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Πεξίιεςε
Ο εξγαζηαθφο ηνκέαο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο θαζεκεξηλφηεηαο γηα ηελ
πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ. Δπίζεο νξίδεη έλαλ ρψξν ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερείο
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ δεκηνπξγνχλ έλα πιέγκα ζρέζεσλ. Έξεπλεο έρνπλ
εζηηάζεη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, θαζψο θαη ζηελ επηξξνή πνπ αζθεί ε πλαηζζεκαηηθή
Ννεκνζχλε πάλσ ζε απηέο, πξνζπαζψληαο λα αλαπηχμνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ ηνκέα πνπ
αθνξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ.
ηελ παξνχζα κειέηε εξεπλάηαη ε ζρέζε «πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε Πξντζηακέλσλ θαη
Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε Τθηζηακέλσλ: Μία κειέηε ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο».
Πξνζεγγίδνληαη νη έλλνηεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ηεο Ζγεζίαο θαη ηεο
πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Δξεπλάηαη ε ζρέζε ηξηψλ δηαζηάζεσλ
ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο, δειαδή ε αληίιεςε, ε θαηαλφεζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ζε ζρέζε κε έμη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηηο ππνθεηκεληθέο παξακέηξνπο ηεο. Σηο έμη κεηαβιεηέο απηέο
απνηεινχλ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ην ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ
ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία, ε ζπλνρή ηεο νκάδαο θαζψο θαη ην αληηιεπηφ άγρνο ησλ
πθηζηακέλσλ.
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 25 πξντζηάκελνη θαη 92 πθηζηάκελνη απφ 25 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο
ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κνηξάζηεθαλ έληππα εξσηεκαηνιφγηα ηα
νπνία ζπκπεξηιάκβαλαλ εξσηήζεηο γηα ηηο έμη πξναλαθεξζείζεο κεηαβιεηέο θαζψο θαη έλα ηεζη
πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο. Ζ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, πνπ απνηειεί κία πηπρή ηεο
πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο κεηξήζεθε θαη ζηνπο πθηζηακέλνπο.
Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν κέξε, ζηηο κνλνεπίπεδεο θαη ζηηο
πνιπεπίπεδεο αλαιχζεηο. Οη κνλνεπίπεδεο αλαιχζεηο αθνξνχλ ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ
μερσξηζηά ζηνπο πξντζηακέλνπο θαη ζηνπο πθηζηακέλνπο, ελψ νη πνιπεπίπεδεο αλαιχζεηο
αθνξνχλ ζε ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο επηξξνήο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ησλ
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πξντζηακέλσλ, ζησλ πθηζηακέλσλ ηνπο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηηο ππνθεηκεληθέο
παξακέηξνπο ηεο.
Σα απνηειέζκαηα ησλ κνλνεπίπεδσλ αλαιχζεσλ νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε αληίιεςε
ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απφ ηνπο πθηζηακέλνπο κεηξηάδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ην
άγρνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο.
Οη πνιπεπίπεδεο αλαιχζεηο θαηέδεημαλ πσο ε δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απφ ηνπο
πξντζηακέλνπο απνηειεί ηελ δεμηφηεηα ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο κε ηελ κεγαιχηεξε
ζεηηθή επηξξνή πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο. Αθνινπζεί ε αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Γηα ηελ
θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ραξαθηεξίδνληαη αζαθή.
Ζ παξνχζα κειέηε ινηπφλ απνηειεί κία πξνζέγγηζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο πλαηζζεκαηηθήο
Ννεκνζχλεο πξντζηακέλσλ θαη ηεο ελδερφκελεο επηξξνήο ηεο ζηηο ππνθεηκεληθέο παξακέηξνπο
ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε έλλνηα ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο θαζίζηαηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν αληηθείκελν κειέηεο ζε επηζηεκνληθέο έξεπλεο. Αξθεηνί εξεπλεηέο απφ
δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία κειεηνχλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά κέζα απφ ην πξίζκα ηεο
αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ γλσξίδεη, επίζεο, ηφζν απφ ςπρνιφγνπο φζν
θαη απφ αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο θαη νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηνλ
αλζξψπηλν παξάγνληα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηφζν
ζηνλ πξνζσπηθφ φζν θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, απνηειεί ε ζπλερήο αιιειεπίδξαζε θαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή δηαδξαζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ.
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηελ πηζαλή επηξξνή πνπ αζθεί ε
πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε παξακέηξνπο
ηεο ζπκηθήο ζπληζηψζαο (affective component) ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηελ εξγαζία.
πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα ζηνρεχεη λα δηαπηζηψζεη ηελ πηζαλή χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ηεο
πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ησλ πξντζηακέλσλ αθελφο, θαη αθεηέξνπ ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο θαζψο θαη άιισλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκηθή απφθξηζε ησλ
πθηζηακέλσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία, φπσο ην ζεηηθφ/αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία, ε
ζπλνρή ηεο νκάδαο, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ην άγρνο. Δπηκέξνπο ζηφρνο είλαη ε
αλαδήηεζε ζπζρέηηζεο ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ γηα ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηνπο πθηζηακέλνπο
μερσξηζηά.
Ζ εξγαζία θηινδνμεί λα ζπκβάιιεη ζηε ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα,
κε αληηθείκελν ην ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε βειηίσζε θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζπλίζηαληαη ζηα εμήο:
 Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθέξεηαη ζην αλ ε αληίιεςε, ε θαηαλφεζε θαη ε
δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ κέξνπο ησλ πξντζηακέλσλ ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά, ε
θάζε κία ρσξηζηά, κε ησλ πθηζηακέλσλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ην ζεηηθφ
ζπλαίζζεκα πξνο ηελ εξγαζία ηνπο, θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηελ νκάδα.
 Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθέξεηαη ζην αλ ε αληίιεςε, ε θαηαλφεζε θαη ε
δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ κέξνπο ησλ πξντζηακέλσλ ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε
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ησλ πθηζηακέλσλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ
εξγαζία θαη ην αληηιεπηφ άγρνο.
 Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαδεηά λα απνξξίςεη ή λα θαηαδείμεη ην αλ ε απφ κέξνπο
ησλ πξντζηακέλσλ αληίιεςε, θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ, ζπζρεηίδνληαη
ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε, ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία
ηνπο θαη ηελ ζρέζε κε ηελ νκάδα ηνπο,
 Σν ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαδεηά λα απνξξίςεη ή λα θαηαδείμεη ην αλ ε απφ
κέξνπο ησλ πξντζηακέλσλ αληίιεςε, θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ
ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε, ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα
ζηελ εξγαζία θαη ην άγρνο πνπ αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη.
 Σν πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθέξεηαη ζην αλ ε απφ κέξνπο ησλ πθηζηακέλσλ
αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
ηθαλνπνίεζε, ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ζηε ζρέζε κε ηελ νκάδα
ηνπο.
 Σν έθην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθέξεηαη ζην αλ ε απφ κέξνπο ησλ πθηζηακέλσλ
αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
εμνπζέλσζε, ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία θαη ην άγρνο πνπ αληηιακβάλνληαη
νη ίδηνη.
Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, ζπιιέρηεθαλ ζηνηρεία κέζσ έληππσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα
νπνία δφζεθαλ ζε νκάδεο πξντζηακέλσλ πθηζηακέλσλ 25 μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηνπ λνκνχ
Ησαλλίλσλ, φπνπ ν θάζε πξντζηάκελνο επέβιεπε 3-4 πθηζηακέλνπο.
πγθεθξηκέλα, δφζεθαλ δχν μερσξηζηά εξσηεκαηνιφγηα. Σν πξψην, ην νπνίν ζπλέιεγε
δεδνκέλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ ζπκηθή απφθξηζε απέλαληη ζηελ εξγαζία,
δειαδή ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο, δφζεθε ζε φινπο ηνπο εξσηψκελνπο,
πξντζηάκελνπο θαη πθηζηάκελνπο. Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπλέιεγε δεδνκέλα γηα
ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο, δειαδή ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο
έξεπλαο, δφζεθε ζε φινπο ηνπο πξντζηακέλνπο. Μέξνο ηνπ δεχηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ, εθείλν
πνπ κεηξνχζε ηε δηάζηαζε ηεο αληίιεςεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο δφζεθε θαη ζηνπο πθηζηακέλνπο.
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Σα ζηνηρεία ππνβιήζεθαλ ζε πνιπεπίπεδεο θαη κνλνεπίπεδεο αλαιχζεηο γηα ηελ εμαγσγή
απνηειεζκάησλ Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ
SPSS Statistics V.22.

2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
2.1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
2.1.1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Ο επιςτημονικόσ κλάδοσ που αναφέρεται ςτη Διοίκηςη εκτείνεται ςε χρονική διάρκεια
μεγαλύτερη από εκατό έτη. ε μια μικρή ιςτορική αναδρομή που ακολουθεί, αναφέρονται
οι θεμελιωτέσ του ςύγχρονου management καθώσ και μια ςυνοπτική περιγραφή των
θεωριών που ο καθένασ ανέπτυξε, ώςτε να κατανοήςουμε καλύτερα τισ αρχέσ και τισ
βάςεισ τησ Επιςτήμησ τησ Διοίκηςησ.


Ο Frederic Winston Taylor( 1856-1915) ήηαλ Ακεξηθαλφο κεραληθφο θαη ζεσξνχζε πσο
ε ρξνλνκέηξεζε ησλ θηλήζεσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη ε αμηνπνίεζή ηεο ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα ζπληεινχζε

ζηελ

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ

εξγαδνκέλσλ θαη άξα ζηελ πςειή παξαγσγηθφηεηα. Πίζηεπε, επίζεο, πσο ην θίλεηξν ην
νπνίν ζα εληαηηθνπνηνχζε ηελ εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ βξηζθφηαλ ζηελ αλαινγηθή
ζρέζε κεηαμχ ηεο ακνηβήο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, δειαδή ζηηο πςειφηεξεο ακνηβέο
γηα πεξηζζφηεξν έξγν ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ.


Ο Henry Laurence Gantt (1861-1919) ήηαλ ζπλεξγάηεο ηνπ Taylor θαη ε πην γλσζηή
ζπκβνιή ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ δηαγξάκκαηνο ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, κε ην
νπνίν επηηπγράλεηαη θπξίσο ν εθ ησλ πξνηέξσλ επηκεξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ ζε επηκέξνπο ηκήκαηα, ην θαζέλα απφ ηα
νπνία αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Ο Gantt επίζεο έδσζε κεγάιε έκθαζε ζηελ
ππνθίλεζε ηνπ εξγαδφκελνπ κε επηπξφζζεην επίδνκα εθηφο απφ ην πνζφ ηεο ‘ακνηβήο κε
ην θνκκάηη’ φπσο πξφηεηλε ν Taylor.



Frank θαη Lillian Gilbreth (1868-1924): Ο Frank ήηαλ κεραληθφο θαη ε Lillian
ςπρνιφγνο. Οη Gilbreth ζεσξνχληαη νη πξσηεξγάηεο ηεο «θηλεζηνκεηξίαο» κέζσ ηεο
νπνίαο βειηησλφηαλ ηα ζπζηήκαηα θίλεζεο θαη ρξφλνπ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
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Άκεζν απνηέιεζκα ηεο θηλεζηνκεηξίαο ζπληζηνχζε ν πεξηνξηζκφο ηεο θφπσζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ζπλαθφινπζν απνηέιεζκα ζπληζηνχζε ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
πνπ ήηαλ ην βαζηθφ δεηνχκελν.


Mary Parker Follet (1868-1933): H Follet επηθεληξψζεθε ζηηο ζρέζεηο εληφο ηνπ
εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη εηδηθφηεξα ζηηο δηαθσλίεο θαη ηελ επίιπζή ηνπο. Θεσξνχζε πσο
νη ζπγθξνχζεηο πξνέξρνληαη εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ θαζψο θαη ησλ
αληηηηζέκελα ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο Γηνίθεζεο θαη δηαηχπσζε
ηξεηο ηξφπνπο επίιπζεο: κέζσ ηεο επηθξάηεζεο (domination), κέζσ ηνπ ζπκβηβαζκνχ
(compromise) θαη κέζσ ηεο νινθιήξσζεο (integration). Ζ ίδηα ππνζηήξηδε ηνπο δχν
ηειεπηαίνπο σο ηνπο πιένλ ελδεδεηγκέλνπο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο
ηεο επηρείξεζεο



Αθφκε έλαο ζεκειησηήο ηνπ ζχγρξνλνπ management ήηαλ ν Henry Fayol (1841-1925) ν
νπνίνο δηαηχπσζε ηηο πέληε ιεηηνπξγίεο ηνπ management νη νπνίεο είλαη: ν
πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε, ν ζπληνληζκφο θαη ν έιεγρνο. Απνηεινχλ
θαη ζήκεξα ην βαζηθφ ζρήκα ζηελ δηνίθεζε κηα επηρείξεζεο.



Ο Elton Mayo (1880-1949) θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλέπηπμαλ ηε ζεσξία ησλ ζρέζεσλ ηνπ
αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Απέδεημε φηη νη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο ζπληζηνχλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα κεγαιχηεξε
απνδνηηθφηεηα, θάπνηεο θνξέο κάιηζηα ηζρπξφηεξν απφ ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν θαζψο
θαη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο.



Ο Max Weber (1824-1920) θνηλσληνιφγνο θαη πνιηηηθφο νηθνλνκνιφγνο ζεσξείηαη ν
«παηέξαο» ηεο Γξαθεηνθξαηίαο ν νπνίνο ππνζηήξημε πσο ήηαλ ην πιένλ θαηάιιειν θαη
απνδεθηφ κέζν γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο κεγάιεο θπξίσο
επηρεηξήζεηο.

2.1.2 Η ΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
Με βάζε ηα αξρηθά πξφηππα πνπ έζεζαλ νη ζεκειησηέο ηνπ management, άξρηζαλ λα
εθαξκφδνληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη αθφκε πεξηζζφηεξα κνληέια δηνίθεζεο κε ζηφρν ηελ
πςειή παξαγσγηθφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε ηελ θεξδνθνξία.
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Ζ δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί έλαλ επηκέξνπο ηνκέα ηεο επηζηήκεο ηεο Γηνίθεζεο
κε ξαγδαία εμέιημε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζψο νη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα θαηαλννχλ πσο ν
αλζξψπηλνο παξάγνληαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα
απηέο. Σν κνξθσηηθφ ππφβαζξν ησλ εξγαδνκέλσλ, ε δέζκεπζή ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ζηφρν, ε
ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ην επάγγεικά ηνπο θαη άιινη πνιινί παξάκεηξνη είλαη εθείλνη πνπ
εξεπλνχληαη δηεμνδηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ψζηε λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε
ηνπο κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Φπζηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ηερλνινγία αιιά
θαη ε πξφνδνο ζηελ επηζηήκε ηεο Γηνίθεζεο έρνπλ πξνζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ επίηεπμε ηεο
πςειήο παξαγσγηθφηεηαο επίζεο.
Παξά ηα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο κε ηα απηφκαηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ή ειέγρνπ ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ, νη αλζξψπηλνη πφξνη
εμαθνινπζνχλ λα παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ θαη
ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο.
(Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 2008)
Οξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε νξγάλσζε
ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε βάζε ηηο αλάγθεο,
ηνπο ζηφρνπο θαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, νη
ακνηβέο ηνπο, ε θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε παξαθίλεζε θαη ηα θίλεηξα ησλ εξγαδνκέλσλ
θαζψο θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηφζν αλάκεζα ζε ηζφβαζκνπο φζν θαη αλάκεζα ζε ηεξαξρηθά
δηαθνξνπνηεκέλνπο εξγαδφκελνπο. Ο ζηφρνο ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε
κηα επηρείξεζε είλαη λα πξνζπαζεί λα θαηεπζχλεη ηε δξάζε ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζε
απηή πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα θηάζεη ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα φζνλ αθνξά ηε
γεληθφηεξε ζηφρεπζή ηεο θαη ηαπηφρξνλα λα θξαηά ηθαλνπνηεκέλνπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο.
Έηζη, ν ξφινο ηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο επηηειείν ζηξαηεγηθήο, ην νπνίν επεμεξγάδεηαη ηε
ζηξαηεγηθή ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ελψ ζπγρξφλσο ζπκκεηέρεη ζηε ράξαμε ησλ
γεληθφηεξσλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ηεο νξγάλσζεο, σο ζπλαξκόδηα ππεξεζία, ε νπνία
ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο επηθεθαιείο ησλ άιισλ κνλάδσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ, σο εζωηεξηθόο ζύκβνπινο πνπ βνεζά ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
θαζψο θαη ζηελ αλαδήηεζε λέαο πνιηηηθήο θαη βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη σο ππεξεζία
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επνπηείαο, ε νπνία παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ζπλεπή θαη ζσζηή εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη
ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο νξγάλσζεο ζε ζέκαηα πξνζσπηθνχ. (Υαηδεπαληειή, 1999)

2.1.3 Ο ΣΟΦΟ ΣΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΣΨΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΨΝ
χκθσλα κε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο, ινηπφλ, ην ηκήκα πνπ εηδηθεχεηαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα
πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη έλα εξγαζηαθφ θιίκα ηέηνην ψζηε ν εξγαδφκελνο λα είλαη
ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ εθνχζηα αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο
ηνπ.
ηα πιαίζηα κηαο νκάδαο έρνπκε έλα έξγν θαη πνιιέο πξνζσπηθέο αλάγθεο. Ο πξντζηάκελνο ηεο
νκάδαο ζα πξέπεη λα θαηνξζψζεη λα «παληξέςεη» έξγν θαη πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ
πθηζηακέλσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα (Μνπζηάθεο, 2012). Γηα
λα ζπκβεί απηφ, ζα πξέπεη ν θάζε πξντζηάκελνο λα γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ.
χκθσλα κε ηνλ Maslow θαη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ εξγαζία «A Theory of Human Motivation», ην
1943, νη δξάζεηο ησλ αηφκσλ σζνχληαη απφ θίλεηξα κε ζηφρν ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ ζηφρσλ
θαη ηεξαξρνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο απφ ηηο δσηηθέο πξνο ηηο ςπρηθέο. Αθνχ, ινηπφλ, ν εξγνδφηεο
θαηαλνήζεη πσο ην πξψην ζηάδην απνηειεί ε θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ κέζσ ηεο
κηζζνδνζίαο, ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα αλαδεηήζεη θίλεηξα ηα νπνία ζα παξνηξχλνπλ ηνλ
εξγαδφκελν ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπ κέζσ ηεο θάιπςεο ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ
ηεο ππξακίδαο ηνπ Maslow.
Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο επηζηήκνλεο ηνπ πεδίνπ ηεο Γηνίθεζεο, ηφζν ηα εμσηεξηθά φζν θαη ηα
εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ
επηβίσζε θαη αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο. Ζ ππνθίλεζε απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφηεξν
παξάγνληα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Με ηνλ φξν «ππνθίλεζε» (motivation) ελλννχκε ηνλ
ςπρνινγηθφ παξάγνληα ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε θαη πξφγλσζε ησλ ζηνηρείσλ
εθείλσλ πνπ παξαθηλνχλ ηνλ άλζξσπν λα αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλε δξάζε. (Μάληδαξεο, 2003)
ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνθίλεζε ησλ
εξγαδφκελσλ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν Taylor πίζηεπε πσο ν θχξηνο ππνθηλεηηθφο παξάγνληαο
ήηαλ ν νηθνλνκηθφο. ηε ζπλέρεηα, ν Frederick Herzberg αλέπηπμε ηελ «Θεσξία ησλ Γχν
Παξαγφλησλ» ν νπνίνο πξνζπαζψληαο λα αλαιχζεη ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηθαλνπνίεζε ή
11

δπζαξέζθεηα ζηελ εξγαζία, αλαθέξζεθε ζε δχν παξάγνληεο: ζηνπο παξάγνληεο πγηεηλήο θαη
ζηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο. Οη παξάγνληεο πγηεηλήο ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο
εξγαζίαο, ηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη επνπηείαο, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηνλ κηζζφ, ηελ εγεζία
θαη ηνλ ηξφπν πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο. Οη παξάγνληεο απηνί, ελδερνκέλσο λα
κελ δεκηνπξγνχλ παξαθίλεζε απφ κφλνη ηνπο αιιά φηαλ δελ είλαη επλντθνί, δεκηνπξγνχλ
δπζαξέζθεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο αθνξνχλ ζηελ αλαγλψξηζε
ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν εξγαδφκελνο, ζην βαζκφ επζχλεο θαη εμνπζίαο πνπ νξίδεηαη
ζηνλ θάζε πθηζηάκελν, ζηελ εμέιημε θαη ηελ πξφνδν πνπ κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία
ηνπ θαζψο θαη ζην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ αλαιακβάλεη. Οη παξάγνληεο απηνί φηαλ ιείπνπλ δελ
δεκηνπξγνχλ δπζαξέζθεηα, φηαλ φκσο ππάξρνπλ δεκηνπξγνχλ αίζζεκα επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο θαη παξάγνληα πεξεηαίξσ θηλεηνπνίεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ γηα πεξηζζφηεξν
ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ εξγαζία ηνπ.
Αθφκα κία ζεσξία αλέπηπμε ν Victor Vroum, ην 1964. Πξφθεηηαη γηα ηε «Θεσξία ησλ
πξνζδνθηψλ. Απηή αλαιχεη ηε δηαδηθαζία ηεο ππνθίλεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ, δειαδή κε πνηνλ
ηξφπν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηελ
εξγαζία ηνπ θαζψο θαη λα εθδεισζεί κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ή αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πξνο
ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ.
χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, έλαο εξγαδφκελνο σζείηαη πξνο απνδνηηθή ζπκπεξηθνξά φηαλ: α)
ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα φηη νη πξνζπάζεηέο ηνπ ζα νδεγήζνπλ ζε πςειέο απνδφζεηο. β)
ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα φηη ε πςειή απηή επίδνζε ζα νδεγήζεη ζε απνηειέζκαηα θαη γ)
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ηα απνηειέζκαηα απηά ζα είλαη ειθπζηηθά γηα ηνλ εξγαδφκελν.
(Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 1992)
Οη Porter θαη Lawler αλέπηπμαλ έλα κνληέιν ππνθίλεζεο ην νπνίν βειηίσζε ηε ζεσξία ηνπ
Vroom θαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπλίζηαλην ζηηο εμήο:
 Ζ απφδνζε πξνυπνζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηελ χπαξμε εηνηκφηεηαο γηα απφδνζε.
 Ζ εηνηκφηεηα γηα απφδνζε έρεη ηελ ίζηα βαξχηεηα κε ηνπο παξάγνληεο ππνθίλεζεο γηα
απφδνζε θαη νξίδεηαη σο αλαπφζπαζην ηκήκα ελφο ζπλδπαζκνχ πξνζδνθηψλ θαη
έληαζεο επηζπκίαο.
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 Γηα λα κεηνπζησζεί ε εηνηκφηεηα γηα απφδνζε θαη ζε πξάμε πξέπεη παξάιιεια κε απηή
λα ζπλππάξρνπλ θαη νη ζρεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ν εξγαδφκελνο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ.
 Μφλν ν ζπλδπαζκφο ηεο εηνηκφηεηαο γηα απφδνζε θαη ησλ ηθαλνηήησλ νδεγνχλ ζηελ
απφδνζε θαη παξαγσγή έξγνπ.
 Ζ απφδνζε, ζηελ πεξίπησζε ηεο ελδνγελνχο ππνθίλεζεο νδεγεί άκεζα ζε ηθαλνπνίεζε,
ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο εμσγελνχο ππνθίλεζεο επηηπγράλεηαη κφλν κέζα απφ ηελ
παξάθακςε εμσγελψο πξνζδηνξηζκέλεο ακνηβήο. (Μάληδαξεο, 2003)

2.1.4 Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ
Δθηφο φκσο απφ ηελ ππνθίλεζε ησλ εξγαδφκελσλ πνπ ελδερνκέλσο απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή
ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην λα δηαπηζησζεί εάλ
νη κέζνδνη ηεο παξαθίλεζεο έρνπλ επηηχρεη θαη θαη’ επέθηαζε εάλ έρεη επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
πεπξαγκέλσλ. Ζ επνπηεία ή αιιηψο ν έιεγρνο απνηειεί βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο
Πξνζσπηθνχ. Μέζσ απηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πξφιεςεο ηπρφλ ιαζψλ ή παξεθθιίζεσλ
θαζψο θαη ηε δηφξζσζε απηψλ κε ζηφρν ηελ θαζνδήγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ επίηεπμε
ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο παξαγσγηθφηεηαο.
Σνλίδεηαη πσο ν έιεγρνο ελδείθλπηαη λα έρεη θαζνδεγεηηθφ ραξαθηήξα θαη λα είλαη ζαθήο θαη
θαηαλνεηφο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ δηελεξγείηαη. Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί αίζζεκα
θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο ζηνπο πθηζηακέλνπο, απφ ηε ζηηγκή πνπ εθπιεξψλνπλ κε ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν ηηο εξγαζηαθέο ηνπο αλάγθεο. (Μνχδα-Λαδαξίδε, 2013). Ζ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ
δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ην ραξαθηήξα ηεο θάζε επηρείξεζεο. Παξ’
φιεο ηηο δηαθνξέο φκσο ε βαζηθή δνκή πεξηιακβάλεη ηηο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ζηνλ
θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ πξνηχπσλ ειέγρνπ, ζηελ αξηζκεηηθή ή πνηνηηθή απνηίκεζε
ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηε ζπγθξηηηθή δηαδηθαζία ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
ζρέζε κε ην επηζπκεηφ, ζηελ αλεχξεζε ησλ ιφγσλ γηα πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ή κε επηζπκεηέο
δηαθνξνπνηήζεηο, ζηελ εμέηαζε απηψλ ησλ ιφγσλ θαη ζηελ πξαθηηθή αμηνπνίεζή ησλ
ζπκπεξαζκάησλ ηεο θαζψο θαη ζην ηειηθφ ζπκπέξαζκα ηεο αμηνιφγεζεο.
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Αλακθίβνια, φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ είλαη ζεκαληηθέο θαη ην
ίδην ην ηκήκα απνηειεί απαξαίηεην θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη κηαο επηρείξεζεο. Αλαπηχμακε,
φκσο, πεξηζζφηεξν ηνπο ηνκείο ηεο παξαθίλεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εξγαδνκέλσλ επεηδή
ζεσξνχκε φηη είλαη ε πξνζθεξφκελε εξγαζία πξέπεη λα αλαβαζκίδεηαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά κε
ηελ εθνχζηα ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φρη λα είλαη επηβαιιφκελε κέζσ ηεο
απζηεξήο ηεξαξρίαο ή ηεο θαηαπηεζηηθήο γξαθεηνθξαηίαο. Άιισζηε ε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα
πνπ βαζίδεηαη ζηελ δηάζεζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ επηθέξεη πάληα
επηηπρέζηεξα απνηειέζκαηα.

2.2 ΗΓΕΙΑ
2.2.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
Ζ δεκηνπξγία ή ε πηνζέηεζε επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ, ε εμεχξεζε αιιά θαη ε πξνζπάζεηα
νξγάλσζεο ησλ πιηθψλ θαη άπισλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ παξαγφλησλ
θαζψο θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο, είλαη ε νπζία ηεο
δηνίθεζεο. Όπσο αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί έλα απφ ηα
θπξηφηεξα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, θαζψο νη απνδνηηθνί
εξγαδφκελνη ζπκβάιινπλ ψζηε νη εηαηξείεο λα θαζίζηαληαη, ηζρπξέο, θεξδνθφξεο θαη κε
πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Όκσο, εθηφο απφ ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηα νπνία
κπνξεί λα έρεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ επηηπρία ηεο
επηρείξεζεο, ε Ζγεζία είλαη απηή πνπ κπνξεί λα επηηχρεη ηελ νπζηαζηηθή αιιαγή. Ζ Ζγεζία
είλαη εθείλε ε νπνία ζέηεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εμέιημε ηεο επηρείξεζεο, επηιέγεη
αιιά θαη παξαθηλεί ηνπο εξγαδφκελνπο θαη έρεη ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ.
Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Ζγεζία θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηηο επηρεηξήζεηο, άξρηζε λα
εθδειψλεηαη πην έληνλα φηαλ νη εκπιεθφκελνη ζηε δηνίθεζε αληηιήθζεθαλ ηε ζεκαζία ηεο.
Καηαλφεζαλ πσο ε χπαξμε αηφκσλ ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζθηαγξαθήζνπλ έλα
φξακα θαη λα ην κεηαδψζνπλ, θαζψο θαη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε
πινπνίεζεο ηνπ νξάκαηνο απηνχ, απνηειεί ζεκαληηθή αλάγθε ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηνίθεζε
αζρνιείηαη θπξίσο κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο ελψ ε Ζγεζία αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ αιιαγή.
Όηαλ δελ ππάξρνπλ αξθεηνί εγέηεο, ην φξακα, ε κεηάδνζή ηνπ, θαη ε εθρψξεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ πνπ απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, δελ πξφθεηηαη λα επηηεπρζνχλ ζε
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ζσζηφ ε αξθεηά γξήγνξν ηξφπν ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο καο.
(Kotter, 2001)
Ωζηφζν, ε έλλνηα ηεο Ζγεζίαο απνηειεί ακθηιεγφκελν δήηεκα γηα ηνπο εηδηθνχο κηαο θαη δελ
ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο ηνπ φξνπ. Δξεπλψληαο ηελ βηβιηνγξαθία παξαηεξήζεθε πσο ππάξρνπλ
πνιινί νξηζκνί γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα αιιά κε αξθεηέο δηαθνξέο θαη απνθιίζεηο κεηαμχ
ηνπο. Ωο απνηέιεζκα πξνθχπηεη ην λα πεξηπιέθεηαη αληί λα απνζαθελίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε
έλλνηα. Απηφ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ν φξνο «Ζγεζία» είλαη κία ιέμε παξκέλε απφ ην θνηλφ
ιεμηιφγην ε νπνία έρεη ελζσκαησζεί ζε έλα ηερληθφ ιεμηιφγην επηζηεκνληθήο πεηζαξρίαο, ρσξίο
λα έρεη αθξηβψο επαλαθαζνξηζηεί. (Yukl, 2006) Πάλησο, ε Ζγεζία σο κηα δηαδηθαζία κε ηελ
νπνία επηηπγράλεηαη ε επηξξνή ζε έλα ζχλνιν εξγαδνκέλσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εθνχζηα
αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο ψζηε ηειηθά λα επηηεπρζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο,
ζπληζηά ην θνηλφ ζεκείν ζε πνιινχο νξηζκνχο δηαθνξεηηθψλ ζπγγξαθέσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε
απηφ ην δήηεκα.
Κάζε ζπγγξαθέαο δίλεη βαξχηεηα ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ζγεζίαο, αλάινγα απφ
ηελ νπηηθή γσλία κε ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο ηελ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα. Οξηζκέλνη
εζηηάδνπλ ζηελ Ζγεζία σο ην επίθεληξν ησλ δηεξγαζηψλ ηεο νκάδαο, άιινη σο έλα ζπλδπαζκφ
γλσξηζκάησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είλαη ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ ηνπο αθφινπζνπο λα
επηηχρνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Κάπνηνη άιινη πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο Ζγεζίαο σο κηα
δξάζε θαη ζπκπεξηθνξά πνπ επηλννχλ έηζη ψζηε λα θέξνπλ ηελ αιιαγή ζηελ νκάδα.
Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγηθά πξνζεγγίζεηο, ππάξρνπλ νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηα νπνία
απνηεινχλ ηελ θνηλή ζπληζηψζα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Ζγεζίαο:


Ζ Ζγεζία απνηειεί κηα δηαδηθαζία: Με απηφ ελλνείηαη πσο ππάξρεη κηα δηαδηθαζία
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη ησλ αθνινχζσλ ηνπ (πθηζηακέλσλ), δειαδή ν
εγέηεο επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ νκάδα ηνπ.



Ζ Ζγεζία πεξηιακβάλεη επηξξνή: Απηφ είλαη ινγηθφ αλ ζθεθηεί θαλείο πσο ρσξίο
επηξξνή δελ ππάξρεη θαη ε έλλνηα ηεο Ζγεζίαο.



Ζ Ζγεζία ιακβάλεη ρψξα ζε κία νκάδα πιαηζίνπ: Ζ Ζγεζία, δειαδή, επεξεάδεη κηα
ζπγθεθξηκέλε νκάδα ε νπνία έρεη θνηλφ ζηφρν.
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Ζ Ζγεζία πεξηιακβάλεη ζηφρνπο θαη επίηεπμε: Ζ ξφινο ηεο Ζγεζίαο έρεη ζπκπεξηιεθζεί
ζην θνκκάηη ηεο Γηνίθεζεο γηα λα ζέηεη ζηφρνπο θαη λα ηνπο επηηπγράλεη κέζσ ηεο
επηξξνήο θαη ηεο θαζνδήγεζεο. (Northouse, 2007)

Γηα έλαλ Ζγέηε, ινηπφλ, ν άλζξσπνο ζπληζηά ην πξσηεχνλ πιηθφ πάλσ ζην νπνίν ζα
πξνζπαζήζεη λα επελδχζεη. Ωο εθ ηνχηνπ, ν εγέηεο νθείιεη λα εζηηάδεη θπξίσο ζε
ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο. Με απηφ ελλννχκε πσο ν Ζγέηεο πξέπεη λα
πείζεη ηνπο άιινπο λα ηνλ αθνινπζήζνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξψηα ζα έρεη θεξδίζεη ηελ
εκπηζηνζχλε ηνπο, ζα έρεη ελεξγνπνηήζεη ηε δηάζεζή ηνπο γηα εξγαζία θαη ζα έρεη θαηαλνήζεη
ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ θαζψο θαη ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Με άιια
ιφγηα, έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ έλαλ Ζγέηε φρη απιψο επηηπρεκέλν, αιιά
ραξηζκαηηθφ, απνηειεί ν βαζκφο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ν νπνίνο ηνλ ραξαθηεξίδεη. Ζ
έλλνηα ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο θαζψο θαη νη πνιιαπινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο είλαη
δπλαηφλ απηή λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο γεληθά θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο
εηδηθφηεξα, ζα αλαιπζεί ζην επφκελν θεθάιαην.

2.2.2 ΣΑ ΣΤΛ ΗΓΕΙΑ
Ζ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ην εξγαζηαθφ θιίκα θαζνδεγείηαη θαη δηακνξθψλεηαη
αλάινγα κε ην ζηπι εγεζίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν εγέηεο. Με ηνλ φξν ζηπι ελλννχκε
νξηζκέλεο ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζεί ν θάζε εγέηεο πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη θαη
λα θαζνδεγήζεη ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπ. χκθσλα κε ηνλ (Goleman D., Boyatzis R., & A.,
2002) ππάξρνπλ έμη δηαθνξεηηθά ζηπι εγεζίαο:
1) Η Ηγεζία βαζιζμένη ζηο όπαμα: Κηλεηνπνηεί ηνπο εξγαδφκελνπο πείζνληάο ηνπο λα
εζηηάζνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ δηακνξθσκέλνπ νξάκαηνο. Απηφ ην ζηπι Ζγεζίαο
πηνζεηείηαη θπξίσο φηαλ ε επηρείξεζε ρξήδεη ζεκαληηθψλ αιιαγψλ θαη επηβάιινληαη
δηαθνξεηηθά ζρεδία δξάζεο. Οπζηαζηηθά εδψ ν Ζγέηεο πεξηγξάθεη ηνπο λένπο ζηφρνπο
ηνπ νξγαληζκνχ, δεκηνπξγεί φξακα ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο θαζνδεγεί ζηνπο
ηξφπνπο επίηεπμή ηνπ.
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2) Η Ηγεζία βαζιζμένη ζηην ςποζηήπιξη ή αλλιώρ ςποζηηπικηική: πλδέεη ηηο
πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Απηή ε
δηαδηθαζία, απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη κία κέζνδν παξαθίλεζεο, θαζψο θαηά ηελ
πινπνίεζε

ηνπ

ζρεδηαζκνχ

γηα

ηελ

επίηεπμε

ησλ

επηρεηξεζηαθψλ

ζηφρσλ

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηξφπνη ελίζρπζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο Ζγέηεο
εδψ, αληηιακβάλεηαη ηηο επηζπκίεο ηεο νκάδαο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηηο ελζσκαηψζεη
ζηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε ζρέζε κεηαμχ εξγαδφκελνπ θαη
εξγαζίαο λα είλαη ακθίδξνκε.
3) Η Ηγεζία βαζιζμένη ζηη δημιοςπγία ζσέζεων ή αλλιώρ ζςνεπγαηική: πλδέεη ηνπο
αλζξψπνπο κεηαμχ ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δειαδή επηινγή Ζγεζίαο πξνζπαζεί, λα
εζηηάδεη ζην θαιφ εξγαζηαθφ θιίκα, θαζψο ζεσξεί φηη απηφ απνηειεί θαζνξηζηηθφ
παξάγνληα γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ θαιή δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
Θεσξεί ινηπφλ, φηη νη θαιέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο επζχλνληαη γηα θαιχηεξα εξγαζηαθά
απνηειέζκαηα.
4) Η Ηγεζία βαζιζμένη ζηη δημοκπαηική διοίκηζη: Δθηηκά ηελ ζπλεηζθνξά ησλ αηφκσλ
θαη επηηπγράλεη ηε δέζκεπζή ηνπο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο. Τπνζηεξίδεη ηελ αληαιιαγή
απφςεσλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε κηα δηαδηθαζία, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε
πνπ ν θαζέλαο απφ απηνχο θαηέρεη ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ. Ο ζθνπφο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζηπι Ζγεζίαο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κία ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ηφζν
ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο θαη
εθαξκνγήο.
5) Η Ηγεζία βαζιζμένη ζηοςρ ζηόσοςρ ή αλλιώρ καηεςθςνηική: Δζηηάδεη ζηνπο ζηφρνπο
πνπ είλαη πξνο επίηεπμε θαζψο θαη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη θάζε θνξά. ε
απηφ ην ζηπι Ζγεζίαο νη ζηφρνη πξναπνθαζίδνληαη εθ ησλ άλσ, ελζσκαηψλνληαο ηα λέα
δεδνκέλα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. ηε ζπλέρεηα, θνηλνπνηνχληαη ζηνπο
εξγαδνκέλνπο θαη δίλνληαη ζαθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο δηαδηθαζίεο
πινπνίεζή ηνπο. Θεσξεί φηη ε ζπλερήο πξνζήισζε ζηνπο ζηφρνπο θαη νη εθ ησλ
πξνηέξσλ θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο ζα νδεγήζνπλ ζην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα.
6) Η Ηγεζία βαζιζμένη ζηιρ διαηαγέρ η αλλιώρ καηαπιεζηική: Σν ζπγθεθξηκέλν ζηπι,
φπσο είλαη αλακελφκελν, δεκηνπξγεί δπζαξέζθεηεο, εληάζεηο ίζσο θαη ζπγθξνχζεηο ζηνλ
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εξγαζηαθφ ρψξν. Δπηπιένλ, ζπρλά δελ νδεγεί ζηελ πςειή απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
Παξφια απηά, είλαη ελδερφκελν λα επηιεγεί ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο φπνπ απαηηείηαη
γξήγνξε παξέκβαζε θαη άκεζεο ιχζεηο. Δπίζεο είλαη πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη λα
εθαξκνζηεί ζε πεξηπηψζεηο πθηζηακέλσλ κε πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, αιιά κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή.

2.2.3 ΣΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΝΨΡΙΜΑΣΑ ΕΝΟ ΗΓΕΣΗ
Δθηφο φκσο απφ ην ζηπι εγεζίαο πνπ ζα πηνζεηήζεη έλαο Ζγέηεο θαζψο θαη ηηο ηερληθέο ηηο
νπνίεο ζα επηιέμεη λα εθαξκφζεη, ε ίδηα ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ζγέηε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν
ηφζν ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ φζν θαη ζην θαιφ εξγαζηαθφ θιίκα θαη ζηελ
επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. Καη πάιη φκσο έλαο γλήζηνο Ζγέηεο, δελ αξθείηαη νχηε
κφλν ζηελ ζσζηή επηινγή ηνπ ζηπι εγεζίαο πνπ ζα εθαξκφζεη νχηε κφλν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ηνπ δεμηνηήησλ. Απαηηεί έλαλ
ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ.
Ο δεχηεξνο παξάγνληαο εξεπλήζεθε θαη αλαδεηήζεθαλ ηα γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο επηηπρεκέλνπ Ζγέηε. πγθεθξηκέλα ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ
αηψλα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγεηψλ κειεηήζεθαλ εθηελέζηεξα γηα λα δηαπηζησζεί αθξηβψο ηη
είλαη απηφ πνπ βνεζά ψζηε λα θαζίζηαληαη νξηζκέλνη άλζξσπνη σο ζπνπδαίνη εγέηεο. Σα πέληε
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ βξέζεθαλ απφ ηνπο κειεηεηέο είλαη ε επθπΐα, ε
απηνπεπνίζεζε, ε απνθαζηζηηθφηεηα, ε αθεξαηφηεηα θαη ηέινο ε θνηλσληθφηεηα. (Northouse,
2007)
Ξεθηλψληαο απφ ηελ εςθςΐα, θαηαλννχκε πσο απνηειεί έλαλ ζρεδφλ απηνλφεην παξάγνληα γηα
έλαλ Ζγέηε, θαζψο ηνπ παξέρεη κεγαιχηεξεο αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο, νξζφηεξε θξίζε θαη
αλαπηπγκέλε δεκηνπξγηθή ζθέςε. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη λα νδεγείηαη ζε νξζφηεξεο
απνθάζεηο θαη επρεξέζηεξε επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά,
έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο αλ ε επθπΐα ελφο Ζγέηε δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηήλ ησλ
πθηζηακέλσλ ηνπ, ηφηε είλαη ελδερφκελν λα κελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε επαξθήο επηθνηλσλία
κεηαμχ ηνπο, κε απνηειέζκαηα ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο λα κελ επηηπγράλεη ηα επηζπκεηά
απνηειέζκαηα ή αθφκε λα ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ.
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Ζ αςηοπεποίθηζη φηαλ ππάξρεη ιεηηνπξγεί σο κέζν ψζηε ν Ζγέηεο λα πηζηέςεη ζηηο ηθαλφηεηεο
θαη ηελ αμία ηνπ. Ζ έλλνηα ηεο απηνπεπνίζεζεο ζπρλά ζπγρέεηαη κε απηήλ ηεο αιαδνλείαο αιιά
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ ζρεδφλ θακία ζρέζε κεηαμχ ηνπο. ηελ αιαδνλεία
πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ θαη σο απνηέιεζκα πξνθχπηεη ε
θαησηεξφηεηα ησλ άιισλ, βαζηζκέλε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε κηα γεληθή αίζζεζε θαη φρη ζε
πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Αληίζεηα ε απηνπεπνίζεζε αθνξά κφλν ζηνλ εαπηφ θαη ζηεξίδεηαη ηφζν
ζε ινγηθά δεδνκέλα φζν θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα. Ο Ζγέηεο έρνληαο απηνγλσζία,
γλσξίδεη ηα δπλαηά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ην θαιφ ηεο νκάδαο, γλσξίδεη
επίζεο θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηα βειηηψζεη. ε ζπλδπαζκφ κε έλα
αίζζεκα απηνεθηίκεζεο θαη ζηγνπξηάο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ νδεγείηαη ζηελ απηνπεπνίζεζε θαη
δεκηνπξγεί.
Αθφκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο εγέηεο είλαη ε αποθαζιζηικόηηηα. Ζ
απνθαζηζηηθφηεηα θαίλεηαη ρξήζηκε ζε πεξηζηάζεηο πνπ απαηηνχλ άκεζν ρεηξηζκφ ή είλαη
επείγνπζεο. Δίλαη ε ηθαλφηεηα ιήςεο γξήγνξσλ απνθάζεσλ, κεηά απφ γξήγνξε θαη επηηπρή
εθηίκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ. Γελ ζπγρέεηαη κε ηνλ παξνξκεηηζκφ ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ
ηε γξήγνξε κελ ιήςε απνθάζεσλ, νη νπνίεο φκσο ζηεξίδνληαη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηζκφ θαη ζηηο
επηζπκίεο. Δπίζεο, νη άλζξσπνη πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απνθαζηζηηθφηεηα ζπλήζσο είλαη
απηνί πνπ επηζπκνχλ λα ππεξπεδνχλ ηα εκπφδηα θαζψο θαη λα πξνιακβάλνπλ θαηαζηάζεηο.
πλερίδνληαο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ακεπαιόηηηαρ, ν Ζγέηεο νθείιεη λα είλαη δίθαηνο θαη
εηιηθξηλήο θαη έληηκνο. Γηα λα κπνξέζνπλ νη πθηζηάκελνί ηνπ θαη νη άκεζνη ζπλεξγάηεο ηνπ λα
απνδέρνληαη ηηο απφςεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ, λα είλαη ζπλεξγάζηκνη θαη λα ηξέθνπλ εθηίκεζε
ζην πξφζσπν ηνπ, ζα πξέπεη απηφο λα ηνπο εκπλέεη εκπηζηνζχλε. Αλαγλσξίδνληαο νη
πθηζηάκελνη ζην πξφζσπν ηνπ Ζγέηε έλαλ άλζξσπν πνπ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ γηα ηε ιχζε
ηπρφλ κεηαμχ ηνπο ζπγθξνχζεψλ θαη έλαλ άλζξσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθαλείο δηαδηθαζίεο
ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν πηζαλφλ λα αηζζάλνληαη πην ήξεκνη θαη αζθαιείο.
Σειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε κοινωνικόηηηα. Έλαο Ζγέηεο δελ κπνξεί λα είλαη
απνκνλσκέλνο, αληίζεηα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα δείρλεη γλήζην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο
πθηζηακέλνπο ηνπ. Ζ θνηλσληθφηεηα βνεζά ζηελ ζπλαλαζηξνθή θαη ζηελ επηθνηλσλία, νη νπνίεο
απνηεινχλ δχν παξακέηξνπο κεγάιεο ζεκαληηθφηεηαο γηα έλαλ εγέηε θαη απηφ γηαηί
θαηαλνψληαο ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, κπνξεί λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηελ ηαθηηθή
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πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηαπηφρξνλα λα
θαιχπηεη ηπρφλ αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.
Ζ Ζγεζία ελ θαηαθιείδη είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επεκεξία θαη ηελ πξφνδν
ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο θαη ζηεξίδεηαη ηφζν ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ζγέηε φζν θαη
ζηελ επηινγή ηνπ ζηπι Ζγεζίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη.

2.3 ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ
2.3.1 ΟΡΙΜΟ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ
Έλα βαζηθφ πεδίν ηεο επηζηήκεο ηεο Γηνίθεζεο αθνξά ζηελ αλίρλεπζε παξακέηξσλ νη νπνίεο ζα
κπνξνχζαλ λα θέξνπλ ηε κεγαιχηεξε σθέιεηα ζηελ επηρείξεζε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο. ηελ
πνξεία ηεο αλάπηπμήο ηεο εληφπηδε λέεο παξακέηξνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ
ηειηθνχ επηρεηξεζηαθνχ απνηειέζκαηνο. Μία απφ απηέο απνηειεί ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε
φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηελ παξνχζα εξγαζία έρνπκε αλαθεξζεί ήδε ζηε ζεκαζία ηνπ
αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ηνπ Ζγέηε. Κνηλφ ζεκείν ησλ δχν παξαπάλσ παξακέηξσλ γηα ηελ
επηηπρέζηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ζπληζηά ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε.
Γηα ηνλ φξν πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε δελ ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο αιιά ε έλλνηα
πξνζδηνξίδεηαη κε δηάθνξεο πεξηγξαθέο:


χκθσλα κε ηνλ Goleman ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ηνπ
αλζξψπνπ γηα απηνεπίγλσζε, απηνθπξηαξρία θαη απηνέιεγρν, ε επζπλεηδεζία θαη ε
δπλαηφηεηα λα κπαίλεη ζηε ζέζε ησλ άιισλ θαη λα ηνπο θαηαλνεί, λα αθνχεη πξνζεθηηθά
θαη λα αζθεί επηξξνή, λα επηθνηλσλεί νπζηαζηηθά θαη λα ζπλεξγάδεηαη. (Goleman, 1999)
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Ο Bar On αλαθέξεηαη ζηελ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε σο κία ζχδεπμε απφ
αιιειέλδεηεο

ζπλαηζζεκαηηθέο

θαη

θνηλσληθέο

ηθαλφηεηεο,

δεμηφηεηεο

θαη

δηεπθνιχλζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην πφζν απνηειεζκαηηθά κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε
θαη λα εθθξάζνπκε ηνπο εαπηνχο καο, λα θαηαλνήζνπκε ηνπο άιινπο θαη λα
αληηκεησπίζνπκε ηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο. (Bar-On, 2006)


Οη Mayer & Salovey πεξηγξάθνπλ ηελ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε σο ην ππνζχλνιν
ηεο θνηλσληθήο λνεκνζχλεο φπνπ θάπνηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηα δηθά
ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαζψο θαη ησλ άιισλ, λα ηα δηαθξίλεη κεηαμχ ηνπο θαη λα
ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα θαζνδεγήζεη ηε ζθέςε θαη ηηο δξάζεηο ηνπ.
(Mayer & Salovey, 1989-1990)

Αληίζεηα απφ φ,ηη ηζρχεη κε ηνλ Γείθηε Ννεκνζχλεο, πνπ κεηά ηελ εθεβεία κεηαβάιιεηαη ζε
πνιχ κηθξφ βαζκφ, ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θάηη πνπ καζαίλεηαη
θαη πνπ εμαθνινπζεί λα αλαπηχζζεηαη φζν πξνρσξνχκε ζηε δσή θαη δηδαζθφκαζηε απφ ηηο
εκπεηξίεο καο. Γειαδή, ε ηθαλφηεηά καο ζην πεδίν απηφ κπνξεί λα απμάλεηαη ζπλερψο.
(Goleman, 1999)
Οη Mayer & Salovey αζρνιήζεθαλ κε ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο πλαηζζεκαηηθήο
Ννεκνζχλεο, δειαδή ηα ζηνηρεία απηά πνπ αζξνίδνληάο ηα θαιχπηνπλ ην ζχλνιφ ηεο. Έηζη
ινηπφλ, θαηέιεμαλ ζηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο νη νπνίεο είλαη:


Ζ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα αλαγλσξίδεη θαη λα
κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γχξσλ ηνπ αιιά θαη ηα δηθά ηνπ.



Ζ ελζσκάησζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ ηξφπν ζθέςεο. Δίλαη ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ
λα απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ αιιά λα ηα ιακβάλεη ππφςε θαη λα ηα
επεμεξγάδεηαη ηξνπνπνηψληαο έηζη ηνλ ηξφπν ζθέςε ηνπ.



Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Αθνινπζεί ηελ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο,
δηεηζδχνληαο βαζχηεξα ζηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ζηα αίηηά ηνπ θαη ζηα
απνηειέζκαηα ηνπ ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ.



Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ φζν θαη ησλ άιισλ.
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2.3.2 Η ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΣΟ ΦΨΡΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ
χκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο νξηζκνχο, αληηιακβαλφκαζηε πσο ε πλαηζζεκαηηθή
Ννεκνζχλε απνηειεί κία ζεκαληηθή ηθαλφηεηα ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά θαζψο θαη
λα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε φισλ ησλ εθθάλζεσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. Απηφ ζπκβαίλεη
δηφηη θαηαλνψληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηφζν ησλ άιισλ φζν θαη ηα δηθά καο απηφκαηα ε
επηθνηλσλία θαζίζηαηαη επθνιφηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε.
Έλαο ηνκέαο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο, απνηειεί θαη ν εξγαζηαθφο. ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν
ππάξρνπλ ζπλερείο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηφζν ζηελ ίδηα φζν θαη ζε δηαθνξεηηθή
βαζκίδα ηεο εξγαζηαθήο ηεξαξρίαο. Αλ ε επηρείξεζε αθνξά παξνρή ππεξεζηψλ ηφηε ε
επηθνηλσλία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο είηε κε πειάηεο, κε αζζελείο, θηι.
νπφηε είλαη ινγηθφ λα ππάξρνπλ θαη πνηθίια ζπλαηζζήκαηα. Έηζη, ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο
μεθίλεζε λα θαηαλνεί, φπσο αλαθέξακε θαη ζην θεθάιαην ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ, πσο ν άλζξσπνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ κπνξεί
λα απνθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα.
Λφγσ ηεο πνιιαπιήο ρξήζεο ηνπ φξνπ πλαηζζήκαηνο ζηελ παξνχζα εξγαζία, δίλνληαη
ελδεηθηηθά θάπνηεο πεξηγξαθέο γηα ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ. Σν πλαίζζεκα νξίδεηαη
σο ςπρηθή δηέγεξζε πνπ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο π.ρ ζε έλα επράξηζην ή δπζάξεζην
γεγνλφο θαη πνπ πξνθαιεί θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο θαη κπνξεί λα σζεί ζε δξάζε.
(Μπακπηληψηεο, 2005) Σν ζπλαίζζεκα αλαθέξεηαη ζε έλα αίζζεκα θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
ζθέςεηο πνπ πξνθαιεί, ζηηο ςπρνινγηθέο θαη βηνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ην ζπλνδεχνπλ θαη ζην
ζχλνιν ησλ ηάζεσλ πξνο δξάζε (Goleman, 1995). Tα ζπλαηζζήκαηα είλαη εζσηεξηθά γεγνλφηα
πνπ ζπληνλίδνπλ πνιιά ςπρνινγηθά ππνζπζηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηηο θπζηνινγηθέο
απνθξίζεηο, ηε λφεζε θαη ηελ ζπλεηδεηή επίγλσζε (Mayer, P., & Caruso, 1999).
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη άλζξσπνη κε πςειφ δείθηε πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο έρνπλ
κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή επηηπρία (Dulewicz & Higgs, 1998; Weisinger, 1998), αηζζάλνληαη
ιηγφηεξν αλαζθαιείο ζηελ εξγαζία ηνπο (Jordan et al., 2002), δηνηθνχλ πην απνηειεζκαηηθά
(Cooper and Sawaf, 1997; Palmer et al., 2000; Prati et al., 2003; Higgs & Rowland, 2002), είλαη
πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ εγεηηθή νκάδα θαη ζηελ απφδνζε ηεο νκάδαο (Rice, 1999), είλαη πην
πξνζαξκνζηηθνί ζε ζηξεζνγφλα γεγνλφηα (Nikolaou & Tsaousis, 2002; Slaski & Cartwright,
2002) θαη έρνπλ θαιχηεξεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο (Bar-On et al., 2000) ζπγθξηηηθά κε
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απηνχο πνπ έρνπλ ρακειφηεξν δείθηε πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο. (Vakola, Tsaousis, &
Nikolaou, 2004)
Αθφκε κία κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηελ εξγαζία θαη κε ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη
ελδερφκελνο ζπζρεηηζκφο κε ηελ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε είλαη ε επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν ζπζρεηηζκφο κπνξεί λα πξνθχπηεη
ηφζν απφ ηελ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ ηφζν θαη απφ ην βαζκφ
πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ησλ άιισλ (πξντζηάκελσλ, ζπλαδέιθσλ, θηι.)
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε λα
επεξεάζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
ζπλίζηαηαη σο ε επράξηζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε κίαο
εξγαζίαο ελφο αηφκνπ σο επίηεπγκα ή δηεπθφιπλζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θαη επηηξέπεη
ηελ πιήξσζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ηνπ. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ή ε δπζαξέζθεηα είλαη
ε ζπλάξηεζε ηεο αληηιεπηήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ηη ζέιεη θάπνηνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηη
αληηιακβάλεηαη σο πξνζθνξά (Locke, 1969). ε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν, ε επίγλσζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη νη δηαδηθαζίεο ξχζκηζήο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πλαηζζεκαηηθή
Ννεκνζχλε αλακέλεηαη λα σθειήζνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο εθ ησλ νπνίσλ ζα επεξεάζνπλ ην
ζπλαίζζεκα θαη ην άγρνο ζηελ εξγαζία. ε πξνζσπηθφ επίπεδν, ε δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο
θαη ε επίγλσζε ησλ ίδησλ καο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ξχζκηζε ηνπ άγρνπο
θαη ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ζηελ εξγαζία.
(Kafetsios & Zampetakis, 2008)
Ο (Goleman, 1999) ππνζηήξηδε φηη ηα άηνκα κε πςειφ δείθηε πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο
έρνπλ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή επηηπρία. Έηζη, δεκηνχξγεζε έλα κνληέιν ην νπνίν αλαθέξεηαη
πεξηζζφηεξν ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα θαη φξηζε ηηο πέληε ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο:


Απηεπίγλσζε (Self- Awareness)



Απηνέιεγρνο (Self - Regulation)



Παξαθίλεζε (Motivation)



Δλζπλαίζζεζε (Empathy)



Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο (Social skills)
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Ζ ζπλερήο δηαδξαζηηθφηεηα θαζψο θαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία απνηεινχλ δχν θαηαζηάζεηο νη
νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερψο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα φπσο θαη γεληθφηεξα ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα καο. Οη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο, ινηπφλ, φπσο
πξναλαθέξζεθαλ θαη πην πάλσ δειαδή ε αληίιεςε, ε θαηαλφεζε, ε δηαρείξηζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο φπσο θαη ε ελζσκάησζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ππνβνεζνχλ
έηζη ψζηε νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο είηε εξγαδφκαζηε είηε δνχκε λα θαζίζηαληαη επλντθφηεξεο γηα
εκάο θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηνπο ππνινίπνπο. Σφζν νη ζεσξίεο φζν θαη νη έξεπλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα παξνπζηάδνπλ έλα ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ θαζψο ε
ηθαλφηεηα ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο κπνξεί λα αλαπηπρζεί απφ φινπο ζε νπνηαδήπνηε
ειηθία.

2.4 ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΨΝ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ
Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα θαη θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 21νπ αηψλα ε
νηθνλνκία ηνπ δπηηθνχ θπξίσο θφζκνπ έρεη αιιάμεη κνξθή. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο
αιιαγήο είλαη ε κεηαθνξά ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο ηνκείο ηεο πξσηνγελνχο θαη
ηεο δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνγελνχο παξαγσγήο. Δηδηθφηεξα, ε δηεζλήο
νηθνλνκία ζην δηάζηεκα ησλ ηξηάληα ηειεπηαίσλ εηψλ, πέξαζε απφ ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο
ζην θαη' εμνρήλ αληαγσληζηηθφ ζηάδην ηεο αγνξάο (Βαξβαξέζζνο . & σηεξηάδεο, 2005). Ο
ηνπξηζκφο ζπληζηά κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηεμνρήλ παξνρή ππεξεζηψλ.
Ο ειιεληθφο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο.
Πεξηιακβάλεη ηνλ ηνκέα ηεο δηακνλήο, ηεο εζηίαζεο, ηνπ εκπνξίνπ, θιπ. Καη πνιιέο ηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο απηνχο. Μεγάιν θνκκάηη ησλ ηνπξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ θαιχπηνπλ νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο νη νπνίεο εθηφο απφ ην λα πξνζθέξνπλ
θαηάιπκα θαη θάπνηεο θνξέο εζηίαζε, ζπρλά παίδνπλ ην ξφιν εθείλνπ πνπ ζα παξάζρεη βαζηθέο
πιεξνθνξίεο ζηνλ πεξηεγεηή, γηα ηνλ ηφπν, ηα αμηνζέαηα θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ κπνξεί λα
έρεη. Αξθεηέο θνξέο ζπληζηνχλ έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ ν πεξηεγεηήο ζα αμηνινγήζεη ηε
δηακνλή ηνπ ζηε ρψξα καο.
Ζ δνκή θαη ε νξγάλσζε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο εμαξηψληαη απφ παξάγνληεο φπσο ην
κέγεζφο ηεο, ηνλ ηφπν φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε, ηνπο πειάηεο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη θαη
αξθεηνχο άιινπο. Τπάξρνπλ φκσο θάπνηα βαζηθά ζρήκαηα δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο. Σα ηκήκαηα
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πνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο είλαη: α) δηεχζπλζε, ππνδνρή, ινγηζηήξην,
εζηηαηφξην, αζθάιεηα, πξνκήζεηεο, επζχλε θαζαξψλ δσκαηίσλ θαη γεληθψο επζχλε γηα ηελ
θαζαξηφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ, δεκφζηεο ζρέζεηο, ππεχζπλνη επίιπζεο πξνβιεκάησλ πειαηψλ,
λνκηθνί ζχκβνπινη, ππεχζπλνη ζπληήξεζεο μελνδνρείνπ. (Λαινχκεο & Ρνχπαο, 1996)
Όπσο παξνπζηάδεηαη πην πάλσ κία μελνδνρεηαθή κνλάδα απνηειείηαη απφ πνιιά επηκέξνπο
ηκήκαηα ηα νπνία απαηηνχλ ζπληνληζκφ θαη θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ ηφζν ησλ ππαιιήισλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε απηά φζν θαη κεηαμχ ππαιιήισλ θαη δηεπζπληψλ κε ζηφρν ηελ επηηπρεκέλε
ιεηηνπξγία ηνπο. ε θάζε ηκήκα ππάξρεη έλαο ζπληνληζηήο-δηεπζπληήο, φπσο γηα παξάδεηγκα
ππάξρεη δηεχζπλζε marketing, δηεχζπλζε πξνζσπηθνχ, δηεχζπλζε νηθνλνκηθνχ θηι. Απηφ
ζεκαίλεη πσο ε αλάπηπμε θαιήο ζπλεξγαηηθφηεηαο απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επίηεπμε
ηεο ζπληνληζκέλεο ιεηηνπξγίαο νιφθιεξνπ ηνπ μελνδνρεηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Θα ήηαλ θαιφ λα ιεθζεί ππφςε πσο νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ
άκεζε επαθή θαη κε ηνλ πειάηε. Σν γεγνλφο απηφ απαηηεί δεμηφηεηεο φπσο απηέο ηνπ θαινχ
ρεηξηζκνχ ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο θαηαλφεζε ησλ επηζπκηψλ θαη πξνζδνθηψλ ηνπ πειάηε, ηεο
ππνκνλήο θαη ηεο επειημίαο ζε ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ απαηηεηηθνχο
πειάηεο ή δηαθσλίεο.
χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα πξναλαθεξζέληα παξαηεξείηαη πσο ε επηθνηλσλία απνηειεί
αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Απηφ απηνκάησο
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά απνηειέζκαηα
ηα νπνία πξνθαιεί ν επαξθήο ή αλεπαξθήο βαζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηαο. Δπνκέλσο, ε
κειέηε ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ηφζν ησλ πξντζηακέλσλ φζν θαη ησλ πθηζηακέλσλ
κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο απνηειεί ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο.

2.5 ΠΑΡΟΜΟΙΕ ΕΡΕΤΝΕ
Παξφιν πνπ ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ σο έλλνηα,
ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ησλ
πξντζηακέλσλ θαη ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ζηελ ζηάζε ησλ πθηζηακέλσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία.
(Kafetsios, Nezlek J., & Vassiou, 2011) Δπίζεο, παξά ηηο επξέσο δηαδεδνκέλεο πεπνηζήζεηο πσο
νη πξντζηάκελνη απνηεινχλ ηελ βαζηθή πεγή επηξξνήο ζηελ δηάζεζε σο πξνο ηελ εξγαζία
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ππάξρεη κηα κηθξή, ζε αξηζκφ, εκπεηξηθή έξεπλα πνπ λα ηεθκεξηψλεη απηά ηα απνηειέζκαηα.
(Bono, Foldes, Vinson G., & Muros J., 2007)
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο ζρεηηθέο έξεπλεο. ε έξεπλα ησλ (Wong C. & Law, 2002)
βξέζεθε πσο ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ησλ πξντζηακέλσλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο. Έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε 147 ππαιιήινπο
ηειεθσληθψλ θέληξσλ έδεημε πσο ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη κάιηζηα φζν πςειφηεξε είλαη, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα
ππάξρνπλ πςειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. (Hülya Gündüz Çekmecelioğlu,
Ayşe Günsel, & Ulutaş, 2012). ε έξεπλα ησλ (Kafetsios, Nezlek J., & Vassiou, 2011) ε νπνία
δηεμήρζε ζε 33 δεκφζηα ζρνιεία κε 179 πθηζηακέλνπο δηαθξίζεθαλ ζπληζηψζεο ηεο
πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο φπσο ε ξχζκηζε ηνπο ζπλαηζζήκαηνο, ε αληίιεςε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ησλ ηξίησλ, ε αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ίδησλ ησλ πξντζηακέλσλ, θάηη
ην νπνίν δελ είρε γίλεη ζε παξφκνηεο έξεπλεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο
δεμηφηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο, φπσο ε δηαρείξηζε
θαη ε απηφ-αληίιεςε ησλ δηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ είραλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα
ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ζηάζε ησλ πθηζηακέλσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία. Αληίζεηα, νη ηθαλφηεηεο
ησλ πξντζηακέλσλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηνπο άιινπο, φπσο ε θαηαλφεζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. Αθφκε, ε
πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ηφζν ησλ πξντζηακέλσλ φζν θαη ησλ πθηζηακέλσλ ζπζρεηηδφηαλ
ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ίδησλ θαζψο θαη κε ην ζπλαίζζεκά ηνπο σο πξνο
ηελ εξγαζία ηνπο. Ζ κειέηε ησλ (Côté, Lopes P., Salovey P., & Miners C., 2010) εξεχλεζε ηε
ζρέζε κεηαμχ πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο θαη Ζγέηε κηθξφηεξσλ νκάδσλ ρξεζηκνπνηψληαο
ζπληζηψζεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο φπσο ε αληίιεςε, ε θαηαλφεζε θαη ε δηαρείξηζε
ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηξίησλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ κε ηελ
Ζγεζία κε θπξηφηεξε ζπζρέηηζε λα έρεη ε ζπληζηψζα ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ηξίησλ. Αθφκε κία έξεπλα πνπ αθνξνχζε ζηε ζρέζε πξντζηακέλσλ- πθηζηακέλσλ ησλ
(Kafetsios K., Athanasiadou, & Dimou, 2014) έδεημε φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ ζπζρεηηδφηαλ κε ηε ζεηηθά ζηάζε ησλ πθηζηακέλσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία.
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα νξίδεηαη σο ε ζθφπηκε θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία κειέηεο ελφο
ζέκαηνο ή θαηλνκέλνπ ή επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο (Καξαγεψξγνο, 2002). Έρνληαο ινηπφλ σο
γλψκνλα ηελ επίηεπμε ηεο νξζήο δηαδηθαζίαο ζηελ έξεπλα, ν εξεπλεηήο είλαη ζεκαληηθφ λα
εζηηάζεη ζηνλ ηξφπν κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ.
Ζ κέζνδνο ηεο ζπζρεηηζηηθήο επηζθφπεζεο (correlational study), αλήθεη ζηηο πνζνηηθέο
κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Πεξηγξάθεη ηε ζρέζε θαη κεηξάεη ηε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρνπλ
αλάκεζα ζε ηνπιάρηζηνλ δχν κεηαβιεηέο. Δίλαη ρξήζηκε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο ηεο
ζπζρέηηζεο, ηελ εμήγεζε ησλ πνιχπινθσλ ζρέζεσλ κεηαμχ παξαγφλησλ πνπ εμεγνχλ θάπνην
απνηέιεζκα, θαζψο θαη γηα ηελ πξφβιεςε ελφο απνηειέζκαηνο κε βάζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
παξάγνληεο (Creswell, 2011). ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε εξεπλάηαη ε ζρέζε θαη ν βαζκφο
ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ πξντζηακέλσλ μελνδνρεηαθψλ
κνλάδσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπο, θαζψο θαη ν βαζκφο ζπζρέηηζεο αλάκεζα
ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
πθηζηακέλσλ ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ επηιέρζεθε ε πνζνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη
ζπγθεθξηκέλα ε κέζνδνο ηεο ζπζρεηηζηηθήο επηζθφπεζεο.

3.2 ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ
Σο δείγμα τθσ μελζτθσ προιλκε από 25 ξενοδοχειακζσ μονάδεσ από τισ οποίεσ ςυμμετείχαν
ςτθν ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου 25 διευκυντζσ-manager (προϊςτάμενοι) κακϊσ και 92
υπάλλθλοι (υφιςτάμενοι). Θ μζκοδοσ δειγματολθψίασ που ακολουκικθκε ιταν αυτι τθσ
χιονοςτιβάδασ (snowball sample) θ οποία ςτθρίηεται ςτθν δικτφωςθ και είναι απαραίτθτθ ςε
πλθκυςμοφσ που δεν είναι εφκολο να εντοπιςκοφν με τυχαία δειγματολθψία. (Ιωαννίδου –
Καπόλου)
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ πξντζηακέλσλ:
ΦΤΛΟ

ΦΤΛΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΟΣΟ
ΑΣΟΜΩΝ

ΑΝΔΡΕ

19

76%

ΓΤΝΑΙΚΕ

6

24%

Γράφθμα 3.1 Φφλο προϊςταμζνων

ΗΛΙΚΙΑ

ΘΛΙΚΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ

ΠΟΟΣΟ

ΑΣΟΜΩΝ

Γράφθμα 3.2 Ηλικία προϊςταμζνων

28

18-28

1

4%

28-38

7

28%

38-48

10

40%

48-58

6

24%

58-68

1

4%

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
ΔΘΜΟΣΙΚΟ

ΠΟΟΣΟ

1

4.55%

ΛΤΚΕΙΟ

5

22.73%

ΣΕΙ

8

36.36%

ΑΕΙ

4

18.18%

MASTER

4

18.18%

ΧΟΛΕΙΟ

Γράφθμα 3.3 Εκπαίδευςθ προϊςταμζνων

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΟΣΟ
ΚΑΣΑΣΑΘ

Γράφθμα 3.4 Οικογενειακι κατάςταςθ προϊςταμζνων
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ΑΣΟΜΩΝ

ΕΓΓΑΜΟ

16

69.57%

ΑΓΑΜΟ

7

30.43%

ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ

ΧΡΟΝΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΠΡΟΫΠΘΡΕΙΑ ΑΣΟΜΩΝ

ΠΟΟΣΟ

0-5

4

17.39%

5-10

5

21.74%

10-15

4

17.39%

15-20

1

4.35%

20-25

1

4.35%

25-30

4

17.39%

30 και άνω

1

4.35%

Γράφθμα 3.5 Χρόνοσ προχπθρεςίασ προϊςταμζνων

Αληίζηνηρα θαη γηα ηνπο πθηζηακέλνπο:
ΦΤΛΟ

ΦΤΛΟ

ΑΡΙΘΜΟ

ΠΟΟΣΟ

ΑΣΟΜΩΝ

Γράφθμα 3.6 Φφλο υφιςταμζνων

30

ΓΤΝΑΙΚΕ

54

59.34%

ΑΝΔΡΕ

37

40.66%

ΗΛΙΚΙΑ

ΘΛΙΚΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ

ΠΟΟΣΟ

18-28

19

20.88%

28-38

41

45.05%

38-48

22

24.18%

48-58

7

7.69%

58-68

2

2.20%

Γράφθμα 3.7 Ηλικία υφιςταμζνων

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

ΑΡΙΘΜΟ

ΠΟΟΣΟ

ΑΣΟΜΩΝ

Γράφθμα 3.8 Εκπαίδευςθ υφιςταμζνων
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ΔΘΜΟΣΙΚΟ
ΧΟΛΕΙΟ

2

2.18%

ΛΤΚΕΙΟ

40

43.48%

ΣΕΙ

26

28.26%

ΑΕΙ

11

11.96%

MASTER

7

7.58%

ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ

1

1.09%

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ
ΚΑΣΑΣΑΘ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ

ΠΟΟΣΟ

ΕΓΓΑΜΟ

40

43.96%

ΑΓΑΜΟ

47

51.65%

4

4.40%

ΔΙΑΗΕΤΓΜΕΝΟ

Γράφθμα 3.9 Οικογενειακι κατάςταςθ υφιςταμζνων

ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ

ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΫΠΘΡΕΙΑ
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ΠΟΟΣΟ

0-5

30

32.97%

5-10

26

28.57%

10-15

14

15.38%

15-20

9

9.89%

20-25

3

3.30%

25-30

7

7.69%

2

2.20%

30 και άνω
Γράφθμα 3.10 Χρόνοσ προχπθρεςίασ υφιςταμζνων

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ

3.3 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ
Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο θαη ηα κέζα Μαξηίνπ ηνπ 2016 ζε μελνδνρεηαθέο
επηρεηξήζεηο ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ. Πνιχηηκε βνήζεηα ζην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο κειέηεο
πξνζέθεξε ν Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Ξελνδφρσλ Ησαλλίλσλ θαζψο ελεκέξσζε εθ ησλ πξνηέξσλ
ηνπο ηζχλνληεο ηνπ θάζε μελνδνρείνπ γηα ηελ επίζθεςε κνπ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε ζπλεξγαζία
κνπ ήηαλ άςνγε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο.
Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ έληππα
εξσηεκαηνιφγηα
μελνδνρεηαθψλ

ηα

νπνία

επηρεηξήζεσλ.

ζπκπιεξψζεθαλ
Σα

απφ

εξσηεκαηνιφγηα

πξντζηάκελνπο
είλαη

θαη

κεηαθξαζκέλα

πθηζηάκελνπο
θαη

έρνπλ

ρξεζηκνπνηεζεί μαλά ζηελ Διιάδα ζε παξφκνηεο έξεπλεο. Οη εξσηψκελνη ελεκεξψζεθαλ πσο ηα
εξσηεκαηνιφγηα ζα είλαη αλψλπκα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εηιηθξίλεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ
απαληήζεσλ. Δπίζεο θαηαζηήζακε ζαθέο φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απζηεξά θαη κφλν γηα
επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ππεξέβαηλε ηα 20
ιεπηά γηα ηνπο πθηζηάκελνπο, ελψ γηα ηνπο πξντζηάκελνπο απαηηνχληαλ ιίγν πεξηζζφηεξν απφ
30 ιεπηά, θαζψο είραλ κία επηπιένλ ελφηεηα εξσηήζεσλ, ε νπνία αθνξνχζε ηε πλαηζζεκαηηθή
Ννεκνζχλε.
Σν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ήηαλ θνηλφ ζε πξντζηάκελνπο θαη πθηζηάκελνπο ζπλίζηαην
απφ έμη δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο κέηξεζεο νη νπνίεο ήηαλ:


Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε



Θεηηθφ/αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία



πλνρή ηεο νκάδαο



Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout)



Perceived stress



Αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο

Σν ηεζη ΔQ πνπ αθνξνχζε κφλν ηελ νκάδα ησλ πξντζηακέλσλ πξνέβιεπε δχν επηπιένλ
θιίκαθεο κέηξεζεο νη νπνίεο ήηαλ:


Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο



Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο
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3.4 ΚΛΙΜΑΚΕ ΜΕΣΡΗΗ
1. Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην
ησλ (Brayfield & Rothe, 1951) «Job Satisfaction Scale», κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά
απφ ηνπο Kafetsios θαη Loumakou (2007). Οη πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ
ζπλνιηθά δεθανρηψ θαη ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δψδεθα. Ζ θιίκαθα ήηαλ
ηχπνπ Likert κε πεληάβαζκε δηαβάζκηζε απφ ην «Γηαθσλψ απφιπηα» έσο ην «πκθσλψ
απφιπηα». Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Cronbach’s Alpha) γηα ηνπο
πξντζηακέλνπο είλαη α=0.84 θαη γηα ηνπο πθηζηακέλνπο α=0.85. Ζ θαηεχζπλζε ηεζζάξσλ
εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληηζηξάθεθαλ πξνθεηκέλνπ ε πςειή βαζκνινγία λα
δειψλεη ζε φιεο ηηο πξνηάζεηο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία.
2. Κιίκαθα ζπλαηζζεκάησλ ζηελ εξγαζία
Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην
εξσηεκαηνιφγην ησλ (Brief, Burke, George, Robinson, & Webster, 1988) «Job Affect
Scale» . Απνηειείηαη απφ 20 επίζεηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ζεηηθή θαη αξλεηηθή
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ απφ ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 17. Απφ
ηνπο εξσηψκελνπο δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ ην πψο αηζζάλζεθαλ θαη ζε πνην βαζκφ
ζηελ εξγαζία ηνπο ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα. Ζ θιίκαθα ήηαλ ηχπνπ Likert κε
πεληάβαζκε δηαβάζκηζε απφ ην «Καζφινπ» έσο ην «Πνιχ». Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο γηα ην
ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ πξντζηάκελσλ είλαη α=0.78 θαη ησλ πθηζηακέλσλ είλαη α=0.82.
Αληίζηνηρα γηα ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα είλαη α=0.80 θαη α=0.85.
3. Γηα ηελ νκάδα
ρεηηθά κε ηελ κέηξεζε ηεο ζπλνρήο ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην
ησλ (Bollen & Hoyle, 1990), Chon, Salisbury, Pearson & Stollak (1999) «Perceived
Cohesion Scale». Ζ θιίκαθα είλαη ηχπνπ Likert κε επηάβαζκε δηαβάζκηζε φπνπ ν
αξηζκφο 1 αληηζηνηρεί ζην «Γηαθσλψ απφιπηα» θαη ν αξηζκφο 7 ζην «πκθσλψ
απφιπηα». Οξηζκέλα πξνηάζεηο απφ ηηο ζπλνιηθά έμη πνπ πεξηείρε ην εξσηεκαηνιφγην
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ήηαλ «Αηζζάλνκαη φηη αλήθσ ζε απηή ηελ νκάδα», «Απηή ε νκάδα είλαη κία απφ ηηο
θαιχηεξεο πνπ έρσ ζπλαληήζεη». Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ήηαλ γηα ηνπο πξντζηακέλνπο
α=0.887 θαη γηα ηνπο πθηζηακέλνπο α=0.937.
4. Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
Γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην
ησλ (Maslach & Jackson, 1986) «Maslach Burnout Inventory». Απνηειείηαη απφ 22
πξνηάζεηο απφ ηηο νπνίεο δηακνξθψζεθε κία πην ζχληνκε εθδνρή 5 πξνηάζεσλ πνπ
εμεηάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο είλαη
«Νηψζσ εμαληιεκέλνο ζην ηέινο ηεο εξγάζηκεο κέξαο», «Νηψζσ ζπλαηζζεκαηηθά
‘ζηξαγγηζκέλνο/ε’ απφ ηελ δνπιεηά κνπ». Ζ θιίκαθα είλαη ηχπνπ Likert κε εμάβαζκε
δηαβάζκηζε απφ ηνλ αξηζκφ 0 πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε «Πνηέ» κέρξη ηνλ αξηζκφ 6
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε «Κάζε κέξα». Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ήηαλ γηα ηνπο
πξντζηάκελνπο α=0.407 θαη γηα ηνπο πθηζηάκελνπο α=0.735.

5. Αληηιεπηφ άγρνο (Perceived Stress)
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (Cohen S., Kamarck T., & R., 1983)
«Perceived Stress Scale» είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν γηα ηε κέηξεζε ηνπ άγρνπο θαη
απνηειεί έλα κέηξν κε ην νπνίν κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν αγρσηηθέο κπνξεί λα
ζεσξεζνχλ νη θαηαζηάζεηο απφ έλα άηνκν. Απνηειείηαη απφ 10 πξνηάζεηο απφ ηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 6 ζηελ έξεπλα θαη αθνξνχζαλ ηηο ζθέςεηο ησλ εξσηψκελσλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Ζ θιίκαθα είλαη ηχπνπ Likert κε πεληάβαζκε
δηαβάζκηζε απφ ην «Πνηέ» έσο ην «Πνιχ ζπρλά». Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ήηαλ γηα ηνπο
πξντζηάκελνπο α=0.726 θαη γηα ηνπο πθηζηάκελνπο α=0.692.
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6. Σεζη EQ
Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. Ζ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο
κεηξήζεθε ζηνπο πξντζηάκελνπο θαη ζηνπο πθηζηάκελνπο ελψ ε θαηαλφεζε θαη ε
δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κεηξήζεθε κφλν ζηνπο πξντζηάκελνπο. Γηα ηελ κέηξεζε,
ινηπφλ, ηεο Ν, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην MSCEIT (Mayer et al.,
2002)κεηαθξαζκέλν απφ ηνλ Kafetsios (2004) ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα πην έγθπξα
ςπρνκεηξηθά ηεζη θαη αμηνινγεί ηεο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο Ν νη νπνίεο είλαη: α) ε
αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, β) ε δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, γ) ε θαηαλφεζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο θαη δ) ε ελζσκάησζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ ηξφπν ζθέςεο. ηελ
παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο.

Γηα ηελ

κέηξεζε ηεο αληίιεςεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο απεηθνλίζεηο
πξνζψπσλ φπνπ γηα ηελ θάζε κία απεηθφληζε ππήξρε κία πεληάβαζκε δηαβάζκηζε απφ ην
«Καζφινπ» έσο ην «Πνιχ» γηα πέληε δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Οη εξσηψκελνη έπξεπε
κε βάζε ηελ εηθφλα λα ζπκπιεξψζνπλ ην βαζκφ ηνπ θάζε ζπλαηζζήκαηνο πνπ θξίλνπλ νη
ίδηνη φηη έρεη ν εηθνληδφκελνο. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ήηαλ γηα ηνπο πξντζηάκελνπο
α=0.767 θαη γηα ηνπο πθηζηάκελνπο α=0.777. Γηα ηελ θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

πξνηάζεηο

πνπ

πεξηέγξαθαλ

ζπγθεθξηκέλεο

πεξηζηάζεηο νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα. Εεηήζεθε απφ ηνπο
εξσηψκελνπο λα ζεκεηψζνπλ ηελ, θαηά ηε γλψκε ηνπο θαηαιιειφηεξε, ζπλαηζζεκαηηθή
απφθξηζε ηνπ εκπιεθφκελνπ ραξαθηήξα. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ήηαλ α=0.212 θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ήηαλ α=0.574

3.5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, νη απαληήζεηο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ θαηαρσξήζεθαλ ειεθηξνληθά ζην πξφγξακκα ηνπ EXCEL. Καηφπηλ, ηα
δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS Statistics V.22.
Γηα λα θαηαζηεί επθνιφηεξε ε αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ
ζην επφκελν θεθάιαην, επεμεγψ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ηη ππνδειψλεη ε θάζε κεηαβιεηή.
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Πίλαθαο 3.1 Παξνπζίαζε κεηαβιεηώλ

1. Jobtot

Μεηξά ηε ζπλνιηθή
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
απφ
πξντζηάκελνπο/πθηζηακέλνπο

2. Posaf

Μεηξά ην ζπλνιηθφ ζεηηθφ
ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία
απφ
πξντζηάκελνπο/πθηζηακέλνπο

3. Negaf

Μεηξά ην ζπλνιηθφ αξλεηηθφ
ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία
απφ
πξντζηάκελνπο/πθηζηακέλνπο

4. Bout

Μεηξά ηε ζπλνιηθή
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
απφ
πξντζηάκελνπο/πθηζηακέλνπο

5. Stress

Μεηξά ην ζπλνιηθφ
αληηιεπηφ άγρνο απφ
πξντζηάκελνπο/πθηζηακέλνπο

6. Dgroup

Μεηξά ηε αληίιεςε ζπλνρήο
ηεο νκάδαο απφ ηνπο
πθηζηακέλνπο

7. Grouptot

Μεηξά ηελ αληίιεςε
ζπλνρήο ηεο νκάδαο απφ
ηνπο πξντζηάκελνπο

8. Facacc

Μεηξά ηελ αληίιεςε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο απφ
πξντζηάκελνπο/πθηζηακέλνπο

9. STEM_TOTAL

Μεηξά ηε ζπλνιηθή
θαηαλφεζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ

10. STEUTOT

Μεηξά ηε ζπλνιηθή
δηαρείξηζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο

Μεηά ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο αληηζηξνθέο ζηηο εξσηήζεηο γηα
λα θνξηίδνπλ φιεο πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.
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Σν πξψην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο αθνξνχζε ζηηο κνλνεπίπεδεο αλαιχζεηο φπνπ βξέζεθαλ νη
γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο θαηά Pearson γηα ηνπο πξντζηάκελνπο θαη πθηζηάκελνπο μερσξηζηά. Ο
ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο r δείρλεη έλα κέηξν ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν
κεηαβιεηψλ θαη παίξλεη ηηκέο απφ ην [-1, 1]. Οη ζεηηθέο ηηκέο δελ ππνδειψλνπλ κεγαιχηεξε
ζπζρέηηζε ζε ζρέζε κε ηηο αξλεηηθέο ηηκέο. Ζ απφιπηε ηηκή δειαδή, ππνδειψλεη κφλν ην βαζκφ
ζπζρέηηζεο, ελψ ην πξφζεκφ ηνπ δειψλεη ηε ζεηηθφηεηα ή ηελ αξλεηηθφηεηα ηεο ζπζρέηηζεο.
Γηα παξάδεηγκα, νη ηηκέο r=0.7 θαη r=-0.7 δείρλνπλ ίδην βαζκφ γξακκηθήο ζπζρέηηζεο αιιά
αληίζεην είδνο. Αθφκε, γηα λα γίλεη απνδεθηή ε ζπζρέηηζε ζα πξέπεη λα πεξάζεη απφ έιεγρν
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (test of significance). Διέγρεηαη δειαδή αλ ππάξρεη θάηη ζεκαληηθφ
ζηελ επίδξαζε πνπ κειεηάκε ή αλ έρεη ζπκβεί θαηά ζχκπησζε, είναι δθλαδι ε πνζνζηηαία
πηζαλφηεηα λα έρεη εκθαληζηεί ην απνηέιεζκα απφ ηπραίνπο παξάγνληεο. (Παλάξεηνο &
Ξεθαιάθε, 2000)
Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο αθνξνχζε ζηελ πνιπεπίπεδε αλάιπζε, βάζε ηεο νπνίαο
βξέζεθαλ νη ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ησλ πξντζηακέλσλ θαη ησλ πθηζηακέλσλ.
χκθσλα κε ηνλ ζθνπφ ηεο κειέηεο, ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζπληζηνχλ:


Ζ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο



Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο



Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο

θαη ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο:


Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε



Σν ζεηηθφ/αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία



Ζ ζπλνρή ηεο νκάδαο



Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε



Σν αληηιεπηφ άγρνο
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4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ
Πίλαθαο 4.1: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά πξνϊζηακέλωλ

Ν

Μinimun

Maximum

Mean

Std. Deviaton

Jobtot

25

3.18

4.82

4.1164

.42195

Posaf

25

2.22

4.89

3.4833

.60879

Negaf

25

1.00

2.38

1.4700

.36493

Stress

25

1.67

4.17

2.8000

.59122

Facacc

25

13.26

56.06

44.5645

10.32214

grouptot

25

2.50

7.00

5.7200

1.10943

Bout

23

.20

2.80

1.3478

.78211

STEM_T
OTAL

25

5.58

13.58

9.4333

2.02887

STEUTΟ
T

25

6.00

16.00

9.7200

2.42418

ηνλ πίλαθα θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ, νη ρακειφηεξεο θαη πςειφηεξεο απαληήζεηο
ησλ εξσηψκελσλ, ν κέζνο φξνο θαζψο θαη ε ηππηθή απφθιηζε.
Παξαηεξνχκε φηη νη 25 ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, εθηφο απφ ην
εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε φπνπ δχν εξσηψκελνη δελ
ζπκπιήξσζαλ ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο.
ρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε παξαηεξνχκε πσο ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ
είλαη πνιχ θνληά ζηελ πςειφηεξε ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη ε κεηαβιεηή ( jobtot=5), γεγνλφο
πνπ ππνδεηθλχεη πσο νη πξντζηάκελνη είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηελ εξγαζία ηνπο.
Όζνλ αθνξά ην ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία, παξαηεξνχκε πσο γηα ηελ πξψηε
κεηαβιεηή, ν κέζνο φξνο ζπγθξηηηθά κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη ε απάληεζε
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(posaf=5) δελ είλαη ηφζν πςειή αιιά είλαη πην θνληά ζε κηα νπδέηεξε ζηάζε. Σν αξλεηηθφ
ζπλαίζζεκα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, έρεη πνιχ ρακειφ κέζν φξν ζε ζρέζε κε ηελ
πςειφηεξε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πσο δελ
ληψζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηελ εξγαζία ηνπο.
Υακειφ κέζν φξν δείρλεη θαη ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζην stress, ε νπνία ππνδεηθλχεη πσο νη
πξντζηάκελνη δελ αληηιακβάλνληαη έληνλν άγρνο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε θαη
ζηελ κεηαβιεηή ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αθνχ ν κέζνο φξνο είλαη θνληά ζηνλ αξηζκφ 1
πνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ απάληεζε «ρεδφλ Πνηέ».
Μέηξηα πξνο θαιή ραξαθηεξίδεηαη θαη ε ζπλνρή ηεο νκάδαο, κε κέζν φξν 5.7200 θαη πςειφηεξε
ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη ε κεηαβιεηή grouptot=7.
Οη κεηαβιεηέο facacc, STEM_TOTAL, STEU_TOT αθνξνχλ ζε ηξεηο πηπρέο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηελ αληίιεςε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ζηηο νπνίεο βιέπνπκε κέηξηεο ηηκέο ζπγθξηηηθά κε ηηο πςειφηεξεο πνπ παίξλεη ε
θάζε κία μερσξηζηά.

Πίλαθαο 4.2: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά πθηζηακέλωλ

Ν

Minimum

Maximum

Jobtot

92

2.27

5.00

3.8483

.51551

Posaf

92

1.89

5.00

3.3886

.67324

Negaf

90

1.00

2.88

1.4875

.43787

Stress

92

1.17

4.00

2.7609

.54488

Facacc

92

18.52

57.29

44.2623

10.12051

Bout

92

.00

4.60

1.9239

1.16801

Dgroup

92

2.50

7.00

5.7246

1.12753

Mean

Std. Deviaton

ηνλ πίλαθα θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ, νη ρακειφηεξεο θαη πςειφηεξεο απαληήζεηο
ησλ εξσηψκελσλ, ν κέζνο φξνο θαζψο θαη ε ηππηθή απφθιηζε.
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Παξαηεξνχκε φηη νη 92 ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε φια ηα κέξε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, εθηφο
απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα, φπνπ 2 ζπκκεηέρνληεο δελ
ζπκπιήξσζαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο.
ρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ
είλαη νξηαθά πςειφο ζπγθξηηηθά κε ηε κέγηζηε ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη ε κεηαβιεηή
(jobtot=5), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ κέηξηα ζηάζε ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο ηθαλνπνίεζε.
Μέηξηα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη ε ζηάζε ηνπο σο πξνο ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ
εξγαζία θαζψο ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ βξίζθεηαη ζην 3.3886 θαη ε πςειφηεξε ηηκή πνπ
ζα κπνξνχζε λα πάξεη ε κεηαβιεηή είλαη 5.00. ε παξφκνηα επίπεδα κε ηα ζηαηηζηηθά ησλ
πξντζηακέλσλ θπκαίλεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην
1.4875 πνπ ππνδειψλεη πσο δελ ληψζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηελ εξγαζία ηνπο.
Υακειφ κέζν φξν παξαηεξνχκε θαη ζην αληηιεπηφ άγρνο 2.7609, γεγνλφο ην νπνίν δείρλεη πσο
νη πθηζηάκελνη δελ αληηιακβάλνληαη θαζεκεξηλά έληνλν stress.
Ζ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο εκθαλίδεηαη κε κέηξην ζθνξ 44.26%.
Υακειή δείρλεη λα είλαη θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, κε κέζν φξν 1.9239.
Σέινο, ε ζπλνρή ηεο νκάδαο παξνπζηάδεη ηα ίδηα, ζρεδφλ, απνηειέζκαηα κε ηνπο πξντζηακέλνπο
ηα νπνία έδεηρλαλ κέηξηα πξνο θαιά ζθνξ.

4.2 ΜΟΝΟΕΠΙΠΕΔΕ ΑΝΑΛΤΕΙ
Σν πξψην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνξνχζε ζηηο κνλνεπίπεδεο
αλαιχζεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ κεηξήζακε ζπζρεηηζκνχο αλάκεζα ζηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηνπο
πθηζηακέλνπο μερσξηζηά.
Πίλαθαο 4.3: Μνλνεπίπεδεο αλαιύζεηο πξνϊζηακέλωλ

facacc

r

jobtot

posaf

negaf

Stress

Bout

grouptot

-.127

-.037

-.057

-.011

-.069

-.206
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Sig.

.546

.862

.787

.958

.753

.323

STEM_TOTAL r

.67

.271

-.035

-.114

.078

-.046

Sig

.750

.190

.868

.588

.753

.323

r

-.015

-.206

-.204

.095

-.192

-.283

.943

.322

.328

.652

.381

.170

STEUTOT

Sig.

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
Παξαηεξνχκε πσο νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 3 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (αληίιεςε,
θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο) κε ηηο 5 εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο δελ είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαζψο ν δείθηεο Sig ζα έπξεπε λα είλαη <0.05.

Πίλαθαο 4.4: Μνλνεπίπεδεο αλαιύζεηο πθηζηακέλωλ

Jobtot
facacc

Posaf

negaf

Stress

Bout

Dgroup

r

.086

.073

-.211*

.003

-.205

.075

Sig.

.415

.490

.045

.980

.050

.475

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πθηζηακέλσλ, παξαηεξνχκε πσο ε κεηαβιεηή facacc (αληίιεςε
ζπλαηζζήκαηνο) παξνπζηάδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία(r=.211) θαζψο θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (r=-.205). Γειαδή, φζν απμάλεηαη ε
αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πθηζηακέλσλ ηφζν ζα κεηψλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο
εμνπζέλσζε θαη ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία θαη ην αληίζηξνθν.

42

4.3 ΠΟΛΤΕΠΙΠΕΔΕ ΑΝΑΛΤΕΙ
ε απηφ ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο εξεπλνχκε ηνπο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ηεο πλαηζζεκαηηθήο
Ννεκνζχλεο ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ
εξγαζία, ηεο ζπλνρήο ηεο νκάδαο, ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηνπ αληηιεπηνχ άγρνπο
ησλ πθηζηακέλσλ. Θεσξήζεθε νξζφηεξν λα εμεηαζηνχλ μερσξηζηά νη ηξεηο ηθαλφηεηεο ηεο
πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο (αληίιεςε, θαηαλφεζε, δηαρείξηζε) κε ηηο πξναλαθεξζείζεο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο.
Πίλαθαο 4.5: Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πθηζηακέλωλ κε βάζε EQ πξνϊζηακέλωλ

Fixed Effect

Coefficient

p-value

ZSTEUTOT (θαηαλφεζε
ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

-.084861

.141

ZSTEM_TO (δηαρείξηζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

.150072

.055

ZFACACC (αληίιεςε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

.121817

.087

Θεηηθή ζπζρέηηζε εκθαλίδεηαη κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πξντζηακέλσλ
(ZSTEM_TO ) θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ πθηζηακέλσλ κε p value=.055 ην
νπνίν βξίζθεηαη ειάρηζηα πάλσ ην φξην πνπ ππνδεηθλχεη ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα.
Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε θαη κε ηελ κεηαβιεηή ηεο αληίιεςεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο
ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ αιιά ν δείθηεο
ζεκαληηθφηεηαο είλαη πάλσ απφ ην επηηξεπηφ φξην. (p=.087). Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο
ησλ πξντζηακέλσλ ελψ δείρλεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, δελ
εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε.
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Πίλαθαο 4.6: Θεηηθό ζπλαίζζεκα πθηζηακέλωλ ωο πξνο ηελ εξγαζία κε βάζε EQ πξνϊζηακέλωλ

Fixed Effect
ZSTEUTOT (θαηαλφεζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

Coefficient

p-value

-.199118

.028

ZSTEM_TO (δηαρείξηζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

.299685

.008

ZFACACC (αληίιεςε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

.274171

.037

Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πξντζηακέλσλ εκθαλίδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην ζεηηθφ
ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία ησλ πθηζηακέλσλ (r= -0.199118, p<0.05). Γειαδή φζν απμάλεηαη
(κεηψλεηαη) ε θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ πξντζηάκελνπ ηφζν κεηψλεηαη (απμάλεηαη) ην
ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ πθηζηάκελνπ σο πξνο ηελ εξγαζία.
Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απφ πιεπξάο πξντζηακέλσλ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην ζεηηθφ
ζπλαίζζεκα ησλ πθηζηακέλσλ πξνο ηελ εξγαζία (r=0.299685, p<0.05)
Θεηηθφο ζπζρεηηζκφο ππάξρεη θαη κεηαμχ ηεο αληίιεςεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πξντζηακέλσλ
θαη ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ εξγαζία ησλ πθηζηακέλσλ κε p <0.05.

Πίλαθαο 4.7: Αξλεηηθό ζπλαίζζεκα πθηζηακέλωλ ωο πξνο ηελ εξγαζία κε βάζε EQ πξνϊζηακέλωλ

Fixed Effect

Coefficient

p-value

ZSTEUTOT (θαηαλφεζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

.008509

.876

ZSTEM_TO (δηαρείξηζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

-.144713

.011

ZFACACC (αληίιεςε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

-.046363

.406
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Τπάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πξντζηακέλσλ θαη
ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ εξγαζία ησλ πθηζηακέλσλ. Γειαδή φζν απμάλεηαη ή
δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πξντζηακέλσλ, ηφζν κεηψλεηαη ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ
πθηζηακέλσλ σο πξνο ηελ εξγαζία θαη αληίζηξνθα κε p< 0.05
Ζ αληίιεςε (ZFACACC) θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (ZSTEUTOT) ησλ
πξντζηακέλσλ δελ εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα κε ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα
ζηελ εξγαζία.

Πίλαθαο 4.8: πλνρή ηεο νκάδαο ηωλ πθηζηακέλωλ κε βάζε EQ πξνϊζηακέλωλ

Fixed Effect

Coefficient

p-value

ZSTEUTOT (θαηαλφεζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

-.334902

.010

ZSTEM_TO (δηαρείξηζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

.251652

.042

ZFACACC (αληίιεςε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

.278276

.038

Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ
ζπλνρή ηεο νκάδαο ησλ πθηζηακέλσλ. Γειαδή φζν απμάλεηαη (κεηψλεηαη) ε θαηαλφεζε ησλ
πξντζηακέλσλ, ηφζν κεηψλεηαη (απμάλεηαη) ε ζπλνρή ηεο νκάδαο κε p<0.05.
Θεηηθή ζπζρέηηζε ππάξρεη κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο
θαη ηεο ζπλνρήο ηεο νκάδαο ησλ πθηζηακέλσλ. Όζν απμάλεηαη ε κία κεηαβιεηή, ηφζν απμάλεηαη
θαη ε άιιε κε p<0.05.
Ζ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πξντζηακέλσλ εκθαλίδεη, επίζεο, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ
ζπλνρή ηεο νκάδαο ησλ πθηζηακέλσλ κε p<0.05.
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Πίλαθαο 4.9: Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλωζε ηωλ πθηζηακέλωλ κε βάζε EQ πξνϊζηακέλωλ

Fixed Effect

Coefficient

p-value

ZSTEUTOT (θαηαλφεζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

.148719

.257

ZSTEM_TO (δηαρείξηζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

-.421791

.010

ZFACACC (αληίιεςε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

-.252283

.066

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πξντζηακέλσλ ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ πθηζηακέλσλ. Γειαδή φζν απμάλεηαη(κεηψλεηαη) ε δηαρείξηζε
ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πξντζηακέλσλ, ηφζν κεηψλεηαη(απμάλεηαη) ε επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε ησλ πθηζηακέλσλ κε p<0.05
Ζ θαηαλφεζε θαη ε αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πξντζηακέλσλ δελ εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ πθηζηακέλσλ.

Πίλαθαο 4.10: Αληηιεπηό άγρνο πθηζηακέλωλ κε βάζε EQ πξνϊζηακέλωλ

Fixed Effect

Coefficient

p-value

ZSTEUTOT (θαηαλφεζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

.097756

.065

ZSTEM_TO (δηαρείξηζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

-.225061

.001

ZFACACC (αληίιεςε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ
πξντζηακέλσλ)

-.144582

.034
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Σέινο, παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηνπ άγρνπο ησλ πθηζηακέλσλ. Γειαδή φζν απμάλεηαη ην
έλα, ηφζν κεηψλεηαη ην άιιν θαη αληίζηξνθα. (r=-0.225061, p<0.05)
Ζ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πξντζηακέλσλ παξνπζηάδεη κηα αζζελήο αξλεηηθή
ζπζρέηηζε κε ην άγρνο πνπ αληηιακβάλνληαη νη πθηζηάκελνη.
Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πξντζηακέλσλ δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
ζπζρέηηζε κε p>0.05.
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
5.1 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ
Ζ έξεπλα αθνξά ζηελ ζπζρέηηζε ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο κε πέληε
κεηαβιεηέο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο.
Δζηηάδεη ζε εξγαδνκέλνπο πνπ αλήθνπλ ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν. Γηαζηάζεηο ηεο
πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλεο πνπ εξεπλήζεθαλ είλαη ε θαηαλφεζε, ε δηαρείξηζε θαη ε αληίιεςε
ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη απνηεινχλ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Σηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο
απνηεινχλ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ην ζεηηθφ/αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία, ε
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ην άγρνο θαη ε ζπλνρή ηεο νκάδαο. ησλ πθηζηακέλσλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο νδεγνχλ ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
Ζ δηαρείξηζε θαη ε αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο θαίλεηαη λα παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα, ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηε ζπλνρή ηεο
νκάδαο ησλ πθηζηακέλσλ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, εηδηθφηεξα, είλαη ε δεμηφηεηα πνπ
απαηηείηαη θπξίσο απφ έλαλ πξντζηάκελν γηα λα είλαη νη πθηζηάκελνί ηνπ ηθαλνπνηεκέλνη
επαγγεικαηηθά. ρεηηθά κε ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ πθηζηακέλσλ θαη ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο
ηνπο, ηφζν ε δηαρείξηζε φζν θαη ε αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απφ ηνλ πξντζηάκελν θαίλεηαη
λα ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά. Σα επξήκαηα απηά ζπλάδνπλ κε ηελ έξεπλα γηα ηελ επηξξνή ηεο
πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ησλ πξντζηακέλσλ ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. (Wong C. & Law,
2002). Δπίζεο, ζε έξεπλα γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ νη ηθαλφηεηεο
ηεο πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλεο ησλ πξντζηακέλσλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηνπο
άιινπο, έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο (Kafetsios, Nezlek J., &
Vassiou, 2011).
Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο εκθαλίδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην
ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο, εχξεκα ην νπνίν δελ έρεη εκθαληζηεί ζε
παξφκνηεο έξεπλεο αλ θαη ζε έξεπλα ησλ. Σν απνηέιεζκα απηφ ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα
δηθαηνινγεζεί απφ ην κηθξφ δείθηε αμηνπηζηίαο (Cronbach’s Alpha) πνπ εκθάληζε ην
εξσηεκαηνιφγην ζηε ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε, θαζψο ίζσο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα
δηεμήρζε ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηδησηηθφ θιάδν ζε αληίζεζε κε ηηο
παξφκνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην δεκφζην ηνκέα.
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Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλαδήηεζε απαληήζεσλ ζην δεχηεξν
εξεπλεηηθφ εξψηεκα, απνξξένπλ ζπκπεξάζκαηα ζπκπιεξσκαηηθά, σο έλα κεγάιν βαζκφ, κε ηα
αλαθεξφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. πγθεθξηκέλα, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, ε
δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαίλεηαη λα απνηειεί κία ζεκαληηθή δεμηφηεηα γηα ηνπο
πξντζηακέλνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν. Έηζη, ζε φζν πςειφηεξν βαζκφ θαηέρνπλ απηή
ηελ δεμηφηεηα νη πξντζηάκελνη, ηφζν ιηγφηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα θαη άγρνο αηζζάλνληαη νη πθηζηάκελνη. Άιισζηε, ε δηαρείξηζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο, φπσο έρεη αλαθεξζεί, απνηειεί κία απφ ηηο δεμηφηεηεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ
εγέηε (Kafetsios & Nezlek, 2012). Δπίζεο, ε ηθαλφηεηα ησλ πξντζηακέλσλ λα αληηιακβάλνληαη
ηα ζπλαηζζήκαηα βνεζάεη ζην λα κεηξηάδεηαη ην άγρνο ησλ πθηζηακέλσλ. Απηφ πηζαλφλ λα
ζπκβαίλεη επεηδή ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη πθηζηάκελνη εθδειψλνπλ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ν
πξντζηάκελνο ν νπνίνο είλαη ζε ζέζε λα ηα αληηιεθζεί, ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ηα
ακβιχλεη, εθφζνλ θπζηθά δηαθξίλεηαη απφ ηέηνηα πξφζεζε ή θξίλεη φηη είλαη πξνο φθεινο ηεο
επηρείξεζεο.
Γηα ην ηξίην θαη ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηηο κνλνεπίπεδεο αλαιχζεηο δειαδή
κε πνηνλ ηξφπν νη δεμηφηεηεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο επεξεάδνπλ ηνπο ίδηνπο ηνπο
πξντζηακέλνπο δελ

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα, θαζψο ηα απνηειέζκαηα πνπ

πξνέθπςαλ δελ θξίλνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά.
Όζνλ αθνξά, ζηελ αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηνπο πθηζηακέλνπο, εμάγεηαη ην
ζπκπέξαζκα φηη απηή επεξεάδεη θαη ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε. πγθεθξηκέλα ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε απηήο ηεο ηθαλφηεηαο ηφζν κε ην
αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία φζν θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Απηφ ζεκαίλεη
φηη φηαλ νη πθηζηάκελνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλνληαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο ηφζν κεηψλνληαη ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ δνπιεηά ηνπο. Σν ίδην
ζπκβαίλεη θαη γηα ηελ ππεξβνιηθή θφπσζε, ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πνπ κπνξεί λα ηνπο
πξνθαιεί ε επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρφιεζε. Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε
ηελ έξεπλα ησλ (Kafetsios, Nezlek J., & Vassiou, 2011) ζηελ νπνία αλαθέξεηαη πσο ν πςειφο
βαζκφο ζε πηπρέο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο πξνζθέξεη ελίζρπζε ζηε ζεηηθή ζηάζε ησλ
ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο.
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Ωο γεληθφ ζπκπέξαζκα κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε φηη απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο
πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο πνπ κειεηήζακε, ε δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απφ ηνπο
πξντζηακέλνπο είλαη εθείλε πνπ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηφζν ηηο ζεηηθέο φζν θαη ηηο αξλεηηθέο
δηαζέζεηο ησλ πθηζηακέλσλ ζην ρψξνο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Αθνινπζεί ε αληίιεςε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο, ε νπνία ζπζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο ζεηηθέο
απνθξίζεηο ησλ πθηζηακέλσλ γηα ην επάγγεικά ηνπο. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο απφ κέξνπο ησλ πξντζηακέλσλ, ζηε έξεπλά καο δελ θαηέζηε δπλαηφ έλα
αμηφπηζην απνηέιεζκα.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε ζε πξαθηηθφ επίπεδν ηελ δηεμαγσγή
ζεκηλαξίσλ κε ζέκα ηελ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε, εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
δεκφζησλ νξγαληζκψλ, ζηα πιαίζηα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Δπίζεο ηελ έληαμε γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ζρεηηθνχ κε ηελ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ηφζν ζηελ Γεπηεξνβάζκηα φζν θαη
ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί εδψ πσο ππήξμαλ νξηζκέλνη εξεπλεηηθνί πεξηνξηζκνί. Σν δείγκα ηεο
κειέηεο ζεσξείηαη κηθξνχ κεγέζνπο. Δπίζεο ππήξμε κνλνκεξήο γεσγξαθηθή θάιπςε,
πεξηνξηζκέλε θπξίσο ζηα φξηα ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ. Αθφκε νη εξσηψκελνη πξνέξρνληαλ απφ
έλαλ θαη κφλν επαγγεικαηηθφ θιάδν. Σα παξαπάλσ δελ επηηξέπνπλ γελίθεπζε ησλ
ζπκπεξαζκάησλ. Ωζηφζν ζπκπεξηιήθζεθαλ φιεο νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ λνκνχ
Ησαλλίλσλ πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα εληαρζνχλ ζηελ έξεπλά καο. Θέινπκε λα
πηζηεχνπκε φηη κε ηε δηεμαγσγή παξφκνησλ εξεπλψλ θαη ζε άιινπο λνκνχο ηηο Διιάδαο ζα
κπνξνχζακε λα ζπλεηζθέξνπκε ζε κηα ζπλαζξνηζηηθή έξεπλα πνπ ζα παξείρε ηε δπλαηφηεηα
γεληθεχζεσλ.
Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα εηπσζεί φηη παξά ηνπο εξεπλεηηθνχο πεξηνξηζκνχο πξνέθπςαλ
απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο κεηαμχ δηαζηάζεσλ ηεο πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλεο ησλ
πξντζηακέλσλ θαη απνθξίζεσλ ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο ζε απηέο. Αθφκε, βξέζεθαλ αξθεηνί
παξφκνηνη ζπζρεηηζκνί κε ππάξρνπζεο έξεπλεο.

5.2 ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ
Καζψο νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε πξντζηακέλσλ-πθηζηακέλσλ θαη πλαηζζεκαηηθήο
Ννεκνζχλεο θαίλεηαη λα βγάδνπλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία θαζίζηαληαη ρξήζηκα γηα
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ηελ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πεξαηηέξσ εμέηαζε απφ κειινληηθέο έξεπλεο ηφζν ζηνλ
δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζα ήηαλ πνιχηηκεο. Αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα κειέηε, ε
πεξαηηέξσ έξεπλα ζα βνεζνχζε ζηελ επηβεβαίσζε ή ζηελ απφξξηςε ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί ε
δηάζηαζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηηο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ είρε κε ηηο
ζεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ εξγαζίαο. Αθφκε, ε ελίζρπζε γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ αληίιεςε ζα
ήηαλ ελδηαθέξνλ λα επηβεβαησζεί απφ δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα αιιά θαη απφ μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο άιισλ λνκψλ. εκαληηθή είλαη ε εμέηαζε ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ κε ηελ έξεπλά καο ζε
δηαρξνληθέο κειέηεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε βαζχηεξεο
θαηαλνήζεηο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’-ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

Γεηα ζαο,
Θα ήζεια, πξνθαηαβνιηθά, λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ζαο ζηε δηεμαγσγή
απηήο ηεο έξεπλαο.
ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη
αληηκεησπίδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη ην πψο αηζζάλνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο.
Οη απαληήζεηο είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθέο θαη ε ηαπηφηεηά ησλ ζπκκεηερφλησλ παξακέλεη
αλψλπκε. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 20 ιεπηά.

Ζ εξεπλήηξηα
Έξε Λαγνχ
ΜΠΓ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο
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ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΦΤΛΟ

Άλδξαο
Γπλαίθα

ΖΛΗΚΗΑ

18-28
28-38
38-48
48-58
58-68

ΠΟΤΓΔ

Γεκνηηθφ
ρνιείν
Γπκλάζην
Λχθεην
ΣΔΗ
ΑΔΗ
Master
Γηδαθηνξηθφ

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ

Άγακνο
Έγγακνο
Γηαδεπγκέλνο
Υήξνο
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ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ Δ
ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Δ ΔΣΖ

0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30 θαη άλσ

Ο ΜΗΘΟ Α ΚΤΜΑΗΝΔΣΑΗ

έσο 250
250-500
500-750
750-1000
1000-1500
1500-2000
άλσ ησλ 2000
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A. Δπαγγελμαηική ικανοποίηζη

εκεηψζηε Υ ζηα θνπηάθηα πνπ ε απάληεζε εθθξάδεη εζάο

πξνζσπηθά.
Γηαθσλψ

Γηαθσλψ

απφιπηα

Οχηε
ζπκθσλψ/
Οχηε
δηαθσλψ

1.Ζ

δνπιεηά

κνπ

είλαη

ελδηαθέξνπζα.
2.Αηζζάλνκαη
ηθαλνπνηεκέλνο

πνιχ
απφ

ηελ

ησξηλή δνπιεηά κνπ.
3.Φαίλεηαη πσο νη θίινη
ζεσξνχλ πην ελδηαθέξνπζεο
ηηο δνπιεηέο ηνπο.
4.Αλ μεθηλνχζα πάιη απφ
ηελ αξρή ζα επέιεγα ηελ
ίδηα δνπιεηά.
5.πρλά

βαξηέκαη

ηε

δνπιεηά κνπ.
6.Όηαλ ηειεηψλσ ηε δνπιεηά
κνπ αηζζάλνκαη πσο έρσ
θάλεη θάηη αμηνζεκείσην.
7.Δίκαη

δπζαξεζηεκέλνο

απφ ηε δνπιεηά κνπ.
8.Αηζζάλνκαη αζθάιεηα ζηε
δνπιεηά κνπ.
9.Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ
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πκθσλψ

πκθσλψ
απφιπηα

ηελ θνηλσληθή επαθή πνπ
έρσ κέζσ ηεο δνπιεηάο κνπ.
10.Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο
είλαη ηθαλνπνηεηηθέο.
11.Ννκίδσ φηη θάζε κέξα
δνπιεηάο δελ ηειεηψλεη πνηέ.
12.Σηο πεξηζζφηεξεο κέξεο
είκαη ελζνπζηαζκέλνο απφ
ηε δνπιεηά κνπ.

Β. Κλίμακα ζςναιζθημάηων ζηην επγαζία.
Πψο αηζζαλζήθαηε ζηελ εξγαζία ζαο ηελ ΠΡΟΗΓΟΥΜΔΝΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ; εκεηψζηε Υ ζηα
θνπηάθηα πνπ ε απάληεζε εθθξάδεη εζάο πξνζσπηθά.
Καζφινπ

Λίγν

1.Γξαζηήξηνο
2.πλεπαξκέλνο
3.Νεπξηθφο
4.Δλζνπζηαζκέλνο
5.Υαιαξφο
6.Φνβηζκέλνο
7.Υαξνχκελνο
8.Λππεκέλνο
9.Πεξηθξνλεηηθφο
10.Γεκάηνο ελέξγεηα
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Μέηξηα

Αξθεηά

Πνιχ

11.Δρζξηθφο
12.Ήξεκνο
13.Δθλεπξηζκέλνο
14.Νπζηαγκέλνο
15.Γαιήληνο
16.Αδξαλήο
17.Γπλαηφο

C. Για ηην ομάδα
Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζε νιφθιεξε ηελ νκάδα ππαιιήισλ, κε ηνπο νπνίνπο
εξγάδεζηε καδί. Γηα θάζε πξφηαζε βάιηε ηνλ αξηζκφ πνπ ζαο εθθξάδεη θαιχηεξα, ζχκθσλα κε
ηελ παξαθάησ θιίκαθα:
1=Γηαθσλψ απφιπηα, 2=Γηαθσλψ αξθεηά 3=Γηαθσλψ κεξηθψο 4=Οχηε δηαθσλψ νχηε
ζπκθσλψ 5=πκθσλψ κεξηθψο 6=πκθσλψ αξθεηά 7 =πκθσλψ απφιπηα
Αηζζάλνκαη φηη αλήθσ ζε απηή ηελ νκάδα
Υαίξνκαη πνπ είκαη κέινο απηήο ηεο νκάδαο
Θεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ, κέινο απηήο ηεο νκάδαο
Απηή ε νκάδα είλαη κία απφ ηηο θαιχηεξεο πνπ έρσ ζπλαληήζεη
Αηζζάλνκαη κέινο απηήο ηεο νκάδαο
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο πνπ είκαη κέινο απηήο ηεο νκάδαο
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Παξαηίζεληαη θάπνηεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην πψο ιεηηνπξγείηε θαη επεξεάδεζηε απφ ηελ
εξγαζία ζαο. εκεηψζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη θαιχηεξα απφ ηηο άιιεο ζχκθσλα κε
ηελ παξαθάησ θιίκαθα:
0=Πνηέ, 1=Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν ή ιηγφηεξν, 2=Μηα θνξά ην κήλα ή ιηγφηεξν, 3=Μεξηθέο
θνξέο ην κήλα, 4=Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα, 5=Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 6=Κάζε κέξα

Νηψζσ ζπλαηζζεκαηηθά «ζηξαγγηζκέλνο/ε» απφ ηελ δνπιεηά κνπ
Νηψζσ εμαληιεκέλνο/ε ζην ηέινο ηεο εξγάζηκεο κέξαο
Νηψζσ θνπξαζκέλνο/ε φηαλ ζεθψλνκαη ην πξσί θαη πξέπεη λα αληηκεησπίζσ κία
αθφκε κέξα ζηε δνπιεηά
Αλεζπρψ φηη ε δνπιεηά απηή κε ζθιεξαίλεη ζπλαηζζεκαηηθά
Νηψζσ εμαηξεηηθά ελεξγεηηθφο/ή

D.Perceived Stress
Οη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο απηήο αθνξνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο θαη ηηο ζθέςεηο ζαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πποηγούμενος μήνα. Παξφιν πνπ κεξηθέο απφ ηηο εξσηήζεηο είλαη παξφκνηεο,
ππάξρνπλ δηαθνξέο θαη ζα πξέπεη λα ηηο αληηκεησπίζεηε δηαθνξεηηθά. Πξνζπαζήζηε λα
απανηήζεηε γπήγοπα θαη λα κελ επηρεηξήζεηε λα κεηξήζεηε ηηο θνξέο πνπ αηζζαλζήθαηε έηζη.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα…
Πνηέ

1.Πφζν ζπρλά ελνριεζήθαηε απφ θάηη πνπ
ζπλέβε αλαπάληερα;
2.Πφζν

ζπρλά

αηζζαλζήθαηε

εθλεπξηζκέλνο/ε ή αγρσκέλνο/ε;
3.Πφζν

ζπρλά

δηαπηζηψζαηε

φηη

δελ
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ρεδφλ

Μεξηθέο

Αξθεηά

Πνιχ

πνηέ

θνξέο

ζπρλά

ζπρλά

κπνξνχζαηε λα ηα βγάιεηε πέξα κε φια ηα
πξάγκαηα πνπ είραηε λα θάλεηε;
4.Πφζν

ζπρλά

ζπκψζαηε

ιφγσ

ησλ

πξαγκάησλ πνπ ζπλέβεζαλ αλεμέιεγθηα;
5.Πφζν ζπρλά πηάζαηε ηνλ εαπηφ ζαο λα
ζθέθηεηαη ηα πξάγκαηα πνπ έπξεπε λα
θάλεηε;
6.Πφζν

ζπρλά

αηζζαλζήθαηε

πσο

νη

δπζθνιίεο ζπζζσξεχηεθαλ ηφζν πνιχ ψζηε
λα κελ κπνξείηε λα ηηο μεπεξάζεηε;

Παπακαλούμε ζημείωζε ηιρ απανηήζειρ ζος μόνο ζηο θςλλάδιο απανηήζεων πος ζςνοδεύει
ηο επωηημαηολόγιο

Copyright by Multihealth Systems Group © 2003. All rights reserved. For a copies of the Greek
version contact Dr. K. Kafetsios k.kafetsios@psy.soc.uoc.gr
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1. Οδηγίερ: ε πνην βαζκφ ην πξφζσπν ηεο θσηνγξαθίαο εθθξάδεη ηα παξαθάησ
ζπλαηζζήκαηα; (Παξαθαινχκε επηιέμηε κία απάληεζε ζηην κλίμακα από 1 έωρ 5 γηα κάθε
ζπλαίζζεκα)
Καθόλος
σαπά

Καθόλος
φόβορ

Καθόλος
έκπληξη

Καθόλος
αηδία

Καθόλος
ενθοςζιαζμόρ

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5
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Πολύ μεγάλη
σαπά

Πολύ
μεγάλορ
φόβορ

Πολύ μεγάλη
έκπληξη

Πολύ μεγάλη
αηδία

Πολύ μεγάλορ
ενθοςζιαζμόρ

2. Οδηγίες: ε ποιο βακμό το πρόςωπο τθσ φωτογραφίασ εκφράηει τα παρακάτω ςυναιςκιματα;
(Παρακαλοφμε επιλζξτε μία απάντθςθ στην κλίμακα από 1 ζως 5 για κάθε ςυναίςκθμα)
Καθόλος
σαπά

Καθόλος
λύπη

Καθόλος
φόβο

Καθόλος
έκπληξη

Καθόλος
ενθοςζιαζμόρ

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4
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5

5

5

5

5

Πολύ μεγάλη
σαπά

Πολύ μεγάλη
λύπη

Πολύ μεγάλορ
φόβορ

Πολύ μεγάλη
έκπληξη

Πολύ μεγάλορ
ενθοςζιαζμόρ

3. Οδηγίερ: ε πνην βαζκφ ην πξφζσπν ηεο θσηνγξαθίαο εθθξάδεη ηα παξαθάησ ζπλαηζζήκαηα;
(Παξαθαινχκε επηιέμηε κία απάληεζε ζηην κλίμακα από 1 έωρ 5 γηα κάθε ζπλαίζζεκα)
Καθόλος
σαπά

Καθόλος
λύπη

Καθόλος
φόβορ

Καθόλος
έκπληξη

Καθόλος
ενθοςζιαζμόρ

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4
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5

5

5

5

5

Πολύ μεγάλη
σαπά

Πολύ μεγάλη
λύπη

Πολύ μεγάλορ
φόβορ

Πολύ μεγάλη
έκπληξη

Πολύ μεγάλορ
ενθοςζιαζμόρ

4. Οδηγίερ: ε πνην βαζκφ ην πξφζσπν ηεο θσηνγξαθίαο εθθξάδεη ηα παξαθάησ ζπλαηζζήκαηα;
(Παξαθαινχκε επηιέμηε κία απάληεζε ζηην κλίμακα από 1 έωρ 5 γηα κάθε ζπλαίζζεκα)

1

2

3

4

5

Καθόλος σαπά

Καθόλος
θλίτη

Καθόλος
φόβορ

Καθόλος
θςμόρ

Καθόλος
αηδία

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4
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5

5

5

5

Πολύ μεγάλη
σαπά

Πολύ μεγάλη
θλίτη

Πολύ μεγάλορ
φόβορ

Πολύ μεγάλορ
θςμόρ

Πολύ μεγάλη
αηδία

Σν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην αθνξνχζε κφλν ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ μελνδνρεηαθψλ
κνλάδσλ .

Οδηγίες (l)
Κάζε κία απφ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πεξηγξάθεη κία θαηάζηαζε θαη ζαο δεηάεη λα επηιέμεηε
πνην απφ ηα πέληε ζπλαηζζήκαηα είλαη πην πηζαλφ λα πξνθχπηεη απφ απηή ηελ θαηάζηαζε.

Παράδειγμα:
Ζ Κιάξα ιακβάλεη έλα δψξν. Η Κιάξα είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) ραξνχκελε (β) ζπκσκέλε (γ) θνβηζκέλε (δ) βαξηεζηεκέλε (ε) πεηλαζκέλε
Δάλ λνκίδεηε φηη ε Κιάξα ζα αηζζαλζεί ραξνχκελε, ζεκεηψζηε ηελ επηινγή (α) θαη κεηά
πξνρσξήζηε ζηελ επφκελε εξψηεζε. Τπάξρνπλ 42 εξσηήζεηο.

Ερωηήζεις
1. Μηα επράξηζηε εκπεηξία δηαθφπηεηαη απξφζκελα θαη δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη πνιιά γηα
απηφ. Σν εκπιεθόκελν πξόζωπν είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) Νηξνπηαζκέλν (β) Αλήζπρν (γ) Θπκσκέλν (δ) Λππεκέλν (ε) Απνγνεηεπκέλν

2.Έλαο εθλεπξηζηηθφο γείηνλαο ηεο Δχαο κεηαθνκίδεη ζε κηα άιιε πφιε.
Η Δύα είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) Μεηάλνηα (β) Διπίδα (γ) Αλαθνχθηζε (δ) Λχπε (ε) Υαξά
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3. Δίλαη πηζαλόηεξν λα κεηαληώλεη θάπνηνο όηαλ:
(α) Σα γεγνλφηα είλαη απξφζκελα
(β) Έρεη πξνθαιέζεη θάηη πνπ δελ ήζειε λα ζπκβεί θαη δελ κπνξεί λα ην αιιάμεη
(γ) Οη πεξηζηάζεηο πξνθάιεζαλ θάηη πνπ δελ ήζειε λα ζπκβεί
(δ) Πξνθάιεζε θάηη πνπ δελ ήζειε λα ζπκβεί θαη πξνζπαζεί λα ην αιιάμεη
(ε) Σα γεγνλφηα αξρίδνπλ λα μεθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ

4. Κάηη δπζάξεζην ζπκβαίλεη. Οχηε ην εκπιεθφκελν πξφζσπν νχηε θαλέλαο άιινο κπνξεί λα ην
ζηακαηήζεη. Σν εκπιεθόκελν πξόζωπν είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) Έλνρν (β) Αλήζπρν (γ) Λππεκέλν (δ) Σξνκαγκέλν (ε) Θπκσκέλν

5. Ζ Μαξία αλαθαιχπηεη φηη κία θίιε ηεο δαλείζηεθε ρξήκαηα απφ άιινπο πξνθεηκέλνπ λα
πιεξψζεη επείγνληεο ινγαξηαζκνχο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνίεζε ηα ρξήκαηα γηα
ιηγφηεξν ζνβαξνχο ιφγνπο.
Η Μαξία είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) Θπκφ (β) Αλαζηάησζε (γ) Πεξηθξφλεζε (δ) Νηξνπή (ε) Φξίθε

6. Ζ Λέλα εξγάδεηαη κε επζχλε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σεο παξνπζηάδεηαη έλα ηππηθφ
πξφβιεκα, αιιά δελ κπνξεί λα βξεη πψο λα ην ιχζεη.
Η Λέλα είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) Μπεξδεκέλε (β) Απνγνεηεπκέλε (γ) Έθπιεθηε (δ) Αλαθνπθηζκέλε (ε) Αλήζπρε

7. Ο Νηθεθφξνο ρξεηάδεηαη λα θηάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ πξηλ ηελ αλαθνξά επίδνζήο
ηνπ. Τπάξρεη κφλν κηα κηθξή πηζαλφηεηα λα ην θαηαθέξεη θαη δελ ππάξρεη θάηη πνπ κπνξεί λα
θάλεη γηα λα βειηηψζεη ην απνηέιεζκα.
Ο Νηθεθόξνο είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
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(α) Δθλεπξηζκέλνο (β) Φνβηζκέλνο (γ) Αλήζπρνο (δ) Λππεκέλνο (ε) Γεκάηνο ειπίδα

8. Ο Κψζηαο, ν ζπλάδειθνο ηνπ Πέηξνπ, δεηάεη απφ ηνλ Πέηξν, λα πεη ςέκαηα γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ ζρεηηθά κε ρξήκαηα πνπ ν Κψζηαο θιέβεη απφ ηελ εηαηξεία. Ο Πέηξνο δελ ζπκθσλεί. Ο
Πέηξνο είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) Αλαζηάησζε (β) Θπκφ (γ) Φξίθε (δ) Πεξηθξφλεζε (ε) Νηξνπή

9. Αλ φια πάλε θαιά, ηφηε είλαη αξθεηά πηζαλφ φηη ζα απμεζεί ε αμία ηνπ ζπηηηνχ ηνπ ηαχξνπ.
Ο ηαύξνο είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) Αλεζπρία (β) Φφβν (γ) Έθπιεμε (δ) Υαξά (ε) Διπίδα

10. Ζ Νίθε ςάρλεη λα αγνξάζεη έλα ζπίηη. Κάηη έγηλε θαη αηζζάλζεθε φηη κεηάλησζε.
Ση είλαη πηζαλόηεξν λα έρεη ζπκβεί;
(α) Γελ έθαλε πξνζθνξά γηα έλα ζπίηη πνπ ήζειε, θαη ηψξα πξνζπαζεί λα κάζεη αλ είλαη πνιχ
αξγά.
(β) Βξήθε έλα ζπίηη πνπ ηεο άξεζε πνπ δελ πίζηεπε φηη ζα ην έβξηζθε.
(γ) Γελ κπνξνχζε λα θάλεη κηα πξνζθνξά ζε έλα ζπίηη πνπ ηεο άξεζε γηαηί ε ηξάπεδα δελ ηεο
έδσζε ηα ρξήκαηα εγθαίξσο.
(δ) Γελ έθαλε πξνζθνξά γηα έλα ζπίηη πνπ ηεο άξεζε θαη ηψξα ην αγφξαζε θάπνηνο άιινο.
(ε) Έθαλε πξνζθνξά γηα έλα ζπίηη θαη πεξηκέλεη λα δεη εάλ ζα ηελ δερζνχλ.

11. Ζ κηθξή επηρείξεζε ηνπ Γξεγφξε πξνζειθχεη φιν θαη ιηγφηεξνπο πειάηεο θαη δελ κπνξεί λα
θαηαιάβεη γηαηί. Ο Γξεγόξεο είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) Σξνκαγκέλνο (β) Θπκσκέλνο (γ) Λππεκέλνο δ) Έλνρνο (ε) Αλήζπρνο
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12. O Γηψξγνο εξγάδεηαη ζηελ ησξηλή ηνπ δνπιεηά εδψ θαη θάπνηα ρξφληα. Ξαθληθά, καζαίλεη
φηη ζα πάξεη πξναγσγή. Ο Γηώξγνο είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) Πεξεθάληα (β) Αλαθνχθηζε (γ) Υαξά (δ) Διπίδα (ε) Δλνρή

13. Μία αλεπηζχκεηε θαηάζηαζε γίλεηαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζπκβεί ή παχεη νιφηεια.
Σν εκπιεθόκελν άηνκν είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) Μεηάλνηα (β) Διπίδα (γ) Υαξά (δ) Λχπε (ε) Αλαθνχθηζε

14. Ο θίινο ηνπ Δπζχκε είλαη άξξσζηνο θαη βήρεη παληνχ, ρσξίο λα κπαίλεη ζηνλ θφπν λα
ζηξέςεη ην θεθάιη ηνπ ή λα θαιχςεη ην ζηφκα ηνπ.
Ο Δπζύκεο είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) Άγρνο (β) Γπζαξέζθεηα (γ) Έθπιεμε (δ) Εήιηα (ε) Οξγή

15. Ο Κψζηαο θαη ε ζχδπγφο ηνπ κηιάλε γηα ην ηη ηνπο ζπλέβε εθείλε ηελ κέξα. Κάηη ζπλέβε πνπ
έθαλε ηνλ Κψζηα λα αηζζαλζεί έθπιεθηνο.
Ση είλαη πην πηζαλό λα έρεη ζπκβεί;
(α) Ζ ζχδπγφο ηνπ κίιεζε πνιχ, πξάγκα ην νπνίν ζπλήζσο δελ ζπλέβαηλε.
(β) Ζ ζχδπγφο ηνπ κίιεζε γηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απφ φ,ηη ζπλήζσο ζπδεηνχζαλ.
(γ) Ζ ζχδπγφο ηνπ ηνχ είπε φηη κπνξεί λα έρεη θάπνηα άζρεκα λέα.
(δ) Ζ ζχδπγφο ηνπ είπε ζηνλ Κψζηα θάπνηα λέα πνπ δελ ήηαλ φπσο ηα πεξίκελε.
(ε) Ζ ζχδπγφο ηνπ ηνχ είπε κηα αζηεία ηζηνξία.

16. Δίλαη μεθάζαξν φηη θάπνηνη ζα πάξνπλ απηφ πνπ ζέινπλ.
Δίλαη πηζαλόηεξν απηνί λα αηζζάλνληαη:
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(α) Πεξεθάληα (β) Αλαθνχθηζε (γ) Υαξά (δ) Διπίδα (ε) Δλνρή

17. Έλαο πξντζηάκελνο, γηα ηνλ νπνίνλ είλαη δπζάξεζην λα δνπιεχεηο, θεχγεη απφ ηελ δνπιεηά
ηνπ Γηάλλε. Ο Γηάλλεο είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) Υαξά (β) Διπίδα (γ) Μεηάλνηα (δ) Αλαθνχθηζε (ε) Θιίςε

18. Ζ Έιελα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ δελ κπνξεί λα θνηκεζεί θαιά ελψ δελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε
δσή ηεο πνπ εμεγνχλ ηελ αηηία. Η Έιελα είλαη πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) Θπκσκέλε (β) Φνβηζκέλε (γ) Λππεκέλε (δ) Αλήζπρε (ε) Έλνρε

19. Κάπνηνο πηζηεχεη φηη έλα άιιν άηνκν εζειεκέλα έγηλε ε αηηία ψζηε λα ζηακαηήζεη λα ηνπ
ζπκβαίλεη θάηη θαιφ. Παξφια απηά, ληψζεη φηη κπνξεί λα θάλεη θάηη γηα λα ην αιιάμεη. Δίλαη
πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη:
(α) Θπκφ (β) Πεξηθξφλεζε (γ) Αλεζπρία (δ) Θιίςε (ε) Απνγνήηεπζε

20. Κάπνηνο πηζηεχεη φηη έλα άιιν άηνκν ηνλ έρεη βιάςεη, εμαηηίαο ηνπ θαθνχ ραξαθηήξα
εθείλνπ ηνπ αηφκνπ. Παξφια απηά, λνκίδεη φηη είλαη δπλαηφ λα ρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε. Ση είλαη
πηζαλόηεξν λα αηζζάλεηαη ην άηνκν πνπ έρεη ζηρηεί;
(α) Πεξηθξφλεζε (β) Θπκφ (γ) Φξίθε (δ) Αλαζηάησζε (ε) Νηξνπή

21. Ο Υξήζηνο βξίζθεηαη ζηελ ησξηλή δνπιεηά ηνπ γηα έμη κήλεο. Κάηη έγηλε πνπ ηνλ έθαλε λα
αηζζαλζεί κεηαλησκέλνο. Ση είλαη πηζαλόηεξν λα έρεη ζπκβεί;
(α) Γελ έθαλε αίηεζε γηα κία ζέζε πνπ ήζειε θαη έκαζε φηη θάπνηνο άιινο κε ιηγφηεξα
πξνζφληα πήξε ηε δνπιεηά.
(β) Γελ έθαλε αίηεζε γηα κία ζέζε πνπ ήζειε θαη μεθίλεζε λα ςάρλεη γηα κηα παξφκνηα ζέζε.
(γ) Έκαζε φηη δελ ππάξρνπλ πηα επθαηξίεο γηα πξναγσγή.
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(δ) Έκαζε φηη δελ ηνλ πήξαλ ζε κία ζέζε, ζηελ νπνία λφκηδε φηη ζα ηνλ πάξνπλ.
(ε) Γελ έκαζε γηα κία ζέζε, γηα ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα έρεη θάλεη αίηεζε, θαη ηψξα είλαη
πνιχ αξγά.
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Οδηγίες (M)
ηηο εξσηήζεηο ηνπ ηεζη απηνχ γίλεηαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο
θαηάζηαζεο θαη ζαο δεηείηαη λα επηιέμεηε αλάκεζα ζε ηέζζεξηο απαληήζεηο ηη ζα ήηαλ πην
απνηειεζκαηηθφ λα θάλεηε γηα ηε δηαρείξηζε ηφζν ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ληψζεη ην άηνκν, φζν
θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε.
Παξφιν πνπ πεξηζζφηεξεο απφ κία αληηδξάζεηο κπνξεί λα είλαη απνδεθηέο, ζαο δεηείηαη λα
επηιέμεηε πνηα λνκίδεηε εζείο φηη ζα ήηαλ ε πην απνηειεζκαηηθή γηα εθείλν ην άηνκν ζηε
ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε.
Θπκεζείηε φηη δελ επηιέγεηε απαξαηηήησο απηφ πνπ εζείο ζα θάλαηε ή ηελ πην επγεληθή
αληίδξαζε, αιιά επηιέγεηε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηάζηαζε.

Ερωηήζεις
1. Ο ζπλάδειθνο ηνπ Λεπηέξε απνηπγράλεη λα δψζεη εγθαίξσο κηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία,
θάλνληαο θαη ηνλ Λεπηέξε λα θαζπζηεξήζεη ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα ηνπ. Ση ζα ήηαλ πην
απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν Λεπηέξεο;
(α) Να δνπιέςεη πην ζθιεξά γηα λα αλαπιεξψζεη ην ρακέλν ρξφλν.
(β) Να ζπκψζεη κε ηνλ ζπλάδειθν.
(γ) Να εμεγήζεη ζην ζπλάδειθν ηνπ ην επείγνλ ηεο θαηάζηαζεο.
(δ) Να κελ ζηεξηρηεί ζε απηφλ ηνλ ζπλάδειθν μαλά.

2. Ο Πέηξνο έρεη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ δελ έρνπλ νη ζπλάδειθνί ηνπ θαη ληψζεη φηη,
εμαηηίαο απηνχ, ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ είλαη κεγαιχηεξνο.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν Πέηξνο;
(α) Να κηιήζεη ζην αθεληηθφ ηνπ γη’ απηφ.
(β) Να αξρίζεη λα ςάρλεη γηα κηα λέα δνπιεηά.
(γ) Να είλαη πνιχ πεξήθαλνο γηα ηηο κνλαδηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο.
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(δ) Να κηιήζεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ γη’ απηφ.

3. Ζ Γεσξγία θαη ε Καηεξίλα κνηξάδνληαλ ην ίδην γξαθείν γηα ρξφληα, αιιά ε Γεσξγία βξήθε
θαηλνχξηα δνπιεηά θαη ε Καηεξίλα έραζε επαθή καδί ηεο.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ε Καηεξίλα;
(α) Απιά λα απνδερηεί φηη έθπγε θαη φηη ε θηιία ηέιεησζε.
(β) Να ηειεθσλήζεη ζηελ Γεσξγία θαη λα ηεο δεηήζεη λα βγνπλ γηα θαγεηφ ή θαθέ γηα λα πνπλ
ηα λέα ηνπο.
(γ) Να επηθνηλσλήζεη κε ηε Γεσξγία θαη λα θαλνλίζεη λα ηα πνπλ, αιιά παξάιιεια λα γίλεη θίιε
κε ηελ αληηθαηαζηάηξηά ηεο.
(δ) Να αθηεξψζεη ιίγν ρξφλν ζην λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηνπο άιινπο ζην γξαθείν θαη λα θάλεη
λέεο θηιίεο.

4. Ο Μαλψιεο ζέιεη αθφκε ιίγα κφλν ρξφληα γηα λα βγεη ζηε ζχληαμε, φηαλ αλαθαιχπηεη φηη ε
ζέζε ηνπ δελ ζα ππάξρεη πηα. Ο ίδηνο ζα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη, αιιά ζε κία δνπιεηά κε
ιηγφηεξν θχξνο.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν Μαλώιεο;
(α) Να αλαινγηζηεί πξνζεθηηθά ηηο επηινγέο ηνπ θαη λα ηηο ζπδεηήζεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.
(β) Να κηιήζεη γη’ απηφ ζην αθεληηθφ ηνπ ή ζηε δηνίθεζε.
(γ) Να απνδερηεί ηελ θαηάζηαζε, αιιά λα ληψζεη αθφκε πηθξακέλνο γη’ απηφ.
(δ) Να παξαηηεζεί απφ απηή ηε δνπιεηά.

5. Ο σηήξεο μεθηλάεη κηα λέα δνπιεηά φπνπ δελ μέξεη θαλέλαλ θαη δηαπηζηψλεη φηη θαλέλαο δελ
είλαη ηδηαηηέξσο θηιηθφο.
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Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν ωηήξεο;
(α) Να πεξλάεη θαιά κε ηνπο θίινπο ηνπ εθηφο σξψλ εξγαζίαο.
(β) Να ζπγθεληξσζεί ζην λα θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ ζηε λέα ηνπ εξγαζία.
(γ) Να πξνζπαζήζεη λα κηιάεη ζηνπο άιινπο θαη ν ίδηνο λα είλαη θηιηθφο.
(δ) Να παξαηηεζεί απφ ηε δνπιεηά θαη λα βξεη κία κε θαιχηεξν πεξηβάιινλ.

6. Ο Αλδξέαο κεηαθνκίδεη απφ ηελ πφιε φπνπ κέλνπλ νη θίινη θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. Γηαπηζηψλεη
φηη νη θίινη ηνπ θαηαβάιινπλ κηθξφηεξε πξνζπάζεηα λα θξαηήζνπλ επηθνηλσλία καδί ηνπ, απ’
φζν λφκηδε φηη ζα θαηέβαιαλ.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν Αλδξέαο;
(α) Να πξνζπαζήζεη λα πξνζαξκνζηεί ζηε δσή ηεο λέαο πφιεο ζπκκεηέρνληαο εθεί ζε ιέζρεο
θαη δξαζηεξηφηεηεο.
(β) Να πξνζπαζήζεη λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο, αιιά λα πξνζπαζήζεη επίζεο λα γλσξίζεη
αλζξψπνπο ζηε λέα ηνπ πφιε.
(γ) Να αθήζεη ηνπο παιηνχο ηνπ θίινπο πνπ θάλεθαλ αλαμηφπηζηνη.
(δ) Να πεη ζηνπο θίινπο ηνπ φηη ηνλ έρνπλ απνγνεηεχζεη πνπ δελ επηθνηλψλεζαλ καδί ηνπ.

7. Ο Κψζηαο βξηζθφηαλ ζην εμσηεξηθφ γηα πνιχ θαηξφ θαη επηζηξέθεη γηα λα επηζθεθζεί ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ. Έρνπλ αιιάμεη πνιιά θαη ν Κψζηαο ληψζεη απνθνκκέλνο.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν Κώζηαο;
(α) Σίπνηα. Ζ θαηάζηαζε ζα αιιάμεη απφ κφλε ηεο ζχληνκα.
(β) Να πεη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ φηη ληψζεη απνθνκκέλνο.
(γ) Να αθηεξψζεη ρξφλν αθνχγνληαο πξνζεθηηθά θαη ζπκκεηέρνληαο θαη πάιη
(δ) Να ζθεθηεί φηη νη ζρέζεηο κπνξεί λα αιιάδνπλ κε ηνλ θαηξφ.
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8. Οη γνλείο ηνπ Μπάκπε θνληεχνπλ ηα ελελήληα θαη δνπλ ζε έλα ζπίηη κφλνη ηνπο. Ο Μπάκπεο
αλεζπρεί φηη ρξεηάδνληαη θάπνηα βνήζεηα, αιιά εθείλνη ην αξλνχληαη ζπκσκέλα θάζε θνξά πνπ
ζίγεη ην δήηεκα.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν Μπάκπεο;
(α) Να ηνπο επηζθέπηεηαη ζπρλά θαη λα βάιεη θαη άιινπο λα παξαθνινπζνχλ αλ ρξεηάδνληαη θάηη
θαη αλ είλαη θαιά
(β) Να πηζηέςεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ γνληψλ ηνπ φηη είλαη θαιά.
(γ) Να ζπλερίζεη λα εθθξάδεη ζηνπο γνλείο ηνπ ηηο αλεζπρίεο ηνπ, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπο.
(δ) Να αλαγθάζεη ηνπο γνλείο ηνπ λα κεηαθνκίζνπλ ζε έλα γεξνθνκείν.

9. Ο Νίθνο έγηλε δεθηφο ζε κία αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ζέζε ζε κηα δηαθνξεηηθή ρψξα απφ ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ, κε ηελ νπνία είλαη πνιχ δεκέλνο. Απηφο θαη ε γπλαίθα ηνπ απνθαζίδνπλ φηη
αμίδεη ηνλ θφπν λα κεηαθνκίζνπλ.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν Νίθνο;
(α) Να ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δελ ζα έπξεπε λα έρεη θάλεη αίηεζε γηα ηε δνπιεηά, εάλ δελ ήζειε
λα θχγεη.
(β) Να δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζεη επαθή, φπσο
εβδνκαδηαία ηειεθσλήκαηα ή ειεθηξνληθά κελχκαηα (emails).
(γ) Να ζθεθζεί ηηο κεγάιεο επθαηξίεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη απηή ε αιιαγή.
(δ) Να κελ δερζεί ηε ζέζε.

10. Ζ Μαηίλα απαληάεη ζην ηειέθσλν θαη καζαίλεη φηη θάπνηνη ζηελνί ζπγγελείο βξίζθνληαη ζην
λνζνθνκείν ζε θξίζηκε θαηάζηαζε.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ λα θάλεη ε Μαηίλα;
(α) Να αθήζεη ηνλ εαπηφ ηεο λα θιάςεη θαη λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη γηα φζν
ρξφλν ζειήζεη.
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(β) Να κηιήζεη ζε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο έηζη ψζηε λα εξεκήζεη, λα κάζεη ηη ζπκβαίλεη,
θαη έπεηηα λα επηζθεθζεί ην λνζνθνκείν.
(γ) Γελ ππάξρεη θάηη πνπ κπνξεί λα θάλεη.
(δ) Να πάεη ζην λνζνθνκείν θαη λα ξσηήζεη ην πξνζσπηθφ γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο.

11. Ο Βαζίιεο μεθηλά ζπνπδέο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη δελ έρεη πιένλ ην ρξφλν, αιιά νχηε
θαη ηα ρξήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνπφλεζε πδαηνζθαίξηζεο (water polo), ζηελ νπνία
πήγαηλε κέρξη ηψξα θαη ήηαλ κάιηζηα αξθεηά θαιφο. Παξφιν πνπ ηνπ αξέζεη λα κειεηά γηα ηηο
ζπνπδέο ηνπ, ηνπ ιείπεη ε πξνπφλεζε.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν Βαζίιεο;
(α) Να ζπγθεληξσζεί ζηα καζήκαηα ηνπ γηα λα νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ.
(β) Να κάζεη εάλ ππάξρεη θάπνηνο ηνπηθφο αζιεηηθφο φκηινο ή θάπνην ιηγφηεξν αθξηβφ θαη
ιηγφηεξν ρξνλνβφξν άζιεκα.
(γ) Να ζθεθζεί ζνβαξά ηη είλαη πην ζεκαληηθφ γη’ απηφλ, ην άζιεκα ή νη ζπνπδέο.
(δ) Να ελεκεξσζεί γηα αζιεηηθέο ππνηξνθίεο ή θιεξνδνηήκαηα.

12. Ο Γξεγφξεο κφιηο απνθάζηζε λα επηζηξέςεη ζηηο ζπνπδέο ηνπ ζην παλεπηζηήκην, ηηο νπνίεο
είρε παξαηήζεη γηα αξθεηά ρξφληα. Πεξηηξηγπξίδεηαη απφ λεφηεξνπο ζπνπδαζηέο πνπ θαίλνληαη
πνιχ ζίγνπξνη γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ν ίδηνο δελ είλαη βέβαηνο φηη κπνξεί λα ηνπο
αληαγσληζηεί.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν Γξεγόξεο;
(α) Να επηθεληξσζεί ζηε δσή ηνπ εθηφο παλεπηζηεκίνπ.
(β) Να κειεηάεη ζθιεξά θαη λα παξαθνινπζεί φιεο ηηο δηαιέμεηο.
(γ) Να κηιάεη κε άιινπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε απηφλ.
(δ) Να ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη είλαη θαιχηεξνο απφ ηνπο λεφηεξνπο ζπνπδαζηέο, θαζψο έρεη
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πεξηζζφηεξε εκπεηξία δσήο.

13. H Γέζπνηλα δελ έρεη κηιήζεη ζηνλ αληςηφ ηεο γηα κήλεο, παξφιν πνπ νη δπφ ηνπο είραλ ζηελή
ζρέζε ζην παξειζφλ. Σνπ ηειεθσλεί, αιιά απηφο κπνξεί λα κηιήζεη κφλν γηα πέληε ιεπηά.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ε Γέζπνηλα;
(α) Να ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη κεγαιψλεη θαη κπνξεί λα κε ζέιεη πηα λα πεξλάεη ηφζν ρξφλν κε ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ.
(β) Να πξνγξακκαηίζεη λα ηνλ επηζθεθζεί θαη λα θάλνπλ κία θηιηθή ζπδήηεζε.
(γ) Να θαηαιάβεη φηη νη ζρέζεηο αιιάδνπλ, αιιά λα ζπλερίζεη λα ηνπ ηειεθσλεί αλά δηαζηήκαηα.
(δ) Να ζπγρπζηεί, αιιά λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα κπνξεί λα θάλεη γη’
απηφ.

14. Ο Σάθεο πάληα αζρνιείηαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε, αιιά γηα κηα πνιχ ζχλζεηε
δνπιεηά ην αθεληηθφ ηνπ αλαζέηεη ην έξγν ζε έλαλ ζπλάδειθφ ηνπ, αληί ζε απηφλ. Ο Σάθεο
αλαξσηηέηαη θαηά πφζν ην αθεληηθφ ηνπ λνκίδεη φηη δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί ζεκαληηθέο
δνπιεηέο.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν Σάθεο;
(α) Να πηζηέςεη φηη απνδίδεη θαιά θαη φηη ζα ηνπ δνζεί ε επφκελε ζχλζεηε δνπιεηά.
(β) Να θάλεη θαιή δνπιεηά ψζηε λα ηνπ δνζνχλ ζχλζεηα έξγα ζην κέιινλ.
(γ) Να ξσηήζεη ην αθεληηθφ ηνπ γηαηί δφζεθε ε δνπιεηά ζηνλ ζπλάδειθφ ηνπ
(δ) Να κελ αλεζπρήζεη γη’ απηφ εθηφο θη αλ ζπκβεί μαλά.
15. Ζ Μίλα θαη ε θνπληάδα ηεο ζε γεληθέο γξακκέο ηα πάλε θαιά, θαη ε θνπληάδα ηεο θπιάεη
ζπρλά ηα παηδηά έλαληη κηθξήο ακνηβήο. Σειεπηαία θαζαξίδεη επίζεο ηζηνχο αξάρλεο θαη
ζρνιηάδεη ηελ αθαηαζηαζία ηνπ ζπηηηνχ, γεγνλφο πνπ ε Μίλα βξίζθεη πξνζβιεηηθφ.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ε Μίλα;
(α) Να πεη ζηελ θνπληάδα ηεο φηη απηά ηα ζρφιηα ηελ ζηελαρσξνχλ.
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(β) Να πάξεη κηα λέα κπέηκπηζηηεξ (baby-sitter).
(γ) Να είλαη επγλψκσλ πνπ θαζαξίδεη ην ζπίηη ηεο ρσξίο επηπιένλ ακνηβή.
(δ) Να ηεο πεη λα αζρνιείηαη κφλν κε ηα παηδηά θαη λα κελ θαζαξίδεη.

16. Ο Σάθεο είλαη ζρεδφλ ζίγνπξνο φηη ε εηαηξεία ζηελ νπνία εξγάδεηαη, ζα πησρεχζεη, νπφηε
θηλδπλεχεη λα ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε εηαηξεία θαη δελ έρεη αλαθνηλσζεί
θάηη επίζεκα.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν Σάθεο;
(α) Να κάζεη ηη ζπκβαίλεη θαη λα ζπδεηήζεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.
(β) Να πξνζπαζήζεη λα ζψζεη ηελ εηαηξεία απφ ηελ πηψρεπζε, δνπιεχνληαο πεξηζζφηεξν.
(γ) Να αξρίζεη λα θάλεη αηηήζεηο γηα άιιεο δνπιεηέο.
(δ) Να ζεσξήζεη απηά ηα γεγνλφηα σο κηα επθαηξία γηα έλα λέν μεθίλεκα.

17. Έλαο απαηηεηηθφο πειάηεο απαζρνιεί πνιχ απφ ηνλ ρξφλν ηεο Σδέλεο θαη κεηά δεηάεη λα
κηιήζεη ζην αθεληηθφ ηεο Σδέλεο γηα ηελ απφδνζή ηεο. Παξφιν πνπ ην αθεληηθφ ηεο Σδέλεο ηε
δηαβεβαηψλεη φηη ε απφδνζή ηεο είλαη θαιή, ε Σδέλε αηζζάλεηαη ζπγρπζκέλε.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ε Σδέλε;
(α) Να ην ζπδεηήζεη κε ηνπο θίινπο ή ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο.
(β) Να αγλνήζεη ην πεξηζηαηηθφ θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε εξγαζία ηεο.
(γ) Να εξεκήζεη παίξλνληαο βαζηέο αλάζεο ή πεγαίλνληαο κηα ζχληνκε βφιηα.
(δ) Να ζθεθζεί φηη ππήξμε επηηπρεκέλε ζην παξειζφλ θαη φηη δελ είλαη δηθφ ηεο ιάζνο πνπ απηφο
ν πειάηεο είλαη δχζθνινο.

18. Ο Κψζηαο έθαλε πνιιέο κηθξήο δηάξθεηαο δνπιεηέο ζε κία επηρείξεζε, αιιά είλαη
ελζνπζηαζκέλνο πνπ ζα μεθηλήζεη θάηη θαηλνχξγην ζε κηα δηαθνξεηηθή επηρείξεζε. Ο παηέξαο
ηνπ, ρσξίο λα ην πνιπζθεθηεί, ζρνιηάδεη φηη πηζαλφηαηα ζα αληέμεη έμη κήλεο. Ση ζα ήηαλ πην
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απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν Κώζηαο;
(α) Να πεη ζηνλ παηέξα ηνπ φηη θάλεη κεγάιν ιάζνο.
(β) Να ηνπ απνδείμεη φηη θάλεη ιάζνο κε ην λα δνπιέςεη ζθιεξά γηα λα επηηχρεη ζηε λέα ηνπ
δνπιεηά.
(γ) Να ζθεθζεί ηα ζεηηθά ηεο λέαο δνπιεηάο.
(δ) Να αγλνήζεη ηα ζρφιηα ηνπ παηέξα ηνπ.

19. Ο Νίθνο πξέπεη λα θάλεη εγρείξηζε πξνζηάηε θαη είλαη ηξνκαγκέλνο, γηαηί έρεη αθνχζεη φηη
είλαη αξθεηά επψδπλν.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν Νίθνο;
(α) Να ελεκεξσζεί φζν δπλαηφλ θαιχηεξα γηα ηε δηαδηθαζία θαη λα επηθεληξσζεί ζην λα
εξεκήζεη.
(β) Να απαζρνιείηαη ζην κεηαμχ κε άιια πξάγκαηα, ψζηε λα κελ ζθέθηεηαη ηελ επηθείκελε
εγρείξεζε.
(γ) Να ζπδεηήζεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ γηα ηελ αλεζπρία ηνπ.
(δ) Να ζπδεηήζεη κε ην γηαηξφ ηνπ γηα ην πψο αθξηβψο ζα γίλεη.

20. ηελ Δηξήλε έγηλε επίζεκε πξνεηδνπνίεζε, επεηδή κπήθε ζε απαγνξεπκέλε δψλε. Γελ είρε
φκσο ελεκεξσζεί πνηέ φηη ε δψλε απηή ήηαλ απαγνξεπκέλε θαη ζα ράζεη ηε δνπιεηά ηεο εάλ
πάξεη άιιεο δχν πξνεηδνπνηήζεηο, πξάγκα πνπ ζεσξεί άδηθν.
Ση ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ε Δηξήλε;
(α) Να ζθεθηεί πφζν άδηθν είλαη απηφ.
(β) Να απνδερηεί ηελ πξνεηδνπνίεζε θαη λα πξνζέρεη, ψζηε λα κελ κπεη ζην εμήο ζε
απαγνξεπκέλε δψλε.
(γ) Να εμεγήζεη φηη δελ ήμεξε φηη ε δψλε απηή ήηαλ απαγνξεπκέλε.
(δ) Να πάξεη κεξηθέο βαζηέο αλάζεο θαη λα εξεκήζεη.
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21. Μία θίιε ηεο Ρίαο παξαηεξεί φηη ηα δηθά ηεο κηθξά παηδηά θαίλεηαη λα αλαπηχζζνληαη πην
γξήγνξα απφ ηα παηδηά ηεο Ρίαο. Ζ Ρία δηαπηζηψλεη φηη απηφ είλαη αιήζεηα. Ση ζα ήηαλ πην
απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ε Ρία;
(α) Να ζπδεηήζεη ην ζέκα κε κηα άιιε θίιε ηεο.
(β) Να αληηκεησπίζεη κε ζπκφ ηε θίιε ηεο πνπ ιέεη ηέηνηα πξάγκαηα.
(γ) Να ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ηα παηδηά αλαπηχζζνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο.
(δ) Να κηιήζεη κε έλα γηαηξφ ζρεηηθά κε ην πνηνη είλαη νη θπζηνινγηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο.

22. Ο Θφδσξνο θάλεη κηα κεγάιε νηθνγελεηαθή ζπγθέληξσζε γηα λα γηνξηάζνπλ ηε κεηαθφκηζή
ηνπ ζην θαηλνχξην ηνπ ζπίηη. Θέιεη φια λα πάλε θαιά θαη είλαη ιίγν αγρσκέλνο γη’ απηφ. Ση ζα
ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό λα θάλεη ν Θόδωξνο;
(α) Να κηιήζεη κε θίινπο θαη ζπγγελείο γηα λα εξεκήζεη
(β) Να πξνζπαζήζεη λα εξεκήζεη, πεγαίλνληαο κηα βφιηα ή λα ραιαξψζεη παίξλνληαο βαζηέο
αλάζεο.
(γ) Να πξνεηνηκαζηεί εγθαίξσο, ψζηε λα έρεη φ,ηη ρξεηάδεηαη.
(δ) Να δερηεί φηη ηα πξάγκαηα δελ πξφθεηηαη λα είλαη ηέιεηα, αιιά ε νηθνγέλεηα ζα ηνλ
θαηαιάβεη.
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