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Πεξίιεςε 

Ζ παξνύζα εξγαζία επηδηώθεη λα δηεπξύλεη ην πεδίν κειέηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο θαη ησλ επηπηώζεώλ ηεο ζε δύν επίπεδα. Σν πξώην θαη βαζηθό επίπεδν, 

αθνξά ηελ εμέηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο όηαλ απηή αζθείηαη κε απνδέθηε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Σν δεύηεξν επίπεδν πεξηιακβάλεη ηε κειέηε 

ελόο εύξνπο επαγγεικάησλ πέξαλ απηώλ πνπ ηππηθά ζεσξνύληαη σο επαγγέικαηα ζηα 

νπνία αζθείηαη ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία. ηε κειέηε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, 

πηνζεηείηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο αξλεηηθήο ζπκθσλίαο θαζώο θαη ε ζεηηθή ζπκθσλία, σο 

ελαιιαθηηθέο ησλ ζηξαηεγηθώλ ηεο επηθαλεηαθήο θαη βαζύηεξεο δξάζεο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ, πξνζθέξνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλόεζε 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ εληόο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηεο, 

ζε εξγαδόκελνπο δηαθόξσλ επαγγεικάησλ.  
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ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

Δηζαγσγή 

Σα ζπλαηζζήκαηα θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ εξγαζία απνηεινύλ 

θεληξηθό ζηνηρείν ηεο δσήο θάζε επηρείξεζεο θαη νξγαληζκνύ. ηελ θαζεκεξηλόηεηα 

ηεο εξγαζίαο, νη εξγαδόκελνη δηαρεηξίδνληαη θαη επηδεηθλύνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

ώζηε εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ εξγαζία 

επί κηζζνύ νξίζηεθε από ηελ Arlie Russell Hochschild (1983) σο ζπλαηζζεκαηηθή 

εξγαζία.  

Παξαδείγκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο απνηεινύλ ηα επαγγέικαηα ηνπ πσιεηή κε 

ηελ επγεληθή θαη ππνκνλεηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ θάζε πειάηε, ή ηνπ εθνξηαθνύ 

ειεγθηή κε ηελ απζηεξή ζπκπεξηθνξά αλεμάξηεηα από ηελ πξνζσπηθή ηνπο δηάζεζε.  

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία απνηειεί κηα δεκνθηιή 

πεξηνρή έξεπλαο θαζώο ζεσξείηαη επσθειήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά παξάιιεια 

επεξεάδεη ζε ζεκαληηθό βαζκό αξλεηηθά, θαη θαηά νξηζκέλνπο θαη ζεηηθά, ηελ 

επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ. Τςειά επίπεδα άγρνπο, ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, απνηεινύλ νξηζκέλεο από ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, ελώ ζηηο ζεηηθέο πεξηιακβάλνληαη ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ε απηνεθηίκεζε.  

Χζηόζν, όπσο επηζεκαίλνπλ νη Smith & Lovin (1998), ε έξεπλα γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία έρεη πεξηνξηζζεί ζηα επαγγέικαηα ζηα νπνία εθ πξννηκίνπ 

ζεσξείηαη όηη απηή εθηειείηαη (Erickson & Ritter, 2001). Καηά ζπλέπεηα, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία έρεη δηεξεπλεζεί θπξίσο ζε εξγαδόκελνπο ζηνλ ηνκέα 

παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ηδίσο ζε εξγαδόκελνπο ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξώπηλσλ 
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ππεξεζηώλ. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Brotheridge θαη Grandey (2002), δηεπζπληέο, 

ππάιιεινη γξαθείνπ, εξγάηεο απνηεινύλ νκάδεο πνπ ε βηβιηνγξαθία ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο έρεη δηεξεπλήζεη ιηγόηεξν, παξόηη ζύγρξνλεο κειέηεο 

πεξηιακβάλνπλ επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο (Leiter & Schaufeli, 1996; 

Schutte, Toppinen, Kalimo, & Schaufeli, 2000). Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία. 

Χζηόζν, ν πεξηνξηζκόο απηόο ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ζηελ νινθιεξσκέλε γλώζε θαη 

θαηαλόεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ επηπηώζεώλ ηεο. 

Μηα δεύηεξε έιιεηςε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία απνηειεί ην γεγνλόο όηη ε 

πιεηνλόηεηα ησλ εξεπλώλ εμεηάδεη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηηο ζρέζεηο 

κόλν κε ηνπο πειάηεο ρσξίο λα ιακβάλεη ππόςε ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Οη 

εξγαδόκελνη σζηόζν δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη απέλαληη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, πξνζαξκνδόκελνη ζε ξεηνύο θαη άξξεηνπο νξγαλσζηαθνύο 

θαλόλεο έθθξαζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. 

Μέζα από ηελ παξνύζα εξγαζία ζα δηεξεπλεζεί ε δηαθνξά ζηελ εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθώλ ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο θαηά ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε πειάηεο θαη κε 

ζπλαδέιθνπο. Ζ κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ζηξαηεγηθώλ ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο 

θαη ησλ επηπηώζεσλ ηεο ζηελ επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ, απνηειεί έλαλ αθόκε 

ζηόρν ηεο παξνύζαο κειέηεο. Ζ ελ ιόγσ ζρέζε ζα εμεηαζζεί μερσξηζηά γηα ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη κε πειάηεο. Παξάιιεια, ζα κειεηεζεί ε 

δηαθνξά ζηα επίπεδα επεκεξίαο εξγαδνκέλσλ ζε επαγγέικαηα πνπ έρνπλ ζπρλή 

επαθή κε πειάηεο θαη ζεσξνύληαη επαγγέικαηα ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, θαη 

εξγαδνκέλσλ ζε άιια επαγγέικαηα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη σο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο 

επεκεξίαο, εμεηάδνληαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ν θπληζκόο (επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε), ε ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία θαη ε αλαπζεληηθόηεηα ζηελ εξγαζία.  
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πλαηζζεκαηηθή εξγαζία (Emotional Labour) 

Ζ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο αλαπηύρζεθε ώζηε λα πεξηγξαθεί ε 

πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ θαλείο λα ππνθξηζεί ή λα θαηαζηείιεη κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ έθθξαζε ιόγσ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπ ξόινπ 

(Mann, 1999). Ο εξγαδόκελνο πνπ εθηειεί ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία ππνρξενύηαη λα 

εθθξάζεη ην θαηάιιειν ζπλαίζζεκα, όπσο απηό νξίδεηαη από ηνλ νξγαληζκό πνπ 

απαζρνιείηαη, θαηά ηε δηάξθεηα δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. πλδέεηαη θπξίσο κε 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνινγία θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ελώ ρξεζηκνπνηείηαη 

από ηηο επηρεηξήζεηο ώζηε λα επηηύρνπλ εληζρπκέλε απνδνηηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ιηγόηεξα δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα, θαη λα κεηώζνπλ ηελ αλάγθε γηα άκεζν έιεγρν 

(Ashforth & Lee, 1990).  

Ο όξνο ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά από ηελ Arlie 

Russell Hochschild ζην βηβιίν ηεο “The Managed Heart”. Ζ Hochschild (1983) όξηζε 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία σο ηε «δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο δεκόζηαο παξαηεξνύκελεο έθθξαζεο ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ ζώκαηνο» (ζει. 7).  

Ζ δεκνζίεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ ελαζρόιεζε ηεο 

νξγαλσζηαθήο επηζηήκεο κε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ εξγαζία. Ο Ashkanasy (2003) 

παξαηεξεί ηελ ηδηαίηεξε αύμεζε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία εμαηηίαο ηεο θαηαλόεζεο 

πσο νη δηαζηάζεηο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο δηαπλένπλ όιν ην θάζκα ηεο αλζξώπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη αιιειεπίδξαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαληζκώλ. Σελ 

αιιαγή απηή, νη Mumby θαη Putnam (1992) ραξαθηήξηζαλ σο ην πέξαζκα από ηελ 

νξηνζεηεκέλε ινγηθή (bounded rationality) ζηελ νξηνζεηεκέλε ζπλαηζζεκαηηθόηεηα 

(bounded emotionality) (Ashkanasy, 2003). Πιένλ ε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία έρεη 

κειεηεζεί πνηνηηθά (James, 1989; Rafaeli θαη Sutton, 1990; Stenross θαη Kleinman, 

1989; Sutton, 1991; Tolich, 1993) θαη πνζνηηθά (Brotheridge θαη Grandey, 2002; 
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Brotheridge θαη Lee, 1998; Mann, 1999; Morris θαη Feldman, 1996; Wharton, 1993) 

(Montgomery et al, 2006).  

Όκσο παξά ην γεγνλόο όηη πνιιέο από ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλνπλ ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία, νη 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ε ζρεηηθή έξεπλα πεξηνξίδνληαη ζηε δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο πειάηεο πνπ απνηεινύλ ην εμσηεξηθό 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο.  

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο  

Ζ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο αλαπηύρζεθε αξρηθά από ηελ Arlie Russell 

Hochschild (1983), θαη αθνινύζεζαλ νη Ashforth θαη Humprey (1993), νη Morris θαη 

Feldman (1996), θαη ε Alicia Grandey (2000) νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ έλλνηα θαη λα απνζαθελίζνπλ νξηζκέλεο αληηθάζεηο. ηελ 

θξηηηθή αλαζθόπεζε ησλ ηξηώλ πξώησλ, ε Grandey (2000) αλαθέξεη όηη θνηλή 

παξαδνρή ηνπο απνηειεί πσο ε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ εξγαζία γίλεηαη 

κε ζθνπό λα εθπιεξσζνύλ νη «θαλόλεο έθθξαζεο» (display rules) πνπ ζέηνπλ νη 

επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνί θαη πξνηείλνπλ αηνκηθά ή νξγαλσζηαθά απνηειέζκαηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο. Χζηόζν, ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ζπλερίζηεθε θαη από άιινπο κειεηεηέο όπσο ε Pugliesi 

(1999), νη Kruml θαη Geddes (2000), Brotheridge θαη Grandey (2002). 

Η ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Hochschild (1983) 

Ζ Hochschild (1983) όξηζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία σο ηε «δηαρείξηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δεκόζηαο παξαηεξνύκελεο έθθξαζεο ηνπ 

πξνζώπνπ θαη ηνπ ζώκαηνο» (ζει. 7). ύκθσλα κε ηε Hochschild ε θαηαιιειόηεηα 
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ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδεη ν εξγαδόκελνο, θαζνξίδεηαη από ηνπο θαλόλεο 

έθθξαζεο (display rules) ηνπ νξγαληζκνύ. Σίζεληαη, ινηπόλ, ζπγθεθξηκέλα πξόηππα 

όζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδόκελνπ απέλαληη ζηνλ πειάηε, θαη ν 

εξγαδόκελνο δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηα 

πξόηππα απηά. 

 Ζ ζεσξία ηεο Hochschild ζηεξίρζεθε ζηε δξακαηνπξγηθή πξννπηηθή ηνπ Irvin 

Goffman (1959), κε ηνλ πειάηε λα απνηειεί ην θνηλό, ηνλ εξγαδόκελν ηνλ εζνπνηό, 

ελώ ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ απνηειεί ηε ζθελή. Έηζη, ε πξνζπάζεηα ηνπ 

εξγαδόκελνπ λα δηαρεηξηζηεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζύκθσλα κε ηνλ νξγαλσζηαθό ηνπ 

ξόιν, απνηειεί ηελ παξάζηαζή ηνπ ζηελ ζθελή ηεο εξγαζίαο ηνπ, θαζηζηώληαο ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ έλαλ ηξόπν επίηεπμεο ησλ νξγαλσζηαθώλ ζηόρσλ 

(Hochschild, 1983).   

Ζ δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ από ηνπο εξγαδόκελνπο κπνξεί λα γίλεη κε δύν 

ηερληθέο ζύκθσλα κε ηε Hochschild (1983). Σελ ηερληθή ηεο επηθαλεηαθήο δξάζεο 

(surface acting) θαη ηεο βαζύηεξεο δξάζεο (deep acting). Ζ ηερληθή ηεο επηθαλεηαθήο 

δξάζεο αλαθέξεηαη ζηε ρεηξαγώγεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο, ρσξίο λα 

αιιάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξαγκαηηθά αηζζάλεηαη ν εξγαδόκελνο. Σα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη πξνζαξκόδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξόινπ αιιά δελ 

εζσηεξηθεύνληαη. Ζ ηερληθή απηή επηθεληξώλεηαη ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη όρη ζηελ αιιαγή ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ην άηνκν βηώλεη. Σελ ηερληθή απηή 

εθαξκόδεη, γηα παξάδεηγκα, ν πσιεηήο πνπ «θνξάεη» έλα ρακόγειν ελώ είλαη 

ζηελαρσξεκέλνο ή εμππεξεηεί έλαλ δύζθνιν πειάηε. Από ηελ άιιε, ζηελ ηερληθή ηεο 

βαζύηεξεο δξάζεο, ν εξγαδόκελνο πξνζπαζεί ζπλεηδεηά λα αιιάμεη ηηο ζθέςεηο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλεη ώζηε λα ηαπηηζηνύλ κε απηά πνπ πξέπεη λα εθθξάζεη. Ζ 

αιιαγή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα επηηεπρζεί δίλνληαο πξνζνρή ζηα 
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ζεηηθά ζηνηρεία κηαο θαηάζηαζεο ή κέζσ γλσζηηθήο αιιαγήο όπνπ, γηα παξάδεηγκα, ε 

θαηάζηαζε επαλεθηηκάηαη κε ζεηηθόηεξε πξνζέγγηζε (Moira Mikolajczak et al, 2007). 

Καηά ηελ Hochschild, ε δηαξθήο δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνθαιεί αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνινγία ησλ εξγαδνκέλσλ, όπσο ςπρνινγηθή δπζθνξία, 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, θαη αηζζήκαηα αλαπζεληηθόηεηαο (Sloan, 2007). Γηα ηνλ 

εξγαδόκελν, ε απνμέλσζε από ην ίδην ηνπ ηνλ εαπηό είλαη ην πηζαλό απνηέιεζκα 

θαζώο, όπσο εμεγεί ε Sloan (2007), πξνζπαζώληαο ζπλερώο λα δηαρεηξηζηεί ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, είλαη πηζαλό λα δπζθνιεπηεί λα δηαθξίλεη κεηαμύ ησλ αιεζηλώλ 

ηνπ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δείρλνπλ ην πώο πξαγκαηηθά αηζζάλεηαη, θαη κεηαμύ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ δεκηνύξγεζε ώζηε λα εθθξάζεη ην επηζπκεηό ζπλαίζζεκα. 

Χζηόζν, ε Hochschild επίζεο ππνζηεξίδεη, όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία κπνξεί λα 

σθειήζεη ηνλ εξγαδόκελν, αλάινγα κε ην πώο απηή ρξεζηκνπνηείηαη (Kruml & 

Geddes, 2000).  

Παξάιιεια, ε Hochschild δηαρώξηζε ηα επαγγέικαηα ζε δύν θαηεγνξίεο: ζηα 

επαγγέικαηα πνπ αζθείηαη ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία θαη ζε απηά πνπ δελ αζθείηαη 

ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία. Ζ πξώηε θαηεγνξία επαγγεικάησλ πεξηιακβάλεη ζπρλή 

επηθνηλσλία κε πειάηεο θαη έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ από ηελ επηρείξεζε. Ζ άπνςε 

απηή έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν θξηηηθήο απηώλ πνπ ζεσξνύλ όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

εξγαζία δελ απνηειεί δηρνηόκν κεηαβιεηή κεηαμύ ησλ επαγγεικάησλ. ύκθσλα κε 

ηελ άπνςε απηή, όια ηα επαγγέικαηα έρνπλ θάπνην βαζκό ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο, παξόηη κπνξεί λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ έληαζε απηήο (Brotheridge & 

Grandey, 2002; Pugliesi, 1999; Wharton, 1993).  
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Η ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ Ashforth θαη Humphrey (1993) 

Οη Ashforth θαη Humphrey (1993) όξηζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία σο «ηελ πξάμε 

έθθξαζεο ησλ θαηάιιεισλ/ επηζπκεηώλ ζπλαηζζεκάησλ» (ζει. 90).  Με βάζε ηνλ 

νξηζκό, πξνθύπηεη ε βαζηθή δηαθνξά ηεο πξνζέγγηζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηεο 

Hochschild θαζώο ε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο παξά ζηε δηάζηαζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Ζ πξνζέγγηζή ηνπο αζρνιείηαη κε ηελ παξαηεξνύκελε ζπκπεξηθνξά θαη όρη κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ζεσξώληαο παξάιιεια νξηζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ζηελ 

εξγαζία σο γλήζηεο, πνπ δελ απαηηνύλ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα (Grandey, 2000). Δλώ 

ζπκθσλνύλ κε ηε Hochschild πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία νθείιεηαη ζηελ αλάγθε 

ζπκκόξθσζεο κε θαλόλεο έθθξαζεο, ζεσξνύλ ηαπηόρξνλα όηη νη ηερληθέο 

επηθαλεηαθή θαη βαζύηεξε δξάζε δελ είλαη θαη νη κνλαδηθέο. Καηά ηνπο Ashforth θαη 

Humphrey ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε όπνπ ν εξγαδόκελνο βηώλεη θαη εθθξάδεη γλήζηα, 

ρσξίο πξνζπάζεηα, ην επηζπκεηό ζπλαίζζεκα. Χο παξάδεηγκα θέξνπλ ηε λνζνθόκα 

πνπ ληώζεη πξαγκαηηθή ζπκπάζεηα πξνο έλα ηξαπκαηηζκέλν παηδί, θαη δελ ρξεηάδεηαη 

λα ππνθξηζεί (Ashforth & Humphrey, 1993).  

Γεύηεξε ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο πξνζέγγηζεο ηνπο, απνηειεί ην γεγνλόο όηη 

επηθεληξώλνληαη πεξηζζόηεξν ζηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ 

απνδνηηθόηεηα ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ, παξά ζηελ πγεία θαη ην άγρνο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ εξγαδόκελνπ (Grandey, 2000). Χο πξνο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ εξγαδόκελν, 

ζπκθσλνύλ κε ηε Hochschild όηη κπνξεί λα επηθέξεη ζπλαηζζεκαηηθή αζπκθσλία, 

κεησκέλε απηνεθηίκεζε, θαηάζιηςε, θπληζκό, απνμέλσζε από ηελ εξγαζία. Χζηόζν, 

ππνζηεξίδνπλ όηη νη ζπλέπεηεο απηέο κεηξηάδνληαη αλάινγα κε ηελ ηαύηηζε ηνπ 

εξγαδόκελνπ κε ηνλ εξγαζηαθό ηνπ ξόιν ή ηηο αμίεο ηνπ ξόινπ ηνπ. Παξάιιεια, 

ζεσξνύλ όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζεηηθά γηα ηνλ 
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εξγαδόκελν, εληζρύνληαο ηελ απηό-απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ, δειαδή ηελ πίζηε ηνπ 

όηη κπνξεί λα εθπιεξώζεη κε επηηπρία ηα θαζήθνληά ηνπ, θαη ηελ έθθξαζε ηνπ 

εαπηνύ ηνπ (Ashforth & Humphrey, 1993).  

εκείν θξηηηθήο ζηελ πξνζέγγηζε απηή, απνηειεί ε αλεπαξθήο εμήγεζε σο πξνο ην 

πώο ε ζηξαηεγηθή ηεο βαζύηεξεο δξάζεο κπνξεί λα δηαθξηζεί από ηα εηιηθξηλή 

ζπλαηζζήκαηα (Grandey, 2000).  

Σέινο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηελ παξνύζα κειέηε, απνηειεί ην γεγνλόο όηη νη 

Ashforth θαη Humphrey (1993) θαζηζηνύλ ζαθέο πσο ε πξνζέγγηζή ηνπο αθνξά κελ 

θπξίσο ηνπο εμσηεξηθνύο πειάηεο, ρσξίο όκσο λα απνθιείεη ηνπο εζσηεξηθνύο.   

Η ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ Morris θαη Feldman (1996) 

Ο νξηζκόο ησλ Morris θαη Feldman (1996) αθνινπζεί ηελ αιιειεπηδξαζηηθή 

(interactionist) πξνζέγγηζε, πεξηγξάθνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία σο «ηελ 

πξνζπάζεηα, ην ζρεδηαζκό, θαη ηνλ έιεγρν πνπ απαηηείηαη ώζηε λα εθθξαζηνύλ ηα 

επηζπκεηά από ηνλ νξγαληζκό ζπλαηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξνζσπηθώλ 

ζπλαιιαγώλ» (ζει. 987). Αθνινπζώληαο απηή ηελ πξνζέγγηζε νη ζπγγξαθείο 

αλαγλσξίδνπλ όηη ηα ζπλαηζζήκαηα εθθξάδνληαη κέζα ζην θνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη 

ελ κέξεη θαζνξίδνληαη από απηό (Grandey, 2000). Δπίζεο, ζην πιαίζην απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο, νη Morris θαη Feldman πξνηείλνπλ όηη αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

εξγαδόκελνο αηζζάλεηαη ην θαηάιιειν γηα ηελ επηρείξεζε ζπλαίζζεκα, πάιη ζα 

πξέπεη λα θαηαβάιεη «εξγαζία» έηζη ώζηε λα δηαζθαιίζεη όηη ηα θαηάιιεια 

ζπλαηζζήκαηα εθθξάδνληαη θαη κε ηνλ θαηάιιειν γηα ηελ επηρείξεζε ηξόπν (Morris 

& Feldman, 1996). πκθσλώληαο κε ηε Hochschild θαη ηνπο Ashforth θαη Humphrey, 

ζεσξνύλ όηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλόλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ.  
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Οη Morris θαη Feldman θαζνξίδνπλ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο: (α) ηε ζπρλόηεηα έθθξαζεο ησλ θαηάιιεισλ ζπλαηζζεκάησλ, (β) ηελ 

πξνζήισζε (attentiveness) ελλνώληαο ηε δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε έθθξαζεο ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλαηζζεκάησλ, (γ) ηελ πνηθηιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνο έθθξαζε, 

θαη (δ) ηε ζπλαηζζεκαηηθή αζπκθσλία. ε αληίζεζε κε ηνπο Ashforth θαη Humphrey 

πνπ αληηιακβάλνληαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αζπκθσλία σο ζπλέπεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, νη Morris θαη Feldman ηε ζπκπεξηιακβάλνπλ σο 

δηάζηαζε ηεο. Παξάιιεια, θαηαιήγνπλ κόλν ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηε 

κεησκέλε ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε έρεη δερζεί θξηηηθή από ηνπο Grandey (2000) θαη Kruml 

θαη Geddes (2000), θαζώο δελ έρεη ηεθκεξησζεί επαξθώο ην πώο νη πξνηεηλόκελεο 

δηαζηάζεηο νξίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία ππνκνλεύνληαο ηελ εγθπξόηεηα ηνπ 

εξγαιείνπ. Όζνλ αθνξά ζηελ επαιήζεπζε ησλ πξνηεηλόκελσλ ζπλεπεηώλ, 

πξνθύπηνπλ αληηθξνπόκελα απνηειέζκαηα.   

Η ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Grandey (2000) 

Ξεθηλώληαο από κηα θξηηηθή αλαζθόπεζε ησλ ηξηώλ πξνεγνπκέλσλ ελλνηνινγηθώλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, ε Grandey (2000) ηελ νξίδεη σο «ηε 

δηαδηθαζία ξύζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εθθξάζεσλ γηα ηνπο 

νξγαλσζηαθνύο ζηόρνπο» (ζει. 97). ε ζπκθσλία κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

επηθαλεηαθήο θαη βαζύηεξεο δξάζεο ηεο Hochschild, θαη ζηεξηδόκελε ζηε ζεσξία 

δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ηνπ Gross (1998b), ε Grandey πξνηείλεη δύν ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. ηε ζηξαηεγηθή deep acting αληηζηνηρεί ε 

antecedent focused θαζώο πεξηιακβάλεη ηε ξύζκηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεκηνπξγνύλ 



14 

 

ην ζπλαίζζεκα όπσο ε θαηάζηαζε ή ε εθηίκεζή ηεο. Αληίζηνηρε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

επηθαλεηαθήο δξάζεο είλαη ε response focused, πνπ αθνξά ηελ αληίδξαζε θαζώο ην 

άηνκν πξνζαξκόδεη ηηο παξαηεξήζηκεο ελδείμεηο ή εθθξάζεηο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

(Grandey, 2000).                                                                                                                                                                                                      

Ζ Grandey ππνζηεξίδεη όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία επηδξά αξλεηηθά ζηελ 

επεκεξία ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνθαιώληαο επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ππαλαρώξεζε, 

θαη αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ εξγαζία. Θεσξεί όηη πξνζσπηθά θαη νξγαλσζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγνύλ σο ξπζκηζηέο ζηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο. Παξάδεηγκα απνηειεί ν εξγαδόκελνο πνπ παξόηη εκθαλίδεη πςειά επίπεδα 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, δελ εκθαλίδεη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαζώο 

ιακβάλεη ζεκαληηθή ππνζηήξημε από ηνλ αλώηεξό ηνπ (Grandey, 2000). Σέινο, ε 

Grandey αθνινπζώληαο ηε ζεσξεηηθή αλάπηπμε ηεο Hochschild, δε ζπγθαηαιέγεη ηε 

ζπλαιιαγή ζπλαηζζεκάησλ κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία 

(emotional labor), αιιά ηε ζεσξεί “emotion work”. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπλαιιαγή δε γίλεηαη γηα ην κηζζό ή ώζηε λα επηηεπρζνύλ 

ζπγθεθξηκέλνη νξγαλσζηαθνί ζηόρνη (Griffin, 2003).   

Η ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Pugliesi (1999) 

Ζ παξνύζα κειέηε πηνζεηεί ηελ πξνζέγγηζε ηεο Pugliesi (1999) ε νπνία πξνζπάζεζε 

λα δηεξεπλήζεη – κεηαμύ άιισλ – ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ σο έθθξαζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ζ Pugliesi νξίδεη ηελ 

έλλνηα “emotion work”  ή “emotion management” σο «ηηο δηάθνξεο πξνζπάζεηεο γηα 

ηε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη εθθξάζεσλ» (ζει. 126). 

Γηεπθξηλίδεη όηη πεξηιακβάλεη «ελεξγέο ζηξαηεγηθέο πνπ ηξνπνπνηνύλ, δεκηνπξγνύλ, 

ή κεηαβάιινπλ ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ζρέζεσλ θαη 
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αιιειεπηδξάζεσλ ζε εμέιημε» (ζει 126). Θεσξεί επίζεο όηη νη δηαπξνζσπηθέο 

κνξθέο ηνπ “emotion work” έρνπλ θεληξηθό ξόιν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία θαη 

αζθεί θξηηηθή ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ζε όξνπο 

αιιειεπηδξάζεσλ κε πειάηεο θαη πξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα δηαρεηξηζηνύλ 

κόλν ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα.  

Ζ Pugliesi θαηαιήγεη ζε δύν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία. 

Πξώηνλ, όηη απηή δελ ζπληειείηαη κόλν ζε επαγγέικαηα πνπ αθνξνύλ ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ αιιά ζε κηα πνηθηιία επαγγεικάησλ θαη κάιηζηα ζηηο ζρέζεηο ηόζν κε 

πειάηεο όζν θαη κε ζπλαδέιθνπο. Γεύηεξνλ, όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία κπνξεί 

αθελόο λα πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εξγαδόκελνπ (self-focused) αιιά θαη αθεηέξνπ ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

άιινπ (other-focused), γηα παξάδεηγκα ηνπ πειάηε (Pugliesi, 1999). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε πηνζεηεί ην πξώην ζπκπέξαζκα ηεο Pugliesi, δηεξεπλώληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εξγαζία ζηηο ζρέζεηο κε πειάηεο θαη ζπλαδέιθνπο, ζε δηάθνξα επαγγέικαηα.  

ηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο 

Πξνθεηκέλνπ νη εξγαδόκελνη λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο 

εξγαζίαο θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αζπκθσλία, δύλαληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε Hochschild (1983) ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηθαλεηαθήο ή 

βαζύηεξεο δξάζεο. ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηθαλεηαθήο δξάζεο, ν εξγαδόκελνο 

ηξνπνπνηεί ηηο εμσηεξηθέο εθθξάζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, έηζη ώζηε λα 

ζπκθσλνύλ κε ηνπο θαλόλεο έθθξαζεο ελώ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο βαζύηεξεο δξάζεο, ν 

εξγαδόκελνο επεκβαίλεη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλεη έηζη ώζηε λα εθθξάζεη ό,ηη 

απαηηείηαη. Οη Brotheridge θαη Lee (2003) επηζεκαίλνπλ όηη θαη νη δύν ζηξαηεγηθέο 

απνηεινύλ ζπλαηζζεκαηηθή πξνζπάζεηα ε νπνία ζπληειείηαη κε δηαθνξεηηθή κνξθή. 
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Δπηπιένλ, ηνλίδνπλ, όηη είλαη ζεκαληηθή ε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ δύν θαζώο έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ ζύκθσλα κε ηνπο Ashforth 

θαη Tomiuk (2000). πγθεθξηκέλα, ε επηθαλεηαθή δξάζε ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ θαηάζιηςε (Grandey, 2003) θαη νδεγεί ζηελ 

απόθιηζε θαη ηελ αίζζεζε ηεο κε απζεληηθόηεηαο (Brotheridge & Lee, 2003) ελώ νη 

επηπηώζεηο ηεο βαζύηεξεο δξάζεο ζεσξνύληαη ιηγόηεξν επηβιαβείο θαζώο κεηώλεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αζπκθσλία (Hochschild, 1983).  

Οη δύν απηέο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνύληαη έηζη ώζηε ν εξγαδόκελνο λα δηαρεηξηζηεί 

ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αζπκθσλίαο ε νπνία πξνθαιείηαη από ηελ 

αζπκθσλία ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ληώζεη θαη εθείλσλ πνπ πξέπεη λα επηδείμεη. Με 

βάζε κειέηε ησλ Totterdell θαη Holman (2003), βξέζεθε όηη ε δηάζεζε λα 

αθνινπζήζεη θαλείο ηνπο θαλόλεο έθθξαζεο θαη ε απαίηεζε γηα ξύζκηζε ησλ 

αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ – από αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά – πξνβιέπνπλ ηελ εκθάληζε 

ζπλαηζζεκαηηθήο αζπκθσλίαο (Tschan, Rochat, & Zapf, 2005). 

Χζηόζν, νη Rafaeli θαη Sutton (1987), πξνζζέηνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αξκνλία 

(emotional harmony) θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή απόθιηζε (emotional deviance) σο 

θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα βηώζνπλ ηα άηνκα, αλαιόγσο ηνπ θαινύ ή κε 

ηαηξηάζκαηνο κεηαμύ ησλ εθθξαδόκελσλ ζπλαηζζεκάησλ κε (α) ηα βησκέλα ή αιιηώο 

αιεζηλά ζπλαηζζήκαηα, (β) ηνπο εμσηεξηθνύο θαλόλεο (π.ρ. ηεο επηρείξεζεο όπνπ 

εξγάδεηαη), θαη (γ) ηνπο εζσηεξηθνύο θαλόλεο γηα ην εθθξαδόκελν ζπλαίζζεκα 

(δειαδή νη απαηηήζεηο πνπ έρεη ν ίδηνο ν εξγαδόκελνο γηα ην πώο πξέπεη λα 

εθθξαζζεί) (Rafaeli & Sutton, 1987). Δμεγνύλ όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή αξκνλία 

επηηπγράλεηαη όηαλ νη απαηηήζεηο απηέο ηαπηίδνληαη κε ηνπο θαλόλεο έθθξαζεο, ελώ ε 

ζπλαηζζεκαηηθή απόθιηζε είλαη ην αληίζεην ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αζπκθσλίαο. ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή απόθιηζε ν εξγαδόκελνο εθθξάδεη ηα πξαγκαηηθά ηνπ 
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ζπλαηζζήκαηα, αγλνώληαο ηνπο νξγαλσζηαθνύο θαλόλεο. Δπίζεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

απόθιηζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε όπνπ ν εξγαδόκελνο εθθξάδεη 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα όηαλ απαηηνύληαη νπδέηεξα ή ζεηηθά αιιά θαη ζε άιιεο 

πεξηπηώζεηο όπσο γηα παξάδεηγκα ε έθθξαζε ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ελώ απαηηείηαη 

νπδέηεξε έθθξαζε (Tschan, Rochat, & Zapf, 2005). 

Παξνκνίσο, νη Mikolajczak et al (2007) ππνζηεξίδνπλ όηη πέξα από ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηεο επηθαλεηαθήο θαη βαζύηεξεο δξάζεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αζπκθσλία (emotional dissonance), ππάξρεη θαη κηα ηξίηε ζηξαηεγηθή πνπ νλνκάδνπλ 

αξλεηηθή ζπκθσλία (negative consonance) θαη ε νπνία είλαη αληίζεηε ηεο ζεηηθήο 

ζπκθσλίαο (positive consonance). ηελ πεξίπησζε ηεο αξλεηηθήο ζπκθσλίαο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζεη θαη εθθξάδεη ν εξγαδόκελνο ζπκθσλνύλ κεηαμύ ηνπο αιιά 

είλαη αληίζεηα κε ηνπο νξγαλσζηαθνύο θαλόλεο έθθξαζεο. Θεσξνύλ όηη απνηειεί 

δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη αγλνεζεί έσο ηώξα, παξόηη 

απνηειεί ζπλαηζζεκαηηθή πξνζπάζεηα από ηνλ εξγαδόκελν θαη επνκέλσο κπνξεί λα 

δεκηνπξγεί εξγαζηαθό άγρνο. Ζ αξλεηηθή ζπκθσλία σο μερσξηζηή δηάζηαζε ησλ 

ζηξαηεγηθώλ ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, επηβεβαηώζεθε ζε ζρεηηθά πξόζθαηε 

έξεπλα ζε θαζεγεηέο (Çukur, 2009). Αληίζεηα, ε ζεηηθή ζπκθσλία, όπσο θαη νη 

Kruml θαη Geddes (2000) αλαθέξνπλ, δελ απνηειεί ιόγν πξόθιεζεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο δηόηη δελ απνηειεί ζπλαηζζεκαηηθή αζπκθσλία αθνύ ν εξγαδόκελνο 

απζνξκήησο ληώζεη θαη εθθξάδεη ό,ηη απαηηείηαη. 

Αληίζηνηρα, ν Zerbe (2000) πξνηείλεη ηελ έλλνηα ηεο ζπγθηλεζηαθήο απόθιηζεο 

(emotional deviance) πνπ πεξηγξάθεη ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ εθθξαδόκελσλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ απαηηήζεσλ σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξέπεη λα εθθξαζηνύλ (Brotheridge & Lee, 2003).   
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Έιιεηςε απηνειέγρνπ, κέξνο ζηξαηεγηθήο ζηελ αληηκεηώπηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

αηόκσλ ή κε απνδνρή θάπνηνπ θαλόλα έθθξαζεο, κπνξνύλ λα απνηεινύλ ιόγσ γηα 

ηελ εκθάληζε ζπλαηζζεκαηηθήο απόθιηζεο (Ashforth & Humphrey, 1993). Δπίζεο, ζε 

κειέηε ησλ Totterdell and Holman (2003) βξέζεθε όηη ζηελ πεξίπησζε αξλεηηθά 

θνξηηζκέλσλ θαηαζηάζεσλ νη εξγαδόκελνη ήηαλ πην πηζαλό λα επηδείμνπλ αζπκθσλία 

παξά απόθιηζε εάλ ε θαηάζηαζε αθνξνύζε πειάηεο θαη όρη ζπλαδέιθνπο (Tschan, 

Rochat, & Zapf, 2005).  

ηελ παξνύζα κειέηε πέξα από ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηθαλεηαθήο θαη βαζύηεξεο 

δξάζεο, ζα δηεξεπλεζεί ε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απόθιηζεο, 

όπσο εθθξάδεηαη κέζσ ηεο αξλεηηθήο ζπκθσλίαο ή αιιηώο ηεο αζπκθσλίαο (negative 

consonance), θαζώο θαη ε ζεηηθή ζπκθσλία, ζπκβάιινληαο ζηελ θαιύηεξε 

θαηαλόεζε ησλ επξεκάησλ. 

πλέπεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία έρεη θαηά θύξην ιόγν ζπλδεζεί κε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ζηελ επεκεξία ηνπ εξγαδνκέλνπ. Χζηόζν, νη Kruml θαη Geddes (2000) αλαθέξνπλ 

έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ δείμεη όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ζεηηθά γηα ηνλ εξγαδόκελν, πξνθαιώληαο απμεκέλε ηθαλνπνίεζε, αζθάιεηα, 

απηνεθηίκεζε (Strickland, 1992; Tolich, 1993; Wharton, 1993), ςπρνινγηθή επεκεξία 

(Ashforth & Humphrey, 1993; Conrad&Witte, 1994), κεησκέλα επίπεδα άγρνπο 

(Conrad & Witte, 1994), απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απμεκέλε αίζζεζε θνηλόηεηαο 

(Shuler & Sypher, 2000). Δπίζεο, ε Sloan (2007) αλαθέξεη όηη ζύκθσλα κε 

νξηζκέλνπο κειεηεηέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο (Karasek 1979, 1990; Erickson 

& Wharton 1997; Pugliesi 1999), παξάγνληεο όπσο ν έιεγρνο ηεο εθηεινύκελεο 

εξγαζίαο, ε δπλαηόηεηα γηα απνθάζεηο, θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο δνπιεηάο, κπνξεί λα 
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απμήζνπλ ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία ηνπ εξγαδόκελνπ. Παξάιιεια, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά όηαλ νη εξγαδόκελνη έρνπλ νη 

ίδηνη ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη όηαλ βηώλεηαη σο 

εληζρπηηθή πξνο ηνλ εαπηό ηνπο (Pugliesi, 1999).  

Όζνλ αθνξά ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, ζπλδένληαη θπξίσο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αζπκκθσλία πνπ βηώλεη ν εξγαδόκελνο όηαλ απαηηείηαη λα εθθξάζεη θάηη 

δηαθνξεηηθό από απηό πνπ πξαγκαηηθά αηζζάλεηαη. ύκθσλα κε ηε Hochschild 

(1983), ε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρνινγηθή πίεζε θαη 

απώιεηα ζπλαηζζεκαηηθνύ ειέγρνπ (Brotheridge & Lee, 2003) ελώ έρεη θαη 

ςπρνζσκαηηθέο επηπηώζεηο. Ζ έξεπλα ηεο ζε αεξνζπλνδνύο θαη ζε ζπιιέθηεο ρξεώλ 

έδεημε όηη εκθάληδαλ πνλνθεθάινπο, ζεμνπαιηθά θαη πξνβιήκαηα κε αιθνόι, πςειά 

επίπεδα άγρνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (Hochschild, 1983). Δηδηθά όζνλ 

αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, έρεη εληνπηζζεί σο ζπλέπεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο από ηνπο Brotheridge θαη Grandey (2002), Erickson θαη 

Ritter (2001), Näring, Briët, θαη Brouwers (2006) θαη ηνπο Zapf θαη Holz (2006) ελώ 

ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε από ηνπο Abraham (1998), Diefendorff, Croyle, θαη 

Gosserand (2005) θαη ηνπο Zapf θαη Holz (2006). Δπίζεο, ε δπζαξέζθεηα από ηελ 

εξγαζία πξνζδηνξίζηεθε σο ζπλέπεηα από ηνπο Morris & Feldman (1996) ελώ από 

ηνπο Brotheridge & Lee, (2002) θαη Erickson & Ritter (2001) ε αλαπζεληηθόηεηα. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ζσκαηηθέο επηπηώζεηο, νη Grandey (2000) θαη Schaubroeck & Jones 

(2000) βξήθαλ όηη ε αλαζηνιή ηεο έθθξαζεο αξλεηηθώλ αηζζεκάησλ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζεη αζζέλεηεο όπσο ππέξηαζε θαη θαξθίλν (Ashkanasy, 2003).  

Δπηπξόζζεηα, έρεη δηαπηζησζεί όηη νη δύν ζηξαηεγηθέο ηεο επηθαλεηαθήο θαη 

βαζύηεξεο δξάζεο κπνξεί λα επηδξνύλ δηαθνξεηηθά. Καηά πνιινύο, ε ζηξαηεγηθή ηεο 

βαζύηεξεο δξάζεο κεηώλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αζπκθσλία θαη επνκέλσο δελ 
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πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (Brotheridge & Grandey, 2002). Οη Brotheridge 

θαη Grandey (2002) ζηεξίδνπλ ηελ ππόζεζε απηή ζηελ άπνςε ηεο Hochschild όηη 

κέζα από ηε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία, κπνξεί λα κεησζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αζπκθσλία ελώ παξάιιεια λα δεκηνπξγήζεη έλα αίζζεκα νινθιήξσζεο εάλ ε 

εθηέιεζε είλαη απνηειεζκαηηθή. Απνηειέζκαηα από πην ζύγρξνλεο κειέηεο δελ 

επηβεβαηώλνπλ πάληα ηελ παξαπάλσ άπνςε (Brotheridge & Lee, 2003). Χζηόζν, 

απνδεηθλύεηαη ηζρπξόηεξε ζρέζε ηεο επηθαλεηαθήο δξάζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, ζεσξώληαο ηελ ζηξαηεγηθή ηεο βαζύηεξεο δξάζεο ιηγόηεξν επηβιαβή 

(Moira Mikolajczak et al, 2007).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαπάλσ έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηελ 

επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ ςπρνινγία θαη πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αθνξνύζαλ εξγαδόκελνπο ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηώλ (Erickson & 

Ritter, 2001).  

πλερίδνληαο ζηηο επηπηώζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απόθιηζεο (emotional deviance) 

όπσο απηή πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκό αλεμεξεύλεηεο. Οη 

Rafaeli θαη Sutton (1987) θαη Zerbe (2000), ζεσξνύλ όηη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο από ην έηεξν κέξνο (π.ρ. πειάηεο) εηδηθά εάλ ν 

εξγαδόκελνο εθθξάζεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Tschan, Rochat, & Zapf, 2005). Μηα 

ηέηνηα ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ηηκσξία, ηελ απόιπζε ή ηελ παξαίηεζε 

ηνπ εξγαδόκελνπ. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ε αλαηδήο ζπκπεξηθνξά από 

αεξνζπλνδό ή ε επδηάζεηε ζπκπεξηθνξά από ππάιιειν γξαθείνπ θεδεηώλ (Rafaeli & 

Sutton, 1987).  

Όκσο ε ζπλαηζζεκαηηθή απόθιηζε ή αιιηώο αξλεηηθή ζπκθσλία, ελδέρεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ εξγαδόκελν. Καηά ηελ Hall (2003), κηα 
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ηέηνηα αληίδξαζε κπνξεί λα θξηζεί από ηνλ εξγαδόκελν σο έιιεηςε απηνειέγρνπ θαη 

επνκέλσο λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ (Tschan, Rochat, & Zapf, 

2005). Δπίζεο, νη ζπλέπεηεο είλαη ηδηαίηεξα αξλεηηθέο εάλ ν εξγαδόκελνο έρεη 

εζσηεξηθεύζεη κελ ηνπο θαλόλεο έθθξαζεο αιιά αδπλαηεί λα ζπκκνξθσζεί κε 

απηνύο. Ζ Thoits (1985) ππνζηεξίδεη όηη ν εξγαδόκελνο κπνξεί λα θξίλεη ηνλ εαπηό 

ηνπ σο ςπρηθά άξξσζην ελώ δείγκα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ε 

αληθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα εθθξάζεη ελδηαθέξνλ αθόκα θη αλ πηζηεύεη όηη απηό 

απαηηεί ν εξγαζηαθόο ηνπ ξόινο (Rafaeli & Sutton, 1987). Σέινο, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ηεο Moira Mikolajczak et al (2007), έδεημαλ ζεηηθή ζρέζε ηεο αξλεηηθήο 

ζπκθσλίαο κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο πνπ 

απνηεινύλ βαζηθνύο παξάγνληεο ηεο εξγαζηαθήο επεκεξίαο (wellbeing) θαη 

αληηθείκελν εμέηαζεο ηεο παξνύζαο κειέηεο 

πλαηζζεκαηηθή εξγαζία θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ύκθσλα κε ηε Hochschild (1983), ε δηαξθήο πξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ώζηε λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

εξγαζηαθνύ ηνπο ξόινπ, πξνθαιεί εξγαζηαθό άγρνο θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

Οη Maslach θαη Jackson απνηέιεζαλ ηηο πξσηεξγάηξηεο ζηε κειέηε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη όξηζαλ όηη απνηειείηαη από ηξεηο παξάγνληεο: ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε, θαη ηε κείσζε ησλ πξνζσπηθώλ 

επηηεπγκάησλ (Maslach & Jackson, 1986). Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κειεηήζεθε 

αξρηθά ζε επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινύληαλ κε ηε θξνληίδα αλζξώπσλ, έρνληαο 

πςειέο ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο θαη εηδηθόηεξα εθθξάζεηο ζπκπάζεηαο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ε αληθαλόηεηα ησλ 
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εξγαδνκέλσλ από έλα ζεκείν θαη κεηά λα δηαρεηξηζηνύλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

απέλαληη ζηνπο πειάηεο, απνηεινύζε δείγκα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Zapf, 

2002).  

Έλαο άιινο νξηζκόο δίλεηαη από ηνπο Cordes and Dougherty (1993) νη νπνίνη 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο ηελ απάληεζε ζε ζηξεζνγόλεο 

δηαπξνζσπηθέο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο (Erickson & Ritter, 2001). Με ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αθνξά θαη επαγγέικαηα πέξα από 

ηελ παξνρή αλζξώπηλσλ ππεξεζηώλ (human service), αλαπηύρζεθε σο γεληθό 

εξγαιείν κέηξεζεο ην Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS). ην 

MBI-GS δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ζύκθσλα κε ηνπο Maslach et 

al. (1996), απνηεινύλ (α) ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα 

αηζζήκαηα ηεο ππεξθόπσζεο θαη θνύξαζεο από ζπλαηζζεκαηηθά ππεξθνξηηζκέλε 

εξγαζία, (β) ν θπληζκόο, πνπ εθθξάδεη κηα αδηάθνξε ζηάζε πξνο ηελ εξγαζία, 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη λνήκαηνο ηεο εξγαζίαο, θαη (γ) ε έιιεηςε επαγγεικαηηθήο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο (Toppinen-Tanner, 2011). 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη ζπζηεκαηηθά ζπλδεζεί κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην 

άηνκν θαη ηελ επηρείξεζε. ε αλαζθόπεζε ησλ επξεκάησλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ζε 

νξγαλσζηαθό επίπεδν, νη Brotheridge θαη Grandey (2002) ζπλνςίδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθώλ εξεπλώλ νη νπνίεο απέδεημαλ ηε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο κε αύμεζε ηνπ ξπζκνύ ελαιιαγήο πξνζσπηθνύ, αύμεζε ηεο ηάζεο γηα 

απνρώξεζε, αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ εξγαζία, θαη κεησκέλα επίπεδα απόδνζεο. 

Όζνλ αθνξά ην άηνκν, πξνθαιεί ςπρνζσκαηηθά ζπκπηώκαηα, θαηάζιηςε, 

ζπλαηζζεκαηηθή αζπκθσλία θαη άγρνο (Zapf, 2002). 
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Ζ ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία έρεη 

εξεπλεζεί από πνιινύο κειεηεηέο (Erickson & Ritter, 2001; Morris & Feldman, 1997; 

Brotheridge & Grandey, 2002; Grandey, 2003; Montgomery et al, 2006; Diefendorff, 

Croyle, & Gosserand, 2005; Ashforth & Humphrey, 1993; Grandey, 2000; Näring, 

Briët, & Brouwers, 2007). Δηδηθόηεξα ε ζρέζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε έρεη απνδεηρζεί, γηα παξάδεηγκα, από κειέηεο ησλ Morris 

θαη Feldman (1997) νη νπνίνη απέδεημαλ άκεζε, ζεηηθή ζρέζε, όπσο θαη ηεο Zapf 

(2002). Χζηόζν, θπξίσο ε επηθαλεηαθή ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ζύκθσλα κε επξήκαηα ησλ Brotheridge θαη Grandey (2002) θαη ησλ Montgomery et 

al. (2006), νη νπνίνη θαηέιεμαλ όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ 

επηθαλεηαθήο δξάζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. Αληίζεηα, νη ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλεο δε βξήθαλ αληίζηνηρε ζρέζε γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο βαζύηεξεο δξάζεο. 

Παξάιιεια, νη Montgomery et al. (2006) αλαθέξνπλ όηη ε επηθαλεηαθή δξάζε έρεη 

ζπλδεζεί από πνιινύο κειεηεηέο κε απνηειέζκαηα ηνπ άγρνπο (Brotheridge, 1999; 

Brotheridge & Lee, 1998; Erickson & Wharton, 1997; Pugliesi, 1999; Pugliesi & 

Shook, 1997). ηελ έξεπλα ηνπο απνδεηθλύεηαη ε ζεηηθή ζρέζε ηεο επηθαλεηαθήο 

δξάζεο κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηνλ θπληζκό, θαη ε αζζελήο ζρέζε ηεο 

βαζύηεξεο δξάζεο κε ηηο δύν απηέο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

(Montgomery et al, 2006). Γεληθόηεξα, δελ ππάξρνπλ αξθεηά απνηειέζκαηα γηα ηε 

ζρέζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θπληζκνύ κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία, θαζώο απηή έρεη 

δηεξεπλεζεί ζε επαγγέικαηα ηνπ ηνκέα ππεξεζηώλ όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην θιαζηθό 

εξγαιείν MBI θαη όρη ην MBI-GS. 
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πλαηζζεκαηηθή εξγαζία θαη κε απζεληηθόηεηα 

Ζ αλαπζεληηθόηεηα ή κε απζεληηθόηεηα θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηεινύλ 

δύν βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο επεκεξίαο (Erickson & Ritter, 2001). 

Πεξηγξάθνληαο ηνλ απζεληηθό εαπηό ε Sloan (2007) ππνζηεξίδεη όηη βξίζθεηαη όηαλ 

θαλείο εθθξάδεηαη ειεύζεξα, ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα θαλόλεο πεξί ζπλαηζζεκάησλ 

θαη εθθξάζεσλ (ζει. 307). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία απνηειεί απεηιή ζην αίζζεκα 

απζεληηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη αλαγθάδνληαη λα επηδείμνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα θαη παξάιιεια λα θαηαζηείινπλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο 

(Ashforth & Humphrey, 1993). Γηα ηνπο Hochschild (1983) θαη Gordon (1989) όηαλ 

έλαο εξγαδόκελνο πηζηεύεη όηη νη παξνξκεηηθέο εθθξάζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ πξαγκαηηθό ηνπ εαπηό, ε δηαρείξηζε ησλ απζόξκεησλ απηώλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αίζζεκα κε απζεληηθόηεηαο (Sloan, 

2007). Ζ κε απζεληηθόηεηα κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία ζπζρεηίζηεθε, επίζεο, από 

ηνπο Erickson θαη Ritter 2001 ζε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο από ηνπο Erickson θαη 

Wharton (1997) όπσο επίζεο από ηνπο Hochschild (1983) θαη Leidner (1993)  

(Erickson & Ritter, 2001). 

Ζ αλαπζεληηθόηεηα πξνθαιείηαη θπξίσο όηαλ ν εξγαδόκελνο πηνζεηεί ηελ 

επηθαλεηαθή δξάζε θαζώο ηόηε επηδεηθλύεη ζπλαηζζήκαηα δηαθνξεηηθά από απηά πνπ 

αηζζάλεηαη. Απηό νδεγεί, ζύκθσλα κε κειεηεηέο, ζε άγρνο ιόγσ ηεο εζσηεξηθήο 

έληαζεο θαη ηεο ςπρνινγηθήο πξνζπάζεηαο γηα θαηαπίεζε ησλ αιεζηλώλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Ashkanasy, 2003). 

Ζ αλάγθε γηα απνθπγή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο κε απζεληηθόηεηαο επηβάιιεηαη 

ζύκθσλα κε ηε Sloan (2007), θαζώο είλαη ζπλαίζζεκα επίπνλν θαη ηαπηόρξνλα 

δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ηνπ εαπηνύ. Παξάιιεια, εξεπλεηέο έρνπλ 
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δηαπηζηώζεη όηη ην αίζζεκα ηεο κε απζεληηθόηεηαο κπνξεί λα ηξαπκαηίζεη ηελ 

ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα εθθξάδεη ηα πξαγκαηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, ελώ ζε επίπεδν 

εξγαζίαο λα πξνθαιέζεη αύμεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο όηαλ νη πειάηεο 

αληηιακβάλνληαη ηελ πξνζπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Ashkanasy, 2003).  

πλαηζζεκαηηθή εξγαζία θαη ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία ζεσξείηαη θαηά πνιινύο όηη πξνθαιεί κεησκέλε 

ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία. Ζ ζύλδεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία, εδξάδεηαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αζπκθσλία πνπ ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία πξνθαιεί (Morris & Feldman, 1996). Δπνκέλσο, ζρεηίδεηαη 

κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηθαλεηαθήο δξάζεο ε νπνία θαζώο δε κεηαβάιεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηόκνπ αιιά ηελ έθθξαζε, εληζρύεη ην αίζζεκα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αζπκθσλίαο. Αληίζεηα, ζηε ζηξαηεγηθή ηεο βαζύηεξεο δξάζεο, ην 

άηνκν κεηαβάιεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζεη ώζηε λα ζπκθσλνύλ κε απηά πνπ 

επηδεηθλύεη, πεξηνξίδνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή αζπκθσλία. Παξάιιεια, ε 

ζηξαηεγηθή ηεο βαζύηεξεο δξάζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά ζην αίζζεκα 

ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο, κε απνηέιεζκα λα εληζρύζεη θαη ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ 

εξγαζία (Kruml & Geddes, 2000). 

Οη Abraham (1998) θαη Morris & Feldman (1997) ήηαλ απηνί πνπ ζε έξεπλέο ηνπο 

δηαπίζησζαλ ηε ζρέζε κεηαμύ ζπλαηζζεκαηηθήο αζπκθσλίαο θαη ρακειήο 

ηθαλνπνίεζεο από ηελ εξγαζία. Σνλ αξλεηηθό ξόιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία ππνζηεξίδνπλ επίζεο θαη άιινη κειεηεηέο όπσο νη 

Bulan, Erickson, θαη Wharton (1997), Parkinson (1991), Pugliesi θαη Shook (1997) 

(Pugliesi, 1999). Χζηόζν, όπσο νη Morris θαη Feldman (1996) αλαθέξνπλ, νη έξεπλεο 

ησλ Adelmann (1989) θαη Wharton (1993) δελ εληόπηζαλ αξλεηηθή ζρέζε κεηαμύ 
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ζπλαηζζεκαηηθήο αζπκθσλίαο θαη ηθαλνπνίεζεο από ηελ εξγαζία, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ε Wharton (1993) βξήθε ζεηηθή ζρέζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

εξγαζία. Δπίζεο, ζεκεηώλνπλ ηελ άπνςε νξηζκέλσλ, όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία κεηώλεη ηελ αβεβαηόηεηα θαη δηεπθνιύλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο απνθεύγνληαο άβνιεο θαηαζηάζεηο, ηόηε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε 

ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία (Morris & Feldman, 1996).  

ηε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηθαλνπνίεζε από 

ηελ εξγαζία, νξηζκέλεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα παξεκβιεζνύλ 

δπζθνιεύνληαο ηε δηεξεύλεζε απηή. Έρεη βξεζεί, (Adelmann, 1995), όηη ε επίδξαζε 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία κπνξεί λα 

εμεγεζεί, γηα παξάδεηγκα, από ην επίπεδν απηνλνκίαο ζηελ εξγαζία πνπ απνηειεί 

παξάγνληα ζπγγξακηθό κε ηηο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο, ελώ ζύκθσλα κε ηνπο Carlopio θαη Gardner (1995), ην πξόβιεκα απηό 

είλαη ηδηαίηεξα πηζαλό όηαλ ε ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία απνηειεί ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή (Pugliesi, 1999). 

Δπαγγεικαηηθέο δηαθνξέο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

Αλαπηύζζνληαο ηε ζεσξία ηε ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, ε Hochschild (1983) 

δεκηνύξγεζε κηα ιίζηα επαγγεικάησλ πνπ εθηεινύλ ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία, ηα 

νπνία ραξαθηεξίδνληαλ από ζπρλή επαθή κε πειάηεο θαη έιεγρν ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ από ηνλ εξγνδόηε. ηεξηδόκελε ζε απηή ηε δηάθξηζε, ε 

βηβιηνγξαθία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο αθνξά ηε κειέηε επαγγεικαηηώλ ζηνλ 

ηνκέα παξνρήο ππεξεζηώλ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο κε ηα επαγγέικαηα πςειήο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Έκθαζε 
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δίλεηαη ζηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ, πνπ πεξηιακβάλεη πςειό ζπλαηζζεκαηηθό έιεγρν 

γηα θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ζε δηάθνξεο ζηηγκέο θαη θαηαζηάζεηο (Brotheridge 

& Grandey, 2002).  

Χζηόζν, ε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ ζηελ εξγαζία θαζώο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο έρνπλ απνδεηρζεί θαη ζε επαγγέικαηα εθηόο ηεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ κε βάζε ηηο κειέηεο ησλ Pierce (1995), Erickson θαη Ritter 

(2001), θαη Harlow (2003), ελώ έρεη παξαηεξεζεί κηθξή δηαθνξά ζηελ εθηεινύκελε 

ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία από εξγαδόκελνπο ζηνλ ηνκέα ππεξεζηώλ θαη ζε άιινπο 

ηνκείο (Sloan, 2007). Ζ Pugliesi (1999) αλαθέξεη αληίζηνηρα απνηειέζκαηα από ηνπο 

Morris θαη Feldman (1996) θαη Pugliesi θαη Shook (1997), κε ηελ ίδηα λα κειεηά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία ζε όια ηα ηα επαγγέικαηα ελόο δεκόζηνπ παλεπηζηεκίνπ.  

Δπίζεο, ε ζύγθξηζε κεηαμύ επαγγεικάησλ ζπλαηζζεκαηηθήο θαη κε εξγαζίαο δελ έρεη 

απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή ζηελ πξόβιεςε άγρνπο θαη επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, θαζώο δελ παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα επίπεδα 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (Brotheridge & Grandey, 2002).  

Δπηθξίλνληαο, ινηπόλ, ηελ άπνςε πεξί επαγγεικάησλ πςειήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο, νη Morris θαη Feldman (1996), Pugliesi (1999), θαη Brotheridge θαη 

Grandey (2002), δελ αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα σο κηα δηρνηόκν κεηαβιεηή, αιιά 

ζεσξνύλ όηη ππάξρεη έλα εύξνο ζπλαηζζεκαηηθώλ απαηηήζεσλ, πνπ πνιιά 

επαγγέικαηα ηηο πεξηιακβάλνπλ ζε θάπνην βαζκό (Brotheridge & Grandey, 2002).  

Οη  Brotheridge θαη Grandey (2002), ζπγθεθξηκέλα, κειέηεζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εξγαζία θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε δηεπζπληέο, ππαιιήινπο γξαθείνπ, 

εξγάηεο, ππαιιήινπο ζηηο πσιήζεηο θαη ηελ εμππεξέηεζε πειάησλ, θαη εξγαδόκελνπο 

ζηνλ ηνκέα αλζξώπηλσλ ππεξεζηώλ. Ζ έξεπλά ηνπο αλαθέξνπλ όηη ζηεξίρζεθε ζε 
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παξόκνηεο έξεπλεο (Leiter θαη Schaufeli, 1996; Schutte, Toppinen, Kalimo, θαη 

Schaufeli, 2000). πγθξίλνληαο, ινηπόλ, ηελ επαγγεικαηηθή εμάληιεζε κεηαμύ ησλ 

παξαπάλσ επαγγεικαηηθώλ θαηεγνξηώλ, δελ επαιεζεύηεθε ε ππόζεζε όηη ηα 

«επαγγέικαηα ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο» θαηά Hochschild (1983) ή αιιηώο 

«επαγγέικαηα θξνληίδαο» θαηά Maslach (1978), ζα εκθάληδαλ πςειόηεξα επίπεδα 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο από ηα επαγγέικαηα ηνπ δηεπζπληή, ππάιιεινπ 

γξαθείνπ, θαη εξγάηε.  

Δπηπξόζζεηα, νη Erickson θαη Ritter (2001) κειέηεζαλ ηε ζρέζε ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο, επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη κε απζεληηθόηεηαο ζε έλα εύξνο 

επαγγεικάησλ, ζεσξώληαο όηη ν πεξηνξηζκόο ηεο έξεπλαο ζε ζπγθεθξηκέλα 

επαγγέικαηα, πεξηνξίδεη αληίζηνηρα ηε γλώζε γηα ηε ζπρλόηεηα θαη ηηο επηπηώζεηο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ζε άιια επαγγέικαηα. Παξάιιεια, ε Wharton (1999) 

εμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθώλ εξεπλώλ, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη θαη 

ζηα επαγγέικαηα πνπ δελ ζεσξνύληαη ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, ηειηθά απηή 

αζθείηαη (Wharton, 1999).  

ην πιαίζην απηό, ηδηάηηεξα εύζηνρε είλαη ε άπνςε ηνπ Brinner (1995) ν νπνίνο δίλεη 

κηα επίπιενλ δηάζηαζε ζηελ θιαζζηθή αληίιεςε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, ζηελ 

νπνία ε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ έρεη αληαιιάμηκε αμία. Θεσξεί πσο είλαη 

δύζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο εξγαζηαθό ξόιν πνπ λα πεξηιακβάλεη επηθνηλσλία κε 

αλζξώπνπο θαη λα κε δίλεη αμία ηελ επίδεημε ζπλαηζζεκάησλ (Mann, 1997). Ζ άπνςε 

απηή, ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα επεθηαζεί ζηελ αληίιεςε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο αζθνύκελεο όρη κόλν πξνο πειάηεο αιιά θαη πξνο ζπλαδέιθνπο.  
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πλαηζζεκαηηθή εξγαζία: πειάηεο θαη ζπλάδειθνη 

Λίγα είλαη γλσζηά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηηο ζρέζεηο κε 

ζπλαδέιθνπο (Pugliesi, 1999) θαζώο ε κειέηε έρεη πεξηνξηζζεί ζηηο ζρέζεηο κε 

πειάηεο όπνπ ε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία είλαη πξνθαλέζηεξε. 

Χζηόζν, ε ίδηα ε νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα επηβάιεη ξεηνύο ή άξξεηνπο θαλόλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη επίδεημεο ζπκπεξηθνξάο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ. Απνηειεί θνηλή 

πξνηξνπή ε εξγαζία κε νκαδηθό πλεύκα, ε απνθπγή ζπγθξνύζεσλ θαη αξλεηηθήο 

θξηηηθήο ησλ ζπλαδέιθσλ ζε άιινπο, ε ζεηηθή δηάζεζε, ε επίδεημε ελζνπζηαζκνύ θαη 

αθνζίσζεο ζηελ εξγαζία. Έξεπλεο ησλ Pugliesi θαη Shook (1997) έρνπλ δείμεη όηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία (emotion work) πνπ εθηειείηαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ 

εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο είλαη νδπλεξή γηα ηνπο εξγαδόκελνπο (Pugliesi, 1999).  

Παξάιιεια, ε ζπγθάιπςε ή θαηαπίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απέλαληη ζε 

ζπλαδέιθνπο, βξέζεθε από ηνπο Pugliesi θαη Shook (1997), όηη είρε αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο ζηνπο εξγαδόκελνπο (Pugliesi, 1999). Οη ζπγθεθξηκέλνη, καδί κε ηνπο 

Bulan et al. (1997), ππνζηεξίδνπλ όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία ηείλεη λα ζπκβαίλεη 

ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ζπλαδέιθσλ, παξά ζε αιιειεπηδξάζεηο κε ην θνηλό (Erickson 

& Ritter, 2001).   

Έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία απέλαληη ζε πειάηεο θαη 

ζπλαδέιθνπο πξαγκαηνπνίεζε ε Pugliesi (1999), ρσξίο όκσο λα θαηαιήμεη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα. ε πην πξόζθαηε κειέηε, νη Tschan et al. (2005) 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη νη απαηηήζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ επεκεξία ηνπ εξγαδνκέλνπ, αλεμάξηεηα από ην εάλ 

αθνξνύλ ζπλάδειθν ή πειάηε. Γηαπίζησζαλ, επίζεο,  όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αζπκθσλία (dissonance) ήηαλ πην πηζαλή ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε πειάηεο ελώ ε 
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απόθιηζε (deviance) ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ζπλαδέιθνπο κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

γηα ηνλ εξγαδόκελν. Οη Tschan et al (2005) ζεκεηώλνπλ, ηέινο, όηη ε δηεύξπλζε ηεο 

κειέηεο ζηηο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο είρε επίζεο πξνηαζεί από ηνπο Steinberg 

(1999), Grandey, Tam kai Brauburger (2002), θαη ηνπο Totterdell θαη Holman (2003). 

Δξεπλώληαο ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζηελ «πξώηε γξακκή» δειαδή κε ηνπο πειάηεο, θαη 

πίζσ από απηή, ε Mann (1999) δελ βξήθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπο ζην 

επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, παξόηη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο πίζσ από ηελ 

πξώηε γξακκή θπξηαξρνύζε ην «ρακειό επίπεδν» ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ πξώηε γξακκή.  

Δπίζεο, θαηά ηνπο Rafaeli θαη Worline (2001) είλαη ζαθέο όηη όινη νη εξγαδόκελνη 

αζθνύλ ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία, κέζα από αόξαηεο πηπρέο ηεο, αλεμάξηεηα από ην 

εάλ ζπλαλαζηξέθνληαη κε πειάηεο. Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα, νη επαγγεικαηηθνί 

θαλόλεο θαη γεληθόηεξα νη επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, δεκηνπξγνύλ κε ηε ζεηξά ηνπο 

ζπλαηζζεκαηηθνύο θαλόλεο θαη ηαπηόρξνλα ηελ αλάγθε γηα δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Rafaeli & Worline, 2001) (Rafaeli & Worline, 2001).  

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε ζρεηηθά λέα αληίιεςε ησλ εξγαδόκελσλ ζηελ ίδηα 

επηρείξεζε σο εζσηεξηθώλ πειαηώλ αληί ζπλαδέιθσλ. Ζ αληίιεςε απηή ηζρύεη 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινύληαη κελ ζηελ ίδηα επηρείξεζε 

αιιά ζε δηαθνξεηηθό ηκήκα.  

ηόρνο ηεο εξγαζίαο 

Μέζα από ηελ παξαπάλσ ζεσξεηηθή αλαζθόπεζε γίλεηαη αληηιεπηή ε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ηόζν γηα ηνλ εξγαδόκελν όζν θαη γηα ηνλ 

εξγνδόηε ηνπ. Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξέο, έρνληαο άκεζε 
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ζρέζε κε ηελ ςπρνινγία, ηελ πγεία, θαη ηελ απόδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Χζηόζν, 

θαηέζηε επίζεο θαλεξή ε αλάγθε γηα ζπλέρεηα αιιά θαη δηεύξπλζε ηεο κειέηεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ επηπηώζεώλ ηεο ζηελ εξγαζηαθή επεκεξία. 

πγθεθξηκέλα, ε βηβιηνγξαθία είλαη πεξηνξηζκέλε ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα εθηόο 

ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ή θξνληίδαο. Αληίζηνηρν έιιεηκκα ππάξρεη ζηε κειέηε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο όπσο επίζεο θαη ζηε 

ρξήζε ζηξαηεγηθώλ άιισλ από ηελ επηθαλεηαθή θαη βαζύηεξε δξάζε. 

Με βάζε ηηο δηαπηζηώζεηο απηέο, ε παξνύζα εξγαζία επηδηώθεη λα δηεπξύλεη ην πεδίν 

κειέηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ζε ηξία επίπεδα. Σν πξώην θαη βαζηθό 

επίπεδν, αθνξά ηελ επέθηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ζηηο ζρέζεηο κε 

ζπλαδέιθνπο. Σν δεύηεξν επίπεδν αθνξά ηε κειέηε ελόο εύξνπο επαγγεικάησλ πέξαλ 

ησλ θιαζηθά ραξαθηεξηδόκελσλ σο επαγγεικάησλ ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο. Σν 

ηξίην επίπεδν αθνξά ηε ζπκπεξίιεςε ηεο κειέηε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αξλεηηθήο 

ζπκθσλίαο καδί κε ηηο θαζηεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο επηθαλεηαθή θαη βαζύηεξε δξάζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξώηνο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα ζπγθξίλεη ηε ρξήζε ησλ 

ζηξαηεγηθώλ ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε πειάηεο θαη ζε 

απηέο κε ζπλαδέιθνπο. Χο δεύηεξνο ζηόρνο, ηέζεθε ε δηεξεύλεζε ησλ δηαθνξώλ 

κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ πξώηεο γξακκήο θαη δεύηεξεο γξακκήο σο πξνο ηα επίπεδα 

ησλ επηπηώζεσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο. Χο επηπηώζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο εμεηάδνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο επεκεξίαο ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε, θπληζκόο, αλαπζεληηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία. Σξίηνο θαη 

ηειεπηαίνο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο, είλαη λα κειεηήζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ζηξαηεγηθώλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζία θαη ησλ πξναλαθεξόκελσλ δηαζηάζεσλ εξγαζηαθήο 

επεκεξίαο. Ζ ελ ιόγσ δηεξεύλεζε δηαθνξνπνηείηαη ζηε βάζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο κε πειάηεο ή κε ζπλαδέιθνπο.   
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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

Μέζνδνο 

Γείγκα   

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 129 άηνκα, από ηα νπνία ηα 84 είλαη γπλαίθεο (65%)  θαη ηα 

45 (35%) άλδξεο. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ζηε έξεπλα ήηαλ νη 

ππνςήθηνη ζπκκεηέρνληεο λα εξγάδνληαη, αλεμαξηήησο κνξθήο εξγαζίαο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ σο επάγγεικα ηα εμήο: καία, δεκνζηνγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο, 

δηθηπσηήο, εμππεξέηεζε πειαηώλ, γξαθίζηαο, εζνπνηόο, ππάιιεινο γξαθείνπ, 

ππνςήθηα δηδάθηνξαο, γηαηξόο, αξρηηέθησλ κεραληθόο, αεξνζπλνδόο, δηνηθεηηθόο 

ππάιιεινο, ςπρνιόγνο, απνζεθάξηνο, αζηπλνκηθόο, πνιηηηθόο κεραληθόο, πσιεηήο, 

εξεπλεηήο, κεραλνιόγνο κεραληθόο, έκπνξνο, εθνξηαθόο, ηακίαο θαηαζηήκαηνο, 

ινγηζηήο, ζύκβνπινο επηρεηξήζεσλ/ αλάπηπμεο, ηερληθόο αζθαιείαο, εηδηθόο 

ζεξαπεπηήο εμαξηεκέλσλ αηόκσλ, ππεύζπλνο θαηαζηήκαηνο, λεπξνιόγνο-ςπρίαηξνο, 

δηεπζπληήο, λνζειεπηήο, εξγνζεξαπεπηήο εμαξηεκέλσλ αηόκσλ, ρξεκαηηζηήο, 

μελνδόρνο, λνκηθόο ζύκβνπινο, δηθεγόξνο, κεραληθόο ηειεπηθνηλσληώλ, ηξαπεδηθόο, 

γπκλαζηήο, έιεγρνο δαπαλώλ, ρεκηθόο κεραληθόο, πιεξνθνξηθόο, θαζαξίζηξηα. Οη 

εξγαδόκελνη νκαδνπνηήζεθαλ ζε δύν θαηεγνξίεο: ζηνπο εξγαδόκελνπο πξώηεο 

γξακκήο από ηνλ όξν “front-line workers”, πνπ πεξηιακβάλεη ηα επαγγέικαηα πνπ 

έρνπλ ζπρλή επαθή κε πειάηεο, θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο δεύηεξεο γξακκήο από ηνλ 

όξν “non front-line workers”, ελλνώληαο ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ δελ έρνπλ ζπρλή 

επαθή κε πειάηεο. Από ην ζύλνιν ησλ 129 αηόκσλ ηνπ δείγκαηνο, νη δύν θαηεγνξίεο 

βξέζεθαλ λα απνηεινύληαη από ίζν αξηζκό αηόκσλ (61 άηνκα αλά θαηεγνξία), ελώ 7 

άηνκα δελ πξνζδηόξηζαλ επάγγεικα θαη ζπλεπώο δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζε θάπνηα 

από ηηο δύν θαηεγνξίεο. 
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Ζ δνκή ηνπ δείγκαηνο, πέξαλ ηνπ θύινπ θαη ησλ θαηεγνξηώλ επαγγέικαηνο, έρεη σο 

εμήο
1
: 

 Ζ ειηθία ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην θπκαίλεηαη από ηα 

22 έσο θαη ηα 64 έηε, κε κέζν όξν ηα 30 έηε, επηθξαηέζηεξε ηηκή ηα 29 έηε 

θαη ηππηθή απόθιηζε 8,06.  

 Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ 

(39%) είλαη θνηηεηήο ή θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ. ηα ππόινηπα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο, ην 25% είλαη θνηηεηέο ή απόθνηηνη παλεπηζηεκίνπ, ην 16% 

θνηηεηέο ή απόθνηηνη ΑΣΔΗ, ην 6% απόθνηηνη ιπθείνπ, ελώ ζε πνζνζηά 2% 

έσο 5% κε θζίλνπζα ζεηξά, είλαη απόθνηηνη ΗΔΚ/ ζρνιώλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, θνηηεηέο ή θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ, απόθνηηνη ηερληθνύ ιπθείνπ/ 

ΣΔΔ/ ΔΠΑΛ, θαη απόθνηηνη γπκλαζίνπ. 

 Γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ην 46% ηνπ δείγκαηνο δήισζε 

άγακνο/ε, ην 38% έγγακνο/ε, ην 7% ζε ζπκβίσζε θαη ζε ίδην πνζνζηό 

αξξαβσληαζκέλνο/ε, θαη ην 2% δηαδεπγκέλνο/ε. Παξάιιεια, ην πνζνζηό ηνπ 

δείγκαηνο κε παηδηά ήηαλ 31% θαη ην 69% ρσξίο παηδηά. 

 ε ζρέζε κε ηελ εξγαζία, ην 58% εξγάδεηαη κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ, ην 

14% κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θαη ην 6% κε ζύκβαζε έξγνπ ελώ ην 

18% δειώλεη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο, ην 3% επηρεηξεκαηίαο, θαη ην 0,8% 

άιιν. Δπίζεο, κεηαμύ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα, ε πιεηνςεθία εξγάδεηαη 

ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (64%). Παξάιιεια, κόιηο ην 18% έρεη ππό ηελ επνπηεία 

ηνπ άιινπο εξγαδόκελνπο. Σέινο, όζνλ αθνξά ζηα έηε εξγαζίαο ζηνλ/ ζηελ 

εξγνδόηε/ νξγαληζκό/ επηρείξεζε όπνπ ηώξα εξγάδνληαη, νη απαληήζεηο 

θπκαίλνληαη από ιίγνπο κήλεο (ιηγόηεξν ηνπ 1 έηνπο) έσο ηα 30 έηε εξγαζίαο, 

                                                     
1
 Σα πνζνζηά θαηαγξάθνληαη θαηά πξνζέγγηζε. 
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κε επηθξαηνύζα ηηκή ηα 6 έηε. πγθεθξηκέλα έσο 10 έηε απαζρνιείηαη ην 

88%, από 11 έσο 20 έηε ην 8%, θαη από 21 έσο 30 έηε ην 4%.   

ηνπο παξαθάησ δύν πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθόηεξα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πνπ εμεηάζηεθε. 

Πίλαθαο 1 

ΦΤΛΟ (%) 
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Γεληθό/ 

Δληαίν 

Λύθεην 

Σερληθό 

Λύθεην/ 

ΣΔΔ/ 

ΔΠΑΛ 

ΗΔΚ/ 

Λνηπέο 

ρνιέο 

Δπαγγ. 

Καη. ΑΣΔΗ ΑΔΗ 

Μεηα- 

πηπρηαθό 

Γηδα-

θηνξηθό 

Άγακνο/ 

Γηαδεπ- 

γκέλνο/ 

Αξξαβσληα

-ζκέλνο/ 

πκβίσζε 

Έγγα

-κνο 

65% 35% 33 3 8 4 6 20 32 50 5 62% 38% 31% 

 

Πίλαθαο 2 

ΜΟΡΦΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΜΔΑ ΔΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΟΝ ΣΡΔΥΟΝΣΑ 

ΦΟΡΔΑ/ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

(επηθξαηνύζα ηηκή) 

Ανξίζηνπ 

ρξόλνπ 

Οξηζκέλν

π ρξόλνπ 

ύκβαζε 

έξγνπ 

Διεύζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
Δπηρεηξεκαηίαο Γεκόζηνο Ηδησηηθόο 

73 17 7 23 4 46 81 6 

 

Χο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ δείγκαηνο πνπ αθνξνύλ ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε πειάηεο θαη κε ζπλαδέιθνπο, όπσο παξνπζηάδεηαη ζηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα, απηέο ήηαλ πςειέο.  

πγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο αιιειεπηδξά πνιύ έσο πάξα πνιύ κε 

πειάηεο (67%) θαη αληίζηνηρα κε ζπλαδέιθνπο (83%). Δπίζεο, πνιύ έσο πάξα πνιύ 

ζεκαληηθέο θξίλνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο κε πειάηεο από ην 78% ηνπ δείγκαηνο ελώ 
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όζνλ αθνξά ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ζπλαδέιθνπο, ζεσξνύληαη πνιύ έσο πάξα πνιύ 

ζεκαληηθέο από ην 80% ηνπ δείγκαηνο.  

Γηάγξακκα 1 

 

Δηδηθόηεξα γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο, ζαθή απαίηεζε από ηνλ 

εξγνδόηε γηα έθθξαζε ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο πειάηεο δειώλεη ην 75% ηνπ 

δείγκαηνο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ην 52%. Αλαθνξηθά κε ηελ απαίηεζε γηα κε 

έθθξαζε αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ, ζαθή απαίηεζε δειώλεη ην 65% ηνπ δείγκαηνο 

γηα ηηο ζρέζεηο κε πειάηεο θαη ην 35% γηα ηηο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο. Αλαιπηηθά ηα 

πνζνζηά παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

Γηάγξακκα 2 
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Φπρνκεηξηθά εξγαιεία 

Δημογπαθικά – Επαγγελμαηικά ζηοισεία 

Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε, θαηαξράο, εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηώκελσλ όπσο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην επάγγεικά ηνπο 

ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επαγγεικάησλ. 

Παξάιιεια, αλαπηύρζεθαλ εξσηήζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε 

πειάηεο θαη ζπλαδέιθνπο θαη ηηο απαηηήζεηο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ από ηελ 

πιεπξά ηνπ εξγνδόηε. Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο απηέο, δηλόηαλ κε ηε ρξήζε 

πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert.  

Σςναιζθημαηική επγαζία 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην 

F-Quel (Mikolajczak & Hacquart, unpublished), πνπ απνηειεί ηε γαιιηθή 

πξνζαξκνγή ηνπ Dutch Questionnaire of Emotional labour (DQuel: Näring & Briët, 

2004). Σν εξσηεκαηνιόγην κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά γηα ρξήζε ζηελ παξνύζα 

έξεπλα ελώ νη δειώζεηο ηξνπνπνηήζεθαλ έηζη ώζηε λα εμεηαζζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή 

εξγαζία ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο. πγθεθξηκέλα, ε ιέμε 

«αζζελείο» αληηθαηαζηάζεθε από «πειάηεο» θαη «ζπλαδέιθνπο» ελώ δόζεθε 

πξνζνρή ζηε δηαηήξεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ δειώζεσλ/ εξσηήζεσλ.  

Σν εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη από 16 δειώζεηο θαη νη απαληήζεηο δίλνληαη ζε 

πεληαβάζκηα θιίκαθα ηύπνπ Likert όπνπ: πνηέ (1), κεξηθέο θνξέο (2), αξθεηέο θνξέο 

(3), ζπρλά (4), πάληα (5). Μεηξά ηέζζεξα ζηπι ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο: (1) 

Δπηθαλεηαθή δξάζε (πέληε δειώζεηο π.ρ. «Παίδσ ζέαηξν ώζηε λα αληηκεησπίζσ κε 

ηνλ θαηάιιειν ηξόπν ηνπο πειάηεο/ ζπλαδέιθνπο», (2) Βαζύηεξε δξάζε (ηξεηο 
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δειώζεηο, π.ρ. «Καηαβάιισ πξνζπάζεηα ώζηε λα ληώζσ πξαγκαηηθά ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξέπεη λα δείμσ ζηνπο πειάηεο/ ζπλαδέιθνπο», (3) ζεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπκθσλία (πέληε δειώζεηο, π.ρ. «Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ δείρλσ 

ζηνπο πειάηεο/ ζπλαδέιθνπο είλαη απζεληηθά», θαη (4) αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

ζπκθσλία (ηξεηο δειώζεηο, π.ρ. «ε δύζθνιεο θαηαζηάζεηο κε πειάηεο/ ζπλαδέιθνπο, 

ε αλάγθε κνπ γηα απζεληηθόηεηα κε θάλεη λα εθθξάζσ ηελ αγαλάθηεζή κνπ».  

Επαγγελμαηική εξοςθένωζη 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

Maslach Burnout Inventory: General Survey (MBI-GS) ησλ Schaufeli et al. (1996), ε 

νπνία κεηξά ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε επαγγέικαηα θαη εθηόο ησλ παξνρήο 

αλζξώπηλσλ ππεξεζηώλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη δύν ππν-θιίκαθεο ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Δμάληιεζεο θαη ηνπ Κπληζκνύ θαζώο έρεη βξεζεί όηη απηέο 

απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Montgomery et al, 2006): 

πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (5 εξσηήζεηο, π.ρ. «Αηζζάλνκαη εμάληιεζε ζην ηέινο 

κηαο εξγάζηκεο κέξαο», Κπληζκόο  (4 εξσηήζεηο, π.ρ. «Έρσ γίλεη ιηγόηεξν 

ελζνπζηώδεο γηα ηε δνπιεηά κνπ». Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζε επηαβάζκηα θιίκαθα 

από «0» (πνηέ) έσο «6» (πάληα). Τςειά απνηειέζκαηα ζηηο ππν-θιίκαθεο απηέο, 

δειώλνπλ πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.  

Αίζθηζη μη αςθενηικόηηηαρ ζηην επγαζία (Inauthenticity) 

Υξεζηκνπνηήζεθε θιίκαθα έμη εξσηήζεσλ/ δειώζεσλ ηεο Sloan (2007), ην άζξνηζκα 

ησλ νπνίσλ δειώλεη ην βαζκό αίζζεζεο ηεο κε απζεληηθόηεηαο: «Ο ηξόπνο πνπ 

ελεξγώ ζην ρώξν εξγαζίαο είλαη πνιύ δηαθνξεηηθόο από ηνλ ηξόπν πνπ ελεξγώ ζην 

ζπίηη», «πλήζσο ληώζσ ν εαπηόο κνπ ζηε δνπιεηά», «Αηζζάλνκαη όηη δελ κπνξώ λα 

εθθξάζσ ηνλ αιεζηλό εαπηό κνπ όηαλ είλαη ζηε δνπιεηά», «όηαλ είκαη  ζηε δνπιεηά, 
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είκαη αβέβαηνο/ε γηα ηα “πξαγκαηηθά” κνπ ζπλαηζζήκαηα», «Βαζηθά πξέπεη λα γίλσ 

έλα άιιν πξόζσπν όηαλ βξίζθνκαη ζηε δνπιεηά», «Αλεζπρώ όηη απηή ε δνπιεηά κε 

“ζθιεξαίλεη” ζπλαηζζεκαηηθά». Οη ηειεπηαίεο ηέζζεξηο δειώζεηο πξνέξρνληαη από 

ηελ θιίκαθα ησλ Erickson θαη Ritter (2001). Οη απαληήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ έηζη 

ώζηε πςειό άζξνηζκα λα δειώλεη κεγαιύηεξε αίζζεζε κε απζεληηθόηεηαο. 

Ικανοποίηζη από ηην επγαζία 

Ζ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία κεηξήζεθε κέζσ ηνπ βαζκνύ ζπκθσλίαο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δήισζε «πλνιηθά αηζζάλνκαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ 

εξγαζία κνπ ζηνλ/ ζηελ εξγνδόηε/ νξγαληζκό/ επηρείξεζε/ όπνπ ηώξα εξγάδνκαη» 

(Davidson 1979). Ζ απάληεζε δίλνληαλ ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert όπνπ (1) = 

Γηαθσλώ απόιπηα θαη (5) πκθσλώ απόιπηα.  

Αίζθηζη Σςνεκηικόηηηαρ 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο αίζζεζεο ζπλεθηηθόηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζύληνκε εθδνρήο 

ηεο θιίκαθαο ηνπ Aaron Antonovsky κε ζπλνιηθά 13 εξσηήζεηο-δειώζεηο, νη νπνίεο 

κεηξνύλ ηηο δηαζηάζεηο «θαηαλόεζε ηνπ πεξηβάιινληνο», «πεπνίζεζε όηη ην άηνκν ζα 

αληαπνθξηζεί επηηπρεκέλα ζηηο απαηηήζεηο», θαη «αίζζεζε όηη ε πξνζπάζεηα αμίδεη 

ηνλ θόπν». Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζε επηαβάζκηα θιίκαθα Likert, ζηα άθξα ηεο 

νπνίαο (1 θαη 7) αληηζηνηρνύλ αληίζεηεο κεηαμύ ηνπο απαληήζεηο. Με ηελ αλαζηξνθή 

νξηζκέλσλ απαληήζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ άξλεζε, ην ζπλνιηθό άζξνηζκα εθθξάδεη 

ηελ αίζζεζε ζπλεθηηθόηεηαο, όπνπ όζν κεγαιύηεξν ην άζξνηζκα ηόζν ε πςειόηεξε 

θαη ε αίζζεζε ζπλεθηηθόηεηαο.  



39 

 

Γηαδηθαζία 

Ζ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα Ννέκβξηνο – 

Γεθέκβξηνο 2012. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία θαζόηη ε 

έξεπλα δηεμήρζε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.  

Σν εξσηεκαηνιόγην ζηάιζεθε ειεθηξνληθά κέζσ email, κε ηνλ ζύλδεζκν πνπ 

νδεγνύζε ζηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό 

δηαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ησλ απαληήζεσλ θαζώο δελ ήηαλ θαλεξή ε ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε εμαίξεζε εθείλσλ πνπ δεηνύζαλ ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο. Με ηελ νινθιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπ ειεθηξνληθνύ εξσηεκαηνινγίνπ, νη 

απαληήζεηο θαηαρσξίδνληαλ απηόκαηα ζε θύιν επεμεξγαζίαο.  

Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ 

Αμηνπηζηία εξσηεκαηνινγίνπ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ παξνύζα έξεπλα δηεξεπλώληαη δύν δηαζηάζεηο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ν 

θπληζκόο, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία θαη ε αίζζεζε 

κε απζεληηθόηεηαο. Τπελζπκίδεηαη όηη θάζε ζηξαηεγηθή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο, κεηξήζεθε μερσξηζηά αλάινγα κε ην αλ αθνξά πειάηεο ή ζπλαδέιθνπο. Οη 

θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζή ηνπο, ειέγρζεθαλ γηα ηελ αμηνπηζηία 

ηνπο. Όπσο δείρλνπλ νη ηηκέο ηνπ δείθηε Cronbach’s Alpha, ε αμηνπηζηία ησλ 

θιηκάθσλ κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ γεληθά ηθαλνπνηεηηθή. 

πγθεθξηκέλα ν δείθηεο Cronbach’s Alpha γηα ηελ θιίκαθα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο ήηαλ a = 0,90, ηνπ θπληζκνύ  a  = 0,88, ηεο αλαπζεληηθόηεηαο a = 0,79, 

ηεο επηθαλεηαθήο δξάζεο a = 0,88 σο πξνο ηνπο πειάηεο θαη a = 0,81 σο πξνο ηνπο 
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ζπλαδέιθνπο, ηεο βαζύηεξεο δξάζεο σο πξνο ηνπο πειάηεο a = 0,78, ηεο αξλεηηθήο 

ζπκθσλίαο a = 0,85 σο πξνο ηνπο πειάηεο θαη a = 0,83 σο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

ελώ ηεο αίζζεζεο ζπλεθηηθόηεηαο ν δείθηεο ήηαλ a = 0,76. Οξηαθά ηθαλνπνηεηηθή 

ήηαλ ε αμηνπηζηία ηεο ζεηηθήο ζπκθσλίαο ηόζν γηα ηνπο πειάηεο όζν θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κε a = 0,69 θαη a = 0,68 αληίζηνηρα, θαζώο θαη ηεο βαζύηεξεο δξάζεο 

γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο κε a = 0,67. Σα απνηειέζκαηα εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ησλ 

θιηκάθσλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Πίλαθαο 3: Γείθηεο αμηνπηζηίαο 

Κιίκαθα 

Γείθηεο αμηνπηζηίαο 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

Cronbach a 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 0,90 5 

Κπληζκόο 0,88 5 

Αλαπζεληηθόηεηα ζηελ εξγαζία 0,79 6 

Δπηθαλεηαθή δξάζε - πειάηεο 0,88 5 

Δπηθαλεηαθή δξάζε - 

ζπλάδειθνη 0,81 5 

Βαζύηεξε δξάζε - πειάηεο 0,78 3 

Βαζύηεξε δξάζε - ζπλάδειθνη 0,67 3 

Αξλεηηθή ζπκθσλία - πειάηεο 0,85 3 

Αξλεηηθή ζπκθσλία - 

ζπλάδειθνη 0,83 3 

Θεηηθή ζπκθσλία - πειάηεο 0,69 5 

Θεηηθή ζπκθσλία - ζπλάδειθνη 0,68 5 

Αίζζεζε ζπλεθηηθόηεηαο 0,76 13 
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ηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο γηα πειάηεο θαη ζπλαδέιθνπο 

Χο πξώηνο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο ηέζεθε ε ζύγθξηζε ησλ ζηξαηεγηθώλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ζρέζεηο κε πειάηεο θαη ζηηο 

ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο. Πξνο ην ζθνπό απηό, ζπγθξίζεθαλ νη κέζνη όξνη ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηνπο πειάηεο θαη ησλ απαληήζεσλ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο αλά 

ζηξαηεγηθή ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ ζύγθξηζε έγηλε κε ηε κέζνδν αλάιπζεο 

paired samples t-test (εμαξηεκέλα δείγκαηα).  

Όπσο έδεημε ην θξηηήξην t, ν κέζνο όξνο επηθαλεηαθήο δξάζεο ήηαλ πςειόηεξνο όηαλ 

ν εξγαδόκελνο αιιειεπηδξά κε πειάηεο (Μ.Ο. = 2,60, Σ.Α. = 1,01), ζπγθξηηηθά κε 

ζπλαδέιθνπο (Μ.Ο. = 2,10, Σ.Α. = 0,74): t(104) = 6,63, p < 0,001. Αληίζηνηρα ήηαλ 

ηα απνηειέζκαηα γηα ηε βαζύηεξε δξάζε, θαζώο ν κέζνο όξνο ήηαλ πςειόηεξνο γηα 

ηηο ζρέζεηο κε πειάηεο (Μ.Ο. = 1,96, Σ.Α. = 0,84), ζπγθξηηηθά κε ζπλαδέιθνπο (Μ.Ο. 

= 1,81, Σ.Α. = 0,65): t(103) = 2,86, p < 0.05. Αληίζεηα, ν κέζνο όξνο ηεο ζηξαηεγηθήο 

αξλεηηθή ζπκθσλία, ήηαλ πςειόηεξνο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ζπλαδέιθνπο (Μ.Ο. 

= 2,81, Σ.Α. = 0,92, ζε ζύγθξηζε κε πειάηεο (Μ.Ο. = 2,23, Σ.Α. = 0,86): t(103) = -

7,80, p < 0,001. 

Πίλαθαο 4: ηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο κε πειάηεο θαη κε 

ζπλαδέιθνπο 

  Πειάηεο πλάδειθνη 

 

 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. t 

      (df = 103) 

Βαζύηεξε δξάζε 1,96 0,84 1,81 0,65 2,86
*
 

Αξλεηηθή ζπκθσλία 2,23 0,86 2,81 0,92 -7,80
***

 

  Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. (df = 104) 

Δπηθαλεηαθή δξάζε 2,60 1,01 2,10 0,74 6,63
***

 

         εκείσζε: ***p < 0,001, *p < 0,05 
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Όζνλ αθνξά ζηε ζεηηθή ζπκθσλία, δειαδή ζηελ πεξίπησζε όπνπ ηαπηίδνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ην άηνκν αηζζάλεηαη, εθθξάδεη θαη απαηηείηαη λα εθθξάζεη, δελ 

ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ γηα πειάηεο θαη γηα 

ζπλαδέιθνπο. Χζηόζν, ν κέζνο όξνο ζεηηθήο ζπκθσλίαο πξνο ζπλαδέιθνπο (Μ.Ο. = 

3,69, Σ.Α. = 0,59) ήηαλ ειαθξώο κεγαιύηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν γηα πειάηεο (Μ.Ο. 

= 3,60, Σ.Α. = 0,67). 

Οη επηπηώζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο – Γηαθνξέο κεηαμύ 

επαγγεικαηηθώλ θαηεγνξηώλ  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε δηαθνξά ζηα επίπεδα ησλ επηπηώζεσλ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ζηηο δύν επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε κέζνδν t-test γηα αλεμάξηεηα 

δείγκαηα.  

Ο έιεγρνο ησλ κέζσλ όξσλ κε ην θξηηήξην t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα έδεημε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύζαλ κόλν ηε 

κεηαβιεηή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμύ εξγαδνκέλσλ πξώηεο θαη δεύηεξεο γξακκήο ζηα επίπεδα θπληζκνύ, 

αλαπζεληηθόηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο από ηελ εξγαζία.  

Χο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, νη εξγαδόκελνη δεύηεξεο γξακκήο ήηαλ απηνί 

πνπ εκθάληζαλ ζρεηηθά πςειόηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (Μ.Ο. = 

2,86, Σ.Α.=1,34) ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο πξώηεο γξακκήο (Μ.Ο. = 2,28, 

Σ.Α. = 1,32), t(-2,38) = 120, p < 0,05.  
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Πίλαθαο 5: Γηαζηάζεηο εξγαζηαθήο επεκεξίαο  - επαγγεικαηηθή θαηεγνξία 

  

Δξγαδόκελνη πξώηεο 

γξακκήο  

Δξγαδόκελνη 

δεύηεξεο γξακκήο   

  
M.O T.A M.O T.A 

t 

(df = 120) 

πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 2,28 1,32 2,86 1,34 -2,38* 

Κπληζκόο 2,01 1,53 2,41 1,56 -1,43 

Αλαπζεληηθόηεηα  13,19 3,91 14,32 4,20 -1,53 

Ιθαλνπνίεζε από ηελ 

εξγαζία 3,68 0,98 3,43 0,89 1,48 

εκείσζε: *p<0,05 

     
ηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο κε πειάηεο θαη κε ζπλαδέιθνπο – 

Δπηπηώζεηο  

Χο ηξίηνο ζηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ηέζεθε ε κειέηε ησλ ζρέζεσλ θάζε 

ζηξαηεγηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο κε ηηο ππό εμέηαζε δηαζηάζεηο ηεο 

εξγαζηαθήο επεκεξίαο (ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, θπληζκόο, ηθαλνπνίεζε από ηελ 

εξγαζία) θαη ην αίζζεκα ηεο αλαπζεληηθόηεηαο. Πξνο ην ζθνπό απηό 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο θαη κηα ζεηξά αλαιύζεσλ πνιιαπιήο 

παιηλδξόκεζεο. Οη αλαιύζεηο εθηειέζηεθαλ μερσξηζηά γηα πειάηεο θαη γηα 

ζπλαδέιθνπο. Παξάιιεια, ιήθζεθαλ ππόςε ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο ηνπ 

πξνεγνύκελνπ ζηόρνπ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο σο 

κεηαβιεηή πξόβιεςεο ζηελ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο. 

Σσέζειρ με πελάηερ 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ζπλάθεηαο ρξεζηκνπνηώληαο ην δείθηε 

ζπλάθεηαο Pearson r. Χο κεηαβιεηέο ζηελ αλάιπζε ζπκπεξηιήθζεθαλ νη ζηξαηεγηθέο 
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ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο θαη νη κεηαβιεηέο ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, θπληζκόο, 

ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία) θαη αλαπζεληηθόηεηα ζηελ εξγαζία, πνπ απνηεινύλ ηηο 

βαζηθέο κεηαβιεηέο ππό δηεξεύλεζε. ηελ αλάιπζε ζπκπεξηιήθζεθαλ ην θύιν, ε 

αξλεηηθή δηάζεζε, ε ζπρλόηεηα αιιειεπηδξάζεσλ, νη ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο 

ηεο εξγαζίαο, έηζη ώζηε λα δηεξεπλεζεί ε αλαγθαηόηεηα πεξαηηέξσ εμέηαζεο ηεο 

ζρέζεο ηνπο κε ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο. Σέινο, ε αίζζεζε ζπλεθηηθόηεηαο ζπκκεηείρε 

ζηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί νξόινο ηεο σο κεηαβιεηή 

απνηειέζκαηνο. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επηθαλεηαθήο δξάζεο, παξνπζίαζε κέηξηα θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε (r 

= 0,37, p < 0,01) κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη επίζεο κε ηνλ θπληζκό (r = 

0,40, p < 0,01). Ηζρπξή θαη ζεηηθή ήηαλ ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ αλαπζεληηθόηεηα 

ζηελ εξγαζία (r = 0,50, p < 0,01 ), ελώ ε ζπζρέηηζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ 

εξγαζία ήηαλ κηθξή θαη αξλεηηθή (r = -0,21, p < 0,05). 

Γηα ηε βαζύηεξε δξάζε ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεηηθή ζρέζε κε όιεο ηηο 

επηπηώζεηο, εμαηξώληαο ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία κε ηελ νπνία δελ πξνέθπςε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. πγθεθξηκέλα κέηξηα ήηαλ ε ζρέζε κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (r = 0,35, p < 0,01), κηθξή κε ηνλ θπληζκό (r = 0,21, p < 

0,05), θαη πςειή κε ηελ αλαπζεληηθόηεηα ζηελ εξγαζία (r = 0,51, p < 0,01).  

Μηθξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε θάλεθε λα έρεη ε ζεηηθή ζπκθσλία κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε (r = -0,23, p < 0,05),  ελώ επίζεο αξλεηηθή αιιά κέηξηα κε ηνλ θπληζκό (r 

= -0,35, p < 0,01), θαη  κε ηελ αλαπζεληηθόηεηα ζηελ εξγαζία (r = -0,39, p < 0,01). 

Αληίζεηεο θαηεύζπλζεο ήηαλ ε ζπζρέηηζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία θαη 

κηθξνύ ζρεηηθά βαζκνύ (r = 0,20, p < 0,05). 
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Σέινο, γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο αξλεηηθήο ζπκθσλίαο δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε θακία από ηηο ππό εμέηαζε κεηαβιεηέο. Δπηπξόζζεηα, ζε 

αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζία (αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή) κε ηηο δηαζηάζεηο εξγαζηαθήο επεκεξίαο, επαιεζεύζεθε ε κε ύπαξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο. 

Πίλαθαο 6: ρέζεηο κε πειάηεο – πζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ 

 

Σν θύιν δελ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε θακία κεηαβιεηή ελώ ε 

επαγγεικαηηθή θαηεγνξία εκθάληζε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε (r = 0,21, p < 0,05). Σν αξλεηηθό πξόζεκν ηεο κε ηε ζπρλόηεηα 

αιιειεπίδξαζεο κε πειάηεο εμεγείηαη θαζώο ε ηηκή 0 δήισλε ηνπο εξγαδόκελνπο 

πξώηεο γξακκήο ηα νπνία έρνπλ ζπρλή αιιειεπίδξαζε κε πειάηεο, ελώ ε ηηκή 1 ηα 

άιια επαγγέικαηα.  
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Δπηθεληξώλνληαο ζηηο ζπζρεηίζεηο κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, ε 

ζπρλόηεηα αιιειεπηδξάζεσλ κε πειάηεο εκθάληζε κηθξή ζεηηθή ζρέζε κε ηελ 

επηθαλεηαθή δξάζε (r = 0,22, p < 0,05) θαη ηε ζεηηθή ζπκθσλία (r = 0,22, p < 0,05). 

Με ηελ επηθαλεηαθή δξάζε βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο απαίηεζεο γηα έθθξαζε 

ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο πειάηεο, κέηξηαο έληαζεο (r = 0,41, p < 0,01). 

Αληίζηνηρν ήηαλ ην απνηέιεζκα γηα ηε βαζύηεξε δξάζε (r = 0,37, p < 0,01). Ζ 

απαίηεζε γηα απόθξπςε αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηξεηο 

από ηηο ηέζζεξηο εμεηαδόκελεο ζηξαηεγηθέο. πγθεθξηκέλα, κέηξηα θαη ζεηηθή ήηαλ ε 

ζρέζε κε ηελ επηθαλεηαθή δξάζε (r = 0,44, p < 0,01), κηθξή θαη ζεηηθή κε ηε 

βαζύηεξε δξάζε (r = 0,23, p < 0,05), θαη κηθξή αιιά αξλεηηθή ήηαλ ε ζρέζε ηεο κε 

ηελ αξλεηηθή ζπκθσλία (r = -0,21, p < 0,05). Χο πξνο ηηο άιιεο ζπζρεηίζεηο, 

ελδηαθέξνπζα είλαη ε πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο απαίηεζεο εκθάληζεο ζεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ απαίηεζε γηα απόθξπςε αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ πξνο ηνπο 

πειάηεο (r = 0,58, p < 0,01).  

Σέινο, ε αίζζεζε ζπλεθηηθόηεηαο εκθάληζε κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (r = -0,30), p < 0,01), ηνλ θπληζκό (r = -0,42, p < 0,01), 

ηελ επηθαλεηαθή δξάζε (r = -0,32, p < 0,01) θαη ηελ αξλεηηθή δηάζεζε (r = -0,40, p < 

0,01) ελώ αξλεηηθή αιιά κηθξή κε ηελ αλαπζεληηθόηεηα (r= -2,63, p < 0,01) θαη 

κηθξή ζεηηθή κε ηε ζεηηθή ζπκθσλία (r = 0,23, p < 0,05). 

ηε βάζε ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε πνιιαπιήο 

παιηλδξόκεζεο ώζηε λα εμεηαζηεί εάλ νη ζρέζεηο κεηαμύ επηπηώζεσλ θαη 

ζηξαηεγηθώλ ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, παξακέλνπλ θαη κεηά ηε ζπκκεηνρή άιισλ 

κεηαβιεηώλ.  
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Αξρηθά εηζήρζεζαλ νη κεηαβιεηέο πνπ παξνπζίαζαλ ζπζρέηηζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηηο 

εξγαζηαθήο επεκεξίαο, θαη έπεηηα νη κεηαβιεηέο πνπ εκθάληζαλ ζπζρέηηζε κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο.  

Αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηνλ 

θπληζκό, ηελ αλαπζεληηθόηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία. 

Ξεθηλώληαο από ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε αλάιπζε ζπζρέηηζεο έδεημε ζρέζε 

κε όιεο ηηο ζηξαηεγηθέο εθηόο ηεο αξλεηηθήο ζπκθσλίαο, κε ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηεγνξία, ηελ αξλεηηθή δηάζεζε θαη ηελ αίζζεζε ζπλεθηηθόηεηαο.  

Με ηελ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο, δηαπηζηώλεηαη όηη ε κεηαβιεηή αξλεηηθή δηάζεζε 

απνηειεί ζεκαληηθή κεηαβιεηή πξόβιεςεο θαη εμαιείθεη ηε ζρέζε ηεο επηθαλεηαθήο 

δξάζεο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, εμεγώληαο ην 9% ηεο δηαθύκαλζεο. Δλώ 

αξρηθά ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή επηθαλεηαθή δξάζε ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ 

πξόβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο ζπλαηζζεκαηηθή εμνπζέλσζε (β = 0,23, t = 1,31, p < 

0,05), κεηά ηελ είζνδν ηεο αξλεηηθήο δηάζεζεο έπαςε (β = 0,14, t = 1,37, p > 0,05). Ζ 

αξλεηηθή δηάζεζε απνηειεί ζεκαληηθή κεηαβιεηή πξόβιεςεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο. Καζώο κε ηελ είζνδν ηεο αξλεηηθήο δηάζεζεο εμαιείθεηαη ε βαζηθή 

ζρέζε, δελ έγηλε έιεγρνο γηα ηηο άιιεο κεηαβιεηέο (επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, 

αίζζεζε ζπλεθηηθόηεηαο, επαγγεικαηηθή θαηεγνξία) πνπ είραλ εκθαλίζεη 

ζπζρεηίζεηο.  

πγθξίλνληαο κε ηα πξνεγνύκελα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ, απηά δελ 

επαιεζεύνληαη από ηελ παιηλδξόκεζε κεηά ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο αξλεηηθήο 

δηάζεζεο. 
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Πίλαθαο 7: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (ζρέζεηο κε πειάηεο) 

 

Χο πξνο ηνλ θπληζκό, ζπζρεηίζεηο δηαπηζηώζεθαλ κε όιεο ηηο ζηξαηεγηθέο εθηόο ηεο 

αξλεηηθήο ζπκθσλίαο, ηελ αξλεηηθή δηάζεζε θαη ηελ αίζζεζε ζπλεθηηθόηεηαο. 

Ζ ζρέζε κε ηε βαζύηεξε δξάζε δελ επηβεβαηώλεηαη από ηελ αλάιπζε 

παιηλδξόκεζεο. Ζ επηθαλεηαθή δξάζε θαη ε ζεηηθή ζπκθσλία, παξνπζηάδνπλ ζεηηθή 

θαη αξλεηηθή ζρέζε κε ηνλ θπληζκό αληίζηνηρα, αθόκε θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηόζν 

ηεο αξλεηηθήο δηάζεζεο όζν θαη ηεο αίζζεζεο ζπλεθηηθόηεηαο κε αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα β =0,26, t =2,38, p < 0,05 θαη β = -0,22, t = -2,57, p < 0,05. Δηζάγνληαο 

ηηο κεηαβιεηέο επαγγεικαηηθώλ απαηηήζεσλ, κόλν ε επηθαλεηαθή δξάζε δηαηεξεί 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε ηνλ θπληζκό (β = 0,35, t = 2,75, p < 0,05). 

Ζ επαγγεικαηηθή θαηεγνξία δελ πξνζηέζεθε σο κεηαβιεηή ειέγρνπ θαζώο νη 

ζπζρεηίζεηο δελ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηεο ζρέζε νύηε κε ηνλ θπληζκό 

νύηε κε θάπνηα ζηξαηεγηθή ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο.  

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο. 
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Πίλαθαο 8: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ 

θπληζκό (ζρέζεηο κε πειάηεο) 

 

πλερίδνληαο ζηελ αλαπζεληηθόηεηα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ, 

εκθάληδε ζεηηθή ζρέζε κε ηελ επηθαλεηαθή θαη βαζύηεξε δξάζε, θαη αξλεηηθή κε ηε 

ζεηηθή ζπκθσλία θαη ηελ αίζζεζε ζπλεθηηθόηεηαο. ηελ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο, 

εηζήρζεζαλ ζε βήκαηα ε αίζζεζε ζπλεθηηθόηεηαο θαη νη επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, 

νη νπνίεο απαηηήζεηο είραλ εκθαλίζεη ζπζρεηίζεηο κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο. Σν απνηέιεζκα έδεημε ζεηηθή ζρέζε ηεο 

αλαπζεληηθόηεηαο κε ηελ επηθαλεηαθή δξάζε (β = 0,38, t = 3,32, p < 0,01) θαη ηε 

βαζύηεξε δξάζε (β = 0,33, t = 3,39, p < 0,0). Αληίζεηα, ε ζπρλόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

κε πειάηεο βξέζεθε λα απνηειεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή πξόβιεςεο, 

εμαιείθνληαο ηε ζρέζε ηεο αλαπζεληηθόηεηαο κε ηε ζεηηθή ζπκθσλία (β = -0,16, t = -

1,91, p > 0,05). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηά βήκαηα ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 9: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ 

αλαπζεληηθόηεηα (ζρέζεηο κε πειάηεο) 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία, ζηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο βξέζεθε 

ζεηηθή ζρέζε κε ηε ζεηηθή ζπκθσλία θαη αξλεηηθή κε ηελ επηθαλεηαθή δξάζε, σο 

πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο.  

Ζ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο κεηαμύ ηθαλνπνίεζεο από ηελ εξγαζία δελ επηβεβαίσζε 

ηηο ζρέζεηο κε ηηο πξναλαθεξόκελεο ζηξαηεγηθέο, θαζώο πξνέθπςε κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε ηεο κε ηελ επηθαλεηαθή εξγαζία (β = -0,17, t = -1,73, p > 0,05) θαη 

κε ηε ζεηηθή ζπκθσλία (β = 0,16, t = 1,67, p > 0,05). 

Πίλαθαο 10: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ 

ηθαλνπνίεζε από ηε εξγαζία (ζρέζεηο κε πειάηεο) 
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Σσέζειρ με ζςναδέλθοςρ 

Ζ ίδηα κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο, εθαξκόζζεθε θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. 

ε επίπεδν αλάιπζεο ζπλάθεηαο ησλ ζηξαηεγηθώλ ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο κε ηηο 

ππό κειέηε επηπηώζεηο, πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα. 

Όπσο θαη ζηηο ζρέζεηο κε πειάηεο, δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο 

αξλεηηθήο ζπκθσλίαο κε θακία από ηηο επηπηώζεηο, ελώ κόλν ε επηθαλεηαθή δξάζε 

εκθάληζε ζπζρέηηζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία. Δπηπιένλ, 

πξαγκαηνπνηώληαο αλάιπζε παιηλδξόκεζεο γηα ηελ αξλεηηθή ζπκθσλία (αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή) κε ηηο επηπηώζεηο, δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ε επηθαλεηαθή δξάζε παξνπζίαζε κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (r = 0,30, p < 0,01), θαη επίζεο κε ηνλ θπληζκό (r = 0,32, 

p < 0,01). Θεηηθή αιιά ηζρπξή ήηαλ ζρέζε ηεο επηθαλεηαθήο δξάζε κε ηελ 

αλαπζεληηθόηεηα (r = 0,51, p < 0,01). Σέινο, αξλεηηθή ήηαλ ε ζρέζε κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία, κέηξηαο έληαζεο (r = -0,27, p < 0,01). 

Θεηηθή ζρέζε εκθάληζε ε βαζύηεξε δξάζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε νπνία 

ήηαλ κηθξνύ βαζκνύ (r = 0,24, p < 0,01), θαη κε ηελ αλαπζεληηθόηεηα, πςεινύ όκσο 

βαζκνύ (r = 0,51, p < 0,01). Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε ηεο βαζύηεξεο 

δξάζεο κε ηνλ θπληζκό θαη ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία.  

Χο πξνο ηε ζεηηθή ζπκθσλία, νη ζπζρεηίζεηο έδεημαλ αξλεηηθή θαηεύζπλζε κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηνλ θπληζκό, θαη ηελ αλαπζεληηθόηεηα, ελώ όπσο 

πξναλαθέξζεθε, δελ απνδείρζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε 
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από ηελ εξγαζία. Δηδηθόηεξα, ε ζρέζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ήηαλ κηθξή 

(r = -0,24, p < 0,01), κέηξηα κε ηνλ θπληζκό (r = -0,26, p < 0,01), θαη επίζεο κέηξηα κε 

ηελ αλαπζεληηθόηεηα (r = -0,42, p < 0,01). 

Πίλαθαο 11: ρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο – πζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ 

 

Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε ηνπ θύινπ κε ηηο ππόινηπεο κεηαβιεηέο 

ελώ ζεηηθή ήηαλ ε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε (r = 0,21, p < 0,21). Τπελζπκίδεηαη όηη ε ηηκή 0 αληηζηνηρεί ζηνπο 

εξγαδόκελνπο πξώηεο γξακκήο θαη ε ηηκή 0 ζηνπο εξγαδόκελνπο δεύηεξεο γξακκήο.  

Παξαηεξώληαο ηηο ζρέζεηο ησλ ζηξαηεγηθώλ ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο κε ηηο 

επαγγεικαηηθήο απαηηήζεηο πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα. Ζ επηθαλεηαθή 

δξάζε εκθάληζε κηθξή ζεηηθή ζρέζε κε ηελ απαίηεζε απόθξπςεο αξλεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ (r = 0,28, p < 0,01), ε βαζύηεξε δξάζε κηθξή ζεηηθή ζρέζε κε ηελ 

απαίηεζε εκθάληζεο ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ (r = 0,21, p < 0,05), ελώ ε ζεηηθή 
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ζπκθσλία εκθάληζε κέηξηα ζεηηθή ζρέζε κε ηε ζπρλόηεηα αιιειεπίδξαζε κε 

ζπλαδέιθνπο. 

Σέινο, σο πξνο ηελ αίζζεζε ζπλεθηηθόηεηαο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηηο δηαζηάζεηο 

εξγαζηαθή επεκεξίαο, κέηξηα αξλεηηθή ήηαλ ε ζρέζε ηεο κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε (r = -0,30, p < 0,01), ηνλ θπληζκό (r = -0,42, p < 0,01), θαη κηθξή αξλεηηθή 

κε ηελ αλαπζεληηθόηεηα (r = -0,26, p < 0,01). 

Γηα ηελ αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ 

πεξίπησζε ησλ πειαηώλ. 

Πίλαθαο 12: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο) 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, όζνλ αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε 

ζεηηθή ζρέζε κε ηε βαζύηεξε δξάζε θαη ε αξλεηηθή κε ηε ζεηηθή ζπκθσλία, δελ 

επηβεβαηώζεθαλ από ηελ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο θαζώο δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε ηνπο κε απνηειέζκαηα β = 0,08, t = 0,72, p > 0,05 θαη β = -0,16, t = 

-1,85, p > 0,05. Ζ ζρέζε κε ηελ επηθαλεηαθή δξάζε εμαιείθζεθε κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

αξλεηηθήο δηάζεζεο σο κεηαβιεηήο ειέγρνπ (β = 0,09, t = 0,84, p > 0,05), ε νπνία 
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απνηέιεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή πξόβιεςεο εμεγώληαο ην 12% ηεο 

δηαζπνξάο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο.   

πλερίδνληαο ζηε κειέηε ηνπ θπληζκνύ, ε αλάιπζε ζπζρέηηζεο είρε ππνδείμεη ζεηηθή 

ζρέζε κε ηελ επηθαλεηαθή δξάζε θαη αξλεηηθή κε ηε ζεηηθή ζπκθσλία.  

Διέγρνληαο ηηο ζρέζεηο απηέο κε κεηαβιεηή ειέγρνπ ηελ αξλεηηθή δηάζεζε, 

δηαπηζηώζεθε όηη παξέκεηλαλ αλ θαη ζε κηθξόηεξα επίπεδα. πγθεθξηκέλα ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ επηθαλεηαθή δξάζε ήηαλ β = 0,20, t = 2,25, p < 0,05 θαη γηα ηε 

ζεηηθή ζπκθσλία β = -0,19, t = -2,17, p < 0,05. Ζ αξλεηηθή δηάζεζε εμεγεί ην 4% 

δηαζπνξάο ηνπ θπληζκνύ απνηειώληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή. Χζηόζν, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ήηαλ ε επίδξαζε ηεο αίζζεζεο ζπλεθηηθόηεηαο ζην επόκελν 

βήκα, εμαιείθνληαο ηηο ζρέζεηο κεηαμύ θπληζκνύ θαη ζηξαηεγηθώλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο. 

Πίλαθαο 13: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ 

θπληζκό (ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο) 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαπζεληηθόηεηα, ε αλάιπζε ζπζρέηηζεο ππέδεημε ζεηηθή ζρέζε κε 

ηελ επηθαλεηαθή θαη βαζύηεξε δξάζε, θαη αξλεηηθή κε ηε ζεηηθή ζπκθσλία.  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο παιηλδξόκεζεο, νη παξαπάλσ ζρέζεηο 

επαιεζεύνληαη θαζώο κεδεληθή ήηαλ ε επίδξαζε ησλ κεηαβιεηώλ πξόβιεςεο. 
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πγθεθξηκέλα, ε ζεηηθή ζρέζε ηεο επηθαλεηαθήο δξάζεο αληηζηνηρεί ζηηο ηηκέο β = 

0,28, t = 2,86, p < 0,01, θαη ηεο βαζύηεξεο δξάζεο ζε β = 0,29, t = 3,17, p < 0,01, ελώ 

γηα ηε ζεηηθή ζπκθσλία πξνέθπςαλ νη ηηκέο β = -0,24, t = -2,96, p < 0,01. 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ αλάιπζεο 

παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ αλαπζεληηθόηεηα ζηελ εξγαζία. 

Πίλαθαο 14: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ 

αλαπζεληηθόηεηα (ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο) 

 

Σέινο, ε ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία κε βάζε ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο εκθάληδε 

αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ επηθαλεηαθή δξάζε.  

Δηζάγνληαο ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή αξλεηηθή δηάζεζε, απηή εμεγεί ην 

5%  δηαζπνξάο ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηελ εξγαζία, δηαηεξώληαο ηελ αξλεηηθή ζρέζε 

κεηαμύ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη ηεο επηθαλεηαθήο δξάζεο (β = -0,18, t = -

2,01, p < 0,01).  
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Πίλαθαο 14: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ 

ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία (ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο) 

 

Χζηόζν, ζην επόκελν βήκα εηζήρζεθε ε απαίηεζε απόθξπςεο αξλεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ ε νπνία εκθάληδε ζεηηθή ζρέζε κε ηελ επηθαλεηαθή δξάζε ζηελ 

αλάιπζε ζπζρέηηζεο. Ζ θίλεζε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμάιεηςε ηεο ζρέζεο 

κεηαμύ επηθαλεηαθήο δξάζεο θαη ηθαλνπνίεζεο από ηελ εξγαζία.  

πδήηεζε απνηειεζκάησλ 

ηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο γηα πειάηεο θαη ζπλαδέιθνπο 

ηελ παξνύζα κειέηε, δόζεθε, θαηαξράο, έκθαζε ζηε δηάθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηνπο πειάηεο θαη απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Ζ 

δηάθξηζε απηή έγηλε ζηε βάζε ηεο πηνζεηεζείζαο ζηξαηεγηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο ζηελ θάζε πεξίπησζε. Γηαπηζηώζεθε, ινηπόλ, όηη ηα επίπεδα αξλεηηθήο 

ζπκθσλίαο ήηαλ πςειόηεξα όηαλ νη ζρέζεηο αθνξνύζαλ ζπλαδέιθνπο από όηαλ 

αθνξνύζαλ πειάηεο. Σν απνηέιεζκα απηό, είλαη αληίζηνηρν κε ην εύξεκα ηεο Tschan 

et al (2005), όπνπ ε ζπλαηζζεκαηηθή απόθιηζε ήηαλ πην πηζαλή ζηξαηεγηθή ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ζπλαδέιθνπο παξά κε πειάηεο. Γηα ηε ζεηηθή ζπκθσλία, δελ 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 
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Αληίζεηα, νη θιαζζηθά ζεσξνύκελεο ζηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο, δειαδή 

ε επηθαλεηαθή θαη βαζύηεξε δξάζε, παξνπζίαζαλ πςειόηεξν κέζν όξν ζηηο ζρέζεηο 

κε πειάηεο από όηη κε ζπλαδέιθνπο. Με άιια ιόγηα, όηαλ νη εξγαδόκελνη ηνπ 

δείγκαηνο αληηκεηώπηδαλ πειάηεο, ρξεζηκνπνηνύζαλ επηθαλεηαθνύο ή βαζύηεξνπο 

ζπλαηζζεκαηηθνύο ρεηξηζκνύο, έηζη ώζηε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εμέθξαδαλ λα είλαη 

ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδόηε ή ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Ζ πξνζπάζεηά ηνπο 

απηή δελ ήηαλ όκσο ηόζν έληνλε όηαλ απέλαληί ηνπο είραλ θάπνηνλ ζπλάδειθν. 

Παξάιιεια, ηα απζεληηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θπξηάξρεζαλ επί ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ απαηηήζεσλ πεξηζζόηεξεο θνξέο ζηηο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο από 

όηη κε πειάηεο.  

Σηο παξαπάλσ δηαθνξέο, ζα κπνξνύζε λα εμεγήζεη, πηζαλώο, ε απζηεξόηεηα ησλ 

θαλόλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη, επίζεο, ε έληαζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε πνπ ν εξγαδόκελνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

εξγνδόηε. 

πλήζσο νη επηρεηξήζεηο ζέηνπλ ξεηνύο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ 

πξνο ηνπο πειάηεο, ελώ νη αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ιεηηνπξγνύλ ζε έλα 

πην αζαθέο πιαίζην. Ζ ζηάζε ηνπ εξγαδόκελνπ θαη ζηηο δύν ζρέζεηο επεξεάδεηαη από 

ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα, όκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ πειάηε, ν 

εξγαδόκελνο δεζκεύεηαη από ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο νη νπνίνη ζπλδένληαη πην 

άκεζα κε ηελ ακνηβή θαη ηελ αμηνιόγεζή ηνπ. Ζ ζύλδεζε απηή ελδέρεηαη λα ηζρύεη 

θαη γηα ηηο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο, αιιά, λα κελ επεξεάδεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ή 

άκεζα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Tschan et al. (2005), ε 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο δελ εληάζζεηαη ζπλήζσο ζην 

επίζεκν ζύζηεκα ακνηβώλ ηεο επηρείξεζεο ελώ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πειαηώλ 

ππάξρνπλ μεθάζαξνη θαλόλεο θαη πξνζδνθίεο. Χο έλαλ άιιν ιόγν, πξνηείλνπλ ηε 
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δηάξθεηα ησλ ζρέζεσλ θαζώο νη εξγαδόκελνη έρνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηε δηάζεζή 

ηνπο ώζηε λα δηνξζώζνπλ κία κε νξζή ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο έθθξαζε ζε θάπνηνλ 

ζπλάδειθό ηνπο. Σαπηόρξνλα ζεσξνύλ όηη ε ίδηα ε θύζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο δεκηνπξγεί ηα πεξηζώξηα γηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά, θαζώο πξνζνκνηάδεη 

κε ηελ νηθνγέλεηα. Δπηθαινύληαη απνηειέζκαηα έξεπλαο ησλ Bongard θαη al’ Absi 

(2003), νη νπνίνη βξήθαλ όηη ν ζπκόο θαηαπηέδεηαη πεξηζζόηεξν ζηε δνπιεηά, ελώ 

ζηελ νηθνγέλεηα εθθξάδεηαη πεξηζζόηεξν. Αληίζηνηρα, αλαθέξνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα 

ησλ Perrez et al. (2001), όπνπ ε θνηλσληθά δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά είλαη πην 

πηζαλή ζηηο νηθνγελεηαθέο ζπγθξνύζεηο ιόγσ ηεο ραιαξόηεηαο ησλ θαλόλσλ 

ζπκπεξηθνξάο (Tschan, Rochat, & Zapf, 2005). 

Οη επηπηώζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο – Γηαθνξέο κεηαμύ 

επαγγεικαηηθώλ θαηεγνξηώλ  

Ζ εμέηαζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, δελ θαηόξζσζε λα εληνπίζεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ πιεηνςεθία ησλ δηαζηάζεσλ εξγαζηαθήο επεκεξίαο πνπ 

κειεηά ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Δηδηθόηεξα, νη δύν νκάδεο εξγαδνκέλσλ/ 

επαγγεικαηηώλ δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα επίπεδα 

θπληζκνύ, αλαπζεληηθόηεηαο αιιά θαη ηθαλνπνίεζεο από ηελ εξγαζία. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά εληνπίζζεθε κόλν όζνλ αθνξά ηνπο κέζνπο όξνπο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ην γεγνλόο όηη ν κέζνο όξνο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ήηαλ πςειόηεξνο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ 

εξγάδνληαη ζηελ πξώηε γξακκή. Σαπηόρξνλα, ε αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ έδεημε ζεηηθή 

ζρέζε κεηαμύ ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο, κε ηελ 

ηηκή 0 λα ππνδειώλεη ηνπο εξγαδόκελνπο πξώηεο γξακκήο θαη ε ηηκή 1 ηνπο 

ππόινηπνπο.  
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Σα απνηειέζκαηα απηά δελ είλαη απόιπηα ζύκθσλα κε πξνεγνύκελεο έξεπλεο, 

σζηόζν ην ζπκπέξαζκα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα βάζε. Οη Brotheridge θαη Grandey 

(2002), ζπκθσλώληαο κε ηα επξήκαηα ησλ Wharton (1993) θαη Wharton θαη Erickson 

(1995), δελ εληόπηζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο κεηαμύ εξγαδνκέλσλ ζε επαγγέικαηα παξνρήο ππεξεζηώλ, πσιήζεσλ θαη 

θξνληίδαο, ηα νπνία ζεσξνύληαη επαγγέικαηα ζηα νπνία αζθείηαη ζπλαηζζεκαηηθή 

εξγαζία, θαη εξγαδνκέλσλ ζε άιια επαγγέικαηα, ελλνώληαο δηεπζπληέο, ππαιιήινπο 

γξαθείνπ, θαη ρεηξσλάθηεο. Αληίζηνηρα,  ήηαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη γηα ηηο 

δηαζηάζεηο ηηο απνπξνζσπνπνίεζεο θαη πξνζσπηθήο επίηεπμεο, ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ όηη ηα θαηά Hochschild (1983) «επαγγέικαηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο» ή ηα «επαγγέικαηα θξνληίδαο» θαηά Maslach (1978), 

δελ ζπλεπάγνληαη απηόκαηα θαη πςειόηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζίαο 

(Brotheridge & Grandey, 2002). ην ίδην ζπκπέξαζκα νδεγνύλ θαη ηα επξήκαηα ηεο 

αλά ρείξαο έξεπλαο, εληνπίδνληαο παξάιιεια, όηη όρη απιά ηα επαγγέικαηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο δελ ζπλεπάγνληαη απηόκαηα πςειόηεξε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, αιιά όηη εξγαδόκελνη ζε άιια επαγγέικαηα δύλαηαη λα εκθαλίζνπλ 

πςειόηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. 

Σν πςειό επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ζε εξγαδόκελνπο πνπ δελ αλήθνπλ 

ζηα θιαζζηθά επαγγέικαηα παξνρήο ππεξεζηώλ θαη θξνληίδαο, κπνξεί λα εμεγεζεί 

θαζώο νη εξγαδόκελνη απηνί αιιειεπηδξνύλ όρη κόλν κε ζπλαδέιθνπο αιιά θαη κε 

πειάηεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζύγρξνλε γεληθόηεξε ζηξνθή πξνο ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ ζε όια ηα επαγγέικαηα. Ζ εμήγεζε απηή, ππνζηεξίδεηαη από ηελ άπνςε 

πσο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κπνξεί πξνθαινύλ από κόλεο ηνπο ςπρνινγηθή 

δπζθνξία θαη κάιηζηα ζε επαγγέικαηα εθηόο ησλ παξνρήο θξνληίδαο, ζηα νπνία 
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αξρηθά κειεηήζεθε ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Borgogni, Consiglio, & 

Alessandri, 2011). 

ηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο κε πειάηεο θαη κε ζπλαδέιθνπο – 

Δπηπηώζεηο  

ύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ε ζηξαηεγηθήο ηεο επηθαλεηαθήο δξάζεο 

απνηειεί ηελ πην επηβιαβή ζηξαηεγηθή, ηδηαίηεξα καθξνπξόζεζκα, ζε ζύγθξηζε κε ηε 

βαζύηεξε δξάζε. Απηό εμεγείηαη από ην γεγνλόο όηη εθαξκόδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηθαλεηαθήο δξάζεο, αθελόο απμάλεηαη ε αζπκθσλία κεηαμύ ησλ πξαγκαηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εθθξαδόκελσλ, θαη αθεηέξνπ απνηειεί κηα ηδηαίηεξα 

επηβαξπληηθή δηαδηθαζία θαζώο ν εξγαδόκελνο πξέπεη λα θξύςεη ηα πξαγκαηηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηαπηόρξνλα λα ππνθξηζεί έλα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα, όληαο 

ζε δηαξθή επαγξύπλεζε (Brotheridge & Lee, 2003). Ζ επηθαλεηαθή δξάζε από ηελ 

άιιε, πεξηιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθή πξνζπάζεηα αιιά κεηώλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αζπκθσλία, ηαπηίδνληαο ηα πξαγκαηηθά κε ηα εθθξαδόκελα θαη απαηηνύκελα 

ζπλαηζζήκαηα (Brotheridge & Grandey, 2002; Hochschild, 1983).  

Χο πξνο ην ξόιν ηεο αξλεηηθήο ζπκθσλίαο αλ θαη ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα επξήκαηα, 

σζηόζν έρεη βξεζεί ζεηηθή ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ελώ ζρεηηθά κε 

ηε ζεηηθή ζπκθσλία, εκθαλίδεη πςειή αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε (Mikolajczak et al, 2007). 

ηελ παξνύζα κειέηε, εμεηάδνληαο ηελ επηθαλεηαθή δξάζε πξνο πειάηεο, ζηηο 

ζπζρεηίζεηο εκθάληζε, θαηαξράο, ζεηηθή ζρέζε κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. 

Σν απνηέιεζκα απηό είλαη ζύκθσλν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Brotheridge θαη 

Grandey (2002) θαη ησλ Montgomery et al. (2006), νη νπνίνη επίζεο εληόπηζαλ ηε 

ζρέζε απηή. Χζηόζν, ε αξλεηηθή δηάζεζε απνδείρζεθε ζεκαληηθή κεηαβιεηή 
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πξόβιεςεο, εμαιείθνληαο ηε ζρέζε απηή. Σν ζπγθεθξηκέλν εύξεκα επηβεβαηώλεη ην 

αληίζηνηρν ηεο κειέηεο ησλ Brotheridge θαη Grandey (2002). πγθξίλνληαο κε ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ήηαλ ηα ίδηα κε ειαθξώο 

κηθξόηεξε έληαζε ζηε ζρέζε επηθαλεηαθήο δξάζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο 

ζηελ αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ. Με ηνλ θπληζκό, ε επηθαλεηαθή δξάζε εκθάληζε ζεηηθή 

ζρέζε ζηελ αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ πειαηώλ θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ζύκθσλν κε ησλ Montgomery et al. (2006), ελώ 

ζπλερίδνληαο ζηελ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο, ε ζρέζε ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κε πειάηεο ζπλέρηζε λα πθίζηαηαη αθόκα θαη κε ηελ πξνζζήθε σο 

κεηαβιεηώλ πξόβιεςεο, ηεο αξλεηηθήο ζπκθσλίαο, ηεο αίζζεζεο ζπλεθηηθόηεηαο, 

ηεο ζπρλόηεηαο αιιειεπίδξαζεο, θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ απαηηήζεσλ. Αληίζεηα, ε 

αίζζεζε ζπλεθηηθόηεηαο, ελώ απνηέιεζε ζεκαληηθή κεηαβιεηή πξόβιεςεο θαη ζηηο 

δύν πεξηπηώζεηο, κόλν ζηελ πεξίπησζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ζπλαδέιθνπο 

εμάιεηςε ηε ζρέζε θπληζκνύ θαη επηθαλεηαθήο δξάζεο. Ζ επηθαλεηαθή δξάζε 

εκθάληζε, επίζεο, πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αλαπζεληηθόηεηα εμεηάδνληαο γηα 

πειάηεο θαη γηα ζπλαδέιθνπο. Παξνκνίσο, ε Sloan (2007) δηαπίζησζε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο αλαπζεληηθόηεηαο ζηελ εξγαζία θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ. Οη ζρέζεηο απηέο, ζηελ παξνύζα εξγαζία, παξέκεηλαλ θαη κεηά ηελ 

αλάιπζε παιηλδξόκεζεο. Σέινο, ε ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία ελώ παξνπζίαζε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επηθαλεηαθή δξάζε θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ε αλάιπζε 

παιηλδξόκεζεο δελ επηβεβαίσζε ηα απνηειέζκαηα απηά. Ζ αξρηθή αξλεηηθή ζρέζε 

είλαη ζύκθσλε κε ην εύξεκα ησλ Abraham (1998) θαη ησλ Morris θαη Feldman 

(1997). ηελ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλαδέιθσλ, ηε ζρέζε 

εμάιεηςε ε απαίηεζε απόθξπςεο αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. Δπνκέλσο, εληζρύεηαη ε 
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άπνςε όηη ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα παξεκβιεζνύλ θαη λα 

αιινηώζνπλ ηε ζρέζε ησλ δύν κεηαβιεηώλ.  

πκπεξαζκαηηθά, σο πξνο ηηο επηπηώζεηο ηεο επηθαλεηαθήο δξάζεο θαηά ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε πειάηεο θαη κε ζπλαδέιθνπο, πξνέθπςε όηη επηδξά ζρεηηθά πην 

επηβαξπληηθά όηαλ νη ζρέζεηο αθνξνύλ πειάηεο. πγθεθξηκέλα, δηαηήξεζε ηε ζρέζε 

ηεο κε ηνλ θπληζκό κόλν κε ηνπο πειάηεο, ελώ ε αλαπζεληηθόηεηα ζηελ εξγαζία, 

παξόηη ίζρπζε θαη γηα ηηο δύν πεξηπηώζεηο, ε ζρέζε κε ηελ επηθαλεηαθή δξάζε ήηαλ 

πςειόηεξε ζηελ πεξίπησζε ησλ πειαηώλ. Παξόια απηά, ε ζεκαζία ηεο 

αλαπζεληηθόηεηα ζηελ εξγαζία σο επίπησζε από ηελ άζθεζε επηθαλεηαθήο δξάζεο 

πξνο ζπλαδέιθνπο, δελ κπνξεί λα αγλνεζεί. 

Ζ βαζύηεξε δξάζε, ζηελ πεξίπησζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε πειάηεο εκθάληζε ζεηηθή 

ζρέζε κε όιεο ηηο επηπηώζεηο εθηόο ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηελ εξγαζία κε ηελ νπνία 

δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. ηελ πεξίπησζε αιιειεπίδξαζεο κε 

ζπλαδέιθνπο, ζεηηθή ζρέζε εκθάληζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηελ 

αλαπζεληηθόηεηα, ελώ κε ηηο άιιεο δύν δελ δηαπηζηώζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε.  

Δπηθεληξώλνληαο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε αλάιπζε παιηλδξόκεζεο δελ 

επηβεβαίσζε ην απνηέιεζκα ηεο ζπζρέηηζεο νύηε γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε πειάηεο 

νύηε κε ζπλαδέιθνπο. Καζώο ζρεηηθέο έξεπλεο εληνπίζζεθαλ κόλν σο πξνο ηνπο 

πειάηεο, ην απνηέιεζκα γηα ηνπο πειάηεο, είλαη ζύκθσλν κε ησλ Montgomery et al. 

(2006) θαη ησλ Brotheridge θαη Grandey (2002). Οη Brotheridge θαη Grandey (2002) 

εληόπηζαλ ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε, ε νπνία όκσο δελ επηβεβαηώζεθε ζηελ αλάιπζε 

παιηλδξόκεζεο. Όζνλ αθνξά ηνλ θπληζκό, ζπζρέηηζε κε ηε βαζύηεξε δξάζε 

εληνπίζζεθε κόλν ζηελ πεξίπησζε ησλ πειαηώλ, ηελ νπνία όκσο ζρέζε δελ 
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επηβεβαίσζε ε αλάιπζε παιηλδξόκεζεο. πλεπώο, ν θπληζκόο σο επίπησζε ηεο 

βαζύηεξεο δξάζεο δελ επηβεβαηώζεθε γηα θακία από ηηο δύν πεξηπηώζεηο. Αληίζηνηρν 

ήηαλ ην εύξεκα ησλ Montgomery et al. (2006). Ζ αλαπζεληηθόηεηα ζηελ εξγαζία, 

εληνπίζζεθε λα έρεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζεο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ελώ ε ζρέζε 

απηή δηαηεξήζεθε αλ θαη κεησκέλε θαη κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο αίζζεζεο 

ζπλεθηηθόηεηαο θαη ζπρλόηεηα αιιειεπίδξαζεο γηα ηνπο πειάηεο, θαη ηεο αίζζεζεο 

ζπλεθηηθόηεηαο, αξλεηηθήο δηάζεζεο, θαη επαγγεικαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ ζπλαδέιθσλ. εκεηώλεηαη όηη ε ζρέζε κεηαμύ βαζύηεξεο δξάζεο θαη 

αλαπζεληηθόηεηαο ζηελ εξγαζία ήηαλ ειαθξώο ηζρπξόηεξε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε πειάηεο από όηη κε ζπλαδέιθνπο. Ζ ηθαλνπνίεζε από ηελ 

εξγαζία δελ εκθάληζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε ζε θακία από ηηο δύν 

πεξηπηώζεηο.  

πλεπώο, ε ζηξαηεγηθή ηεο βαζύηεξεο δξάζεο, ιεηηνπξγεί επηβαξπληηθά ζηνπο 

εξγαδόκελνπο κόλν σο πξνο ην αίζζεκα αλαπζεληηθόηεηαο ζηελ εξγαζία, είηε απηνί 

αιιειεπηδξνύλ κε πειάηεο είηε κε ζπλαδέιθνπο, επηδξώληαο κόλν ζηε. πγθξίλνληαο 

ηηο δύν πεξηπηώζεηο αιιειεπίδξαζεο, ε ζρέζε αλαπζεληηθόηεηαο θαη βαζύηεξεο 

δξάζεο είλαη ειαθξώο εληνλόηεξε θαηά ηελ  αιιειεπίδξαζε κε πειάηεο.  

πγθξίλνληαο ηηο δύν ζηξαηεγηθέο, πξνθύπηεη όηη ε επηθαλεηαθή δξάζε είλαη 

γεληθόηεξα πην επηδήκηα ζε ζρέζε κε ηε βαζύηεξε, όπσο άιισζηε πξνηείλνπλ ε 

Hochschild (1983) θαη νη Brotheridge θαη Grandey (2002). 

ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο ηεο αξλεηηθήο ζπκθσλίαο, δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κε θακία από ηηο ππό εμέηαζε δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο επεκεξίαο 

ή ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ αιιειεπίδξαζε κε πειάηεο θαη κε 

ζπλαδέιθνπο. Σν απνηέιεζκα απηό δελ είλαη ζύκθσλν κε ηελ έξεπλα ησλ Moira 
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Mikolajczak et al (2007), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ ηελ αξλεηηθή ζπκθσλία σο 

μερσξηζηή ζηξαηεγηθή, ε νπνία κάιηζηα ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. 

ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο ηεο αξλεηηθήο ζπκθσλίαο, δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κε θακία από ηηο ππό εμέηαζε δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο επεκεξίαο 

ή ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ αιιειεπίδξαζε κε πειάηεο θαη κε 

ζπλαδέιθνπο. Σν απόηειεζκα απηό δελ είλαη ζύκθσλν κε ηελ έξεπλα ησλ Moira 

Mikolajczak et al (2007), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ ηελ αξλεηηθή ζπκθσλία σο 

μερσξηζηή ζηξαηεγηθή, ε νπνία κάιηζηα ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. 

Παξάιιεια, ζηελ παξνύζα εξγαζία εμεηάζηεθε θαη ε ζεηηθή ζπκθσλία, θαηά ηελ 

νπνία ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ην άηνκν γλήζηα ληώζεη θαη εθθξάδεη ζπκπίπηνπλ κε 

απηά πνπ ε επηρείξεζε απαηηεί. ύκθσλα κε ηνπο Kruml θαη Geddes (2000), ε ζεηηθή 

ζπκθσλία δελ απνηειεί ιόγν πξόθιεζεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δηόηη δελ 

απνηειεί ζπλαηζζεκαηηθή αζπκθσλία αθνύ ν εξγαδόκελνο απζνξκήησο ληώζεη θαη 

εθθξάδεη ό,ηη απαηηείηαη. 

ηελ πεξίπησζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε πειάηεο, κέζσ ηεο αλάιπζεο ζπζρέηηζεο 

πξνέθπςε αξλεηηθή ζρέζε ηεο ζεηηθήο ζπκθσλίαο κε όιεο ηηο ππό εμέηαζε δηαζηάζεηο 

εξγαζηαθήο επεκεξίαο εθηόο ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηελ εξγαζία κε ηελ νπνία 

πξνέθπςε ζεηηθή ζρέζε. Οη Moira Mikolajczak et al (2007) εμέηαζαλ ηε ζρέζε ηεο 

ζεηηθήο ζπκθσλίαο  κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, θαηαιήγνληαο ζε αξλεηηθή 

ζρέζε κεηαμύ ηνπο. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα, είλαη ζρεηηθή ζπκθσλία κε ην 

απνηέιεζκα ησλ Moira Mikolajczak et al (2007). Χζηόζν, ε αλάιπζε παιηλδξόκεζεο 

δελ επηβεβαίσζε ηηο ζρέζεηο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 
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από ηελ εξγαζία. Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε κε ηνλ θπληζκό, απηή παξέκεηλε θαη κεηά ηελ 

εηζαγσγή ηεο αξλεηηθήο δηάζεζεο θαη ηεο αίζζεζεο ζπλεθηηθόηεηαο, αιιά 

εμαιείθζεθε κε ηελ επίδξαζε ησλ επαγγεικαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Αληίζηνηρε 

ήηαλ ε επίδξαζε ησλ επαγγεικαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζηε ζρέζε κε ηελ 

αλαπζεληηθόηεηα ζηελ εξγαζία. ηελ πεξίπησζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε 

ζπλαδέιθνπο, ε ζεηηθή ζπκθσλία παξνπζίαζε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε όιεο ηηο 

δηαζηάζεηο εθηόο ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηελ εξγαζία κε ηελ νπνία δελ βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. ε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο ζπζρέηηζεο, δελ 

επαιεζεύζεθε ε ζρέζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηε ζρέζε κε ηνλ 

θπληζκό εμάιεηςε ε αίζζεζε ζπλεθηηθόηεηαο. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πειαηώλ, ην απνηέιεζκα απηό δελ είλαη ζύκθσλν κε ησλ Moira Mikolajczak et al 

(2007). Χο πξνο ηελ αλαπζεληηθόηεηα, πξνέθπςε όηη ε αξλεηηθή ζρέζε κε ηε ζεηηθή 

ζπκθσλία παξακέλεη θαη κεηά ηελ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο κε κεηαβιεηέο 

πξόβιεςεο ηελ αίζζεζε ζπλεθηηθόηεηαο, ηελ αξλεηηθή δηάζεζε θαη ηα επαγγεικαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν απνηέιεζκα απηό θαίλεηαη ινγηθό θαζώο, όπσο πξναλαθέξζεθε, 

ε ζεηηθή ζπκθσλία εθθξάδεη ηελ ηαύηηζε πξαγκαηηθώλ, εθθξαδόκελσλ θαη 

απαηηνύκελσλ ζπλαηζζεκάησλ.  

πκπεξάζκαηα 

Ζ παξνύζα κειέηε πξνζπάζεζε λα δηεπξύλεη ηελ θαηαλόεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο σο πξνο ηεο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο ζηελ εξγαζηαθή επεκεξία. 

Ζ επηδησθόκελε απηή δηεύξπλζε έγθεηηαη ζηε εμέηαζε εξγαδνκέλσλ ζε ηνκείο πέξαλ 

ησλ θιαζζηθά ζεσξνύκελσλ σο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζηε κειέηε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κε ζπλαδέιθνπο θαη όρη κόλν κε πειάηεο. Αθνινπζεί αλαθνξά ζηα 
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ηδηαίηεξα επξήκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο αλά ρείξαο κειέηεο θαζώο θαη ηηο 

δπλαηόηεηεο γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 

πγθξίλνληαο ηηο δηαθνξέο ησλ δύν επαγγεικαηηθώλ θαηεγνξηώλ σο πξνο ηα επίπεδα 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθό εύξεκα απνηειεί ε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζην κέζν όξν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, νξηαθά κελ αιιά 

πςειόηεξνπ, γηα ηνπο εξγαδόκελνπο όρη ζηελ πξώηε γξακκή όπσο ζα ήηαλ 

αλακελόκελν αιιά ζε άιια επαγγέικαηα. Σν απνηέιεζκα απηό, ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία εμέηαζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ζε έλα εύξνο εξγαδνκέλσλ πέξα απηώλ πνπ θιαζζηθά 

ζεσξείηαη όηη πξνθαινύλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. εκεηώλεηαη όηη θαζώο ε 

δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάιε ζε απόιπηεο ηηκέο, ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ κε επηθύιαμε. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηεξεύλεζε ελδερόκελεο δηαθνξνπνίεζεο ζρεηηθά κε ην πνηεο 

ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε πειάηεο θαη πνηεο κε 

ζπλαδέιθνπο, νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο παξαηεξνύκελεο δηαθνξέο, δηθαηνινγνύλ 

πεξαηηέξσ εμέηαζε, ηδηαίηεξα ιακβάλνληαο ππόςε ηηο κηθξέο δηαθνξέο ζε επίπεδν 

απόιπησλ ηηκώλ. Γπζηπρώο, ζηελ αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ δελ πξνέθπςε ζπλδπαζκόο 

ζρέζεσλ πνπ ζα κπνξνύζε λα εμεγήζεη αζθαιέζηεξα ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηε ρξήζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο ζε πειάηεο θαη ζε ζπλαδέιθνπο. Δλδερνκέλσο, ε ζπκπεξίιεςε 

δηαθνξεηηθώλ κεηαβιεηώλ πνπ εθθξάδνπλ πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, λα ζπλέβαιε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζηξαηεγηθήο.  

Παξάιιεια, ε εμέηαζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο αλάινγα κε 

ην αλ απηή αζθείηαη πξνο πειάηεο ή ζπλαδέιθνπο, δηθαηνιόγεζε ηελ αλαγθαηόηεηά 

ηεο θαζώο ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο δύν πεξηπηώζεηο ήηαλ παξόκνηα. πλεπώο, ν 
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πεξηνξηζκόο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο σο θαηάζηαζεο κόλν θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε πειάηεο, πεξηνξίδεη ηελ θαηαλόεζε απηήο θαη ησλ επηπηώζεσλ ηεο.  

Δπίζεο, ε πηνζέηεζε ηεο αίζζεζεο ζπλεθηηθόηεηαο σο κεηαβιεηήο πξόβιεςεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε, νξίζηεθε σο ζεκαληηθή θαζώο κέζα από ηηο αλαιύζεηο 

ζπζρέηηζεο θαη παιηλδξόκεζεο, απνδείρζεθε όηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζρέζε 

κεηαμύ ησλ κειεηώκελσλ επηπηώζεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξγαζίαο. πλεπώο, απνηειεί κεηαβιεηή πνπ πηζαλόλ λα ρξήδεη ηδηαίηεξεο κειέηεο 

ζην πιαίζην θαηαλόεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο.  

ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη, παξάιιεια, λα ζπκπεξηιεθζεί ην γεγνλόο 

όηη ην δείγκα απνηεινύζε δείγκα επθνιίαο, δεκηνπξγώληαο επηθπιάμεηο γηα ηε 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δπηθπιάμεηο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη γελίθεπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ δεκηνπξγεί θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, εηδηθά θαηά ηηο 

ζπγθξίζεηο κεηαμύ επαγγεικαηηθώλ θαηεγνξηώλ.  

Δπηπξόζζεηα, παξόηη δηεξεπλήζεθαλ νη ζρέζεηο κεηαμύ ζηξαηεγηθώλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ επηπηώζεώλ ηεο, δελ απνηέιεζε αληηθείκελν 

κειέηεο ε θαηαλόεζε ηνπ κεραληζκνύ κέζσ ησλ νπνίσλ πξνθύπηνπλ νη ζρέζεηο 

απηέο. Σν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε θξίλεηαη απαξαίηεην, 

ιακβάλνληαο βέβαηα ππόςε ηόζν έλα εύξνο επαγγεικάησλ όζν θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ζπλαδέιθνπο.  

Σέινο, ηδηαίηεξα σο ζεκαληηθόο έρεη αλαδεηρζεί ν ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θαζώο έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηε ζεηηθή ηνπ ζπκβνιή 

ζηελ κείσζε ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο κπνξνύλ, θαηαξράο, λα απνηειέζνπλ αθνξκή 

γηα ηε κειέηε ηνπ ξόινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνο 
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ζπλαδέιθνπο αιιά θαη πειάηεο, ζε έλα δηεπξπκέλν πεδίν επαγγεικάησλ. Καηά 

δεύηεξνλ, ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ην ζεκαίλνληα 

ξόιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ εξγαζία. Ζ επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζε επαγγέικαηα πνπ δελ έρνπλ σο βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπο ηελ 

εμππεξέηεζε πειαηώλ, θξίλεηαη νπζηώδεο γηα ηελ επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ απηώλ 

θαη θαη’ επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ – εξγνδνηώλ. 

πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηελ παξνύζα έξεπλα πξνηείλεηαη όηη ε ζεσξία γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο, ζα κπνξνύζε λα βειηησζεί θαη λα 

πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδόκελνπο αθόκα πεξηζζόηεξα, ιακβάλνληαο ππόςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελόο εύξνπο επαγγεικάησλ, ηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο, θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη ζύγρξνλνη εξγαδόκελνη 

ιεηηνπξγνύλ .   
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Παξάξηεκα 

Δξσηεκαηνιόγην 

Δγώ θαη ε Δξγαζία κνπ 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιόγην απνηειεί κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζην 

πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηε πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ηόρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, είλαη ε δηεξεύλεζε 

ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ εξγαζία ζαο θαη ηηο ζρέζεηο ζαο κε πειάηεο θαη 

ζπλαδέιθνπο.  

Παξαθαιώ, απαληήζηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. Ζ θαηαρώξεζε ησλ απαληήζεσλ 

γίλεηαη επηιέγνληαο "Τπνβνιή" ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. Παξαθαιώ, 

ζπκκεηέρεηε ζηελ έξεπλα κόλν κία θνξά. Ζ αλσλπκία ησλ απαληήζεώλ ζαο 

δηαζθαιίδεηαη ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο έξεπλαο. Χζηόζν, ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε 

λα ελεκεξσζείηε γηα ηα πξνζσπηθά ζαο απνηειέζκαηα, ζπκπιεξώζηε ηε δηεύζπλζε 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζαο ζην πεδίν πνπ εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ επηινγή 

"Τπνβνιή".  

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ή δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα, κπνξείηε λα 

επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ: 

k.bousaki@gmail.com. 

 

αο επραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζεηηθή ζαο αληαπόθξηζε.  

Με εθηίκεζε, 

Καηεξίλα Μπνπζάθε  

 

mailto:k.bousaki@gmail.com
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- Γεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία - 

1. Φύιν 

 Άλδξαο 

 Γπλαίθα 

 

2. Ζιηθία(έηε)  

 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 Άγακνο/ε 

 Έγγακνο/ε 

 ε ζπκβίσζε 

 Γηαδεπγκέλνο/ε 

 Αξξαβσληαζκέλνο/ε 

 Υήξνο/α 

 

4. Έρεηε παηδηά; 

 Ναη 

 Όρη 

 

5. Δάλ έρεηε παηδηά, ζεκεηώζηε πόζα παηδηά έρεηε ειηθίαο:  

Εάλ δελ έρεηε παηδηά, παξαθαιώ πξνρωξήζηε ζηελ επόκελε εξώηεζε. 

  

0 1 2 3 >3 
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0 1 2 3 >3 

 

0-5 ρξνλώλ 

       

6-11 

ρξνλώλ        

12-16 

ρξνλώλ        

>16 ρξνλώλ 

       

 

6. Δθπαίδεπζε 

Παξαθαιώ, επηιέμηε ην επίπεδν ζπνπδώλ ζαο (αθόκα θαη αλ δελ ην έρεηε 

νινθιεξώζεη). 

 Γεκνηηθό 

 Γπκλάζην 

 Γεληθό/ Δληαίν Λύθεην 

 Σερληθό Λύθεην/ Σ.Δ.Δ./ ΔΠΑΛ 

 Η.Δ.Κ./ Λνηπέο ρνιέο Δπαγγ. Καηάξη. 

 ΑΣΔΗ 

 ΑΔΗ 

 Μεηαπηπρηαθό 

 Γηδαθηνξηθό 

 Άιιν:  
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7. Μνξθή εξγαζίαο 

 Ανξίζηνπ ρξόλνπ (πιήξεο απαζρόιεζε) 

 Ανξίζηνπ ρξόλνπ (κεξηθή απαζρόιεζε) 

 Οξηζκέλνπ ρξόλνπ (πιήξεο απαζρόιεζε) 

 Οξηζκέλνπ ρξόλνπ (κεξηθή απαζρόιεζε) 

 ύκβαζε έξγνπ 

 Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο 

 Δπηρεηξεκαηίαο 

 Άιιν:  

 

8. Σνκέαο εξγαζίαο 

 Γεκόζηνο ηνκέαο 

 Ηδησηηθόο ηνκέαο 

 

9. Έρεηε ππό ηελ επνπηεία ζαο άιινπο εξγαδόκελνπο; 

 Όρη 

 Ναη 

 

10. Υξόληα εξγαζίαο ζηνλ/ζηελ εξγνδόηε/ νξγαληζκό/ επηρείξεζε όπνπ ηώξα 

εξγάδεζηε  
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11. Δπάγγεικα 

Παξαθαιώ, πξνζδηνξίζηε κε ζαθήλεηα ην επάγγεικά ζαο.  

 

12. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ζαο, πόζν ζπρλά αιιειεπηδξάηε: 

 

  

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ 

Πάξα 

πνιύ  

κε πειάηεο 

       

κε ζπλαδέιθνπο 

       

 

13. ε πεξίπησζε πνπ αιιειεπηδξάηε κε πειάηεο ή/ θαη κε ζπλαδέιθνπο, πόζν 

ζεκαληηθέο γηα ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηά ζαο είλαη νη αιιειεπηδξάζεηο απηέο; 

Παξαθαιώ, απαληήζηε κόλν γηα ηηο ζρέζεηο (πειάηεο/ ζπλάδειθνη) πνπ ζαο αθνξνύλ. 

 

  

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ 

Πάξα 

πνιύ  

κε πειάηεο 

       

κε ζπλαδέιθνπο 

       

 

14. Ο/ Ζ εξγνδόηεο/ νξγαληζκόο/ επηρείξεζε όπνπ εξγάδεζηε, απαηηεί λα εκθαλίδεηε 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα: 

Παξαθαιώ, απαληήζηε κόλν γηα ηηο ζρέζεηο (πειάηεο/ ζπλάδειθνη) πνπ ζαο αθνξνύλ. 
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Γηαθσλώ 

πνιύ 

Γηαθσλώ 

Ούηε 

δηαθσλώ 

νύηε 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

πκθσλώ 

πνιύ  

ζηνπο πειάηεο 

       

ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο        

 

15. Ο/ Ζ εξγνδόηεο/ νξγαληζκόο/ επηρείξεζε όπνπ εξγάδεζηε, απαηηεί λα θξύβεηε 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζεηε γηα: 

Παξαθαιώ, απαληήζηε κόλν γηα ηηο ζρέζεηο (πειάηεο/ ζπλάδειθνη) πνπ ζαο αθνξνύλ. 

 

  

Γηαθσλώ 

πνιύ 

Γηαθσλώ 

Ούηε 

δηαθσλώ 

νύηε 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

πκθσλώ 

πνιύ  

πειάηεο 

       

ζπλαδέιθνπο 

       

 

 

 

- Ο Δαπηόο κνπ - 
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Παξαθάηω αθνινπζεί κηα ιίζηα από ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα. Επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ηαηξηάδεη θαιύηεξα κε ην πώο ληώζεηε 

γεληθά. Παξαθαιώ, ζπκπιεξώζηε όιεο ηηο ιέμεηο. 

 

  

Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ 

Πάξα 

πνιύ  

16. Αλαζηάησζε 

       

17. ηελνρώξηα 

       

18. Σύςεηο 

       

19. Σξόκν 

       

20. Καρππνςία/ 

Δρζξόηεηα        

21. "Σζαηίια" 

       

22. Νηξνπή 

       

23. Σαξαρή 

       

24. Αλεζπρία 

       

25. Φόβν 

       

Παξαθαιώ, δηαβάζηε πξνζεθηηθά θάζε κία από ηηο παξαθάηω εξωηήζεηο νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε πηπρέο ηεο δωήο καο. Σηε ζπλέρεηα, επηιέμηε ηνλ αξηζκό πνπ εθθξάδεη 

ηελ απάληεζή ζαο.  
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26. Έρεηε ηελ αίζζεζε όηη δε λνηάδεζηε πξαγκαηηθά γηα ό,ηη ζπκβαίλεη γύξσ ζαο; 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Πνιύ ζπάληα ή πνηέ 
       

Πνιύ ζπρλά 

 

27. πλέβε ζην παξειζόλ λα εθπιαγείηε από ηε ζπκπεξηθνξά αηόκσλ πνπ λνκίδαηε 

όηη γλσξίδαηε θαιά; 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Πνηέ δε ζπλέβε 
       

Πάληα ζπλέβαηλε 

 

28. Έρεη ζπκβεί πνηέ λα ζαο απνγνεηεύζνπλ νη άλζξσπνη, ζηνπο νπνίνπο 

βαζηδόζαζηαλ; 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Πνηέ δε ζπλέβε 
       

Πάληα ζπλέβαηλε 

 

29. Μέρξη ηώξα ε δσή ζαο είρε: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Καλέλαλ απνιύησο ζαθή 

ζηόρν ή ζθνπό        

Πνιύ ζαθείο ζηόρνπο 

ή ζθνπό 

 

 

30. Έρεηε ηελ αίζζεζε όηη ζαο ζπκπεξηθέξνληαη άδηθα; 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Πνιύ ζπρλά 
       

Πνιύ ζπάληα ή πνηέ 
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31. Έρεηε ηελ αίζζεζε όηη βξίζθεζηε ζε κηα πεξίεξγε θαηάζηαζε θαη δελ μέξεηε ηη λα 

θάλεηε; 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Πνιύ ζπρλά 
       

Πνιύ ζπάληα ή πνηέ 

 

32. Σν λα θάλεηε ηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε θάζε κέξα είλαη: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Μηα πεγή βαζηάο επραξίζηεζεο 

θαη ηθαλνπνίεζεο        

Μηα πεγή πόλνπ 

θαη πιήμεο 

 

33. Έρεηε πνιύ κπεξδεκέλα ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο; 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Πνιύ ζπρλά 
       

Πνιύ ζπάληα ή πνηέ 

 

34. αο ζπκβαίλεη λα έρεηε ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα πξνηηκνύζαηε λα κελ είραηε; 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Πνιύ ζπρλά 
       

Πνιύ ζπάληα ή πνηέ 

 

35. Πνιινί άλζξσπνη -αθόκα θαη εθείλνη κε δπλαηό ραξαθηήξα- κεξηθέο θνξέο 

αηζζάλνληαη σο απνηπρεκέλνη ζε θάπνηεο θαηαζηάζεηο. Πόζν ζπρλά έρεηε αηζζαλζεί 

θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν ζην παξειζόλ; 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Πνηέ 
       

Πνιύ ζπρλά 
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36. Όηαλ ζπλέβαηλε θάηη, αλαθαιύπηαηε γεληθά όηη: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Δίραηε ππεξεθηηκήζεη ή 

ππνηηκήζεη ηε ζεκαζία 

ηνπ 

       

Δίραηε δεη ηα πξάγκαηα 

ζηηο ζσζηέο ηνπο 

αλαινγίεο 

 

37. Πόζν ζπρλά έρεηε ηελ αίζζεζε όηη ιίγν λόεκα έρνπλ ηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε 

ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή; 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Πνιύ ζπρλά 
       

Πνιύ ζπάληα ή πνηέ 

 

38. Πόζν ζπρλά έρεηε ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ είζηε ζίγνπξνη όηη κπνξείηε λα 

ειέγμεηε; 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Πνιύ ζπρλά 
       

Πνιύ ζπάληα ή πνηέ 

 

 

 

- Δγώ θαη ε εξγαζία κνπ - 

 

Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε πόζν ζπρλά ληώζαηε απηό πνπ πεξηγξάθεηαη όζνλ αθνξά (α) 

ηνπο πειάηεο θαη (β) ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο. Απαληήζηε κόλν γηα ηηο ζρέζεηο (πειάηεο/ 

ζπλάδειθνη) πνπ ζαο αθνξνύλ. 
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39. Αληηδξώ κε θπζηθόηεηα θαη επθνιία ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ: 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

πειαηώλ 
       

ζπλαδέιθσλ 
       

 

40. Δθθξάδσ κε επθνιία ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ε δνπιεηά κνπ απαηηεί από εκέλα 

ζηνπο: 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

πειάηεο 
       

ζπλαδέιθνπο 
       

 

41. Πξνζπνηνύκαη όηη έρσ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξέπεη λα δείμσ ζηνπο: 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

πειάηεο 
       

ζπλαδέιθνπο 
       

 

42. Πξνζπνηνύκαη ζηνπο πειάηεο/ ζπλαδέιθνπο όηη έρσ θαιή δηάζεζε 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

ζηνπο πειάηεο 
       

ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο        
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43. Παίδσ ζέαηξν ώζηε λα αληηκεησπίζσ κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν ηνπο: 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

πειάηεο 
       

ζπλαδέιθνπο 
       

 

44. Βξίζθνκαη ζην ζηνηρείν κνπ όηαλ έρσ λα θάλσ κε: 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

πειάηεο 
       

ζπλαδέιθνπο 
       

 

45. Τπνδύνκαη θάπνην ξόιν όηαλ δνπιεύσ κε: 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

πειάηεο 
       

ζπλαδέιθνπο 
       

 

46. Πηέδσ ηνλ εαπηό κνπ ώζηε λα αλαπηύμσ κέζα κνπ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξέπεη 

λα δείμσ ζηνπο: 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

πειάηεο 
       

ζπλαδέιθνπο 
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47. "Βάδσ κηα κάζθα" ώζηε λα δείμσ ζηνπο πειάηεο/ ζπλαδέιθνπο ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ απαηηεί ε δνπιεηά κνπ από εκέλα 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

ζηνπο πειάηεο 
       

ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο        

 

48. Γνπιεύσ ζθιεξά ώζηε λα ληώζσ πξαγκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξέπεη λα 

δείμσ ζηνπο: 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

πειάηεο 
       

ζπλαδέιθνπο 
       

 

49. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ δείρλσ ζηνπο πειάηεο/ ζπλαδέιθνπο είλαη απζεληηθά 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

ζηνπο πειάηεο 
       

ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο        

 

50. ε δύζθνιεο θαηαζηάζεηο κε πειάηεο/ ζπλαδέιθνπο, ε αλάγθε κνπ γηα 

απζεληηθόηεηα κε θάλεη λα εθθξάζσ ηελ αγαλάθηεζε κνπ: 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 
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Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

ζηνπο πειάηεο 
       

ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο        

 

51. Αληηκέησπνο/ε κε δύζθνινπο πειάηεο/ ζπλαδέιθνπο, ε αλάγθε κνπ γηα 

εηιηθξίλεηα κε νδεγεί ζην λα εθθξάζσ ηελ ελόριεζή κνπ: 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

ζηνπο πειάηεο 
       

ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο        

 

52. ε κηα δύζθνιε ζρέζε κε ηνλ πειάηε/ ζπλάδειθν, ν απζνξκεηηζκόο κνπ κε 

νδεγεί ζην λα εθθξάζσ ηελ ελόριεζή κνπ 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

ζηνπο πειάηεο 
       

ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο        

 

53. Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ δείρλσ ζηνπο πειάηεο/ ζπλαδέιθνπο, είλαη αλάινγα 

κε απηά πνπ ληώζσ: 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 
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Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

ζηνπο πειάηεο 
       

ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο        

 

54. Καηαβάιισ πξνζπάζεηα ώζηε λα ληώζσ πξαγκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξέπεη 

λα δείμσ ζηνπο: 

  
Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Αξθεηέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

 

πειάηεο 
       

ζπλαδέιθνπο 
       

 

 

Παξαθαιώ, δηαβάζηε πξνζεθηηθά θάζε κία από ηηο παξαθάηω δειώζεηο θαη ζεκεηώζηε 

πόζν ζπρλά ληώζαηε απηό πνπ πεξηγξάθεηαη. Παξαθαιώ, αθνινπζήζηε ηελ εμήο 

δηαβάζκηζε: 0= Πνηέ 1= Σρεδόλ πνηέ (Μεξηθέο θνξέο ην ρξόλν ή ιηγόηεξν 2= Μεξηθέο 

θνξέο (Μηα θνξά ην κήλα ή ιηγόηεξν) 3= Ταθηηθά (Μεξηθέο θνξέο ην κήλα) 4= Σπρλά 

(Μηα θνξά ηελ βδνκάδα) 5= Πνιύ ζπρλά (Μεξηθέο θνξέο ηε βδνκάδα) 6= Πάληα 

(Κάζε κέξα) 

 

55. Αηζζάλνκαη ζπλαηζζεκαηηθά εμαληιεκέλνο/ε από ηε δνπιεηά κνπ 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Πνηέ 
       

Πάληα 

 

56. Αηζζάλνκαη εμάληιεζε ζην ηέινο κηαο εξγάζηκεο κέξαο 
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0 1 2 3 4 5 6 

 

Πνηέ 
       

Πάληα 

 

57. Αηζζάλνκαη θνπξαζκέλνο/ε όηαλ ζεθώλνκαη ην πξσί, έρνληαο λα αληηκεησπίζσ 

κηα αθόκε εξγάζηκε κέξα 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Πνηέ 
       

Πάληα 

 

58. Σν λα δνπιεύσ όιε κέξα, κνπ δεκηνπξγεί πξάγκαηη κεγάιε πίεζε 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Πνηέ 
       

Πάληα 

 

59. Αηζζάλνκαη εμνπζελσκέλνο\ε από ηε δνπιεηά κνπ 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Πνηέ 
       

Πάληα 

 

60. ήκεξα ελδηαθέξνκαη ιηγόηεξν γηα ηε δνπιεηά κνπ, ζε ζρέζε κε ηελ επνρή πνπ 

μεθίλεζα 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Πνηέ 
       

Πάληα 

 

61. Έρσ γίλεη ιηγόηεξν ελζνπζηώδεο γηα ηε δνπιεηά κνπ 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Πνηέ 
       

Πάληα 
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62. Θέισ απιώο λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ, ρσξίο λα κε ελνρινύλ 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Πνηέ 
       

Πάληα 

 

63. Αλαξσηηέκαη όιν θαη ζπρλόηεξα θαηά πόζν ε δνπιεηά κνπ ζπλεηζθέξεη ζε 

νηηδήπνηε 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Πνηέ 
       

Πάληα 

 

64. Ακθηζβεηώ ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο δνπιεηάο κνπ 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Πνηέ 
       

Πάληα 

Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε ην βαζκό ζπκθωλίαο ή δηαθωλίαο ζαο κε ηελ παξαθάηω 

δήιωζε. 

 

65. πλνιηθά αηζζάλνκαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο κε ηε δνπιεηά κνπ ζηνλ/ ζηελ 

εξγνδόηε/ νξγαληζκό/ επηρείξεζε όπνπ ηώξα εξγάδνκαη 

 Γηαθσλώ απόιπηα 

 Γηαθσλώ 

 Ούηε δηαθσλώ νύηε ζπκθσλώ 

 πκθσλώ 

 πκθσλώ απόιπηα 
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Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε ην βαζκό ζπκθωλίαο ζαο κε ηηο παξαθάηω δειώζεηο. 

 

  

1. 

Γηαθσλώ 

πνιύ 

2. 

Γηαθσλώ 

3. Ούηε 

δηαθσλώ 

νύηε 

ζπκθσλώ 

4. 

πκθσλώ 

5. 

πκθσλώ 

πνιύ 
 

66. Ο ηξόπνο πνπ 

ελεξγώ ζην ρώξν 

εξγαζίαο είλαη 

πνιύ δηαθνξεηηθόο 

από ηνλ ηξόπν πνπ 

ελεξγώ ζην ζπίηη 

       

67. πλήζσο ληώζσ 

ν εαπηόο κνπ ζηε 

δνπιεηά 
       

68. Αηζζάλνκαη όηη 

δελ κπνξώ λα 

εθθξάζσ ηνλ 

αιεζηλό εαπηό κνπ 

όηαλ είκαη ζηε 

δνπιεηά 

       

69. Όηαλ είκαη ζηε 

δνπιεηά, είκαη 

αβέβαηνο/ε γηα ηα 

''πξαγκαηηθά" κνπ 

ζπλαηζζήκαηα 

       

70. Βαζηθά, πξέπεη 

λα γίλσ έλα άιιν 

πξόζσπν όηαλ 

βξίζθνκαη ζηε 
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1. 

Γηαθσλώ 

πνιύ 

2. 

Γηαθσλώ 

3. Ούηε 

δηαθσλώ 

νύηε 

ζπκθσλώ 

4. 

πκθσλώ 

5. 

πκθσλώ 

πνιύ 
 

δνπιεηά 

71. Αλεζπρώ όηη 

απηή ε δνπιεηά κε 

"ζθιεξαίλεη" 

ζπλαηζζεκαηηθά 

       

 

Οη παξαπάλσ εξσηήζεηο δηεξεπλνύλ πηπρέο ηεο εξγαζίαο ζαο θαη ζπλαηζζήκαηά ζαο. 

Δάλ επηζπκείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεώλ ζαο, 

παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζαο (email) εδώ: 

 


	Περίληψη
	ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
	Εισαγωγή
	Συναισθηματική εργασία (Emotional Labour)
	Θεωρητικές προσεγγίσεις
	Η εννοιολογική προσέγγιση της Hochschild (1983)
	Η εννοιολογική προσέγγιση των Ashforth και Humphrey (1993)
	Η εννοιολογική προσέγγιση των Morris και Feldman (1996)
	Η εννοιολογική προσέγγιση της Grandey (2000)
	Η εννοιολογική προσέγγιση της Pugliesi (1999)

	Στρατηγικές συναισθηματικής εργασίας
	Συνέπειες της συναισθηματικής εργασίας
	Συναισθηματική εργασία και επαγγελματική εξουθένωση
	Συναισθηματική εργασία και μη αυθεντικότητα
	Συναισθηματική εργασία και ικανοποίηση από την εργασία

	Επαγγελματικές διαφορές στη συναισθηματική εργασία και την επαγγελματική εξουθένωση
	Συναισθηματική εργασία: πελάτες και συνάδελφοι
	Στόχος της εργασίας

	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
	Μέθοδος
	Δείγμα
	Ψυχομετρικά εργαλεία
	Δημογραφικά – Επαγγελματικά στοιχεία
	Συναισθηματική εργασία
	Επαγγελματική εξουθένωση
	Αίσθηση μη αυθεντικότητας στην εργασία (Inauthenticity)
	Ικανοποίηση από την εργασία
	Αίσθηση Συνεκτικότητας

	Διαδικασία

	Ανάλυση Αποτελεσμάτων
	Αξιοπιστία ερωτηματολογίου
	Στρατηγικές συναισθηματικής εργασίας για πελάτες και συναδέλφους
	Οι επιπτώσεις της συναισθηματικής εργασίας – Διαφορές μεταξύ επαγγελματικών κατηγοριών
	Στρατηγικές συναισθηματικής εργασίας με πελάτες και με συναδέλφους – Επιπτώσεις
	Σχέσεις με πελάτες
	Σχέσεις με συναδέλφους

	/

	Συζήτηση αποτελεσμάτων
	Στρατηγικές συναισθηματικής εργασίας για πελάτες και συναδέλφους
	Οι επιπτώσεις της συναισθηματικής εργασίας – Διαφορές μεταξύ επαγγελματικών κατηγοριών
	Στρατηγικές συναισθηματικής εργασίας με πελάτες και με συναδέλφους – Επιπτώσεις
	Συμπεράσματα

	Βιβλιογραφία
	Παράρτημα
	Ερωτηματολόγιο



