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Περίληψη  

 

Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους 

κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές τα 

τελευταία χρόνια ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση και την εισαγωγή της χώρας 

σε καθεστώς οικονομικής επιτήρησης, αλλαγές οι οποίες οι οποίες οδηγούνται από 

μεταβολές  που συμβαίνουν τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον των φαρμακευτικών 

εταιρειών όσο και στο εξωτερικό και οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία της 

φαρμακευτικής αγοράς καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων, τη φύση της 

εργασίας, τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται, τα κανάλια επικοινωνίας και τις 

απολαβές.  

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της αξιολόγησης 

μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης , εργασιακής ικανοποίησης και διαχείρισης της 

αλλαγής σε εργαζόμενους του πεδίου των φαρμακευτικών εταιρειών. Τα σύνολο αυτό 

περιλαμβάνει ιατρικούς επισκέπτες, key account managers, medical science liaisons, 

area managers, first line managers, sales managers , brand managers και 

οποιονδήποτε άλλο ρόλο δραστηριοποιείται στο πεδίο.  

Για τους σκοπούς της έρευνας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 

αποτελούμενο από συνολικά 59 ερωτήσεις  καλύπτοντας τόσο , τις προς αξιολόγηση 

μεταβλητές όσο και κάποια δημογραφικά στοιχεία και διανεμήθηκε ηλεκτρονικά σε 

εργαζόμενους φαρμακευτικών εταιρειών, με τελικό αποτέλεσμα την επιστροφή 103 

πλήρως συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, ενώ η ανάλυση διενεργήθηκε με τη 

βοήθεια   του στατιστικού προγράμματος SPSS. 

Τα κύρια ευρήματα της μελέτης  , δείχνουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 

συναισθηματικής νοημοσύνης, υψηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και χαμηλές 

αντιστάσεις στην αλλαγή , μεταξύ εργαζομένων πεδίου φαρμακευτικών εταιρειών. 

Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και 

συναισθηματικής νοημοσύνης με τα υψηλά επίπεδα της μίας μεταβλητής να 

σηματοδοτούν υψηλά επίπεδα και της άλλης, και αρνητική συσχέτιση μεταξύ 

συναισθηματικής νοημοσύνης και αντίστασης στην αλλαγή   
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1.Εισαγωγή 

 Η φαρμακοβιομηχανία αποτέλεσε για χρόνια, λόγω των μεγάλων ρυθμών 

ανάπτυξης, ένα ιδιαίτερα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον , μέσα από ένα συνολικό 

πακέτο ελκυστικών αμοιβών (όχι υποχρεωτικά  χρηματικών), ανάπτυξης ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων, αναγνώρισης και δημιουργίας σχέσεων. 

Ο χώρος των φαρμακοβιομηχανίας έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα 

μετά το 2009 και την οικονομική κρίση , μεγάλες αλλαγές οι οποίες επηρέασαν και 

επηρεάζουν όχι μόνο  την επιχειρηματικότητα αλλά και τους εργαζόμενους, κυρίως 

αυτούς που εργάζονται στο πεδίο. Σε αυτό το  συνεχώς μεταβαλλόμενο  περιβάλλον, 

οι αλλαγές αυτές έχουν επιδράσεις τόσο στον αριθμό των εργαζομένων στη 

φαρμακοβιομηχανία  όσο και στις άλλες παραμέτρους που καθορίζουν τη 

λειτουργικότητα , την απόδοση και την ικανοποίηση που λαμβάνουν από το 

επάγγελμα τους.  

Αποτελεί επίσης ένα χώρο ο οποίος έχει υποστεί μεγάλες και ριζικές αλλαγές τα 

τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα , τόσο λόγω της κρίσης όσο και λόγω της αλλαγής 

στρατηγικής στον τομέα του φαρμάκου , κυρίως από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις , 

όπως επίσης και από τις πολιτικές υγείας οι οποίες έχουν επικρατήσει τα τελευταία 

χρόνια και έχουν διαμορφώσει ένα νέο και διαφορετικό περιβάλλον 

   Στροφή των εταιρειών στο πεδίο των περισσότερο εξειδικευμένων θεραπειών 

και μεταβολές που οδηγούνται από δικές τους εσωτερικές ανάγκες προσαρμογής σε 

ένα νέο περιβάλλον , μειώσεις στις φαρμακευτικές δαπάνες, αλλαγές στο κανονιστικό 

πλαίσιο και στο επιχειρείν που οριοθετούν την επιχειρησιακή λειτουργία τους με τη 

θέσπιση δεικτών περιορισμού της δαπάνης όπως το clawback και τα rebates, 

αποτελούν μερικούς από τους λόγους που ερμηνεύουν αυτές τις αλλαγές . 

Οι αλλαγές αυτές και ο βαθμός αποδοχής τους έχει αντίκτυπο και στον τρόπο 

που επιχειρούν οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα αλλά και στον τρόπο που οι 

εργαζόμενοι κατανοούν και αποδέχονται αυτές τις αλλαγές επηρεάζοντας έτσι τα 

επιχειρηματικά αποτελέσματα και τη βιωσιμότητα εταιριών και εργαζομένων. 

Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί έναν χώρο που η ικανοποίηση από την 

εργασία φαίνεται να είναι σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα, αν κρίνουμε από τη 

σταθερή παρουσία φαρμακευτικών εταιρειών στα Best work places κάθε χρόνο, 

αλλά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με συρρικνώσεις τμημάτων, με 
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τις νέες θέσεις που προκύπτουν να είναι κατά κανόνα, πολύ λιγότερο ανταγωνιστικές 

στις συνολικές ανταμοιβές. Η διερεύνηση της ικανοποίησης που λαμβάνουν πλέον  

από την εργασία τους αποτελεί σημαντικό ζητούμενο και ένας από τους στόχους της 

παρούσας μελέτης. 

Η προσαρμογή ή όχι  σε όλες αυτές τις αλλαγές αποτελεί ένα από τα πλέον 

σημαντικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ηγέτες αλλά και οι 

εργαζόμενοι σε αυτό το ταχύτατα μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, που 

δημιουργεί καινούριες και διαφορετικές απαιτήσεις και οριοθετεί τη φύση του 

επαγγέλματος, την αντίληψη του από τους εργαζόμενους και το πώς αντιλαμβάνονται 

τον εαυτό τους στη νέα πραγματικότητα. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια , ως μία 

εννοιολογική κατασκευή με δυνητική εφαρμογή στα εργασιακά περιβάλλοντα , η 

οποία φαίνεται να επηρεάζει πολλές φορές τις στάσεις και τις συμπεριφορές στον 

εργασιακό χώρο. Το επίπεδο απόδοσης , ικανοποίησης και προσαρμογής σε 

διαφορετικά δεδομένα στον εργασιακό χώρο, σε συνάρτηση με τη συναισθηματική 

νοημοσύνη  έχει αποτελέσει αντικείμενο  έρευνας  τα πρόσφατα χρόνια από πολλούς 

ερευνητές. Όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης, γίνεται μια 

προσπάθεια  αξιολόγησης της  σε συνάρτηση τόσο με την εργασιακή ικανοποίηση 

όσο και τις δυνάμεις αντίστασης στην αλλαγή, των εργαζομένων στη 

φαρμακοβιομηχανία. 

2.Συναισθηματική νοημοσύνη 

 2.1 Ιστορική εξέλιξη 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ένας νέος όρος, μια καινούρια έννοια άρχισε 

να αναδύεται ως μια δυνητικά νέα θεωρία η οποία θα μπορούσε να εξηγήσει 

συμπεριφορές που ξεπερνούσαν αυτό που μπορούσε να μετρηθεί με βάση τη γενική 

νοημοσύνη και την προσωπικότητα, μια έννοια που φαίνεται να συνδέεται με την 

επαγγελματική και εκπαιδευτική επιτυχία σε μεγάλο βαθμό, και σε κάποιες 

περιπτώσεις ξεφεύγει από το στενό ακαδημαϊκό πυρήνα . 

«Ορισμένα άτομα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα σε σχέση με κάποια άλλα σε μια 

εξελιγμένη επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν τα συναισθήματα και τα 

ερεθίσματα που σχετίζονται με τα συναισθήματα, και να χρησιμοποιούν αυτή την 

πληροφορία ως οδηγό για τη σκέψη και τη συμπεριφορά. Αυτό το σύνολο 
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ικανοτήτων ορίζεται ως συναισθηματική νοημοσύνη»  (Mayer, Salovey, & Caruso, 

2008, σ. 503) . 

Τα 22 χρόνια που έχουν περάσει απ´ όταν ο Daniel Goleman (1995)  παρουσίασε 

το βιβλίο του με τίτλο “Emotional Intelligence: why it can matter more than IQ”, 

δίνοντας τεράστια δημοφιλία σε μια έννοια η οποία είχε μόλις αρχίσει να αναδύεται, 

έχουν προσφέρει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων , εννοιολογικά και θεωρητικά 

μοντέλα , κλίμακες μέτρησης και αξιολόγησης, ειδικούς ιστότοπους, πανεπιστημιακές 

έδρες και «ειδικούς» επι παντός επιστητού.  

Ο Goleman δεν ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη συναισθηματική 

νοημοσύνη, ήταν όμως  αυτός που την έκανε πολύ δημοφιλή και πολύ πρακτική, 

ιδιαίτερα στα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα τόσο με το πρώτο βιβλίο του 

όσο και με αυτά που ακολούθησαν (Goleman, 1995,ελληνική έκδοση 2011, 2002) 

Αυτή η έννοια μιας διαφορετικής νοημοσύνης, που διαχωρίζεται από το γνωστό 

Δείκτη Νοημοσύνης (ΔΝ), εμφανίστηκε αρχικά με την έννοια της κοινωνικής 

νοημοσύνης (social intelligence) από τον Thorndike (1920), ως μια προσπάθεια 

κατανόησης και διαχείρισης ανάμεσα στα δυο φύλα και της σύνεσης μεταξύ των 

ανθρωπίνων σχέσεων, και από τους  Thorndike & Stein (1937, σ. 275) ως «η  

ικανότητα της κατανόησης των ανθρώπων». 

Ήταν επίσης ο Gardner (1983) ο οποίος ανέπτυσσε τη θεωρία του για πολλαπλές 

νοημοσύνες , ανάμεσα στις οποίες υπήρχαν η διαπροσωπική και η ενδοπροσωπική, 

ασχολούμενες με την ικανότητα κατανόησης προθέσεων, κινήτρων και επιθυμιών 

άλλων ανθρώπων η  πρώτη, και την ικανότητα κάποιου να κατανοεί τον εαυτό του, 

να εκτιμά τα συναισθήματα, τους φόβους και τα κίνητρα του, η δεύτερη . 

Οι Salovey & Mayer (1990) ήταν οι πρώτοι που παρουσίασαν μια περιγραφή της 

έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης, θέτοντας το επιστημονικό υπόβαθρο μιας 

δοκιμαστικής (και για τους ίδιους) προσέγγισης μιας διαφορετικής νοημοσύνης  

. 

2.2 Ορισμός και θεωρητικές προσεγγίσεις 

 

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία σχετικά με την έννοια της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, θα διαπιστώσει κάποιος, ότι παρά τους αρκετούς διαφορετικούς 

ορισμούς και τις θεωρητικές προσεγγίσεις, υπάρχει σημαντική επικάλυψη μεταξύ 

τους, δεδομένου ότι στον πυρήνα κάθε ορισμού υπάρχουν οι ικανότητες αντίληψης 
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συναισθημάτων στο άτομο και στους άλλους, η χρησιμοποίηση τους για σκέψη και 

δράση, η κατανόηση της επίπτωσής τους στις συμπεριφορές και η διαχείριση των 

συναισθηματικών αντιδράσεων (Cherniss, 2004) 

Σ’ εκείνη την πρώτη απόπειρα τους οι Salovey & Mayer (1990) προσδιόρισαν τη 

συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα υποσύνολο της κοινωνικής νοημοσύνης, μέσα 

στην οποία εμπεριέχεται η ικανότητα κάποιου ατόμου  να παρακολουθεί τα 

συναισθήματα, δικά του και των άλλων, να μπορεί να διακρίνει μεταξύ τους και να 

χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία ώστε να μπορεί να καθοδηγεί τη σκέψη του και 

τις ενέργειες του. 

Θεωρούσαν τη συναισθηματική νοημοσύνη  μέρος της οπτικής του Gardner 

(1983) για την κοινωνική νοημοσύνη, αναφερόμενοι στις προσωπικές νοημοσύνες, 

ένας ορισμός που αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε, όπως θα δούμε σε 

αναλυτικότερη περιγραφή του μοντέλου τους παρακάτω 

Αρκετά αργότερα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, διερωτώμενοι αν αποτελεί 

νέα ικανότητα ή κάποιο εκλεκτικό χαρακτηριστικό, οι Mayer, Salovey & Caruso 

(2008) αναφέρονται στη συναισθηματική νοημοσύνη περιγράφοντας την ως ένα 

σύνολο ικανοτήτων που δίνει τη δυνατότητα στα άτομα που εμφανίζουν αυτές τις 

ικανότητες, να επεξεργάζονται με έναν εκλεπτυσμένο τρόπο πληροφορίες που 

αφορούν τα συναισθήματα και ερεθίσματα που σχετίζονται με τα συναισθήματα και 

να χρησιμοποιούν αυτή την πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς. 

Μέσα στο  πεδίο εφαρμογής της συναισθηματικής νοημοσύνης 

συμπεριλαμβάνονται η αξιολόγηση και έκφραση τόσο λεκτικών όσο και μη λεκτικών 

συναισθημάτων, η ρύθμιση των συναισθημάτων στο ίδιο το άτομο και σε άλλους και 

η χρησιμοποίηση αυτού του συναισθηματικού περιεχομένου για την επίλυση 

προβλημάτων (Mayer & Salovey, 1993). Σε γενικές γραμμές, η συναισθηματική 

νοημοσύνη αντιπροσωπεύει ένα σύνολο δεξιοτήτων για τον προσδιορισμό, την 

επεξεργασία και τη διαχείριση των συναισθημάτων (Zeidner, Roberts & Matthews, 

2008). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ήταν ο Goleman μέσω του βιβλίου του που έκανε τόσο 

αναγνωρίσιμη τη συναισθηματική νοημοσύνη, πιστεύοντας αρχικά σε αυτό το νέο και 

διαφορετικό τρόπο σκέψης του Gardner, θεωρώντας ότι το βιβλίο του “Frames of 

Mind” αποτελεί ένα μανιφέστο το οποίο μέσω της θεωρίας των πολλαπλών 

διαστάσεων της νοημοσύνης, απορρίπτει τη μια και μοναδική αλήθεια του Δείκτη 

Νοημοσύνης (ΔΝ). 
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Σύμφωνα με τον Goleman (1995, ελληνική έκδοση 2011) η συναισθηματική 

νοημοσύνη περιλαμβάνει την ικανότητα ελέγχου της παρόρμησης και χαλιναγώγησης 

μη θετικών συναισθημάτων,  την ανάγνωση των συναισθημάτων των άλλων 

ανθρώπων, την ικανότητα χειρισμού με ήπιο και αποτελεσματικό τρόπο των σχέσεών 

του, την αυτορρύθμιση συναισθημάτων ώστε να προάγεται η ικανότητα της σκέψης 

ενώ τα συναισθήματα αποτελούν ουσιώδη καθοδηγητή επηρεάζοντας την ανθρώπινη 

δραστηριότητα, καθώς η εύρεση κινήτρων μέσω αυτό-κινητοποίησης αποτελεί 

σημαντικό κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Ο Reuven Bar-Οn (2006), στο δικό του θεωρητικό μοντέλο, το οποίο αποτελεί τη 

βάση για το τεστ αξιολόγησης EQ-i, θεωρεί ότι είναι πιο ακριβές να αναφέρεται σε 

αυτή την εννοιολογική κατασκευή με τον όρο «συναισθηματική - κοινωνική 

νοημοσύνη» (emotional - social intelligence) ορίζοντας την ως «μια σειρά 

αλληλένδετων συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών που καθορίζουν πόσο αποτελεσματικά κατανοούμε και εκφράζουμε 

τους εαυτούς μας, κατανοούμε τους άλλους και σχετιζόμαστε μαζί τους και 

ανταπεξερχόμαστε στις καθημερινές απαιτήσεις» (Bar-Οn, 2006, σ. 14) 

Μια διαφορετική προσέγγιση της συναισθηματικής νοημοσύνης, την τοποθετεί 

ως χαρακτηριστικό γνώρισμα (trait EI) ή ως συναισθηματική αυτό-

αποτελεσματικότητα καθώς την ορίζει ως συναισθηματικές αντιλήψεις που 

αξιολογούνται μέσω ερωτηματολογίων και κλιμάκων αξιολόγησης και αφορά τις 

αντιλήψεις μας για τον εσωτερικό μας κόσμο ( Petrides, Pita & Kokkinaki, 2007) 

2.3 Σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Αν πληκτρολογήσει κάποιος  στον παγκόσμιο ιστό (Google) τον όρο emotional 

intelligence, θα ανακαλύψει 3.190.000 αποτελέσματα, ενώ 8.650.000 εγγραφές θα 

εμφανιστούν χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά το emotional intelligence test 

(Ιανουάριος 2018), ενδεικτικό της ενασχόλησης όλων των εμπλεκομένων με τη 

συναισθηματική νοημοσύνη. 

Γιατί είναι όμως ξαφνικά τόσο σημαντική η συναισθηματική νοημοσύνη; Τι 

είναι αυτό το τόσο ενδιαφέρον που έχει χτιστεί πάνω της μια ολόκληρη βιομηχανία, 

ασχολούμενη με την εφαρμογή της σε εκπαίδευση και εργασία, με την παράλληλη 

ανάπτυξη τεστ και κλιμάκων μέτρησης και αξιολόγησης της,  αλλά και με πληθώρα 

συγγραφικών πονημάτων σε επιστημονικά βιβλία και περιοδικά; 

Είναι υπαρκτός όρος ή αποτελεί μια αόριστη έννοια και εφεύρημα κάποιων; 
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Αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον για τη συναισθηματική νοημοσύνη ερμηνεύεται και 

από το γεγονός ότι οι προσπάθειες ερμηνείας πτυχών της προσωπικότητας και της 

συμπεριφοράς που επηρεάζουν την προσαρμοστική ικανότητα των ατόμων στις 

απαιτήσεις της ζωής, μέσω του πεδίου της γνωστικής ικανότητας, οδήγησαν σε 

αποτελέσματα που φαίνεται να περιορίζουν το ρόλο της γνωστικής ικανότητας σε ένα 

μέγιστο του 25% της μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων απόδοσης [Goleman, 

(2011); Cherniss, (2004)]. 

 Η αναζήτηση άλλων ειδών ικανοτήτων οι οποίες επηρεάζουν την 

αποτελεσματική απόδοση στο σχολείο, τις σχέσεις μεταξύ ατόμων και στο  χώρο 

εργασίας, οδήγησε την έρευνα στο πεδίο της συναισθηματικής νοημοσύνης στην 

προσπάθεια ερμηνείας της ικανότητας προσαρμογής του ατόμου στις απαιτήσεις της 

ζωής . 

Αποδεικνύεται επίσης πολλά από αυτά τα τεστ γνωστικής ικανότητας μπορεί να 

εμφανίζουν πολιτιστικές προκαταλήψεις που διαιωνίζουν διακρίσεις σε πολλές 

ομάδες μέσα σε μια κοινωνία, ενώ την ίδια στιγμή η επιτυχία στην εργασία και τη 

ζωή εξαρτάται από περισσότερα πράγματα σε σχέση απλά με τις βασικές γνωστικές 

ικανότητες αξιολογούμενες με το ΔΝ και άλλες σχετικές μετρήσεις, πράγματα που 

έχουν να κάνουν με τα συναισθήματα και την αντίληψη, κατανόηση και ρύθμιση τους 

(Cherniss, 2004, 2010). 

 Σύμφωνα με τους Zeidner, Roberts & Matthews (2008) έχει υποστηριχτεί ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη προβλέπει κλινικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 

κριτήρια σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι προέβλεπε η γενική νοημοσύνη.  

Ο Goleman (1995, ελληνική έκδοση 2011) έχει υποστηρίξει ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να είναι το ίδιο σημαντική όπως το IQ (ΔΝ) στον 

καθορισμό της επιτυχίας στη ζωή, προκαλώντας αντιδράσεις από ακαδημαϊκούς 

ψυχολόγους που αντιμετώπισαν επιφυλακτικά τέτοιου είδους ισχυρισμούς. Σε 

κάποιες δε περιπτώσεις, τους απέρριψαν θεωρώντας τους πρώιμους και 

υπερεκτιμημένους (Zeidner, Roberts, & Matthews, 2008). Σύμφωνα με τους Mayer, 

Salovey, &Caruso (2008), αυτή η δημοσιογραφική απόδοση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης  αποτέλεσε το δημόσιο πρόσωπο της και σε κάποιες περιπτώσεις 

περιέπλεξε την κατανόηση της λόγω των ασυνηθών ισχυρισμών της  

Μια άλλη παράμετρος που έχει επηρεάσει όλο αυτό το πεδίο της ενασχόλησης 

με τη συναισθηματική νοημοσύνη, είναι ότι σε αντίθεση με την καθιερωμένη 

νοημοσύνη, αυτή μπορεί να διδαχθεί και μπορεί να αποτελεί προγνωστικό παράγοντα 
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για την εκπαιδευτική και εργασιακή απόδοση, επιλογή προσωπικού, ευκαιρίες 

ανάπτυξης, ηγετικές συμπεριφορές (Goleman, 1998, 2002, ελληνική έκδοση 2011; 

Foster et al., 2017) 

2.4 Θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα της συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

H έρευνα των τελευταίων 20-30 χρόνων πάνω στη συναισθηματική νοημοσύνη 

έχει οδηγήσει στην παραγωγή και ανάπτυξη ποικίλων ορισμών και θεωρητικών 

μοντέλων προσπαθώντας να ερμηνεύσουν και να προσδιορίσουν μια νέα 

εννοιολογική κατασκευή και τις πιθανές εφαρμογές της,  

Είναι γεγονός ότι η δυνητική  εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης στον 

εργασιακό χώρο, έτσι όπως αρχικά είχε διατυπωθεί από τον Goleman, και 

εμπλουτίστηκε στη συνέχεια και στο κομμάτι της ηγεσίας (Goleman, 1995, ελληνική 

έκδοση 2011,2011), και η μεγάλη δημοφιλία που έτυχε το πρώτο βιβλίο, οδήγησε 

πολλούς ερευνητές να μελετήσουν τη νέα αυτή έννοια, παράγοντας πολλά και 

διαφορετικά μοντέλα με αντίστοιχες πολλές φορές κλίμακες μέτρησης της 

συναισθηματικής νοημοσύνης  

Οι πιθανές εφαρμογές της συναισθηματικής νοημοσύνης στον εκπαιδευτικό και  

εργασιακό χώρο κυρίως,  έχουν  παρακινήσει πολλούς ειδικούς   του  τομέα της 

Βιομηχανικής / Οργανωσιακής Ψυχολογίας να ασχοληθούν ερευνητικά τόσο με την 

εννοιολογική της κατασκευή , όσο και με τη σημαντικότητα της στην ερμηνεία 

συμπεριφορών και επιδόσεων. Αποτελεί επίσης ένα πεδίο πολλά υποσχόμενο  για 

όσους το βλέπουν από καθαρά επιχειρηματική πλευρά, δεδομένου ότι θεωρείται κάτι 

που μπορεί να αναπτυχθεί και να διδαχθεί. (Higgs & Dulewicz ,2016; Goleman, 

1998, 2002, ελληνική έκδοση 2011) 

 Σήμερα υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις στην έννοια της συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Τα μοντέλα ικανότητας και τα μικτά μοντέλα [Πλατσίδου (2010); 

Bracket, Rivers & Salovey (2011)]. Αν τα εξετάσει κάποιος από την πλευρά της 

εστίασης θα μπορούσε να τα κατηγοριοποιήσει σε (α) μοντέλα ικανότητας (β) 

μοντέλα με πλαίσιο την προσωπικότητα και (γ) μοντέλα με βάση την επίδοση 

(Πλατσιδου, 2010), με τα δυο τελευταία να αποτελούν στην ουσία μικτά μοντέλα. Η 

μια θεωρία προσεγγίζει το θέμα από τη σκοπιά της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

συναισθημάτων και γνωστικών διεργασιών, εστιάζοντας στις ικανότητες εκείνες οι 

οποίες επιτρέπουν την επεξεργασία συναισθηματικών πληροφοριών ενώ η άλλη από 
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την πλευρά περισσότερο των μη γνωστικών διαδικασιών, εμπλέκοντας 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας και παράγοντες κινήτρου. 

Παρά την πληθώρα των μοντέλων, υπάρχουν τρία τα οποία έχουν κυριαρχήσει 

και αποτελούν τα πλέον δημοφιλή, σύμφωνα και με τον Cherniss (2004) στην 

Encyclopedia of Applied Psychology: 

 Το μοντέλο ικανοτήτων των Mayer, Salovey & Caruso 

 Το μοντέλο του Goleman που βασίζεται στην απόδοση 

 Το μοντέλο του Bar-Οn βασιζόμενο περισσότερο σε χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας 

Παρότι τα μοντέλα φαίνεται να είναι διαφορετικά, μια πιο εστιασμένη ματιά 

όμως,  υποδηλώνει ότι υπάρχει σημαντική επικάλυψη (Cherniss, 2004). Οι διαστάσεις 

των Salovey & Mayer σχετικά με την αντίληψη και κατανόηση των συναισθημάτων 

φαίνεται να είναι παρόμοιες με την αυτοεπίγνωση και την κοινωνική επίγνωση του 

Goleman και τη συναισθηματική αυτοεπίγνωση και ενσυναίσθηση στο μοντέλο του 

Bar-Οn. Επιπρόσθετα, οι διαστάσεις από το μοντέλο των Salovey & Mayer σχετικά 

με τη συναισθηματική διευκόλυνση της σκέψης και τη διαχείριση των 

συναισθημάτων φαίνεται να είναι παρόμοιες με την αυτορρύθμιση και διαχείριση 

σχέσεων του Goleman, όπως και με τις ενδοπροσωπικές ικανότητες, τη διαχείριση 

του άγχους και την ικανότητα προσαρμογής στο μοντέλο συναισθηματικής και 

κοινωνικής νοημοσύνης στο μοντέλο του Bar-Οn. 

2.4.1 Το μοντέλο ικανοτήτων των Mayer, Salovey & Caruso 

 Το μοντέλο των Salovey & Mayer (1990) ήταν το πρώτο που εμφανίστηκε και 

το οποίο αργότερα εμπλουτίστηκε τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, με την προσθήκη 

του Caruso, όσο και σε ιδέες, καθώς το αρχικό μοντέλο υπέστη αναθεωρήσεις,  ώστε 

να μπορέσει να υποστηρίξει και ένα εργαλείο μέτρησης της συναισθηματικής 

νοημοσύνης. 

Το μοντέλο των  & Mayer & Salovey (1997; Mayer, Salovey, & Caruso, 2008) 

είναι στην ουσία ένα μοντέλο ικανοτήτων το οποίο αποτελείται από τέσσερα σκέλη 

τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι συνδέονται μεταξύ τους σε μια ιεραρχική 

σειρά: 

 Να αντιλαμβάνεται κάποιος τα συναισθήματα του αλλά και των άλλων με 

ακρίβεια  

 Να χρησιμοποιεί τα συναισθήματα ώστε να διευκολύνει τη σκέψη  
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 Να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα, τη γλώσσα τους καθώς και τα σήματα 

τα οποία μεταφέρονται μέσω αυτών 

 Να διαχειρίζεται κάποιος τα συναισθήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους  

Το μοντέλο αυτό ασχολείται με την αλληλεπίδραση μεταξύ συναισθημάτων και 

γνωστικών διεργασιών και επικεντρώνεται στις ικανότητες που επιτρέπουν την 

επεξεργασία των συναισθηματικών πληροφοριών. Θεωρείται το πλέον επιστημονικό 

μοντέλο, με έργο , έρευνα και υποσχόμενο μέλλον που σημειώνεται  ακόμη και από 

όσους στέκονται κριτικά απέναντι στη συναισθηματική νοημοσύνη (Antonakis, 2009; 

Zeidner, Matthews, & Roberts, 2004; Antonakis, Ashkanasy, & Dasborough, 2009; 

Zeidner, Roberts, & Matthews, 2008; Antonakis & Dietz, 2010) 

 2.4.2 Το μοντέλο απόδοσης του Goleman 

Αργότερα ο Goleman (1998, ελληνική έκδοση 2011, σ. 445), ορίζοντας πλέον τη 

συναισθηματική νοημοσύνη ως «την ικανότητα να αναγνωρίζουμε τα δικά μας 

συναισθήματα και των άλλων, να δημιουργούμε κίνητρα για τον εαυτό μας και να 

χειριζόμαστε σωστά τόσο τα συναισθήματα όσο και τις σχέσεις μας»  προσάρμοσε το 

μοντέλο των Salovey & Mayer (1990), δημιουργώντας μια παραλλαγή, όπως και ο 

ίδιος αναφέρει, η οποία θεωρεί ότι είναι λειτουργική στον εργασιακό χώρο και 

περιλαμβάνει πλέον τέσσερις (4) βασικές συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες 

(Boyatzis, Goleman, Rhee, 2000), μετά την αναθεώρηση των αρχικών πέντε (5), στις 

οποίες εμπεριέχονται είκοσι (20) συνολικά συναισθηματικές δεξιότητες: 

 Αυτοεπίγνωση 

o Συναισθηματική αυτοεπίγνωση 

o Ακριβής αυτό-αξιολόγηση 

o Αυτοπεποίθηση 

 Αυτορρύθμιση 

o Αυτοέλεγχος 

o Αξιοπιστία 

o Ευσυνειδησία 

o Προσαρμοστικότητα 

o Προσανατολισμός επίτευξης 

o Πρωτοβουλία 

 Κοινωνική επίγνωση-Κοινωνικές δεξιότητες 
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o Ενσυναίσθηση 

o Προσανατολισμός υπηρεσιών 

o Οργανωσιακή επίγνωση 

 Διαχείριση σχέσεων  

o Ηγετική ικανότητα 

o Επικοινωνία 

o Επιρροή 

o Καταλύτης αλλαγών 

o Διαχείριση συγκρούσεων 

o Δημιουργία δεσμών 

o Ομαδικότητα και συνεργασία 

o Ανάπτυξη των άλλων 

Θεωρεί ότι η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί κάτι δυναμικό με την έννοια 

ότι  μπορεί να διδαχθεί, να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί (Goleman, 1998, 2002, 

ελληνική έκδοση 2011) και ταξινομεί τις σκέψεις του όσον αφορά τη συναισθηματική 

νοημοσύνη εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό στην εκπαίδευση και στον εργασιακό 

χώρο.  

Το μοντέλο του Goleman εμφανίζει επίσης μια ιεραρχική σχέση μεταξύ των 

διαστάσεων της συναισθηματικής νοημοσύνης, καθώς η αυτογνωσία αποτελεί το 

θεμέλιο για την αυτορρύθμιση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση τα οποία με τη 

σειρά τους αποτελούν τη βάση για τη διαχείριση των σχέσεων (Goleman, 1995, 1998, 

ελληνική έκδοση 2011; Cherniss, 2004). 

Το μοντέλο του Goleman (Goleman, 1995, 1998, ελληνική έκδοση 2011) λόγω 

του έντονου προσανατολισμού του στην απόδοση  στον εργασιακό χώρο , έτυχε 

μεγάλης αποδοχής από τον επιχειρηματικό  κόσμο και τις διευθύνσεις ανθρωπίνων 

πόρων. Ταυτόχρονα, ο τρόπος παρουσίασης του (απλοϊκός ή εκλαϊκευμένος για 

κάποιους) αλλά και οι ισχυρισμοί του για την πιθανή υπεροχή του EQ vs IQ,   έγιναν 

δέκτες μεγάλης κριτικής.( Mayer, Salovey, & Caruso, 2008; Locke, 2005; Matthews, 

Roberts, & Zeidner, 2004) 

 2.4.3 Το μοντέλο του Bar-On 

Το μοντέλο του Bar-Οn (2006) βασίζεται στα χαρακτηριστικά της 

συναισθηματικής νοημοσύνης εστιάζοντας στη σχέση μεταξύ συναισθημάτων και 

περιβαλλοντικού πλαισίου ή προσωπικότητας και αποτελεί τη θεωρητική βάση για το 
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τεστ μέτρησης EQ-i, ένα εργαλείο μέτρησης των χαρακτηριστικών της 

συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω αυτό-αναφορών. 

 Ο Bar-on (2006) βλέπει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα σύνολο 

αποτελούμενο από πέντε (5) κατηγορίες ικανοτήτων μέσα στις οποίες εμπεριέχονται 

δεκαπέντε (15) δεξιότητες: 

 Ενδοπροσωπικές ικανότητες: η ικανότητα να κατανοούμε τα συναισθήματα 

καθώς και να εκφράζουμε τα αισθήματα και τους εαυτούς μας  

o Αυτοπεποίθηση  

o Συναισθηματική αυτογνωσία 

o Βεβαιότητα/ έκφραση των συναισθημάτων μας 

o Ανεξαρτησία 

o Ορισμός προσωπικών στόχων και προσπάθεια επίτευξης για την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας  

 Διαπροσωπικές ικανότητες: η ικανότητα να κατανοούμε τα συναισθήματα των 

άλλων και να δημιουργούμε σχέσεις  

o Ενσυναίσθηση 

o Κοινωνική υπευθυνότητα 

o Διαπροσωπικές σχέσεις 

 Διαχείριση άγχους 

o Αποτελεσματική και εποικοδομητική διαχείριση συναισθημάτων 

o Αποτελεσματικός και εποικοδομητικός έλεγχος των συναισθημάτων 

 Προσαρμοστικότητα 

o Έλεγχος της πραγματικότητας 

o Ευελιξία 

o Λύση προβλημάτων προσωπικής και διαπροσωπικής φύσεως 

 Γενική διάθεση: η ικανότητα παραγωγής θετικής διάθεσης και αυτό-

κινητοποίησης  

o Αισιοδοξία  

o Ευτυχία 

2.5 Συναισθηματική νοημοσύνη: σκεπτικισμός και κριτική 

Όπως κάθε καινούρια ιδέα δημιουργεί οπαδούς και αντιπάλους, ήταν φυσικό ότι 

η χρήση του όρου “emotional intelligence“ θα προκαλούσε ποικίλες αντιδράσεις, 

θετικές και αρνητικές, αρκετό σκεπτικισμό αλλά και αρκετά έντονη κριτική ακόμα 
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και για την ύπαρξή της ως εννοιολογική κατασκευή (Brody, 2004; Davies, Stankov & 

Roberts, 1998; Landy, 2005; Locke, 2005) Σχετικά νωρίς οι  Mayer & Salovey (1993) 

«κλήθηκαν» να απαντήσουν σε κριτικές που αφορούσαν είτε το ίδιο το όνομα και 

κατά πόσο συνιστά νοημοσύνη είτε τους υποκείμενους μηχανισμούς στους οποίους 

στηρίζεται.  

 Παρότι θεωρείται από πολλούς ως ένα χρήσιμο εργαλείο στο χώρο εργασίας 

αλλά και της ηγεσίας υπάρχουν κάποιοι που αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη 

συναισθηματική νοημοσύνη, όπως οι Davis, Stankov & Roberts (1998) και την 

αντιμετωπίζουν ως μια πιθανά αόριστη έννοια.  Δεδομένα τριών μελετών  δείχνουν 

ότι περιορίζεται από τις ιδιότητες μέτρησης των δοκιμών της για δύο λόγους: α) 

χαμηλή αξιοπιστία στις μετρήσεις που βασίζονται σε συναινετική βαθμολογία & β) 

έλλειψη διαφορετικής εγκυρότητας λόγω σημαντικών επιβαρύνσεων σε 

καθιερωμένους παράγοντες της προσωπικότητας , όπως έδειξαν οι μετρήσεις μέσω 

αυτό-αναφορών (Davis, Stankov & Roberts, 1998). Οι ίδιοι αναφέρουν επίσης  ότι ο 

παράγοντας αντίληψης των συναισθημάτων είναι μάλλον στενότερος σε σχέση με ότι 

υποστηρίζουν τα τρέχοντα μοντέλα της συναισθηματικής νοημοσύνης. Θεωρούν  

ακόμη ότι από τη στιγμή που  η νοημοσύνη και η προσωπικότητα αξιολογούνται,   

αυτό που τελικά  μένει ως  μοναδικό και ψυχομετρικά έγκυρο, είναι λίγο. 

Σύμφωνα με τους Higgs & Dulewicz (2016) στον πυρήνα της διαμάχης 

υπάρχουν τρία κοινά στοιχεία όπως αυτά προάγονται από ειδικούς της 

επαγγελματικής και οργανωσιακής ψυχολογίας :  

 Απουσία σαφούς και καθορισμένης δομής ΣΝ 

 Απουσία δεδομένων σχετικά με την πρόβλεψη από τη ΣΝ της εργασιακής 

απόδοσης στους οργανισμούς 

 Τα ερωτηματολόγια της ΣΝ δεν προσθέτουν καμία παραλλαγή ή/και 

περαιτέρω εξήγηση σε αυτό που ήδη πρόσφεραν τα ερωτηματολόγια 

προσωπικότητας 

Διαμάχες υπάρχουν και μεταξύ των υποστηρικτών της έννοιας της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, σχετικά με το τι είναι πιο έγκυρο: προσανατολισμός 

στην ικανότητα ή σε δεξιότητες, επιδόσεις και χαρακτηριστικά; 

Οι Mayer, Salovey & Caruso (2008)  θεωρούν το μοντέλο τους ως αυτό που 

παρέχει μια εννοιολογικά συνεκτική προσέγγιση παρατηρώντας ότι η 

δημοσιογραφική απόδοση της ΣΝ περιέπλεξε την κατανόηση της με τους ασυνήθεις 

και αξιοσημείωτους ισχυρισμούς του Goleman σχετικά με τη σημαντικότητα της ΣΝ 



 

13 
 

που μπορεί να είναι εφάμιλλη, ίσως και ισχυρότερη, του ΔΝ. Οι ίδιοι (Mayer et al., 

2000) ονόμασαν το μοντέλο ΣΝ  του Bar-On μικτό λόγω της μίξης σχετικών και μη 

σχετικών χαρακτηριστικών, ενώ αναφερόμενοι στα μοντέλα του Goleman, του Bar-

On και του Petrides (Petrides, & Furnham,2003) τα χαρακτηρίζουν ως απογοητευτικά 

από την άποψη της δομικής και θεωρητικής εγκυρότητας, καθώς περιέχουν πολλές 

ανεξάρτητες ιδιότητες και δεν αιτιολογείται ο λόγος για τον οποίο κάποια 

χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται και αλλά όχι, δημιουργώντας την  αίσθηση ότι 

περιλαμβάνουν τα πάντα (Mayer et al., 2008, Locke 2005) 

Ένας από αυτούς που άσκησαν πολύ σημαντική κριτική είναι και ο Locke 

((2005) ο οποίος θεωρεί τον ορισμό των Salovey & Mayer (1990) για τη 

συναισθηματική νοημοσύνη περισσότερο ως συνδυασμό δεξιοτήτων, συνηθειών 

ή/και επιλογών παρά κάποιο ζήτημα νοημοσύνης θεωρώντας επίσης αυθαίρετο να 

επισυνάπτεται η λέξη «νοημοσύνη» σε ποικίλες συνήθειες ή δεξιότητες, όπως 

υποστηρίζουν ο Gardner και οι υποστηρικτές της συναισθηματικής νοημοσύνης, με 

τους ισχυρισμούς ότι υπάρχουν πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης. 

Ο Locke (2005) χαρακτηρίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως μια άκυρη 

έννοια τόσο γιατί θεωρεί ότι δε συνιστά μια μορφή νοημοσύνης, όσο και γιατί ο 

ορισμός της είναι τόσο ευρύς και περιλαμβάνει τόσα πολλά που δεν είναι  τελικά 

εύκολο να κατανοηθεί, ενώ θεωρεί την επέκταση της συναισθηματικής νοημοσύνης 

στον τομέα της ηγεσίας ακόμη πιο ατυχή, καθώς ο Goleman δυσφημεί τον πολύ 

κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η λογική σκέψη και η πραγματική νοημοσύνη στη 

διαδικασία ηγεσίας.  

Σύμφωνα με τους Matthews, Zeidner & Roberts (2012,σ.108) «η  

συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα ως μια συλλογή μάλλον 

διαφορετικών τύπων κατασκευών, οι οποίες μπορούν να είναι μόνο ασθενώς 

αλληλένδετες, παρά σαν ένα ενιαίο παράγοντα παρόμοιο με  γενική νοημοσύνη», ενώ 

οι Antonakis & Dietz (2010) θεωρούν ότι τόσο η συναισθηματική νοημοσύνη όσο και 

η συναισθηματική και κοινωνική ικανότητα δεν έχουν δείξει βαθμιαία  εγκυρότητα 

σε σχέση με τα τεστ προσωπικότητας και Δείκτη Νοημοσύνης , ενώ αν υπάρχει 

κάποιο μέλλον στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης το βλέπουν στο 

μοντέλο ικανοτήτων των Mayer, Salovey, & Caruso (2000), το οποίο θεωρείται το 

πιο πολλά υποσχόμενο από υποστηρικτές και αμφισβητίες.  
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Σύμφωνα με τους Côté et al. (2011), η γνώση της ρύθμισης των  συναισθημάτων 

μπορεί να διευκολύνει τόσο τη φιλοσοφική όσο και την διαπροσωπική αποκλίνουσα 

συμπεριφορά. 

Διαμάχη έχει υπάρξει στο πεδίο της συναισθηματικής νοημοσύνης, σε ότι αφορά 

και τον τρόπο μέτρησης της μέσω των κλιμάκων αυτό-αναφορών, οι οποίες είναι 

περισσότερο θελκτικές λόγω του μικρότερου κόστους, της ευκολότερης διαχείρισης 

και του λιγότερου χρόνου που απαιτεί η συμπλήρωση τους σε σχέση με τις κλίμακες 

απόδοσης. 

Σύμφωνα με τους Matthews, Roberts & Zeidner (2004), υπάρχουν σημαντικά 

εννοιολογικά, ψυχομετρικά και εφαρμοσμένα προβλήματα και ζητήματα τα οποία 

χρειάζεται να ξεπεραστούν πριν θεωρηθεί η συναισθηματική νοημοσύνη μια γνήσια 

και επιστημονικά έγκυρη κατασκευή που θα έχει πρακτική σημασία στην πραγματική 

ζωή 

Φαίνεται επίσης ότι η καθιέρωση ενός παράγοντα “EQ” τόσο σημαντικού για τις 

ανθρώπινες υποθέσεις όσο το “IQ” δεν θα επιτευχθεί, καθώς η αρχική υπόθεση της 

έρευνας στη συναισθηματική νοημοσύνη δεν έχει εκπληρωθεί (Matthews, Zeidner & 

Roberts, 2012) 

Όσον αφορά την ηγεσία, η συναισθηματική νοημοσύνη αδυνατεί να προβλέψει 

τις σχέσεις μεταξύ ηγέτη και μελών μιας ομάδας και ως εκ τούτου είτε θα πρέπει να 

αναδιατυπωθεί είτε να εγκαταλειφθεί (Antonakis, 2009).  

2.6 Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας 

Μια από τις παραμέτρους στις οποίες οφείλεται η μεγάλη δημοφιλία της 

συναισθηματικής νοημοσύνης αποτελεί ο προσανατολισμός της προς τον εργασιακό 

χώρο, τον κόσμο των επιχειρήσεων και την πρακτική εφαρμογή της. 

Ο πρώτος ίσως που ασχολήθηκε ήταν ο Goleman (1995, 1998, ελληνικές 

εκδόσεις 2011) του οποίου η οπτική στρέφεται από την αρχή στην εφαρμογή της στον 

εκπαιδευτικό και εργασιακό χώρο, όπως και στη σύνδεσή της με την ηγεσία και στα 

αποτελέσματα που μπορεί να έχει στους οργανισμούς (Goleman, 2002). 

Η προοπτική της πρόβλεψης της απόδοσης αποτελεσμάτων στον εργασιακό 

χώρο και ότι είναι μια νοημοσύνη που μπορεί να αναπτυχθεί και  να διδαχθεί 

οδήγησε σημαντικό κομμάτι της έρευνας και αποτέλεσε σημείο αναφοράς σε 

επιχειρήσεις και οργανισμούς ακόμη και για τα προσόντα πρόσληψης. 
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Σύμφωνα όμως με τους Zeidner, Matthews & Roberts (2004) οι διάφορες 

κλίμακες της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι, στην καλύτερη περίπτωση, 

αδύναμοι προγνωστικοί παράγοντες της απόδοσης στον εργασιακό χώρο. Οι ίδιοι 

βέβαια στα συμπεράσματα τους στο ίδιο άρθρο, θεωρούν ότι τη στιγμή που δεν έχει 

ξεκαθαριστεί  ακόμη η χρησιμότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης στην επιλογή 

και απόδοση στον εργασιακό χώρο, θα ήταν απερίσκεπτο να απορρίψει κάποιος τη 

δυνητική αξία και σημαντικότητα της σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους. 

Υπήρχαν επίσης ελάχιστες ενδείξεις σχετικά με το πως η ρύθμιση των 

συναισθημάτων  μεσολαβεί μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακού 

αποτελέσματος ( Kafetsios & Loumakou, 2007) ενώ σε μελέτη των Jordan et al. 

(2002) φάνηκε ότι ομάδες με χαμηλή ΣΝ, παρά το γεγονός ότι αρχικά δεν απέδωσαν 

σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με τους στόχους, η απόδοση τους ήταν παρόμοια με τις 

ομάδες υψηλής ΣΝ με την πάροδο του χρόνου.  

Σημαντικοί συσχετισμοί φάνηκαν σε μελέτη στελεχών εταιρείας λιανικού 

εμπορίου στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ ΣΝ και υποκείμενου άγχους, ευεξίας και 

διοικητικής απόδοσης (Slaski & Cartwright, 2002) δείχνοντας επίσης ότι η ΣΝ μπορεί 

να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του άγχους και στην αύξηση της αντοχής.  

Η ΣΝ μπορεί να είναι ένας σημαντικός προγνωστικός δείκτης της απόδοσης 

λόγω της αλληλεπίδρασης με τη γνωστική νοημοσύνη, ενώ η χρησιμοποίηση μόνο 

των τεστ γνωστικής νοημοσύνης, μπορεί να εμπεριέχουν ρίσκο καθώς εργαζόμενοι με 

χαμηλή γνωστική νοημοσύνη έχουν αποτελεσματική απόδοση αν έχουν υψηλή ΣΝ 

(Cote & Miners, 2006).  

Σύμφωνα με μετά-ανάλυση πολλών μελετών όλων των μοντέλων 

συναισθηματικής νοημοσύνης η εργασιακή απόδοση μπορούσε να προβλεφθεί εξίσου 

καλά από όλα τα μοντέλα, ενώ και οι τρεις μέθοδοι μέτρησης της ΣΝ αυξάνουν τη 

γνωστική ικανότητα και τις μετρήσεις προσωπικότητας στην πρόβλεψη της 

εργασιακής απόδοσης (O’Boyle et al. 2011) 

Έρευνα σε ένα μικρό δείγμα  έδειξε ότι στελέχη με υψηλή συναισθηματική 

νοημοσύνη είναι πιο πιθανό να επιτύχουν επιχειρηματικά αποτελέσματα και να 

θεωρηθούν αποτελεσματικοί ηγέτες από τους υφισταμένους και τους άμεσους 

διευθυντές τους ενώ η ικανότητα στην αντίληψη των συναισθημάτων ήταν 

προγνωστικός δείκτης αποτελεσματικής ηγεσίας (Rosete & Ciarrochi, 2005) 
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 2.6.1 Η συναισθηματική νοημοσύνη στο πεδίο των φαρμακευτικών 

επιχειρήσεων 

Η συναισθηματική νοημοσύνη, αφ´ ης στιγμής αποτέλεσε μια νέα εννοιολογική 

κατασκευή που έδειχνε να έχει εφαρμογή στο χώρο εργασίας, αποτέλεσε αντικείμενο 

έρευνας και στο πεδίο των φαρμακευτικών εταιρειών (όχι σε μεγάλο βαθμό),  σε μια 

προσπάθεια ερμηνείας της ύπαρξης ή όχι συσχέτισης μεταξύ συναισθηματικής 

νοημοσύνης και απόδοσης, ηγετικών χαρακτηριστικών και άλλων παραμέτρων . 

Ευρήματα μελέτης στο Ηνωμένων Βασίλειο (Pettijohn et al.,2010) δείχνουν 

θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων συναισθηματικής νοημοσύνης και 

προσανατολισμού στον πελάτη, σε φαρμακευτικούς πωλητές και συστήνουν την 

αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης στους σημερινούς αλλά και 

μελλοντικούς πωλητές των φαρμακευτικών εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως 

και στα προγράμματα επιλογής και κατάρτισής τους.  

Έρευνα σε αντιπροσώπους πωλήσεων φαρμακευτικής εταιρείας στη Ν. Αφρική 

(Van der Walt, 2014)  δείχνει μια σαφή συσχέτιση μεταξύ της συνολικής 

συναισθηματικής νοημοσύνης και της αντίστασης στην αλλαγή , διαδραματίζοντας 

σημαντικό ρόλο σε διάφορες επιχειρηματικές λειτουργίες  

Έρευνα σε 173 αντιπροσώπους πωλήσεων σε μεσαίου μεγέθους φαρμακευτική 

εταιρεία (Billing, 2012), δείχνει μια πολύπλοκη σχέση συνεργασίας μεταξύ του 

τρόπου σκέψης και της συναισθηματικής νοημοσύνης που οδηγεί την απόδοση 

αντιπροσώπων πωλήσεων, κάτι που ήταν όμως υπαρκτό στην υποομάδα των 

συμμετεχόντων που είναι σχετικά νέοι στις φαρμακευτικές πωλήσεις (Π.χ. 0-3 έτη 

εργασιακής εμπειρίας ) 

Αποτελέσματα άλλης μελέτης σε συνολικά 138 αντιπροσώπους πωλήσεων 

ιατρικών συσκευών και φαρμακευτικών εταιρειών στις Η.ΠΑ. ( Harris, Mirabella , & 

Murphy , 2012), έδειξαν ανεπάρκεια αποδεικτικών στοιχείων για την ύπαρξη 

συσχέτισης μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και απόδοσης των πωλήσεων. 

Συγκεκριμένα, η συναισθηματική νοημοσύνη των επαγγελματιών με υψηλή απόδοση 

δεν ήταν σημαντικά διαφορετική από τους επαγγελματίες που εμφάνιζαν χαμηλή 

απόδοση στις πωλήσεις. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν διαφορές υπέρ του 

ανδρικού φύλου στα επίπεδα της ΣΝ, τους ανώτερους αντιπρόσωπους πωλήσεων να 

εμφανίζουν χαμηλότερη αυτογνωσία και τους λιγότερο έμπειρους να είναι 

περισσότερο αισιόδοξοι και να εμφανίζουν καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις. 

Κανένα όμως από αυτά τα ευρήματα δεν ήταν στατιστικά σημαντικό . 
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2.7 Συναισθηματική νοημοσύνη και εργασιακή ικανοποίηση 

Σύμφωνα με τους Kafetsios & Loumakou (2007), το συναίσθημα στην εργασία 

εξηγεί μόνο μερικώς την εργασιακή ικανοποίηση , και αξιοσημείωτα ευρήματα σε 

485 καθηγητές μέσης εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα έδειξαν  ότι οι κύριοι κλάδοι 

της ΣΝ (ενδοπροσωπική, διαπροσωπική, προσαρμογή και διαχείριση άγχους) δεν 

είχαν τις συνδέσεις που αναμένονταν με τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα 

στην εργασία ή την ικανοποίηση από την εργασία. Διζωνικές συσχετίσεις έδειξαν ότι 

η ιδιότητα της ΣΝ συσχετίστηκε με θετικά και αρνητικά συναισθήματα στην εργασία  

κυρίως στην μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα και  η μελέτη «έδειξε πειστικά ότι οι πτυχές 

της ΣΝ και της ρύθμισης των συναισθημάτων συνδέονται με τη διάθεση και τα 

συναισθήματα στην εργασία και την ικανοποίηση από την εργασία, αλλά 

αντιστοιχούν σε μάλλον διαφορετικές διαδικασίες» (Kafetsios & Loumakou, 2007, σ. 

84) 

Η ρύθμιση των συναισθημάτων είχε μοναδική προγνωστική ισχύ για τα 

συναισθήματα που βιώνονται  στην εργασία καθώς και την εργασιακή ικανοποίηση 

σε ομάδα καθηγητών, ηλικίας έως 40ετων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Σε μελέτη με 130 γιατρούς στην Ελλάδα (Psilopanagioti et al., 2012) υπήρξε 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ ΣΝ και εργασιακής ικανοποίησης και οι γιατροί 

με την υψηλότερη ΣΝ επέδειξαν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία 

τους, ενώ όσο περισσότερο εμφανίζουν ένα κατάλληλο αλλά όχι αισθητό συναίσθημα 

στις σχέσεις τους με συναδέλφους και ασθενείς, τόσο λιγότερο ικανοποιημένοι είναι 

από τη δουλειά τους. Οι Kafetsios & Zampetakis (2007) σε έρευνα 523 

εκπαιδευτικών βρήκαν ότι, τα θετικά και αρνητικά συναισθηματικά γεγονότα στην 

εργασία μεσολαβούν ουσιαστικά μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και 

ικανοποίησης από την εργασία, ενώ στο ανδρικό φύλο , η διάθεση και τα 

συναισθήματα στην εργασία παρεμβαίνουν   πλήρως στο αποτέλεσμα της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασιακή ικανοποίηση. 

Θετική συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακής 

ικανοποίησης και απόδοσης φάνηκε σε μελέτη που συμμετείχαν εργαζόμενοι  στην  

παροχή υπηρεσιών φαγητού (Sy et al., 2006), ενώ δεδομένα από εργαζόμενους με 

εποπτικά και διοικητικά καθήκοντα  μίας ξενοδοχειακής εταιρείας, δείχνουν 

συσχέτιση πρόβλεψης  μεταξύ κάποιων συστατικών της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και ορισμένων κατηγοριών της εργασιακής ικανοποίησης, με την 
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διαπροσωπική διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης να αποτελεί προβλεπτικό 

παράγοντα για μακροβιότητα στη βιομηχανία ξενοδοχείων-φιλοξενίας αλλά όχι στην 

εταιρεία (Wolfe & Kim, 2013) 

2.8 Συναισθηματική νοημοσύνη και διαχείριση της αλλαγής 

Η πιθανή εφαρμογή της ΣΝ στο εργασιακό περιβάλλον και η σύνδεση της με τα 

χαρακτηριστικά του ηγέτη, τροφοδοτούν επίσης και τη διερεύνηση της σχέσης της με 

τη διαχείριση της αλλαγής στους οργανισμούς. Καθώς η οργανωσιακή αλλαγή 

αποτελεί μια σημαντική διεργασία στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον για 

το μετασχηματισμό πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών, η έννοια  της ΣΝ μπορεί 

να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μετάβαση και 

στην ερμηνεία πολλών παραμέτρων που αφορούν τον οργανισμό και τους 

εργαζόμενους.  

Η πιθανή συσχέτιση της ΣΝ και της διαχείρισης της αλλαγής περνάει εν πολλοίς 

και μέσα από την ηγεσία και του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει στη 

διαχείριση της αλλαγής (Ready, 2016; Foltin & Keller, 2012; Goleman et al., 2002). 

Σύμφωνα με τον Goleman (1998) η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η 

απαραίτητη προϋπόθεση της ηγεσίας ενώ οι διαστάσεις της ΣΝ θα προετοιμάσουν 

τους ηγέτες ώστε να συνεργαστούν με το προσωπικό, να δημιουργήσουν δεσμεύσεις 

και σχέσεις εργασίας και να αυξήσουν την ικανοποίηση του προσωπικού (Foltin & 

Keller, 2012) 

Σε μελέτη ενός μικρού δείγματος 70 διευθυντών από οργανισμούς στον ιδιωτικό 

τομέα φάνηκε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ΣΝ και αποτελεσματικής ηγεσίας 

αλλαγής (Higgs, 2002) όπως και σε μελέτη 40 ανώτερων διευθυντών δημοσίου τομέα 

(Higgs & Aitken, 2003).  Σύμφωνα με τους Foltin & Keller (2012) η χρησιμοποίηση 

της ΣΝ στον τομέα της υγείας μπορεί να βοηθήσει τα στελέχη ώστε να γίνουν 

επιτυχημένοι ηγέτες στη διαδικασία της αλλαγής. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι η   

ενσωμάτωση των διαστάσεων της ΣΝ στην ηγεσία θα οδηγήσει το προσωπικό μέσω 

εμπιστοσύνης και συμφωνίας, στην αποδοχή με προθυμία των νέων ιδεών στον 

μετασχηματισμό μονάδων που υπόκεινται αλλαγές.  

Η American Management Association (1994) θεωρεί ότι κλειδί για μια 

επιτυχημένη αλλαγή είναι πρώτα και κυρία η ηγεσία, ακολουθουμένη από τις 

εταιρικές αξίες και την επικοινωνία. Η μετάβαση από μια τρέχουσα κατάσταση σε 

μια επιθυμητή μελλοντική και η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που μπορούν 
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να ανακύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας αφορούν τόσο την ηγεσία όσο 

και τη διοίκηση (Gill, 2002) με τη δεξιότητα ΣΝ της παρακίνησης να αποτελεί τον 

πιο σημαντικό προγνωστικό δείκτη του κυνισμού της αλλαγής (Ferres & Connell, 

2004), μιας αρνητικής συμπεριφοράς απέναντι στον οργανισμό ο οποίος θεωρείται  

ότι είναι αναξιόπιστος και με προβλήματα ακεραιότητας (Abraham, 2000). 

Εργαζόμενοι που βλέπουν τους ηγέτες τους να είναι κινητοποιημένοι είναι λιγότερο 

σκεπτικοί απέναντι στις επερχόμενες αλλαγές, θεωρώντας ότι η διοίκηση έχει τις 

απαραίτητες δεξιότητες να οδηγήσει τη διαδικασία της αλλαγής, καταδεικνύοντας ότι 

η ύπαρξη συναισθηματικά ευφυών ηγετών στον οργανισμό είναι πολύ σημαντική 

(Ferres & Connell, 2004) 

2.9 Μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Ήταν αναμενόμενο ότι με τη δημιουργία της έννοιας της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, πέρα από τις όποιες διαμάχες σχετικά με την υπόσταση της, θα 

αναδύονταν και οι πρώτες προσπαθείς μέτρησης της, τόσο λόγω προσπάθειας 

«σύγκρισής» της με το Δείκτη Νοημοσύνης, όσο και λόγω της πιθανής εφαρμογής 

της στον εκπαιδευτικό και εργασιακό χώρο. 

Μέσα από την πληθώρα των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί για τη μέτρηση 

της συναισθηματικής νοημοσύνης περισσότερο ή λιγότερο επιστημονικά 

προσανατολισμένων, ξεχωρίζουν  κάποια τα οποία έχουν σταθμιστεί και έχουν 

ελεγχθεί για την αξιοπιστία τους και την εγκυρότητα τους (Πλατσίδου, 2010; Bar-On, 

2000; Stough, Saklofske, & Parker, 2009). 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες κλίμακες: 

 Emotional Intelligence  Quotient (EQ-i) 

 Emotional and Social Competence Inventory (ESCI) 

 University edition (ESCI-U) 

 Genos Emotional Intelligence Inventory (Genos EI) 

 Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) 

 Schutte Self-Report Inventory (SSRI) 

 Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) 

 Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) 

Ο Bar-Οn (2006), ο οποίος ασχολήθηκε  με την έρευνα της συναισθηματικής 

νοημοσύνης από τη δεκαετία του ´80 ακόμη, ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τον όρο EQ 

(Emotional Quotient) [Πλατσίδου (2010); Bar-Οn (2006)], ορίζοντας  τον δείκτη 
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συναισθηματικής νοημοσύνης που θα χρησιμοποιήσει αργότερα και ο Goleman 

(1995) στο διάσημο βιβλίο του, και από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με τη 

μέτρηση της κατασκευάζοντας το EQ-i, την πρώτη κλίμακα μέτρησης με αυτό-

αναφορές της που προάγει μια εκτίμηση της συναισθηματικής και κοινωνικής 

νοημοσύνης [Bar-Οn, 1997a, (όπως αναφέρεται σε  Bar-Οn, 2006)]. 

Η κλίμακα μέτρησης του Bar-Οn αποτελείται από 133 στοιχεία με τη μορφή 

μικρών προτάσεων χρησιμοποιώντας πενταβάθμια κλίμακα απαντήσεων, είναι 

κατάλληλη για ηλικίες άνω των 17 ετών και χρειάζεται περίπου 40 λεπτά για την 

ολοκλήρωση (Bar-Οn ,1997b, 2006) 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων βαθμολογούνται στις 5 κατηγορίες 

ικανοτήτων στις οποίες στηρίζεται το μοντέλο του Bar-Οn (Διαπροσωπικές, 

Ενδοπροσωπικές, Διαχείριση άγχους, Προσαρμοστικότητα, και Γενική διάθεση) και 

οδηγώντας σε μια συνολική βαθμολόγηση συναισθηματικής νοημοσύνης (Bar-Οn, 

1997b, 2006) 

Στην περίπτωση του Bar-Οn, πρώτα κατασκευάστηκε το εργαλείο μέτρησης και 

ακολούθησε η ανάπτυξη του θεωρητικού μοντέλου, το οποίο αποτελεί τη βάση για 

την κλίμακα μέτρησης EQ-I, σε μια διαδικασία που κράτησε 17 χρόνια.  

Σύμφωνα με τον Bar-Οn (2006), η παραγοντική εγκυρότητα της κλίμακας του 

μπορεί να συγκριθεί ευνοϊκά με αυτή της κλίμακας των Mayer, Salovey, & Caruso 

(MSCEIT)  

Το Emotional and Competency Inventory (ESCI) εργαλείο μέτρησης 

αναπτύχθηκε από τους Boyatzis & Goleman το 2011 ως μετεξέλιξη του Emotional 

Competence Inventory (ECI) σε συνεργασία με το Hay Group και βασίζεται στην 

προσέγγιση των τεσσάρων (4) διαστάσεων της συναισθηματικής νοημοσύνης του 

Goleman αποτελούμενο από 12  κλίμακες δεξιοτήτων   και 68 στοιχεία. 

Το Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) έχει 

σχεδιαστεί ως εργαλείο μέτρησης των τεσσάρων κλάδων του μοντέλου ικανοτήτων 

της  συναισθηματικής νοημοσύνης των Mayer, Salovey & Caruso, αποτελείται από 

141 ερωτήσεις, οι οποίες έχουν μία σωστή απάντηση και η άθροισή τους αποτελεί τη 

μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και χρειάζεται περίπου 30-45´ για την 

ολοκλήρωση του,  (Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R., 2002b; Mayer et al., 

2003) 



 

21 
 

Το Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) είναι ένα εργαλείο 

μέτρησης της ΣΝ μέσω αυτό-αναφορών και βασίζεται στις τέσσερις διαστάσεις 

ικανοτήτων στον τομέα της ΣΝ αποτελούμενο από 16 συνολικά στοιχεία (ερωτήσεις): 

 Αξιολόγηση της έκφρασης των συναισθημάτων του εαυτού μας  

 Αναγνώριση και αξιολόγηση των συναισθημάτων των άλλων 

 Ρύθμιση των συναισθημάτων στον εαυτό μας 

 Χρήση των συναισθημάτων για να διευκολύνουν την επίτευξη της απόδοσης  

Το WLEIS παρότι είναι μοντέλο μέτρησης με αυτό-αναφορές, βασίζεται στο 

μοντέλο ικανοτήτων των Mayer, Salovey, & Caruso  και είναι το εργαλείο μέτρησης 

που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, καθώς έχει δοκιμαστεί σε διάφορα 

εργασιακά περιβάλλοντα με έγκυρα αποτελέσματα (Law et al., 2004; Wong et al., 

2007; Kafetsios & Zampetakis, 2008) 

Το Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) είναι ένα ακόμη 

εργαλείο μέτρησης του χαρακτηριστικού της ΣΝ μέσω αυτό-αναφορών, αποτελείται 

από 153 στοιχεία, αξιολογώντας 15 διακριτές πτυχές, 4 παράγοντες και το συνολικό 

χαρακτηριστικό της ΣΝ (Petrides, 2009) Υπάρχει επίσης και μια πιο σύντομη φόρμα 

30 ερωτήσεων σχεδιασμένη να μετρά τη συνολική ΣΝ.(Petrides, & Furnham, 2006).   

Όλα τα τρέχοντα τεστ για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης έχουν 

δυνατά σημεία και αδυναμίες αλλά οι καινοτομίες στις κλίμακες μέτρησης με βάση 

τις ικανότητες μπορεί να έχουν πιο μακροπρόθεσμες δυνατότητες σε σχέση με τα 

ερωτηματολόγια με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Matthews, Zeidner & 

Roberts, 2012). 

Σοβαρές ανησυχίες εξακολουθούν να υπάρχουν για όλες τις κλίμακες μετρήσεων 

της ΣΝ, κυμαινόμενες από ανησυχίες σχετικά με τη βαθμολογία για τις κλίμακες που 

αφορούν τα μοντέλα ικανότητας έως ανησυχίες σχετικά με τη διακριτική εγκυρότητα 

των μετρήσεων μέσω αυτό-αναφορών. Παρότι οι μετρήσεις της ΣΝ στα μοντέλα με 

βάση την ικανότητα φαίνεται να είναι οι πλέον υποσχόμενες, πολλά ζητήματα 

παραμένουν ανεπίλυτα και στα μοντέλα αυτά (Conte, 2005). 

Ευρήματα άλλης μελέτης δείχνουν ότι η σημαντική μεταβλητότητα στις 

μετρήσεις της ΣΝ μέσω αυτό-αναφορών οφείλεται σε μετρήσεις προσωπικότητας και 

συναισθηματικής ευημερίας, ενώ η κλίμακα ικανοτήτων MSCEIT της ΣΝ σχετίζεται 

με το ΔΝ και ήταν διακριτή από τις μεταβλητές της προσωπικότητας και του 

συναισθήματος (Webb et al., 2013). 
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3. Εργασιακή ικανοποίηση 

3.1 Ορισμός και παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση

  

Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί μια από τις πλέον διερευνημένες και 

μελετημένες παραμέτρους της οργανωσιακής ψυχολογίας. Έχει αιχμαλωτίσει το 

ενδιαφέρον πολλών ψυχολόγων αλλά και πολλών επιχειρήσεων στο σύγχρονο 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, καθώς η ικανοποίηση των εργαζομένων αποτελεί 

βασική παράμετρο των προγραμμάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και των 

αντίστοιχων διευθύνσεων.  

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των ερευνητών και μελετητών που 

ασχολήθηκαν με την εργασιακή ικανοποίηση και τις επιπτώσεις της  σε διάφορες 

παραμέτρους του ατόμου, του οργανισμού και όχι μόνο, αναπτύχθηκαν πολλοί 

ορισμοί προσπαθώντας να περιγράψουν πως νιώθει κάποιος σε σχέση με την εργασία 

του, με χαρακτηριστικότερους κάποιους από τους παρακάτω: 

«Η εργασιακή ικανοποίηση είναι η ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση που 

προκύπτει από την εκτίμηση της δουλειάς κάποιου ως επίτευξη ή διευκόλυνση της 

επίτευξης των αξιών της εργασίας του» (Locke, 1969, σ.316), ή ελαφρώς 

διαφοροποιημένα αργότερα (Locke, 1976), με την εργασιακή ικανοποίηση να 

αποτελεί μια ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την 

εκτίμηση της εργασίας  κάποιου ή από τις εμπειρίες της εργασίας και ίσως με ακόμη 

πιο απλό τρόπο: 

«Ο βαθμός στον οποίο, στους ανθρώπους αρέσει ή δεν αρέσει η δουλειά τους». 

(Spector, 1997,σ.2) 

Ερευνώντας από μια πιο ευρεία προοπτική, ο Spector (2007) πιστεύει ότι η 

εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί μια συμπεριφορική μεταβλητή της οποίας η 

προσέγγιση έχει διαφοροποιηθεί, καθώς η εστίαση έχει αλλάξει, από την ικανοποίηση 

των φυσικών και ψυχολογικών αναγκών, όπως για παράδειγμα ο μισθός (π.χ. Porter, 

1962; Wolf, 1970), στο ρόλο που διαδραματίζουν οι γνωστικές διαδικασίες και 

λιγότερο οι υποκείμενες ανάγκες. 

Γιατί είναι όμως τόσο σημαντική η εργασιακή ικανοποίηση; Γιατί μας 

ενδιαφέρει τόσο πολύ; Σύμφωνα με τον Spector (1997), υπάρχουν σημαντικοί λόγοι 

που μας οδηγούν σε αυτή την αναζήτηση και αφορούν τόσο τον ίδιο τον εργαζόμενο 

όσο και την επιχείρηση-οργανισμό: 
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 Πρώτον, υπάρχει η ανθρωπιστική προοπτική που θεωρεί ότι ένας 

άνθρωπος ο οποίος εργάζεται, αξίζει να του φέρονται με σεβασμό και 

δικαιοσύνη , ενώ μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι αποτελεί κάποιου είδους 

δείκτη για τη συναισθηματική ευεξία ή την ψυχική υγεία 

 Δεύτερον, η ωφελιμιστική προοπτική, η οποία θεωρεί την εργασιακή 

ικανοποίηση σημαντικό παράγοντα για τη λειτουργία του οργανισμού, 

καθώς τα συναισθήματα των εργαζόμενων μπορεί να έχουν επιπτώσεις 

θετικές ή αρνητικές στη συμπεριφορά τους, με αντανάκλαση στη λειτουργία 

του ίδιου του οργανισμού   

Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία όπως θα δούμε 

και στις θεωρίες παρακίνησης που αναπτύσσονται παρακάτω συμπεριλαμβάνουν: 

 Τη φύση της εργασίας 

 Τις εργασιακές συνθήκες 

 Το σύστημα αμοιβών 

 Την  ασφάλεια που λαμβάνει κάποιος 

 Τις σχέσεις με τους προϊσταμένους  και τους συναδέλφους 

 Τον τρόπο αξιολόγησης και τις δυνατότητες παραγωγής 

 Τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

 Τη δίκαιη αντιμετώπιση 

Οι Hackman & Oldham (1976), υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένα πολύ σημαντικά 

χαρακτηριστικά όπως η ποικιλία δεξιοτήτων, η ταυτότητα του έργου, η 

σημαντικότητα του έργου, η αυτονομία και η ανατροφοδότηση συνεισφέρουν στην 

εργασιακή ικανοποίηση όπως φάνηκε και σε μια μετά ανάλυση των Fried & Ferris 

(1987) που έδειξε συνεπή συσχέτιση μεταξύ χαρακτηριστικών της εργασίας και 

εργασιακής ικανοποίησης. 

Πρόσφατη μελέτη (2017) του Society for Resource Management σε 600 

εργαζόμενους στις Η.Π.Α., αξιολόγησε 44 παράγοντες που συνεισφέρουν στην 

εργασιακή ικανοποίηση και εμπεριέχονται στις εξής κατηγορίες : 

 Εξέλιξη καριέρας 

 Αποζημίωση και προνόμια 

 Σχέσεις με τη διοίκηση 

 Εργασιακό περιβάλλον 
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Οι πέντε (5) παράγοντες που, συνεισφέρουν περισσότερο στην ικανοποίηση από 

την εργασία ήταν: 

1. Μεταχείριση με σεβασμό όλων των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα : το  

65% των ερωτηθέντων  θεωρούν πολύ σημαντικό να τους συμπεριφέρονται με 

σεβασμό, μόλις όμως το 38% των εργαζομένων ήταν πολύ ικανοποιημένο με 

αυτή την πτυχή. Χωρίς να αποτελεί έκπληξη, οι γυναίκες (72%) το 

θεωρούσαν πιο σημαντικό σε σχέση με τους άνδρες (57%) και ένα 

μεγαλύτερο ποσοστό των Millennials (45%) ήταν πολύ ικανοποιημένο με 

αυτή την πτυχή σε σχέση με τους Generation Xers (31%) 

2. Αποζημίωση/μισθός  

Αποτέλεσε τον παράγοντα με το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ 

σημαντικότητας και ικανοποίησης, καθώς ενώ το 61% θεωρεί ότι η συνολική 

μισθολογική αποζημίωση αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα συνεισφοράς 

στην εργασιακή ικανοποίηση, μόλις όμως ένα 26% ήταν πολύ ικανοποιημένο  

3. Εμπιστοσύνη μεταξύ εργαζομένων και ανώτερων στελεχών 

61% των ερωτηθέντων το θεώρησαν πολύ σημαντικό, ενώ μόλις το 33% 

ήταν πολύ ικανοποιημένο από το επίπεδο εμπιστοσύνης 

4. Εργασιακή ασφάλεια  

58% των εργαζομένων θεωρούν πολύ σημαντική την εργασιακή 

ασφάλεια, αλλά το 36% ήταν πολύ ικανοποιημένο με τη σταθερότητα της 

εργασίας τους   

5. Ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους 

στην εργασία 

56% των εργαζομένων απάντησαν ότι αποτελεί πολύ σημαντική 

παράμετρο με το 44% να είναι πολύ ικανοποιημένο από τις ευκαιρίες που 

λαμβάνει στην τρέχουσα εργασία του 
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Εικόνα 1 SHRM 2017 Survey : Παράγοντες με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην εργασιακή ικανοποίηση 

 

 

Μια παράμετρος που μπορεί να συνδέεται με την εργασιακή ικανοποίηση μπορεί 

να είναι και η απουσία από την εργασία με τη σύνδεση τους να είναι σημαντική σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις (Π.χ. blue collar workers) (Spector, 2000). Η 

ικανοποίηση που λαμβάνει κάποιος από την εργασία του έχει αναγνωριστεί ως ένας 

από τους παράγοντες που επηρεάζουν το κίνητρο του να εργαστεί ( Drakopoulos, et 

al.,  2013). Η κατά συνήθεια απουσία από την εργασία (absenteeism) έχει εξεταστεί 

όσον αφορά τη σχέση της με την εργασιακή ικανοποίηση . Πολλές μελέτες έχουν 

δείξει ότι η εργασιακή ικανοποίηση και η κατά συνήθεια απουσία σχετίζονται μεταξύ 

των εργαζομένων αλλά αυτή η σύνδεση είναι ασυνεπής, καθώς κάποιες μελέτες 

έχουν δείξει μια αντίστροφη σχέση:  η απουσία από την εργασία είναι πιθανότερο να 

οδηγήσει σε εργασιακή δυσαρέσκεια (Farrell & Stamm, 1998; Tharenou, 1993)  

Δεδομένα έρευνας  στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ των δύο φύλων δείχνουν ότι 

οι γυναίκες φέρονται περισσότερο ικανοποιημένες από την εργασία τους σε σχέση με 

τους άνδρες, παρά τον χαμηλότερο μισθό, ενώ η μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση 

των γυναικών δε συνδέεται με έμφυτα χαρακτηριστικά αλλά μάλλον με καλύτερη 

επιλογή θέσεων εργασίας (Sloane & Williams, 2000)  
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3.2 Κίνητρα-παρακίνηση 

Η εργασιακή ικανοποίηση και η παρακίνηση ίσως αποτελούν διαφορετικές όψεις 

του ίδιου νομίσματος, σε μια σχέση αλληλοεπικάλυψης και ανατροφοδότησης που 

αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στην επαγγελματική ζωή των ατόμων.  

Σύμφωνα με τον Spector (2007), κίνητρο ή παρακίνηση αποτελεί η εσωτερική 

κατάσταση ενός ατόμου, η οποία τον οδηγεί να εμπλακεί σε συγκεκριμένες 

συμπεριφορές. «Είναι όλες εκείνες οι διεργασίες που ευθύνονται για την ένταση, την 

κατεύθυνση και την επιμονή των προσπαθειών ενός ατόμου για την επίτευξη ενός 

στόχου» (Robbins & Judge, 2011, σ. 188).   

Ενώ στις πρώτες μελέτες που ασχολήθηκαν με την παρακίνηση, κυριαρχούσε σε 

μεγάλο βαθμό το θέμα των αναγκών, τα τελευταία χρόνια οι επαγγελματίες που 

ασχολούνται με τη βιομηχανική και οργανωσιακή ψυχολογία, έχουν στρέψει την 

προσοχή τους σε περισσότερο γνωσιακά ζητήματα που άπτονται των κινήτρων ενός 

ανθρώπου στην εργασία του, πιθανά λόγω αδυναμίας συσχέτισης μεταξύ 

ικανοποίησης των αναγκών και εργασιακής απόδοσης. 

Τα κύρια σημεία των σημαντικότερων θεωριών που ασχολήθηκαν με την 

κινητοποίηση των εργαζομένων παρουσιάζονται στη συνέχεια, εστιάζοντας στους 

λόγους για τους οποίους κάποιος κινητοποιείται, παρά στην ικανότητα του να 

ανταπεξέλθει στο αντικείμενο της εργασίας του. 

Όσον αφορά τις θεωρίες παρακίνησης , ξεχωρίζουμε δυο μεγάλες κατηγορίες, τις 

θεωρίες αναγκών και τις θεωρίες ψυχολογικών διεργασιών. 

3.3 Θεωρίες παρακίνησης 

3.3.1 Θεωρίες αναγκών 

α) Θεωρία ιεράρχησης των αναγκών (A.Maslow,1943) 

Σύμφωνα με τον Maslow, βασικό κριτήριο για την παρακίνηση και κινητήριος 

δύναμη είναι η ανικανοποίητη ανάγκη μέσα από ένα σετ πέντε (5) βασικών 

κατηγοριών αναγκών: 

 Φυσιολογικές, βιολογικές ανάγκες 

o Ότι συνδέεται με την ύπαρξη του ανθρώπου (φαγητό, νερό, κ.α.)  

 Ανάγκες ασφάλειας (προστασία από κινδύνους) 

 Κοινωνικές ανάγκες 
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o Η ανάγκη της κοινωνικοποίησης, της αποδοχής, της αγάπης, των 

φιλικών σχέσεων, της οικογένειας, “the love needs” όπως τις ονομάζει 

ο ίδιος ο Maslow 

 Ανάγκες αυτοεκτίμησης 

o Επιθυμία για δύναμη, για επίτευξη στόχων , εμπιστοσύνη στο 

πρόσωπο του κόσμου, ανεξαρτησία, ελευθερία 

o Επιθυμία για φήμη (οριζόμενη ως σεβασμός ή εκτίμηση από τους 

άλλους), αναγνώριση, προσοχή, σημαντικότητα 

 Ανάγκες ολοκλήρωσης και αυτοπραγμάτωσης 

o Επιθυμία για αυτοπεποίθηση, για πραγμάτωση των δυνατοτήτων, των 

ικανοτήτων, η τάση να γίνει κάποιος αυτό που θα ήθελε να γίνει 

Σύμφωνα με τον Maslow (1943), η ανεκπλήρωτη ανάγκη είναι ο οδηγός 

κινητοποίησης, καθώς η ικανοποίηση ενός σετ αναγκών έχει ως αποτέλεσμα την 

ανάδυση του επόμενου  σετ , το οποίο αποτελεί πλέον τον νέο και μοναδικό 

παράγοντα παρακίνησης, οδηγώντας σε μια ιεράρχηση των αναγκών των οποίων η 

ικανοποίηση έχει μια συγκεκριμένη ακολουθία· με την κινητοποίηση να προέρχεται 

πάντα από  το κατώτερο επίπεδο αναγκών, το οποίο δεν είναι ικανοποιημένο. Αυτή η 

προσέγγιση, βέβαια, δημιουργεί κάποια ερωτήματα όσον αφορά την ύπαρξη 

ταυτόχρονα διαφορετικών επιπέδων αναγκών, τη διαφορετική σημαντικότητα που 

μπορεί να έχει μια ομάδα αναγκών σε διαφορετικούς ανθρώπους, και το κατά πόσο 

μπορεί να μετρηθεί αυτή η ικανοποίηση. 

Παρ΄ όλα αυτά, η θεωρία ιεράρχησης των αναγκών του Maslow, αποτέλεσε την 

πρώτη σημαντική προσπάθεια αποτύπωσης της πολυπλοκότητας των ανθρώπινων 

αναγκών, της ικανοποίησης αναγκών που δεν έχουν να κάνουν με χρηματική αμοιβή 

αλλά με άλλα κίνητρα, και έχει ένα θετικό αντίκτυπο μέχρι και σήμερα, βοηθώντας 

διοικήσεις οργανισμών να εστιάσουν στις πιθανές ανάγκες των εργαζομένων τους.  

β) Θεωρία παρακίνησης του Herzberg (Θεωρία παρακίνησης-υγιεινής) 

Η εργασία του Herzberg (Motivation to Work, 1959) σχετικά με το τι παρακινεί 

κάποιον στην εργασία, ξεκίνησε θέτοντας το ερώτημα: “Τι θέλουν οι άνθρωποι;” 

(Herzberg,1959, σ. xvii) και δημιούργησε μια δομή για να εξηγήσει φειδωλά ότι: “Οι 

άνθρωποι θέλουν τα πάντα” (Herzberg, 1959, σ. xvii) 

Σύμφωνα με τον Herzberg η εργασία αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 

θέματα προς σκέψη και συζήτηση : 
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 Γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κάποιου 

 Για τους τυχερούς είναι η πηγή μεγάλων ικανοποιήσεων 

 Για πολλούς άλλους είναι αιτία θλίψης 

Ο δε επιστήμονας, ο οποίος θέλει να μελετήσει  πώς οι άνθρωποι αισθάνονται σε 

σχέση με τη δουλειά τους, χρειάζεται να κάνει κάτι περισσότερο από το να συλλέγει 

εμπειρίες. Πρέπει να εστιάσει την προσοχή του σε συγκεκριμένες ερωτήσεις : 

 Πως μπορεί να προσδιορίσει τη στάση οποιουδήποτε απέναντι στην εργασία 

του; 

 Τι οδηγεί σε αυτή τη στάση; 

 Ποιες είναι οι συνέπειες; 

Ο Herzberg ενσωματώνει τους παράγοντες παρακίνησης (motivation factors) σε 

μια γενικότερη έννοια, την οποία ονομάζει «εμπλουτισμό της εργασίας» και 

κατηγοριοποιεί τους παράγοντες σε δύο κατηγορίες : 

 Παράγοντες υγιεινής (hygiene), οι οποίοι είναι οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες, όλοι αυτοί που περιβάλλουν την εκτέλεση της εργασίας και 

καθορίζουν το πλαίσιο της , όπως: 

 Έλεγχος-εποπτεία 

 Διαπροσωπικές σχέσεις 

 Φυσικές συνθήκες εργασίας 

 Μισθός 

 Πολιτικές της εταιρείας και διοικητικές πρακτικές 

 Οφέλη 

 Εργασιακή ασφάλεια 

 Παράγοντες παρακίνησης (motivators), οι οποίοι σχετίζονται με τη φύση της 

εργασίας, όπως: 

 Επίτευξη ή ποιότητα της απόδοσης (σύμφωνα με τον Herzberg ο 

παράγοντας που οδηγεί πιο συχνά σε εργασιακή ικανοποίηση) 

 Αναγνώριση του έργου 

 Η ίδια η εργασία 

 Υπευθυνότητα-δυνατότητα ανάληψης ευθύνης 

 Δυνατότητα εξέλιξης 
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Κεντρική ιδέα σε αυτή τη θεωρία των δύο παραγόντων αποτελεί το γεγονός ότι η 

εργασιακή ικανοποίηση προκαλείται μόνο από τους παράγοντες που έχουν να κάνουν 

με την εκτέλεση της εργασίας (motivators), καθώς βοηθούν τον εργαζόμενο να 

εκπληρώσει τις φιλοδοξίες του. Αντίθετα, οι παράγοντες που καθορίζουν το πλαίσιο 

της εργασίας, σχετίζονται με την αποφυγή της εργασιακής δυσαρέσκειας, όσο 

παραμένουν σε ένα επίπεδο που θεωρείται αποδεκτό. 

Μπορεί η θεωρία του Herzberg να θεωρείται μη έγκυρη από πολλούς ερευνητές 

(Locke & Henne, 1986), να έδειξε αντίθετα αποτελέσματα στην εφαρμογή της, με τον 

έλεγχο και τις διαπροσωπικές σχέσεις να κατατάσσονται ψηλά από όσους λάμβαναν 

υψηλή εργασιακή ικανοποίηση  σε έρευνα 414 εργαζομένων στη Ν. Ζηλανδία (Hines, 

1973) και η δομή της να μην έχει υποστηριχθεί ερευνητικά, επηρέασε όμως αρκετούς, 

ιδιαίτερα στον τομέα του εμπλουτισμού της εργασίας και της εφαρμογής της στους 

οργανισμούς (Herzberg,, Mausner, & Snyderman, 1993, Spector, 2007).  

γ) Θεωρία ενίσχυσης 

Έχει ως βασικό δόγμα το «νόμο του αποτελέσματος» (Thorndike, 1911), 

σύμφωνα με τον οποίο η πιθανότητα μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς αυξάνεται, 

αν ακολουθείται από μια ανταμοιβή ή ενίσχυση και αυτή η πιθανότητα μειώνεται αν 

υπάρχει τιμωρία. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτό μεταφράζεται σε αύξηση της 

συχνότητας των συμπεριφορών οι οποίες ανταμείβονται, π.χ. με κάποιου είδους δώρο 

(bonus) για την καλή επίδοση. 

Ο Spector (2007) αναφέρει ότι αυτή η μάλλον απλή ιδέα αποτέλεσε τη βάση του 

συστήματος κινήτρων που αποζημιώνει την καλή απόδοση, όπως για παράδειγμα οι 

προμήθειες των πωλητών 

Αποτελεί μια θεωρία που αναπτύχθηκε από τους συμπεριφοριστές (behaviorists) 

με κύριο εκφραστή τον Skinner (1953) και  εστιάζει στους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς. Με πιο απλά λόγια 

τα ερεθίσματα χρησιμοποιούνται για να διαμορφώσουν συμπεριφορές και η 

προσπάθεια των εργαζομένων παρακινείται από εξωτερικά ερεθίσματα: 

 Θετική ενίσχυση η οποία δυναμώνει μια συμπεριφορά παρέχοντας μια 

συνέπεια ή ένα επακόλουθο που το άτομο το αναγνωρίζει ως ανταμοιβή  

 Αρνητική ενίσχυση, όπου η αφαίρεση ενός δυσάρεστου ή ανεπιθύμητου 

ερεθίσματος, ενισχύει τη συμπεριφορά μέσω της αφαίρεσης μιας δυσάρεστης 

εμπειρίας 
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  Η τιμωρία, η οποία είναι το αντίθετο της ενίσχυσης και συνήθως μειώνει μια 

συμπεριφορά που ακολουθεί ή εξαλείφει ανεπιθύμητες συμπεριφορές 

δ) Θεωρία Χ & Ψ του McGregor (1960) 

 Υπάρχουν δυο διακριτές θεωρήσεις των ανθρώπων:  

 Η θεωρία Χ, που είναι κατά βάση αρνητική, η οποία πρεσβεύει ότι οι 

εργαζόμενοι έχουν μια εγγενή αντιπάθεια για την εργασία και θα πρέπει 

να καθοδηγούνται ή να εξαναγκάζονται να την εκτελέσουν 

 Η θεωρία Ψ, που είναι κατά βάση θετική, στην οποία οι εργαζόμενοι 

αντιμετωπίζονται από τους διευθυντές τους ως άτομα που μπορούν να 

αναλάβουν ευθύνες, από τη στιγμή που θεωρούν την εργασία μια 

φυσιολογική διαδικασία 

ε) Θεωρία E.R.G του Alderfer (1969) 

Αποτελεί στην ουσία μια εξέλιξη της θεωρίας του Maslow και εστιάζει σε τρεις 

ομάδες αναγκών  

 Βιολογικές ανάγκες (Existence) 

 Σχέσεις (Relatedness) 

 Ανάπτυξη ( Growth) 

στ) Η θεωρία του McClelland (1961) 

 Η θεωρία εστιάζει σε τρεις ανάγκες, αλλά μεταγενέστερα τόσο ο McClelland 

όσο και άλλοι ερευνητές εστίασαν περισσότερο στην ανάγκη για επίτευξη. 

 Ανάγκη για επίτευξη: η τάση για αριστεία, για επιτεύξεις σε σχέση με 

σειρά προτύπων, για επιδίωξη της επιτυχίας 

 Ανάγκη για εξουσία: κάνοντας τους άλλους να συμπεριφερθούν με 

τρόπο που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα συμπεριφέρονταν 

 Ανάγκη για δημιουργία κοινωνικών δεσμών: δημιουργία φιλικών και 

διαπροσωπικών σχέσεων 

3.3.2 Θεωρίες ψυχολογικών διεργασιών 

α) Η θεωρία προσδοκιών του Vroom 

H δύναμη της προσδοκίας για ένα δεδομένο αποτέλεσμα και η ελκυστικότητα του, 

αποτελεί των οδηγό για την προδιάθεση της ενέργειας με συγκεκριμένο τρόπο. Οι 

εργαζόμενοι παρακινούνται να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια όταν πιστεύουν 

ότι θα υπάρξει θετική αξιολόγηση της απόδοσης τους, και αυτό θα έχει αντίκτυπο σε 
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οργανωσιακές ανταμοιβές και με τη σειρά τους οι οργανωσιακές ανταμοιβές στην 

ικανοποίηση των προσωπικών στόχων. Η θεωρία εστιάζει σε τρεις σχέσεις (Robbins 

& Judge, 2011): 

 Σχέση προσπάθειας-επίδοσης. Πως η προσπάθεια οδηγεί στην επίδοση  

 Σχέσης επίδοσης- ανταμοιβής. Πως ένα δεδομένο επίπεδο επίδοσης οδηγεί 

στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος 

 Σχέση ανταμοιβών-προσωπικών στόχων. Ο βαθμός στον οποίο οι 

ανταμοιβές ικανοποιούν τους προσωπικούς στόχους  

β) Η θεωρία δίκαιης αμοιβής του Adams 

 Το μοντέλο αυτό που αντιπροσωπεύει τη «θεωρία της ισότητας» έχει να κάνει 

πρώτιστα με τα χρήματα (Latham, 2007). Το άτομο εξετάζει το λόγο των 

αποτελεσμάτων του ή εκροών  σε σχέση με τις εισροές του και σε σχέση με ενός 

τρίτου ατόμου. Εκροές λογίζονται αυτά που λαμβάνει το άτομο από την εργασία του, 

όπως χρήματα, αναγνώριση και εργασιακές συνθήκες. Εισροές θεωρούνται η 

προσπάθεια, οι εμπειρίες και η εκπαίδευση. Η ισότητα ή ανισότητα που προέρχεται 

από αυτό τον λόγο των εκροών προς τις εισροές, είτε του ατόμου είτε σε σύγκριση με 

άλλο άτομο είναι αυτό που οδηγεί το άτομο σε ενέργειες (Adams, 1963, 1965): 

 Η ανισότητα σε αυτό το λόγο δημιουργεί αρνητική κατάσταση έντασης και 

θυμού,, η οποία σύμφωνα με τον Adams παρακινεί το άτομο να προβεί σε 

ενέργειες ώστε να το διορθώσει 

 Μεταβολή εισροών (καταβολή μικρότερης ή μεγαλύτερης 

προσπάθειας) 

 Μεταβολή  εκροών (αίτημα για αύξηση αμοιβών) 

 Αλλαγή του ατόμου ή των ατόμων αναφοράς προς σύγκριση 

 Παραίτηση από την εργασία  

 Αλλαγή αντιλήψεων περί του εαυτού τους ή των άλλων  

γ) Η θεωρία στοχοθέτησης του Locke 

 Οι προθέσεις που αφορούν την προσπάθεια να επιτευχθεί ένας στόχος αποτελούν 

βασική πηγή παρακίνησης (Locke, 1968) ενώ η δυσκολία ή όχι ενός στόχου έχει 

αντίκτυπο και στην προσπάθεια που καταβάλλεται. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι 

επιτεύξιμοι ώστε να μην απογοητεύεται ο εργαζόμενος και να υπάρχει 
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ανατροφοδότηση σχετικά την επίτευξη. Η αποτελεσματική στοχοθέτηση δεν έχει 

βαθμό δυσκολίας, αλλά θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποια βήματα ώστε να 

υπάρχουν βέλτιστα αποτελέσματα (Locke & Latham, 1984): 

 Καθορισμός του γενικού στόχου ή έργων που πρέπει να γίνουν 

 Καθορισμός της μέτρησης της απόδοσης 

 Καθορισμός του προτύπου ή του στόχου που πρέπει να επιτευχθεί 

 Καθορισμός του χρονικού  διαστήματος 

 Προτεραιότητες στόχων 

 Αξιολόγηση στόχων ως δύσκολους και σημαντικούς (προαιρετικά) 

 Καθορισμός απαιτήσεων συνεργασίας 

δ) Το μοντέλο των χαρακτηριστικών της εργασίας  

Οι αλλαγές στον τρόπο που δομείται η εργασία μπορούν να δρουν παρακινητικά 

. Το μοντέλο εστιάζει σε πέντε βασικές διαστάσεις της εργασίας οι οποίες μπορούν να 

κινητοποιούν το άτομο (Hackman & Oldham, 1976) : 

 Ποικιλία δεξιοτήτων. Η  ποικιλία διαφορετικών ενεργειών μιας εργασίας 

απαιτεί από τον εργαζόμενο τη χρήση ποικιλίας δεξιοτήτων και φυσικών 

χαρισμάτων  

 Ταυτότητα του έργου. Ολοκληρωμένο έργο ή τμήμα ενός άλλου έργου 

 Σπουδαιότητα εργασίας. Ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει στη ζωή ή στην 

εργασία άλλων ανθρώπων 

 Αυτονομία. Πως η εργασία παρέχει αυτονομία, ελευθερία, ανεξαρτησία 

στον εργαζόμενο για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση 

 Ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοση  

ε) Παρακίνηση εργαζομένων-ένα νέο μοντέλο 

Σύμφωνα με τους Nohria, Groysberg & Lee (2008) οι άνθρωποι οδηγούνται από 

τέσσερις βασικές συναισθηματικές ανάγκες ή οδηγούς, των οποίων η ικανοποίηση 

αυξάνει την παρακίνηση των εργαζομένων:  

 Η ανάγκη για απόκτηση (συμπεριλαμβανομένων και άυλων αγαθών όπως η 

κοινωνική θέση). Συστήματά αμοιβών που πραγματικά εκτιμούν την καλή 

απόδοση, τόσο ενδοεταιρικά όσο και σε σχέση με τον ανταγωνισμό,  μπορούν 

να εκπληρώσουν την προσπάθεια απόκτησης 



 

33 
 

 Η ανάγκη για δημιουργία δεσμών (δημιουργία σχέσεων με άτομα και ομάδες), 

η οποία ικανοποιείται στον καλύτερο βαθμό από μια κουλτούρα που προάγει 

τη συνεργασία μεταξύ ατόμων και την ειλικρίνεια και το πόσο ανοιχτά είναι 

τα άτομα σε επαφές και σχέσεις, προάγοντας την ομαδική δουλειά και 

ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών 

 Η ανάγκη για κατανόηση (ικανοποίηση της περιέργειας και κυριαρχία στον 

κόσμο γύρω μας). Εργασίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί να έχουν νόημα και να 

περιέχουν προκλήσεις για τους εργαζόμενους έχουν την τάση να ικανοποιούν 

αυτή την ανάγκη, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να αποκτούν ρόλο εντός 

του οργανισμού και την αίσθηση ότι συνεισφέρουν στον οργανισμό  

 Η ανάγκη για προστασία (έναντι εξωτερικών απειλών και προάγοντας τη 

δικαιοσύνη). Αξιοπιστία, διαφάνεια και δικαιοσύνη στον τρόπο διαχείρισης 

της απόδοσης και της κατανομής πόρων ικανοποιούν την ανάγκη 

υπεράσπισης  

3.4 Μέθοδοι αξιολόγησης & μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης 

Οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να μετρήσει κάποιος την εργασιακή 

ικανοποίηση εξαρτώνται από το τι αποτελέσματα αναζητά. Προκειμένου να εξαχθούν 

συμπεράσματα τα οποία είναι περισσότερο ποιοτικά και ενδεχομένως περισσότερο 

αναλυτικά, δίνοντας την ευκαιρία στους ερωτώμενους να μιλήσουν ή να αναπτύξουν 

τις απόψεις τους, οι προσωπικές συνεντεύξεις είναι ένας τρόπος που μπορεί να 

συνεισφέρει σημαντικά. Έχουν βέβαια περιορισμούς που έχουν να κάνουν και με το 

χρόνο και με την πρόσβαση και με το κόστος που μπορεί να επηρεάζουν το δείγμα. 

Ένας δεύτερος τρόπος, ο οποίος είναι σαφώς πιο γρήγορος, επιτρέπει την πρόσβαση 

σε πολλούς περισσότερους συμμετέχοντες, κοστίζει πολύ λιγότερο και μπορεί να 

δώσει αποτελέσματα σε πολύ μεγαλύτερο δείγμα, είναι τα ερωτηματολόγια, είτε 

έντυπα είτε ηλεκτρονικά. Ειδικότερα τα ηλεκτρονικά στον ψηφιακό κόσμο που 

ζούμε, χρειάζονται πολύ λιγότερο χρόνο όσον αφορά την πρόσβαση στο δείγμα, τη 

συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, όπως και το δυνητικό κόστος διαχείρισης. 

Η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν πολλά ερωτηματολόγια τα οποία πολλές φορές 

στερούνται εγκυρότητας και αξιοπιστίας , γιατί δεν έχουν δοκιμαστεί σε μεγάλο 

δείγμα ερωτώμενων ή αποτελούνται από μικρό αριθμό ερωτήσεων που δε συμβάλλει 

στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων . 
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Υπάρχουν βέβαια ερωτηματολόγια τα οποία έχουν αναπτυχθεί από επιστήμονες 

και έχουν ελεγχθεί πολλάκις για την αξιοπιστία τους και την εγκυρότητα τους. 

Σύμφωνα με τον Spector (1997) η αξιοπιστία έχει να κάνει με τη συνέπεια της 

μέτρησης και η εγκυρότητα με την ερμηνεία του τι αξιολογεί πραγματικά μια 

κλίμακα  

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τη χρησιμοποίηση των υπαρχουσών 

κλιμάκων μέτρησης, τα οποία περιλαμβάνουν την κάλυψη των σημαντικότερων 

πτυχών της εργασιακής ικανοποίησης, την επαρκή χρησιμοποίηση τους σε σημαντικό 

βαθμό ώστε να υπάρχουν κανόνες που θα μπορέσουν να εφαρμόζονται σε 

μεγαλύτερο πληθυσμό και αποδεκτά επίπεδα αξιοπιστίας (Spector, 1997) 

Παρακάτω περιγράφονται έξι από τις πιο σημαντικές κλίμακες μέτρησης: 

 Job Satisfaction Survey (JSS; Spector, 1997) 

 Job Descriptive  Index (JDI; Smith, Kendall, & Hullin, 1969) 

 Minnesota Satisfaction Survey (MSQ; Weiss, Davis, England, & 

Lofquist, 1967) 

 Job Diagnostic Survey (JDS; Hackman & Oldham, 1975) 

 Job in General Scale (JIS; Ironson et al, 1989) 

 Michigan Organizational Assessment Questionnaire Satisfaction 

subscale (Cammann et al, 1979) 

Τα τέσσερα πρώτα ερωτηματολόγια μετρούν την εργασιακή ικανοποίηση με 

βάση τις πτυχές της, ενώ τα δυο τελευταία την αξιολογούν πιο σφαιρικά (Spector, 

1997)  

Job Satisfaction Survey (JSS) 

To JSS αναπτύχθηκε από τον Spector (1985) και αξιολογεί εννέα πτυχές της 

εργασιακής ικανοποίησης, όπως και τη συνολική ικανοποίηση, αποτελείται δε από 

συνολικά 36 ερωτήσεις - στοιχεία. Οι πτυχές που αξιολογεί είναι: 

 Ο μισθός και οι αυξήσεις 

 Οι ευκαιρίες προαγωγής 

 Οι σχέσεις με τον άμεσο προϊστάμενο 

 Τα επιπρόσθετα οφέλη όπως εταιρικό αυτοκίνητο, δωρεάν γεύματα κ.α. 

 Οι έκτακτες αμοιβές για την καλή απόδοση (όχι απαραίτητα χρηματικές) 

 Οι επιχειρησιακές συνθήκες που αφορούν κανόνες και διαδικασίες 
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 Οι σχέσεις με τους συναδέλφους 

 Η φύση της εργασίας  

 Η επικοινωνία εντός του οργανισμού 

Job Descriptive Index (JDI) 

Το JDI που αναπτύχθηκε από τους Smith, Kendall, & Hulin (1969) αποτελεί ίσως την 

πιο δημοφιλή κλίμακα μέτρησης μεταξύ των ερευνητών, έχει αναπτυχθεί και 

σταθμιστεί πολύ προσεκτικά (Spector, 1997) και αξιολογεί τις παρακάτω πέντε 

πτυχές, με συνολικά 72 στοιχεία: 

 Εργασία 

 Μισθό 

 Ευκαιρίες προαγωγής 

 Σχέσεις με προϊστάμενο 

 Σχέσεις με συναδέλφους 

Η αξιολόγηση γίνεται στη βάση των απαντήσεων «Ναι», «Όχι» ή «Αβέβαιο» σε 

μικρές επεξηγηματικές φράσεις και έχει χρησιμοποιηθεί σε εκτεταμένο επίπεδο στην 

έρευνα παρέχοντας καλή εγκυρότητα. Περιορισμό αποτελούν οι μόλις πέντε πτυχές 

της εργασιακής ικανοποίησης, παρότι είναι οι από τις πλέον δημοφιλείς 

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 

Το MSQ αναπτύχθηκε από τον Weiss και τους συνεργάτες του (1967), 

αναθεωρήθηκε το 1977, αποτελείται από δύο μεγάλες φόρμες των 100 στοιχείων και 

μια σύντομη εκδοχή με 20 προτάσεις που είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των 

ερευνητών. Αξιολογεί 20 πτυχές (5 προτάσεις/πτυχή στη μεγάλη φόρμα και 

μία/πτυχή στη σύντομη ) οι οποίες είναι πιο εξειδικευμένες από τις περισσότερες 

κλίμακες εργασιακής ικανοποίησης και η σύντομη εκδοχή της έχει αναφέρει 

αποδεκτή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας και θεωρείται επαρκής και αποτελεί το 

εργαλείο μέτρησης εργασιακής ικανοποίησης της παρούσας μελέτης. Οι 20 πτυχές 

που αξιολογεί το MSQ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Δραστηριότητα Ηθικές αξίες Κοινωνική θέση Δημιουργικότητα 

Ανεξαρτησία Ασφάλεια Εταιρικές 

πολιτικές & 

πρακτικές 

Εργασιακές 

συνθήκες 

Ποικιλία Κοινωνική 

ασφάλιση 

Αποζημίωση Σχέσεις με 

συναδέλφους 

Εποπτεία 

(ανθρώπινες 

σχέσεις) 

Εξουσία Ευκαιρίες 

προαγωγής 

Αναγνώριση 

Εποπτεία (τεχνική) Χρησιμοποίηση 

ικανοτήτων 

Υπευθυνότητα Επίτευξη 

 

Το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες , όπως και στα ελληνικά, σε 

όλες τις φόρμες και είναι διαθέσιμο χωρίς χρέωση, εφόσον χρησιμοποιείται για 

ερευνητικούς σκοπούς 

Job Diagnostic Survey (JDS) 

Το JDS των Hackman & Oldham (1975) αναπτύχθηκε για να μελετήσει τα 

αποτελέσματα των χαρακτηριστικών της εργασίας στα άτομα.  Έχει υποκλίμακες που 

αξιολογούν τη φύση της εργασίας και των καθηκόντων της, τα κίνητρα, την 

προσωπικότητα, ψυχολογικές αναφορές που αφορούν τα εργασιακά καθήκοντα 

καθώς και αντιδράσεις στην εργασία, όπως η εργασιακή ικανοποίηση. Το JDS 

θεωρείται ένα εργαλείο αξιολόγησης των πτυχών της εργασιακής ικανοποίησης  , 

αποτελούμενο  από 7θμια κλίμακα πού κυμαίνεται από το «απόλυτα 

δυσαρεστημένος» μέχρι το «απόλυτα ευχαριστημένος». 

Job in General Scale (JIG) 

Ο Ironson και οι συνεργάτες του (1989) σχεδίασαν ένα εργαλείο το οποίο μετρά 

την εργασιακή ικανοποίηση συνολικά και είναι παρόμοιο  με το JDI.   Αποτελείται 

από 18 στοιχεία, με  το καθένα να περιέχει μια μικρή φράση σχετικά με την εργασία 

σε γενικό πλαίσιο. Θεωρούν  ότι η συνολική εργασιακή ικανοποίηση δεν είναι 

άθροισμα επιμέρους πτυχών αλλά θα πρέπει να αξιολογείται σε γενική κλίμακα. Το 
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JIG χρησιμοποιεί απαντήσεις τριών επιλογών: συμφωνίας (ναι), ασυμφωνίας (όχι) και 

αβεβαιότητας (?) και έχει καλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (Spector, 1997) 

Michigan Organizational Assessment Questionnaire Subscale 

Αναπτύχθηκε από τον Cammann και τους συνεργάτες του (1979) και περιέχει 

μια υποκλίμακα συνολικής ικανοποίησης τριών αντικειμένων που την κάνει ιδανική 

για χρήση σε άλλα ερωτηματολόγια που έχουν πολλές κλίμακες.  

3.5 Η εργασιακή ικανοποίηση στο χώρο των εργαζόμενων στη 

φαρμακοβιομηχανία 

Ο χώρος της φαρμακοβιομηχανίας θεωρείται ένας από τους κλάδους που 

αποζημιώνει σημαντικά τους εργαζόμενους, όχι μόνο μισθολογικά αλλά στο σύνολο 

των ανταμοιβών. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά ο ρόλος του 

εργαζόμενου στη φαρμακοβιομηχανία, ιδιαίτερα όσων δραστηριοποιούνται στο 

πεδίο, ενώ στην Ελλάδα οι αλλαγές είναι μεγάλες τόσο στον αριθμό των 

εργαζομένων όσο και στο σύνολο των ανταμοιβών που απολαμβάνουν τα τελευταία 

10-12 χρόνια, με αποκορύφωμα τις αλλαγές από την εμφάνιση της κρίσης και μετά  

Μελέτη σε 1400 επαγγελματίες ιατρικών πωλήσεων (Med Rep Job Satisfaction 

Study, 2016) έδειξε ότι υπάρχει καθαρή συσχέτιση μεταξύ εισοδήματος και 

εργασιακής ικανοποίησης με αυτούς που δήλωναν «πολύ ικανοποιημένοι» να έχουν 

τα υψηλότερα εισοδήματα και τους «πολύ δυσαρεστημένους» το μικρότερο μέσο όρο 

εισοδήματος. Παρότι τα χρήματα είναι σημαντικά για την ικανοποίηση από την 

εργασία, όταν ερωτήθηκαν τι τους αρέσει περισσότερο στη δουλειά τους, τα χρήματα 

δεν ήταν ανάμεσα στις πέντε πιο δημοφιλείς απαντήσεις. 

Η δυνατότητα να δουλεύουν μαζί με τους παρόχους υγείας και τους ασθενείς, ο 

αντίκτυπος της δουλειάς τους στον ασθενή και η αυτονομία που απολαμβάνουν 

εργαζόμενοι στο πεδίο βαθμολογήθηκαν ως τα πλέον αρεστά.  Επίσης το 72% είναι 

ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο από την εργασία του, αρκετά υψηλότερα από 

το αντίστοιχο 43% του 2013. Η αύξηση αυτή στην ικανοποίηση δεν είχε ανάλογα 

αποτελέσματα στο ποσοστό των επαγγελματιών που θα αναζητούσαν μια 

επαγγελματική αλλαγή το οποίο παραμένει σχετικά σταθερό από το 53% του 2013 

στο 47% του 2016. 

 

 



 

38 
 

 

 

Εικόνα 2 Medical Reps : Τι τους ικανοποιεί περισσότερο 

 

 Αυτό που τους ικανοποιεί λιγότερο, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, αφορά τη 

διοίκηση/ ηγεσία (στην κορυφή της σχετικής λίστας), τα ταξίδια, το ισοζύγιο 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, τα χρήματα και τις 

διοικητικές/διαχειριστικές εργασίες. 

Ένας καινούριος ρόλος που έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια στο πεδίο των 

φαρμακευτικών εταιρειών είναι ο ρόλος του Medical Science Liaison. Αποτελέσματα 

μελέτης σε 990 Medical Science Liaisons από 61 χώρες (Global Survey of Medical 

Science Liaison Job Satisfaction, 2016), ,  έδειξαν ότι ενώ η πλειοψηφία ήταν 

ευχαριστημένοι με την εργασία τους, λιγότεροι ήταν ικανοποιημένοι με την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και μια σημαντική πλειοψηφία ανέφερε ότι δεν τους 

έχει προσφερθεί ένα επίσημο πλάνο ανάπτυξης καριέρας. Όσον αφορά την 

παράμετρο της αλλαγής εταιρείας ή καριέρας οι τέσσερις πιο επιλέξιμες επιλογές 
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ήταν η έλλειψη ή η πλήρης απουσία ευκαιριών για προσωπική ανάπτυξη (41%), η 

αλλαγή καριέρας εντός της βιομηχανίας (39%),  ο ανεπαρκής μισθός και τα οφέλη 

(36%)  και η έλλειψη εργασιακής ικανοποίησης (34%). 

Εικόνα 3  Παράγοντες που επηρεάζουν την αλλαγή εταιρείας ή καριέρας 

 

Σύμφωνα με τους Mahamuda & Nurul (2011), οι εργασιακές συνθήκες , οι 

σχέσεις με τους συναδέλφους, η εργασιακή ασφάλεια, ο μισθός και η προαγωγή 

καθώς και η δικαιοσύνη είναι σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην 

ικανοποίηση από την εργασία, σε εργαζόμενους στον φαρμακευτικό τομέα.  

Έρευνα σε 358 στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας έδειξε ότι οι μάνατζερ που 

είχαν υψηλή απόδοση είχαν σημαντικά υψηλότερη «συναισθηματική ικανότητα» σε 

σχέση με άλλους μάνατζερ ενώ κοινό σημείο συμφωνίας μεταξύ προϊσταμένων και 

υφιστάμενων ήταν ότι οι ικανότητες της αυτοπεποίθησης, του προσανατολισμού στην 

επίτευξη, της πρωτοβουλίας, της ηγεσίας, της επιρροής και του καταλύτη αλλαγής 

διαφοροποιούν αυτούς με την υψηλότερη απόδοση (Cavallo & Brienza, 2006). 

4. Διαχείριση της αλλαγής 
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4.1. Ορισμός 

Η αλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της ζωής και της εξέλιξης 

της και στην ουσία αποτελεί οποιαδήποτε μεταβολή μιας κατάστασης σε μια άλλη, 

όταν κάτι μετατρέπεται, γίνεται διαφορετικό. .Σύμφωνα με τον Δαρβίνο, το είδος που 

θα επικρατήσει, δεν είναι ούτε το δυνατότερο  αλλά ούτε και το εξυπνότερο. Είναι 

αυτό που είναι το πιο προσαρμόσιμο  στις αλλαγές.  

Ένας ενδιαφέρων ορισμός που μπορεί να αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό τα 

συναισθήματα όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία της αλλαγής, ενισχύοντας 

ίσως τις δυνάμεις της αντίστασης, είναι ο τρόπος που βλέπει ο Machiavelli την 

αλλαγή στο βιβλίο του «Ο ηγεμών» (1513, εκδόσεις Πατάκη 2005). 

«Η αλλαγή προκαλεί ανησυχία τόσο σε αυτούς που βολεύονται με το παλιό 

σύστημα επειδή μπορεί να χάσουν κύρος και δύναμη όσο και γι’ αυτούς στο νέο 

σύστημα γιατί το μέλλον τους είναι απρόβλεπτο» (Machiavelli). 

Αν ανατρέξει κάποιος στη βιβλιογραφία θα βρεί πολλούς ορισμούς σχετικά με  

την αλλαγή και τη διαδικασία της, καθώς αποτελεί μια διεργασία η οποία συνήθως 

προκαλεί αρκετές τριβές λόγω της εμπλοκής διαφορετικών εμπλεκομένων μερών με 

πολλές φορές διαφορετικά συμφέροντα. Αλλαγές γίνονται ή/και επιβάλλονται σε όλες 

τις εκφάνσεις της ζωής, είτε είναι προσωπικές-οικογενειακές είτε επαγγελματικές. Η 

αλλαγή δεν είναι πάντα επιθυμητή, ούτε και αρεστή, καθώς οδηγείται από κάποιους 

και αφορά κάποιους άλλους που πολλές φορές δεν είναι έτοιμοι για την αλλαγή, 

ιδιαίτερα σε επαγγελματικές περιπτώσεις. Η μετάβαση από μια κατάσταση που είναι 

βολική και ευχάριστη, σε μια άλλη η οποία εμπεριέχει κάτι το άγνωστο, μπορεί να 

κάνει κάποιους να αισθάνονται άβολα. Συνήθως αυτό που φοβίζει κάποιους στην 

αλλαγή, δεν είναι η ίδια η αλλαγή και το που θα βρεθεί κάποιος αλλά η διαδικασία 

μετάβασης η οποία για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι επίπονη.  

Σύμφωνα με τον Roggers (2003) η αλλαγή θα πρέπει να γίνει κατανοητή στο 

πλαίσιο του χρόνου,  των καναλιών επικοινωνίας και του αντίκτυπου που έχει σε 

όλους τους εμπλεκόμενους.  

4.2. Δυνάμεις της αλλαγής 

Σύμφωνα με τη Βακόλα (2005) υπάρχουν εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις που 

ευνοούν αλλά και εμποδίζουν την αλλαγή: 

Δυνάμεις που ευνοούν την αλλαγή  

 Εξωτερικές 
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o Παγκοσμιοποίηση 

o Απελευθέρωση αγορών 

o Ανάγκες πελατών  

o Νέες τεχνολογίες, όπως είναι το διαδίκτυο και οι ψηφιακές εφαρμογές 

o Κοινωνικές πιέσεις 

o Κυβερνητικές ρυθμίσεις 

 Εσωτερικές 

o Πίεση για καλύτερα αποτελέσματα  

o Ανοιχτή επικοινωνία 

o Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών  

o Ικανότητες ανθρώπινου δυναμικού  

o Όραμα ηγέτη 

o Ύπαρξη συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού  

o Θετικό κλίμα 

Δυνάμεις που εμποδίζουν την αλλαγή 

 Εξωτερικές 

o Αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον  

o Κρατικός παρεμβατισμός  

o Πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία στο περιβάλλον που επιχειρεί ένας 

οργανισμός 

o Συναλλαγματικές αναταραχές στο διεθνές περιβάλλον 

 Εσωτερικές 

o Αδύναμη ηγεσία 

o Αντίσταση κατά της αλλαγής 

o Κουλτούρα και δομή που δεν ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της 

αλλαγής 

o Γραφειοκρατικές δομές 

o Έλλειψη πόρων 

o Δημιουργία αρνητικού κλίματος εξαιτίας της πιθανής απώλειας 

κεκτημένων 

o Έλλειψη ικανοτήτων στη διοίκηση αλλαγών  

Οι Robbins & Judge (2011) αναφέρονται μεταξύ άλλων στη μεταβαλλόμενη 

φύση του εργατικού δυναμικού, στο νέο πολυπολιτισμικό περιβάλλον που 

διαμορφώνεται, στην τεχνολογία, στις οικονομικές εξελίξεις που αλλάζουν άρδην το 
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τοπίο, στον ανταγωνισμό, στις κρατικές παρεμβάσεις για ρύθμιση επιχειρηματικών 

και εργασιακών ζητημάτων, στην αλλαγή των κοινωνικών τάσεων, στην 

παγκοσμιοποίηση ως παράγοντες που επηρεάζουν τις όποιες αλλαγές 

προγραμματίζονται ή θα πρέπει να προγραμματιστούν για την καλύτερη προσαρμογή 

σε νέες, διαφορετικές και ίσως περισσότερο απαιτητικές αλλαγές. 

4.3. Ετοιμότητα για την αλλαγή 

Η ετοιμότητα για την αλλαγή καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο 

ανταποκρίνεται κάποιος στην αλλαγή και δημιουργεί πέντε ομάδες ανταπόκρισης 

(Rogers, 2003): 

 Οι καινοτόμοι (innovators) 

 Οι πρώιμοι αποδέκτες (early adopters)  

 Πρώιμη-αρχική πλειοψηφία (early majority) 

 Η καθυστερημένη πλειοψηφία (late majority) 

 Οι βραδυκίνητοι: αυτοί που ανταποκρίνονται αργά, οι τελευταίοι (laggards) 

Οι Armenakis et al. (1993) προσδιορίζουν την ετοιμότητα για αλλαγή ως έναν 

γνωστικό πρόδρομο των συμπεριφορών που αφορούν είτε την αλλαγή είτε την 

υποστήριξη της οργανωσιακής αλλαγής και αναφέρουν την πειστική επικοινωνία, την 

ενεργό συμμετοχή και τη διαχείριση των εξωτερικών πηγών πληροφόρησης ως τρεις  

στρατηγικές, από τις οποίες ένας επιδέξιος παράγων αλλαγής θα χρησιμοποιήσει 

ευκαιρίες και δυνατά σημεία ώστε να επηρεάσει την ετοιμότητα για αλλαγή. 

Αργότερα (Armenakis & Harris, 2009), προσδιορίζουν έξι «σηματοδότες» στη 

διαδικασία της αλλαγής: α) τον προσδιορισμό πέντε βασικών πεποιθήσεων, οι οποίες 

διέπουν τα κίνητρα για αλλαγή β) την ενεργό συμμετοχή του δέκτη της αλλαγής στις 

προσπάθειες αλλαγής γ) την αποτελεσματική διάγνωση της ανάγκης για αλλαγή δ) τα 

οφέλη από την επικέντρωση στην ετοιμότητα παρά στην αναμονή για αντίσταση ε) 

την περιγραφή των στρατηγικών της ηγεσίας στον επηρεασμό των πέντε 

πεποιθήσεων και στ) την υποστήριξη συνεχών αξιολογήσεων των αντιδράσεων στην 

οργανωσιακή αλλαγή και παροχή εργαλείων για την αξιολόγηση τους. 

H Vakola (2013), προσθέτει την έννοια της πολυεπίπεδης ετοιμότητας, η οποία 

θα πρέπει να ενσωματωθεί μέσα στον οργανισμό σε μάκρο (στρατηγικό πλάνο), μέσο 

(δημιουργία και ενίσχυση ευνοϊκών ομαδικών κανόνων) και μίκρο (εκπαίδευση 

εργαζομένων και προγράμματα ανάπτυξης) επίπεδο 
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4.4. Αντίσταση στην αλλαγή 

Οι αλλαγές συνήθως δεν αρέσουν στους ανθρώπους, τους ξεβολεύουν και 

απαιτούν δράσεις προκειμένου το άτομο να αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς, τρόπο 

δουλειάς, διαδικασίες και οι αλλαγές στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 

απαιτούν από τα άτομα μεγάλη προσαρμοστικότητα, ευελιξία, διάθεση για αυτό-

κινητοποίηση και ανοιχτό μυαλό. 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες για την αντίσταση στην αλλαγή, 

προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τι οδηγεί τα άτομα σε αυτή τη συμπεριφορά. 

Σύμφωνα με τον Burnes (2015), υπάρχουν τέσσερις θεωρίες που έχουν συνεισφέρει 

στην έρευνα για την κατανόηση της αντίστασης στην αλλαγή: 

 

 Η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας (cognitive dissonance) η οποία 

αναπτύχθηκε από τον Festinger (1957), αναφέρεται στην προσπάθεια του 

ατόμου να είναι συνεπές τόσο στην στάση του όσο και στη συμπεριφορά του 

και η αίσθηση της ασυνέπειας του προκαλεί παραφωνία , την οποία 

προσπαθούν να μειώσουν προσπαθώντας να επαναφέρουν ισορροπία μεταξύ 

των στάσεων και των συμπεριφορών  

 Το βάθος της παρέμβασης όπως αναπτύχθηκε αρχικά από τους 

Schmuck & Miles (1971), το οποίο συσχετίζει το επίπεδο της εμπλοκής των 

εργαζομένων που απαιτείται σε κάθε αλλαγή με τον ψυχολογικό αντίκτυπο 

στους ενδιαφερόμενους.  Ο  Huse (1980) προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα 

θεωρεί ότι όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος της παρέμβασης, τόσο περισσότερο 

επηρεάζει την ψυχολογία και την προσωπικότητα του ατόμου, και αυτό 

αυξάνει την ανάγκη για πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, αν πρέπει να 

αποδεχτούν τις αλλαγές . Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία της αλλαγής, καθώς τα υψηλά επίπεδα 

συμμετοχής φαίνεται να επηρεάζουν την ετοιμότητα για αλλαγή και την 

αποδοχή της κάνοντας την λιγότερο αγχωτική και προσφέροντας μεγαλύτερη 

στήριξη (Oreg et al., 2011) 

 Η θεωρία της ψυχολογικής σύμβασης (psychological contract) η οποία 

αρχικά αναπτύχθηκε από τον Argyris (1960) και γνώρισε πλατιά προσοχή 

αργότερα με  την έρευνα του Rousseau (1989). Αποτελεί μια σύμβαση η 

οποία ικανοποιεί  τις προσδοκίες δυο διαφορετικών ομάδων. Από τη μία 
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πλευρά είναι η ομάδα των εργαζομένων με παράγοντες όπως η αμοιβή, οι 

αυξήσεις , τα οφέλη , οι προοπτικές προαγωγής και η κατάρτιση, και από την 

άλλη πλευρά η ομάδα των εργοδοτών με παράγοντες που περιλαμβάνουν την 

καταβαλλόμενη προσπάθεια εργασίας, τη δέσμευση, την πίστη και την 

υπευθυνότητα . Η συμφωνία μεταξύ αυτών των προσδοκιών οδηγεί σε μια 

σχετική σταθερότητα, η οποία βέβαια αποσταθεροποιείται στην περίπτωση 

που οι εργοδότες επιφέρουν αλλαγές, οδηγώντας στην αντίσταση και τη 

σύγκρουση.  

 Η διάθεση για αντίσταση στην αλλαγή  (dispositional resistance) είναι 

η πιο πρόσφατη, έχει αναπτυχθεί από τον Oreg (2003) και εστιάζει στο άτομο 

ως την κυρία πηγή αντίστασης, παρά σε ευρύτερους οργανωσιακούς  

παράγοντες, αναφέροντας ότι τα άτομα διαφέρουν στο βαθμό στον οποίο είναι 

ψυχολογικά διατεθειμένα να αποδεχθούν ή να αντισταθούν στην αλλαγή, 

καθώς η υψηλή ανθεκτικότητα στην αλλαγή, είναι πιθανό να σχηματίζει 

αρνητικές στάσεις απέναντι στις αλλαγές (Oreg et al., 2008). Ο Oreg (2003) 

κατασκεύασε και ένα εργαλείο μέτρησης της αντίστασης στην αλλαγή το 

οποίο είναι σχεδιασμένο να αξιολογεί τους παράγοντες της προσωπικότητας 

(αναζήτηση ρουτίνας, συναισθηματική αντίδραση στην επιβαλλόμενη αλλαγή, 

νοητική ακαμψία και βραχυπρόθεσμη εστίαση) που προσδιόρισε ότι 

επηρεάζουν την αντίσταση στην αλλαγή (Burnes, 2015). Η εγκυρότητα της 

συγκεκριμένης κλίμακας επιβεβαιώθηκε από τον Oreg σε διάφορες 

καταστάσεις και έθνη ( Oreg, 2006; Oreg et al., 2008) και αποτελεί την 

κλίμακα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, προκειμένου 

να διερευνηθούν οι στάσεις απέναντι στην αλλαγή, εργαζομένων της 

φαρμακοβιομηχανίας στο πεδίο, λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες αλλαγές 

που υπέστη ο κλάδος τα τελευταία χρόνια  

Σύμφωνα δε με τους Robbins & Judge (2011) οι πηγές αντίστασης στην αλλαγή 

διακρίνονται σε: 

 Ατομικές (συνήθεια, ασφάλεια, οικονομικοί παράγοντες, φόβος για το 

άγνωστο, επιλεκτική επεξεργασία πληροφοριών), και 

 Οργανωσιακές (δομική αδράνεια, περιορισμένο εύρος επιλογών, 

αδράνεια της ομάδας, απειλή για τις εδραιωμένες σχέσεις εξουσίας, απειλή 

για την εδραιωμένη κατανομή πόρων) 
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4.4.1. Υπερκέραση της αντίστασης στην αλλαγή 

Όσον αφορά τις μεθόδους αντιμετώπισης της αντίστασης στην αλλαγή οι Kotter 

& Schlesinger (2008) αναφέρουν ότι πολλά στελέχη υποεκτιμούν όχι μόνο τους 

τρόπους μέσω των οποίων οι άνθρωποι αντιδρούν σε μια οργανωσιακή αλλαγή, αλλά 

και τους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να επηρεαστούν θετικά 

άτομα και ομάδες κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής.  

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να καμφθεί και να υπερκεραστεί η αντίσταση 

στην αλλαγή σύμφωνα με τους Kotter & Schlesinger (2008) είναι: 

 Εκπαίδευση και επικοινωνία (education & communication): βοηθάει 

στην κατανόηση της ανάγκης και της λογικής της αλλαγής και η εκπαίδευση 

θα πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων 

 Συμμετοχή και εμπλοκή (participation & involvement): η συμμετοχή, 

αυτών που πιθανά θα αντισταθούν, σε πτυχές που αφορούν το σχεδιασμό και 

την εφαρμογή της επερχόμενης αλλαγής, συχνά προλαμβάνει την αντίσταση 

 Διευκόλυνση και υποστήριξη (facilitation & support): εκπαίδευση σε 

νέες δεξιότητες ή κάποιου είδους άδεια μετά από μια απαιτητική περίοδο ή 

συναισθηματική υποστήριξη μπορούν να βοηθήσουν στην κάμψη της 

αντίστασης 

 Διαπραγμάτευση και συμφωνία (negotiation & agreement): παροχή 

κινήτρων σε όσους ενεργά ή δυνητικά αντιστέκονται στην αλλαγή, κίνητρα 

που μπορεί να είναι και οικονομικά  

 Χειραγώγηση και συνεργασία (manipulation and co-optation): η 

χειραγώγηση σε αυτό το πλαίσιο έχει να κάνει με την πολύ επιλεκτική χρήση 

της πληροφορίας και των συνειδητών δομών των γεγονότων, ενώ η 

συνεργασία αποτελεί μια συνήθη μορφή της χειραγώγησης, εμπλέκοντας στην 

ουσία το άτομο σε έναν επιθυμητό ρόλο σχεδιασμού ή εφαρμογής της 

αλλαγής  

 Ρητός και κατηγορηματικός εξαναγκασμός (explicit and implicitt 

coercion): κάποιες φορές τα στελέχη λειτουργούν εξαναγκαστικά προκειμένου 

να κάμψουν τις αντιστάσεις, είτε απειλώντας τους είτε απολύοντας ή 

μεταφέροντας τους  
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4.5.  Προσεγγίσεις και μοντέλα διαχείρισης της αλλαγής 

4.5.1. Το μοντέλο των τριών φάσεων του Lewin 

Η πρώτη προσπάθεια κατανόησης της αλλαγής έγινε από τον Lewin (1947), ο 

οποίος αναφέρεται σε τρεις φάσεις μέσα από τις οποίες προχωράει η διαδικασία της 

αλλαγής: 

 Ξεπάγωμα (Unfreezing): αναγνώριση της αναγκαιότητας για αλλαγή 

o πρόκληση  δυσαρέσκειας με την τρέχουσα κατάσταση 

o ενεργοποίηση και ενίσχυση της υποστήριξης της ανώτατης διοίκησης 

o χρησιμοποίηση της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων 

o χτίσιμο ανταμοιβών  

 Αλλαγή-κινητοποίηση (Moving-Changing): περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να 

γίνουν για την εδραίωση  της αλλαγής  

o Στοχοθέτηση 

o Θέσπιση μικρότερων και αποδεκτών αλλαγών που ενισχύουν και 

υποστηρίζουν την αλλαγή 

o Ανάπτυξη διοικητικών δομών για την αλλαγή 

o Διατήρηση ανοιχτής και αμφίδρομης επικοινωνίας 

 Παγιοποίηση (Freezing): 

o Οικοδόμηση εμπειριών επιτυχίας 

o Ανταμοιβή της επιθυμητής συμπεριφοράς 

o Ανάπτυξη δομών για τη θεσμοθέτηση της αλλαγής 

o Η αλλαγή γίνεται λειτουργική 4.5.2. Το μοντέλο των πέντε σταδίων 

του Judson 

Σύμφωνα με τον Judson (1991), η εφαρμογή της προγραμματισμένης αλλαγής 

περνάει μέσα από πέντε φάσεις 

 Ανάλυση και προγραμματισμό της αλλαγής 

 Επικοινωνία της αλλαγής σε όλους τους εμπλεκόμενους 

 Αποδοχή των νέων συμπεριφορών 

 Μετάβαση από την υπάρχουσα στην επιθυμητή κατάσταση 

 Εδραίωση και θεσμοθέτηση της νέας κατάστασης  
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4.5.2. Το μοντέλο των 8 βημάτων του Kotter 

Σύμφωνα με τον Kotter (1995) η διαδικασία αλλαγής περνάει μέσα από μια 

σειρά φάσεων, οι οποίες στο σύνολο τους απαιτούν σημαντικό χρονικό διάστημα. Η 

παράκαμψη βημάτων από τη διαδικασία δημιουργεί απλά την ψευδαίσθηση της 

ταχύτητας χωρίς να παράγει ποτέ ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σημαντική 

παράμετρο αποτελούν τα κρίσιμα λάθη σε οποιαδήποτε από τις φάσεις και τα οποία 

μπορούν να έχουν καταστροφικό αντίκτυπο. 

Τα 8 βήματα της αλλαγής του Kotter (1995) περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Δημιουργία της αίσθησης του επείγοντος  

 Σύμφωνα με τον Kotter το 50% των επιχειρήσεων αποτυγχάνουν σε 

αυτή τη φάση της διαδικασίας 

 Δημιουργία μιας ισχυρής καθοδηγητικής ομάδας 

 Οι εταιρείες οι οποίες αποτυγχάνουν σε αυτή τη φάση, συνήθως 

υποεκτιμούν τις δυσκολίες που προκύπτουν στην προαγωγή της 

αλλαγής και τη σημαντικότητα μιας ομάδας η οποία θα οδηγήσει την 

αλλαγή 

 Δημιουργία οράματος 

 Συνήθως όταν αποτυγχάνει ένας μετασχηματισμός ή μια αλλαγή, 

μπορεί να υπάρχουν προγράμματα, αλλά να λείπει το όραμα  

 Επικοινωνία του οράματος 

 Η επικοινωνία του οράματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς κανείς 

δεν είναι διατεθειμένος να κάνει αλλαγές, έστω και μικρές, αν δεν 

είναι ενήμερος ή δεν πειστεί για τη χρησιμότητα της αλλαγής  

 Ενδυνάμωση των άλλων ώστε να ενεργούν πάνω στο όραμα 

 Η εμπλοκή των ανθρώπων, βελτιώνει το αποτέλεσμα και απομακρύνει 

εμπόδια που δυσκολεύουν τη διαδικασία 

 Προγραμματισμός και δημιουργία βραχυπρόθεσμων νικών 

 Η δημιουργία βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων, η 

επίτευξη τους και η ανταμοιβή τους υπηρετούν το μεγαλύτερο στόχο 

του μετασχηματισμού και δεν κουράζουν όσους βρίσκονται μέσα στη 

διαδικασία  

 Εδραίωση βελτιώσεων και δημιουργία ακόμη περισσότερων αλλαγών 

 Οι μικρές νίκες βοηθούν ώστε να αντιμετωπιστούν ακόμη μεγαλύτερα 

προβλήματα  
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 Θεσμοθέτηση των νέων προσεγγίσεων 

 Καθώς η ενσωμάτωση των νέων συμπεριφορών, αλλαγών και 

προσεγγίσεων είναι ευάλωτη στην αποδόμηση όταν η πίεση φεύγει, θα 

πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία θα εντάξουν τις αλλαγές στην 

εταιρική κουλτούρα, όπως το πόσο οι αλλαγές αυτές ωφέλησαν τη 

βελτίωση της απόδοσης καθώς και η επιβεβαίωση ότι η νέα 

προσέγγιση γίνεται αποδεκτή από την επόμενη γενιά των κορυφαίων 

στελεχών 

4.5.3. Το μοντέλο του Galpin 

Σύμφωνα με τον Galpin (όπως αναφέρεται σε Armenakis et al., 1999), ο οποίος 

προσεγγίζει την αλλαγή από την πλευρά του ανθρώπινου δυναμικού και της 

κατανόησης της κουλτούρας του οργανισμού, η επιτυχημένη αλλαγή περνάει μέσα 

από: 

 Την εδραίωση της ανάγκης για αλλαγή 

 Την ανάπτυξη και διάθεση του οράματος της προγραμματισμένης αλλαγής 

 Τη διάγνωση και ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης 

 Την παραγωγή συστάσεων 

 Τη λεπτομερή περιγραφή των συστάσεων και την πιλοτική δοκιμή τους 

 Την προετοιμασία των συστάσεων για την ανάπτυξη τους και την εκπόνησή 

τους 

 Τη μέτρηση, την ενίσχυση και την εκκαθάριση της  

4.5.4. Η προσέγγιση του Armenakis 

Η προσέγγιση του Armenakis  και των συνεργατών του (όπως αναφέρεται σε 

Armenakis & Bedeian, 1999) συνίσταται σε δύο μοντέλα, εκ των οποίων το ένα 

εστιάζει στη δημιουργία ετοιμότητας για αλλαγή, ώστε οι δυνάμεις που αντιστέκονται 

στην αλλαγή να ελαχιστοποιούνται και το άλλο έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της 

αποδοχής και θεσμοθέτησης της επιθυμητής αλλαγής, ενώ το βασικό μήνυμα της 

αλλαγής που μεταφέρεται προέρχεται από το λειτουργικό μηχανισμό που διέπει και 

τα δύο μοντέλα. Στρατηγικές οι οποίες είναι χρήσιμες για τη μετάδοση των 

μηνυμάτων αλλαγής περιλαμβάνουν: 

 Την πειστική επικοινωνία (π.χ. ομιλίες παραγόντων αλλαγής και άρθρα σε 

ενημερώσεις των εργαζομένων) 

 Ενεργητική συμμετοχή των ενδιαφερομένων 



 

49 
 

 Πρακτικές της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων (π.χ. επιλογή, αξιολόγηση 

αποδόσεων, αποζημίωση, εκπαίδευση και προγράμματα ανάπτυξης) 

 Συμβολικές δραστηριότητες κάποιων τιμητικών τελετών 

 Πρακτικές διάχυσης με τη χρήση ενδεχομένως προγραμμάτων βέλτιστης 

πρακτικής και ομάδων μετάβασης 

 Διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών 

 Επίσημες δραστηριότητες του οργανισμού που αποδεικνύουν την υποστήριξη 

των πρωτοβουλιών αλλαγής, όπως μπορεί να είναι η δημιουργία νέων 

οργανωτικών δομών και αναθεωρημένες περιγραφές των θέσεων εργασίας 

4.6. Ο ρόλος του ηγέτη στην αλλαγή 

Ο ρόλος του ηγέτη, κατά τη διαδικασία μετάβασης στο πεδίο της αλλαγής των 

οργανισμών, είναι πραγματικά κρίσιμος για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας 

προγραμματισμένης αλλαγής 

Σύμφωνα με τον Lewin (1951) ο ρόλος του ηγέτη στην προγραμματισμένη 

οργανωσιακή αλλαγή είναι πολύ σημαντικός και περιλαμβάνει τα παρακάτω 

συγκεκριμένα καθήκοντα ανά φάση: 

Φάση 1
η
-ξεπάγωμα  

 Δημιουργία αισθήματος ανάγκης για την αλλαγή. Για να το επιτύχει αυτό θα 

πρέπει να δημιουργήσει καλές σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους, να 

βοηθήσει τους άλλους να κατανοήσουν την αναποτελεσματικότητα των 

τωρινών συμπεριφορών και να ελαχιστοποιήσει την εκφραζόμενη αντίσταση 

στην αλλαγή 

Φάση 2
η
 –αλλαγή 

 Εφαρμογή της αλλαγής. Η επιτυχία περνάει μέσα από τον καθορισμό νέων και 

περισσότερο αποτελεσματικών τρόπων συμπεριφοράς, την επιλογή αλλαγών 

σε εργασίες, ανθρώπους, κουλτούρα, τεχνολογία και δομές, καθώς και την 

ανάληψη δράσης για να τεθούν αυτές οι αλλαγές σε ισχύ 

Φάση 3
η
-παγιοποίηση 

 Σταθεροποίηση της αλλαγής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία κλίματος 

αποδοχής και συνέχειας για τις νέες συμπεριφορές, την παροχή οποιασδήποτε 

αναγκαίας υποστήριξης πόρων, και χρησιμοποιώντας ανταμοιβές απόδοσης 

και θετικής ενίσχυσης 
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Οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την αλλαγή είναι πιο πιθανό να είναι 

επιτυχημένες όταν οι ηγέτες της αλλαγής αναπτύσσονται και καθοδηγούνται μέσω 

ενός προγράμματος το οποίο είναι οργανωσιακά ευρύ, δομημένο και φιλόδοξο όσον 

αφορά την ανάπτυξη σταδιοδρομίας και το οποίο ενθαρρύνει τους ηγέτες της αλλαγής 

να εστιάσουν στη μεγάλη εικόνα, να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο τους, να εμπλακούν 

και να συνεργαστούν με τους ενδιαφερόμενους και να αναπτύξουν τη δική τους ΣΝ 

και ανθεκτικότητα (Kilkelly, 2014) 

Η αλλαγή πλαισίου και η ικανότητα δόμησης φαίνεται να είναι πιο 

αποτελεσματικές ως ηγετική συμπεριφορά σε σχέση με τη διαμόρφωση 

συμπεριφοράς, η οποία σε μοντέλα δεσπόζουσας θέσης αποτελεί την πιο συχνά 

ακολουθούμενη ηγεσία στη διευθυντική αλλαγή (Higgs & Rowland, 2005) 

Σύμφωνα με τους Higgs & Dulewicz (2016), προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 

ανάγκες διαφορετικών συνθηκών αλλαγής, οι ηγέτες θα πρέπει να μπορούν να  

συνδυάζουν τη ΣΝ με ένα φάσμα γνωστικών ικανοτήτων και διοικητικές ικανότητες. 

Ορίζοντας το παραπάνω ως ηγεσία με ΣΝ προτείνουν και μια εξίσωση: 

Αποτελεσματική ηγεσία = IQ (γνωστικές ικανότητες) + EQ (συναισθηματική 

νοημοσύνη ) + MQ (Managerial Competences- διοικητικές ικανότητες) 

Παίρνοντας ως δεδομένο ότι περίπου το 70% (Kotter, 1995) των προσπαθειών 

για αλλαγή αποτυγχάνουν είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς τι μπορεί να προσφέρει 

ένας  ηγέτης ώστε η διαδικασία αυτή να καταστεί επιτυχημένη. Πολλοί ερευνητές 

συμφωνούν ότι υπάρχει σημαντικό ποσοστό αποτυχίας των προγραμμάτων αλλαγής 

(Higgs & Rowland, 2005; Kotter, 1995) 

Σύμφωνα με τον Ready (2016) υπάρχουν 4 πράγματα που οι πετυχημένοι ηγέτες 

της αλλαγής κάνουν καλά : 

 Αναγνώριση των ενσωματωμένων τάσεων και παραδόξων που κάνουν πολύ 

πιο περίπλοκη την αποτελεσματική ηγεσία. Τέτοια παράδοξα είναι η 

αναζωογόνηση σε σχέση με την κανονικοποίηση, η παγκοσμιοποίηση σε 

σχέση με την απλοποίηση, η καινοτομία έναντι του κανονισμού, η 

βελτιστοποίηση έναντι του εξορθολογισμού και η ψηφιοποίηση έναντι της 

ανθρωποποίησης και οι μετασχηματιστικοί  ηγέτες αγκαλιάζουν αυτές τις 

εντάσεις ακόμη και αν κάνουν την πρόκληση πιο περίπλοκη 

 Διατήρηση όλων ως υπεύθυνους για τη μετάβαση στη νέα φάση, με το 

μετασχηματισμό ως συλλογική προσπάθεια  και την υπευθυνότητα 

διανεμημένη σε όλο τον οργανισμό. 
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 Επένδυση σε νέες οργανωτικές δυνατότητες, παρέχοντας πόρους ώστε ο 

οργανισμός να έχει ότι χρειάζεται για να κερδίσει στο νέο περιβάλλον, με 

βελτιώσεις κεφαλαίων, βελτιώσεις στις διαδικασίες και χτίζοντας τις 

δυνατότητες των νέων ταλέντων 

 Έμφαση στη συνεχή μάθηση, με τους ηγέτες να δεσμεύονται σε μια αδιάκοπη 

διαδικασία μάθησης 

Η μόχλευση αυτών των τεσσάρων δραστηριοτήτων οδηγεί σε πρακτικές που 

δημιουργούν κουλτούρα ευκινησίας και ευελιξίας που θα αποδώσει μερίσματα στο 

μέλλον , καθώς οι αλλαγές μεγάλης κλίμακας  γίνονται οργανωσιακή ικανότητα και 

όχι συνταγή για αποτυχία διοίκησης  

 

5. Μεθοδολογία έρευνας 

5.1. Είδος έρευνας 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί ποσοτική έρευνα με τη 

χρήση ερωτηματολογίου. Η ποσοτική έρευνα εστιάζει στην ανακάλυψη και 

κατανόηση των εμπειριών, των προσεγγίσεων και των σκέψεων των συμμετεχόντων, 

διερευνώντας τα νοήματα, τους σκοπούς και την ευρύτερη πραγματικότητα που 

πλαισιώνει ένα κοινωνικό φαινόμενο (Κυριαζή, 2002). Σύμφωνα με τον Berliner 

(2002), ο ερευνητής που χρησιμοποιεί αυτήν την ερευνητική προσέγγιση διερευνά το 

υπό εξέταση φαινόμενο στο φυσικό του περιβάλλον, προσπαθώντας να το 

νοηματοδοτήσει ή να το ερμηνεύσει σύμφωνα με την ανθρώπινη εμπειρία.  

Σύμφωνα με τους Ρούσσο & Τσαούση (2002), οι ποσοτικές έρευνες διακρίνονται 

σε πειραματικές, δειγματοληπτικές, δευτερογενείς και αναλύσεις περιεχομένου. Η 

παρούσα έρευνα συνιστά μία δειγματοληπτική έρευνα, καθώς βασίζεται στη συλλογή 

δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων, χρησιμοποιώντας κλίμακα τύπου Likert στα 

ερωτηματολόγια της ΣΝ και της αντίστασης στην αλλαγή, το ερωτηματολόγιο 

εργασιακής ικανοποίησης της Minnesota, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο  

δημογραφικών και γενικών στοιχείων. Επιλέχθηκε η λύση των ερωτηματολογίων  

γιατί αποτελεί μια  λύση η οποία προσφέρει απαντήσεις με ειλικρινή και ανώνυμο 

τρόπο διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με προσωπικά δεδομένα , ενώ όπως τονίζουν 
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και οι Ρούσσος & Τσαούσης (2002) , τα ερωτηματολόγια δίνουν τη δυνατότητα 

μεγαλύτερης πρόσβασης σε μεγαλύτερο τμήμα πληθυσμού, με σχετικά χαμηλό 

κόστος, χωρίς να απαιτούν χρονοβόρες δεσμεύσεις χρόνου και με το πλεονέκτημα 

της πρωτογενούς πληροφόρησης.. 

     Συνολικά, στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος, καθώς 

θεωρήθηκε πως αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να παρέχει έγκυρα 

αποτελέσματα σχετικά με τη μελέτη της σχέσης μεταξύ συναισθηματικής 

νοημοσύνης, εργασιακής ικανοποίησης και διαχείρισης της αλλαγής και όπως 

αναφέρει και η Κυριαζή (2002), η ποσοτική έρευνα συνιστά την  πλέον δημοφιλή 

ερευνητική μορφή για τη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων λόγω της τυποποίησης 

των στοιχείων που συλλέγονται , της δυνατότητας να προσεγγίσει κάποιος ένα πιο 

αντιπροσωπευτικό τμήμα του πληθυσμού και της εφαρμογής στατιστικών μεθόδων 

ανάλυσης που απορρέουν από την επιδεκτικότητα των δεδομένων. Σύμφωνα δε , με 

τους Ρόντο & Παπάνη (2007) , η ποσοτική έρευνα έχει το πλεονέκτημα να 

αναδεικνύει γενικές τάσεις , δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης των χαρακτηριστικών για 

μεγάλο αριθμό περιπτώσεων και ελέγχει αυστηρά τις θεωρητικές υποθέσεις. 

 

5.2 Μέθοδος και δείγμα 

Προκειμένου να υπάρξουν έγκυρα αποτελέσματα στην ποσοτική έρευνα , 

χρειάζεται η επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού (Κυριαζή, 

2002). Μεταξύ των διάφορων μεθόδων δειγματοληψίας , στη συγκεκριμένη έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας  ή ευχέρειας, η οποία επιτρέπει τη 

συμμετοχή και την επιλογή σε όποιον θα ήθελε ή θα ήταν διατεθειμένος να 

συμμετάσχει.  

Το δείγμα της παρούσας μελέτης αποτελείται από 103 εργαζόμενους του πεδίου 

που εργάζονται σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και οι οποίοι απάντησαν 

πλήρως στο ερωτηματολόγιο της μελέτης, το οποίο αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα , αν και σχετικά μικρό αποτελώντας περιορισμό της έρευνας  που θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων . Ως μέθοδος διάθεσης του 

συνολικού ερωτηματολογίου επιλέχθηκε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , ώστε να είναι 

πιο εύκολη η πρόσβαση σε μεγαλύτερο δυνητικό αριθμό συμμετεχόντων και να 

διασφαλίζεται η γρηγορότερη συλλογή των στοιχείων , καθώς και η ανωνυμία των 
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συμμετεχόντων. Χρησιμοποιήθηκε επίσης η βάση, κατόπιν αδείας, του Συλλόγου 

Ιατρικών Επισκεπτών Βορείου Ελλάδος (Σ.Ι.Ε.Β.Ε.) και το ερωτηματολόγιο 

απεστάλη σε , περίπου, 460 εργαζόμενους στο πεδίο των φαρμακευτικών 

επιχειρήσεων με 103 από αυτά να επιστρέφουν ολοκληρωμένα , συνιστώντας ένα 

ποσοστό επιτυχούς συμπλήρωσης της τάξεως του 22,4%. Τα ερωτηματολόγια και η 

συνοδευτική επιστολή είναι διαθέσιμα στο προσάρτημα.  

5.3 Εργαλείο συλλογής δεδομένων και διαδικασία 

Για την υλοποίηση της ποσοτικής έρευνας κατασκευάστηκε ειδικό 

ερωτηματολόγιο, το οποίο διακινήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας 

Kwiksurveys και συμπληρώθηκε από τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη, με 

σκοπό την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης, εργασιακής 

ικανοποίησης και διαχείρισης της αλλαγής σε εργαζομένους φαρμακευτικών 

εταιρειών στην Ελλάδα.  

Το ερευνητικό εργαλείο αποτελείται από 3 ερωτηματολόγια κλειστού τύπου. Η 

ύπαρξη προκαθορισμένων απαντήσεων στις κλειστές ερωτήσεις διευκολύνει τη 

σύγκριση των απαντήσεων και την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων ,ενώ 

επιπλέον απαιτούν λιγότερο χρόνο να απαντηθούν και επιτρέπουν την αντίστοιχη 

στατιστική ανάλυση (Γαλάνης, 2012). 

Το πρώτο μέρος του συνολικού ερευνητικού εργαλείου περιλαμβάνει το 

ερωτηματολόγιο Minnesota Satisfaction Questionnaire-MSQ (short form) των Weiss 

et al. (1967), στο οποίο αναπτύσσονται 20 στοιχεία στα οποία αποτυπώνουν το βαθμό 

ικανοποίησης των ατόμων από την εργασία τους. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο 

στον ιστότοπο του πανεπιστημίου της Minnesota και είναι διαθέσιμο, χωρίς χρέωση 

και χωρίς γραπτή συγκατάθεση , εφόσον χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς 

και αναγνωρίζεται ο τομέας έρευνας της Επαγγελματικής Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου της Minnesota ως η πηγή προέλευσης του, ενώ στον ιστότοπο 

υπάρχει και ελληνική έκδοση. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο προσδιορίζονται 

μέσω 5βαθμιας κλίμακας , κυμαινόμενες από 1 (πολύ δυσαρεστημένος) έως 5 (πολύ 

ικανοποιημένος) με σκοπό την αποτύπωση 2 επιμέρους διαστάσεων επαγγελματικής 

ικανοποίησης και πιο συγκεκριμένα της εσωτερικής και εξωτερικής ικανοποίησης 

που λαμβάνουν οι ερωτηθέντες από την εργασία τους. Η εσωτερική ικανοποίηση 

προσδιορίζει το βαθμό ικανοποίησης από την εργασία που λαμβάνουν τα ίδια τα 
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άτομα ανεξαρτήτως της αλληλεπίδρασής τους με το οργανωσιακό περιβάλλον. 

Αντίθετα, η εξωτερική ικανοποίηση προσδιορίζει το βαθμό ικανοποίησης από την 

εργασία δεδομένης της επίδρασης που ασκούν εξωγενείς παράγοντες όπως οι σχέσεις 

με τους άμεσα και έμμεσα προϊσταμένους καθώς και η επιχειρησιακή στρατηγική του 

οργανισμού. Τέλος, μέσω του συνόλου του ερωτηματολογίου προσδιορίζεται η 

συνολική ικανοποίηση των ερωτηθέντων από την εργασία τους. 

 Η εσωτερική ικανοποίηση προκύπτει από το άθροισμα 12 στοιχείων του 

ερωτηματολογίου, η εξωτερική από το άθροισμα 6 εξ αυτών, ενώ η συνολική 

επαγγελματική ικανοποίηση από το άθροισμα του συνόλου των στοιχείων του 

ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία που συνιστούν τις διαστάσεις 

επαγγελματικής ικανοποίησης είναι: 

 Εσωτερική ικανοποίηση: Στοιχεία 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20 με 

εύρος βαθμολογίας 12 έως 60 (Cronbach’s Alpha=0,864) 

 Εξωτερική ικανοποίηση: Στοιχεία 5, 6, 12, 13, 14, 19 με εύρος βαθμολογίας 6 

έως 30 (Cronbach’s Alpha=0,750) 

 Συνολική ικανοποίηση: Στοιχεία 1 έως 20 με εύρος βαθμολογίας 20 έως 100 

(Cronbach’s Alpha=0,905) 

Για την αποτύπωση του επιπέδου συναισθηματικής νοημοσύνης των 

ερωτηθέντων χρησιμοποιείται το Wong and Law EI Scale (WLEIS) των Wong et al. 

(2002), το οποίο προσδιορίζει 4 διαστάσεις συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω 16 

στοιχείων οι απαντήσεις των οποίων προσδιορίζονται με 5βαθμια κλίμακα Likert η 

οποία κυμαίνεται από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα). Για την 

άδεια χρήσης του δόθηκε η συγκατάθεση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από 

τους ερευνητές, εφόσον θα χρησιμοποιηθεί για μη-κερδοσκοπικά ερευνητικά 

προγράμματα. Έχει επίσης μεταφραστεί στα ελληνικά από τον κ. Καφέτσιο , ο οποίος 

είναι Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής και Οργανωτικής Ψυχολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης και το έχει χρησιμοποιήσει σε έρευνα 523 εκπαιδευτικών 

(Kafetsios & Zampetakis,2007)  Το άθροισμα του συνόλου των διαστάσεων 

αποτυπώνει το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης των ερωτηθέντων. Οι 4 

διαστάσεις του ερωτηματολογίου είναι οι: 
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 Αυτοεκτίμηση συναισθημάτων: Στοιχεία 1 έως 4 με εύρος βαθμολογίας 4 έως 

20 (Cronbach’s Alpha=0,682) 

 Εκτίμηση συναισθημάτων των άλλων: Στοιχεία 5 έως 8 με εύρος βαθμολογίας 

4 έως 20 (Cronbach’s Alpha=0,745) 

 Χρήση συναισθημάτων για τη διευκόλυνση επίτευξη απόδοσης : Στοιχεία 9 

έως 12 με εύρος βαθμολογίας 4 έως 20 (Cronbach’s Alpha=0,777) 

 Ρύθμιση συναισθημάτων: Στοιχεία 13 έως 16 με εύρος βαθμολογίας 4 έως 20 

(Cronbach’s Alpha=0,698) 

 Συναισθηματική νοημοσύνη: Στοιχεία 1 έως 16 με εύρος βαθμολογίας 16 έως 

80 (Cronbach’s Alpha=0,891) 

Το μέγεθος της αντίστασης στην αλλαγή που παρουσιάζουν οι ερωτηθέντες 

προσδιορίζεται μέσω της κλίμακας Resistance to Change (RTC) του Oreg (2003). Το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 17 στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν 4 

διαστάσεις αντίστασης στην αλλαγή. Οι απαντήσεις οποίων δίνονται και σε αυτή την 

περίπτωση με 6βαθμια κλίμακα Likert που κυμαίνεται από το 1(Διαφωνώ απόλυτα) 

μέχρι το 6(Συμφωνώ απόλυτα). Το άθροισμα του συνόλου των διαστάσεων 

αποτυπώνει το επίπεδο αντίστασης στην αλλαγή των ερωτηθέντων. Η αξιοπιστία, 

εγκυρότητα και το ισοδύναμο των μετρήσεων φάνηκε σε μελέτη που διεξήχθη σε 17 

χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (Oreg, et al., 2008). Οι 4 διαστάσεις του 

ερωτηματολογίου είναι οι: 

 Αναζήτηση ρουτίνας: Στοιχεία 1 έως 5 με εύρος βαθμολογίας 6 έως 30 

(Cronbach’s Alpha=0,829) 

 Συναισθηματική αντίδραση: Στοιχεία 6 έως 9 με εύρος βαθμολογίας 4 έως 24 

(Cronbach’s Alpha=0,836) 

 Βραχυπρόθεσμη σκέψη: Στοιχεία 10 έως 13 με εύρος βαθμολογίας 4 έως 24 

(Cronbach’s Alpha=0,741) 

 Γνωστική ακαμψία: Στοιχεία 14 έως 17 με εύρος βαθμολογίας 4 έως 24 

(Cronbach’s Alpha=0,811) 

 Αντίσταση στην αλλαγή: Στοιχεία 1 έως 17 με εύρος βαθμολογίας 17 έως 102 

(Cronbach’s Alpha=0,889) 

Τέλος το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τα δημογραφικά και 

επαγγελματικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων και πιο συγκεκριμένα το φύλο, την 
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ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το χρόνο προϋπηρεσίας τους στο φαρμακευτικό 

κλάδο και υπηρεσίας τους στον οργανισμό που εργάζονται σήμερα, καθώς και τη 

θέση τους στην ιεραρχία αυτού.  

Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε μεταξύ 28/12/2017 

και 10/1/2018.. Τα ερωτηματολόγια κοινοποιήθηκαν ηλεκτρονικά από τον ερευνητή 

και απαντήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

KwikSurveys. 

5.4 Μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων 

Τα στατιστικά εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων είναι : 

 Διαγραμματικές απεικονίσεις και πίνακες σχετικής κατανομής συχνοτήτων 

 Αριθμητικές μέθοδοι σύνοψης δεδομένων (μέτρα περιγραφικής στατιστικής), 

όπως ο αριθμητικός μέσος, η τυπική απόκλιση 

 Έλεγχοι υποθέσεων με τη χρήση της στατιστικής t για ανεξάρτητα δείγματα 

και Mann-Whitney U 

 Έλεγχοι υποθέσεων με τη χρήση της μεθοδολογίας Ανάλυσης Διακύμανσης 

Μονής Κατεύθυνσης (One Way ANOVA) και Kruskal-Wallis H 

 Οι συντελεστές συσχέτισης μεταβλητών κατά Pearson και Spearman  

 Η μέθοδος παλινδρόμησης OLS 

5.5. Ζητήματα ηθικής δεοντολογίας  

Η ηθική στην έρευνα αποτελεί ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας και αφορά την 

εφαρμογή των ηθικών κανόνων και επαγγελματικών κωδίκων για τη συλλογή, την 

ανάλυση, την καταγραφή και τη δημοσίευση της πληροφόρησης που σχετίζονται με 

τα υποκείμενα της έρευνας, ιδιαίτερα αναφορικά με την ενεργή αποδοχή των 

δικαιωμάτων ιδιωτικότητας, εμπιστευτικότητας και πληροφορημένης συναίνεσης.  

Οι Howe & Moses (1999) αναφέρουν πως τα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα 

στην κοινωνική έρευνα έχουν περιπλεχθεί κατά τα τελευταία χρόνια λόγω της 

αυξημένης χρήσης της ποσοτικής έρευνας και συμμετοχής διάφορων πληθυσμών στις 

αντίστοιχες μελέτες. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuyJj-yNbWAhUsDJoKHRBxAHkQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fkwiksurveys.com%2F&usg=AOvVaw2wMIPFo-a-vr4GZcLIb_m-
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 Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές δεοντολογικές αρχές στην έρευνα είναι η 

πληροφορημένη συναίνεση, υπό την έννοια ότι τα υποκείμενα της έρευνας 

συμφωνούν να συμμετέχουν εθελοντικά και η συμφωνία αυτή βασίζεται σε πλήρη και 

ανοιχτή πληροφόρηση, η ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα των προσωπικών 

δεδομένων από μη επιθυμητή έκθεση, η δημοσίευση των δεδομένων ανώνυμα, η 

ακρίβεια κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και η αποφυγή οποιασδήποτε σκόπιμης 

διαστρέβλωσης των δεδομένων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην παρούσα έρευνα τηρήθηκαν όλες οι αρχές 

δεοντολογίας. Συγκεκριμένα, διασφαλίστηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων στη 

μελέτη, ενώ πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ενημερώθηκαν για τους 

ερευνητικούς σκοπούς και το λόγο διεξαγωγής της μέσω ειδικού ενημερωτικού 

γράμματος. 

 Επίσης, τηρήθηκε η αρχή της πληροφορημένης συναίνεσης, καθώς οι 

συμμετέχοντες στη μελέτη συμφώνησαν να λάβουν εθελοντικά μέρος μετά από 

σχετική πληροφόρηση για τους σκοπούς της. Επιπλέον, επικοινωνήθηκε πως τα 

δεδομένα που θα ληφθούν από τα ερωτηματολόγια θα αξιολογηθούν και θα 

δημοσιευθούν βάσει των αρχών της ιδιωτικότητας και εμπιστευτικότητας, ενώ 

ακολούθως θα φυλαχθούν ηλεκτρονικά με αποκλειστική πρόσβαση του ερευνητή.  

Ειδικότερα ως προς την αρχή της ανωνυμίας, τα υποκείμενα της έρευνας 

συμπλήρωσαν ανώνυμα τα ερωτηματολόγια. Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί πως όσον 

αφορά την τήρηση της αρχής της ακρίβειας, στην έρευνα θα χρησιμοποιηθεί η 

κατάλληλη ερευνητική μεθοδολογία και θα εφαρμοστούν οι αντίστοιχοι στατιστικοί 

έλεγχοι, ώστε να εξαχθούν έγκυρα και αξιόπιστα συμπεράσματα. 

 5.6. Αποτελέσματα έρευνας 

Ξεκινώντας την παράθεση των αποτελεσμάτων της μελέτης και αποτυπώνοντας 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος εργαζομένων φαρμακευτικών 

εταιριών αρχικά παρατηρείται ότι το 80,6% αυτών είναι γυναίκες και το 19,6% 

άνδρες. 
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 Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης τους, το 13,6% των εργαζομένων 

φαρμακευτικών εταιριών είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή Λυκείου, το 44,7% απόφοιτοι 

ΤΕΙ και ΑΕΙ, το 36,9% κάτοχοι μεταπτυχιακού και το 4,9% διδακτορικού τίτλου 

σπουδών.  

Επιπρόσθετα, το 39,8% των ερωτηθέντων κατέχουν θέση κατώτερου επιπέδου 

στον οργανισμό που εργάζονται, το 47,6% μεσαίου και το 12,6% θέση ανώτερου 

επιπέδου. 

 Κατά μέσο όρο η ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα ισούται με 43,4±6,8 

έτη, με τη μέση προϋπηρεσία τους στον κλάδο να είναι ίση με 15,8±8 έτη και το μέσο 

χρόνο εργασίας τους στον παρόντα οργανισμό να ισούται με 10,5±11,8 έτη.  

 

Πίνακας 1 Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

 N % Μ.Ο. Τ.Α. 

Φύλο 
Άνδρας 83 80,6%   

Γυναίκα 20 19,4%   

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου/Λυκείου 
14 13,6%   

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 46 44,7%   

Κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου 
38 36,9%   

Κάτοχος διδακτορικού 

τίτλου 
5 4,9%   

Θέση στον 

οργανισμό 

Κατώτερο επίπεδο 41 39,8%   

Μέσο επίπεδο 49 47,6%   

Ανώτερο επίπεδο 13 12,6%   

Ηλικία   43,39 6,75 

Χρόνος εργασίας στον κλάδο (έτη)   15,78 7,96 

Χρόνος εργασίας στον οργανισμό (έτη)   10,47 11,83 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο 

διερεύνησης της επαγγελματικής ικανοποίησης παρατηρείται ότι οι ερωτηθέντες 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό εσωτερικής ικανοποίησης (Μ.Ο.=46,76, 

Τ.Α.=6,59) και σχετικά υψηλό βαθμό εξωτερικής ικανοποίησης (Μ.Ο.=20,62, 

Τ.Α.=4,56). Η μέση βαθμολογία της γενικής ικανοποίησης από την εργασία για τους 
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συμμετέχοντες στην έρευνα είναι ίση με 75,04 (Τ.Α.=11,37), γεγονός που την 

καθιστά υψηλή 

Πίνακας 2 : Επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Εσωτερική ικανοποίηση 46,76 6,59 

Εξωτερική ικανοποίηση 20,62 4,56 

Γενική ικανοποίηση 75,04 11,37 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της Κλίμακας 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης, παρατηρείται από μέρους των ερωτηθέντων ιδιαίτερα 

υψηλή ικανότητα εκτίμησης της προσωπικής συναισθηματικής τους κατάστασης 

(Μ.Ο.=16,41, Τ.Α.=2,21), ενώ ελαφρώς χαμηλότερη είναι η ικανότητα εκτίμησης 

των συναισθημάτων των άλλων (Μ.Ο.=15,73, Τ.Α.=2,09). Οι ερωτηθέντες 

προβαίνουν σε εξαιρετικά συχνή χρήση των συναισθημάτων τους για δημιουργικούς 

σκοπούς στην εργασία τους (Μ.Ο.=16,35, Τ.Α.=2,06), κατορθώνουν όμως να 

διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους με ελαφρώς μικρότερη επιτυχία (Μ.Ο.=14,40, 

Τ.Α.=2,70) με το συνολικό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης που παρουσιάζουν 

οι ερωτηθέντες να είναι ιδιαίτερα υψηλό (Μ.Ο.=62,88, Τ.Α.=6,46). 

Πίνακας 3: Επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Αυτοεκτίμηση συναισθημάτων 16,41 2,21 

Εκτίμηση συναισθημάτων των άλλων 15,73 2,09 

Χρήση συναισθημάτων 16,35 2,06 

Ρύθμιση συναισθημάτων 14,40 2,70 

Συναισθηματική νοημοσύνη 62,88 6,46 

Περνώντας στα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης και εστιάζοντας στο 

εργαλείο Αντίστασης στην αλλαγή, παρατηρείται ότι το επίπεδο αναζήτησης 

διαδικασιών ρουτίνας από μέρους των ερωτηθέντων είναι χαμηλό (Μ.Ο.=13,96, 

Τ.Α.=3,03), ενώ ακόμη χαμηλότερο είναι το επίπεδο των συναισθηματικών 

αντιδράσεων των ερωτηθέντων απέναντι στην αλλαγή (Μ.Ο.=12,22, Τ.Α.=3,20). 

Ιδιαίτερα χαμηλό είναι το επίπεδο βραχυπρόθεσμων αντιδράσεων απέναντι στην 

αλλαγή (Μ.Ο.=8,87, Τ.Α.=2,84), ενώ επίσης χαμηλό είναι το επίπεδο γνωστικής 

ακαμψίας των εργαζομένων του δείγματος με αναφορά στην αλλαγή (Μ.Ο.=13,95, 
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Τ.Α.=2,45). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο βαθμός αντίστασης στην αλλαγή, των 

εργαζομένων στις φαρμακευτικές εταιρίες είναι χαμηλός. 

 

Πίνακας 4: Επίπεδο αντίστασης στην αλλαγή 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Αναζήτηση ρουτίνας 13,96 3,03 

Συναισθηματική αντίδραση 12,22 3,20 

Βραχυπρόθεσμη σκέψη 8,87 2,84 

Γνωστική ακαμψία 13,95 2,45 

Αντίσταση στην αλλαγή 49,01 8,39 

Βασική προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας εξαγωγής αποτελεσμάτων 

επαγωγικής στατιστικής και της διενέργειας ελέγχων υποθέσεων είναι η μελέτη του 

εάν τα δεδομένα της έρευνας ακολουθούν την κανονική κατανομή. Όπως προκύπτει 

στον Πίνακα 5 βάσει των ελέγχων Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk η υπόθεση 

της κανονικότητας των παρατηρήσεων γίνεται δεκτή για τις μεταβλητές που 

αποτυπώνουν τους συνολικούς δείκτες γενικής ικανοποίησης από την εργασία, 

συναισθηματικής νοημοσύνης και αντίστασης στην αλλαγή, ενώ αντίθετα 

απορρίπτεται για το σύνολο των επιμέρους διαστάσεων των χρησιμοποιηθέντων 

ερευνητικών εργαλείων. Ως εκ τούτου για τη διενέργεια ελέγχων στατιστικών 

υποθέσεων θα ακολουθηθεί η χρήση παραμετρικών μεθόδων για τις περιπτώσεις 

γενικής ικανοποίησης από την εργασία, συναισθηματικής νοημοσύνης και 

αντίστασης στην αλλαγή και μη παραμετρικών για τις μεταβλητές που αφορούν τις 

επιμέρους διαστάσεις των χρησιμοποιηθέντων ερευνητικών εργαλείων.  
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Πίνακας 5: Έλεγχος κανονικότητας δεδομένων 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic ΒΕ p Statistic ΒΕ p 

Εσωτερική 

ικανοποίηση 
0,119 103 0,001 0,939 103 0,000 

Εξωτερική 

ικανοποίηση 
0,135 103 0,000 0,968 103 0,014 

Γενική ικανοποίηση 0,073 103 0,200 0,984 103 0,056 

Αυτοεκτίμηση 

συναισθημάτων 
0,127 103 0,000 0,951 103 0,001 

Εκτίμηση 

συναισθημάτων των 

άλλων 

0,147 103 0,000 0,962 103 0,005 

Χρήση 

συναισθημάτων 
0,121 103 0,001 0,961 103 0,004 

Ρύθμιση 

συναισθημάτων 
0,106 103 0,007 0,970 103 0,019 

Συναισθηματική 

νοημοσύνη 
0,072 103 0,200 0,988 103 0,491 

Αναζήτηση ρουτίνας 0,110 103 0,004 0,962 103 0,088 

Συναισθηματική 

αντίδραση 
0,115 103 0,002 0,970 103 0,020 

Βραχυπρόθεσμη 

σκέψη 
0,126 103 0,000 0,966 103 0,010 

Γνωστική ακαμψία 0,122 103 0,001 0,967 103 0,011 

Αντίσταση στην 

αλλαγή 
0,067 103 0,200 0,989 103 0,592 

Εξετάζοντας τη σχέση των παραγόντων της κλίμακας διερεύνησης της 

επαγγελματικής ικανοποίησης με τη χρήση του παραμετρικού συντελεστή 

συσχέτισης του rho του Spearman, παρατηρείται πλήρης θετική συσχέτιση των 

παραγόντων των τριών διαστάσεων επαγγελματικής ικανοποίησης (p<0,001 σε όλες 

τις περιπτώσεις). Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα σηματοδοτεί ότι η συνολική 

επαγγελματική ικανοποίηση προσδιορίζεται ολιστικά τόσο σε όρους εσωτερικής όσο 

και εξωτερικής ικανοποίησης. 
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Πίνακας 6: Μήτρα συσχετίσεων των παραγόντων επαγγελματικής ικανοποίησης 

  
Εσωτερική 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

ικανοποίηση 

Γενική 

ικανοποίηση 

Εσωτερική ικανοποίηση 
rho 1   

p .   

Εξωτερική ικανοποίηση 
rho 0,679 1  

p 0,000 .  

Γενική ικανοποίηση 
rho 0,917 0,897 1 

p 0,000 0,000 . 

Επιπρόσθετα, αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα που παρατηρούνται μέσω της 

διαδικασίας συσχέτισης των επιμέρους διαστάσεων και του συνολικού επιπέδου 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Το σύνολο των συντελεστών των ανά ζεύγη 

συσχετίσεων κατά Spearman είναι στατιστικά σημαντικοί (p<0,05 σε όλες τις 

περιπτώσεις) και ως εκ τούτου η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη προσδιορίζεται 

μέσω της ταυτόχρονης ικανότητας της αυτοεκτίμησης των συναισθημάτων, την 

ικανότητας εκτίμησης των συναισθημάτων των άλλων, της ικανότητας χρήσης και 

ρύθμισης συναισθημάτων. 

Πίνακας 7: Μήτρα συσχετίσεων των παραγόντων συναισθηματικής νοημοσύνης 

  
Αυτοεκτίμηση 

συναισθημάτων 

Εκτίμηση 

συναισθημάτων 

των άλλων 

Χρήση 

συναισθημάτων 

Ρύθμιση 

συναισθημάτων 

Συναισθηματική 

νοημοσύνη 

Αυτοεκτίμηση 

συναισθημάτων 

rho 1     

p .     

Εκτίμηση 

συναισθημάτων 

των άλλων 

rho 0,404 1    

p 0,000 .    

Χρήση 

συναισθημάτων 

rho 0,454 0,249 1   

p 0,000 0,011 .   

Ρύθμιση 

συναισθημάτων 

rho 0,337 0,232 0,384 1  

p 0,000 0,018 0,000 .  

Συναισθηματική 

νοημοσύνη 

rho 0,741 0,586 0,700 0,747 1 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 . 

Παράλληλα, προκύπτει ότι το επίπεδο αντίστασης στην αλλαγή των 

εργαζομένων στις φαρμακευτικές εταιρίες προσδιορίζεται ευθέως από τους επιμέρους 
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παράγοντες της αναζήτησης ρουτίνας, της συναισθηματικής αντίδρασης στην 

αλλαγή, των βραχυπρόθεσμων αντιστάσεων και της γνωστικής ακαμψίας (p<0,001 σε 

κάθε περίπτωση). 

 

Πίνακας 8: Μήτρα συσχετίσεων των παραγόντων αντίστασης στην αλλαγή 

  
Αναζήτηση 

ρουτίνας 

Συναισθηματική 

αντίδραση 

Βραχυπρόθεσμη 

σκέψη 

Γνωστική 

ακαμψία 

Αντίσταση 

στην αλλαγή 

Αναζήτηση 

ρουτίνας 

rho 1     

p .     

Συναισθηματική 

αντίδραση 

rho 0,453 1    

p 0,000 .    

Βραχυπρόθεσμη 

σκέψη 

rho 0,319 0,590 1   

p 0,001 0,000 .   

Γνωστική 

ακαμψία 

rho 0,256 0,160 0,190 1  

p 0,009 0,107 0,055 .  

Αντίσταση στην 

αλλαγή 

rho 0,712 0,808 0,746 0,509 1 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 . 

Εν συνεχεία διερευνώντας τη φύση της συσχέτισης ανάμεσα στην επαγγελματική 

ικανοποίηση, τη συναισθηματική νοημοσύνη και το βαθμό αντίστασης στην αλλαγή 

των εργαζομένων στις φαρμακευτικές εταιρίες υπολογίζονται οι αντίστοιχοι 

συντελεστές r κατά Pearson. Όπως προκύπτει, η αυξημένη ικανοποίηση από την 

εργασία σηματοδοτεί επίσης υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης και το 

αντίστροφο, με τον αντίστοιχο συντελεστής συσχέτισης να είναι θετικός (r=0,312, 

p=0,001). Αντίθετα, παρατηρείται, ότι τα υψηλά επίπεδα συναισθηματικής 

νοημοσύνης σχετίζονται αρνητικά με το επίπεδο αντίστασης στην αλλαγή που 

παρουσιάζουν οι ερωτηθέντες (r=-0,235, p=0,017), ενώ δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην γενική ικανοποίηση από την εργασία και τον 

βαθμό αντίστασης στην αλλαγή που παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

(r=-0,079, p=0,425). 
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 Πίνακας 9: Μήτρα συσχετίσεων των συνολικών επιδόσεων επαγγελματικής ικανοποίησης, 

συναισθηματικής νοημοσύνης και αντίστασης στην αλλαγή 

 
Γενική 

ικανοποίηση 

Συναισθηματική 

νοημοσύνη 

Αντίσταση 

στην αλλαγή 

Γενική ικανοποίηση 
r 1   

p    

Συναισθηματική 

νοημοσύνη 

r 0,312 1  

p 0,001   

Αντίσταση στην αλλαγή 
r -0,079 -0,235 1 

p 0,425 0,017  

Εξετάζοντας τη σχέση των συνολικών επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης, 

συναισθηματικής νοημοσύνης και αντίστασης στην αλλαγή και της ηλικίας των 

εργαζομένων στις φαρμακευτικές εταιρίες μέσω ανάλυσης συσχετίσεων, 

παρατηρείται ότι αυτή δεν καθίσταται στατιστικά σημαντική σε καμία περίπτωση. Το 

παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας είναι σταθερά ανώτερο του α=0,05. Παρόλα 

αυτά παρατηρείται ότι τα άτομα μεγαλύτερη ηλικία παρουσιάζουν χαμηλότερα 

επίπεδα αναζήτησης της ρουτίνας (rho=-0,229, p=0,020) αλλά και χαμηλότερης 

έντασης συναισθηματική αντίδραση στην αλλαγή (rho=-0,208, p=0,035) και το 

αντίστροφο. 
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Πίνακας 10: Μήτρα συσχετίσεων των επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης, 

συναισθηματικής νοημοσύνης και αντίστασης στην αλλαγή  και ηλικίας 

  Ηλικία 

Εσωτερική ικανοποίηση 
rho 0,033 

p 0,737 

Εξωτερική ικανοποίηση 
rho 0,035 

p 0,726 

Γενική ικανοποίηση 
r 0,035 

p 0,725 

Αυτοεκτίμηση συναισθημάτων 
rho 0,079 

p 0,430 

Εκτίμηση συναισθημάτων των άλλων 
rho -0,021 

p 0,832 

Χρήση συναισθημάτων 
rho 0,038 

p 0,701 

Ρύθμιση συναισθημάτων 
rho -0,037 

p 0,710 

Συναισθηματική νοημοσύνη 
r -0,081 

p 0,419 

Αναζήτηση ρουτίνας 
rho -0,229 

p 0,020 

Συναισθηματική αντίδραση 
rho -0,208 

p 0,035 

Βραχυπρόθεσμη σκέψη 
rho -0,058 

p 0,563 

Γνωστική ακαμψία 
rho 0,057 

p 0,565 

Αντίσταση στην αλλαγή 
r -0,139 

p 0,161 

Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα, διερεύνησης της συσχέτισης των συνολικών 

επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης, συναισθηματικής νοημοσύνης και 

αντίστασης στην αλλαγή και του χρόνου προϋπηρεσίας των ερωτηθέντων τόσο στον 

κλάδο του φαρμάκου συνολικά όσο και στον οργανισμό που εργάζονται. Η μόνη 

περίπτωση που παρατηρείται στατιστικά σημαντική γραμμική σχέση είναι εκείνη της 

συσχέτισης του χρόνο εργασίας στον οργανισμό και της γνωστικής ακαμψίας των 

εργαζομένων η οποία είναι θετική (r=0,262, p=0,007). 
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Πίνακας 11: Μήτρα συσχετίσεων των επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης, 

συναισθηματικής νοημοσύνης και αντίστασης στην αλλαγή και του χρόνου προϋπηρεσίας 

  
Χρόνος εργασίας 

στον κλάδο  

Χρόνος εργασίας 

στον οργανισμό 

Εσωτερική ικανοποίηση 

rho -0,063 -0,044 

p 0,526 0,660 

Εξωτερική ικανοποίηση 

rho -0,142 -0,126 

p 0,152 0,205 

Γενική ικανοποίηση 

r -0,193 0,000 

p 0,051 10,000 

Αυτοεκτίμηση 

συναισθημάτων 

rho 0,033 -0,292 

p 0,741 0,003 

Εκτίμηση συναισθημάτων 

των άλλων 

rho -0,144 -0,143 

p 0,146 0,150 

Χρήση συναισθημάτων 

rho -0,016 -0,069 

p 0,874 0,486 

Ρύθμιση συναισθημάτων 

rho -0,095 -0,102 

p 0,339 0,304 

Συναισθηματική νοημοσύνη 

r -0,169 -0,167 

p 0,088 0,091 

Αναζήτηση ρουτίνας 

rho -0,024 0,062 

p 0,810 0,536 

Συναισθηματική αντίδραση 

rho -0,141 0,046 

p 0,156 0,645 

Βραχυπρόθεσμη σκέψη 

rho -0,085 0,051 

p 0,391 0,606 

Γνωστική ακαμψία 

rho 0,043 0,262 

p 0,668 0,007 

Αντίσταση στην αλλαγή 

r -0,011 0,114 

p 0,909 0,250 

Εν συνεχεία, διερευνάται η ύπαρξη ή μη στατιστικά σημαντικών 

διαφοροποιήσεων στις μέσες βαθμολογίες των επιμέρους διαστάσεων και των 

συνολικών παραγόντων της γενικής ικανοποίησης από την εργασία, της 
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συναισθηματικής νοημοσύνης και της αντίστασης στην αλλαγή με βάση το φύλο των 

ερωτηθέντων. Αρχικά, μέσω των αντίστοιχων ελέγχων t για ανεξάρτητα δείγματα 

προκύπτει ότι τα επίπεδα γενικής ικανοποίησης (p=0,531), και αντίστασης (p=0,235). 

Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι οι άνδρες παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά 

υψηλότερα επίπεδα εξωτερικής ικανοποίησης από τις γυναίκες (p=0,021) με βάση τα 

αποτελέσματα του αντίστοιχου ελέγχου Mann-Whitney. Παράλληλα, προκύπτει ότι οι 

γυναίκες παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα συνολικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης σε σχέση με τους άνδρες (p=0,004), ενώ παράλληλα 

σημειώνουν καλύτερη ικανότητα εκτίμησης των συναισθημάτων των άλλων 

(p=0,002), καθώς και χρήσης των συναισθημάτων τους (p=0,001). 

Πίνακας 12: Έλεγχος διαφοροποιήσεων των επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης, 

συναισθηματικής νοημοσύνης και αντίστασης στην αλλαγή, με βάση το φύλο 

 

Φύλο  

Άνδρας Γυναίκα  

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. p 

Εσωτερική 

ικανοποίηση 
46,61 6,65 47,35 6,43 0,593 

Εξωτερική 

ικανοποίηση 
21,13 4,46 18,50 4,45 0,021 

Γενική ικανοποίηση 75,39 11,40 73,60 11,42 0,531 

Αυτοεκτίμηση 

συναισθημάτων 
16,25 2,34 17,05 1,39 0,098 

Εκτίμηση 

συναισθημάτων των 

άλλων 

15,41 2,02 17,05 1,88 0,002 

Χρήση 

συναισθημάτων 
16,04 2,06 17,65 1,50 0,001 

Ρύθμιση 

συναισθημάτων 
14,30 2,66 14,80 2,89 0,488 

Συναισθηματική 

νοημοσύνη 
62,00 6,53 66,55 4,73 0,004 

Αναζήτηση ρουτίνας 14,19 2,95 13,00 3,23 0,149 

Συναισθηματική 

αντίδραση 
12,28 3,24 12,00 3,13 0,688 

Βραχυπρόθεσμη 

σκέψη 
9,05 2,89 8,15 2,56 0,215 

Γνωστική ακαμψία 13,98 2,55 13,85 2,03 0,759 

Αντίσταση στην 

αλλαγή 
49,49 8,62 47,00 7,21 0,235 
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Επιπλέον, παρατηρείται ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων σε 

φαρμακευτικές εταιρίες αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης της ικανότητας 

εκτίμησης από μέρους τους των συναισθημάτων των τρίτων (p=0,030) με τους 

αποφοίτους ΤΕΙ και ΑΕΙ καθώς και τους κατόχους διδακτορικού τίτλου να 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες μέσες βαθμολογίες βάσει των 

αποτελεσμάτων του αντίστοιχου ελέγχου Kruskal-Wallis. Παραπλήσια είναι τα 

αποτελέσματα που αφορούν τα επίπεδα γνωστικής ακαμψίας (p=0,029) καθώς και 

του συνολικού βαθμού αντίστασης στην αλλαγή (p=0,021) των εργαζομένων στις 

φαρμακευτικές εταιρίες με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης τους με τους αποφοίτους 

ΤΕΙ και ΑΕΙ καθώς και τους κατόχους διδακτορικού τίτλου να παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερες μέσες βαθμολογίες και σε αυτή την περίπτωση. 
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Πίνακας 13: Έλεγχος διαφοροποιήσεων των επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης, 

συναισθηματικής νοημοσύνης και αντίστασης στην αλλαγή, με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης 

 

Επίπεδο εκπαίδευσης  

Απόφοιτος 

Γυμνασίου/Λυκείου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Κάτοχος 

μεταπτυχιακού 

τίτλου 

Κάτοχος 

διδακτορικού 

τίτλου 

 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. p 

Εσωτερική 

ικανοποίηση 
45,21 7,03 47,13 601 46,55 7,33 49,20 5,07 0,590 

Εξωτερική 

ικανοποίηση 
20,50 5,27 20,24 4,23 21,34 4,19 19,00 8,15 0,546 

Γενική ικανοποίηση 73,14 12,75 74,93 10,75 75,74 11,66 76,00 13,82 0,906 

Αυτοεκτίμηση 

συναισθημάτων 
16,29 2,79 16,46 1,71 16,26 2,48 17,40 2,79 0,836 

Εκτίμηση 

συναισθημάτων των 

άλλων 

14,79 2,01 16,26 1,95 15,34 2,11 16,40 2,41 0,030 

Χρήση 

συναισθημάτων 
16,21 3,31 16,57 1,80 15,97 1,67 17,60 2,61 0,322 

Ρύθμιση 

συναισθημάτων 
15,07 3,00 14,48 2,87 14,24 2,31 13,00 3,16 0,633 

Συναισθηματική 

νοημοσύνη 
62,36 8,03 63,76 5,71 61,82 6,36 64,40 9,48 0,527 

Αναζήτηση ρουτίνας 14,14 1,92 14,39 3,32 13,47 3,06 13,20 2,59 0,627 

Συναισθηματική 

αντίδραση 
11,57 2,79 13,02 2,99 11,66 3,44 11,00 3,54 0,146 

Βραχυπρόθεσμη 

σκέψη 
8,57 2,65 9,65 2,72 7,97 2,90 9,40 2,61 0,053 

Γνωστική ακαμψία 13,50 2,65 14,67 2,00 13,08 2,25 15,20 4,76 0,029 

Αντίσταση στην 

αλλαγή 
47,79 5,62 51,74 7,81 46,18 8,78 48,80 11,30 0,021 

 

Επίσης βάσει της θέσης που κατέχουν οι ερωτηθέντες στον οργανισμό που 

εργάζονται προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στο βαθμό που 

εκείνοι αναζητούν την ύπαρξη διαδικασιών ρουτίνας στην εργασία τους (p=0,030) 

και στο βαθμό που παρουσιάζουν συναισθηματική αντίδραση στην αλλαγή 

(p=0,031), με τους εργαζόμενους των ανώτερων οργανωσιακών κλιμακίων να 

παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερες μέσες βαθμολογίες. Βάση των παραπάνω 

στοιχείων προκύπτει ότι όσο χαμηλότερη η θέση των εργαζομένων στην ιεραρχία των 
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επιχειρήσεων τόσο υψηλότερος ο βαθμός παρουσίας στοιχείων αντίστασης στην 

αλλαγή, γεγονός που επιβεβαιώνεται και μέσω των μέσων βαθμολογιών του 

συνολικού επιπέδου αντίστασης στην αλλαγή των εργαζομένων του δείγματος με 

βάση τη θέση που κατέχουν (p=0,022). 

Πίνακας 14: Έλεγχος διαφοροποιήσεων των επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης, 

συναισθηματικής νοημοσύνης και αντίστασης στην αλλαγή, με βάση τη θέση στον οργανισμό 

 

Θέση στον οργανισμό  

Κατώτερο 

επίπεδο 

Μέσο 

επίπεδο 

Ανώτερο 

επίπεδο 
 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. p 

Εσωτερική ικανοποίηση 47,10 7,28 45,55 6,18 50,23 4,48 0,090 

Εξωτερική ικανοποίηση 20,05 5,00 20,55 4,05 22,69 4,70 0,234 

Γενική ικανοποίηση 74,71 12,68 73,76 10,28 80,92 9,77 0,126 

Αυτοεκτίμηση 

συναισθημάτων 
16,59 1,88 16,24 2,58 16,46 1,66 0,920 

Εκτίμηση 

συναισθημάτων των 

άλλων 

15,90 1,84 15,45 2,35 16,23 1,69 0,364 

Χρήση συναισθημάτων 16,61 1,99 16,22 2,14 16,00 2,04 0,503 

Ρύθμιση συναισθημάτων 14,85 2,93 14,14 2,50 13,92 2,66 0,524 

Συναισθηματική 

νοημοσύνη 
63,95 5,73 62,06 7,25 62,62 5,32 0,383 

Αναζήτηση ρουτίνας 14,12 3,14 14,45 2,65 11,62 3,15 0,030 

Συναισθηματική 

αντίδραση 
12,68 2,63 12,35 3,58 10,31 2,84 0,031 

Βραχυπρόθεσμη σκέψη 9,15 2,52 9,10 3,08 7,15 2,41 0,058 

Γνωστική ακαμψία 14,51 1,95 13,43 2,55 14,15 3,18 0,088 

Αντίσταση στην αλλαγή 50,46 7,51 49,33 8,27 43,23 9,63 0,022 

Τέλος, μελετώντας την επίδραση του επιπέδου της γενικής ικανοποίησης των 

εργαζομένων σε φαρμακευτικές εταιρίες από την εργασία τους καθώς και του 

επιπέδου συναισθηματικής νοημοσύνης τους στην ένταση της αντίστασης στην 

αλλαγή που παρουσιάζουν μέσω της αντίστοιχης γραμμικής παλινδρόμησης με τη 

χρήση της μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων, επιβεβαιώνεται ότι η αυξημένη 

συναισθηματική νοημοσύνη επιδρά αρνητικά στο βαθμό αντίστασης στην αλλαγή 

των ατόμων (β2=-0,302, p=0,025). Αντίθετα, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

επίδραση του επιπέδου της επαγγελματικής ικανοποίησης στο βαθμό αντίστασης 

στην αλλαγή (β1=-0,005, p=0,964), με το εφαρμοζόμενο μοντέλο να παρουσιάζει 
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εξαιρετικά χαμηλή επεξηγηματικότητα καθώς ο συντελεστής προσδιορισμού ισούται 

με 0,055 και ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού με 0,036. 

Πίνακας 15: Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης των επιπέδων επαγγελματικής 

ικανοποίησης και συναισθηματικής νοημοσύνης, στο επίπεδο αντίστασης στην αλλαγή 

 Συντελεστές p R
2
 Adj. R

2
 

Σταθερά 68,399 0,000   

Γενική ικανοποίηση -0,005 0,946 0,055 0,036 

Συναισθηματική νοημοσύνη -0,302 0,025   

 

6. Συζήτηση-συμπεράσματα 

Οι συμμετέχοντες  στη μελέτη αξιολογούν τη συνολική ικανοποίηση που 

απολαμβάνουν από την εργασία τους σε υψηλό επίπεδο . Η εσωτερική ικανοποίηση,  

αυτή που έχει να κάνει μόνο με την ίδια τη φύση της εργασίας κυμαίνεται σε υψηλά 

επίπεδα και η εξωτερική ικανοποίηση , που αφορά σχέσεις με άμεσους και έμμεσους 

προϊσταμένους και τον οργανισμό , βρίσκεται σε σχετικά υψηλό  επίπεδο , αλλά 

χαμηλότερα από την εσωτερική. Η μελέτη έδειξε επίσης έναν ολιστικό προσδιορισμό 

της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης με στατιστική σημαντικότητα , τόσο για την 

εσωτερική όσο και για την εξωτερική ικανοποίηση . 

 Σε ότι αφορά τη ευρήματα που αφορούν τη συναισθηματική νοημοσύνη , η 

συνολική ΣΝ παρουσιάζεται από τους συμμετέχοντες ως ιδιαίτερα υψηλή, 

υποστηρίζοντας τα ευρήματα προηγούμενων μελετών (Van der Walt, 2014; Pettijohn, 

2010), ενώ άλλες μελέτες είτε βρίσκουν ασάφειες στη σύνδεση της ΣΝ με την 

απόδοση (Billing, 2012), είτε ανεπάρκεια στοιχείων (Harris, 2012)  με κάποιες 

μικροδιαφορές να παρατηρούνται στην χαμηλότερη αντίληψη των συναισθημάτων 

των άλλων σε σχέση με τα δικά τους ενώ τη μικρότερη βαθμολογία μεταξύ των 

τεσσάρων διαστάσεων της ΣΝ την εμφανίζουν στη διαχείριση των συναισθημάτων 

τους . Η διαδικασία συσχέτισης των επιμέρους διαστάσεων , κατέδειξε επίσης ότι η 

υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη προσδιορίζεται μέσω της ταυτόχρονης 

ικανότητας και των τεσσάρων διαστάσεων της  

Δεδομένα άλλων μελετών δείχνουν μια αδύναμη προγνωστική ισχύ που αφορά 

την εργασιακή ικανοποίηση σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (Kafetsios & 

Loumakou, 2007)  
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Τα ευρήματα από τις απαντήσεις των ερωτώμενων σχετικά με το πως 

αντιλαμβάνονται την αλλαγή , δείχνουν χαμηλές αντιστάσεις και σε κάποιες 

περιπτώσεις ιδιαίτερα χαμηλές αντιστάσεις , τόσο για την αντίσταση στην αλλαγή , 

όσο και στις επιμέρους διαστάσεις , με το σκορ της βραχυπρόθεσμης σκέψης να είναι 

ιδιαίτερα χαμηλό. Φαίνεται δε, ότι το επίπεδο αντίστασης στην αλλαγή των 

συμμετεχόντων στη μελέτη , βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τους επιμέρους 

παράγοντες της που έχουν να κάνουν με το αν αναζητά κάποιος κάτι διαφορετικό ή 

είναι ευχαριστημένος με τα ήδη κατεστημένα , με το πως αντιδρά συναισθηματικά 

όταν συμβαίνουν αλλαγές , με τις βραχυπρόθεσμες αντιστάσεις και το πως 

αντιλαμβάνεται τη γνώμη του και τις απόψεις του . 

Σε ότι αφορά τις μεταξύ τους συσχετίσεις των τριών υπό εξέταση μεταβλητών , 

τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ 

εργασιακής  ικανοποίησης και συναισθηματικής νοημοσύνης όπου τα υψηλά επίπεδα 

της μιας μεταβλητής συναντούν υψηλά επίπεδα της άλλης, και το αντίστροφο ,  

επιβεβαιώνοντας δεδομένα προηγούμενων μελετών (Psilopanagioti et al, 2012; Sy et 

al., 2006) και θετικές συσχετίσεις της ΣΝ ή/και κάποιων διαστάσεων της με την 

εργασιακή ικανοποίηση(Wolfe & Kim, 2013; Kafetsios & Zαmpetakis, 2007), ενώ 

υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ ΣΝ και αντίστασης στην αλλαγή μεταξύ των 

ερωτηθέντων , ενώ μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της αντίστασης στην 

αλλαγή δεν υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση.  Ευρήματα 

προηγούμενων μελετών επιβεβαιώνουν τη συσχέτιση αυτή μεταξύ ΣΝ και 

αντίστασης στην αλλαγή (Van der Walt, 2014) 

Έχει υποστηριχτεί από πολλούς η πιθανή συσχέτιση της ΣΝ και της διαχείρισης 

της αλλαγής, καθώς και του ρόλου της στην ηγεσία και στην επίδραση ως παράγοντα 

αλλαγής (Ready, 2016; Foltin & Keller , 2012; Goleman et al. , 2002),  μια συσχέτιση 

που φάνηκε μεταξύ ΣΝ και αποτελεσματικής ηγεσίας αλλαγής, σε δείγμα 70 

διευθυντών ιδιωτικού τομέα (Higgs, 2002) και 40 διευθυντών δημοσίου τομέα (Higgs 

& Aitken, 2003) και υποστηρίζεται και στον τομέα της υγείας (Foltin & Keller, 2012) 

Η εξέταση των τριών μεταβλητών της παρούσας έρευνας , σε σχέση με την 

ηλικία των εργαζομένων στις φαρμακευτικές , δεν παράγει στατιστική σημαντικότητα 

στα αποτελέσματα , με τα άτομα βέβαια μεγαλύτερης ηλικίας να παρουσιάζουν 

χαμηλότερα επίπεδα αναζήτησης  της ρουτίνας κα χαμηλότερης έντασης 

συναισθηματική αντίδραση στην αλλαγή και το αντίστροφο. 
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Τα αποτελέσματα που αφορούν τη συσχέτιση των τριών μεταβλητών και του 

χρόνου προϋπηρεσίας , τόσο στην εταιρεία όσο και στη φαρμακοβιομηχανία, δεν 

δίνουν κάποια σημαντικότητα , εκτός από τη θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου 

εργασίας στον οργανισμό και της γνωστικής ακαμψίας των εργαζομένων. 

Περαιτέρω συσχετίσεις που αφορούν το φύλο, δείχνουν τους άντρες να 

εμφανίζουν στατιστικά υψηλότερα επίπεδα εξωτερική ικανοποίησης σε σχέση με τις 

γυναίκες , και το γυναικείο φύλο να παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα της ΣΝ και να 

αντιλαμβάνονται καλύτερα σε σχέση με το ανδρικό φύλο τα συναισθήματα των 

άλλων και τη χρήση των συναισθημάτων τους . Περιορισμό βέβαια αποτελεί στο 

συγκεκριμένο εύρημα το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής , οι γυναίκες αποτελούσα 

~20% του δείγματος  

Σε ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης , οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και οι κάτοχοι διδακτορικού παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά καλύτερα 

αποτελέσματα στην κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων , όπως και στο 

συνολικό βαθμό αντίστασης στην αλλαγή και στα επίπεδα γνωστικής ακαμψίας , ενώ 

σε ότι αφορά την οργανωσιακή θέση των εργαζομένων προκύπτει ότι χαμηλότερη 

είναι η θέση τους , τόσο υψηλότερη τείνει να είναι η αντίσταση στην αλλαγή  

Αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη επιδρά αρνητικά στο βαθμό αντίστασης 

στην αλλαγή , ενώ δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική επίδραση του επιπέδου 

εργασιακής ικανοποίησης στο βαθμό αντίστασης στην αλλαγή  

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι από τη συγκεκριμένη μελέτη, προκύπτουν και 

κάποιοι περιορισμοί , οι οποίοι δίνουν και τον τόνο για μελλοντική έρευνα. 

Περιορισμοί που αφορούν το μικρό δείγμα των συμμετεχόντων , την επέκταση του 

δείγματος σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας των 

φαρμακευτικών εταιρειών. Επίσης περιορισμοί οι οποίοι προέρχονται από τη φύση 

της έρευνας μέσω ερωτηματολογίου , το χρόνο που διήρκεσε , καθώς και τη χρήση 

αναλυτικότερων και σε μεγαλύτερο βάθος εργαλείων για τη μέτρηση και αξιολόγηση 

των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Δεδομένου του πολύ σημαντικού ρόλου του 

ηγέτη στη διαδικασία ατής αλλαγής , η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εστιάσει 

και σε αυτή την παράμετρο 
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Ερωτηματολόγιο εργασιακής ικανοποίησης 
Βάλτε σε κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει σε εσάς  χρησιμοποιώντας 

την παρακάτω κλίμακα: 

1. Πολύ δυσαρεστημένος                                          4. Ικανοποιημένος         

2. Δυσαρεστημένος                                                   5. Πολύ ικανοποιημένος 

1.  Ούτε δυσαρεστημένος ούτε ικανοποιημένος 

 
Στην τωρινή μου δουλειά έτσι αισθάνομαι για… 

Πολύ 

δυσαρ. 
Δυσαρ. Ούδετ. Ικανοπ. 

Πολύ 

ικαν 

1 Τη δυνατότητα να είμαι πάντοτε απασχολημένος 1 2 3 4 5 

2 
Την ευκαιρία να δουλεύω μόνος μου στη δουλειά-να είμαι 

ανεξάρτητος 
1 2 3 4 5 

3 Την ευκαιρία να κάνω που και που διαφορετικά πράγματα 1 2 3 4 5 

4 Την ευκαιρία να είμαι «κάποιος» στην κοινωνία 1 2 3 4 5 

5 
Τον τρόπο με τον οποίο το αφεντικό/προϊστάμενος 

μεταχειρίζεται τους εργαζόμενους 
1 2 3 4 5 

6 
Την ικανότητα του προϊσταμένου μου στη λήψη 

αποφάσεων 
1 2 3 4 5 

7 
Το ότι μπορώ να κάνω πράγματα που δεν αντιβαίνουν στη 

συνείδησή μου 
1 2 3 4 5 

8 
Τον τρόπο με τον οποίο η δουλειά μου εξασφαλίζει 

σταθερή απασχόληση 
1 2 3 4 5 

9 Την ευκαιρία να κάνω πράγματα για άλλους ανθρώπους 1 2 3 4 5 

10 Την ευκαιρία να λέω στους ανθρώπους τι να κάνουν 1 2 3 4 5 

11 
Την ευκαιρία να κάνω κάτι χρησιμοποιώντας τις 

ικανότητες μου 
1 2 3 4 5 

12 
Τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές της εταιρείας τίθενται 

σε εφαρμογή 
1 2 3 4 5 

13 Την αμοιβή μου και τον όγκο της δουλειάς που κάνω 1 2 3 4 5 

14 Τις ευκαιρίες για προαγωγή σε αυτή τη δουλειά 1 2 3 4 5 

15 Την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρίση 1 2 3 4 5 

16 
Την ευκαιρία να δοκιμάζω/εφαρμόζω δικές μου μεθόδους 

κατά την εκτέλεση της εργασίας 
1 2 3 4 5 

17 Τις εργασιακές συνθήκες 1 2 3 4 5 

18 Τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι συνάδελφοι μου 1 2 3 4 5 

19 
Τον έπαινο/αναγνώριση που λαμβάνω για το ότι κάνω 

καλή δουλειά 
1 2 3 4 5 

20 
Το αίσθημα επίτευξης/ολοκλήρωσης που λαμβάνω από 

τη δουλειά μου 
1 2 3 4 5 
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Ερωτηματολόγιο για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη 
Παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας ταιριάζει περισσότερο 

Βάλτε σε κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει σε εσάς  χρησιμοποιώντας 

την παρακάτω κλίμακα: 

1. Διαφωνώ απόλυτα (ΔΑ) 

2. Διαφωνώ (Δ) 

3. Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ (ΟΣΟΔ) 

4. Συμφωνώ (Σ) 

5. Συμφωνώ απόλυτα (ΣΑ) 

  
 

ΔΑ 

 

Δ ΟΣΟΔ 

 

Σ 

 

ΣΑ 

1 
Τις περισσότερες φορές καταλαβαίνω (έχω μια καλή 

αίσθηση) το γιατί αισθάνομαι τα συναισθήματα που 

νιώθω (έτσι όπως αισθάνομαι) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2 Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων μου 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3 Αντιλαμβάνομαι πραγματικά τι αισθάνομαι 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4 
Πάντα γνωρίζω αν είμαι χαρούμενος-

η/ευτυχισμένος-η ή όχι 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5 
Καταλαβαίνω πάντα τα συναισθήματα των φίλων 

μου από τη συμπεριφορά τους 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 
Είμαι καλός/ή παρατηρητής των συναισθημάτων των 

άλλων 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7 
Είμαι ευαίσθητος/η στα αισθήματα και τα 

συναισθήματα  των άλλων ανθρώπων 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8 
Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων των 

ανθρώπων γύρω μου 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9 
Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό μου και μετά 

βάζω τα δυνατά μου για να τους πετύχω 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10 
Πάντα λέω στον εαυτό μου ότι είμαι ένα ικανό και 

άξιο άτομο 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11 

Είμαι ένα άτομο που μπορώ να δραστηριοποιώ-

κινητοποιώ τον εαυτό μου μόνος μου χωρίς να 

χρειάζεται κάποιος άλλος να με υποκινήσει για να 

φέρω εις πέρας κάποιο έργο 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12 
Θα ήθελα πάντα να ενθαρρύνω τον εαυτό μου να 

δοκιμάζει να κάνει το καλύτερο 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13 
Είμαι σε θέση να ελέγξω την ψυχραιμία/θυμό μου 

και να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες με τη λογική 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14 
Είμαι απόλυτα ικανός/ή να ελέγξω τα συναισθήματά 

μου 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

15 Όταν θυμώνω, μπορώ πάντα να ηρεμήσω γρήγορα 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

16 Ελέγχω σε μεγάλο βαθμό  τα συναισθήματά μου 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Ερωτηματολόγιο για τη διαχείριση της αλλαγής 
Βάλτε σε κύκλο την απάντηση που σας ταιριάζει περισσότερο 

1. Διαφωνώ απόλυτα (ΔΑ)    3. Διαφωνώ μερικώς (ΔΜ)             5. Συμφωνώ (Σ) 

2. Διαφωνώ (Δ)                    4. Συμφωνώ μερικώς (ΣΜ)             6. Συμφωνώ απόλυτα (ΣΑ)   

  ΔΑ Δ ΔΜ ΣΜ Σ ΣΑ 

1 Γενικά θεωρώ τις αλλαγές κάτι το αρνητικό 
 

1 

 

2 3 4 5 6 

2 
Προτιμώ μια μέρα ρουτίνας από μια μέρα γεμάτη με 

απρόβλεπτα γεγονότα 

 

1 

 

2 3 4 5 6 

3 
Προτιμώ να κάνω τα ίδια πράγματα από το να δοκιμάζω 

καινούρια και διαφορετικά 

 

1 

 

2 3 4 5 6 

4 
Όποτε η ζωή μου εμφανίζει μια σταθερότητα , 

προσπαθώ να βρω τρόπους να την αλλάξω 

 

1 

 

2 3 4 5 6 

5 Προτιμώ να βαρεθώ από το να εκπλαγώ 
 

1 

 

2 3 4 5 6 

6 

Αν με ενημέρωναν ότι πρόκειται να συμβεί κάποια 

αλλαγή στον εργασιακό μου χώρο , θα ένιωθα μάλλον 

στρεσαρισμένος 

 

1 

 

2 3 4 5 6 

7 
Όταν ενημερώνομαι για αλλαγές πλάνων , 

προβληματίζομαι 
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8 
Όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν με βάση το πλάνο, 

αποδιοργανώνομαι 
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9 

Αν ο προϊστάμενος μου άλλαζε τα κριτήρια αξιολόγησής 

μου , θα αισθανόμουν άβολα, ακόμα και αν πίστευα ότι 

θα μπορούσα να ανταποκριθώ εξίσου καλά χωρίς να 

χρειάζεται εργαστώ παραπάνω 
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10 Η αλλαγή πλάνων είναι εμπόδιο για μένα 
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11 
Πολλές φορές αισθάνομαι άβολα με αλλαγές , οι οποίες 

θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή μου 
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12 

‘Όταν κάποιος με πιέζει να αλλάξω κάτι, τείνω να 

αντισταθώ ακόμη και αν η αλλαγή τελικά θα με 

ωφελήσει 
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13 
Αποφεύγω αλλαγές που γνωρίζω ότι είναι καλές για 

μένα 
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14 Συχνά αλλάζω γνώμη  
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15 Δεν αλλάζω γνώμη εύκολα  
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16 
Αφού καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα , δεν είναι 

πιθανό να αλλάξω γνώμη 
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17 Οι απόψεις μου παραμένουν σταθερές στο χρόνο 1 2 3 4 5 6 
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Δημογραφικά & Γενικά Χαρακτηριστικά 

Ηλικία 
 

_________________ 

Φύλο 

 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

 

 Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου 

 Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

 Κάτοχος διδακτορικού τίτλου 

Χρόνος εργασίας στον κλάδο (έτη) 
 

________________ 

Χρόνος εργασίας στον οργανισμό (έτη) 
 

________________ 

Θέση στον οργανισμό 

 

 Κατώτερο επίπεδο 

 Μέσο επίπεδο 

 Ανώτερο επίπεδο 

 

 

 


