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Περίληψη

Η ηγετική θέση σε μία επιχείρηση ή οργανισμό επηρεάζει την αποδοτικότητα της

επιχείρησης προς την κατεύθυνση των στόχων που έχουν τεθεί. Στο πλαίσιο αυτό έχουν

δημιουργηθεί διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να

διαθέτει ο ηγέτης. Ο ηγέτης προετοιμάζει επίσης τους οπαδούς ψυχικά και πνευματικά,

παρακινώντας τους να συνεργαστούν για την επίτευξη της οργανωτικής αποστολής και

των στόχων. Μια αποτελεσματική σχέση ηγεσίας - ακολούθου στηρίζεται στην ύπαρξη

συλλογικής ενότητας μεταξύ των δύο μερών. Τα χαρακτηριστικά των ακολούθων και της

ηγεσίας έχουν ισοδύναμη επίδραση, περιορίζοντας τη μεταξύ τους σχέση. Ακόμα, τα

χαρακτηριστικά του ακόλουθου ενισχύουν το ρόλο της ηγεσίας και αντίστοιχα, τα

χαρακτηριστικά της ηγεσίας αυξάνουν το ρόλο των οπαδών στην ηγετική διαδικασία.

Μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι ομάδες και τα άτομα με ουσιαστικές συγκρούσεις έχουν

καλύτερες επιδόσεις και έχουν βελτιωθεί με δεξιότητες λήψης αποφάσεων. Ακολούθως,

το επίπεδο ηγεσίας σε αρκετές περιπτώσεις συνδέεται με την αποτελεσματική διαχείριση

των συγκρούσεων σε μία επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα έρευνα διεξήχθη με

σκοπό την εξακρίβωση της σχέσης της ηγεσίας με την διαχείριση των συγκρούσεων στις

Ελληνικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας μεταξύ άλλων έδειξαν πως η

σχετίζεται αρνητικά με την συχνότητα εμφάνισης συγκρούσεων. Επομένως,

συμπερασματικά όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ηγεσίας σε μία επιχείρηση, τόσο

χαμηλότερη είναι η συχνότητα εμφάνισης συγκρούσεων. Επίσης, η ηγεσία βρέθηκε να

σχετίζεται θετικά με τον βαθμό επιτυχημένης ανταπόκρισης, επομένως όσο υψηλότερο

είναι το επίπεδο ηγεσίας σε μία επιχείρηση, τόσο υψηλότερη είναι η επιτυχία

ανταπόκρισης μίας επιχείρησης σε μία σύγκρουση.

Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση συγκρούσεων, ηγεσία, συναισθηματική νοημοσύνη
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Abstract

Leadership in an organization affects the business's profitability in line with the goals set.

In this context, various theoretical approaches have been created with regard to the

elements that the leader has to possess. The leader also prepares employees mentally,

encouraging them to work together to achieve the organizational mission and goals. An

effective relationship of leadership - followers is based on the existence of collective unity

between the two parties. The characteristics of the followers and leadership have an

equivalent effect, limiting their relationship. Still, the characteristics of the follower

strengthen the role of leadership and, accordingly, leadership characteristics increase the

role of supporters in the leadership process. Studies have shown that groups and people

with substantial conflicts perform better and have improved with decision-making skills.

Subsequently, the level of leadership in several cases is linked to effective conflict

management in one enterprise. In this context, the present study was conducted to identify

the relationship between leadership and conflict management in Greek companies. The

results of the research among others have shown that it is negatively related to the

incidence of collisions. Consequently, the higher the level of leadership in an enterprise,

the lower the frequency of conflicts. Also, leadership has been found to be positively

related to the degree of successful response, so the higher the level of leadership in an

enterprise, the higher the success of a business's response to a conflict.

Key words: Conflict management, leadership, emotional intelligence
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Εισαγωγή

Το περιεχόμενο της σχετικής με την ηγεσία βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στο

γεγονός πως οι οργανώσεις που επιθυμούν να επιβιώσουν και να επιτύχουν στο σημερινό

ασταθές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον πρέπει να αναπτύξουν

ηγετική θέση σε όλα τα επίπεδα εντός της οργάνωσης (Dalakoura, 2010). Υπάρχει ευρύ

φάσμα βιβλιογραφίας σχετικά με την ηγεσία και τις ηγετικές ικανότητες, την ανάπτυξη

της ηγεσίας, καθώς και την διαχείριση επιχειρησιακών συγκρούσεων (Jiménez, Winkler &

Dunkl, 2017). Στο ιδιωτικό τομέα, η ηγεσία αποκτά ακόμα περισσότερη σημασία αν

αναλογιστούμε την σημαντικότητα της σωστής διεύθυνσης του προσωπικού για την

επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων. Παρά τον καθορισμό του τρόπου διοίκησης και

του στόχου από την εκάστοτε διοίκηση, η ηγεσία κάθε μονάδας διαφοροποιεί την

αποδοτικότητα των τμημάτων. Επομένως, είναι φανερή η σημασία της ύπαρξης

κατάλληλων μορφών ηγεσίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η διαχείριση των συγκρούσεων που προκύπτουν εντός του

οργανισμού αποτελεί σημαντική παράμετρο για την επίτευξη των στόχων του καθώς μία

διένεξη μπορεί να προβεί καταστρεπτική για μία επιχείρηση, να καθυστερήσει τις

λειτουργίες της και να οδηγήσει σε χαμηλή απόδοση.

Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση του

επιπέδου ηγεσίας και της αντιμετώπισης των συγκρούσεων, σε συνδυασμό με την

συναισθηματική νοημοσύνη των υπαλλήλων. Ειδικότερα θα εξακριβωθεί το επίπεδο

ηγεσίας στις Ελληνικές επιχειρήσεις, το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης, και η

σχέση τους με τη συχνότητα εμφάνισης συγκρούσεων και την επιτυχημένη αντιμετώπισή

τους. Η παρούσα εργασία αρχικά παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο για την ηγεσία, την

συναισθηματική νοημοσύνη και την αντιμετώπιση συγκρούσεων. Ειδικότερα, αφού δοθεί

ο ορισμός της ηγεσίας, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του ηγέτη, τα θεωρητικά

μοντέλα της ηγεσίας, η διαφορά της ηγεσίας από την διοίκηση, η σχέση της με την

ποιότητα, τα αρνητικά στυλ ηγεσίας και τα αποτελέσματα της επιτυχημένης ηγεσίας σε

έναν οργανισμό. Ακολούθως, αναφορικά με την συναισθηματική νοημοσύνη, γίνεται η

σύνδεσή της με τη συμπεριφορά των εργαζομένων, ενώ σχετικά με την διαχείριση των

συγκρούσεων δίνεται ο ορισμός τους, η θετική και αρνητική οπτική που έχουν σε έναν

οργανισμό καθώς και οι τύπο ενδοεπιχειρησιακών συγκρούσεων, τα αίτια και οι

επιπτώσεις τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, με τον
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σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, τα ερευνητικά ερωτήματα και το στόχο της έρευνας, με

την εργασία να ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων που

συλλέχθηκαν και τις απαντήσεις των ερευνητικών ερωτήσεων.

Κεφάλαιο 1οΗγεσία
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1.1. Ορισμός της Ηγεσίας

Παρά το γεγονός πως η ηγεσία αποτελεί πολύ συχνό ερευνητικό αντικείμενο δεν

έχει σχηματιστεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός, ενώ αντί αυτού οι διαφορετικές

προσεγγίσεις είχαν ως αποτέλεσμα διαφορετικούς ορισμούς που καλύπτουν πολλές αλλά

διαφορετικές διαστάσεις του όρου (Van Dierendonck, 2011). Κατά βάση ο λόγος για την

έλλειψη ενός παγκόσμιου ορισμού της ηγεσίας στηρίζεται στο γεγονός πως κάθε άτομο

είναι μοναδικό στη σκέψη του, στην αντίληψη και στις απόψεις του για την ηγεσία και μια

εξατομικευμένη προοπτική επηρεάζεται από προσωπικές εμπειρίες και πολιτισμικά

χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό, ένα άτομο είναι ηγέτης μόνο όταν ως τέτοιο τον

αντιλαμβάνεται ο οπαδός του (Tannenbaum & Schmidt, 2017). Οι Shamir και Eilam-

Shamir (2018), ισχυρίστηκαν πως οι αντιλήψεις των οπαδών – ακολούθων είναι ζωτικής

σημασίας και πως μόνο οι ηγέτες που αντιλαμβάνονται οι οπαδοί τους ως

αποτελεσματικοί, μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Οι

ηγέτες είναι εξίσου αποτελεσματικοί, εφόσον οι οπαδοί τους είναι πρόθυμοι να δεχτούν

την ηγεσία τους (Avolio & Yammarino, 2013). Αν και υπάρχει ένα μεγάλο εύρος

ακαδημαϊκών ερευνών που έχει προσπαθήσει να ορίσει την ηγεσία ως έννοια, η ατομική

αντίληψη συνεχίζει να καθορίζει τις εκάστοτε προσεγγίσεις. Παρά την έλλειψη καθολικού

ορισμού για την ηγεσία, διάφοροι τύποι ηγεσίας έχουν εντοπιστεί και αναλυθεί, με τα

χαρακτηριστικά τους να είναι διακριτά και να αφορούν την προσέγγιση από τον ίδιο τον

ηγέτη αλλά και την αντίληψη των εργαζομένων για αυτόν. Ακολούθως, η ηγεσία έχει

βρεθεί πως συνδέεται με την βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων και τη

συνολικής οργανωτική αποτελεσματικότητα (Louis et al., 2010).

Η εξέλιξη της ηγεσίας αντικατοπτρίζει την εξέλιξη των εταιριών στις Ηνωμένες Πολιτείες

της Αμερικής, από την εκβιομηχανισμένη εποχή της δεκαετίας του 1900, η   οποία

μετασχηματίζεται στην εποχή της γνώσης στον εικοστό πρώτο αιώνα, οδηγούμενη από

την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογική πρόοδο (Avolio & Yammarino, 2013). Το

επιχειρηματικό περιβάλλον αντιμετωπίζει ταχείες αλλαγές και έντονο ανταγωνισμό

εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, της αυξημένης τεχνολογικής προόδου, του αυξανόμενου

πεδίου γνώσης, της ικανότητας των εργαζομένων και της αλλαγής του πολιτικού και

οικονομικού κλίματος (Shamir & Eilam-Shamir, 2018). Όλοι αυτοί οι παράγοντες

συμβάλλουν στη ζήτηση για τον σωστό τύπο ηγεσίας που απαιτείται για την αύξηση της

οργανωτικής αποτελεσματικότητας.
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Κατά τον καθορισμό της ηγεσίας, οι Morgeson, DeRue και Karam (2010) ισχυρίστηκαν

ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των ηγετών που ασκούν επιρροή στην

οργανωτική κατεύθυνση και την επιτυχία. Οι Winston και Patterson (2007) καθόρισαν την

ηγεσία ως μια διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο επηρεάζει μια ομάδα ατόμων για να

επιτύχει έναν κοινό στόχο. Ο ορισμός αυτός προήλθε από τη θεωρία μεμονωμένων

χαρακτηριστικών και τη συνεκτική σχέση μεταξύ του ηγέτη και των οπαδών. Η ηγεσία

βασίζεται στη διαδικασία, την επιρροή, το πλαίσιο των ομάδων και ένα κοινό στόχο

(Winston & Patterson, 2007). Η ενσωμάτωση αυτών των αρχών της ηγεσίας παρέχει ένα

περιβάλλον που καλλιεργεί τον αμοιβαίο σεβασμό για όλους εκείνους που εμπλέκονται

στη σχέση ηγεσίας, δηλαδή του ηγέτη και των οπαδών.

Σύμφωνα με τους Rosing, Frese και Bausch (2011), υπάρχει μια εμμονή με τον εντοπισμό

των κατάλληλων χαρακτηριστικών ηγεσίας που συνδέονται με την επιτυχία. Οι ερευνητές

υποστήριξαν πως η θεωρία ηγεσίας είναι ένας από τους πιο συχνά μελετώμενους τομείς

της κοινωνικής ψυχολογίας. Παρ’ όλα αυτά, παρά τον πλούτο της γνώσης που σχετίζεται

με τη θεωρία της ηγεσίας, η ηγεσία συνεχίζει να παραμένει ένα γενικό και σχετικά

αόριστο φαινόμενο (Shamir & Eilam-Shamir, 2018). Η επίδραση της ηγετικής επιρροής

στην οργανωτική απόδοση συνέχισε να ενδιαφέρει τους ερευνητές και τους ηγέτες των

οργανώσεων. Για να κατανοήσουμε τις νεότερες θεωρίες της ηγεσίας, πρέπει να

αναλογιστούμε τις παλαιότερες θεωρίες και τη μετάβαση στις νεότερες θεωρίες της

ηγεσίας. Ο Bass (2009) καθόρισε την ηγετική θέση όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις

μεταξύ των μελών του οργανισμού που περιλαμβάνουν τη διάρθρωση και την

αναδιάρθρωση μιας κατάστασης σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των

εμπλεκομένων. Οι Tannenbaum και Schmidt (2017) περιέγραψαν τρεις ανησυχίες που

προέκυψαν από τον ορισμό του Bass (2009) για τους ηγέτες, τους οπαδούς και τις

αλληλεπιδράσεις τους, με σαφές ενδιαφέρον για τις αντιλήψεις των μελών αυτής της

σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται ο χαρισματικός ηγέτης (Morgeson, DeRue &

Karam, 2010). Όσον αφορά τη σημασία της αντίληψης για τη διαμόρφωση μιας νοητής

εικόνας για το τι αναφέρεται ως ηγεσία, οι Ayman και Korabik (2010) υποστήριξαν ότι η

κατανόηση της ηγεσίας περιλαμβάνει το αντιληπτό περιβάλλον στο οποίο δρα ο

ακόλουθος, με τη μοναδική και διαφορετική αντίληψη του ηγέτη να υπαγορεύει τη

διαδικασία σκέψης των ακολούθων. Αυτή η έννοια βρίσκεται στο επίκεντρο της

πολιτιστικής διαφοράς και στο γεγονός πως κάθε άτομο φιλτράρει τις προσωπικές

αντιλήψεις μέσω των πολιτισμικών αξιών και εμπειριών του (Louis et al., 2010). Οι
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Ayman και Korabik (2010) αμφισβήτησαν επίσης ότι κάθε άτομο βλέπει την ηγεσία

διαφορετικά με βάση την τρέχουσα μορφή ή το επίπεδο της ψυχολογικής ύπαρξής του,

συμπεριλαμβανομένου του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Οι Rosing, Frese και Bausch (2011) δήλωσαν ότι παρά το γεγονός πως η ηγεσία είναι μία

από τις πιο μελετημένες έννοιες στην ψυχολογία, η σχετική με την ηγεσία έρευνα

παραμένει ένα πεδίο μεγάλο ενδιαφέροντος. Ο Walumbwa και οι συνεργάτες του (2010)

ισχυρίστηκαν ότι παρόλο που η ηγεσία αποτελεί βασικό ερευνητικό αντικείμενο στους

τομείς της κοινωνικής ψυχολογίας, η κατανόηση του όρου ήταν περιορισμένη. Παρά το

πλήθος ερευνών σχετικά με τη ηγεσία, ο Stogdill (1974 στο Walumbwa et al., 2010)

ανέφερε πως οι ορισμοί της ηγεσίας αυξάνονται όσο οι ακαδημαϊκοί προσπαθούν να

ορίσουν την έννοια. Οι Winston και Patterson (2007) καθόρισαν την ηγεσία ως το άτομο ή

την ομάδα ατόμων που επηρεάζουν τα άτομα μέσω της κατάρτισης και παρέχοντας τα

απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ο ηγέτης προετοιμάζει επίσης

τους οπαδούς ψυχικά και πνευματικά, παρακινώντας τους να συνεργαστούν για την

επίτευξη της οργανωτικής αποστολής και των στόχων. Μια αποτελεσματική σχέση

ηγεσίας - ακολούθου στηρίζεται στην ύπαρξη συλλογικής ενότητας μεταξύ των δύο

μερών (Van Dierendonck, 2011). Ακόμα, οι Avolio και Yammarino (2013) καθόρισαν την

ηγεσία ως την ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις μέσω κοινών αξιών. Ο ερευνητής τόνισε

τη σημασία των κοινών αξιών δηλώνοντας ότι επιτρέπουν στους ανθρώπους να

συνεργαστούν για να επιτύχουν έναν συλλογικό στόχο. Όσον αφορά την ενσωμάτωση του

αρχηγού και του οπαδού του, οι ίδιοι ερευνητές δήλωσαν πως οι ηγέτες έπρεπε να

ενσωματώσουν διαφορετικά ανθρώπινα κίνητρα σε ένα ενοποιημένο σκοπό.

Επίσης, οι Tariq, Hanif, και Yousaf (2013) εξέτασαν περαιτέρω τη σχέση μεταξύ των

οπαδών και των ηγετών. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές σημείωσαν πως τα χαρακτηριστικά

των ακολούθων και της ηγεσίας έχουν ισοδύναμη επίδραση, περιορίζοντας τη μεταξύ τους

σχέση. Ακόμα, ισχυρίστηκαν ότι τα χαρακτηριστικά του ακόλουθου ενισχύουν το ρόλο

της ηγεσίας και αντίστοιχα, τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας αυξάνουν το ρόλο των

οπαδών στην ηγετική διαδικασία.

Ο Chin (2010) δήλωσε ότι οι θεωρίες της ηγεσίας δεν λαμβάνουν υπόψιν τους τη

διαφορετικότητα μεταξύ των ατόμων. Συγκεκριμένα, ο ερευνητής ισχυρίστηκε ότι καθώς

ο πληθυσμός ανά τον κόσμο γίνεται πιο ποικίλος, το πλαίσιο της ηγεσίας θα πρέπει να

γίνει διαφορετικό, δίνοντας προσοχή στις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των
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διαφορετικών ηγετών από διαφορετικούς οπαδούς. Ακόμα, αναφέρθηκε πως τα σημερινά

μοντέλα ηγεσίας δεν συμπεριλαμβάνουν ή μερικώς ενσωματώνουν την ισότητα, την

κοινωνική δικαιοσύνη ή την ποικιλομορφία και πως στερούνται πρωτοβουλίας για

συμμετοχή. Η δομή της κοινωνίας έχει εξελιχθεί με την αύξηση της ισότητας και της

δικαιοσύνης για όλους, επιτρέποντας έτσι μια αυξανόμενη πολιτιστική ποικιλομορφία που

απαιτεί μια αλλαγή στο πλαίσιο της ηγεσίας για την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων

πολιτιστικών προσδοκιών και αντιλήψεων, δημιουργώντας ποικίλες και αποτελεσματικές

σχέσεις ηγέτη - οπαδών.

Οι Odumeru και Ogbonna (2013) ισχυρίστηκαν ότι η έννοια της ηγεσίας εξελίσσεται με

ποικίλους βαθμούς ασάφειας και πολυπλοκότητας. Η πολυπλοκότητα της έννοιας της

ηγεσίας έχει ως εκ τούτου προωθήσει έναν ατέλειωτο πολλαπλασιασμό των ορισμών. Οι

ηγέτες ασκούν επιρροή στους οπαδούς τους μεταφέροντας ηθικά ένα σαφές όραμα για το

μέλλον το οποίο αντανακλά τις αξίες και τις πεποιθήσεις των οπαδών τους (Van

Dierendonck, 2011). Αν και οι αξίες και οι πεποιθήσεις των οπαδών μπορεί να έρθουν σε

αντίθεση με την τρέχουσα οργάνωση, οι σημαίνοντες ηγέτες επιτρέπουν στους οπαδούς

τους να δουν το σχετικό μέλλον με βάση τις ενέργειές τους (Winston & Patterson, 2006).

Η ενσωμάτωση αυτών των αρχών της ηγεσίας παρέχει ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τον

αμοιβαίο σεβασμό για όλους εκείνους που εμπλέκονται στη σχέση ηγεσίας.

Η σημερινή κοινωνία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη μεγάλων ηγετών που θα

οδηγήσουν μια χώρα στην ευημερία. Ο προσδιορισμός των βασικών χαρακτηριστικών της

ηγεσίας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Ο Burns (1978 στο Adair, 2010) δήλωσε ότι η

ηγεσία είναι ένα από τα πιο παρατηρούμενα και λιγότερο κατανοητά φαινόμενα σε

επιστημονικό επίπεδο. Αρκετοί ερευνητές του συγκεκριμένου αντικειμένου έχουν

αποτύχει να σχηματίσουν έναν διακριτό και περιεκτικό ορισμό της ηγεσίας (Nica, 2015).

Προηγούμενες έρευνες έχουν αναδείξει τη μεγάλη δυσκολία σχηματισμού ενός ακριβούς

ορισμού για την ηγεσία, με αρκετούς ορισμούς να είναι διαθέσιμοι αλλά να μην

περιγράφουν συλλογικά το αντικείμενο.

Σε προηγούμενες μελέτες, υπήρξαν έντονες τάσεις για την ανάπτυξη ορισμών με βάση την

προσωπική οπτική του ερευνητή για την ηγεσία. Οι υπάρχοντες παράγοντες όπως το στυλ,

τα χαρακτηριστικά, και τις συμπεριφορές ενός ηγέτη. Ωστόσο, το πιο συνηθισμένο και

επαναλαμβανόμενο θέμα στον ορισμό της ηγεσίας επικεντρώνεται στη λέξη «επίδραση -

επιρροή». Ο Burns (1978 στο Adair, 2010) καθόρισε την ηγεσία ως μια διαδικασία
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αμοιβαίας επιρροής βασισμένη στις κοινές αντιλήψεις των οπαδών. Ο Zaleznik (1992)

περιέγραψε την ηγεσία ως τη δύναμη κάποιου να επηρεάσει τις σκέψεις και τις δράσεις

άλλων ανθρώπων. Ακολούθως, οι Hersey και Blanchard (1988) ανέφεραν την ηγεσία στον

ορισμό τους ως τη διαδικασία επηρεασμού των δραστηριοτήτων ενός ατόμου ή μιας

ομάδας στις προσπάθειες για επίτευξη κάποιου στόχου, ενώ ο Daft (2005 στο Adair, 2010)

σημείωσε ότι τα στυλ της ηγεσίας στοχεύουν στην υποβοήθηση των οπαδών στη λήψη

αποτελεσματικών αποφάσεων χωρίς στενή παρακολούθηση.

Επίσης, η ηγεσία περιλαμβάνει την πρόσκληση για συμμετοχή και την ανάθεση ρόλων

στους εργαζομένους για την πραγματοποίηση των λειτουργιών της επιχείρησης –

οργανισμού μέσω της καθοδήγησης και με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων της. Στην

προσπάθεια αυτή η διοικητική ομάδα συνδέει όλα τα τμήματα της επιχείρησης κάτω από

τον κοινό στόχο. Η καθοδήγηση του προσωπικού λαμβάνει χώρα μετά τον

προγραμματισμό και φυσικά τη στελέχωση της επιχείρησης (Λανάρα, 2004). Στο σημείο

αυτό, η ηγεσία λαμβάνει ενεργό ρόλο και προσπαθεί να επηρεάσει τα άτομα προς την

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, με την παροχή συγκεκριμένων και κατάλληλων

κινήτρων και την ταυτόχρονη διατήρηση της κουλτούρας του οργανισμού. Αναλυτικότερα,

οι διάφοροι τύποι ηγεσίας που συναντώνται είναι οι παρακάτω (Λανάρα, 2004):

 Η αυταρχική ηγεσία που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα, και απουσία

πρωτοβουλίας.

 Η δημοκρατική ή συμμετοχική ηγεσία, που χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα και

έμφαση στις ανθρώπινες αξίες.

 Η φιλελεύθερη ή μη καθολική ηγεσία, που χαρακτηρίζεται από χαμηλή

παραγωγικότητα και δυσαρεστημένο προσωπικό

 Η μεταρρυθμιστική ηγεσία που χαρακτηρίζεται από μεγάλες αλλαγές και συμβάλει

στην εξέλιξη των ατόμων.

Τέλος, είναι γενικά αποδεκτό πως ο αποτελεσματικός ηγέτης παρουσιάζει συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν διαμορφώσει την θεωρία των χαρακτηριστικών του ηγέτη

και αναλύονται στο παρακάτω υποκεφάλαιο.

1.2. Η θεωρία των χαρακτηριστικών του ηγέτη (Trait theory)
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Η θεωρία των χαρακτηριστικών της ηγεσίας είναι μία από τις πρώτες προσεγγίσεις

που καθορίζουν συστηματικά την ηγεσία (Odumeru & Ogbonna, 2013). Τις τελευταίες

δεκαετίες, οι ερευνητές έχουν μελετήσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που

συνδέονται με την ηγεσία. Παρά τη μακρά λίστα των χαρακτηριστικών προσωπικότητας

που συνδέονται με τους ηγέτες, τα ακόλουθα πέντε κύρια χαρακτηριστικά ηγεσίας

προέκυψαν στην έρευνα ως κοινά μεταξύ όλων των θεωρητικών: η νοημοσύνη, η

αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα, η ακεραιότητα και η κοινωνικότητα. Η θεωρία των

χαρακτηριστικών της ηγεσίας είναι ένα σύστημα πεποιθήσεων που οι μεγάλοι ηγέτες

κατέχουν μερικές εγγενείς ιδιότητες που τους καθιστούν μεγάλες, εξου και η έννοια της

θεωρίας της ηγεσίας του ανθρώπου (Van Dierendonck, 2011). Αυτή η θεωρία οδήγησε

στην υπόθεση ότι μόνο οι μεγάλοι ηγέτες έχουν ορισμένες βασικές ιδιότητες και

χαρακτηριστικά. Έτσι, ο ρόλος των ηγετών ανήκε σε μερικές ελίτ αντί στον γενικό

πληθυσμό. Μια έκρηξη μελετών για την ηγεσία κατά τον εικοστό αιώνα, ωστόσο, δεν

υποστήριξε τη θεωρία των χαρακτηριστικών και διαπίστωσε ότι υπήρχαν ουσιαστικές

αποκλίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών των μεγάλων ηγετών εκείνη την περίοδο

(Winston & Patterson, 2006).

Η θεωρία των χαρακτηριστικών υποστηρίζει περαιτέρω την ιδέα ότι οι μεγάλοι ηγέτες

γεννιούνται και δεν αναπτύσσονται (Tannenbaum & Schmidt, 2017). Αναφορικά με το

ζήτημα των ανεπτυγμένων ή έμφυτων ιδιοτήτων ηγεσίας, οι Gutierrez, Hilborn και Defeo

(2011) ισχυρίστηκαν ότι η ηγεσία σχετίζεται σημαντικά με τις ικανότητες των ατόμων και

όχι με τα απλά προσωπικά χαρακτηριστικά, αντιστρέφοντας έτσι τη θεωρία των

χαρακτηριστικών.

Όσον αφορά το θέμα της θεωρίας των γνωρισμάτων, οι προηγούμενοι ερευνητές

ισχυρίστηκαν ότι αν και η κατάσταση στην οποία ο ηγέτης λειτουργεί καθορίζει ποια

ηγετικά χαρακτηριστικά εφαρμόζονται, πέντε βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα

εμφανίζονται στην ηγεσία (Caillier, 2014). Αυτοί οι παράγοντες είναι ο νευρωτισμός, η

εξωστρέφεια, ο ανοιχτός και ευχάριστος χαρακτήρας και η συνείδηση (Sun & Anderson,

2012). Οι Shamir και Eilam-Shamir (2018) επέκριναν τον Bowden (1927 στο Shamir &

Eilam-Shamir, 2018), ο οποίος συνδέει την ηγεσία με την προσωπικότητα, και τον Caillier

(2014), ο οποίος προσπάθησε να εξηγήσει την ηγεσία με βάση την κληρονομικότητα,

καθώς δεν είχε εγκυρότητα στην αναγνώριση μεγάλων ηγετών με βάση τα

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Παρά ταύτα, προηγούμενες μελέτες ήταν σαφείς

για το γεγονός πως δεν υπήρχαν ομοιότητες στην προσωπικότητα μεταξύ των
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προηγούμενων ηγετών (Louis et al., 2010). Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι

δύσκολο να μιμηθούν, καθιστώντας έτσι αυτό το είδος των ηγετικών χαρακτηριστικών

δύσκολο να αναπαραχθεί από τους μελλοντικούς ηγέτες (Caillier, 2014). Επιπλέον, η

θεωρία των χαρακτηριστικών δεν είναι χρήσιμη στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη

ηγετών, διότι αυτός ο τύπος ηγετικής θεωρίας υποθέτει ότι οι ηγέτες δεν υπόκεινται σε

αλλαγές στις προσωπικές τους ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους

είναι σταθερά και επομένως δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες

καταστάσεις (Eagly & Carli, 2012). Επιπλέον, οι Tannenbaum και Schmidt (2017)

αμφισβήτησαν ότι η θεωρία των χαρακτηριστικών ή η μεγάλη θεωρία της ηγεσίας είναι

προκατειλημμένη απέναντι στο φύλο, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται στις γυναίκες να

καταλάβουν ηγετικές θέσεις.

1.3. Μοντέλα ηγεσίας

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα μοντέλα ηγεσίας που έχουν παρουσιαστεί

στη βιβλιογραφία.

Μετασχηματιστική ηγεσία

Ο όρος μετασχηματισμός σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να εμπνέει και

να μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε μια υψηλότερη κατάσταση ύπαρξης (Cunliffe &

Eriksen, 2011). Η ιδέα της μετασχηματιστικής ηγεσίας συζητήθηκε για πρώτη φορά στις

αρχές της δεκαετίας του 1970 (Eagly & Carli, 2012). Η μετασχηματιστική ηγεσία

αναγνωρίστηκε ως προϊόν ενός νέου μοντέλου ηγεσίας, το οποίο επικεντρώνεται στα

χαρισματικά αναπτυξιακά στοιχεία της ηγεσίας (Eagly & Carli, 2012) και απόκτησε

δημοφιλές ενδιαφέρον από τα έργα του Burns (1978). Ο ερευνητής πρότεινε ότι η

μετασχηματιστική ηγεσία συνεπάγεται τροποποίηση των αξιών, των αναγκών και των

πεποιθήσεων των οπαδών. Έμφαση δόθηκε στη σημασία της αλλαγής, στην ανταλλαγή

στόχων και στην επίτευξη του σκοπού καθώς και στην ανάπτυξη μιας ισχυρής σχέσης

μεταξύ των ρόλων των ηγετών και των οπαδών.

Η μετασχηματιστική ηγεσία θεωρήθηκε σύμφωνη με την ικανότητα του ηγέτη να

επηρεάζει τις βασικές αλλαγές στις στάσεις των μελών της οργάνωσης. Ο Bass (2000)

προσδιόρισε περαιτέρω τη μετασχηματιστική ηγεσία ως την ικανότητα του ηγέτη να

επηρεάσει τη συμπεριφορά των οπαδών. Για το λόγο αυτό, προτάθηκε ότι οι ηγέτες
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μετασχηματισμού έχουν την ικανότητα να προτρέπουν τους οπαδούς να αποκτήσουν μια

σημαντική αίσθηση εκτίμησης και σεβασμού προς τον ηγέτη. Ο Bass (2000) υποστήριξε

επίσης ότι αυτός ο τύπος ηγετικού ύφους διαθέτει ψυχολογικά και συναισθηματικά

στοιχεία που είναι ενδεικτικά χαρισματικής ηγεσίας. Η θεωρία μετασχηματιστικής

ηγεσίας διαφέρει από άλλες προσεγγίσεις της ηγεσίας λόγω της εγγενής ανάγκης του

ηγέτη να τονίσει τη σημασία της σχέσης με τους οπαδούς. Έμφαση δίνεται στην

προσαρμογή των πρωτοβουλιών που δημιουργούν οι θετικές σχέσεις με τους οπαδούς και

υποστηρίζουν τη θετική αλλαγή ενώ οι οπαδοί αισθάνονται εμπνευσμένοι για να

συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αλλαγής.

Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι απαραίτητη προκειμένου οι οργανώσεις να

αγκαλιάσουν την εφαρμογή της αλλαγής (Morgeson, DeRue & Karam, 2010). Ο Burns

(1978 στο Pieterse et al., 2010) χαρακτήρισε τη μετασχηματιστική ηγεσία ως την

ικανότητα μεγιστοποίησης των αναγκών των οπαδών. Ακόμα, η μετασχηματιστική ηγεσία

έχει περιγραφεί συχνά με τρόπους που την κάνουν παρόμοια, αν όχι συνώνυμη, με το

χάρισμα (Shamir & Eilam-Shamir, 2018). Οι Bass και Avolio (2004) ανέφεραν ότι το

χάρισμα μόνο δεν ήταν αρκετό για να διαμορφώσει μια θετική αλλαγή μέσα σε έναν

οργανισμό. Για να υπάρξει θετική αλλαγή, προσφέρθηκαν τέσσερις σκέψεις (Bass &

Avolio, 2004):

1. Διανοητική διέγερση. Μέσω της πνευματικής τόνωσης, οι μεταμορφωτικοί ηγέτες

βοηθούν τους άλλους να σκεφτούν τα παλιά προβλήματα με νέους τρόπους.

Ενθαρρύνονται να αμφισβητούν τις δικές τους πεποιθήσεις, παραδοχές και αξίες

και, κατά περίπτωση, εκείνες του ηγέτη, οι οποίες μπορεί να είναι ξεπερασμένες ή

ακατάλληλες για την επίλυση των σημερινών προβλημάτων. Κατά συνέπεια, οι

συνεργάτες αναπτύσσουν την ικανότητα επίλυσης μελλοντικών προβλημάτων

απρόβλεπτων από τον ηγέτη.

2. Εξατομικευμένη εξέταση. Η εξατομικευμένη εξέταση είναι μια άλλη πτυχή της

ηγεσίας μετασχηματισμού. Αναφέρεται στην κατανόηση των ανησυχιών και των

αναπτυξιακών αναγκών των άλλων και την αντιμετώπιση του κάθε ατόμου με

μοναδικό τρόπο. Επιπλέον, η εξατομικευμένη εξέταση αποτελεί μια προσπάθεια

εκ μέρους των ηγετών όχι μόνο να αναγνωρίσουν και να ικανοποιήσουν τις

τρέχουσες ανάγκες των συνεργατών τους, αλλά και να επεκτείνουν και να

αυξήσουν αυτές τις ανάγκες σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης και ανάπτυξης

του πλήρους δυναμικού τους.
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3. Εμπνευσμένο κίνητρο. Συχνά, η έμπνευση μπορεί να εμφανιστεί χωρίς την

ανάγκη ταυτοποίησης των εργαζομένων με τον ηγέτη. Οι εμπνευσμένοι ηγέτες

αρθρώνουν, με απλούς τρόπους, τους κοινούς στόχους και την αμοιβαία

κατανόηση του τι είναι σωστό και σημαντικό. Παρέχουν οράματα για το τι είναι

δυνατό και πώς να επιτύχει ο οργανισμός τους στόχους του.

4. Ιδεοποιημένη επιρροή. Οι μεταμορφωτικοί ηγέτες έχουν συνεργάτες που τους

βλέπουν με ιδεατό τρόπο και ως εκ τούτου αυτοί οι ηγέτες ασκούν μεγάλη δύναμη

και επιρροή στους οπαδούς τους. Οι εργαζόμενοι θέλουν να ταυτιστούν με τους

ηγέτες και την αποστολή τους, αναπτύσσουν έντονα συναισθήματα σχετικά με

αυτούς τους ηγέτες, στους οποίους επενδύουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Επιπλέον,

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη, τις αλλαγές στην αποστολή και το όραμά τους και, το

σημαντικότερο, την επίτευξη των πλήρων δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου. Αυτοί

οι ηγέτες κινδυνεύουν από την απειλή της αντικατάστασης για μεγαλύτερο κέρδος

που επιτυγχάνεται όταν οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ικανοί να τροποποιήσουν και

να συμβάλουν στη συνολική αποστολή και τους στόχους του ηγέτη. Η

εμπιστοσύνη και ο σεβασμός από τους οπαδούς βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα,

ενώ οι ηγέτες παρέχουν το όραμα και την αποστολή του οργανισμού (Bass &

Avolio, 2004).

Η μετασχηματιστική ηγεσία έχει επίσης περιγραφεί ως ικανή να παρακινήσει τους

οπαδούς να πάρουν μέρος στην οργάνωση (Bass & Avolio, 2004). Οι ηγέτες

μετασχηματισμού έχουν την ικανότητα να οδηγήσουν στην αλλαγή, στο όραμα, τη

στρατηγική και τον πολιτισμό του οργανισμού καθώς και την προώθηση της καινοτομίας

στα προϊόντα και τις τεχνολογίες (Cunliffe & Eriksen, 2011).

Συναλλακτική ηγεσία (Transactional Leadership)

Η θεωρία της συναλλακτικής ηγεσίας περιγράφεται ως σύστημα ανταλλαγής που

αγκαλιάζει τους ηγέτες που δίνουν ανταμοιβές και υποσχέσεις για τις προσπάθειες των

οπαδών τους. Η συναλλακτική ηγεσία διαφέρει από τη μετασχηματιστική ηγεσία,

δεδομένου ότι οι ηγέτες συναλλαγών συνήθως δεν εξυπηρετούν τις ατομικές ανάγκες

κάθε μέλους (Van Dierendonck, 2011). Οι ηγέτες και τα μέλη της οργάνωσης ασκούν

γενικά ένα σύστημα ανταλλαγών στο οποίο η εξουσία ρυθμίζει τα οφέλη που εκχωρούνται

και λαμβάνονται. Ο Bass (2000) περιέγραψε δύο συμπεριφορές, την ενδεχόμενη

ανταμοιβή και τη διαχείριση, αναφορικά με τη Συναλλακτική Ηγεσία. Η ενδεχόμενη
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ανταμοιβή υποδηλώνει ότι έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα επιβράβευσης που επιτρέπει

στο μέλος να λάβει ανταμοιβή από τον αρχηγό για την επίτευξη των στόχων. Η διαχείριση

αντιπροσωπεύει μια καταναγκαστική προσέγγιση στην ηγεσία που χρησιμοποιεί αρνητικά

σχόλια και κριτικές για την επίτευξη των στόχων. Σε γενικές γραμμές, οι ηγέτες

συναλλαγών ενδιαφέρονται να παρακινήσουν τους οπαδούς τους, εάν ωφεληθούν ως

ηγέτες.

Επιπλέον, δεν υπάρχει εστίαση στην προσωπική ανάπτυξη (Pieterse et al., 2010).

Θεωρείται ότι οι ηγέτες των συναλλαγών χρησιμοποιούν τον εξαναγκασμό στις

προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων και επομένως είναι προς το συμφέρον των

μελών να κάνουν ότι αναμένεται από αυτούς (Eagly & Carli, 2012). Ο Burns (1978 στο

Pieterse et al., 2010) ισχυρίστηκε ότι ήταν πιθανό να διαφοροποιηθεί η ηγεσία της

συναλλαγής. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι ηγέτες συναλλαγών προσεγγίζουν τα μέλη για

να ανταλλάσσουν μια υπηρεσία με άλλη. Παραδοσιακά, οι ηγέτες συναλλαγών

επικεντρώνονται λιγότερο στους συναισθηματικούς δεσμούς με τα μέλη της οργάνωσης

και συνήθως είναι πολύ αποτελεσματικοί σε βασικές διαδικασίες διαχείρισης. Ένας

παράγοντας περιορισμού σχετίζεται με την ικανότητα του ηγέτη να διατηρεί τους κανόνες

που ορίζονται για την οργάνωση και την αδυναμία αλλαγής (Top, Akdere & Tarcan, 2015).

Έτσι, η επιθυμία για προώθηση της αλλαγής είναι ένας σημαντικός παράγοντας που λείπει

από τη Συναλλακτική Ηγεσία.

Παρά ταύτα, η απλή εφαρμογή των κανόνων και η συμβατική διοίκηση ενός οργανισμού

δεν αποτελεί απόδειξη ηγετικής συμπεριφοράς, όσο θετικά και να είναι τα αποτελέσματα.

Επομένως, θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός της διοίκησης με την ηγετική

συμπεριφορά και διοίκηση.

1.4. Διοίκηση έναντι ηγεσίας

Οι όροι Διοίκηση και Ηγεσία χρησιμοποιούνται συχνά ως συνώνυμα, αν και η

τρέχουσα σκέψη στην ερευνητική βιβλιογραφία δείχνει ότι γίνονται διαφορετικά

αντιληπτές από άτομα και μέσα σε οργανισμούς (Eagly & Carli, 2012). Σε προηγούμενες

έρευνες, οι Top, Akdere και Tarcan (2015) επισήμαναν το όραμα ως τη διαφορά μεταξύ

της «Διοίκησης» και της «Ηγεσίας». Συγκεκριμένα επισημαίνοντας τις διαφορές μεταξύ

των δύο εννοιών, κατέληξε πως οι θετικές συμπεριφορές σχετίζονται κυρίως με την

Ηγεσία και οι πιο αρνητικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την ευθύνη και τον έλεγχο,
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αναφέρονται στη διοίκηση. Τα άτομα γενικότερα μπορούν να γίνουν διαφορετικά

αντιληπτά ως ηγέτες ή διαχειριστές γεγονός που εξαρτάται από την κατάσταση ή το

πλαίσιο στο οποίο γίνεται ο χαρακτηρισμός.

Ο Kim (2014) ανέφερε ότι η Ηγεσία και η Διοίκηση μπορεί να μην βρίσκονται πάντοτε σε

αντίθεση μεταξύ τους και πως για να επιτύχει ένα άτομο θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο

και στα δύο. Η άποψη του Kim (2014) υποδηλώνει ότι ένα στυλ ηγεσίας που ενσωματώνει

στοιχεία διαχείρισης και ηγεσίας θα ήταν το καλύτερο για τις οργανωτικές ρυθμίσεις.

Τέλος, άλλες έρευνες υποδεικνύουν επίσης ότι τα άτομα πρέπει να χρησιμοποιούν τόσο

δεξιότητες ηγεσίας όσο και διοίκησης για να επιτύχουν σε έναν οργανισμό και να

υποστηρίξουν την οργάνωση να επιτύχει τους στόχους της (Yang et al., 2011). Επίσης

υποδειχθεί ότι οι δεξιότητες που σχετίζονται με τη διοίκηση απαιτούνται για εκτελεστικές

θέσεις (Cunliffe & Eriksen, 2011). Επιπροσθέτως, η ηγετικές ικανότητες έχει αποδειχθεί

πως έχουν και θετική επιρροή στην ποιότητα των υπηρεσιών και των διαδικασιών ενός

οργανισμού (Eagly & Carli, 2012).

1.5. Ηγεσία και βελτίωση της ποιότητας

Η βελτίωση της ποιότητας είναι μια συνεχής και προοδευτική διαδικασία που

επικεντρώνεται στη βελτίωση των διαδικασιών και των συστημάτων σε οργανισμούς

(Eagly & Carli, 2012). Είναι ξεχωριστό και συμπληρωματικό στοιχείο της Διασφάλισης

Ποιότητας που μετρά τη συμμόρφωση με τα απαραίτητα πρότυπα. Και οι δύο διαστάσεις

απαιτούνται για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών,

η οποία συχνά θεωρείται θεμελιώδης οργανωτικός στόχος (Morgeson, DeRue & Karam,

2010). Το κατά πόσον η ηγεσία μπορεί να οδηγήσει ειδικά στη βελτίωση της ποιότητας

είναι ένα ζήτημα κεντρικής σημασίας για τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης και

τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας, στην έρευνα και την πολιτική, που τονίζει

τη σημασία της ηγεσίας για την επίτευξη βελτίωσης της ποιότητας (Hemsworth, Muterera

& Baregheh, 2013). Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη μελετών που παρέχουν παραστατικά

στοιχεία που υποστηρίζουν αυτήν την άποψη με την τρέχουσα βιβλιογραφία να είναι

ασυνεπής σχετικά με το αντίκτυπο της ηγεσίας στην βελτίωση της ποιότητας (Yang et al.,

2011). Επίσης, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει έρευνα που να δείχνει άμεση αιτιώδη συνάφεια

μεταξύ ηγεσίας και βελτίωσης της ποιότητας. Ακολούθως, υπάρχει ένα αυξανόμενο
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σύνολο εργασιών που διερευνά τους έμμεσους δεσμούς που μπορεί να έχει η ηγεσία για

τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Οι λεπτομερείς ερευνητικές εργασίες στον

δημόσιο τομέα συνέδεσαν το στυλ ηγεσίας με την προώθηση και την ανάπτυξη

οργανωτικών διαδικασιών που μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οργανωτική

απόδοση (Cunliffe & Eriksen, 2011), παρά ταύτα υπάρχουν και αρνητικά στυλ ηγεσίας, τα

οποία έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργίας μίας επιχείρησης.

1.6. Αρνητικά στυλ ηγεσίας

Γενικότερα, υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των μορφών Ηγεσίας. Μεγάλο

μέρος της έρευνας για τα αρνητικά στυλ ηγεσίας και ο αντίκτυπός τους επικεντρώθηκε

στην ποιοτική εργασία. Η ηγεσία του Laissez-Faire περιγράφεται ως μικρή προσφορά

προς τους υφισταμένους αναφορικά με την υποστήριξη και τη γενική αδιαφορία για την

ολοκλήρωση των καθηκόντων και της παραγωγικότητας. Η ηγεσία Lassiez-faire

περιγράφει μια κατάσταση στην οποία ο ηγέτης παραβλέπει τα εποπτικά καθήκοντά του

και είναι στην πραγματικότητα μόνο ηγέτης στον τίτλο (Eagly & Carli, 2012). Σε μια

μελέτη των Morgeson, DeRue και Karam (2010) οι ενήλικες ηγέτες των συλλόγων

διδάσκονταν να οδηγούν τις ομάδες είτε ως ηγέτες Laissez-Faire είτε ως Δημοκρατικοί

ηγέτες. Οι ηγέτες του Lassiez-faire προσέφεραν μικρή καθοδήγηση ή επίβλεψη και

επέτρεψαν στους εργαζομένους, υπό την ευθύνη τους, πλήρη ελευθερία. Αυτές οι ομάδες

εργάζονταν λιγότερο αποτελεσματικά, ήταν συγκεχυμένες και αποδιοργανωμένες και το

έργο τους ήταν φτωχότερης ποιότητας από τις άλλες ομάδες που καθοδηγούσαν

δημοκρατικοί ηγέτες. Η ηγεσία του Laissez Faire, που χαρακτηρίζεται από μη παρεμβολή

στις ενέργειες άλλων, έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά ότι είναι το λιγότερο αποτελεσματικό

και πιο απογοητευτικό στυλ ηγεσίας (Shamir & Eilam-Shamir, 2018).

Ομοίως, η ενεργητική διαχείριση με εξαίρεση και η οργανική ηγεσία μπορούν να

θεωρηθούν ως παραδείγματα της ηγεσίας συναλλαγών. Συμπεριλαμβανομένης της

ηγεσίας Lassiez-faire και οι τρεις μοιράζονται την εστίαση στις συμπεριφορές των ηγετών

που προσανατολίζονται στην εργασία και όλες υπογραμμίζουν την εννοιολογική εκτίμηση

του πώς λειτουργεί η ηγεσία. Ο Bass (2000) αναφέρει ότι η συναλλακτική ηγεσία έχει τις

ρίζες της σε θεωρίες ενίσχυσης του κινδύνου, στις οποίες οι υφισταμένοι τιμωρούνται ή

ανταμείβονται για ορισμένες ενέργειες και η συμμετοχή των ηγετών είναι χαμηλή έως

ότου εμφανιστούν αποτυχίες ή διαταραχές (Louis et al., 2010). Ένας ενεργός ηγέτης θα

επιβάλει προκαθορισμένες ποινές σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις αποτυχίες και
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να επαγρυπνεί σε περίπτωση που πρέπει να ληφθούν οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα. Οι

δραστήριοι ηγέτες, σε αντίθεση με τους παθητικούς ομολόγους τους, αναζητούν τακτικά

αποτυχίες και επινοούν συστήματα που προειδοποιούν για επικείμενες αποτυχίες πριν

εμφανιστούν (Cunliffe & Eriksen, 2011). Οι παθητικοί ηγέτες σπάνια εμπλέκονται και

τείνουν να αντιδρούν μόνο όταν έχουν ειδοποιηθεί για αποτυχίες, δεν λειτουργούν υπό

ένα προκαθορισμένο σχέδιο δράσης ή ένα σύστημα τιμωριών και ανταμοιβών. Αυτοί οι

ηγέτες παραμένουν πιστοί στο status quo και δεν ενθαρρύνουν την εξαιρετική δουλειά

(Kark & Shamir, 2013). Ανεξάρτητα από το αν ένας ηγέτης είναι ενεργός ή παθητικός, η

πλειοψηφία των σχολίων του προς τους οπαδούς είναι αρνητική στο περιεχόμενο και

προωθεί ένα status quo που δεν αναπτύσσει τους οπαδούς (Louis et al., 2010). Σε τέτοιες

καταστάσεις, οποιαδήποτε διακοπή από τη ρουτίνα ή την αλλαγή των συνθηκών θα

απαιτήσει παρέμβαση του ηγέτη, καθώς οι εργαζόμενοι αποθαρρύνονται από το να

σκεφτούν για τον εαυτό τους και να λύσουν προβλήματα, ενώ δεν τους έχει δοθεί

αυτονομία να αναπτύξουν εμπιστοσύνη ή να μάθουν από τις εμπειρίες τους.

Η συναλλακτική ηγεσία έχει περιγραφεί από τους Gutierrez, Hilborn και Defeo (2011) ως

μια διαδικασία δημιουργίας ισχυρών προσδοκιών με τους εργαζόμενους και με τη

διαπραγμάτευση σαφώς του τι θα αποκομίσουν οι οπαδοί για να ανταποκριθούν στις

προσδοκίες αυτές. Παρά το γεγονός ότι εξετάστηκαν τα αρνητικά στοιχεία από πολλές

έρευνες σχετικά με την ηγεσία, η θεωρητική γνώση έχει συνδέσει τις ενδεχόμενες

ανταμοιβές που σχετίζονται με τη συναλλακτική ηγεσία με θετικά αποτελέσματα

οργανωτικής συμπεριφοράς (Antonakis & House, 2014). Οι συμπεριφορές αντιδραστικής

ή συναλλακτικής ηγεσίας περιλαμβάνουν αποποιήσεις ευθυνών και δικαιολογίες (Eagly &

Carli, 2012). Περιλαμβάνουν επίσης τακτικές που υπάρχουν για να αποφευχθεί η λήψη

οριστικών μέτρων, όπως η υπερβολική συμμόρφωση, η χαλάρωση, η παρεμπόδιση και η

παραποίηση των ευθυνών και η παραποίηση (Hemsworth, Muterera & Baregheh, 2013).

Τέτοιες συμπεριφορές και τακτικές προσφέρονται για μια αμυντική και

αυτοκατευθυνόμενη στάση ηγεσίας και ως τέτοια μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή μόνο

όταν χρησιμοποιήται για την προστασία των συμφερόντων του συνόλου από σοβαρή

εξωτερική απειλή (Van Dierendonck, 2011).

Αναμφισβήτητα, η ενεργητική διαχείριση και η οργάνωση της ηγεσίας αποτελούν

παραδείγματα της διαδραστικής ηγεσίας που μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει σε δύο

αλληλεπικαλυπτόμενες αλληλεπιδράσεις, μία από την εμπλοκή της ηγεσίας και η άλλη

από τη συμμετοχή του ακολούθου. Η ηγεσία Lassiez-faire συμβαίνει όπου υπάρχει μικρή
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συμμετοχή από τους ηγέτες ή τους οπαδούς και η ηγεσία των συναλλαγών όταν υπάρχει

μεγάλη συμμετοχή τόσο των ηγετών όσο και των οπαδών, αλλά σε μια πολύ προφανή

ιεραρχική δομή.

1.7. Χαρακτηριστικά στοιχεία του ηγέτη

Η ηγετική θέση σε μία επιχείρηση ή οργανισμό επηρεάζει την αποδοτικότητα της

επιχείρησης προς την κατεύθυνση των στόχων που έχουν τεθεί. Στο πλαίσιο αυτό έχουν

δημιουργηθεί διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να

διαθέτει ο ηγέτης. Οι περισσότερο γνωστές είναι:

• Η θεωρία των χαρακτηριστικών που βασίζεται στις ικανότητες του ατόμου.

• Η θεωρία της συμπεριφοράς που βασίζεται στην εκπαίδευση.

• Η θεωρία του απρόοπτου που βασίζεται στην τυχαία ανάδειξη του ηγέτη.

• Η θεωρία του μετασχηματισμού που βασίζεται στην ικανότητα του ηγέτη να

εμψυχώνει τους εργαζομένους μέσω αλλαγών.

Ακάμα, απαραιτήτως ο ηγέτης θα πρέπει να διαθέτει (Λανάρα, 2004):

α) Γνώση του αντικειμένου.

β) Εμπειρία στο αντικείμενο.

γ) Δεξιοτεχνία

δ) Εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

ε) Να είναι παραγωγικός.

ζ) Να λαμβάνει ικανοποίηση από την εργασία του

Οι δεξιότητες – σημαντικά χαρακτηριστικά του ηγέτη μπορούν να ομαδοποιηθούν στις

παρακάτω πέντε κατηγορίες.

α) Σχηματισμός μοντέλου λειτουργίας. Η πρώτη από τις πέντε πρακτικές ηγετικών

δεξιοτήτων είναι ο σχηματισμός ενός μοντέλου λειτουργίας (Kouzes & Posner, 2003).

Αυτή η πρακτική αναφέρει ότι οι ηγέτες πρέπει να έχουν διαμορφώσει τη δική τους φωνή

και προσωπικές αξίες δίνοντας το παράδειγμα ευθυγραμμίζοντας τις ενέργειές τους με

αυτές τις αξίες (Kouzes & Posner, 2003). Η μοντελοποίηση του τρόπου λειτουργίας και

συμπεριφοράς πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με τη μοντελοποίηση του εκάστοτε

ρόλου. Η μοντελοποίηση των ρόλων μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους

ηγέτες (Jiménez, Winkler & Dunkl, 2017), με την απόδοση των εργαζομένων στην

εργασία τους να ενισχύεται όταν αντιληφθούν πως το περιβάλλον εργασίας ή το κλίμα
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είναι υποστηρικτικό από τους ηγέτες του με βάση το μοντέλο των ρόλων (Popescu &

Predescu, 2016). Οι Kouzes και Posner (2003) διαπίστωσαν ότι η ποιοτική ισχυρή ηγεσία

στηρίζεται στο γεγονός πως οι περισσότεροι ηγέτες έχουν μια ισχυρή αίσθηση των

πεποιθήσεων και των αξιών τους. Οι αξίες είναι σημαντικές για τους ηγέτες καθώς

επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής κρίσης, της

αντίδρασης απέναντι στους άλλους και της ανάληψης δεσμεύσεων για προσωπικούς και

οργανωτικούς στόχους (Jiménez, Winkler & Dunkl, 2017). Το γεγονός αυτό υποστηρίζει

τη σημασία της μοντελοποίησης των ρόλων και του τρόπου με τον οποίο οι ηγέτες πρέπει

να στηρίζονται σε αξίες και δεξιότητες όπως η αριστεία, η φροντίδα, η δικαιοσύνη και η

πίστη (Popescu & Predescu, 2016).

β) Ο ηγέτης πρέπει να εμπνέει ένα κοινό όραμα. Η δεύτερη πρακτική ηγεσίας που

περιγράφεται από τους Kouzes και Posner (2003) αναφέρεται στη δυνατότητα του ηγέτη

να εμπνεύσει ένα κοινό όραμα. Αυτό σημαίνει ότι οι ηγέτες πρέπει να οραματίζονται ένα

μέλλον, με δυνατότητες και οφέλη για την οργάνωση και τους υπαλλήλους της. Οι ηγέτες

με όραμα θέλουν να επιτύχουν κάτι σημαντικό για τον εαυτό τους, για την οργάνωσή τους

και για τους υφισταμένους τους, επιτεύγματα που δεν είχε πετύχει κανένας πριν από

αυτούς (Kouzes & Posner, 2003). Η ηγεσία είναι επίσης συνεργατική, σύμφωνα με τους

Kouzes και Posner (2003), καθώς το όραμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο με την

συμμετοχή και άλλων ατόμων ώστε για να αποτελέσουν μέρος αυτών των υποσχέσεων

και των επιτευγμάτων. Σύμφωνα με τους Popescu και Predescu (2016) το όραμα είναι

ορατό στους ηγέτες, συχνά η εμπιστοσύνη των ηγετών και η αφοσίωση στο όραμα είναι

τόσο δυνατές που μπορούν να αφιερώσουν μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να το

μεταφέρουν στους υφισταμένους τους. Οι Kouzes και Posner (2003) συμφωνώντας με

τους Snyder και Graves (1994) αποδίδουν τις εμπειρίες των ηγετών και τις τρέχουσες

πρωτοβουλίες ως τρόπους δημιουργίας, υποστήριξης οραμάτων και αξιοποίησης της

ικανότητας συνεργασίας με άλλους. Ακολούθως, οι Sarros, Cooper και Santora (2011)

υποστηρίζουν την ιδέα της προώθησης του οράματος ως βασικής ικανότητας των ηγετών,

αλλά την καθορίζουν περαιτέρω τονίζοντας πως το όραμα είναι μόνο μία από τις πλευρές

της ηγετικής συμπεριφοράς, με την ανάπτυξη σεναρίων να βοηθά τα μέλη της ομάδας να

επεκτείνουν τις στρατηγικές για να επιτύχουν το όραμα αυτό. Ακόμα, οι Kouzes και

Posner (2003) σημειώνουν ότι το όραμα είναι απαραίτητο, καθώς όλα τα μέλη της ομάδας

επιθυμούν έναν ηγέτη που είναι προσανατολισμένος προς το μέλλον και έχει αίσθηση της

κατεύθυνσης. Η ιδέα του οράματος υποστηρίζεται και από τη μελέτη του Cappelli (2015)
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που χρησιμοποίησε ηλεκτροεγκεφαλογράφημα για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Η

μελέτη, χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια που συνδέονται με τον εγκέφαλο των ατόμων,

μέτρησε την έκταση στην οποία τα σήματα μετακινούνται σε μέρη του εγκεφάλου. Η

μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μεγαλύτερη κίνηση, που υποδηλώνει μεγαλύτερη

συνοχή, συνδέθηκε με άτομα που είχαν περισσότερο περιεκτικά και συλλογικά

μελλοντικά οράματα για τις οργανώσεις (Cappelli, 2015). Αντιθέτως, όσοι είχαν λιγότερη

συνοχή είχαν πιο εξατομικευμένες απόψεις και ίσως περισσότερο εγωιστικά σχέδια

(Cappelli, 2015).

γ) Πρόκληση αποδοχής καινοτομιών. Προσθέτοντας στα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά

γνωρίσματα του ηγέτη, οι Kouzes και Posner (2003) υποδεικνύουν ότι ο ηγέτης θα πρέπει

να έχει την ικανότητα να προκαλέσει την αποδοχή αλλαγών. Η αποδοχή αλλαγών,

συνδυάζεται με το γεγονός πως οι ηγέτες πρέπει να είναι καινοτόμοι. Ο Adair (2006)

αναφέρει ότι η καινοτομία είναι κάτι περισσότερο από την ύπαρξη ιδεών. Συγκεκριμένα,

περιλαμβάνει τη διαδικασία της επιτυχούς εισαγωγής αυτών των ιδεών και την

ενσωμάτωση ενός νέου τρόπου λειτουργίας στον οργανισμό με στόχο τη βελτίωσή του.

Παρά ταύτα, οι προκλήσεις αποδοχής καινοτομιών πρέπει να έχουν νόημα για τον ίδιο τον

ηγέτη και τον οργανισμό. Οι ηγέτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η καινοτομία θα κάνει τη

διαφορά. Η Adair (2006) αναφέρει πως οι υπερβολικά προκλητικές ενέργειες ή οι

υπερβολικά καινοτόμες ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα, καθώς ενώ η

καινοτομία είναι μια φυσική ανθρώπινη δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οργανωτικής

ζωής, θα πρέπει να είναι τόσο σκόπιμη όσο και προγραμματισμένη, καθιστώντας έτσι πιο

πολύτιμη την ηγετική ικανότητα.

δ) Ενεργοποίηση των άλλων για ενέργειες. Η ενεργοποίηση των άλλων στην πράξη

περιγράφει ότι οι ηγέτες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συνεργασία παρέχοντας στόχους

συνεργασίας και οικοδόμηση εμπιστοσύνης (Kouzes & Posner, 2003). Το χαρακτηριστικό

αυτό περιγράφει επίσης ότι οι ηγέτες θα πρέπει να ενισχύουν τους άλλους με το να

μοιράζονται δύναμη και θέληση. Αρχικά οι ηγέτες πρέπει να παρέχουν στόχους

συνεργασίας, με τη συνεργασία να είναι η κρίσιμη ικανότητα για την επίτευξη και τη

διατήρηση υψηλών επιδόσεων. Για να προωθηθεί η συνεργασία, οι ηγέτες πρέπει να

δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης, να διευκολύνουν μια θετική αλληλεξάρτηση και να

υποστηρίξουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων. Οι Hallinger και Heck (2010)

υποστηρίζει τη συνεργατική ηγεσία σημειώνοντας ότι είναι απαραίτητο για τους ηγέτες να

γνωρίζουν πώς να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν αποτελεσματικές συνεργασίες με
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άλλους στην οργάνωσή τους. Ένας ηγέτης μπορεί να βελτιώσει αυτή την ικανότητα

ενισχύοντας τη συνεργασία μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχής και της ανταλλαγής

πληροφοριών μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μελών. Ο Wepner (2011) υποστηρίζει τη

συνεργατική ηγεσία εξηγώντας ότι οι περισσότερες αναφορές στην ηγεσία

επικεντρώνονται μόνο στις προσωπικές ιδιότητες και τις δεξιότητες των ηγετών. Ωστόσο,

ο ίδιος ερευνητής σημειώνει πως η ηγετική συνεργασία είναι εξίσου σημαντική, με τις

ομάδες εντός ενός οργανισμού να λειτουργούν με βάση την κοινή εξουσία και τη

διαχείριση μεταξύ τους, αντί να κατευθύνονται από την κορυφή.

ε) Ενθάρρυνση της καρδιάς. Οι ηγετικές ικανότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα του

ηγέτη να αναγνωρίζει τη συνεισφορά των ατόμων, δείχνοντας εκτίμηση, δημιουργώντας

ένα πνεύμα ενότητας και ομαδικότητας (Kouzes & Posner, 2003). Η ενθάρρυνση της

καρδιάς συνδέεται στενά με την ιδέα της συναισθηματικής νοημοσύνης (Εmotional

Intelligence). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης και

αντιμετώπισης των εσωτερικών δυνάμεων, του συναισθήματος και της διάθεσης καθώς

και των αντιδράσεων, των αισθήσεων και των συναισθημάτων των ατόμων γύρω τους

(Kerr et al., 2006). Οι Chen, Jacobs και Spencer (1998) έδειξαν ότι η Συναισθηματική

Νοημοσύνη οφείλεται για την επιτυχία του περίπου 90% των ηγετικών θέσεων. Επίσης, η

Συναισθηματική Νοημοσύνη θεωρείται ως συναισθηματική γνώση και η γνώση μπορεί να

διδαχθεί και να αναπτυχθεί μέσα στα άτομα (Kerr et al., 2006). Πολλοί επαγγελματίες και

ερευνητές πιστεύουν ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη μπορεί να βελτιωθεί μέσω

προγραμμάτων ανάπτυξης και κατάρτισης (Popescu & Predescu, 2016). Ο Kerr et al.

(2006) σκιαγραφεί τη σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι

ακόμη και η πιο δαπανηρή εκπαίδευση μπορεί να αποτύχει, αλλά ανεξάρτητα από αυτή, η

Συναισθηματική Νοημοσύνη αναδύεται ως το κομμάτι που λείπει από τους οργανισμούς

ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Ο Kouzes και ο Posner (2003) συμφωνούν με τον

Kerr et al. (2006) και σημειώνουν ότι όταν οι ηγέτες αποκαλύπτουν τα πράγματα για τον

εαυτό τους και δημιουργούν μια συναισθηματική σχέση με τους οπαδούς τους, φαίνονται

πιο ευάλωτοι, γεγονός που τους καθιστά πιο ανθρώπινους και επομένως πιο έμπιστους.

Πέρα όμως από το ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ηγέτη, τα στελέχη μίας

επιχείρησης με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες

και με τον τρόπο αυτό να ανταπεξέλθουν σε πιθανές μελλοντικές δυσκολίες. Επομένως,

ακόμα και αν κάποιος δεν διαθέτει τα στοιχεία του ηγέτη εκ των προτέρων, θα μπορούσε

μέσω της εκπαίδευσης να καλλιεργήσει μία ηγετική συμπεριφορά.
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1.8. Εταιρική εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ηγεσίας

Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό τρόπο με τον οποίο οι ηγετικές δεξιότητες

μεταφέρονται στους υπαλλήλους. Τα τελευταία εξήντα χρόνια, ο τομέας της εταιρικής

κατάρτισης εξελίχθηκε από την κύρια εστίαση των επιχειρήσεων στην κατάρτιση των

ατόμων ώστε να βελτιώσουν την απόδοση της εργασίας τους εντός μιας περισσότερο

ολοκληρωμένης εστίασης στην ατομική, ομαδική και συνολική βελτίωση των

οργανωτικών επιδόσεων (Popescu & Predescu, 2016). Η Latuha (2009) επισημαίνει ότι

καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει γίνει παγκόσμιο και πιο απαιτητικό, πολλές

εταιρείες αυξάνουν τις προσπάθειές τους για να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα το οποίο είναι μοναδικό για τον οργανισμό αυτό και είναι δύσκολο να

αναπαραχθεί από άλλες εταιρείες. Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν αυξηθεί με την

πάροδο των ετών και έχουν εξελιχθεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι έχουν τις

δεξιότητες που απαιτούνται για να πετύχουν στο χώρο εργασίας και να βοηθήσουν την

οργάνωση να αναπτυχθεί (Nica, 2015). Για παράδειγμα, οι Rothwell et al. (2003)

σημειώνουν ότι υπάρχουν τρεις τρόποι για να επιτευχθεί η εκμάθηση στο χώρο εργασίας.

Ο πρώτος τρόπος είναι η εκπαίδευση. Αυτή εφαρμόζεται για διάφορους λόγους, όπως η

κατάρτιση για νέους υπαλλήλους, η εξειδίκευση των υπαλλήλων για ειδικές αποστολές

εντός ενός οργανισμού ως ένας τρόπος για να αρχίσουν να βοηθούν στην ανάπτυξή του ή

η κατάρτιση που προετοιμάζει τους εργαζόμενους για να ανταποκριθούν σε κρίσιμες

δραστηριότητες. Ο δεύτερος τρόπος είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, το

οποίο επιδιώκει να προχωρήσει από την εφαρμογή μεμονωμένων λύσεων, όπως η

εκπαίδευση, στη διαχείριση των διαδικασιών αλλαγής του οργανισμού και στην ατομική

εξέλιξή τους (Rothwell et al., 2003). Τέλος, ο τρίτος τρόπος είναι η μάθηση και η

απόδοση στο χώρο εργασίας, καθώς συνδυάζει τα ταλέντα των οργανωτικών μελών από

πολλούς κλάδους για τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης μέσω της μάθησης

(Rothwell et al., 2003). Ο Demo et al. (2015) υποστηρίζει τη σημασία της κατάρτισης και

του τρόπου με τον οποίο γίνεται καθώς αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τις

οργανώσεις ώστε να εξασφαλίσουν την προσωπική επιτυχία των εργαζομένων. Ένας

άλλος τρόπος με τον οποίο οι ηγετικές δεξιότητες παραδίδονται στους υπαλλήλους είναι

μέσω της εκπαίδευσης στην τάξη, δηλαδή της εκπαίδευσης μέσω της παρακολούθησης

σεμιναρίων, ημερίδων αλλά και ολοκληρωμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων (Nica,

2015).

1.9. Αποτελέσματα της «καλής ηγεσίας»
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Το μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας, το οποίο κυριαρχούσε τα τελευταία χρόνια

και φαίνεται ότι έχει επικυρωθεί από πολλές έρευνες, συνδέθηκε σαφώς με θετικά

αποτελέσματα επιδόσεων (Demo et al., 2017). Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η

μετασχηματιστική ηγεσία έχει θετική επίδραση σε επιμέρους μεταβλητές των σχέσεων

οπαδών και ηγετών, όπως η ικανοποίηση από την εργασία, η εμπιστοσύνη και η

ψυχολογική ευεξία. Στο περιβάλλον μίας μονάδας υγείας, οι διάφορες πτυχές των

σχέσεων εργαζομένων και ηγέτη, έχει βρεθεί πως έχουν θετικό αντίκτυπο στην περίθαλψη

που εστιάζει στον ασθενή.

Οι Read και Laschinger (2015) δηλώνουν ότι η μετασχηματιστική ηγετική συμπεριφορά

επηρεάζει τις ανάγκες των υπαλλήλων και τους ωθεί να ξεπεράσουν το δικό τους

συμφέρον προς το συμφέρον της οργάνωσης. Ακόμα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η

μετασχηματιστική ηγεσία συνδέεται με την αυξημένη ικανοποίηση των εργαζομένων και

την οργανωτική δέσμευση, την ικανοποίηση από την εποπτεία, με επιπλέον προσπάθεια,

πρόθεση ενεργειών, οργανωτική προσήλωση και τη γενική απόδοση των εργαζομένων. Η

ποιότητα της ηγεσίας έχει συνδεθεί με μια σειρά αποτελεσμάτων στην ψυχολογία της

επαγγελματικής υγείας (Demo et al., 2017). Ειδικότερα, θετικά αποτελέσματα όπως η

ψυχολογική ευημερία και το οργανωτικό κλίμα ασφάλειας και αρνητικά αποτελέσματα,

συμπεριλαμβανομένου του άγχους των εργαζομένων, των καρδιαγγειακών παθήσεων, και

συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία, όπως η χρήση αλκοόλ, έχουν συνδεθεί με την

ποιότητα της ηγεσίας που ασκείται. Επομένως, ο ηγέτης και η ηγετική συμπεριφορά

μπορεί να αποβεί πολύ σημαντική για έναν οργανισμό και μέσω της κατάλληλης

διαχείρισης να οδηγήσει σε πολύ θετικά αποτελέσματα.

Κεφάλαιο 2ο Συναισθηματική Νοημοσύνη

2.1. Αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη
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Η αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως “η ικανότητα να

αντιλαμβάνεται κανείς τα συναισθήματά του, να διακρίνει μεταξύ τους και να

χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να καθοδηγήσει τις σκέψεις και τις ενέργειές του”

(Kidwell, Hardesty & Childers, 2007). Ως αποτέλεσμα, η κλίμακα αυτή βασίζεται στην

αυτοπεποίθηση των καταναλωτών για την αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη τους και

την αντιμετωπίζει ως μια ενεργή διαδικασία. Για τη μέτρηση της αντιληπτής

συναισθηματικής νοημοσύνης έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς αρκετοί διαφορετικοί

τρόποι. Η κλίμακα meta-mood trait (TMMS) χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει πώς

αντιλαμβάνονται τα άτομα τις συναισθηματικές δυνατότητες τα άτομα που έχουν και

εξετάζει τις ικανότητες των καταναλωτών να αντιλαμβάνονται συναισθήματά τους

(Kidwell et al., 2011). Ένας άλλος τύπος κλίμακας συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ-i)

αξιολογεί διαστάσεις όπως ο τρόπος με τον οποίο οι αντιλήψεις των καταναλωτών για τα

συναισθηματικά τους επηρεάζουν τις κοινωνικές τους σχέσεις καθώς και πως οι

αντιλήψεις επηρεάζονται από εξωτερικές επιρροές όπως οι προϋπάρχουσες κοινωνικές

δεξιότητες και η αυτοεκτίμηση (Kidwell, Hardesty & Childers, 2007). Υπάρχει επίσης το

ερωτηματολόγιο συναισθηματικής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται στην παρούσα

έρευνα, το οποίο περιλαμβάνει δείκτες που λαμβάνουν υπόψη τις εξωτερικές επιρροές

στις αντιλήψεις των καταναλωτών για τα συναισθήματά τους (Petrides, Frederickson &

Furnham, 2004). Ωστόσο, η κλίμακα TMMS, αν και όχι τόσο ολοκληρωμένη, επιτρέπει

μια πιο άμεση και εστιασμένη μέτρηση των αντιλήψεων των καταναλωτών για τη

συναισθηματική τους νοημοσύνη (Kidwell, Hardesty & Childers, 2007).

Η αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη χρησιμοποιείται παραδοσιακά στις μελέτες που

σχετίζονται με την υγεία ως μέτρηση της ψυχολογικής ευημερίας και του τρόπου με τον

οποίο οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν κατάλληλα την καθημερινή ζωή (Kidwell et al.,

2011). Για παράδειγμα, η έλλειψη αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης στους

καταναλωτές μπορεί να υποδηλώνει οξείες ψυχικές διαταραχές (Cavallo & Brienza, 2006).

Οι καταναλωτές με μεγαλύτερο βαθμό προσοχής προς το συναίσθημα ήταν πιθανό να

αναφέρουν συμπτώματα σωματικού στρες (Cavallo & Brienza, 2006). Επιπλέον, οι

καταναλωτές που υποφέρουν από στέρηση ύπνου ενδέχεται επίσης να βιώσουν μείωση

των αντιλήψεων συναισθηματικής νοημοσύνης και δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (Kidwell,

Hardesty & Childers, 2008).

Η αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες

ψυχολογίας που εξετάζουν συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών. Για παράδειγμα, μια
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μελέτη από τους Kidwell, Hardesty και Childers (2008) διερεύνησε πώς η αντιληπτή

συναισθηματική νοημοσύνη θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι

καταναλωτές θεωρούν τους εαυτούς τους διαπραγματευτές. Ο έλεγχος για τα

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, το επίπεδο των αντιλήψεων των καταναλωτών για

την αποκατάσταση των συναισθημάτων επηρεάζουν το πόσο αποτελεσματικοί θα ήταν οι

καταναλωτές σε περίπτωση διαπραγμάτευσης. Μια άλλη μελέτη των Extremera και

Fernandez-Berrocal (2005) εξέτασε το πώς η αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη

μπορεί να επηρεάσει την ικανοποίηση από τη ζωή. Οι καταναλωτές που σημείωσαν

υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης εμφάνισαν και υψηλότερη ικανοποίηση από

τη ζωή. Αυτή η κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί για να μελετήσει τις δημιουργικές

προσωπικότητες, βρίσκοντας ότι εκείνοι με υψηλή αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη

είναι πιο πιθανό να έχουν δημιουργικές προσωπικότητες (Cavallo & Brienza, 2006).

Επίσης, η κλίμακα αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης περιλαμβάνει την προσοχή

των καταναλωτών προς τα συναισθήματά τους, τη σαφήνεια ως προς την κατανόηση των

συναισθηματικών τους καταστάσεων και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την

ικανότητά τους να επουλώνουν και να ρυθμίζουν τις συναισθηματικές τους συνήθειες.

Πρόσφατες μελέτες στην ιατρική και την ψυχολογία χρησιμοποίησαν την κλίμακα meta-

mood των Salovey et al. (1995) για να διερευνήσουν την ικανοποίηση από την ζωή, την

αυτοεκτίμηση, την αντιληπτή αυτο-αξιολόγηση και την υποκειμενική ευτυχία (Tsarenko

& Strizhakova, 2013).

Εάν οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τη δική τους συναισθηματική νοημοσύνη υψηλά,

τότε είναι περισσότερο διατεθειμένοι να ρυθμίσουν ή να ενισχύσουν την τρέχουσα

συναισθηματική τους κατάσταση. Όπως καταδεικνύεται, εκείνοι με υψηλή αντιληπτή

συναισθηματική νοημοσύνη είναι πιθανό να ενεργούν τακτικά κατά τη δική τους

αντιληπτή συναισθηματική κατάσταση (Kidwell, Hardesty & Childers, 2008). Επιπλέον,

ορισμένοι από αυτούς είναι πιθανόν να έχουν εμπιστοσύνη στο Brand name κάποιων

προϊόντων ή υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, αν έχουν ισχυρή εμπιστοσύνη στα εμπορικά

σήματα, μπορεί να είναι περισσότερο διατεθειμένοι να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα

προϊόντα ή εμπειρίες κατανάλωσης για να χειραγωγήσουν ή να ενισχύσουν την τρέχουσα

συναισθηματική τους κατάσταση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί εάν οι

καταναλωτές έχουν υψηλή αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτοί οι καταναλωτές

είναι πιθανό να επιδιώξουν μια ιδιαίτερη ικανοποίηση για να επουλώσουν ή να ρυθμίσουν

ένα συγκεκριμένο συναίσθημα. Εάν οι καταναλωτές έχουν αφοσίωση στο Brand name
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ενός προϊόντος, θα είναι περισσότερο διατεθειμένοι να το αγοράσουν ως μέρος της

επιδιωκόμενης ικανοποίησής τους. Όσοι έχουν χαμηλή αντιληπτή συναισθηματική

νοημοσύνη ίσως να μην είναι τόσο συντονισμένοι με τα συναισθήματά τους και επομένως

έχουν μια μικρή τάση για ενεργό διαχείριση της συναισθηματικής τους κατάστασης

(Cavallo & Brienza, 2006). Ως αποτέλεσμα, ίσως είναι λιγότερο διατεθειμένοι να

δοκιμάσουν εμπειρίες κατανάλωσης για να επουλώσουν ή να ρυθμίσουν ενεργά τη δική

τους συναισθηματική κατάσταση. Επιπλέον, η χαμηλή αντιληπτή συναισθηματική

νοημοσύνη κάποιων καταναλωτών, μπορεί να οφείλεται εν μέρει στην στέρηση του ύπνου,

η οποία μπορεί επίσης να προκαλέσει μείωση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (Kidwell,

Hardesty & Childers, 2008).

Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια έρευνα σχετικά με την ενεργητική

συναισθηματική προσοχή των καταναλωτών, τη σαφήνεια, την κατανόηση και την

επιδιόρθωση. Αν και σχετίζεται με αυτή τη μελέτη, η θεωρία της διαχείρισης της διάθεσης

δεν χρησιμοποιείται εδώ. Σύμφωνα με τον Zillmann (1984), η θεωρία διαχείρισης της

διάθεσης τοποθετεί τη συναισθηματική αποκατάσταση στο υποσυνείδητο του ατόμου.

Επιπλέον, οι Bryant και Zillmann (1984) αποδεικνύουν ότι τα μέσα, όπως το τηλεοπτικό

περιεχόμενο, μπορούν να επιλεγούν υποσυνείδητα για να ρυθμίσουν ή να επιδιορθώσουν

συγκεκριμένες συναισθηματικές καταστάσεις. Η ψυχαγωγία μπορεί να επιτευχθεί

ανάλογα με το αν ο καταναλωτής αναζητά κάποιο είδος διέγερσης ή απελευθέρωσης

(Cavallo & Brienza, 2006).

Όπως επισημαίνεται από τους Tsarenko και Strizhakova (2013), πολλές έρευνες για τη

διαχείριση της διάθεσης έχουν διεξαχθεί χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες που πλαισιώνουν

τη διακριτική παρατήρηση της συμπεριφοράς και όχι την ενδοσκόπηση των χρηστών των

μέσων ενημέρωσης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να

ερμηνεύουν διαφορετικά το περιεχόμενο των μέσων, ανάλογα με τις δικές τους αντιλήψεις,

ενδιαφέροντα και εξοικείωση με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, είναι

πιθανό οι καταναλωτές να παρακολουθούν ένα θλιβερό ή καταθλιπτικό περιεχόμενο, και

να μετακινούν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με αυτό (Tsarenko & Strizhakova, 2013).

2.2. Συμπεριφορά του εργαζομένου και Συναισθηματική Νοημοσύνη
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2.2.1 Ατομική ευημερία και συναισθηματική νοημοσύνη

Ένα σύνολο συναισθημάτων σχετίζονται άμεσα με την συναισθηματική

νοημοσύνη. Συναισθήματα όπως η αυτοεκτίμηση, η ευεξία, η κοινωνική δέσμευση, η

συναισθηματική δέσμευση και η ευεξία αποτελούν σημεία που οδηγούν στην κοινωνική

και συναισθηματική επιτυχία (Gabbott, Tsarenko & Mok, 2011). Η Συναισθηματική

Νοημοσύνη σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αποφυγή αρνητικών συναισθημάτων αλλά

και με την αντίθετη τάση για βίωση θετικών συναισθημάτων και υποκειμενικής ευεξίας

(Subjective well-being) (Gabbott, Tsarenko & Mok, 2011). Γενικότερα, η Συναισθηματική

Νοημοσύνη συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ευημερίας και χαμηλότερα επίπεδα άγχους

και καταπόνησης (Saloveyet al., 1999). Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι με υψηλά επίπεδα

Συναισθηματικής Νοημοσύνης παρουσιάζουν υψηλότερες κοινωνικές ικανότητες και

κοινωνικές διασυνδέσεις οι οποίες τους υποβοηθούν στην κάλυψη των προσωπικών και

κοινωνικών τους αναγκών (Gabbott, Tsarenko & Mok, 2011). Επομένως, γεγονός

αποτελεί πως οι ενέργειες των ατόμων καθώς και η συμπεριφορά τους σχετίζονται άμεσα

με τα συναισθήματα που νιώθουν και την ερμηνεία των παρεχόμενων πληροφοριών

(Heffernan et al., 2008).

2.2.2. Προσανατολισμός προς το χρήμα και Συναισθηματική Νοημοσύνη

Η συναισθηματική νοημοσύνη η οποία ορίζεται ως η έννοια που αφορά μια πιο

αποτελεσματική διαδικασία επεξεργασίας και διαχείρισης των συναισθημάτων (Mayer,

Salovey, & Caruso, 2000), έχει αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του να

αντιμετωπίζεις θέματα που σχετίζονται με τα συναισθήματα και εμπλέκουν την έννοια του

χρήματος. Oι άνθρωποι τείνουν να αντιλαμβάνονται, να αποτιμούν και να μεταχειρίζονται

τα χρήματα διαφορετικά (Kidwell, Hardesty & Childers, 2007). Οι οικονομικοί

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου των αξιών και των στάσεων, διαδραματίζουν ένα

σημαντικό ρόλο στη ζωή και οι αλληλεπιδράσεις τους με ψυχολογικές έννοιες

ενδιαφέρουν την ψυχολογία. Η σχέση ανάμεσα στις στάσεις απέναντι στο χρήμα και την

συναισθηματική νοημοσύνη είναι στο φάσμα ειδικού ενδιαφέροντος διότι οι έρευνες

έχουν δείξει ότι το χρήμα τείνει να είναι διαποτισμένο με βασικά συναισθήματα (Ennis,

Hobfoll, & Schroeder, 2000). Οι στάσεις των ανθρώπων απέναντι στο χρήμα φαίνεται να

αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εμπειρίας και των οικονομικών

συνηθειών (Kidwell, Hardesty & Childers, 2007).
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Οι Wernimont & Fitzpatrick (1972) βρήκαν ότι το χρήμα είχε συμβολική αξία όπως ότι

αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα άνεσης και ασφάλειας, αλλά επίσης αποτυχίας ή

ανεπάρκειας σε κάποιες περιπτώσεις. Οι Kidwell, Hardesty και Childers, 2007 (1993)

βρήκαν ότι ομάδες ατόμων που δεν εργάζονται, όπως επίσης και οι φοιτητές, τείνουν να

έχουν μια αίσθηση ανεπάρκειας που σχετίζεται με το χρήμα. Ο Forman (1987) διατυπώνει

ότι η συμπεριφορά σε σχέση με τα χρήματα είναι ελάχιστα ορθολογική αλλά διέπεται από

ισχυρές και συχνά παραγνωρισμένες συναισθηματικές δυνάμεις.

Έρευνες υποδεικνύουν ότι οι προσωπικές επιδιώξεις για δύναμη, απόκτηση γοήτρου και

της ικανότητας να εντυπωσιάσεις τους άλλους δίνει αφορμή για εξάντληση και γενικότερα

μικρότερη ευημερία (Taute, McQuitty & Sautter, 2011). Υπάρχουν πολλές πιθανές

εξηγήσεις για την σχέση μεταξύ των δυνατών κινήτρων των χρημάτων και της χαμηλής

ευημερίας. Μια εύλογη εξήγηση μπορεί να είναι ότι τα δυνατά κίνητρα του χρήματος

μειώνουν την αίσθηση της αυτονομίας που σχετίζεται συνήθως με την εσωτερική

παρακίνηση (Kidwell, Hardesty & Childers, 2007). Ο Tang (1992) βρήκε ότι άτομα τα

οποία έδιναν αξία στα χρήματα ένοιωθαν ότι ελέγχονταν από εξωτερικούς παράγοντες και

εξέφραζαν έναν υψηλότερο βαθμό συμπτωμάτων που συνδέονται με το άγχος. Οι Brief,

Brett, Raskas, & Stein (1997) διαπιστώνουν ότι μια αίσθηση ατομικού ελέγχου

προλαμβάνει την αρνητική επιρροή όπως προκαλείται από θέματα που αφορούν τα

χρήματα. Μια άλλη πιθανή εξήγηση για την σχέση μεταξύ της εμμονής απέναντι στο

χρήμα και της χαμηλής ευημερίας είναι ότι η επιδίωξη του χρήματος θεωρείται τόσο

σημαντική όπου δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να περάσεις με τους φίλους, ή με την

οικογένεια σου. Παρότι αυτό μπορεί να αντανακλά μια συνειδητή επιλογή, η έλλειψη

στην προσαρμογή της ζωής που προκύπτει, μπορεί τελικά να δίνει αφορμή για επιδείνωση

στην ευημερία (Taute, McQuitty & Sautter, 2011). Με δεδομένο ότι το χρήμα δεν είναι

πρωταρχικής σημασίας σε συναισθηματικά νοήμοντα άτομα, αυτό θα μπορούσε να είναι

μια εύλογη εξήγηση. Τα άτομα με υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη προσαρμόζονται

καλύτερα κοινωνικά υπό την έννοια ότι βιώνουν λιγότερο αντικρουόμενες απαιτήσεις

όσον αφορά τον χρόνο τους μεταξύ δουλειάς, οικογένειας και ελεύθερου χρόνου (Kidwell,

Hardesty & Childers, 2007). Το κίνητρο για επιτυχία, εύκολη προσαρμογή και

συναισθηματική σταθερότητα διευκολύνει την ικανότητα να καθυστερήσει την

ικανοποίηση της μελλοντικής κατανάλωσης (Kidwell, Hardesty & Childers, 2007). Αυτό

σημαίνει ότι άτομα που έχουν συνείδηση του προυπολογισμού τους έτειναν να είναι κατά

κάποιο τρόπο πιο προσανατολισμένα προς το στόχο τους, ευπροσάρμοστα, και
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συναισθηματικά σταθερά. Τα συναισθηματικά νοήμοντα άτομα δίνουν αξία στο χρήμα

λιγότερο ως σύμβολο δύναμης, status και γοήτρου καθώς μετρώντας την Συναισθηματική

Νοημοσύνη πρωταρχικά ως νοητική ικανότητα, η έννοια συνδέεται με μικρό βαθμό

προσανατολισμού απέναντι στο χρήμα. Επιπλέον το κίνητρο του επιτεύγματος συνήθως

αποδίδεται σε ανθρώπους με υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη (Kidwell, Hardesty &

Childers, 2007) και δεν απορρέει από ένα κίνητρο να αποκτήσεις χρήματα για την

συμβολική τους αξία της ισχύος, του γοήτρου και του κύρους. Αυτό θα μπορούσε να

σημαίνει ότι υψηλότερος βαθμός εσωτερικής παρακίνησης θα μπορούσε να βρίσκεται

μεταξύ ατόμων με υψηλότερο επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης.

Μια πιο ακριβής αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων είναι άμεσα συσχετισμένη με

την ενσυναίσθηση και ότι οι δυο αυτές μεταβλητές σχετίζονται με ένα υψηλό βαθμό

προσαρμοστικότητας στη ζωή (Taute, McQuitty & Sautter, 2011) καθώς μετρώντας την

Συναισθηματική Νοημοσύνη ως διάσταση, ο χαμηλός προσανατολισμός προς το χρήμα

είναι συνδεδεμένος με υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη, με μια έμφαση στην

οικονομική αυτό-δραστικότητα. Οι λιγότερο προσανατολισμένοι προς το χρήμα ήταν πιο

ακριβείς όταν προσδιόριζαν συναισθήματα από τις εκφράσεις του προσώπου και κατά

κάποιο τρόπο πιο κατηγορηματικοί όπως επίσης και καλύτερα προσδιορισμένοι

κοινωνικά. Οι λιγότερο προσανατολισμένοι προς το χρήμα βρέθηκαν ότι είναι πιο

σταθεροί συναισθηματικά, συντονισμένοι μέσω επιδίωξης και περισσότερο ικανοί να

αντέξουν μια αποτυχία και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά απαιτητικές προκλήσεις.

Προφανώς, μια ικανότητα να προσαρμόζεσαι σε ενδεχόμενες απαιτήσεις που

προκαλούνται από συναισθήματα, φαίνεται να επεκτείνεται σε καλύτερη

προσαρμοστικότητα στο να αντιμετωπίζεις θέματα που αφορούν το χρήμα.

Οι Roberts και Sepulveda (1999) διαπίστωσαν ότι η στάση απέναντι στο χρήμα είναι

ανεξάρτητη από το εισόδημα, όπως αρχικά διαπιστώθηκε από τους Yamauchi and

Templer (1982). Μια ανάλογη διαπίστωση είναι ότι το εισόδημα φαίνεται να είναι ένας

ανεπαρκής τρόπος πρόβλεψης όταν εξετάζονται συναισθηματικές και συμπεριφορικές

συσχετίσεις με την παθολογία του χρήματος (Furnham & Okamura, 1999). Ο Tang

διαπίστωσε ότι η υποστήριξη του χρήματος ως μέσο απόκτησης εξουσίας συνδέεται με

χαμηλή ικανοποίηση από την δουλειά, το εισόδημα και τους συναδέλφους καθώς και την

συνολική ικανοποίηση από την ζωή. Σε μια επόμενη μελέτη του (1995) διαπιστώθηκε ότι

η αντίληψη του χρήματος ως αγαθό έτεινε να σχετίζεται με την προσεκτική αποταμίευση

και το χαμηλό άγχος.
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Οι Engelberg και Sjoberg υπέδειξαν ότι υψηλά επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης

υποδηλώνουν ένα λιγότερο ξεκάθαρο προσανατολισμό προς το χρήμα και μια καλύτερη

αίσθηση της οικονομικής αυτό-δραστικότητας. Τα λιγότερο προσανατολισμένα άτομα

προς το χρήμα τείνουν να δίνουν μια ισότιμη προτεραιότητα στην δουλειά και τον

ελεύθερο χρόνο, το οποίο έχει δειχθεί να είναι η περίπτωση με τα άτομα με υψηλή

Συναισθηματική Νοημοσύνη (Sjoberg, 2001). Μια ξεκούραστη και πιο έμπιστη στάση

απέναντι στο χρήμα φαίνεται να συνδέεται με μια πιο ευρεία κοινωνική ολοκλήρωση,

πιθανώς εξαιτίας μιας πιο σπουδαίας αντίληψης να λαμβάνεις και να επεξεργάζεσαι

συναισθηματικές πληροφορίες. Οι προσανατολισμένοι προς το χρήμα άνθρωποι τείνουν

να δίνουν προτεραιότητα στην δουλειά σε σχέση με τις κοινωνικές οικονομικές

υποχρεώσεις γιατί για αυτά τα άτομα είναι χρήμα και όχι ένα κοινωνικό δίκτυο που

αντιπροσωπεύει έναν αποσβεστήρα, υποστήριξη ή μια αίσθηση ασφάλειας.

2.2.3. Απόδοση των εργαζομένων και μέτρηση της ευημερίας

Η απόδοση είναι μια έννοια η οποία μετράται σε όρους κέρδους από επενδύσεις

(ROI), τιμολόγησης, μακροχρόνιου κέρδους, κόστους μετοχών, συνολικό κόστος οφέλους

(Carr & Smeltzer, 2000), συνολικά οφέλη της εταιρείας, χρόνος απόκρισης, ποιότητα

εργασίας, χρόνος απόκρισης των προμηθευτών, ικανοποίηση από την σχέση με τη

διοίκηση, αφοσίωση στην σχέση με την επιχείρηση, προστιθέμενη αξία, προστιθέμενη

αξία από κοινού (εργαζομένου και διοίκησης) (O’Toole & Donaldson, 2002). Μέτρα

μέγιστης απόδοσης που βασίζονται στην ικανότητα και τους δείκτες προσωπικής

διασκευής είναι η SWB, ο ρυθμός που αντιμετωπίζεις κάτι, το αντιληπτό άγχος, η

ικανοποίηση από την ζωή, η ικανοποίηση από τις κοινωνικές σχέσεις και η κατάθλιψη.

Η υποκειμενική ευημερία (SWB) μπορεί να εκτιμηθεί με μέτρα τόσο νοητικά όσο και

συγκινησιακά. Η νοητική πλευρά εκτιμάται μέσω της κλίμακας SWLS (Satisfaction with

Life Scale). Η συναισθηματική πλευρά εκτιμάται μέσω του ABS (Affect Balance Scale).

Οι διαφορές των ατόμων σχετικά με την στάση τους απέναντι στο χρήμα, έχουν κυρίως

διερευνηθεί σε σχέση με τις αξίες, την συμπεριφορά και τα δημογραφικά στοιχεία. Η

στάση απέναντι στο χρήμα φαίνεται να καθορίζεται από την ικανότητα να

διαχειριζόμαστε θέματα που σχετίζονται με τα συναισθήματα. Η Συναισθηματική

Νοημοσύνη είναι πιθανά μια χρήσιμη έννοια με σκοπό να μελετήσουμε το βαθμό στον

οποίο οι ατομικές διαφορές στη στάση απέναντι στο χρήμα μπορούν να εξηγηθούν από

την συναισθηματική ικανότητα. Οι Kidwell, Hardesty και Childers, 2007 (1982)
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κατασκεύασαν το MAS (Money Attitude Scale), με το οποίο προσδιόρισαν πέντε

παράγοντες. Το MAS θεωρήθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς η κλίμακα φαίνεται να

συλλαμβάνει διαστάσεις που συνδέονται με το χρήμα. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται

γιατί εκτιμά την οικονομική συμπεριφορά που υπό κανονικές συνθήκες θεωρείται

ορθολογική (προσεκτική χρήση του χρήματος και σχεδιασμός για το οικονομικό μέλλον

κάποιου). Αυτή η άποψη αποκλίνει στην ουσία από την ψυχολογική και συναισθηματικά

σχετιζόμενη σχέση που αντανακλώνται στα στοιχεία του MAS. Ο Furnham (1984)

ανέπτυξε το MBBS (Money Beliefs and Behavior Scale) για να διερευνήσει την σχέση

μεταξύ δημογραφικών μεταβλητών και νομισματικών αξιών. Και οι δυο κλίμακες,

απέφεραν διαστάσεις που σχετίζονται από την μια πλευρά, με το να αντιλαμβάνεσαι το

χρήμα ως σύμβολο δύναμης (power), γοήτρου (status) και κύρους (prestige) και από την

άλλη αποταμιεύοντας ή διατηρώντας χρήματα. Το MBBS επίσης αποκάλυψε μια

διάσταση που σχετίζεται με την εμμονή με τα χρήματα, όπου βρέθηκε ότι μειώνεται με το

υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Μια άλλη κλίμακα που αναπτύχθηκε για να μετρήσει

την συμπεριφορά απέναντι στο χρήμα είναι η MES (Money Ethic Scale) όπως

αναπτύχθηκε από τον Tang (1992). Η κλίμακα αυτή έχει έξι κύριους παράγοντες οι οποίοι

σχετίζονται με την δύναμη που συνδέεται με τον πλούτο, με την αποταμιευτική

συμπεριφορά και με την αντίληψη του χρήματος ως καλό ή κακό, ένα σημάδι επίτευξης

και μια πιθανότητα να κερδίσεις τον σεβασμό των άλλων.

Τέλος, η συναισθηματική νοημοσύνη των εργαζομένων έχει βρεθεί πως συνδέεται με την

αποφυγή και την καλύτερη διαχείριση των συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον (Carr

& Smeltzer, 2000). Συγκεκριμένα, τα άτομα με υψηλά επίπεδα συναισθηματικής

νοημοσύνης εμπλέκονται λιγότερο συχνά σε ενδο-επιχειρησιακές διαμάχες.

Κεφάλαιο 3ο Διαχείριση Συγκρούσεων

3.1. Ορισμός των συγκρούσεων



37

Η σύγκρουση χαρακτηρίζεται ως «η αντιληπτή ή πραγματική ασυμβατότητα των

αξιών, των προσδοκιών, των διαδικασιών ή των αποτελεσμάτων μεταξύ ενός ή

περισσοτέρων μερών σε πρακτικά και / ή διαπροσωπικά ζητήματα» (Ting-Toomey, 1994).

Οι Putnam και Poole (1987) ορίζουν τη σύγκρουση ως την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων

που έχουν αντίθετη αντίληψη των στόχων, πεποιθήσεων και σκέψης και αναγνωρίζουν το

αντιτιθέμενο ως πιθανό εμπόδιο όταν προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους

(Easterbrook et al., 1993).

Παρά τους αναφερθέντες ορισμούς των συγκρούσεων από διάφορες οπτικές γωνίες, η

διαπροσωπική σύγκρουση συναντάται σε μεγαλύτερο βαθμό στις Ελληνικές επιχειρήσεις,

ενώ στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες, η διαπολιτισμική σύγκρουση

είναι αρκετά συχνή. Ο Ting-Toomey (1999) εξηγεί ότι οι διαπροσωπικές συγκρούσεις

είναι "η αντιληπτή ή πραγματική ασυμβατότητα των αξιών, των κανόνων, της διαδικασίας

ή των στόχων ανάμεσα σε δύο τουλάχιστον αλληλοεξαρτώμενα άτομα πάνω σε κάποιο

αντικείμενο, περιεχόμενο, ή συμπεριφορά". Όσον αφορά τις διενέξεις εντός των

οργανισμών, οι Putnam και Poole (1992) δίνουν μια ταξινόμηση τεσσάρων τύπων, η

οποία κατηγοριοποιεί τις συγκρούσεις σε διαπροσωπικές, διαπραγματευτικές,

ενδοομαδικές και δια-οργανωτικές. Με άλλα λόγια, οι συγκρούσεις εντός των

οργανώσεων θα μπορούσαν να είναι μεμονωμένες, ατομικές, εντός μίας ομάδας και

συγκρούσεις ομάδων ή διαφωνίες οργανώσεων.

Ακόμα, οι Owens και Valesky (2007) υποστηρίζουν ότι οι συγκρούσεις μέσα σε έναν

οργανισμό είναι αναπόφευκτες και επίσης θεωρούν τη σύγκρουση ως πηγή οφέλους που

μπορεί να διεγείρει δημιουργικές λύσεις στην επίλυση των προβλημάτων εάν διαχειριστεί

καλά. Επιπλέον, όταν εφαρμόζεται ο κατάλληλος τρόπος διαχείρισης των συγκρούσεων,

οι συγκρούσεις θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία

και να επηρεάσουν θετικά ολόκληρο τον οργανισμό (Goncalves et al, 2016).

3.2. Η διαδικασία των ενδοεπιχειρησιακών συγκρούσεων

Οι Folger, Poole και Stutman (2001) δηλώνουν ότι η διαδικασία σύγκρουσης

περνάει από πέντε στάδια. Στις αρχές της διαφωνίας, η σύγκρουση θεωρείται
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«λανθάνουσα», μέχρι να συμβεί κάποιο περιστατικό κατά τη διάρκεια του δεύτερου

σταδίου, η «φάση έναρξης», προκαλώντας το ένα ή το άλλο μέρος να ενεργήσει ή να

απαντήσει, όπου η «αλληλεπίδραση μετατρέπεται σε εξισορροπητική δύναμη». Στη

«φάση εξισορρόπησης» οι δύο πλευρές ακολουθούν κάποια τακτική ώστε να καταλήξουν

σε συμφωνία ή συμβιβασμό, που οδηγεί στην επόμενη φάση την «εξισορρόπηση της

εξουσίας» όπου οι εμπλεκόμενες ομάδες συνειδητοποιούν την ποινή και αντιμετωπίζουν

το αποτέλεσμα της σύγκρουσης. Καθώς ο χρόνος εξελίσσεται και η αλλαγή είναι εμφανής,

η «φάση διακοπής» συμβαίνει όταν τα μέρη αναγνωρίζουν τις πιθανές συγκρούσεις και

την ανάγκη αντιμετώπισης της άλλης πλευράς. Το μοντέλο αυτό ακολουθεί έναν συνεχή

κύκλο έως ότου βρεθεί μια λύση (Folger, et al., 2001).

Ο Pondy (1976) δημιούργησε ένα μοντέλο σύγκρουσης που είναι παρόμοιο με αυτό των

φάσεων σύγκρουσης του Folger, και των συνεργατών του αλλά σε επίπεδο οργανισμού. Η

σύγκρουση ξεκινά αρχικά ως «λανθάνουσα», όταν οι στόχοι είναι ασυμβίβαστοι, αλλά δεν

γίνεται καμία ενέργεια. Ο Pondy επισημαίνει επίσης ότι αν η σύγκρουση είναι

λανθάνουσα ή όχι, μπορεί να γίνει αντιληπτή. Σε αυτή τη φάση, τα λανθάνοντα θέματα

είναι ορατά. Αυτό συμβαίνει όταν η αντιπαράθεση είναι «αντιληπτή». Στη συνέχεια, η

σύγκρουση γίνεται αισθητή όταν οι δύο πλευρές επηρεάζονται από τη σύγκρουση και τα

συναισθήματα μεταβάλλονται και δρουν αρνητικά στον αντίπαλο. Η σύγκρουση

μετατρέπεται σε προφανή» σύγκρουση, όταν οι δύο πλευρές ενεργούν για τις αντιληπτές

και αισθητές διαφορές (Folger, et al, 2001). Το τελικό στάδιο είναι γνωστό ως «μετά το

τέλος» όταν τα κόμματα αναπτύσσουν νέες σχέσεις και φτάνουν σε ένα αποτέλεσμα το

οποίο στη συνέχεια αξιολογείται. Η δυναμική των συγκρούσεων μπορεί να επηρεαστεί

από παράγοντες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και περιβαλλοντικούς

παράγοντες στους οργανισμούς.

3.3. Θετική και αρνητική οπτική μίας ενδοεπιχειρησιακής διαμάχης

Η σύγκρουση είναι μια κινητήρια δύναμη για την ιστορία, μια δράση που

αποσκοπεί στην οικοδόμηση μιας συναίνεσης. Η σύγκρουση είναι ένα αναπόφευκτο,

διαδεδομένο φαινόμενο, αλλά πολλοί άνθρωποι τείνουν να το θεωρούν καταστροφικό,

αποδιοργανωτικό και αναγωγικό από μια αρνητική οπτική και περιλαμβάνει μόνο την

ανταλλαγή σωματικής δύναμης ή χτυπήματος. Είναι ένα έμφυτο, εγγενές φαινόμενο στους

ανθρώπους και εμφανίζεται σε επίπεδο ατόμου, εθνικό ή διεθνές (Root, 2014).
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Αναμφισβήτητα, οι συγκρούσεις συνήθως θεωρούνται ως δυσάρεστες ή ακόμα και

αγωνιώδεις. Ωστόσο, είναι επίσης θετικές καθώς η σύγκρουση συχνά προσφέρει ευκαιρίες

για ανάπτυξη νέων προοπτικών. Η σύγκρουση μπορεί να είναι η δύναμη που μας βοηθά

να προχωρήσουμε πέρα   από ένα πρόβλημα (Skinner, 2010). Για έναν μέσο άνθρωπο

είναι μια επιλογή ή ευκαιρία για μετασχηματισμό, αλλαγή και ανάπτυξη.

Ο Rahim (2011) θεωρεί τη σύγκρουση ως ουσιαστική και συναισθηματική. Η ουσιαστική

σύγκρουση, γνωστή και ως γνωστική ή ως προς το ζήτημα σύγκρουση, είναι απαραίτητη

για την αποτελεσματική στρατηγική επιλογή ενός ατόμου. Προτείνεται ότι αυτή η

σύγκρουση εργασιών είναι επωφελής καθώς οι διαφωνίες έχουν να κάνουν με καθήκοντα,

πολιτικές και άλλα επιχειρηματικά ζητήματα τα οποία απαιτούν ένα μέτριο επίπεδο στον

οργανισμό, καθώς έχει θετικές επιπτώσεις στην απόδοση των εργαζομένων και των

ομάδων. Υπάρχει όμως μια διαφορά μεταξύ χαμηλών και υψηλών επιπέδων συγκρούσεων.

Η πολύ μικρή σύγκρουση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να απουσιάζουν τα άτομα και οι

ομάδες από τις νέες ευκαιρίες ή τις πιθανές εξελίξεις που μπορούν να βελτιώσουν τις

επιδόσεις τους, ενώ η υπερβολική διάσπαση μπορεί να οδηγήσει στην μη εκπλήρωση των

καθηκόντων των ατόμων και πρέπει να μετριάζεται (Rahim, 2011).

Μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι ομάδες και τα άτομα με ουσιαστικές συγκρούσεις έχουν

καλύτερες επιδόσεις και έχουν βελτιωθεί με δεξιότητες λήψης αποφάσεων, αλλά πρέπει

να ειπωθεί ότι αυτό σχετίζεται κυρίως με υπαλλήλους που εκτελούν καθήκοντα μη

συνηθισμένα και όχι με εκείνους που εκτελούν τυποποιημένα καθήκοντα (Rahim, 2011).

Παρόλο που οι ουσιαστικές συγκρούσεις έχουν την προοπτική των ωφελειών,

εξακολουθούν σε κάποιες περιπτώσεις να είναι πολύ επιβλαβείς καθώς μπορούν να

μειώσουν την αφοσίωση στην ομάδα εργασίας και την οργάνωση (Rahim, 2011).

Η συναισθηματική σύγκρουση είναι η απόκλιση που πρέπει να μειωθεί, καθώς μπορεί να

καταστρέφει την ατομική και ομαδική απόδοση. Τα ζητήματα που σχετίζονται με αυτό το

είδος σύγκρουσης είναι οι αρνητικές αντιδράσεις των οργανωτικών μελών, επομένως αυτή

η σύγκρουση ονομάζεται επίσης σύγκρουση σχέσεων και συναισθηματική σύγκρουση

(Rahim, 2011). Τα αρνητικά αποτελέσματα που παρατηρούνται στα υψηλά επίπεδα

ουσιαστικών συγκρούσεων είναι παρόμοια με αυτά που παράγουν οι συναισθηματικές

συγκρούσεις, αποδυναμώνουν την ομάδα εργασίας και την οργανωτική πίστη και

δέσμευση, αυξάνουν τον κύκλο εργασιών των υπαλλήλων και μειώνουν την ικανοποίηση,

με το άγχος να είναι η κύρια αιτία των αρνητικών αποτελεσμάτων. Αυτοί οι παράγοντες
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συμβάλλουν στην παρεμπόδιση της προόδου της ομάδας και του ατόμου, καθώς αυτός ο

τύπος σύγκρουσης παρεμβαίνει στην προσπάθεια που σχετίζεται με τα καθήκοντα, διότι

τα μέλη εστιάζουν στη μείωση των απειλών, στην αύξηση της εξουσίας και στην

προσπάθεια οικοδόμησης της συνοχής κατά στην εκτέλεση εργασιών. Η σύγκρουση

αναγκάζει τα μέλη να είναι αρνητικά, ευερέθιστα και ανυπότακτα (Rahim, 2011).

Γενικότερα, είναι ευκολότερο να εντοπίζονται τα αρνητικά σε οποιαδήποτε κατάσταση

αλλά η σύγκρουση δεν πρέπει να θεωρείται μονοδιάστατη, καλή ή κακή, καταστροφική ή

δημιουργική και να αποφεύγεται με κάθε κόστος. Είναι σημαντικό τα άτομα να δουν τη

σημασία της αντιμετώπισης της σύγκρουσης αντί της παραδοσιακής στρατηγικής της

αποφυγής της (Wisinski, 1993).

Γεγονός αποτελεί πως δεν μπορούν όλες οι συγκρούσεις να επιλυθούν, αλλά οι

περισσότερες συγκρούσεις που εμφανίζονται μπορούν να αντιμετωπιστούν, μπορούν να

βοηθήσουν στην οικοδόμηση σχέσεων και να αποτελέσουν κίνητρο για αλλαγή. Σε

γενικές γραμμές, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να μάθουν πολλά για τον εαυτό τους,

συνειδητοποιώντας τα δυνατά τους σημεία και με αυτό τον τρόπο να εξελιχθούν. Η

επιθυμία ή η ανάγκη να υπερασπιστούμε τη δική μας άποψη μπορεί να αναπτύξει μέσα

μας τα ταλέντα που προηγουμένως ήταν κρυμμένα (Whitfield, 1994). Η σύγκρουση

μπορεί να δημιουργήσει ένα ομαδικό πνεύμα και να δημιουργήσει έναν κοινό σκοπό,

μπορεί να βοηθήσει τους υπαλλήλους που αντιμετωπίζουν συμπτώματα άγχους που έχουν

αρνητικές επιπτώσεις στο άτομο ψυχολογικά, διανοητικά και σωματικά, να οδηγήσει σε

υψηλή αρτηριακή πίεση, άγχος, αϋπνία, αδυναμία χαλάρωσης ή εγκατάλειψης, χαλάρωση

ή απώλεια ψυχραιμίας, απώλεια ενδιαφέροντος για ευχάριστες δραστηριότητες και χόμπι

και στην ανάπτυξη νευρικών συνηθειών (Whitfield, 1994).

Οι συγκρούσεις μπορούν να καταστρέψουν τις επαγγελματικές σχέσεις, να

δημιουργήσουν μια απόμακρη στάση. Η σύγκρουση μπορεί να σημαίνει σύγχυση και

ασάφεια και να προσθέσει ένταση σε ένα ήδη αγχωτικό περιβάλλον, για να μην

αναφέρουμε το κόστος. Η θετική σύγκρουση μπορεί να τονώσει την αύξηση της

παραγωγικότητας και τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων. Μπορεί επίσης να

δημιουργήσει νέους τρόπους εξέτασης καταστάσεων και, συνεπώς, μεγαλύτερης

δημιουργικότητας (Stone, 1999). Αλλά η παραβίαση των συγκρούσεων δημιουργεί

εμπόδια στην ατομική και οργανωτική αποτελεσματικότητα, εκτροχιάζοντας την ομαδική

εργασία και προσθέτοντας το άγχος στο χώρο εργασίας (Stone, 1999). Η ανησυχία για τις
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εταιρείες που επιλύουν τις συγκρούσεις είναι ότι κάποιες είναι χρονοβόρες, και διαρκούν

μερικές φορές εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια. Εξαιτίας αυτού, η επίλυση της εκκρεμούς

διαφωνίας θα καθυστερήσει έως ότου γίνει το τρέχον έργο ή όταν η σύγκρουση έχει κάνει

τον κύκλο της. Αυτό οδηγεί σε δυσαρμονία, τεταμένες σχέσεις, έλλειψη δέσμευσης και

κακή απόδοση. Οι επιπτώσεις για έναν οργανισμό είναι οι πιθανότητες κακής φήμης, οι

δυστυχισμένοι εργαζόμενοι, η μείωση της παραγωγής και της ποιότητας.

Ωστόσο, η σημαντική πτυχή στην οποία δεν δίνεται μεγάλη προσοχή είναι το κόστος

επίλυσης της σύγκρουσης. Η έγκαιρη ανίχνευση και η λύση της σύγκρουσης προτιμάται

για να αποφευχθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη από τα σχετικά έξοδα. Αν ένας ξένος

εισέλθει στις διαβουλεύσεις, το κόστος είναι αναπόφευκτο να αυξηθεί δραματικά. Τα

έξοδα που προέκυψαν κατά την πρόσληψη ενός ειδικού με υψηλά προσόντα είναι μερικές

φορές περισσότερα από τα οποία η εταιρεία έχει υπολογίσει στον προϋπολογισμό και

περιλαμβάνει ταξίδια, διαμονή, φαγητό και αμοιβή. Σε περίπτωση απόλυσης, αυτό

σημαίνει ότι μια θέση είναι κενή. Εάν η πρόσληψη ενός υπαλλήλου εσωτερικά δεν είναι

δυνατή, η αναζήτηση ενός πιθανού εργαζομένου είναι δαπανηρή. Η κατάρτιση και ο

χρόνος για το νέο υπάλληλο να εγκατασταθεί πρέπει να ληφθεί υπόψη (Root, 2014).

Υπάρχουν δύο μορφές σύγκρουσης, συγκεκριμένα, οι λειτουργικές και οι δυσλειτουργικές.

Η λειτουργική σύγκρουση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις

συγκρούσεις που είναι θετικές και οδηγούν σε πρόοδο, επίτευγμα ή σε ένα αποτέλεσμα

που ήταν απροσδόκητα καλό. Η δυσλειτουργική σύγκρουση εμποδίζει την πρόοδο,

αποτρέπει επιτυχίες και καθυστερεί την επιτυχία (Whitfield, 1994).

Παρόλο που οι λειτουργικές συγκρούσεις είναι καλές, αφήνοντας τη σύγκρουση να τρέξει

τη φυσική της πορεία μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της. Η ικανότητα

διαφοροποίησης μεταξύ λειτουργικής και δυσλειτουργικής σύγκρουσης έχει αποδειχθεί

ότι είναι μερικές φορές δύσκολη για ορισμένους και η διάκριση μεταξύ των δύο γίνεται

σαφέστερα αναδρομικά.

Όπως αναφέρθηκε από τον Whitfield (1994), δεν υπάρχει πραγματική επιλογή παρά να

διαχειριστεί μία επειχείρηση κάθε σύγκρουση, είτε θεωρείται λειτουργική είτε όχι, καθώς

δεν είναι ποτέ ξεκάθαρη από την αρχή και πολλοί δεν μπορούν να δουν το αποτέλεσμα

μιας σύγκρουσης.

3.4. Τύποι ενδοεπιχειρησιακής διαμάχης
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Η αντιμετώπιση των κοινωνικών συγκρούσεων είναι επομένως σύνθετη και έχει

διαφορετικά επίπεδα στα οποία συμβαίνει. Όπως αναφέρθηκε από τον Jeong (2008), η

πολυπλοκότητα των συγκρούσεων διαφέρει, ανάλογα με το αν επικεντρώνεται στις

διαπροσωπικές, μεταξύ ομαδικών και διεθνών οργανισμών ή σε παγκόσμιες ατζέντες.

Υπάρχουν τέσσερα πρωταρχικά επίπεδα συγκρούσεων εντός ενός οργανισμού,

συγκεκριμένα:

 Εσωτερικές συγκρούσεις

Η εσωτερική σύγκρουση βιώνεται μέσα στον εαυτό του ατόμου (Bradshaw, 2008) και

περιλαμβάνει την εσωτερική επικοινωνία. Αυτή η σύγκρουση δεν είναι συνήθως εμφανής

σε κάποιο άλλο άτομο, δεν εξαρτάται από μια σχέση αλλά γενικά είναι αποτέλεσμα μίας

(Tillett & French, 2006). Καθώς συμβαίνει αυτό μέσα στον εαυτό του άλλοι δεν

γνωρίζουν την εσωτερική μάχη που επηρεάζει με τη σειρά της τις επιδόσεις και τις

σχέσεις του ατόμου.

 Διαπροσωπικές συγκρούσεις

Η διαπροσωπική σύγκρουση (μεταξύ ατόμων), συμβαίνει μεταξύ φίλων, μελών της

οικογένειας και, σε επιχειρηματικό πλαίσιο, συναδέλφων, διοίκησης και υπαλλήλων, ενώ

οι μεγάλες διαμάχες σε μεγαλύτερες ομάδες ονομάζονται διατμηματικές συγκρούσεις

(Bradshaw, 2008).

 Σύγκρουση εντός μίας ομάδας

Η σύγκρουση εντός μίας ομάδας πραγματοποιείται μέσα σε μια ομάδα ατόμων. Αν ένα

μέλος της ομάδας επηρεάζει αρνητικά την πρόοδο μιας ομάδας, τα άλλα μέλη της ομάδας

μπορούν να εκφράσουν δυσμενείς συμπεριφορές προς το εν λόγω άτομο. Μια ομάδα σε

αυτή την περίπτωση ορίζεται ως ένας αριθμός ατόμων που θέλουν ή υποχρεούνται να

έχουν συνεχή σχέση μεταξύ τους και υποχρεούνται να συνεργάζονται (Tillett & French,

2006).

 Συγκρούσεις μεταξύ ομάδων

Η σύγκρουση μεταξύ ομάδων αναφέρεται στις αντιδράσεις, τις διαφωνίες και τις διαμάχες

μεταξύ ομάδων όπως αναφέρθηκαν. Αυτός ο τύπος σύγκρουσης μπορεί να είναι πολύ
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έντονος και δαπανηρός για τους εμπλεκόμενους. Κάτω από υψηλότερα επίπεδα

ανταγωνισμού και συγκρούσεων, τα μέρη αναπτύσσουν στάσεις ο ένας προς τον άλλο, οι

οποίες χαρακτηρίζονται από δυσπιστία, ακαμπτότητα, και εστίαση μόνο στο συμφέρον

του ατόμου. Αυτός ο τύπος σύγκρουσης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω εκπροσώπων

κάθε μέρους. Είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ διαμάχης μεταξύ ομάδων και

διαμάχης μεταξύ ομάδων, καθώς μια μεγαλύτερη ομάδα μπορεί να χωριστεί σε μικρότερες

ομάδες, δημιουργώντας μια νοοτροπία που χωρίζεται αντί να είναι μέρος της μεγαλύτερης

ομάδας που επιτυγχάνει τον ίδιο στόχο (Tillett & French, 2006).

 Διενέξεις μεταξύ των οργανώσεων

Υπάρχουν δύο μορφές υποσυγκρουόμενων τύπων που εμπίπτουν στην ορολογία των

οργανωτικών συγκρούσεων, της ενδοεπιχειρησιακής και της διοργανικής σύγκρουσης

αντίστοιχα. Αυτή η μορφή οργανωτικής σύγκρουσης διαφέρει καθώς δεν συμβαίνει εντός

της εταιρείας αλλά μεταξύ οργανισμών που ασχολούνται με το εξωτερικό περιβάλλον

όπως οι ανταγωνιστικές εταιρείες.

3.5. Τα αίτια της ενδοεπιχειρησιακής διαμάχης

Οι πηγές των συγκρούσεων είναι ξεχωριστές και τείνουν να αλληλεπικαλύπτονται.

Η σύγκρουση δεν εμφανίζεται απλά από το πουθενά και εξαφανίζεται ξανά. Εάν η

σύγκρουση δεν επιλυθεί ή τουλάχιστον αναγνωριστεί, τα αποτελέσματα της σύγκρουσης

μπορεί να αυξηθούν (Zetland, 2011). Οι πηγές ή οι βάσεις των συγκρούσεων θεωρούνται

ως προϋπόθεση για τη σύγκρουση και μπορεί να είναι πολιτικές, κοινωνικές και

οικονομικές (Bradshaw, 2008). Ο Mayer (2000) δηλώνει ότι αν αναπτύξουμε ένα πλαίσιο

για την κατανόηση των πηγών των συγκρούσεων, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν

χάρτη συγκρούσεων που θα μας καθοδηγήσει μέσω της διαδικασίας σύγκρουσης. Ο

Bradshaw (2008) περιγράφει διάφορες πηγές συγκρούσεων που είναι συγκεκριμένες για

την οργανωτική συμπεριφορά:

 Στόχοι

Τα μέσα για την επίτευξη των στόχων του ατόμου διαφέρουν, ακόμη και αν υπάρχει

κοινός στόχος, οι άνθρωποι ενδέχεται να μην δουν με προσοχή την επιλογή που ταιριάζει

καλύτερα στην κατάσταση. Για να μπορέσει ένας οργανισμός να επιτύχει το όραμα και

την αποστολή του ή να επιτύχει τους στόχους του, αυτές οι πτυχές πρέπει να
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ανακοινώνονται στους υπαλλήλους, καθώς οι δηλώσεις αποστολής και οράματος

συμβάλλουν στην ενημέρωση και την καθοδήγηση τόσο του προσωπικού όσο και των

πελατών (Kotze, 2011). Τα κοινά ιδανικά και οι ευθυγραμμισμένοι στόχοι μπορούν να

αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

 Συγκρούσεις ρόλων

Η αβεβαιότητα ως προς τα όρια της αποδεκτής συμπεριφοράς αναδύεται και γίνεται όχι

μόνο η συνέπεια αλλά και η αιτία της σύγκρουσης (Anstey, 2008). Καθώς

πραγματοποιούνται οι αλλαγές, δημιουργούνται και διαφωνίες. αμφισημία και διαφωνία.

Όταν εργάζεστε με ανθρώπους, είναι σημαντικό να περιγράφονται οι περιγραφές εργασίας

και να προκαθορίζεται ο ρόλος των εργαζομένων. Η κατοχή βασικών γνώσεων σχετικά με

τις ευθύνες και τις προσδοκίες της θέσης δεν είναι αρκετή, καθώς μπορεί να προκαλέσει

σύγχυση και να οδηγήσει τους εργαζόμενους να αισθάνονται εγκλωβισμένοι με τις

ευθύνες τους.

 Κακή επικοινωνία

Οι άνθρωποι συχνά δεν επικοινωνούν με επιτυχία. Ο Mayer (2000) συνοψίζει τις

δεξιότητες επικοινωνίας δηλώνοντας ότι «τα καλά νέα είναι ότι οι δεξιότητες επικοινωνίας

μπορούν να μεταφερθούν, να εφαρμοστούν και να ενισχυθούν. Τα κακά νέα είναι ότι η

καλή επικοινωνία είναι πιο δύσκολη από ότι νομίζουν οι περισσότεροι». Οι

μεταβαλλόμενες σχέσεις οφείλονται στις συνέπειες της τεχνολογίας που άλλαξε τον τρόπο

με τον οποίο τα άτομα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στον εργασιακό χώρο.

Η επικοινωνία είναι απολύτως καθοριστική σε οτιδήποτε και ότι σχετίζεται με μια

οργάνωση, ωστόσο, όσο εύκολα μπορεί να επιλύσει ζητήματα, μπορεί να ξεκινήσει και

συγκρούσεις. Στην καρδιά τόσο της σύγκρουσης όσο και της επίλυσης είναι η επικοινωνία

(Mayer, 2000). Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας κατά την ανάθεση

εργασιών, κατευθύνσεων και κατά την επίλυση προβλημάτων σε τεταμένες καταστάσεις.

Στην επιχείρηση δεν υπάρχει χρόνος και η λειτουργία δεν μπορεί να σταματήσει για να

επιλυθούν τα προβλήματα. Η έλλειψη πληροφοριών και η κακή επικοινωνία επηρεάζουν

το εργατικό δυναμικό, συναισθηματικά και σωματικά.

 Συγκρούσεις προσωπικότητας
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Πρόσφατα οι οργανώσεις έχουν παρουσιάζουν ποικιλομορφία, με διαφορετικές θρησκείες,

πολιτισμούς, εθνικότητες και προσωπικότητες. Οι αξίες και οι συγκρούσεις μεταξύ των

φύλων αναμένεται επίσης να εμφανιστούν.

 Κακή διαχείριση

Παρόλο που κάθε ομάδα έχει τα δικά της καθήκοντα να ολοκληρώσει, όπως αναφέρεται

από τον Burke (2008), οι μονάδες εργασίας ή ομάδες σε οργανισμούς εξαρτώνται η μία

από την άλλη και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαφωνίες μεταξύ τους λόγω της

επανάληψης ή της αναδιάταξης διαδικασιών που δεν κοινοποιούνται σαφώς αρχικά ή δεν

διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Οι διαφωνίες ή οι ενδεχόμενες διαφωνίες θα πρέπει να

αντιμετωπιστούν άμεσα, ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση, καθώς οι δυστυχισμένοι

υπάλληλοι οδηγούν σε μείωση της παραγωγής και των επιδόσεων που επηρεάζουν την

κατώτατη γραμμή και τα κέρδη της εταιρείας.

 Οργανωτική Αλλαγή

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές μπορούν να θεωρηθούν ως μετάβαση. Η αλλαγή είναι

μια συνεχής διαδραστική διαδικασία (France & Bell, 1990) και δύσκολη, δεδομένου ότι οι

άνθρωποι είναι όντα της συνήθειας, και σε αυτήν την κατάσταση η πολύ αναγκαία εξέλιξη

πυροδοτεί συγκρουόμενα περιστατικά και είναι προφανές ότι ο καθένας από αυτούς οι

παράγοντες αλλαγής μπορούν να δημιουργήσουν κλίμα αβεβαιότητας και έντασης, με

αποτέλεσμα διαφωνίες.

3.6. Επιπτώσεις της ενδοεπιχειρησιακής διαμάχης

Είναι προφανές ότι η σύγκρουση έχει αρνητικές πτυχές και κοστίζει χρήματα,

ειδικά στην επιχείρηση. Η σύγκρουση εμφανίζεται παντού και δεν επηρεάζει μόνο τις

μικρές επιχειρήσεις, και μπορεί να επηρεάσει το εργατικό δυναμικό και τη θέση της

εταιρείας. Η κατανόηση των συνεπειών μιας σύγκρουσης μπορεί να βοηθήσει την

οργάνωση να επιτύχει ταχύτερη επίλυση και αποτελεσματικότερη συγκράτηση των

συνεπειών που μπορεί να προκύψουν (Ray, 2014). Ο Bradshaw (2008) ανέφερε τρεις

γενικές συνέπειες στις συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, και κάποιες ειδικότερες.

 Η σύνδεση με την αυτοεκτίμηση
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Η επιτυχία και η αποτυχία παράγουν μια σειρά αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων

των συναισθημάτων υπερηφάνειας, εμπιστοσύνης και ντροπής όπως εξηγείται από τους

Heatherton και Wyland (2001).

Η σύγκρουση σχετίζεται συχνά με την αυτοεκτίμηση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

(Tillett & French, 2006). Οι αλλαγές στην αυτοεκτίμηση συνέβησαν σε καταστάσεις όπου

το άτομο αισθάνθηκε ταπεινωμένο και απειλήθηκε το εγώ του (Heatherton & Wyland,

2001).

Ωστόσο, οι μελέτες δείχνουν ότι τα επίπεδα αυτοεκτίμησης έχουν μόνο κύριες και

συγκρατημένες επιπτώσεις στην απόδοση της εργασίας, όταν η αυτοεκτίμηση του ατόμου

δεν εξαρτάται από την απόδοση στο χώρο εργασίας (Ferris et al, 2010).

Η απόδοση της εργασίας έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με τα κέρδη, την

αποτελεσματικότητα και την επιβίωση του οργανισμού (Ferris, et al, 2010). Η χαμηλή

αυτοεκτίμηση συνδέεται με τη μειωμένη εργασία. Τέλος, ο ενθουσιασμός και η δέσμευση

είναι δύσκολο να διατηρηθούν όταν τα άτομα βιώνουν συνεχείς συγκρούσεις με τους

άλλους στην εργασία.

 Η σύνδεση με την ποιότητα

Η σύγκρουση δημιουργεί πνευματική και συναισθηματική κόπωση ακόμα και μετά την

επίλυση του προβλήματος. Ο χρόνος που έχει δαπανηθεί μπορεί τελικά να επηρεάσει τις

σχέσεις με τους συναδέλφους, καθώς αισθάνονται την ανάγκη να πάρουν θέση και να

συμμετάσχουν στη διαμάχη για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους ή τους

εμπλεκόμενους (Ray, 2014). Αυτές οι συμπεριφορές, ενέργειες και συναισθήματα

επηρεάζουν την ποιότητα της παραγόμενης υπηρεσίας, γεγονός που επηρεάζει το

περιθώριο κέρδους της εταιρείας.

Η Dana (1995) αναφέρει πως οι συγκρούσεις οδηγούν σε μείωση της ποιότητας των

αποφάσεων, και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων χρειάζονται πληροφορίες για να δώσουν

μια καλή απόφαση. Αλλά αν οι πληροφορίες διαστρεβλωθούν, αυτό μπορεί να έχει

αρνητικό αντίκτυπο ακόμα και στην καλύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εάν οι

σχέσεις μεταξύ του υπεύθυνου για τη λήψη αποφάσεων και των πηγών πληροφόρησης

(συναδέλφους, ανώτερους, υφισταμένους, προσωπικό υποστήριξης) είναι τεταμένες, οι

πληροφορίες που λαμβάνονται πιθανότατα θα είναι φτωχές (Dana, 1995). Τέλος, οι
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πληροφορίες, οι απόψεις και οι σκέψεις που δίνονται στις συναντήσεις θα βασίζονται

λιγότερο σε ότι είναι καλό για την εταιρεία και περισσότερο σε αυτό που είναι καλύτερο

για τον εαυτό των ατόμων.

 Πόροι

Όσον αφορά τους πόρους, ο όρος αυτός δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο οικονομικούς

παράγοντες. Οι συγκρούσεις συμβαίνουν όταν τα μέρη επιδιώκουν να πετύχουν

ασυμβίβαστους στόχους, λόγω περιορισμένων πόρων και συχνά ανταγωνίζονται ή

προσπαθούν να εξαλείψουν το άλλο μέρος για να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα. Σε

αλληλοσυγκρουόμενες καταστάσεις, οι υπάλληλοι και οι διευθυντές πρέπει να

παρακολουθήσουν συνεδριάσεις επίλυσης συγκρούσεων παρά να ασκούν τα καθήκοντά

τους καθώς η αποδοτικότητά τους θα είναι περιορισμένη. Αυτά τα άτομα πρέπει στη

συνέχεια να σπεύσουν να ολοκληρώσουν τα καθήκοντά τους και να προλάβουν τη

δουλειά τους με αποτέλεσμα η εργασία να μην ανταποκρίνεται στα πρότυπα που έχουν

τεθεί αρχικά. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι το ένα τρίτο του χρόνου του διευθυντή

δαπανήθηκε για την αντιμετώπιση συγκρούσεων με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται κατά

10% για τους επιβλέποντες της πρώτης γραμμής. Όπως αναφέρθηκε από την Dana (1995)

ένα τέταρτο του προϋπολογισμού μισθοδοσίας μπορεί να δαπανάται για την προστασία

της παραγωγικής εργασίας από τις καταστρεπτικές συνέπειες των συγκρούσεων. Τα

χρήματα, η προσπάθεια και ο χρόνος που δαπανώνται για την επίλυση των συγκρούσεων,

την εκπόνηση νέων πολιτικών και την πρόσληψη νέων υπαλλήλων και, σε σοβαρές

περιπτώσεις, δικαστικών αγωγών, την προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων και την

προετοιμασία αυτών που μετακινούνται στα τμήματα αποτελούν σοβαρές επιπτώσεις για

τη λειτουργία της επιχείρησης (Ray, 2014).

 Δημόσια εικόνα

Σύμφωνα με τον Ray (2014) η σύγκρουση έχει αρνητική επίδραση στη δημόσια εικόνα

μιας επιχείρησης, επηρεάζοντας τους πελάτες και την εμπορική δραστηριότητα της

εταιρείας, καθώς μπορεί να θεωρηθεί αποτρεπτικός παράγοντας για δυνητικούς πελάτες,

μελλοντικούς ή τρέχοντες υπαλλήλους και για τις νέες συναλλαγές με τους επενδυτές,

ειδικά εάν η σύγκρουση δημοσιοποιηθεί, καθώς τα άτομα ενδέχεται να μεταδώσουν φήμες

για την εταιρεία σε ξένους και να παρουσιάσουν αρνητική εικόνα στο κοινό.

 Απώλεια ειδικευμένων εργαζομένων και αναδιάρθρωση
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Συχνά, η σύγκρουση κλιμακώνεται σε ένα σημείο όπου οι απολύσεις, η επανατοποθέτηση

και η παραίτηση θεωρούνται ως οι μόνες επιλογές. Όποια επιλογή έχει επιλεγεί, έχει ως

αποτέλεσμα απώλεια επενδύσεων, σε δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες. Αυτό

δεν είναι μόνο μια απώλεια, αλλά και αυξάνει το κόστος της διακοπής της εργασίας και

της πρόσληψης και κατάρτισης νέων υπαλλήλων. Αν η αλλαγή της θέσης ή του ρόλου

ενός υπαλλήλου είναι δυνατή, αυτό οδηγεί σε αλλαγή των καθηκόντων κάποιου, αλλαγή

του προσώπου στον οποίο κάποιος αναφέρει ή αλλαγή της σύνθεσης των ομάδων

εργασίας γεγονός που μπορεί να μειώσει τις εντάσεις μεταξύ των ανθρώπων (Dana, 1995).

 Σαμποτάζ

Αυτή η συνέπεια των συγκρούσεων είναι πιθανότατα το λιγότερο εύκολα αναγνωρίσιμο

κόστος σύγκρουσης καθώς η δολιοφθορά είναι κρυμμένη πίσω από ένα μανδύα από

«τυχαία» λάθη και δικαιολογίες (Dana, 1995). Όταν οι σχέσεις είναι τεταμένες,

επηρεάζουν την παραγωγή των αγαθών, την απιστία των εργαζομένων και τις σχέσεις των

εργαζομένων.

 Κόστος για την υγεία των εργαζομένων

Αρκετές απουσίες οφείλονται σε συγκρούσεις, αλλά μπορεί να είναι παρενέργεια του

άγχους που προκαλεί μία σύγκρουση. Η ιατρική βοήθεια και η απουσία έχει

συγκεκριμένο κόστος για τις επιχειρήσεις. Έτσι, όσο περισσότερα προβλήματα υγείας

προκαλούνται από τις συγκρούσεις, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος για τις επιχειρήσεις

(Dana, 1995).

Συμπερασματικά, υπάρχει μία θεωρητική σύνδεση μεταξύ των τριών εννοιών που

αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, η οποία όμως δεν έχει αποδειχθεί συνδυαστικά

σε μεγάλο αριθμό ερευνών και ειδικότερα στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Επομένως με

βάση το γεγονός αυτό η παρούσα έρευνα στοχεύει να συνεισφέρει στη διαθέσιμη

βιβλιογραφία και να παρουσιάσει τη σύνδεση μεταξύ ηγεσίας, συναισθηματικής

νοημοσύνης και ενδοεπιχειρησιακών συγκρούσεων.

Κεφάλαιο 4οΗΜέθοδος της Έρευνας
Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής διαδικασίας ήταν η διερεύνηση

των επιπέδων ηγεσίας και τις συναισθηματικής νοημοσύνης και η σύνδεσή τους με τη
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διαχείριση των συγκρούσεων στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη ερευνητική

προσπάθεια χαρακτηρίζεται ως ποσοτική και για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, με την επιλογή αυτή να γίνεται με στόχο την

ακρίβεια των μετρήσεων και την ταχύτητα συλλογής των δεδομένων (Bryman & Bell,

2015). Ακολούθως με βάση το στόχο της έρευνας διαμορφώθηκαν οι παρακάτω

ερευνητικές ερωτήσεις:

1. Ποιο το επίπεδο ηγεσίας στις Ελληνικές επιχειρήσεις;

2. Ποιο το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης στις Ελληνικές επιχειρήσεις;

3. Ποια η συχνότητα και η αντιμετώπιση των συγκρούσεων στις Ελληνικές

επιχειρήσεις;

4. Οι απόψεις των εργαζομένων για το επίπεδο ηγεσίας στους Δημόσιους

Οργανισμούς διαφοροποιούνται αναλογικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά

τους;

5. Υπάρχει συσχέτιση του επιπέδου ηγεσίας με τη συχνότητα εμφάνισης

συγκρούσεων και το βαθμό επιτυχημένης ανταπόκρισης;

6. Υπάρχει συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης με τη συχνότητα εμφάνισης

συγκρούσεων και το βαθμό επιτυχημένης ανταπόκρισης;

4.1. Ερευνητικό εργαλείο
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από 4 διακριτές ενότητες. Η πρώτη

ενότητα περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα και

συγκεκριμένα το φύλο τους, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και τα έτη προϋπηρεσίας

στην θέση εργασίας τους. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην αξιολόγηση του επιπέδου

ηγεσίας στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Το ερωτηματολόγιο Οργανωσιακής αξιολόγησης της

ηγεσίας (Organizational Leadership Assessment) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση

της ηγεσίας στους δημόσιους οργανισμούς. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 60

προτάσεις που κατανέμονται σε 6 διαστάσεις, με τη μέτρησή τους να γίνεται με μία

κλίμακα Likert 5 σημείων όπου 1 = Διαφωνώ απόλυτα και 5 = Συμφωνώ απόλυτα.

Συγκεκριμένα οι διαστάσεις που μετρήθηκαν ήταν οι παρακάτω

 Διαμοιρασμός ηγεσίας (Share leadership) 17, 24, 26, 29, 34, 39, 41, 48, 53, και 60

 Δημιουργία κοινότητας (Build community) 1, 4, 9, 15, 19, 52, 54, 55, 56, και 59

 Εκτίμηση εργαζομένων (Value people) 7, 8, 12, 13, 16, 18, 21, 25, 38 και 47
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 Επίδειξη αυθεντικότητας (Display authenticity) 3, 6, 10, 11, 23, 28, 32, 33, 35, 43,

51, και 58

 Ανάπτυξη εργαζομένων (Develop people) 20, 31, 37, 40, 42, 44, 46, 50, και 57

 Επίδειξη ηγεσίας (Provide leadership) 2, 5, 14, 22, 27, 30, 36, 45, και 49

Το ερωτηματολόγιο Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form αποτελείται

από 30 προτάσεις, με τη μέτρησή τους να γίνεται σε 7-βάθμια κλίμακα τύπου Likert 5-

σημείων (όπου 1 = Διαφωνώ απόλυτα, και 7 = Συμφωνώ απόλυτα). Οι 30 προτάσεις

συνθέτουν το συνολικό σκορ της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και τις υπο-κλίμακές της.

Ειδικότερα:

 Η κλίμακα Ευεξία (well being) αποτελείται από τις προτάσεις 5, 20, 9, 24, 12, και

27.

 Η κλίμακα αυτοελέγχου (self control) αποτελείται από τις προτάσεις 4, 19, 7, 22,

15 και 30

 Η κλίμακα συναισθηματικότητας (emotionality) αποτελείται από τις προτάσεις 1,

16, 2, 17, 8, 23, 13, και 28

 Η κλίμακα κοινωνικότητας (sociability) αποτελείται από τις προτάσεις 6, 21, 10,

25, 11, και 26.

Αντίστροφη κωδικοποίηση υπήρχε στις προτάσεις 16, 2, 18, 4, 5, 7, 22, 8, 10, 25, 26, 12,

13, 28 και 14.

Τέλος, υπάρχουν τρεις (3) ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση των συγκρούσεων εντός

της επιχείρησης.

Αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου

Η αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου εξετάζει κατά πόσο είναι σε θέση να

δώσει συνεπή ευρήματα (Easterby-Smith, et al., 2008). Ειδικότερα εξετάζετε εάν τα

δεδομένα που συλλέγονται εξυπηρετούν το σκοπό της συλλογής τους, και θα απαντηθεί

εάν (Easterby-Smith et al., 2008):

1. Μπορεί το ερωτηματολόγιο να αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα σε επαναλαμβανόμενες

μετρήσεις;
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2. Μπορεί το ερωτηματολόγιο να αποφέρει τα ίδια ή παρόμοια αποτελέσματα εάν

χρησιμοποιηθεί από άλλους ερευνητές;

Η αξιοπιστία του ερευνητικού οργάνου που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των

δεδομένων επαληθεύτηκε χρησιμοποιώντας το δείκτη Cronbach Alpha. Ο δείκτης άλφα

του Cronbach αποτελεί μέτρο εσωτερικής αξιοπιστίας και συνεκτικότητας (Gliem &

Gliem, 2000). Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, ο δείκτης άλφα του Cronbach παρουσίασε

τιμές μεγαλύτερες του 0.70 σε όλες τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου και με βάση

αυτό το ερωτηματολόγιο μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο.

Μέτρηση της Αξιοπιστίας του ερευνητικού εργαλείου

Δείκτης Cronbach Ερωτήσεις

Διαμοιρασμός ηγεσίας .845 10

Δημιουργία κοινότητας .832 10

Εκτίμηση εργαζομένων .899 10

Επίδειξη αυθεντικότητας .906 12

Ανάπτυξη εργαζομένων .822 9

Επίδειξη ηγεσίας .775 9

Συνολική ηγεσία .839 60

Συνολική Συναισθηματική Νοημοσύνη .711 30

Ευεξία (well being) .796 6

Αυτοέλεγχος .671 6

Συναισθηματικότητα .723 8

Κοινωνικότητα .678 6

Εγκυρότητα του ερευνητικού εργαλείου

Η εγκυρότητα σύμφωνα με τον Saunders και τους συνεργάτες του (2009)

αναφέρεται στο κατά πόσον τα ευρήματα είναι πραγματικά σχετικά με αυτών που

σκόπευαν να βρουν. Η δομική εγκυρότητα αναφέρεται ιδιαίτερα σε ερευνητικές

προσπάθειες με ερωτηματολόγια ώστε να εκτιμηθεί εάν ένα άτομο ή ένας οργανισμός

παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό (Fisher, 2010).
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Η εσωτερική εγκυρότητα και αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέγονται και το ποσοστό

απόκρισης που επιτυγχάνετε εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το σχεδιασμό των

ερωτημάτων, και τη δομή του ερωτηματολογίου (Saunders et al., 2003). Κατά το

σχεδιασμό των ερωτηματολογίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν συγκεκριμένες

προδιαγραφές όπως οι παρακάτω (Saunders et al., 2003).

 Τα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων

 Η σημασία της προσέγγισης συγκεκριμένων ατόμων

 Η σημασία των ακριβών απαντήσεων των ερωτηθέντων (απουσία απαντήσεων)

 Το μέγεθος του δείγματος που χρειάζεστε για την ανάλυση

 Οι τύποι των ερωτήσεων που θα χρησιμοποιηθούν

 Ο αριθμός ερωτήσεων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των δεδομένων

Η εγκυρότητα του περιεχομένου του ερωτηματολογίου για την έρευνα αυτή

εξασφαλίστηκε μέσω προσεκτικής επιλογής και υιοθέτησης στοιχείων από προηγούμενα

επικυρωμένα ερωτηματολόγια. Εκτός αυτού, η εγκυρότητα επαληθεύτηκε μέσω της

πιλοτικής φάσης της έρευνας όπου το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε σε 3 ερωτώμενους. Η

ανατροφοδότηση από την πιλοτική δοκιμή χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση της

αναγνωσιμότητας και της ποιότητας των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.

4.2. Το δείγμα της έρευνας
Το δείγμα της ερευνητικής εργασίας αποτελείται από τους εργαζόμενους σε

επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης. Η επιλογή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων

έγινε για την μεγαλύτερη και ταχύτερη πρόσβαση στο δείγμα της έρευνας καθώς και για

τη σημαντικότητάς τους για τον κρατικό μηχανισμό. Το δείγμα της έρευνας φτάνει τα 131

άτομα και αναλογικά με το χρόνο συλλογής και προηγούμενες παρόμοιες ερευνητικές

προσπάθειες θεωρείται αποδεκτό. Η επιλογή των ερωτώμενων έγινε τυχαία, με την

μέθοδο δειγματοληψίας να αναφέρεται ως δειγματοληψία ευκολίας.

4.3. Διαδικασία της έρευνας και εργαλεία ανάλυσης

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις του Νομού

Θεσσαλονίκης από τις 10 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 με το σύνολο των ατόμων που
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προσεγγίσαμε να δέχονται να συμμετάσχουν στην έρευνα. Η συμπλήρωση του

ερωτηματολογίου έγινε επί τόπου, με τους ερωτώμενους να ενημερώνονται για την

ανωνυμία των απαντήσεών τους, την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και τη χρήση των

αποτελεσμάτων μόνο για την παρούσα διπλωματική εργασία.

Το πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων SPSS χρησιμοποιήθηκε για την καταχώρηση και την

ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου,

χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλληλοι πίνακες και διαγράμματα καθώς και οι κατάλληλοι

στατιστικοί έλεγχοι και ειδικότερα η ανάλυση διακύμανσης One-way ANOVA και ο

παραμετρικός έλεγχος Pearson Correlation.

Κεφάλαιο 5ο Αποτελέσματα της έρευνας
5.1 Περιγραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο απεικονίζει τις απαντήσεων των συμμετεχόντων σε

όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Αρχικά παρουσιάζονται τα δημογραφικά
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χαρακτηριστικά τους, ακολουθούν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με την ηγεσία

στις ελληνικές επιχειρήσεις, τη διαχείριση των συγκρούσεων και τη συναισθηματική

νοημοσύνη.

Δημογραφικά στοιχεία

1. Φύλο

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται κατά 67.9% από άνδρες και κατά 32.1% από γυναίκες

(Πίνακας 1, Διάγραμμα 1).

Πίνακας 1: Φύλο
Συχνότητα %

Άνδρας 89 67.9
Γυναίκα 42 32.1
Σύνολο 131 100.0

Διάγραμμα 1: Φύλο

2. Ηλικία

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος του από ερωτώμενους

μεταξύ 41 και 50 ετών (39.7%) και ακολουθούν οι ερωτώμενοι από 31 έως 40 ετών

(28.2%), οι ερωτώμενοι άνω των 51 ετών με ποσοστό 18.3% και τέλος οι συμμετέχοντες

από 22 έως 30 ετών με ποσοστό 13.7% (Πίνακας 2, Διάγραμμα 2).

Πίνακας 2: Ηλικία
Συχνότητα Ποσοστό

22 με 30 ετών 18 13.7
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31 με 40 ετών 37 28.2
41 με 50 ετών 52 39.7
51 ετών και πάνω 24 18.3
Σύνολο 131 100.0

Διάγραμμα 2: Ηλικία

3. Μορφωτικό επίπεδο

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος του από αποφοίτους

ΑΕΙ ή ΤΕΙ (48.9%) και ακολουθούν με εξίσου μεγάλο ποσοστό οι κάτοχοι μεταπτυχιακού

διπλώματος (46.6%) ενώ μόλις 4.6% είναι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος (Πίνακας 3,

Διάγραμμα 3).

Πίνακας 3: Μορφωτικό επίπεδο
Συχνότητα Ποσοστό

Απόφοιτος ΑΕΙ  ή ΤΕΙ 64 48.9
Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος 61 46.6
Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος 6 4.6
Σύνολο 131 100.0
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Διάγραμμα 3: Μορφωτικό επίπεδο

4. Χρόνια υπηρεσίας στη θέση εργασίας

Σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας στη θέση εργασίας τους, οι συμμετέχοντες

παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 6.25 έτη (Τ.Α. = 3.08) εργασίας στις υπηρεσίες του

Υπουργείου Οικονομικών (Πίνακας 4).

Πίνακας 4: Χρόνια υπηρεσίας

N

Ελάχιστη

τιμή

Μέγιστη

τιμή

Μέσος

όρος

Τυπική

απόκλιση

Χρόνια υπηρεσίας 131 1.00 13.00 6.2595 3.08243

Ενότητα 2 Αξιολόγηση ηγεσίας

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτώμενων στις ερωτήσεις του

ερωτηματολογίου αναφορικά με την ηγεσία. Η παρουσίαση των απαντήσεων γίνεται ανά

διάσταση.

Διαμοιρασμός ηγεσίας (Share leadership)

Ο Πίνακας 5 και το Διάγραμμα 4 απεικονίζουν τις απαντήσεις των συμμετεχόντων

στις ερωτήσεις σχετικά με τον διαμοιρασμό της ηγεσίας. Η συνολική κλίμακα

«Διαμοιρασμός της ηγεσίας» εμφανίζει μέσο όρο 3.40 (Τ.Α. = .363) και με βάση αυτό
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χαρακτηρίζεται ως άνω του μετρίου, ενώ οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως σε μεγαλύτερο

βαθμό η διοίκηση χρησιμοποιεί την πειθώ ώστε να επηρεάσει τους εργαζομένους και όχι

την άσκηση εξουσίας (Μ = 3.84) και στη συνέχεια πως επιτρέπει στους εργαζομένους να

συμμετέχουν στον καθορισμό της μελλοντικής πορείας του οργανισμού (Μ = 3.83), ενώ

σε μικρότερο βαθμό δήλωσαν πως τα διοικητικά στελέχη δεν απαιτούν ειδική αναγνώριση

επειδή είναι ηγέτες (Μ = 2.64).

Πίνακας 5: Διαμοιρασμός ηγεσίας

Δι
αφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Συ
μφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Μ
έσ
ος

όρ
ος

Διαμοιρασμός ηγεσίας (Share leadership) 1 2 3 4 5

17
Παροτρύνονται από τους προϊσταμένους να συμμετέχουν στη

λήψη σημαντικών αποφάσεων
5.3 22.1 21.4 15.3 35.9 3.54

24
Επιτρέπουν στους εργαζομένους να συμμετέχουν στον

καθορισμό της μελλοντικής πορείας του οργανισμού
- 5.4 38.9 21.4 34.4 3.84

26
Χρησιμοποιούν την πειθώ ώστε να επηρεάσουν τους

εργαζομένους και όχι την άσκηση εξουσίας
4.6 0.8 22.1 51.1 21.4 3.83

29
Δίνουν στους εργαζομένους την επιλογή να παίρνουν

σημαντικές αποφάσεις
2.3 6.9 32.1 29 29.8 3.77

34 Προτρέπουν κάθε άτομο να επιδεικνύει ηγετικές δυνατότητες 12.2 17.6 29.8 25.2 15.3 3.13

39 Δεν απαιτούν ειδική αναγνώριση επειδή είναι ηγέτες 23.7 19.1 35.9 11.5 9.9 2.64

41
Προσπαθούν να επηρεάσουν τους άλλους μέσα από μία

θετική σχέση παρά εκμεταλλευόμενοι την εξουσία τους
7.6 3.1 51.1 28.2 9.9 3.29

48 Είναι ταπεινοί 3.8 5.3 29 48.9 13 3.61

53 Δεν αναζητούν τα προνόμια της ηγεσίας 11.5 9.9 29.8 32.8 16 3.32

60
Σε αυτόν τον οργανισμό, η δουλειά ενός ατόμου είναι πιο

σημαντική από τον τίτλο της θέσης του
14.5 19.8 35.1 14.5 16 2.97

Συνολικός διαμοιρασμός ηγεσίας 3.40 (Τ.Α. = .363)
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Διάγραμμα 4: Διαμοιρασμός της ηγεσίας

Δημιουργία κοινότητας (Build community)

Ο Πίνακας 6 και το Διάγραμμα 5 απεικονίζουν τις απαντήσεις των συμμετεχόντων

στις ερωτήσεις σχετικά με την δημιουργία κοινότητας. Η συνολική κλίμακα «Δημιουργία

κοινότητας» εμφανίζει μέσο όρο 3.31 (Τ.Α. = .390) και με βάση αυτό χαρακτηρίζεται ως

μέτρια, ενώ οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως σε μεγαλύτερο βαθμό νιώθουν πως είναι

αποδεκτοί από τον προϊστάμενό τους για τις προσπάθειές τους (Μ = 4.01) και στη

συνέχεια πως οι προϊστάμενοι είναι γνώστες των αναγκών των άλλων (Μ = 3.79), ενώ σε

μικρότερο βαθμό δήλωσαν πως οι προϊστάμενοι είναι καλοί ακροατές (Μ = 2.58).

Πίνακας 6: Δημιουργία κοινότητας
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Δι
αφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Συ
μφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Μ
έσ
ος

όρ
ος

Δημιουργία κοινότητας (Build community) 1 2 3 4 5

1 Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο 15.3 27.5 13 32.8 11.5 2.97

4 Σέβονται ο ένας τον άλλο 2.3 13.7 43.5 35.9 4.6 3.26

9 Είναι υποστηρικτικοί ο ένας με τον άλλο 10.7 13.7 42.7 18.3 14.5 3.12

15 Είναι γνώστες των αναγκών των άλλων 3.8 6.1 19.1 48.9 22.1 3.79

19 Αποδέχονται τους ανθρώπους όπως είναι 9.9 3.8 27.5 21.4 37.4 3.72

52 Είναι καλοί ακροατές 18.3 32.8 27.5 15.3 6.1 2.58

54
Βάζουν τις ανάγκες των εργαζομένων τους πάνω από

τις δικές τους
2.3 7.6 38.9 25.2 26 3.64

55
Νιώθω πως είμαι αποδεκτός από τον προϊστάμενό μου

για τις προσπάθειές μου
3.8 6.9 8.4 45.8 35.1 4.01

56 Λαμβάνομαι υπόψιν από τους προϊσταμένους μου 13.7 19.8 25.2 24.4 16.8 3.10

59 Είμαι σεβαστός από τους προϊσταμένους μου 16.8 26 25.2 14.5 17.6 2.90

Συνολική δημιουργία κοινότητας 3.31 (Τ.Α. = .390)
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Διάγραμμα 5: Δημιουργία κοινότητας

Εκτίμηση εργαζομένων (Value people)

Ο Πίνακας 7 και το Διάγραμμα 6 απεικονίζουν τις απαντήσεις των συμμετεχόντων

στις ερωτήσεις σχετικά με την εκτίμηση των εργαζομένων από τη διοίκηση. Η συνολική

κλίμακα «Εκτίμηση εργαζομένων» εμφανίζει μέσο όρο 3.56 (Τ.Α. = .372) και με βάση

αυτό χαρακτηρίζεται ως αρκετά υψηλή, ενώ οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως σε

μεγαλύτερο βαθμό οι προϊστάμενοι δουλεύουν μαζί με τους εργαζομένους αντί ξεχωριστά

(Μ = 4.10) και στη συνέχεια πως προσπαθούν να δουλέψουν με άλλους περισσότερο από

ότι μεμονωμένα (Μ = 3.87), ενώ σε μικρότερο βαθμό δήλωσαν πως οι προϊστάμενοι

ενσωματώνουν την δημιουργία ομάδας και κοινότητας (Μ = 2.68).
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Πίνακας 7: Εκτίμηση εργαζομένων

Δι
αφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Συ
μφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Μ
έσ
ος

όρ
ος

Εκτίμηση εργαζομένων (Value People) 1 2 3 4 5

7 Δουλεύουν καλά μαζί σε ομάδες 4.6 13.7 34.4 22.1 25.2 3.49

8 Εκτιμούν τις διαφορές στην κουλτούρα και την εθνικότητα 4.6 13.7 41.2 22.1 18.3 3.35

12 Σχετίζονται ο ένας με τον άλλο 6.9 5.3 45 30.5 12.2 3.35

13
Προσπαθούν να δουλεύουν με άλλους περισσότερο από ότι

μεμονωμένα
3.1 8.4 12.2 51.1 25.2 3.87

16 Επιτρέπουν την ατομική έκφραση των ατόμων .8 22.1 16 29.8 31.3 3.68

18 Προσπαθούν να διατηρούν θετικές εργασιακές σχέσεις 3.1 20.6 13.7 29 33.6 3.69

21 Ξέρουν πως να αλληλοεπιδρούν με τους ανθρώπους 2.3 16.8 29 14.5 37.4 3.67

25 Δουλεύουν μαζί με τους εργαζομένους αντί ξεχωριστά - 3.8 6.9 64.1 25.2 4.10

38 Ενσωματώνουν την δημιουργία ομάδας και κοινότητας 16.8 29 32.8 11.5 9.9 2.68

47
Παροτρύνει τους εργαζομένους να δουλεύουν μαζί παρά να

ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο
6.1 1.5 22.1 55 15.3 3.71

Συνολική εκτίμηση εργαζομένων 3.56 (Τ.Α. = .372)
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Διάγραμμα 6: Εκτίμηση εργαζομένων

Επίδειξη αυθεντικότητας (Display authenticity)

Ο Πίνακας 8 και το Διάγραμμα 7 απεικονίζουν τις απαντήσεις των συμμετεχόντων

στις ερωτήσεις σχετικά με την επίδειξη αυθεντικότητας. Η συνολική κλίμακα «Επίδειξη

αυθεντικότητας» εμφανίζει μέσο όρο 3.36 (Τ.Α. = .333) και με βάση αυτό χαρακτηρίζεται

ως μέτρια, ενώ οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως σε μεγαλύτερο βαθμό νιώθουν πως οι

προϊστάμενοι αξιολογούν ειλικρινά τους εαυτούς τους πριν αξιολογήσουν τους άλλους (Μ

= 4.29) και στη συνέχεια πως οι προϊστάμενοι είναι ανοιχτοί στη μάθηση από αυτούς που

βρίσκονται σε κατώτερη βαθμίδα (Μ = 4.01), ενώ σε μικρότερο βαθμό δήλωσαν πως οι

προϊστάμενοι επιδεικνύουν υψηλή αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια (Μ = 2.58).
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Πίνακας 8: Επίδειξη αυθεντικότητας

Δι
αφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Συ
μφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Μ
έσ
ος

όρ
ος

Επίδειξη αυθεντικότητας (Display authenticity) 1 2 3 4 5

3 Οι εργαζόμενοι δεν είναι επικριτικοί, έχουν ανοιχτό μυαλό 3.1 23.7 17.6 46.6 9.2 3.35

6 Διατηρούν υψηλά ηθικά στάνταρ 2.3 8.4 36.6 30.5 22.1 3.61

10 Επιδεικνύουν υψηλή αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια 18.3 32.1 28.2 15.3 6.1 2.58

11 Είναι έμπιστοι 11.5 9.9 30.5 32.8 15.3 3.30

23
Είναι ανοιχτοί στη μάθηση από αυτούς που βρίσκονται σε

κατώτερη βαθμίδα
- 1.5 26 42 30.5 4.01

28
Προωθούν την ανοιχτή επικοινωνία και τον διαμοιρασμό

των πληροφοριών
5.3 6.9 50.4 30.5 6.9 3.26

32 Είναι ανοιχτοί στην κριτική και στην πρόκληση από άλλους 13.7 19.8 25.2 24.4 16.8 3.10

33 Εννοούν ότι λένε, και λένε ότι σκέφτονται 2.3 13.7 19.8 38.9 25.2 3.70

35 Παραδέχονται προσωπικές αδυναμίες και λάθη 16.8 26 25.2 14.5 17.6 2.90

43
Αξιολογούν ειλικρινά τους εαυτούς τους πριν αξιολογήσουν

τους άλλους
- - 3.1 64.1 32.8 4.29

51 Είναι σημαντικά και υπεύθυνα άτομα για τους άλλους 10.7 13.7 42 19.1 14.5 3.12

58 Εμπιστεύομαι την ηγεσία 12.2 17.6 29.8 25.2 15.3 3.13

Συνολική επίδειξη αυθεντικότητας 3.36 (Τ.Α. = .333)
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Διάγραμμα 7: Επίδειξη αυθεντικότητας

Ανάπτυξη εργαζομένων (Develop people)

Ο Πίνακας 9 και το Διάγραμμα 8 απεικονίζουν τις απαντήσεις των συμμετεχόντων

στις ερωτήσεις σχετικά με την ανάπτυξη εργαζομένων. Η συνολική κλίμακα «Ανάπτυξη

εργαζομένων» εμφανίζει μέσο όρο 3.73 (Τ.Α. = .333) και με βάση αυτό χαρακτηρίζεται

ως υψηλή, ενώ οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως σε μεγαλύτερο βαθμό νιώθουν πως οι

προϊστάμενοι αντιλαμβάνονται τους διαπληκτισμούς ως ευκαιρία να μάθουν (Μ = 4.45)

και στη συνέχεια πως οι προϊστάμενοι παρέχουν ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους

ώστε να αναπτυχθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους (Μ = 4.19), ενώ σε μικρότερο

βαθμό δήλωσαν πως οι προϊστάμενοι έχουν την ίδια συμπεριφορά που αναμένουν από

τους άλλους (Μ = 2.74).
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Πίνακας 9: Ανάπτυξη εργαζομένων

Δι
αφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Συ
μφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Μ
έσ
ος

όρ
ος

Ανάπτυξη εργαζομένων (Develop people) 1 2 3 4 5

20
Αντιλαμβάνονται τους διαπληκτισμούς ως ευκαιρία να

μάθουν
- 0.8 6.1 40.5 52.7 4.45

31 Δημιουργούν ένα περιβάλλον που προτρέπει τη μάθηση 3.8 6.9 8.4 45.8 35.1 4.01

37
Έχουν την ίδια συμπεριφορά που αναμένουν από τους

άλλους
16.8 26 32.8 14.5 9.9 2.74

40 Αποτελούν το παράδειγμα της αποδεκτής συμπεριφοράς 10.7 3.1 27.5 45.8 13 3.47

42
Παρέχουν ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους ώστε να

αναπτυχθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους
- 0.8 9.2 60.3 29.8 4.19

44
Χρησιμοποιούν την εξουσία τους για να επηρεάζουν θετικά

τους εργαζομένους
- 5.3 6.1 64.1 24.4 4.07

46
Κρατάει το ηθικό των ατόμων υψηλό μέσα από την

παρακίνηση
6.1 6.1 21.4 51.1 15.3 3.63

50
Παρέχουν συμβουλές ώστε να βοηθήσουν τα άτομα να

αναπτυχθούν επαγγελματικά
4.6 13.7 41.2 22.9 17.6 3.35

57 Λαμβάνω κίνητρα από τους προϊσταμένους μου 2.2 13.7 19.8 38.9 25.2 3.70

Συνολική ανάπτυξη εργαζομένων 3.73 (Τ.Α. = .333)
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Διάγραμμα 8: Ανάπτυξη εργαζομένων

Επίδειξη ηγεσίας (Provide leadership)

Ο Πίνακας 10 και το Διάγραμμα 9 απεικονίζουν τις απαντήσεις των

συμμετεχόντων στις ερωτήσεις σχετικά με την επίδειξη ηγεσίας. Η συνολική κλίμακα

«Επίδειξη ηγεσίας» εμφανίζει μέσο όρο 3.46 (Τ.Α. = .361) και με βάση αυτό

χαρακτηρίζεται ως μέτρια, ενώ οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως σε μεγαλύτερο βαθμό

νιώθουν πως οι προϊστάμενοι λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις όταν είναι

απαραίτητο (Μ = 3.94) και στη συνέχεια πως οι προϊστάμενοι παρέχουν την υποστήριξη

και τους πόρους που χρειάζονται οι εργαζόμενοι ώστε να πετύχουν τους στόχους τους (Μ

= 3.64), ενώ σε μικρότερο βαθμό δήλωσαν πως είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι βασικοί

στόχοι του οργανισμού (Μ = 2.97).
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Πίνακας 10: Επίδειξη ηγεσίας

Δι
αφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Συ
μφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Μ
έσ
ος

όρ
ος

Επίδειξη ηγεσίας (Provide leadership) 1 2 3 4 5

2 Είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του οργανισμού 11.5 27.5 17.6 31.3 12.2 3.05

5 Ξέρουν οι εργαζόμενοι που οδεύει ο οργανισμός στο μέλλον 2.7 10.7 31.3 33.6 22.1 3.62

14
Είναι υπολογίσιμοι στην επίτευξη των στόχων του

οργανισμού
3.1 20.6 17.6 30.5 28.2 3.60

22
Επικοινωνούν ένα κοινό όραμα για το μέλλον του

οργανισμού
16 6.1 35.1 14.5 28.2 3.32

27
Δεν διστάζουν να παρέχουν σε άλλους την ηγεσία – εξουσία

που χρειάζονται
1.5 26.7 17.6 38.2 16 3.40

30
Παρέχουν την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται

οι εργαζόμενοι ώστε να πετύχουν τους στόχους τους
2.3 7.6 38.9 25.2 26 3.64

36
Προτρέπουν τους εργαζομένους να πάρουν ρίσκα ακόμα και

αν αποτύχουν
14.5 19.8 35.1 14.5 16 2.97

45 Λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις όταν είναι απαραίτητο - 3.1 13 70.2 13.7 3.94

49
Επικοινωνούν ξεκάθαρα πλάνα και στόχους για τον

οργανισμό τους
4.6 13.7 34.4 22.9 24.4 3.48

Συνολική επίδειξη ηγεσίας 3.45 (Τ.Α. = .361)
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Διάγραμμα 9: Επίδειξη ηγεσίας

Σύνολο κλιμάκων ηγεσίας

Ο Πίνακας 11 και το Διάγραμμα 10 απεικονίζουν τις συνολικές κλίμακες της

ηγεσίας. Συνολικά το επίπεδο ηγεσίας στον οργανισμό μπορεί να χαρακτηριστεί ως άνω

του μετρίου με μέσο όρο 3.47 (Τ.Α. = .209). Ακόμα, υψηλότερα επίπεδα εμφανίστηκαν

αναφορικά με την ανάπτυξη των εργαζομένων (Μ = 3.73, Τ.Α. = .333) και στη συνέχεια

στην εκτίμηση των εργαζομένων (Μ = 3.56, Τ.Α. = .372) και στη επίδειξη ηγεσίας (Μ =

3.45, Τ.Α. = .361). Αντιθέτως, σε μικρότερα επίπεδα βρέθηκε η δημιουργία κοινότητας

(Μ = 3.31, Τ.Α. = .390).
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Πίνακας 11: Σύνολο κλιμάκων ηγεσίας

N

Ελάχιστη

τιμή

Μέγιστη

τιμή

Μέσος

όρος

Τυπική

απόκλιση

Διαμοιρασμός ηγεσίας 131 2.50 4.30 3.40 .36353

Δημιουργία κοινότητας 131 2.20 4.20 3.31 .39081

Εκτίμηση εργαζομένων 131 2.50 4.70 3.56 .37226

Επίδειξη αυθεντικότητας 131 2.42 4.17 3.36 .33366

Ανάπτυξη εργαζομένων 131 2.67 4.44 3.73 .33360

Επίδειξη ηγεσίας 131 2.67 4.33 3.45 .36191

Συνολική ηγεσία 131 2.89 3.89 3.47 .20908

Διάγραμμα 10: Σύνολο κλιμάκων ηγεσίας

Ενότητα 3 Συναισθηματική Νοημοσύνη

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση του ερωτηματολογίου Συναισθηματικής

Νοημοσύνης. Η ανάλυση ακολουθεί τις υπο-διαστάσεις του ερωτηματολογίου με τις

αντίστοιχες ερωτήσεις και συνοψίζει με το σύνολο των κλιμάκων που δημιουργήθηκαν.

 Ευεξία (well-being)

Ο Πίνακας 12 και το Διάγραμμα 11 παρουσιάζουν τα ποσοστά και τον μέσο όρο των

ερωτήσεων που σχετίζονται με την κλίμακα Ευεξία (well-being). Συγκεκριμένα, οι

ερωτώμενοι σε μεγαλύτερο βαθμό νιώθουν ότι έχουν αρκετές αρετές (Μ = 4.44), πως
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αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους (Μ = 4.15) και πως γενικά είναι ευχαριστημένοι από

την ζωή τους (Μ = 4.11) Αντιθέτως, σε μικρότερο βαθμό, οι ερωτώμενοι έχουν μια

απαισιόδοξη οπτική για τα περισσότερα πράγματα (Μ = 2.69).

Πίνακας 12: Μέσοι όροι προτάσεων σχετικά με την κλίμακα Ευεξία (well-being)

Δι
αφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Συ
μφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Μ
έσ
ος

όρ
ος

1 2 3 4 5 6 7

5
Γενικά, δεν θεωρώ τη ζωή

διασκεδαστική
7.6 31.3 48.9 6.9 5.3 - - 2.72

9 Νιώθω ότι έχω αρκετές αρετές - 1.5 9.2 35.1 48.9 5.3 - 4.44

12
Γενικά, έχω μια απαισιόδοξη οπτική για

τα περισσότερα πράγματα
18.2 29 30.5 11.5 10.7 - - 2.69

20
Γενικά, είμαι ευχαριστημένος/η από την

ζωή μου
- 4.6 32.1 23.7 31.3 4.6 3.8 4.11

24 Αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου - 4.6 9.2 56.5 24.4 3.8 1.5 4.15

27
Γενικά πιστεύω ότι τα πράγματα θα

εξελιχθούν καλά στη ζωή μου
- 2.5 17.8 64.4 12.7 0.8 1.7 3.96
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Διάγραμμα 11

 Αυτοέλεγχος (Self-control)

Ο Πίνακας 13 και το Διάγραμμα 12 παρουσιάζουν τα ποσοστά και τον μέσο όρο των

ερωτήσεων που σχετίζονται με την κλίμακα Αυτοελέγχου (Self-control). Συγκεκριμένα, οι

ερωτώμενοι σε μεγαλύτερο βαθμό πιστεύουν πως συνήθως, μπορούν να βρουν τρόπους να

ελέγχουν τα συναισθήματά τους, όταν το θέλουν (Μ = 4.23), πως γενικά, είναι ικανοί να

αντιμετωπίσουν το άγχος (Μ = 4.15) και πως οι άλλοι τους θαυμάζουν γιατί είναι «άνετοι»

(Μ = 3.77) Αντιθέτως, σε μικρότερο βαθμό, έχουν την τάση να εμπλέκονται με πράγματα

που αργότερα τα μετανιώνουν (Μ = 1.94).

Πίνακας 13: Μέσοι όροι προτάσεων σχετικά με την κλίμακα Αυτοέλεγχος (Self-control)

Δι
αφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Συ
μφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Μ
έσ
ος

όρ
ος

1 2 3 4 5 6 7

4
Συνήθως, μου φαίνεται δύσκολο να

ελέγξω τα συναισθήματά μου
16.1 39 18.6 25.4 0.8 - - 2.55
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7 Έχω την τάση να αλλάζω συχνά γνώμη 26.3 31.4 33.9 6.8 1.7 - - 2.26

15
Γενικά, είμαι ικανός/η να αντιμετωπίσω

το άγχος
4.2 4.2 24.6 20.3 33.9 11 1.7 4.15

19

Συνήθως, μπορώ να βρω τρόπους να

ελέγχω τα συναισθήματά μου, όταν το

θέλω

- 1.7 20.3 39.8 29.7 7.6 0.8 4.23

22
Έχω την τάση να εμπλέκομαι με

πράγματα που αργότερα το μετανιώνω
39 40.7 10.2 6.8 3.4 - - 1.94

30
Οι άλλοι με θαυμάζουν γιατί είμαι

«άνετος»
5.1 1.7 22.9 51.7 18.6 - - 3.77

Διάγραμμα 12

 Συναισθηματικότητα (Emotionality)

Ο Πίνακας 14 και το Διάγραμμα 13 παρουσιάζουν τα ποσοστά και τον μέσο όρο των

ερωτήσεων που σχετίζονται με την κλίμακα Συναισθηματικότητας (Emotionality).

Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι σε μεγαλύτερο βαθμό συχνά,σταματούν αυτό που κάνουν

και συγκεντρώνονται σε αυτό που νιώθουν (Μ = 4.39), πως δεν δυσκολεύονται καθόλου

να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια (Μ = 3.90) και πως μπορούν, κατά κανόνα,
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«να μπαίνουν στη θέση κάποιου» και να καταλαβαίνουν τα συναισθήματα του (Μ = 3.83)

Αντιθέτως, σε μικρότερο βαθμό, συχνά τους φαίνεται δύσκολο να δείχνουν στοργή στους

κοντινούς τους ανθρώπους (Μ = 1.87).

Πίνακας 14: Μέσοι όροι προτάσεων σχετικά με την κλίμακα Συναισθηματικότητα

(Emotionality)

Δι
αφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Συ
μφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Μ
έσ
ος

όρ
ος

1 2 3 4 5 6 7

1

Δεν δυσκολεύομαι καθόλου να

εκφράσω τα συναισθήματά μου με

λόγια

0.8 16.1 19.5 28 28 5.9 1.7 3.90

2

Συχνά μου φαίνεται δύσκολο να βλέπω

τα πράγματα από την οπτική γωνία ενός

άλλου ατόμου

22 33.1 24.6 16.1 4.2 - - 2.47

8
Πολλές φορές, δυσκολεύομαι να

κατανοήσω τι ακριβώς νιώθω
29.7 26.3 35.6 6.8 1.7 - - 2.24

13

Οι κοντινοί μου άνθρωποι συχνά

παραπονιούνται ότι δεν τους

συμπεριφέρομαι σωστά

18.6 23.7 31.4 15.3 11 - - 2.76

16
Συχνά μου φαίνεται δύσκολο να δείχνω

στοργή στους κοντινούς μου ανθρώπους
26.3 63.6 6.8 3.4 - - - 1.87

17

Μπορώ, κατά κανόνα, «να μπαίνω στη

θέση κάποιου» και να καταλάβω τα

συναισθήματα του

2.5 17.8 24.6 12.7 37.3 1.7 3.4 3.83

23
Συχνά, σταματάω αυτό που κάνω και

συγκεντρώνομαι σε αυτό που νιώθω
- 0.8 6.8 54.2 32.2 1.7 4.2 4.39

28

Δυσκολεύομαι να δεθώ συναισθηματικά

ακόμα και με τα άτομα που είναι πολύ

κοντά μου

19.5 37.3 19.5 11 12.7 - - 2.60
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Διάγραμμα 13

 Κοινωνικότητα (Sociability)

Ο Πίνακας 15 και το Διάγραμμα 14 παρουσιάζουν τα ποσοστά και τον μέσο όρο των

ερωτήσεων που σχετίζονται με την κλίμακα Κοινωνικότητας (Sociability). Συγκεκριμένα,

οι ερωτώμενοι σε μεγαλύτερο βαθμό θα περιέγραφαν τον εαυτό τους ως ένα καλό

διαπραγματευτή (Μ = 4.27), πως συνήθως, μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που

αισθάνονται οι άλλοι άνθρωποι (Μ = 4.16) και πως μπορούν να χειριστούν τους άλλους

ανθρώπους αποτελεσματικά (Μ = 3.87) Αντιθέτως, σε μικρότερο βαθμό, έχουν την τάση

να υποχωρούν ακόμα και αν ξέρουν ότι έχουν δίκιο (Μ = 2.36).

Πίνακας 15: Μέσοι όροι προτάσεων σχετικά με την κλίμακα Κοινωνικότητα (Sociability)
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Δι
αφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Συ
μφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Μ
έσ
ος

όρ
ος

1 2 3 4 5 6 7

6
Μπορώ να χειριστώ τους άλλους

ανθρώπους αποτελεσματικά
2.5 16.9 12.7 31.4 33.9 - 2.5 3.87

10
Συχνά δυσκολεύομαι να υπερασπιστώ

τα δικαιώματά μου
14.4 20.3 22.9 26.3 16.1 - - 3.09

11

Συνήθως, μπορώ να επηρεάσω τον

τρόπο που αισθάνονται οι άλλοι

άνθρωποι

0.8 6.8 14.4 44.9 23.7 5.1 4.2 4.16

21
Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως ένα

καλό διαπραγματευτή
- 0.8 11.9 53.4 27.1 5.9 0.8 4.27

25
Έχω την τάση να υποχωρώ ακόμα και

αν ξέρω ότι έχω δίκιο
24.6 35.6 22.9 12.7 4.2 - - 2.36

26
Δεν φαίνεται να έχω καθόλου επιρροή

στα συναισθήματα των άλλων
24.6 19.5 33.1 11.9 11 - - 2.65

Διάγραμμα 14

Συνολικές κλίμακες
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Ο Πίνακας 16 και το Διάγραμμα 15 παρουσιάζουν το μέσο όρο, την τυπική απόκλιση, τη

μέγιστη και ελάχιστη τιμή αναφορικά με το σύνολο των διαστάσεων της Συναισθηματικής

Νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, συνολική η Συναισθηματική Νοημοσύνη παρουσιάζει μέσο

όρο 4.80 (Τ.Α. = .313) και μπορεί να χαρακτηριστεί άνω του μετρίου. Ακολούθως, η

συναισθηματικότητα εμφανίζει τα υψηλότερα επίπεδα (Μ = 5.04, Τ.Α. = .446) και

ακολουθούν ο αυτοέλεγχος (Μ = 4.89, Τ.Α. = .451), η κοινωνικότητα (Μ = 4.71, Τ.Α.

= .470) και τέλος η ευεξία (Μ = 4.55, Τ.Α. = .465).

Πίνακας 16: Μέσοι όροι του συνόλου των διαστάσεων της Συναισθηματικής

Νοημοσύνης

N Ελάχιστο Μέγιστο

Μέσος

όρος

Τυπική

απόκλιση

Συνολική Συναισθηματική

Νοημοσύνη
131 3.90 5.60 4.80 .31331

Ευεξία (well being) 131 3.50 5.50 4.55 .46551

Αυτοέλεγχος 131 4.00 6.00 4.89 .45129

Συναισθηματικότητα 131 3.75 6.25 5.04 .44626

Κοινωνικότητα 131 3.83 6.33 4.71 .47036

Διάγραμμα 15

Ενότητα 4 Διαχείριση συγκρούσεων

5) Πόσο συχνά εμφανίζονται συγκρούσεις στην επιχείρηση που εργάζεστε;
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 17 και το Διάγραμμα 16, αναφορικά με το πόσο συχνά

εμφανίζονται συγκρούσεις στην επιχείρηση που εργάζονται οι ερωτώμενοι, σε

μεγαλύτερο βαθμό το δείγμα της έρευνας απάντησε πως με μέτρια συχνότητα

εμφανίζονται συγκρούσεις στην επιχείρηση (45%), ενώ σε ποσοστό 12.2% αυτό

συμβαίνει συχνά ή πολύ συχνά.

Πίνακας 17 Πόσο συχνά εμφανίζονται
συγκρούσεις στην επιχείρηση που

εργάζεστε
Συχνότητα %

Καθόλου 34 26.0
Λίγο 22 16.8
Μέτρια 59 45.0
Πολύ 10 7.6
Πάρα πολύ 6 4.6
Σύνολο 131 100.0

Διάγραμμα 16

6) Πόσο επιτυχημένα ανταποκρίνεται η διοίκηση της εταιρίας σας στη διαχείριση των

συγκρούσεων που εμφανίζονται;

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 18 και το Διάγραμμα 17, η διοίκηση των επιχειρήσεων σε

μεγαλύτερο βαθμό ανταποκρίνεται πολύ επιτυχημένα στη διαχείριση των συγκρούσεων

που εμφανίζονται (32.8%), ενώ σε ποσοστό 9.9% η ανταπόκριση είναι πλήρως

αποτυχημένη.
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Πίνακας 18 Πόσο επιτυχημένα
ανταποκρίνεται η διοίκηση της εταιρίας σας

στη διαχείριση των συγκρούσεων που
εμφανίζονται

Συχνότητα %
Καθόλου 13 9.9
Λίγο 18 13.7
Μέτρια 39 29.8
Πολύ 43 32.8
Πάρα πολύ 18 13.7
Σύνολο 131 100.0

Διάγραμμα 17

7) Θεωρείτε πως η εμφάνιση των συγκρούσεων έχει για την επιχείρηση

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 19 και το Διάγραμμα 18, αναφορικά με την επιρροή της

εμφάνισης των συγκρούσεων για την επιχείρηση, οι ερωτώμενοι πιστεύουν πως η επιρροή

είναι αρνητική (65.6%), ενώ σε ποσοστό 13% πως είναι θετική.

Πίνακας 19 Θεωρείτε πως η εμφάνιση των
συγκρούσεων έχει για την επιχείρηση
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Συχνότητα %
Αρνητικά αποτελέσματα 86 65.6
Ουδέτερα αποτελέσματα 28 21.4
Θετικά αποτελέσματα 17 13.0
Σύνολο 131 100.0

Διάγραμμα 18

5.2. Συγκριτική ανάλυση των δεδομένων

Το ακόλουθο υπο-κεφάλαιο απεικονίζει τις συγκρίσεις μέσων όρων και τις

συσχετίσεις μεταβλητών που πραγματοποιήθηκαν ώστε να απαντηθούν οι ερευνητικές

ερωτήσεις.

Σύγκριση του επιπέδου ηγεσίας ανά ηλικία

Η ανάλυση διασποράς One-way ΑΝΟVA έδειξε πως υπάρχει σημαντική διαφορά στο

επίπεδο ηγεσίας στον οργανισμό σε αναλογία με την ηλικία των συμμετεχόντων (F(3,127)

= 3.950, p < 0.05).

ANOVA
Συνολικό επίπεδο ηγεσίας



80

Σύνολο
τετραγώνων

Βαθμοί
ελευθερίας

Μέσο
τετράγωνο F Sig.

Μεταξύ των ομάδων .485 3 .162 3.950 .010
Εντός των ομάδων 5.198 127 .041
Σύνολο 5.683 130

Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι άνω των 51 ετών αξιολογούν υψηλότερα το επίπεδο

ηγεσίας στον οργανισμό (Μ = 3.53, Τ.Α. = .217).

Descriptives
Συνολικό επίπεδο ηγεσίας

N
Μέσος
όρος

Τυπική
απόκλιση

Τυπικό
σφάλμα

95% Διάστημα
εμπιστοσύνης

Ελάχιστη
τιμή

Μέγιστη
τιμή

Κάτω
άκρο

Άνω
άκρο

22 με 30 ετών 18 3.3946 .18220 .04295 3.3040 3.4852 3.01 3.81
31 με 40 ετών 37 3.4062 .22409 .03684 3.3315 3.4809 2.89 3.81
41 με 50 ετών 52 3.5183 .18438 .02557 3.4670 3.5696 3.10 3.89
51 ετών και πάνω 24 3.5384 .21791 .04448 3.4464 3.6304 3.08 3.80
Σύνολο 131 3.4733 .20908 .01827 3.4372 3.5095 2.89 3.89

Συσχέτιση της ηγεσίας με τη συναισθηματική νοημοσύνη, τη συχνότητα εμφάνισης
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συγκρούσεων και το βαθμό επιτυχημένης ανταπόκρισης σε αυτές.

Όπως προκύπτει από το παραμετρικό τεστ Pearson υπάρχουν στατιστικά σημαντικές

συσχετίσεις. Ειδικότερα:

 Η ηγεσία σχετίζεται θετικά με την συναισθηματική νοημοσύνη (r = .306, p < 0.01)

(θετική αδύναμη συσχέτιση).

 Η ηγεσία σχετίζεται αρνητικά με την συχνότητα εμφάνισης συγκρούσεων (r = -

.588, p < 0.01) (αρνητική αδύνατη συσχέτιση).

 Η ηγεσία σχετίζεται θετικά με τον βαθμό επιτυχημένης ανταπόκρισης (r = .633, p

< 0.01) (θετική δυνατή συσχέτιση).

 Η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται αρνητικά με την συχνότητα εμφάνισης

συγκρούσεων (r = -.316, p < 0.01) (αρνητική αδύνατη συσχέτιση).

Correlations
1 2 3 4

Ηγεσία Pearson Correlation 1 .306 -.588 .633
Sig. (2-tailed) .042 .001 .000
N 131 131 131 131

ΣΝ Pearson Correlation 1 -.316 .022
Sig. (2-tailed) .029 .803
N 131 131 131

Συχνότητα
εμφάνισης
συγκρούσεων

Pearson Correlation 1 .447**

Sig. (2-tailed) .000
N 131 131

Βαθμός
επιτυχημένης
ανταπόκρισης

Pearson Correlation 1
Sig. (2-tailed)
N 131

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Κεφάλαιο 6ο Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, η διαχείριση συγκρούσεων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στη

λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ηγεσία και η επιτυχημένη λειτουργία

της επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχημένη διαχείριση των συγκρούσεων εντός

του οργανισμού. Επιπρόσθετα, η συναισθηματική νοημοσύνη των εργαζομένων έχει

επίσης συνδεθεί με την εμφάνιση συγκρούσεων και ειδικότερα με τη συχνότητα

εμφάνισης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε αναλογία με τα ερευνητικά ερωτήματα έδειξαν τα

παρακάτω αποτελέσματα.

1. Ποιο το επίπεδο ηγεσίας στις Ελληνικές επιχειρήσεις;

Αναφορικά με το επίπεδο ηγεσίας στις Ελληνικές επιχειρήσεις, μπορεί να

χαρακτηριστεί ως άνω του μετρίου. Ακόμα, υψηλότερα επίπεδα εμφανίστηκαν αναφορικά

με την ανάπτυξη των εργαζομένων και στη συνέχεια στην εκτίμηση των εργαζομένων και

στη επίδειξη ηγεσίας. Αντιθέτως, σε μικρότερα επίπεδα βρέθηκε η δημιουργία κοινότητας.

Επομένως, συμπερασματικά η διοίκηση των Ελληνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να δώσει
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μεγαλύτερη βάση στη δημιουργία κοινότητας εντός των οργανισμών, με αυτό να μπορεί

να επιτευχθεί είτε μέσω εκδηλώσεων, είτε συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των

εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας

2. Ποιο το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης στις Ελληνικές επιχειρήσεις;

Αναφορικά με το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης στις Ελληνικές επιχειρήσεις,

βρέθηκε πως η συνολική Συναισθηματική Νοημοσύνη μπορεί να χαρακτηριστεί άνω του

μετρίου. Ακολούθως, η συναισθηματικότητα εμφανίζει τα υψηλότερα επίπεδα και

ακολουθούν ο αυτοέλεγχος, η κοινωνικότητα και τέλος η ευεξία.

3. Ποια η συχνότητα και η αντιμετώπιση των συγκρούσεων στις Ελληνικές

επιχειρήσεις;

Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των ερωτώμενων η έρευνα καταλήγει πως οι

συγκρούσεις στην επιχείρηση εμφανίζονται σε μέτρια συχνότητα, με τη διαχείριση των

συγκρούσεων να θεωρείται πολύ πετυχημένη. Παρά ταύτα, υπάρχουν ποσοστά γύρω στο

10% που αναφέρουν το αντίθετο, με αποτέλεσμα να πρέπει να ληφθούν αναγκαία μέτρα

και να απαιτείται η κατάλληλη διαχείριση.

4. Οι απόψεις των εργαζομένων για το επίπεδο ηγεσίας στις Ελληνικές επιχειρήσεις

διαφοροποιούνται αναλογικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους;

Αναφορικά με τη διαφοροποίηση του επιπέδου αξιολόγησης στις Ελληνικές

επιχειρήσεις αναλογικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων βρέθηκε

πως οι ερωτώμενοι άνω των 51 ετών αξιολογούν υψηλότερα το επίπεδο ηγεσίας στον

οργανισμό.

5. Υπάρχει συσχέτιση του επιπέδου ηγεσίας με τη συχνότητα εμφάνισης

συγκρούσεων και το βαθμό επιτυχημένης ανταπόκρισης;

Η ηγεσία βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με την συχνότητα εμφάνισης συγκρούσεων.

Επομένως, συμπερασματικά όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ηγεσίας σε μία επιχείρηση,

τόσο χαμηλότερη είναι η συχνότητα εμφάνισης συγκρούσεων. Επίσης, η ηγεσία βρέθηκε

να σχετίζεται θετικά με τον βαθμό επιτυχημένης ανταπόκρισης, επομένως όσο υψηλότερο

είναι το επίπεδο ηγεσίας σε μία επιχείρηση, τόσο υψηλότερη είναι η επιτυχία

ανταπόκρισης μίας επιχείρησης σε μία σύγκρουση.
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6. Υπάρχει συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης με τη συχνότητα εμφάνισης

συγκρούσεων και το βαθμό επιτυχημένης ανταπόκρισης;

Η συναισθηματική νοημοσύνη βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με την συχνότητα

εμφάνισης συγκρούσεων. Επομένως, συμπερασματικά όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο

συναισθηματικής νοημοσύνης των εργαζομένων, τόσο χαμηλότερη είναι η συχνότητα

εμφάνισης συγκρούσεων.
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Παράρτημα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με την άσκηση ηγεσίας, την

συναισθηματική νοημοσύνη και τη διαχείριση συγκρούσεων στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Η

συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική, μπορείτε να αποχωρήσετε ανά πάσα στιγμή, οι

απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και τα δεδομένα αφού αναλυθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο

στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια.

Ενότητα 1 Δημογραφικά στοιχεία

1. Φύλο

 Άντρας

 Γυναίκα

2. Ηλικία

 22 με 30 ετών

 31 με 40 ετών
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 41 με 50 ετών

 51 ετών και πάνω

3. Μορφωτικό επίπεδο

 Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος

 Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος

4. Συνολικά έτη υπηρεσίας…………….

Ενότητα 2 Αξιολόγηση Μοντέλου Ηγεσίας

Δι
αφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Συ
μφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Γενικότερα στον οργανισμό που εργάζομαι 1 2 3 4 5

1 Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο

2 Είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του οργανισμού

3 Οι εργαζόμενοι δεν είναι επικριτικοί, έχουν ανοιχτό μυαλό

4 Σέβονται ο ένας τον άλλο

5 Ξέρουν οι εργαζόμενοι που οδεύει ο οργανισμός στο μέλλον

6 Διατηρούν υψηλά ηθικά στάνταρ

7 Δουλεύουν καλά μαζί σε ομάδες

8 Εκτιμούν τις διαφορές στην κουλτούρα και την εθνικότητα

9 Είναι υποστηρικτικοί ο ένας με τον άλλο

10 Επιδεικνύουν υψηλή αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια

11 Είναι έμπιστοι

12 Σχετίζονται ο ένας με τον άλλο

13 Προσπαθούν να δουλεύουν με άλλος περισσότερο από ότι μεμονωμένα
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14 Είναι υπολογίσιμοι στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού

15 Είναι γνώστες των αναγκών των άλλων

16 Επιτρέπουν την ατομική έκφραση των ατόμων

17
Παροτρύνονται από τους προϊσταμένους να συμμετέχουν στη λήψη

σημαντικών αποφάσεων

18 Προσπαθούν να διατηρούν θετικές εργασιακές σχέσεις

19 Αποδέχονται τους ανθρώπους όπως είναι

20 Αντιλαμβάνονται τους διαπληκτισμούς ως ευκαιρία να μάθουν

21 Ξέρουν πως να αλληλοεπιδρούν με τους ανθρώπους

Η διεύθυνση και οι προϊστάμενοι σε αυτόν τον οργανισμό

22 Επικοινωνούν ένα κοινό όραμα για το μέλλον του οργανισμού

23
Είναι ανοιχτοί στη μάθηση από αυτούς που βρίσκονται σε κατώτερη

βαθμίδα

24
Επιτρέπουν στους εργαζομένους να συμμετέχουν στον καθορισμό της

μελλοντικής πορείας του οργανισμού

25 Δουλεύουν μαζί με τους εργαζομένους αντί ξεχωριστά

26
Χρησιμοποιούν την πειθώ ώστε να επηρεάσουν τους εργαζομένους και

όχι την άσκηση εξουσίας

27
Δεν διστάζουν να παρέχουν σε άλλους την ηγεσία – εξουσία που

χρειάζονται

28
Προωθούν την ανοιχτή επικοινωνία και τον διαμοιρασμό των

πληροφοριών

29
Δίνουν στους εργαζομένους την επιλογή να παίρνουν σημαντικές

αποφάσεις

30
Παρέχουν την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται οι

εργαζόμενοι ώστε να πετύχουν τους στόχους τους

31 Δημιουργούν ένα περιβάλλον που προτρέπει τη μάθηση

32 Είναι ανοιχτοί στην κριτική και στην πρόκληση από άλλους

33 Εννοούν ότι λένε, και λένε ότι σκέφτονται
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34 Προτρέπουν κάθε άτομο να επιδεικνύει ηγετικές δυνατότητες

35 Παραδέχονται προσωπικές αδυναμίες και λάθη

36
Προτρέπουν τους εργαζομένους να πάρουν ρίσκα ακόμα και αν

αποτύχουν

37 Έχουν την ίδια συμπεριφορά που αναμένουν από τους άλλους

38 Ενσωματώνουν την δημιουργία ομάδας και κοινότητας

39 Δεν απαιτούν ειδική αναγνώριση επειδή είναι ηγέτες

40 Αποτελούν το παράδειγμα της αποδεκτής συμπεριφοράς

41
Προσπαθούν να επηρεάσουν τους άλλους μέσα από μία θετική σχέση

παρά εκμεταλλευόμενοι την εξουσία τους

42
Παρέχουν ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους ώστε να αναπτυχθούν

στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους

43
Αξιολογούν ειλικρινά τους εαυτούς τους πριν αξιολογήσουν τους

άλλους

44
Χρησιμοποιούν την εξουσία τους για να επηρεάζουν θετικά τους

εργαζομένους

45 Λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις όταν είναι απαραίτητο

46 Κρατάει το ηθικό των ατόμων υψηλό μέσα από την παρακίνηση

47
Παροτρύνει τους εργαζομένους να δουλεύουν μαζί παρά να

ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο

48 Είναι ταπεινοί

49 Επικοινωνούν ξεκάθαρα πλάνα και στόχους για τον οργανισμό τους

50
Παρέχουν συμβουλές ώστε να βοηθήσουν τα άτομα να αναπτυχθούν

επαγγελματικά

51 Είναι σημαντικά και υπεύθυνα άτομα για τους άλλους

52 Είναι καλοί ακροατές

53 Δεν αναζητούν τα προνόμια της ηγεσίας

54 Βάζουν τις ανάγκες των εργαζομένων τους πάνω από τις δικές τους

Σχετικά με το ρόλο μου



94

55
Νιώθω πως είμαι αποδεκτός από τον προϊστάμενό μου για τις

προσπάθειές μου

56 Λαμβάνομαι υπόψιν από τους προϊσταμένους μου

57 Λαμβάνω κίνητρα από τους προϊσταμένους μου

58 Εμπιστεύομαι την ηγεσία

59 Είμαι σεβαστός από τους προϊσταμένους μου

60
Σε αυτόν τον οργανισμό, η δουλειά ενός ατόμου είναι πιο σημαντική

από τον τίτλο της θέσης του

Ενότητα 3 Συναισθηματική Νοημοσύνη

8) Παρακαλώ δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω

προτάσεις, όταν 1 = Διαφωνώ απόλυτα και 7 = Συμφωνώ απόλυτα
Δι
αφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

Συ
μφ

ω
νώ

απ
όλ
υτ
α

1 2 3 4 5 6 7

1
Δεν δυσκολεύομαι καθόλου να εκφράσω τα

συναισθήματά μου με λόγια

2

Συχνά μου φαίνεται δύσκολο να βλέπω τα

πράγματα από την οπτική γωνία ενός άλλου

ατόμου

3
Γενικά, είμαι ένα ιδιαίτερα δραστήριο άτομο

με στόχους

4
Συνήθως, μου φαίνεται δύσκολο να ελέγξω τα

συναισθήματά μου

5 Γενικά, δεν θεωρώ τη ζωή διασκεδαστική

6
Μπορώ να χειριστώ τους άλλους ανθρώπους

αποτελεσματικά

7 Έχω την τάση να αλλάζω συχνά γνώμη
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8
Πολλές φορές, δυσκολεύομαι να κατανοήσω

τι ακριβώς νιώθω

9 Νιώθω ότι έχω αρκετές αρετές

10
Συχνά δυσκολεύομαι να υπερασπιστώ τα

δικαιώματά μου

11
Συνήθως, μπορώ να επηρεάσω τον τρόπο που

αισθάνονται οι άλλοι άνθρωποι

12
Γενικά, έχω μια απαισιόδοξη οπτική για τα

περισσότερα πράγματα

13

Οι κοντινοί μου άνθρωποι συχνά

παραπονιούνται ότι δεν τους συμπεριφέρομαι

σωστά

14
Συχνά μου φαίνεται δύσκολο να προσαρμόσω

τη ζωή μου ανάλογα με τις περιστάσεις

15
Γενικά, είμαι ικανός/η να αντιμετωπίσω το

άγχος

16
Συχνά μου φαίνεται δύσκολο να δείχνω

στοργή στους κοντινούς μου ανθρώπους

17

Μπορώ, κατά κανόνα, «να μπαίνω στη θέση

κάποιου» και να καταλάβω τα συναισθήματα

του

18
Κατά κανόνα, δεν έχω αρκετά κίνητρα στη

ζωή μου

19
Συνήθως, μπορώ να βρω τρόπους να ελέγχω

τα συναισθήματά μου, όταν το θέλω

20
Γενικά, είμαι ευχαριστημένος/η από την ζωή

μου

21
Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως ένα καλό

διαπραγματευτή

22

Έχω την τάση να εμπλέκομαι με πράγματα

που

αργότερα το μετανιώνω

23 Συχνά, σταματάω αυτό που κάνω
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και συγκεντρώνομαι σε αυτό που νιώθω

24 Αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου

25
Έχω την τάση να υποχωρώ ακόμα και αν

ξέρω ότι έχω δίκιο

26
Δεν φαίνεται να έχω καθόλου επιρροή στα

συναισθήματα των άλλων

27
Γενικά πιστεύω ότι τα πράγματα θα

εξελιχθούν καλά στη ζωή μου

28

Δυσκολεύομαι να δεθώ συναισθηματικά

ακόμα και με τα άτομα που είναι πολύ κοντά

μου

29
Γενικά μπορώ να προσαρμόζομαι σε

καινούργια περιβάλλοντα και καταστάσεις

30 Οι άλλοι με θαυμάζουν γιατί είμαι «άνετος»

Ενότητα 4 Διαχείριση συγκρούσεων

9) Πόσο συχνά εμφανίζονται συγκρούσεις στην επιχείρηση που εργάζεστε;

 Καθόλου

 Λίγο

Μέτρια

Πολύ

 Πάρα πολύ

10)Πόσο επιτυχημένα ανταποκρίνεται η διοίκηση της εταιρίας σας στη διαχείριση των

συγκρούσεων που εμφανίζονται;

 Καθόλου

 Λίγο

Μέτρια

Πολύ

 Πάρα πολύ

11)Θεωρείτε πως η εμφάνιση των συγκρούσεων έχει για την επιχείρηση

 Αρνητικά αποτελέσματα
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 Ουδέτερα αποτελέσματα

 Θετικά αποτελέσματα
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