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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην επίδραση του δεσμού και της
συναισθηματικής νοημοσύνης στην στάση, συμπεριφορά και τα συναισθήματα των
εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους. Αρχικά, εξετάστηκε ο ανασφαλής δεσμός
των διευθυντών-ηγετών και εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων σε σχέση με την
επαγγελματική τους ικανοποίηση, τα συναισθήματά στην εργασία τους, την αντίληψη
για τη συνοχή της ομάδας, την επαγγελματική εξουθένωση και το άγχος τους.
Παράλληλα, η έρευνα εξέτασε υποθέσεις που υποστηρίζουν τη σημαντικότητα της
συναισθηματικής νοημοσύνης στον εργασιακό χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην
ηγεσία, και πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε η επίδραση του ανασφαλή δεσμού και της
συναισθηματικής

νοημοσύνης

των

ηγετών

στην

εργασιακή

εμπειρία

των

υφισταμένων τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 22 διευθυντές και 66 εκπαιδευτικοί
σχολικών μονάδων του νομού Ρεθύμνης. Σε αντίθεση με τις προσδοκίες, από την
πολυεπίπεδη ανάλυση δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση του
ανασφαλή δεσμού των ηγετών με την επαγγελματική ικανοποίηση των υφισταμένων.
Επιπρόσθετα, μόνο ο δεσμός εμμονής των ηγετών σχετίστηκε σε στατιστικά
σημαντικό βαθμό με την επαγγελματική εξουθένωση και το άγχος των υφισταμένων
τους και μόνο ο δεσμός αποφυγής με τα αρνητικά συναισθήματα των υφισταμένων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μονοεπίπεδης ανάλυσης, ο δεσμός εμμονής τόσο
των διευθυντών όσο και των εκπαιδευτικών σχετίστηκε θετικά με το άγχος τους.
Τέλος, στη έρευνα αυτή δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της
συναισθηματικής νοημοσύνης με την εργασιακή εμπειρία, όπως αναμενόταν.

Λέξεις – κλειδιά: ηγεσία, δεσμός, συναισθηματική νοημοσύνη, επαγγελματική
ικανοποίηση, εργασιακή εμπειρία.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ηγεσία αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις
ομάδες (Van Quaquebeke, Van Knippenberg, & Brodbek,

2011). Ωστόσο, η

επίδραση που ασκεί η ηγεσία στην ομάδα είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει
περισσότερο τους ερευνητές τα τελευταία είκοσι χρόνια (Booms, Curseu, &
Oerlemans, 2016). Όσον αφορά τον εργασιακό τομέα, η λειτουργία των οργανισμών
βασίζεται στις ομάδες, σε δύο ή περισσότερα δηλαδή άτομα με “συμπληρωματικές
ικανότητες” που έχουν κοινό στόχο την αποδοτικότητα (Βακόλα & Νικολάου, 2012).
Οι ηγέτες αναμφίβολα ασκούν μεγάλη επιρροή στους υφισταμένους τους (Saleem,
2015) και έχουν συνήθως επίγνωση της επιρροής αυτής (Malhotra & Singh, 2016).
Μολονότι η βιβλιογραφία σχετικά με την αλληλεπίδραση ηγετών-υφισταμένων είναι
ελάχιστη (Keller, 2003), έχει υποστηριχθεί ότι ο ηγέτης διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στην απόδοση των υφισταμένων, στην επαγγελματική τους εξέλιξη και
ικανοποίηση (Malhotra & Singh, 2016).
Η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
της επιτυχίας ενός οργανισμού (Hosseinkhanzadeh, Hosseinkhanzadeh, & Yeganeh,
2013). Λίγοι επίσης

θα διαφωνούσαν

με την άποψη ότι η επαγγελματική

ικανοποίηση και η ψυχική ευημερία είναι δυο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Οι
εργαζόμενοι άλλωστε περνούν το 1/3 περίπου του χρόνου τους καθημερινά στο χώρο
εργασίας τους και η εμπειρία της εργασίας μπορεί να επηρεάσει και τους υπόλοιπους
τομείς της ζωής τους (Lanciano & Zammuner, 2014). Ερευνητικά δεδομένα μάλιστα
επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ επαγγελματικής ικανοποίησης
και ικανοποίησης από τη ζωή (Judge & Watanabe, 1993).
Για τους κοινωνικούς και αναπτυξιακούς ψυχολόγους, η θεωρία προσκόλλησης
ανέκαθεν αποτελούσε έρεισμα για την κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων. Η
προσκόλληση κατέχει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη του ατόμου σε συναισθηματικό
και γνωστικό επίπεδο και αποτυπώνει αντιλήψεις, συναισθήματα, προσδοκίες και
συμπεριφορές σχετικά με τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις που συνάπτει (όπως
αναφέρεται στο Doinita & Maria, 2015). Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή της θεωρίας
προσκόλλησης στη μελέτη διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο εργασίας είναι ένα
σχετικά πρόσφατο εγχείρημα (Leiter, Day, & Price, 2015). Ο τύπος προσκόλλησης,
παραμένοντας συνήθως σταθερός και κατά την ενηλικίωση, μπορεί να αποτελέσει
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προγνωστικό παράγοντα για τη συμπεριφορά των εργαζομένων στο χώρο εργασίας
καθώς και για την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ τους (Scrima, DiStefano,
Guarnaccia, & Lorito, 2015).
Στοιχεία για την επίδραση του δεσμού ενός ηγέτη στην αλληλεπίδραση με τους
υφισταμένους του είναι ελάχιστα και οι έρευνες σχετικά πρόσφατες (Kafetsios,
Athanasiadou, & Dimou, 2014). Έτσι, βασικό κίνητρο της παρούσας ερευνητικής
προσπάθειας είναι η επέκταση της γνώσης του αναδυόμενου αυτού επιστημονικού
ζητήματος. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των τύπων
δεσμού των ηγετών (στην προκειμένη περίπτωση διευθυντών σχολείων)

και η

συσχέτισή τους με την επαγγελματική ικανοποίηση (job satisfaction), τα
συναισθήματα στην εργασία, την αντίληψη για τη συνοχή της ομάδας, την
επαγγελματική εξουθένωση (burnout) και το άγχος των υφισταμένων τους. Η
συγκεκριμένη έρευνα πραγματεύεται επίσης το θέμα της συναισθηματικής
νοημοσύνης καθώς κοινή πεποίθηση των ερευνητών είναι ότι η συναισθηματική
νοημοσύνη σχετίζεται με θετικές συμπεριφορές και στάσεις των εργαζομένων (όπως
αναφέρεται στο Keskin, Akgyn, Ayar, & Kayman, 2016)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΗΓΕΣΙΑ
1.1. Ορισμός-Ιστορική αναδρομή
Η ηγεσία είναι ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα στην οργανωσιακή ψυχολογία.
Παρόλο που οι επιστήμονες έχουν διεξάγει χιλιάδες έρευνες και διατυπώσει πολλές
θεωρίες για τη μελέτη της ηγεσίας, είναι αμφίβολο αν έχουμε καταλάβει τη σημασία
της (Alvesson & Sveningsso, 2003). Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο W. Bennis: «η
ηγεσία αποτελεί ένα φανερό καθημερινό φαινόμενο που ελάχιστα έχουμε
κατανοήσει» (Μπουραντάς, 2005). Αν και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένας μόνο
ορισμός για την ηγεσία, θα μπορούσαμε να την προσδιορίσουμε ως «μια διαδικασία
κοινωνικής επιρροής για την επίτευξη συλλογικών στόχων» (Hogg & Vaughan,
2010). Ως ηγέτης επομένως, μπορεί να χαρακτηριστεί το άτομο που επηρεάζει
περισσότερο τα μέλη μιας ομάδας ή ενός οργανισμού, χωρίς όμως να χρησιμοποιεί
καταναγκαστικές μεθόδους (Greenberg & Baron, 2013). Στόχος του είναι να εμπνέει
και ωθεί τους υφισταμένους τους να αποκτήσουν διάθεση και κίνητρα για δράση
αλλά και να αφοσιωθούν στο έργο τους ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι της ομάδας
(Μπουραντάς, 2005). Ένας ηγέτης όμως αναμφίβολα δεν δρα ανεξάρτητα από τους
υφισταμένους του αλλά συνεργάζεται και αλληλεπιδρά μαζί τους σε καθημερινή
βάση σε ένα κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο (Tannenbaum, Weschler, &Massarik,
2013). Η ηγεσία πρόκειται συνεπώς για μια καθημερινή αλληλεπίδραση, μια
διαπροσωπική σχέση (Robbins & Judge, 2011).
Οι πρώτοι ερευνητές της ηγεσίας εστίασαν την προσοχή τους στα χαρακτηριστικά
προσωπικότητας των ηγετών και θεώρησαν ότι οι αποτελεσματικοί ηγέτες κατέχουν
ορισμένα γνωρίσματα που τους ξεχωρίζουν από την υπόλοιπη ομάδα. Ωστόσο,
υπήρξε ασυμφωνία μεταξύ τους όσον αφορά τον προσδιορισμό των γνωρισμάτων
αυτών (Tannenbaum et al., 2013). Από τα 80 χαρακτηριστικά ηγετών που
αποτυπώθηκαν σε 20 διαφορετικές μελέτες στη δεκαετία του 1960, μόνο πέντε από
αυτά ήταν ίδια σε τέσσερις ή παραπάνω έρευνες (Robbins & Judge, 2011). Αργότερα
οι ερευνητές, ομαδοποιώντας τα ηγετικά αυτά χαρακτηριστικά, ανέδειξαν τις πέντε
κύριες διαστάσεις την προσωπικότητας (Big Five) που θεώρησαν ότι σχετίζονται με
την αποτελεσματική άσκηση της ηγεσίας. Έτσι, υποστήριξαν ότι η ευσυνειδησία, η
εξωστρέφεια, η προσήνεια, η δεκτικότητα στην εμπειρία και η συναισθηματική
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σταθερότητα αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες για την αποτελεσματικότητα
ενός ηγέτη (Hogg & Vaughan, 2010).
Αρκετοί ωστόσο ήταν οι επιστήμονες που διαφώνησαν με την προσέγγιση αυτή.
Ο Gouldner για παράδειγμα ανέφερε ότι δεν υπάρχουν καθολικά χαρακτηριστικά της
ηγεσίας (Tannenbaum et al., 2013), ενώ ο Stogdill’s επεσήμανε ότι «ένα άτομο δεν
γίνεται ηγέτης από το συνδυασμό των χαρακτηριστικών που διαθέτει» (Joseph,
Dhanani, Shen, McHugh, & McCord, 2015). Έτσι, αναπτύχθηκε μια διαφορετική
προσέγγιση, η προσέγγιση που επικεντρώνεται στην κατάσταση, σύμφωνα με την
οποία η κατάσταση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική άσκηση της
ηγεσίας. Οι υποστηρικτές της προσέγγισης αυτής τόνισαν ότι οι ηγέτες θα πρέπει να
προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στις διαφορετικές συνθήκες και να λαμβάνουν
υπ’ όψιν τους τις απαιτήσεις της εκάστοτε κατάστασης, διαθέτοντας όμως συγχρόνως
τα κατάλληλα χαρακτηριστικά προσωπικότητας (Hogg & Vaughan, 2010).
Μία τρίτη και πιο πρόσφατη προσέγγιση της ηγεσίας, εστιάζει στην ομάδα,
υποστηρίζοντας ότι σπουδαίος ηγέτης είναι εκείνος που εντοπίζει και εκπληρώνει τις
ανάγκες της ( Tannebaum et al., 2013).

1.2.Μετασχηματιστική-Συναλλακτική ηγεσία
Από τη δεκαετία του 1990, η μετασχηματιστική και συναλλακτική ηγεσία
άρχισαν να θεωρούνται πιο σημαντικές θεωρίες για την μελέτη της ηγεσίας (Saleem,
2015). Μετασχηματιστικός ηγέτης είναι εκείνος που ενθαρρύνει και κινητοποιεί τους
υφισταμένους του να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τους και να είναι πιο
αποτελεσματικοί (Greenberg & Baron, 2013). Σύμφωνα επίσης με τον Bass, τους
παροτρύνει να παραγκωνίζουν το ατομικό τους συμφέρον για το όφελος και την
επιτυχία του οργανισμού καθώς και να εργάζονται σκληρά ξεπερνώντας τις
προσδοκίες τους (Ramsey, Rutti, Lorens, Bakarat, & Sant’anna, in press). Οι
μετασχηματιστικοί ηγέτες παρέχουν διανοητικά ερεθίσματα στους υφισταμένους τους
ώστε να εντοπίζουν και να επιλύουν τα προβλήματα που προκύπτουν (Greenberg &
Baron, 2013). Κερδίζουν την εμπιστοσύνη και το σεβασμό τους, τους ωθούν να
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σκέφτονται καινοτόμες λύσεις και να προσαρμόζονται στις συνθήκες της οργάνωσης
(Saleem, 2015).
Η συναλλακτική ηγεσία πρόκειται για μια διαδικασία συναλλαγής μεταξύ ηγέτη
και υφισταμένων (Saleem, 2015). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Bass ο ηγέτης
επιβραβεύει τους υφισταμένους τους όταν φέρνουν εις πέρας τις εργασίες που
αναλαμβάνουν και αντίστοιχα τους επιπλήττει σε περίπτωση αποτυχίας (όπως
αναφέρεται στο Tyssen, Ward, & Spieth, 2014) . Όπως χαρακτηριστικά υποστήριξαν
και οι Naidu & Vanderwalt «o ηγέτης ανταμείβει ή τιμωρεί τους υφισταμένους του
για την επίδοσή τους με σκοπό να κερδίζει την αφοσίωση και την αποδοτικότητά
τους» (Seleem, 2015). Συναλλακτικός ηγέτης είναι για παράδειγμα εκείνος που
προσφέρει στους εργαζόμενους που υπερέβησαν τις δυνατότητές τους επιπλέον
χρήματα ως ανταμοιβή (Fry, 2003).
Ωστόσο, αυτές οι δυο προσεγγίσεις της ηγεσίας δεν θα πρέπει να θεωρούνται
αντίθετες αλλά συμπληρωματικές (Baysak & Yener, 2015). Το σύγχρονο
οργανωσιακό περιβάλλον δεν απαιτεί μόνο έναν ηγέτη με οράματα και κίνητρα αλλά
και ηγέτες που ελέγχουν και επιβραβεύουν τους εργαζομένους ώστε να επιτευχθούν
οι στόχοι της οργάνωσης. Η συναλλακτική ηγεσία μάλιστα θεωρείται ότι συμβάλλει
στη σταθερότητα μιας οργάνωσης (Fry, 2003), και είναι πιο αποτελεσματική στις
οργανώσεις που δεν γίνονται μεγάλες αλλαγές. Στην περίπτωση όμως
οργανισμών που διαχειρίζονται
συναλλακτική ηγεσία

περίπλοκες καταστάσεις, θεωρείται σκόπιμο

των
η

να ενισχύεται με τη μετασχηματιστική ηγεσία (Mihalcea,

2014).
Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί για τις δυο αυτές προσεγγίσεις, όμως
περισσότερη έμφαση έχει δοθεί στη μετασχηματιστική ηγεσία εξαιτίας της
επίδρασης της στη στάση και συμπεριφορά των εργαζομένων στο χώρο εργασίας
τους (Saleem, 2015). Η μετασχηματιστική ηγεσία έχει αποδειχτεί αποτελεσματική
στο χώρο της εκπαίδευσης, στον αθλητισμό, στο στρατό και στις επιχειρήσεις τόσο
σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο ( Mihalcea, 2014). Σύμφωνα με ερευνητικά
δεδομένα, υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στη μετασχηματιστική ηγεσία και την
απόδοση των εργαζομένων (DeGroot, Kiker, & Cross, 2000), ενώ έχει παράλληλα
υποστηριχτεί ότι σχετίζεται με τη δημιουργικότητα (Qu, Janssen, & Shi, 2015) και
την ικανοποίηση των εργαζομένων (Saleem, 2015).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Η εργασία, πέρα από το γεγονός ότι εξασφαλίζει την οικονομική αποκατάσταση του
ατόμου, αποτελεί πτυχή της κοινωνικής του ζωής. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε η
επαγγελματική ικανοποίηση είναι ένα ζήτημα που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον
πολλών κοινωνικών επιστημόνων

και όχι μόνο (Saner & Eyupoglu, 2012). Οι

μελέτες για την ικανοποίηση από την εργασία ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1930,
εξετάζοντας την εμπειρία του ατόμου από την εργασία του και τα προβλήματα που
αντιμετώπιζε (Ηajdukova, Klementova, & Klementova, 2015). Με μια επισκόπηση
της βιβλιογραφίας, εντοπίζουμε διάφορους ορισμούς για την επαγγελματική
ικανοποίηση. Σύμφωνα με τον Locke, επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια «θετική
συναισθηματική κατάσταση που οφείλεται στην εργασία», ενώ για τους Dawis &
Lofquist επαγγελματική ικανοποίηση σημαίνει εκπλήρωση των προσωπικών αναγκών
των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, οι Porter και Locke υποστήριξαν ότι

ένας

εργαζόμενος αντιλαμβάνεται εάν είναι ικανοποιημένος από την εργασία του
συγκρίνοντας τις παρούσες συνθήκες εργασίας του με αυτές που επιθυμούσε ή
θεωρούσε πως άξιζε (Oshagbemi, 2000; Saner & Eyupoglu, 2012).
Η επαγγελματική ικανοποίηση αντικατοπτρίζεται στη στάση και συμπεριφορά
των εργαζομένων. Σχετίζεται θετικά με την καινοτομία και τη δημιουργικότητα τους
(Sharma & Jyoti, 2009), ενώ οι Pauknerova και συνεργάτες της διαπίστωσαν ότι οι
ικανοποιημένοι εργαζόμενοι έχουν περισσότερα κίνητρα για καλύτερη επίδοση
(Hajdukova et al., 2015). Ο Griffin παρατήρησε ότι δεν απουσιάζουν συχνά από τη
δουλειά τους και σημειώνουν χαμηλά επίπεδα στρες (YildizTepret & Tuna, 2015)
ενώ ο Tan βρήκε ότι η επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζεται και με την πρόθεση
για παραίτηση (Ahmad & Ibrahim, 2015).
Η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων μπορεί να πηγάζει από τις
σχέσεις με τους συναδέλφους και τον προϊστάμενο τους, τους πελάτες, τα
συναισθήματα αυτοπραγμάτωσης, τη δυνατότητα εξέλιξης, τις περιβαλλοντικές
συνθήκες, την ασφάλεια και τις ανταμοιβές (Trivellas, Reklitis, & Platis, 2013). Το
κύρος που επιφέρει ένα επάγγελμα, η δυνατότητα άσκησης επιρροής του
εργαζομένου στους συναδέλφους τους και η αίσθηση ότι η αξία του αναγνωρίζεται
μπορούν να αποτελέσουν επίσης προγνωστικούς παράγοντες για την εργασιακή
ικανοποίηση (Feldman, 2010).
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Μερικοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας
του ατόμου πιθανό να παίζουν κάποιο ρόλο στην επαγγελματική ικανοποίηση. Ο
Templer ανέφερε ότι όπως η προσωπικότητα επηρεάζει την επιλογή επαγγέλματος,
έτσι επηρεάζει και τη συμπεριφορά και τις συναισθηματικές αντιδράσεις στο χώρο
εργασίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών του έδειξαν ότι τα κοινωνικά, αισιόδοξα,
συνεργάσιμα, έμπιστα και αυτόνομα άτομα είναι περισσότερο ικανοποιημένα από την
εργασία τους (όπως αναφέρεται στο Mihalcea, 2013). Ο Judge και οι συνεργάτες του
επίσης διαπίστωσαν ότι χαρακτηριστικά όπως η αυτοαξιολόγηση, η εξωστρέφεια και
η ευσυνειδησία συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση (όπως αναφέρεται στο
Saari & Judge, 2004).
Εκτός όμως από την προσωπικότητα, άλλοι παράγοντες όπως η εργασιακή
εμπειρία, το γένος, η οικογενειακή κατάσταση και η ηλικία, ενδεχομένως να
σχετίζονται με την εργασιακή ικανοποίηση. Ιδίως το φύλο, έχει αποτελέσει
ερευνητικό ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών. Ο Koustelios (2001), στην έρευνα που
διεξήγαγε με δείγμα Έλληνες δασκάλους διέκρινε ότι η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο
στην ικανοποίηση από την εργασία ενώ αργότερα η έρευνα των Ssesanga & Garrett
(2005) επιβεβαίωσε την υπόθεση αυτή. Ωστόσο, υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ των
ερευνητών ως προς την ηλικία που οι εργαζόμενοι αισθάνονται περισσότερο
ικανοποιημένοι από την εργασία τους (Hajdukova et al., 2015). Πιο συγκεκριμένα, οι
Siassi, Crocetti & Spiro (1975) παρατήρησαν ότι οι εργαζόμενοι άνω των 40 ετών
ήταν πιο ικανοποιημένοι από τους μικρότερους ηλικιακά εργαζομένους, ενώ
απεναντίας αποδείχτηκε ότι οι εργαζόμενοι ηλικίας 40 έως 50 ετών ήταν λιγότερο
ικανοποιημένοι (Hajdukova et al., 2015). Από μια διαφορετική σκοπιά, οι Sheppard
& Herrick και Vagnerova ισχυρίστηκαν ότι

οι νέοι

ηλικίας 20-29 ετών είναι

λιγότερο ικανοποιημένοι εργαζόμενοι. Το γεγονός αυτό πιθανό να οφείλεται στο ότι
οι νέοι δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα στις εργασιακές συνθήκες ή κυρίως επειδή
έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες και απογοητεύονται γρήγορα (Hajdukova et al.,
2015).
Για τη εξέταση και κατανόηση της στάσης εργαζομένων και της επαγγελματικής
τους ικανοποίησης δεν θα μπορούσε να παραληφθεί ο παράγοντας του πολιτισμικού
πλαισίου. Κομβικής σημασίας μέχρι σήμερα είναι η διαπολιτισμική μελέτη του
Hofstede, ο οποίος σύλλεξε δεδομένα για τη στάση των εργαζομένων από 67 χώρες.
Ο Hofstede διέκρινε τέσσερις διαστάσεις που μπορούν να εξηγήσουν την επιρροή της
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κουλτούρας στη στάση των εργαζομένων: αποφυγή αβεβαιότητας ή ανάληψη ρίσκου,
ατομικισμός ή κολεκτιβισμός, η αποδοχή της άνισης κατανομής εξουσίας (power
distance) και η επικράτηση του ανδρισμού ή της θηλυκότητας. Ο ανδρισμός σε μια
κοινωνία αντανακλά την διεκδικητικότητα, την αυτοπεποίθηση, την γενναιότητα
τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες εν αντιθέσει με την θηλυκότητα που
αντικατοπτρίζει την μετριοφροσύνη. Ο Hofstede διαπίστωσε ότι υπάρχει μια
ανομοιογένεια στην επικράτηση των παραπάνω διαστάσεων μεταξύ των χωρών. Το
Μεξικό για παράδειγμα χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από αποφυγή της
αβεβαιότητας και κολεκτιβισμού σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που σημειώνουν υψηλά
επίπεδα ατομικισμού και χαμηλά επίπεδα αποφυγής της αβεβαιότητας (Hofstede,
1985; Saari & Judge, 2004).
Όπως προαναφέρθηκε, ο ρόλος της ηγεσίας στην επαγγελματική ικανοποίηση των
εργαζομένων είναι σημαντικός. Ένα μεγάλο σώμα ερευνών έχει επικεντρωθεί στη
θετική συσχέτιση της μετασχηματιστικής ηγεσίας και της ικανοποίησης των
εργαζομένων (Berson & Linton, 2005; Flascher, Shah, & Bhutani, 2010; Malhotra &
Singh, 2016; Saleem, 2015). Ωστόσο πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι στη μελέτη
των Hampton, Dubinsky, &Skinner δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ ηγεσίας και
επαγγελματικής ικανοποίησης (όπως αναφέρεται στο Tepret & Tuna, 2015).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΔΕΣΜΟΥ
3.1. Βρεφική προσκόλληση
Η ιδέα της προσκόλλησης ξεκίνησε από τον Lorenz το 1935. Ο Lorenz,
παρατηρώντας νεογέννητες χήνες, διαπίστωσε ότι τις δυο πρώτες ημέρες της ζωής
τους αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά της μητέρας τους εξαιτίας ενός βιολογικού
μηχανισμού. Ονόμασε την περίοδο αυτή “κρίσιμη περίοδο” και υποστήριξε ότι όταν
η μητέρα είναι απούσα οι χήνες ακολουθούν κάποιο αντικείμενο που παρουσιάζει
ίδια χαρακτηριστικά. Στα περισσότερα πειράματά του μάλιστα έπαιρνε ο ίδιος το
ρόλο αυτό του αντικειμένου (Oatley & Jenkins, 2004).
Ο John Bowlby ήταν ο πρώτος που μελέτησε την προσκόλληση στον άνθρωπο
(Feldman, 2009). Ο Bowlby, γεννήθηκε το 1907 στην Αγγλία. Σπούδασε ιατρική
ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του και ειδικεύτηκε στην ψυχιατρική.
Προηγουμένως όμως, ήταν εθελοντής σε ένα σχολείο με απροσάρμοστα παιδιά και
όπως επισήμανε ο Bretherton, η συμπεριφορά δύο παιδιών στο σχολείο αυτό άσκησε
μεγάλη επίδραση στο Bowlby. Το πρώτο ήταν ένα αγχώδες αγόρι το οποίο τον
ακολουθούσε διαρκώς ενώ το δεύτερο ένας ανήσυχο, απομονωμένο αγόρι χωρίς
σταθερή μητρική φιγούρα. Η εμπειρία αυτή ίσως αποτέλεσε και το έναυσμα για την
επινόηση της θεωρίας της προσκόλλησης (Mikulincer & Shaver, 2007).
Σύμφωνα με τον Bowlby, το βρέφος δημιουργεί έναν δεσμό με το φροντιστή του,
συνήθως με τη μητέρα, εξαιτίας της έμφυτης ανάγκης του για ασφάλεια (Feldman,
2009). Ο δεσμός αυτός αναπτύσσεται ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του
βρέφους και αποτελεί μια “ασφαλή βάση” για να εξερευνήσει το περιβάλλον και να
προστατεύεται όταν αισθάνεται να απειλείται (McCormick, O’Connor, & Barnes,
2016).
Αργότερα η Mary Ainsworth, επιχειρώντας να αξιολογήσει την προσκόλληση
των βρεφών σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Bowlby, διεξήγαγε ένα πείραμα
γνωστό ως “Συνθήκη του ξένου” (Strange Situation). Σκοπός του πειράματος αυτού
ήταν να παρατηρηθούν οι αντιδράσεις των βρεφών όταν αποχωρίζονται τη μητέρα
τους για σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως διαπιστώθηκε, τα περισσότερα παιδιά,
όταν η μητέρα τους έφευγε έδειχναν αναστάτωση αλλά όταν επέστρεφε έτρεχαν
αμέσως κοντά της. Πρόκειται γι αυτό που όρισε ο Bowlby ασφαλή προσκόλληση,
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όπου η μητρική φιγούρα αποτελεί ασφαλή βάση για το βρέφος. Σύμφωνα με τα
ευρήματα του πειράματος, στο 20% περίπου των παιδιών παρατηρήθηκαν τάσεις
αποφυγής, δεν επιθυμούσαν δηλαδή να βρίσκονται κοντά στη μητέρα τους και όταν
εκείνη επέστρεφε τα βρέφη

την απέφευγαν. Το 20% επίσης των βρεφών

συγκαταλέχθηκε σε μια τρίτη κατηγορία, στην αμφίθυμη προσκόλληση. Τα βρέφη
στην κατηγορία αυτή ήταν αγχωμένα πριν ακόμα η μητέρα εγκαταλείψει το δωμάτιο.
Έδειχναν δυσφορία με την απουσία της μητέρας και όταν εκείνη επέστρεφε, ενώ
επιθυμούσαν να έρθουν κοντά της συγχρόνως την κλωτσούσαν και τη χτυπούσαν
(Feldman, 2009; Harms, 2011).
Σύμφωνα με μεταγενέστερα στοιχεία από την πειραματική Συνθήκη του Ξένου σε
αγγλόφωνους πληθυσμούς, το 65% των βρεφών αναπτύσσει ασφαλή προσκόλληση,
20% αποφυγή της προσκόλλησης και 15% αμφίθυμη προσκόλληση. Ωστόσο όπως
έχει παρατηρηθεί τα ποσοστά αυτά διαφέρουν μεταξύ των χωρών εξαιτίας της
πιθανής επίδρασης του πολιτισμικού υπόβαθρου. Σε μερικές κουλτούρες για
παράδειγμα, ενισχύεται η ανεξαρτησία ή οι εκφράσεις συναισθημάτων θλίψης και
φόβου σε αντίθεση με άλλες κουλτούρες, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται
διαφορετικές αντιδράσεις στην πειραματική αυτή συνθήκη. Έτσι, στην Γερμανία
έπειτα από μελέτη των Grossmann και των συνεργατών τους διαπιστώθηκε ότι το
50% των βρεφών άνηκε στο δεσμό τύπου αποφυγής ενώ στην Ιαπωνία σύμφωνα με
τα δεδομένα των Miyake, Chen & Champos κανένα βρέφος δεν είχε αναπτύξει
δεσμό αποφυγής (Oatley & Jenkins, 2004).
Όλα τα βρέφη αναπτύσσουν ένα από τα παραπάνω είδη προσκόλλησης με τους
φροντιστές τους, εκτός από τα πλήρως παραμελημένα (McCormick et al., 2016).
Σύμφωνα με την Ainsworth, οι αντιδράσεις των βρεφών στη Συνθήκη του ξένου
αντανακλούν τις σχέσεις του γονέα με το παιδί (Harms, 2011). Παιδιά με γονείς που
ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ανάγκες τους, δεν αδιαφορούν και τους παρέχουν
προστασία και ασφάλεια σε καταστάσεις ανάγκης, συνήθως αναπτύσσουν ασφαλή
προσκόλληση (Lang, Bovenshen, Gabler, Zimmermann, Nowacki, Kliewer et al.,
2016). Απεναντίας, παιδιά με προσκόλληση αποφυγής έχουν συνήθως αδιάφορους
γονείς με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την επαφή μαζί τους και να αισθάνονται ότι
δεν θα λάβουν βοήθεια όταν τη χρειαστούν. Αμφίθυμη προσκόλληση τέλος
αναπτύσσουν παιδιά όπου οι

γονείς τους εμφανίζουν

ασυνεπή και αντιφατική

συμπεριφορά. Τα παιδιά αυτά αναζητούν διαρκώς την προσοχή και τη φροντίδα των
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γονέων τους και εξαρτώνται εν τέλει από αυτούς προκειμένου να προστατευτούν από
μια επικείμενη απειλή (McCormick et al., 2016).
Όπως τόνισε ο Bowlby, το εσωτερικό μοντέλο δεσμού που αναπτύσσει το παιδί
ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του σχετικά με τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες
από το φροντιστή του παραμένει σταθερό επηρεάζοντας τις μετέπειτα σχέσεις του.
Πράγματι, όπως αποδείχτηκε, παιδιά με ασφαλή προσκόλληση είχαν πιο θετικές
σχέσεις με τους συνομηλίκους τους και επικοινωνούσαν καλύτερα με τους ενήλικες.
Βρέθηκε επίσης ότι διέθεταν και περισσότερες δεξιότητες στην επίλυση
προβλημάτων (Oatley & Jenkins, 2004). Επίσης, οι Kobak & Sceery από την έρευνά
τους συμπέραναν ότι παιδιά με αμφίθυμη προσκόλληση ήταν πιο φοβισμένα και
αγχώδη ενώ τα παιδιά με αποφυγή της προσκόλλησης πιο εχθρικά και απόμακρα. Τα
παιδιά με ασφαλή προσκόλληση από την άλλη πλευρά ήταν πιο αγαπητά από τους
συνομηλίκους τους (όπως αναφέρεται στο Magai, Distel, & Liker, 1995). Ωστόσο τα
στοιχεία αυτά δεν αποκλείουν απαραίτητα την πιθανότητα τα παιδιά με ασφαλή
προσκόλληση να αντιμετωπίσουν προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και
δυσκολίες προσαρμογής στη διάρκεια της ζωής τους καθώς και την περίπτωση παιδιά
με ανασφαλή προσκόλληση (αποφυγή ή αμφίθυμη) να έχουν ομαλή ανάπτυξη (όπως
αναφέρεται στο Feldman, 2009).

3.2. Θεωρία δεσμού ενηλίκων
Ψυχαναλυτές όπως ο Freud και ο Erikson τόνισαν τη σημασία των πρώιμων
σχέσεων και τον αντίκτυπο τους στη μετέπειτα ζωή του ατόμου. Ο Bowlby
υποστήριξε ότι η προσκόλληση αποτελεί βασικό παράγοντα για την διαμόρφωση της
προσωπικότητας και της κοινωνικής ταυτότητας του ατόμου. Όπως μάλιστα
χαρακτηριστικά επεσήμανε: «καθοδηγεί τις προσδοκίες του παιδιού και το πώς
αξιολογεί τις εμπειρίες του στις διαπροσωπικές του σχέσεις τόσο στην παιδική ηλικία
όσο και στην υπόλοιπη ζωή του» (Καφέτσιος, 2005).

Η αξιολόγηση και η

ταξινόμηση της βρεφικής προσκόλλησης κατά την Ainsworth αποτέλεσε βάση για
την εφαρμογή της θεωρίας στις σχέσεις μεταξύ ενηλίκων. Οι ερευνητές έτσι
μελέτησαν τους τύπους δεσμού των ενηλίκων και την επίδρασή που ασκούν στις
διαπροσωπικές τους σχέσεις (Καφέτσιος, 2005).

16

Για την μελέτη του δεσμού ενηλίκων η προσοχή των ερευνητών στράφηκε στις
ρομαντικές σχέσεις καθώς θεωρήθηκε ότι υπάρχουν ομοιότητες στη σχέση γονέαπαιδιού και μεταξύ συντρόφων (Harms, 2011). Με άξονα την υπόθεση αυτή, οι
Hazan και Shaver

μελέτησαν την ερωτική έλξη στις διαπροσωπικές σχέσεις με

δείγμα 620 άτομα από 14 έως 82 ετών και από όλες τις οικονομικές και κοινωνικές
τάξεις. Οι ερευνητές στα ερωτηματολόγια που χρησιμοποίησαν μετέτρεψαν και
προσάρμοσαν τους τύπους δεσμού κατά την Ainsworth (ασφαλής-εμμονήςαποφυγής), έτσι ώστε να προσδιορίζουν κατά προσέγγιση πώς ο ενήλικας βιώνει την
ερωτική σχέση. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες έπρεπε να επιλέξουν μια από τις
τρεις ακόλουθες απαντήσεις: “μου είναι εύκολο να έρθω συναισθηματικά κοντά με
τους άλλους και νιώθω άνετα να εξαρτώμαι από αυτούς. Δεν ανησυχώ συχνά ότι θα
με εγκαταλείψουν ή ότι κάποιος θέλει να έρθει πολύ κοντά μου συναισθηματικά”,
“νιώθω ότι οι άλλοι είναι απρόθυμοι να έρθουν συναισθηματικά κοντά μου όσο εγώ
θα επιθυμούσα. Με απασχολεί συχνά το γεγονός ότι ο σύντροφός μου δεν με αγαπά
πραγματικά ή ότι δεν θέλει να μείνει μαζί μου. Επιθυμώ να έρθω συναισθηματικά
κοντά με το σύντροφό μου και αυτό μερικές φορές τους φοβίζει”, ή τέλος “νιώθω
κάπως άβολα όταν βρίσκομαι συναισθηματικά κοντά με τους άλλους. Δυσκολεύομαι
να τους εμπιστευτώ ολοκληρωτικά και να αφήσω τον εαυτό μου να εξαρτιέται από
αυτούς. Είμαι νευρικός όταν οι άλλοι με πλησιάζουν και συχνά οι ερωτικοί μου
σύντροφοι επιθυμούν μεγαλύτερη οικειότητα από ότι νιώθω ότι μπορώ να τους δώσω
με άνεση” (Καφέτσιος, 2005; Keller, 2003).
Τα αποτελέσματα την έρευνας αυτής έδειξαν ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ των
ειδών της βρεφικής προσκόλλησης και των τύπων δεσμού των ενηλίκων καθώς και
ότι οι τύποι δεσμού αντανακλούν την αλληλεπίδραση του ατόμου με τους γονείς του
και την ποιότητα των διαπροσωπικών του σχέσεων (Καφέτσιος, 2005; Keller, 2003)
Παρατηρήθηκε επομένως ότι τα άτομα με ασφαλή τύπο δεσμού ανέφεραν πιο θετικά
χαρακτηριστικά στις σχέσεις τους (εμπιστοσύνη, συναισθηματική σταθερότητα) και
είχαν καλές σχέσεις με τους γονείς τους στη παιδική τους ηλικία, σε αντίθεση με τα
άτομα με ανασφαλή τύπο δεσμού (Καφέτσιος, 2005). Μεταγενέστερη έρευνα των
Feeney & Noller (1990) επιβεβαίωσε τα ευρήματα αυτά. Συγκεκριμένα, οι ενήλικες
με δεσμό αποφυγής παραδέχτηκαν την απουσία της μητρικής φιγούρας στην παιδική
ηλικία, ενήλικες με δεσμό εμμονής χαρακτήρισαν τον πατέρα τους ως λιγότερο
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υποστηρικτικό ενώ ενήλικες με ασφαλή δεσμό ανέφεραν καλές σχέσεις με τους
γονείς τους.
Οι μελέτες αποδεικνύουν ότι ενήλικες με ασφαλή δεσμό είναι πιο ικανοποιημένοι
από τις στενές διαπροσωπικές τους σχέσεις (Pistole, 1989; Stackert & Bursik, 2003)
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τους Mikulincer & Shaver , ενήλικες με ασφαλή δεσμό
εμπιστεύονται τους ανθρώπους γύρω τους, επιδιώκουν επαφή μαζί τους και βρίσκουν
τη “χρυσή τομή” ανάμεσα στην εγγύτητα και την ανεξαρτησία, ενώ τα άτομα με τύπο
δεσμού εμμονής κυριαρχούνται από το φόβο της απογοήτευσης και τείνουν να
εξαρτώνται και να προσκολλώνται στους άλλους. Ενήλικες με τύπο δεσμού
αποφυγής,

όπως

επεσήμαναν

οι

Ainsworth,

Blehar,

Waters

&

Wall,

αποστασιοποιούνται από τους άλλους ανθρώπους, είναι καχύποπτοι απέναντί τους
και δεν τους εμπιστεύονται (Hinojosa, McCauley, Randolph-Seng, & Gardner, 2014).
Τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια η συνεισφορά της θεωρίας του δεσμού στην
κατανόηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων θεωρείται σημαντική. Σύμφωνα με
τους Hazan & Shaver, ο δεσμός διαμορφώνει τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων
και όπως υποστήριξαν οι εργαζόμενοι με ασφαλή τύπο δεσμού συνάπτουν καλές
σχέσεις με τους συναδέλφους τους που στηρίζονται στην εμπιστοσύνη (όπως
αναφέρεται στο Scrima et al., 2015). Οι Blustein, Prezioso & Schultheiss
ανακάλυψαν ότι προσαρμόζονται καλύτερα στις συνθήκες εργασίας, ενώ οι Ketterson
& Blustein ότι είναι καλύτεροι στις διαπραγματεύσεις

(όπως αναφέρεται στο

Lanciano & Zammuner, 2014).
Οι Mikulincer & Shaver διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι με τύπο δεσμού
αποφυγής δεν εμπιστεύονται τους συναδέλφους τους (όπως αναφέρεται στο Scrima et
al., 2015) καθώς και ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραιτηθούν (όπως
αναφέρεται στο Lanciano & Zammuner, 2014). Οι Ηardy & Barkham επιπλέον
(1994) ανέφεραν ότι έχουν περισσότερες λογομαχίες με τους συναδέλφους τους.
Όσον αφορά τους εργαζόμενους με τύπο δεσμού εμμονής, οι Mikulincer & Shaver
τόνισαν ότι χαρακτηρίζονται από ισχυρή θέληση για αποδοχή και επιβεβαίωση καθώς
έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση (Scrima et al., 2015) ενώ οι Hazan & Shaver

ότι

θεωρούν πως οι δεξιότητες τους δεν θα εκτιμηθούν (Lanciano & Zammuner, 2014).
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3.3. Δεσμός και ηγεσία
Η επισήμανση του Freud ότι οι ηγέτες αποτελούν αντικαταστάτες της πατρικής
φιγούρας οδήγησε πολλούς ερευνητές να εξετάσουν κοινά σημεία μεταξύ των
σχέσεων γονέα-παιδιού και ηγέτη-υφισταμένων (Harms, 2011). Χαρακτηριστικά οι
Popper & Mayseless, υποστήριξαν ότι «οι ηγέτες, όπως οι γονείς, κατευθύνουν,
καθοδηγούν και φροντίζουν εκείνους που έχουν λιγότερη ισχύ, των οποίων η μοίρα
σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από αυτούς». Η ανάγκη άλλωστε για ασφάλεια από
ισχυρότερους δεν περιορίζεται στην παιδική ηλικία. Οι άνθρωποι μεγαλώνοντας
αναζητούν την ασφάλεια αυτή πέρα από τους γονείς, φίλους, συντρόφους και στους
ηγέτες τους καθώς οι γονείς και οι συνομήλικοι δεν θεωρούνται πάντα πιο ισχυροί
(Mayseless, 2010).
Όπως προαναφέρθηκε, βάση της θεωρίας προσκόλλησης, το βρέφος αναζητά από
το φροντιστή του αφενός ασφάλεια, ώστε να εξερευνά το περιβάλλον γύρω του και
αφετέρου προστασία για τις στιγμές που βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου
(McCormick et al., 2016). Αντίστοιχα σε μια ομάδα ή έναν οργανισμό, οι ηγέτες ως
ανώτεροι και σοφότεροι μπορούν να παρέχουν ασφάλεια στους υφισταμένους τους,
να

τους καθοδηγούν, να τους συμβουλεύουν και να τους καθησυχάζουν σε

καταστάσεις άγχους (Keller, 2003). Προστατεύουν και υποστηρίζουν τους
υφισταμένους τους, στάση που ενισχύει και την ανάπτυξη της αυτοδυναμίας τους.
Όπως μάλιστα τόνισε και ο Bowlby: «οι άνθρωποι είναι πιο αποδοτικοί και πιο
ευτυχισμένοι όταν ξέρουν ότι υπάρχουν άτομα έμπιστα που θα τους βοηθήσουν στις
δύσκολες καταστάσεις» (Hinojosa et al., 2014).
Η θεωρία δεσμού έχει συμβάλλει στην μελέτη των ικανοτήτων και της
συμπεριφοράς του ηγέτη (Richards & Hakett, 2012). Ο Tarnopol ήταν ο πρώτος που
εξέτασε το δεσμό ενηλίκων σε συνάρτηση με την ηγεσία, σημειώνοντας ότι ο
ανασφαλής δεσμός αποτελεί τροχοπέδη για την ανεξαρτησία που χαρακτηρίζει τους
καλούς ηγέτες (Harms, 2011). Τα άτομα με ανασφαλή δεσμό αποφυγής τείνουν να
θεωρούνται

λιγότερο κατάλληλα για ηγετικούς ρόλους καθώς έχουν μάθει να

βασίζονται αποκλειστικά στον εαυτό τους και συνήθως αδιαφορούν για τις
συναισθηματικές ανάγκες των άλλων. Λιγότερο ικανά για ηγέτες κρίνονται και τα
άτομα με ανασφαλή δεσμό εμμονής καθώς μπορεί να ασχολούνται υπερβολικά με τις
δικές τους συναισθηματικές ανάγκες και να διακατέχονται ισχυρή επιθυμία να
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εκτιμηθεί η αξία τους. Τα άτομα με ασφαλή δεσμό απεναντίας θεωρούνται
καταλληλότερα για ηγετικές θέσεις καθώς όπως υποστήριξαν οι Mikulincer & Shaver
νοιάζονται για τους άλλους και θέλουν να τους φροντίζουν (Mayseless, 2010).
Πράγματι, αποτελέσματα της έρευνας των Mikulincer & Florian (1995) απέδειξαν ότι
άτομα με ασφαλή τύπο δεσμού στο στρατό θεωρήθηκαν ικανότεροι για ηγέτες από
τους συνομηλίκους τους συγκριτικά με τα άτομα δεσμού εμμονής, ενώ οι Berson,
Dan & Yammarino (2006), επίσης συμπέραναν ότι τα άτομα με ασφαλή δεσμό
θεωρούνταν πιο πιθανό να εξελιχθούν σε ηγέτες της ομάδας.
Ο Popper και οι συνεργάτες του υποστήριξαν ότι οι ηγέτες με ασφαλή τύπο
δεσμού διεκπεραιώνουν τις επιθυμίες των υφισταμένων τους, τους υποστηρίζουν και
τους διεγείρουν πνευματικά (όπως αναφέρεται στο Keller, 2003). Ο Keller (2003)
υποστήριξε την άποψη ότι οι ηγέτες με δεσμό αποφυγής πιθανό να μην
ανταποκρίνονται

στις

συναισθηματικές

ανάγκες

των

υφισταμένων

τους

επισημαίνοντας μάλιστα ότι μπορεί να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες τους αυτές ως
δικαιολογία για να αποφύγουν τον εργασιακό φόρτο. Όσον αφορά τους ηγέτες με
δεσμό τύπου εμμονής, διέκρινε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να γεμίσουν τους
υφισταμένους τους με αμφιβολίες για τις ικανότητες και την απόδοσή τους,
συμπεριφορές που ενισχύουν την εξάρτησή τους από αυτούς.
Σύμφωνα με την έρευνα των Davidovitz, Mikulincer, Shaver, Izsak, & Popper ο
ανασφαλής δεσμός των ηγετών σχετίστηκε με χαμηλή απόδοση των υφισταμένων
τους, ενώ συγκεκριμένα ο δεσμός αποφυγής των ηγετών είχε αρνητική επίδραση στην
ψυχική υγεία και στη συνοχή της ομάδας (όπως αναφέρεται στο Harms, 2011).
Επιπλέον, κατά τους Keller & Cacioppe ένας ηγέτης με τύπο δεσμού εμμονής είναι
πιθανό να αποφύγει μια διαμάχη με τους υφισταμένους του καθώς μπορεί να
θεωρήσει ότι έτσι η σχέση τους θα πληγεί. Ο ηγέτης τύπου αποφυγής από την άλλη
πλευρά, ενδέχεται να αποφύγει να αντιμετωπίσει προβλήματα που υπάρχουν στη
σχέση τους. Ακόμη, ηγέτες με ασφαλή τύπο δεσμού ίσως να απογοητευτούν από την
έντονη επιθυμία για επιβεβαίωση των υφισταμένων με τύπο δεσμού εμμονής ή από
την άρνηση των υφισταμένων με δεσμό τύπου αποφυγής για την οικοδόμηση ομαλών
σχέσεων. Ωστόσο οι υποθέσεις τους αυτές χρήζουν εμπειρικής τεκμηρίωσης (όπως
αναφέρεται στο Richards & Hackett, 2012).
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3.4. Δεσμός και επαγγελματική εξουθένωση (burnout)
Οι πρώτες μελέτες για την έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης έγιναν στα
μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970. (Maslach & Goldberg). Το φαινόμενο της
επαγγελματικής εξουθένωσης είναι πολύ συχνό στους επαγγελματίες υγείας και οι
Laschinger, Leiter, Day, & Gilin μάλιστα στην έρευνά τους διαπίστωσαν ότι το
47,3% των νοσηλευτριών είχε εκδηλώσει επαγγελματική εξουθένωση (Guo, Lam,
Luo, Plummer, Cross, Li et al., 2017). Τα επαγγέλματα αυτά, όπως επισήμαναν οι
Pines & Aronson βασίζονται στις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις και μπορεί να
είναι αρκετά στρεσογόνα με αποτέλεσμα την συναισθηματική εξάντληση των
εργαζομένων (Broom, Knight, Edwards, & Flynn, 2009).
Η επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να οριστεί ως «μια κατάσταση σωματικής,
συναισθηματικής και πνευματικής εξάντλησης που πηγάζει από μια συναισθηματικά
απαιτητική εργασία και έχει ως απόρροια μειωμένη κινητοποίηση και απόδοση του
εργαζόμενου». Τα βασικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων με επαγγελματική
εξουθένωση είναι η εξάντληση, ο κυνισμός, η απάθεια και η αίσθηση
αναποτελεσματικότητας (Schacter, Gilbert, & Wegner, 2012). Μερικοί ερευνητές
ωστόσο υποστηρίζουν ότι η αίσθηση της επαγγελματικής αναποτελεσματικότητας
μπορεί να οφείλεται στην προσωπικότητα του εργαζομένου (όπως αναφέρεται στο
Galletta, Portoghese, D’Aloja, Mereu, Contu, Coppola, et al. 2016). Όπως
παρατήρησαν οι Maslach, Schaufeli, & Leiter, οι επαγγελματικά εξουθενωμένοι
εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να παραιτηθούν από την εργασία τους, να απουσιάζουν
ή να αργοπορούν (όπως αναφέρεται στο Bakker & Costa, 2014), ενώ σύμφωνα με
τους

Peterson, Demerouti, Bergstrom, Samuelsson, Asberg, & Nygren, (2008)

ελλοχεύει ο κίνδυνος για την εκδήλωση άγχους, κατάθλιψης, διαταραχών μνήμης και
ύπνου. Ερευνητικά δεδομένα επιπλέον έδειξαν ότι μπορεί να αποτελέσει
προγνωστικό παράγοντα για σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρδιαγγειακές
παθήσεις (Melamed, Kushnir, & Shirom, 1992) ενώ έχει επίσης βρεθεί ότι η
επαγγελματική εξουθένωση σχετίζεται με το αίσθημα της απογοήτευσης από τη ζωή
(Hakanen & Schaufeli, 2012)
Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης συνήθως οφείλεται στις
αυξημένες απαιτήσεις της δουλειάς και στην αναγκαία καταβολή συνεχούς
προσπάθειας. Οι εργαζόμενοι έτσι αισθάνονται εξαντλημένοι με έντονη επιθυμία να
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αποστασιοποιηθούν από την εργασία (όπως αναφέρεται στο Bakker & Costa, 2014).
Ωστόσο, οι αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας φαίνεται ότι έχουν
επίσης σημαντική επίδραση στην επαγγελματική εξουθένωση. Ερμηνεύοντας
μάλιστα τα ευρήματα της μελέτης του Leiter και των συνεργατών του, γίνεται σαφές
ότι συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης όπως ο κυνισμός και η εξάντληση
τείνουν να μειώνονται όταν υπάρχουν θετικές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των
εργαζομένων (Leiter et al.,2015).
Πρόσφατα έχει αναδειχτεί και η σημασία του δεσμού στην εμφάνιση της
επαγγελματικής εξουθένωσης ωστόσο η βιβλιογραφία για το θέμα αυτό είναι
περιορισμένη. Ο Pines υποστήριξε ότι εργαζόμενοι με ανασφαλή τύπο δεσμού είναι
πιθανότερο

να

εκδηλώσουν

επαγγελματική

εξουθένωση

επειδή

κατέχουν

δυσλειτουργικές στρατηγικές αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων ενώ ο
Racanelli στην έρευνά του επαλήθευσε ότι ο ανασφαλής δεσμός τύπου αποφυγής
συνδέεται με την επαγγελματική εξουθένωση (όπως αναφέρεται στο Vanheule &
Declercq, 2009). Έχει επίσης καταγραφεί ότι το άγχος και οι τάσεις αποφυγής που
χαρακτηρίζουν τα άτομα με ανασφαλή δεσμό και οδηγούν σε δυσλειτουργικές
διαπροσωπικές

σχέσεις,

πιθανό

να

ενισχύουν

την

αίσθηση

της

αναποτελεσματικότητας των εργαζομένων (Leiter et al., 2015).

3.5. Δεσμός και στρες
Η εργασία συνήθως συμβάλλει στην ψυχική ευημερία του ατόμου. Όμως, υπάρχει
το ενδεχόμενο να πυροδοτεί την εκδήλωση στρες (Othman, Lamin, & Othman,
2014) και ο εργαζόμενος να περνά στο χώρο εργασίας του τις πιο αγχωτικές ώρες της
ημέρας του (Janipha, Mustapha, & Ismail, 2012). Το στρες κατά τους Lazarus &
Folkman πρόκειται για «εσωτερικές ή εξωτερικές απαιτήσεις που ξεπερνούν,
σύμφωνα με την κρίση του ατόμου, τις δυνατότητές του» (Καραδήμας, 2005). Ως
εργασιακό στρες επομένως θα μπορούσε να οριστεί η αντίδραση των εργαζομένων
στις απαιτήσεις της εργασίας τους, οι οποίες υπερβαίνουν τις ικανότητές τους
(Janipha et al., 2012). Ωστόσο, θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι το στρες προκύπτει
αποκλειστικά από τις υπερβολικές απαιτήσεις την εργασίας καθώς και ο παράγοντας
της προσωπικότητας του εργαζομένου είναι εξίσου σημαντικός

(Lingard, 2003).

Όπως άλλωστε τόνισαν οι Cohen, Kamarck & Mermelsteim το πώς βιώνει ένα άτομο
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το στρες επηρεάζεται από το περιβάλλον, τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις
ικανότητές του να διαχειρίζεται στρεσογόνες καταστάσεις (όπως αναφέρεται στο
Karkoulian, Srour, & Sinan, 2016).
Το εργασιακό στρες ενσωματώνει ένα πλέγμα πολλών παραγόντων όπως η
αίσθηση της αβεβαιότητας, οι πολλές ώρες εργασίας (Othman et al., 2014), η
απόδοση των εργαζομένων και η σχέση τους με τους συναδέλφους του (Devi & Rani,
2016). Ένας εργαζόμενος μπορεί επίσης να στρεσάρεται όταν νιώθει ότι
επαναλαμβάνει τις ίδιες δραστηριότητες ή όταν αναλαμβάνει δύσκολα καθήκοντα
(Michie, 2002). Καθόλου εντύπωση δεν προκαλεί η άποψη ότι ο υποστηρικτικός
ρόλος του ηγέτη σε μια οργάνωση μπορεί να είναι καταλυτικός για τα επίπεδα του
στρες των υφισταμένων καθώς και ότι η καλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ
ηγέτη και υφισταμένων μπορεί να αποτρέψει το άγχος των υφισταμένων σε κρίσιμες
καταστάσεις (Harms, Crede, Tynan, Leon, & Jeung, in press)
Ο ανασφαλής δεσμός του εργαζόμενου μπορεί επιπλέον να οδηγήσει στην
εμφάνιση του στρες. Τα άτομα με ανασφαλή τύπο δεσμού (αποφυγής-εμμονής)
συνήθως

αναπτύσσουν δυσλειτουργικές

στρατηγικές

για την

αντιμετώπιση

προβλημάτων και στρεσογόνων καταστάσεων. Τα άτομα με τύπο δεσμού εμμονής
μάλιστα έχουν την τάση να διογκώνουν τις αρνητικές εμπειρίες, να κατακλύζονται
από το φόβο του αποχωρισμού και την ανησυχία ότι δεν θα ξεπεράσουν γρήγορα τις
στρεσογόνες καταστάσεις (Gander & Buchheim, 2015; Harms, Bai, & Han, 2016).
Συνεπώς, έχει προκύψει το συμπέρασμα ότι τα άτομα με τύπο δεσμού εμμονής
τείνουν να εμφανίζουν περισσότερο άγχος στο χώρο εργασίας τους (Harms et al.,
2016; Schirmer & Lopez, 2001).
Μερικές από τις πιθανές συνέπειες του στρες είναι η απώλεια κινήτρων (Othman
et al., 2014) και η χαμηλότερη απόδοση των εργαζομένων (Patching & Best, 2014).
Σύμφωνα επίσης με τις παρατηρήσεις του Malik και των συνεργατών του, το στρες
μπορεί να αποτελέσει αιτία για παραίτηση, απουσία και το αίσθημα της
επαγγελματικής απογοήτευσης (Devi & Rani, 2016). Το εργασιακό στρες εγκυμονεί
πολλούς κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων και ως εκ τούτου θέτει σε κίνδυνο
την αποτελεσματικότητα και την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Για παράδειγμα,
έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με μυοσκελετικούς πόνους (Carayon, Smith, & Haims,
1999), γαστρεντερικά προβλήματα, υπέρταση, καταστολή του ανοσοποιητικού (όπως
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αναφέρεται στο Marcatto, Colautti, Filon, Luis, DiBlas, Cavallero et al. 2016), ενώ το
στρες έχει συνδεθεί και με άλλες σωματικές ασθένειες όπως ο καρκίνος, το άσθμα και
ο διαβήτης (Καραδήμας, 2005).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Οι επιστήμονες έχουν χαρακτηρίσει τα συναισθήματα «εσωτερικά φαινόμενα» που
γίνονται αντιληπτά μέσα από τη συμπεριφορά και την έκφραση (Niedenthal, 2011).
Το συναίσθημα όμως είναι μια έννοια δύσκολη ως προς την κατανόηση και τον
ορισμό της. Ο William James όρισε το συναίσθημα ως «αίσθηση για τις σωματικές
αλλαγές οι οποίες είναι αποτέλεσμα αντίληψης διεγερτικών παραγόντων». Ο Borod
επεσήμανε ότι συναισθήματα είναι «αντιδράσεις σε ένα ερέθισμα που περιλαμβάνουν
γνωστική εκτίμηση, υποκειμενική αποτίμηση της αισθητικής εμπειρίας, διέγερση
αυτόνομου και κεντρικού νευρικού

συστήματος, εκφραστική συμπεριφορά και

σκόπιμη δραστηριότητα» (Martin, 2011). Πολλοί ερευνητές ωστόσο προσδιορίζουν
συναισθήματα ως πρόσκαιρες αντιδράσεις για μια κατάσταση ή ένα υποκείμενο
(Gooty, Connelly, Griffith, & Gupta, 2010).
Τα

συναισθήματα

αποτελούν

αναπόσπαστο

κομμάτι

της

κοινωνικής

συμπεριφοράς του ατόμου (Niedenthal, Krauth-Gruber, & Ric, 2011) καθώς τις
περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Rafaeli &
Worline, 2001). Οι εργαζόμενοι συνεπώς, καθώς αλληλεπιδρούν σε καθημερινή βάση
με τόσο με τους συναδέλφους τους όσο και με τον ηγέτη τους, βιώνουν διαφορετικά
συναισθήματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν τη στάση και τη συμπεριφορά τους
στον εργασιακό χώρο (McColl-Kennedy & Anderson, 2002). Τη δεκαετία του 1990
σημειώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον των ερευνητών για τη μελέτη των συναισθημάτων
στο χώρο εργασίας με αποτέλεσμα οι Weiss & Cropanzano να διατυπώσουν μια
θεωρία (Affetive Events Theory) που εξετάζει τη συναισθηματική κατάσταση των
εργαζομένων και την επίδραση της στη στάση και συμπεριφορά τους. Πυρήνας της
θεωρίας αυτής είναι ότι τα συναισθήματα στον εργασιακό χώρο δεν πρέπει να
συγχέονται με την επαγγελματική ικανοποίηση καθώς έχουν διαφορετική αιτιολογία
και τα συναισθήματα έχουν μερική επίπτωση στην εκτίμηση της επαγγελματικής
ικανοποίησης (Wegge, Dick, Fisher, West, & Dawson, 2006). Ωστόσο στοιχεία
ορισμένων ερευνών αποδεικνύουν ότι θετικά συναισθήματα στον εργασιακό χώρο
ενισχύουν την επαγγελματική ικανοποίηση σε αντίθεση με τα αρνητικά
συναισθήματα (Grandey, Tam, & Brauburger, 2002; Weiss, Nicholas, & Daus, 1999).
Όπως υποστήριξαν οι Basch & Fisher, οι εργαζόμενοι βιώνουν μια πληθώρα
συναισθημάτων στο χώρο εργασίας τους, τόσο θετικών όσο και αρνητικών. Μέσα
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από μελέτες τους διαπίστωσαν ότι βιώνουν ενθουσιασμό, ευχαρίστηση, αισιοδοξία,
υπερηφάνεια, ανακούφιση, αγάπη καθώς και θυμό, απογοήτευση, στεναχώρια,
ανησυχία, φόβο, θλίψη, αμηχανία και αηδία. Σύμφωνα με τους Lazarus & CohenCharash το άγχος, η ζήλεια, η ενοχή, η ελπίδα, ο φθόνος και η ντροπή είναι επιπλέον
συναισθήματα που αναδύονται στα εργασιακά περιβάλλοντα (Ashkanasy, 2015).
Όπως μάλιστα επιβεβαιώνουν οι Dogan & Vecchio, η ζήλεια και ο φθόνος που συχνά
βιώνουν οι εργαζόμενοι είναι αποτέλεσμα ανταγωνισμού για καλύτερες απολαβές
(Zineldin & Hytter, 2012).
Κατά τους Brief & Weiss τα συναισθήματα έχουν πρωταρχική σημασία για την
απόδοση των εργαζομένων (Rajah, Song, & Arvey, 2011). Τα ερευνητικά δεδομένα
αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι με θετικά συναισθήματα είναι πιο αποτελεσματικοί
και επιτυχημένοι στην επαγγελματική τους πορεία και πιο πρόθυμοι να βοηθήσουν
τους άλλους (Fredrickson, 2003). Είναι επίσης πιο δημιουργικοί με περισσότερο
κίνητρα ενώ όπως παρατήρησαν οι Ilies & Judge θέτουν και υψηλότερους στόχους.
Τα θετικά συναισθήματα συμβάλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση και ευημερία
των εργαζομένων (όπως αναφέρεται στο Bono & Ilies, 2006) εν αντιθέσει με τα
αρνητικά συναισθήματα που κλονίζουν την ευημερία των εργαζομένων (Zineldin &
Hytter, 2012).
Τα συναισθήματα των ηγετών μπορεί να επηρεάσουν την συμπεριφορά, την
συναισθηματική κατάσταση αλλά και την απόδοση των υφισταμένων τους. Όπως
μάλιστα επεσήμανε η Fredrickson (2003) αυτό πιθανό να συμβαίνει εξαιτίας της
υψηλής θέσης που κατέχουν οι ηγέτες. Παραδειγματικά αναφέρεται η μελέτη των
George & Bettenhausen, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι υπάλληλοι που είχαν ηγέτες με
θετικά συναισθήματα, επηρεασμένοι από τη θετική συναισθηματική κατάσταση του
ηγέτη τους, σημείωναν καλύτερες επιδόσεις, βοηθώντας περισσότερο τους πελάτες
τους και πουλώντας περισσότερα προϊόντα (Koning & VanKleef, 2015). Μεγάλο
σώμα ερευνών έχει αποδείξει τη σχέση μετασχηματιστικής-χαρισματικής ηγεσίας και
θετικών συναισθημάτων των υφισταμένων

(Bono&Ilies, 2006; Erez, Misangyi,

Johnson, LePine, & Halverson, 2008). Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι όλοι οι
ηγέτες μπορεί να εκφράσουν αρνητικά συναισθήματα σε μια δύσκολη κατάσταση
προκειμένου να επαγρυπνήσουν τους υφισταμένους τους (Bono & Ilies, 2006).
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5.1. Συναισθηματική νοημοσύνη
Τα τελευταία χρόνια η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί μείζον θέμα για τους
ερευνητές (Nikolaou & Tsaousis, 2002) και θεωρείται από πολλούς το κλειδί για μια
επιτυχημένη ζωή (Fitness, 2001). Οι Mayer & Salovey, που εισήγαγαν πρώτοι την
έννοια της συναισθηματική νοημοσύνης, την διαχώρισαν από τη γενική νοημοσύνη
υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης (Vakola, Tsaousis,
& Nikolaou, 2004). Σύμφωνα με τους Mayer & Salovey, η συναισθηματική
νοημοσύνη πρόκειται για την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να κατανοεί
τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και των άλλων, αλλά και να διαχειρίζεται τις
συναισθηματικές πληροφορίες αποτελεσματικά (Mayer, Caruso, & Salovey, 1999;
Mayer & Salovey, 1995). Οι ερευνητές αυτοί επισήμαναν ακόμη ότι η ενσυναίσθηση,
η ικανότητα δηλαδή του να βιώνει έμμεσα και νοερά τα συναισθήματα των άλλων
αποτελεί βασικό συστατικό της συναισθηματικής νοημοσύνης (Humphrey, 2002). Ο
Bar-On ωστόσο τονίζοντας το ρόλο της προσωπικότητας, όρισε την συναισθηματική
νοημοσύνη ως «ένα σύνολο μη γνωστικών δεξιοτήτων που βοηθούν το άτομο να
προσαρμόζεται καλύτερα στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πιέσεις» (Vakola, et
al. 2004). Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης εξετάστηκε ιδιαιτέρως στις
αρχές του προηγούμενου αιώνα. Στην πρώτη εμπειρική έρευνα εξετάστηκε η
συναισθηματική

νοημοσύνη

ως

ικανότητα

των

ατόμων

να

αναγνωρίζουν

συναισθήματα σε πρόσωπα, χρώματα ή σχέδια ενώ μεταγενέστερη μελέτη των Mayer
& Geher εξέτασε την αντίληψη των συναισθημάτων μέσα σε ιστορίες (Mayer, et al.
1999).
Η ικανότητα

αναγνώρισης συναισθημάτων βοηθά το άτομο να είναι πιο

λειτουργικό στην καθημερινότητά του (Mayer & Geher, 1996) ενώ όπως αναφέρει ο
Goleman στο βιβλίο του

με τίτλο “Συναισθηματική Νοημοσύνη”, αποτελεί

προγνωστικό παράγοντα της ψυχικής του ευημερίας (Nikolaou & Tsaousis, 2002). Ο
Reik επιπλέον υποστήριξε ότι η ψυχική υγεία ή η ψυχική ασθένεια μπορεί να
συσχετιστεί με την ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων (Mayer & Geher, 1996).
Για παράδειγμα, οι Levine, Marziali, & Hood βρήκαν ότι άτομα με οριακή διαταραχή
προσωπικότητας δυσκολεύονταν να αναγνωρίσουν τα δικά τους συναισθήματα και
των άλλων (Leible & Snell, 2004). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη
των Nowicki & Duke (1992), οι οποίοι σε δείγμα 456 παιδιών δημοτικού σχολείου
συμπέραναν ότι τα παιδία που μπορούσαν αναγνωρίσουν τα συναισθήματα σε
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εκφράσεις προσώπου και στους τόνους της φωνής ήταν πιο δημοφιλή αλλά και είχαν
καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις.
Μερικοί ερευνητές έχουν επισημάνει διαφορές ανάμεσα στη συναισθηματική
νοημοσύνη και το φύλο και συγκεκριμένα παρατήρησαν ότι οι γυναίκες είχαν
υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη

από τους άντρες (Brackett, et al. 2004;

Mayer et al. 1999). Ένα ακόμη σημαντικό πόρισμα για τη συναισθηματική
νοημοσύνη είναι ότι τείνει να αυξάνεται με την ηλικία, γεγονός που υποδηλώνει ότι
μπορεί να εξελιχτεί και να βελτιωθεί (Slaski & Cartwright, 2002).
Οι Mayer, Caruso, Salovey, Formica, & Woolery

σε ένα δείγμα φοιτητών

βρήκαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είχε αρνητική συσχέτιση με βίαιες
συμπεριφορές (Nikolaou & Tsaousis, 2002) ενώ σε μια άλλη έρευνα η χαμηλή
νοημοσύνη συσχετίστηκε θετικά με αποκλίνουσες συμπεριφορές και κατάχρηση
αλκοόλ και ναρκωτικών (Brackett, Mayer, & Warner, 2004). Επιπρόσθετα, η
συναισθηματική νοημοσύνη έχει συσχετιστεί θετικά με τους επιτυχημένους γάμους
αλλά και με την ικανοποίηση από τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις (Fitness, 2001).
Ο Taylor ακόμα παρατήρησε ότι τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη
μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα αγχωτικά γεγονότα χωρίς να
ελλοχεύει ο κίνδυνος να φτάσουν σε απόγνωση και να εκδηλώσουν καταθλιπτικά
συμπτώματα (Lanciano, Curci, Kafetsios, Elia, & Zammuner, 2012).
Όσον αφορά τον εργασιακό χώρο, ο Cooper ισχυρίστηκε ότι οι εργαζόμενοι με
υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη σημειώνουν μεγαλύτερη επαγγελματική επιτυχία,
γεγονός που όπως επεσήμανε ο Goleman πιθανό να οφείλεται στην ικανότητά τους να
προωθούν καλύτερα τον εαυτό τους ώστε να πείθουν τους άλλους ότι είναι οι
καταλληλότεροι για την εκάστοτε θέση (Zeidner, Matthews, & Roberts, 2004). Τη
σημαντική συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην επαγγελματική εξέλιξη
επιβεβαίωσαν και οι Dulewicz & Higgs, οι οποίοι σε σχετική

έρευνά τους

διαπίστωσαν ότι αποδοτικότητα οφειλόταν 36% στη συναισθηματική νοημοσύνη των
εργαζομένων και 27% στη γενική νοημοσύνη τους (Nikolaou & Tsaousis, 2002). Σε
μια αντίστοιχη μελέτη, οι Stein & Book βρήκαν ότι η γενική νοημοσύνη ευθυνόταν
μόνο για το 6% της επαγγελματικής επιτυχίας ενώ η συναισθηματική νοημοσύνη για
το 27-45% (Fernandez, 2007). Η συναισθηματική νοημοσύνη επίσης έχει θετική
συσχέτιση με την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων. Αυτό ίσως να
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συμβαίνει επειδή οι εργαζόμενοι αυτοί, όντας σε θέση να αναγνωρίσουν τα
συναισθήματά τους, μπορούν να διαχειριστούν τα αρνητικά συναισθήματα που
προκύπτουν στον εργασιακό χώρο και να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις απαιτητικές
και στρεσογόνες καταστάσεις (Sy, Tram, & O’Hara, 2006). Αρκετοί ερευνητές
συνδέουν τη συναισθηματική νοημοσύνη με την αποτελεσματική ηγεσία (Kerr,
Garvin, Heaton, & Boyle, 2006; Palmer, Walls, Burgess, & Stough, 2001; Rosete &
Ciarrochi, 2006) ενώ καταλυτικός είναι ο ρόλος της και για τη συνοχή της ομάδας
(Prati, Douglas, Ferris, Ammeter, & Bukley, 2003; Quoidbach & Hansenne, 2009).
Σύμφωνα με τον Carron, η συνοχή της ομάδας πρόκειται για μια «δυναμική
διαδικασία που αντικατοπτρίζει την τάση των μελών να παραμείνουν ενωμένοι στην
επιδίωξη των στόχων της ομάδας» (όπως αναφέρεται στο Cota, Evans, Dion, Kilik, &
StewartLongman, 1995). Αντανακλά επίσης το βαθμό ικανοποίησης του ατόμου από
τις σχέσεις του με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και τα κίνητρά του για να παραμείνει
στην ομάδα (O’Reilly, Caldwell, & Barnett, 1989). Η θετική αντίληψη για τη συνοχή
της ομάδας συνεπάγεται καλή συνεργασία, εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών και
λιγότερες διενέξεις (Dobbins & Zaccaro, 1986) ενώ έχει ως απόρροια την
αποδοτικότητα της ομάδας (Evans & Dion, 2012). Ακόμη, έχει συσχετιστεί αρνητικά
με το εργασιακό άγχος και θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση των
εργαζομένων (Steinhardt, Dolbier, Gottlieb, & McCalister, 2003). Τέλος, οι
εργαζόμενοι με θετική αντίληψη για τη συνοχή της ομάδας τους φαίνεται να
απουσιάζουν λιγότερες φορές από την εργασία τους (Keller, 1986) και είναι πιο
πρόθυμοι να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους (Ng & VanDyne, 2005).

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ
Η παρούσα έρευνα θα εξετάσει τις εξής υποθέσεις:
Υπόθεση 1: Ο ανασφαλής τύπος δεσμού (αποφυγής-εμμονής) των διευθυντών και
των υφισταμένων σχετίζεται θετικά με το αρνητικό συναίσθημα στην εργασία και την
επαγγελματική εξουθένωση και αρνητικά με την επαγγελματική τους ικανοποίηση
και την αντίληψη για τη συνοχή της ομάδας.
Υπόθεση 2: Ο ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των διευθυντών και των
υφισταμένων σχετίζεται θετικά με το άγχος τους.

29

Υπόθεση 3: Ο ανασφαλής τύπος δεσμού (αποφυγής-εμμονής) των διευθυντών
σχετίζεται θετικά με το αρνητικό συναίσθημα στην εργασία και την επαγγελματική
εξουθένωση και αρνητικά με την επαγγελματική ικανοποίηση και την αντίληψη για
τη συνοχή της ομάδας των υφισταμένων τους.
Υπόθεση 4: Ο ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των διευθυντών σχετίζεται θετικά
με το άγχος των υφισταμένων τους.
Υπόθεση 5: Η συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντών και των υφισταμένων
σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική τους ικανοποίηση και τα θετικά
συναισθήματα στον εργασιακό χώρο και αρνητικά με την επαγγελματική τους
εξουθένωση.
Υπόθεση 6: Η συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντών σχετίζεται θετικά με την
επαγγελματική ικανοποίηση και τα θετικά συναισθήματα στον εργασιακό χώρο των
υφισταμένων τους και αρνητικά με την επαγγελματική τους εξουθένωση.

30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
4.1. Το δείγμα (Συμμετέχοντες)
Οι συμμετέχοντες (N= 88) ήταν 22 διευθυντές (12 γυναίκες, 10 άντρες) και 66
εκπαιδευτικοί (54 γυναίκες, 12 άντρες) από παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία,
δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια και το ειδικό σχολείο του νομού Ρεθύμνης. Από
κάθε δομή εκτός από τον διευθυντή συμμετείχαν δυο, τρεις ή τέσσερις
εκπαιδευτικοί. Κατά μέσο όρο η ηλικία των διευθυντών ήταν 49,23 έτη ενώ των
εκπαιδευτικών 37,39 έτη. Στη πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες ήταν έγγαμοι και
απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ. Η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική χωρίς
να υπάρχουν οικονομικά ή άλλα κίνητρα.

4.2. Εργαλεία
Όλα τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την έρευνα ήταν
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και συμπληρώθηκαν από τους διευθυντές και
εκπαιδευτικούς ανεξαιρέτως.
4.2.1.

Για την μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε η

ελληνική έκδοση της κλίμακας “General Index of Job Satisfaction” (Brayfield &
Rothe, 1951). Χρησιμοποιήθηκαν 12 από τις 18 υποθέσεις, κάθε μία από τις οποίες
βαθμολογείται σε μια πενταβάθμια κλίμακα Likert που κυμαίνεται από το 1
(=διαφωνώ απόλυτα) ως το 5(=συμφωνώ απόλυτα).
4.2.2. Τα συναισθήματα των εργαζομένων μετρήθηκαν από την κλίμακα “Job Affect
Scale” των Brief, Burke, George, Robinson, & Webster (1988). Η κλίμακα αυτή
αποτελείται από 20 επίθετα που προσδιορίζουν πως αισθάνθηκε ο εργαζόμενος στην
εργασία του το διάστημα της τελευταίας εβδομάδας, αλλά στη συγκεκριμένη έρευνα
χρησιμοποιήθηκαν 17 επίθετα, εκ των οποίων τα εννιά εκφράζουν θετική
συναισθηματική κατάσταση και τα οχτώ αρνητική. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν
τα επίθετα: δραστήριος, συνεπαρμένος, νευρικός, ενθουσιασμένος, χαλαρός,
φοβισμένος, χαρούμενος, λυπημένος, περιφρονητικός, γεμάτος ενέργεια, εχθρικός,
ήρεμος, εκνευρισμένος, νυσταγμένος, γαλήνιος, αδρανής, δυνατός, σε μια κλίμακα
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τύπου Likert με πέντε σημεία από το 1 που αντιστοιχεί στο “καθόλου” έως το 5 που
αντιστοιχεί στο “πολύ”.
4.2.3.

Η

αντίληψη για τη συνοχή της ομάδας αξιολογήθηκε από την κλίμακα

“Perceived Cohesion Scale” (Bollen & Hoyle, 1990; Chin, Salisbury, Pearson, &
Stollak, 1999). Περιλαμβάνει έξι προτάσεις που βαθμολογούνται σε μια εφτάβαθμη
κλίμακα Likert από το 1=διαφωνώ απόλυτα ως το 7=συμφωνώ απόλυτα. Μετρά
κατά πόσο ο εργαζόμενος αισθάνεται μέλος της συγκεκριμένης ομάδας και πόσο
ικανοποιημένος είναι ως μέλος της.
4.2.4. Για την επαγγελματική εξουθένωση χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα “Maslach
Burnout Inventory” (Masclach & Jackson, 1986) στην ελληνική της εκδοχή
(Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου, 1992). Συμπεριλήφθηκαν μόνο πέντε από τις 22
συνολικά προτάσεις που αποτυπώνουν την συναισθηματική και επαγγελματική
εξάντληση των εργαζομένων σε μια κλίμακα Likert με εφτά σημεία (από το 0=ποτέ
έως 6=κάθε μέρα).
4.2.5. Το άγχος των εργαζομένων μετρήθηκε με την κλίμακα “Perceived Stress
Scale” (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983) η οποία έχει αποδειχτεί αξιόπιστη
και έγκυρη (Cohen & Williamson, 1988). Πρόκειται για μία κλίμακα με 6 ερωτήσεις
που αφορούν τη συχνότητα αγχωτικών σκέψεων και συναισθημάτων του
εργαζόμενου τον τελευταίο μήνα. Για παράδειγμα συμπεριλήφθηκαν ερωτήσεις όπως
«πόσο συχνά αισθάνθηκαν ότι δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με όλα τα
πράγματα που είχαν να κάνουν» ή «πόσο συχνά αισθάνθηκαν εκνευρισμένοι ή
αγχωμένοι». Η κλίμακα είναι τύπου Likert με πεντάβαθμη διαβάθμιση (από το
1=ποτέ έως 5= πολύ συχνά).
4.2.6. Για την αξιολόγηση του τύπου δεσμού χρησιμοποιήθηκε η αναθεωρημένη
κλίμακα βιωμάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις (Fraley, Waller, & Brennan, 2000). Η
κλίμακα αυτή περιλαμβάνει 36 προτάσεις που προσδιορίζουν πώς αισθάνεται ο
ενήλικας μέσα στις ερωτικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου και του γάμου, οι οποίες
βαθμολογούνται σε μια εφτάβαθμη κλίμακα Likert από το 1(διαφωνώ απόλυτα) ως
το 7(συμφωνώ απόλυτα). Όπως έχει αποδειχτεί, η μεταφρασμένη έκδοση της
κλίμακας είναι έγκυρη και αξιόπιστη (Tsagarakis, 2015).
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4.2.7. Η συναισθηματική νοημοσύνη μετρήθηκε με την κλίμακα MSCEIT (Mayer,
Salovey, & Caruso, 2002) στην ελληνική της εκδοχή. Στην κλίμακα αυτή για την
αντίληψη των συναισθημάτων οι συμμετέχοντες απαντούν σε ποιο βαθμό (από το
1=καθόλου έως το 5=πολύ) τέσσερα

εικονιζόμενα πρόσωπα εκφράζουν

συγκεκριμένα συναισθήματα (χαρά, φόβο, έκπληξη, αηδία, ενθουσιασμό, λύπη,
θυμό).

4.3. Διαδικασία
Η προσέλευση και επιλογή των συμμετεχόντων στην έρευνα έγινε έπειτα από
επισκέψεις σε σχολικές μονάδες εντός του νομού Ρεθύμνης. Έγιναν επισκέψεις σε
δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς του νομού
καθώς και στο ειδικό σχολείο. Στην έρευνα συμμετείχαν 22 σχολικές δομές, από τις
οποίες εφτά ήταν δημοτικά σχολεία, τέσσερα γυμνάσια, ένα γενικό λύκειο, ένα ειδικό
σχολείο, τέσσερα νηπιαγωγεία και πέντε παιδικοί σταθμοί. Κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων, γινόταν ενημέρωση πρώτα προς το διευθυντή της κάθε δομής σχετικά με
το σκοπό της έρευνας, την ανωνυμία του ερωτηματολογίου και το χρόνο
συμπλήρωσής του, ο οποίος υπολογιζόταν περίπου στα 20 λεπτά.
διευθυντής

Εφ’ όσον ο

έδινε την έγκρισή του γινόταν η ίδια ενημέρωση και στους

εκπαιδευτικούς και ακολούθως γινόταν μια συμφωνία ως προς την ημερομηνία
παραλαβής των ερωτηματολογίων (συνήθως μετά από δυο ημέρες έως μια
εβδομάδα). Συνολικά, χρειάστηκαν περίπου δύο μήνες για την ολοκλήρωση της
έρευνας.

4.4. Αποτελέσματα
Στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάζονται τα βασικά περιγραφικά μέτρα (μέσος,
μέγιστο, ελάχιστο και τυπική απόκλιση) για τις μεταβλητές της έρευνας τόσο για τους
Διευθυντές όσο και για τους Εκπαιδευτικούς του δείγματος που έχουμε.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Από τον Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι η ελάχιστη τιμή για την Ηλικία των Διευθυντών
είναι 32 έτη, η μέγιστη τιμή είναι 58 έτη και η μέση ηλικία είναι 49.23 (±6.44). Τα
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έτη εμπειρίας για το δείγμα των διευθυντών έχουν ελάχιστη και μέγιστη τιμή 6 και 34
έτη αντίστοιχα, ενώ ο μέσος όρος είναι 22.82 έτη (±7.63). Η διάσταση της
Συναισθηματικής Νοημοσύνης έχει ελάχιστη 27.72, η μέγιστη τιμή της είναι 58.54
και ο μέσος όρος της είναι 46.90 (±8.95). Η διάσταση Επαγγελματικής Ικανοποίησης
έχει ελάχιστη και μέγιστη τιμή 3.42 και 4.67 αντίστοιχα, ενώ ο μέσος όρος της
διάστασης είναι 4.07 (±0.37). Η διάσταση του Θετικού συναισθήματος έχει ελάχιστη
τιμή 2.56 και μέγιστη τιμή 4.67, ενώ ο μέσος όρος της διάστασης είναι 3.74 (±0.48).
Η διάσταση του Αρνητικού συναισθήματος έχει ελάχιστη τιμή 1.00 και μέγιστη τιμή
2.50, ενώ ο μέσος όρος της διάστασης είναι 1.74 (±0.37). Η διάσταση της Συνοχής
της ομάδας έχει ελάχιστη 4.17, η μέγιστη τιμή της είναι 7.00 και ο μέσος όρος της
είναι 6.17 (±0.84). Η διάσταση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης έχει ελάχιστη και
μέγιστη τιμή 0.00 και 3.40 αντίστοιχα, ενώ ο μέσος όρος της διάστασης είναι 1.35
(±0.92). Η διάσταση του Άγχους έχει ελάχιστη 1.17, η μέγιστη τιμή της είναι 3.83 και
ο μέσος όρος της είναι 2.66 (±0.62). Η διάσταση Αποφυγής έχει ελάχιστη και μέγιστη
τιμή 1.39 και 4.39 αντίστοιχα, ενώ ο μέσος όρος της διάστασης είναι 2.94 (±0.88). Η
διάσταση του Εμμονής έχει ελάχιστη τιμή 1.33 και μέγιστη τιμή 4.61, ενώ ο μέσος
όρος της διάστασης είναι 2.68 (±1.02).

Πίνακας 1
Περιγραφικά μέτρα για τις μεταβλητές του δείγματος για τους Διευθυντές των σχολικών
μονάδων
N

Ελάχιστο

Μέγιστο

Μέσος

Τυπ. απ.

Ηλικία

22,00

32,00

58,00

49,23

6,44

Επ. εμπειρία

22,00

6,00

34,00

22,82

7,63

Συν.νοημοσ.

22,00

27,72

58,54

46,90

8,95

Επ. ικαν.

22,00

3,42

4,67

4,07

,37

Θετ. Συν.

22,00

2,56

4,67

3,74

,48

Αρν. Συν.

22,00

1,00

2,50

1,47

,37

Συνοχή ομ.

22,00

4,17

7,00

6,17

,84

Επ. εξουθ.

22,00

,00

3,40

1,35

,92

Άγχος

22,00

1,17

3,83

2,66

,62

34

Αποφυγή

22,00

1,39

4,39

2,94

,88

Εμμονή

22,00

1,33

4,61

2,68

1,02

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται και πάλι κάποια περιγραφικά μέτρα για τις διαστάσεις
της Χαράς, Φόβου ,Έκπληξης, Αηδία, Ενθουσιασμού, Λύπης και Θυμού. Η πρώτη
διάσταση, αυτή της Χαράς έχει ελάχιστη και μέγιστη 25.99 και 56.52 αντίστοιχα, ο
μέσος όρος της διάστασης είναι 49.29 (±8.91). Η δεύτερη διάσταση, αυτή του Φόβου
έχει ελάχιστη και μέγιστη 15.11 και 43.82 αντίστοιχα, ο μέσος όρος της διάστασης
είναι 34.95 (±9.44). Η διάσταση της Έκπληξης έχει ελάχιστη τιμή 14.77, μέγιστη τιμή
58.20 και μέση τιμή 37.99 (±15.33). Η διάσταση της Αηδίας έχει ελάχιστη και
μέγιστη 10.34 και 75.43 αντίστοιχα, ο μέσος όρος της διάστασης είναι 62.97
(±17.83). Η διάσταση του Ενθουσιασμού έχει ελάχιστη και μέγιστη 7.03 και 74.16
αντίστοιχα, ο μέσος όρος της διάστασης είναι 55.09 (±20.45). Η διάσταση της Λύπης
έχει ελάχιστη τιμή 16.40, μέγιστη τιμή 52.97 και μέση τιμή 44.48 (±10.18). Τέλος, η
διάσταση του Θυμού έχει ελάχιστη και μέγιστη 1.65 και 83.49 αντίστοιχα, ο μέσος
όρος της διάστασης είναι 62.53 (±35.12)

Πίνακας 2
Περιγραφικά μέτρα για τις μεταβλητές της Κλίμακας αναγνώρισης των συναισθημάτων
για τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων
N

Ελάχιστο

Μέγιστο

Μέσος

Τυπ. απ.

Χαρά

22,00

25,99

56,52

49,29

8,91

Φόβος

22,00

15,11

43,82

34,95

9,44

Έκπληξη

22,00

14,77

58,20

37,99

15,33

Αηδία

22,00

10,34

75,43

62,97

17,83

Ενθουσιασμ.

22,00

7,03

74,16

55,09

20,45

Λύπη

22,00

16,40

52,97

44,48

10,18

Θυμός

22,00

1,65

83,49

62,53

35,12
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Στον Πίνακα 3 και στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται και πάλι τα περιγραφικά μέτρα
για τις μεταβλητές της έρευνας μας στο δείγμα των Διευθυντών αλλά αυτή τη φορά
με βάση το φύλο (Διευθυντής / Διευθύντρια). Αυτό που έχει ενδιαφέρον από τη
συγκεκριμένη ανάλυση είναι να δούμε αν υπάρχουν διαφορές (έλεγχοι t-test) στις
μεταβλητές μας στο δείγμα των Διευθυντών με βάση το φύλο. Τα αποτελέσματα από
τους ελέγχους παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.
Στη διάσταση της Αποφυγής το μεγαλύτερο μέσο όρο έχουν οι γυναίκες
διευθύντριες (μ.ο.=3.31, τ.α.=0.78), ενώ το μικρότερο μέσο όρο στη διάσταση αυτή
έχουν οι άνδρες διευθυντές (μ.ο.=2.50, τ.α.=0.82). H διαφορά αυτή είναι στατιστικά
σημαντική (t= -2.38, p=0.03<0.05), φαίνεται δηλαδή οι γυναίκες να έχουν υψηλότερα
επίπεδα στη διάσταση αυτή σε σχέση με τους άνδρες διευθυντές.
Στη διάσταση της Έκπληξης το μεγαλύτερο μέσο όρο έχουν οι γυναίκες
διευθύντριες (μ.ο.= 44.15, τ.α.=15.27), ενώ το μικρότερο μέσο όρο στη διάσταση
αυτή έχουν οι άνδρες διευθυντές (μ.ο.=30.59, τ.α.=12.32). H διαφορά αυτή είναι
στατιστικά σημαντική (t= -2.38, p=0.04<0.05), φαίνεται δηλαδή οι γυναίκες να έχουν
υψηλότερα επίπεδα στη διάσταση αυτή σε σχέση με τους άνδρες διευθυντές.

Πίνακας 3
Περιγραφικά μέτρα για τις μεταβλητές του δείγματος με βάση το φύλο των Διευθυντών
των σχολικών μονάδων

Ηλικία
Επ. Εμπειρία
Συν.νοημοσύνη
Επ. ικαν.

Φύλο

Ν

Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες

10
12
10
12
10
12
10
12

Μέσος Τυπ. απόκλιση
51,50
47,33
25,50
20,58
44,45
48,95
4,08
4,06

4,74
7,22
6,95
7,73
7,44
9,88
,38
,38

Τυπικό σφάλμα
μέσου
1,50
2,08
2,20
2,23
2,35
2,85
,12
,11
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Θετ. Συν.
Αρν. Συν.
Συνοχή ομ.
Επ. εξουθ.
Άγχος
Αποφυγή
Εμμονή

Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες

10
12
10
12
10
12
10
12
10
12
10
12
10
12

3,86
3,64
1,41
1,51
6,47
5,93
1,14
1,52
2,47
2,82
2,50
3,31
2,39
2,92

,32
,57
,20
,48
,69
,91
,82
1,00
,54
,66
,82
,78
,85
1,11

,10
,17
,06
,14
,22
,26
,26
,29
,17
,19
,26
,23
,27
,32

Πίνακας 4
Περιγραφικά μέτρα για τις μεταβλητές της Κλίμακας αναγνώρισης των συναισθημάτων
με βάση το φύλο για τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων

Χαρά
Φόβος
Έκπληξη
Αηδία
Ενθουσιασμός
Λύπη
Θυμός

Φύλο

Ν

Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες

10
12
10
12
10
12
10
12
10
12
10
12
10
12

Μέσος Τυπ. απόκλιση
45,02
52,85
36,09
33,99
30,59
44,15
68,18
58,62
45,87
62,78
43,56
45,24
68,07
57,91

11,11
4,50
7,63
10,98
12,32
15,27
11,83
21,15
18,49
19,41
12,65
8,11
32,58
37,87

Τυπικό σφάλμα
μέσου
3,51
1,30
2,41
3,17
3,89
4,41
3,74
6,11
5,85
5,60
4,00
2,34
10,30
10,93
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Πίνακας 5
Αποτελέσματα από τη σύγκριση των μέσων (t-test) όλων των μεταβλητών για το δείγμα
των Διευθυντών των σχολικών μονάδων με βάση το φύλο
Έλεγχος

Έλεγχος

ομοσκεδαστικότητας

μέσων

F

p

t

p

Ηλικία

1.51

0.23

1.56

0.13

Επ. εμπειρία

0.05

0.82

1.55

0.14

Επ. ικαν.

0.00

0.98

0.17

0.87

Θετ. Συν.

1.43

0.25

1.06

0.30

Αρν. Συν.

5.14

0.03

-0.65

0.53

Συνοχή ομ.

0.31

0.58

1.54

0.14

Επ. εξουθ.

0.41

0.53

-0.96

0.35

Άγχος

0.05

0.82

-1.35

0.19

Αποφυγή

0.11

0.75

-2.38

0.03

Εμμονή

1.12

0.30

-1.23

0.23

Χαρά

7.92

0.01

-2.09

0.06

Φόβος

1.91

0.18

0.51

0.61

Έκπληξη

1.57

0.22

-2.26

0.04

Αηδία

2.75

0.11

1.27

0.22

Ενθουσιασμός

0.00

0.98

-2.08

0.05

Λύπη

1.58

0.22

-0.38

0.71

Θυμός

1.83

0.19

0.67

0.51

Συν.Νοημοσύνη

1.45

0.24

-1.19

0.25

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις υποθέσεις που τέθηκαν τόσο για
τους Διευθυντές όσο και για τους Εκπαιδευτικούς υπολογίσαμε όλες τις συνάφειες (ή
συσχετίσεις) για τις μεταβλητές μας με τη χρήση του δείκτη r του Pearson καθώς
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επίσης και τη στατιστική σημαντικότητα του (p) . Ο συντελεστής συσχέτισης του
Pearson είναι ένας δείκτης που μας δείχνει το μέγεθος συσχέτισης δύο μεταβλητών. Ο
συντελεστής αυτός παίρνει τιμές στο διάστημα [-1,1], όπου τιμές μεγαλύτερες του 0
δηλώνουν θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών ενώ τιμές μικρότερες του 0
δηλώνουν αρνητική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Όταν ο συντελεστής
αυτός πάρει την τιμή 0 σημαίνει πως οι δύο μεταβλητές είναι ασυσχέτιστες. Τα
αποτελέσματα αυτά φαίνονται αναλυτικά στους Πίνακες 6, 7 και 8.
Όσο αφορά την πρώτη υπόθεση για τους Διευθυντές, οι συσχετίσεις
επιβεβαιώνονται ως προς το πρόσημο τους, αλλά καμία από αυτές δεν είναι
στατιστικά σημαντική. Πιο συγκεκριμένα έχουμε:
Ο ανασφαλής τύπος δεσμού αποφυγής των Διευθυντών συσχετίζεται θετικά με το
αρνητικό συναίσθημα στην εργασία (r=0.33, p>0.05).
Ο ανασφαλής τύπος δεσμού αποφυγής των Διευθυντών συσχετίζεται θετικά με την
επαγγελματική εξουθένωση (r=0.01, p>0.05).
Ο ανασφαλής τύπος δεσμού αποφυγής των Διευθυντών συσχετίζεται αρνητικά με την
επαγγελματική ικανοποίηση (r= -0.27, p>0.05).
Ο ανασφαλής τύπος δεσμού αποφυγής των Διευθυντών συσχετίζεται αρνητικά με την
αντίληψη της συνοχής της ομάδας (r= -0.21, p>0.05).
Ο ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των Διευθυντών συσχετίζεται θετικά με το
αρνητικό συναίσθημα στην εργασία (r=0.05, p>0.05) και η σχέση είναι στατιστικά
ασήμαντη.
Ο ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των Διευθυντών συσχετίζεται θετικά με την
επαγγελματική εξουθένωση (r=0.05 , p>0.01) και η σχέση δεν είναι στατιστικά
σημαντική.
Ο ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των Διευθυντών συσχετίζεται αρνητικά με την
επαγγελματική ικανοποίηση (r= -0.16, p>0.05) αλλά η σχέση δεν είναι στατιστικά
σημαντική.
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Ο ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των Διευθυντών συσχετίζεται αρνητικά με την
αντίληψη της συνοχής της ομάδας (r= -0.06, p>0.05) αλλά η σχέση δεν είναι
στατιστικά σημαντική.
Όσο αφορά τη δεύτερη υπόθεση για τους Διευθυντές, η συσχέτιση
επιβεβαιώνεται. Ο ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των Διευθυντών συσχετίζεται
θετικά με το άγχος και η σχέση αυτή είναι στατιστικά σημαντική (r= 0.55, p<0.01).
Όσο αφορά την πέμπτη υπόθεση για τους Διευθυντές, έχουμε πως η
συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική τους
ικανοποίηση αλλά η σχέση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (r=0.11, p>0.05).
Επίσης,

παρατηρούμε

πως

δεν

επιβεβαιώνεται

η

θετική

σχέση

μεταξύ

συναισθηματικής νοημοσύνης και των θετικών συναισθημάτων στην εργασία καθώς
ο συντελεστής συσχέτισης με βάση το δείγμα των διευθυντών ήταν αρνητικός και
στατιστικά ασήμαντος (r= -0.22, p>0.05). Τέλος, επιβεβαιώνεται η αρνητική σχέση
της συναισθηματικής νοημοσύνης με την επαγγελματική εξουθένωση αλλά
στατιστικά η σχέση αυτή δεν είναι σημαντική (r= -0.19, p>0.05).

Πίνακας 6
Συντελεστές συσχέτισης για τις μεταβλητές του δείγματος των Διευθυντών των
σχολικών μονάδων.

Επ. ικαν.

Θετ. Συν.
Αρν. Συν.
Συνοχή ομ.
Επ. εξουθ.
Άγχος
Αποφυγή

Επ.

Θετ.

Αρν.

Συνοχή

Επ.

ικαν.

Συν.

Συν.

ομ.

εξουθ.

Άγχος

Αποφυγή

*

-,30

,47

*

-,38

-,44

*

1,00

,01

,37

-,12

-,54

-,30

,01

1,00

,02

,51

*

,37

,02

1,00

-,26

-,49

-,38

-,12

,51

*

-,26

1,00

,57

1,00
,53

,47

-,44

*

-,27

,53

**

,04

-,49

-,35

,33

-,21

-,54

*

Εμμονή

*

-,27

-,16

**

-,35

-,13

,04

,33

,05

*

-,21

-,06

**

,00

,05

**

1,00

,19

,01

,19

1,00

,57

*

,55

**

,41

40

Εμμονή

-,16

-,13

,05

-,06

,05

,55

**

,41

1,00

**p<0.01, *p<0.05.

Πίνακας 7
Συντελεστές συσχέτισης για τις μεταβλητές του δείγματος των Διευθυντών των
σχολικών μονάδων (συνέχεια Πίνακα 6)
Χαρά

Φόβος

Έκπληξη

Αηδία

Ενθουσι

Λύπη

Θυμός

Συν.

ασμός
Επ. ικαν.
Θετ. Συν.
Αρν. Συν.
Συνοχή ομ.
Επ. εξουθ.
Άγχος
Αποφυγή
Εμμονή

Νοημοσύνη

,09

-,15

,00

,16

,09

,25

,10

,11

-,09

-,17

-,35

-,09

-,27

,31

-,07

-,22

,05

-,44*

-,37

-,41

-,18

,04

-,49*

-,41

,16

,03

,06

,56**

,28

-,12

,21

,28

,14

-,24

-,10

-,31

-,18

,08

-,15

-,19

-,02

-,06

,09

-,09

,05

-,11

-,24

-,06

,10

,02

,17

-,05

,41

-,25

-,37

,08

-,06

-,03

,05

,02

,26

-,17

-,30

,00

**p<0.01, *p<0.05.

Πίνακας 8
Συντελεστές συσχέτισης για τις μεταβλητές του δείγματος των Διευθυντών των
σχολικών μονάδων (συνέχεια Πίνακα 7).
Χαρά

Φόβος Έκπληξη

Αηδία

Ενθουσιασμό

Λύπη

Θυμός

Συν.νοημοσύνη

ς
Χαρά
Φόβοσ

1,00

-,23

,42

,16

,62**

,35

,02

,57**

-,23

1,00

,32

,49*

,35

-,08

,74**

,60**
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Έκπληξη

,42

,32

1,00

,25

,67**

-,03

,29

,74**

,16

,49*

,25

1,00

,48*

-,33

,49*

,60**

,62**

,35

,67**

,48*

1,00

,06

,23

,86**

,35

-,08

-,03

-,33

,06

1,00

,12

,20

,02

,74**

,29

,49*

,23

,12

1,00

,63**

,57**

,60**

,74**

,60**

,86**

,20

,63**

1,00

Αηδία
Ενθουσιασμός
Λύπη
Θυμός
Συν.νοημοσύνη
**p<0.01, *p<0.05.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Πίνακας 9
Περιγραφικά μέτρα για τις μεταβλητές του δείγματος για τους Εκπαιδευτικούς των
σχολικών μονάδων
Ελάχιστο

N
Ηλικία 66

Μέγιστο

Μέσος

Τυπ. απ.

24

58

37.39

8.55

Επ. εμπειρία 66

1

34

10.90

7.67

Συν.νοημοσύ 66

22.10

58.56

47.72

9.38

Επ. ικαν. 66

2.42

4.92

3.94

0.54

Θετ. Συν. 66

1.78

4.78

3.54

0.63

Αρν. Συν. 66

1.00

3.38

1.68

0.56

Συνοχή ομ. 66

1.83

7.00

5.53

1.22

Επ. εξουθ. 66

0.00

5.20

2.01

1.24

Άγχος 66

1.00

4.00

2.77

0.63

Αποφυγή 66

1.17

5.44

2.73

0.91

Εμμονή 66

1.06

4.83

2.77

0.99

νη
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Πίνακας 10
Περιγραφικά μέτρα για τις μεταβλητές της Κλίμακας αναγνώρισης των συναισθημάτων
για τους Εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων
Ελάχιστο

N

Μέγιστο

Μέσος

Τυπ. απ.

Χαρά 66

21.93

56.52

49.18

8.89

Φόβος 66

14.06

44.75

36.80

8.49

Έκπληξη 66

4.46

58.20

39.09

16.53

Αηδία 66

7.07

75.43

60.20

18.32

Ενθουσιασμ. 66

7.03

74.16

58.84

20.78

Λύπη 66

4.78

52.97

41.76

11.41

Θυμός 66

1.65

83.49

71.02

28.14

Στον Πίνακα 11 και στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα περιγραφικά μέτρα για
τις μεταβλητές της έρευνας μας στο δείγμα των Εκπαιδευτικών αλλά αυτή τη φορά με
βάση το φύλο (άνδρας / γυναικά). Αυτό που έχει ενδιαφέρον και πάλι από τη
συγκεκριμένη ανάλυση είναι να δούμε αν υπάρχουν διαφορές (έλεγχοι t-test) στις
μεταβλητές μας στο δείγμα των Εκπαιδευτικών με βάση το φύλο. Τα αποτελέσματα
από τους ελέγχους παρουσιάζονται στον Πίνακα 13.
Στη μεταβλητή της Επαγγελματικής εμπειρίας το μεγαλύτερο μέσο όρο σε έτη
έχουν οι άνδρες εκπαιδευτικοί (μ.ο.= 15.67, τ.α.= 8.77), ενώ το μικρότερο μέσο όρο
σε έτη στη μεταβλητή αυτή έχουν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (μ.ο.= 9.84, τ.α.= 7.06).
H διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (t= 2.47, p=0.02<0.05), φαίνεται δηλαδή
οι άνδρες εκπαιδευτικοί να έχουν υψηλότερα επίπεδα στη μεταβλητή αυτή σε σχέση
με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς.
Στη διάσταση της Έκπληξης το μεγαλύτερο μέσο όρο έχουν οι γυναίκες
εκπαιδευτικοί (μ.ο.=41.93, τ.α.=14.94), ενώ το μικρότερο μέσο όρο στη διάσταση
αυτή έχουν οι άνδρες εκπαιδευτικοί (μ.ο.= 26.30, τ.α.=17.88). H διαφορά αυτή είναι
στατιστικά σημαντική (t= -3.16, p<0.05), φαίνεται δηλαδή οι γυναίκες να έχουν
υψηλότερα επίπεδα στη διάσταση αυτή σε σχέση με τους άνδρες εκπαιδευτικούς.
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Πίνακας 11
Περιγραφικά μέτρα για τις μεταβλητές του δείγματος με βάση το φύλο των
Εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων

Ηλικία
Επ. Εμπειρία
Συν.νοημοσύνη
Επ. ικαν.
Θετ. Συν.
Αρν. Συν.
Συνοχή ομ.
Επ. εξουθ.
Άγχος
Αποφυγή
Εμμονή

Φύλο

Ν

Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες

12
54
12
54
12
54
12
54
12
54
12
54
12
54
12
54
12
54
12
54
12
54

Μέσος Τυπ. απόκλιση
41,83
36,40
15,67
9,84
41,74
49,05
4,03
3,92
3,74
3,50
1,55
1,71
5,90
5,44
1,97
2,02
2,90
2,73
2,62
2,76
2,96
2,73

8,21
8,38
8,77
7,06
11,53
8,39
,36
,58
,47
,66
,43
,58
,79
1,29
,95
1,30
,43
,67
1,04
,88
1,08
,98

Τυπικό σφάλμα
μέσου
2,37
1,14
2,53
,96
3,33
1,14
,10
,08
,13
,09
,12
,08
,23
,18
,27
,18
,12
,09
,30
,12
,31
,13
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Πίνακας 12
Περιγραφικά μέτρα για τις μεταβλητές της Κλίμακας αναγνώρισης των συναισθημάτων
με βάση το φύλο για τους Εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων

Χαρά
Φόβος
Έκπληξη
Αηδία
Ενθουσιασμός
Λύπη
Θυμός

Φύλο

Ν

Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες

12
54
12
54
12
54
12
54
12
54
12
54
12
54

Τυπικό σφάλμα
μέσου
1,80
1,27
3,70
,94
5,16
2,03
7,66
2,00
5,77
2,86
3,55
1,53
11,31
3,20

Μέσος Τυπ. απόκλιση
51,27
48,71
31,75
37,92
26,30
41,93
46,82
63,18
53,93
59,93
38,86
42,41
51,88
75,27

6,23
9,36
12,82
6,87
17,88
14,94
26,52
14,69
19,99
20,98
12,29
11,22
39,17
23,48

Πίνακας 13
Αποτελέσματα από τη σύγκριση των μέσων (t-test) όλων των μεταβλητών για το δείγμα
των Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων με βάση το φύλο
Έλεγχος

Έλεγχος

ομοσκεδαστικότητας

μέσων

F

p

t

p

Ηλικία

0.13

0.72

2.04

0.05

Επ. εμπειρία

2.20

0.14

2.47

0.02

Επ. ικαν.

2.91

0.09

0.60

0.55

Θετ. Συν.

0.41

0.52

1.21

0.23

Αρν. Συν.

0.91

0.34

-0.89

0.38
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Συνοχή ομ.

4.98

0.03

1.59

0.12

Επ. εξουθ.

1.51

0.22

-0.13

0.90

Άγχος

1.74

0.19

0.83

0.41

Αποφυγή

0.01

0.94

-0.50

0.60

Εμμονή

0.00

0.99

0.74

0.46

Χαρά

2.30

0.16

0.90

0.37

Φόβοσ

22.95

0.00

-1.62

0.13

Έκπληξη

0.21

0.65

-3.16

0.00

Αηδία

8.09

0.01

-2.07

0.06

Ενθουσιασμός

0.19

0.67

-0.90

0.37

Λύπη

0.95

0.33

-0.97

0.33

Θυμός

17.06

0.00

-2.73

0.07

Συν.Νοημοσύνη

3.00

0.09

-2.54

0.06

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις υποθέσεις που τέθηκαν τόσο για
τους Διευθυντές όσο και για τους Εκπαιδευτικούς υπολογίσαμε όλες τις συνάφειες (ή
συσχετίσεις) για τις μεταβλητές μας με τη χρήση του δείκτη r του Pearson καθώς
επίσης και τη στατιστική σημαντικότητα του (p) .
Όσο αφορά την πρώτη υπόθεση για τους Εκπαιδευτικούς τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στη συνέχεια. Ο ανασφαλής τύπος δεσμού αποφυγής των
Εκπαιδευτικών συσχετίζεται θετικά με το αρνητικό συναίσθημα στην εργασία (r=
0.39, p<0.01) και η σχέση είναι στατιστικά σημαντική. Ο ανασφαλής τύπος δεσμού
αποφυγής των Εκπαιδευτικών συσχετίζεται θετικά με την επαγγελματική εξουθένωση
(r= 0.30, p<0.05) και η σχέση είναι στατιστικά σημαντική. Ο ανασφαλής τύπος
δεσμού αποφυγής των Εκπαιδευτικών συσχετίζεται αρνητικά με την επαγγελματική
ικανοποίηση (r= -0.25, p<0.05) και η σχέση είναι στατιστικά σημαντική. Ο
ανασφαλής τύπος δεσμού αποφυγής των Εκπαιδευτικών συσχετίζεται αρνητικά με
την αντίληψη της συνοχής της ομάδας (r= -0.12, p>0.05) αλλά η σχέση δεν είναι
στατιστικά σημαντική. Ο ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των Εκπαιδευτικών
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συσχετίζεται θετικά με το αρνητικό συναίσθημα στην εργασία (r=0.29, p<0.05) και η
σχέση είναι στατιστικά σημαντική. Ο ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των
Εκπαιδευτικών συσχετίζεται θετικά με την επαγγελματική εξουθένωση (r=0.37 ,
p<0.01) και η σχέση είναι στατιστικά σημαντική. Ο ανασφαλής τύπος δεσμού
εμμονής των Εκπαιδευτικών συσχετίζεται αρνητικά με την επαγγελματική
ικανοποίηση (r= -0.20, p>0.05) αλλά η σχέση δεν είναι στατιστικά σημαντική. Ο
ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των Εκπαιδευτικών συσχετίζεται αρνητικά με την
αντίληψη της συνοχής της ομάδας (r= -0.11, p>0.05) αλλά η σχέση δεν είναι
στατιστικά σημαντική.
Όσο αφορά τη δεύτερη υπόθεση για τους Εκπαιδευτικούς. Ο ανασφαλής τύπος
δεσμού εμμονής των Εκπαιδευτικών συσχετίζεται θετικά με το άγχος και η σχέση
αυτή είναι στατιστικά σημαντική (r= 0.33, p<0.01).
Όσο αφορά την πέμπτη υπόθεση για τους Εκπαιδευτικούς, η συναισθηματική
νοημοσύνη σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική τους ικανοποίηση αλλά η σχέση
αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (r=0.16, p>0.05). Επίσης, παρατηρούμε πως
επιβεβαιώνεται η θετική σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και των
θετικών συναισθημάτων στην εργασία αλλά είναι στατιστικά ασήμαντη (r= 0.03,
p>0.05). Τέλος, επιβεβαιώνεται η αρνητική σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης
με την επαγγελματική εξουθένωση αλλά στατιστικά η σχέση αυτή δεν είναι
σημαντική (r= -0.07, p>0.05).

Πίνακας 14
Συντελεστές συσχέτισης για τις μεταβλητές του δείγματος των Εκπαιδευτικών των
σχολικών μονάδων
Επ.

Θετ.

Αρν.

ικαν.

Συν.

Συν.

Συν. ομ.

Επ.

Άγχος

Αποφυγή

Εμμονή

εξουθ.

Επ. ικαν.

1

,75**

-,59**

,53**

-,62**

-,48**

-,25*

-,20

Θετ. Συν.

,75**

1

-,67**

,60**

-,68**

-,55**

-,26*

-,31*

Αρν. Συν.

-,59**

-,67**

1

-,44**

,68**

,61**

,39**

,29*

Συ. ομ.

,53**

,60**

-,44**

1

-,35**

-,28*

-,12

-,11
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Επ. εξουθ.

-,62**

-,68**

,68**

-,35**

1

,66**

,30*

,37**

Άγχος

-,48**

-,55**

,61**

-,28*

,66**

1

,23

,33**

Αποφυγή

-,25*

-,26*

,39**

-,12

,30*

,23

1

,64**

-,20

-,31*

,29*

-,11

,37**

,33**

,64**

1

Εμμονή
**p<0.01, *p<0.05.

Πίνακας 15
Συντελεστές συσχέτισης για τις μεταβλητές του δείγματος των Εκπαιδευτικών των
σχολικών μονάδων (συνέχεια Πίνακα 14)
Χαρά

Φόβος

Έκπληξη

Αηδία

Ενθουσι

Λύπη

Θυμός

ασμός
Επ. ικαν.
Θετ. Συν.
Αρν. Συν.
Συνοχή ομ.
Επ. εξουθ.
Άγχος
Αποφυγή
Εμμονή
**p<0.01, *p<0.05.

Συν.
Νοημοσύνη

,27*

,09

,07

-,08

,10

,24

,08

,16

,16

-,05

-,05

-,09

,01

,13

,08

,03

-,21

-,21

-,02

-,11

-,07

-,27*

-,32**

-,23

,18

-,04

-,01

-,07

,01

,21

-,07

,04

-,06

-,07

,00

,01

,02

-,10

-,22

-,07

-,14

-,11

-,12

-,11

-,10

-,17

-,31*

-,21

-,25*

-,16

-,17

,03

-,29*

,01

-,18

-,24

-,19

-,12

-,19

-,04

-,24

-,12

-,14

-,24
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Πίνακας 16
Συντελεστές συσχέτισης για τις μεταβλητές του δείγματος των Εκπαιδευτικών των
σχολικών μονάδων (συνέχεια Πίνακα 15)
Χαρά

Φόβος Έκπληξη

Αηδία

Ενθουσιασμό

Λύπη

Θυμός

Συν.νοημοσύνη

ς
Χαρά
Φόβοσ
Έκπληξη
Αηδία
Ενθουσιασμός
Λύπη
Θυμός
Συν.νοημοσύνη

1,00

,16

,36**

,14

,63**

,15

,13

,60**

,16

1,00

,41**

,50**

,32**

,49**

,59**

,70**

,36**

,41**

1,00

,44**

,58**

-,09

,29*

,71**

,14

,50**

,44**

1,00

,38**

,29*

,53**

,69**

,63**

,32**

,58**

,38**

1,00

,18

,19

,80**

,15

,49**

-,09

,29*

,18

1,00

,44**

,46**

,13

,59**

,29*

,53**

,19

,44**

1,00

,60**

,60**

,70**

,71**

,69**

,80**

,46**

,60**

1,00

**p<0.01, *p<0.05.

Για να ελέγξουμε τις υποθέσεις 3, 4 και 6 θα κάνουμε χρήση των Ιεραρχικών
Γραμμικών Μοντέλων (Hierarchical Linear Models-HLM) που είναι η ανάλυση
δεδομένων διαφορετικών επιπέδων, για τον λόγο αυτό τα μοντέλα αυτά είναι γνωστά
και ως Πολύ-επίπεδα Μοντέλα (Multilevel Models). Τέτοια παραδείγματα μπορούν
να θεωρηθούν πολλά εκπαιδευτικά δεδομένα όπως και στην περίπτωση μας. Στη
συνέχεια της εργασίας για την κάθε υπόθεση που έχει γίνει αναφέρεται αρχικά το
θεωρητικό μοντέλο και ύστερα οι εκτιμήσεις των συντελεστών.
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ΥΠΟΘΕΣΗ 3
i)

Ο ανασφαλής τύπος δεσμού των διευθυντών (αποφυγής και εμμονής)
σχετίζεται θετικά με το αρνητικό συναίσθημα στην εργασία των
υφισταμένων τους.

Πίνακας 17
Θεωρητικό μοντέλο για την Υπόθεση 3i
Level 1

Level 2

Mixed Model

NEGAFij = β0j + β1j*(AVOIDANCij)

β0j = γ00 + u0j

NEGAFij = γ00

+ β2j*(ANXIETYij) + rij

β1j = γ10

+ γ10*AVOIDANCij

β2j = γ20

+ γ20*ANXIETYij
+ u0j+ rij

Πίνακας 18
Εκτιμήσεις συντελεστών για μοντέλο της Υπόθεσης 3i
Συντελεστής

Τυπ. Σφάλμα

t-ratio

p-value

Σταθερά (γ00)

1.6803

0.0646

25.99

<0.001

Αποφυγή (γ10)

0.2142

0.1049

2.04

0.048

Εμμονή (γ20)

0.0278

0.0648

0.43

0.670

Αυτό που παρατηρούμε είναι πως ο ανασφαλής τύπος δεσμού αποφυγής αλλά και ο
ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των διευθυντών σχετίζεται θετικά με το αρνητικό
συναίσθημα στην εργασία των υφισταμένων τους αλλά μόνο ο πρώτος είναι
στατιστικά σημαντικός (γ10=0.2142, p=0.048<0.05)
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ii)

Ο ανασφαλής τύπος δεσμού των διευθυντών (αποφυγής και εμμονής)
σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική εξουθένωση των υφισταμένων
τους.

Πίνακας 19
Θεωρητικό μοντέλο για την Υπόθεση 3ii
Level 1

Level 2

Mixed Model

BOUTij = β0j + β1j*(AVOIDANCij)

β0j = γ00 + u0j

BOUTij = γ00

+ β2j*(ANXIETYij) + rij

β1j = γ10

+ γ10*AVOIDANCij

β2j = γ20

+ γ20*ANXIETYij
+ u0j+ rij

Πίνακας 20
Εκτιμήσεις συντελεστών για μοντέλο της Υπόθεσης 3ii
Συντελεστής

Τυπ. Σφάλμα

t-ratio

p-value

Σταθερά (γ00)

2.000

0.15

13.03

<0.001

Αποφυγή (γ10)

0.148

0.18

0.82

0.416

Εμμονή (γ20)

0.335

0.13

2.52

0.015

Αυτό που παρατηρούμε είναι πως ο ανασφαλής τύπος δεσμού αποφυγής αλλά και ο
ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των διευθυντών σχετίζεται θετικά με την
επαγγελματική εξουθένωση των υφισταμένων τους αλλά μόνο ο δεύτερος είναι
στατιστικά σημαντικός (γ20=0.335, p=0.015<0.05).
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iii)

Ο ανασφαλής τύπος δεσμού των διευθυντών (αποφυγής και εμμονής)
σχετίζεται αρνητικά με την επαγγελματική ικανοποίηση των υφισταμένων
τους.

Πίνακας 21
Θεωρητικό μοντέλο για την Υπόθεση 3iii
Level 1

Level 2

Mixed Model

JOBTOTij = β0j + β1j*(AVOIDANCij)

β0j = γ00 + u0j

JOBTOTij = γ00

+ β2j*(ANXIETYij) + rij

β1j = γ10

+ γ10*AVOIDANCij

β2j = γ20

+ γ20*ANXIETYij
+ u0j+ rij

Πίνακας 22
Εκτιμήσεις συντελεστών για μοντέλο της Υπόθεσης 3iii
Συντελεστής

Τυπ. Σφάλμα

t-ratio

p-value

Σταθερά (γ00)

3.94

0.07

54.25

<0.001

Αποφυγή (γ10)

-0.11

0.08

-1.37

0.178

Εμμονή (γ20)

-0.02

0.07

-0.33

0.747

Αυτό που παρατηρούμε είναι πως ο ανασφαλής τύπος δεσμού αποφυγής αλλά και ο
ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των διευθυντών σχετίζεται αρνητικά με την
επαγγελματική ικανοποίηση των υφισταμένων τους αλλά κανένας συντελεστής δεν
είναι στατιστικά σημαντικός (γ10= -0.11, p>0.05, γ20= -0.02, p>0.05).
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iv)

Ο ανασφαλής τύπος δεσμού των διευθυντών (αποφυγής και εμμονής)
σχετίζεται αρνητικά με την αντίληψη της συνοχής της ομάδας των
υφισταμένων τους.

Πίνακας 23
Θεωρητικό μοντέλο για την Υπόθεση 3iv
Level 1

Level 2

Mixed Model

DGROUPij = β0j + β1j*(AVOIDANCij)

β0j = γ00 + u0j

DGROUPTij = γ00

+ β2j*(ANXIETYij) + rij

β1j = γ10

+ γ10*AVOIDANCij

β2j = γ20

+ γ20*ANXIETYij
+ u0j+ rij

Πίνακας 24
Εκτιμήσεις συντελεστών για μοντέλο της Υπόθεσης 3iv
Συντελεστής

Τυπ. Σφάλμα

t-ratio

p-value

Σταθερά (γ00)

5.53

0.20

27.84

<0.001

Αποφυγή (γ10)

-0.07

0.16

-0.46

0.652

Εμμονή (γ20)

-0.03

0.14

-0.25

0.802

Αυτό που παρατηρούμε είναι πως ο ανασφαλής τύπος δεσμού αποφυγής αλλά και ο
ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των διευθυντών σχετίζεται αρνητικά με την
αντίληψη της συνοχής της ομάδας των υφισταμένων τους αλλά κανένας συντελεστής
δεν είναι στατιστικά σημαντικός (γ10= -0.07, p>0.05, γ20= -0.03, p>0.05).

ΥΠΟΘΕΣΗ 4
i)

Ο ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των διευθυντών σχετίζεται θετικά
με το άγχος των υφισταμένων τους.
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Πίνακας 25
Θεωρητικό μοντέλο για την Υπόθεση 4i
Level 1

Level 2

Mixed Model

STRESSij = β0j

β0j = γ00 + u0j

+ β1j*(ANXIETYij) + rij

β1j = γ10

STRESSij = γ00
+ γ10*ANXIETYij + u0j+ rij

Πίνακας 26
Εκτιμήσεις συντελεστών για μοντέλο της Υπόθεσης 4i
Συντελεστής

Τυπ. Σφάλμα

t-ratio

p-value

Σταθερά (γ00)

2.769

0.0785

35.25

<0.001

Εμμονής (γ10)

0.187

0.0493

3.79

<0.001

Αυτό που παρατηρούμε είναι πως ο ανασφαλής τύπος δεσμού εμμονής των
διευθυντών σχετίζεται θετικά με το άγχος των υφισταμένων τους και ο συντελεστής
είναι στατιστικά σημαντικός (γ10= 0.187, p<0.001).

ΥΠΟΘΕΣΗ 6
i)

Η συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντών σχετίζεται θετικά με την
επαγγελματική ικανοποίηση των υφισταμένων τους.
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Πίνακας 27
Θεωρητικό μοντέλο για την Υπόθεση 6i
Level 1

Level 2

Mixed Model

FACEACCij = β0j

β0j = γ00 + u0j

+ β1j*(JOBTOTij) + rij

β1j = γ10

FACEACCij = γ00
+ γ10*JOBTOTij + u0j+ rij

Πίνακας 28
Εκτιμήσεις συντελεστών για μοντέλο της Υπόθεσης 6i

Σταθερά (γ00)
Επ. ικανοποίηση (γ10)

Συντελεστής

Τυπ. Σφάλμα

t-ratio

p-value

47.72

1.13

42.20

<0.001

2.65

2.34

1.13

0.265

Αυτό που παρατηρούμε είναι πως η συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντών
σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση των υφισταμένων τους αλλά ο
συντελεστής δεν είναι στατιστικά σημαντικός (γ10= 2.65, p=0.265>0.05).

ii)

Η συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντών σχετίζεται θετικά με τα
θετικά συναισθήματα στην εργασία των υφισταμένων τους.

55

Πίνακας 29
Θεωρητικό μοντέλο για την Υπόθεση 6ii
Level 1

Level 2

Mixed Model

FACEACCij = β0j

β0j = γ00 + u0j

+ β1j*(POSAFij) + rij

β1j = γ10

FACEACCij = γ00
+ γ10*POSAFij + u0j+ rij

Πίνακας 30
Εκτιμήσεις συντελεστών για μοντέλο της Υπόθεσης 6ii

Σταθερά (γ00)
Θετ. Συναίσθημα (γ10)

Συντελεστής

Τυπ. Σφάλμα

t-ratio

p-value

47.72

1.22

39.22

<0.001

0.15

1.88

0.08

0.936

Αυτό που παρατηρούμε είναι πως η συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντών
σχετίζεται θετικά με το θετικό συναίσθημα των υφισταμένων τους αλλά ο
συντελεστής δεν είναι στατιστικά σημαντικός (γ10= 0.15, p=0.936>0.05).

iii)

Η συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντών σχετίζεται αρνητικά με
την επαγγελματική εξουθένωση των υφισταμένων τους.
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Πίνακας 31
Θεωρητικό μοντέλο για την Υπόθεση 6iii
Level 1

Level 2

Mixed Model

FACEACCij = β0j

β0j = γ00 + u0j

+ β1j*(BOUTij) + rij

β1j = γ10

FACEACCij = γ00
+ γ10*BOUTij + u0j+ rij

Πίνακας 32
Εκτιμήσεις συντελεστών για μοντέλο της Υπόθεσης 6iii
Συντελεστής

Τυπ. Σφάλμα

t-ratio

p-value

Σταθερά (γ00)

47.72

1.15

41.45

<0.001

Επ. εξουθένωση (γ10)

-0.44

0.95

-0.459

0.649

Αυτό που παρατηρούμε είναι πως η συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντών
σχετίζεται αρνητικά με την επαγγελματική εξουθένωση των υφισταμένων τους αλλά
ο συντελεστής δεν είναι στατιστικά σημαντικός (γ10= -0.44, p=0.649>0.05).

4.5. Συμπεράσματα
Ο ρόλος του ηγέτη σε έναν οργανισμό είναι καταλυτικός και η αποτελεσματική
ηγεσία συνήθως συνεπάγεται επιτυχία του οργανισμού. Ο ηγέτης επηρεάζει τη στάση,
συμπεριφορά και τα συναισθήματα των υφισταμένων (Ibrahim, 2015) και μπορεί να
συμβάλει

στην

επαγγελματική

ικανοποίηση

τους

μέσω

της

υποστήριξης,

ενθάρρυνσης, επιβράβευσης, συγχώρησης και εκμάθησης νέων δεξιοτήτων (Akdol &
Arikboga, 2015). Η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων συμβάλει αφενός
στην ευημερία τους και αφετέρου στην εκπλήρωση ατομικών και συλλογικών
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στόχων. Για το λόγο αυτό, η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων θα πρέπει
να αποτελεί βασικό στόχο κάθε οργανισμού (Hosseinkhanzadeh et al., 2013). Τα
τελευταία χρόνια, οι Popper & Mayseless μελέτησαν την αλληλεπίδραση ηγέτηυφισταμένων με βάση τη θεωρία δεσμού, υποστηρίζοντας ότι ο δεσμός των ηγετών
μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των υφισταμένων τους στον εργασιακό χώρο
(Ronen & Mikulincer, 2012). Η παρούσα έρευνα εξέτασε το δεσμό των ηγετών
σχολικών μονάδων σε σχέση με την επαγγελματική ικανοποίηση, τα συναισθήματα
στην εργασία, την αντίληψη συνοχής για την ομάδα, την επαγγελματική εξουθένωση
και το άγχος των υφισταμένων τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν
στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του ανασφαλή δεσμού των ηγετών
(αποφυγής-εμμονής) και της επαγγελματικής ικανοποίησης των υφισταμένων του. Σε
αντίστοιχη μελέτη των Kafetsios, Athanasiadou, & Dimou (2014) ο δεσμός εμμονής
των διευθυντών σχετίστηκε με χαμηλότερη επαγγελματική ικανοποίηση των
υφισταμένων, ενώ ο δεσμός αποφυγής των ηγετών με υψηλότερη επαγγελματική
ικανοποίηση των υφισταμένων τους. Σε συμφωνία με τα ευρήματα της έρευνας των
Ronen & Mikulincer (2012), μόνο ο δεσμός εμμονής των διευθυντών βρέθηκε να έχει
στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την επαγγελματική εξουθένωση των
υφισταμένων. Επιπρόσθετα, ο ανασφαλής δεσμός των ηγετών δεν φάνηκε να έχει
στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση με την επαγγελματική ικανοποίηση και
την αντίληψη για τη συνοχή της ομάδας των υφισταμένων τους, ενώ μόνο ο δεσμός
τύπου αποφυγής των ηγετών είχε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με τα
αρνητικά συναισθήματα των υφισταμένων. Ωστόσο, ο δεσμός εμμονής των ηγετών
αποδείχτηκε ότι σχετίζεται θετικά με το άγχος των υφισταμένων τους.
Από την ανάλυση που έγινε σε ατομικό επίπεδο, ο δεσμός αποφυγής μόνο των
εκπαιδευτικών σχετίστηκε θετικά σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με το αρνητικό
συναίσθημα και την επαγγελματική εξουθένωση και αρνητικά με την επαγγελματική
ικανοποίηση. Όσον αφορά το δεσμό εμμονής, βρέθηκε στατιστικά θετική συσχέτιση
με το αρνητικό συναίσθημα στην εργασία και την επαγγελματική εξουθένωση αλλά
μόνο

για

τους

εκπαιδευτικούς.

Ερευνητικά

δεδομένα

στην

βιβλιογραφία

επιβεβαιώνουν τη επίδραση του ανασφαλή δεσμού στην εκδήλωση επαγγελματικής
εξουθένωσης των εργαζομένων (Pines, 2004; Ronen & Mikulincer, 2009). Οι Ronen
& Mikulincer (2009) μάλιστα διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι με ανασφαλή δεσμό
έχουν πιο αρνητική αντίληψη για τη συνοχή της ομάδας και θεωρούν ότι στον
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εργασιακό τους χώρο δεν υπάρχει δικαιοσύνη, παράγοντες που πιθανό να οφείλονται
για την εμφάνιση επαγγελματικής τους εξουθένωσης. Ωστόσο, ο δεσμός εμμονής
τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των διευθυντών σχετίστηκε θετικά με το άγχος
τους, μια υπόθεση που έχει επαληθευτεί και σε παλαιότερες έρευνες (Harms et al.,
2016; Schirmer & Lopez, 2001).
Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους
στην συναισθηματική νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί βασικό παράγοντα
της ψυχολογικής ευημερίας και επιτυχίας του ατόμου σε πολλούς τομείς της ζωής
του (Oginska-Bulik, 2005). Όσον αφορά τον εργασιακό τομέα, έχει βρεθεί ότι
συμβάλει στην απόδοση των εργαζομένων και στην επαγγελματική τους ικανοποίηση
(Sy, Tram, & O’Hara, 2006) καθώς και ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση της
αποτελεσματικής

ηγεσίας

(Kerr,

Garvin,

Heaton,

&

Boyle,

2006).

Η συναισθηματική νοημοσύνη, όπως έχει αναφερθεί, περικλείει συγκεκριμένες
ικανότητες (όπως αναφέρεται στο Kafetsios, Nezlek, & Vassiou, 2011), ωστόσο στη
συγκεκριμένη έρευνα εξετάστηκε η ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων. Σε
αντίθεση με τα ευρήματα των ερευνών των Sy, Tram, & O’Hara (2006), Wong &
Law (2002) και Miao, Humphrey, & Qian (2016)

στην παρούσα έρευνα δεν

προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης των
ηγετών και της επαγγελματικής ικανοποίησης των υφισταμένων τους. Παράλληλα,
δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της συναισθηματικής
νοημοσύνης των ηγετών με την αντίληψη της συνοχής της ομάδας των υφισταμένων
αλλά όμως ούτε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση της συναισθηματικής
νοημοσύνης των ηγετών με την επαγγελματική εξουθένωση των υφισταμένων.
Στην παρούσα έρευνα δεν επαληθεύονται επίσης τα ευρήματα προηγούμενων
ερευνών, σύμφωνα με τα οποία η συναισθηματική νοημοσύνη των εργαζομένων έχει
σημαντικά θετική επίπτωση στην επαγγελματική τους ικανοποίηση (Guleryuz,
Guney, Aydin, & Asan, 2008). Ερμηνεύοντας συνεπώς τα αποτελέσματα, προκύπτει
το συμπέρασμα ότι η συναισθηματική νοημοσύνη τόσο των διευθυντών όσο και των
εκπαιδευτικών δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την
επαγγελματική τους ικανοποίηση και τα θετικά συναισθήματα. Στατιστικά ασήμαντη
είναι επίσης η αρνητική συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της
επαγγελματικής τους εξουθένωσης. Στη μελέτη ωστόσο των Saiiari, Moslehi, &
Valizadeh (2011) με δείγμα εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης, επιβεβαιώθηκε η αρνητική συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής
νοημοσύνης και επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών.
Ολοκληρώνοντας, το γεγονός ότι στην έρευνα αυτή δεν επαληθεύτηκαν πολλές
από τις αρχικές υποθέσεις σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, μπορεί να αποτελέσει
βασικό κίνητρο για την περαιτέρω έρευνα επί του θέματος. Ωστόσο, πρέπει να
επισημανθεί ότι η έρευνα αυτή έχει κάποιους περιορισμούς. Αρχικά, το δείγμα είναι
σχετικά μικρό καθώς παρά την καταβολή μεγάλης προσπάθειας δεν συγκεντρώθηκε ο
επιθυμητός αριθμός συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες προέρχονται
από συγκεκριμένο εργασιακό χώρο (σχολικές μονάδες) επομένως τα αποτελέσματα
δεν μπορούν να είναι γενικεύσιμα. Τέλος, δεν μπορεί να υποστηριχτεί με βεβαιότητα
ότι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν με ειλικρίνεια τα ερωτηματολόγια ούτε να
απορριφθεί η πιθανότητα τυχαίας απάντησης.

.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την συνεργασία σας σε αυτήν την έρευνα.
Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε
την εργασία μας και να εξεταστεί το πώς αισθάνονται οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας.
Πρόκειται για ένα πεδίο που χρήζει επιστημονικής μελέτης, καθώς μπορεί να συμβάλλει
στην καλύτερη κατανόηση πλευρών της εργασίας, που σχετίζονται με την ευεξία και την
ικανοποίηση του εργαζομένου.
Αναφορικά με την συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου, θα θέλαμε να
τονίσουμε τα παρακάτω: Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει η
προσωπική σας άποψη.
Οι απαντήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές και η ταυτότητά των συμμετεχόντων
θα παραμείνει ανώνυμη. Δεν θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κανένα στοιχείο από το
οποίο θα προκύπτει η ταυτότητά σας, ούτε θα συμπληρωθεί τέτοιο στοιχείο αργότερα. Ο
χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά της ώρας.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την έρευνα ή επιθυμείτε να
πληροφορηθείτε τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την πολύτιμη βοήθειά και την απαραίτητη
συμβολή σας στην υλοποίηση αυτής της έρευνας.

Η ερευνήτρια

Κωδικός ερωτηματολογίου 
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Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α. ΦΥΛΟ:

Άνδρας



Γυναίκα



Β. ΗΛΙΚΙΑ: _____

Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Άγαμος/η  Έγγαμος/η  Διαζευγμένος/η  Χήρος/α 

Αριθμός παιδιών: …...

Δ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
1. Παιδαγωγική Ακαδημία



2.Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΕΙ



3. Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση/ΣΕΛΕΤΕ 
4. Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: _____ Έτη

Ζ. ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΤΩΡΑ:
1.Δημοτικό 

2.Γυμνάσιο 
3.Λύκειο 
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4.Ειδικό Σχολείο 

Η. ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ;

Ναι



Όχι



Θ. ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: ....................(αριθμός εκπαιδευτικών)

Ι. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
1. Αστική



2. Ημιαστική 



3. Αγροτική

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

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

Διαφωνώ

απόλυτα

Ούτε
συμφωνώ/
ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

1. Η δουλειά μου είναι
ενδιαφέρουσα.

1

2

3

4

5

2. Αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

από την τωρινή δουλειά μου.
3. Φαίνεται πως οι φίλοι μου
θεωρούν πιο
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ενδιαφέρουσες τις δουλειές τους.

4. Αν ξεκινούσα πάλι από την αρχή,
θα

1

2

3

4

5

5. Συχνά βαριέμαι στη δουλειά μου.

1

2

3

4

5

6.Όταν τελειώνω από τη δουλειά
μου,

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Αισθάνομαι ασφάλεια στη
δουλειά μου

1

2

3

4

5

9. Είμαι ικανοποιημένος από την

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

επέλεγα την ίδια δουλειά.

αισθάνομαι πως έχω κάνει κάτι
αξιοσημείωτο
7. Είμαι δυσαρεστημένος από
τη δουλειά μου.

κοινωνική επαφή που έχω μέσω της
δουλειάς μου
10. Οι συνθήκες εργασίας είναι
ικανοποιητικές.
11. Νομίζω πως η κάθε μέρα
δουλειάς
δεν τελειώνει ποτέ.
12. Τις περισσότερες μέρες είμαι
ενθουσιασμένος με τη δουλειά μου.

B.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ στην εργασία
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Παρακαλούμε κυκλώστε τον αριθμό που εκφράζει πώς αισθανθήκατε στην ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ την

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΒΔΟΜΑΔΑ σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

1.Δραστήριος

1……...…..2…..…......3…..…......4…….…...5

2. Συνεπαρμένος

1……...…..2…..…......3…..…......4…….…...5

3. Νευρικός

1……...…..2…..…......3…..…......4…….…...5

4. Ενθουσιασμένος
5. Χαλαρός

1……...…..2…..…......3…..…......4……..…..5
1……...…..2…..…......3…..…......4……..…...5

6. Φοβισμένος

1……...…..2…..…......3…..…......4………....5

7.Χαρούμενος

1……...…..2…..…......3…..…......4……….....5

8. Λυπημένος

1……...…..2…..……..3…..…......4…….…....5

9. Περιφρονητικός

1……...…..2…..…......3…..…......4…….…...5

10. Γεμάτος ενέργεια

1……...…..2…..…......3…..…......4………...5

11. Εχθρικός

1……...…..2…..……..3…..…......4…..…......5

12. Ήρεμος

1……...…..2…..…......3…..…......4…….…….5

13. Εκνευρισμένος

1……...…..2…..…......3…..…......4…….…...5

14. Νυσταγμένος

1……...…..2…..…......3…..…......4…..…....5

15. Γαλήνιος

1……...…..2…..…......3…..…......4…….…....5

16. Αδρανής

1……...… .2…..…......3…..…......4…….….....5

17. Δυνατός

1……...…..2…..…......3…..…......4…….…….5

Πολύ.
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C. Για την ομάδα

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ αρκετά

Διαφωνώ μερικώς

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ μερικώς

Συμφωνώ αρκετά

Συμφωνώ απόλυτα

Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται σε ολόκληρη την ομάδα υπαλλήλων, με τους
οποίους υπηρετείτε μαζί, στην ίδια μονάδα. Για κάθε πρόταση, επιλέξτε την
απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο.

1

Αισθάνομαι ότι ανήκω σε αυτή την ομάδα.

1

2

3

4

5

6

7

2

Χαίρομαι που είμαι μέλος αυτής της ομάδας.

1

2

3

4

5

6

7

3

Θεωρώ τον εαυτό μου, μέλος αυτής της ομάδας.

1

2

3

4

5

6

7

4

Αυτή η ομάδα είναι μία από τις καλύτερες
που έχω συναντήσει.
Αισθάνομαι μέλος αυτής της ομάδας.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Είμαι ικανοποιημένος που είμαι μέλος αυτής
της ομάδας.

1

2

3

4

5

6

7

1= Διαφωνώ απόλυτα

5= Συμφωνώ μερικώς

2= Διαφωνώ αρκετά

6= Συμφωνώ αρκετά

3= Διαφωνώ μερικώς

7= Συμφωνώ απόλυτα

4= Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ

D. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ

Μερικές φορές το
μήνα

Μια φορά την
εβδομάδα

Μερικές φορές την
εβδομάδα

1
2

Νοιώθω συναισθηματικά «στραγγισμένος /η» από
τη δουλειά μου.
Νοιώθω εξαντλημένος /η στο τέλος της εργάσιμης
μέρας.

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Κάθε μέρα

Μια φορά το μήνα ή
λιγότερο

Παρατίθενται κάποιες προτάσεις σχετικά με το πώς λειτουργείτε και επηρεάζεστε
από την εργασία σας. Σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει καλύτερα από τις
άλλες, έστω και κατά προσέγγιση.
0= Ποτέ,
1= μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο,
2= μια φορά το μήνα ή λιγότερο,
3= μερικές φορές το μήνα,
4= μια φορά την εβδομάδα,
5= μερικές φορές την εβδομάδα,
6= κάθε μέρα
Μερικές φορές το
χρόνο ή λιγότερο

6

Ποτέ

5
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Νοιώθω κουρασμένος /η όταν σηκώνομαι το πρωί
και πρέπει να αντιμετωπίσω μια ακόμη μέρα στη
δουλειά.
Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή με σκληραίνει
συναισθηματικά.
Νοιώθω εξαιρετικά ενεργητικός /ή.

3

4
5

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

E. Perceived Stress

Οι ερωτήσεις της κλίμακας αυτής αφορούν τα συναισθήματα σας και τις σκέψεις σας
κατά την διάρκεια του τελευταίου μήνα. Για κάθε ερώτηση βάλτε σε κύκλο τον
αριθμό που ανταποκρίνεται πιο πολύ στο πόσο συχνά αισθανθήκατε ή σκεφτήκατε
με τον συγκεκριμένο τρόπο. Παρόλο που μερικές από τις ερωτήσεις είναι παρόμοιες,
υπάρχουν διαφορές και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσετε διαφορετικά.
Προσπαθήσετε να απαντήσετε γρήγορα και μην επιχειρήσετε να μετρήσετε τις
φορές που αισθανθήκατε έτσι. Κάντε μια λογική εκτίμηση της συχνότητας και
προχωρήστε στην επιλογή που ανταποκρίνεται σ' αυτή.

Για κάθε ερώτηση επιλέξτε μια από τις εξής απαντήσεις:

Ποτέ
1

Σχεδόν Ποτέ Μερικές Φορές Αρκετά Συχνά
2

3

4

Πολύ Συχνά
5

Κατά την διάρκεια του προηγούμενου μήνα……

1. …… πόσο συχνά ενοχληθήκατε από κάτι που συνέβη αναπάντεχα ;
2. …… πόσο συχνά αισθανθήκατε εκνευρισμένος/η ή αγχωμένος/η
3. …… πόσο συχνά διαπιστώσατε ότι δεν μπορούσατε να τα βγάλετε πέρα με όλα τα
πράγματα που είχατε να κάνετε ;
4. …… πόσο συχνά θυμώσατε λόγω των πραγμάτων που συνέβησαν ανεξέλεγκτα ;
5. …… πόσο συχνά πιάσατε τον εαυτό σας να σκέφτεται τα πράγματα που έπρεπε
να κάνετε ;
6. …… πόσο συχνά αισθανθήκατε πως οι δυσκολίες συσσωρεύτηκαν τόσο πολύ ώστε
να μην μπορείτε να τις ξεπεράσετε
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F. Για τις σχέσεις σας γενικά

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
Οι 36 προτάσεις που ακολουθούν αφορούν το πως αισθάνεσαι μέσα σε ερωτικές
σχέσεις/δεσμούς, συμπεριλαμβανομένου και του γάμου. Μας ενδιαφέρει το πώς
βιώνεις γενικά τις σχέσεις αυτές και όχι μόνο τι συμβαίνει σε μια τωρινή
σχέση. Σημείωσε δίπλα από την κάθε πρόταση το κατά πόσο συμφωνείς ή
διαφωνείς με αυτήν με βάση την ακόλουθη κλίμακα:
Διαφωνώ
απόλυτα

1

Ουδέτερα/

Συμφωνώ
απόλυτα

Ανάμεικτα

2

3

4

5

6

7

1. __ Προτιμώ να μη δείχνω στο/στη σύντροφό μου τι αισθάνομαι κατά βάθος.
2. __ Φοβάμαι ότι θα χάσω την αγάπη του/της συντρόφου μου.
3. __ Αισθάνομαι άνετα να μοιράζομαι προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα με το/την
σύντροφό μου.
4. __ Ανησυχώ συχνά με την ιδέα ότι ο/η σύντροφός μου δε θα θέλει να μείνει μαζί μου.
5. __ Το βρίσκω δύσκολο ν’ αφήσω τον εαυτό μου να στηριχθεί σε ερωτικούς
συντρόφους.
6. __ Ανησυχώ συχνά με την ιδέα ότι ο/η σύντροφός μου δε με αγαπάει πραγματικά.
7. __ Αισθάνομαι πολύ άνετα να είμαι συναισθηματικά κοντά με ερωτικούς συντρόφους.
8. __ Ανησυχώ ότι οι ερωτικοί μου σύντροφοι δε θα νοιάζονται για μένα όσο εγώ γι’
αυτούς.
9. __ Δεν αισθάνομαι άνετα να ‘ανοίγομαι’ σε ερωτικούς συντρόφους.
10. __ Συχνά εύχομαι τα αισθήματα του/της συντρόφου μου για μένα να ήταν τόσο δυνατά
όσο τα δικά μου γι’ αυτόν/αυτήν.
11. __ Προτιμώ να μην είμαι συναισθηματικά πολύ κοντά σε ερωτικούς συντρόφους.
12. __ Ανησυχώ πολύ για τις σχέσεις μου.
13. __ Αισθάνομαι άβολα όταν ο/η ερωτικός μου σύντροφος θέλει να είναι
συναισθηματικά πολύ κοντά μου.
14. __ Όταν ο σύντροφός μου είναι μακριά μου, ανησυχώ ότι μπορεί ν’ ενδιαφερθεί για
κάποιον/α άλλο/η.
15. __ Το βρίσκω σχετικά εύκολο να έρθω συναισθηματικά κοντά με το/τη σύντροφό μου.
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16. __ Όταν δείχνω τα αισθήματά μου στους ερωτικούς συντρόφους, φοβάμαι ότι εκείνοι
δεν θα αισθάνονται το ίδιο για μένα.
17. __ Δε μου είναι δύσκολο να πλησιάσω συναισθηματικά με το/τη σύντροφό μου.
18. __ Σπάνια ανησυχώ για το ότι ο/η σύντροφός μου μπορεί να με αφήσει.
19. __ Συνήθως συζητάω τα προβλήματα και τις ανησυχίες μου με το/τη σύντροφό μου.
20. __ Ο/Η ερωτικός μου σύντροφος με κάνει ν’ αμφισβητώ τον εαυτό μου.
21. __ Με βοηθάει να στραφώ στο/στη σύντροφό μου σε ώρες ανάγκης.
22. __ Σπάνια ανησυχώ με την ιδέα ότι μπορεί να με εγκαταλείψουν.
23. __ Λέω στο/στη σύντροφό μου σχεδόν τα πάντα.
24. __ Διαπιστώνω ότι οι σύντροφοί μου δεν θέλουν να έρθουν συναισθηματικά τόσο
κοντά μου όσο θα ήθελα.
25. __ Συζητάω τα πράγματα που με απασχολούν με το/τη σύντροφό μου.
26. __ Μερικές φορές οι ερωτικοί μου σύντροφοι αλλάζουν τα αισθήματά τους για μένα
χωρίς φανερό λόγο.
27. __ Αισθάνομαι νευρικότητα όταν ένας σύντροφος έρθει συναισθηματικά πολύ κοντά
μου.
28. __ Η επιθυμία μου να είμαι συναισθηματικά πολύ κοντά με τους άλλους μερικές φορές
τους φοβίζει και τους απομακρύνει.
29. __ Αισθάνομαι άνετα να στηριχθώ στον/στην ερωτικό μου σύντροφο.
30. __ Φοβάμαι ότι μόλις ένας ερωτικός σύντροφος με γνωρίσει καλά, δε θα του αρέσει το
ποιος/α πραγματικά είμαι.
31. __ Το βρίσκω εύκολο να στηριχθώ σε ερωτικούς συντρόφους.
32. __ Θυμώνω που δεν παίρνω τη στοργή και τη στήριξη που χρειάζομαι από το/τη
σύντροφό μου.
33. __ Μου είναι εύκολο να είμαι τρυφερός με τον/την ερωτικό μου σύντροφο.
34. __ Ανησυχώ ότι υστερώ σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους.
35. __ Ο/Η σύντροφός που πραγματικά καταλαβαίνει εμένα και τις ανάγκες μου.
36. __ Μου φαίνεται ότι ο/η σύντροφός μου με προσέχει μόνο όταν είμαι θυμωμένος.
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Παρακαλούμε σημείωσε τις απαντήσεις σου μόνο στο φυλλάδιο απαντήσεων
που συνοδεύει το ερωτηματολόγιο
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1.

1. Οδηγίες: Σε ποιο βαθμό το πρόσωπο της φωτογραφίας εκφράζει τα παρακάτω
συναισθήματα; (Παρακαλούμε επιλέξτε μία απάντηση για κάθε συναίσθημα)
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2. Οδηγίες: Σε ποιο βαθμό το πρόσωπο της φωτογραφίας εκφράζει τα παρακάτω
συναισθήματα; (Παρακαλούμε επιλέξτε μία απάντηση για κάθε συναίσθημα)
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3. Οδηγίες: Σε ποιο βαθμό το πρόσωπο της φωτογραφίας εκφράζει τα παρακάτω
συναισθήματα; (Παρακαλούμε επιλέξτε μία απάντηση για κάθε συναίσθημα)
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1. Οδηγίες: Σε ποιο βαθμό το πρόσωπο της φωτογραφίας εκφράζει τα παρακάτω
συναισθήματα; (Παρακαλούμε επιλέξτε μία απάντηση για κάθε συναίσθημα)
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