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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος της παρούσας έρευνας ηµερολογίων ήταν να εξετάσει το φαινόµενο της 

συναισθηµατικά φορτισµένης εργασίας και της εργασιακής δέσµευσης  σε 

τραπεζικούς υπαλλήλους. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη µέτρηση της αλληλεπίδρασης 

µεταξύ επεισοδιακής  εργασιακής δέσµευσης και κανόνων συµπεριφοράς και τη 

σχέση αυτής µε τους µηχανισµούς ρύθµισης του συναισθήµατος κατά τη διάρκεια  5 

τραπεζικών συναλλαγών. Επίσης, εξετάστηκε η συσχέτιση των κανόνων 

συµπεριφοράς των τραπεζικών καταστηµάτων µε τους µηχανισµούς ρύθµισης του 

συναισθήµατος που επιλέγουν οι εργαζόµενοι για να προσαρµοστούν σε αυτούς. 

Επιπλέον, ερευνήθηκε η συσχέτιση των µηχανισµών ρύθµισης µε τη συναισθηµατική 

ασυµφωνία, όπως αυτή προκύπτει από αδυναµία ταιριάσµατος βιούµενου και 

απαιτούµενου συναισθήµατος κατά την αλληλεπίδραση. Στην έρευνα συµµετείχαν 62 

εργαζόµενοι οι οποίοι συµπλήρωσαν ένα γενικό ερωτηµατολόγιο και ένα 

ερωτηµατολόγιο επεισοδίων για κάθε µία από τις 5 συναλλαγές ενώ η έρευνα είχε 

διάρκεια µια εργασιακή ηµέρα. Τα αποτελέσµατα των στατιστικών αναλύσεων 

έδειξαν ότι οι δεσµευµένοι εργαζόµενοι είναι πιθανό να επιλέξουν την επιφανειακή 

προσποίηση συναισθήµατος όταν οι κανόνες συµπεριφοράς είναι σαφείς και ότι τόσο 

η επιφανειακή όσο και η εκ βαθέων ρύθµιση του συναισθήµατος (σε µικρότερο 

βαθµό) σχετίζονται µε τη συναισθηµατική ασυµφωνία 

 

Λέξεις-κλειδιά: Εργασιακή ∆έσµευση, Κανόνες Συµπεριφοράς, Συναισθηµατική 

Ασυµφωνία, Ρύθµιση Συναισθήµατος. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

        Στην παρούσα µελέτη εξετάζεται το φαινόµενο της συναισθηµατικά 

φορτισµένης  εργασίας, το οποίο έχει ποικίλες προεκτάσεις για την κατανόηση της 

εργασιακής πραγµατικότητας. Η  Hochschild (1979, όπως αναφέρει ο Zapf, 2002) 

επισηµαίνει ότι  η συναισθηµατικά φορτισµένη εργασία αφορά στην ποιότητα των 

αλληλεπιδράσεων ανάµεσα σε υπαλλήλους και πελάτες, όπου «πελάτης» εννοείται 

κάθε άτοµο που έρχεται σε επαφή µε τον εργαζόµενο. Σύµφωνα µε τον Zapf  (2002), 

η συναισθηµατικά φορτισµένη εργασία αφορά κυρίως στις αλληλεπιδράσεις (κατά 

βάση τις πρόσωπο µε πρόσωπο), όπου η συναισθηµατική έκφραση από το µέρος του 

εργαζοµένου πρέπει να ακολουθεί συγκεκριµένους κανόνες. Η κοινωνική 

αλληλεπίδραση  πελατών και εργαζοµένων  αποτελεί σύµφωνα µε τους Zapf και  

Holz (2006) το βασικό πυρήνα των επαγγελµάτων παροχής υπηρεσιών. Ένα τέτοιο 

πλαίσιο αποτελεί και το εργασιακό περιβάλλον µιας τράπεζας  και για το λόγο αυτό η 

παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στις αντίστοιχες αλληλεπιδράσεις πελατών και 

τραπεζικών υπαλλήλων.  

        Ο Zapf (2002) εξηγεί ότι στο πλαίσιο της συναισθηµατικά φορτισµένης 

εργασίας οι εργαζόµενοι καλούνται να εκφράσουν συναισθήµατα κατά τις 

αλληλεπιδράσεις τους µε τους πελάτες ώστε οι αλληλεπιδράσεις αυτές να είναι 

θετικές. Αυτό συµβαίνει γιατί οι πελάτες θα προτιµήσουν ευκολότερα τον οργανισµό 

στον οποίο έχουν βιώσει θετικές αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον, µε τον τρόπο αυτό, 

µπορεί να αυξηθεί η εµπιστοσύνη στον οργανισµό και να δηµιουργηθούν ή να 

σταθεροποιηθούν οι πελατειακές σχέσεις. Ένας ακόµη λόγος για τον οποίο η 

συναισθηµατικά φορτισµένη εργασία είναι λειτουργική για τον οργανισµό είναι ότι οι 

πελάτες που βιώνουν θετικά συναισθήµατα έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να 

επιλέξουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός οργανισµού για τον οποίο έχουν 

διαµορφώσει θετική στάση. Όλα τα παραπάνω, αποτελούν λόγους που η 

συναισθηµατικά φορτισµένη εργασία είναι σηµαντικό φαινόµενο µελέτης στους 

οργανισµούς.  

       Για την εξασφάλιση της έκφρασης των επιθυµητών συναισθηµάτων από τους 

εργαζόµενους, οι οργανισµοί θέτουν κανόνες συµπεριφοράς που υποδεικνύουν  τα 

συναισθήµατα που πρέπει να επιδείξει ο εργαζόµενος κατά την αλληλεπίδραση µε το 
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πελάτη. Αυτοί οι κανόνες αυξάνουν την πιθανότητα ο εργαζόµενος να αναγκαστεί να 

ρυθµίσει τις συναισθηµατικές του εκφράσεις ώστε αυτές να συµφωνούν µε τους 

κανόνες συµπεριφοράς ( Diefendorff, Croyle, & Gosserand, 2005). Η ρύθµιση του 

συναισθήµατος µπορεί να γίνει πολύ δύσκολη όταν τα συναισθήµατα δε συµφωνούν 

µε τα συναισθήµατα που το άτοµο θα ήθελε να βιώσει. Η διάσταση αυτή ανάµεσα 

στο συναίσθηµα που επιθυµεί να βιώσει το άτοµο και αυτό που πρέπει να δείξει βάσει 

των κανόνων συµπεριφοράς, αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως συναισθηµατική 

ασυµφωνία (Beal, Trougakos, Weiss, & Green, 2006). 

        Καθώς η συναισθηµατικά φορτισµένη εργασία αφορά στην αποδοχή των 

κανόνων συµπεριφοράς από τον εργαζόµενο και την ανάλογη διαχείριση των 

συναισθηµάτων του, φαίνεται ότι µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευεξία του 

ατόµου έως και την εργασιακή του ευηµερία και επίδοση. Σύµφωνα µε τον Zapf  

(2002), οι συναισθηµατικές απαιτήσεις της εργασίας µπορούν να οδηγήσουν σε 

συναισθηµατική εξουθένωση, ως αποτέλεσµα των συχνών και συναισθηµατικά 

φορτισµένων αλληλεπιδράσεων. Οι Robbins και Judge (2012) επιβεβαιώνουν και 

εµπλουτίζουν την παραπάνω παραδοχή, αναφέροντας ότι η προσπάθεια ποιοτικής 

εξυπηρέτησης των πελατών αποτελεί έντονη απαίτηση για τους εργαζοµένους, η 

οποία µπορεί να οδηγήσει σε επαγγελµατική κόπωση, µειωµένη εργασιακή επίδοση 

και χαµηλή επαγγελµατική ικανοποίηση. 

       Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η µελέτη του φαινοµένου της συναισθηµατικά 

φορτισµένης εργασίας και των συνεπειών της είναι απαραίτητη, καθώς οι 

εργαζόµενοι που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση συχνά 

αντιµετωπίζουν συναισθηµατικές απαιτήσεις τις οποίες δεν µπορούν εύκολα να 

διαχειριστούν (Pugh, Henning-Thurau, & Groth, 2011). Ως εκ τούτου, η µελέτη του 

τρόπου µε τον οποίο οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν τις συναισθηµατικά φορτισµένες 

καταστάσεις στην εργασία τους είναι σηµαντική για την περεταίρω κατανόηση της 

ευεξίας και της επίδοσής τους. Επιπρόσθετα, εφόσον οι συναισθηµατικές απαιτήσεις 

είναι δύσκολο να περιοριστούν  (π.χ. σε κάποια επαγγέλµατα οι αλληλεπιδράσεις µε 

τους άλλους είναι εκ των πραγµάτων συναισθηµατικά φορτισµένες), οι εργαζόµενοι 

πρέπει να βρουν τρόπους µε τους οποίους θα ανταπεξέλθουν στις συναισθηµατικές 

απαιτήσεις ώστε να αποφεύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις αρνητικές 
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επιπτώσεις για τους ίδιους και τον οργανισµό (Martinez-Iñigo, Totterdell, Alcover, & 

Holman, 2007).  

          Σε αυτό το πλαίσιο, οι στόχοι της παρούσας έρευνας  είναι να µελετηθούν οι 

µηχανισµοί ρύθµισης του συναισθήµατος και να αναδειχθούν οι ψυχολογικές 

διεργασίες που εξηγούν τις αρνητικές επιπτώσεις της συναισθηµατικά φορτισµένης 

εργασίας στη συναισθηµατική ασυµφωνία. Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα έρευνα 

εξετάζει µε ποιον τρόπο οι κανόνες συµπεριφοράς σχετίζονται µε συγκεκριµένους 

µηχανισµούς ρύθµισης των συναισθηµατικών απαιτήσεων. Οι κύριες στρατηγικές 

ρύθµισης του συναισθήµατος που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία είναι η 

επιφανειακή προσποίηση (surface acting) και η εκ βαθέων προσποίηση (deep acting) 

(Martinez-Iñigo et al.,2007). Στην πρώτη περίπτωση, οι εργαζόµενοι απλά 

προσποιούνται τα συναισθήµατα που πρέπει να εκδηλώσουν, ενώ στη δεύτερη 

αλλάζουν τα βιωµένα συναισθήµατα µε αυτά που πρέπει να εκφράσουν βάσει των 

κανόνων συµπεριφοράς. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την 

αποτελεσµατικότητα των δύο αυτών µηχανισµών ρύθµισης του συναισθήµατος για τη 

συναισθηµατική ασυµφωνία που βιώνουν οι εργαζόµενοι. Τέλος, η παρούσα έρευνα 

σκοπεύει να µελετήσει σε βάθος τη σχέση µεταξύ κανόνων συµπεριφοράς και 

µηχανισµών ρύθµισης εξετάζοντας το ρυθµιστικό ρόλο της εργασιακής δέσµευσης σε 

αυτή τη σχέση. Η µελέτη της µεταβλητής της εργασιακής δέσµευσης (Schaufeli, 

Salanova, González-Romá,&Bakker,2002) στη σχέση κανόνων συµπεριφοράς και 

επιλογής µηχανισµού ρύθµισης συναισθήµατος θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε 

ποιον από τους δύο µηχανισµούς ρύθµισης είναι πιο πιθανό να επιλέξει ένα άτοµο 

που νιώθει δεσµευµένο, όταν αντιµετωπίζει απαιτητικούς κανόνες συµπεριφοράς. 

Τέλος, θα διερευνηθεί τι πλεονεκτήµατα προσφέρει η επίδραση της µεταβλητής της 

δέσµευσης στη σχέση κανόνων και συναισθηµατικής ρύθµισης. 

1.1 Συναισθηµατικά Φορτισµένη  Εργασία και Κανόνες Συµπεριφοράς 

      Οι εργαζόµενοι που έχουν ως αρµοδιότητά τους την αλληλεπίδραση µε πελάτες, 

ορίζονται ως "εργαζόµενοι πρώτης γραµµής" και αναµένεται από αυτούς να 

ανταπεξέρχονται στις απαιτητικές συναισθηµατικά αλληλεπιδράσεις µε τους πελάτες 

του οργανισµού (Karatepe, 2011). Οι Biron και Veldhoven (2012) αναφέρουν ότι οι 

εργαζόµενοι αυτοί λειτουργούν ως ενδιάµεσοι, συνδέοντας τον οργανισµό µε τους 
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πελάτες που εξυπηρετούν. Για το λόγο αυτό, για τους εργαζόµενους του τοµέα 

εξυπηρέτησης, οι συναισθηµατικά φορτισµένες  καταστάσεις αποτελούν τον πυρήνα 

των εργασιακών τους απαιτήσεων. 

      Οι οργανισµοί προκειµένου να διασφαλίσουν τις θετικές αλληλεπιδράσεις και να 

προωθήσουν τις καλές πελατειακές σχέσεις θεσπίζουν κανόνες συµπεριφοράς, οι 

οποίοι υποδεικνύουν τους τρόπους αντίδρασης και συµπεριφοράς των εργαζοµένων. 

Επιπλέον, τα επαγγέλµατα που περιέχουν την τήρηση κανόνων συµπεριφοράς και 

αφορούν σε εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών, απαιτούν από τον εργαζόµενο να 

διαχειριστεί το πώς θα παρουσιάσει τα συναισθήµατά του καθώς και να προσέξει να 

προσαρµόζονται σε αυτά που απαιτούν οι κανόνες του οργανισµού (Lam & Che, 

2012). Οι κανόνες συµπεριφοράς του εκάστοτε οργανισµού καθορίζουν τα 

συγκεκριµένα συναισθήµατα που πρέπει να επιδεικνύουν οι εργαζόµενοι, τα οποία 

συνήθως είναι θετικά και στοχεύουν στο να µεγιστοποιήσουν την ικανοποίηση των 

πελατών και την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών (Buckner & Mahoney,2012). Οι 

κανόνες συµπεριφοράς απαιτούν από τους εργαζόµενους την επένδυση ενέργειας και 

προσοχής αναφορικά µε τις εκφράσεις τους και αυτό ίσως έχει αρνητική επίδραση 

στην απόδοσή τους. Η διαδικασία αυτή απαιτεί από τον εργαζόµενο να διαµορφώνει 

συνεχώς το συναίσθηµά του, να λαµβάνει υπόψη τους κανόνες συµπεριφοράς και να 

προσπαθεί ταυτόχρονα να είναι εξυπηρετικός και προσιτός προς το πελάτη 

σκεπτόµενος και αυτά που πρέπει να πει και να παρουσιάσει (Buckner & 

Mahoney,2012).      

          Οι κανόνες συµπεριφοράς είναι σταθερές που προσδιορίζουν τη 

συναισθηµατική έκφραση που πρέπει να επιδείξει ο εργαζόµενος κατά τις 

συναλλαγές του στο πλαίσιο της εργασίας του (Buckner & Mahoney, 2012). Επίσης, 

αποτελούν  νόρµες και σταθερές συµπεριφοράς που δείχνουν ποιά συναισθήµατα 

είναι κατάλληλα για µια κατάσταση και επίσης ποια από αυτά τα συναισθήµατα θα 

πρέπει να εκδηλώνονται δηµοσίως (Ekman, 1973, όπως αναφέρεται στον Zapf, 2002).  

Επιπρόσθετα, µπορούν να εννοούνται ή να υπονοούνται και είναι αναπτυγµένοι και 

εδραιωµένοι µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο (Austin, Dore, & O’Donovan, 2008). Για 

παράδειγµα, όταν οι κανόνες συµπεριφοράς υπονοούνται, η συναισθηµατική 

αντίδραση του εργαζόµενου έγκειται αποκλειστικά στη δική του κρίση και επιλογή. 

Οι σαφείς κανόνες συµπεριφοράς αναφέρονται σε διακριτούς εδραιωµένους κανόνες 
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σχετικά µε τα κατάλληλα συναισθήµατα που αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισµα 

και σκοπό του οργανισµού. Οι µη σαφείς κανόνες συµπεριφοράς, οι λεγόµενοι και ως 

‘άγραφοι κανόνες’, έχουν προκύψει µέσα από κοινωνικές ή οργανωσιακές νόρµες. 

Ανεξάρτητα από το αν οι κανόνες συµπεριφοράς εννοούνται ή υπονοούνται, οι 

εργαζόµενοι γενικά αποθαρρύνονται από την έκφραση αρνητικών συναισθηµάτων 

και παροτρύνονται στην έκφραση θετικών συναισθηµατικών αντιδράσεων.  Οι 

Buckner και Mahoney (2012), υποστηρίζουν ότι οι κανόνες συµπεριφοράς που 

θεσπίζει ένας οργανισµός απαιτούν ενέργεια και προσοχή από τους υπαλλήλους 

αναφορικά µε τις συναισθηµατικές τους εκφράσεις, γεγονός που µπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την εργασιακή τους επίδοση. 

       Βέβαια, οι περισσότεροι οργανισµοί έχουν σαφείς και ακριβείς κανόνες για το 

ποιά συναισθήµατα πρέπει να εκφράζουν οι εργαζόµενοι, αλλά και για το πώς και 

πότε πρέπει αυτά τα συναισθήµατα να εκφράζονται (Totterdell & Holman, 2003). Σε 

εργασιακούς ρόλους που σχετίζονται µε την εξυπηρέτηση πελατών, ο τρόπος όπου οι 

εργαζόµενοι διαχειρίζονται τα συναισθήµατά τους και τις εκφράσεις τους µπορεί να 

καθορίσει το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µε τους πελάτες και να επηρεάσει 

θετικά ή αρνητικά το πελάτη να αγοράσει το προϊόν που διαθέτει ο οργανισµός. Για 

παράδειγµα, µέσα σε ένα τραπεζικό περιβάλλον υπάρχουν κανόνες συµπεριφοράς 

που υποδεικνύουν στους εργαζοµένους να έχουν φιλική διάθεση προς τους πελάτες, 

να είναι εξυπηρετικοί, να επεξηγούν, να έχουν υποµονή και να µην είναι επιθετικοί ή 

αγενείς προς τους πελάτες. Οι Chu, Bakker και Murrmann (2012) υποστηρίζουν ότι 

το εργασιακό περιβάλλον που απαιτεί συναισθηµατικά φορτισµένες αλληλεπιδράσεις 

µπορεί να παροµοιαστεί µε ένα θεατρικό χώρο. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι η 

παροχή υπηρεσιών και η αλληλεπίδραση µε τους πελάτες φαίνεται ως µια 

παράσταση, όπου ο εργαζόµενος προσπαθεί να δείξει όσο πιο πειστικά τις σωστές 

συναισθηµατικές αντιδράσεις. 

       Οι εργαζόµενοι που εµπλέκονται µε τη συναισθηµατικά φορτισµένη εργασία και 

έρχονται αντιµέτωποι µε συγκεκριµένους κανόνες συµπεριφοράς, προσπαθούν να 

νιώσουν κάτι άλλο και να γίνουν ο ρόλος που τους ζητείται. Τo γεγονός αυτό 

µακροπρόθεσµα επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα στην εργασιακή ευηµερία τους. Οι 

Totterdell και Holman (2003) αναφέρουν ότι  η έκφραση θετικών συναισθηµάτων 

που ορίζει ο οργανισµός µέσα από τους κανόνες µπορεί να οδηγήσει  σε αρνητικές 
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συνέπειες για τον εργαζόµενο, όπως επαγγελµατική εξουθένωση, η αυτό-αλλοτρίωση 

αλλά και σε συναισθηµατική εξουθένωση. Η κατάσταση αυτή οδηγεί πολύ συχνά 

σύµφωνα µε τους Yang και Chang (2008) σε συναισθηµατική κόπωση καθώς 

αυξάνονται οι ρόλοι που πρέπει να παρουσιάζει ο εργαζόµενος, ενώ επίσης σχετίζεται 

µε την χαµηλή επαγγελµατική ικανοποίηση, η οποία αποτελεί δείκτη εργασιακής 

ευηµερίας. Η Grandey (2000), αναφέρει πως στα πλαίσια της συναισθηµατικά 

φορτισµένης εργασίας, όπου λαµβάνουν χώρα πολλές συναισθηµατικές 

αλληλεπιδράσεις µε πελάτες, το άτοµο δεν έχει τα περιθώρια να αναπληρώσει τους 

συναισθηµατικούς πόρους που δαπάνησε και άρα είναι πιθανό να εµφανιστούν 

αρνητικές επιπτώσεις στα κίνητρά του και στις στάσεις τους απέναντι στην εργασία. 

1.2 Κανόνες Συµπεριφοράς και Ρύθµιση του Συναισθήµατος 

         Η συναισθηµατική εργασία και οι σχετιζόµενοι κανόνες συµπεριφοράς 

επιβάλλουν συνηθέστερα την εκδήλωση θετικών συναισθηµάτων και την απόκρυψη 

αρνητικών συναισθηµάτων, σε υπαλλήλους στον κλάδο της εξυπηρέτησης, όπως 

είναι οι τραπεζικοί υπάλληλοι. Εποµένως,  είναι φυσικό οι εργαζόµενοι να 

αναγκάζονται να αλλάζουν την όποια συναισθηµατική τους κατάσταση προκειµένου 

αυτή να συνάδει µε τους κανόνες συµπεριφοράς του οργανισµού. Η ανάγκη να 

αποκρύπτονται τα αρνητικά συναισθήµατα µιας έντονης ή δυσάρεστης 

αλληλεπίδρασης ή να εκδηλώνουν θετικά συναισθήµατα έτσι ώστε να 

εξυπηρετούνται οι κανόνες συµπεριφοράς, οδηγεί στην ανάγκη εσωτερικής ρύθµισης 

του συναισθήµατος του εργαζοµένου ώστε να παρουσιάζει την επιθυµητή και 

αναµενόµενη συµπεριφορά. 

         Οι κανόνες συµπεριφοράς σχετίζονται µε τη συναισθηµατική ρύθµιση γιατί 

αφορούν στη διαχείριση και την τροποποίηση του εκφραστικού συστατικού του 

συναισθήµατος (Matsumoto, Hee Yoo, Hirayama, & Petrova, 2005). Εφόσον η 

ύπαρξη κανόνων συµπεριφοράς είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των θετικών 

αλληλεπιδράσεων  εργαζοµένων και πελατών, η ύπαρξη της συναισθηµατικής 

ασυµφωνίας και η ανάγκη για ρύθµιση του συναισθήµατος θα υπάρχει σε κάθε 

συναλλαγή. Η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται κυρίως όταν οι εργαζόµενοι βιώνουν 

αρνητικά συναισθήµατα κατά την αλληλεπίδραση και οι κανόνες συµπεριφοράς 

επιβάλλουν θετικά συναισθήµατα (Beal et al., 2006). Ως εκ τούτου το άτοµο θα 
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αναζητήσει, όπως αναφέρθηκε, τρόπους ρύθµισης του συναισθήµατος (επιφανειακή ή 

εκ βαθέων ρύθµιση).  

          Σύµφωνα µε τους Martinez-Iñigo και συν.(2007), η συναισθηµατική ρύθµιση 

αφορά σε αυτόµατες ή ελεγχόµενες διαδικασίες µε τις οποίες τα άτοµα καθορίζουν 

διαφορετικές διαστάσεις των συναισθηµάτων τους και αφορά στην αυτόµατη 

εκδήλωση των οργανωσιακά επιθυµητών συναισθηµάτων. Οι συγγραφείς αυτοί 

επισηµαίνουν ότι η ρύθµιση του συναισθήµατος σύµφωνα µε τους κανόνες 

συµπεριφοράς του οργανισµού είναι αντίθετη µε την αυτόµατη ρύθµιση του 

συναισθήµατος, η οποία είναι µια ασυνείδητη ψυχολογική προσπάθεια και απαιτεί 

χαµηλό επίπεδο ψυχολογικής σύγκρουσης. Η αυτόµατη ρύθµιση του συναισθήµατος 

θα µαρτυρούσε µια αβίαστη και αυθεντική έκφραση θετικών συναισθηµάτων που 

προκύπτει µέσα από τις πελατειακές συναλλαγές. Το γεγονός αυτό δεν συναντάται 

συχνά σε εργαζόµενους, οι οποίοι καθηµερινά έχουν να αντιµετωπίσουν δύσκολες 

αλληλεπιδράσεις µε τους πελάτες που εξυπηρετούν. Εποµένως, για να καταφέρουν να 

επιδεικνύουν τις κατάλληλες συναισθηµατικές εκφράσεις κατά την εξυπηρέτηση των 

πελατών, αναπτύσσουν µηχανισµούς που µιµούνται τη δράση της αυτόµατης 

ρύθµισης. 

        Η παρουσία των κανόνων συµπεριφοράς συνδέεται µε υψηλά επίπεδα 

συναισθηµατικής ρύθµισης καθώς απαιτείται περισσότερος έλεγχος όταν υπάρχουν 

σταθεροί και σαφείς κανόνες συµπεριφοράς παρά όταν τα άτοµα είναι ελεύθερα να 

δείξουν τα συναισθήµατά τους όπως θέλουν (Diefendorff, Erickson, Dahling, & 

Grandey, 2011). Σύµφωνα µε τους Grandey, Fisk, Mattila, Jansen, και Sideman 

(2005), η ύπαρξη κανόνων συµπεριφοράς στους οργανισµούς δηµιουργεί δύο 

µοντέλα στρατηγικών διαχείρισης της εντύπωσης του πελάτη προς τον εργαζόµενο. Η 

πρώτη στρατηγική αφορά στην αληθινή και ειλικρινή παρουσίαση του 

συναισθήµατος ως µια ασυνείδητη αντίδραση στα γεγονότα της αλληλεπίδρασης που 

µπορεί να εκφραστεί µέσω της εκ βαθέων προσποίησης. Ο δεύτερος µηχανισµός 

αφορά στην παρουσίαση ενός συναισθήµατος που είναι ψεύτικο και δοµηµένο, το 

οποίο  ικανοποιεί τις καθιερωµένες προσδοκίες του οργανισµού για την σωστή 

συµπεριφορά του εργαζόµενου προς τον πελάτη, όµως δε συνάδει µε τα πραγµατικά 

συναισθήµατα του εργαζόµενοι. Αυτή η στρατηγική ονοµάζεται επιφανειακή 

προσποίηση του συναισθήµατος. 
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           Συµφώνα µε τους Allen, Pugh, Grandey, και Groth (2010), όταν οι κανόνες 

συµπεριφοράς θέτουν υψηλές απαιτήσεις σχετικά µε τις συναισθηµατικές εκφράσεις, 

καταβάλλεται από τον εργαζόµενο µεγάλη προσπάθεια να ικανοποιηθεί ο στόχος. Οι 

έρευνες σε οργανισµούς που θέτουν κανόνες συµπεριφοράς δείχνουν ότι οι 

εργαζόµενοι που αναµένεται να ρυθµίσουν το συναίσθηµά τους σύµφωνα µε τους 

κανόνες, παρουσιάζουν ψυχολογική αναστάτωση, µειωµένη µυϊκή δύναµη και 

χαµηλή επίδοση σε γνωστικές εργασίες (Goldberg & Grandey, 2007). Εποµένως, η 

ύπαρξη κανόνων συµπεριφοράς και η ρύθµιση του συναισθήµατος δεν είναι έννοιες 

ταυτόσηµες, αλλά διαφορετικές ως προς τη λειτουργία τους και ως εκ τούτου η 

ρύθµιση αφορά στη διαµόρφωση του συναισθήµατος αυτόµατα ή µετά από 

προσπάθεια, ενώ οι κανόνες συµπεριφοράς αποτελούν τις προσδοκίες για τις 

συναισθηµατικές εκφράσεις (Goldberg & Grandey, 2007). 

Οι Buckner και Mahoney (2012), προτείνουν ότι όσο πιο σαφείς και 

συγκεκριµένοι είναι οι κανόνες συµπεριφοράς που θέτει ένας οργανισµός, τόσο πιο 

πιθανό είναι να ρυθµιστούν οι συναισθηµατικές εκφράσεις και να αυξηθούν οι 

συναισθηµατικές απαιτήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Diefendorff και συνεργάτες 

(2011), πραγµατοποίησαν µια έρευνα ανάµεσα σε νοσοκόµους (N=1,461) του 

αµερικάνικου συστήµατος υγείας µε µέσο όρο ηλικίας τα 42 έτη. Τα αποτελέσµατα 

της έρευνας έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των εργαζοµένων για τους κανόνες 

συµπεριφοράς είχαν συσχέτιση µε τους µηχανισµούς ρύθµισης του συναισθήµατος 

τόσο µε την επιφανειακή προσποίηση (r  =,26), όσο και µε την εκ βαθέων 

προσποίηση (r =,32). Επίσης, πρότειναν ότι οι θετικές αντιλήψεις του ατόµου για 

τους κανόνες συµπεριφοράς του οργανισµού που εργάζεται σχετίζονται µε τους 

µηχανισµούς συναισθηµατικής ρύθµισης τόσο άµεσα (διαµορφώνοντας τις 

κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις) όσο και έµµεσα (επηρεάζοντας τον τρόπο που 

αντιλαµβάνονται τα άτοµα τους κανόνες συµπεριφοράς του οργανισµού). Επιπλέον, η 

Grandey (2003), υποστήριξε ότι η επίδραση των κανόνων συµπεριφοράς στην 

επιφανειακή και την εκ βαθέων προσποίηση είναι παρόµοια καθώς και στις δύο 

περιπτώσεις απαιτείται από τους εργαζόµενους να αγνοούν τα συναισθήµατα που 

θέλουν να νιώσουν. 

          Όπως αναφέρουν οι Grandey και συνεργάτες (2005), οι οργανισµοί 

χρησιµοποιούν µεγάλη ποικιλία τεχνικών για να ελέγξουν τις θετικές 
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συναισθηµατικές εκφράσεις των εργαζοµένων όπως µε το να τους εκπαιδεύουν, να 

τους καθοδηγούν και να τους επιβραβεύουν όταν ακολουθούν τους κανόνες 

συµπεριφοράς. Αυτό όµως που δεν µπορεί να πιέσει ο οργανισµός τους εργαζόµενους 

είναι να είναι αληθινά χαµογελαστοί και να διατηρούν το χαµόγελο σε κάθε 

αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Το να παρέχουν οι εργαζόµενοι 

υπηρεσίες χαµογελώντας µπορεί να απαιτείται από την εργασία τους, αλλά η 

ικανοποίηση αυτής της απαίτησης µπορεί να µην είναι αυθεντική. Κάποιοι 

εργαζόµενοι µέσα από τη ρύθµιση του συναισθήµατός τους µπορεί να καταφέρουν να 

είναι ενθουσιώδεις και θετικοί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, όµως δεν είναι 

σίγουρο ότι αυτές οι φαινοµενικά αυθεντικές εκφράσεις είναι στην πρόθεση του 

εργαζοµένου. Το αν τα συναισθήµατα που θα εκδηλωθούν τελικά είναι αυθεντικά ή 

όχι εξαρτάται από τη στρατηγική ρύθµισης την οποία θα επιλέξουν οι εργαζόµενοι να 

εφαρµόσουν για να ανταπεξέλθουν στους κανόνες συµπεριφοράς.  

           Πιο συγκεκριµένα, η συναισθηµατική εργασία και οι σχετιζόµενοι κανόνες 

συµπεριφοράς επιβάλλουν µια θετική συµπεριφορά και µια απόκρυψη αρνητικών 

συναισθηµάτων, σε υπαλλήλους στον κλάδο της εξυπηρέτησης (όπως είναι οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι). Εποµένως,  είναι φυσικό οι εργαζόµενοι να αναγκάζονται να 

αλλάζουν την όποια συναισθηµατική τους κατάσταση προκειµένου αυτή να συνάδει 

µε τους κανόνες συµπεριφοράς του οργανισµού. Η ανάγκη να αποκρύπτονται τα 

αρνητικά συναισθήµατα µιας έντονης ή δυσάρεστης αλληλεπίδρασης ή να 

εκδηλώνονται θετικά συναισθήµατα έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι κανόνες 

συµπεριφοράς οδηγεί στην ανάγκη εσωτερικής ρύθµισης του συναισθήµατος του 

εργαζοµένου ώστε να παρουσιάζει την επιθυµητή και αναµενόµενη συµπεριφορά. 

           Συνοψίζοντας, τα συναισθήµατα που προσποιούνται επιφανειακά αποτελούν 

ψεύτικα (ή µη αυθεντικά) συναισθήµατα που χρησιµεύουν στην αλλαγή της 

συµπεριφοράς για την επιτέλεση κάποιου συγκεκριµένου σκοπού. Όταν οι 

εργαζόµενοι καταβάλλουν προσπάθεια για να διαχειριστούν τα συναισθήµατά τους, 

τείνουν να ρυθµίζουν τις συναισθηµατικές τους εκφράσεις και τα βαθύτερα και 

αληθινά τους συναισθήµατα. Σε περιπτώσεις που οι κανόνες συµπεριφοράς είναι 

κατανοητοί και αποδεκτοί ή έπειτα από µεγάλο χρονικό διάστηµα απασχόλησης, τα 

συναισθήµατα µπορούν αυτόµατα να εκφράζονται επιφανειακά και να 

προσαρµόζονται στην εκάστοτε κατάσταση (Karatepe, 2011). Οι Pugh και 
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συνεργάτες, (2011) προτείνουν ότι οι εργαζόµενοι που προσποιούνται επιφανειακά τα 

συναισθήµατά τους είναι πιθανό να έχουν έλλειψη εναύσµατος ανάµεσα στα 

πραγµατικά τους συναισθήµατα και τις εργασιακές τους απαιτήσεις. Αυτό 

µακροπρόθεσµα µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ευεξία και την 

επαγγελµατική τους ικανοποίηση. 

         Σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν βρέθηκε ότι οι αντιλήψεις των 

εργαζοµένων για τους κανόνες συµπεριφοράς έχουν θετική συσχέτιση µε την 

επιφανειακή προσποίηση καθώς και ότι υπάρχει θετική συσχέτιση στην 

συνειδητοποίηση της ανάγκης για έκφραση θετικών συναισθηµάτων από τους 

εργαζοµένους και την επιφανειακή προσποίηση (Buckner & Mahoney, 2012). Οι  

Diefendorff και συν. (2005) παρουσιάζουν τα ευρήµατα των ερευνών των 

Brotheridge και Grandey (2002), όπου βρέθηκε θετική συσχέτιση τόσο των 

αρνητικών όσο και των θετικών κανόνων συµπεριφοράς µε την επιφανειακή 

προσποίηση του συναισθήµατος. Σύµφωνα µε τους  Austin, Dore και O’Donovan 

(2008), ο τύπος συναισθήµατος που αναµένεται να επιδείξει ο εργαζόµενος, 

καθορίζεται από τους κανόνες συµπεριφοράς του οργανισµού. Επιπλέον, η θετική 

σχέση µεταξύ  κανόνων συµπεριφοράς και επιφανειακής προσποίησης επιβεβαιώθηκε 

και από τις µελέτες των Brotheridge και Lee (2003) καθώς και της Grandey (2003). 

Τα ευρήµατα αυτά οδηγούν στην πρώτη υπόθεση της έρευνας:  

Υπόθεση 1: Οι κανόνες συµπεριφοράς σχετίζονται θετικά µε την επιφανειακή 

προσποίηση. 

        Η στρατηγική  της εκ βαθέων ρύθµισης του συναισθήµατος αφορά στην εστίαση 

των πρωταρχικών συναισθηµάτων σε µια προσπάθεια να αποτραπεί η ανάπτυξη των 

µη κατάλληλων συναισθηµάτων και να δηµιουργηθούν συναισθηµατικές εµπειρίες 

που συνάδουν µε τους κανόνες συµπεριφοράς (Martinez-Iñigo et al., 2007). Όταν οι 

εργαζόµενοι εφαρµόζουν εκ βαθέων προσποίηση, ρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους 

την ώρα που αρχίζουν να βιώνονται µέσω της µετατροπής της αντίληψής τους για την 

κατάσταση και την αλληλεπίδραση. Οι δύο τεχνικές για µεταβολή των αντιλήψεων 

είναι η ανάπτυξη της προσοχής και η γνωστική µετατροπή. Ως ανάπτυξη της 

προσοχής, αναφέρεται η αλλαγή εστίασης των σκέψεων σε καταστάσεις που 

προάγουν τα απαιτούµενα συναισθήµατα. Η γνωστική αλλαγή αφορά στην 
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αξιολόγηση και την εκτίµηση των καταστάσεων µε διαφορετικό τρόπο ώστε να 

αλλάξουν τα συναισθήµατα που προκύπτουν (Totterdell & Holman, 2003). Για 

παράδειγµα, στο τραπεζικό περιβάλλον, είναι πιθανό ένας υπάλληλος κατά τη 

διάρκεια µιας έντονης αλληλεπίδρασης µε έναν επιθετικό πελάτη, να προσπαθήσει να 

ακούσει το πρόβληµα, να κατανοήσει τα συναισθήµατα του πελάτη και να µετριάσει 

το αρνητικό του συναίσθηµα προς το πελάτη δικαιολογώντας τη συµπεριφορά του 

πελάτη. Επίσης, κατά τη διάρκεια µιας αλληλεπίδρασης όπου ο υπάλληλος νιώθει 

αρνητικά συναισθήµατα και επιθυµεί να µην εξυπηρετήσει  τον πελάτη, εστιάζει την 

προσοχή του στο θετικό αποτέλεσµα που θα πρέπει να έχει, στην υποστήριξη που 

λαµβάνει από τον οργανισµό και τους συναδέλφους ή την θετική ανατροφοδότηση 

από τους προϊσταµένους του  για την επίδοσή του. 

       Η σχέση των κανόνων συµπεριφοράς και της εκ βαθέων προσποίησης του 

συναισθήµατος αναδεικνύεται από τους Diefendorff  και συν.(2005) οι οποίοι 

παρουσιάζουν τα ευρήµατα των ερευνών των Brotheridge και Grandey (2002). Στην 

έρευνα αυτή βρέθηκε θετική συσχέτιση τόσο των αρνητικών όσο και των θετικών 

κανόνων συµπεριφοράς µε την εκ βαθέων προσποίηση του συναισθήµατος. 

Επιπρόσθετα, τόσο η έρευνα των Brotheridge  και Lee (2003) όσο και της Grandey 

(2002) επιβεβαιώνουν τη θετική συσχέτιση των κανόνων συµπεριφοράς µε την εκ 

βαθέων προσποίηση. Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Buckner και Mahoney (2012) 

βρέθηκε ότι οι κανόνες που υποδεικνύουν µια θετική συναισθηµατική έκφραση 

σχετίζονται θετικά µε την εκ βαθέων προσποίηση. Τα ευρήµατα αυτά οδηγούν στη 

δεύτερη υπόθεση της έρευνας. 

Υπόθεση 2: Οι κανόνες συµπεριφοράς σχετίζονται θετικά µε την εκ βαθέων 

προσποίηση.  

        Η προηγούµενη ανάλυση δείχνει ότι  οι κανόνες συµπεριφοράς στο πλαίσιο της 

συναισθηµατικής εργασίας, καθορίζουν τα συναισθήµατα του εργαζοµένου καθώς 

τον ωθούν προς τη ρύθµιση των συναισθηµατικών του εκφράσεων προκειµένου να 

είναι φιλικός και θετικός κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων µε τους πελάτες. Οι 

κανόνες συµπεριφοράς µπορούν να ενισχύσουν την εµφάνιση της επιφανειακής αλλά 

και της εκ βαθέων εκδήλωσης του συναισθήµατος καθώς και οι δύο αποτελούν 

στρατηγικές ρύθµισης. Πέρα όµως από αυτό, υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι να 



15 

 

ρυθµίζουν σε ποιο βαθµό οι κανόνες συµπεριφοράς θα οδηγήσουν σε επιφανειακή ή 

εκ βαθέων προσποίηση. Στην παρούσα έρευνα προτείνεται ότι η εργασιακή δέσµευση 

µπορεί να λειτουργήσει ως ένας τέτοιος παράγοντας.  

1.3. Ο Ρυθµιστικός Ρόλος της Εργασιακής ∆έσµευσης 

        Σύµφωνα µε τους Schaufeli και συν. (2002), ως εργασιακή δέσµευση ορίζεται η 

ενεργητική, θετική  κατάσταση κινήτρων σε σχέση µε την εργασία, η οποία µπορεί να 

θεωρηθεί ως αντίθετο της επαγγελµατικής εξουθένωσης και χαρακτηρίζεται από 

αίσθηµα εκπλήρωσης και ολοκλήρωσης. Η εργασιακή δέσµευση αποτελείται  από τις 

διαστάσεις του σθένους, της αφιέρωσης και της απορρόφησης. Το σθένος 

χαρακτηρίζεται από υψηλή ενέργεια, αντοχή, επιθυµία επένδυσης προσπάθειας στην 

εργασία και επιµονή σε δύσκολες καταστάσεις. Η αφιέρωση χαρακτηρίζεται από 

ενθουσιασµό, περηφάνια, έµπνευση και πρόκληση στην εργασία. Τέλος, η 

απορρόφηση αναφέρεται στην απόλυτη συγκέντρωση κατά την επιτέλεση του 

εργασιακού ρόλου και µια χαµηλή επιθυµία απεµπλοκής από την εργασία. Οι Bakker, 

Albrecht, και Leiter (2011) υποστηρίζουν ότι οι δεσµευµένοι εργαζόµενοι βιώνουν 

την εργασία τους ως διαδικασία που παρέχει κίνητρα για δράση καθώς και ως µια 

κατάσταση στην οποία επιθυµούν να αφοσιωθούν, να επικεντρωθούν και να 

καταβάλλουν προσπάθεια. Επίσης, δηµιουργούν θετική ανατροφοδότηση µέσα από 

την εκτίµηση, την αναγνώριση και την επιτυχία. Ο δεσµευµένος εργαζόµενος δεν 

είναι εξαρτηµένος από την εργασία του, έχει ενδιαφέρον για αυτή αλλά δεν οδηγείται 

σε επαγγελµατική εξουθένωση (Βακόλα & Νικολάου, 2012).    

        Η εργασιακή δέσµευση δεν αποτελεί µόνο µια γενική εργασιακή στάση καθώς 

έχουν παρατηρηθεί ενδο-ατοµικές διακυµάνσεις των επιπέδων της δέσµευσης από τη 

µία µέρα στην άλλη ή από τη µια στιγµή στην άλλη, ως αποτέλεσµα του συνεχώς 

µεταβαλλόµενου εργασιακού περιβάλλοντος (Sonnentag, Dormann, & Demerouti, 

2010). Για το λόγο αυτό και στην παρούσα έρευνα θα µελετηθούν οι διακυµάνσεις 

αυτές καθώς η τιµή της εργασιακής δέσµευσης είναι πιθανό να αλλάξει ανάλογα µε 

την αλληλεπίδραση που βιώνει ο εργαζόµενος και να εξαρτάται από το πόσο δύσκολη 

και συναισθηµατικά φορτισµένη θα είναι. Προτιµήθηκε η µελέτη της εργασιακής 

δέσµευσης ως µεταβαλλόµενη µεταβλητή προκειµένου να υπάρξει όσο το δυνατό πιο 

αντιπροσωπευτική εικόνα της συναισθηµατικά φορτισµένης εργασίας αλλά και των 
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συνθηκών κάτω από τις οποίες διαµορφώνεται και µεταβάλλεται η εργασιακή 

δέσµευση. 

Η εργασιακή δέσµευση διαφέρει από την εργασιακή αφοσίωση και την 

οργανωσιακή αφοσίωση, όρους που φαινοµενικά είναι παρόµοιοι αλλά σύµφωνα µε 

τους Hallberg και Schaufeli (2006) παρουσιάζουν διαφορές µε την εργασιακή 

δέσµευση ως προς τις επιπτώσεις που έχουν στην ευεξία του εργαζοµένου. 

Συγκεκριµένα, οι ερευνητές αυτοί υποστηρίζουν ότι το άτοµο που ασχολείται ενεργά 

και βρίσκει τη δουλειά του ενδιαφέρουσα είναι γενικά αφοσιωµένο στην εργασία του 

και µπορεί εύκολα να συνάπτει στενές επαγγελµατικές σχέσεις, αλλά παρόλα αυτά η 

εργασιακή αφοσίωση δεν φαίνεται να σχετίζεται άµεσα µε τη ψυχική υγεία του 

ατόµου.  Επιπρόσθετα, η οργανωσιακή αφοσίωση αφορά στη συναισθηµατική 

σύνδεση του εργαζοµένου µε τον οργανισµό µέσω των κοινών αξιών που 

µοιράζονται. Το χαρακτηριστικό αυτό φαίνεται να επηρεάζεται από χαρακτηριστικά 

της εργασίας και όχι από οργανωσιακούς παράγοντες ενώ παρακινείται και 

παρουσιάζεται κάτω από εµπειρικές καταστάσεις και όχι υπό εσωτερική παρακίνηση. 

Στη βιβλιογραφία έχει ήδη γίνει λόγος για το ρόλο της οργανωσιακής 

αφοσίωσης στο κατά πόσο οι εργαζόµενοι ακολουθούν τους κανόνες συµπεριφοράς 

και αντίστοιχα ποιόν από τους δύο µηχανισµούς επιλέγουν για να ρυθµίσουν το 

συναίσθηµά τους. Στην περίπτωση της οργανωσιακής αφοσίωσης (Hallberg & 

Schaufeli, 2006)  το άτοµο συνδέεται συναισθηµατικά µε τον οργανισµό, αποδέχεται 

τις αξίες του και επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της εργασίας του όµως χωρίς 

την ύπαρξη εσωτερικής παρακίνησης. Οι Yang και Chang (2008) υποστηρίζουν ότι 

ένα αφοσιωµένο στον οργανισµό άτοµο µπορεί να αποδέχεται τις αξίες και τα 

πιστεύω ενός οργανισµού (άρα και τους κανόνες συµπεριφοράς) και να δηµιουργείται 

ένα ψυχολογικό δέσιµο που τον κρατάει πιστό προς τον οργανισµό. Αντίστοιχα, 

αναφέρουν ότι η επιλογή της µη αυθεντικής επιφανειακής προσποίησης είναι 

πιθανότερη όταν το άτοµο δεν νιώθει αποτελεσµατικό προς τις συναισθηµατικές του 

εκφράσεις και όταν παρατηρεί χαµηλή ικανοποίηση από τους πελάτες κατά την 

αλληλεπίδραση. Η επιφανειακή προσποίηση, δεδοµένου του ότι είναι µη γνήσια, 

επηρεάζει τη συµπεριφορά του εργαζόµενου και συνδέεται αρνητικά µε την 

οργανωσιακή αφοσίωση. Αντίθετα προτείνουν ότι η εκ βαθέων προσποίηση του 

συναισθήµατος, επειδή σχετίζεται µε τα βαθύτερα συναισθήµατα του εργαζόµενου 
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και πραγµατικά στοχεύει στην ικανοποίηση και τα θετικά συναισθήµατα του πελάτη, 

θα συνδέεται θετικά µε την οργανωσιακή δέσµευση. 

      Αν και η οργανωσιακή αφοσίωση δεν είναι ταυτόσηµη έννοια µε την εργασιακή 

δέσµευση (Hallberg & Schaufeli, 2006), θα µπορούσαµε να τη συσχετίσουµε µε τη 

λειτουργία που έχει η οργανωσιακή δέσµευση στη συναισθηµατική ασυµφωνία και τη 

συναισθηµατική εξουθένωση (Yang και Chang , 2008) αναδεικνύοντας κοινά σηµεία 

και µηχανισµούς που θα υποστήριζαν µια ενδεχόµενη κοινή βάση για παρόµοια 

λειτουργία της εργασιακής δέσµευσης. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι 

εργαζόµενοι που είναι δεσµευµένοι είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν τους κανόνες 

συµπεριφοράς  του οργανισµού καθώς θα νιώθουν ένα ψυχολογικό δέσιµο µε αυτόν 

και θα αποδέχονται τις συναισθηµατικές απαιτήσεις της εργασιακής τους θέσης. 

Επίσης, αντίστοιχα µε την οργανωσιακή αφοσίωση, ο δεσµευµένος εργαζόµενος είναι 

πιο πιθανό να επιλέξει την εκ βαθέων ρύθµιση του συναισθήµατος ώστε να εκφράσει 

όσο το δυνατόν πιο γνήσια συναισθήµατα κατά την αλληλεπίδραση και να 

προκαλέσει την ικανοποίηση του πελάτη από την εξυπηρέτηση. 

         Επίσης, οι έως τώρα έρευνες έχουν αναδείξει την αφοσίωση στον οργανισµό και 

τους κανόνες συµπεριφοράς ως παράγοντα που καθορίζει την επιλογή του 

µηχανισµού ρύθµισης και θα καθορίσει το βαθµό της συναισθηµατικής ασυµφωνίας. 

(Yang & Chang, 2008; Zapf, 2002).  Η Grandey (2003) δικαιολογεί τα ευρήµατα 

αυτά αναφέροντας ότι αν οι εργαζόµενοι νιώθουν καλά µε την εργασία τους είναι 

λιγότερο πιθανό να υποκρίνονται κατά τις αλληλεπιδράσεις γιατί τα συναισθήµατα 

που νιώθουν είναι σε συµφωνία µε αυτά που πρέπει να δείξουν.  Παρόµοια συστατικά 

της εργασιακής ικανοποίησης παρατηρούνται και στην εργασιακή δέσµευση. Ο 

δεσµευµένος εργαζόµενος  είναι πιθανό να είναι ικανοποιηµένος µε τον εργασιακό 

του ρόλο και άρα να δεχτεί πιο εύκολα να προσαρµοστεί στους κανόνες 

συµπεριφοράς. Εποµένως, παρατηρείται ότι οι θετικές εργασιακές στάσεις (δέσµευση 

στους κανόνες συµπεριφοράς, επαγγελµατική ικανοποίηση, ενεργή εµπλοκή του 

εργαζόµενου και οργανωσιακή δέσµευση) είναι πιθανό να παίξουν ένα ρυθµιστικό 

ρόλο στην σχέση κανόνων συµπεριφοράς και µηχανισµών ρύθµισης του 

συναισθήµατος. Αυτό γιατί η δέσµευση καθορίζει σε ποιο βαθµό οι εργαζόµενοι είναι 

δεκτικοί στους κανόνες συµπεριφοράς και άρα καθορίζει τί είδους µηχανισµό 

ρύθµισης θα επιλέξουν. 
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        Οι κανόνες συµπεριφοράς µπορεί να θεωρηθούν ως ένα είδος εργασιακής 

απαίτησης καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των επαγγελµάτων που αφορούν 

στην εξυπηρέτηση πελατών. Σύµφωνα µε το µοντέλο Εργασιακών Απαιτήσεων-

Πόρων (Bakker& Demerouti, 2007), ως εργασιακές απαιτήσεις ορίζονται οι 

σωµατικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και/ή οργανωτικές πλευρές της εργασίας που 

απαιτούν σωµατική ή ψυχολογική προσπάθεια και επιφέρουν αρνητικές ψυχολογικές 

επιπτώσεις στον εργαζόµενο. Η επίδραση των εργασιακών απαιτήσεων µπορεί να 

περιοριστεί από την ύπαρξη υψηλών εργασιακών πόρων. Σύµφωνα µε τους Bakker 

και Demerouti (2007) οι εργασιακοί πόροι αφορούν σε σωµατικές, ψυχολογικές, 

κοινωνικές και /ή οργανωτικές πλευρές της εργασίας που µπορούν να βοηθήσουν το 

άτοµο να κατακτήσει τους εργασιακούς του στόχους, να προκαλέσουν προσωπική 

ανάπτυξη αλλά κα να µειώσουν το ψυχολογικό κόστος που επιφέρουν οι εργασιακές 

απαιτήσεις. Στην παρούσα έρευνα, προτείνεται η µεταβλητή της εργασιακής 

δέσµευσης ως εργασιακός πόρος που δυνητικά αποτρέπει τις επιπτώσεις των κανόνων 

συµπεριφοράς που αποτελούν εργασιακή απαίτηση σε επαγγέλµατα εξυπηρέτησης 

πελατών. Όταν υπάρχουν υψηλές εργασιακές απαιτήσεις, όπως η ανάγκη 

συναισθηµατικής έκφρασης βάσει των κανόνων συµπεριφοράς, ο δεσµευµένος 

εργαζόµενος µπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις απαιτήσεις και να παρουσιάσει 

υψηλότερα επίπεδα ευεξίας. Η καλύτερη δυνατότητα διαχείρισης των εργασιακών 

απαιτήσεων αφορά και στη ρύθµιση των συναισθηµατικών εκφράσεων σύµφωνα µε 

τους κανόνες συµπεριφοράς και εποµένως είναι πιο πιθανό τα άτοµα µε υψηλότερη 

εργασιακή δέσµευση (υψηλότερα επίπεδα εργασιακών πόρων) να χρησιµοποιήσουν 

περισσότερο τον εκ βαθέων µηχανισµό ρύθµισης συναισθήµατος και λιγότερο τον 

επιφανειακό που σχετίζεται υψηλότερα µε τη χαµηλή εργασιακή ευεξία (Pugh et al., 

2011).  

         Οι Karatepe, Karadas, Khabbaz Azar, και Naderiadip (2013) υποστηρίζουν ότι 

οι εργαζόµενοι σε θέσεις παροχής υπηρεσιών έχουν αυξηµένα επίπεδα ενέργειας και 

είναι ενθουσιασµένοι µε τη δουλειά τους µπορούν να έχουν καλή επίδοση στις 

αλληλεπιδράσεις µε τους πελάτες. Τα χαρακτηριστικά αυτά, που παραπέµπουν στη 

διάσταση του σθένους στην εργασιακή δέσµευση βοηθούν τον εργαζόµενο να 

καταβάλλει µεγαλύτερη προσπάθεια να ικανοποιήσει τις ανάγκες του πελάτη και να 

πετύχει µια θετική αλληλεπίδραση. Επιπλέον, οι Crego, Martinez-Iñigo και Tschan 
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(2013) αναφέρουν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στην επιφανειακή 

προσποίηση και τις υψηλές αυτό-αξιολογήσεις (π.χ. αυτοπεποίθηση, συναισθηµατική 

σταθερότητα) των εργαζοµένων  και ως εκ τούτου είναι πιο πιθανό να προσποιηθούν 

επιφανειακά όσοι εργαζόµενοι  δεν νιώθουν ικανοί να αλλάξουν την αρνητική 

συναισθηµατική τους κατάσταση.  

            Η υπό διερεύνηση ικανότητα της εργασιακής δέσµευσης να ορίζει πώς θα 

χειριστεί ο εργαζόµενος τους κανόνες συµπεριφοράς και κατ’ επέκταση τη 

στρατηγική συναισθηµατικής ρύθµισης που θα επιλέξει, προκύπτει από τη θέλησή 

του να στον οργανισµό απέναντι στον οποίο αισθάνεται σθένος, αφοσίωση και 

απορρόφηση. Σύµφωνα µε τη Yagil (2012), οι δεσµευµένοι εργαζόµενοι εµπλέκονται 

συναισθηµατικά, είναι δεκτικοί προς το κοινωνικό περιβάλλον και πρόθυµοι να 

εξυπηρετήσουν τον πελάτη και ως εκ τούτου η εργασιακή δέσµευση µπορεί να 

επιδράσει θετικά στη σχέση της εκ βαθέων προσποίησης και της αξιολόγησης του 

πελάτη για θετική εξυπηρέτηση.  

       Σύµφωνα µε τα παραπάνω προκύπτει ότι ο εργαζόµενος που είναι δεσµευµένος 

µε την εργασία του έχει µεγαλύτερη θέληση να ασχοληθεί µε την προσωπική του 

συναισθηµατική αυτορρύθµιση ώστε να πετύχει µια περισσότερο αυθεντική και 

φιλική συµπεριφορά προς τον πελάτη. Θα επιθυµεί µε την στάση του αυτή να µην 

επηρεάσει αρνητικά τη δύναµη του οργανισµού και να µη προσβάλλει τους κανόνες 

και τις αξίες που αυτός πρεσβεύει. Η εργασιακή δέσµευση εποµένως λαµβάνει τη 

µορφή του ρυθµιστή της επίδρασης και της ισχύος των κανόνων συµπεριφοράς 

απέναντι στην στρατηγική της συναισθηµατικής ρύθµισης. Ένας δεσµευµένος 

εργαζόµενος είναι πιο πιθανό να θέλει να ακολουθήσει τους κανόνες συµπεριφοράς 

του οργανισµού του και άρα να καταβάλλει µεγαλύτερη ψυχολογική προσπάθεια και 

να έχει ένα πιο αυθεντικό και θετικό αποτέλεσµα. Ως εκ τούτου, µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι τα άτοµα µε υψηλή εργασιακή δέσµευση είναι πιθανότερο να 

χειρίζονται πιο αποτελεσµατικά τους κανόνες συµπεριφοράς και να εµφανίζουν εκ 

βαθέων προσποίηση του συναισθήµατος. Αντίθετα, τα άτοµα µε χαµηλή εργασιακή 

δέσµευση είναι πιο πιθανό να δυσκολεύονται να  χειριστούν αποτελεσµατικά τους 

κανόνες συµπεριφοράς και να εφαρµόζουν την επιφανειακή ρύθµιση. Εποµένως, 

µέσα από την έρευνα θα µελετηθούν οι εξής δύο υποθέσεις, οι οποίες αναπαρίστανται 

στο Γράφηµα 1:  
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Υπόθεση 3. Η  εργασιακή δέσµευση θα λειτουργήσει ως ρυθµιστής στη θετική 

σχέση µεταξύ κανόνων συµπεριφοράς και επιφανειακής προσποίησης µε τρόπο 

ώστε η σχέση θα είναι περισσότερο ισχυρή όταν τα επίπεδα δέσµευσης είναι 

χαµηλά.  

Υπόθεση 4. Η  εργασιακή δέσµευση θα λειτουργήσει ως ρυθµιστής στη σχέση 

στη θετική σχέση µεταξύ κανόνων συµπεριφοράς και επιφανειακής προσποίησης 

µε τρόπο ώστε η σχέση θα είναι περισσότερο ισχυρή όταν τα επίπεδα δέσµευσης 

είναι υψηλά.  
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1.4 Μηχανισµοί Ρύθµισης και Συναισθηµατική Ασυµφωνία 

      Η επίδραση της εργασιακής δέσµευσης στην παραπάνω σχέση είναι σηµαντική 

καθώς οι εργαζόµενοι που είναι δεσµευµένοι είναι πιο πιθανό να χρησιµοποιήσουν 

την εκ βαθέων προσποίηση και άρα να  προλάβουν αρνητικές επιπτώσεις, σε 

αντίθεση µε τους µη δεσµευµένους που είναι πιο πιθανό να επιλέξουν την 

επιφανειακή προσποίηση. Μια από αυτές τις αρνητικές συνέπειες της αδυναµίας 

ρύθµισης του συναισθήµατος είναι η συναισθηµατική ασυµφωνία (Hopp, Rohrmann, 

Zapf, & Hodapp, 2010).  

     Ο όρος της συναισθηµατικής ασυµφωνίας προέρχεται από όρο γνωστική 

ασυµφωνία που εισήχθηκε από τον Festinger το 1957 (όπως βρέθηκε στους Pugh et 

al.,2011). Η θεωρία αυτή, πρότεινε ότι οι γνώσεις που είναι σχετικές µεταξύ τους 

είναι σύµφωνες ή ασύµφωνες όταν έρχονται σε αντίθεση. Οι µη σύµφωνες σκέψεις 

υποδηλώνουν το έντονο στάδιο της γνωστικής ασυµφωνίας που οδηγεί το άτοµο να 

την αποτρέψει. Σύµφωνα µε τους Pugh και συνεργάτες (2011) ως συναισθηµατική 

ασυµφωνία ορίζεται η διαφορά ανάµεσα στο συναίσθηµα που βιώνει ο εργαζόµενος 

και σε αυτό που εκφράζει. Η διαφορά αυτή εµφανίζεται όταν τα συναισθήµατα που 

πρέπει να επιδείξει ο εργαζόµενος ως µέρος των εργασιακών του απαιτήσεων δεν 

ταιριάζουν µε τα συναισθήµατα που νιώθει. Όταν τα συναισθήµατα που βιώνονται 

και που εκφράζονται είναι διαφορετικά µεταξύ τους, προκύπτει ένταση λόγω της 

αίσθησης της µη αυθεντικότητας και της αποξένωσης από τον εαυτό. Επειδή η 

επιφανειακή εκδήλωση συναισθηµάτων είναι εξ ορισµού η έκφραση όσων δεν 

βιώνονται πραγµατικά, θεωρείται η άµεση αιτία συναισθηµατικής ασυµφωνίας και 

µπορεί να είναι καταστρεπτική για το άτοµο. Το άτοµο που βιώνει διαφορά ανάµεσα 

σε αυτά που θέλει να εκφράσει και σε αυτά που αναγκάζεται να εκφράσει έχει 

µεγαλύτερες πιθανότητας χαµηλής εργασιακής ικανοποίησης, εξουθένωσης και 

πρόθεσης φυγής. Οι έρευνες έχουν αναδείξει την υψηλή συσχέτιση της επιφανειακής 

ρύθµισης του συναισθήµατος µε την συναισθηµατική εξουθένωση (Totterdell & 

Holman, 2003; Goldberg & Grandey, 2007) και ένας πιθανός παράγοντας που 

παρεµβαίνει στη σχέση αυτή είναι η συναισθηµατική ασυµφωνία (Hulsheger & 

Schewe, 2011).   
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Οι  Pugh και συνεργάτες (2011) επισηµαίνουν ότι τα βιωµένα και τα 

εκφραζόµενα συναισθήµατα που δεν είναι σχετικά µεταξύ τους, όπως συµβαίνει στην 

επιφανειακή εκδήλωση συναισθηµάτων, συνάδουν µε την ιδέα της γνωστικής 

ασυµφωνίας και παράγουν το ίδιο άγχος και ένταση όπως στην περίπτωση των 

ασύµφωνων γνωστικών σχηµάτων. Η συναισθηµατική ασυµφωνία που ακολουθεί  

την επιφανειακή εκδήλωση συναισθηµάτων, είναι πιθανό να οδηγήσει σε άγχος, 

ένταση και αποξένωση εφόσον η κατάσταση αυτή απειλεί κατά κάποιο τρόπο την 

αυτοαντίληψη του εργαζοµένου. Οι εργαζόµενοι που εκδηλώνουν επιφανειακά τα 

συναισθήµατά τους αντιλαµβάνονται µια έλλειψη συνοχής ανάµεσα σε αυτά που 

πραγµατικά νιώθουν και στις εργασιακές τους απαιτήσεις.  

Σύµφωνα µε τον Zapf (2002), η  επιφανειακή προσποίηση εµπεριέχει  τη 

σύγκρουση µεταξύ βιωµένου και ενκδηλούµενου συναισθήµατος καθώς η 

συναισθηµατική αντίδραση που επιθυµεί το άτοµο έρχεται σε αντίθεση µε τις 

προσδοκίες του ρόλου του σχετικά µε τις συναισθηµατικές εκφράσεις που 

υποδεικνύουν οι κανόνες συµπεριφοράς.  Εξαιτίας της φύσης λοιπόν, η επιφανειακή 

προσποίηση είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε συναισθηµατική ασυµφωνία. Από την 

άλλη, η εκ βαθέων προσποίηση είναι πιο πιθανό να µειώσει τη συναισθηµατική 

ασυµφωνία του εργαζόµενου σχετικά µε τους κανόνες συµπεριφοράς  καθώς τα 

συναισθήµατα έρχονται σε αρµονία µε τις εκφράσεις.  

      Η σχέση της επιφανειακής ρύθµισης του συναισθήµατος και της συναισθηµατικής 

ασυµφωνίας εξετάστηκε σε µελέτη των Totterdell και Holman (2003) και βρέθηκε ότι 

ο συγκεκριµένος µηχανισµός ρύθµισης έχει περισσότερα αρνητικά αποτελέσµατα από 

την εκ βαθέων ρύθµιση του συναισθήµατος και συνδέεται θετικά µε τη 

συναισθηµατική ασυµφωνία.. Την αρνητική επίδραση της επιφανειακής ρύθµισης 

στην εργασιακή ευεξία επισηµαίνουν οι Pugh και συν. (2011). Αυτοί οι συγγραφείς 

αναφέρουν ότι η επιφανειακή προσποίηση είναι καταστροφική καθώς προκαλεί 

συναισθηµατική ασυµφωνία που είναι στρεσογόνος παράγοντας και συγκρούεται  µε 

τις αντιλήψεις και τις επιθυµίες του ατόµου.  

       Τα παραπάνω βιβλιογραφικά ευρήµατα συνηγορούν στην σχέση της 

συναισθηµατικής ασυµφωνίας και της επιφανειακής εκδήλωσης του συναισθήµατος 

καθώς στην εκ βαθέων εκδήλωση, το άτοµο µετατρέπει τα συναισθήµατα και 
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επιθυµεί να το κάνει αλλάζοντας το τρόπο που αποδίδει τη συναισθηµατική του 

συµπεριφορά. Αυτή η παρατήρηση, σε συνδυασµό µε την υπόθεση της επίδρασης της 

εργασιακής δέσµευσης στην επιφανειακή εκδήλωση των συναισθηµάτων, οδηγεί 

στην τέταρτη και πέµπτη ερευνητική υπόθεση:  

Υπόθεση 5 Η επιφανειακή προσποίηση του συναισθήµατος σχετίζεται θετικά 

µε τη συναισθηµατική ασυµφωνία.  

Υπόθεση 6 Η εκ βαθέων προσποίηση του συναισθήµατος σχετίζεται αρνητικά 

µε τη συναισθηµατική ασυµφωνία. 

1.5 Η Παρούσα Έρευνα 

      Καθώς η εργασιακή δέσµευση δεν αποτελεί ένα σταθερό χαρακτηριστικό αλλά 

µια διαρκώς µεταβαλλόµενη εργασιακή στάση, η παρούσα έρευνα θα εξετάσει 

πιθανές ενδο-ατοµικές διαφορές τόσο στην εργασιακή δέσµευση όσο και στους 

µηχανισµούς ρύθµισης του συναισθήµατος και τη συναισθηµατική ασυµφωνία από τη 

µία συναλλαγή στην άλλη κατά τη διάρκεια µιας εργασιακής ηµέρας.  Σύµφωνα µε 

τους Ouweneel, Le Blanc, Schaufeli και Van Wijhe (2012), οι εργασιακές 

καταστάσεις, όπως η εργασιακή δέσµευση και η ρύθµιση των συναισθηµάτων, µπορεί 

να µεταβάλλονται ενδο-ατοµικά κατά τη διάρκεια της ηµέρας, δηλαδή κάποια στιγµή 

το άτοµο µπορεί να νιώθει λιγότερο δεσµευµένο από µια άλλη στιγµή. Ο πλέον 

κατάλληλος τρόπος για τη µελέτη τέτοιων ενδο-ατοµικών διαφορών είναι η µέθοδος 

των ηµερολογίων, η οποία επιτρέπει την καταγραφή των αλλαγών της εργασιακή 

δέσµευσης µέσα στο ίδιο το άτοµο κατά τη διάρκεια της εργασιακής ηµέρας  

(Sonnentag και συν., 2010).  

        Σύµφωνα µε τους  Bolger, Davis,και Rafaeli (2003), το βασικό προτέρηµα της 

έρευνας ηµερολογίων είναι ότι επιτρέπουν την εξέταση των αναφερόµενων 

γεγονότων και εµπειριών στο φυσικό τους πλαίσιο και δίνουν πληροφορίες που δεν 

θα µπορούσαµε να λάβουµε από τα παραδοσιακά ερευνητικά σχέδια. Για παράδειγµα, 

το άτοµο µπορεί να αξιολογήσει διαφοροποιήσεις στα επίπεδα µιας µεταβλητής σε 

µικρά χρονικά διαστήµατα, τις οποίες ένα γενικό ερωτηµατολόγιο δεν µετρά καθώς 

αποσκοπεί σε µια συνολική µέτρηση της µεταβλητής. Η έρευνα ηµερολογίων 
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εστιάζει στη µεταβολή της µεταβλητής υπό εξέταση µέσα στην ίδια την ηµέρα και 

προσφέρει µια πιο αναλυτική καταγραφή της κατάστασης. 

       Επίσης, µε τη µέθοδο των ηµερολογίων µειώνεται δραµατικά η πιθανότητα 

λανθασµένης ανασκόπησης καθώς ελαχιστοποιείται ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ 

της εµπειρίας και της καταγραφής αυτής. Ακόµη, µέσα από την έρευνα ηµερολογίων 

είναι δυνατό να καταγραφεί τί είδους στρατηγικές ρύθµισης του συναισθήµατος   

εφαρµόζει  ένας εργαζόµενος στις  συγκεκριµένες αλληλεπιδράσεις. Κατά αυτό τον 

τρόπο θα ληφθούν υπόψη ενδο-ατοµικές διαφορές µέσα στην ίδια εργασιακή ηµέρα, 

οι οποίες θα συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των εργασιακών εµπειριών. 

2.ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

2.1 ∆ιαδικασία και Συµµετέχοντες  

       Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε στη µελέτη της συναισθηµατικά φορτισµένης 

εργασίας σε τραπεζικούς οργανισµούς, καθώς οι τραπεζικοί υπάλληλοι έρχονται 

αντιµέτωποι καθηµερινά µε πολλούς πελάτες και άρα υψηλά επίπεδα 

συναισθηµατικών απαιτήσεων. Προσεγγίστηκαν 35 τραπεζικοί υπάλληλοι έπειτα από 

επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήµατα και αφού υπήρξε ενηµέρωση σχετικά µε την 

έρευνα και την εθελοντική συµµετοχή τους σε αυτή µέσω της συµπλήρωσης ενός 

ερωτηµατολογίου. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι που προσεγγίστηκαν εργάζονται στην 

εξυπηρέτηση πελατών (ταµείο, δάνεια κτλ) από διαφορετικά τραπεζικά καταστήµατα 

σε τρεις διαφορετικές πόλεις του νοµού Αιτωλοακαρνανίας, το Μεσολόγγι, τη 

Ναύπακτο και το Αγρίνιο. Από τους εργαζόµενους που προσεγγίστηκαν, 27 

συµφώνησαν να συµµετέχουν στην έρευνα, ενώ γενικά υπήρξε µεγάλη δεκτικότητα 

στην παρουσίαση των στόχων της έρευνα από την ερευνήτρια. Η συµµετοχή ήταν 

ανώνυµη και εθελοντική, ενώ οι συµµετέχοντες µπορούσαν να διακόψουν την έρευνα  

όποτε το ήθελαν και για οποιονδήποτε λόγο. Η συµφωνία συµµετοχής των 

εργαζοµένων στην έρευνα αποτελούσε αυτοµάτως και έγκριση συγκατάθεσης. Οι 

συµµετέχοντες µπορούσαν να επικοινωνήσουν µε την ερευνήτρια για οποιαδήποτε 

απορία ή ερώτηση είχαν κατά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων.  

        Η έρευνα αποτελούνταν από δύο τµήµατα.  Το πρώτο µέρος ήταν το γενικό 

ερωτηµατολόγιο µε το οποίο αξιολογούνταν οι γενικές εντυπώσεις των εργαζοµένων 
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για τους κανόνες συµπεριφοράς στον οργανισµό τους και τα δηµογραφικά τους 

χαρακτηριστικά (φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, ο εργασιακός ρόλος και 

οι εβδοµαδιαίες ώρες απασχόλησης). Η συµπλήρωση του πρώτου µέρους µπορούσε 

να γίνει τη στιγµή που δινόταν το ερωτηµατολόγιο ή το πρωί της επόµενης ηµέρας, 

κατά την οποία οι συµµετέχοντες θα συµπλήρωναν το ηµερολόγιο. Το δεύτερο µέρος 

της έρευνα ήταν ένα ηµερολόγιο, µε το οποίο αξιολογούνταν οι διαφορετικές 

αλληλεπιδράσεις µε τους πελάτες κατά τη διάρκεια µιας εργασιακής ηµέρας.  

Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να συµπληρώσουν το ηµερολόγιο πέντε φορές 

µετά την ολοκλήρωσης της συναλλαγής µε πέντε διαφορετικούς (διαδοχικούς) 

πελάτες. Η µόνη προϋπόθεση ήταν ότι οι συναλλαγές θα έπρεπε να είχαν διαρκέσει 

τουλάχιστον πέντε λεπτά. 

      Στο δείγµα που συλλέχθηκε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας προστέθηκε και 

το δείγµα από την έρευνα της Μπιλιάλη (2011), µετά από σχετική έγκριση. Αυτό 

έγινε για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ισχύς για τη µελέτη των υποθέσεων. Το 

δείγµα αυτό από την έρευνα της Μπιλιάλη (N = 35) αποτελούνταν από 13 άνδρες και 

22 γυναίκες µε τη µέση ηλικία των συµµετεχόντων να είναι τα 35 έτη (ΤΑ= 8,03)  και 

ο µέσος χρόνος προϋπηρεσίας τα 6,6 έτη (ΤΑ = 6,44).  

     Το τελικό δείγµα της παρούσας έρευνας αποτελούνταν από 62 τραπεζικούς 

υπαλλήλους και καταγράφηκαν 281 αλληλεπιδράσεις µε πελάτες, µέγεθος που 

αναλογεί σε 4,5 αλληλεπιδράσεις ανά τραπεζικό υπάλληλο. Το τελικό δείγµα 

αποτελούνταν από 23 άνδρες (38,3%) και 37 γυναίκες (61,7%). Η µέση ηλικία των 

συµµετεχόντων ήταν τα 38,3 έτη (ΤΑ = 7,98) ενώ ο µέσος χρόνος προϋπηρεσίας τα 

9,8 έτη (ΤΑ = 6,8). Όλοι οι συµµετέχοντες εργάζονταν µε πλήρες ωράριο και 

απασχολούνταν κατά µέσο όρο 39,7 ώρες (ΤΑ = 4,1)  εβδοµαδιαίως, αλλά ανέφεραν 

ότι οι πραγµατικές ώρες εργασίας τους  ήταν κατά µέσο όρο 42,3 (ΤΑ = 4,8). 

Αναφορικά µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος, το 33,3 % ανέφερε ότι ζει 

µε τον/τη σύζυγο και παιδιά ενώ το 25% µε σύζυγο, χωρίς παιδιά. Οι περισσότεροι 

συµµετέχοντες ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ (41,7%) ενώ το 25% ήταν απόφοιτοι Λυκείου και 

το 23,3% απόφοιτοι ΤΕΙ. Επίσης, το 63,3% του συνολικού δείγµατος ανέφερε ότι δεν 

παίρνει ποτέ εργασία στο σπίτι ενώ το 30% µερικές φορές. Ακόµη, το 63,3 % των 

ερωτηθέντων είχε εποπτικό ρόλο και το 67,1% εργαζόταν στον τοµέα εξυπηρέτησης 

πελατών. 
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2.2.Ψυχοµετρικά Εργαλεία 

Γενικό Ερωτηµατολόγιο 

        Κανόνες Συµπεριφοράς. Οι κανόνες συµπεριφοράς στο χώρο της εργασίας 

µετρήθηκαν µε τη κλίµακα των Diefendorff και συνεργατών (2005). Η κλίµακα αυτή 

αποτελείται από 7 προτάσεις, όπως για παράδειγµα «∆εν απαιτείται από µένα να 

εκφράζω θετικά συναισθήµατα προς τους πελάτες ως κοµµάτι της δουλειάς µου» 

(αντεστραµµένη) και «Μέρος της δουλειάς µου είναι να κάνω τον πελάτη να 

αισθάνεται όµορφα». Για τη µέτρηση αυτών των προτάσεων χρησιµοποιήθηκε 

πεντάβαθµη κλίµακα τύπου Likert, όπου (1) = ποτέ έως (5) = πάντα. Ο δείκτης 

αξιοπιστίας της κλίµακας στην παρούσα έρευνα ανήλθε σε Cronbach’s alpha = ,75. 

      ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά. Με το γενικό ερωτηµατολόγιο αξιολογήθηκαν τα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά των τραπεζικών υπαλλήλων όπως το φύλο, η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης, η φύση και οι ώρες εργασίας, ο 

χρόνος προϋπηρεσίας και η εργασιακή θέση.  

Ηµερολόγιο Αλληλεπιδράσεων 

          Επιφανειακή προσποίηση. Για την µέτρηση της επιφανειακής προσποίησης 

χρησιµοποιήθηκαν οι τρεις προτάσεις  από την έρευνα της Grandey (2003), οι οποίες 

προσαρµόστηκαν έτσι ώστε να αναφέρονται στην κάθε αλληλεπίδραση ξεχωριστά 

(π.χ. «Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής που µόλις ολοκληρώθηκε, προσποιήθηκα 

για να αντιµετωπίσω τον πελάτη µε τον κατάλληλο τρόπο»). Οι απαντήσεις στην 

κλίµακα αυτή αξιολογήθηκαν µε µια επτάβαθµη κλίµακα, όπου  (1) = όχι, διαφωνώ 

απόλυτα και (7) = ναι, συµφωνώ απόλυτα.  Η αξιοπιστία της κλίµακας ήταν 

Cronbach’s alpha = ,90. 

      Εκ βαθέων προσποίηση. Για την µέτρηση της εκ βαθέων προσποίησης 

χρησιµοποιήθηκαν τρεις προσαρµοσµένες προτάσεις από την έρευνα της Grandey 

(2003) που αφορούσαν την κάθε αλληλεπίδραση ξεχωριστά. Ένα παράδειγµα είναι 

«Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, προσπάθησα στην πράξη να βιώσω τα 

συναισθήµατα που έπρεπε να δείξω στον πελάτη». Οι απαντήσεις στην κλίµακα 

αξιολογήθηκαν µε µια επτάβαθµη κλίµακα όπου (1)= όχι, διαφωνώ απόλυτα και (7)= 
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ναι, συµφωνώ απόλυτα. Η αξιοπιστία της κλίµακας ανήλθε σε Cronbach’s alpha = 

,85. 

     Εργασιακή ∆έσµευση. Για τη µέτρηση της εργασιακής δέσµευσης 

χρησιµοποιήθηκαν έξι ερωτήσεις από την κλίµακα Εργασιακής ∆έσµευσης της 

Ουτρέχτης η οποία αναπτύχθηκε από τους Schaufeli και συνεργάτες (2002). Τα 

στοιχεία της κλίµακας  προσαρµόστηκαν ώστε να αναφέρονται στη συγκεκριµένη 

αλληλεπίδραση/συναλλαγή που µόλις προηγήθηκε. Για κάθε διάσταση της 

εργασιακής δέσµευσης χρησιµοποιήθηκαν δύο προτάσεις. Για τη διάσταση του 

σθένους χρησιµοποιήθηκαν προτάσεις όπως: «Κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, 

ένιωσα να πληµµυρίζω από ενεργητικότητα». Για τη διάσταση της απορρόφησης, 

χρησιµοποιήθηκαν προτάσεις όπως: «Ήµουν εντελώς απορροφηµένος/η στην εργασία 

µου» και για τη διάσταση της αφιέρωσης χρησιµοποιήθηκαν προτάσεις όπως: «Η 

εργασία µου µε ενέπνευσε». Οι απαντήσεις δόθηκαν σε µια επτάβαθµη  κλίµακα, 

όπου (1) = διαφωνώ απόλυτα και  (7) = συµφωνώ απόλυτα. Η αξιοπιστία της 

κλίµακας στην παρούσα έρευνα υπολογίστηκε σε Cronbach’s alpha = ,87 

       Συναισθηµατική Ασυµφωνία. Η συναισθηµατική ασυµφωνία των εργαζοµένων 

µετρήθηκε µε τη κλίµακα πέντε ερωτήσεων των Xanthopoulou, Bakker, και 

Fischbach (2013), οι οποίες προσαρµόστηκαν έτσι ώστε να αναφέρονται σε κάθε 

µεµονωµένη αλληλεπίδραση. Ένα στοιχείο της κλίµακας ήταν: «Κατά τη διάρκεια 

της συναλλαγής που µόλις ολοκληρώθηκε, χρειάστηκε να καταπιέσετε τα 

συναισθήµατά σας (π.χ. εκνευρισµό) ώστε για να προβάλετε µια ‘ουδέτερη’ 

εντύπωση;». Τα στοιχεία αξιολογήθηκαν µε τη χρήση µε τη χρήση επταβάθµης 

κλίµακας όπου το (1) = όχι, διαφωνώ απόλυτα έως και το (7) = ναι, συµφωνώ 

απόλυτα. Η αξιοπιστία της κλίµακας ανήλθε σε Cronbach’s alpha = ,88. 
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3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1 Περιγραφική Στατιστική 

    Οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών 

της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1 

Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών της έρευνας  

(N =281). 

Μεταβλητές Μ.Ο Τ.Α 1 2 3 4 5 

1.Κανόνες συµπεριφοράς  4,00 0,49 -     

2.Εκ βαθέων προσποίηση 

αλληλεπίδρασης 

3,21 1,62 ,00 -    

3.Επιφανειακή προσποίηση 

αλληλεπίδρασης  

3,01 1,82 ,07 ,70** -   

4.Εργασιακή δέσµευση 

αλληλεπίδρασης 

4,31 1,54 ,04 ,08 -,15* -  

5.Συναισθηµατική ασυµφωνία 

αλληλεπίδρασης  

3,12 1,58 -,04 ,57** ,71** -,26** - 

Σηµείωση. * p < ,05, ** p < ,01 

     Τα αποτελέσµατα των συσχετίσεων, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, δεν 

επιβεβαιώνουν τις Υποθέσεις 1 και 2 της έρευνας καθώς ούτε η επιφανειακή 

προσποίηση (r = ,07) ούτε η εκ βαθέων προσποίηση (r=,00)  βρέθηκε να σχετίζονται 

στατιστικώς σηµαντικά µε τους κανόνες συµπεριφοράς. Επίσης, από τον Πίνακα 1 

φαίνεται η στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση της εργασιακής δέσµευσης και 

της επιφανειακής ρύθµισης ( r= -.15, p < ,05). Η Υπόθεση 5 επιβεβαιώνεται από τα 

αποτελέσµατα των συσχετίσεων καθώς υπάρχει στατιστικά σηµαντική θετική 

συσχέτιση ανάµεσα στην επιφανειακή προσποίηση και τη συναισθηµατική 

ασυµφωνία (r = ,71, p < ,01). Επιπλέον, η Υπόθεση 6 απορρίφθηκε καθώς βρέθηκε 
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στατιστικά σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στην εκ βαθέων προσποίηση και τη 

συναισθηµατική ασυµφωνία αλλά θετική και όχι αρνητική (r = ,57, p <,01).  

3.2. Εξέταση των Υποθέσεων 

       Για την εξέταση των Υποθέσεων 1 έως και 3  χρησιµοποιήθηκε ανάλυση 

ιεραρχικής παλινδρόµησης. Πιο συγκεκριµένα η Υπόθεση 1, σύµφωνα µε την οποία 

αναµενόταν θετική σχέση ανάµεσα στους κανόνες συµπεριφοράς και την επιφανειακή 

προσποίηση, και η Υπόθεση 3 σύµφωνα µε την οποία η  εργασιακή δέσµευση θα 

λειτουργήσει ως ρυθµιστής στη θετική σχέση µεταξύ κανόνων συµπεριφοράς και 

επιφανειακής προσποίησης εξετάστηκαν ταυτόχρονα στην ίδια ανάλυση. Με τον ίδιο 

τρόπο, η Υπόθεση 2, σύµφωνα µε την οποία αναµενόταν ότι οι κανόνες 

συµπεριφοράς σχετίζονται θετικά µε την επιφανειακή προσποίηση και η Υπόθεση 4, 

σύµφωνα µε την οποία η  εργασιακή δέσµευση θα λειτουργήσει ως ρυθµιστής στη 

θετική σχέση µεταξύ κανόνων συµπεριφοράς και εκ βαθέων προσποίησης, 

εξετάστηκαν ταυτόχρονα στην ίδια ανάλυση ιεραρχικής παλινδρόµησης. Στις 

αναλύσεις αυτές, η επιφανειακή προσποίηση και η εκ βαθέων προσποίηση αποτελούν 

τις εξαρτηµένες µεταβλητές ενώ οι κανόνες συµπεριφοράς είναι  ανεξάρτητη 

µεταβλητή και η εργασιακή δέσµευση κατά την αλληλεπίδραση ο ρυθµιστικός 

παράγοντας της σχέσης. Οι µεταβλητές των κανόνων συµπεριφοράς και της 

εργασιακής δέσµευσης σταθµίστηκαν και µετατράπηκαν σε z-τιµές. Οι τιµές αυτές 

χρησιµοποιήθηκαν για να κατασκευαστεί η µεταβλητή της αλληλεπίδρασης κανόνων 

συµπεριφοράς-εργασιακής δέσµευσης, η οποία αποτελούσε το γινόµενο της z-τιµής 

των κανόνων συµπεριφοράς και της z-τιµής της εργασιακής δέσµευσης κατά την 

αλληλεπίδραση. 

        Τα αποτελέσµατα της ιεραρχικής παλινδρόµησης για την εξαρτηµένη µεταβλητή 

της επιφανειακής προσποίησης (Υποθέσεις 1 και 3) απεικονίζονται στον Πίνακα 2. 

Το πρώτο βήµα της ανάλυσης αφορά στην πρόβλεψη της επιφανειακής προσποίησης 

από τους κανόνες συµπεριφοράς, ενώ το δεύτερο βήµα τη σχέση στης εργασιακής 

δέσµευσης κατά την αλληλεπίδραση και επιφανειακής προσποίησης. Το τρίτο βήµα 

απεικονίζει την πρόβλεψη της επιφανειακής ρύθµισης από την αλληλεπίδραση 

κανόνων συµπεριφοράς και εργασιακής δέσµευσης κατά την αλληλεπίδραση. Η 
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Υπόθεση 1 εξετάζεται κατά το πρώτο βήµα της ανάλυσης παλινδρόµησης, ενώ η 

Υπόθεση 3 εξετάζεται από το τρίτο βήµα της ανάλυσης παλινδρόµησης (Πίνακας 2). 

Πίνακας 2 

 Αποτελέσµατα Ανάλυσης Ιεραρχικής Παλινδρόµησης: Κύριες επιδράσεις κανόνων 

συµπεριφοράς και εργασιακής δέσµευσης και αλληλεπίδραση στην επιφανειακή 

προσποίηση του συναισθήµατος. (N = 281). 

 

Επιφανειακή Προσποίηση Συναισθήµατος  

βήµα Μεταβλητές  β t ∆R2 ∆F 

1 Κανόνες  Συµπεριφοράς 0,11 1,83 0,01 3,35 

2 Εργασιακή ∆έσµευση -,16 ** -2,70**  0,03** 7,29** 

3 Κανόνες Συµπεριφοράς * 

Εργασιακή ∆έσµευση  

0,13* 2,13* 0,04* 4,53* 

Σηµείωση. * p <0,05, **p<0,01 

           Τα αποτελέσµατα του Πίνακα 2 δείχνουν ότι η σχέση µεταξύ κανόνων 

συµπεριφοράς και επιφανειακής προσποίησης δεν είναι στατιστικά σηµαντική 

(β=,11,p >0,05). Με βάση το αποτέλεσµα αυτό απορρίπτεται η Υπόθεση 1. Το 

δεύτερο βήµα της ανάλυσης δείχνει ότι η σχέση µεταξύ εργασιακής δέσµευσης και 

επιφανειακής προσποίησης είναι στατιστικά σηµαντική και συγκεκριµένα υπάρχει 

χαµηλή αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στις δύο µεταβλητές ( β = -,16, p < ,01). Tο 

τρίτο βήµα της ανάλυσης, µε το οποίο εξετάστηκε η Υπόθεση 3, έδειξε µια 

στατιστικώς σηµαντική σχέση µεταξύ της αλληλεπίδρασης κανόνων συµπεριφοράς 

και εργασιακής δέσµευσης από τη µια πλευρά και της επιφανειακής προσποίησης από 

την άλλη (β = ,13, p < ,05). Μάλιστα, οι µεταβλητές αυτές βρέθηκε ότι εξηγούν το 

4% της διακύµανσης του φαινοµένου της επιφανειακής προσποίησης συναισθήµατος. 

Αυτή η στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση δείχνει τη σχέση της επιφανειακής 

προσποίησης όχι µόνο µε τους κανόνες συµπεριφοράς (Υπόθεση 1) αλλά µε τον 
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συνδυασµό των κανόνων συµπεριφοράς και της εργασιακής δέσµευσης κατά την 

αλληλεπίδραση (Υπόθεση 3). Η σχέση αυτή αναπαρίσταται στο Γράφηµα 1. 
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Γράφηµα 1.  

Η Σχέση της Αλληλεπίδραση Κανόνων Συµπεριφοράς και Εργασιακής ∆έσµευσης µε 

την Επιφανειακή Προσποίηση.    

         Το Γράφηµα 1 δείχνει ότι όταν οι εργαζόµενοι βιώνουν υψηλά επίπεδα 

εργασιακής δέσµευσης κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, η θετική σχέση µεταξύ 

κανόνων συµπεριφοράς και επιφανειακής προσποίησης είναι πιο ισχυρή. Αντίθετα, 

όταν οι εργαζόµενοι βιώνουν χαµηλά επίπεδα εργασιακής δέσµευσης κατά την 

αλληλεπίδραση, η σχέση µεταξύ κανόνων συµπεριφοράς και επιφανειακής 

προσποίησης είναι µηδενική. Τα αποτελέσµατα αυτά εποµένως δεν επιβεβαιώνουν 

την Υπόθεση 3 καθώς η κατεύθυνση της αλληλεπίδρασης (Γράφηµα 1) είναι 

διαφορετική από αυτήν που αρχικά αναµενόταν. 

         Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ιεραρχικής παλινδρόµησης σχετικά µε τις 

Υποθέσεις 2 και 4 απεικονίζονται στον Πίνακα 3. Το πρώτο βήµα της ανάλυσης 

αφορά στην πρόβλεψη της εκ βαθέων προσποίησης από τους κανόνες συµπεριφοράς. 

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 δείχνουν ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην εκ βαθέων προσποίηση και τους κανόνες 
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συµπεριφοράς (β =, 04, p > ,05) και ως εκ τούτου δε επιβεβαιώνεται η Υπόθεση 2. Το 

δεύτερο βήµα της ανάλυσης αφορά στην πρόβλεψη της εκ βαθέων προσποίησης του 

συναισθήµατος από την εργασιακή δέσµευση κατά την αλληλεπίδραση. Τα 

αποτελέσµατα που απεικονίζονται στον Πίνακα 3 έδειξαν στατιστικά µη σηµαντική 

σχέση ανάµεσα στις µεταβλητές (β = ,07, p > ,05). Tο τρίτο βήµα της ανάλυσης, µε 

το οποίο εξετάστηκε η Υπόθεση 4, έδειξε ότι δε βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική 

σχέση µεταξύ της αλληλεπίδρασης κανόνων συµπεριφοράς και της εργασιακής 

δέσµευσης από τη µια πλευρά και της εκ βαθέων προσποίησης από την άλλη (β = ,04, 

p> ,05). ́Αρα, η Υπόθεση 4 απορρίπτεται. 

Πίνακας 3 

 Αποτελέσµατα Ανάλυσης Ιεραρχικής Παλινδρόµησης: Κύριες επιδράσεις κανόνων 

συµπεριφοράς και εργασιακής δέσµευσης και η Αλληλεπίδρασή τους σε σχέση µε την εκ 

βαθέων προσποίηση του συναισθήµατος. (N = 281). 

Εκ Βαθέων Προσποίηση Συναισθήµατος  

βήµα Μεταβλητές  β t ∆R2 ∆F 

1 Κανόνες  Συµπεριφοράς 0,04 0,69 -0,00 0,478 

2 Εργασιακή ∆έσµευση 0,07  1,14  -0,00 1,30 

3 Κανόνες Συµπεριφοράς * 

Εργασιακή ∆έσµευση  

0,04 0,58 -0,00 0,34 

 Σηµείωση. * p < 0,05, **p < 0,01 

        Οι Υποθέσεις 5 και 6 αναφέρονται στη σχέση των µηχανισµών ρύθµισης και της 

συναισθηµατικής ασυµφωνίας. Συγκεκριµένα, η Υπόθεση 5 αναφέρει ότι η 

επιφανειακή προσποίηση σχετίζεται θετικά µε τη συναισθηµατική ασυµφωνία και η 

Υπόθεση 6 αναφέρει ότι η εκ βαθέων προσποίηση του συναισθήµατος σχετίζεται 

αρνητικά µε τη συναισθηµατική ασυµφωνία. Στις υποθέσεις αυτές η ανεξάρτητη 

µεταβλητή είναι η συναισθηµατική ασυµφωνία, ενώ οι εξαρτηµένες η επιφανειακή 
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προσποίηση και η εκ βαθέων προσποίηση. Οι Υποθέσεις  5 και 6, εξετάστηκαν µε µια 

ανάλυση  παλινδρόµησης. Τα σχετικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 4 

 Αποτελέσµατα Ιεραρχικής παλινδρόµησης: Κύριες επιδράσεις επιφανειακής 

προσποίησης και εκ βαθέων προσποίησης στη συναισθηµατική ασυµφωνία (N =281). 

Συναισθηµατική ασυµφωνία  

βήµα Μεταβλητές  β t 

1 Επιφανειακή Προσποίηση  

συναισθήµατος 

0,58*** 9,88*** 

 Εκ βαθέων προσποίηση 

συναισθήµατος 

0,18** 3,06** 

Σηµείωση.** p < ,01, ***p<,001 

          Από τον Πίνακα 4 φαίνεται ότι η Υπόθεση 5 επαληθεύτηκε από τα 

αποτελέσµατα καθώς βρέθηκε ότι η επιφανειακή προσποίηση σχετίζεται θετικά µε τη 

συναισθηµατική ασυµφωνία (β=,58, p< ,001). Ακόµη, η εκ βαθέων προσποίηση 

φαίνεται να προβλέπει θετικά τη συναισθηµατική ασυµφωνία (β = ,18,p< ,01) 

επαληθεύοντας τα αποτελέσµατα των συσχετίσεων  (Πίνακας 1). Η Υπόθεση 6 δεν 

επιβεβαιώθηκε καθώς υπάρχει µεν συσχέτιση µεταξύ εκ βαθέων προσποίησης του 

συναισθήµατος και συναισθηµατικής ασυµφωνίας, αλλά είναι θετική και όχι 

αρνητική όπως αρχικά αναµενόταν. Επιπλέον, συνολικά οι µηχανισµοί ρύθµισης 

έχουν αρκετά καλή πρόβλεψη του φαινοµένου της συναισθηµατικής ασυµφωνίας 

καθώς εξηγούν , 52% της διακύµανσης.  
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4.ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

       Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η µελέτη της συναισθηµατικά φορτισµένης 

εργασίας σε τραπεζικούς υπαλλήλους καθώς έχουν να αντιµετωπίσουν καθηµερινά 

πολλές και διαφορετικές µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις µε πελάτες, οι οποίες είναι 

συχνά δύσκολες και απαιτητικές. Οι οργανισµοί θέτουν κανόνες συµπεριφοράς που 

πρέπει να ακολουθούνται σε τέτοιους χώρους εργασίας για τη διασφάλιση της 

εξυπηρέτησης πελατών και οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τους ακολουθούν ακόµη 

και αν δεν νιώθουν όπως υποδεικνύουν οι κανόνες. Η υποχρέωση αυτή υποτέθηκε ότι 

θα σχετίζεται θετικά και µε τους δύο µηχανισµούς ρύθµισης του συναισθήµατος, 

δηλαδή και την επιφανειακή και την εκ βαθέων προσποίηση. Η θετική σχέση 

κανόνων συµπεριφοράς και µηχανισµών ρύθµισης του συναισθήµατος 

υποστηρίχθηκε ότι θα ρυθµίζεται από την εργασιακή δέσµευση. Τέλος, αναµενόταν 

ότι οι µηχανισµοί ρύθµισης θα σχετίζονται µε τη συναισθηµατική ασυµφωνία και 

συγκεκριµένα, ότι η επιφανειακή προσποίηση του συναισθήµατος θα σχετίζεται 

θετικά µε τη συναισθηµατική ασυµφωνία ενώ  η εκ βαθέων προσποίηση αρνητικά. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ κανόνων 

συµπεριφοράς και µηχανισµών ρύθµισης. Επίσης, βρέθηκε ότι η συναισθηµατική 

ασυµφωνία έχει θετική συσχέτιση και µε τους δύο µηχανισµούς ρύθµισης του 

συναισθήµατος. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όταν ο εργαζόµενος 

παρουσιάζει υψηλά επίπεδα εργασιακής δέσµευσης κατά τη διάρκεια της 

αλληλεπίδρασης, η θετική σχέση µεταξύ κανόνων συµπεριφοράς και επιφανειακής 

προσποίησης είναι πιο ισχυρή. 

 4.1 Κανόνες Συµπεριφοράς και Μηχανισµοί Ρύθµισης του Συναισθήµατος. 

         Τα αποτελέσµατα δεν επιβεβαίωσαν τις Υποθέσεις 1 και 2 που προέβλεπαν 

θετική σχέση µεταξύ κανόνων συµπεριφοράς και των δύο µηχανισµών ρύθµισης του 

συναισθήµατος. Αυτό που αναµενόταν ήταν ότι οι κανόνες συµπεριφοράς, επειδή 

προβάλλουν την ιδανική συµπεριφορά του εργαζόµενου καθώς και τα συναισθήµατα 

που πρέπει να εκφράζονται κατά τις αλληλεπιδράσεις µε τους πελάτες, θα οδηγούσαν 

στη  ρύθµισης του συναισθήµατος. Η ρύθµιση θα αφορούσε στην µετατροπή των 

συναισθηµάτων που βιώνει ο εργαζόµενος σε αυτά που πρέπει να δείξει βάσει των 

κανόνων συµπεριφοράς. Οι µηχανισµοί ρύθµισης είναι τόσο η επιφανειακή όσο και η 
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εκ βαθέων προσποίηση και υποτέθηκε ότι θα σχετίζονταν στον ίδιο βαθµό µε τους 

κανόνες συµπεριφοράς. Τα αποτελέσµατα των συσχετίσεων έδειξαν µη στατιστικά 

σηµαντική σχέση. Αυτό το µη αναµενόµενο αποτέλεσµα ίσως να οφείλεται στο ότι η 

µεταβλητή των κανόνων συµπεριφοράς µελετήθηκε χωρίς διαχωρισµό σε σαφείς/ 

επίσηµους κανόνες και άγραφους/ασαφείς. Συγκεκριµένα, το ερωτηµατολόγιο που 

αφορούσε στη µέτρηση των κανόνων συµπεριφοράς (Diefendorff et al., 2005) 

διερευνούσε κυρίως  την αντίληψη του εργαζοµένου για το πώς επιθυµεί ο 

οργανισµός να πραγµατοποιούνται οι αλληλεπιδράσεις («Ο οργανισµός στον οποίο 

απασχολούµαι περιµένει από µένα να προσπαθώ να συµπεριφέροµαι µε ενδιαφέρον 

και ενθουσιασµό κατά τις αλληλεπιδράσεις µου µε τους πελάτες» ) και όχι τόσο την 

ικανότητα του εργαζοµένου να διακρίνει αν οι κανόνες είναι σαφείς/ επίσηµοι ή όχι. 

         Ένας άλλος λόγος στον οποίο πιθανώς να οφείλονται τα µη αναµενόµενα 

αποτελέσµατα είναι ότι µελετήθηκε µόνο το αν υπάρχουν κανόνες συµπεριφοράς 

χωρίς να µετρηθεί η δέσµευσή σε αυτούς. Επίσης, παρόλο που οι κανόνες 

συµπεριφοράς δείχνουν το πώς πρέπει να εκφράζονται οι εργαζόµενοι, πρέπει να 

µελετηθούν και άλλοι παράγοντες ώστε να κατανοήσουµε τη ρύθµιση του 

συναισθήµατος. Κάποιοι εργαζόµενοι µπορεί να προσαρµόζονται πιο εύκολα ή πιο 

δύσκολα σε συναισθηµατικές καταστάσεις και αυτό να αποτελεί προσωπικό και όχι 

εργασιακό χαρακτηριστικό. Ως εκ τούτου, τα θετικά συναισθήµατα που υποδεικνύουν 

οι κανόνες συµπεριφοράς µπορεί να εκφραστούν ευκολότερα και πιο φυσικά από ένα 

άτοµο κοινωνικό, εξωστρεφές και θετικό καθώς απολαµβάνει την αλληλεπίδραση και 

έχει λιγότερη ανάγκη να προσποιηθεί αυτό που νιώθει (Buckner & Mahoney, 2012; 

Totterdell & Holman, 2003). 

4.2 Η Εργασιακή ∆έσµευση ως Ρυθµιστής. 

         Οι υποθέσεις που αφορούσαν στην ρυθµιστική επίδραση της εργασιακής 

δέσµευσης στη σχέση κανόνων συµπεριφοράς και µηχανισµών ρύθµισης του 

συναισθήµατος δεν επιβεβαιώθηκαν. Οι συγκεκριµένες υποθέσεις βασίστηκαν στη 

θεωρία Εργασιακών Απαιτήσεων-Πόρων (Bakker & Demerouti, 2007), καθώς τα 

χαρακτηριστικά της εργασιακής δέσµευσης (σθένος, αφοσίωση, απορρόφηση) 

µπορούν να θεωρηθούν πόροι και να δράσουν  ενισχυτικά παρέχοντας κίνητρα στους 

εργαζόµενους ώστε να αντιµετωπίσουν τις εργασιακές απαιτήσεις (κανόνες 
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συµπεριφοράς) και να έχουν καλύτερο χειρισµό της συναισθηµατικά φορτισµένης 

εργασίας. Τα αποτελέσµατα δεν επιβεβαίωσαν ούτε την Υπόθεση 3 ούτε την 

Υπόθεση 4 καθώς αν και βρέθηκε στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση για την 

περίπτωση της επιφανειακής ρύθµισης, η κατεύθυνση της σχέσης ήταν διαφορετική 

από αυτή που αναµενόταν. Αρχικά, βρέθηκε αρνητική σχέση ανάµεσα στην 

εργασιακή δέσµευση και την επιφανειακή προσποίηση κατά την αλληλεπίδραση. 

Αυτό δείχνει ότι όταν υπάρχει υψηλή εργασιακή δέσµευση το άτοµο βιώνει 

χαµηλότερα επίπεδα επιφανειακής προσποίησης. ∆ε φαίνεται όµως να βιώνει 

υψηλότερα επίπεδα εκ βαθέων προσποίησης. 

           Ενώ θα περιµέναµε να συµβεί κάτι τέτοιο δεδοµένου του ότι η εργασιακή 

δέσµευση θα αποτελέσει κίνητρο για τον εργαζόµενο να ακολουθήσει τους κανόνες 

συµπεριφοράς και να µετατρέψει το συναίσθηµά του, φαίνεται ότι η επίδραση 

υπάρχει µόνο στο να αλλάξει στιγµιαία το βιωµένο συναίσθηµα. Εποµένως, 

παρατηρείται µεν µείωση στο µηχανισµό που επιτρέπει την προσωρινή επιφανειακή 

αλλαγή του συναισθήµατος αλλά αυτή δεν είναι αρκετή ώστε να οδηγήσει το άτοµο 

να υιοθετήσει την εκ βαθέων προσποίηση. Η µη επιβεβαίωση των υποθέσεων 

πιθανόν να οφείλεται σε παράγοντες που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τις µετρήσεις, 

όπως ατοµικά ή καταστασιακά χαρακτηριστικά (εξωστρέφεια, θετική διάθεση, 

κούραση, πολύ απαιτητική αλληλεπίδραση) ή εργασιακά όπως µειωµένοι πόροι 

(χαµηλές απολαβές, µη ικανοποιητική ανατροφοδότηση, απουσία κοινωνικής 

υποστήριξης. Buckner & Mahoney, 2012). 

          Επίσης, βρέθηκε ότι η αλληλεπίδραση των κανόνων συµπεριφοράς και της 

εργασιακής δέσµευσης  σχετίζεται στατιστικώς σηµαντικά µε την επιφανειακή 

προσποίηση. Παρόλα αυτά, η κατεύθυνση της αλληλεπίδρασης ήταν µη 

αναµενόµενη. Η βασική υπόθεση ήταν ότι η εργασιακή δέσµευση θα κινητοποιούσε 

τον εργαζόµενο να ρυθµίσει σε βάθος το συναίσθηµά του και να ακολουθήσει τους 

κανόνες συµπεριφοράς. Παρόλα αυτά, φάνηκε πως οι σαφείς κανόνες συµπεριφοράς 

οδηγούν σε επιφανειακή προσποίηση κυρίως για τους δεσµευµένους εργαζόµενους. 

Το πρώτο που συµπεραίνεται είναι η σηµασία της ύπαρξης σαφών κανόνων 

συµπεριφοράς που παρουσιάζουν την ιδανική συναισθηµατική έκφραση για τον 

εργαζόµενο. ∆εύτερον, η εργασιακή δέσµευση µπορεί να ρυθµίσει τη σχέση της 
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επιφανειακής προσποίησης µε το να ενισχύσει τη θέληση συµµόρφωσης στους 

κανόνες.  

       Το άτοµο που νιώθει δεσµευµένο µε την εργασία του, κατανοεί την 

αναγκαιότητα µιας φιλική και θετικής συναλλαγής για τον οργανισµό. Εποµένως, ένα 

µη δεσµευµένο άτοµο είναι πιο πιθανό να µην ακολουθήσει τις οδηγίες του 

οργανισµού και να δείξει στον πελάτη τα πραγµατικά του συναισθήµατα που µπορεί 

να θέσουν σε κίνδυνο την εικόνα της επιχείρησης. Από την έρευνα φαίνεται ότι οι 

δεσµευµένοι εργαζόµενοι  χειρίζονται τους κανόνες συµπεριφοράς κυρίως µε τον 

επιφανειακό µηχανισµό ρύθµισης του συναισθήµατος. Το εύρηµα αυτό δεν αναιρεί 

τις παραπάνω παραδοχές καθώς ο εργαζόµενος που εκφράζει επιφανειακά το 

συναίσθηµά του εξακολουθεί να εκφράζει τα συναισθήµατα που προβλέπουν οι 

κανόνες συµπεριφοράς. Ο εργαζόµενος κατανοεί τη σηµασία µιας θετικής 

αλληλεπίδρασης, αλλά δεν µετατρέπει τα συναισθήµατα που βιώνει παρά µόνο να 

καλύπτει. Ενώ µε την εκ βαθέων ρύθµιση υπάρχει απόλυτη µεταβολή των 

συναισθηµάτων και υιοθέτηση νέων συναισθηµατικών στάσεων, στην επιφανειακή 

προσποίηση,\ παραµένει το αυθεντικό συναίσθηµα και αντικαθίσταται προσωρινά 

από το απαιτούµενο (Martinez-Iñigo et al., 2007). Αντίθετα, ενώ η επιφανειακή 

ρύθµιση του συναισθήµατος είναι ο περισσότερο επιβλαβής µηχανισµός στο άτοµο, 

δεν είναι εξίσου επιβλαβής για την εταιρία καθώς σύµφωνα µε τους Pugh και 

συνεργάτες (2011) η διαφοροποίηση των βιωµένων και εκδηλούµενων 

συναισθηµάτων µπορεί να οδηγήσει σε ψυχολογική ένταση και αίσθηση µη 

αυθεντικότητας για τον εργαζόµενο. Εποµένως, η εργασιακή δέσµευση µπορεί να 

αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα για την επιλογή της επιφανειακής προσποίησης 

αλλά όχι για την επιλογή της εκ βαθέων προσποίησης γιατί αυτό ίσως να οφείλεται 

και σε άλλους πιο εξατοµικευµένους παράγοντες. 

4.3 Συναισθηµατική ασυµφωνία και µηχανισµοί ρύθµισης του συναισθήµατος 

         Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση της 

συναισθηµατικής ασυµφωνίας τόσο µε την επιφανειακή προσποίηση όπως είχε 

αρχικά υποτεθεί (Υπόθεση 5) όσο και µε την εκ βαθέων προσποίηση (Υπόθεση 6). Η 

τελευταία σχέση δεν επιβεβαίωσε την Υπόθεση 6 καθώς αναµενόταν ότι η  εκ βαθέων 

προσποίηση θα σχετίζεται αρνητικά µε τη συναισθηµατική ασυµφωνία και όχι θετικά. 
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Οι  Totterdell και Holman (2003) αναφέρουν ότι τόσο η επιφανειακή όσο και η εκ 

βαθέων προσποίηση του συναισθήµατος έχουν σχετιστεί µε τη συναισθηµατική 

εξουθένωση, αλλά ότι η εκ βαθέων προσποίηση έχει λιγότερο γνωστικό κόστος και 

είναι λιγότερο καταστροφική για την εργασιακή ευεξία. Καθώς οι Pugh και 

συνεργάτες (2011) αναφέρουν ότι η συναισθηµατική εξουθένωση συνδέεται µε τη 

συναισθηµατική ασυµφωνία, µπορεί να υποστηριχθεί ότι η εκ βαθέων ρύθµιση 

σχετίζεται µε την ασυµφωνία, αλλά σε µικρότερο βαθµό από την επιφανειακή 

ρύθµιση.  Αυτό συµβαίνει καθώς ο συγκεκριµένος µηχανισµός ρύθµισης  βοηθά το 

άτοµο να ανταπεξέλθει στις συναισθηµατικές εργασιακές απαιτήσεις µε το να 

µετατρέπει αυτόµατα το αρνητικό συναίσθηµα σε θετικό χωρίς όµως το άτοµο να 

νιώθει θετικά για την αλληλεπίδραση (Pugh et al., 2011). Η διαδικασία αυτή όσο 

εύκολη και αν φαίνεται στην αρχή σταδιακά οδηγεί σε αίσθηµα ελλιπούς 

ταιριάσµατος βιωµένου και απαιτούµενου συναισθήµατος καθώς το άτοµο βιώνει 

υψηλή ασυµφωνία σε αυτά που αισθάνεται και σε αυτά που πρέπει να αισθάνεται. 

        Η εκ βαθέων προσποίηση είναι ένας µηχανισµός ρύθµισης µε λιγότερες 

αρνητικές επιπτώσεις στην ευεξία του εργαζόµενου. Αυτό συµβαίνει γιατί σχετίζεται 

µε την µετατροπή του βιωµένου συναισθήµατος σε αυτό που επιβάλλουν οι κανόνες 

συµπεριφοράς. Η προσαρµογή αυτή προκύπτει από αλλαγή στον τρόπο σκέψης και 

εκτίµησης της αλληλεπίδρασης µέσω εκλογίκευσης των αρνητικών συναισθηµάτων 

ώστε το άτοµο να µη νιώθει τόσο µεγάλη συναισθηµατική ασυµφωνία. Παρόλα αυτά, 

βιβλιογραφικά θεωρούνται και οι δύο µηχανισµοί υπεύθυνοι για αρνητικές 

επιπτώσεις (Viron & Veldhoven, 2012). Η λιγότερο επιβλαβής όµως φαίνεται να είναι 

η εκ βαθέων ρύθµιση  καθώς έχει το µικρότερο γνωστικό και συναισθηµατικό κόστος 

και τη µικρότερη συσχέτιση µε τη συναισθηµατική κόπωση (Totterdell & Holman, 

2003). Τα αποτελέσµατα της έρευνας πράγµατι έδειξαν ότι η εκ βαθέων προσποίηση 

έχει µικρότερη σχέση µε τη συναισθηµατική ασυµφωνία από ότι η επιφανειακή 

προσποίηση. 

 4.4. Πλεονεκτήµατα και Περιορισµοί της Έρευνας και Προτάσεις για Μελλοντικές 

Έρευνες 

       Η παρούσα έρευνα αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση για τη µελέτη  της 

ρυθµιστικής επίδρασης της εργασιακής δέσµευσης στη σχέση κανόνων συµπεριφοράς 
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και µηχανισµών ρύθµισης του συναισθήµατος. Αποτελεί µια αρχική προσπάθεια 

χαρτογράφησης της βιβλιογραφίας σχετικά µε τη συναισθηµατικά φορτισµένη 

εργασία, τη σχέση της µε τους κανόνες συµπεριφοράς και τη ρύθµιση του 

συναισθήµατος. Συνιστά µια επιπλέον ερευνητική πρόταση στο χώρο της εργασιακής 

ψυχολογίας που στόχο είχε να προτείνει τρόπους αντιµετώπισης των αρνητικών 

αποτελεσµάτων της συναισθηµατικά φορτισµένης εργασίας µέσα από την εργασιακή 

δέσµευση και τους κανόνες συµπεριφοράς του οργανισµού. Επιπρόσθετα,  

υποστηρίχθηκε η ανάγκη µελέτης της  εργασιακής δέσµευσης κατά την 

αλληλεπίδραση καθώς θεωρείται ότι είναι περισσότερο µεταβαλλόµενη στάση που 

επηράζεται από την εκάστοτε αλληλεπίδραση παρά µια γενική κατάσταση. Στα 

θετικά της έρευνας συγκαταλέγεται και η µέτρηση της εργασιακής δέσµευσης κατά 

την αλληλεπίδραση η οποία έγινε µε τη µέθοδο  των επεισοδίων ώστε να υπάρχει µια 

πιο αντικειµενική εικόνα των συναισθηµάτων αλλά και δυνατότητα παρατήρησης της 

µεταβολής της εργασιακής δέσµευσης  µέσα στην εργασιακή ηµέρα.   

         Τα αποτελέσµατα, αν και δεν επιβεβαίωσαν όλες τις ερευνητικές υποθέσεις, 

παρουσιάζουν στοιχεία που µπορούν να επεξεργαστούν σε µελλοντικές έρευνες. Η 

σχέση κανόνων συµπεριφοράς και µηχανισµών ρύθµισης µπορεί να µελετηθεί ως 

προς την ισχύ των κανόνων συµπεριφοράς. Επίσης, θα ήταν εύστοχο να µετρηθεί η 

δέσµευση των εργαζοµένων στους κανόνες συµπεριφοράς και πώς αυτή καθορίζεται 

από  ατοµικά χαρακτηριστικά (εξωστρέφεια, φιλικότητα, συναισθηµατική 

σταθερότητα), ώστε να υπάρχει µια σφαιρική µελέτη των παραγόντων που 

επηρεάζουν τη ρύθµιση του συναισθήµατος.  

       Ο βασικός περιορισµός της έρευνας επισηµαίνεται ότι είναι αρχικά  το δείγµα 

(Ν=62) που θα µπορούσε να θεωρηθεί µικρό για την συνολική µελέτη του 

φαινοµένου παρ’ όλο που υπήρξαν αρκετές αλληλεπιδράσεις (Ν=281). Ακόµη, 

παρουσιάστηκαν αρκετές ακραίες τιµές κατά την καταχώρηση των απαντήσεων του 

ερωτηµατολογίου, γεγονός που επηρεάζει τη στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσµάτων. Αυτό συµβαίνει καθώς οι ακραίες τιµές των απαντήσεων 

επηρεάζουν την κανονική κατανοµή του δείγµατος µε αποτέλεσµα τη µικρότερη ισχύ 

των αποτελεσµάτων. Η απουσία ακραίων τιµών θα µπορούσε να δείξει ενδεχόµενες 

στατιστικά σηµαντικές  συσχετίσεις και πιθανώς να επιβεβαιώσει και κάποιες 

επιπλέον υποθέσεις.  Επίσης, η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε µια µόνο  εργασιακή 
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ηµέρα το οποίο είναι θετικό καθώς δεν ήταν µια κουραστική και χρονοβόρα 

διαδικασία, αλλά ήταν και αρνητικό καθώς η εργασιακή ηµέρα η οποία επιλέχτηκε να 

αξιολογηθεί µπορεί να µην περιείχε αντιπροσωπευτικές εργασιακές συνθήκες ή να 

µην είχε αρκετά φορτισµένες αλληλεπιδράσεις συνολικά. Άρα , θα µπορούσε να 

πραγµατοποιηθεί η έρευνα και κάποια άλλη ηµέρα ώστε να συγκριθούν τα 

αποτελέσµατα µε αυτά της πρώτης εργασιακής ηµέρας και να αναλυθούν εκ νέου 

ώστε να µελετηθεί η ύπαρξη ή όχι των συσχετίσεων και αλληλεπιδράσεων που 

βρέθηκαν στην πρώτη στατιστική ανάλυση. 

          Ακόµη, η εργασιακή δέσµευση  σύµφωνα µε τους Bakker και Demerouti 

(2007) δηµιουργείται από την ισορροπία εργασιακών απαιτήσεων (εν προκειµένω 

είναι σταθερές και είναι κυρίως συναισθηµατικές) και εργασιακών πόρων, τα 

χαρακτηριστικά αυτά όµως δεν εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα. Επιπρόσθετα, 

επειδή η επιλογή των αλληλεπιδράσεων ήταν στην κρίση του κάθε εργαζόµενου (αν 

υπήρχαν περισσότερες από πέντε µε τουλάχιστον πέντε λεπτά διάρκεια) δεν 

µπορούµε να ελέγξουµε αν οι αλληλεπιδράσεις που αξιολογήθηκαν ήταν 

συναισθηµατικά φορτισµένες, δύσκολες, κουραστικές ή απαιτητικές σε σχέση µε το 

συνολικό αριθµό αλληλεπιδράσεων της εργασιακής ηµέρας. Για το λόγο αυτό θα 

έπρεπε στην εκφώνηση του ερωτηµατολογίου να αξιολογείται αν η αλληλεπίδραση 

ήταν απαιτητική, δύσκολη ή/και συναισθηµατικά φορτισµένη. Επιπλέον, θα 

µπορούσε να ζητηθεί από τους εργαζόµενους να καταγράψουν µόνο τις δύσκολες 

αλληλεπιδράσεις της εργασιακής τους ηµέρας ανεξάρτητα από τη διάρκεια που είχαν 

ώστε να µην αποκλειστούν πιθανές συντοµότερες, αλλά εξίσου συναισθηµατικά 

φορτισµένες αλληλεπιδράσεις. Τέλος, το ερωτηµατολόγιο ήταν αρκετά εκτενές και 

ενδεχοµένως η συµπλήρωσή του να κούρασε τους συµµετέχοντες.  

4.5. Πρακτικές Εφαρµογές 

         ∆εδοµένου του ότι επιβεβαιώθηκαν οι υποθέσεις σχετικά µε τους µηχανισµούς 

ρύθµισης και τη συναισθηµατική ασυµφωνία, είναι σηµαντικό να δηµιουργήσουν οι 

οργανισµοί συνθήκες που προάγουν την εκ βαθέων και όχι την επιφανειακή 

προσποίηση. Η επιφανειακή προσποίηση σχετίζεται θετικά και ισχυρά µε τη 

συναισθηµατική ασυµφωνία και τη συναισθηµατική κόπωση, ενώ η εκ βαθέων 

προσποίηση σχετίζεται µε αρνητικές επιπτώσεις σε µικρότερο βαθµό (Martinez-Iñigo 
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et al., 2007; Pugh et al., 2011). Αρχικά, οι κανόνες συµπεριφοράς κάθε τραπεζικού 

καταστήµατος πρέπει να είναι σαφείς προάγοντας τα κατάλληλα συναισθήµατα κατά 

την αλληλεπίδραση. Οι εργαζόµενοι που γνωρίζουν πώς πρέπει να συµπεριφερθούν 

και γιατί, είναι πιθανότερο να είναι πιο φιλικοί και θετικοί µε τους πελάτες και να 

µετατρέψουν τα αρνητικά συναισθήµατα σε θετικά. Γενικά, η δηµιουργία ενός 

κατάλληλου εργασιακού κλίµατος και η δυνατότητα παροχής πολλών εργασιακών 

πόρων µπορεί να οδηγήσει σε εργασιακή δέσµευση και να κινητοποιήσει τον 

εργαζόµενο (Bakker & Demerouti, 2007). Τα χαρακτηριστικά µιας τέτοιας 

εργασιακής στάσης µπορούν να κινητοποιήσουν τον εργαζόµενο να ακολουθήσει 

τους κανόνες συµπεριφοράς, να ενστερνιστεί τις αξίες και τους στόχους του 

οργανισµού και να πραγµατοποιήσει θετικές αλληλεπιδράσεις µε τους πελάτες, Η 

αύξηση των εργασιακών πόρων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την ανάπτυξη της 

κοινωνική υποστήριξης µεταξύ συναδέλφων, αλλά και µε την προώθηση της 

επικοινωνίας, της θετικής ανατροφοδότησης και της αξιολόγησης από τους πελάτες 

σχετικά µε την ποιότητα παροχής υπηρεσιών (Bakker & Demerouti, 2007).  

4.6 Γενικό Συµπέρασµα 

         Συµπερασµατικά, αποδείχθηκε η ισχυρή θετική συσχέτιση της συναισθηµατικής 

ασυµφωνίας µε την επιφανειακή προσποίηση και σε µικρότερο µε την εκ βαθέων 

προσποίηση. Επίσης, βρέθηκε ότι τα δεσµευµένα άτοµα είναι πιο πιθανό να 

χρησιµοποιήσουν το µηχανισµό της επιφανειακής προσποίησης όταν υπάρχουν 

σαφείς κανόνες συµπεριφοράς και αυτό ίσως οφείλεται στο ότι αν και η εκ βαθέων 

ρύθµιση είναι πιο επιθυµητή για την ευεξία του εργαζοµένου, εξαρτάται η επιλογή 

της και από επιπλέον παράγοντες που δεν συµπεριλήφθησαν στην παρούσα έρευνα. 
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