης των οργανισμών τους (δηλ. παροχή περισσότερων, 

καινούριων και καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών για τις υφιστάμενες ή/και για 

καινούριες αγορές, προκειμένου να διαφοροποιήσουν/ενισχύσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους).  

10.3.1 Προτάσεις για το κλάδο των ΤΠΕ 

Σύμφωνα με το μοντέλο των ελληνικών επιχειρήσεων ΤΠΕ, η ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών μπορεί να ενισχυθεί με τις 

ακόλουθες στρατηγικές πολιτικές που αναφέρονται στην (με ιεραρχική σειρά): 1) 

ενδυνάμωση του εσωτερικού κέντρου ελέγχου (internal locus of control), και 2) 

ανάπτυξη της σημαντικότητας (importance) ως προς τις μεταβολές στο εσωτερικό 

και το εξωτερικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, προτείνονται τα παρακάτω: 

Πρόταση 1 -  Ενδυνάμωση εσωτερικού κέντρου ελέγχου: Όπως έδειξαν τα 

αποτελέσματα της έρευνας, τα διευθυντικά στελέχη επιδεικνύουν προσωπικότητα 

εσωτερικού κέντρου ελέγχου κατά τη διάρκεια των αλλαγών στο περιβάλλον των 

οργανισμών τους [(κλίμακα 1 ως 7) 4,19, sd:0,52]. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 

της έρευνας υπογραμμίζουν ότι το κέντρο ελέγχου επηρεάζει άμεσα και σε ένα 

σημαντικό βαθμό την ετοιμότητα για αλλαγή και την ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών (b= -3,383, p<.01). 

Σε αυτή τη κατεύθυνση, διεθνείς έρευνες τονίζουν ότι το εσωτερικό κέντρο 

ελέγχου σχετίζεται με την ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής Judge et al., 1999), 

επιτρέπει τους εργαζόμενους να είναι πιο αποδοτικοί και ευέλικτοι έναντι 

στρεσογώνων συμπεριφορών (Begley & Boyd, 1987), επιδεικνύοντας ταυτόχρονα 

σημαντική ανοχή στην ασάφεια και στην αβεβαιότητα της αλλαγής (Benassi et al., 

1988).  

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την Αναπτυξιακή και Κλινική θεωρία των 

συναισθημάτων (Κεφάλαιο 5, σ. 107-114), οι επιχειρήσεις ΤΠΕ θα πρέπει να 

προσπαθήσουν να ενισχύσουν το εσωτερικό κέντρο ελέγχου των διευθυντικών 
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στελεχών τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω συστηματικής εκπαίδευσης η 

οποία μπορεί να βοηθήσει τα τελευταία α) να εντοπίζουν τα προσωπικά τους 

δυνατά/αδύναμα σημεία ώστε να υιοθετούν τις κατάλληλες τεχνικές μάνατζμεντ 

που επιτρέπουν την απόδοση των επιχειρησιακών εξελίξεων σε προσωπικές 

συμπεριφορές και χαρακτηριστικά (πχ. συμμετοχικές ομάδες εργασίας, υιοθέτηση 

χιούμορ, διενέργεια εκδηλώσεων, Rotter, 1975) και β) να αξιολογούν 

αντικειμενικά τις εργασιακές τους δυνατότητες και κατόπιν, να εργάζονται 

αποτελεσματικά στη βάση της αυτοεξέλιξης ή/και της λήψης ρίσκων στο πλαίσιο 

των καθηκόντων τους (Begley & Boyd, 1987).  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, προτείνεται ότι ο προσωπικός έλεγχος 

(personal control) (μία από τις πέντε βασικές διαστάσεις της ενδυνάμωσης, 

Whetten & Cameron, 1995) μπορεί να διευκολύνει τις επιχειρήσεις ΤΠΕ να 

αυξήσουν το εσωτερικό κέντρο ελέγχου των διευθυντικών στελεχών τους 

(Katsaros and Nicolaidis, 2012). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παροχής 

ενός μείγματος των ακόλουθων βασικών πρακτικών: α) αξιοποίηση των 

προσωπικών βασικών εμπειριών, η οποία βοηθάει τα στελέχη να αξιοποιούν την 

παρελθοντική τους εμπειρία για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων, 

προβλημάτων και δυσκολιών (κωδικοποίηση τεχνογνωσίας), β) παροχή πόρων, το 

οποίο αναφέρεται στην αύξηση της τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης προς τα 

διευθυντικά στελέχη και γ) οργάνωση ομάδων, που αφορά την ενίσχυση των 

ικανοτήτων των διευθυντικών στελεχών ώστε να κάνουν πράγματα που 

υπερβαίνουν τις προσωπικές τους δεξιότητες (πχ. γόνιμη επικοινωνία, διάχυση 

πληροφόρησης, ενίσχυση πλαισίου μάθησης, επιλογή λύσεων τις οποίες μπορούν 

να υλοποιήσουν είτε προσωπικά είτε σε συνεργασία με άλλους) (Whetten & 

Cameron, 1995).  

Πρόταση 2 -  Ανάπτυξη σημαντικότητας: Tα ευρήματα της έρευνας δείχνουν 

ότι τα διευθυντικά στελέχη επιδεικνύουν μεγάλη σημασία ως προς τις αλλαγές στο 

περιβάλλον των οργανισμών τους [(κλίμακα 1 ως 7) 5,85, sd:0,85] και ότι ο 

παράγοντας της σημαντικότητας περιγράφει το 43,17% της συνολικής εμπλοκής 

τους στην αλλαγή. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα στατιστικά αποτελέσματα 

δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας επηρεάζει θετικά την ετοιμότητα για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών 

(b= -2,553, p<.01). 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες, η 

σημαντικότητα διαδραματίζει ένα κρίσιμο ρόλο στην εμπλοκή των εργαζομένων 

κατά την αλλαγή (Hague & Flick, 1989) και για το λόγο αυτό, μπορεί να 

προκαλέσει ευνοϊκές συμπεριφορές προς αυτή (Armenakis et al., 1993). 

Αντίστοιχα, οι ερευνητές προτείνουν ότι είναι αδύνατο τα διευθυντικά στελέχη να 
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αυξήσουν την ετοιμότητα τους για αλλαγή σε περίπτωση που την αντιλαμβάνονται 

ως ένα γεγονός χαμηλής σημαντικότητας και πέρα των τομέων του προσωπικού 

τους ενδιαφέροντος (Curren & Harich, 1994; Hague & Flick, 1989).  

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την Συμπεριφορική και Γνωστική θεωρία των 

συναισθημάτων (Κεφάλαιο 5, σ.91 και σ.99), διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις ΤΠΕ 

θα ωφεληθούν σημαντικά εάν προσπαθήσουν να επηρεάσουν το αίσθημα της 

σημαντικότητας των διευθυντικών στελεχών τους, δεδομένου ότι αυτά πρέπει να 

πρώτα υποστηρίξουν την προσπάθεια για αλλαγή (Curren & Harich, 1994). Οι 

ανώτατες διευθύνσεις των επιχειρήσεων ΤΠΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούν 

στρατηγικές εμπλοκής των διευθυντικών στελεχών κατά την αλλαγή, οι οποίες όχι 

μόνο ενισχύουν την αμφίδρομη επικοινωνία με τον οργανισμό, αλλά ταυτόχρονα 

μεταβιβάζουν το έμμεσο μήνυμα ότι ο οργανισμός εκτιμά την αξία τους και τους 

εμπιστεύεται αρκετά, ώστε να τους περιλαμβάνει στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων (Vithessonthi, 2007). 

Σε αυτή τη κατεύθυνση, οι πρώτες μπορούν να υιοθετήσουν ένα στυλ 

διοίκησης συνεργατικό/συμμετοχικό (Johnson & Scholes, 2002) το οποίο δύναται: 

α) να επιτρέπει στα διευθυντικά στελέχη να αναλαμβάνουν ρόλο συνδέσμου 

μεταξύ ανώτατης διοίκησης και εργαζομένων, εντοπίζοντας τις απαιτήσεις και τα 

εμπόδια της αλλαγής και αναλαμβάνοντας μία ποικιλία ρόλων κατά τη διάρκεια της 

(πχ. προτύπου, μέντορα, μεταφραστή, ηθικού αυτουργού, φύλακα, Floyd & 

Wooldrige, 1994), β) να αντικαθιστά τα αναδυόμενα αρνητικά συναισθήματα (πχ. 

φόβος, άγχος, στρες) με θετικά (πχ. ενθουσιασμό, πάθος ή προσμονή), τα οποία 

μπορούν να αυξήσουν την οργανωσιακή συμμετοχή (Eby et al., 2000; Madsen et 

al., 2005) και τη γνωστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αλλαγής (Oswald et 

al., 1994), γ) να χρησιμοποιεί πολιτικές, όπως ο εμπλουτισμός της εργασίας (job 

enrichment), οι οποίες είναι πιθανό να αυξήσουν τα εργασιακά κίνητρα των 

διευθυντικών στελεχών, το συναίσθημα της σημαντικότητας, τις αρμοδιότητες 

τους και την ικανότητά τους να αξιολογούν τις πρωτοβουλίες για αλλαγή 

(Hackman & Oldman, 1980; Nicolaidis & Katsaros, 2008) και δ) να προάγει 

πράξεις, όπως ο καθησυχασμός των διευθυντικών στελεχών, η χρονικά έγκαιρη 

ανάδραση, η καλλιέργεια κοινωνικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της 

συνοχής, η μείωση της στενής παρακολούθησης, η σύγκλιση των ατομικών αξιών 

και των οργανωσιακών στόχων και η έμφαση τελικό πελάτη (Johnson & Scholes, 

2002). 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, προτείνεται ότι η σημασία (meaning) (μία από 

τις πέντε κύριες διαστάσεις της ενδυνάμωσης; Whetten & Cameron, 1995) επίσης 

μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τις επιχειρήσεις ΤΠΕ να βελτιώσουν τη 

σημαντικότητα που επιδεικνύουν τα διευθυντικά τους στελέχη ως προς την αλλαγή 
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(Nicolaidis & Michalopoulos, 2004). Όπως προτείνουν οι Whetten και Cameron 

(1995), η σημασία αναφέρεται στην αίσθηση αξίας που έχουν οι ενδυναμωμένοι 

υπάλληλοι αναφορικά με το σκοπό, τους στόχους και την αποστολή των 

δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονται. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να 

επηρεάσει θετικά το επίπεδο της εμπλοκής, της συμμετοχής, του ενθουσιασμού και 

της επιμονής ενός εργαζομένου κατά τη διάρκεια της αλλαγής (Whetten & 

Cameron, 1995).  

Από την άλλη πλευρά, τα στατιστικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

παράγοντες του ενδιαφέροντος και της ενσυναίσθησης/κοινωνικής ικανότητας 

επιδρούν αρνητικά στην ετοιμότητα για αλλαγή και στην ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών. Αντίστοιχα, η διεθνής 

βιβλιογραφία προτείνει ότι μερικές φορές εργαζόμενοι με θετικά συναισθήματα και 

υψηλό ενδιαφέρον για την εργασία τους, μπορούν να αντιμετωπίσουν την 

ασάφεια/αβεβαιότητα της αλλαγής με εχθρότητα, επειδή την αντιλαμβάνονται ως 

μια απειλή για τους ίδιους ή τον οργανισμό τους (π.χ. Vakola & Nikolaou, 2005). 

Για το λόγο αυτό, οι ανώτατες διευθύνσεις των επιχειρήσεων ΤΠΕ θα πρέπει να 

εξετάσουν το κέρδος που είναι δυνατό να αποκομίσουν από α) τον 

επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου και της κατεύθυνσης του ενδιαφέροντος 

των διευθυντικών στελεχών τους σχετικά με την οργανωσιακή αλλαγή, και β) την 

αποτελεσματική διαχείριση της ενσυναίσθησης/κοινωνικής ικανότητας των 

διευθυντικών στελεχών τους σε σχέση με τις επιδιώξεις της οργανωσιακής 

αλλαγής. Πιο αναλυτικά: 

Πρόταση 3 -  Επαναπροσδιορισμός ενδιαφέροντος: Όπως προαναφέρθηκε, 

τα διευθυντικά στελέχη επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις αλλαγές στο 

περιβάλλον των οργανισμών τους [(κλίμακα 1 ως 7) 4,89, sd:0,99] και ότι ο 

παράγοντας του ενδιαφέροντος περιγράφει το 18,33% της συνολικής εμπλοκής 

τους με την αλλαγή. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα στατιστικά αποτελέσματα 

δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας επηρεάζει αρνητικά το παράγοντα της 

ετοιμότητας για αλλαγή και ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών 

στελεχών (b= 1,399, p<.05). 

Για το λόγο αυτό, οι ανώτατες διευθύνσεις των επιχειρήσεων ΤΠΕ θα πρέπει 

να επιδιώξουν στοχευμένα τον επαναπροσδιορισμό των συμπεριφορών ανάμειξης 

και ενδιαφέροντος των διευθυντικών στελεχών τους σχετικά με την οργανωσιακή 

αλλαγή (Iverson, 1996; Lawler, 1986). Το πιο κομβικό σημείο σε αυτή τη 

διαδικασία είναι η υπογράμμιση του τρόπου με τον οποίο η πρωτοβουλία αλλαγής 

ταιριάζει με την κουλτούρα, τη δομή και το επίσημο σύστημα του οργανισμού 

(Buller et al., 1985). Προς την κατεύθυνση, σύμφωνα με τη Γνωστική θεωρία των 

συναισθημάτων (Κεφάλαιο 5, σ.96), οι πρώτες μπορούν να υιοθετήσουν ένα στυλ 
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διοίκησης εκπαίδευσης/επικοινωνίας (Johnson & Scholes, 2002) το οποίο μπορεί 

να ενδυναμώσει τις σχέσεις με τα διευθυντικά στελέχη (Rafferty & Rose, 2001; 

Turnipseed, 1990) μέσω της δημιουργίας ενός ευνοϊκού, υποστηρικτικού κλίματος 

(Brewer, 1993), ικανό να τους βοηθήσει στην επικοινωνία των απόψεών τους με 

μεγαλύτερη ευκρίνεια και εμπιστοσύνη (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2006). Με 

τον τρόπο αυτό, η γενική διεύθυνση μπορεί να επηρεάσει το ενδιαφέρον των 

διευθυντικών στελεχών για την αλλαγή και να αναδείξει τη σημαντικότητά της 

συμμετοχή τους.  

Επιπρόσθετα, οι ανώτατες διευθύνσεις των επιχειρήσεων ΤΠΕ πρέπει να 

εξετάσουν τρόπους α) ενίσχυσης της εσωτερικής και εξωτερικής πληροφόρησης 

(επίσημης και ανεπίσημης) (Curren & Harich, 1994) προκειμένου να διευκολύνουν 

τα διευθυντικά τους στελέχη να αντιλαμβάνονται όλες τις σημαντικές και 

ενδιαφέρουσες πλευρές της αλλαγής, β) διέγερσης των συναισθηματικών 

συμπεριφορών που αφορούν τις σχετικές προκλήσεις (Madsen et al., 2005), έτσι 

ώστε τα διευθυντικά τους στελέχη να αυξήσουν την ποιότητα στην εργασία τους 

κατά την οργανωσιακή αλλαγή, γ) παροχής στα διευθυντικά τους στελέχη τη 

δυνατότητα να κατανοούν τη σημασία της αλλαγής και να προσωποποιούν 

απόλυτα τα μελλοντικά στρατηγικά οράματα μέσω χρήσης συγκεκριμένων 

στρατηγικών εργαλείων (π.χ. μελλοντικές έρευνες, στρατηγική αλλαγή σε 

πραγματικές συνθήκες, open spaces διαδικασίες), και δ) δημιουργικής 

εκμετάλλευσης του ενδιαφέροντος των διευθυντικών στελεχών, προκειμένου να 

διασφαλίσουν την υποστήριξή της αλλαγής, ακόμα κι αν αυτό συνεπάγεται 

περισσότερο χρόνο και προσπάθεια (π.χ. σύνδεση ατομικών και οργανωσιακών 

στόχων, συνεχής ανάδραση,  ενδιάμεση εορτασμοί επιτευχθέντων στόχων κτλ, 

Madsen et al., 2005). Άλλωστε, η κατάλληλη μορφή εμπλοκής/ενδιαφέροντος 

μπορεί να προτρέψει τα διευθυντικά στελέχη να ταυτιστούν δυναμικά με την 

αλλαγή και να ασχοληθούν πραγματικά με το είδος της εργασίας που 

αναλαμβάνουν  κατά τη διάρκειά της και έτσι, να συμμετάσχουν πιο ενεργά (Blau 

& Boal, 1987). 

Πρόταση 4 -  Διαχείριση ενσυναίσθησης/κοινωνικής ικανότητας: Τα 

διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων ΤΠΕ έχουν σχετικά θετική 

ενσυναίσθηση/κοινωνική ικανότητα [(κλίμακα 1 ως 5) 3,85, sd:0,62], ενώ ο 

συγκεκριμένος παράγοντας περιγράφει το 25,83% της συνολικής συναισθηματικής 

τους νοημοσύνης. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα στατιστικά αποτελέσματα δείχνουν 

ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας επηρεάζει αρνητικά το παράγοντα της 

ετοιμότητας για αλλαγή και ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών 

στελεχών (b= ,376, p<.05).  
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Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη Κοινωνική και την Αναπτυξιακή θεωρία των 

συναισθημάτων (Κεφάλαιο 5, σ.107-110), προτείνεται ότι οι ανώτατες διευθύνσεις 

των επιχειρήσεων ΤΠΕ πρέπει να επιδιώξουν την αποτελεσματική διαχείριση της 

ενσυναίσθησης/κοινωνικής ικανότητας των διευθυντικών στελεχών τους σε σχέση 

με την οργανωσιακή αλλαγή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αύξησης της 

ενεργής συμμετοχής και των καθημερινών συναλλαγών με τους υπεύθυνους για 

την εισαγωγή της αλλαγής. Άλλωστε, η αυτό-ανακάλυψη (self-discovery) μέσω α) 

της συμμετοχής στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, β) της 

κοινωνικής συναλλαγής με αυτούς που εισάγουν/διοικούν την αλλαγή και γ) της 

εμπιστοσύνης των ανώτατων διευθύνσεων στη σοφία των στελεχών, μπορεί να 

δημιουργήσει μία αυθεντική αίσθηση κατανόησης της αλλαγής και για το λόγο 

αυτό, να προκαλέσει αυξανόμενη ετοιμότητα (McNabb & Sepic, 1995). 

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Φιλόδοξη, τη Κοινωνική και την Αναπτυξιακή 

θεωρία των συναισθημάτων (Κεφάλαιο 5, σ.107-110), οι ανώτατες διευθύνσεις 

των επιχειρήσεων ΤΠΕ θα ωφεληθούν σημαντικά εάν προσπαθήσουν να 

ενισχύσουν τη γνώση και την υποστήριξη των διευθυντικών τους στελεχών 

αναφορικά με τις επιδιωκόμενες αλλαγές, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα των 

παρακάτω πολιτικών: α) ενίσχυση της ενεργής εμπλοκής και συμμετοχής τους 

τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της προτεινόμενης αλλαγής (π.χ. 

συμμετοχικό στυλ διοίκησης, αυτοδιαχείρηση, αυτονομία, αυξημένες δικαιοδοσίες 

σε σχέση με τη περιοχή ευθύνης τους, Lawler et al., 1995), β) καλλιέργεια 

δυναμικών μαθησιακών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού (π.χ. 

δεξαμενές γνώσεις, εναλλαγή καθηκόντων και υποχρεώσεων; Parker, 1998; 

Parker et al, 2001), γ) διοικητική αποκέντρωση (Mowday et al., 1982) και 

ευέλικτες οργανωσιακές δομές όπου η συνεργασία και ο έλεγχος βασίζονται σε 

κοινούς στόχους και όχι σε παγιωμένους κανόνες και διαδικασίες (Walton, 1985), 

δ) ανάπτυξη υποστηρικτικών ομάδων, ειδικών συναντήσεων και παροχή μέσων 

σταθερής ενίσχυσης για αυτούς που καλούνται να αλλάξουν (π.χ. έπαινοι, bonus, 

εορτασμοί) (Cummings & Worley, 2005), ε) ανοικτό σύστημα επικοινωνίας/ 

πληροφόρησης (κάθετο και οριζόντιο) συνδυασμένο με θελκτικές μελλοντικές 

προοπτικές καριέρας (Caldwell et al., 1990; Gallie & White, 1993; Morris et 

al.,1993), στ) σύνδεση του συντονισμού και του έλεγχου της αλλαγής στη βάση 

κοινών στόχων (Walton, 1985), συμμετοχικής ηγεσίας και ανοιχτής επικοινωνίας 

(Peeters & Meijer, 1995), και ζ) διαρκή μέριμνα για την ενίσχυση της 

συναισθηματικής (επιθυμία υποστήριξης μίας αλλαγής), της συνεχιζόμενης 

(παραδοχή ότι υπάρχει κόστος από την αντίσταση στην αλλαγή) και της 

τυποποιημένης (αίσθηση υποχρέωσης να στηρίξει κανείς τον οργανισμό) 

δέσμευσης ως προς την προτεινόμενη αλλαγή  (Herscovitch & Meyer, 2002). 
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10.3.2 Προτάσεις για το τραπεζικό κλάδο 

Σύμφωνα με το μοντέλο του τραπεζικού κλάδου η ετοιμότητα για αλλαγή και η 

ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών μπορεί να 

ενισχυθεί με τις ακόλουθες στρατηγικές πολιτικές που αναφέρονται στην (με 

ιεραρχική σειρά): 1) ανάπτυξη της στάσης της σημαντικότητας (importance) ως 

προς τις μεταβολές στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, 2) ενδυνάμωση 

του εσωτερικού κέντρου ελέγχου (internal locus of control), 3) ενίσχυση του 

ατομικισμού (individualism), 4) τόνωση της εσωτερικής συναισθηματικής 

ικανότητας (self awareness, managing emotions, motivating oneself), και 5) 

ανάπτυξη της εργασιακής ικανοποίησης (job satisfaction). Πιο αναλυτικά:  

Πρόταση 1 -  Ανάπτυξη σημαντικότητας: Tα ευρήματα της έρευνας δείχνουν 

ότι τα διευθυντικά στελέχη επιδεικνύουν μεγάλη σημασία ως προς τις αλλαγές στο 

περιβάλλον των οργανισμών τους [(κλίμακα 1 ως 7) 5,66, sd:0,87] και ότι ο 

παράγοντας της σημαντικότητας περιγράφει το 45,14% της συνολικής εμπλοκής 

τους στην αλλαγή. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα στατιστικά αποτελέσματα 

δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας επηρεάζει θετικά την ετοιμότητα για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών 

(b= -1,727, p<0.01). 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες, η 

σημαντικότητα διαδραματίζει ένα κρίσιμο ρόλο στην εμπλοκή των εργαζομένων 

κατά την αλλαγή (Hague & Flick, 1989) και για το λόγο αυτό, μπορεί να 

προκαλέσει ευνοϊκές συμπεριφορές προς αυτή (Αρμενάκης et al., 1993). 

Αντίστοιχα, οι ερευνητές προτείνουν ότι είναι αδύνατο τα διευθυντικά στελέχη να 

αυξήσουν την ετοιμότητα τους για αλλαγή σε περίπτωση που την αντιλαμβάνονται 

ως μία διαδικασία χαμηλής σημαντικότητας και πέραν των τομέων του προσωπικού 

τους ενδιαφέροντος (Curren & Harich, 1994; Hague & Flick, 1989).  

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την Συμπεριφορική και Γνωστική θεωρία των 

συναισθημάτων (Κεφάλαιο 5, σ.91 και σ.96),  διαπιστώνεται ότι οι ελληνικές 

τράπεζες θα ωφεληθούν σημαντικά εάν προσπαθήσουν να επηρεάσουν το αίσθημα 

της σημαντικότητας των διευθυντικών στελεχών τους, δεδομένου ότι αυτά πρέπει 

να πρώτα υποστηρίξουν την προσπάθεια για αλλαγή (Curren & Harich, 1994). Οι 

ανώτατες διευθύνσεις των τραπεζών θα πρέπει να χρησιμοποιούν στρατηγικές 

εμπλοκής των διευθυντικών στελεχών κατά την αλλαγή, οι οποίες όχι μόνο 

ενισχύουν την αμφίδρομη επικοινωνία με τον οργανισμό, αλλά ταυτόχρονα 

μεταβιβάζουν το έμμεσο μήνυμα ότι ο οργανισμός εκτιμά την αξία τους και τους 

εμπιστεύεται αρκετά, ώστε να τους περιλαμβάνει στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων (Vithessonthi, 2007). 
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Σε αυτή τη κατεύθυνση, οι πρώτες μπορούν να υιοθετήσουν ένα στυλ 

διοίκησης συνεργατικό/συμμετοχικό (Johnson & Scholes, 2002) το οποίο δύναται: 

α) να επιτρέπει στα διευθυντικά στελέχη να αναλαμβάνουν ρόλο συνδέσμου 

μεταξύ ανώτατης διοίκησης και εργαζομένων, εντοπίζοντας τις απαιτήσεις και τα 

εμπόδια της αλλαγής και αναλαμβάνοντας μία ποικιλία ρόλων κατά τη διάρκεια της 

(πχ. προτύπου, μέντορα, μεταφραστή, ηθικού αυτουργού, φύλακα, Floyd & 

Wooldrige, 1994), β) να αντικαθιστά τα αναδυόμενα αρνητικά συναισθήματα (πχ. 

φόβος, άγχος, στρες) με θετικά (πχ. ενθουσιασμό, πάθος ή προσμονή), τα οποία 

μπορούν να αυξήσουν την οργανωσιακή συμμετοχή (Eby et al., 2000; Madsen et 

al., 2005) και τη γνωστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αλλαγής (Oswald et 

al., 1994), γ) να χρησιμοποιεί πολιτικές, όπως ο εμπλουτισμός της εργασίας (job 

enrichment), οι οποίες είναι πιθανό να αυξήσουν τα εργασιακά κίνητρα των 

διευθυντικών στελεχών, το συναίσθημα της σημαντικότητας, τις αρμοδιότητες 

τους και την ικανότητά τους να αξιολογούν τις πρωτοβουλίες για αλλαγή 

(Hackman & Oldman, 1980; Nicolaidis & Katsaros, 2008) και δ) να προάγει 

πράξεις, όπως ο καθησυχασμός των διευθυντικών στελεχών, η χρονικά έγκαιρη 

ανάδραση, η καλλιέργεια κοινωνικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της 

συνοχής, η μείωση της στενής παρακολούθησης, η σύγκλιση των ατομικών αξιών 

και των οργανωσιακών στόχων και η έμφαση τελικό πελάτη (Johnson & Scholes, 

2002). 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, προτείνεται ότι η σημασία (meaning) (μία από 

τις πέντε κύριες διαστάσεις της ενδυνάμωσης, Whetten & Cameron, 1995) επίσης 

μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τις ελληνικές τράπεζες να βελτιώσουν τη 

σημαντικότητα που επιδεικνύουν τα διευθυντικά τους στελέχη ως προς την αλλαγή 

(Nicolaidis & Michalopoulos, 2004). Όπως προτείνουν οι Whetten και Cameron 

(1995), η σημασία αναφέρεται στην αίσθηση αξίας που έχουν οι ενδυναμωμένοι 

υπάλληλοι αναφορικά με το σκοπό, τους στόχους και την αποστολή των 

δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονται. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να 

επηρεάσει θετικά το επίπεδο της εμπλοκής, της συμμετοχής, του ενθουσιασμού και 

της επιμονής ενός εργαζομένου κατά τη διάρκεια της αλλαγής (Whetten & 

Cameron, 1995).  

Πρόταση 2 - Ενδυνάμωση εσωτερικού κέντρου ελέγχου: Tα ευρήματα της 

έρευνας δείχνουν ότι τα διευθυντικά στελέχη επιδεικνύουν προσωπικότητα 

εσωτερικού κέντρου ελέγχου κατά τη διάρκεια των αλλαγών στο περιβάλλον των 

οργανισμών τους [(κλίμακα 1 ως 7) 3,97, sd:0,62]. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 

της έρευνας υπογραμμίζουν ότι το κέντρο ελέγχου επηρεάζει άμεσα και σε ένα 

σημαντικό βαθμό την ετοιμότητα για αλλαγή και την ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών (b= -2,305, p<.01). 
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Σε αυτή τη κατεύθυνση, διεθνείς έρευνες τονίζουν ότι το εσωτερικό κέντρο 

ελέγχου σχετίζεται με την ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής Judge et al., 1999), 

επιτρέπει τους εργαζόμενους να είναι πιο αποδοτικοί και ευέλικτοι έναντι 

στρεσογώνων συμπεριφορών (Begley & Boyd, 1987), επιδεικνύοντας ταυτόχρονα 

σημαντική ανοχή στην ασάφεια και στην αβεβαιότητα της αλλαγής (Benassi et al., 

1988).  

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την Αναπτυξιακή και Κλινική θεωρία των 

συναισθημάτων (Κεφάλαιο 5, σ.107-111), οι ανώτατες διευθύνσεις των ελληνικών 

τραπεζών θα πρέπει να προσπαθήσουν να ενισχύσουν το εσωτερικό κέντρο 

ελέγχου των διευθυντικών στελεχών τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

συστηματικής εκπαίδευσης η οποία μπορεί να βοηθήσει τα τελευταία α) να 

εντοπίζουν τα προσωπικά τους δυνατά/αδύναμα σημεία ώστε να υιοθετούν τις 

κατάλληλες τεχνικές μάνατζμεντ που επιτρέπουν την απόδοση των επιχειρησιακών 

εξελίξεων σε προσωπικές συμπεριφορές και χαρακτηριστικά (πχ. συμμετοχικές 

ομάδες εργασίας, υιοθέτηση χιούμορ, διενέργεια εκδηλώσεων, Rotter, 1975) και 

β) να αξιολογούν αντικειμενικά τις εργασιακές τους δυνατότητές και κατόπιν, να 

εργάζονται αποτελεσματικά στη βάση της αυτοεξέλιξης ή/και της λήψης ρίσκων 

στο πλαίσιο των καθηκόντων τους (Begley & Boyd, 1987).  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, προτείνεται ότι ο προσωπικός έλεγχος (personal 

control) (μία από τις πέντε βασικές διαστάσεις της ενδυνάμωσης, Whetten & 

Cameron, 1995) μπορεί να διευκολύνει τις ελληνικές τράπεζες να αυξήσουν το 

εσωτερικό κέντρο ελέγχου των διευθυντικών στελεχών τους. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της παροχής ενός μείγματος των ακόλουθων βασικών πρακτικών: 

α) αξιοποίηση των προσωπικών βασικών εμπειριών, η οποία βοηθάει τα στελέχη να 

αξιοποιούν την παρελθοντική τους εμπειρία για την αντιμετώπιση των 

αναδυόμενων προκλήσεων, προβλημάτων και δυσκολιών (κωδικοποίηση 

τεχνογνωσίας), β) παροχή πόρων, το οποίο αναφέρεται στην αύξηση της τεχνικής 

και διοικητικής υποστήριξης προς τα διευθυντικά στελέχη και γ) οργάνωση 

ομάδων, που αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων των διευθυντικών στελεχών 

ώστε να κάνουν πράγματα που υπερβαίνουν τις προσωπικές τους δεξιότητες (πχ. 

γόνιμη επικοινωνία, διάχυση πληροφόρησης, ενίσχυση πλαισίου μάθησης, επιλογή 

λύσεων τις οποίες μπορούν να υλοποιήσουν είτε προσωπικά είτε σε συνεργασία με 

άλλους) (Whetten & Cameron, 1995).  

Πρόταση 3 - Ενίσχυση Ατομικισμού: Tα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι τα 

διευθυντικά στελέχη, σε αντιδιαστολή με την γενικότερη ελληνική κουλτούρα, 

επιδεικνύουν σημαντικό ατομικισμό στη κουλτούρα τους [(κλίμακα 0 ως 100) 

68,56, μ.ο. Ελλάδας:35,00]. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας 

υπογραμμίζουν ότι ο ατομικισμός επηρεάζει άμεσα και σε ένα σημαντικό βαθμό την 
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ετοιμότητα για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των 

διευθυντικών στελεχών  (b= -,024, p<.01).  

Η διεθνής βιβλιογραφία τονίζει ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας περιγράφει 

τον βαθμό στον οποίον μια κουλτούρα βασίζεται και υποτάσσεται στο άτομο ή την 

ομάδα και χαρακτηρίζει κυρίως κοινωνίες με μεγάλη οικονομική ανάπτυξη όπου οι 

δεσμοί μεταξύ των ατόμων είναι χαλαροί, ο καθένας πιστεύει ότι πρώτα οφείλει να 

προστατεύσει τον εαυτό του και για την επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων 

χρησιμοποιούνται στρατηγικές αντιπαράθεσης.  

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη Φιλόδοξη θεωρία των συναισθημάτων 

(Κεφάλαιο 5, σ.99), διαπιστώνεται ότι οι ανώτατες διευθύνσεις των τραπεζών θα 

ωφεληθούν σημαντικά αν προσπαθήσουν να ενισχύσουν το συγκεκριμένο 

παράγοντα, χρησιμοποιώντας πολιτικές που προβάλουν την εμπιστοσύνη, τη 

φροντίδα, το ενδιαφέρον και τη δικαιοσύνη εκ μέρους της διοίκησης, ως μορφή 

κοινωνικής ανταλλαγής (Sitkin & Bies, 1993). Πιο αναλυτικά πρέπει να: α) 

θεσπίσουν ένα αξιοκρατικό, διαφανές και δυναμικό σύστημα προσλήψεων και 

προαγωγών βασισμένο στις πραγματικές ικανότητες και δεξιότητες των 

διευθυντικών στελεχών και το οποίο θα είναι εφικτό να τα κινητοποιήσει προς την 

επίτευξη των ατομικών και οργανωσιακών στόχων (Shapiro & Kirkman, 1999), β) 

υιοθετήσουν ένα δίκαιο και δυναμικό σύστημα αμοιβών το οποίο να δίνει επαρκή 

κίνητρα στα διευθυντικά στελέχη να εργάζονται περισσότερες ώρες στη 

κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της αλλαγής (Hofstede, 1996), γ) δώσουν 

την απαιτούμενη έμφαση στην ενθάρρυνση της επίδειξης ευελιξίας, πρωτοβουλίας 

και αυτονομίας από τα διευθυντικά στελέχη και η οποία θα αποτυπώνεται στο 

στρατηγικό σχεδιασμό (Ansoff, 1989), δ) εξασφαλίσουν ένα πλαίσιο μάθησης το 

οποίο θα είναι προσανατολισμένο στην ατομική υποστήριξη των διευθυντικών 

στελεχών κατά τη διάρκεια προσπάθειας επίτευξης των στόχων τους (π.χ. 

δεξαμενές γνώσης, βέλτιστες πρακτικές, βάσεις δεδομένων με κωδικοποιημένη τη 

παρελθοντική εμπειρία, εκπαίδευση σε νέες μεθόδους εργασίας με έμφαση στη νέα 

τεχνολογία, Liebowitz & Megbolugbe, 2003), ε) ενισχύσουν την εσωτερική 

υποκίνηση των διευθυντικών στελεχών μέσω της ανάθεσης αυξημένων 

καθηκόντων (Yousef, 1998) και στ) φροντίσουν να δίδεται η ευκαιρία στα 

διευθυντικά στελέχη είτε να ολοκληρώνουν το έργο το οποίο έχουν αναλάβει, είτε 

όταν δεν έχουν την ευκαιρία αυτή, να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την 

εξέλιξή του και να αποτιμήσουν την ατομική τους συμβολή (Alee, 2002). 

Πρόταση 4 - Τόνωση εσωτερικής συναισθηματικής ικανότητας: Τα 

διευθυντικά στελέχη έχουν σε υψηλό βαθμό την εσωτερική συναισθηματική 

ικανότητα στο εργασιακό τους περιβάλλον [(κλίμακα 1 ως 5) 3,62, sd:0,60], ενώ 

ο συγκεκριμένος παράγοντας περιγράφει το 11,82% της συνολικής 
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συναισθηματικής τους νοημοσύνης. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα στατιστικά 

αποτελέσματα δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας επηρεάζει θετικά την 

ετοιμότητα για αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των 

διευθυντικών στελεχών (b= -1,731, p<.01). 

Αντίστοιχα, η διεθνής βιβλιογραφία προτείνει ότι τα διευθυντικά στελέχη θα 

πρέπει να αναπτύσσουν διαρκώς τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και τις 

σχετικές ικανότητες, προκειμένου α) να αυξάνουν την ετοιμότητα τους για αλλαγή 

και την ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των συναισθημάτων τους 

(Boyatzis, 2000; Goleman, 1998), β) να προσαρμόζονται ευκολότερα σε 

συναισθηματικές αγκυλώσεις που προκαλούνται από την αλλαγή και να έχουν 

μεγαλύτερη συναίσθηση των συναισθημάτων που βιώνουν (George & Jones, 

2001).  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, σύμφωνα με τη Κοινωνική και την Αναπτυξιακή 

θεωρία των συναισθημάτων (Κεφάλαιο 5, σ.107-110),, προτείνεται ότι η αυτό-

αποτελεσματικότητά (self efficacy) (μία από τις πέντε κύριες διαστάσεις της 

ενδυνάμωσης, Whetten & Cameron, 1995) μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τις 

ανώτατες διευθύνσεις των τραπεζών προκειμένου να αυξήσουν τη εσωτερική 

συναισθηματική ικανότητα των διευθυντικών στελεχών τους (Nicolaidis & 

Katsaros, 2011; Nicolaidis & Michalopoulos, 2004, Wanberg & Banas, 2000). Η 

αυτό-αποτελεσματικότητά αναφέρεται στην εμπιστοσύνη που το άτομο έχει στον 

εαυτό του όσον αφορά τις ικανότητές του και λειτουργεί ως παράγοντας κλειδί 

στην αξιολόγηση των περιβαλλοντολογικών εξελίξεων. Η ενίσχυση της μπορεί να 

επιτευχθεί όταν οι οργανισμοί (Bandura, 1986): α) εκμεταλλεύονται πλήρως τις 

ατομικές, βασικές εμπειρίες των στελεχών τους, οι οποίες αποκτούνται κατά τη 

διάρκεια επιτυχούς επιτέλεσης ενός έργου ή επίλυσης ενός προβλήματος, β) 

κωδικοποιούν τους αναγκαίους τρόπους συμπεριφοράς κατά την αλλαγή και τους 

μεταφέρουν μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα διευθυντικά 

τους στελέχη και γ) εξασφαλίζουν ότι τα διευθυντικά τους στελέχη λαμβάνουν όλη 

την απαραίτητη πληροφόρηση (π.χ. αντικειμενικά δεδομένα, πληροφορίες σχετικά 

τόσο με την εργασία τους όσο και με τεχνικές παραμέτρους, δια-τμηματικές και 

δια-λειτουργικές πληροφορίες, έγκαιρη χρονικά και ακριβής ενημέρωση, διάχυση 

του στρατηγικού οράματος) ώστε να μπορούν κατόπιν να διαχειρίζονται την 

ασάφεια και την αβεβαιότητα με τρόπο πιο αποτελεσματικό και γόνιμο. 

Πρόταση 5 - Ανάπτυξη εργασιακής ικανοποίησης: Tα ευρήματα της έρευνας 

δείχνουν ότι τα διευθυντικά στελέχη επιδεικνύουν σημαντική εργασιακή 

ικανοποίηση προ τις αλλαγές στο περιβάλλον των οργανισμών τους [(κλίμακα 1 ως 

7) 5,55, sd:1,07]. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα στατιστικά αποτελέσματα δείχνουν 

ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας επηρεάζει σημαντικά την ετοιμότητα για αλλαγή 
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και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών (b= -,784, 

p<0.05). 

Αντίστοιχα, η διεθνής βιβλιογραφία προτείνει ότι η εργασιακή ικανοποίηση 

σχετίζεται με την ετοιμότητα για αλλαγή, την αποδοτικότητα, τα κέρδη, τη 

οργανωσιακή αφοσίωση, την οργανωσιακή δέσμευση, τη συμμετοχή, τη πίστη 

(Sagie, 1998; Yoon & Thye, 2002), την ικανοποίηση και την αφοσίωση των 

πελατών (Schnaider & Bowen, 1985). Παράλληλα, αν και δεν μπορεί να 

υποστηριχθεί πλήρως ότι ένας ικανοποιημένος εργαζόμενος είναι πιο αποδοτικός, 

ένας «ικανοποιημένος» οργανισμός είναι πιο αποδοτικός (Cook & Hunsaker, 

2001). 

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την Αναπτυξιακή και τη Φιλόδοξη θεωρία των 

συναισθημάτων (Κεφάλαιο 5, σ.99 και σ.107), οι ανώτατες διευθύνσεις των 

τραπεζών θα πρέπει: α) να υποστηρίζουν τα διευθυντικά τους στελέχη ώστε να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη (ποιοτική και ποσοτική) για τη συναισθηματική πλευρά 

(ευχαρίστηση) της εργασίας τους, β) να επηρεάζουν τα συναισθήματά τους 

στοχεύοντας στην ταύτιση των σημαντικών προσωπικών αξιών και των 

οργανωσιακών στόχων κατά την αλλαγή (Whetten & Cameron, 1995), γ) να 

αντικαθιστούν τα απαισιόδοξα συναισθήματα που προκαλούνται στα διευθυντικά 

στελέχη από την ασάφεια/αβεβαιότητα της αλλαγής με αισιόδοξα, 

χρησιμοποιώντας πρακτικές που αφορούν για παράδειγμα την ενημέρωση σχετικά 

με τα οφέλη της αλλαγής, τη θέσπιση ανεπίσημων κοινωνικών δραστηριοτήτων 

που προάγουν την συνοχή και ενθαρρύνουν τη φιλία και τον καθησυχασμό 

αναφορικά με το οργανωσιακό και το ατομικό μέλλον (Whetten & Cameron, 

1995), δ) να εξαλείφουν τα εμπόδια εργασιακής αποδοτικότητας των διευθυντικών 

τους στελεχών (π.χ. άδικες ανισότητες στις πληρωμές, καταχρηστικός έλεγχος, 

ευνοιοκρατία, φτωχές εργασιακές συνθήκες, ελλιπής επικοινωνία) (Robbins, 

1996), ε) να ενισχύουν την κατακόρυφη ροή πληροφοριών σε σχέση με τα 

επίπεδα απόδοσης των εργαζομένων, αλλά και να φροντίζουν για τον 

επανασχεδιασμό των εργασιών στα τμήματα, δημιουργώντας καθήκοντα με 

ευρύτερο αντικείμενο, ικανοποιητική ποικιλία και ενδιαφέρον (Wheatley, 1994), 

στ) να επιδεικνύουν σημαντικό ενδιαφέρον για συγκεκριμένα εργασιακά 

χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από την αλλαγή και ταυτόχρονα επηρεάζουν 

σημαντικά το αίσθημα ικανοποίησης κατά την εργασία (π.χ. ποικιλία δεξιοτήτων-

skill variety, ταυτότητα έργου-task identity, σημαντικότητα-significance, 

αυτονομία-autonomy) (Hackman & Oldham, 1980), ζ) να ενδιαφέρονται για τη 

εργασιακή δικαιοσύνη (νομής & διαδικαστική) κατά τη διάρκεια της αλλαγής (δηλ. 

ορθότητα των διαδικασιών και μέσων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

των εργαζομένων) (DeConick & Stilwell, 1996) και ζ) να διευκρινίζουν ότι οι 
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στόχοι που τίθενται στα διευθυντικά στελέχη άπτονται των εκάστοτε υφιστάμενων 

συνθηκών και να προβλέπουν πάντα μια αμοιβή (πραγματική ή συμβολική) όταν 

αυτοί επιτυγχάνονται (Cook & Hunsaker, 2001). 

Παράλληλα, τα στατιστικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι παράγοντες της 

οργανωσιακής δέσμευσης, της ευχαρίστησης και του μακροχρόνιου 

προσανατολισμού επιδρούν αρνητικά στην ετοιμότητα για αλλαγή και στην ανοχή 

της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών. Πιο αναλυτικά, τα 

ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι τα διευθυντικά στελέχη α) επιδεικνύουν 

μεγάλη οργανωσιακή δέσμευση [(κλίμακα 1 ως 7) 5,10, sd:0,83] και ότι ο 

συγκεκριμένος παράγοντας επηρεάζει αρνητικά την ετοιμότητα για αλλαγή και την 

ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών (b= 3,466, p<.01), 

β) αισθάνονται οριακά ευχαριστημένα προς τις αλλαγές στο εργασιακό τους 

περιβάλλον [(κλίμακα -4 ως +4) 0,17, sd: 2,05], ότι παράγοντας της 

ευχαρίστησης περιγράφει το 54,21% της συναισθηματικής τους αντίδρασης προς 

την αλλαγή και παράλληλα και επηρεάζει αρνητικά την ετοιμότητα για αλλαγή και 

την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών (b= ,390, 

p<.01), και γ) επιδεικνύουν σχετικά μεσοπρόθεσμο χρονικό προσανατολισμό στη 

κουλτούρα τους [(κλίμακα 0 ως 100) 43,96] και ότι ο μακροχρόνιος 

προσανατολισμός επηρεάζει αρνητικά την ετοιμότητα για αλλαγή και την ανοχή 

της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών (b= ,021, p<.01).  

Αντίστοιχα, αν και η πλειοψηφία της έρευνας προτείνει ότι η οργανωσιακή 

δέσμευση (π.χ. Cordey et al., 1993; Iverson 1996; Lau & Woodman, 1995) και  η 

ευχαρίστηση (Cordery et al., 1993; Fugate et al., 2008; Iverson, 1996; Wanberg 

& Banas, 2000) παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποδοχή της αλλαγής από τους 

εργαζομένους, υπάρχουν και έρευνες που έχουν δείξει το αντίθετο. Για 

παράδειγμα, συγκεκριμένοι συγγραφείς έχουν βρει ότι πολύ αφοσιωμένοι 

εργαζόμενοι (Mathieu & Zajac 1990; Mowday, et al., 1979; Randall, 1987), με 

θετικά και ευχάριστα συναισθήματα για το εργασιακό τους περιβάλλον (Vakola & 

Nikolaou, 2005), μπορεί να αντιταχθούν στην αλλαγή και να αντιμετωπίσουν την 

ασάφεια/αβεβαιότητα που εσωκλείει με εχθρότητα, επειδή την αντιλαμβάνονται ως 

μια απειλή για τους ίδιους ή/και τον οργανισμό τους. Παράλληλα, τονίζεται ότι ο 

μεσοπρόθεσμος προσανατολισμός που χαρακτηρίζει τις αναπτυγμένες οικονομίες 

(π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Αυστραλία, Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά) στοχεύει 
στο άμεσο αποτέλεσμα με τη προϋπόθεση πάντα ότι αυτό είναι γνωστό και 

επιθυμητό (Hofstede, 1997).  

Ως εκ τούτου, προτείνεται: 

Πρόταση 6 - Παροχή κατάλληλου μηνύματος αλλαγής: Κάθε άτομο φιλτράρει 

μέσω της δικής του αντίληψης εάν η αλλαγή αποτελεί απειλεί ή όφελος. Το 
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μοναδικό σχήμα κάθε ατόμου του τι είναι ή τι αντιπροσωπεύει η αλλαγή (και η 

ασάφεια/αβεβαιότητα που περιλαμβάνει), καθορίζει την υποστήριξη του ως προς 

αυτή (Mack et al., 1998). 

Κατά συνέπεια, και σε συμφωνία με τη Φιλόδοξη, τη Κοινωνική και την 

Αναπτυξιακή θεωρία των συναισθημάτων (Κεφάλαιο 5, σ.99 και σ.107-110), 

προτείνεται ότι οι ανώτατες διευθύνσεις των τραπεζών θα ωφεληθούν σημαντικά 

εάν προσπαθήσουν να επαναπροσδιορίσουν το περιεχόμενο της εργασιακής 

δέσμευσης, της ευχαρίστησης και του χρονικού προσανατολισμού των 

διευθυντικών τους στελεχών, μέσω του κατάλληλου «μηνύματος» που 

μεταφέρουν αναφορικά με τις επιδιωκόμενες αλλαγές (Armenakis et al., 1999). 

Πιο αναλυτικά οι διευθύνσεις των τραπεζών πρέπει: α) να πληροφορούν 

ξεκάθαρα και χρονικά έγκαιρα τα διευθυντικά στελέχη για τον υπαρκτό 

κίνδυνο/πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε ο οργανισμός να 

παραμείνει οικονομικά βιώσιμος (Beer et al., 1990), β) να στοιχειοθετούν επαρκώς 

ότι η προτεινόμενη πρωτοβουλία αλλαγής είναι η σωστή και ταιριάζει με την 

κουλτούρα, τη δομή και το επίσημο σύστημα του οργανισμού (Buller, 2005), γ) να 

δηλώνουν με τρόπο εμφατικό και αποφασιστικό ότι υπάρχει ξεκάθαρη υποστήριξη 

και δέσμευση εκ μέρους τους για την επιτυχή υλοποίησή της προτεινόμενης 

αλλαγής (Covin & Kilmann, 1990; Vollman, 1996), δ) να παρέχουν στα 

διευθυντικά στελέχη την κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση που είναι 

απαραίτητη για την επιτυχημένη υλοποίηση της αλλαγής (Galpin, 1996), και ε) να 

τονίζουν το προσωπικό όφελος/κέρδος (με οποιαδήποτε μορφή) που θα 

αποκομίσουν τα διευθυντικά στελέχη από την επιτυχή υλοποίηση της αλλαγής 

(Armenakis et al., 1993, 1999). 

Σε αυτή τη λογική, πρέπει επίσης να υιοθετηθεί ένα μείγμα των παρακάτω 

πολιτικών αναφορικά με τη διαχείριση της δέσμευσης και της ευχαρίστησης: α) 

εκπαίδευση ώστε η ασάφεια/αβεβαιότητα της αλλαγής να μην εξαλείφει τη κριτική 

ματιά των διευθυντικών στελεχών αναφορικά με την αναγκαιότητα της (Wicks et 

al., 1999, σ. 100), β) προσπάθεια εξάλειψης των υφιστάμενων γραφειοκρατικών 

διαδικασιών και παγιωμένων τρόπων συμπεριφοράς που δίνουν μια ψευδαίσθηση 

ασφάλειας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο (Brewer, 1993), γ) 

συγκερασμός της προτεινόμενης αλλαγής με απτά οφέλη και ατομικά κίνητρα 

(υλικά και άυλα) για τα διευθυντικά στελέχη (DeCotiis & Summers, 1987), δ) 

δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης αναφορικά με τους 

σκοπούς και τους στόχους της ανώτατης διεύθυνσης  (π.χ. αντικειμενική 

πληροφόρηση, ειλικρινή επικοινωνία, διαύγια διαδικασιών, εμπλοκή εργαζομένων,  

Hosmer, 1995), ε) συνδυασμός της οργανωσιακής αλλαγής με παράγοντες που 

κάνουν μία εργασία ευχάριστη και σχετίζονται πολύ με την αφοσίωση (π.χ. πλήθος 

 - 262 -



αρμοδιοτήτων, αυτονομία, και εργασιακό ενδιαφέρον, Meyer, 1990) και στ) 

σύνδεση του συντονισμού και του έλεγχου της αλλαγής στη βάση κοινών στόχων 

(Walton, 1985), συμμετοχικής ηγεσίας και ανοιχτής επικοινωνίας και δέσμευσης 

(Peeters & Meijer, 1995).  

Παράλληλα, προτείνεται για τις ανώτατες διευθύνσεις των τραπεζών ένα 

μείγμα από τις ακόλουθες πολιτικές αναφορικά με τη προώθηση του 

μεσοπρόθεσμου προσανατολισμού στην κουλτούρα των διευθυντικών τους 

στελεχών: α) αξιολόγηση ενεργειών και στάσεων με βάση παρελθοντικές ή 

παρούσες εμπειρίες/συνθήκες και εκπλήρωση των κοινωνικών υποχρεώσεων 

(Hofstede, 1997), β) ενσωμάτωση στην εταιρική λειτουργία και κουλτούρα 

δεοντολογικών παραμέτρων οι οποίες σχετίζονται με την επιδίωξη της αλήθειας, 

την οργανωσιακής σταθερότητας, την προστασίας των μελών, το σεβασμό στην 

οργανωσιακή και εθνική παράδοση και την ανταπόδοση/αναγνώριση των 

υπηρεσιών των διευθυντικών στελεχών μέσω ευφημισμών, ευμένειας και 

δώρων/αμοιβών (Hofstede, 1997), γ) προβολή της ηθικής, της αξιοπιστίας και της 

φερεγγυότητας του οργανισμού, από τη στιγμή που εάν τα μέλη του πιστεύουν το 

αντίθετο, είναι πιο επιρρεπή στο να αντισταθούν στις αλλαγές που συντελούνται 

(Carter, 2008), και δ) η ξεκάθαρη υποστήριξη και δέσμευση αναφορικά με την 

προτεινόμενη αλλαγή (Covin & Kilmann, 1990; Vollman, 1996).  

10.3.3 Κοινές προτάσεις και για τους δύο κλάδους 

Εκτός των προαναφερθέντων προτάσεων που απορρέουν από τα μοντέλα ανοχής 

ασάφειας/αβεβαιότητας των δύο εξεταζόμενων κλάδων, ο συνδυασμός των 

ευρημάτων της παρούσας έρευνας με τα αντίστοιχα διεθνών μελετών και θεωριών, 

μας οδηγούν στην εκπόνηση τεσσάρων κοινών προτάσεων και για τους δύο 

κλάδους. Οι προτάσεις αυτές κρίνεται ότι μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη 

συμπεριφορά των διευθυντικών στελεχών ως προς την αβεβαιότητα και την 

ασάφεια της αλλαγής και περιλαμβάνουν α) την ενίσχυση της κυριαρχίας, β) την 

τόνωση της ευχαρίστησης, γ) την υποστήριξη της συναισθηματικής διέγερσης, δ) 

την άμβλυνση της αποφυγής αβεβαιότητας και 3) την ανάπτυξη της 

αρρενωπότητας. 

Πρόταση Α - Ενίσχυση κυριαρχίας: Τα διευθυντικά στελέχη του κλάδου των 

ΤΠΕ και του τραπεζικού κλάδου διεγείρονται θετικά από τις αλλαγές στο εργασιακό 

τους περιβάλλον, ενώ ο παράγοντας της κυριαρχίας περιγράφει ένα σημαντικό 

ποσοστό της συναισθηματικής τους αντίδρασης προς την αλλαγή (11,96% και 

13,26% αντίστοιχα). Αντίστοιχα, η διεθνής βιβλιογραφία προτείνει ότι η κυριαρχία 

διαδραματίζει ένα ζωτικής σημασίας ρόλο στην διαχείριση προβλημάτων και 

προκλήσεων, στη θέληση και τις φιλοδοξίες (Furlow, 2000). Αντίστοιχα,  η χαμηλή 
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κυριαρχία που συχνά προκαλείται από την ασάφεια και την αβεβαιότητα της 

αλλαγής είναι θετικά συσχετισμένη με το στρες (Ashford, 1988) και τις προθέσεις 

αποχώρησης από τον οργανισμό (Greenhalgh & Sutton, 1991).  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, σύμφωνα με την Κλινική και την Αναπτυξιακή 

θεωρία των συναισθημάτων (Κεφάλαιο 5, σ.107 και σ.111),, προτείνεται ότι ο 

προσωπικός έλεγχος (personal control) (μία από τις πέντε κύριες διαστάσεις της 

ενδυνάμωσης; Whetten & Cameron, 1995) μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τις 

επιχειρήσεις ώστε ενισχύσουν το αίσθημα της κυριαρχίας των διευθυντικών τους 

στελεχών κατά τη διάρκεια των πολύπλοκων αλλαγών στο περιβάλλον 

δραστηριοποίησης τους. Πιο αναλυτικά, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο κύριες 

πρακτικές α) διάθεση πόρων, η οποία αναφέρεται στη παροχή όλων των 

αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών υποστηρικτικών διαδικασιών και 

υλικοοτεχνικών υποδομών και β) οργάνωση ομάδων, που αναφέρεται σε ομάδες 

εργασίας που διαθέτουν μέλη από διαφορετικά τμήματα και με διαφορετικές 

δεξιότητες, ώστε τα διευθυντικά στελέχη να μπορέσουν να επιτύχουν στόχους που 

δεν άπτονται αποκλειστικά των προσωπικών τους ικανοτήτων (Whetten & 

Cameron, 1995). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις οφείλουν να μειώσουν τα επίπεδα 

αβεβαιότητας και ασάφειας κατά την αλλαγή (ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια) 

εφαρμόζοντας συμμετοχικές στρατηγικές οι οποίες προάγουν τη εμπειρική μάθηση, 

την δυναμική επικοινωνία (οριζόντια και κάθετη) και την ακριβή πληροφόρηση, 

προκειμένου να διευκολύνουν τη γνωστική και συναισθηματική προσαρμογή των 

διευθυντικών τους στελεχών στις αναδυόμενες αλλαγές (Huy, 1999). 

Πρόταση Β - Τόνωση ευχαρίστησης: Τα διευθυντικά στελέχη του κλάδου των 

ΤΠΕ και του τραπεζικού κλάδου εμφανίζονται σχετικά ευχαριστημένα  ως προς τις 

αλλαγές στο εργασιακό τους περιβάλλον, ενώ ο παράγοντας της ευχαρίστησης 

περιγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό της συναισθηματικής τους αντίδρασης προς 

την αλλαγή (47,91% και 52,22% αντίστοιχα). Αντίστοιχα, η διεθνής βιβλιογραφία 

προτείνει ότι η ευχαρίστηση διαδραματίζει ένα ζωτικής σημασίας ρόλο στην 

εργασιακή ευχαρίστηση, στην αποδοτικότητα κατά την εργασία (McNabb & Sepic, 

1995) και στην αποδοχή της αλλαγής (Cordery et al., 1993; Iverson, 1996; 

Wanberg & Banas, 2000). 

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την Φιλόδοξη θεωρία των συναισθημάτων 

(Κεφάλαιο 5, σ.99), οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν την ενίσχυση των 

αισθημάτων της ευχαρίστησης, της εμπιστοσύνης και του ενθουσιασμού των 

διευθυντικών στελεχών τους, καθιστώντας ξεκάθαρο ότι η αλλαγή που έχει 

προταθεί μπορεί να διευκολύνει τους στόχους του οργανισμού (καταλληλότητα) 

(Beer et al., 1990) και παράλληλα, να παράσχει ενημέρωση όσον αφορά την 

προτεινόμενη αλλαγή (υποστήριξη) (Covin & Kilmann, 1990). Σε αυτή τη 
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κατεύθυνση πρέπει: α) να μειώσουν τις εμφανείς πηγές δυσαρέσκειας κατά την 

εργασία, όσον αφορά τις άσχημες εργασιακές συνθήκες, τη μειωμένη επικοινωνία 

και τη χαμηλή απόδοση, β) να δημιουργούν βραχυπρόθεσμες επιτυχίες οι οποίες 

μπορούν να προκαλέσουν θετικά συναισθήματα όπως είναι ο ενθουσιασμός, η 

αυτοπεποίθηση, η ευχαρίστηση, το ενδιαφέρον και η αισιοδοξία (Kotter, 1996), γ) 

να επηρεάζουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις των διευθυντικών στελεχών τους, 

προκαλώντας θετικά γεγονότα τα οποία μπορούν να καλλιεργήσουν μια θετική 

αντιμετώπιση της αλλαγής (π.χ. εορτασμοί επιτυχιών, υλικές και άυλες 

επιβραβεύσεις; Liu & Perrewé, 2005), δ) να προάγουν την ομαδική εργασία μέσω 

ευέλικτων πολιτικών και διαδικασιών (π.χ. άμβλυνση ιεραρχικών αποστάσεων, 

αμεσότερη κάθετη και οριζόντια επικοινωνία; Eby et al., 2000), και ε) να δείχνουν 

εμφατικά ότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι απαραίτητες και παράλληλα, να 

τονίζουν τη προσωπική και οργανωσιακή ικανότητα επιτυχούς εκτέλεσης των 

προτεινόμενων αλλαγών (Backer, 1995). 

Πρόταση Γ -  Υποστήριξη συναισθηματικής διέγερσης: Τα διευθυντικά 

στελέχη του κλάδου των ΤΠΕ και του τραπεζικού κλάδου, διεγείρονται θετικά από 

τις αλλαγές στο εργασιακό τους περιβάλλον, ενώ ο παράγοντας της διέγερσης 

περιγράφει ένα σημαντικό ποσοστό της συναισθηματικής τους αντίδρασης προς 

την αλλαγή (10,83% και 10,52% αντίστοιχα). Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός 

ότι τα στατιστικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας (μόνος 

του και εκτός του εξεταζόμενου μοντέλου) επηρεάζει θετικά την ετοιμότητα για 

αλλαγή και την ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών του 

κλάδου των ΤΠΕ (b= -,894, p<.05). Σε αυτή τη κατεύθυνση, η διεθνής 

βιβλιογραφία προτείνει ένα ενδιάμεσο (μέτριο) επίπεδο συναισθηματικής διέγερσης 

κατά τη διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής (Kaufman, 1999). Αυτό συμβαίνει 

γιατί η χαμηλή συναισθηματική διέγερση οδηγεί σε χαμηλή αποδοτικότητα ενώ η 

υψηλή, έχει ως αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση της σκέψης και του φυσικού 

αυτοελέγχου (Yates, 1990). 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την Φυσιολογική/σωματική και την Αναπτυξιακή 

θεωρία των συναισθημάτων (Κεφάλαιο 5, σ.93 και σ.107), οι επιχειρήσεις ΤΠΕ και 

οι τράπεζες θα ωφεληθούν σημαντικά εάν υποστηρίξουν τα διευθυντικά τους 

στελέχη ώστε να μπορέσουν: α) να επηρεάσουν τις συναισθηματικές τους 

εμπειρίες και τον τρόπο σκέψης (mindset) τους κατά τη διάρκεια της αλλαγής με 

τη χρήση της κατάλληλης πληροφόρησης, β) να εστιάζουν την προσοχή τους στον 

περιορισμό της χρονικής περιόδου που χρειάζονται προκειμένου να 

προσαρμοστούν συναισθηματικά και γνωστικά στις εξωτερικές και εσωτερικές 

εξελίξεις (Nicolaidis & Katsaros, 2010), γ) να ελέγξουν το επίπεδο της 

συναισθηματικής τους διέγερσης ως ένα συγκεκριμένο σημείο, ιδιαίτερα κατά τη 
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διάρκεια των πρωταρχικών επιπέδων της αλλαγής όταν βιώνετε εξαιρετική 

συναισθηματική διέγερση (π.χ με την εξέταση των παραγόντων που ελέγχουν 

ή/και παραμένουν σταθεροί; Liu & Perrewé, 2005) και δ) να κατανοήσουν την 

συνολική εικόνα που προκαλεί την αναγκαιότητα για μία συγκεκριμένη αλλαγή 

(π.χ. ανταγωνισμός, what-if σενάρια, θεωρία παιγνίων κλπ) (Galpin, 1996). 

Πρόταση Δ - Άμβλυνση αποφυγής αβεβαιότητας: Tα ευρήματα της έρευνας 

δείχνουν ότι τα διευθυντικά στελέχη του κλάδου των ΤΠΕ και του τραπεζικού 

κλάδου, σε συμφωνία με την γενικότερη ελληνική κουλτούρα, επιδεικνύουν 

υψηλή αποφυγή αβεβαιότητας στη συμπεριφορική τους κουλτούρα [(κλίμακα 0 ως 

100), 67,37 και 83,02 αντίστοιχα, μ.ο. Ελλάδας: 112,00].  

Αντίστοιχα, η διεθνής βιβλιογραφία τονίζει ότι σε κουλτούρες με υψηλή 

αποφυγή αβεβαιότητας, τα άτομα νιώθουν την ανάγκη για ασφάλεια, διαύγεια και 

προβλεψιμότητα. Παράλληλα, τα άτομα δεν ανέχονται την ασάφεια, την αοριστία 

και αισθάνονται συχνά αγχωμένα και στρεσαρισμένα σε σχέση με τις αναδυόμενες 

εξελίξεις/μεταβολές (Hofstede, 2001). Επιπλέον, προσδιορίζει τρεις κύριους 

μηχανισμούς για διαχείριση της αβεβαιότητας ήτοι, τεχνολογία, νομοθεσία και 

θρησκεία (με την ευρεία έννοια των όρων). Ο πρώτος αναφέρεται σε όλες τις 

ανθρώπινες κατασκευές που επικουρούν τα άτομα στη διαχείριση της αβεβαιότητας 

(π.χ. εγγυήσεις προϊόντων, προηγμένα μοντέλα πρόβλεψης, συστήματα στήριξης 

αποφάσεων, μηχανικές κατασκευές, συστήματα ασφαλείας, Hofstede, 2001; 

House et al., 2004). Ο δεύτερος μηχανισμός αναφέρεται σε όλους τους τρόπους 

και κανόνες (επίσημους και ανεπίσημους) που χρησιμοποιούνται για τη 

προτυποποίηση των σωστών συμπεριφορών και προστατεύουν το άτομο από την 

αβεβαιότητα (π.χ. νομοθετικό σύστημα, οργανωσιακές νόρμες και κανόνες, ήθη 

και έθιμα, Hofstede, 2001; House et al., 2004). Ο τρίτος μηχανισμός σχετίζεται με 

τη θρησκεία και περιλαμβάνει (πέρα από τις υπερφυσικές δυνάμεις) άτομα που 

μπορούν να μειώσουν την αβεβαιότητα (π.χ. γκουρού του μάνατζμεντ, ειδικούς, 

εισαγωγείς της αλλαγής, προϊσταμένους, Hofstede, 2001). 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη Συμπεριφορική και την Γνωστική θεωρία των 

συναισθημάτων (Κεφάλαιο 5, σ.91 και σ.96), οι ανώτατες διευθύνσεις των 

επιχειρήσεων θα ωφεληθούν σημαντικά εάν προσπαθήσουν να αμβλύνουν την 

αποφυγή της αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών τους χρησιμοποιώντας ένα 

μείγμα των παραπάνω μηχανισμών. Πιο αναλυτικά, οι πρώτες θα πρέπει α) να 

παρέχουν και να εκπαιδεύουν τα διευθυντικά τους στελέχη κατάλληλα σε 

προηγμένα τεχνολογικά συστήματα μελλοντικών προβλέψεων, υποστήριξης 

αποφάσεων, διαχείρισης κρίσεων («τεχνολογία»), β) να εφαρμόζουν ξεκάθαρες 

και συνεπείς διαδικασίες, κανόνες και νόρμες οι οποίες δεν έρχονται σε σύγκρουση 

με το ψυχολογικό συμβόλαιο που έχουν συνάψει με τα διευθυντικά τους στελέχη 
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(«νομοθεσία»), και γ) να ενεργοποιούν τους κατάλληλους ειδικούς (εσωτερικούς 

και εξωτερικούς) οι οποίοι μπορούν να τεκμηριώσουν την ανάγκη για αλλαγή, να 

μεταφέρουν το όραμα της αλλαγής, να συσπειρώσουν τα διευθυντικά στελέχη 

προς την κατεύθυνση της προτεινόμενης αλλαγής και να ασκήσουν ένα ηγετικό 

ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της «(θρησκεία»).  

Περαιτέρω, οι ανώτατες διευθύνσεις των επιχειρήσεων μπορούν να βοηθήσουν 

τα διευθυντικά τους στελέχη στην αποτελεσματική διαχείριση της αβεβαιότητας 

μέσω επαρκής (Berger & Calabrese, 1975), σαφής (Putnam & Sorenson, 1982) 

και συναφής με όποιο ζήτημα τους απασχολεί (Gifford et al., 1979) 

πληροφόρησης. Άλλωστε, η κατάλληλη πληροφορία μπορεί να μειώσει την 

αβεβαιότητα, το άγχος των εργαζομένων (Miller & Monge, 1985) και να 

εμπλουτίσει την προσωπική τους αντίληψη και κατανόηση, ώστε δημιουργικά 

πλέον να  μπορέσουν να αντιμετωπίσουν της διαδικασία της αλλαγής (Terry & 

Jimmieson, 2003). Τέλος, δόκιμη είναι η υπογράμμιση επιτυχημένων 

παρελθοντικών εμπειριών αλλαγής, ώστε τα διευθυντικά στελέχη να νιώσουν 

ενισχυμένο το αίσθημα του ελέγχου (Lau & Woodman, 1995). 

Πρόταση Ε – Ανάπτυξη αρρενωπότητας: Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν 

ότι τα διευθυντικά στελέχη του κλάδου των ΤΠΕ και του τραπεζικού κλάδου,, σε 

αντιδιαστολή με την γενικότερη ελληνική κουλτούρα, επιδεικνύουν περισσότερο 

θηλυκότητα στη συμπεριφορική τους κουλτούρα [(κλίμακα 0 ως 100), 40,96 και 

37,31 αντίστοιχα, μ.ο. Ελλάδας: 57,00].  

Επιπλέον, η διεθνής βιβλιογραφία τονίζει ότι η αρρενωπότητα αντανακλά μια 

ατομική πίστη στην φιλοδοξία, μια τάση για επαγγελματική ανέλιξη και κέρδος και 

μια προτίμηση στο δυναμισμό, στο κατόρθωμα (επίτευξη) και στην υλική επιτυχία. 

Αντιθέτως, η θηλυκότητα σχετίζεται με τις δυνατότητες συνεργασίας, τις καλές 

εργασιακές σχέσεις με την ηγεσία και τις συνθήκες ασφάλειας των εργαζομένων 

(Hofstede, 2001).  

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη Φιλόδοξη και την Αναπτυξιακή θεωρία των 

συναισθημάτων (Κεφάλαιο 5, σ.99 και σ.107), οι ανώτατες διευθύνσεις των 

επιχειρήσεων θα πρέπει να ενισχύσουν την αρρενωπότητα των διευθυντικών 

στελεχών τους. Σε αυτή τη κατεύθυνση πρέπει να προσπαθήσουν: α) να 

δημιουργήσουν αυξημένα κίνητρα απόδοσης (υλικά και άυλα), ιδιαίτερα κατά την 

υλοποίηση σημαντικών και επίπονων οργανωσιακών αλλαγών, β) να δώσουν 

κίνητρα επίδειξης σωστών συμπεριφορών (συναισθηματικών και γνωστικών) που 

μπορούν να προκαλέσουν θετικά συναισθήματα για την συνολική προσπάθεια 

αλλαγής (π.χ. ενθουσιασμό, αυτοπεποίθηση, ευχαρίστηση, ενδιαφέρον αισιοδοξία; 

Kotter, 1995) και γ) να επηρεάσουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις των 

διευθυντικών στελεχών τους, προκρίνοντας ενέργειες οι οποίες μπορούν να 
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προάγουν την ατομική τους φιλοδοξία και δυναμισμό (π.χ. δυνατότητα 

συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, συνεχής ανάδραση των επιτευχθέντων 

αποτελεσμάτων, έγκαιρη και ακριβής πληροφόρηση, αύξηση εμπλοκής; Liu & 

Perrewé, 2005). Ωστόσο, θα πρέπει να επιδεικνύεται και προσοχή στη θηλυκότητα 

των διευθυντικών στελεχών από τη στιγμή που η τελευταία εστιάζει στον άνθρωπο 

και μετριάζει τις αντιδράσεις, το άγχος και τα κοινωνικά προβλήματα που μπορεί 

να προκαλέσει η οργανωσιακή αλλαγή (Nicolaidis, 1992). 

10.4 Περιορισμοί έρευνας 

Η έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στους συγκεκριμένους κάδους μπορεί να 

αποτελέσει αρχή και αρχείο για μελλοντικές προσπάθειες. Παρόλα αυτά, η ισχύς 

της υπόκειται σε κάποιους βασικούς περιορισμούς, οι οποίοι αναλύονται παρακάτω: 

I. Δεν υπάρχουν αντίστοιχες διαχρονικές μετρήσεις (π.χ. ανά πενταετία ή 

δεκαετία) προκειμένου να μπορεί να γίνει μια σύγκριση σε βάθος εύλογου χρόνου. 

II. Από η στιγμή που τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, υπάρχει πάντα η πιθανότητα τα αποτελέσματα να επηρεάστηκαν από 

προσωρινές ή/και διακριτές ή/και μοναδικές συνθήκες. 

III. Το ερευνητικό μοντέλο εφαρμόστηκε στον κλάδο των ΤΠΕ και στο 

τραπεζικό κλάδο. Ενδεχομένως, η εφαρμογή του μοντέλου σε άλλους κλάδους να 

αποκάλυπτε διαφορετικά αποτελέσματα. 

IV. Η χρηματοοικονομική ανάλυση στον κλάδο των ΤΠΕ έγινε αναγκαστικά 

μόνο για τις επιχειρήσεις που είχαν δημοσιευμένους ισολογισμούς (εξαιρέθηκαν 

επίσης αυτές για τις οποίες τα διευθυντικά δεν έδιναν πληροφορίες). Πιθανόν η 

χρηματοοικονομική ανάλυση όλων των επιχειρήσεων του δείγματος να 

αποκάλυπτε διαφορετικά αποτελέσματα. 

V. Τα  δύο μοντέλα, αν και εξηγούν ένα σημαντικό ποσοστό της ετοιμότητας 

για αλλαγή και της ανοχής της ασάφειας των διευθυντικών στελεχών (κλάδος 

ΤΠΕ: 28,4%, Τραπεζικός κλάδος: 29,3%), υπονοούν ότι υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και πρέπει να 

εξεταστούν, είτε ατομικοί (π.χ. ηγεσία, εμπιστοσύνη, άγχος, στρες, γνώση, 

μάθηση) είτε οργανωσιακοί (π.χ. επικοινωνία, πληροφόρηση, διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, στρατηγική, στυλ μάθησης, καινοτομία).  

VI. Το δείγμα των διευθυντικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου απαρτίζεται 

επί το πλείστον από διευθυντές και υποδιευθυντές καταστημάτων και στελέχη 

μεσαίου επιπέδου (80,40%), γεγονός που όπως φανερώθηκε δεν διευκολύνει την 

εξέταση των υποθέσεων 9 και 10 (συσχέτιση ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας 

με τη κερδοφορία και την αποδοτικότητα των οργανισμών). Ο λόγος σχετίζεται με 

τη μικρή συμμετοχή τους στην εκπόνηση της στρατηγικής των οργανισμών τους 
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και στη διαχείριση της ασάφειας/αβεβαιότητας που αυτή περιλαμβάνει και ότι τα 

στελέχη αυτού του επιπέδου αποστρέφονται την ασάφεια και την αβεβαιότητα της 

αλλαγής και επιθυμούν ένα πλαίσιο καθηκόντων δομημένο, οργανωμένο και 

σταθερό, με χαρακτήρα πιο διαδικαστικό και διεκπεραιωτικό (Holland, 1997). 

VII. Τα ερωτηματολόγια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν εργαλεία με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά/δυνατότητες, τα οποία προσφέρουν μια 

συγκεκριμένη δυνατότητα μέτρησης. Ενδεχομένως, διαφορετικά εργαλεία να 

προσέδιδαν σχετικά διαφοροποιημένα αποτελέσματα. 

Όπως και να έχει, πρέπει να αναφερθεί ότι μια πιο διαχρονική, ενδελεχής και 

συστηματική έρευνα, αναφορικά με την οργανωσιακή αλλαγή, χρειάζεται και στους 

δύο εξεταζόμενους κλάδους καθώς και σε άλλους κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας. 

10.5 Επίλογος 

Οι οργανισμοί στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον έρχονται αντιμέτωποι με 

ένα μεγάλο αριθμό αλλαγών, οι οποίες συμβαίνουν με αυξημένο ρυθμό, 

ισχυρότερη ένταση και οξυμμένη πολυπλοκότητα. Παράλληλα, τα οργανωσιακά 

μέλη βιώνουν συνεχώς ασαφείς και αβέβαιες καταστάσεις (καινοτομία, 

πολυπλοκότητα, μη επιλυσιμότητα, απροβλεψιμότητα) με ένα σύνολο γνωστικών, 

συναισθηματικών και συμπεριφορικών αντιδράσεων (π.χ.  McLain, 1993; Myers, 

1997). Κατά αυτό τον τρόπο, η επιβίωση και η ανάπτυξή των οργανισμών και των 

μελών τους εξαρτάται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να 

ερμηνεύουν, να κατανοούν το νέο περιβάλλον και ακολούθως, να προσαρμοζονται 

σε ενεργητικά και όχι παθητικά σε αυτό (Cook & Hunsaker, 2001).  

Επιπλέον, είναι κοινά παραδεκτό ότι τα διευθυντικά στελέχη διαδραματίζουν 

ένα σημαντικότατο ρόλο κατά την οργανωσιακή αλλαγή και ιδιαίτερα σε 

περιβάλλοντα όπου η ασάφεια, η αβεβαιότητα και η πολυπλοκότητα των αλλαγών 

συνεχώς αυξάνεται (Johnson & Scholes, 2002). Αυτό συμβαίνει γιατί είναι οι 

συναισθηματικές και γνωστικές τους στάσεις απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή 

οι οποίες καθορίζουν σε ένα σημαντικό βαθμό αν μια προσπάθεια για αλλαγή θα 

επιτύχει ή όχι (Huy, 1999).  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη της ετοιμότητας για αλλαγή και της 

ανοχής της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών μπορεί να 

αποδειχτεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Furnham & Ribchester, 

1995), διασφαλίζοντας την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων πιο 

αποτελεσματικά (Smith, 2005). Αρχικά, η έρευνα έδειξε ότι τα διευθυντικά 

στελέχη των δύο κλάδων (ΤΠΕ–Τραπεζικός) εμφανίζουν μια σχετική χαμηλή 

ετοιμότητα για αλλαγή και ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας (ToA_ΤΠΕ=58,05, 
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ToA _Τράπεζες=61,07) η οποία επηρεάζεται από τι συναισθηματικές και γνωστικές 

τους στάσεις απέναντι στην αλλαγή. Ακολούθως, τα στατιστικά αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών έχει 

σημαντική επίδραση στη κερδοφορία και την αποδοτικότητα των οργανισμών 

τους.  

Για το λόγο αυτό, προτείνονται και για τους δύο κλάδους συγκεκριμένεςκαι 

εναρμονισμένες στρατηγικές και πολιτικές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν 

αποτελεσματικά την ετοιμότητα για αλλαγή και την ανοχή της 

ασάφειας/αβεβαιότητας των διευθυντικών στελεχών και ακολούθως, τις 

χρηματοοικονομικές επιδόσεις (κερδοφορία και αποτελεσματικότητα) των 

οργανισμών τους κατά τη διάρκεια επίπονων οργανωσιακών αλλαγών. Κλείνοντας, 

η παρούσα έρευνα αποκαλύπτει ότι περεταίρω έρευνες χρειάζονται στο 

συγκεκριμένο τομέα σε όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας. 
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ΜΕΡΟΣ 30 

“... αποτελεί πολύ καλή πρακτική το να  επιβεβαιώνεις πάντα τις αναφορές σου. ” –  Martin Routh 
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Παράρτημα Α 

Χρηματοοικονομική ανάλυση Τραπεζών 

Χρησιμοποιώντας αρχικά την ανάλυση κερδοφορίας και αποδοτικότητας των 

ελληνικών τραπεζών 2004-2009 (Τριανταφύλλου, 2010), ύστερα από στατιστική 

επεξεργασία προέκυψαν οι ακόλουθοι πίνακες χρηματοοικονομικής ανάλυσης των 

τραπεζών. 

ROΑ (κέρδη προ φόρων) 

Τράπεζα  2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 
Μ.Ο. 
(%) 

Alpha Bank  0,0112 0,0153 0,0114 0,0059 0,0084 0,0104 1,044 

T - Bank  0,0068 0,0074 0,0038 -0,0258 -0,0380 -
0,0092 -0,916 

Eurobank  0,0134 0,0129 0,0125 0,0028 0,0000 0,0083 0,832 
FBB  0,0039 0,0048 0,0062 0,0005 -0,0162 -

0,0002 -0,016 

Marfin-Εγνατία Bank  0,0072 0,0055 0,0066 0,0001 -0,0002 0,0038 0,384 
Millenium Bank  0,0086 0,0056 0,0054 0,0039 0,0027 0,0052 0,524 
Probank  - 0,0095 0,0108 0,0082 0,0081 0,0092 0,915 
Proton Bank  0,0788 0,0231 0,0127 -0,0288 0,0042 0,0180 1,800 
Αγροτική Τράπεζα 0,0072 0,0118 0,0115 0,0005 -0,0127 0,0037 0,366 

Γενική Τράπεζα -0,0049 -0,0192 -0,0088 -0,0037 -0,0217 -
0,0117 -1,166 

Εθνική Τράπεζα 0,0117 0,0137 0,0145 0,0076 0,0044 0,0104 1,038 

Εμπορική Τράπεζα 0,0060 -0,0107 0,0023 -0,0134 -0,0202 -
0,0072 -0,720 

Πανελλήνια Τράπεζα 0,0079 0,0128 0,0081 0,0003 0,0008 0,0060 0,598 
Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο 

0,0130 0,0151 0,0038 0,0002 0,0023 0,0069 0,688 

Τράπεζα Αττικής -0,0039 0,0009 0,0069 0,0031 0,0033 0,0021 0,206 
Τράπεζα Πειραιώς 0,0126 0,0145 0,0118 0,0027 0,0041 0,0091 0,914 
Μ.Ο. 0,012 0,008 0,007 -0,002 -0,004 0,004 0,406 
Std. Deviation 0,019 0,010 0,006 0,011 0,013 0,008 0,787 
Μin  -0,005 -0,019 -0,009 -0,029 -0,038 -0,012 -1,166 
Μax 0,079 0,023 0,015 0,008 0,008 0,018 1,800 

 
 

ROE (κέρδη προ φόρων) 
Τράπεζα  2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. Μ.Ο. (%) 
Alpha Bank  0,2395 0,2940 0,2239 0,1669 0,1189 0,2086 20,864 
T - Bank  0,1022 0,0857 0,0538 -0,4647 -1,8820 -0,4210 -42,100 
Eurobank  0,1800 0,2037 0,1822 0,0675 0,0000 0,1267 12,668 
FBB  0,0487 0,0598 0,0941 0,0062 -0,1987 0,0020 0,202 
MarfinΕγνατία Bank  0,0880 0,0646 0,1086 0,0039 -0,0038 0,0523 5,226 
Millenium Bank  0,1471 0,1193 0,0960 0,0784 0,0476 0,0977 9,768 
Probank  - 0,0842 0,1131 0,0995 0,0881 0,0962 9,623 
Proton Bank  0,0973 0,0913 0,0782 -0,2057 0,0384 0,0199 1,990 
Αγροτική Τράπεζα 0,1213 0,1813 0,1853 0,0156 -0,3005 0,0406 4,060 
Γενική Τράπεζα -0,0827 -0,5629 -0,1266 -0,0796 -0,3786 -0,2461 -24,608 
Εθνική Τράπεζα 0,2095 0,1373 0,1579 0,0984 0,0491 0,1304 13,044 
Εμπορική Τράπεζα 0,1110 -0,2920 0,0727 -1,9640 -0,5107 -0,5166 -51,660 
Πανελλήνια Τράπεζα 0,0764 0,1522 0,0867 0,0030 0,0063 0,0649 6,492 
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Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο 0,1733 0,2134 0,0673 0,0050 0,0333 0,0985 9,846 

Τράπεζα Αττικής -0,0624 0,0175 0,0854 0,0438 0,0294 0,0227 2,274 
Τράπεζα Πειραιώς 0,1823 0,2484 0,1692 0,0522 0,0620 0,1428 14,282 
Μ.Ο. 0,109 0,069 0,103 -0,130 -0,175 -0,005 -0,502 
Std. Deviation 0,092 0,213 0,079 0,511 0,491 0,206 20,644 
Μin  -0,083 -0,563 -0,127 -1,964 -1,882 -0,517 -51,660 
Μax 0,240 0,294 0,224 0,167 0,119 0,209 20,864 

 
 

Δείκτης  περιθωρίου κέρδους 
Τράπεζα  2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. Μ.Ο. (%) 
Alpha Bank  0,194 0,171 0,131 0,074 0,106 0,135 13,498 
T - Bank  0,084 0,084 0,018 -0,340 -0,703 -0,171 -17,142 
Eurobank  0,146 0,114 0,117 0,032 0,001 0,082 8,190 
FBB  0,045 0,053 0,073 0,003 -0,349 -0,035 -3,504 
MarfinΕγνατία Bank  0,076 0,062 0,081 0,001 -0,016 0,041 4,074 
Millenium Bank  0,097 0,052 0,073 0,040 0,025 0,057 5,728 
Probank  - 0,112 0,123 0,090 0,078 0,101 10,068 
Proton Bank  0,600 0,409 0,119 -0,408 0,060 0,156 15,602 
Αγροτική Τράπεζα 0,119 0,154 0,170 0,019 -0,276 0,037 3,724 
Γενική Τράπεζα -0,071 -0,332 -0,144 -0,098 -0,389 -0,207 -20,680 
Εθνική Τράπεζα 0,179 0,179 0,218 0,109 0,055 0,148 14,796 
Εμπορική Τράπεζα 0,082 -0,192 0,032 -0,287 -0,483 -0,170 -16,978 
Πανελλήνια Τράπεζα - 0,133 0,096 0,002 0,008 0,060 5,973 
Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο 0,259 0,216 0,071 0,004 0,028 0,116 11,550 

Τράπεζα Αττικής -0,045 0,000 0,076 0,033 0,033 0,019 1,932 
Τράπεζα Πειραιώς 0,206 0,188 0,155 0,033 0,060 0,128 12,828 
Μ.Ο. 0,141 0,088 0,088 -0,043 -0,110 0,031 3,104 
Std. Deviation 0,157 0,167 0,080 0,158 0,247 0,118 11,780 
Μin  -0,071 -0,332 -0,144 -0,408 -0,703 -0,207 -20,680 
Μax 0,600 0,409 0,218 0,109 0,106 0,156 15,602 

 
 

Δείκτης Συνολικής Λειτουργικής  Αποτελ/τας 
Τράπεζα  2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

Alpha Bank  0,760 0,757 0,824 0,913 0,859 0,823 
T - Bank  0,888 0,874 0,936 1,359 1,914 1,194 
Eurobank  0,812 0,845 0,858 0,964 1,000 0,896 
FBB  0,918 0,923 0,895 0,991 1,429 1,031 
MarfinΕγνατία Bank  0,885 0,906 0,887 0,997 1,005 0,936 
Millenium Bank  1,470 0,699 0,903 0,936 0,942 0,990 
Probank  - 0,832 0,831 0,881 0,887 0,857 
Proton Bank  0,341 0,527 0,824 1,410 0,931 0,807 
Αγροτική Τράπεζα  0,847 0,769 0,784 0,990 1,291 0,936 
Γενική Τράπεζα  1,077 1,308 1,136 1,054 1,380 1,191 
Εθνική Τράπεζα  0,765 0,743 0,754 0,856 0,902 0,804 
Εμπορική Τράπεζα  0,893 1,188 0,960 1,233 1,469 1,149 
Πανελλήνια Τράπεζα  - 0,804 0,871 0,996 0,989 0,915 
Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο  0,683 0,708 0,918 0,996 0,944 0,850 

Τράπεζα Αττικής  1,055 0,987 0,898 0,955 0,939 0,967 
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Τράπεζα Πειραιώς  0,791 0,777 0,818 0,939 0,917 0,848 
Μ.Ο. 0,870 0,853 0,881 1,029 1,112 0,950 
Std. Deviation 0,375 0,189 0,088 0,162 0,298 0,131 
Μin  0,341 0,527 0,754 0,856 0,859 0,804 
Μax 1,470 1,308 1,136 1,410 1,914 1,194 

 
Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

Τράπεζα  2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 
Alpha Bank  0,047 0,063 0,065 0,068 0,060 0,060 
T - Bank  0,061 0,059 0,060 0,072 0,042 0,059 
Eurobank  0,071 0,083 0,088 0,079 0,058 0,076 
FBB  0,047 0,063 0,059 0,056 0,038 0,052 
MarfinΕγνατία Bank  0,063 0,058 0,058 0,051 0,035 0,053 
Millenium Bank  0,061 0,073 0,055 0,062 0,047 0,060 
Probank  - 0,057 0,064 0,069 0,072 0,065 
Proton Bank  0,120 0,049 0,072 0,070 0,061 0,074 
Αγροτική Τράπεζα  0,047 0,051 0,053 0,048 0,044 0,049 
Γενική Τράπεζα  0,065 0,062 0,065 0,069 0,057 0,064 
Εθνική Τράπεζα  0,050 0,053 0,059 0,053 0,045 0,052 
Εμπορική Τράπεζα  0,057 0,057 0,057 0,057 0,043 0,054 
Πανελλήνια Τράπεζα  - 0,065 0,063 0,079 0,072 0,070 
Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο  0,041 0,052 0,047 0,049 0,040 0,046 

Τράπεζα Αττικής  0,071 0,065 0,068 0,069 0,054 0,065 
Τράπεζα Πειραιώς  0,060 0,065 0,065 0,068 0,050 0,061 
Μ.Ο. 0,061 0,061 0,062 0,064 0,051 0,060 
Std. Deviation 0,028 0,009 0,009 0,010 0,011 0,009 
Μin  0,041 0,049 0,047 0,048 0,035 0,046 
Μax 0,120 0,083 0,088 0,079 0,072 0,076 

 
Δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης  

Τράπεζα  2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 
Alpha Bank  21,445 19,200 19,721 28,167 14,207 20,548 
T - Bank  15,057 11,583 14,009 18,033 49,466 21,629 
Eurobank  13,390 15,831 14,566 23,894 18,202 17,177 
FBB  12,582 12,509 15,250 12,400 12,294 13,007 
MarfinΕγνατία Bank  12,155 11,789 16,571 27,229 21,816 17,912 
Millenium Bank  17,050 21,251 17,787 19,870 17,617 18,715 
Probank  11,369 8,887 10,493 12,160 10,851 10,752 
Proton Bank  1,236 3,958 6,148 7,138 9,060 5,508 
Αγροτική Τράπεζα  16,920 15,428 16,148 31,120 23,670 20,657 
Γενική Τράπεζα  16,719 29,337 14,344 21,419 17,476 19,859 
Εθνική Τράπεζα  17,924 9,993 10,872 13,028 11,092 12,582 
Εμπορική Τράπεζα  18,377 27,311 31,913 147,055 25,230 49,977 
Πανελλήνια Τράπεζα  9,618 11,900 10,738 10,532 7,877 10,133 
Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο  13,363 14,157 17,651 27,965 14,670 17,561 

Τράπεζα Αττικής  16,148 20,182 12,339 14,092 9,024 14,357 
Τράπεζα Πειραιώς  14,499 17,162 14,382 19,137 15,108 16,058 
Μ.Ο. 14,241 15,655 15,183 27,077 17,354 17,902 
Std. Deviation 4,586 6,645 5,594 32,789 10,037 9,646 
Μin  1,236 3,958 6,148 7,138 7,877 5,508 
Μax 21,445 29,337 31,913 147,055 49,466 49,977 
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Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων ΤΠΕ 

Μέσω της συνδρομητικής ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της Hellastat Α.Ε. 

(http://www.bbi.gr, Basic Business Information), ύστερα από στατιστική 

επεξεργασία προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας χρηματοοικονομικής ανάλυσης της 

κεδοφορίας και της αποδοτικτητας για τις επιχειρήσεις ΤΠΕ που συμμετείχαν στην 

έρευνα. 

Α/Α 
Ονομασία 

Επιχειρήσεων  

Απόδοση 
συνολικών 
κεφαλαίων 

(ROA) 

Απόδοση 
ιδίων 

κεφαλαίων 
(ROE) 

Δείκτης 
Συνολικής 
Λειτουργικής  
Αποτελ/τας 

Δείκτης 
Περιθωρίου 
Κέρδους 

Δείκτης 
Ταχύτητας 
Κυκλοφορίας 
Ενεργητικού 

Δείκτης 
Χρημ/κής 
μόχλευσης  

Αύξουσα ταξινόμηση Μ.Ο. ΤΡΙΕΤΙΑΣ 
1 Επιχείρηση 1 18.66 66.33 0.89 8,66 1.74 4.34 
2 Επιχείρηση 2 -58.33 -378.66 4.35 -277.33 0.24 7.80 
3 Επιχείρηση 3 11,66 28.00 0.94 5,33 2.24 2.37 
4 Επιχείρηση 4 1.00 3.66 0.98 1.00 0.91 1.68 
5 Επιχείρηση 5 2.00 5.66 0.98 1.00 1.80 2.76 
6 Επιχείρηση 6 12.66 257.33 0.92 10.33 1.23 27.46 
7 Επιχείρηση 7 -25.33 -140.00 1.97 -170.33 0.16 4.61 
8 Επιχείρηση 8 0.00 0.00 1.01 -1.66 0.77 1.56 
9 Επιχείρηση 9 2.67 25.66 0.93 2.00 1.28 10.17 
10 Επιχείρηση 10 3.00 7.00  - 6.00 0.55 2.48 
11 Επιχείρηση 11 5.33 7.33 0.93 7.00 0.73 1.70 
12 Επιχείρηση 12 2.33 3.66 0.51 32.00 0.12 1.65 
13 Επιχείρηση 12 2.33 3.66 0.51 32.00 0.12 1.65 
14 Επιχείρηση 13 1.50 10.00 0.95 1.00 1.33 6.27 
15 Επιχείρηση 14 7.33 28.66 0.90 4.33 1.60 3.90 
16 Επιχείρηση 15 10.33 19.33 0.76 21.00 0.50 1.80 
17 Επιχείρηση 16 -5.00 -8.33 1.17 -19.66 0.29 1.66 
18 Επιχείρηση 16 -5.00 -8.33 1.17 -19.66 0.29 1.66 
19 Επιχείρηση 17 12.00 128.33 0.85 13.66 0.84 15.34 
20 Επιχείρηση 18 -2.66 -3.33 1.27 -17.33 0.16 1.40 
21 Επιχείρηση 19 0.66 1.00 0.96 1.33 0.51 2.09 
22 Επιχείρηση 20 1.00 1.00 0.94 5.00 0.32 1.11 
23 Επιχείρηση 21 11.00 36.00 0.82 16.66 0.68 3.30 
24 Επιχείρηση 21 11.00 36.00 0.82 16.66 0.68 3.30 
25 Επιχείρηση 22 2.17 3.66 0.95 3.94 0.63 2.40 
26 Επιχείρηση 23 5.87 14.17 1.05 14.70 0.50 1.73 
27 Επιχείρηση 24 1.33 2.00 0.93 4.33 0.29 1.66 
28 Επιχείρηση 25 41.33 60.66 0.60 39.66 1.43 1.22 
29 Επιχείρηση 26 10.33 14.33 0.81 17.33 0.62 1.37 
30 Επιχείρηση 26 10.33 14.33 0.81 17.33 0.62 1.37 
31 Επιχείρηση 27 -4.00 -20.66 1.01 -2.33 1.61 5.40 
32 Επιχείρηση 28 4.00 10.33 0.89 13.66 0.29 2.45 
33 Επιχείρηση 28 4.00 10.33 0.89 13.66 0.29 2.45 
34 Επιχείρηση 29 -11.70 3241.66 1.18 -15.11 1.54 -43.81 
35 Επιχείρηση 30 1.00 2.50 0.92 1.00 0.93 2.94 
36 Επιχείρηση 31 33.00 296.30 0.66 10.00 3.29 8.74 
37 Επιχείρηση 32 0.00 -0.33 1.00 -0.33 0.44 1.94 
38 Επιχείρηση 33 4.00 39.00 0.98 4.33 2.04 9.31 
39 Επιχείρηση 34 0.00 0.66 0.95 0.66 0.58 1.62 
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40 Επιχείρηση 35 -5.00 -7.00 1.01 -6.00 0.72 1.29 
41 Επιχείρηση 36 3.00 9.00 0.87 6.66 0.97 2.27 
42 Επιχείρηση 37 4.33 9.66 0.91 8.66 0.51 2.18 
43 Επιχείρηση 38 0.33 -0.66 1.11 -61.00 0.09 4.11 
44 Επιχείρηση 38 0.33 -0.66 1.05 -76.33 0.09 4.11 
45 Επιχείρηση 39 14.00 212.33 0.98 2.66 5.55 15.04 
46 Επιχείρηση 40 3.66 25.00 0.87 9.00 1.53 2.71 
47 Επιχείρηση 41 6.00 9.66 0.94 4.00 1.14 1.67 
48 Επιχείρηση 42 -0.66 -1.00 0.99 0.00 4.51 1.40 
49 Επιχείρηση 43 8.66 165.66 1.19 -28.00 0.38 -11.03 
50 Επιχείρηση 44 -1.66 -152.00 0.99 -1.00 1.64 12.01 
51 Επιχείρηση 45 2.33 12.66 0.95 3.00 1.24 4.40 
52 Επιχείρηση 46 0.66 1.66 0.99 0.66 1.19 3.51 
53 Επιχείρηση 47 5.00 22.66 0.90 5.00 0.97 4.47 
54 Επιχείρηση 48 -1.66 -3.66 0.98 0.00 1.01 3.89 
55 Επιχείρηση 49 3.66 11.33 0.98 2.09 1.81 3.34 
56 Επιχείρηση 50 21.66 67.00 0.90 9.00 2.36 3.20 
57 Επιχείρηση 51 10.66 26.66 0.89 8.33 1.26 2.48 
58 Επιχείρηση 52 1.66 1.00 1.14 19.33 0.42 1.33 
59 Επιχείρηση 53 3.66 12.66 0.97 10.33 0.34 3.68 
60 Επιχείρηση 54 0.00 4.66 1.00 0.00 1.50 268.28 
61 Επιχείρηση 55 56.33 422.66 0.59 41.66 1.32 7.55 
62 Επιχείρηση 56 4,00 26.00 0.99 1.66 2.36 6.80 
63 Επιχείρηση 57 4.33 12.33 0.98 1.33 2.48 2.93 
64 Επιχείρηση 58 28.33 89.33 0.67 31.00 0.99 3.17 
65 Επιχείρηση 59 18.66 46.33 0.80 20.66 1.02 2.50 
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Παράρτημα Β 

Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

 
 

Έρευνα: Στρατηγική Αλλαγής - Συμπεριφορά απέναντι στην Αβεβαιότητα και την Ασάφεια 

των Αλλαγών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

 

Αξιότιμες/οι κύριες/οι, 

 

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον, δυο από 

τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα αυτές που 

δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό κλάδο είναι: α) η ψυχολογική και η συναισθηματική φόρτιση 

των διευθυντικών στελεχών ως προς την αβεβαιότητα και την ασάφεια των αλλαγών στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον και β) η ετοιμότητα τους για αλλαγή προκειμένου να αξιοποιηθούν τα 

νέα αναδυόμενα επιχειρηματικά δεδομένα.  

Διεθνείς επιστημονικές έρευνες αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της συναισθηματικής 

συμπεριφοράς των διευθυντικών στελεχών στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, τονίζουν ότι οι 

παραπάνω προκλήσεις επηρεάζουν σημαντικά την κριτική σκέψη, την δημιουργικότητα, την 

προσαρμοστικότητα, την εργασιακή ικανοποίηση, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματική ηγεσία 

και συνολικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας που διεξάγεται από τον καθηγητή στρατηγικού 

μάνατζμεντ κ. Χρήστο Νικολαΐδη και τον υποψήφιο διδάκτορα κ. Κατσαρό Κλεάνθη, είναι να 

διερευνήσει τις ποιοτικές και μοναδικές δυνατότητες των ανθρωπίνων πόρων που δίνουν 

στρατηγικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις, πέρα από τους υλικούς, τεχνολογικούς και 

χρηματοοικονομικούς πόρους. Επιπλέον, διερευνά την συμπεριφορά των διευθυντικών στελεχών 

ως προς την αντίδραση τους σε περιβάλλοντα όπου οι αλλαγές συμβαίνουν γρήγορα και 

απρόβλεπτα, η αβεβαιότητα είναι οξυμμένη, οι πληροφορίες είναι ασαφείς ή ελλιπείς και οι 

άνθρωποι δυσκολεύονται να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.  

Τα αποτελέσματα πιστεύουμε μπορούν να συμβάλλουν μεταξύ των άλλων στην 

δημιουργία ενός κώδικα συμπεριφοράς των ανθρωπίνων πόρων που να συμβάλλει αποτελεσματικά 

στην αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και της ασάφειας των εξωτερικών αλλαγών. 

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 

αναλυθεί 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 
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επικοινωνήσετε μαζί μας. 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,  

Νικολαΐδης Σ. Χρήστος, MBA, PhD 

Καθηγητής, Στρατηγικού Μάνατζμεντ 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τμήμα Λογιστικής και Χρημ/κής 

τηλ. (2310) 891699 

e-mail: cnicol@uom.gr

 

Κατσαρός Κ. Κλεάνθης, MIS, MintS 

PhD candidate 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τμήμα Λογιστικής και Χρημ/κής 

τηλ. (2310) 891699 

e-mail: kleanthis.katsaros@gmail.co

 
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 νιώθετε.  

 
Μέρος 1 

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 Ένας ειδικός που δεν μπορεί να βρει μια οριστική απάντηση 

πιθανόν δεν γνωρίζει τόσα πολλά. 7 6 5 4 3 2 1 

2 Θα επιθυμούσα να ζήσω και να εργαστώ για λίγο καιρό σε μια 
ξένη χώρα. 7 6 5 4 3 2 1 

3 Πράγματι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί 
να επιλυθεί. 7 6 5 4 3 2 1 

4 Οι άνθρωποι που προσαρμόζουν την ζωή τους σε ένα 
πρόγραμμα πιθανότατα χάνουν πολλά από τη ζωή τους. 7 6 5 4 3 2 1 

5 Μια καλή δουλειά είναι αυτή στην οποία το τι πρέπει να γίνει 
και το πώς  πρέπει να γίνει είναι πάντα ξεκάθαρα. 7 6 5 4 3 2 1 

6 Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό να καταπιάνεσαι με ένα 
πολύπλοκο πρόβλημα από το να λύνεις ένα εύκολο. 7 6 5 4 3 2 1 

7 Μακροχρόνια είναι πιθανό να καταφέρεις περισσότερα 
αντιμετωπίζοντας μικρά και απλά προβλήματα, παρά 
αντιμετωπίζοντας μεγάλα και περίπλοκα προβλήματα. 

7 6 5 4 3 2 1 

8 Συχνά οι πιο ενδιαφέροντες και ενθαρρυντικοί άνθρωποι είναι 
αυτοί που δεν τους ενοχλεί να είναι διαφορετικοί και 
πρωτότυποι. 

7 6 5 4 3 2 1 

9 Αυτό στο οποίο είμαστε συνηθισμένοι είναι πάντα 7 6 5 4 3 2 1 
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προτιμότερο, από αυτό που μας είναι άγνωστο. 
10 Οι άνθρωποι που επιμένουν σε απαντήσεις του τύπου  «ναι» ή 

«όχι», απλώς δεν γνωρίζουν το πόσο περίπλοκα είναι τα 
πράγματα. 

7 6 5 4 3 2 1 

11 Ο άνθρωπος ο οποίος ζει μια ομαλή και συνηθισμένη ζωή, 
στην οποία λίγες εκπλήξεις ή λίγα απρόβλεπτα γεγονότα 
συμβαίνουν, πρέπει πραγματικά να είναι πολύ ευγνώμων για 
αυτό. 

7 6 5 4 3 2 1 

12 Πολλές από τις πιο σημαντικές αποφάσεις μας βασίζονται σε 
ανεπαρκή πληροφόρηση. 7 6 5 4 3 2 1 

13 Μου αρέσουν περισσότερο οι συντροφιές στις οποίες οι 
περισσότεροι άνθρωποι μου είναι γνωστοί, παρά οι συντροφιές 
στις οποίες όλοι ή οι περισσότεροι άνθρωποι μου είναι τελείως 
άγνωστοι. 

7 6 5 4 3 2 1 

14 Οι δάσκαλοι ή οι προϊστάμενοι που αναθέτουν ασαφείς  
εργασίες δίνουν την ευκαιρία στους διδασκόμενους ή στους 
υφισταμένους να επιδείξουν πρωτοβουλία και πρωτοτυπία. 

7 6 5 4 3 2 1 

15 Όσο συντομότερα αποκτήσουμε όλοι παρόμοιες αξίες και 
ιδανικά   τόσο το καλύτερο. 7 6 5 4 3 2 1 

16 Ένα καλός δάσκαλος είναι αυτός ο οποίος σε κάνει να 
αναρωτιέσαι για τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. 7 6 5 4 3 2 1 

 
Μέρος 2  

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν τα πιστεύω σας για όλες τις δουλειές γενικά. Δεν αναφέρονται σε 
κάποια συγκεκριμένη δουλειά ή στη δική σας δουλειά. Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για κάθε ερώτηση 
χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 1-διαφωνώ πάρα πολύ, 2-διαφωνώ μέτρια , 3-διαφωνώ 
ελαφρώς , 4- συμφωνώ ελαφρώς, 5-συμφωνώ μέτρια, 6-συμφωνώ πάρα πολύ.  
1. Εσύ είσαι αυτός που «φτιάχνεις» τη δουλειά σου ευχάριστη, αποδοτική, 

απογοητευτική κ.τ.λ. 1 2 3 4 5 6 

2. Στις περισσότερες δουλειές οι άνθρωποι μπορούν σχεδόν να 
καταφέρουν αυτό που αρχικά έβαλαν στόχο  1 2 3 4 5 6 

3. Αν γνωρίζεις τι θέλεις από μια δουλειά τότε μπορείς να βρεις μια 
δουλειά που να σου δίνει αυτό που θέλεις 1 2 3 4 5 6 

4. Εάν οι εργαζόμενοι είναι δυσαρεστημένοι με μια απόφαση που πήρε ο 
προϊστάμενος ή ο ανώτερος τους, πρέπει να κάνουν κάτι για αυτό 1 2 3 4 5 6 

5. Το να αποκτήσεις τη δουλειά που θέλεις είναι περισσότερο θέμα τύχης 1 2 3 4 5 6 
6. Το να αποκτήσεις χρήματα είναι πρώτιστα θέμα καλής τύχης 1 2 3 4 5 6 
7. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ικανοί να κάνουν καλά τη δουλειά τους 

εάν το προσπαθήσουν 1 2 3 4 5 6 

8. Για να αποκτήσεις  μια καλή δουλειά, πρέπει μέλη της οικογένειας ή 
φίλοι να κατέχουν σημαντικές θέσεις  1 2 3 4 5 6 

9. Οι προαγωγές είναι συνήθως θέμα καλής τύχης 1 2 3 4 5 6 
10. Όταν πρόκειται να βρεις μια καλή δουλειά, τα άτομα  που γνωρίζεις 

αποτελούν σημαντικότερο παράγοντα  από ότι οι γνώσεις που κατέχεις 1 2 3 4 5 6 

11. Οι προαγωγές δίνονται στους εργαζόμενους που αποδίδουν καλά στη 
δουλειά τους 1 2 3 4 5 6 

12. Για να αποκτήσει κανείς πολλά χρήματα πρέπει να γνωρίζει τα 
κατάλληλα άτομα 1 2 3 4 5 6 

13. Στις περισσότερες δουλειές, για να ξεχωρίσει κανείς ως εξαίρετος 
υπάλληλος χρειάζεται πολλή τύχη 1 2 3 4 5 6 

14. Γενικά τα άτομα που κάνουν καλά τη δουλειά τους αμείβονται για αυτό 1 2 3 4 5 6 
15. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερη, από ότι νομίζουν, 

επιρροή στους ανώτερούς τους 1 2 3 4 5 6 
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16. Η βασική διαφορά ανάμεσα στα άτομα που βγάζουν πολλά χρήματα και 
σε αυτά που βγάζουν λίγα είναι η τύχη 1 2 3 4 5 6 

 
Μέρος 3                                                                                             

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν τα πραγματικά συναισθήματά σας ως προς την ασάφεια, την 
αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα των αλλαγών που βιώνετε στο επιχειρηματικό περιβάλλον των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης σας. 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 παραπάνω αλλαγές αισθάνεστε ως: 
1. ″Μη ικανοποιημένος″ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ″Ικανοποιημένος″ 
2. ″Ενοχλημένος″ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ″Ευχαριστημένος″
3. ″Λυπημένος″ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ″Ευτυχισμένος″
4. ″Μελαγχολικός″ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ″Χαρούμενος″ 
5. ″Ήρεμη-Χαλαρός″  -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ″Δραστηριοποιημένος″
6. ″Γαλήνιος″ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ″Ενθουσιώδης″
7. ″Νωθρός″ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4   ″Έξαλλος″
8. ″Σε μη διέγερση″ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ″Σε Διέγερση″
9. ″Ελεγχόμενος″ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ″Ελέγχων″
10. ″Επηρεαζόμενος″ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ″Επηρεάζων″
11. ″Κυριαρχούμενος″ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ″Κυριαρχικός″
12. ″Καθοδηγούμενος″ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ″Αυτόνομος″

 
Μέρος 4 

Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στον τρόπο που ζείτε και εμπλέκεστε προσωπικά με την 
ασάφεια, την αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα των αλλαγών στο εξωτερικό και εσωτερικό 
περιβάλλον των δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας. Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για κάθε ερώτηση 
χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: το 7 αντιπροσωπεύει την απόλυτη συμφωνία με το 
αριστερό μέρος της κάθε ερώτησης, το 1 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. 
Σύμφωνα με τον τρόπο που ζείτε και εμπλέκεστε στην αλλαγή της επιχείρησή σας, η αλλαγή γ
προσωπικά:  
1. Είναι σημαντική 7 6 5 4 3 2 1 Δεν είναι σημαντική 
2. Δεν έχει σχέση  7 6 5 4 3 2 1 Έχει σχέση  
3. Σημαίνει πολλά  7 6 5 4 3 2 1 Δεν σημαίνει τίποτα  
4. Δεν είναι ″συναρπαστική″         7 6 5 4 3 2 1 Είναι ″συναρπαστική″ 
5. Είναι άτακτη-ακανόνιστη 7 6 5 4 3 2 1 Είναι σε τάξη-ακολουθεί κανόνες 
6. Σας ″απασχολεί″ 7 6 5 4 3 2 1 Δεν σας ″απασχολεί″ 
7. Είναι ″διασκεδαστική″ -

απολαυστική 7 6 5 4 3 2 1 Δεν είναι ″διασκεδαστική″- 
απολαυστική 

8. Είναι προκλητική-ελκυστική  7 6 5 4 3 2 1 Είναι πληκτική-ανιαρή 
9. Είναι βαρετή 7 6 5 4 3 2 1 Είναι ενδιαφέρουσα 
10 Δεν σας αφορά. 7 6 5 4 3 2 1 Σας αφορά 

 
Μέρος 5 

Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για κάθε ερώτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 1-διαφωνώ 
απόλυτα, 2-διαφωνώ έντονα, 3-διαφωνώ, 4-ούτε διαφωνώ / ούτε συμφωνώ, 5-συμφωνώ, 6-συμφωνώ 
έντονα, 7-συμφωνώ απόλυτα 
1. Εάν κρίνω συνολικά , είμαι ικανοποιημένος από την δουλειά μου 1 2 3 4 5 6 7 
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2. Γενικά δε μου αρέσει η δουλειά μου 1 2 3 4 5 6 7 
3. Γενικά μου αρέσει να δουλεύω εδώ που δουλεύω 1 2 3 4 5 6 7 

 
Μέρος 6 

Παρακαλώ φανταστείτε μια ιδανική δουλειά, ανεξάρτητα από αυτή που έχετε τώρα. Στην επιλογή 
μιας ιδανικής δουλειάς πόσο σημαντικό θα ήταν για εσάς το να: 1-απόλυτα σημαντικό, 2-πολύ 
σημαντικό , 3-μέτρια σημαντικό , 4-λίγο σημαντικό, 5-πολύ λίγο ή καθόλου σημαντικό 
1. Έχετε επαρκή χρόνο για προσωπική και οικογενειακή ζωή. 1 2 3 4 5 
2. Έχετε καλές σωματικές εργασιακές συνθήκες (καλό εξαερισμό και 

φωτισμό, επαρκή εργασιακό χώρο κ.τ.λ.).  1 2 3 4 5 

3. Έχετε καλές εργασιακές σχέσεις με τον άμεσα προϊστάμενό σας. 1 2 3 4 5 
4. Έχετε μόνιμη απασχόληση. 1 2 3 4 5 
5. Εργάζεστε με ανθρώπους που συνεργάζονται καλά μεταξύ τους. 1 2 3 4 5 
6. Ενημερώνεστε από τον άμεσα προϊστάμενό σας για τις αποφάσεις του. 1 2 3 4 5 
7. Έχετε ευκαιρία για ανέλιξη σε υψηλότερες εργασιακές βαθμίδες.  1 2 3 4 5 
8. Έχετε ένα στοιχείο ποικιλίας και περιπέτειας στην δουλειά σας. 1 2 3 4 5 
Στη προσωπική σας ζωή, πόσο σημαντικά είναι τα παρακάτω για εσάς: 1-απόλυτα σημαντικό,  
2-πολύ σημαντικό , 3-μέτρια σημαντικό , 4-λίγο σημαντικό, 5-πολύ λίγο ή καθόλου σημαντικό 
9. Προσωπική σταθερότητα και ισορροπία  1 2 3 4 5 
10. Λιτότητα – οικονομία 1 2 3 4 5 
11. Επιμονή (καρτερικότητα) 1 2 3 4 5 
12. Σεβασμός για την παράδοση 1 2 3 4 5 
Απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα:  
1-ποτέ, 2-σπάνια , 3-μερικές φορές , 4-συνήθως, 5-πάντα 
13. Πόσο συχνά νιώθετε νευρικότητα και ένταση στη δουλειά σας? 1 2 3 4 5 
Απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα:  
1-πολύ σπάνια, 2-σπάνια , 3-μερικές φορές , 4-συχνά, 5-πάντα 
14. Πόσο συχνά σύμφωνα με την εμπειρία σας, οι υφιστάμενοι φοβούνται 

να εκφράσουν διαφωνία στους προϊστάμενους τους? 1 2 3 4 5 

Σε ποια έκταση συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω:  
1-συμφωνώ έντονα , 2-συμφωνώ, 3-αναποφάσιστος, 4-διαφωνώ,  5-διαφωνώ έντονα 
15. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να τύχουν εμπιστοσύνης 1 2 3 4 5 
16. Κάποιος μπορεί να είναι καλός μάνατζερ χωρίς να έχει ακριβής 

απαντήσεις στις πιο πολλές από τις ερωτήσεις των υφισταμένων σχετικά 
με την εργασία τους. 

1 2 3 4 5 

17. Η δομή ενός οργανισμού όπου συγκεκριμένοι υφιστάμενοι έχουν δύο 
αφεντικά, πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται. 1 2 3 4 5 

18. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εργαζομένων συνήθως προκαλεί 
περισσότερο κακό από ότι καλό. 1 2 3 4 5 

19. Οι κανόνες μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού δεν πρέπει να 
παραβιάζονται ακόμα και όταν ο εργαζόμενος πιστεύει ότι είναι για το 
συμφέρον της επιχείρησης. 

1 2 3 4 5 

20. Όταν οι άνθρωποι αποτυγχάνουν στη ζωή, είναι συχνά δικό τους λάθος. 1 2 3 4 5 
 

Μέρος 7 
Παρακαλώ βαθμολογήστε το πόσο εσείς εμφανίζεται 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 
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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 
συναισθηματική σας κατάσταση.  

1 2 3 4 5 

13. Αυτοκινητοποίηστε όταν επιτελείται μια μη ενδιαφέρουσα εργασία. 1 2 3 4 5 

14. Βοηθάτε τους άλλους να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. 1 2 3 4 5 

15. Κάνετε τους άλλους να αισθάνονται όμορφα. 1 2 3 4 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 
τη χρειάζονται. 

1 2 3 4 5 

21. Γνωρίζετε πότε να γίνεται αμυντικός. 1 2 3 4 5 

22. Γνωρίζετε πότε σκέφτεστε αρνητικά και το αποτρέπετε. 1 2 3 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 
 

Μέρος 8 
Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για κάθε ερώτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 1-διαφωνώ 
απόλυτα, 2-διαφωνώ έντονα, 3-διαφωνώ, 4-ούτε διαφωνώ / ούτε συμφωνώ, 5-συμφωνώ, 6-συμφωνώ 
έντονα, 7-συμφωνώ απόλυτα  
1. Είμαι πρόθυμος/η να προσπαθήσω πολύ πέραν των υποχρεώσεων μου 

για να βοηθήσω στην επιτυχία του οργανισμού αυτού. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Μιλώ με τα καλύτερα λόγια στους φίλους μου για τον οργανισμό αυτό, 
ως έναν από τους καλύτερους στον οποίο μπορεί να εργαστεί κάποιος. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Είμαι πολύ λίγο αφοσιωμένος/η στον οργανισμό αυτό. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Θα δεχόμουν σχεδόν οποιαδήποτε ανάθεση εργασίας για να μπορέσω να 
συνεχίσω να δουλεύω στον οργανισμό αυτό. 

1 2 3 4 5 6 7 
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5. Οι αξίες μου προσομοιάζουν με τις αξίες του οργανισμού. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Νιώθω περήφανος/η όταν λέω στους άλλους ότι ανήκω στον οργανισμό 
αυτό. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Θα ήμουν εξίσου διατεθειμένος/η α εργαστώ σε κάποιον άλλο 
οργανισμό εφόσον το είδος της δουλειάς ήταν παρόμοιο. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Ο οργανισμός αυτός πραγματικά με εμπνέει ώστε να δουλεύω πολύ 
αποδοτικά. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Υπό τις παρούσες συνθήκες, μια ελάχιστη αλλαγή θα αρκούσε για να 
φύγω από τον οργανισμό αυτό. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η που διάλεξα αυτόν τον οργανισμό έναντι 
άλλων όταν άρχισα να εργάζομαι. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Δεν έχω πολλά να κερδίσω αν παραμείνω στον οργανισμό αυτό για 
πάντα 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Μου είναι συχνά δύσκολο να συμφωνήσω με την πολιτική του 
οργανισμού αυτού πάνω σε σημαντικά θέματα σχετικά με το 
προσωπικό. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Μ’ ενδιαφέρει πραγματικά η τύχη του οργανισμού αυτού. 1 2 3 4 5 6 7 

14. Κατά τη γνώμη μου, είναι ο καλύτερος απ’ όλους τους πιθανούς 
οργανισμούς στους οποίους θα μπορούσε κανείς να δουλέψει. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Η απόφασή μου να δουλέψω στον οργανισμό αυτό ήταν σίγουρα 
λανθασμένη. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

 

Προφίλ Επιχείρησης ΤΠΕ: 

 
1. Πόλη: …………………………………………………………………………………….. 

2. Έτη λειτουργίας της επιχείρησής σας:    1-5  [  ]      6-10  [  ]      11-15  [  ]      16+ [  ]           

3.  Αριθμός εργαζομένων:                          1-11  [  ]    11-50  [  ]    51-250  [  ]    250+ [  ]   

4. Σημειώστε το στάδιο ανάπτυξης του 
κλάδου της βιομηχανίας σας: 
 
α. Εμβρυακό Στάδιο [  ]      
β. Στάδιο Ανάπτυξης [  ]      
γ. Στάδιο Ωριμότητας [  ]      
δ. Στάδιο Γήρανσης [  ]       

5.Σημειώστε τον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησής σας: 
 
α. < 1 εκ.    € [  ]       
β. 1 –10 εκ. € [  ]       
γ. 10- 100 εκ. € [  ]       
δ. > 100 εκ.  € [  ]        

 
Προφίλ ερωτώμενου:

1.  Φύλο:            Άρρεν [  ],                  Θήλυ [  ] 

2. Ηλικία:           18-24 [  ],                   25-34 [  ],              35-44 [  ],            45 και άνω [  ] 

3. Οικογενειακή κατάσταση:   Έγγαμος με παιδιά [  ],         Έγγαμος [  ],          Άγαμος [  ]  
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4. Εκπαίδευση:   Λύκειο [  ],   ΑΕΙ-ΤΕΙ [  ],   Μεταπτυχιακό [  ],  Διδακτορικό [  ],  Άλλη…… 

5. Έτη συνολικής επαγγελματικής προϋπηρεσίας (έτη):             1-5  [  ]   6-10  [  ]  11+  [  ]    

6. Έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας στην παρούσα θέση (έτη): 1-5  [  ]   6-10  [  ] 11+  [  ]    

7. Θέση μέσα στην επιχείρηση:……………………………………………………………… 

 

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:           …………………………………………………………………. 
 
 

 

Προφίλ Τράπεζας: 

 
1. Πόλη: …………………………………………………………………………………….. 

2. Έτη λειτουργίας της τράπεζας:    1-5  [  ]      6-10  [  ]      11-15  [  ]      16+ [  ]            

3. Σημειώστε το στάδιο ανάπτυξης του κλάδου της βιομηχανίας σας: 
 
α. Εμβρυακό Στάδιο [  ]      
β. Στάδιο Ανάπτυξης [  ]      
γ. Στάδιο Ωριμότητας [  ]      
δ. Στάδιο Γήρανσης [  ]       

 
4. Είδος τράπεζας: Δημόσια [  ],   Ιδιωτική [  ] 
                                          

Προφίλ ερωτώμενου: 

1.  Φύλο:            Άρρεν [  ],                  Θήλυ [  ] 

2. Ηλικία:           18-24 [  ],                   25-34 [  ],              35-44 [  ],            45 και άνω [  ] 

3. Οικογενειακή κατάσταση:   Έγγαμος με παιδιά [  ],         Έγγαμος [  ],          Άγαμος [  ]  

4. Εκπαίδευση:   Λύκειο [  ],   ΑΕΙ-ΤΕΙ [  ],   Μεταπτυχιακό [  ],  Διδακτορικό [  ],  Άλλη…  

5. Έτη συνολικής επαγγελματικής προϋπηρεσίας (έτη):                1-5  [  ]   6-10  [  ]   11+  [  ]   

6. Έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας στην παρούσα θέση (έτη): 1-5  [  ]   6-10  [  ]   11+  [  ]   
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7. Θέση μέσα στην επιχείρηση:………………………………………………………………... 

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:           …………………………………………………………………. 

 

 
 

 

 

 - 322 -


	Εξώφυλλο
	Περίληψη
	Περιεχόμενα
	Κεφάλαιο 1
	Κεφάλαιο 2
	Κεφάλαιο 3
	Κεφάλαιο 4
	Κεφάλαιο 5
	Κεφάλαιο 6
	Κεφάλαιο 7
	Κεφάλαιο 8
	Κεφάλαιο 9
	Κεφάλαιο 10-Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία
	Παράρτημα Α'
	Παράρτημα Β' 

