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Περίληψη (Abstract)  
 

 

Η παρούσα εργασία, έχει ως αντικείµενο τη διερεύνηση  της σχέσης της 

ρύθµισης συναισθήµατος και των πτυχών της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των 

ηγετών-διευθυντών και των υφισταµένων τους µε την επαγγελµατική ικανοποίηση και 

το συναίσθηµα στην εργασία σε ένα επιλεγµένο δείγµα υπάλληλων του ελληνικού 

τραπεζικού κλάδου. Η εργασία συνιστάται  στον συγκερασµό µιας βιβλιογραφικής 

µελέτης και µίας µικρής εµβέλειας εµπειρικής έρευνας. 

Το δείγµα της έρευνας αποτελούνταν από 19 διευθυντές τραπεζικών 

καταστηµάτων  και 138 υφιστάµενους τραπεζικούς υπαλλήλους, οι οποίοι 

συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια αυτό-αναφοράς, που αφορούσαν τη ρύθµιση 

συναισθήµατος, τις τέσσερις αυτό-αναφερόµενες πτυχές της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης (αντίληψη συναισθηµάτων εαυτού, αντίληψη συναισθηµάτων άλλων, 

χρήση και ρύθµιση συναισθήµατος), το θετικό και αρνητικό συναίσθηµα στην εργασία 

και την επαγγελµατική ικανοποίηση. 

 Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο (µονοεπίπεδη 

ανάλυση), αφορούσε την ανάλυση των δεδοµένων των προϊσταµένων και υφισταµένων 

χωριστά, ενώ το δεύτερο επίπεδο (πολυεπίπεδη ανάλυση), αφορούσε την 

αλληλεπίδραση των δύο οµάδων και συγκεκριµένα  τον έλεγχο της σχέσης µεταξύ των 

σχετικών µε τους προϊσταµένους (διευθυντές) µεταβλητών µε την επαγγελµατική 

ικανοποίηση και το θετικό και αρνητικό συναίσθηµα στην εργασία των υφισταµένων 

τους.  

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων κατέδειξε ότι διάφορες πτυχές της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της ρύθµισης του συναισθήµατος των τραπεζικών 

υπαλλήλων είχαν θετική συσχέτιση µε τη στάση και το εργασιακό συναίσθηµα των 

ίδιων. Αντίθετα µε τις αρχικές υποθέσεις,  η ρύθµιση του συναισθήµατος και οι πτυχές 

της συναισθηµατικής νοηµοσύνης του ηγέτη, παρουσίασε αρνητική συσχέτιση µε την 

επαγγελµατική ικανοποίηση και το συναίσθηµα στην εργασία των υφισταµένων  του. 
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Εισαγωγή 

 

Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στις επιχειρήσεις έχει εξελιχθεί δυναµικά 

τις τελευταίες δεκαετίες, καθιστώντας τους ανθρώπινους πόρους και τον τρόπο που 

διοικούνται και αναπτύσσονται ως την πιο σηµαντική πηγή διατηρήσιµου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για έναν οργανισµό (Dimitriades, 2007). Ειδικότερα 

όσον αφορά τον  τραπεζικό κλάδο, µε τον οποίο ασχοληθήκαµε στην παρούσα εργασία, 

που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών,  το βασικό 

ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα προέρχεται καθαρά από το σωστά καταρτισµένο, 

υποκινούµενο και πολυδύναµο ανθρώπινο δυναµικό του (Αρχοντάκης & Γεωργακοπούλου, 

1998).Η άψογη παροχή υπηρεσιών µε θετικό συναισθηµατικό περιεχόµενο είναι πιο 

πιθανό να προκύψει από εργαζόµενους που έχουν συναισθηµατική αυτογνωσία και 

καταλαβαίνουν τους άλλους σε ένα πιο συναισθηµατικό επίπεδο (Bardzil & Slaski, 

2003).  

Η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι µια σχετικά νέα και δυναµική περιοχή της 

συµπεριφοριστικής έρευνας, η οποία έχει προσεγγίσει το ενδιαφέρον της ερευνητικής 

κοινότητας, του εµπορικού κόσµου αλλά και του κοινού γενικότερα (Zeidner, Matthews 

& Roberts, 2004). Εδώ και αρκετά χρόνια  υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον για τη 

σύνδεση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε ποικίλες πλευρές της ζωής των 

ανθρώπων όπως η επιτυχία στη ζωή, η ικανοποίηση από τη ζωή, η ευηµερία και η 

φυσική και πνευµατική υγεία. Την τελευταία δεκαετία η έρευνα σε οργανωσιακό 

περιεχόµενο έχει αρχίσει να γίνεται πιο στοχευµένη  και σήµερα έχει εστιάσει στο πως 

η συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί να προβλέψει συµπεριφορές σχετικά µε την 

εργασία όπως η ηγεσία, η ανάπτυξη της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, η 

αποτελεσµατικότητα των οµάδων, η εργασιακή επίδοση, το εργασιακό στρες αλλά και 

η επαγγελµατική ικανοποίηση καθώς και τα συναισθήµατα στην εργασία µε τα οποία 

ασχοληθήκαµε και εµείς στην παρούσα εργασία. 

∆εδοµένου  ότι το συναίσθηµα στο χώρο της εργασίας, αποτελεί βασικό 

παράγοντα διαµόρφωσης οργανωσιακής συµπεριφοράς (Wright & Staw, 1999),  και 

δεδοµένης της σπουδαιότητας του  ρόλου του στη διαδικασία της ηγεσίας (George, 

2000; Humphrey, 2002), η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να καταδείξει τον ρόλο που 

η συναισθηµατική νοηµοσύνη διαδραµατίζει στο χώρο εργασίας και δη στην εργασιακή 

εµπειρία των εργαζοµένων µε µια µελέτη στον κλάδο των τραπεζών. Πιο 

συγκεκριµένα, επικεντρώνεται στη σχέση των συναισθηµατικών χαρακτηριστικών του 

διευθυντή, ως ηγέτη των τραπεζικών καταστηµάτων, µε την εργασιακή εµπειρία των 
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υφιστάµενων του τραπεζικών υπαλλήλων. Ειδικότερα, η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

και η ρύθµιση του συναισθήµατος των διευθυντών και υφισταµένων, αποτελούν τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές, ενώ η επαγγελµατική ικανοποίηση και το θετικό και αρνητικό 

συναίσθηµα στην εργασία, , αποτελούν τους εξαρτηµένους τοµείς της εργασιακής 

εµπειρίας. 

 Η ανάλυση στοιχείων της έρευνας γίνεται σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο,  η 

επικέντρωση του ενδιαφέροντος είναι στην επίδραση των χαρακτηριστικών των 

διευθυντών και των υφισταµένων τους  στην ικανοποίηση και το συναίσθηµα στην 

εργασία της κάθε οµάδας χωριστά, ενώ σε ένα δεύτερο επίπεδο µε τη βοήθεια 

πολυεπίπεδης ανάλυσης ερευνήθηκε η επίδραση των συναισθηµατικών 

χαρακτηριστικών των διευθυντών και υφισταµένων στην ικανοποίηση και εργασιακή 

εµπειρία  των υφισταµένων τους. 

Όσον αφορά στη δοµή της εργασίας, στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζονται 

εννοιολογικά οι ανεξάρτητες µεταβλητές της έρευνας: η συναισθηµατική νοηµοσύνη  

και η ρύθµιση συναισθήµατος, ενώ  αναλύεται η σπουδαιότητα  του συναισθήµατος στο 

χώρο εργασίας και παρουσιάζονται αποτελέσµατα εµπειρικών ερευνών  για την µελέτη 

της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στον τραπεζικό κλάδο. Στο τελευταίο τµήµα του 

κεφαλαίου προσδιορίζονται διεξοδικά, οι εξαρτηµένες µεταβλητές της έρευνας, δηλαδή 

η επαγγελµατική ικανοποίηση και το θετικό και αρνητικό συναίσθηµα στην εργασία 

ενώ παρουσιάζονται σηµαντικές πληροφορίες για τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και 

το γενικότερο περιβάλλον  λειτουργίας  του τραπεζικού τοµέα στην Ελλάδα. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται οι γενικοί στόχοι και οι υποθέσεις µονοεπίπεδης και 

της πολυεπίπεδης ανάλυσης, η µεθοδολογία, και τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο µε την ανάλυση των ευρηµάτων και το τέταρτο µε τα 

γενικά συµπεράσµατα, τους περιορισµούς της έρευνας και τις προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα. 
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Κεφάλαιο 1: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

1.1.Η έννοια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης  

 

Ερευνητές της ψυχολογίας και της διοίκησης είχαν δείξει το ενδιαφέρον τους 

για τη µελέτη των ανθρώπινων συναισθηµάτων πολύ πριν προταθεί η έννοια της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Law, Wong & Song, 2004). Η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη έχει τις ρίζες της στην έννοια της κοινωνικής νοηµοσύνης που εισήγαγε 

πρώτος ο Thorndike στα 1920 (Dulewicz & Higgs, 2000). Πιο συγκεκριµένα, ο 

Thorndike όρισε την κοινωνική νοηµοσύνη ως: «την ικανότητα που έχει κανείς να 

καταλαβαίνει τους άνδρες και τις γυναίκες, τα αγόρια και τα κορίτσια και να χειρίζεται 

µε σοφία τις ανθρώπινες σχέσεις» (Thorndike 1920, σελ. 228) . 

Αρκετές δεκαετίες αργότερα  ο Howard Gardner (1983) συµπεριέλαβε την 

κοινωνική νοηµοσύνη  στη θεωρία του για τις πολλαπλές νοηµοσύνες σύµφωνα µε τον 

οποίο αυτή αποτελείται από τη διαπροσωπική και τη ενδοπροσωπική νοηµοσύνη. Η 

διαπροσωπική νοηµοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα αντίληψης και διάκρισης των 

προθέσεων, αισθηµάτων και κινήτρων των άλλων ατόµων, ενώ η  ενδοπροσωπική 

αναφέρεται  στην  ικανότητα αντίληψης και κατανόησης των διαθέσεων, αισθηµάτων 

και κινήτρων του εαυτού. Περίπου την ίδια περίοδο ο Bar-On  συνεισέφερε στην 

έρευνα µε το δείκτη συναισθηµατικής ευφυΐας  (Emotional Quotient ή E.Q.) 

αναπτύσσοντας ένα θεωρητικό πλαίσιο για το πρώτο ψυχοµετρικό εργαλείο για τη 

µέτρηση της  συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Colfax, Rivera & Perez , 2010).  

Οι Salovey και Mayer (1990) υπήρξαν από τους πρώτους που χρησιµοποίησαν 

τον όρο συναισθηµατική νοηµοσύνη, σύµφωνα µε τους οποίους είναι µια υποκατηγορία 

της κοινωνικής νοηµοσύνης, η οποία περιλαµβάνει την ικανότητα του ατόµου να 

αναγνωρίζει και να διακρίνει τα αισθήµατα και τα συναισθήµατα του εαυτού του και 

των άλλων,  προκειµένου να καθοδηγήσει τη σκέψη του και τις πράξεις του. Αργότερα  

όρισαν την συναισθηµατική νοηµοσύνη και  ως την ικανότητα που έχει κάποιος «να 

αντιλαµβάνεται τα συναισθήµατα, να έχει πρόσβαση και να δηµιουργεί συναισθήµατα 

ώστε να διευκολύνει τη σκέψη, να καταλαβαίνει τα συναισθήµατα και τη 

συναισθηµατική γνώση και να ρυθµίζει αποτελεσµατικά το συναίσθηµα  ώστε να 

προωθεί τη συναισθηµατική και διανοητική ανάπτυξη»(Mayer & Salovey 1997, σελ. 

10). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη σχετίζεται και µε το συναίσθηµα και µε τη 

νοηµοσύνη αλλά είναι διαφορετική από αυτά (Mayer, Roberts & Barsade, 2008). 
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Παρόλο που οι Salovey και Mayer είχαν εισάγει τον όρο στην επιστηµονική 

βιβλιογραφία από το 1990, ήταν η έκδοση του πρώτου βιβλίου του Goleman (1995) µε 

την ονοµασία «Συναισθηµατική νοηµοσύνη» που σηµατοδότησε  την έναρξη του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος για το αντικείµενο, σύµφωνα µε τον οποίο, η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες στη 

ζωή µε πιθανόν µεγαλύτερη επίδραση από αυτή της γνωσιακής νοηµοσύνης σε πολλές 

πλευρές της ανθρώπινης συµπεριφοράς  συµπεριλαµβανοµένων της εργασίας και της 

εκπαίδευσης (Καφέτσιος, 2003).Ο Goleman όρισε την έννοια αυτή ως την ικανότητα  

να αναγνωρίζει κανείς τα δικά του συναισθήµατα και των άλλων και να µπορεί να 

διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τα συναισθήµατα του και τις διαπροσωπικές του σχέσεις 

(Goleman, 1995).  

Σύµφωνα µε τον  Bar-On (1997) η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι µια 

διάταξη από  µη γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες που  επηρεάζουν την ικανότητα 

κάποιου να επιτύχει στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και πιέσεων,  

ενώ οι Cooper και Sawaf (1997),  όρισαν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ως την 

ικανότητα που έχει κανείς να αισθάνεται, να κατανοεί και να εφαρµόζει 

αποτελεσµατικά τη δύναµη  του συναισθήµατος ως πηγή της ανθρώπινης ενέργειας, της 

πληροφόρησης, της διασύνδεσης και της  επιρροής. Σύµφωνα µε τον Cooper (1997),  οι 

άνθρωποι µε υψηλά επίπεδα συναισθηµατικής νοηµοσύνης βιώνουν περισσότερη 

επιτυχία  στην καριέρα τους, κτίζουν πιο ισχυρές προσωπικές σχέσεις, διοικούν πιο 

αποτελεσµατικά και έχουν καλύτερη υγεία από εκείνους µε χαµηλή συναισθηµατική 

νοηµοσύνη (Zeidner et. al, 2004).  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει ένας κοινός και αποδεκτός 

ορισµός της έννοιας της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Ως σήµερα έχουν διατυπωθεί 

πολλά θεωρητικά µοντέλα µε στόχο την ανάλυση της έννοιας της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης και τη µέτρηση της. Όπως σωστά επισηµαίνουν οι Ciarrochi, Chan, & Caputi 

(2000), οι διάφοροι ορισµοί της συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι µάλλον 

συµπληρωµατικοί παρά ανταγωνιστικοί ή αντικρουόµενοι µεταξύ τους, γιατί αντανακλούν 

διαφορετικές πλευρές της σύνθετης αυτής έννοιας. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται 

µια ταξινόµηση των πιο γνωστών µοντέλων  και  µια σύντοµη περιγραφή του καθενός. 
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1.1.1.Θεωρητικές προσεγγίσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

 

Η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών µοντέλων για τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη υποδηλώνει ότι υπάρχουν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις για το 

προσδιορισµό του εννοιολογικού της περιεχοµένου. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις στην 

πραγµατικότητα µπορούν να διαχωριστούν µε βάση το αν εστιάζουν σε συγκεκριµένες 

ικανότητες ή εάν περιλαµβάνουν πιο ευρείες έννοιες αυτών των ικανοτήτων (Mayer, 

Roberts & Barsade, 2008). 

Τα θεωρητικά µοντέλα για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη σύµφωνα µε την πιο 

συνηθισµένη ταξινόµηση συνοψίζονται σε δυο ευρείες κατηγορίες: 

1) Τα µοντέλα ικανότητας που εστιάζουν στις διανοητικές λειτουργίες που 

περιλαµβάνονται στην επεξεργασία συναισθηµατικής πληροφόρησης (Livingstone & 

Day, 2005) και αντιµετωπίζουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη σαν ένα µια διακριτή 

µορφή νοηµοσύνης (Mayer & Salovey, 1997; Bracket, Rivers & Salovey, 2011). 

2)Τα µικτά µοντέλα, σύµφωνα µε τα οποία η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

ερµηνεύεται ως ένας συνδυασµός από µη γνωστικές δυνατότητες, χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, παράγοντες κινήτρου, ικανότητες και δεξιότητες (Πλατσίδου, 2010). 

Όσον αφορά τα µοντέλα ικανότητας (Ability-Based Models), η πιο γνωστή 

προσέγγιση αποτελεί το µοντέλο των Salovey και Mayer. H προσέγγιση αυτή δίνει 

έµφαση στην αλληλεπίδραση γνωστικών και συναισθηµατικών ικανοτήτων και 

συγκεκριµένα στην αντίληψη, ενσωµάτωση, κατανόηση και οργάνωση των 

συναισθηµάτων (Καφέτσιος, 2003).Συγκεκριµένα, η προσέγγιση αυτή αντιµετωπίζει 

την συναισθηµατική νοηµοσύνη σαν ένωση ικανοτήτων από τέσσερις διαφορετικές 

περιοχές (Mayer, Roberts & Barsade, 2008; Mayer & Salovey, 1997; Bracket, Rivers & 

Salovey, 2011): 

α) Την ακριβή αντίληψη του συναισθήµατος, που  είναι η ικανότητα που έχει κανείς να 

ανιχνεύει και να αποκρυπτογραφεί τα συναισθήµατα στα πρόσωπα, 

εικόνες, φωνές και έργα τέχνης. Περιλαµβάνει επίσης την 

ικανότητα αναγνώρισης των συναισθηµάτων του ίδιου του εαυτού του και  

αντιπροσωπεύει την πιο βασική πτυχή της συναισθηµατικής νοηµοσύνης καθώς µέσω 

αυτής δίνεται η δυνατότητα  της επεξεργασίας όλων  των άλλων  συναισθηµατικών 

πληροφοριών. 

 β) Τη χρήση των συναισθηµάτων για τη διευκόλυνση της σκέψης, που αποτελεί την  

ικανότητα να αξιοποιεί κανείς τα συναισθήµατα για τη διευκόλυνση διάφορων 
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γνωστικών δραστηριοτήτων, όπως η σκέψη, η επίλυση προβληµάτων και η 

διαπροσωπική επικοινωνία. 

γ) Την  κατανόηση του συναισθήµατος, που είναι η ικανότητα να κατανοεί κανείς τη 

γλώσσα και το νόηµα των συναισθηµάτων  και να εκτιµά τις περίπλοκες σχέσεις µεταξύ 

των συναισθηµάτων καθώς και τις µεταβάσεις από το ένα συναίσθηµα στο άλλο. 

δ) Την διαχείριση του συναισθήµατος,  που αποτελείται από την ικανότητα που έχει 

κάποιος να ρυθµίζει και να διαχειρίζεται τόσο τα προσωπικά του συναισθήµατα όσο και 

αυτά των άλλων για προσωπική και διαπροσωπική ανάπτυξη. 

Άλλοι ορισµοί της συναισθηµατικής νοηµοσύνης τείνουν να είναι περισσότερο 

εστιασµένοι στα χαρακτηριστικά  της προσωπικότητας και λιγότερο στις ικανότητες και  

αυτός είναι  ο λόγος που ο Mayer και ο συνεργάτες του  τα ονόµασαν µοντέλα 

βασισµένα στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Τrait Βased Μodels) ή µικτά 

µοντέλα (Mixed Models) (Livingstone &  Day, 2005). 

Ο Bar-On (1997, 2000), που η προσέγγιση του για τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη εντάσσεται στα µικτά µοντέλα, πρότεινε ένα µοντέλο για τη δοµή της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης που αποτελείται από πέντε διαστάσεις ικανοτήτων : α) 

τις ενδοπροσωπικες δεξιότητες (η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς και να 

καταλαβαίνει τα συναισθήµατα, αισθήµατα και τις ιδέες του), β) τις διαπροσωπικές 

δεξιότητες (η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς και να καταλαβαίνει τα συναισθήµατα 

και τα αισθήµατα των άλλων), γ) την προσαρµοστικότητα (η ικανότητα να είναι κανείς 

ευέλικτος και να αλλάζει τα συναισθήµατα του ανάλογα µε τις εναλλασσόµενες 

συνθήκες), δ) τον έλεγχο του στρες (η ικανότητα να αντιµετωπίζει κανείς το στρες και 

να ελέγχει τα αισθήµατα του) και ε) τη γενική διάθεση (η ικανότητα να νιώθει και να 

εκφράζει κανείς θετικά συναισθήµατα και να παραµένει αισιόδοξος).Στην πρόσφατη 

αναθεώρηση του µοντέλου ο Bar-On (2000) θεωρεί ότι ο παράγοντας της γενικής 

διάθεσης  λειτουργεί περισσότερο ως ένας διαµεσολαβητής για τη διευκόλυνση της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης και όχι ως µια ανεξάρτητη κατηγορία ικανοτήτων 

(Πλατσίδου, 2010). Κάποιες από τις συνιστώσες  του Bar-On για τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη µπορούν να χαρακτηριστούν ως διανοητικές ικανότητες (π.χ. 

συναισθηµατική αυτογνωσία και επίλυση προβληµάτων) ενώ άλλα φαίνονται να είναι 

περισσότερο βασισµένα στην προσωπικότητα των ατόµων (π.χ. προσαρµοστικότητα 

και αισιοδοξία) (Livingstone &Day, 2005). 

Στο µοντέλο του Goleman (2000, 2001) περιλαµβάνονται  20 συναισθηµατικές 

δεξιότητες που εντάσσονται σε τέσσερις γενικές κατηγορίες: α) αυτοεπίγνωση (Self-
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Awareness), β) διαχείριση του εαυτού (Self-Management), γ) κοινωνική επίγνωση 

(Social Awareness)  και δ) διαχείριση των σχέσεων (Relationship Management).  

Σύµφωνα µε τον Goleman, η αυτοεπίγνωση και η διαχείριση του εαυτού 

αφορούν εσωτερικές, ατοµικές διεργασίες και για αυτό τις εντάσσει στον άξονα 

«εαυτός». Πιο συγκεκριµένα, η αυτοεπίγνωση περιλαµβάνει τις ικανότητες: 

συναισθηµατική αυτοεπίγνωση (Emotional self-awareness) , ακριβής αυτοαξιολόγηση 

(Accurate self-assessment) και αυτοπεποίθηση (Self-confidence), ενώ η διαχείριση του 

εαυτού περιλαµβάνει τον αυτοέλεγχο ( Self-Control) ,την αξιοπιστία (Trustworthiness) 

,την προσαρµοστικότητα (Adaptability), το κίνητρο επίτευξης (Achievement drive), την 

πρωτοβουλία (Initiative) και την ευσυνειδησία (Conscientiousness ). 

Όσον αφορά την κοινωνική ικανότητα και τη διαχείριση των σχέσεων, ο Goleman 

τις εντάσσει στο επίπεδο «άλλοι» γιατί αφορούν κοινωνικές διεργασίες. Πιο συγκριµένα 

λοιπόν, η έννοια της κοινωνικής επίγνωσης περιλαµβάνει την ενσυναίσθηση (Empathy) 

,τον προσανατολισµό προς την εξυπηρέτηση (Service orientation)  και την οργανωτική 

επίγνωση (Organizational Awareness), ενώ η ικανότητα διαχείρισης σχέσεων 

περιλαµβάνει την ανάπτυξη άλλων ανθρώπων (Developing others) ,την επιρροή 

(Influence) ,την επικοινωνία (Communication), τη διαχείριση των συγκρούσεων 

(Conflict management)  ,την ηγετική ικανότητα (Leadership) ,την πρωτοβουλία για 

αλλαγή (Change catalyst ) ,τη δηµιουργία δεσµών (Building bonds)  καθώς και την 

οµαδικότητα και συνεργασία (Teamwork & Collaboration) .Κατά τον Goleman (1998), 

η υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη οδηγεί στην συναισθηµατική επάρκεια η οποία 

είναι µια ικανότητα που µαθαίνεται και οδηγεί σε εξαιρετικές επιδόσεις στην εργασία. 

Τα τρία µοντέλα που περιγράφηκαν παραπάνω αποτελούν τα πιο γνωστά και 

δηµοφιλή µοντέλα της βιβλιογραφίας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα  µοντέλα που έχουν 

προταθεί για την ερµηνεία ή/και την µέτρηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, 

παραδείγµατα των οποίων αποτελούν:  το µοντέλο του Cooper (1997), το µοντέλο των 

Petrides & Furnham (2000, 2001) αλλά και το τριµερές µοντέλο της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης των Mikolajczak, Petrides & Luminet (2009) (Πλατσίδου, 2010). 

1.1.2. Η Μέτρηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

Τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί ποικίλα ψυχοµετρικά εργαλεία 

(κλίµακες ή τεστ) για τη µέτρηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης τόσο σε 

επιστηµονικό όσο και σε εκλαϊκευµένο επίπεδο (Πλατσίδου 2004) .Όπως υποστηρίζουν  

οι Mayer, Caruso και Salovey (2000) η ανάπτυξη θεωρητικών µοντέλων της 
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συναισθηµατικής νοηµοσύνης υπήρξε παράλληλη µε την ανάπτυξη εργαλείων για την 

µέτρηση της έννοιας. 

 Ανάλογα µε τη θεωρητική τους προσέγγιση τα εργαλεία για τη µέτρηση της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης χωρίζονται σε τρεις ευρείες κατηγορίες (Mayer, Caruso & 

Salovey, 2000;  Πλατσίδου, 2010): 

Α) Την αντικειµενική µέτρηση ικανοτήτων, όπου, όπως και στη µέτρηση των 

γνωστικών ικανοτήτων, ο εξεταζόµενος καλείται να βρει λύσεις σε προβλήµατα ή να δώσει 

απαντήσεις σε ερωτήσεις συναισθηµατικού περιεχοµένου και στη συνέχεια βαθµολογείται 

ανάλογα µε την επιτυχία που σηµείωσε. Κάθε ερώτηση επιδέχεται µιας µόνο σωστής 

απάντησης σε αυτά τα τεστ ή είναι διαβαθµισµένες ως προς την ορθότητα τους µε βάση τη 

γνώµη ειδικών ή µε βάση τη συναινετική βαθµολογία, δηλαδή µε βάση αυτό που πιστεύουν 

οι περισσότεροι άνθρωποι ότι ισχύει. 

Το πιο διαδεδοµένο τεστ αυτής της κατηγορίας αποτελεί το τεστ των Mayer, 

Salovey & Caruso Emotional Intelligence Τest- MSCEIT (2002) που αποτελείται από 141 

ερωτήσεις και το οποίο µπορεί να µετρήσει τη συνολική συναισθηµατική νοηµοσύνη αλλά 

και επιµέρους σκορ σχετικά µε τους τέσσερις κλάδους ικανοτήτων που περιγράφει η 

θεωρία τους και αναφέραµε παραπάνω (Mayer Roberts & Barsade, 2008).Ανάµεσα στα 

µειονεκτήµατα της  µεθόδου δίνεται έµφαση κυρίως στη δυσκολία που υπάρχει στη 

βαθµολόγηση των απαντήσεων (Pérez, Petrides & Furnham, 2005) αλλά και στην 

αδυναµία εξέτασης µεγάλου αριθµού ατόµων σε σχέση µε τις υπόλοιπες µεθόδους 

µέτρησης. 

Β) Τις αυτό-αναφορές, ο οποίος είναι και ο πιο ευρέως χρησιµοποιούµενος τρόπος 

για τη µέτρηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, καθώς αποτελεί έναν εύκολο  και 

γρήγορο τρόπο αξιολόγησης της µελέτης των συναισθηµατικών εκτιµήσεων των ατόµων 

για τη συναισθηµατική τους νοηµοσύνη. Χρησιµοποιείται κυρίως από τα µικτά µοντέλα και 

σύµφωνα µε αυτόν τον τρόπο µέτρησης τα άτοµα απαντούν µόνα τους σε διαβαθµισµένες 

προτάσεις µε κλίµακα για ποικίλες διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης .Η 

µέθοδος αυτή, αν έχει δεχτεί µεγάλη κριτική λόγω του υποκειµενικού χαρακτήρα των 

απαντήσεων των εξεταζόµενων (Bracket,Rivers & Salovey, 2011) , µπορεί να δώσει 

ασφαλή στοιχεία όταν τα εργαλεία πληρούν τα απαραίτητα ψυχοµετρικά κριτήρια 

(Πλατσίδου, 2010). 

Ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία σε αυτήν την κατηγορία είναι και το EQ-I του 

Bar-Οn(1997) το οποίο αποτελείται από 133 αντικείµενα σε 15 υποκατηγορίες που οι 

οποίες κατηγοριοποιούνται κάτω από τις πέντε βασικές θεµατικές ενότητες που αναφέραµε 

παραπάνω στο µοντέλο του. Άλλο ένα επίσης ευρέως χρησιµοποιούµενο τεστ αποτελεί το 

µοντέλο των Schutte et al.(1998),το SREIT, το οποίο είναι ένα ερωτηµατολόγιο 33 
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προτάσεων το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί περισσότερο για να αξιολογήσει το συνολικό 

επίπεδο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης ,το EQ-Map του Cooper (1997) το οποίο  

επιτρέπει στους ανθρώπους να διερευνήσουν πως έχουν χρησιµοποιήσει τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη τους κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα, αλλά και η κλίµακα 

των Wong & Law (2002), το WLEIS που χρησιµοποιήσαµε και εµείς στην παρούσα 

εργασία η οποία περιλαµβάνει 16 προτάσεις που διακρίνονται σε 4 υποκλίµακες που  

µετρούν τις έξης συναισθηµατικές ικανότητες: εκτίµηση των συναισθηµάτων του εαυτού, 

εκτίµηση των συναισθηµάτων των άλλων, χρήση των συναισθηµάτων και ρύθµιση των 

συναισθηµάτων. 

Γ) Τις Έτερο-αναφορές (τεστ 360 µοιρών ή οι αναφορές άλλων για το άτοµο):Οι 

πληροφορίες που δίνει αυτός ο τρόπος µέτρησης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης αφορά 

το πώς οι άλλοι άνθρωποι αντιλαµβάνονται τις συναισθηµατικές ικανότητες κάποιου. Η 

µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται από τα µικτά µοντέλα και κυρίως από το µοντέλο επίδοσης 

του Goleman, το  Emotional Competence Inventory (ECI) που κατασκεύασαν οι Goleman 

και Voyatzis (2000) που αποτελεί ένα παράδειγµα αυτής της κατηγορίας. Το µοντέλο έχει 

δυο εκδοχές, µια που αποτελείται από 110 στοιχεία και χρησιµοποιεί 7-βαθµη κλίµακα 

Likert και µια πιο σύντοµη µε 73 στοιχεία σε 6-βαθµη κλίµακα Likert. Η µέθοδος αυτή αν 

και θεωρείται ότι αντιµετωπίζει κάποιες από τις αδυναµίες της µεθόδου των αυτό-

αναφορών εντούτοις δεν προσφέρει παρά µόνο τις υποκειµενικές εκτιµήσεις των άλλων για 

το συγκεκριµένο άτοµο που αξιολογείται και οι οποίες µπορεί να επηρεάζονται από τις 

προκαταλήψεις και τις προτιµήσεις τους, την ειλικρίνεια, την διάθεση τους, την προσωπική 

τους σχέση µε το άτοµο που κρίνουν κ.τ.λ. (Πλατσίδου, 2010). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ύπαρξη εναλλακτικών µετρήσεων για την ίδια 

έννοια είναι σηµάδι ερευνητικής προόδου (Pérez, Petrides & Furnham, 2005).Από την 

παράθεση των παραπάνω πληροφοριών µπορεί κανείς εύκολα να συµπεράνει ότι δεν 

υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες µεθόδου µέτρησης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

αλλά ότι όλες οι µέθοδοι µέτρησης έχουν τις δυνάµεις και τις αδυναµίες τoυς που 

καθορίζουν, µαζί µε το θεωρητικό τους υπόβαθρο, το πλαίσιο εφαρµογής τους. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως, το ψυχοµετρικό εργαλείο για τη µέτρηση της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια της εγκυρότητας και αξιοπιστίας. 
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1.1.3.Η συναισθηµατική νοηµοσύνη στο χώρο εργασίας 

 

Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές, η συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί να 

διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στο περιβάλλον εργασίας (Colfax, Rivera & Perez, 

2010; Kafetsios & Zampetakis, 2008; Goleman, 1998). Το ενδιαφέρον του 

επιχειρηµατικού κόσµου για την συναισθηµατική ευφυΐα εκδηλώθηκε από την πρώτη 

στιγµή που εµφανίστηκε η έννοια και οφείλεται στη διαρκή αναζήτηση στους χώρους 

αυτούς για την εύρεση νέων τρόπων  που ενδέχεται να βοηθήσουν στη βελτίωση της 

απόδοσης των εργαζοµένων αλλά και των εργασιακών σχέσεων (Πλατσίδου, 2010). 

Σύµφωνα µε τους Vakola, Tsaousis και Nikolaou (2003),κάποιοι από τους λόγους που 

υπάρχει αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος στο εργασιακό περιβάλλον είναι πρώτον ότι 

µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων λειτουργούν πλέον στον τοµέα των υπηρεσιών και 

δεύτερον η δηµοσιότητα που έχει λάβει η έννοια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 

Οι οργανισµοί είναι χώροι που προϋποθέτουν κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι 

περισσότερες από αυτές τις αλληλεπιδράσεις σχετίζονται µε την εκτέλεση των 

εργασιακών καθηκόντων, για παράδειγµα η εξυπηρέτηση πελατών, το να λαµβάνει 

κανείς οδηγίες και να αναφέρεται στους προϊστάµενους του ή η συνεργασία µε τους 

συναδέλφους του (Wong & Law 2002). Σύµφωνα µε τους Wong και Law (2002), οι 

εργαζόµενοι µε υψηλή συναισθηµατική συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι αυτοί που 

µπορούν αποτελεσµατικά να ρυθµίσουν το συναίσθηµα τους και να διαχειριστούν τις 

αλληλεπιδράσεις τους µε τους άλλους µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο .  

 Η συναισθηµατική νοηµοσύνη έχει υποστηριχτεί ότι επηρεάζει µια µεγάλη 

διάταξη από εργασιακές συµπεριφορές συµπεριλαµβανόµενων της δέσµευσης των 

εργαζοµένων, της εργασίας σε οµάδες, της ανάπτυξης ταλέντων, της καινοτοµίας, της 

ποιότητας των  υπηρεσιών και της αφοσίωσης των πελατών (Zeidner, Matthews & 

Roberts, 2004). «Σύµφωνα µε αποτελέσµατα ερευνών, οι άνθρωποι µε ανώτερη 

συναισθηµατική ευφυΐα είναι πιο επιτυχηµένοι επαγγελµατικά (Dulewicz and Higgs, 

1998; Weisinger, 1998), νιώθουν µικρότερη εργασιακή ανασφάλεια (Jordan et al., 

2002), διοικούν πιο αποτελεσµατικά (Cooper & Sawaf, 1997; Palmer et al., 2000; Prati 

et al., 2003; Higgs & Rowland, 2002),  είναι πιο αποτελεσµατικοί στην ηγεσία οµάδων 

και απόδοση των οµάδων (Rice, 1999), δείχνουν µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα σε  

αγχογόνες καταστάσεις και έχουν καλύτερες στρατηγικές αντιµετώπισης τους (Bar-On 

et al.,2000)  από ότι εκείνοι µε χαµηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη» (Vakola, Tsaousis 

& Nikolaou 2003, σελ. 94). Ορισµένοι ερευνητές (Cooper 1997, Goleman 1995) 

υποστηρίζουν επίσης ότι η επικέντρωση εκ µέρους µιας επιχείρησης στη 
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συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη  ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. 

Με βάση την σχετική βιβλιογραφία θα µπορούσαµε να πούµε ότι το µεγαλύτερο 

µέρος των ερευνών σε οργανωσιακό περιεχόµενο έχει γίνει για την διερεύνηση της 

σχέσης µεταξύ συναισθηµατικής νοηµοσύνης και επαγγελµατικής απόδοσης αλλά και 

µεταξύ συναισθηµατικής νοηµοσύνης και ηγεσίας και δη της µετασχηµατιστικής 

ηγεσίας. 

Όσον αφορά την πρώτη σχέση, µια από τις πρώτες περιοχές έρευνας στην 

βιβλιογραφία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης ήταν η σύνδεση της µε την απόδοση 

και την επιτυχία ,γεγονός που πυροδοτήθηκε από τα ευρήµατα ερευνών που 

παρουσίαζαν την πολύ χαµηλή προβλεπτική αξία του I.Q. στην επαγγελµατική 

απόδοση (Cartwrigth & Papas, 2008, Dulewicz &  Higgs, 2000).Tο ενδιαφέρον του 

επιχειρηµατικού και ερευνητικού κόσµου για το θέµα θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

πυροδοτήθηκε από τη θεωρία του Goleman για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη που 

εστιάζει στην ερµηνεία της εργασιακής απόδοσης αλλά στο σχεδιασµό παρεµβάσεων 

στον εργασιακό χώρο µε στόχο τη βελτίωση των συναισθηµατικών και κοινωνικών 

ικανοτήτων στους εργαζόµενους (Πλατσίδου, 2010).Η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

µπορεί να συνεισφέρει στην εργασιακή επίδοση βοηθώντας τους ανθρώπους να 

δηµιουργήσουν  θετικές σχέσεις στην εργασία τους, να εργάζονται αποτελεσµατικά σε 

οµάδες αλλά και να ρυθµίσουν τα συναισθήµατα τους ώστε να αντιµετωπίσουν 

αποτελεσµατικά το άγχος να αποδίδουν καλά κάτω από πίεση και να προσαρµόζονται 

στην οργανωσιακή αλλαγή (Lopes et al., 2006), ενώ υπάρχει πλήθος ερευνών που 

επιβεβαιώνει  τη θετική  σχέση µεταξύ των δυο µεταβλητών (πχ. Lopes et al., 2006; 

Lam & Kirby, 2002; Heffernan et al., 2008; Law et al., 2008). 

Όσον αφορά την ηγεσία, αυτή ορίζεται ως µια συναισθηµατική διαδικασία όπου 

οι ηγέτες αναγνωρίζουν τις συναισθηµατικές καταστάσεις των ακολούθων τους, 

επιδιώκουν να προκαλέσουν τα συναισθήµατα τους και στη συνέχεια προσπαθούν να 

διαχειριστούν αυτά τα συναισθήµατα (Kerr et al., 2006). Η ηγεσία συνίσταται στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση, όπου η ικανότητα του ηγέτη να επηρεάσει τη συµπεριφορά 

των ακολούθων του, µπορεί να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τα αποτελέσµατα της 

απόδοσης τους (Humphrey, 2002). Σύµφωνα µε τον George (2000), η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη συµβάλλει στην αποτελεσµατική ηγεσία βοηθώντας τους ηγέτες, ανάµεσα 

στα άλλα, να αναπτύξουν µια συνολική αίσθηση των στόχων και του πως θα τους 

επιτύχουν, να µεταφέρουν στους ακολούθους τους την σπουδαιότητα των 

δραστηριοτήτων και συµπεριφορών της εργασίας, αλλά και να δηµιουργήσουν και να 
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διατηρήσουν τον ενθουσιασµό, την αισιοδοξία, όπως επίσης και τη συνεργασία και την 

εµπιστοσύνη τους. Ένας συναισθηµατικά νοήµων ηγέτης είναι ικανός να εµφυσήσει 

εµπιστοσύνη και αφοσίωση και να παρακινήσει τους ακολούθους του να 

προσπαθήσουν περισσότερο, γεγονός που συµβάλλει στην ικανοποίηση τους, από τη 

στιγµή που οι στόχοι θα κατακτηθούν (Coetzee & Schaap, 2005). 

Σύµφωνα µε έρευνα των Gardner & Stough (2002) σε 110 ανωτέρα στελέχη, 

βρέθηκε ότι αποτελεσµατικοί ηγέτες ήταν εκείνοι που εκδήλωναν περισσότερο 

µετασχηµατιστικές (transformational) παρά συναλλακτικές (transactional) 

συµπεριφορές ενώ η συναισθηµατική νοηµοσύνη βρέθηκε να παρουσιάζει υψηλή 

θετική συσχέτιση µε το µετασχηµατιστικό στυλ ηγεσίας. Αλλά και  αρκετοί άλλοι 

ερευνητές  ισχυρίζονται πως η συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί να συνδεθεί µε το 

µετασχηµατιστικό τύπο ηγεσίας, καθώς οι µετασχηµατιστικοί ηγέτες είναι τα ανώτερα 

στελέχη που είναι ικανά να δηµιουργήσουν ένα όραµα, να το επικοινωνήσουν, να 

εµπνεύσουν την αφοσίωση των υφισταµένων τους στο όραµα και να το εφαρµόσουν 

µέσα στον εργασιακό χώρο (Rosete & Ciarrochi, 2005).  

  Το ενδιαφέρον και η πίστη των επιχειρήσεων για τα αποτελέσµατα της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον αποτυπώνεται στην 

χρησιµοποίηση µετρήσεων για την αξιολόγηση, επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών 

και των εργαζοµένων τους αλλά και στην ανάπτυξη και χρήση προγραµµάτων για την 

ανάπτυξη της συναισθηµατικής τους ευφυΐας  (Zeidner Matthews & Roberts, 

2004).Όπως υποστηρίζει ο Goleman αλλά και άλλοι ερευνητές (Cooper, 1997; 

Harrison, 1997; Bagshaw, 2000), οι δεξιότητες της συναισθηµατική νοηµοσύνης  

µπορούν να αναπτυχθούν και να γίνουν αντικείµενο µάθησης. Τα προγράµµατα αυτά 

έχουν ως στόχο την εκπαίδευση των εργαζοµένων για τη σπουδαιότητα της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης στο χώρο εργασίας, την  αξιολόγηση τους  σχετικά µε τα 

δυνατά και αδύνατα τους σηµεία και την  παροχή  ενός πλαισίου για την ανάπτυξη και 

την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν µε τους άλλους µε µεγαλύτερη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη (Sala, 2002).Σύµφωνα µε τον Bagshaw (2000), για την αποτελεσµατικότητα 

των προγραµµάτων ανάπτυξης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης υπάρχουν τρεις 

προϋποθέσεις: η επιχείρηση να προσδιορίσει αρχικά ποιες ικανότητες της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης θεωρεί σηµαντικές για την ίδια, οι συµµετέχοντες να 

είναι έτοιµοι να δεχτούν το πρόγραµµα και να υπάρχει συνεχής ενίσχυση εκ µέρους της 

επιχείρησης και έµφαση για τη σπουδαιότητα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Όπως 

αναφέρεται στην Πλατσίδου (2010),παραδείγµατα τέτοιων προγραµµάτων αποτελούν 

το Leadership Executive  Assessment and Development (LEAD) course του Boyatzis 
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και των συνεργατών του (2007) το οποίο στηρίζεται στο θεωρητικό µοντέλο του 

Goleman, το πρόγραµµα των Ciarrochi, Blackledge, Bilich και Bayliss (2007) µε την 

ονοµασία Mindfulness-Based Emotional Intelligence Training (ΜΒΕΙΤ) αλλά και το 

µοντέλο των Kornaki και Caruso (2007) που στοχεύει στην ανάπτυξη της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης ως γνωστική ικανότητα και ακολουθεί το µοντέλο των 

Mayer και των συνεργατών του. Αν και η χρήση των προγραµµάτων από τις 

επιχειρήσεις είναι αρκετά διαδεδοµένη εντούτοις υπάρχουν και αρκετές αµφισβητήσεις 

από µερίδα του ερευνητικού κόσµου. Εντούτοις οι λίγες έρευνες για τα αποτελέσµατα 

αυτών των προγραµµάτων σε επιστηµονικό επίπεδο παρουσιάζουν ενθαρρυντικά 

αποτελέσµατα για την αποτελεσµατικότητα των συγκεκριµένων προγραµµάτων (π.χ. 

Nelis et al., 2009; Sala, 2002; Hosseinian et al., 2008). 

 

1.1.4.Συναισθηµατική νοηµοσύνη και τραπεζικός κλάδος     

(αποτελέσµατα εµπειρικών ερευνών) 

 

Ο τραπεζικός κλάδος σε ολόκληρο τον κόσµο γίνεται ολοένα και πιο 

ανταγωνιστικός. Επίσης, το προϊόν και οι υπηρεσίες που προσφέρει θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι θεωρούνται οµοιογενή. Κατά συνέπεια, υπάρχει µια αυξανοµένη ανάγκη για 

τις τράπεζες να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους και αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί αναπτύσσοντας µακροχρόνιες σχέσεις µε τους πελάτες τους και ειδικότερα 

µε τους πελάτες ‘κλειδιά’( Heffernan et al., 2008). 

Σύµφωνα µε τους Heffernan et al. (2008), η ικανότητα ενός ανθρώπου να 

διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τα συναισθήµατα του εαυτού του και των άλλων θα 

µπορούσε να βοηθήσει στην διαδικασία ανάπτυξης αυτών των σχέσεων και γι’ αυτόν 

τον λόγο µελέτησαν την επίδραση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και την 

εµπιστοσύνης (trust) στην χρηµατοοικονοµική απόδοση των στελεχών που είναι 

υπεύθυνοι για την ανάπτυξη σχέσεων µε τους πελάτες (relationship managers) του 

τραπεζικού κλάδου, έχοντας ως δείγµα µια µεγάλη παγκόσµια τράπεζα στην 

Αυστραλία. Τα αποτελέσµατα της έρευνας τους έδειξαν ότι υπήρχε σηµαντική θετική 

συσχέτιση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης αυτών των στελεχών και της 

χρηµατοοικονοµικής τους επίδοσης (r=0,292) και ότι όσο υψηλότερη ήταν η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη του στελέχους τόσο µεγαλύτερη ήταν και η κερδοφορία 

της επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε την Kaura (2011), ο κλάδος των τραπεζών έδινε πάντοτε έµφαση 

στην  υψηλή ποιότητα υπηρεσιών καθώς αποτελεί τον µοναδικό παράγοντα στην 
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τραπεζική που µπορεί να διασφαλίσει την επιχειρηµατική επιτυχία .Η εν λόγω 

ερευνήτρια συνεχίζοντας υποθέτει  ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι ο πιο 

σηµαντικός ανθρώπινος παράγοντας για την υψηλή προσφερόµενη  ποιότητα 

υπηρεσιών από µια επιχείρηση και στην έρευνα της σε ιδιωτικές και δηµόσιες τράπεζες 

της Ινδίας, µελέτησε την σχέση µεταξύ της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της 

υψηλής ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών στον τραπεζικό κλάδο. Η ερευνήτρια βρήκε 

ότι οι ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, η διαχείριση του στρες, η 

προσαρµοστικότητα και η γενική διάθεση αποτελούν τους σηµαντικότερους 

παράγοντες  που επηρεάζουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη των εργαζοµένων και στις 

ιδιωτικές και στις δηµόσιες τράπεζες. Λαµβάνοντας ως συνιστώσες της ποιότητας 

υπηρεσιών την ευγένεια, την αξιοπιστία, την αποκριτικότητα, την ασφάλεια και την 

ικανοποίηση των πελατών, βρήκε ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση των παραγόντων της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης και των παραπάνω διαστάσεων της ποιότητας 

υπηρεσιών, αν και την περίπτωση των δηµοσίων τραπεζών η σχέση αυτή ήταν πιο 

ασθενής σε σχέση µε τις ιδιωτικές. 

Οι Rahim & Malik (2010) υποστηρίζουν ότι σε ένα χρηµατοοικονοµικό 

οργανισµό όπως οι τράπεζες, ο πιο σηµαντικός στόχος τους είναι να αυξηθεί η απόδοση 

των εργαζοµένων γιατί έτσι αυξάνεται και η οργανωσιακή απόδοση. Για αυτόν τον 

λόγο µελέτησαν την επίπτωση των δηµογραφικών παραγόντων (ηλικία, εκπαίδευση, 

φύλο, οικογενειακή κατάσταση) στο επίπεδο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης που 

οδηγεί σε οργανωσιακή επίδοση σε άντρες και γυναίκες υπαλλήλους σε τράπεζες του 

Πακιστάν. Οι ερευνητές βρήκαν ότι γυναίκες εργαζόµενες είχαν υψηλοτέρα επίπεδα 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης σε σχέση µε τους άντρες ,ότι η ηλικία έχει αντίστροφη 

πορεία µε το επίπεδο της συναισθηµατικής ηλικίας σε αντίθεση µε την εκπαίδευση που 

όσο αυξάνεται ,αυξάνεται και η συναισθηµατική νοηµοσύνη. Επίσης βρήκαν ότι η 

οικογενειακή κατάσταση δεν επηρεάζει τα επίπεδα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

των υπαλλήλων και ότι όσο πιο ικανοποιηµένοι είναι οι εργαζόµενοι τόσο σε καλύτερη 

θέση θα είναι να αποδώσουν στην επιχείρηση. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να επισηµάνουµε την έµφαση που δίνουν οι ερευνητές 

και στις τρεις µελέτες για τις πρακτικές εφαρµογές αναφορικά µε τη χρήση της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης στον τραπεζικό κλάδο, προτείνοντας την µέτρηση της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης εκ µέρους των τµηµάτων ανθρωπίνων πόρων κατά τη 

διάρκεια της στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού, αλλά και την εκµάθηση και  

ανάπτυξη της µέσω ειδικών προγραµµάτων στους  υπαλλήλους τους. 
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1.2.Η ρύθµιση του συναισθήµατος 

 

Οι περισσότεροι θεωρητικοί του συναισθήµατος συµφωνούν ότι οι αξιολογήσεις 

σηµαντικών γεγονότων δηµιουργούν συναίσθηµα και ότι ένα συναίσθηµα αλλάζει τη 

φυσιολογία, τις εκφράσεις του προσώπου και του σώµατος, τη συµπεριφορά ,τη γνώση 

και τις υποκειµενικές εµπειρίες  ώστε να βελτιστοποιηθούν οι αποκρίσεις ενός άτοµου 

στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες (Côté & Morgan, 2002). Με τον όρο ρύθµιση 

συναισθήµατος (Εmotion Regulation) αναφερόµαστε στη διαδικασία µε την οποία 

επηρεάζουµε τα συναισθήµατα που βιώνουµε, το χρόνο που τα βιώνουµε, καθώς και 

τον τρόπο που τα αντιλαµβανόµαστε  και τα εκφράζουµε (Gross, 1998). 

Το επικρατέστερο µοντέλο σχετικά µε τη ρύθµιση του συναισθήµατος  είναι 

αυτό του James Gross. Αν και οι στόχοι για τους οποίους ρυθµίζει κανείς το 

συναίσθηµα του είναι ξεχωριστοί για τον καθένα, είναι φανερό ότι η ρύθµιση του 

συναισθήµατος περιλαµβάνει ταυτόχρονα τη µείωση των αρνητικών συναισθηµάτων 

και την αύξηση των  θετικών (Gross, 1999). Η συναισθηµατική ρύθµιση µπορεί να 

είναι συνειδητή-ελεγχόµενη ή ασυνείδητη-αυτόµατη (Μauss, Bunge &  Gross, 2007). 

Οι στρατηγικές, που ακολουθούνται για τη ρύθµιση του συναισθήµατος σε ένα 

πιο ευρύ επίπεδο διαχωρίζονται σε αυτές που προηγούνται της συναισθηµατικής 

απόκρισης (Antecedent-focused strategies) και σε αυτές, που εστιάζουν στην ίδια την 

απόκριση (Response-focused strategies). Ο πρώτος τύπος στρατηγικών αναφέρεται στις 

ενέργειες που κάνουµε πριν ενεργοποιηθούν πλήρως οι τακτικές απόκρισης στο 

συναίσθηµα και τροποποιήσουν τη συµπεριφορά και τη φυσιολογία της απόκρισης. 

Αντίθετα οι στρατηγικές οι οποίες ανήκουν στο δεύτερο τύπο, επικεντρώνονται στις 

ενέργειες που ακολουθεί το άτοµο, αφότου η διαδικασία παραγωγής του 

συναισθήµατος είναι σε εξέλιξη, και έχουν ενεργοποιηθεί οι ανάλογες αποκρίσεις στο 

ερέθισµα (Gross, 2002). Η βασική επιδίωξη  του πρώτου τύπου στρατηγικών είναι η 

τροποποίηση των µελλοντικών αποκρίσεων ενώ η βασική επιδίωξη της δεύτερης 

κατηγορίας στρατηγικών είναι, η ορθότερη δυνατή διαχείριση του υπάρχοντος 

συναισθήµατος (Gross,Richard & John, in press ).   

 Ο Gross (1999) εστιάζει τη ρύθµιση του συναισθήµατος σε δύο κυρίως 

στρατηγικές-διαδικασίες: την αναπλαισίωση (Reappraisal) και την εκφραστική 

καταστολή-καταπίεση (Suppression). Η γνωστική αναπλαισίωση είναι ένας τύπος 

γνωστικής αλλαγής και εντάσσεται στον πρώτη στρατηγική συναισθηµατικής ρύθµισης 

που επικεντρώνεται στα ηγούµενα της συναισθηµατικής απόκρισης. Ορίζεται ως η 

δόµηση µιας πιθανής κατάστασης πρόκλησης συναισθήµατος µε µη συναισθηµατικούς 
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όρους ή µε τρόπο που αλλάζει τη συναισθηµατική επίδρασή της (Gross, 2002). Η 

καταστολή ανήκει στον δεύτερο τύπο στρατηγικών που εστιάζουν στην ίδια την 

απόκριση και είναι µια µορφή διαµόρφωσης της συναισθηµατικής απόκρισης. Ορίζεται 

ως ο περιορισµός µιας τρέχουσας συµπεριφοράς έκφρασης συναισθήµατος (Gross, 

2002).  

Οι δύο αντίθετοι τύποι στρατηγικών ρύθµισης του συναισθήµατος έχουν 

συγκινησιακές, γνωστικές και κοινωνικές επιπτώσεις (Gross, 2002; John & Gross, 

2004).  Ευρήµατα από πέντε µελέτες των Gross & John, (2003) προτείνουν µάλλον 

διαφορετικές συνέπειες των ατοµικών διαφορών στην αναπλαισίωση και των ατοµικών 

διαφορών στην καταστολή. Πιο συγκεκριµένα: 

Τα άτοµα που χρησιµοποιούν συχνότερα την αναπλαισίωση συνήθως 

χρησιµοποιούν µια στρατηγική ρύθµισης του συναισθήµατος που παρεµβαίνει στις 

αρχές του διαδικασίες δηµιουργίας συναισθήµατος και µπορεί συνεπώς να 

τροποποιήσει όχι µόνο ό,τι τα άτοµα εκφράζουν συµπεριφορικά, αλλά και το τι 

αισθάνονται µέσα τους και µοιράζονται µε τους άλλους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 

τα άτοµα αυτά  διαπραγµατεύονται τις αγχογόνες καταστάσεις λαµβάνοντας µια 

αισιόδοξη στάση, προσπαθώντας να ερµηνεύσουν εκ νέου τα γεγονότα που τους 

αγχώνουν, ενώ καταβάλλουν  ενεργές προσπάθειες για τη βελτίωση των κακών τους 

διαθέσεων. Σε συγκινησιακό επίπεδο, τα άτοµα που χρησιµοποιούν την αναπλαισίωση, 

βιώνουν και αντίστοιχα εκφράζουν περισσότερο θετικό συναίσθηµα, ενώ σε κοινωνικό 

επίπεδο είναι ανοιχτοί στις σχέσεις τους µε τους άλλους και µοιράζονται ευκολότερα 

και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά τους συναισθήµατα. Από  άποψη  ευηµερίας, 

βρέθηκε ότι τα άτοµα αυτά εµφανίζουν λιγότερα καταθλιπτικά συµπτώµατα,  

µεγαλύτερη αυτοεκτίµηση, ικανοποίηση από τη ζωή, και κάθε άλλου τύπου ευηµερίας 

που µελέτησαν οι ερευνητές. (Gross & John, 2003)  Παράλληλα σε γνωστικό επίπεδο, η 

µνήµη του ατόµου λειτουργεί καλύτερα παρουσιάζοντας καλύτερες επιδόσεις ( Gross, 

2002). 

Από την άλλη µεριά, τα άτοµα που χρησιµοποιούν την εκφραστική καταστολή-

καταπίεση, χρησιµοποιούν µια στρατηγική ρύθµισης του συναισθήµατος που 

παρεµβαίνει αργά στη διαδικασία δηµιουργίας συναισθήµατος και µπορεί συνεπώς να 

τροποποιήσει  µόνο ό,τι τα άτοµα εκφράζουν συµπεριφορικά, µε σηµαντικό κόστος για 

τη λειτουργία του ατόµου. Τα άτοµα αυτά νιώθουν ότι δεν είναι αυθεντικοί και ότι 

παραπλανούν τους άλλους για τον πραγµατικό τους εαυτό ενώ διαπραγµατεύονται τις 

αγχογόνες καταστάσεις συγκαλύπτοντας τα βαθύτερα συναισθήµατα τους και 

αποφεύγοντας τις εκδηλώσεις συγκίνησης. Σε συγκινησιακό επίπεδο, βιώνουν 
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περισσότερο αρνητικά συναισθήµατα ενώ παρουσιάζουν λιγότερες θετικές 

συγκινησιακές εµπειρίες και εµπειρίες έκφρασης του συναισθήµατος. Σε κοινωνικό 

επίπεδο, φαίνονται διστακτικοί να µοιραστούν τα συναισθήµατά τους µε τους άλλους, 

είτε αρνητικά είτε θετικά ενώ αποφεύγουν τις πολύ κοντινές σχέσεις µε φίλους. Από  

άποψη  ευηµερίας αισθάνονται λιγότερη ικανοποίηση από τη ζωή, είναι επιρρεπείς 

στην κατάθλιψη και έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση (Gross & John, 2003), ενώ σε 

γνωστικό επίπεδο η µνήµη τους παρουσιάζεται ασθενέστερη σε σχέση µε τα άτοµα που 

χρησιµοποιούν την αναπλαισίωση (Gross, 2002). 

Ενδιαφέροντα αποτελέσµατα έχουν βρεθεί όµως και αναφορικά µε τη ρύθµιση 

του συναισθήµατος στο χώρο εργασίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Côte & 

Morgan (2002) σύµφωνα µε την οποία, η καταπίεση-καταστολή των δυσάρεστων 

συναισθηµάτων µειώνει την επαγγελµατική ικανοποίηση των εργαζοµένων και αυξάνει 

την πρόθεση τους για παραίτηση από την εργασία τους. Επίσης, η ρύθµιση του 

συναισθήµατος θεωρείται ως µια ικανότητα κλειδί για την αποτελεσµατική ηγεσία 

(Kafetsios, Nezlek,, & Vassilakou, under review)  ενώ σύµφωνα µε έρευνα των 

Zampetakis και Kafetsios (2010) οι αντιλήψεις των υφισταµένων για τις δεξιότητες 

ρύθµισης του συναισθήµατος των προϊσταµένων τους, έχουν θετική συσχέτιση µε την  

επιχειρηµατική συµπεριφορά που αυτοί (οι υφιστάµενοι) παρουσιάζουν. 

 Η µέτρηση αυτών δύο  στρατηγικών ρύθµισης του συναισθήµατος γίνεται   κυρίως  

µε το Ερωτηµατολόγιο Ρύθµισης Συναισθήµατος ((Emotion Regulation Questionnaire-

ERQ), το οποίο αναπτύχθηκε από τους Gross & John (2003). Στο ERQ οι κλίµακες 

γνωστικής αναπλαισίωσης και καταστολής είναι ανεξάρτητες, γεγονός που σηµαίνει ότι 

άτοµα που χρησιµοποιούν τη µια στρατηγική  είναι πιθανό να χρησιµοποιούν και την 

άλλη (John & Gross, 2004).   
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1.3.Εξαρτηµένες µεταβλητές 

 

1.3.1.Επαγγελµατική ικανοποίηση 

 

H επαγγελµατική ικανοποίηση είναι µια από τις έννοιες που έχει  ερευνηθεί 

περισσότερο στην εργασιακή και οργανωσιακή ψυχολογία (Dorman, Zapf, 2001; Judge 

et al., 2001) και αποτελεί µια στάση που έχουν οι άνθρωποι για την εργασία τους και 

για τους  οργανισµούς όπου ασκούν αυτήν την εργασία ( Mosadeghrad et al., 2008; 

Dong and Howard, 2006).Η επαγγελµατική ικανοποίηση σύµφωνα µε τον Spector 

(1997), σχετίζεται µε το πώς οι άνθρωποι αισθάνονται σχετικά µε την εργασία τους και 

διάφορες διαστάσεις της εργασίας τους. Ένας άλλος πολύ γνωστός ορισµός προέρχεται 

από τον Locke (1976), σύµφωνα µε τον οποίο η εργασιακή ικανοποίηση είναι η 

ευχάριστη  η θετική  συναισθηµατική κατάσταση που προέρχεται από την αξιολόγηση 

της εργασίας ή των επαγγελµατικών εµπειριών του ατόµου. 

Οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η επαγγελµατική ικανοποίηση 

είναι µια σφαιρική έννοια που όµως αποτελείται από διάφορες διαστάσεις (facets). Η 

µελέτη της εργασιακής ικανοποίησης καθίσταται ιδιαιτέρως σηµαντική γιατί έχει 

βρεθεί ότι σχετίζεται µε την εργασιακή απόδοση, τις απουσίες από την εργασία, τις 

αποχωρήσεις από την εργασία, το εργασιακό στρες και την επαγγελµατική εξουθένωση, 

την οργανωσιακή δέσµευση, την φυσική και ψυχολογική ευηµερία αλλά και την 

ικανοποίηση από τη ζωή γενικότερα (Spector, 1997; Judge et al., 2001; George & 

Jones, 2000). 

Σύµφωνα µε τους Mosadeghrad, Ferlie και Rosenberg (2008), υπάρχει   µια 

ποικιλία ατοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, οργανωσιακών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο ικανοποίησης του ατόµου από την 

εργασία αλλά και τη δέσµευσή του σε αυτή. Οι ατοµικοί παράγοντες περιλαµβάνουν 

την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την προσωπικότητα, το επίπεδο 

εκπαίδευσης, τη διάρκεια επαγγελµατικής εµπειρίας, την ευφυΐα και τις ικανότητες. Οι 

κοινωνικοί παράγοντες περιλαµβάνουν τις σχέσεις µε τους συναδέλφους, τις οµάδες 

εργασίας και τους κανόνες τους και τις ευκαιρίες για αλληλεπίδραση. Οι πολιτιστικοί 

παράγοντες περιλαµβάνουν τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις αξίες. Οι οργανωσιακοί 

παράγοντες περιλαµβάνουν την οργανωτική δοµή, τις πολιτικές και τις διαδικασίες, την 

εποπτεία και τις µορφές της ηγεσίας, τα συστήµατα διοίκησης και τις συνθήκες 

εργασίας. Τέλος, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες περιλαµβάνουν οικονοµικές, 

κοινωνικές, τεχνικές, πολιτικές και κυβερνητικές επιρροές.  
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Η ικανοποίηση από την εργασία λοιπόν έχει συνδεθεί µε παράγοντες του 

περιβάλλοντος αλλά και µε προσωπικούς παράγοντες (Spector, 1997; Dong & Howard, 

2006) και για αυτό οι προσεγγίσεις για την επαγγελµατική ικανοποίηση µπορούν 

ταξινοµηθούν σε θεωρίες που εστιάζουν : Α) σε  εργασιακές και οργανωσιακές 

συνθήκες όπως η φύση της εργασίας  ή διάφορα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος-

κατάστασης (Situational Theories), Β) θεωρίες που δίνουν βάση στα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας (Dispositional Theories) αλλά και Γ) θεωρίες αλληλεπίδρασης 

(Interactive Theories) που συνδυάζουν στοιχεία από τις δυο προαναφερθείσες θεωρίες 

(Judge et al., 2001). 

A.Όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς παράγοντες για την ικανοποίηση από την 

εργασία, οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι η επαγγελµατική ικανοποίηση είναι 

µια σφαιρική έννοια που περιλαµβάνει διάφορες συνιστώσες όπως η πληρωµή, οι 

προαγωγές, η επιτήρηση, οι συνάδελφοι, η ίδια η φύση της εργασίας, η αναγνώριση, η 

ασφάλεια, η εξισορρόπηση εργασιακής και οικογενειακής ζωής, οι εργασιακές 

συνθήκες, η διοίκηση της εταιρίας και η εταιρία ως σύνολο. 

 Μια  πολύ σηµαντική θεωρία σε αυτήν την κατηγορία παραγόντων αποτέλεσε  η 

θεωρία των χαρακτηριστικών της εργασίας των Hackman & Oldman (1976,1980). 

Σύµφωνα µε αυτήν τη προσέγγιση, υπάρχουν πέντε βασικά χαρακτηριστικά: η ποικιλία 

δεξιοτήτων, η ταυτότητα του καθήκοντος, η σπουδαιότητα του καθήκοντος ,η 

αυτονοµία και ανατροφοδότηση της εργασίας που οδηγούν σε υψηλοτέρα επίπεδα 

εργασιακής ικανοποίησης αλλά και άλλων θετικών εργασιακών αποτελεσµάτων όπως η 

βελτιωµένη εργασιακή απόδοση αλλά και η µείωση των αποχωρήσεων από την 

εργασία. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό το µοντέλο, αυτά τα πέντε χαρακτηριστικά οδηγούν 

σε τρεις ψυχολογικές καταστάσεις: την εµπειρική σπουδαιότητα της εργασίας, την 

υπευθυνότητα για τα αποτελέσµατα και τη γνώση των αποτελεσµάτων, τα οποία µε τη 

σειρά τους οδηγούν στην επαγγελµατική ικανοποίηση και παρακίνηση των 

εργαζοµένων.  

B. Αναφορικά µε τους προσωπικούς-ατοµικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

επαγγελµατική ικανοποίηση, αυτοί περιλαµβάνουν την προσωπικότητα, τις 

προδιαθέσεις, τα κίνητρα, την ευφυΐα, τις ικανότητες αλλά και δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και η διάρκεια επαγγελµατικής εµπειρίας (Mosadeghrad, Ferlie & 

Rosenberg, 2008; Dong & Howard, 2006). Αν και προσέγγιση των χαρακτηριστικών 

της προσωπικότητας είναι η πιο πρόσφατη από τις υπόλοιπες, εντούτοις, η αναγνώριση 

για τις ατοµικές διαφορές στην επαγγελµατική ικανοποίηση υπάρχει από τότε που 
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ερευνάται το θέµα της επαγγελµατικής ικανοποίησης (Judge et al, 2001), ενώ τα 

αποτελέσµατα ερευνών τουλάχιστον για τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά δεν 

µπορούµε να πούµε ότι  εµφανίζουν συνέπεια (Pang & Lee ,2002). 

Σύµφωνα µε τον Spector (1997), τα δυο πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας που έχουν µελετηθεί σχετικά µε το θέµα είναι η συγκέντρωση έλεγχου 

(Locus of Control) και η αρνητική συγκινησιακή προδιάθεση (Negative Affectivity). Η 

συγκέντρωση ελέγχου αποτελεί µια γνωστική µεταβλητή που αντιπροσωπεύει την 

πεποίθηση  του ατόµου για την ικανότητα του να ελέγχει θετικές και αρνητικές 

ενισχύσεις στη ζωή του και έχει βρεθεί ότι σχετίζεται θετικά µε την επαγγελµατική 

ικανοποίηση. Η έννοια της αρνητικής και θετικής προδιάθεσης προσδιορίστηκε πρώτη 

φορά από τον Watson και τους συναδέλφους του (Watson & Clarke, 1984 ;Watson, 

Clarke & Tellegen, 1988) σύµφωνα µε τους οποίους τα άτοµα µε θετική προδιάθεση 

χαρακτηρίζονται από υψηλή ενέργεια, ενθουσιασµό και ευχάριστη εµπλοκή ενώ τα 

άτοµα µε αρνητική προδιάθεση χαρακτηρίζονται από θλίψη, αρνητική εµπλοκή και 

νευρικότητα. Πιο συγκεκριµένα, η αρνητική προδιάθεση είναι ένα χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας που αντιπροσωπεύει την τάση του ατόµου να βιώνει αρνητικά 

συναισθήµατα όπως κατάθλιψη και άγχος σε ένα µεγάλο εύρος καταστάσεων. Έχει 

βρεθεί από έρευνες ότι η αρνητική προδιάθεση έχει αρνητική σχέση µε την 

επαγγελµατική ικανοποίηση και αυτό συµβαίνει γιατί τα άτοµα που έχουν υψηλά 

ποσοστά αρνητικής προδιάθεσης είναι πιο πιθανό να βιώνουν την εργασία τους µε 

αρνητικούς τρόπους γεγονός που οδηγεί σε επαγγελµατική δυσαρέσκεια ενώ το 

αντίθετο συµβαίνει για τα άτοµα µε θετική προδιάθεση (π.χ. Brief et al., 1988; 

Necowitz & Roznowski, 1994). 

Πρόσφατα οι Judge, Locke  και Durham (1997) εισήγαγαν την έννοια των αυτό-

αξιολογήσεων του πυρήνα (Core Self-evaluations). Σύµφωνα µε τη θεωρία τους,  οι 

αξιολογήσεις του πυρήνα είναι βασικές αξιολογήσεις που έχουν οι άνθρωποι για τους 

εαυτούς τους, τον κόσµο και τους άλλους. Οι  ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

αξιολογήσεις του πυρήνα είναι µια έννοια της προσωπικότητας που περιλαµβάνει 

τέσσερα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (α)την  αυτοεκτίµηση (Self-esteem) δηλαδή τη 

βασική αξιολόγηση που κάνουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους, (β) τη γενικευµένη 

αυτό-αποτελεσµατικότητα (Generalized Self-efficacy) δηλαδή, τη σφαιρική εκτίµηση 

της ικανότητάς από  ένα άτοµο να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του, τους γνωστικούς 

τους πόρους και τη συµπεριφορά που απαιτείται για την επιτύχει σηµαντικά 

αποτελέσµατα, (γ) τη συγκέντρωση ελέγχου (Locus of Control) που εξηγήσαµε 

παραπάνω και (δ) το νευρωτισµό (Neuroticism) δηλαδή τη συναισθηµατική 
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σταθερότητα. Οι συγκεκριµένοι ερευνητές σε δηµοσιευµένες µελέτες τους (Judge, 

Locke, Durham, & Kluger 1998 ;Judge, Bono & Locke 2000)  έχουν βρει  θετική 

συσχέτιση µεταξύ αυτών των στοιχείων και της επαγγελµατικής ικανοποίησης, ενώ 

σύµφωνα µε αποτελέσµατα άλλων ερευνών τους τα  εσωτερικά χαρακτηριστικά 

στοιχεία της εργασίας (ώρες εργασίας, µισθός, τωρινός µισθός σε σχέση µε παλαιότερο 

µισθό, φιλοδοξία, εκπαίδευση, εσωτερικοί παράγοντες, χρόνος που απαιτείται για την 

εύρεση εργασίας µε συγκρίσιµο µισθό) λειτουργούν ως  ενδιάµεσος σε αυτήν τη σχέση 

(Bono & Judge 2003; Judge,  Bono, & Locke,  2000). 

Γ. Όσον αφορά την τρίτη προσέγγιση για τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

επαγγελµατική ικανοποίηση αυτή λαµβάνει υπ’όψιν και µεταβλητές του περιβάλλοντος 

αλλά και µεταβλητές της προσωπικότητας. Σύµφωνα µε τους Legge & Mumford 

(1978), η πιο ρεαλιστική προσέγγιση για την επαγγελµατική ικανοποίηση είναι να λάβει 

κανείς υπ’όψιν του όχι µόνο τις ανάγκες των εργαζοµένων στην εργασία τους αλλά  και 

τις πιέσεις και τους περιορισµούς από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης που επηρεάζουν τις απαιτήσεις της από τους εργαζόµενους. Για να επέλθει 

η εργασιακή ικανοποίηση λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα ταίριασµα µεταξύ του τι 

χρειάζεται η επιχείρηση από τους εργαζόµενους και τι προσδοκούν οι εργαζόµενοι από 

την επιχείρηση αλλά και ένα ταίριασµα µεταξύ του τι προσδοκούν οι εργαζόµενοι από 

την επιχείρηση και του τι τελικά λαµβάνουν από αυτήν. Το ταίριασµα αυτό θα πρέπει 

να είναι σε επίπεδο γνώσεων, καθηκόντων, αποτελεσµατικότητας, ηθικό-κοινωνικό 

αλλά και ψυχολογικό (Legge & Mumford ,1978). 

Παρόλο που η επαγγελµατική ικανοποίηση αποτελεί ίσως την πιο µελετηµένη 

στάση εργασίας στην βιβλιογραφία της οργανωσιακής συµπεριφοράς, εντούτοις οι 

εµπειρικές έρευνες για το πώς σχετίζεται η συναισθηµατική νοηµοσύνη και η 

επαγγελµατική ικανοποίηση είναι περιορισµένες (Chiva & Alegre, 2008; Dong & 

Howard, 2006). Οι δυο αυτές έννοιες, όπως είδαµε, αποτελούν σηµαντικές µεταβλητές 

για την οργανωσιακή επικοινωνία και τα οργανωσιακά αποτελέσµατα και η διερεύνηση 

της µεταξύ τους σχέσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

ένας αυξανόµενος αριθµός ερευνών σχετικά µε την επίδραση της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης στην εργασιακή ικανοποίηση τα τελευταία έτη. 

Η διερεύνηση της σχέσης αυτής έχει γίνει σε πολλούς εργασιακούς χώρους 

όπως η εκπαίδευση (π.χ. Wong & Law, 2002;  Kafetsios & Loumakou, 2007; Kafetsios 

& Zampetakis, 2008; Wong, Wong & Peng, 2010; Platsidou, 2010; Kafetsios, Nezlek & 

Vassiou, 2011), η υγεία (Dong & Howard, 2006; Guleryuz et al., 2008), αλλά και σε 

άλλες ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις (Abraham, 2000; Carmeli, 2003; Vakola, 
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Tsaousis & Nikolaou, 2003; Lopes et al., 2006,; Chiva & Alegre, 2008; Hosseinian et 

al., 2008;  Afolabi, Awosola & Omola, 2010;  Sy, Tram & O’ Hara, 2006;  Jawahar, 

2011, Ghoniem et al,. 2011;  Allameh et al. 2011) και στις περισσότερες έρευνες έχουν 

βρεθεί από µέτριες µέχρι και σηµαντικές θετικές συσχετίσεις µεταξύ των δυο 

µεταβλητών. 

Από αυτές τις έρευνες άλλες προσπαθούν να βρουν, ανάµεσα στα άλλα, την 

άµεση σχέση των δυο µεταβλητών (π.χ. Wong, Wong & Peng, 2010;  Kafetsios & 

Loumakou, 2007; Kafetsios, Nezlek & Vassiou, 2011; Carmeli, 2003; Vakola, Tsaousis 

& Nikolaou, 2003; Platsidou, 2010)  ενώ άλλες ελέγχουν τη συσχέτιση µε τη βοήθεια 

ενός µεσολαβητή (mediator) όπως για παράδειγµα η ικανότητα οργανωσιακής µάθησης 

(Chiva &Alegre, 2006; Allameh et al., 2011), τα  θετικά και αρνητικά συναισθήµατα 

στην εργασία (Kafetsios & Zampetakis, 2008) και ο έλεγχος της εργασίας -Job Control 

(Abraham, 2000). 

Όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον των τραπεζών, στο οποίο εστιάσαµε και 

στην παρούσα εργασία, η µόνη µελέτη σχετικά µε τη διερεύνηση της σχέσης των δυο 

µεταβλητών είναι αυτή των Allameh et al. (2011) η οποίοι διεξήγαγαν την έρευνα τους 

σε τράπεζες στο Πακιστάν έχοντας ως µεσολαβητή- ρυθµιστή την ικανότητα 

οργανωσιακής µάθησης. Τα αποτελέσµατα τους δεν έδειξαν καµιά στατιστικά 

σηµαντική σχέση µεταξύ των δυο µεταβλητών ούτε και µεταξύ  αυτών των δυο εννοιών 

και της ικανότητα οργανωσιακής µάθησης σε αντίθεση µε την έρευνα των Chiva & 

Alegre (2006), οπού βρήκαν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα σε διαφορετικό όµως 

οργανωσιακό περιβάλλον (κατασκευαστικές εταιρίες κεραµικών στην Ισπανία) . 

Οι Wong και Law (2002) υποστηρίζουν ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

σχετίζεται µε την εργασιακή ικανοποίηση σηµειώνοντας ότι η ικανότητα αντίληψης και 

ρύθµισης των συναισθηµάτων είναι ικανή να βελτιώσει τις σχέσεις των υφισταµένων µε 

τους προϊσταµένους τους και τους συναδέλφους τους, καθώς επίσης και να εξασφαλίσει 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης στην εργασία τους. Σύµφωνα µε την Carmeli (2003), 

οι έξυπνοι άνθρωποι µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη βιώνουν συνεχή θετικά 

συναισθήµατα και διαθέσεις  που γεννούν υψηλοτέρα επίπεδα ικανοποίησης και 

ευηµερίας, σε αντίθεση µε άτοµα που βιώνουν συναισθήµατα και διαθέσεις όπως ο 

θυµός, η απογοήτευση και η κατάθλιψη. H αναγνώριση και αποτελεσµατική διαχείριση 

εκ µέρους των εργαζοµένων των συναισθηµάτων του εαυτού τους αλλά και των άλλων, 

αυξάνει την ικανότητα ελέγχου του εργασιακού στρες, ρυθµίζει τις αγχογόνες 

καταστάσεις και βελτιώνει τα συναισθήµατα στο εργασιακό περιβάλλον, γεγονός που 

συµβάλλει στην αύξηση της επαγγελµατικής τους ικανοποίησης (Ismail et al., 2010; 
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Kafetsios, Nezlek & Vassiou, 2011). Επιπλέον, η παρουσία θετικών συναισθηµατικών 

καταστάσεων από τους εργαζόµενους οδηγεί σε θετική στάση απέναντι στο εργασιακό 

περιβάλλον και στον οργανισµό κάνοντας τους πιο αφοσιωµένους στην εργασία τους 

και µειώνοντας την πιθανότητα να εγκαταλείψουν την εργασία τους (Wong και Law, 

2002). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της σχέσης της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης των προϊσταµένων σε µια επιχείρηση µε την 

επαγγελµατική ικανοποίηση των υφιστάµενων τους. Αν και οι έρευνες είναι 

περιορισµένες σε αυτό το θέµα, εντούτοις οι Wong και Law (2002) και Sy, Tram και O’ 

Hara (2006) βρήκαν ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη των στελεχών επηρεάζει θετικά 

τη συναισθηµατική νοηµοσύνη των υφιστάµενων τους, αποτέλεσµα που δικαιολογείται 

αν λάβουµε υπ’όψιν την σχέση συναισθηµατικής νοηµοσύνης-ηγεσίας και 

οργανωσιακών αποτελεσµάτων που αναπτύξαµε νωρίτερα στην παρούσα εργασία. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και κάποιες έρευνες µε αντίθετα αποτελέσµατα όπως η 

περίπτωση της έρευνας των Kafetsios, Nezlek και Vassiou (2011) στον τοµέα της 

εκπαίδευσης, όπου βρέθηκε ότι ορισµένες από τις δεξιότητες της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης όπως η ρύθµιση του συναισθήµατος και η συναισθηµατική γνώση του 

εαυτού των σχολικών διευθυντών είχαν αρνητική σχέση µε τη συναισθηµατική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, τα αναπάντεχα 

αποτελέσµατα ίσως να οφείλονται σε διαφορετικές εφαρµογές της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης σε ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές διαδικασίες και αποτελέσµατα ή 

στη λειτουργία του συγκεκριµένου περιβάλλοντος όπου εξετάστηκε η σχέση. Όπως και 

να έχουν τα πράγµατα, το θέµα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης το οποίο επιτυγχάνεται 

µε την  παρούσα εργασία όπου  εξετάζουµε τη σχέση αυτή και τα αποτελέσµατα της 

στον τραπεζικό κλάδο.  

Σχετικά µε τη µέτρηση της, η  εργασιακή ικανοποίηση  µπορεί εκτιµηθεί  µε τη 

βοήθεια συνεντεύξεων ή µέσω ερωτηµατολόγιων. Αν και µε τη συνέντευξη µπορούν να 

διεξαχθούν περισσότερες και αρκετά χρήσιµες πληροφορίες, εντούτοις η ευρέως 

χρησιµοποιούµενη µέθοδος είναι αυτή των ερωτηµατολόγιων γιατί απαιτεί λιγότερο 

χρόνο και κόστος . Επίσης, η εργασιακή ικανοποίηση µπορεί να µετρηθεί µέσα από την 

αξιολόγηση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών-διαστάσεων της εργασίας (facet job 

satisfaction) ή µέσω της αξιολόγησης της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης (overall 

job satisfaction). Για την µέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης χρησιµοποιούνται συχνά 

ή κλίµακες διαβάθµισης,  όπως η κλίµακα Likert που συνήθως  είναι 5-βαθµη, 6-βαθµη 

ή 7-βαθµη και όπου ο ερωτώµενος καλείται να διατυπώσει για κάθε πρόταση το βαθµό 



 24 

συµφωνίας η διαφωνίας του ή προτάσεις-ερωτήσεις όπου ο εξεταζόµενος καλείται να 

απαντήσει µε ένα «ναι» η ένα «όχι». 

Παραδείγµατα γνωστών  και ευρέως χρησιµοποιούµενων εργαλείων µέτρησης όπως 

αναφέρεται στον Spector (1997), αποτελούν το «Job Descriptive Index» (JDI) των Smith, 

Kendall και Hulin (1969), το «The Job In General Scale» (JIG) των Ironson et al. 

(1989),  το «Minnesota Satisfaction Questionnaire» (MSQ) των Weiss et al. (1967), το 

«The Job Satisfaction Survey» (JSS) του Spector (1985), το «Job Diagnostic Survey» (JDS) των 

Hackman & Oldman (1975), αλλά και το «Job Satisfaction Scale»  των Brayfield και Rothe 

(1951)  που χρησιµοποιήσαµε και εµείς στην παρούσα έρευνα. 

 

1.3.2.Θετικά και αρνητικά συναισθήµατα στην εργασία 

 

Σύµφωνα µε τους Ashforth & Humphrey, (1995) το θετικό/αρνητικό 

συναίσθηµα (Positive/Negative Affect) προσδιορίζεται µε την ευρεία έννοια ως µία 

υποκειµενική συναισθηµατική κατάσταση η οποία περιλαµβάνει διάθεση, προδιάθεση 

και συναίσθηµα (Kafetsios , Nezlek & Vassiou, 2011).Όπως αναφέρθηκε και στην 

προηγούµενη ενότητα ,η θετική συναισθηµατικότητα-προδιάθεση (Positive Affectivity) 

είναι η τάση του ατόµου να βιώνει ευχάριστα συναισθήµατα, ενώ η αρνητική 

συναισθηµατικότητα-προδιάθεση (Negative Affectivity) είναι η τάση βίωσης 

δυσάρεστων συναισθηµάτων (Cropanzano, James, & Konovsky, 1993). To θετικό και 

αρνητικό συναίσθηµα αποτελούν διαφορετικές αλλά συσχετιζόµενες έννοιες (Rusell & 

Carroll, 1999). Επίσης, είναι δυο ανεξάρτητες διαστάσεις γεγονός που σηµαίνει ότι ένα 

άτοµο µπορεί να έχει και τα δυο χαρακτηριστικά σε υψηλό βαθµό, και τα δυο σε 

χαµηλό βαθµό ή το ένα σε υψηλό και το άλλο σε χαµηλό (Cropanzano, James, & 

Konovsky, 1993). 

Ένα σηµαντικό µέρος της έρευνας σχετικά µε τη θετική και την αρνητική 

συναισθηµατικότητα αφορά την επίδραση της στο χώρο της  εργασίας. Θεωρίες του 

συναισθήµατος στο εργασιακό περιβάλλον προτείνουν ότι οι συναισθηµατικές 

καταστάσεις στην εργασία αποτελούν στοιχεία κλειδιά των οργανωσιακών επιδράσεων 

και των επιδράσεων της προσωπικότητας στην επαγγελµατική ικανοποίηση και 

απόδοση (Kafetsios & Zampetakis, 2008). Όπως αναφέρουν οι Kafetsios & Loumakou 

(2007, σελ.72), «Το θετικό και αρνητικό συναίσθηµα στην εργασία αποτελούν βασικές 

πτυχές της εργασιακής εµπειρίας, οι οποίες επιδρούν στην οργανωσιακή συµπεριφορά, 

συµπεριλαµβανοµένων της οργανωσιακής δέσµευσης (Cropanzano, James & 

Konovsky, 1993), της λήψης απόφασης (Staw & Barsade, 1993) ή και της 
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αντιπαραγωγικής συµπεριφοράς των εργαζοµένων (Iverson & Deery, 2001) ανάµεσα σε 

άλλα». Η θεωρία των Weiss και Cropanzano (1996) γνωστή ως «Affective Events 

Theory» προτείνει ότι οι αθροιστικές συναισθηµατικές εµπειρίες στο εργασιακό 

περιβάλλον σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες (συµπεριλαµβανοµένης της 

προσωπικότητας) µπορούν να διαµορφώσουν τη στάση των εργαζοµένων απέναντι 

στην εργασία τους( Kafetsios & Zampetakis, 2008). 

Βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συναισθηµατικές αντιδράσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον θεωρήθηκαν αρχικά κοντά στην επαγγελµατική ικανοποίηση (Locke, 

1976), αλλά εµπειρικά αποδείχθηκε ότι το συναίσθηµα στην εργασία δεν µπορεί να 

εξισωθεί µε αυτήν (Kafetsios & Loumakou, 2007). Η εργασιακή ικανοποίηση δεν είναι 

µια συναισθηµατική κατάσταση αλλά ένα σύνολο στάσεων σχετικές µε την εργασία 

(Ashnakasy, 2003).  To συναίσθηµα στην εργασία λοιπόν δεν µπορεί να εξισωθεί µε 

την επαγγελµατική ικανοποίηση αφού οι στάσεις απέναντι στην εργασία 

αντικατοπτρίζουν επίσης γνωστικές αξιολογήσεις και πεποιθήσεις (Weiss, 2002). 

Πλέον ύστερα από έρευνες αρκετών µελετητών (π.χ. Weiss, 2002; Judge & Ilies, 2004) 

είναι ευρέως αποδεκτό ότι το συναίσθηµα στην εργασία δεν µπορεί να εξισωθεί µε την 

επαγγελµατική ικανοποίηση (Weiss & Beal,  2005).Παρόλα αυτά όπως αναφέρθηκε και 

στην ενότητα της επαγγελµατικής ικανοποίησης υπάρχει πλειάδα ερευνών που 

επιβεβαιώνει τη θετική συσχέτιση της επαγγελµατικής ικανοποίησης µε το θετικό 

συναίσθηµα στην εργασία και το αντίθετο όσον αφορά το αρνητικό συναίσθηµα στην 

εργασία (Connolly & Viswesvaran, 2000; George & Brief, 1996). 

Σχετικά µε τη σχέση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε το συναίσθηµα στην 

εργασία, σε έρευνα των Kafetsios & Zampetakis (2008) σε 523 εκπαιδευτικούς βρέθηκε 

ότι το θετικό και αρνητικό συναίσθηµα µεσολαβούσε σε σηµαντικό βαθµό στη σχέση 

της συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε την επαγγελµατική ικανοποίηση µε το θετικό 

συναίσθηµα να παρουσιάζει µεγαλύτερη επιρροή. Σύµφωνα µε τους Lopes et al (2006), 

η συναισθηµατική νοηµοσύνη συµβάλει  στο θετικό συναίσθηµα και στη θετική στάση 

απέναντι στην εργασία καθώς η ικανότητα διαχείρισης του συναισθήµατος µπορεί να 

βοηθήσει τους ανθρώπους να δηµιουργήσουν θετικά συναισθήµατα και να 

αντιµετωπίσουν το στρες. 

      Όσον αφορά την ηγεσία, σύµφωνα µε τους Sy, Cote &  Saavedra (2005), οι 

διαθέσεις των προϊσταµένων επηρεάζουν αυτές των υφισταµένων τους. Κατά τους 

Bono et al. (2007), οι εργαζόµενοι µε προϊστάµενους που υιοθετούν το 

µετασχηµατιστικό στυλ ηγεσίας βιώνουν πιο θετικά συναισθήµατα κατά τη διάρκεια 

της ηµέρας συµπεριλαµβανόµενων και των αλληλεπιδράσεων τους µε συνάδελφους και 
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πελάτες,  ενώ η επίδειξη θετικών συναισθηµάτων από τους προϊστάµενους, έκτος από 

την άµεση επίδραση τους στη συναισθηµατική ευηµερία των υφιστάµενων τους, έχει τη 

δυνατότητα να επηρεάσει το συνολικό εργασιακό κλίµα καθώς και την ικανοποίηση 

του πελάτη. Αντιθέτως, οι ηγέτες που εκφράζουν αρνητικά συναισθήµατα επηρεάζουν 

τους υφισταµένους τους µε αρνητικό τρόπο και αρκετές φορές συντελούν  στο άγχος 

και την απογοήτευση (Smidt, 2000).  

Βάσει όλων των προαναφερθεισών ερευνών σχετικά µε  το  θετικό και αρνητικό 

συναίσθηµα στην εργασία, αξίζει να σηµειωθεί συµπερασµατικά ότι  έχουν βρεθεί 

θετικές συσχετίσεις µεταξύ της επαγγελµατικής ικανοποίησης και του θετικού 

συναισθήµατος στην εργασία και το αντίθετο όσον αφορά το αρνητικό συναίσθηµα 

στην εργασία, ενώ  έχει επίσης αποδειχτεί  ότι το θετικό και αρνητικό συναίσθηµα 

µεσολαβεί στη σχέση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε την επαγγελµατική 

ικανοποίηση, µε το θετικό συναίσθηµα να παρουσιάζει µεγαλύτερη επιρροή. Τέλος, 

αναφορικά µε τη σπουδαιότητα του θετικού και αρνητικού συναισθήµατος στη σχέση 

προϊσταµένων-υφισταµένων σε µια επιχείρηση έχει διαπιστωθεί ότι η επίδειξη θετικών-

αρνητικών συναισθηµάτων εκ µέρους των ηγετών έχει άµεση επίπτωση στη 

συναισθηµατική  ευηµερία αλλά και στην εργασιακή  συµπεριφορά και αποτελέσµατα 

των υφισταµένων τους. 

 

1.4.Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα  

 

Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα βρίσκεται εδώ και καιρό σ’ ένα κρίσιµο 

σταυροδρόµι στρατηγικών επιλογών, γρήγορων αλλαγών και εκτεταµένων 

ανακατατάξεων. Οι διεθνείς τάσεις, τα νέα δεδοµένα και οι συνακόλουθες αλλαγές 

εντοπίζονται και επιδρούν σε πολλαπλά επίπεδα (Αρχοντάκης & Γεωργακοπούλου, 

1998) {Οι πληροφορίες που παρατίθενται έχουν αντληθεί από τις ιστοσελίδες 

www.hba.gr – Ελληνική Ένωση Τραπεζών και www.ine.otoe.gr -Ινστιτούτο Εργασίας 

ΟΤΟΕ}. 

Η χρηµατοοικονοµική κρίση που ξέσπασε µε ένταση το φθινόπωρο του 2008, 

µετατράπηκε σε οικονοµική κρίση που επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη. Επίκεντρο 

της δηµοσιονοµικής κρίσης αναδείχτηκε δυστυχώς η χώρα µας, µε το µεγάλο δηµόσιο 

χρέος της και το πρωτοφανές δηµοσιονοµικό έλλειµµα το 2009.Μετά τη συµφωνία µε 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο, η οικονοµία µας έχει µπει σε µια πορεία επώδυνης αλλά αναγκαίας 

προσαρµογής. Μέσα σε αυτή τη δίνη, οι ελληνικές τράπεζες δέχτηκαν τις συνέπειες της 
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κρίσης. Ενώ το τραπεζικό σύστηµα µπόρεσε και ξεπέρασε συγκριτικά µε άλλες χώρες, 

σχεδόν ανώδυνα, την παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση, στη συνέχεια δοκιµάζεται 

λόγω της δηµοσιονοµικής κρίσης και των συνεχών υποβαθµίσεων που υφίσταται από 

τους οίκους αξιολόγησης το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Παρά τα προβλήµατα όµως αυτά, οι 

τράπεζες έδειξαν αξιοσηµείωτη αντοχή και µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας µπόρεσαν να ξεπεράσουν τις δύσκολες µέρες. (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 

2010) 

Αξίζει να επισηµανθεί ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, ο 

ελληνικός τραπεζικός τοµέας υπέστη σταδιακά ένα ριζικό θετικό µετασχηµατισµό.  Ο 

µετασχηµατισµός αυτός, ως  αποτέλεσµα της προσαρµογής του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος στις συνθήκες λειτουργίας του ενιαίου χρηµατοπιστωτικού χώρου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και της έγκαιρης δηµιουργίας ισχυρών τραπεζικών οµίλων, µε 

εκτεταµένη διεθνή παρουσία αποτελεί ένα περαιτέρω εχέγγυο για τη σταθερότητα του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. ∆εν πρέπει να αγνοείται εξάλλου ότι οι ελληνικές 

τράπεζες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα 

αυστηρό πλαίσιο ρυθµιστικής παρέµβασης, από τα αυστηρότερα που ισχύουν για 

επιχειρήσεις στις οικονοµίες της αγοράς, το οποίο διαµορφώθηκε και συνεχίζει να 

διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού δικαίου 

και των βέλτιστων ρυθµιστικών και εποπτικών πρακτικών που ισχύουν διεθνώς( 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2010). 
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Πίνακας 1. ∆ίκτυο πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα και 

σύνολο προσωπικού (Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών. ∆ιαθέσιµο στο: 

http://62.1.43.74/4Statistika/UplPDFs/banknet09.pdf). 
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Οι τεχνικό-οργανωτικής και διαρθρωτικής φύσεως αυτές αλλαγές στον  

τραπεζικό κλάδο προκαλούν µεταβολές και στις εργασιακές σχέσεις αλλά και στις 

πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2.  Οι τεχνικό-οργανωτικές και διαρθρωτικές αλλαγές στον τραπεζικό 

κλάδο και  οι προκαλούµενες  µεταβολές στις εργασιακές σχέσεις και στη διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων (Πηγή: Ιωακείµογλου 2009, ΙΝΕ-ΟΤΟΕ. ∆ιαθέσιµο στο: 

http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/ασφαλιστικό/book_ioakeimoglou_small.pdf). 

 

 

Το αποτέλεσµα αυτών των αλλαγών λοιπόν είναι να εµφανίζεται ‘να υπάρχει 

µια ισχυρή τάση µετάβασης από ένα παραδοσιακά δοµηµένο, θεσµικά προστατευµένο, 

συλλογικά ελεγχόµενο και σχετικά σταθεροποιηµένο µοντέλο εργασιακών σχέσεων 

• σε µια κατάσταση συνεχούς µεταβολής, επιλεκτικής διαφοροποίησης, 

εξατοµίκευσης ή ακόµα και ανατροπής όλων των βασικών στοιχείων των 

εργασιακών σχέσεων, 
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• σ’ ένα καθεστώς αυξηµένης ρευστότητας και αβεβαιότητας στους όρους 

απασχόλησης και στις εργασιακές σχέσεις, που αµφισβητεί τη σταθερή 

απασχόληση, την οµαλή και απρόσκοπτη υπηρεσιακή και µισθολογική εξέλιξη, 

διασπώντας την παραδοσιακά υψηλή, στον κλάδο µας, εργασιακή, θεσµική, 

κοινωνική και επαγγελµατική συνοχή, 

• σε πρακτικές προβολής των ατοµικών λύσεων και του καριερισµού, µε 

παράλληλες προσπάθειες αποδυνάµωσης των συλλογικών ρυθµίσεων, της 

συλλογικής έκφρασης και κινητοποίησης των εργαζοµένων’ (Αρχοντάκης & 

Γεωργακοπούλου, 1998, σελ.32). 

Αποδίδεται λοιπόν µεγαλύτερη σηµασία στην συνεχή ενηµέρωση, την 

ανανέωση των γνώσεων, στην εργασιακή αυτονοµία και πρωτοβουλία, στην υψηλή 

διαπραγµατευτική ικανότητα και την προσαρµοστικότητα του εργαζόµενου στις 

συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες παραγωγής και εργασίας. Σήµερα αναζητώνται 

καινοτόµοι, δηµιουργικοί και ανεξάρτητοι συνεργάτες/ σύµβουλοι / ταλαντούχοι 

πωλητές σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών , παρά υπάκουοι, 

υπηρεσιακά τυπικοί, αλλά “περιορισµένης ευθύνης και πρωτοβουλίας” διοικητικοί 

υπάλληλοι και στελέχη. Η προστασία της απασχόλησης και η εφαρµογή σύγχρονων 

πολιτικών διοίκησης - αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού αποτελούν ήδη και θα 

συνεχίσει ν’ αποτελούν και στο µέλλον θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας και άµεσης 

προτεραιότητας για τους κοινωνικούς συνοµιλητές, ώστε ν’ αντιµετωπισθούν 

τεκµηριωµένα και µεθοδικά οι εργασιακές εξελίξεις, στην ποσοτική και στην ποιοτική 

τους διάσταση. (Αρχοντάκης & Γεωργακοπούλου, 1998) 

Μέσα σε αυτό το ρυθµιστικό πλαίσιο, οι τραπεζικοί όµιλοι της χώρας µας 

επιδιώκουν τόσο τη µεγιστοποίηση των αποδόσεων για τους µετόχους τους -υπό τους 

όρους που θέτει το πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, οι απαιτήσεις για 

εταιρική κοινωνική ευθύνη και η ανάγκη διασφάλισης οµαλών εργασιακών σχέσεων- 

όσο και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και των χωρών στις οποίες 

δραστηριοποιούνται  (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2010) 
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Κεφάλαιο 2ο : Ερευνητικό Μέρος 
 

2.1.Γενικοί στόχοι 

 

Στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε µία πολυεπίπεδη ανάλυση προκειµένου να 

εξετασθεί: α) η επίδραση των τεσσάρων αυτό-αναφερόµενων ικανοτήτων της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης (αντίληψη συναισθηµάτων εαυτού, αντίληψη 

συναισθηµάτων άλλων, χρήση και ρύθµιση συναισθήµατος) και των στρατηγικών 

ρύθµισης συναισθήµατος των προϊσταµένων-διευθυντών και υφισταµένων τραπεζικών 

υπαλλήλων, στο συναίσθηµα στην εργασία και επαγγελµατική ικανοποίηση χωριστά 

για την κάθε οµάδα και β) η επίδραση των πτυχών της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

και της ρύθµισης συναισθήµατος των προϊσταµένων-διευθυντών των τραπεζικών 

καταστηµάτων στην επαγγελµατική ικανοποίηση και τα συναισθήµατα στην εργασία 

των υφισταµένων υπαλλήλων τους.  

 

2.2.Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας οδηγεί στη διαµόρφωση θετικών 

συσχετίσεων ανάµεσα στη ρύθµιση συναισθήµατος και των αυτό-αναφερόµενων 

ικανοτήτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης στην εργασιακή εµπειρία (εργασιακή 

ικανοποίηση και συναίσθηµα στην εργασία). Η παρούσα έρευνα προτείνει τις 

ακόλουθες υποθέσεις: 

 

1α) Οι αυτό-αναφερόµενες ικανότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης των διευθυντών 

και των υφισταµένων τους τραπεζικών υπαλλήλων αναµένεται να έχουν θετική 

συσχέτιση µε την επαγγελµατική ικανοποίηση των ίδιων και το θετικό συναίσθηµα 

στην εργασία τους και αρνητική συσχέτιση µε το αρνητικό συναίσθηµα στην εργασία 

τους. 

 

1β) Η αναπλαισίωση ως στρατηγική ρύθµισης συναισθήµατος αναµένεται να έχει 

θετική συσχέτιση µε την επαγγελµατική ικανοποίηση και το θετικό συναίσθηµα στην 

εργασία των διευθυντών και υφισταµένων τους, ενώ η καταπίεση αρνητική. 
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2α) Οι αυτό-αναφερόµενες ικανότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης των διευθυντών 

αναµένεται να έχουν θετική συσχέτιση µε την επαγγελµατική ικανοποίηση και το 

θετικό συναίσθηµα στην εργασία των υφισταµένων τους και αρνητική συσχέτιση µε το 

αρνητικό συναίσθηµα στην εργασία τους. 

 

2β) Η αναπλαισίωση ως στρατηγική ρύθµισης συναισθήµατος των διευθυντών 

αναµένεται να έχει θετική συσχέτιση µε την επαγγελµατική ικανοποίηση και το θετικό 

συναίσθηµα στην εργασία των υφισταµένων τους, ενώ η καταπίεση αρνητική. 

 

Βέβαια πρέπει να σηµειωθεί ότι οι πρώτες δυο υποθέσεις (1α, 1β) αφορούν τις 

συσχετίσεις των µεταβλητών σε ένα επίπεδο ενώ οι υπόλοιπες (2α, 2β) τις 

αλληλεπιδράσεις διευθυντών και υφιστάµενων (πολυεπίπεδη ανάλυση).  

 

2.3.Μεθοδολογία 

 

Μελετώντας την σχετική βιβλιογραφία για την επιλογή της καταλληλότερης 

µεθοδολογικής προσέγγισης για την παρούσα εργασία  ξεχωρίζουµε τα δυο βασικά είδη 

έρευνας, και συγκεκριµένα την  ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. 

Η ποιοτική έρευνα (qualitative research) επιτρέπει στον ερευνητή να µελετήσει 

και να εξερευνήσει συγκεκριµένα γεγονότα και στοιχεία εις βάθος  και περιλαµβάνει 

εργαλεία όπως η παρατήρηση, οι µελέτες περιπτώσεων, οι προσωπικές συνεντεύξεις 

και τα ερωτηµατολόγια µε ανοικτού τύπου ερωτήσεις (Patton 2002; Eisenhardt,1989). 

Με αυτές τις µεθόδους ο ερευνητής µπορεί να κατανοήσει σε βάθος το πως και γιατί 

συνέβη το υπό-εξέταση γεγονός καθώς και σε τι πρέπει να δοθεί έµφαση σε 

µελλοντικές έρευνες.  

Οι ποσοτική έρευνα (quantitative research) από την άλλη, µε συγκεκριµένες 

προκαθορισµένες κατηγοριοποιήσεις και  τυπικά εργαλεία έρευνας επιτρέπει 

στατιστικές επεξεργασίες, συσχετισµούς και αναλύσεις µεγάλου όγκου δεδοµένων µε 

περισσότερη ευκολία (Patton, 1987). 

 Όπως είδαµε στη βιβλιογραφική επισκόπηση οι µεταβλητές της έρευνας 

αποτελούν πολυδιάστατες και  περίπλοκες έννοιες και θα ήταν αρκετά χρήσιµο και 

ωφέλιµο µελλοντικοί συγγραφείς και ερευνητές να εµπλακούν σε ποιοτικές µελέτες 

περιπτώσεων  µε στόχο να αποκοµίσουµε µια καλύτερη κατανόηση αυτών των 

µεταβλητών (Chiva & Alegre, 2008) . Εντούτοις, κάτι τέτοιο σε επίπεδο µεταπτυχιακού 

διπλώµατος καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρηµα καθώς αυτή η µέθοδος απαιτεί 
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πολύ περισσότερο χρόνο για την σωστή συλλογή, ταξινόµηση και επεξεργασία των 

ποιοτικών στοιχείων, που υπερβαίνει τη χρονική περίοδο ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου.  

Εξετάζοντας την διεθνή βιβλιογραφία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, της 

ρύθµισης του συναισθήµατος αλλά και της εργασιακής  ικανοποίησης, εντοπίζουµε ότι 

η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών που έχουν γίνει στηρίζονται σε κάποια µορφή 

ποσοτικής έρευνας, όπως τα ερωτηµατολόγια µε ερωτήσεις κλειστού τύπου (πχ. 

Abraham, 2000; Carmeli, 2003; Sy, Tram & O’hara 2006 ), µέθοδο  στην οποία 

βασιστήκαµε και στην παρούσα εργασία. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα  των 

χρησιµοποιούµενων  κλιµάκων στην έρευνα που αναφέρονται αναλυτικά αµέσως 

παρακάτω επιβεβαιώθηκαν από πολλούς ερευνητές που χρησιµοποίησαν τα συγκριµένα 

ερωτηµατολόγια (π.χ. Wong & Law, 2002; Kafetsios & Loumakou 2007; Kafetsios, 

Nezlek & Vassiou 2011,) 

 

2.3.1.∆ιαδικασία συλλογής του υλικού  

 

Για τη συλλογή του υλικού χρησιµοποιήθηκε ανώνυµο ερωτηµατολόγιο αυτο-

αναφοράς (βλ. Παράρτηµα), που δοµείται σε 4 ενότητες και απαρτίζεται συνολικά από 

55 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά το διάστηµα Μάιου-

Ιουνίου  του 2011 σε 157  εργαζοµένους του τραπεζικού τοµέα, στους οποίους έγινε 

γνωστό ότι  το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης διπλωµατικής 

εργασίας στο ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση 

Επιχειρήσεων  του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.  Οι τραπεζικοί υπάλληλοι που 

δέχτηκαν να συµµετάσχουν ενθαρρυνθήκαν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις και 

πληροφορήθηκαν ότι τα αποτελέσµατα που  θα  προκύψουν θα  χρησιµοποιηθούν  για  

καθαρά  ερευνητικούς  σκοπούς.  

Εκτός από τις κλίµακες που χρησιµοποιήθηκαν για την έρευνα, το 

ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε ερωτήσεις που αφορούσαν δηµογραφικά στοιχεία των 

συµµετεχόντων.  Ο  χρόνος  συµπλήρωσης  του  ερωτηµατολογίου  δεν υπερέβαινε  τα  

5-10  λεπτά  της  ώρας. Για λόγους δεοντολογίας δεν αναφέρθηκαν οι συγκεκριµένοι 

στόχοι της έρευνας (µελέτη της επίδρασης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της 

ρύθµισης του συναισθήµατος των τραπεζικών υπαλλήλων στην εργασιακή τους 

ικανοποίηση και στα συναισθήµατα τους στην εργασία ). 
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2.3.2.Κλίµακες Μέτρησης 

    

1. Συναισθηµατική Νοηµοσύνη 

 

 Για τη µέτρηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα 

Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης «Wong Law Emotional Inteligence Scale» (WLEIS, 

Wong & Law, 2002). Πρόκειται για µια κλίµακα αυτοαναφοράς τύπου Likert 

αποτελούµενη από 16 ερωτήσεις µε επτάβαθµη διαβάθµιση από το 1(∆ιαφωνώ 

Απόλυτα) ως το 7 (Συµφωνώ Απόλυτα).Η κλίµακα  αποτελείται από τέσσερις 

υποκλίµακες που αντιστοιχούν στις τέσσερις ικανότητες της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης των Mayer και Salovey’s (1997). Συγκεκριµένα η  Self-Emotion Appraisal 

(SEA) αξιολογεί την ικανότητα του ατόµου να κατανοεί τα συναισθήµατά του, η 

Others’ Emotion Appraisal (OEA) αξιολογεί την ικανότητα του ατόµου να 

αντιλαµβάνεται τα συναισθήµατα των άλλων, η Uses of Emotion (UOE) αναφέρεται 

στην ικανότητα του ατόµου να παρακινεί τους άλλους µέσω της διαχείρισης των 

συναισθηµάτων ενώ τέλος, η Regulation of Emotion (ROE) αναφέρεται στην ικανότητα 

του ατόµου να ρυθµίζει τα συναισθήµατά του.  Ο δείκτης αξιοπιστίας α για τις τέσσερις 

παραµέτρους ήταν : Κατανόηση: 0,84,  Αντίληψη: 0,80,  Χρήση: 0,84,  Ρύθµιση: 0,80 

ενώ για την κλίµακα συνολικά ήταν 0,89. 

 

2. Ρύθµιση και διαχείριση συναισθήµατος  

 

 Η ρύθµιση και η διαχείριση των συναισθηµάτων των ερωτώµενων εκτιµήθηκε 

µε το Ερωτηµατολόγιο Ρύθµισης του Συναισθήµατος (Emotion Regulation 

Questionnaire) των Gross & John, (2003). Το ερωτηµατολόγιο  αποτελείται δέκα 

προτάσεις που αφορούν τις στρατηγικές ρύθµισης και επεξεργασίας του 

συναισθήµατος. Οι απαντήσεις δίδονται µε επτάβαθµη διαβάθµιση τύπου Likert από το 

1 (∆ιαφωνώ Απόλυτα) έως το 7 (Συµφωνώ Απόλυτα) . Οι προτάσεις 1, 3, 5, 7, 8 και 10 

αναφέρονται στην αναπλαισίωση και οι υπόλοιπες στην καταπίεση-εκφραστική 

καταστολή. Ο δείκτης αξιοπιστίας α για την κλίµακα  της αναπλαισίωσης βρέθηκε να 

είναι 0,84, ενώ για τη κλίµακα της εκφραστικής καταστολής  0,78. 
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3.Επαγγελµατική ικανοποίηση 

 

 Για τη µέτρηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα 

«Job Satisfaction Scale» των Brayfield & Rothe (1951) µε τη χρησιµοποίηση των 

πρώτων δώδεκα ερωτήσεων από τις δεκαοχτώ συνολικά ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου. Η κλίµακα είναι τύπου Likert και εστιάζει στη «στάση του ατόµου 

ως προς την δουλεία του» (Brayfield & Rothe, 1951, σελ. 307). Οι απαντήσεις δίδονται 

µε πεντάβαθµη διαβάθµιση από το 1 (∆ιαφωνώ Απόλυτα)  έως το 5 (Συµφωνώ 

Απόλυτα). Η κατεύθυνση σε 4 από τις προτάσεις της κλίµακας αντιστράφηκε, 

προκειµένου η υψηλή βαθµολογία να δηλώνει σε όλες τις προτάσεις ικανοποίηση από 

την εργασία. Η κλίµακα είχε εσωτερική συνοχή α = 0,75. 

 

4.Κλίµακα συναισθηµάτων στην εργασία  

 

Για την εκτίµηση των συναισθηµάτων στην εργασία χρησιµοποιήθηκε η 

κλίµακα «Job Affect Scale» των Brief, Burke, George, Robinson & Webster (1988).Η 

κλίµακα αποτελείται από 20 επίθετα τα οποία περιγράφουν τη γενική συγκινησιακή και 

συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου στην εργασία του , κατά τη διάρκεια της 

προηγούµενης εβδοµάδας και  είναι τύπου Likert µε πεντάβαθµη διαβάθµιση, από το 

«καθόλου» έως το «πολύ». Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν 17 από τα επίθετα 

αυτά µε τα 9 επίθετα να περιγράφουν θετική συναισθηµατικότητα (π.χ. placid/ 

γαλήνιος, active/ γεµάτος ενέργεια, excited/ συνεπαρµένος), ενώ τα υπόλοιπα 8 να 

αναφέρονται στην αρνητική συναισθηµατικότητα (π.χ. sleepy/νυσταγµένος, 

hostile/εχθρικός). Έτσι διαµορφώνονται δύο υποκλίµακες από τις οποίες η µία 

περιγράφει το θετικό συναίσθηµα και η άλλη το αρνητικό. Η αξιοπιστία του θετικού 

συναισθήµατος (positive affect) ήταν α=0,90, ενώ για το αρνητικό συναίσθηµα 

(negative affect) ήταν α=0,93. 

 

2.3.3.∆είγµα της έρευνας 

 

Οι συµµετέχοντες ήταν συνολικά 157 τραπεζικοί υπάλληλοι  από τους οποίους οι 

19 ήταν  διευθυντές και οι 138 υφιστάµενοι. Από τους διευθυντές το 68,4% ήταν άντρες 

και το 31,6% ήταν γυναίκες.  Όσον αφορά τους υφισταµένους το  54% ήταν άντρες και 

το 46% ήταν γυναίκες. Σχετικά µε την ηλικία των συµµετεχόντων ,η ηλικία των 

διευθυντών κυµαινόταν από τα 34-54 έτη µε µέσο όρο τα 45,92 έτη ενώ η ηλικία των 
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υπολοίπων εργαζοµένων κυµαινόταν από τα 25 έως τα 52 έτη µε µέσο όρο τα 35,52 

έτη. Αναφορικά µε την οικογενειακή τους κατάσταση από τους διευθυντές οι 17  

(89,5%) ήταν έγγαµοι ,ένας ήταν διαζευγµένος (5,3%) και ένας χήρος (5,3%). Από τους 

υφισταµένους, το 34,7%  ήταν άγαµοι, το 63,7% έγγαµοι, ενώ ένα 1,6% ήταν 

διαζευγµένοι. Σχετικά το επίπεδο της εκπαίδευσης των συµµετεχόντων ξεκινώντας από 

τους διευθυντές 5 (26,3%) ήταν κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου , 10 (52,6%) ήταν 

απόφοιτοι ΑΕΙ , ένας (5,3%) απόφοιτος ΤΕΙ ,ενώ τρεις (15,8%) απόφοιτοι λυκείου. 

Από τους υφιστάµενους, ένας ήταν κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος (0,7%), 35 

διέθεταν µεταπτυχιακό τίτλο (25,5%),51 (37,2%) ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ,16 (11,7%) 

απόφοιτοι ΤΕΙ, 31 ήταν απόφοιτοι λυκείου (22,6%) ενώ το υπόλοιπο 2,2% είχε 

ολοκληρώσει άλλου είδους εκπαίδευση που δεν εµπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες. 

Όσον αφορά τα χρόνια προϋπηρεσίας του δείγµατος, για τους διευθυντές αυτή 

κυµαινόταν από 10-37 έτη µε µέσο όρο τα 24,33 έτη ενώ για τους υφισταµένους 

αντίστοιχα ήταν από 2-32 έτη µε µέσο όρο τα 12,69 έτη. 

 

2.3.4.Ανάλυση 

 

Συνολικά µοιραστήκαν   ερωτηµατολόγια σε 21 διαφορετικά υποκαταστήµατα 

δυο  ελληνικών ιδιωτικών τραπεζών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης . Στο 

σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι διατηρούµε την ανωνυµία των τραπεζικών 

ιδρυµάτων και δεν θα προβούµε σε καµία ανάλυση για τυχόν διαφορές ή οµοιότητες 

που µπορεί να προέκυψαν σε ότι αφορά στα γενικότερα επίπεδα συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης των υπαλλήλων ανάµεσα στα δυο τραπεζικά ιδρύµατα  σε συνάρτηση µε 

την επαγγελµατική τους ικανοποίηση, αλλά θα χειριστούµε το δείγµα ως ενιαίο. 

Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο (µονοεπίπεδη 

ανάλυση) αφορούσε την ανάλυση των δεδοµένων των προϊσταµένων και υφισταµένων 

χωριστά και πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) V.18.0. ∆ιεξήχθηκαν αναλύσεις συσχέτισης (Pearson για 

τους υφισταµένους & Spearman για τους διευθυντές) για να ελεγχθούν οι αναµενόµενες 

συσχετίσεις µεταξύ των ικανοτήτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης και στρατηγικών 

ρύθµισης συναισθήµατος µε την επαγγελµατική ικανοποίηση και το θετικό και 

αρνητικό συναίσθηµα στην εργασία κάθε οµάδας χωριστά. Η δεύτερη (πολυεπίπεδη) 

ανάλυση αφορούσε τον έλεγχο της σχέσης µεταξύ των σχετικών µε τους προϊσταµένους 

(διευθυντές) µεταβλητών µε την επαγγελµατική ικανοποίηση και το θετικό και 
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αρνητικό συναίσθηµα στην εργασία των υφισταµένων τους και πραγµατοποιήθηκε µε 

τη χρήση του προγράµµατος Hierarchical Linear Modeling (HLM) 6.0.  

 

2.4.Αποτελέσµατα 

Τα ακόλουθα αποτελέσµατα αφορούν τις αναλύσεις οι οποίες διεξήχθηκαν στα 

δύο επίπεδα των συµµετεχόντων στην έρευνα. Στη µονοεπίπεδη ανάλυση,   οι 

διευθυντές και οι υφιστάµενοι αναλύθηκαν χωριστά ως δύο οµάδες προκειµένου να 

διερευνηθεί η επίδραση της ρύθµισης συναισθήµατος και των τεσσάρων πτυχών της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης στην εργασιακή εµπειρία της κάθε οµάδας. Στην 

πολυεπίπεδη ανάλυση, ερευνήθηκε η επίδραση του χειρισµού του συναισθήµατος του 

διευθυντή και των τεσσάρων πτυχών της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στους 

υφισταµένους σε σχέση µε το δικό τους συναίσθηµα (των υφισταµένων) και την 

εργασιακή τους ικανοποίηση.  

 

 

2.4.1. Μονοεπίπεδη ανάλυση 

 

2.4.1.1.Αποτελέσµατα ανάλυσης δεδοµένων υφισταµένων 

 

Πίνακας 3.Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις  των µεταβλητών της έρευνας 

(οµάδας υφισταµένων) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

sex 137 1 2 1.46 .500 

age 79 5 56 35.52 8.286 

tenure 126 2 32 12.69 7.810 

job satisfaction 138 2.25 4.42 3.3742 .50585 

positive affect 138 1.11 4.89 3.0312 .87265 

negative affect 138 1.00 5.00 2.4346 1.10529 

WLSEA 138 1.50 7.00 5.2313 .94881 

WLOAE 138 1.50 7.00 5.1914 .93381 

WLUOE 138 1.25 7.00 5.0417 1.11008 

WLROE 138 1.50 7.00 4.8364 1.10028 

totEi 138 1.63 6.67 5.0752 .84736 

reappraisal 137 1.00 7.00 4.7443 1.10771 

suppression 137 1.00 7.00 3.9653 1.22723 

Valid N (listwise) 75     
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Πίνακας 4.Συσχετίσεις των δεδοµένων των υφισταµένων 

 

N = 138 sex age tenure Job sat posaf negaf WLSEA WLOAE WLUOE WLROE totEi reappr suppr 

sex 1             

age -.097 1            

tenure -.117 .464** 1           

job sat. .027 .020 -.136 1          

posaf -.109 .216 -.042 .446** 1         

negaf -.028 -.031 -.101 -.346** .346** 1        

WLSEA -.059 .164 .002 .245** .174* -.080 1       

WLOAE .011 .163 .066 .193* .181* -.005 .703** 1      

WLUOE -.038 .074 -.125 .438** .344** -.015 .595** .543** 1     

WLROE -.287** .246** .046 .304** .425** -.007 .578** .499** .579** 1    

totEi -.119 .187 -.008 .364** .349** -.031 .856** .812** .832** .814** 1   

reappr .104 -.039 -.022 .386** .295** .042 .427** .419** .485** .466** .547** 1  

suppr -.135 -.013 -.059 .020 .292** .298** .032 .049 .106 .268** .145 .307** 1 

* p < .05, ** p < .01 
 

Όσον αφορά την πρώτη υπόθεση, η ανάλυση στην οµάδα των υφισταµένων 

έδειξε ότι η σχέση µεταξύ των τεσσάρων ικανοτήτων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

και των διαφόρων πτυχών της εργασιακής εµπειρίας ήταν θετική (Πίνακας 4). 

Συγκεκριµένα υπάρχει στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση ανάµεσα στην 

κατανόηση συναισθηµάτων εαυτού – WLSEA( r = 0,245, p<0,01), αντίληψη 

συναισθηµάτων των άλλων – WLOAE ( r = 0,193, p<0,05), χρήση- WLUOE (r= 0,438, 

p<0.01) και ρύθµιση συναισθήµατος - WLROE ( r = 0,304, p<0,01)  µε την 

επαγγελµατική ικανοποίηση (job satisfaction) και το θετικό συναίσθηµα (positive 

affect) στην εργασία (r = 0,174, r = 0,181, r = 0,344, r = 0,425 αντίστοιχα) .Αντίστροφα 

υπάρχει  αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στις προαναφερθείσες ικανότητες της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης και το αρνητικό συναίσθηµα στην εργασία (negative 

affect) όπως αναµενόταν αλλά χωρίς αυτή η σχέση να είναι στατιστικά σηµαντική. 

Σχετικά µε την δεύτερη υπόθεση της έρευνας,  η ανάλυση των δεδοµένων της 

ίδιας οµάδας έδειξε στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση ανάµεσα  στην 

αναπλαισίωση (reappraisal) και την επαγγελµατική ικανοποίηση (r = 0,386, p < 0,01) 

και το θετικό συναίσθηµα στην εργασία (r = 0,295, p < 0,01). Η καταπίεση-εκφραστική 

καταστολή (suppression) δε φαίνεται να σχετίζεται µε την επαγγελµατική ικανοποίηση  

ενώ βρέθηκε συσχετίζεται θετικά και  µε το θετικό (r=0,292, p<0,01) και µε το 

αρνητικό συναίσθηµα (r=0,298, p<0,01) στην εργασία. 
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2.4.1.2.Αποτελέσµατα ανάλυσης δεδοµένων των διευθυντών 

 

 

Πίνακας 5.Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις  των µεταβλητών της έρευνας 

(οµάδας προϊσταµένων) 

  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

sex 19 1 2 1.32 .478 

age 12 34 54 45.92 6.960 

tenure 18 10 37 24.33 7.844 

job satisfaction 19 2.75 4.17 3.4781 .45205 

positive affect 19 1.78 4.33 3.0351 .73053 

negative affect 19 1.50 4.38 2.2368 .68957 

WLSEA 19 3.50 6.75 5.4868 .83114 

WLOAE 19 3.75 6.75 5.3684 .72346 

WLUOE 19 4.00 7.00 5.5833 .80651 

WLROE 19 3.25 6.75 5.1974 1.06582 

totEi 19 3.63 6.63 5.4090 .70820 

reappraisal 19 3.67 6.50 5.1667 .72648 

suppression 19 2.25 6.50 4.1711 1.09941 

Valid N (listwise) 12     
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Πίνακας 6.Συσχετίσεις των δεδοµένων των διευθυντών 
 
 

N = 19 sex age tenure job posaf negaf WLSEA WLOAE WLUOE WLROE totEi reappr suppr 

sex 1             

age .285 1            

tenure .296 .794** 1           

job -.331 .025 .005 1          

posaf -.270 -.148 -.004 .550** 1         

negaf .176 -.247 -.258 -.497* .102 1        

WLSEA -.271 -.084 -.245 .028 .266 .320 1       

WLOAE .167 .109 .058 .030 .183 .218 .701** 1      

WLUOE -.292 .205 .088 .181 .305 .041 .734** .507* 1     

WLROE .125 .380 .340 .288 .413 -.140 .451 .702** .499* 1    

totEi -.041 .237 .075 .184 .371 .071 .806** .860** .802** .815** 1   

reappr -.062 .055 -.022 .297 .405 .177 .555* .360 .283 .362 .460* 1  

suppr -.114 -.053 .094 .169 .442 -.027 -.053 .064 -.214 .240 .011 .262 1 

* p < .05, ** p < .01 
 

Τα αποτελέσµατα των συσχετίσεων  στην οµάδα των διευθυντών δεν βρεθήκαν 

να είναι ανάλογα µε εκείνα των υφισταµένων τους. Αναφορικά µε την πρώτη υπόθεση, 

η συσχέτιση των τεσσάρων αυτό-αναφερόµενων ικανοτήτων της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης µε την επαγγελµατική ικανοποίηση και το θετικό συναίσθηµα των ίδιων µε 

παρόλο που ήταν προς την αναµενόµενη κατεύθυνση, εντούτοις δεν βρέθηκε να έχει 

στατιστικά σηµαντική σχέση (Πίνακας 6).  

Ούτε και η δεύτερη υπόθεση όµως επιβεβαιώθηκε αφού ούτε η αναπλαισίωση 

ως στρατηγική ρύθµισης συναισθήµατος βρέθηκε να έχει στατιστικά σηµαντική θετική 

συσχέτιση µε την επαγγελµατική ικανοποίηση και το θετικό συναίσθηµα στην εργασία 

των διευθυντών όπως επίσης και το αντίστροφο σχετικά µε την εκφραστική καταστολή.  
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2.4.2.Πολυεπίπεδη ανάλυση 

 

Για τη διαπίστωση της σχέσης της  ρύθµισης συναισθήµατος και της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης της οµάδας  των  διευθυντών µε την εργασιακή 

ικανοποίηση και το συναίσθηµα στην εργασία των υφισταµένων τους ,προβήκαµε σε 

µια σειρά από πολυεπίπεδες αναλύσεις. Στις αναλύσεις των πολυεπίπεδων µοντέλων, τα 

οποία αποτελούν προέκταση του µοντέλου της γραµµικής ανάλυσης παλινδρόµησης, 

αναλύονται τα δεδοµένα σε δύο διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (Σιδερίδης & 

Καφέτσιος 2010). 

Όπως εξηγούν οι στους Σιδερίδης & Καφέτσιος (2010,σελ.165 &166) στο 

άρθρο τους για τις εφαρµογές της πολυεπίπεδης µοντελοποίησης «Στο πρώτο επίπεδο 

της ανάλυσης έχουµε την ακόλουθη εξίσωση: Υ = β0j + β1jΧ1ij + β2jΧ2ij + … + 

βqjΧqij + rij, όπου Υ είναι η προβλεπόµενη τιµή για την εξαρτηµένη µεταβλητή, β είναι 

οι παράµετροι στο πρώτο επίπεδο της ανάλυσης (σταθερές ή προβλεπτικές κλίσεις), 

Χqij είναι η ανεξάρτητη µεταβλητή q (όπου Q = 1, 2,3) για το άτοµο i που ανήκει στην 

οµάδα j και, τέλος, rij είναι τα σφάλµατα των ατόµων i που ανήκουν στην οµάδα j γύρω 

από την εξαρτηµένη µεταβλητή στο πρώτο επίπεδο της ανάλυσης (δηλαδή οι 

αποστάσεις τους από την εξαρτηµένη µεταβλητή). Στο δεύτερο επίπεδο της ανάλυσης 

έχουµε την ακόλουθη εξίσωση όπου οι συντελεστές του πρώτου επιπέδου (σταθερές ή 

προβλεπτικές κλίσεις) γίνονται εξαρτηµένες µεταβλητές και αναλύονται περαιτέρω 

(π.χ., προβλέπονται από άλλες ανεξάρτητες µεταβλητές του δεύτερου επιπέδου): βqj = 

γqo +γq1w1j +γq2w2j +...+ γqkwkj+ uqj , όπου γq είναι οι συντελεστές του δεύτερου 

επιπέδου (σταθερές ή προβλεπτικές κλίσεις) των µεταβλητών του δεύτερου επιπέδου 

(όπου Κ = 1, 2,3..), Wkj είναι οι ανεξάρτητες µεταβλητές του δεύτερου επιπέδου, και 

uq j είναι το σφάλµα γύρω από την εξαρτηµένη µεταβλητή στο δεύτερο επίπεδο της 

ανάλυσης. Ο δείκτης q εκφράζει τους συντελεστές, σταθερές και κλίσεις. Ο δείκτης j 

την οµάδα (π.χ., τάξη), και ο δείκτης k τον αριθµό αυτών των συντελεστών (π.χ., 1, 2, 

3). Για παράδειγµα, ο συντελεστής γq2W2j εκφράζει την προβλεπτική κλίση γ της 2ης 

ανεξάρτητης µεταβλητής W η οποία εκφράζει χαρακτηριστικό της τάξης j». 

 Στο πρώτο επίπεδο, λοιπόν της παρούσας έρευνας ως εξαρτηµένες µεταβλητές 

εξετάστηκαν η ικανοποίηση από την εργασία και το συναίσθηµα των υφισταµένων. Στο 

δεύτερο επίπεδο εξετάστηκαν οι δύο στρατηγικές ρύθµισης συναισθήµατος ελέγχοντας 

για τα χρόνια προϋπηρεσίας. Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα 

Hierarchical Linear Modeling (HLM) 6.0. ενώ  οι αναλύσεις ακολούθησαν την 

παρακάτω φόρµουλα:  
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Επίπεδο 1: 

 yij = β0j + β1j (θετικό συναίσθηµα) + rij. 

 

Επίπεδο 2:  

β0j = γ00 + γ01 ( έτη προϋπηρεσίας) + γ02 (θετικό συναίσθηµα διευθυντή) + γ03 

(αναπλαισίωση) +  γ04 (εκφραστική καταστολή) + u0j 

 β1j = γ10 + γ11 (έτη προϋπηρεσίας) + γ12 (θετικό συναίσθηµα διευθυντή) + γ13 

(αναπλαισίωση)+ γ14 (εκφραστική καταστολή) +  u0j 

 

Οι αναλύσεις, όπως παρουσιάζονται και στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 7 ), σε 

πρώτο επίπεδο µε εξαρτηµένη µεταβλητή  την ικανοποίηση από την εργασία, έδειξαν 

ότι το θετικό συναίσθηµα των υφισταµένων έχει θετική συσχέτιση µε την ικανοποίηση 

από την εργασία ενώ  η γνωστική αναπλαισίωση των προϊσταµένων είχε αρνητική 

συσχέτιση (r=-0,169, p<0,05)µε την ικανοποίηση από την εργασία  των υφισταµένων 

που είχαν υψηλό θετικό συναίσθηµα παρά τα αντίθετα αναµενόµενα αποτελέσµατα.  

Ελέγχοντας στη συνέχεια για το θετικό συναίσθηµα των προϊσταµένων, συν τοις 

άλλοις βρέθηκε ότι η εκφραστική καταστολή των προϊσταµένων είχε οριακά (p=0,06) 

θετική συσχέτιση (r=0,145) µε την ικανοποίηση από την εργασία των υφισταµένων που 

είχαν υψηλό θετικό συναίσθηµα ενώ το αντίστροφο µε τα παραπάνω παρατηρήθηκε σε 

σχέση µε το αρνητικό συναίσθηµα των υφισταµένων. 

Τέλος, βρέθηκε ότι  συνολικός δείκτης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των 

προϊσταµένων είχε αρνητική συσχέτιση (r= - 0,215794, p<0,05) µε την ικανοποίηση 

από την εργασία των υφισταµένων εύρηµα που έρχεται επίσης σε αντίθεση µε την 

υπόθεση µας που προέβλεπε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα. 
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Πίνακας 7. Αποτελέσµατα πρόβλεψης των εξαρτηµένων µεταβλητών 
(επαγγελµατική ικανοποίηση και θετικό συναίσθηµα των υφισταµένων) από 
µεταβλητές των στρατηγικών ρύθµισης του συναισθήµατος του διευθυντή 
 Επαγγελµατική ικανοποίηση   συναίσθηµα αρνητικό 

 ∆είκτης συσχέτισης (SE)  ∆είκτης συσχέτισης  (SE)  

Σταθερά της κλίσης 3,44***  (,00) 2,14*** (,00) 

Προυπηρεσία -0.006   (,21) 0.014   (,20) 

Θετικό συναίσθηµα -0.019   (,74)               0.281  (,19) 

Αναπλαισίωση -0.108   (,17)               0.281  (,19) 

Εκφραστική 

καταστολή 

-0.030   (,51)               0.047  (,65) 

                       Θετικό συναίσθηµα ( κλίση) 

Σταθερά της κλίσης 0.42***    (,00)           -0.34**   (,01) 

Προυπηρεσία             -0.001    (0,83) 0.024     (,18) 

Θετικό συναίσθηµα             -0.128     (,11)             0.461*   (,04) 

Αναπλαισίωση              -0.169*   (,04)     0.407*   (,02) 

Εκφραστική 

καταστολή 

0.145*   (,06)             -0.286    (,09) 

 

 

Κεφάλαιο 3: Ερµηνεία Ευρηµάτων 

 3.1.Μονοεπίπεδη ανάλυση  

 

Η αρχική ανάλυση των αποτελεσµάτων των δεδοµένων των υφισταµένων που 

αφορούν στη συσχέτιση των τεσσάρων πτυχών της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και 

της ρύθµισης συναισθήµατος µε την επαγγελµατική ικανοποίηση και το συναίσθηµα 

στην εργασία, επιβεβαίωσε την υπόθεση για την ύπαρξη της µεταξύ τους θετικής 

συσχέτισης. Αποδεικνύεται ότι οι εργαζόµενοι που κατανοούν και διαχειρίζονται 

καλύτερα τα συναισθήµατα τόσο τα δικά τους όσο και των άλλων, έχουν την τάση να 

χρησιµοποιούν την αναπλαισίωση ως στρατηγική ρύθµισης για να αντιµετωπίσουν 

καλύτερα τις αναδυόµενες καταστάσεις. Η αναπλαισίωση βρέθηκε επίσης ότι 

σχετίζεται µε το θετικό συναίσθηµα στην εργασία ενώ τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν 

µε έρευνες που συνδέουν την αναπλαισίωση µε περισσότερο θετικό συναίσθηµα (Gross 

& Levenson, 1993).  
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 Αντίστροφα βρέθηκε να υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στις 

προαναφερθείσες ικανότητες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και το αρνητικό 

συναίσθηµα στην εργασία, όπως αναµενόταν, αλλά χωρίς αυτή η σχέση να είναι 

στατιστικά σηµαντική, γεγονός που ίσως σηµαίνει ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

δεν αποτελεί τόσο σηµαντικό προβλεπτικό παράγοντα στο αρνητικό συναίσθηµα στην 

εργασία στον συγκεκριµένο κλάδο, αφού όπως γνωρίζουµε υπεισέρχονται πολλοί 

παράγοντες στη δηµιουργία των συναισθηµάτων στην εργασία, είτε θετικών είτε 

αρνητικών.  

Η καταπίεση-εκφραστική καταστολή δε φαίνεται να σχετίζεται µε την 

επαγγελµατική ικανοποίηση, ενώ όπως είδαµε  συσχετίζεται θετικά και  µε το θετικό  

και µε το αρνητικό συναίσθηµα (r = 0,266) στην εργασία. Αν και η σύνδεση της 

εκφραστικής καταστολής µε το αρνητικό συναίσθηµα στην εργασία είναι αναµενόµενη 

βάσει της υπάρχουσας βιβλιογραφίας,  η σύνδεση της εκφραστικής καταστολής µε το 

θετικό συναίσθηµα στην εργασία   δικαιολογείται αν λάβουµε υπ’όψιν µας την άποψη 

των Glasø & Einarsen, (2008). Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές,  από τη σκοπιά των 

υφισταµένων µεταξύ των σχέσεων προϊσταµένου- υφιστάµενου υπάρχει µια 

ανισσοροπία δύναµης και εξουσίας, όπου ο υφιστάµενος εµφανίζεται τυπικά 

περισσότερο εξαρτηµένος από τον προϊστάµενο του παρά το αντίστροφο. Για να 

αντιµετωπίσουν αυτήν την κατάσταση οι υφιστάµενοι λοιπόν πρέπει να είναι 

προσεκτικοί διότι η συναισθηµατική εκφραστικότητα µπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές 

προσωπικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Για παράδειγµα οι συχνές εκφράσεις θυµού από 

έναν υφιστάµενο µπορεί να αποδειχθούν ως απειλητικές για τον ηγέτη-προϊστάµενο και 

ως εκ τούτου να οδηγήσουν σε λιγότερη κοινωνική υποστήριξη και καλή θέληση εκ 

µέρους του ηγέτη. Η ρύθµιση του συναισθήµατος συχνά περιλαµβάνει την απόκρυψη 

των συναισθηµάτων των υφισταµένων  σε καταστάσεις που θα ήταν µειονεκτικές για 

αυτούς να τα εκφράσουν (Glasø & Einarsen, 2008).Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η 

εκφραστική καταστολή εκ µέρους τους επειδή τους αποτρέπει από αρνητικές 

επιπτώσεις µπορεί να συνδέεται µε τη βίωση θετικού συναισθήµατος στην εργασία. 

Όσον αφορά τα αποτελέσµατα  που αφορούν τους διευθυντές, από τα δεδοµένα 

δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται καµιά από τις υπάρχουσες υποθέσεις της έρευνας ως 

προς αυτήν την οµάδα. Παρόλο που οι περισσότερες  από τις σχέσεις φαίνεται να είναι 

προς την αναµενόµενη κατεύθυνση, εντούτοις δεν βρέθηκαν να παρουσιάζουν 

στατιστική σηµαντικότητα και αυτό ίσως οφείλεται στο µικρό µέγεθος του δείγµατος 

της συγκεκριµένης οµάδας δεδοµένων. 
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3.2.Πολυεπιπεδη ανάλυση 

 

Στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης ανάλυσης διερευνήθηκε ο τρόπος που η ηγεσία 

των τραπεζικών καταστηµάτων διαχειρίζεται το συναίσθηµα και πως αυτή η διαδικασία 

επηρεάζει τους υφισταµένους στην εργασιακή τους εµπειρία. 

Τα ευρήµατα σχετικά µε τις στρατηγικές ρύθµισης συναισθήµατος, που 

αναπτύσσει ο ηγέτης κατά τη συνδιαλλαγή του µε τους υφισταµένους, έρχονται σε 

αντίθεση µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα βάσει της υπάρχουσας σχετικής 

βιβλιογραφίας(Butler et al., 2003; Eggloff et al., 2006),αφού έδειξαν ότι η χρήση της 

εκφραστικής καταστολής εκ µέρους των ηγετών είχε ευεργετικά αποτελέσµατα στο 

συναίσθηµα των υφισταµένων τους ενώ η χρήση της αναπλαισίωσης από µέρους τους 

αποκάλυψε  µία αρνητική επίδραση στο συναίσθηµα στην εργασία και στην 

επαγγελµατική ικανοποίηση των  υφισταµένων  τους. Παρόλα αυτά υπάρχουν έρευνες 

που παρουσιάζουν παρόµοια αποτελέσµατα µε την παρούσα µελέτη (Kafetsios, Nezlek 

& Vassiou, 2011 ; Kafetsios, ,Nezlek & Vassilakou, under review). 

Όσον αφορά την αναπλαίσιωση ως στρατηγική ρύθµισης του συναισθήµατος, 

τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να ερµηνευτούν λαµβάνοντας υπ’όψιν ότι η πιο 

λειτουργική ρυθµιστική στρατηγική της γνωστικής αναπλαισίωσης που χρησιµοποιούν 

οι ηγέτες οδηγεί στο να θεωρούνται πιθανόν ως λιγότερο αυθεντικοί από τους 

υφιστάµενους τους. Σύµφωνα µε τους Kafetsios, Νezlek & Vassioy (2011), οι 

αντιλήψεις των υφιστάµενων για την αυθεντικότητα των ηγετών τους επηρεάζεται από 

την προσπάθεια των προϊσταµένων τους να ρυθµίσουν το συναίσθηµα τους µε 

ελεγχόµενους τρόπους. Είναι λοιπόν πιθανόν οι προϊστάµενοι που ρυθµίζουν πιο 

λειτουργικά τα συναισθήµατά τους (και ενδέχεται να είναι λιγότερο εκφραστικοί καθώς 

επεξεργάζονται γνωστικά τα κοινωνικά ερεθίσµατα) να γίνονται αντιληπτοί από τους 

υφισταµένους ως λιγότερο «γνήσιοι» ή περισσότερο «επιτηδευµένοι» (Καφέτσιος υπό 

έκδοση).  
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  Τα µη αναµενόµενα αποτελέσµατα της πολυεπίπεδης ανάλυσης σχετικά µε την 

εκφραστική καταστολή µπορεί να οφείλονται  σε διαδικασίες που σχετίζονται µε τη 

συµπεριφορά των ηγετών  ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις που έχουν  

αρνητικά συναισθήµατα  για τους υφισταµένους τους (Kafetsios, Nezlek & Vassilakou, 

under review). ∆εδοµένου ότι τα συναισθήµατα των ηγετών µπορεί να έχουν σηµαντικό 

αντίκτυπο στους υφιστάµενους και ότι πολλές συναλλαγές µεταξύ ηγετών και 

υφιστάµενων µπορεί να περιλαµβάνουν αγχωτικά συναισθήµατα για τον υφιστάµενο , 

οι ηγέτες καταπιέζονταν το συναίσθηµα τους ίσως µε αυτόν τον τρόπο να 

ελαχιστοποιούν τέτοιες επιδράσεις στους υφιστάµενους τους. (Kafetsios, Νezlek, 

Vasilakou, under review). Τέλος όπως αναφέρει ο Καφέτσιος (υπό έκδοση) µια 

παραπληρωµατική εξήγηση µπορεί να εµπλέκει επιπλέον πολιτισµικά πρότυπα και 

αξίες για την έκφραση του συναισθήµατος καθώς  σε κουλτούρες µε µεγαλύτερο 

συγκεντρωτισµό και µεγαλύτερη απόσταση εξουσίας ανάµεσα σε άτοµα µε διαφορά 

κύρους (όπως η ελληνική), προωθείται η εκφραστική καταστολή στις διαπροσωπικές 

σχέσεις .  

Όσον αφορά την υπόθεση για την επίδραση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

της ηγεσίας στην εργασιακή εµπειρία των υφισταµένων δεν επαληθεύτηκε, καθώς τα 

αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δεν έδειξαν επίδραση των αυτό-αναφερόµενων 

ικανοτήτων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των διευθυντών στην εργασιακή 

εµπειρία των υφιστάµενων τους τραπεζικών υπαλλήλων. Ενδεχοµένως αυτό να 

οφείλεται στο εργαλείο αυτό-αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση των 

τεσσάρων ικανοτήτων. Η χρήση ενός πιο αντικειµενικά θεωρούµενου τρόπου µέτρησης 

της συναισθηµατικής νοηµοσύνης όπως του MSCEIT (Mayer, Salovey, Caruso, 

Emotional Intelligence Test, Mayer, Salovey & Caruso, 2002) πιθανό να οδηγούσε σε 

διαφορετικά αποτελέσµατα και να κατάφερνε να ανιχνεύσει επιδράσεις των πτυχών της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης των προϊσταµένων στην εργασιακή εµπειρία των 

υφισταµένων τους. Επίσης ένας άλλος λόγος έλλειψης επίδρασης ενδέχεται  να 

οφείλεται στο γεγονός ότι το σύστηµα είναι πιθανόν περισσότερο συγκεντρωτικό και 

γραφειοκρατικό στη λειτουργία του µη  επιτρέποντας άµεσα ουσιαστικές παρεµβάσεις. 

Αυτό έχει ως επακόλουθο οι διευθυντές να λειτουργούν ως διαχειριστές των εντολών 

και αποφάσεων της ανώτερης διοίκησης µη υιοθετώντας το µετασχηµατιστικό στυλ 

ηγεσίας, αποφεύγοντας δηλαδή να κάνουν προσπάθειες να ασκήσουν ουσιαστική 

επιρροή στους υφιστάµενους υπαλλήλων των τραπεζικών υποκαταστηµάτων, 

προβάλλοντας σκοπό και όραµα στον οργανισµό ή ενθαρρύνοντας την ανάληψη 

πρωτοβουλιών. 
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Κεφάλαιο 4: Συµπεράσµατα, περιορισµοί της έρευνας και προτάσεις 

για περαιτέρω έρευνα 
  

Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει πρωτογενή δεδοµένα και συµβάλλει στην 

πληρέστερη κατανόηση της επίδρασης των συναισθηµάτων στις κοινωνικές 

συναλλαγές παρουσιάζοντας τη διαφοροποιηµένη λειτουργία των συναισθηµατικών 

τάσεων σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης, ενδοπροσωπικά και διαπροσωπικά. 

 Συγχρόνως, µπορεί να βρει πρακτικές εφαρµογές όσον αφορά τη βελτίωση της 

διοίκησης, δίνοντας έµφαση στις πρακτικές συνέπειες που µπορεί να έχει η ρύθµιση και 

ο έλεγχος της συναισθηµατικότητας των ηγετών-διευθυντών του τραπεζικού κλάδου 

στην εργασιακή εµπειρία των υφιστάµενων τους και να δώσει την ευκαιρία για την 

ανάπτυξη κατάλληλων προγραµµάτων παρέµβασης στο χώρο των τραπεζών ως 

εργασιακού περιβάλλοντος, µε στόχο τη βελτίωση της διοίκησης  και τη δηµιουργία 

ενός δηµιουργικού κλίµατος για τους εργαζόµενους του τραπεζικού κλάδου, 

προτείνοντας την µέτρηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης εκ µέρους των τµηµάτων 

ανθρωπίνων πόρων κατά τη διάρκεια της στρατολόγησης, επιλογής και αξιολόγησης 

του προσωπικού, αλλά και την εκµάθηση και  ανάπτυξη της µέσω ειδικών 

προγραµµάτων στους  υπαλλήλους τους.   

Παρ’όλα αυτά η έρευνα παρουσιάζει και κάποιους περιορισµούς που είναι 

σηµαντικό να ληφθούν υπόψη. Ένας από αυτούς αποτελεί η χρήση ερωτηµατολόγιων 

αυτό-αναφοράς τα οποία εκφράζουν υποκειµενικές κρίσεις των συµµετεχόντων στην 

έρευνα, γεγονός που µπορεί να επηρεάσει τη γενίκευση και την αντικειµενικότητα των 

αποτελεσµάτων. Επίσης η χρήση ενός επαγγελµατικού τοµέα, του τραπεζικού κλάδου, 

δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσµάτων όσον αφορά τις επιδράσεις και σχέσεις 

που η έρευνα ανιχνεύει. Τέλος, το δείγµα µπορεί να λειτουργήσει περιοριστικά στην 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων καθώς προέρχεται από µία µόνο περιοχή, τη 

Θεσσαλονίκη, η οποία προφανώς παρουσιάζει οµοιογένεια σε χαρακτηριστικά 

κουλτούρας και στάσεις τα οποία επηρεάζουν µονοµερώς τον τρόπο συναισθηµατικής 

αντίδρασης. Σύµφωνα µε τους Ashkanasy, Härtel & Daus (2002), η αλληλεπίδραση 

συναισθήµατος και ποικιλίας είναι σηµαντική καθώς η ποικιλία λειτουργεί ως 

περιβαλλοντικός παράγοντας που προκαλεί συναισθηµατικές αντιδράσεις. Επίσης η 

µελέτη των τραπεζικών υπαλλήλων περιλαµβάνει µόνο εκείνους που εργάζονται σε 

επίπεδα καταστηµάτων   στον ιδιωτικό  τοµέα και όχι στο σύνολο των τραπεζικών 

υπαλλήλων. Πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι όλες οι αξιολογήσεις των συµµετεχόντων 
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αφορούσαν τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Πιθανόν η συλλογή πληροφοριών σε 

διαχρονική βάση να επιτρέπει σωστότερη ερµηνεία επιδράσεων και σχέσεων.  

Παρόλα αυτά, η συνεισφορά της παρούσας έρευνας στη βιβλιογραφία είναι 

σηµαντική. Αποτελεί µια από τις πρώτες προσπάθειες για την καταγραφή των 

συναισθηµατικών επιδράσεων των διευθυντών των τραπεζικών καταστηµάτων στην 

εργασιακή εµπειρία των υφισταµένων τους τραπεζικούς υπαλλήλους σε ένα 

συγκεκριµένο εργασιακό περιβάλλον, όπως είναι ο χώρος των τραπεζών. 

Οπωσδήποτε, περαιτέρω εξέταση από µελλοντικές έρευνες θα ήταν πολύτιµη, 

γιατί, όπως παρατηρήθηκε από την εισαγωγή, τα περισσότερα αποτελέσµατα στη 

βιβλιογραφία είναι αντικρουόµενα. Οι µελλοντικές έρευνες µπορούν να περιλαµβάνουν 

µεγαλύτερη ποικιλία εργαζόµενων από διάφορους επαγγελµατικούς τοµείς στο δηµόσιο 

και ιδιωτικό τοµέα και έρευνα σε διαχρονικό επίπεδο. 
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Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, 
  Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την συνεργασία σε αυτήν 
την έρευνα.  
  Στόχος της είναι να διερευνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η 
εργασιακή εµπειρία και να εξεταστεί το πώς αισθάνονται οι εργαζόµενοι  στο χώρο 
εργασίας τους.  Πρόκειται για ένα πεδίο που χρήζει επιστηµονικής µελέτης, καθώς 
µπορεί να συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση πλευρών της εργασίας, που 
σχετίζονται  µε την ευεξία και την ικανοποίηση του εργαζοµένου, αλλά και µε τους 
τύπους δεσµού που αναπτύσσονται µέσα σε αυτήν.          

Αναφορικά µε την συµπλήρωση αυτού του ερωτηµατολογίου, θα ήθελα να 
τονίσω τα παρακάτω: ∆εν  υπάρχουν  σωστές  ή  λάθος  απαντήσεις. Αυτό που 
ενδιαφέρει είναι η  προσωπική  σας  άποψη.  

Οι απαντήσεις είναι απολύτως εµπιστευτικές και η ταυτότητά των 
συµµετεχόντων θα παραµείνει ανώνυµη. ∆εν θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε κανένα 
στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει η ταυτότητά σας, ούτε θα συµπληρωθεί τέτοιο 
στοιχείο αργότερα. 

Ο χρόνος  συµπλήρωσης  του  ερωτηµατολογίου  δεν  υπερβαίνει  τα  10  λεπτά  
της  ώρας. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα είναι διαθέσιµα και θα σας κοινοποιηθούν 
µετά την επεξεργασία και ολοκλήρωσή της. 
          Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά µε την έρευνα,  µπορείτε  να  απευθυνθείτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mba102@uom.gr 
 Ευχαριστώ και πάλι για την πολύτιµη βοήθεια και την απαραίτητη συµβολή σας 
στην υλοποίηση αυτής της έρευνας. 
 

                                                                                                             Η ερευνήτρια               
 

Μαυραντζά Ευαγγελία 
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Κωδικός ερωτηµατολογίου  ���� ���� ���� ���� 
 
 

Α. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Α. ΦΥΛΟ:       Άνδρας       �       
                          Γυναίκα     �    
 

Β.  ΗΛΙΚΙΑ:   _____  
 

Γ.  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Άγαµος/η �    Έγγαµος/η �    ∆ιαζευγµένος/η �    Χήρος/α � 

 
 

∆. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥ∆ΕΣ: 
1. ∆ιδακτορικό     � 
2. Μεταπτυχιακό  � 
3. Πανεπιστήµιο   � 
4. Τ.Ε.Ι.                � 
5. Λύκειο             � 
6.  Άλλο               � 
 

ΣΤ.   ΧΡΟΝΟΣ  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: _____ Έτη 
 

 

Η. ΚΑΤΕΧΕΤΕ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ;            Ναι     � 
                  Όχι     � 
Θ. ΕΑΝ ΝΑΙ, ΕΙΣΤΕ:    ∆ιευθυντής        � 
                                    Υποδιευθυντής  � 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 65 

I.  ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ 
 

 
Oι παρακάτω προτάσεις αφορούν την ικανοποίησή σας από την εργασία σας. 
Παρακαλούµε κυκλώστε τον ανάλογο αριθµό σύµφωνα µε την παρακάτω κλίµακα: 
 

 
∆ιαφωνώ απόλυτα: 1, ∆ιαφωνώ: 2,  
Ούτε συµφωνώ/ Ούτε διαφωνώ: 3,  
Συµφωνώ: 4, Συµφωνώ απόλυτα: 5 

 
 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆ιαφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ/ 

ούτε 
διαφωνώ 

Συµφωνώ 
Συµφωνώ 
απόλυτα 

1. Η δουλειά µου είναι ενδιαφέρουσα.                1 2 3 4 5 

2. Αισθάνοµαι πολύ ικανοποιηµένος 
    από την τωρινή δουλειά µου.                               1 2 3 4 5 

3.Φαίνεται πως οι φίλοι µου θεωρούν 
πιο ενδιαφέρουσες τις δουλειές τους.                        1 2 3 4 5 

4. Αν ξεκινούσα πάλι από την αρχή, θα 
επέλεγα την ίδια δουλειά.                          1 2 3 4 5 

5. Συχνά βαριέµαι στη δουλειά µου.                    1 2 3 4 5 
6.Όταν τελειώνω από τη δουλειά µου, 

αισθάνοµαι πως έχω κάνει κάτι 
αξιοσηµείωτο 

1 2 3 4 5 

7.Είµαι δυσαρεστηµένος από τη 
δουλειά µου.                            1 2 3 4 5 

8. Αισθάνοµαι ασφάλεια στη δουλειά 
µου 1 2 3 4 5 

9. Είµαι ικανοποιηµένος από την  
    κοινωνική επαφή που έχω µέσω της 

δουλειάς µου 
1 2 3 4 5 

10. Οι συνθήκες εργασίας είναι 
    ικανοποιητικές.                               1 2 3 4 5 

11. Νοµίζω πως η κάθε µέρα δουλειάς 
δεν τελειώνει ποτέ.                          1 2 3 4 5 

12. Τις περισσότερες µέρες είµαι 
     ενθουσιασµένος µε τη δουλειά   µου.   1 2 3 4 5 
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II.  ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΙΙ. α 
 

Παρακαλούµε κυκλώστε τον αριθµό που εκφράζει πώς αισθανθήκατε στην ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΑΣ την ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ Β∆ΟΜΑ∆Α σύµφωνα µε την παρακάτω κλίµακα: 

 
 

                                   Καθόλου     Λίγο       Μέτρια       Αρκετά        Πολύ.       
1. ∆ραστήριος 1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5   
2. Συνεπαρµένος 1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5   
3. Νευρικός    1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5                   
4. Ενθουσιασµένος   1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5           
5. Χαλαρός    1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5                     
6. Φοβισµένος    1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5               
7. Χαρούµενος   1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5              
8. Λυπηµένος    1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5                
9. Περιφρονητικός   1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5        

10. Γεµάτος ενέργεια   1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5     
11. Εχθρικός    1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5 
12. Ήρεµος    1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5         
13. Εκνευρισµένος   1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5          
14. Νυσταγµένος   1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5             
15. Γαλήνιος 1……...….. 2…..…...... 3…..…...... 4…….….... 5                    
16. Αδρανής    1……...…..2…..…........3…..….......4…….….... 5                
17. ∆υνατός    1……...…..2…..…........3…..….......4…….….... 5 

 
 

ΙΙ. β 
 

 
Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν το πώς διαχειρίζεστε τα συναισθήµατά σας γενικά. 
Σηµειώστε µε ένα κύκλο τον βαθµό που κάθε πρόταση εκφράζει το πώς αισθάνεστε. 
 

  ∆ιαφωνώ                                   Συµφωνώ 
απόλυτα                                       απόλυτα 

1. Τις περισσότερες φορές καταλαβαίνω (έχω 
µια καλή αίσθηση) γιατί διακατέχοµαι από 
κάποια συναισθήµατα (έτσι όπως 
αισθάνοµαι). 

 
  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

2. Πάντα µπορώ να καταλάβω πως αισθάνονται 
οι φίλοι µου µε βάση την συµπεριφορά τους. 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

3. Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό µου και 
µετά βάζω τα δυνατά µου για να τους πετύχω. 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

4. Μπορώ µε την λογική να ελέγξω τον θυµό 
µου και να αντεπεξέλθω στις δυσκολίες. 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

5. Έχω µια καλή κατανόηση των 
συναισθηµάτων µου. 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

6. Είµαι καλός παρατηρητής των 
συναισθηµάτων των άλλων. 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

7. Πάντα ‘λέω στον εαυτό µου’ ότι είµαι ένα 
άξιο και ικανό άτοµο. 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 



 67 

8. Είµαι απόλυτα ικανός να ελέγξω τα 
συναισθήµατά µου. 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

9. Πάντα καταλαβαίνω πώς αισθάνοµαι 
πραγµατικά. 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

10. Είµαι ευαίσθητος στα συναισθήµατα και στην 
συγκινησιακή κατάσταση των άλλων 
ανθρώπων. 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

11. Είµαι ένα άτοµο µε ισχυρά κίνητρα.   1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 
12. Όταν θυµώνω, πάντα µπορώ να ηρεµήσω 

γρήγορα 
  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

13. Πάντα γνωρίζω αν είµαι χαρούµενος ή όχι.   1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 
14. Έχω µια καλή κατανόηση των 

συναισθηµάτων των ανθρώπων γύρω µου. 
  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

15. Πάντα παρακινώ τον εαυτό µου να καταφέρει 
το καλύτερο. 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

16. Έχω καλό έλεγχο των συναισθηµάτων µου.   1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 
 
 
 
 

II. γ 
 

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν το πώς ελέγχετε (δηλ. πώς ρυθµίζετε και 

διαχειρίζεστε) τα συναισθήµατά σας. Αν και µερικές από τις ερωτήσεις που 

ακολουθούν µπορεί να φαίνονται παρόµοιες µεταξύ τους, διαφέρουν µε σηµαντικό 

τρόπο. Παρακαλούµε απαντήστε σε κάθε πρόταση χρησιµοποιώντας την παρακάτω 

κλίµακα: 

 

  
1= ∆ιαφωνώ απόλυτα      5= Συµφωνώ µερικώς    
2= ∆ιαφωνώ αρκετά        6= Συµφωνώ αρκετά 
3= ∆ιαφωνώ µερικώς      7= Συµφωνώ απόλυτα 
4= Ούτε διαφωνώ, ούτε συµφωνώ 
        

∆
ια
φ
ω
νώ

 
α
π
ό
λ
υ
τα

 

∆
ια
φ
ω
νώ

 
α
ρ
κ
ετ
ά
 

∆
ια
φ
ω
νώ

 
µ
ερ

ικ
ώ
ς 

Ο
ύ
τε

 δ
ια
φ
ω
νώ

, 
ο
ύ
τε

 σ
υ
µ
φ
ω
νώ

 

Σ
υ
µ
φ
ω
νώ

 
µ
ερ

ικ
ώ
ς 

Σ
υ
µ
φ
ω
νώ

 
α
ρ
κ
ετ
ά
 

Σ
υ
µ
φ
ω
νώ

 
α
π
ό
λ
υ
τα

 

1. Όταν θέλω να νιώσω περισσότερο θετικό 
συναίσθηµα (όπως χαρά ή διασκέδαση), 
αλλάζω τον τρόπο που σκέφτοµαι 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2.  Κρατάω τα συναισθήµατά µου για τον εαυτό 
µου. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Όταν θέλω να νιώσω λιγότερο αρνητικό 
συναίσθηµα (όπως λύπη ή θυµό), αλλάζω τον 
τρόπο που σκέφτοµαι. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Όταν νιώθω θετικά συναισθήµατα, προσέχω να 
µην τα εκφράζω. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
5. 

 
Όταν βρίσκοµαι αντιµέτωπος/η µε µια 
στρεσογόνο κατάσταση, κάνω τον εαυτό µου 

1 2 3 4 5 6 7 
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Σας ευχαριστώ για τη συµµετοχή σας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

να σκέφτεται γι’ αυτήν µ’ ένα τρόπο που µε 
βοηθάει να παραµένω ήρεµος/η. 

6. Ελέγχω τα συναισθήµατά µου µε το να µην τα 
εκφράζω. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Όταν θέλω να νιώσω πιο θετικό συναίσθηµα, 
αλλάζω τον τρόπο που σκέφτοµαι για την 
κατάσταση 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Ελέγχω τα συναισθήµατά µου αλλάζοντας τον 
τρόπο που σκέφτοµαι για την κατάσταση στην 
οποία βρίσκοµαι. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Όταν νιώθω αρνητικά συναισθήµατα, 
σιγουρεύω το να µην τα εκφράζω. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Όταν θέλω να νιώσω λιγότερο αρνητικό 
συναίσθηµα, αλλάζω τον τρόπο που σκέφτοµαι 
για την κατάσταση 

1 2 3 4 5 6 7 



 


