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Αυτή η διπλωματική εργασία υποβάλλεται από την συγγραφέα της ως μερική
εκπλήρωση των απαιτήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Υπεύθυνα δηλώνεται ότι, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει συγγραφεί από
την Υπογράφουσα και δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει αξιολογηθεί στο πλαίσιο άλλου
μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού τίτλου σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
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Περίληψη
Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να εξεταστεί η σχέση της σκοτεινής τριάδας στην ηγεσία με τη
συναισθηματική νοημοσύνη και τα ηγετικά στυλ. Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 100 ανώτερων στελεχών
από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και τους χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο TEI-Que
Short Form των Petridis και Furnham (2006) για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, το
ερωτηματολόγιο με βάση τα έξι ηγετικά στυλ του Goleman (Goleman, 2000) και το ερωτηματολόγιο
Dirty Dozen των Jonason και Webster (2010) για τη μέτρηση της σκοτεινής τριάδας. Τα
αποτελέσματα έδειξαν θετική συσχέτιση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη και τα ηγετικά
στυλ και αρνητική ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη και τη σκοτεινή τριάδα, ενώ εξίσου
αρνητική συσχέτιση εμφανίστηκε ανάμεσα στη σκοτεινή τριάδα και τα θετικά στυλ ηγεσίας
(«δημοκρατικό», «οραματικό», «συνεργατικό» και «υποστηρικτικό»). Έπειτα, επιχειρήθηκε η
δημιουργία ενός εννοιολογικού μοντέλου που εξετάστηκε με χρήση μοντέλου δομικών εξισώσεων
στο σύστημα AMOS v22, όπου η συναισθηματική νοημοσύνη λειτουργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα
στη σκοτεινή τριάδα και την αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητα των ηγετών. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοντέλο επιβεβαιώθηκε. Παράλληλα φάνηκε πως η ηλικία επηρεάζει τη
συναισθηματική νοημοσύνη και τα χρόνια προϋπηρεσίας τα ηγετικά στυλ. Τα ευρήματα συμφώνησαν
με την βιβλιογραφία, ενώ συζητήθηκαν οι εφαρμογές που θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα ευρήματα
στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως και οι περιορισμοί και οι προτάσεις για περαιτέρω
έρευνα.
Λέξεις-Κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, σκοτεινή τριάδα, ηγετικά στυλ
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Abstract
At the present study the relationship between dark triad in leadership, emotional intelligence and
leadership styles was examined. The sample consisted of 100 senior level managers from companies
in private sector in Greece. As measurement instruments TEI-Que Short Form (Petridis & Furnham,
2006) was used for emotional intelligence, Dirty Dozen for the Dark Triad (Jonason & Webster, 2010)
and an inventory based on six leadership styles by Goleman (2010). Results showed that there was a
positive correlation between emotional intelligence and leadership styles, negative correlation between
emotional intelligence and dark triad and also negative correlation between dark triad and positive
leadership styles ( “democratic”, “visionary”, “affiliate” and “coaching”). Furthermore, a conceptual
model was tested through the structural equation modeling method using AMOS v22, where emotional
intelligence works as a mediator between dark triad and perceived self-efficacy. Results showed that
the conceptual model was confirmed. At the same time results also showed that age has an influence in
emotional intelligence and working experience has an influence in leadership styles. Findings were in
agreement with literature review and implications for Human Resource Management were discussed.
Limitations of the present study and suggestions for further research are also discussed.
Key-words: emotional intelligence, dark triad, leadership styles
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Ο όρος ηγεσία είναι στενά συνυφασμένος με κάτι το θετικό. Παρόλο που η ηγεσία έχει πολλά
μελανά σημεία οι περισσότερες έρευνες περιστρέφονται γύρω από τους παράγοντες που
χαρακτηρίζουν ή οδηγούν στην αποτελεσματική ηγεσία και κυρίως στα κομμάτια αυτά της
προσωπικότητας ενός ατόμου που τον καθιστούν χαρισματικό ηγέτη (π.χ. Big Five) (De Hoogh,
Hartog & Koopman, 2005). Η πραγματικότητα όμως στους ιδιωτικούς οργανισμούς αρκετές φορές
είναι άλλη. Οι κατέχοντες ηγετικές θέσεις πολλές φορές εκμεταλλεύονται την εξουσία τους και την
καταχρώνται στο βωμό του προσωπικού συμφέροντος. Η πλειονότητα ωστόσο των ερευνών που
έχουν πραγματοποιηθεί έχει δείξει μια θετική σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη και την
ηγεσία (Iordanoglou, 2007) , γεγονός που δεν ισχύει στους ηγέτες που εμφανίζουν «σκοτεινές»
συμπεριφορές. Μια τέτοια περίπτωση είναι η σκοτεινή τριάδα στην ηγεσία όπου χωρίζεται σε
ναρκισσισμό, μακιαβελισμό και ψυχοπάθεια και περιγράφει άτομα με φιλοδοξίες που είναι ικανά να
κάνουν τα πάντα για να πάρουν στα χέρια τους την εξουσία και να μπορούν να χειρίζονται τους
άλλους ανθρώπους και να τους κάνουν πιστούς ακολούθους τους (Jonason & Webster, 2010).
Παράλληλα δεν είναι λίγες οι φορές που τα στελέχη της ΔΑΔ καλούνται να αντιμετωπίσουν
καταστάσεις όπως ο απουσιασμός, οι αποχωρήσεις, το κακό employer branding κ.α. το οποίο όπως
έχει βρεθεί από την διερεύνηση της σχέσης του μοντέλου αλληλεπίδρασης ηγέτη-μέλους με τις
αποχωρήσεις , έχει σημαντική επίδραση στο ρυθμό των αποχωρήσεων όταν είναι χαμηλή η ποιότητα
αυτής της αλληλεπίδρασης (έλλειψη εμπιστοσύνης, χαμηλός σεβασμός και έλλειψη αφοσίωσης)
(Griffeth and Hom, 2001). Για παράδειγμα, τα άτομα με υψηλές βαθμολογίες στην ψυχοπάθεια
θεωρούνται από τους υφισταμένους και συνεργάτες τους ότι δεν είναι άξια εμπιστοσύνης, ενώ ακόμη
και το κομμάτι εκείνο των ναρκισσιστών ηγετών που κρατάνε κοντά τους άτομα στον οργανισμό που
χαίρουν ιδιαίτερης μεταχείρισης από εκείνους και τα εκπαιδεύουν προκειμένου να νιώθουν
ευγνωμοσύνη προς τον ηγέτη (Morf και Rhodewalt, 2001), μπορεί εξίσου να οδηγήσει σε
αποχωρήσεις καθώς καθίστανται ελκυστικοί κι από άλλες εταιρείες (Morrow, Suzuki, Crum, Ruben &
Pautsch, 2005). Η σκοτεινή τριάδα, ενώ έχει μελετηθεί με τη συναισθηματική νοημοσύνη πολλές
φορές και έχει φανεί ότι υπάρχει αρνητική σχέση, ιδιαίτερα με τον μακιαβελισμό και την ψυχοπάθεια
(Miao, Humphrey, Qian & Pollack, 2019), υπάρχουν περιπτώσεις που τα άτομα με υψηλό
ναρκισσισμό κατά βάση, εμφανίζουν γνωστική ενσυναίσθηση προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την
ίδια την αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να
τους χειριστούν κατάλληλα και να εξυπηρετηθεί ο προσωπικός τους στόχος (Wai και Tiliopoulos,
2012). Πιο περιορισμένη είναι ωστόσο η έρευνα της σκοτεινής τριάδας με τα ηγετικά στυλ.
Η μελέτη των στελεχών των επιχειρήσεων που εμφανίζουν συμπεριφορές σκοτεινής τριάδας,
και ιδιαίτερα η διερεύνηση της σχέσης που έχουν αυτές οι συμπεριφορές με τη συναισθηματική
νοημοσύνη και την επιλογή ηγετικών στυλ, κρίνεται αρκετά σημαντική. Αυτό συμβαίνει καθώς
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τέτοιου είδους συμπεριφορές εκδηλώνονται συστηματικά στις επιχειρήσεις και οι μελέτες γύρω από
την σύνδεση που προτείνεται στην παρούσα έρευνα είναι σχετικά περιορισμένες. Παράλληλα, έχει
αξία για την Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, μιας και η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και
όλες οι διεργασίες που κινούνται γύρω από αυτή τη διαχείριση πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
οποιαδήποτε μεταβλητή έχει σημασία για τον οργανισμό και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει όταν
αυτά τα άτομα υπάρχουν μέσα στον οργανισμό και μέσω της γνώσης να είναι προετοιμασμένοι να
αντιμετωπίσουν ή και μετέπειτα να προβλέψουν τις συνέπειες και να δράσουν καταλλήλως.
Η παρούσα έρευνα προτείνει πως, γνωρίζοντας ότι ένας ηγέτης ή υποψήφιος ηγέτης
παρουσιάζει υψηλή βαθμολογία σε συμπεριφορές της σκοτεινής τριάδας, θα εμφανίζει χαμηλό δείκτη
συναισθηματικής νοημοσύνης και συνακόλουθα θα ακολουθήσει θετικά ή αρνητικά στυλ ηγεσίας,
ενώ θα μπορεί να προβλεφθεί και η αντίληψη του για την αποτελεσματικότητα του. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα να είναι σε θέση τα στελέχη ΔΑΔ να γνωρίζουν τι να αναμένουν και με τη σωστή
προετοιμασία να ανταποκρίνονται κατάλληλα και στις ανάγκες των ηγετών που ανήκουν στην
σκοτεινή τριάδα, αλλά και των υφισταμένων τους που καλούνται να τους αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Όχι μόνο γίνεται πιο λειτουργική η διαδικασία, αλλά προσφέροντας σε αυτά τα άτομα αυτά που τα
κινητοποιούν (π.χ. προοπτικές εξέλιξης καριέρας) και εξασφαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον και
για τις δύο μεριές, αυξάνεται και η πιθανότητα εκπλήρωσης των οργανωσιακών στόχων. Ο ηγέτης
είναι κινητοποιημένος, εμπνέει τους υφισταμένους του και εκείνοι κινούνται προς έναν κοινό στόχο,
αυτόν του ηγέτη. Τα συναισθήματα του ηγέτη μεταδίδονται στους υφιστάμενους, επηρεάζοντας
μεταξύ άλλων σημαντικές μεταβλητές όπως είναι η εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση. Η
διάρθρωση λοιπόν της παρούσας έρευνας σε διακριτά κεφάλαια παρουσιάζεται κάτωθι:
Στο Κεφάλαιο 1 πραγματοποιείται η παρουσίαση του ερευνητικού προβλήματος και του
πλαισίου που πυροδότησε την πραγματοποίησή της. Έπειτα, τονίζεται η σημασία της έρευνας για τον
κόσμο των επιχειρήσεων και σε τι ακριβώς στοχεύει, όπως και η διάρθρωση των κεφαλαίων της.
Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που έχει καταρτιστεί πάνω στις
μεταβλητές της συναισθηματικής νοημοσύνης, της σκοτεινής τριάδας και των ηγετικών στυλ. Πρώτα
γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα της ηγεσίας και των θεωρητικών μοντέλων αυτής και έπειτα
αναλύονται οι μεταβλητές των ηγετικών στυλ, της σκοτεινής τριάδας και της συναισθηματικής
νοημοσύνης. Πέραν των θεωρητικών πλαισίων της κάθε μεταβλητής, αναφέρονται άρθρα και μελέτες
που έχουν φανεί να συνδέουν τις μεταβλητές μεταξύ τους όπως και έρευνες-ευρήματα που στηρίζουν
θεωρητικά τις ερευνητικές υποθέσεις που έχουν τεθεί από τον ερευνητή και είναι στο σύνολο τους 6.
Εκτός από την διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων, ανακοινώνεται πως θα επιχειρηθεί η
ανάπτυξη ενός εννοιολογικού μοντέλου, όπου η σκοτεινή τριάδα προβλέπει αρνητικά τη
συναισθηματική νοημοσύνη και η συναισθηματική νοημοσύνη λειτουργεί ως μεσάζων και μέσω
αυτής η σκοτεινή τριάδα προβλέπει την αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητα των ηγετών.

10
«Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»
Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται η μεθοδολογία έρευνας (ποσοτική έρευνα) που ακολούθησε ο
ερευνητής και οι λόγοι για τους οποίους έκανε αυτή την επιλογή. Σε αυτό το σημείο αναφέρονται οι
σχετικές πληροφορίες για τις οδηγίες βαθμολόγησης (παραγοντοποίηση, βαθμολογίες, αντίστροφες
ερωτήσεις και ερμηνεία των αριθμητικών αποτελεσμάτων) και τις πηγές των ερωτηματολογίων που
χρησιμοποιήθηκαν, ανάλυση συχνοτήτων για τη σκιαγράφηση του δείγματος της έρευνας και
πληροφορίες για την διαδικασία της έρευνας, τη διάρκεια της, την διάθεση της και τα προγράμματα
που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση (SPSS v24 και AMOS v22).
Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων σε δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος
παρουσιάζεται η περιγραφική στατιστική ανάλυση όπου αναλύονται οι περιγραφικοί στατιστικοί
δείκτες των μεταβλητών (Μέσοι όροι, Τυπικές Αποκλίσεις, αξιοπιστία με Cronbach a) και η σημασία
τους. Στο δεύτερο σκέλος εμφανίζεται η εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων μια προς μία όπου
περιγράφεται το είδος της ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε με την αντίστοιχη περιγραφή των
αποτελεσμάτων συνοδευμένα από τους πίνακες απεικόνισης όπως προέκυψαν.
Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται τελικώς η συζήτηση των αποτελεσμάτων όπου επιχειρήθηκε η
ερμηνεία των αναλύσεων και εξετάστηκε η ύπαρξη σύμπνοιας των αποτελεσμάτων με ευρήματα
προηγούμενων ερευνών. Ταυτόχρονα, συζητήθηκαν οι εφαρμογές των ευρημάτων στη ΔΑΔ επί τη
βάση όλων των λειτουργιών της και αναφέρθηκαν οι περιορισμοί της έρευνας και ενδεχόμενες
προτάσεις για περαιτέρω επιστημονική έρευνα γύρω από το θέμα.
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Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επί τη βάση της ηγεσίας και
της εξέλιξης της μέσα στα χρόνια και της εμφάνισης της στα οργανωσιακά πλαίσια. Παρουσιάζεται η
σχέση της με τα στυλ ηγεσίας που εφαρμόζονται ανά περίπτωση και η σύνδεση της με τη
συναισθηματική νοημοσύνη και την σκοτεινή τριάδα, όπως και ο τρόπος που όλα αυτά μαζί έχουν
επηρεάσει το οργανωσιακό γίγνεσθαι.

Ηγεσία
«Ορισμός και ιστορική αναδρομή. O ορισμός της ηγεσίας» συνοψίζεται ως «η διαδικασία
επηρεασμού της σκέψης , των συναισθημάτων , των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή
μεγάλης τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη) , με τέτοιο τρόπο ώστε πρόθυμα
και εθελοντικά με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να υλοποιήσουν
αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για
πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον» (Μπουραντάς,2005, σ. 10). Η ηγεσία αφορά στη διαδικασία εκείνη
όπου το υποκείμενο (ηγέτης) μπορεί να επηρεάσει ομάδες ανθρώπων ανεξαρτήτου μεγέθους και
τυπολογίας ως προς τον τρόπο σκέψης, του τι αισθάνονται, τι στάση κρατούν και πώς
συμπεριφέρονται , και αυτό γίνεται προκειμένου με δική τους επιθυμία και προθυμία να αποδώσουν
τα κάλλιστα σχετικά με την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της ομάδας που είναι προϊόν του
αυτοσκοπού της ομάδας και του προσανατολισμού στην εξέλιξη ή στο καλύτερο αύριο (Μπουραντάς,
2005 σ.10).
Η ηγεσία ως έννοια εμφανίζεται από πολύ νωρίς στην ιστορία της ανθρωπότητας και από τότε
έχει λάβει πολλές μορφές και εξελίξεις. Ξεκινώντας από την αρχαία Κίνα με την Τέχνη του Πολέμου
την οποία υποχρεούνταν να μελετούν οι στρατιωτικοί ηγέτες και στην ουσία περνάει το μήνυμα πως
όλα στον πόλεμο εξαρτώνται από έναν άνθρωπο, τον ηγέτη και εκείνος είναι επιτυχημένος όταν
αποφεύγει ανούσιες διαμάχες και όχι απλά όταν κερδίζει τις μάχες (Grint, 2011). Έτσι αφήνει ένα
ουσιαστικό μήνυμα για την ηγεσία, δηλώνοντας πως εάν δεν δώσει κανείς στον αντίπαλο του κάτι που
να έχει αξία για εκείνον καθώς αποχωρεί από την διαπραγμάτευση, τότε θα υπάρξει δυσκολία στο να
επιτευχθεί συμφωνία. Παράλληλα είναι σημαντικό ο ηγέτης να δεσμεύεται με το σκοπό και το ίδιο το
αντικείμενο της ηγεσίας (π.χ. έναν οργανισμό), ώστε να λειτουργεί παραδειγματικά για τους
συναδέλφους του, δείχνοντας ότι εξαρτάται και ο ίδιος απόλυτα από τον σκοπό αυτό και δεν ψάχνει
εύκολες εξόδους διαφυγής, με αποτέλεσμα να τους κινητοποιεί.
Τη σκυτάλη στην μελέτη της ηγεσίας αναλαμβάνει ο Πλάτωνας, ο οποίος υποστήριζε πως η
άνοδος της πολιτικής ηγεσίας ήταν κάτι που δεν προήγαγε τη δημοκρατία και τον πολιτισμό, καθώς οι
υποψήφιοι ηγέτες ασχολούνταν με τις ανησυχίες του όχλου, χρησιμοποιώντας αυτή τη γνώση
προκειμένου να τους χειραγωγήσουν με τη μορφή της ρητορικής μιας και ο όχλος θα ψήφιζε τον
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οποιονδήποτε του υποσχόταν αυτά που ήθελε να ακούσει (Grint, 2011). Με αυτό τον τρόπο, η
κοινωνία κινδυνεύει να οδηγηθεί στην καταστροφή της, μιας και δεν επιλέγεται ο πιο δεινός αλλά ο
καλύτερος δημαγωγός και ως κριτήριο ο Πλάτωνας προτείνει την αποδεδειγμένη εμπειρία που έχει
στο εκάστοτε αντικείμενο ο υποψήφιος ηγέτης. Ωστόσο, όσο υπήρχε η «ηθική» και η καλή πρόθεση
από τους υποψηφίους ήταν κάτι που έπειθε το κοινό παρά την έλλειψη γνώσης για το αντικείμενο. Η
τέχνη λοιπόν της πειθούς διδασκόταν κανονικά από τους σοφιστές, παρά τις αντιρρήσεις του
Πλάτωνα και των μαθητών του σχετικά με την ορθότητα της προσβασιμότητας σε όλους-καλούς και
κακούς ηγέτες- στη γνώση της ρητορικής χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν σημαντικές παράμετροι όπως
η τεχνογνωσία και η εμπειρία. Αυτό συνέβαινε μέχρι εωσότου ανέβηκαν στην εξουσία οι τύραννοι
που δεν χρειάζονταν τη ρητορική για να κυριαρχήσουν και φάνηκε να φθίνει η ιδέα της.
Αρκετές χιλιάδες χρόνια μετά ένα κείμενο ήρθε για να θέσει τις βάσεις για την ηγεσία με έναν
διαχρονικό τρόπο και δεν είναι άλλο από τον Ηγεμόνα του Μακιαβέλλι. Ήταν ένα από εκείνα τα
αναγνώσματα που είχαν απαγορευθεί από την εκκλησία εκείνη την εποχή (16ος αιώνας) και ο
συγγραφέας του το έγραψε θεωρώντας πως σκιαγραφεί την επικρατούσα πολιτική κατάσταση της
εποχής εκείνης, όχι σαν οδηγό για το πως θα έπρεπε να είναι (Grint, 2011). Έμπνευση αποτέλεσε η
χρονική στιγμή κατά την οποία η Ιταλία βρισκόταν υπό ξένη απειλή και προσπαθούσε να προτρέψει
τους ηγέτες προς κινητοποίηση στα όπλα. Ένα είδος ηγέτη που τον επηρέασε πολύ ήταν ο Καίσαρας
Βοργίας ο οποίος δολοφόνησε τον υπολοχαγό του όταν του έφερε έντονη αντίρρηση, ενώ προσκάλεσε
σε δείπνο όλους εκείνους που συνωμοτούσαν εναντίον του προκειμένου να τους δολοφονήσει και
εκείνους, προσφέροντας στον λαό της Φλωρεντίας ειδεχθή θεάματα. Έτσι, ο Μακιαβέλλι παρουσιάζει
τον Καίσαρα Βοργία ως παράδειγμα χρήσης της βίας ως εργαλείο για την επίτευξη της ειρήνης και
πως σε έναν κόσμο που δεν είναι ενάρετος το να είναι κανείς ενάρετος δεν τον βοηθά γιατί στο τέλος
θα ανέλθει ο μη ενάρετος. Συνεπώς πρέπει ο ηγέτης να μη φοβάται να προβαίνει σε πράξεις που δεν
είναι ενάρετες όταν το κρίνει ο ίδιος εάν πραγματικά θέλει να παραμείνει στην εξουσία. Προκειμένου
να εξυπηρετηθεί το γενικό καλό, ο ηγέτης πρέπει να κάνει οτιδήποτε μπορεί είτε είναι ενάρετο είτε όχι
και να προτιμά να τον φοβούνται ακόμη κι αν δεν τον αγαπούν* τουλάχιστον δε θα τον μισούν.

Κλασσικές θεωρίες ηγεσίας
Κατά τη διάρκεια μελέτης της ηγεσίας πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από έρευνες, που
έθεσαν τις βάσεις για την ηγεσία όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Αυτές ήταν οι θεωρίες
χαρακτηριστικών προσωπικότητας, οι συμπεριφοριστικές θεωρίες, οι θεωρίες συμπτώσεων και οι
μετασχηματιστικές θεωρίες.
Η πρώτη κατηγορία λοιπόν αναφέρεται στη θεωρία που θέλει τους ηγέτες να γεννιούνται ή να
αποκτούν μεγαλώνοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία τους καθιστούν ιδανικούς ηγέτες και
τους κάνουν να ξεχωρίζουν όταν αναλαμβάνουν θέσεις ηγεσίας. Τέτοια χαρακτηριστικά αποτελούν η
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συναισθηματική και διανοητική νοημοσύνη, η ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλίας, το δημιουργικό
πνεύμα κ.α.
Η συμπεριφοριστική θεωρία στον αντίποδα υποστηρίζει πως ο κάθε ένας από τους ανθρώπους
ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ή το πώς έχει μεγαλώσει, είναι σε θέση
με τη σωστή εκπαίδευση και προετοιμασία να γίνει ένας αποτελεσματικός ηγέτης ως προϊόν
συμπεριφορισμού. Αναλόγως λοιπόν με τον στόχο που θέτει ο ηγέτης εμπίπτει και σε διαφορετικές
κατηγορίες. Αφενός έχουμε εκείνον που στρέφει την προσοχή του στο ρόλο και τα καθημερινά του
καθήκοντα («στοχοκεντρικός») και εκείνον που χτίζει την ηγετική στρατηγική του με γνώμονα τον
ανθρώπινο παράγοντα («ανθρωποκεντρικός).
Μια πολύ σημαντική θεωρία, ωστόσο αποτελεί εκείνη που εξέφρασε ο Douglas McGregor
(1960), ο οποίος θεωρούσε πως υπάρχουν δύο είδη ηγετών τα οποία διαφέρουν απόλυτα μεταξύ τους
ως προς τη φύση αλλά κυρίως τα κίνητρα των ηγετών που τα εφαρμόζουν όπως και τα οργανωσιακά
αποτελέσματα που επιθυμούν να επιτύχουν. Η θεωρία αυτή είναι η θεωρία Χ και Ψ, όπου από την μια
μεριά είναι οι ηγέτες που θεωρούν τους εργαζομένους εκ φύσεως μη εργατικούς, μη
κινητοποιημένους και πως εργάζονται απλώς για να λαμβάνουν τον μισθό τους και πως είναι στο
δικό τους χέρι και μόνο να το διορθώσουν χρησιμοποιώντας συμπεριφοριστικές τεχνικές
καθοδήγησης μέσω τιμωρίας, απειλής και επιβράβευσης. Από την άλλη μεριά, η θεωρία Ψ
επικεντρώνεται περισσότερο στην ικανοποίηση που προσφέρει στην επιχείρηση η προσπάθεια που
καταβάλλουν οι εργαζόμενοι είτε σωματικά είτε πνευματικά είτε και τα δύο προς την επίτευξη του
στόχου τους, λαμβάνοντας για αυτήν κατά βάση προσωπική ικανοποίηση και αναλαμβάνοντας
προσωπικά την ευθύνη για την περάτωση του έργου τους, εκφράζοντας μια περισσότερο δημοκρατική
και συμμετοχική μορφή λειτουργίας στον οργανισμό. Ο έλεγχος και η εποπτεία εκ της διοικήσεως
είναι πιο περιορισμένα φαινόμενα και όλες οι οργανωσιακές διαδικασίες εμπίπτουν στο άμεσο
ενδιαφέρον όλων των εργαζομένων καθώς πλέον συμμετέχουν σε αυτές και αποκτούν μέρος της
ευθύνης για την επιτυχημένη πορεία του οργανισμού και δεν ζητούν αντάλλαγμα για αυτό καθώς η
προσωπική τους απόδοση, η απόδοση του οργανισμού και η ικανοποίηση τους είναι
ευθυγραμμισμένες με το ρόλο τους και την καθημερινότητά τους και δεν έχουν ανάγκη από
εξωτερικούς ενισχυτές. Προτείνεται ανά περιπτώσεις ο συνδυασμός των δύο θεωριών μιας και
υπάρχουν περιπτώσεις που το αυταρχικό κομμάτι αν και φαινομενικά αντενδείκνυται, είναι αναγκαίο
να εφαρμοστεί, όπως για παράδειγμα σε καταστάσεις κρίσης ή ακραίων αλλαγών που πρέπει να
υπάρχει σαφής κατεύθυνση από τη διοίκηση για την ομαλή εξέλιξη των γεγονότων.
Η επόμενη σειρά θεωριών υποστηρίζει πως η συνταγή για την αποτελεσματική ηγεσία ενός
οργανισμού είναι κάτι που δεν υφίσταται και δεν εξαρτάται από σταθμισμένους παράγοντες και
γεγονότα που λαμβάνουν χώρα. Κάθε κατάσταση είναι μοναδική και διαφορετική και χρίζει
ξεχωριστής αντιμετώπισης από τον ηγέτη, ο οποίος ο ίδιος θα αποφασίσει τι κρίνει σωστό να γίνει
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ανάλογα με το τι έχει απέναντι του, ποιες είναι οι παρούσες συνθήκες και δεδομένα και τα εργαλεία
που έχει για να δουλέψει.
Μια θεωρία ωστόσο που έχει υποστηριχθεί αρκετά είναι εκείνη που αφορά στον
μετασχηματιστικό ηγέτη. Αυτή λοιπόν περιγράφει τον ηγέτη εκείνο που είναι σε θέση να αναπτύσσει
μια υγιή αλληλεπίδραση με τους γύρω του, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην εδραίωση σταθερών
σχέσεων και σχέσεων εμπιστοσύνης που λειτουργούν ως κινητήριος δύναμη για τη βελτίωση των
αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας γενικότερα των ίδιων των ηγετών αλλά και των
υφισταμένων τους. Λειτουργούν ως πηγές έμπνευσης και αποτελούν πρότυπο για αυτούς λόγω των
χαρισμάτων της προσωπικότητας και της ηγεσίας τους με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ομαδικοί
στόχοι και κανόνες τους οποίους ακολουθούν όλοι πιστά καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα και το
αίσθημα ότι ανήκουν σε κάτι μεγαλύτερο ενώ ταυτόχρονα ταυτίζονται με τον ηγέτη και οτιδήποτε
συνεπάγεται με αυτόν, μεταμορφώνοντας τον στόχο του τελευταίου και σε δικό τους στόχο.
Ένα μοντέλο που στηρίζεται στην θεωρία των συγκυριών είναι αυτό του Fiedler (1967) όπου
ανάλογα την περίσταση που έχει να αντιμετωπίσει ο ηγέτης υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι
αντιμετώπισης και υιοθέτηση διαφορετικών στυλ ηγεσίας όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Χώρισε τους
ηγέτες σε αυτούς που κινητοποιούνται από τις σχέσεις που αναπτύσσουν με τα άλλα άτομα και
εκείνους που κινητοποιούνται από το έργο που αναλαμβάνουν. Εξετάστηκε το πώς κάθε ένας από
τους δύο τύπους ανταποκρίνεται σε όλους τους συνδυασμούς καταστάσεων ως προς τις μεταβλητές
που μελετώνται. Οι μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη είναι οι σχέσεις ανάμεσα στον ηγέτη και
τους υφισταμένους, η δομή του έργου και η ισχύς της θέσης που κατέχει ο ηγέτης. Φάνηκε λοιπόν πως
ο ηγέτης που κινητοποιείται από τη φύση του έργου αποδίδει σε μεγαλύτερο βαθμό όταν οι σχέσεις με
τους υφισταμένους είναι καλές, όταν υπάρχει δομή στο έργο, ενώ η δύναμη της θέσης τους δεν έπαιζε
τόσο σημαντικό ρόλο, ενώ οι κινητοποιημένοι από τις διαπροσωπικές σχέσεις ήταν πιο
αποτελεσματικοί σε όλους τους άλλους συνδυασμούς. Σαν επιλογή στυλ ηγεσίας προτείνεται ο
προσανατολισμός στο έργο όταν σκοράρει χαμηλά και στις σχέσεις και στη δομή και στη δύναμη της
εξουσίας. Αντίθετα προτείνεται ο προσανατολισμός στις σχέσεις όταν σκοράρει υψηλά στην πρώτη
κατηγορία και χαμηλά στις άλλες δύο.
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Εικόνα 1: Περιστασιακό Μοντέλο του Fiedler (1967).Πηγή: Fiedler, F. E. (1967). A Theory of Leadership Effectiveness.
New York: McGraw-Hill.

Ένα ακόμη μοντέλο που στηρίζεται στην επιλογή ηγετικού στυλ ανάλογα με την περίσταση
και τον προσανατολισμό στις σχέσεις ή στο έργο είναι των Hersey και Blanchard (1988), όπου στην
πρώτη περίπτωση ο ηγέτης δίνει τις εντολές και κατευθύνει τα άτομα με σαφήνεια προς το ρόλο και
τις ευθύνες που θα έχουν και ως αποτέλεσμα η επικοινωνία έρχεται από πάνω προς τα κάτω (topdown). Στην δεύτερη περίπτωση η επικοινωνία πραγματοποιείται οριζόντια από όλες τις πλευρές και
προάγεται η συζήτηση και ο διάλογος. Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή ανάμεσα σε αυτά τα
στυλ αποτελεί η στάση που κρατούν τα άτομα και το επίπεδο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται τη
δεδομένη στιγμή. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί τα τέσσερα στυλ ηγεσίας που προτείνουν εκείνοι,
τα οποία είναι το κατευθυντικό, το καθοδηγητικό, το υποστηρικτικό και το στυλ ανάθεσης (Εικόνα 2).
Για την επιλογή του τελευταίου στυλ πρέπει και η δέσμευση αλλά και οι ικανότητες των ατόμων να
είναι σε υψηλό επίπεδο και όταν η δεύτερη συνθήκη δεν ικανοποιείται τότε οδηγείται σε
κατευθυντικό στυλ. Αντίστοιχα, όταν δέσμευση και ικανότητα είναι χαμηλές προτείνεται ο
καθοδηγητικός τρόπος, ενώ όταν οι ικανότητες είναι σε υψηλό επίπεδο και η δέσμευση διακυμαίνεται
εφαρμόζεται ο υποστηρικτικός τύπος.
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Εικόνα 2: Καταστασιακά Ηγετικά Στυλ των Hersey & Blanchard(1988) Πηγή: Hersey, P., Blanchard, K. (1988). Management
of organizational behavior. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Τέλος, έχουμε τη θεωρία των Tannenbaum και Schmidt (1958), οι οποίοι θεωρητικά
τοποθετούνται στο ενδιάμεσο των προαναφερθέντων θεωριών και τις θεωρούν ως εκφραστές μια
ακραίας προσέγγισης, ενώ όσο μεγαλώνει η απόσταση από τα αυταρχικά στυλ τόσο μεγαλώνει και
συμμετοχή των εργαζομένων στα κοινά του οργανισμού. Έτσι εκείνοι αναγνώρισαν τέσσερα στυλ
ηγεσίας το «αυταρχικό» , το «πειστικό», το «συμβουλευτικό» και το «δημοκρατικό» με
υποκατηγορίες την «κατευθυντική» , «με προσανατολισμό στις σχέσεις» και την «συμμετοχική». Στο
«αυταρχικό» εμφανίζεται ένας ηγέτης που δίνει εντολές και δίνει έμφαση στο εξουσιαστικό κομμάτι
του ηγέτη , το «πειστικό» δίνει εξίσου εντολές που έχει λάβει ήδη αλλά το επικοινωνεί με σκοπό να
πείσει τους υφισταμένους να το δεχθούν, το «συμβουλευτικό» όπου οι εντολές συνοδεύονται και από
λήψη ερωτήσεων από τους εργαζομένους , το «δημοκρατικό» όπου κάνει την πρόταση του αλλά
λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της ομάδας την «κατευθυντική» όπου καταδεικνύει την προβληματική
κατάσταση ενώ υπολογίζει τις απόψεις της ομάδας και μετά λαμβάνει την απόφαση , «με
προσανατολισμό στις σχέσεις» όπου και πάλι αναφέρεται στο υπό μελέτη πρόβλημα θέτει τις
συντεταγμένες και η ευθύνη της απόφασης βαρύνει την ομάδα και την «συμμετοχική» όπου αφήνει
στην ευχέρεια της ομάδας να βρει το πρόβλημα, να συζητήσει τις εναλλακτικές και να καταλήξει σε
πόρισμα εντός των ορίων που έχει θέσει εκείνος. Η κατεύθυνση του μοντέλου είναι πως όσο η
αυταρχικότητα και η συγκεντρωτική εξουσία του ηγέτη απομακρύνεται τόσο τα άτομα της ομάδας
είναι πιο ελεύθερα με αποτέλεσμα να μένει χώρος για προσωπική ανάπτυξη τόσο των μελών όσο και
του ηγέτη (Tannenbaum και Schmidt, 1958).
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Ο χαρισματικός και μετασχηματιστικός ηγέτης
Μιλώντας για θεωρίες πάνω στον τομέα της ηγεσίας δε θα μπορούσε να παραληφθεί η
αναφορά στη χαρισματική ηγεσία όπως περιεγράφηκε πρώτα από τον Γερμανό κοινωνιολόγο Max
Weber (1920). Μέσα σε αυτές τις δύο λέξεις λοιπόν συνόψιζε τον άνθρωπο εκείνο που διαθέτοντας
μια σειρά από χαρακτηριστικά γνωρίσματα και αρετές καταφέρνει να γίνεται ελκυστικό για τα άτομα
γύρω του και έτσι να είναι σε θέση πλέον ισχύος και να ασκεί μεγάλη επιρροή. Ωστόσο, οι εποχές και
οι καταστάσεις στις οποίες αναφερόταν ήταν με άλλα δεδομένα και γι’ αυτό το λόγο τα τελευταία
χρόνια οι έρευνες έχουν στραφεί στην εφαρμογή αυτής της θεωρίας στους οργανισμούς που
αποτελούν και την πιο σύγχρονη μορφή ηγεσίας όπως και με την πιο ισχυρή παρουσία. Έτσι φάνηκε
πως οι σύγχρονοι χαρισματικοί ηγέτες έχοντας αυτά τα χαρακτηριστικά που τους κάνουν να
ξεχωρίζουν καταφέρνουν και ταυτίζονται με την παρούσα κατάσταση, το αξιακό σύστημα και τις
ανάγκες των υφισταμένων, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους και χτίζοντας ισχυρούς
συναισθηματικούς δεσμούς μεταλαμπαδεύοντας το προσωπικό του όραμα και στόχο. Οι ηγέτες αυτοί
χαρακτηρίζονται από δεινότητα στη μεταφορά μεγάλων ιδεών σε όλους τους ανθρώπους με τέτοιο
τρόπο ώστε να το αντιλαμβάνονται όλοι, από αισιοδοξία και ανάληψη ρίσκων, από καινοτόμες ιδέες
έξω από τις νόρμες και από τη δυνατότητα σχεδιασμού κοινού στόχου και οράματος αποτελώντας
πρότυπο προς μίμηση για τα άλλα άτομα.
Από την άλλη ο μετασχηματιστικός ηγέτης, ο οποίος συχνά συγχέεται με τον χαρισματικό,
περιεγράφηκε γλαφυρά ως προς τα χαρακτηριστικά του από τον Bass (1985). Αρχικά, επιδεικνύει
ενδιαφέρον για όλα τα μέλη της ομάδας ξεχωριστά και φροντίζει να υπάρχουν ευκαιρίες για μάθηση
για όλους ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Δεν φοβάται να αμφισβητήσει την πεπατημένη και
τους παραδοσιακούς τρόπους με τους οποίους γίνονται τα πράγματα και φροντίζει οι υφιστάμενοί του
να αποκτήσουν τέτοια ανοιχτή προοπτική στα προβλήματα, ενώ δεν βλέπει ως απειλή όταν δέχεται
νέες πληροφορίες από τα άλλα άτομα. Παράλληλα, εμπνέει τους υφισταμένους του με το όραμα και
τους στόχους που έχει χτίσει, με τέτοιο τρόπο που τα άτομα το κάνουν κτήμα τους και αποτελεί πλέον
και δικό τους όρμα προς την πραγματοποίηση του οποίου εργάζονται. Τέλος, ασκεί παραδειγματική
ηγεσία και οι υφιστάμενοι ακολουθούν και υιοθετούν τις συμπεριφορές εκείνου και πιστεύουν πολύ
και σε εκείνον αλλά και στο όραμα του.

Σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας
Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές στον τομέα της ηγεσίας ξέφυγαν από το μοτίβο της
κατηγοριοποίησης των ηγετών και εξέφρασαν θεωρίες που κινούνται σε διαφορετικό πλαίσιο. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θεωρία συμπεριφορικής πολυπλοκότητας των Dennison,
Hooljberg και Quinn (1995), όπου αναφέρεται στον ηγέτη εκείνο που μπορεί και εμφανίζει
«αντιφατικές συμπεριφορές» όταν αυτό είναι αναγκαίο χωρίς όμως να χάνει το αξιόπιστο και ακέραιο
του χαρακτήρα του ούτε την κατεύθυνση του. Αυτή είναι μια δεξιότητα που δίνει προβάδισμα στην
άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας, καθώς ο ηγέτης κρίνεται κατά βάση από τις πράξεις του και πρέπει

18
«Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»
να μπορεί να έχει ένα διευρυμένο συμπεριφορικό ρεπερτόριο, από το οποίο να μπορεί να εναλλάσσει
συμπεριφορές, οι οποίες βρίσκουν σωστή εφαρμογή στην κάθε περίσταση.
Το μοτίβο στο οποίο κινούνται οι ηγέτες που χαρακτηρίζονται από συμπεριφορική
πολυπλοκότητα συνοψίζεται στο μοντέλο ανταγωνιστικών αξιών του Quinn (1984,1988) και οι ρόλοι
που περιγράφονται τοποθετούνται σε έναν άξονα όπου καθέτως βρίσκεται η ευελιξία και η
σταθερότητα και στον οριζόντιο την εσωτερική και εξωτερική εστίαση. Οι ηγετικοί ρόλοι είναι
δώδεκα. Στο κομμάτι της ευελιξίας-εσωτερικής εστίασης υπήρχε η διοίκηση των ομάδων, των
διαπροσωπικών σχέσεων και της ανάπτυξης των άλλων ανθρώπων. Σε αυτόν της ευελιξίαςεξωτερικής εστίασης περιλαμβανόταν η διοίκηση καινοτομιών, συνεχούς βελτίωσης και μέλλοντος,
ενώ στο πεδίο σταθερότητας-εσωτερικής εστίασης η διοίκηση ενεργοποίησης, ανταγωνιστικότητας
και εξυπηρέτησης πελατών. Τέλος, στο κομμάτι σταθερότητας-εσωτερικής εστίασης υπαγόταν η
διοίκηση συντονισμού, ελέγχου και ένταξης. Ο ηγέτης ο οποίος είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε
αυτούς τους ρόλους και να μη θεωρεί πως είναι δύσκολο να συνδυαστούν, είναι και ο επιτυχημένος
ηγέτης.

Ηγετικά Στυλ
Ο Likert πρότεινε τέσσερα ηγετικά στυλ με βάση το κατά πόσο συμμετέχουν οι ηγέτες στη
λήψη των αποφάσεων και αναφέρονται ως συστήματα (Gonos & Gallo, 2013). Το πρώτο αναφέρεται
ως «Αυταρχικό», όπου ο ηγέτης κατέχει σε μεγάλο βαθμό την εξουσία, παίρνει ο ίδιος όλες τις
αποφάσεις (από πάνω προς τα κάτω) και δεν εμπιστεύεται τους υφισταμένους του. Απαιτεί την
απόλυτη πειθαρχία από τα άτομα και δεν δείχνει ενδιαφέρον για τι έχουν να πουν οι υφιστάμενοί του
ή το εάν θέλουν να πάρουν κάποια πρωτοβουλία, ενώ ως μέσο κινητοποίησης των εργαζομένων
χρησιμοποιεί την δημιουργία κλίματος φόβου και απειλής τιμωρίας με απουσία επιβράβευσης της
προσπάθειας. Το «Εκμεταλλευτικό» ομοιάζει με το προηγούμενο στυλ ως προς το συγκεντρωτικό
κομμάτι της εξουσίας, ωστόσο υπάρχει σε αυτή την περίπτωση επικοινωνία με τους υφισταμένους,
καθώς ο ηγέτης ζητά τις πληροφορίες και τις ιδέες των υφισταμένων σε διάφορες περιπτώσεις, αλλά
χωρίς να τον ενδιαφέρουν τα άτομα, ενώ υπάρχει αυστηρός έλεγχος από τον ηγέτη και ως κίνητρο
χρησιμοποιείται ο φόβος αλλά και οι επιβραβεύσεις. Προσπαθεί να πείσει τους υφισταμένους πως η
συμπεριφορά του οφείλεται στο γεγονός ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα εκείνων και έτσι τα άτομα
παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση. Στην συνέχεια έχουμε το «Συμβουλευτικό» στυλ, στο οποίο ο
ηγέτης δείχνει εν μέρει την εμπιστοσύνη του στους υφισταμένους, με σκοπό να χρησιμοποιήσει τις
ιδέες που εκείνοι έχουν και ενώ κρατά το μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας και της λήψης αποφάσεων,
ένα μικρό μέρος αυτών λαμβάνεται και από τους κατώτερα ιεραρχικά εργαζομένους. Η επικοινωνία
γίνεται καθέτως και από τις δύο κατευθύνσεις και ως κίνητρο χρησιμοποιούνται περισσότερο οι
ανταμοιβές παρά η τιμωρία. Τέλος, έχουμε το «Καλοπροαίρετο-Συμμετοχικό» στυλ, το οποίο
περιγράφει έναν ηγέτη ο οποίος εμπιστεύεται σε μεγάλο βαθμό τους υφισταμένους του και τους δίνει
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αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων και στην αυτονομία, ενώ προωθείται η ελεύθερη επικοινωνία και
από τις δύο πλευρές με συνεργασία σε σημαντικά θέματα. Οι υφιστάμενοι επιβραβεύονται όταν
επιτυγχάνουν τους στόχους τους εν είδει χρηματικών αμοιβών και παρατηρούνται καλές σχέσεις
ανάμεσα σε ηγέτη και υφισταμένους με θετικά αποτελέσματα στην απόδοση και επίτευξη
οργανωσιακών αποτελεσμάτων.

Προκειμένου ένας ηγέτης να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να είναι σε θέση να εναλλάσσει
διαφορετικά στυλ ηγεσίας αναλόγως των περιστάσεων(Goleman, Boyatzis & McKee, 2002). Τα
διαφορετικά ηγετικά στυλ χωρίζονται σε έξι κατηγορίες (Εικόνα 3).
Πρώτη κατηγορία αποτελεί το “Οραματικό” και περιγράφει τον ηγέτη που με ενσυναίσθηση,
αισιοδοξία και ευσαισθητοποίηση οραματίζεται («Ας επικεντρωθούμε στο μεγαλύτερο όραμα») και
οδηγεί τα άλλα άτομα σε ένα κοινό όραμα, όπου τα βοηθά να αντιληφθούν πώς το δικό τους κομμάτι
μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη αυτού του οράματος όπως και τον λόγο για τον οποίο είναι
σημαντική η προσφορά τους (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002). Ο ηγέτης επικοινωνεί ένα σαφές
πλάνο του τρόπου με τον οποίο θα αναπτυχθεί το όραμα όπως και της μορφής αυτού, ενώ ζητά την
συμμετοχή και των άλλων ατόμων στη διαδικασία αυτή διατηρώντας τις ισορροπίες, ώστε να μην
παραδώσει τα ηνία της εξουσίας αλλά και χωρίς να διακινδυνεύσει την ακεραιότητά του. Για την
δόμηση ενός οράματος ο ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να αφουγκράζεται τα συναισθήματα των
άλλων ανθρώπων όπως και την άποψή τους για τα πράγματα και να επιστρατεύει πολλαπλές
μεθόδους για την κινητοποίησή τους και την αύξηση της απόδοσής τους. Παράλληλα εξασφαλίζει την
ευθυγράμμιση των στόχων του οργανισμού, του οράματος και των οργανωσιακών και προσωπικών
αξιών Ως στυλ ηγεσίας θεωρείται ιδανικό σε καταστάσεις διαχείρισης ριζικών αλλαγών σε ατομικό ή
οργανωτικό επίπεδο ή όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε ανάγκη νέας Μεγάλης Ιδέας και οράματος. Το
“Visionary” στυλ ηγεσία εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα όταν αμφισβητείται η αξιοπιστία του
ηγέτη και φαίνονται τα άτομα να έχουν μεγαλύτερη γνώση για τον οργανισμό σε σχέση με αυτόν και
όταν φαίνεται υπερόπτης και προσπαθεί να αντλήσει την εξουσία του από ένα αποτέλεσμα που είναι
προϊόν ομαδικής δουλειάς. Συμπερασματικά, η σωστή εφαρμογή αυτού του στυλ ηγεσίας βοηθά στην
μακροπρόθεσμη εστίαση της στοχοθεσίας του οργανισμού, ενώ υστερεί σε αποτελεσματικότητα όταν
δεν υπολογίζει την ομάδα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (ταλέντα και εμπειρία) που διαθέτει το
κάθε ξεχωριστό μέλος αυτής. Προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή του στυλ “Visionary” κρίνεται
απαραίτητη η σωστή δόμηση του οράματος, της στρατηγικής- πολιτικής και της στοχοθεσίας, η συν
διαμόρφωση αυτών και η δοκιμή με άλλα άτομα όπως και η αποδοχή συμβουλευτικής, η επικοινωνία
και διατήρηση του οράματος, της ακεραιότητας και της λογικής πίσω από αυτό, ο ξεκάθαρος
καθορισμός ευθυνών, η γόνιμη ύπαρξη ελέγχου από τον ηγέτη και ευθύνης για το επίκαιρο του
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οράματος και η παροχή και λήψη συνεχούς ανατροφοδότησης με γνώμονα την αξία που που
προσδίδει το κάθε άτομο (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002).
Επόμενο στη σειρά στυλ ηγέτη είναι το “Υποστηρικτικό” , το οποίο περιγράφει έναν ηγέτης
ο οποίος δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ατόμων (« Επιτρέψτε μου να σας βοηθήσω να
αναπτυχθείτε») σε προσωπικό επίπεδο και όχι τόσο στο να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους
(Goleman, Boyatzis & McKee, 2002). Παρά ταύτα η ίδια αυτή η επικέντρωση δημιουργεί εξαιρετικά
θετικά συναισθήματα στα άτομα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα φέρνουν καλύτερα
αποτελέσματα, καθώς ο ηγέτης αναπτύσσει ισχυρές σχέσεις με τους υφισταμένους και κατακτά την
εμπιστοσύνη τους. Αναθέτει έργα τα οποία είναι απαιτητικά και αποτελούν προκλήσεις για τα άτομα
ξεδιπλώνοντας το σύνολο των δυνατοτήτων τους και γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ ανεκτικοί όταν τα
άτομα αποτυγχάνουν, καθώς πιστεύει πολύ στις δυνατότητες τους και ότι θα βάλουν τα δυνατά τους
να φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα που δύναται. Ο ηγέτης βοηθά τα άτομα να αναγνωρίσουν τα
δυνατά και αδύναμα σημεία εκείνα τα οποία εξυπηρετούν την εκπλήρωση των ατομικών τους
προσδοκιών, δείχνοντας τους πως εκείνοι μπορούν να βοηθήσουν με τον τρόπο τους στην ανάπτυξή
τους αλλά και οι ανώτεροί τους, υποστηρίζοντας τους καθ’ όλη τη διάρκεια με παροχή
ανατροφοδότησης και προκλήσεων και ενημέρωση για οποιαδήποτε νέα ευκαιρία προκύπτει για αυτή
την ανάπτυξη. Η εφαρμογή αυτού του στυλ ηγεσίας εφαρμόζεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε
οργανισμούς όπου οι υπάλληλοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και επιθυμούν την επαγγελματική τους
ανάπτυξη και εξέλιξη και το περιβάλλον του οργανισμού υποστηρίζει αυτό ακριβώς το κλίμα. Η
αποτελεσματικότητα αυτού του ηγετικού στυλ αυξάνεται όταν τα άτομα είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν την παρούσα κατάστασή τους και γνωρίζουν που θέλουν να φτάσουν, ενώ
χαρακτηρίζονται από ανάληψη πρωτοβουλίας και ρίσκου, καινοτομία και δίψα για ανάπτυξη, ενώ
μειώνεται όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης όπου δεν υπάρχει το έδαφος και οι
κατάλληλες συνθήκες και όταν οι ηγέτες εμφανίζονται μη αξιόπιστοι και χωρίς τις απαραίτητες
δεξιότητες για την εφαρμογή αυτού του στυλ (π.χ. ενσυναίσθηση). Καταλήγοντας, εφαρμόζοντας
αυτό το στυλ τα άτομα μπορούν να συνδέσουν τον ρόλο τους και την εργασία τους με τα μελλοντικά
σχέδια για την καριέρα τους ως προέκταση της επιθυμίας τους να αναπτυχθούν και μέσω ανάπτυξης
στρατηγικής να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα και σε υψηλότερο επίπεδο έχοντας αυτοπεποίθηση
για το μέλλον. Ωστόσο δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση γιατί δημιουργεί αβεβαιότητα για τα βήματα
που πρέπει να ακολουθήσουν τα άτομα (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002).
Τρίτο ηγετικό στυλ είναι εκείνο του “Συνεργατικό”, όπου αφορά στους ηγέτες που δίνουν σαφή
προτεραιότητα στον ίδιο τον άνθρωπο και τα συναισθήματά του («Πρώτα οι άνθρωποι και έπειτα ο
στόχος») όπως και στις ανάγκες αυτών των συναισθημάτων, με αποτέλεσμα τα άτομα να είναι
ευτυχισμένα, στον οργανισμό επικρατεί αρμονία και η ομάδα είναι ενωμένη (Goleman, Boyatzis &
McKee, 2002). Ένας τέτοιου είδους ηγέτης λοιπόν δίνει περισσότερη σημασία στο άτομο αυτό καθ’
εαυτό παρά στα καθημερινά πρακτικά καθήκοντα του ατόμου, παρέχοντας φροντίδα για το σύνολο
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του ατόμου, χωρίς να διστάζει συζητά για τα δικά του συναισθήματα κρατώντας βέβαια το επίπεδο
επαγγελματικό και φροντίζει να επιβραβεύει τα θετικά χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές που
εμφανίζει ένα άτομο όπως θα επιβράβευε αντίστοιχα την επιτυχία σε ένα έργο. Η αποτελεσματικότητα
του στυλ αυξάνεται όταν υπάρχει ζήτηση για υποστήριξη σε κομμάτι συμβουλευτικό αλλά και
συναισθηματικό στο οργανωσιακό περιβάλλον, όταν καλείται ο ηγέτης να ενώσει ομάδες ανθρώπων
που διαφέρουν σημαντικά και αντικρούονται με σκοπό την επίτευξη αρμονικού περιβάλλοντος και
όταν ως συνδυαστικό στυλ με άλλα στυλ ηγεσίας υπάρχει η επιτακτική ανάγκη να επανέλθει και να
εγκαθιδρυθεί η εμπιστοσύνη στην ομάδα. Ως στυλ δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα όταν ο
ηγέτης δεν έχει ενσυναίσθηση και δεν μπορεί να αντιληφθεί τις ανάγκες των άλλων όπως και το τι
αισθάνονται, όταν η απόδοση των ατόμων είναι σε χαμηλά επίπεδα και απαιτεί πιο δραστικά μέτρα
αντιμετώπισης, σε περιπτώσεις που ο οργανισμός περνάει κρίση και όταν οι εργαζόμενοι έχουν
ξεκάθαρο προσανατολισμό στην ολοκλήρωση του έργου τους και μια τέτοια προσέγγιση τους
φαίνεται παραβιαστική ή αποσπαστική (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002).
Στη συνέχεια υπάρχει το ηγετικό στυλ “Δημοκρατικό” («Ας δουλέψουμε από κοινού»), όπου
περιγράφει τον ηγέτη που εμπιστεύεται την κρίση των ατόμων να αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για
την ομάδα τους και να την κατευθύνουν προς αυτή την κατεύθυνση, τα παροτρύνει να παίρνουν
αποφάσεις με σύνεση που έχουν αντίκτυπο στην δουλειά τους, συγκαλεί συναντήσεις και ακούει
ενεργά τους προβληματισμούς των ανθρώπων και ακόμη και μια μέτρια απόδοση κοιτά να την
επιβραβεύσει ενώ σπάνια θα επιπλήξει και θα δώσει αρνητική ανατροφοδότηση (Goleman, Boyatzis
& McKee, 2002). Η δημοκρατική προσέγγιση επιφέρει τα μέγιστα σε περιπτώσεις που ο ηγέτης
χρειάζεται την καθοδήγηση και έχει ανάγκη από τις προτάσεις των άλλων ανθρώπων, τα άτομα είναι
ικανά, όταν υπάρχουν παράλληλα αντικρουόμενα πράγματα που πρέπει να συντονιστούν και σαν
δεύτερο βήμα μετά τη δημιουργία ενός οράματος προκειμένου τα άτομα να δεσμευθούν σε αυτό . Η
συνεργασία μέσα στις ομάδες, η διαχείριση τυχόν συγκρούσεων και το αντίκτυπο είναι θεμελιώδη
χαρακτηριστικά της επιτυχίας του, καθώς ο ηγέτης είναι πρώτιστα μέλος μιας ομάδας και έπειτα
ηγέτης.
Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα στυλ ηγεσίας έρχεται το στυλ “Κατευθυντικό” («Κάντο με τον
τρόπο μου») ο οποίος αντιπροσωπεύει τον ηγέτη εκείνο που βάζει υψηλά τον πήχη της απόδοσης για
τα άτομα και θέλει όλα να γίνονται με τον δικό του τρόπο και ρυθμό και έχει εμμονή με το να
πραγματοποιούνται όλα γρηγορότερα και με καλύτερα αποτελέσματα (Goleman, Boyatzis & McKee,
2002). Πιέζει περισσότερο τα άτομα που έχουν χαμηλή απόδοση, δεν τα ανέχεται και τα στοχοποιεί ,
εάν κάτι δεν πάει καλά τείνει να αποδίδει ευθύνες σε άλλους ή να δίνει οδηγίες εκείνος για το πως θα
το κάνουν, επιδιώκει την ομαδική δουλειά μόνο υπό την ύπαρξη άμεσου οφέλους και ως ανάπτυξη
των άλλων αντιλαμβάνεται το να τους δείχνει πώς γίνεται. Όταν γίνεται άλογη κατάχρηση αυτών των
συμπεριφορών τα άτομα βιώνουν τεράστια πίεση από τους ηγέτες, οι οποίοι έχουν σαν τελευταία
προτεραιότητα τους την ανάπτυξη των ατόμων και ως πρωτεύουσα την εύρεση τρόπων με τους
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οποίους θα επιτευχθεί αύξηση της επίδοσης. Ως στυλ μπορεί να είναι αποτελεσματικό όταν τα άτομα
δε χρειάζονται καμμία κατεύθυνση καθώς ξέρουν την δουλειά τους και είναι καλοί σε αυτήν και
διαθέτουν από μόνοι τους κίνητρα και ομοιάζουν στους ανωτέρους τους και όταν υπάρχει ανάγκη για
γρήγορα αποτελέσματα.

Τέλος υπάρχει το ηγετικό στυλ “Καταπιεστικό” («Κάντο επειδή το λέω εγώ») το οποίο
αφορά στον ηγέτη εκείνο που δίνει ευθείς ρητές εντολές στους υφισταμένους του, σπάνια δέχεται και
υπολογίζει πράγματα που θα του πει ένα άτομο, είναι στενός παρατηρητής των καταστάσεων, τονίζει
τα λάθη που τυχόν κάνει το άτομο με σκοπό την συμμόρφωση και τους προσφέρει κίνητρα μέσα από
την αναφορά και υπογράμμιση των αρνητικών συνεπειών μη επίτευξης (Goleman, Boyatzis &
McKee, 2002). Ο ηγέτης περιμένει πως τα άτομα θα εκτελέσουν άκριτα τις εντολές που δίνει χωρίς να
αιτιολογεί την απόφασή του και σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί τα άτομα υφίστανται απειλές. Με
την συμπεριφορά τους καταφέρνουν να αποξενώνουν τα άτομα από το ρόλο τους, μιας και με τον
αυστηρό και στενό έλεγχο, την έντονη κριτική και την απουσία επαίνου τα άτομα δε είναι
ικανοποιημένα με την εργασία τους. Ωστόσο ως στυλ μπορεί να έχει αποτελέσματα όταν εμφανίζεται
μια κατάσταση κρίσης σε ένα οργανισμό ή εμφανίζεται μεγάλος αριθμός μη λειτουργικών
υπαλλήλων σε αυτόν και όταν δεν υπάρχει αυτογνωσία, έλεγχος των συναισθημάτων και
συναισθηματική νοημοσύνη όπου δύναται να προσπεράσει αυτή την έλλειψη που ειδάλλως θα ήταν
πολύ σημαντική για έναν ηγέτη στα περισσότερα στυλ ηγεσίας.
Όσο περισσότερα είδη ηγετικών στυλ αναπτύξει ένας ηγέτης τόσο το καλύτερο (Goleman,
Boyatzis & McKee, 2002). Όταν αθροιστικά έχουν καταφέρει να δομήσουν και να κατακτήσουν
παραπάνω από τέσσερα είδη, αυξάνεται η αποτελεσματικότητά τους ως ηγέτες και έχουν πλέον την
ικανότητα να διαβάζουν τις καταστάσεις, τους οργανισμούς και τους ανθρώπους και έπειτα να
προσαρμόζουν το στυλ που θα υιοθετήσουν αναλόγως. Οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες είναι και
εκείνες που χαρακτηρίζουν έναν καλό ηγέτη (“visionary”, “democratic”, “affiliate”, “coaching”), ενώ
οι δύο τελευταίες εάν εφαρμόζονται με σύνεση και αυτοέλεγχο από τους ηγέτες ώστε να μετριάζονται
οι μη παραγωγικές συμπεριφορές είναι εξίσου κατάλληλες στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν
ανωτέρω, όπου η αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων κρίνεται σκόπιμη.
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Εικόνα
Εικόνα 3:Τα έξι ηγετικά στυλ του Goleman. Πηγή: Goleman, David. “Leadership that Gets Results” Harvard Business
Review, March-April 2000, p.82-83

Σκοτεινή Τριάδα
H θεωρία της σκοτεινής τριάδας στην προσωπικότητα. H Σκοτεινή Τριάδα στην
προσωπικότητα αποτελείται από τρεις κατηγορίες, οι οποίες είναι διακριτές αλλά και
αλληλοκαλύπτονται: ο Μακιαβελισμός, ο Ναρκισσισμός και η Ψυχοπάθεια (Paulhus & Williams,
2002). H Ψυχοπάθεια είναι ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται από
περιφρόνηση, παρορμητική αναζήτηση συγκίνησης και εγκληματική συμπεριφορά. Ο Ναρκισσισμός
παρουσιάζει συμπτώματα μεγαλοπρέπειας, εγωκεντρισμού και μια αίσθηση του αυτονόητου
δικαιώματος. Τέλος, ο Μακιαβελισμός αναφέρεται σε συμπεριφορές στρατηγικής χειριστικότητας.
Ο ναρκισσισμός ως έννοια έχει εμφανιστεί πολύ νωρίς στη βιβλιογραφία από τον πατέρα της
ψυχολογίας Sigmund Freud, όπου το Εγώ που βίωνε το άτομο ως βρέφος πλέον έχει αντικατασταθεί
από το ιδανικό Εγώ, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει όλη την τελειότητα που κάποτε βίωνε ως
βρέφος και οτιδήποτε θεωρεί εκείνο πως κατέχει αξία. Ως προς τη λίμπιντο αρνείται να αφήσει
οποιαδήποτε ευχαρίστηση ένιωσε κάποτε και καθώς παρατηρεί μεγαλώνοντας τις ατέλειες των άλλων
ανθρώπων και αρχίζει να νιώθει τα πρώτα σημάδια αυτοκριτικής που προκύπτουν από την
συνειδητοποίηση της αδυναμίας να διατηρήσει την τελειότητά του, καταλήγει να δημιουργεί το
ιδανικό Εγώ καθ’ ομοίωση της παιδικής τελειότητας και πορεύεται με αυτό (Freud, 1914). Ο
ναρκισσισμός ως λέξη προέρχεται από την ελληνική μυθολογία όπου υπήρχε ένα όμορφο αγόρι, ο
Νάρκισσος ο οποίος εκθαμβωμένος από την αντανάκλασή της μορφής του στο νερό δεν καταλάβαινε
ότι απεικονίζεται ο ίδιος και έτσι όταν πλέον το αντιλήφθηκε πέθανε θρηνώντας το ακατόρθωτο της
επίτευξης αυτής της εικόνας και για το γεγονός ότι ερωτεύτηκε κάτι το οποίο δεν υπήρχε πέραν του
εαυτού του (Radice, 1973, p. 169). Σε μετέπειτα στάδιο, ο ναρκισσισμός συστήθηκε ως
χαρακτηριστικό προσωπικότητας από τον Robert Waelder (1925) και έπειτα ως διαταραχή από τον
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Kohut (1968) (ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας) και περιγράφεται ως μια κατάσταση στην
οποία το άτομο βιώνει πιο έντονα την ύπαρξή του, έχει έντονη ανάγκη από προσοχή και θαυμασμό
και αντιμετωπίζει προβλήματα στις διαπροσωπικές του σχέσεις και απουσία ενσυναίσθησης. Στην
πραγματικότητα είναι ένα άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση και εύθραυστο ψυχικά, κυρίως όταν
κρίνεται. Τα άτομα που πάσχουν από ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας αντιμετωπίζουν
προβλήματα σε ποικίλους τομείς, μιας και δυσκολεύονται να διαχειριστούν καταστάσεις όπου δε
λαμβάνουν τα επίπεδα της ιδιαίτερης μεταχείρισης και του θαυμασμού που επιθυμούν, με αποτέλεσμα
να μην ικανοποιούνται και να γίνονται δυσάρεστοι για τους γύρω τους. Πιστεύουν υπερβολικά στην
προσωπική τους υπεραξία και στα επιτεύγματα τους και θεωρούν ότι είναι άξιοι θαυμασμού για αυτά,
απαιτούν να τους θαυμάζουν κι ας μην υπάρχει βάσιμος λόγος, φαντασιώνονται την επιτυχία τους,
την επίτευξη δύναμης και ομορφιάς και ότι αξίζουν να συναναστρέφονται μόνο με εξίσου ξεχωριστά
άτομα, ενώ όσους αντιλαμβάνονται ως κατώτερους τους υποτιμούν. Παράλληλα, εκμεταλλεύονται
τους άλλους για να καταφέρουν τους στόχους τους, εμφανίζουν αλαζονική συμπεριφορά θεωρώντας
αυτονόητη την ιδιαίτερη μεταχείρισή τους και το να έχουν πάντα τα καλύτερα από ό,τι υπάρχει, ενώ
δεν μπορούν και δεν προθυμοποιούνται να κατανοήσουν τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Δεν
ανέχονται την κριτική όπως την αντιλαμβάνονται εκείνοι και μπορούν να θυμώσουν όταν δεν
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τους, να μειώσουν τον απέναντί τους προκειμένου να νιώσουν
ανώτεροι, ενώ δυσκολεύονται να διαχειριστούν και να ελέγξουν τα συναισθήματα τους. Έτσι όταν
βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που τους δημιουργούν άγχος, βιώνουν περίεργα
συναισθήματα, στεναχωριούνται όταν συνειδητοποιούν τη δυσκολία επίτευξης του τέλειου και
αισθάνονται ανασφάλεια και ευάλωτοι. Το πιο γνωστό ερωτηματολόγιο μέτρησης για τον
ναρκισσισμό ως στοιχείο προσωπικότητας είναι το NPI (Narcissistic Personality Inventory), το οποίο
σχεδιάστηκε από τους Raskin και Hall, (1981) και περιέχει 54 ερωτήσεις.
Ο μακιαβελισμός από την άλλη αναφέρεται σε συμπεριφορές χειριστικότητας προκειμένου το
άτομο να επιτύχει τους στόχους του και η έμπνευση και ονοματοδοσία για αυτής της όψης της
σκοτεινής τριάδας προέρχεται από τον Μακιαβέλι, τον συγγραφέα του «Ηγεμόνα» (1532) , ο οποίος όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα- περιέγραφε μια κατάσταση όπου το να χρησιμοποιεί
ο ηγέτης μέσα που δεν είναι ενάρετα είναι θεμιτό εάν το κάνει για το κοινό καλό ή για να παραμείνει
στην εξουσία, δηλαδή «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» (Grint, 2011). Ένας τέτοιος άνθρωπος παρουσιάζει
έλλειψη ενσυναίσθησης καθώς όσο πιο απομακρυσμένος είναι συναισθηματικά από το άλλο άτομο
τόσο πιο εύκολο είναι να τον διαχειριστεί ως αντικείμενο της χειριστικότητάς του παρά ως άνθρωπο
με συναισθήματα (Christie & Geis, 1970). Παράλληλα, εμφανίζει χαλαρή αίσθηση σχετικά με την
ηθικότητα των πράξεων όπως είναι το ψέμα και η εξαπάτηση που θεωρούνται κοινωνικά επιλήψιμες
καταστάσεις, καθώς ως κινήσεις τις αντιμετωπίζει περισσότερο στρατηγικά για την επίτευξη του
στόχου του, ενώ δεν φαίνονται να δεσμεύονται σε μακροπρόθεσμες ιδεολογίες, μιας και βασική τους
αρχή είναι η ολοκλήρωση της αποστολής τους με τον οποιονδήποτε τρόπο. Οι Christie και Geis που
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μελέτησαν αρκετά το φαινόμενο του μακιαβελισμού, κατάρτισαν και πολλά εργαλεία για τη μέτρηση
του, ένα από τα πιο γνωστά είναι το Mach IV.
Η ψυχοπάθεια από την άλλη περιγράφει την κατάσταση στην οποία το άτομο δεν
ενδιαφέρεται τόσο τους άλλους ανθρώπους όσο και για τις κοινωνικές νόρμες, δρουν αυθόρμητα και
δεν αισθάνονται τύψεις ή μετάνοια όταν οι πράξεις τους καταλήγουν να προκαλούν κακό στους γύρω
τους (O'Boyle et al., 2012). Συνήθως συνδέεται με εγκληματικές συμπεριφορές, παραβίαση του νόμου
και αντικοινωνικά χαρακτηριστικά (Paulhus & Williams, 2002) και ενώ έχει εξεταστεί σαν διαταραχή
προσωπικότητας έχει φανεί πως αποτελεί και χαρακτηριστικό προσωπικότητας, ενώ τα τελευταία
χρόνια έχει προστεθεί στις Αντικοινωνικές Διαταραχές Προσωπικότητας στο DSM-5 (APA, 2013).
Οι τρεις συμπεριφορές της σκοτεινής τριάδας φάνηκαν να αλληλεπικαλύπτονται σε κάποια
κομμάτια, ωστόσο αποτελούν τρεις διαφορετικές δομές.
Το πιο διαδομένο εργαλείο μέτρησης της σκοτεινής τριάδας είναι το ερωτηματολόγιο Dirty
Dozen των Jonason και Webster (2010), όπου βρήκαν πως αυτές οι τρεις συμπεριφορέςχαρακτηριστικά παρουσιάζουν συσχετίσεις μεταξύ τους και μαζί σχηματίζουν την σκοτεινή τριάδα.
Οι τρεις συμπεριφορές της σκοτεινής τριάδας φάνηκαν να αλληλεπικαλύπτονται σε κάποια κομμάτια,
ωστόσο αποτελούν τρεις διαφορετικές δομές. Μπορεί λοιπόν ο μακιαβελισμός με τον ναρκισσισμό να
παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση, που σημαίνει πως ένας ναρκισσιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει
τακτικές χειριστικότητας για να καταφέρει τον θαυμασμό και την αναγνώριση που επιδιώκει, ενώ
ταυτόχρονα και μόνο η πρόσβαση του σε εφαρμογή τεχνικών όπως η εξαπάτηση να του δίνει την
αίσθηση ότι υπερέχει έναντι εκείνων που δεν μπορούν (O'Boyle et al., 2012). Παράλληλα, ο
Μακιαβελισμός έδειξε υψηλή συσχέτιση και με την Ψυχοπάθεια, κάτι που σημαίνει πως το να προβείς
σε αντικοινωνικές συμπεριφορές είναι ένα μέσο το οποίο προτίθεσαι να χρησιμοποιήσεις αρκεί να
επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος.

Η Σκοτεινή Τριάδα μελετήθηκε σε σχέση με άλλες θεωρίες προσωπικότητας, ωστόσο η πιο
διαδεδομένη αφορά στη σχέση της με τη θεωρία των Πέντε Παραγόντων (Εξωστρέφεια,
Ενσυνειδητότητα, Νευρωτισμός, Δεκτικότητα στις Εμπειρίες και Συγκαταβατικότητα) (Paulhaus &
Williams, 2002). Φάνηκε λοιπόν πως και οι τρεις συμπεριφορές της σκοτεινής τριάδας σκόραραν
χαμηλά στην συγκαταβατικότητα, ενώ ο ναρκισσισμός και η ψυχοπάθεια έδειξαν υψηλή συσχέτιση με
την εξωστρέφεια και την δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες. Παράλληλα, ο μακιαβελισμός και η
ψυχοπάθεια συσχετίζονταν αρνητικά με την ευσυνειδητότητα (δεν τους ενδιαφέρει τι θα κάνουν για
να επιτύχουν τους στόχους τους, ούτε οι συνέπειες) και η τελευταία είχε χαμηλή σχέση με τον
νευρωτισμό (δεν αντιμετωπίζει άγχος και ανησυχία για την καθημερινότητά του).
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Σκοτεινή Τριάδα και Συναισθηματική Νοημοσύνη
Ως προς το κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης των ατόμων που ανήκουν στην
σκοτεινή τριάδα, σε πιο πρόσφατη έρευνα φάνηκε πως ο μακιαβελισμός και η ψυχοπάθεια εμφανίζουν
αρνητική συσχέτιση με την συναισθηματική νοημοσύνη, ενώ ο ναρκισσισμός δεν εμφανίζει καμία
σχέση (Miao, Humphrey, Qian & Pollack, 2019). Σε παλαιότερη έρευνα ωστόσο είχε φανεί πως
υπάρχει αρνητική συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό με τον
μακιαβελισμό και την ψυχοπάθεια, αλλά με τον ναρκισσισμό βρέθηκε θετική σχέση (Petrides,Vernon,
Schermer, & Veselka ,2011). Πιο συγκεκριμένα, ο Μακιαβελισμός έδειξε ισχυρότερη αρνητική
συσχέτιση με την προσαρμοστικότητα, τον αυθορμητισμό, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη διαχείριση
του άγχους, την κινητοποίηση του εαυτού, την ενσυναίσθηση, την χαρά, την αισιοδοξία, την
συναισθηματικότητα, τον αυτοέλεγχο και την ευημερία. Ο ναρκισσισμός από την άλλη έδειξε
ιδιαίτερη θετική συσχέτιση με την αυτοπεποίθηση, τη διαχείριση των συναισθημάτων, την
αυτοεκτίμηση , την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την κοινωνικότητα. Τέλος, η ψυχοπάθεια
συσχετίστηκε αρνητικά με την εκδήλωση των συναισθημάτων, τον αυθορμητισμό, τις διαπροσωπικές
σχέσεις, το κίνητρο του εαυτού, την ενσυναίσθηση, την συναισθηματικότητα και τον αυτοέλεγχο
(Petrides,Vernon, Schermer, & Veselka ,2011).

Σκοτεινή Τριάδα στον Εργασιακό Χώρο
Ο Furnham (2010), παρατήρησε ανά περιπτώσεις πως υψηλά επίπεδα σε συμπεριφορές από
την σκοτεινή τριάδα όταν συνδυάζονται με άλλους παράγοντες όπως η ευφυία και η φυσική
ελκυστικότητα συχνά βοηθάει το άτομο να κατακτήσει θέσεις εξουσίας. Σύμφωνα με τον Hogan
(2007), οι σκοτεινές συμπεριφορές βοηθούν τους ανθρώπους να ξεπερνούν τους άλλους, αλλά όχι
απαραίτητα να τα πηγαίνουν καλά με τους άλλους στο εργασιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένες
συμπεριφορές φάνηκαν έπειτα από ερωτήσεις που έγιναν σε φοιτητές οι οποίοι ρωτήθηκαν σχετικά με
την αντίδρασή τους σε συγκεκριμένα σενάρια (Jonason, Slomski, & Partyka, 2012). Οι ναρκισσιστές
φάνηκαν να χρησιμοποιούν ήπιες τακτικές χειριστικότητας , οι ψυχοπαθείς ισχυρές και οι
μακιαβελιστές αμφότερες.
Έχει φανεί πως οι συμπεριφορές της σκοτεινής τριάδας δείχνουν έναν άνθρωπο που συνήθως
παρουσιάζει ανταγωνιστική συμπεριφορά και δίνει περισσότερο έμφαση στο να αποκτήσει κοινωνική
θέση παρά στο να είναι με τη συμπεριφορά του κοινωνικά αποδεκτός. Με λίγα λόγια οποιαδήποτε
προσπάθεια καταβάλλουν περιστρέφεται γύρω από την επίτευξη ανόδου στην κοινωνική ιεραρχία και
όχι στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων με τους γύρω τους. Αυτές λοιπόν οι αντικρουόμενες
διαδικασίες δημιουργούν δυσκολίες και μια συνεχή εσωτερική σύγκρουση για τα άτομα που ανήκουν
στην σκοτεινή τριάδα (Hogan, 1996), καθώς στα πλαίσια των οργανισμών επιτυχημένος θεωρείται
εκείνος που καταφέρνει να ισορροπήσει και τις δύο λειτουργίες (Day & Schleicher, 2006). Έτσι, αυτά
τα άτομα κινητοποιημένα από την επιθυμία τους να ανέβουν ιεραρχικά, δυσκολεύονται να
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διαχειριστούν το γεγονός ότι πρέπει να φροντίσουν την ανάπτυξη σχέσεων με άλλους ανθρώπους,
αλλά γνωρίζουν ότι μόνο από θέσεις κυριαρχίας θα μπορούν να εκπληρώσουν τον στόχο της επιρροή
και χειριστικότητας των άλλων ατόμων προς όφελός τους.
Ως προς τον μακιαβελισμό τα άτομα επιδιώκουν την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση και
την αναγνώριση του για αυτό. Παρόλα αυτά σε έρευνες που έχουν εξετάσει τη σχέση αυτού του
χαρακτηριστικού με την εργασιακή απόδοση έχει φανεί ότι συσχετίζονται αρνητικά (Dahling,
Whitaker & Levy, 2009) σε μαθητικό πληθυσμό, αλλά όταν υπεισέρχεται ο οργανωσιακός
παράγοντας αυξάνεται η απόδοση παράλληλα με την αύξηση σε χαρακτηριστικά μακιαβελισμου,
δηλαδή το οργανωσιακό πλαίσιο βοηθά τον μακιαβελιστή να αποδώσει καλύτερα. Σε παλαιότερη
έρευνα, φάνηκε πως η απόδοση σχετίζεται θετικά με την απόδοση σε ένα περιβάλλον πωλήσεων όπου
η επίτευξη των στόχων των πωλήσεων είναι αντικειμενικό κριτήριο της απόδοσης και μετρήσιμο και
δεν εξαρτάται από την αντίληψη της απόδοσης του εργοδότη (Gable και Dangello , 1994). Ένα
περιβάλλον στο οποίο τα άτομα με υψηλά σκορ στον Μακιαβελισμό καταφέρνουν να αποδίδουν καλά
είναι εκείνο που χαρακτηρίζεται από πιο χαλαρές δομές και με αυτό τον τρόπο όταν ο μακιαβελιστής
έχει περισσότερα περιθώρια να ανταμειφθεί από ένα καλό αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να επιτύχει με
τις πρακτικές που συνήθως χρησιμοποιεί, ενώ αντίθετα σε μια πιο αυστηρή δομή θα δυσκολευτεί
καθώς αναγνώριση και επιτυχία γνωρίζουν όσοι σκοράρουν χαμηλά σε αυτές τις συμπεριφορές
(Schultz, 1993). Όσον αφορά τώρα το κομμάτι όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι βασικό στοιχείο
για την απόδοση, έχει φανεί μια στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση ανάμεσα στην εργασιακή
απόδοση και τον Μακιαβελισμό (Hollon, 1996). Συμπερασματικά, ο τρόπος λειτουργίας των
μακιαβελιστών στα εργασιακά περιβάλλοντα είναι περίπλοκος και εξαρτάται από τη δομή και τις
απαιτήσεις του οργανισμού. Έτσι ενώ στα πιο χαλαρά περιβάλλοντα όπου κρίνεται με βάση
αντικειμενικά κριτήρια απόδοσης, αποδίδει καλά και καταφέρνει τους στόχους του, στα περιβάλλοντα
όπου είναι πιο αυστηρά οριοθετημένα και απαιτείται η διατήρηση καλών διαπροσωπικών σχέσεων και
δεξιοτήτων δυσκολεύονται και επισκιάζονται από εκείνους που σκοράρουν χαμηλά σε αυτές τις
συμπεριφορές.
Οι ναρκισσιστές στα εργασιακά περιβάλλοντα εμφανίζονται πολλές φορές σε υψηλά
ιστάμενες θέσεις εργασίας και ευθύνης και σε σχέση με τις άλλες δυο κατηγορίες της σκοτεινής
τριάδας εμφανίζονται να έχουν στοιχεία τα οποία σε συνδυασμό με θετικά χαρακτηριστικά μπορούν
να φέρουν θετικά οργανωσιακά αποτελέσματα. Έτσι οι ναρκισσιστές εμφανίζονται να έχουν κίνητρο
και να είναι κινητοποιημένοι και διατεθειμένοι να κάνουν θυσίες προκειμένου να πετύχουν και να
βρεθούν σε ηγετικές θέσεις, ενώ οι πεποιθήσεις τους για τις ικανότητες τους και οι φαντασιώσεις τους
για επιτυχία και αναγνώριση λειτουργούν θετικά στο να προσπαθούν παραπάνω και να έχουν επιμονή
(Dattner, 2009). Παράλληλα, συνήθως είναι άτομα χαρισματικά που προκαλούν την έμπνευση στους
άλλους και αποκτούν εύκολο ακολούθους, ενώ η έντονη πίστη του στο όραμα του και το καινοτόμο
και τολμηρό των στόχων του δημιουργούν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αφοσίωσης στους άλλους
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ανθρώπους. Ωστόσο δεν παύει να αποτελεί μια σκοτεινή συμπεριφορά, που κρύβει κινδύνους όπως
είναι οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές που παρουσιάζει ή το γεγονός πως προκειμένου να επιτύχει
τους στόχους του θα μπορούσε να εκθέσει τον οργανισμό στον οποίο βρίσκεται. Ταυτόχρονα, το
γεγονός πως η αυτοεκτίμηση τους είναι εύθραυστη τους καθιστά και περισσότερο επιρρεπείς στο να
αγνοούν την πραγματικότητα, όταν αισθάνονται άγχος και κίνδυνο μπορεί να γίνουν παρανοϊκοί και
όταν κατέχουν θέσεις μεγάλης εξουσίας είναι δύσκολο να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα άτομα μέσα
στον οργανισμό να μην είναι σε θέση να διαχειριστούν τους παρορμητισμούς τους και τις ακραίες
συμπεριφορές τους. Ως προς τη λήψη αποφάσεων, οι ναρκισσιστές είναι σε θέση να πάρουν δύσκολες
αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές και δεν επηρεάζονται από τα συναισθήματα και τις ενοχές, ενώ είναι
σε θέση να βλέπουν τη μεγαλύτερη εικόνα και έτσι μπορούν να υπολογίζουν πρωτύτερα τους
κινδύνους και τα οφέλη που θα έχει η εκάστοτε κίνηση, σε μια προσπάθεια να προφυλάξουν τον
εαυτό τους από την αποτυχία, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουν και τον οργανισμό. Παρόλα αυτά, οι
ναρκισσιστές επηρεάζονται από τη διάθεση τους και τα κίνητρα τους για τη λήψη μιας απόφασης
μπορεί να σαμποτάρουν το αποτέλεσμα, καθώς μπορεί να ωφελεί τους ίδιους αλλά ταυτόχρονα μπορεί
να είναι βλαπτικό για τον οργανισμό. Ως προς την επικοινωνία είναι πολύ καλοί στην μετάδοση
μηνυμάτων και σαφείς, αλλά είναι ευαίσθητοι στην κριτική και δύσκολα θα λειτουργήσουν ως
καθοδηγητές και μέντορες για άλλους ανθρώπους. Όταν βρίσκονται σε ομάδες κινητοποιούνται από
τον ανταγωνισμό και δημιουργούν καταστάσεις δέσμευσης και αφοσίωσης μέσα στην ομάδα, αλλά η
επιθυμία τους να ξεχωρίζουν και να αναγνωρίζεται μόνο η δική τους δουλειά και η άρνηση να
παίρνουν την ευθύνη για τα λάθη τους δημιουργεί προβλήματα και συγκρούσεις στην ομάδα.
Παράλληλα, στο κομμάτι της κινητοποίησης, οι ναρκισσιστές ηγέτες μπορούν να φέρουν πολύ καλά
αποτελέσματα, καθώς τους είναι εύκολο μέσα από το δικό τους όραμα για την τελειότητα να
εμπνεύσουν τα άλλα άτομα να κάνουν θυσίες, νιώθουν ικανοποιημένα όταν παίρνουν έστω και την
ελάχιστη επιβεβαίωση από αυτούς και οι ίδιοι οι ναρκισσιστές όταν τους προσφέρεται ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης και κοινωνικής τους εικόνας είναι αρκετό ώστε λειτουργήσουν αποτελεσματικά,
γεγονός που δεν κοστίζει στον οργανισμό να τους το προσφέρει. Τέλος, είναι δίκαιοι όταν έχουν να
κερδίσουν κάτι από αυτό αλλά δυσκολεύονται και να αναγνωρίσουν το τι κινητοποιεί τα άλλα άτομα
όπως και το να αναγνωρίσει την συνεισφορά των άλλων ατόμων στο αποτέλεσμα και τις θυσίες που
εκείνα κάνουν (Dattner, 2009).

Όπως έχει φανεί από την ανάλυση των χαρακτηριστικών της ψυχοπάθειας ανωτέρω, οι
ψυχοπαθείς δεν νιώθουν ενοχές συνειδήσεως και όσον αφορά το επαγγελματικό περιβάλλον, είναι ένα
μέρος που τους προσφέρει τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την εκμετάλλευση των άλλων
ανθρώπων και έτσι να φτάσουν στη γρήγορη επιτυχία (Babiak & Hare, 2006). Στόχος είναι η
ικανοποίηση όσο πιο άμεσα γίνεται με γρήγορη αναρρίχηση σε θέσεις εξουσίας και όχι η επίτευξη
των στόχων που θέτει σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ο οργανισμός. Είναι σε θέση να αναγνωρίζουν
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γρήγορα ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των άλλων ανθρώπων και να επικοινωνούν με
τον σωστό τρόπο τις πληροφορίες που εκείνοι θέλουν, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο το
περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται και να χειριστούν το αποτέλεσμα προκειμένου να ωφεληθούν. Έχει
τον απόλυτο έλεγχο των συναισθημάτων του προκειμένου να μην τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του
και έτσι να πετυχαίνει τους στόχους του αλλά και να παρουσιάζει υψηλή απόδοση. Με αυτό τον
τρόπο οι ψυχοπαθείς αποτελούν τα ιδανικά άτομα να αναλάβουν δύσκολα έργα, καθώς είναι σε θέση
να φέρουν εις πέρας δραστηριότητες που για τα υπόλοιπα άτομα θεωρούνται απαγορευτικά και
δυσάρεστα και έτσι ανεβαίνουν γρήγορα ιεραρχικά μιας και είναι οι μόνοι που μπορούν να τα
καταφέρουν και αυτή τους η ιδιότητα αναγνωρίζεται θετικά από τους άλλους και ανταμείβονται.
Ωστόσο, δεν παύουν να θεωρούνται από τους συναδέλφους τους ως εγωιστές και καιροσκόπους και
ότι είναι ανάξιοι εμπιστοσύνης για ομαδικούς μακροπρόθεσμους στόχους. Η επιρρέπεια τους να
χρησιμοποιούν τρόπους που δεν είναι μερικές φορές νομικά ή και ηθικά σωστοί δεν τους βοηθά να
χτίσουν δυνατές διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους. Επιπρόσθετα, αυτή η αίσθηση
ισχυροποιείται όταν εν τέλει επιτυγχάνεται ο προσωπικός στόχος που έχουν θέσει τα άτομα με υψηλή
ψυχοπάθεια και ύστερα απομακρύνονται από τους ομαδικούς στόχους και αποκαλύπτονται οι
προθέσεις τους παρόλο που στο προηγούμενο διάστημα κατάφερναν να αποπροσανατολίζουν τους
άλλος εφαρμόζονται χειριστικές τεχνικές. Έτσι, καταλήγουν να μην γίνονται κοινωνικά αποδεκτοί
από τους συναδέλφους τους και σε καταστάσεις όπου η εξέταση της απόδοσης τους εξαρτάται από
ομαδικά αποτελέσματα ή από αξιολογήσεις άλλων, αποτυγχάνει παταγωδώς με αποτέλεσμα να
εμφανίζει χαμηλή απόδοση.

Συναισθηματική Νοημοσύνη
Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά
του, να διαχωρίζει τα συναισθήματα μεταξύ τους και να μπορεί να τα ονοματίσει κατάλληλα, να
χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τα συναισθήματα αυτά προκειμένου να σκεφτεί και να δράσει και
να διαχειρίζεται ή να προσαρμόζει τα συναισθήματά του προκειμένου να επιτύχει κάποιο στόχο ή να
ενταχθεί σε ένα νέο περιβάλλον (Colman, 2008). Η συναισθηματική νοημοσύνη σύμφωνα με τους
Salovey και Mayer (1990) είναι η ικανότητα να παρακολουθεί κανείς τα συναισθήματα του και των
άλλων, να τα διαχωρίζει μεταξύ τους και να τα χρησιμοποιεί ως οδηγό της σκέψης και των πράξεών
του. Τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι ικανά στην αναγνώριση, χρήση,
κατανόηση και ρύθμιση των συναισθημάτων (Mayer and Salovey, 1993). Ο Goleman (1995), ωστόσο
αναγνώρισε πως η συναισθηματική νοημοσύνη συνοψίζεται στη γνώση των δικών μας
συναισθημάτων, στη διαχείριση αυτών, στην κινητοποίηση του εαυτού μας, την αναγνώριση των
συναισθημάτων στους άλλους και τη διαχείριση των σχέσεων. Τέλος, σύμφωνα με τον BarOn (1985)
η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί μια σειρά από μη-γνωστικές ικανότητες, δυνατότητες και
δεξιότητες που επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και πιέσεις
που προέρχονται από το περιβάλλον.
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Σύμφωνα με τον Sternberg (2011), η πιο βασική θεωρία για την έννοια της νοημοσύνης είναι η
θεωρία του Gardner ο οποίος υποστήριξε στο έργο του ότι η νοημοσύνη δεν αποτελεί μια ενιαία
μονάδα, αντιθέτως υπάρχουν 8 ξεχωριστές μορφές νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων παρουσίασε τη
«διαπροσωπική» και την «ενδοπροσωπική» νοημοσύνη. Όταν αναφέρεται κανείς στην
«διαπροσωπική νοημοσύνη» περιγράφει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς και να διακρίνει τα
συναισθήματα και τα κίνητρα που έχουν άλλα άτομα. Στον αντίποδα, η «ενδοπροσωπική» αφορά
στην ικανότητα για αντίληψη και κατανόηση των ιδίων συναισθημάτων και κινήτρων. Η
συναισθηματική νοημοσύνη αντιστοιχεί στη διαπροσωπική και την ενδοπροσωπική νοημοσύνη του
Gardner (2011) (Goleman, 1995 ; Sternberg, 2011).
Καταρχάς, τα συναισθήματα ορίζονται ως οι οργανωμένες απαντήσεις σε ένα συμβάν ,που
λαμβάνει χώρα είτε σε εσωτερικό επίπεδο, είτε σε εξωτερικό, το οποίο έχει θετικές ή αρνητικές
επιδράσεις στο άτομο. Τα συναισθήματα ξεπερνούν τα όρια των ψυχολογικών υποσυστημάτων, όπως
είναι, λόγου χάριν, το γνωστικό ή το εμπειρικό σύστημα (Salovey & Mayer 1990). Οι Salovey &
Mayer (1990) ορίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα κομμάτι της κοινωνικής νοημοσύνης
που αφορά την ικανότητα του ατόμου για έλεγχο των δικών του συναισθημάτων αλλά και των άλλων
ατόμων , να είναι σε θέση να διακρίνει ανάμεσά τους και παράλληλα να διαχειρίζεται τις πληροφορίες
εκείνες προκειμένου να καθοδηγεί τις σκέψεις και τις πράξεις κάποιου ατόμου (Salovey & Mayer,
1990).
Έτσι, η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά στην ικανότητα που έχει ένα άτομο να
αντιληφθεί, να ενσωματώσει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί τα συναισθήματα του ίδιου αλλά και
των άλλων (Zeidner, Roberts & Matthews, 2004). Θεωρείται κομμάτι της νοημοσύνης, η οποία
διαχωρίζεται σε κοινωνική, πρακτική και προσωπική. Οι μορφές αυτές της νοημοσύνης σχετίζονται
με τις γνωστικές λειτουργίες που αφορούν ζητήματα προσωπικής, συναισθηματικής σημασίας για το
άτομο (Mayer, Salovey & Caruso, 2004). Έχει υποστηριχθεί ότι, η συναισθηματική νοημοσύνη δεν
ελέγχεται από μια και μόνο συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου αλλά βασίζεται στην
αλληλεπίδραση και στη σύνδεση πολλών διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου (Zysberg & Raz,
2015).

Μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις της συναισθηματικής
νοημοσύνης διακρίνονται ανάλογα με το αν εστιάζουν σε μια πιο γενική ενοποίηση των ικανοτήτων, ή
δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένες ικανότητες Ακόμη, υπάρχει και το μεικτό μοντέλο, το οποίο
εστιάζει σε ποικίλα χαρακτηριστικά (Mayer et al., 2007).
Στην πρώτη προσέγγιση, εντάσσεται το περιεκτικό μοντέλο ικανότητας των Mayer &
Salovey. Περιγράφουν στη θεωρία τους τέσσερα δομικά συστατικά, θεωρητικούς χώρους της
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συναισθηματικής νοημοσύνης: Την αντίληψη, γνώση των δικών μας συναισθημάτων, τη χρήση,
έλεγχο των συναισθημάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την κατανόηση των συναισθημάτων
και, τέλος, τη διαχείριση των συναισθημάτων του ατόμου αλλά και των άλλων (Birknerova,
Frankovsky & Zbihlejova, 2015 ; Mayer et al., 2007). Οι ικανότητες αυτές παρουσιάζονται ιεραρχικά
από την αντίληψη μέχρι τη διαχείριση των συναισθημάτων.
Πιο αναλυτικά, η αντίληψη των συναισθημάτων αφορά την ικανότητα της αυτεπίγνωσης,
ταυτοποίησης και έκφρασης των συναισθημάτων (Schneider, Lyons & Khazon, 2013). Η χρήση των
συναισθημάτων αντίστοιχα, αφορά την αλλαγή των συναισθημάτων έτσι ώστε να ανακατευθυνθούν οι
γνωστικές διεργασίες, την απόκτηση νέων προοπτικών αλλά και την ενίσχυση της διαδικασίας
επίλυσης προβλημάτων. Η κατανόηση των συναισθημάτων αφορά στην ικανότητα να κατανοεί κανείς
τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα συναισθήματα, τις αιτίες και τα αποτελέσματα τους. Τέλος, η
διαχείριση των συναισθημάτων εκφράζει την ικανότητα ενός ατόμου να είναι ανοιχτό στα
συναισθήματα, αλλά και να τα προσαρμόζει για να ενισχύσει την ανάπτυξη τους (Schneider et al.,
2013).
Έτσι, η κατανόηση και η έκφραση των συναισθημάτων όπως και η χρήση τους στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι σχετικά διακριτές περιοχές κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των
πληροφοριών και, συνεπώς, δεσμεύονται μέσα στο σύστημα του συναισθήματος. Αντιθέτως, η
διαχείριση των συναισθημάτων πρέπει να ενταχθεί στα πλάνα και τους στόχους του ατόμου (Mayer et
al., 2004).
Η διαχείριση των συναισθημάτων, το τέταρτο δομικό συστατικό και το υψηλότερο ιεραρχικά,
δημιουργεί ένα σημείο σύνδεσης μεταξύ του γνωστικού συστήματος και της προσωπικότητας (Mayer,
Salovey, Caruso & Sitarenios, 2001). Στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται το τεστ συναισθηματικής
νοημοσύνης MCEIT. Το τεστ έχει 8 κύρια μέρη, δύο από το καθένα μετράει κάθε ένα από τα τέσσερα
θεωρητικά πλαίσια του μοντέλου (Mayer et al., 2004). Στο τεστ υπάρχουν σωστές απαντήσεις,
θεωρείται ότι η συναισθηματική νοημοσύνη παρουσιάζει κάποια παρόμοια μοτίβα συσχέτισης με
άλλες μορφές νοημοσύνης. Ωστόσο, η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται πως διακρίνεται σε
σχέση με ένα την προσωπικότητα και την παραδοσιακή νοημοσύνη αποτελώντας ένα ανεξάρτητο
κομμάτι που διαφέρει, καθώς συσχετίζεται σε μέτριο βαθμό με τις άλλες μορφές νοημοσύνης (Mayer
et al., 2001, 2004).
Στον αντίποδα, το δεύτερο μοντέλο αντιμετωπίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα
χαρακτηριστικό της ευρύτερης προσωπικότητας του ατόμου και όχι ως μια ικανότητα (Matthews et
al., 2011). Εστιάζει σε συγκεκριμένες ικανότητες που θεωρούνται βασικές για τη συναισθηματική
νοημοσύνη. Έτσι, ορίζει ως συστατικά της, την προσαρμοστικότητα, την αποφασιστικότητα, τη
συναισθηματική αξιολόγηση, την έκφραση των συναισθημάτων, τη διαχείριση των συναισθημάτων,
τον αυτό-σεβασμό, την αυτό-κινητοποίηση, την αισιοδοξία, την αυθορμητικότητα και άλλα (Petrides
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& Furnham, 2000, 2001). Το δεύτερο μοντέλο δηλαδή, υποστηρίζει ότι τα χαρακτηριστικά που
αναφέρθηκαν παραπάνω είναι συναισθηματικά χαρακτηριστικά, που σχετίζονται με την αυτόαντίληψη και όχι ικανότητες (Birknerova et al., 2015). Αυτό το μοντέλο έχει δεχθεί ισχυρή κριτική ,
επειδή θεωρείται πως αποτυγχάνει να προσδιορίσει το συγκεκριμένο συναισθηματικό περιεχόμενο
που επεξεργάζονται οι υπολογιστικές μονάδες (Averill, 2004).
Το τρίτο, μεικτό μοντέλο υποστηρίζει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας
συνδυασμός νοημοσύνης και ποικίλων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Στο μοντέλο αυτό η
πιο διαδεδομένη κλίμακα μέτρησης είναι το Emotional Quotient Inventory (EQ-I) του BarΟn, το
οποίο μετράει την συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη του ατόμου. Το EQ-I παρουσιάζει
σημαντική συσχέτιση με τις μετρήσεις του MSCEIT των Mayer, Salovey & Caruso (BarOn, 2000). Ο
Baron ορίζει δηλαδή, τη συναισθηματική νοημοσύνη ως μια μη γνωστική ικανότητα και δυνατότητα,
η οποία επηρεάζει την ικανότητα κάποιου να καταφέρει επιτυχώς να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις
του περιβάλλοντος (Petrides & Furnham, 2001). Το μεικτό μοντέλο συνδυάζει ποικίλα
χαρακτηριστικά όπως, η ευελιξία, η αποφασιστικότητα, η επιθυμία για επίτευξη, τα οποία δεν είναι
εστιασμένα στη συναισθηματική γνώση (Mayer et al., 2007). Ωστόσο, έχει δεχθεί έντονη κριτική
(Joseph & Newman, 2010).
Οι μεγάλοι ηγέτες διαθέτουν τον σωστό συνδυασμό σκέψης και συναισθήματος, κάτι που
είναι πολύ σημαντικό μιας και στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν εμφανίζονται καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης ή έντονου άγχους, τα συναισθηματικά κέντρα διοικούν τον υπόλοιπο εγκέφαλο
(Goleman, Boyatzis & McKee, 2002). Σύμφωνα με τη θεωρία, η συναισθηματική νοημοσύνη έχει
τέσσερις παράγοντες. Ο πρώτος είναι η Αυτοεπίγνωση και εκφράζει την βαθιά κατανόηση των
δυνάμεων, των περιορισμών, των αξιών και των κινήτρων που έχει ένα άτομο. Οι άνθρωποι με υψηλή
αυτογνωσία είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους για τον εαυτό τους. Είναι ρεαλιστές, δεν ασκούν ούτε
υπερβολική αυτοκριτική ούτε είναι υπερβολικά αισιόδοξοι. Το να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους όταν
τον βλέπουν και το να σκέφτονται τους άλλους ανθρώπους είναι δύο χαρακτηριστικά που απαντώνται
συχνά σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπο των πραγμάτων
και δεν αντιδρούν με αυθορμητισμό. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η Αυτοδιαχείριση και αφορά στην
περιγραφή ενός ατόμου που ελέγχει από μόνο του τα συναισθήματά του, είναι διαφανής, αισιόδοξος,
προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες καταστάσεις, επιτυγχάνει τους στόχους του και αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες. Ως χαρακτηριστικό η αυτοδιαχείριση είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς βοηθά το
άτομο να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει συναισθηματική
διαύγεια και να ελέγχει την ενέργεια την οποία εκπέμπει. Στη συνέχεια ο τρίτος παράγοντας αφορά
στην Κοινωνική Επίγνωση και αντιστοιχεί σε χαρακτηριστικά όπως είναι η ενσυναίσθηση, η
οργανωσιακή ευαισθητοποίηση και το να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και
απαιτήσεις των πελατών. Διαθέτοντας ένας ηγέτης τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, έχει τη δυνατότητα
να εναρμονίζεται με τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων και αυτό να το χρησιμοποιεί
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προκειμένου να δράσει με τον καταλληλότερο τρόπο στην αντιμετώπιση καταστάσεων που
περιλαμβάνουν θυμό, φόβο ή ευχάριστο πνεύμα, ενώ τον καθιστούν πιο εύκολο να προσεγγιστεί,
καλό ακροατή και κατάλληλο στο να δίνει τις περισσότερο αρμόζουσες απαντήσεις, γεγονός που στον
τομέα των οργανισμών βοηθά σημαντικά στη διατήρηση των ταλαντούχων στελεχών. Τέλος έχουμε
την Διαχείριση σχέσεων, η οποία περιγράφει τον ηγέτη εκείνο που έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει ,
να βοηθά άλλους να αναπτύσσονται, να διαχειρίζεται επιτυχώς τις αλλαγές και τις συγκρούσεις, ενώ
παράλληλα χτίζει ουσιαστικές σχέσεις και προωθεί το πνεύμα της ομαδικής εργασίας, βοηθώντας τα
άτομα να κινούνται προς τον περισσότερο σωστό δρόμο και κατεύθυνση (Goleman, Boyatzis &
McKee, 2002).

Συναισθηματική νοημοσύνη και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Βασικό στοιχείο αποτελεί η
επίδραση που έχουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το φύλο και η ηλικία, στην έννοια
της συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι έρευνες διχάζονται σχετικά με το κατά πόσο το φύλο έχει
επίδραση στη συναισθηματική νοημοσύνη. Οι άνδρες με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι
συμπονετικοί, κοινωνικά ισορροπημένοι και εκδηλωτικοί στις σχέσεις τους. Είναι απαλλαγμένοι από
φοβίες και άγχος και έχουν την ικανότητα να αφοσιώνονται σε ανθρώπους και σκοπούς. Θεωρείται
ότι έχουν πλούσια συναισθηματική ζωή. Οι γυναίκες, αντίστοιχα, με υψηλό δείκτη συναισθηματικής
νοημοσύνης, μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματα τους και νιώθουν θετικά απέναντι στον εαυτό
τους (Goleman, 1995). Όπως και οι άνδρες, είναι κοινωνικοί και προσαρμόζονται στο στρες
(Goleman, 1995). Πολλές έρευνες υποστηρίζουν την ύπαρξη αξιοσημείωτων διαφορών (Sergio,
Dungca & Ormita, 2015).
Στην έρευνα των Cavallo & Brienza (2006), βρέθηκαν λίγες επιδράσεις του φύλου στη
συναισθηματική νοημοσύνη, ωστόσο οι επιδράσεις αυτές θεωρούνται στατιστικά σημαντικές.
Βρέθηκαν διαφορές στο φύλο σε πέντε συναισθηματικούς τομείς: στη συναισθηματική αυτεπίγνωση,
στη σχολαστικότητα, στην ανάπτυξη άλλων, στον προσανατολισμό, στην εξυπηρέτηση και, τέλος,
στην επικοινωνία. Σε αυτούς τους τομείς οι γυναίκες είχαν υψηλότερες τιμές από τους άνδρες. Ακόμη,
όταν έγινε αξιολόγηση από τους προϊσταμένους, παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές, με τις
γυναίκες να έχουν πάλι υψηλότερα αποτελέσματα, σε δύο συναισθηματικούς τομείς, την
προσαρμοστικότητα και τον προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση. Αντιθέτως, στην αυτό-αξιολόγηση
παρουσιάστηκε μια μόνο σημαντική διαφορά, οι άνδρες είχαν υψηλότερα αποτελέσματα στον
παράγοντα της αλλαγής (Cavallo & Brienza, 2006).
Αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας το MSCEIT, αποδείχτηκε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη
είναι πιο σημαντική στις γυναίκες, καθώς επίσης ότι συσχετίζεται με την ηλικία με τη μορφή
ανεστραμμένου U. Αυτό σημαίνει ότι, οι νέοι και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, παρουσίασαν
χαμηλότερα αποτελέσματα στην ικανότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης απ’ ότι οι ενήλικες
μέσης ηλικίας. Ωστόσο, εξαίρεση αποτελεί ο τομέας της κατανόησης των συναισθημάτων, στον οποίο
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υπάρχει γραμμική σχέση, δηλαδή η συναισθηματική νοημοσύνη μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνεται η
ηλικία. Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν και επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις της θεωρίας της
συναισθηματικής νοημοσύνης (Cabello, Sorrel, Fernandez-Pinto, Extremera & Fernandez-Berrocal,
2016).
Αν και οι περισσότερες έρευνες συμφωνούν ότι οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερη
συναισθηματική νοημοσύνη από τους άνδρες, κάποιες έρευνες διαφωνούν. Πιο αναλυτικά, οι Shahzad
& Bagum, στην έρευνα τους (2012) βρήκαν ότι οι άνδρες έχουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής
νοημοσύνης. Αυτό σύμφωνα με τους συγγραφείς, μπορεί να εξηγηθεί είτε από το γεγονός ότι οι
άνδρες θεωρούν και αξιολογούν ότι οι ίδιοι έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη, είτε από το
χαρακτήρα της συναισθηματικής νοημοσύνης. Δηλαδή, η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με
τη διαχείριση και την έκφραση των συναισθημάτων του ατόμου, στα οποία οι άνδρες τείνουν να τα
καταφέρνουν καλύτερα και ως εκ τούτου έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη (Shahzad &
Bagum, 2012).
Ακόμη, το γεγονός αυτό συνδέεται και με τους διαφορετικούς τρόπους κοινωνικοποίησης των
δύο φύλων από την κοινωνία (Shahzad & Bagum, 2012). Αντίστοιχα, ο Singh (2006) αναφέρει ότι δεν
είναι ούτε οι γυναίκες ούτε οι άνδρες ανώτεροι στον τομέα αυτό. Κάθε φύλο έχει τα δικά του
προτερήματα και αδυναμίες. Τα δύο φύλα έχουν ίση συμβολή στην κοινωνία, ωστόσο, τα σεξιστικά
στερεότυπα που κυριαρχούν σε βάρος των γυναικών, μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο της
συναισθηματικής τους ανάπτυξης.

Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι συνδεδεμένη
με τους μετασχηματιστικούς ηγέτες (Gardner and Stough, 2002). Μετασχηματιστικοί ηγέτες είναι τα
άτομα εκείνα που έχουν την ικανότητα να δημιουργούν όραμα ,να το επικοινωνούν, να χτίζουν
δέσμευση ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε αυτό το όραμα και να το μοντελοποιούν, ενώ είναι
εκείνοι που φαίνεται να διατηρούν το status quo. Επικεντρώνονται στη διασύνδεση της εργασιακής
απόδοσης με ανταμοιβές και εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για να εκτελέσουν
τους ρόλους τους. Τούς είναι πιο εύκολο να διαχειρίζονται στρατηγικά θέματα και τείνουν να είναι
εκείνοι που βοηθούν τον οργανισμό να προχωρά μπροστά.
Ένας μεγάλος ηγέτης είναι εκείνος που οδηγείται από τα συναισθήματα και με γνώμονα τα
θετικά συναισθήματα καταφέρνει να βγάζει στον καθένα τον καλύτερό του εαυτό και αυτό
ονομάζεται «απήχηση» (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002) . Από την άλλη πλευρά, όταν τα
συναισθήματα του ηγέτη έχουν αρνητικό κίνητρο , αυτό οδηγεί σε δυσαρέσκεια και δυσαρμονία. Τα
συναισθήματα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο διότι το σύστημα του ανθρώπινου σώματος είναι
συνυφασμένο με την ύπαρξη ανοικτών βρόχων. Ως ένα τέτοιο σύστημα λοιπόν προκειμένου να
εξυπηρετηθεί η αυτοδιαχείριση του εξαρτάται σημαντικά από εξωτερικούς παράγοντες. Οι άνθρωποι
βασίζονται στις σχέσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους για τη συναισθηματική τους σταθερότητα. Οι
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ηγέτες από τη στιγμή που μιλούν περισσότερο και γίνονται αντικείμενο παρατήρησης πιο πολύ,
στέλνουν συναισθηματικά σήματα στα άτομα και μέσα από αυτό τον τρόπο θέτουν τη
συναισθηματική σταθερά του οργανισμού του οποίου ηγούνται. Η διάθεση του ηγέτη όπως και τα
συναισθήματα του στέλνουν ισχυρά σήματα σε ολόκληρο τον οργανισμό. Τα αρνητικά συναισθήματα
όπως ο θυμός, το άγχος και η αίσθηση της ματαιότητας πρέπει να ελέγχονται, ειδάλλως μπορούν να
διαταράξουν σημαντικά το περιβάλλον της εργασίας και να αποσπάσουν την προσοχή από το
αντικείμενο της εργασίας. Τα αρνητικά συναισθήματα έχουν αρνητική επίδραση τόσο διανοητικά όσο
και στη συναισθηματική νοημοσύνη των ατόμων. Αυτό εξηγείται καθώς όταν ένα άτομο είναι
αναστατωμένο, δυσκολεύεται να εμφανίσει ενσυναίσθηση , καθώς έχει προβλήματα στην αντίληψη
και αναγνώριση των συναισθημάτων των ατόμων γύρω από αυτό. Στον αντίποδα, τα θετικά
συναισθήματα δημιουργούν αισιοδοξία στους ανθρώπους κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι μπορούν
να καταφέρουν τους στόχους που έχουν θέσει, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο δημιουργικοί και
συνακολούθως περισσότερο χρήσιμοι. Με λίγα λόγια, το κλίμα, δηλαδή ο τρόπος που αισθάνονται οι
εργαζόμενοι μιας εταιρείας για το γεγονός ότι εργάζονται εκεί, μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα
σημαντικό μέρος της απόδοσης της εταιρείας. Με τη σειρά της, η αντιλαμβανόμενη εικόνα των
εργαζομένων για το οργανωτικό κλίμα είναι κάτι μπορεί εύκολα γίνει αντιληπτό μέσα από τις πράξεις
του ηγέτη. Όταν η ηγεσία κάνει αισθητή την παρουσία της , οι οπαδοί συντονίζονται στον ρυθμό των
ηγετών και εμφανίζονται αισιόδοξοι και γεμάτοι ενθουσιασμό και αυτό μεταφράζεται μέσω της
απήχησης του ηγέτη που σηματοδοτεί το συναισθηματικό αποτύπωμα της ηγεσίας. Αντιθέτως, όταν η
ηγεσία παρουσιάζει δυσαρμονία, τα άτομα αισθάνονται διαρκώς εκτός πορείας. Αυτού του είδους οι
ηγέτες δεν έχουν ενσυναίσθηση και μπορούν να εμφανιστούν ως κακοποιητικοί τύραννοι που
καταχρώνται την εξουσία τους και ταπεινώνουν τους υφισταμένους τους, ενώ μπορεί να εμφανιστούν
και ως ψυχοπαθείς με εργαλείο χειριστικές συμπεριφορές και άλλοτε με πιο ήπιο τρόπο
επιστρατεύοντας την γοητεία και το κοινωνικό τους αντίκτυπο προκειμένου να παρασύρουν και να
χειριστούν τους άλλους ανθρώπους (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002).

Επιδράσεις συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία. Τα αποτελέσματα και οι
επιδράσεις που έχει η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ποικίλα σε όλους τους τομείς της ζωής του
ατόμου. Η σημασία των συναισθημάτων στον εργασιακό τομέα έχει αποδειχτεί μέσα από πολλές
έρευνες. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι εξίσου σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας με τον
δείκτη νοημοσύνης (IQ, ΔΝ). «Ο ΔΝ λίγο μπορεί να διαφωτίσει τη διαφορετική πορεία ανθρώπων με
τις ίδιες περίπου προσδοκίες, την ίδια εκπαίδευση και τις ίδιες γενικά ευκαιρίες» (Goleman,
1995). Σήμερα, στον εργασιακό χώρο, δεν αρκεί ο εργαζόμενος να έχει μόνο ακαδημαϊκές γνώσεις
και ικανότητες. Αντιθέτως, οι εργοδότες, πέρα από την ικανότητα της γραφής, ανάγνωσης και
μαθηματικών αναζητούν άτομα με αυτοπεποίθηση, επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, δημιουργική
αντιμετώπιση των εμποδίων, κίνητρο για την εργασία, επιθυμία για κοινωνική ανέλιξη,

36
«Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»
χαρακτηριστικά τα οποία εμφανίζουν συσχέτιση, κατά κύριο λόγο με τη συναισθηματική νοημοσύνη
(Singh, 2006). .
Οι Cote & Miners (2006), στην έρευνα τους, απέδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη
προβλέπει σημαντικά την εργασιακή απόδοση και τη συμπεριφορά οργανωσιακού πολίτη-ατόμου
(OCBO). Η γνωστική νοημοσύνη δεν αποτελεί επαρκή προβλεπτικό παράγοντα για την απόδοση,
καθώς έχει αποδειχθεί ότι, εργαζόμενοι με χαμηλή γνωστική νοημοσύνη μπορούν να αποδώσουν
σημαντικά υψηλά αν έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει δηλαδή, ότι τα υψηλά
επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης μπορούν να αντισταθμίσουν τη χαμηλή γνωστική νοημοσύνη.
Αντίστοιχα, η έρευνα του Carmeli (2003) υποστηρίζει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη
ενισχύει θετικές εργασιακές συμπεριφορές, την αλτρουιστική συμπεριφορά και τα εργασιακά
αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, τα ανώτερα στελέχη που σκοράρουν υψηλά στη συναισθηματική
νοημοσύνη αναπτύσσουν συναισθηματική δέσμευση στον οργανισμό που δουλεύουν, καθώς επίσης
είναι πιο αφοσιωμένοι στην καριέρα τους και αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι. Ως εκ τούτου, η
επιλογή διευθυντικών στελεχών με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη θα επιφέρει θετικά
αποτελέσματα σε έναν οργανισμό. Ακόμη, επιβεβαιώνεται η συμβολή της συναισθηματικής
νοημοσύνης στην εργασιακή απόδοση. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει αποδειχθεί ότι η συναισθηματική
νοημοσύνη είναι σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας για την εργασιακή δέσμευση (Murphy, 2015),
καθώς επίσης συμβάλει σε καλύτερες κοινωνικές σχέσεις στην εργασία (Mayer et al., 2007).
Παράλληλα, οι Slaski & Cartwright (2002), στην έρευνα τους, απέδειξαν ότι η
συναισθηματική νοημοσύνη κατέχει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του στρες, καθώς και στην
ενίσχυση της ατομικής ανθεκτικότητας. Οι άνθρωποι με υψηλές συναισθηματικές δεξιότητες είναι πιο
πιθανό να είναι πιο ευχαριστημένοι και πιο αποτελεσματικοί γενικότερα σε όλους τους τομείς της
ζωής τους, καθώς μπορούν να ελέγξουν τις νοητικές συνήθειες που ωθούν την παραγωγικότητά τους.
Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι που δεν έχουν καταφέρει να ελέγξουν και να διαχειριστούν επιτυχώς
τα συναισθήματά τους, βρίσκονται συνεχώς σε μια εσωτερική μάχη, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η
σκέψη τους και, ως εκ τούτου, και η εργασία τους (Goleman, 1995).
Συνεπώς, όπως αναφέρει ο Cherniss (2000), η υψηλή γνωστική νοημοσύνη είναι
αναμφισβήτητα απαραίτητη, ώστε ένα άτομο να επιτύχει στον κλάδο του. Ωστόσο, στη, συνέχεια για
να μπορέσει το άτομο να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες και να έχει καλές σχέσεις με τους
συναδέλφους του, έχει ανάγκη περισσότερο από συναισθηματική νοημοσύνη παρά από ακόμα
υψηλότερη γνωστική νοημοσύνη (Cherniss, 2000). Η συναισθηματική νοημοσύνη δίνει στο άτομο το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται (Singh, 2006).

Κριτική στην συναισθηματική νοημοσύνη. Οι Matthews, Roberts & Zeidner (2004) εκφράζουν
τις ενστάσεις τους σχετικά με την έρευνα και τα μοντέλα της συναισθηματικής νοημοσύνης.
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Υποστηρίζουν ότι, οι ορισμοί και οι θεωρίες της συναισθηματικής νοημοσύνης, δεν παρουσιάζουν
ομοφωνία μεταξύ τους. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές και αντιμαχόμενες απόψεις για τον ορισμό
της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ακόμη τονίζουν ότι, τα τεστ της συναισθηματικής νοημοσύνης δεν
ικανοποιούν τα τέσσερα βασικά ψυχομετρικά κριτήρια που έχουν παγκόσμια καθιερωθεί.
Με τις ιδέες αυτές ταυτίζονται και οι Jordan, Ashton-James & Ashkanasy (2006). Στη
συνέχεια, οι Matthews et al. (2004) υποστηρίζουν ότι η αυτοαξιολόγηση της συναισθηματικής
νοημοσύνης δεν διαφοροποιείται , όπως πιστεύεται, από τα υπάρχοντα εργαλεία προσωπικότητας,
καθώς επίσης τα τεστ ικανοτήτων για τη συναισθηματική νοημοσύνη δεν ανταποκρίνονται στα
κριτήρια για την γνωστική νοημοσύνη. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν οι ικανότητες είναι
ικανοποιητικό κριτήριο αξιολόγησης για την νοημοσύνη. Αντίστοιχα, καταρρίπτουν το μύθο ότι η
συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με το συναίσθημα, όπως η παραδοσιακή νοημοσύνη με το
γνωστικό τομέα (Matthews et al., 2004). Αμφισβητούν την ύπαρξη διαφορετικού γνωστικού και
συναισθηματικού συστήματος. Τέλος, διαφωνούν σχετικά με το εάν η συναισθηματική νοημοσύνη
είναι προβλεπτικός παράγοντας της προσαρμοστικής ικανότητας του ατόμου (Matthews et al., 2004).
Αντίστοιχα, σε άλλο άρθρο τους οι Zeidner , Matthews & Roberts (2004) αμφισβητούν την
αξιοπιστία των ερευνών σχετικά με τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στον εργασιακό
χώρο, θεωρώντας την είτε πρόωρη, είτε εσφαλμένη. Υποστηρίζεται ότι η βιβλιογραφία παρουσιάζει
ατεκμηρίωτες γενικεύσεις και τα τεστ μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης
αλληλεπικαλύπτονται με βασικούς παράγοντες της προσωπικότητας.
Στο ίδιο πλαίσιο, οι Cherry, Fletcher, O’ Sullivan & Dornan (2014) εξετάζοντας την αξία και
την χρήση του όρου στον εκπαιδευτικό τομέα, καταλήγουν, ότι εφόσον δεν έχει καθοριστεί ακόμα αν
η συναισθηματική νοημοσύνη είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, επίκτητη ικανότητα, ή ένας
συνδυασμός και των δύο, είναι συνεπώς δύσκολο και αμφισβητήσιμο κατά πόσο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στην συναισθηματική εκπαίδευση και επιλογή
ιατρών.
Σε ακόμη περισσότερο στοχευμένη κριτική, προχώρησε και ο Antonakis, ο οποίος υποστήριξε πως η
συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης με την ηγεσία τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά επειδή η
επιστήμη της ηγεσίας έχει ανάγκη την επιστήμη της συναισθηματικής νοημοσύνης κι όχι επειδή ο
ηγέτης έχει ανάγκη να είναι συναισθηματικά ευφυής (Antonakis, 2009). Επιπλέον, υποστηρίζει πως
στην πραγματικότητα η συναισθηματική νοημοσύνη όχι μόνο δεν προβλέπει περισσότερο την ηγεσία
απ’ ότι ο δείκτης γενικής ευφυίας (IQ) ή τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας (Antonakis, 2003) αλλά
τουναντίον σε αρκετές περιπτώσεις χαρακτηριστικά προσωπικότητας σαν τον νευρωτισμό όπως
προκύπτει από σταθμισμένα και παγκοσμίως καθιερωμένα ψυχομετρικά εργαλεία (π.χ. Big five),
παρουσιάζουν αρνητική συνάφεια με την συναισθηματική νοημοσύνη και θετική με την ηγεσία και
κατ’ επέκταση η μελέτη της συσχέτισης συναισθηματικής νοημοσύνης και ηγεσίας οφείλει είτε να
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αναδιαμορφωθεί και να ερευνηθεί εκ νέου ή να εγκαταλειφθεί εντελώς ως αδιέξοδο (Antonakis,
2009).

Έρευνες σύνδεσης των υπό μελέτη μεταβλητών και στήριξης των ερευνητικών
υποθέσεων.
Η πλειονότητα των ερευνών που περιστρέφεται γύρω από τα ηγετικά στυλ, τη
συναισθηματική νοημοσύνη και τα οργανωσιακά αποτελέσματα έχουν επικεντρωθεί σε θέματα όπως
τον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβάνονται τα άτομα τους ηγέτες με υψηλή συναισθηματική
νοημοσύνη. Για παράδειγμα οι Sivanathan and Fekken (2002) βρήκαν πως φοιτητές ενός
πανεπιστημίου του Καναδά εκλάμβαναν τους ηγέτες που είχαν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη ως
ηγέτες που χρησιμοποιούν περισσότερο μετασχηματιστικές τεχνικές και συμπεριφορές ηγεσίας, ενώ
εκλαμβάνονταν και ως πιο αποτελεσματικοί.
Σε άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Stone, Parker και Wood (2005) σε δείγμα
διευθυντικών στελεχών ενός σχολείου μελετήθηκε η σχέση της ηγεσίας και της συναισθηματικής
νοημοσύνης. Φάνηκε λοιπόν πως οι γυναίκες σκόραραν υψηλότερα στην διαπροσωπική διάσταση της
συναισθηματικής νοημοσύνης, ενώ ως προς τα στυλ ηγεσίας βαθμολογήθηκαν υψηλά από τους
προϊσταμένους τους ως χρήστες ηγεσίας με προσανατολισμό στο ρόλο και στις σχέσεις, ενώ
παρουσίασαν και συνολικά υψηλή βαθμολογία στον παράγοντα ηγεσία. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι η
συναισθηματική νοημοσύνη πρέπει να αποτελεί μέρος της διαδικασίας επιλογής προσωπικού αλλά να
χρησιμοποιείται και για την κατάρτιση πλάνων καριέρας (Stone et.al, 2005).
Λίγο αργότερα, ήρθε ο Ayiro (2009) να μελετήσει τη σχέση της συναισθηματικής
νοημοσύνης και της επίτευξης των ετήσιων στόχων, όπως αυτή αξιολογείται από τους ανωτέρους και
βρήκε πως ο παράγοντας της συναισθηματικής νοημοσύνης ο οποίος συνδέεται με τη χρήση των
συναισθημάτων έχει θετική σχέση με τα αποτελέσματα της απόδοσης, ενώ το κομμάτι της
κατανόησης και διαχείρισης των συναισθημάτων δε φάνηκε να διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο
(Ayiro, 2009).
Ωστόσο, όσον αφορά το γεγονός εάν η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί παράγοντα για
την επίτευξη αποτελεσματικότητας της ηγεσίας, φάνηκε πως υπάρχει μια ικανοποιητική σχέση και θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα προετοιμασίας υποψήφιων ηγετών (Mills, 2009), ενώ
φάνηκε ισχυρή σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης με τη χρήση μετασχηματιστικού στυλ
ηγεσίας, εμφανίζοντας υψηλότερη εγκυρότητα όταν οι μετρήσεις προέρχονται από την ίδια πηγή
(αυτό-αξιολόγηση μόνο ή βαθμολογίες από τους άλλους -προϊσταμένους, υφισταμένους,
συναδέλφους-μόνο) (Harms and Crede, 2010). Μεγάλη απόκλιση φάνηκε ανάμεσα στις μετρήσεις
που προέρχονται από πολλές πηγές και τις μετρήσεις που προέρχονται από μια μόνο πηγή για
αμφότερες την συναισθηματική νοημοσύνη και τη χρήση μετασχηματιστικού στυλ ηγεσίας.
Ταυτόχρονα, φάνηκε πως υπήρξε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στα παθητικά-αποφευκτικά στυλ
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ηγεσίας και τη συναισθηματική νοημοσύνη και σε αντίθεση με τη συναισθηματική νοημοσύνη που
παρουσιάζει πιο ακριβείς μετρήσεις όταν η αξιολόγηση της προέρχεται από μια πηγή, τα ηγετικά στυλ
έχουν πιο αντικειμενικά αποτελέσματα όταν προέρχονται από πολλαπλές πηγές (Harms and Crede,
2010).
Μια πολύ σημαντική μεταβλητή για τον οργανισμό είναι η οργανωσιακή δέσμευση των
εργαζομένων, καθώς όταν υπάρχει φέρνει θετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό με θετικές
επιπτώσεις και στη ΔΑΔ. Η οργανωσιακή δέσμευση συνοψίζεται σε τρεις μεταβλητές, την
συναισθηματική δέσμευση, την δέσμευση να συνεχίσει και την κανονιστική δέσμευση (Allen &
Meyer, 1990). Η πρώτη κατηγορία αφορά στον συναισθηματικό δεσμό, την ταύτιση και την εμπλοκή
στο γίγνεσθαι του οργανισμού που φαίνεται να αυξάνει την παραγωγικότητά τους, ενώ η δεύτερη
αναφέρεται στην εξέταση των εργαζομένων του κατά πόσο αξίζει περισσότερο να μείνουν ή να
φύγουν από τον οργανισμό με αυτούς που σταθμίζουν το κόστος του να φύγουν υψηλότερο από το να
μείνουν παραμένουν στον οργανισμό. Tέλος, η κανονιστική δέσμευση αφορά το αίσθημα
υπευθυνότητας προς τον οργανισμό που νιώθουν οι εργαζόμενοι, ότι δηλαδή νιώθουν υποχρέωση να
μείνουν στον οργανισμό(Allen & Meyer, 1990) και πολλές φορές προκύπτει όταν οι εργαζόμενοι
νιώθουν υποχρεωμένοι απέναντι στον οργανισμό επειδή δημιουργεί ηθικό αντίκτυπο στις αξίες του
και προσφέρει οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη και ανάγκες τους. Έτσι σε έρευνα των
Podsakoff, MacKenzie και Bommer (1996) φάνηκε ότι το 48% της διακύμανσης της οργανωσιακής
δέσμευσης εξηγείται από τα ηγετικά στυλ. Οι ηγέτες λοιπόν είναι σε θέση μέσω της επιρροής που
ασκούν να έχουν θετική επίδραση στην οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων, προσθέτοντας αξία
στον κάθε έναν προσωπικά, στα επιτεύγματά τους, την προσπάθεια που καταβάλλουν για την
επίτευξη των οργανωσιακών στόχων και τη συμβολή τους σε αυτήν και ενώνοντας τους κάτω από το
ίδιο όραμα θέτοντας ομαδικούς στόχους, ενώ παράλληλα τους προσκαλούν να συμμετέχουν στη λήψη
αποφάσεων (Shamir, House and Arthur, 1993). Τέλος, σε έρευνα που έγινε από τους Νικολάου και
Τσαούσης (2002) όπου εξετάστηκε η σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης με τα οργανωσιακό
στρες και τα αποτελέσματα, φάνηκε πως υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη συναισθηματική
νοημοσύνη και το άγχος στον εργασιακό χώρο, ενώ παράλληλα φάνηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα
στη συναισθηματική νοημοσύνη και την οργανωσιακή δέσμευση. Σύμφωνα με το μοντέλο μέτρησης
του οργανωσιακού άγχους, η οργανωσιακή δέσμευση αποτελεί συνέπεια του άγχους και ως
αποτέλεσμα η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στο
στρες και την οργανωσιακή δέσμευση.
Σε έρευνα που έγινε από τους Βακόλα, Τσαούση και Νικολάου (2003) φάνηκε μεταξύ άλλων
ότι η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει ανεξάρτητα από άλλα χαρακτηριστικά
προσωπικότητας τη στάση των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή.
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Ανάμεσα στις τρεις μεταβλητές της σκοτεινής τριάδας η μόνη που ανά περιπτώσεις εμφανίζει
θετική συσχέτιση με τη συναισθηματική νοημοσύνη είναι η περίπτωση του ναρκισσισμού που
συνηθίζει να εκμεταλλεύεται τους άλλους χρησιμοποιώντας την ικανότητα αναγνώρισης κάποιων
συναισθημάτων (Konrath et al., 2014). Η πιο πρόσφατη έρευνα ωστόσο συνιστά πως ο
Μακιαβελισμός εμφανίζει αρνητική σχέση με την συναισθηματική νοημοσύνη ως ικανότητα (Zhang
et al., 2015). Tέλος, στην έρευνα των Jauk, Freudenthaler και Neubauer (2016) φάνηκε πως η
ψυχοπάθεια και ο μακιαβελισμός έχουν αρνητική επίδραση στη συναισθηματική νοημοσύνη ως
χαρακτηριστικό. Παράλληλα, στην έρευνα των Wai και Tiliopoulos (2012) εμφανίστηκε η λεγόμενη
γνωστική ενσυναίσθηση των ατόμων που ανήκουν στη σκοτεινή τριάδα και φαίνεται να
αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων μέσω εκφράσεων του προσώπου. Τα άτομα με
υψηλό ναρκισσισμό σκοράρουν υψηλά, ενώ εκείνα με υψηλό μακιαβελισμό και ψυχοπάθεια
σκοράρουν μέτρια αλλά θετικά. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με υψηλό σκορ στον Ναρκισσισμό
αναγνώριζαν την στεναχώρια (και το βίωναν όλο αυτό με θετικά συναισθήματα εκείνη την ώρα) και
τον θυμό, ενώ εκείνοι με υψηλά σκορ στην ψυχοπάθεια ένιωθαν καλά όταν έβλεπαν στεναχωρημένα,
φοβισμένα και θυμωμένα πρόσωπα και άσχημα όταν αντιλαμβάνονταν ότι το άλλο άτομο αισθάνεται
χαρά. Τα άτομα με υψηλή βαθμολογία στον Μακιαβελισμό αισθάνονται εξίσου δυσάρεστα όταν
έρχονταν αντιμέτωπα με χαρούμενα πρόσωπα και αντίστοιχα ευχάριστα όταν αντιλαμβάνονταν
στεναχώρια. Συνοψίζοντας τα ευρήματα αυτής της έρευνας, τα άτομα που σκοράρουν υψηλά στη
σκοτεινή τριάδα μπορούν εν μέρει και πιο περιορισμένα να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τα
συναισθήματα των άλλων και να τα χρησιμοποιούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν τους
στόχους τους και πάνω σε αυτά να χτίζουν τις στρατηγικές τους κινήσεις, αγνοώντας λόγω έλλειψης
συναισθηματικής ενσυναίσθησης τις επιπτώσεις που οι κινήσεις του αυτές θα έχουν στα άλλα άτομα
(Wai & Tiliopoulos, 2012).
Τέλος, μια έρευνα που έγινε από τους Volmer, Koch και Göritz (2016) εξέτασε τις επιπτώσεις
που έχει το γεγονός ότι ο ηγέτης παρουσιάζει συμπεριφορές που ανήκουν στη σκοτεινή τριάδα, στην
ευημερία των εργαζομένων όπως και στην αντιλαμβανόμενη και πραγματική επαγγελματική τους
επιτυχία. Έτσι φάνηκε πως οι ηγέτες με υψηλό ναρκισσισμό έχουν υφισταμένους οι οποίοι έχουν
μεγάλη επιτυχία επαγγελματική, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για αρνητική επίδραση στην ευημερία
αυτών. Αντίστοιχα, όταν οι ηγέτες έχουν υψηλό μακιαβελισμό και ψυχοπάθεια, οι υφισταμένοι τους
εμφανίζουν χαμηλή επιτυχία στην καριέρα τους και χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση και
παρουσιάζουν παράλληλα υψηλή συναισθηματική εξάντληση. Οι Morf και Rhodewalt (2001) έχουν
καταδείξει πως τα άτομα με υψηλό ναρκισσισμό επιδιώκουν σχέσεις με άτομα τα οποία δε θα
σταματούν να τους θαυμάζουν και να τους επιβεβαιώνουν την αυτοεκτίμηση. Έτσι εξηγείται η
παρουσία ανάπτυξης καριέρας των ατόμων που βρίσκονται κοντά στον ηγέτη με υψηλό ναρκισσισμό,
από τη στιγμή που τους προσφέρει αυτό που χρειάζονται θα λαμβάνει θετική ανατροφοδότηση και τα
άτομα θα είναι υποστηρικτές του και ταυτόχρονα αυξάνει και τη δική τους αυτοεκτίμηση μέσα από
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την ευγνωμοσύνη που έχουν απέναντι στο πρόσωπό του. Ταυτόχρονα τα άτομα με υψηλή ψυχοπάθεια
και μακιαβελισμό δεν διστάζουν να χειριστούν τα άλλα άτομα για το στόχο τους ή να αποποιηθούν τις
ευθύνες για μια αποτυχία ή να αφήσουν ένα έργο στη μέση (O'Boyle et al., 2012) γιαυτό και δεν
προσφέρουν στους υφισταμένους τους κανένα θετικό αποτέλεσμα είτε σε επίπεδο καριέρας είτε σε
επίπεδο ικανοποίησης.
Ως προς τη διερεύνηση τώρα της συναισθηματικής νοημοσύνης ως προς την
αυτοαποτελεσματικότητα έχει βρεθεί ότι η πρώτη προβλέπει τη δεύτερη σε πολλές έρευνες (Rathi και
Rastogi, 2009 ; Gundlach, Martinko & Douglas, 2003 ; Corcoran & Tormey, 2013 ; Nikoopour,
Farsani, Tajbakhsh και Kiyaie, 2012).

Στόχος της έρευνας, ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει πως σχετίζονται και αλληλοεπιδρούν η
ηγεσία, η συναισθηματική νοημοσύνη και οι συμπεριφορές της σκοτεινής τριάδας. Πιο συγκεκριμένα
επιχειρείται να αποδειχθεί πως τα άτομα που παρουσιάζουν συμπεριφορές που ανήκουν στη σκοτεινή
τριάδα θα παρουσιάζουν χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη και αυτό θα επηρεάζει το είδος των
ηγετικών στυλ που θα χρησιμοποιούν και την αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητά τους.
Υπόθεση 1: Η συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται θετικά με την αντιλαμβανόμενη αυτόαποτελεσματικότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Αναμένεται πως τα άτομα με υψηλή
συναισθηματική νοημοσύνη είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το επίπεδο της παραγωγικότητάς τους
ως θετικό και κατ’ επέκταση θα υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές.
Υπόθεση 2: Οι ηγέτες που θα παρουσιάζουν υψηλό σκορ στη σκοτεινή τριάδα θα παρουσιάζουν
χαμηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης. Σε έρευνα που έχει γίνει για τη διερεύνηση της
σχέσης ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό και στις συμπεριφορές της
σκοτεινής τριάδας φάνηκε πως η πρώτη εμφανίζει θετική συσχέτιση με τον ναρκισσισμό και αρνητική
με τον μακιαβελισμό και την ψυχοπάθεια (Petrides, Vernon, Schermer, & Veselka, 2011). Η υπόθεση
της παρούσας έρευνας ωστόσο υποστηρίζει πως όλες οι συμπεριφορές της σκοτεινής τριάδας καθώς
επίσης και το συνολικό τους σκορ θα συσχετίζονται αρνητικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη.
Υπόθεση 3: Οι ηγέτες με υψηλότερο σκορ στην σκοτεινή τριάδα της ηγεσίας θα λειτουργούν
περισσότερο με αρνητικά ηγετικά στυλ (καταπιεστικό και κατευθυντικό στυλ ηγεσίας) , ενώ οι
ηγέτες με χαμηλότερο σκορ στην σκοτεινή τριάδα της ηγεσίας θα λειτουργούν κυρίως με θετικά
ηγετικά στυλ (οραματικό, συνεργατικό, δημοκρατικό και υποστηρικτικό στυλ ηγεσίας). Στο
κομμάτι της έρευνας γύρω από την σκοτεινή τριάδα και την ηγεσία έχουν πραγματοποιηθεί της
αναλύσεις και έλεγχοι, καθώς συνδέονται άρρηκτα. Επιπλέον, η συσχέτιση αυτή έχει μελετηθεί και σε
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παράλληλη σχέση με τυπικά κριτήρια της ΔΑΔ της η επιτυχία στην καριέρα και το ευ ζην (Volmer,
Koch, & Göritz, 2016). Ωστόσο, δεν έχει διερευνηθεί η σχέση της με τα στυλ ηγεσίας του Goleman,
και στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θεωρήθηκε πως κάτι τέτοιο παρουσιάζει ενδιαφέρον.
Υπόθεση 4: Οι ηγέτες με υψηλότερο δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης θα λειτουργούν
κυρίως με οραματικό, συνεργατικό, δημοκρατικό και υποστηρικτικό στυλ ηγεσίας. Της
προκύπτει ήδη από της έρευνες του Goleman σχετικά με τα ηγετικά στυλ, τα προαναφερθέντα στυλ
ηγεσίας συνδέονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη των ηγετών και της βοηθούν να είναι πιο
αποτελεσματικοί και παραγωγικοί. Η υπόθεση της αναμένει παρεμφερή αποτελέσματα να προκύψουν
και από την παρούσα έρευνα.
Υπόθεση 5: Η ηλικία επηρεάζει τη συναισθηματική νοημοσύνη. Αναφορικά με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά τώρα, της προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η επίδραση του φύλου
έχει ήδη διερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό και τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα. Ωστόσο, ως της την
μεταβλητή της ηλικίας, οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί δείχνουν πως, αν και μικρή, υπάρχει
μια επίδραση της στη συναισθηματική νοημοσύνη (Fariselli, Ghini, & Freedman, 2008). Για τον λόγο
αυτό, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει νόημα να διερευνηθεί στα στελέχη επιχειρήσεων όπου
παρατηρούνται όλα τα ηλικιακά επίπεδα, ενώ παράλληλα έχει και σημασία, καθώς στην πλειονότητα
της τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι μεγαλύτερης ηλικίας και στην περίπτωση ύπαρξης συσχέτισης η
ηλικία αποτελεί παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν εξετάζεται η συναισθηματική
νοημοσύνη.
Υπόθεση 6: Τα χρόνια προϋπηρεσίας επηρεάζουν την επιλογή στυλ ηγεσίας. Σε έρευνες που έχουν
γίνει σε ποικίλους πληθυσμούς φάνηκε ότι τα άτομα με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας παρουσιάζουν
διαφορές στα ηγετικά στυλ που χρησιμοποιούν σε σχέση με τα άτομα που διαθέτουν περισσότερα
(Zydziunaite, Lepaite, & Suominen, 2013). Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο να ερευνηθεί το κατά πόσο
αυτό ισχύει στα στελέχη ιδιωτικών οργανισμών στην Ελλάδα ή όχι.
Στόχος της παρούσας έρευνας μεταξύ άλλων είναι η δημιουργία της εννοιολογικού μοντέλου, όπου η
σκοτεινή τριάδα προβλέπει αρνητικά τη συναισθηματική νοημοσύνη και την αντιλαμβανόμενη
αποτελεσματικότητα και θετικά τη χρήση αρνητικών ηγετικών στυλ. Παράλληλα, υποθέτουμε ότι η
συναισθηματική νοημοσύνη θα προβλέπει θετικά τα θετικά ηγετικά στυλ και την αντιλαμβανόμενη
αποτελεσματικότητα, όπως και το ότι η συναισθηματική νοημοσύνη λειτουργεί ως διαμεσολαβητής
ανάμεσα στη σκοτεινή τριάδα και την αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα. Κάτωθι παρουσιάζεται
απεικονιστικά το μοντέλο που επιθυμούμε να αποδείξουμε.
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Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία
Για της σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήσαμε ποσοτική έρευνα, καθώς σκοπός της έρευνας είναι η
εύρεση σχέσεων ανάμεσα της υπό μελέτη μεταβλητές προκειμένου να γενικευτεί το αποτέλεσμα σε
έναν μεγαλύτερο πληθυσμό, αυτό των στελεχών ιδιωτικών οργανισμών στην Ελλάδα. Ως της το
δείγμα εφαρμόστηκε απλή τυχαία δειγματοληψία, ώστε να διασφαλιστεί η ποικιλομορφία του
δείγματος και το αποτέλεσμα να μην είναι απόρροια παρέμβασης και κατεύθυνσης του ερευνητή.
Χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος συλλογής των δεδομένων το ερωτηματολόγιο προκειμένου να
διευκολυνθεί η διαδικασία διανομής των εργαλείων και η μεγαλύτερη ανταπόκριση στην
συμπλήρωση του. Τέλος, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση για την περιγραφή και
σκιαγράφηση του δείγματος και των μεταβλητών που μελετώνται και επαγωγική στατιστική ανάλυση
προκειμένου να ελεγχθούν οι ερευνητικές της υποθέσεις και να εξαχθούν τα συμπεράσματα των
μετρήσεων. Επελέγησαν λοιπόν τα ποσοτικά εργαλεία εκείνα που μετρούν περισσότερο αξιόπιστα της
μεταβλητές που τίθενται υπό διερεύνηση και επελέγη η αγγλική γλώσσα ως γλώσσα του
ερωτηματολογίου στο σύνολό του, διότι δύο εκ των εργαλείων δεν έχουν μεταφραστεί και σταθμιστεί
στην ελληνική γλώσσα, ενώ ως επιλογή ήταν επιτρεπτή λόγω της φύσης του δείγματος, το οποίο
αποτελούν στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όπου η πολύ καλή γνώση αγγλικών είναι
απαραίτητη προϋπόθεση.

Δείγμα
Για της σκοπούς της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε δείγμα στελεχών που κατέχουν
διοικητική θέση σε οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Συμμετείχαν 100 άτομα, εκ των
οποίων οι 48 (48%) ήταν άνδρες, 51 (51%) γυναίκες και 1 συμμετέχοντας προτίμησε να μην αναφέρει
το φύλο του (Σχήμα 2). Κατά τη διάρκεια της έρευνας έγινε προσπάθεια για συλλογή μεγαλύτερου
αριθμού συμμετεχόντων, αλλά δεν ήταν εφικτό λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος χορήγησης
του εργαλείου της και το γεγονός ότι το δείγμα της χαρακτηρίζεται από περιορισμένο διαθέσιμο
χρόνο και σε συνδυασμό με το μέγεθος του ερωτηματολογίου λειτούργησαν αρνητικά. Οι
συμμετέχοντες ήταν ως επί το πλείστον 35-45 ετών (31 άτομα, 31%) και 25-34 ετών (29 άτομα, 29%),
ενώ 23 (23%) ήταν εκείνοι που ήταν άνω των 46 ετών με εκείνους που ήταν 18-24 να αποτελούν
μόλις 17 (17%) (Σχήμα 1). Ως της το εκπαιδευτικό επίπεδο, 10 (10%) ήταν τα στελέχη που είχαν
ολοκληρώσει μόνο την δευτεροβάθμια εκπαίδευση , 28 (28%) εκείνοι που έχουν λάβει πτυχίο από
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με της περισσότερους να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (61
άτομα, 61%) και μόλις 1 να έχει στην κατοχή του διδακτορικό (Σχήμα 3). Τέλος, 32 (32%) εκ των
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συμμετεχόντων είχαν 0 έως 4 χρόνια προϋπηρεσίας, 14 (14%) 5-10 χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ η
πλειονότητα (54 άτομα, 54%) αυτών είχε περισσότερα από 10 χρόνια (Σχήμα 4).

Σχήμα 1:Ηλικία εργαζομένων ανά κατηγορία

Σχήμα 2:Φύλο εργαζομένων

Σχήμα 3:Εκπαιδευτικό επίπεδο εργαζομένων

Σχήμα 4: Εργασιακή Εμπειρία εργαζομένων
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Εργαλεία Μέτρησης
Προκειμένου να μελετηθούν οι ερευνητικές υποθέσεις που έχουμε θέσει, επιλέχθηκαν τα
κατάλληλα εργαλεία μέτρησης των υπό μελέτη μεταβλητών (συναισθηματική νοημοσύνη, σκοτεινή
τριάδα και ηγετικά στυλ συμπεριφοράς), τα οποία της μετρούν αξιόπιστα και εξυπηρετούν της
σκοπούς της παρούσας έρευνας. Ως της την γλώσσα και έκδοση των ερωτηματολογίων επιλέχθηκε η
αγγλική, καθώς η πλειονότητα των χρησιμοποιηθέντων εργαλείων δεν είχε μεταφραστεί και
σταθμιστεί στα ελληνικά, ενώ κρίθηκε κατάλληλη δεδομένου του δείγματος των στελεχών ιδιωτικών
επιχειρήσεων, όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ενώ σε κάθε
περίπτωση υπήρχε εισαγωγική προαπαιτούμενη υποχρεωτική ερώτηση πριν την συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου σχετικά με πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπου εάν δήλωναν ότι δεν την
διαθέτουν, δεν μπορούσαν να συνεχίσουν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια αυτό-αξιολόγησης.

Συναισθηματική Νοημοσύνη
Για τη μελέτη της μεταβλητής της συναισθηματικής νοημοσύνης προτιμήθηκε η σύντομη
αγγλική έκδοση του ερωτηματολογίου Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue-SF) του
Πετρίδη (Petridis & Furnham, 2006). Παρόλο που ως εργαλείο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και
έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό (Petrides, Pita, & Kokkinaki, 2007), το γεγονός ότι τα άλλα
δύο ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα, κατέστησαν
την επιλογή του να δοθεί ένα δίγλωσσο εργαλείο αποπροσανατολιστική και αναίτια. Αποτελεί λοιπόν
ένα ερωτηματολόγιο 30 δηλώσεων, το οποίο είναι σχεδιασμένο να μετρά τη συναισθηματική
νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας. Αποτελεί τη σύντομη μορφή του
αρχικού ερωτηματολογίου TEIQue (Petridis & Furnham, 2006) το οποίο περιλαμβάνει 153 ερωτήσεις
και 15 υποκλίμακες. Από από κάθε υποκλίμακα επελέγησαν εν συνεχεία δύο ερωτήσεις ώστε να
δημιουργηθεί μία σύντομη έκδοση 30 ερωτήσεων. Αυτές οι ερωτήσεις οργανώνονται κάτω από
τέσσερις παράγοντες, την ευημερία, τον αυτοέλεγχο, την συναισθηματικότητα και την κοινωνικότητα
(Petridis, 2009). Η κλίμακα μέτρησης που χρησιμοποιείται σύμφωνα με της οδηγίες βαθμολόγησης
είναι 7-βάθμια κλίμακα Likert συμφωνίας, όπου το 1 συμβολίζει το «Διαφωνώ Απόλυτα», 2
«Διαφωνώ πολύ», 3 « Διαφωνώ», 4 «Ούτε Συμφωνώ, Ούτε Διαφωνώ» , 5 «Συμφωνώ», 6 «Συμφωνώ
Πολύ» και το 7 το «Συμφωνώ Απόλυτα» (Petridis & Furnham, 2006). Ο πρώτος παράγοντας λοιπόν
είναι η ευημερία και περιλαμβάνει της ερωτήσεις 5, 9, 20, 24, 12 και 27 (π.χ. «I feel that I have a
number of good qualities»). Η υψηλή βαθμολογία σε αυτές της ερωτήσεις σηματοδοτεί πως το άτομο
διαθέτει μια εικόνα για την ευημερία του που αφορά όλο το χρονικό φάσμα, από τα επιτεύγματα μέχρι
της προσδοκίες για το μέλλον, ενώ διακατέχεται από ευχάριστα συναισθήματα και πληρότητα με
εκείνους που σκοράρουν χαμηλά να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και ικανοποίηση από τη ζωή της. Ο
δεύτερος παράγοντας είναι ο αυτοέλεγχος και περιλαμβάνει της ερωτήσεις 4, 19, 7, 22, 15 και 30 (π.χ.
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«I’m usually able to find ways to control my emotions when I want to») και όταν κάποιος σκοράρει
υψηλά σε αυτήν παρουσιάζει σωστό έλεγχο πάνω της παρορμήσεις και της επιθυμίες του της και στη
διαχείριση της πίεσης, του άγχους και της ισορροπίας στην έκφραση της , ενώ όσοι σκοράρουν
χαμηλά εμφανίζονται αυθόρμητοι και απερίσκεπτοι με δυσκολίες στη διαχείριση του άγχους. Εν
συνεχεία, ο τρίτος παράγοντας είναι η συναισθηματικότητα, όπου εμπεριέχει της ερωτήσεις 1, 16, 2,
17, 8, 23, 13, 18 και 28 (π.χ. « I often pause and think about my feelings») και αφορά την επαφή του
ατόμου με τα συναισθήματα τα δικά του αλλά και των άλλων ανθρώπων τόσο ως της την αντίληψη
όσο και ως της την έκφραση αυτών και την δόμηση στενών σχέσεων, σε αντίθεση με τα άτομα που
δεν κατέχουν αυτή την επαφή και δυσκολεύονται στον τομέα των συναισθημάτων και των
ανθρώπινων σχέσεων. Τέλος, έχουμε τον παράγοντα της κοινωνικότητας, ο οποίος εκφράζεται μέσα
από της ερωτήσεις 6, 21, 10, 25, 11 και 26 (π.χ. «I would describe myself as a good negotiator») και
αφορά στην επιρροή που έχει κοινωνικά το άτομο, της και της κοινωνικές σχέσεις που αυτό χτίζει
μέσα από την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα από ποικίλα περιβάλλοντα ενώ είναι πολύ καλός
ακροατής, σε αντίθεση με τα άτομα που δε σκοράρουν υψηλά σε αυτή την κατηγορία και
εμφανίζονται να είναι πιο ντροπαλά και υστερούν στην επιρροή, την ικανότητα διαπραγματεύσεων
και δημιουργίας διασυνδέσεων (Petridis & Furnham, 2006).

Σκοτεινή Τριάδα
Για την μέτρηση της μεταβλητής της Σκοτεινής Τριάδας στην ηγεσία, χρησιμοποιήθηκε η
αγγλική έκδοση του ερωτηματολογίου Dirty Dozen των Jonason και Webster (2010), το οποίο
περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συμπεριφορές των ατόμων που ανήκουν στη
σκοτεινή τριάδα, δηλαδή το Ναρκισσισμό, τον Μακιαβελισμό και την Ψυχοπάθεια. Το
ερωτηματολόγιο διαρθρώνεται σε τρείς παράγοντες, κάθε της από της οποίους εκφράζει μια από της
συμπεριφορές της σκοτεινής τριάδας και η κλίμακα βαθμολόγησης είναι 7-βαθμη κλίμακα Likert
συμφωνίας, όπου το 1 σηματοδοτεί το «Διαφωνώ απόλυτα» , 2 «Διαφωνώ πολύ», 3 « Διαφωνώ», 4
«Ούτε Συμφωνώ, Ούτε Διαφωνώ» , 5 «Συμφωνώ», 6 «Συμφωνώ Πολύ» και το 7 το «Συμφωνώ
Απόλυτα». Ο πρώτος παράγοντας είναι ο «Μακιαβελισμός», ο οποίος περιλαμβάνει της πρώτες
τέσσερις ερωτήσεις (π.χ. «I tend to manipulate others to get my way».) και εξετάζει κατά πόσο το
άτομο υιοθετεί συμπεριφορές χειριστικότητας, δολιότητας και τείνει να επιστρατεύει τη γοητεία και
την εκμετάλλευση προκειμένου να εξυπηρετήσει ίδια συμφέροντα. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά
στην «Ψυχοπάθεια» και περιλαμβάνει της ερωτήσεις 5, 6, 7 και 8 (π.χ.» I tend to be unconcerned with
the morality of my actions».) και περιγράφει τα άτομα εκείνα που υστερούν σε αξιακό σύστημα και
ικανότητα ευσυνειδησίας και εμφανίζονται κυνικοί και περιφρονείς. Τέλος, έχουμε τον
«Ναρκισσισμό», ο οποίος εμπεριέχει της τέσσερις τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (π.χ. «I
tend to want others to pay attention to me.») και εκφράζει τα άτομα εκείνα που με της πράξεις της
αποζητούν τον θαυμασμό, την προσοχή, την κοινωνική θέση και την εύνοια από της της ανθρώπους.
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Η εσωτερική αξιοπιστία των τριών παραγόντων στην αρχική του έκδοση είναι α=0,89 για το σύνολο
της κλίμακας, α=0,86 για το Μακιαβελισμό, α=0,76 για την Ψυχοπάθεια και α=0,87 για τον
Ναρκισσισμό (Jonason &Webster, 2010).

Ηγετικά Στυλ
Προκειμένου να μελετήσουμε τη μεταβλητή των ηγετικών στυλ, χρησιμοποιήθηκε το
ερωτηματολόγιο “Leadership Styles Assessment” που στηρίζεται στα έξι είδη ηγετικών στυλ που
πρότεινε ο Goleman (Goleman,2000 της εμφανίζεται στο https://www.coach-you.co.uk/leadershipstyle-assessment/ ). Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 42 ερωτήσεις στο σύνολό του και χωρίζεται σε
έξι παράγοντες, ανάλογους με τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας και συνακόλουθα κάθε παράγοντας
αντιπροσωπεύει και ένα διαφορετικό στυλ. Τα έξι ηγετικά στυλ είναι τα εξής «Καταπιεστικό»,
«Οραματικό», «Συνεργατικό», «Δημοκρατικό», «Κατευθυντικό» και «Υποστηρικτικό». Η κλίμακα
μέτρησης που προτείνεται είναι 5-βαθμη κλίμακα Likert συχνότητας όπου 1= «Ποτέ», 2= «Σπάνια»,
3= «Της Φορές», 4= «Της Περισσότερες Φορές» 5= «Όπωσδήποτε». Ο παράγοντας του
«Κατευθυντικού» στυλ περιλαμβάνει ερωτήσεις που υποδηλώνουν έναν ηγέτη , ο οποίος θέλει τα
πράγματα να γίνονται με τον δικό του τρόπο και ρυθμό (π.χ. «Let your team get on with it as long as
they achieve the goals».) και εκείνος του «Καταπιεστικού» ερωτήσεις που καταδεικνύουν έναν ηγέτη
απαιτητικό, ο οποίος λειτουργεί με τη λογική του να δίνει εντολές και να αναμένει από της
υφισταμένους του να της πραγματοποιήσουν απλά και μόνο επειδή το λέει ο της (π.χ. «Set clear
standards of performance.»). Στον αντίποδα, οι ηγέτες που σκοράρουν υψηλά στον παράγοντα του
«Οραματικού» στυλ είναι εκείνοι που πορεύονται μαζί με της υφισταμένους της και έχουν όραμα (π.χ.
«Communicate your vision, strategy and objectives often to your team») , ενώ όσοι σκοράρουν υψηλά
στον «Υποστηρικτικό» και στον «Δημοκρατικό» δείχνουν τον τρόπο μέσω παραδειγματικής ηγεσίας
και καθοδήγησης (π.χ. «Support your employee’s development plans».) και προωθούν τη συμμετοχή
της ομάδας στη λήψη αποφάσεων και το πνεύμα συνεργασίας (π.χ. «Avoid making a decision until
everyone has been heard and has agreed to it.») αντίστοιχα. Παράλληλα, οι ηγέτες που υπάγονται στην
κατηγορία των «Υποστηρικτικών», εμφανίζονται να δίνουν προτεραιότητα στον ανθρώπινο
παράγοντα και στη δημιουργία της αρμονικού περιβάλλοντος με ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς
(π.χ. «Put the welfare of your people before the organisational goals.»). Όσο υψηλότερο είναι το
άθροισμα των βαθμολογιών τόσο περισσότερα ηγετικά στυλ χρησιμοποιεί ο ηγέτης, γεγονός που τον
καθιστά περισσότερο αποτελεσματικό ηγέτη γιατί είναι σε θέση να εναλλάσσει ανάμεσα σε
μεγαλύτερη ποικιλία στυλ.

Αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα
Στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνεται μια ερώτηση με τρία σκέλη που αφορά
στην αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα των στελεχών ως της την επίτευξη στόχων, της σχέσεις
με συναδέλφους αλλά και σε πιο γενικό επίπεδο, όπου κλήθηκαν να επιλέξουν τον βαθμό στον οποίο
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πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματικοί σε κάθε μία από της ανωτέρω κατηγορίες σε 5-βαθμη κλίμακα
όπου το 1= «Πάρα πολύ», 2= «Πολύ», 3= «Μέτρια», 4= «Λίγο», 5= «Πολύ Λίγο».

Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών Στοιχείων
Επιπρόσθετα της χρήσης εργαλείων μέτρησης για της υπό μελέτη μεταβλητές,
κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων για της σκοπούς της έρευνας και
περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλών επιλογών σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το
εκπαιδευτικό επίπεδο και την επαγγελματική εμπειρία των συμμετεχόντων.

Διαδικασία συλλογής δεδομένων
Έπειτα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από το θέμα της παρούσας έρευνας και
τον καθορισμό των στόχων και των ερευνητικών υποθέσεων, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί ποσοτική
έρευνα με τυχαία δειγματοληψία, ώστε να εξυπηρετηθεί η αντιπροσωπευτικότητα του αποτελέσματος
στον υπό μελέτη πληθυσμό. Καταρτίστηκε εν συνεχεία το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή με
τη βοήθεια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ερωτηματολογίων Google Forms, η οποία επελέγη λόγω
του γεγονότος ότι επιτρέπει τον διαμοιρασμό της με μεγαλύτερη ευκολία (μέσω ηλεκτρονικού
συνδέσμου), ενώ οι απαντήσεις αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων,
καθιστώντας δύσκολη την απώλεια των δεδομένων. Πέραν της μεταφοράς αυτούσιων των ερωτήσεων
που απαρτίζουν τα επιλεχθέντα εργαλεία μέτρησης, υπήρχε ενημερωτικό μήνυμα πριν τη
συμπλήρωσή του πως πρόκειται για διπλωματική εργασία της συγγραφέα για ερευνητικούς σκοπούς
στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, περιγραφή του θέματος της έρευνας , κατά
προσέγγιση διάρκεια συμπλήρωσης (15 έως 20 λεπτά), της και ότι η συμμετοχή της είναι προαιρετική,
οι απαντήσεις ανώνυμες και τα δεδομένα εμπιστευτικά και μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε
αισθανθούν άβολα. Περαιτέρω υπήρχε εισαγωγική ερώτηση κλειστού τύπου που αφορούσε το κατά
πόσο κατέχουν ένα καλό επίπεδο στην αγγλική γλώσσα, στην οποία εάν απαντούσαν «όχι», δηλαδή
πως δεν το διαθέτουν, δεν ανακατευθύνονταν στην συμπλήρωση του κυρίως ερωτηματολογίου. Το
ερωτηματολόγιο εστάλη σε διευθύνσεις τμημάτων μεγάλων ιδιωτικών οργανισμών στην Ελλάδα της
προώθηση στα διοικητικά της στελέχη και συμπλήρωση από αυτά, ενώ ταυτόχρονα δημοσιεύθηκε
στην πλατφόρμα επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn. Η διάθεση του εργαλείου
πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2019 και έμεινε ανοιχτή έως τον Δεκέμβριο του 2019.
Στη συνέχεια με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου της εταιρείας IBM, SPSS v.24 , έγινε η
ποσοτική ανάλυση των δεδομένων και διενεργήθηκε επαγωγική και περιγραφική στατιστική ανάλυση
για την εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων που έχουν τεθεί. Στην συνέχεια μέσω του εργαλείου
AMOS v.22 επιχειρήθηκε η δημιουργία και ο έλεγχος του εννοιολογικού μοντέλου που επιχειρείται
να σχεδιαστεί στην έρευνα.
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Κεφάλαιο 4: Ανάλυση αποτελεσμάτων
Περιγραφική Στατιστική
Προτού εξεταστούν οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας, κρίνεται σκόπιμο να
αναλυθούν οι περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες των εργαλείων μέτρησης.
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιγραφικών στατιστικών δεικτών και αξιοπιστίας για
το ερωτηματολόγιο της Σκοτεινής Τριάδας. Χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης αξιοπιστίας α του Cronbach
και φάνηκε πως υπάρχει υψηλό επίπεδο εσωτερικής συνοχής ανάμεσα της 12 ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου (α= 0,90), της οι ερωτήσεις είναι απαραίτητες για την μέτρηση της μεταβλητής και
μετρά ακριβώς της συμπεριφορές της σκοτεινής τριάδας. Αποτελεί υψηλή αξιοπιστία, ειδικά
δεδομένου ότι το αρχικό ερωτηματολόγιο είχε αξιοπιστία α=0,89 (Πίνακας 1). Οι παράγοντες της,
«Μακιαβελισμός» (α= 0,83) «Ψυχοπάθεια» (α= 0,81) και «Ναρκισσισμός» (α= 0,84) παρουσίασαν
αρκετά υψηλή εσωτερική αξιοπιστία (Πίνακας 1).
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση αξιοπιστίας για το ερωτηματολόγιο της συναισθηματικής
νοημοσύνης όπου φάνηκε πως υπάρχει υψηλή εσωτερική αξιοπιστία ανάμεσα της ερωτήσεις που
απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο (α=0,88) και της οι ερωτήσεις είναι σημαντικές και αυξάνουν την
εσωτερική συνοχή (Πίνακας 1). Αντίστοιχα, οι παράγοντες της «Ευημερίας» (α= 0,70), του
«Αυτοελέγχου» (α= 0,60), της «Συναισθηματικότητας» (α= 0,60) και της «Κοινωνικότητας» (α=
0,66) παρουσίασαν ικανοποιητική αλλά χαμηλή αξιοπιστία (Πίνακας 1).
Τέλος, διενεργήθηκε ανάλυση αξιοπιστίας για το ερωτηματολόγιο των ηγετικών στυλ
συμπεριφοράς και φάνηκε πως υπάρχει υψηλή εσωτερική αξιοπιστία και συνοχή μεταξύ των
ερωτήσεων του ερωτηματολογίου (α= 0,94) (Πίνακας 1). Οι παράγοντες των ηγετικών στυλ
«Οραματικό»( α= 0,85) «Υποστηρικτικό» (α= 0,86) «Δημοκρατικό» ( α= 0,79) «Συνεργατικό» (α=
0,71) «Κατευθυντικό» (α= 0,68) «Απαιτητικό» (α= 0,77) κινήθηκαν εξίσου σε υψηλά ποσοστά
αξιοπιστίας (Πίνακας 1)
Η αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα είχε εσωτερικό δείκτη αξιοπιστίας ίσο με α=0,73,
που αποτελεί ικανοποιητική αξιοπιστία. (Πίνακας 1)

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση των περιγραφικών στατιστικών δεικτών για τα
ερωτηματολόγια της συναισθηματικής νοημοσύνης, των ηγετικών στυλ και της σκοτεινής τριάδας
καθώς και των παραγόντων της. Η μεταβλητή της συναισθηματικής νοημοσύνης είχε Μ= 5,22 ΤΑ=
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0,63 και οι παράγοντες της «Ευημερίας» (Μ= 5,48, ΤΑ= 0,83), του «Αυτοελέγχου» (Μ= 4,73, ΤΑ=
0,84), της «Συναισθηματικότητας» (Μ= 5,26, ΤΑ= 0,74) και της «Κοινωνικότητας» (Μ=5,19 , ΤΑ=
0,76) κινήθηκαν σε παρεμφερή πλαίσια. Η μεταβλητή της σκοτεινής τριάδας παρουσίασε Μ= 3,01 ,
ΤΑ= 1,14, ενώ οι παράγοντες της «Μακιαβελισμός» (Μ= 2,92, ΤΑ= 1,30) «Ψυχοπάθεια» (Μ= 2,32 ,
ΤΑ= 1,35) και «Ναρκισσισμός» (Μ= 3,56, ΤΑ= 1,41) παρουσίασαν υψηλή τυπική απόκλιση (>1), το
οποίο σημαίνει πως οι τιμές που παίρνει η μεταβλητή στην έρευνα δεν είναι αρκετά κοντά στο μέσο
όρο. Η μεταβλητή των ηγετικών στυλ εμφανίζει Μ=4,00 , ΤΑ= 0,43 , ενώ οι παράγοντες των
ηγετικών στυλ «Οραματικό» (Μ= 4,03 , ΤΑ= 0,56) «Υποστηρικτικό» (Μ= 4,13, ΤΑ= 0,57)
«Δημοκρατικό» (Μ= 3,93 , ΤΑ= 0,58) «Συνεργατικό» (Μ= 3,95, ΤΑ= 0,55) «Κατευθυντικό» (Μ=
4,04 , ΤΑ= 0,46) «Καταπιεστικό» (Μ= 3,91 , ΤΑ= 0,55). Τέλος η μεταβλητή της αντιλαμβανόμενης
αποτελεσματικότητας έχει Μ= 6,47 , ΤΑ= 0,51 (Πίνακας 1 ).
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Πίνακας 1: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και ανάλυση αξιοπιστίας του συνόλου των μεταβλητών
DESCRIPTIVE STATISTICS
N

MINIMUM

MAXIMUM

MEAN

STD. DEVIATION ALPHA

EMOTIONAL INTELLIGENCE 100

4,00

6,50

5,2240

,62966

0,88

EQ_WELL_BEING

100

3,00

7,00

5,4800

,83326

0,70

EQ_SELF CONTROL

100

3,00

6,50

4,7333

,84221

0,60

EQ_EMOTIONALITY

100

3,38

6,63

5,2563

,73777

0,60

EQ_SOCIABILITY

100

3,33

7,00

5,1900

,75472

0,66

DARK TRIAD

99

1,25

6,08

3,0101

1,14560

0,90

DT MACHIAVELLIANISM

100

1,00

5,75

2,9225

1,30592

0,83

DT PSYCHOPATHY

99

1,00

5,75

2,5253

1,35078

0,81

DT NARCISSISM

100

1,00

6,75

3,5600

1,41114

0,84

LEADERSHIP_STYLES

100

2,98

4,95

4,0019

,43983

0,94

LS_VISIONARY

100

2,71

5,00

4,0343

,55981

0,85

LS_COACHING

100

2,43

5,00

4,1314

,56951

0,86

LS_DEMOCRATIC

100

2,14

5,00

3,9329

,58018

0,79

LS_AFFILIATE

100

2,29

5,00

3,9529

,55237

0,71

LS_PACESETTING

100

3,00

5,00

4,0471

,46126

0,68

LS_COMMANDING

100

2,57

5,00

3,9129

,55231

0,77

PERCEIVED EFFICIENCY

100

5,00

7,00

6,4700

,51048

0,73

VALID N (LISTWISE)

99
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Ανάλυση ερευνητικών υποθέσεων
Συναισθηματική Νοημοσύνη και αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα
Η υπόθεση 1 αναφέρει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται με την αντίληψη της αυτό –
αποτελεσματικότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Για να εξεταστεί αυτή η υπόθεση διενεργήθηκε
ανάλυση συσχέτισης ανάμεσα στη μεταβλητή της συναισθηματικής νοημοσύνης και των παραγόντων
της και της αντιλαμβανόμενης αυτό- αποτελεσματικότητας, διότι θέλουμε να εξετάσουμε τη
συμμεταβολή των μεταβλητών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν στατιστικά σημαντική μέτρια
θετική συσχέτιση ανάμεσα στη μεταβλητή της συναισθηματικής νοημοσύνης και της
αντιλαμβανόμενης αποτελεσματικότητας (r= 0,450 , df=98, p<0,001) και πιο συγκεκριμένα η
συναισθηματική νοημοσύνη εμφανίζει μικρή θετική σχέση με την αντιλαμβανόμενη
αποτελεσματικότητα γενικά (r= 0,382 , df=98, p<0,001) και την αποτελεσματικότητα της σχέσεις με
της εργαζομένους (r= 0,282 , df=98, p<0,001) και μέτρια θετική με την αντιλαμβανόμενη
αποτελεσματικότητα στην επίτευξη στόχων (r= 0,422 , df=98, p<0,001). Παράλληλα, η
αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα εμφανίζει μέτρια θετική σχέση με της υπό-μεταβλητές της
συναισθηματικής νοημοσύνης , την Ευημερία (r= 0,379 , df=98, p<0,001), τον Αυτοέλεγχο (r= 0,276 ,
df=98, p<0,001), την Συναισθηματικότητα (r= 0,385 , df=98, p<0,001) και την Κοινωνικότητα (r=
0,362 , df=98, p<0,001) (Πίνακας 2) . Έτσι όταν ο ηγέτης παρουσιάζει υψηλό δείκτη στη
συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό , ταυτόχρονα εμφανίζει αύξηση στην αντίληψη του
για την αποτελεσματικότητά του.
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Πίνακας 2: Ανάλυση συσχέτισης ανάμεσα στη μεταβλητή της συναισθηματικής νοημοσύνης και της αντιλαμβανόμενης
αποτελεσματικότητας.
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Σκοτεινή Τριάδα και συναισθηματική νοημοσύνη
Η επόμενη υπόθεση αναφέρει πως οι ηγέτες που σκοράρουν υψηλά της συμπεριφορές της
σκοτεινής τριάδας θα παρουσιάζουν χαμηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης. Για να εξεταστεί
αυτή η υπόθεση διενεργήθηκε ανάλυση συσχέτισης ανάμεσα στη μεταβλητή της συναισθηματικής
νοημοσύνης και των παραγόντων της και της σκοτεινής τριάδας, διότι θέλουμε να εξετάσουμε τη
συμμεταβολή των δύο μεταβλητών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν στατιστικά σημαντική
μικρή αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη μεταβλητή της συναισθηματικής νοημοσύνης και της
σκοτεινής τριάδας (r= -0,437 , df=98, p<0,001) και πιο συγκεκριμένα η συναισθηματική νοημοσύνη
εμφανίζει μέτρια αρνητική σχέση με τον μακιαβελισμό (r= -0,474 , df=98, p<0,001) και την
ψυχοπάθεια (r= -0,427, df=98, p<0,001) και μικρή αρνητική με τον ναρκισσισμό(r= -0,220 , df=98, p=
0,028) (Πίνακας 3). Παράλληλα, η ευημερία εμφανίζει μικρή αρνητική σχέση με της υπό-μεταβλητές
της Σκοτεινής τριάδας , τον μακιαβελισμό (r= -0,362 , df=98, p<0,001), και την ψυχοπάθεια (r= 0,366 , df=98, p<0,001), ο αυτοέλεγχος με τον μακιαβελισμό (r=- 0,326 , df=98, p<0,001), η
συναισθηματικότητα με τον μακιαβελισμό (r=- 0,375 , df=98, p<0,001), και την ψυχοπάθεια (r=0,406 , df=98, p<0,001) και η κοινωνικότητα με τον μακιαβελισμό (r=- 0,371 , df=98, p<0,001), την
ψυχοπάθεια (r=- 0,339 , df=98, p<0,001), και τον ναρκισσισμό (r=- 0,260 , df=98, p<0,001). Συνεπώς
όταν ο ηγέτης κατέχει υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης , ταυτόχρονα εμφανίζει μειωμένες
συμπεριφορές της σκοτεινής τριάδας και ως εκ τούτου η υπόθεση 2 επιβεβαιώνεται.
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Πίνακας 3: Ανάλυση συσχέτισης ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη και τη σκοτεινή τριάδα.

Σκοτεινή τριάδα και ηγετικά στυλ
Η Υπόθεση 3 αναφέρει πως οι ηγέτες με υψηλότερο σκορ στην σκοτεινή τριάδα θα
ακολουθούν περισσότερο καταναγκαστικό και κατευθυντικό στυλ ηγεσίας. Για την εξέταση της της
υπόθεσης πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης ανάμεσα στα ηγετικά στυλ και την σκοτεινή
τριάδα, προκειμένου να φανερωθεί εάν συσχετίζονται και συνακόλουθα συμμεταβάλλονται. Φάνηκε
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λοιπόν πως δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα της δύο μεταβλητές (Πίνακας
4). Συνεπώς αυτό το σκέλος της υπόθεσης 3 δεν επιβεβαιώνεται.

Πίνακας 4: Ανάλυση συσχέτισης ανάμεσα στη σκοτεινή τριάδα και τα ηγετικά στυλ pacesetting και
commanding

CORRELATIONS
DT
MACHIAVELLI
DARK TRIAD
DARK TRIAD

PEARSON CORRELATION

1

DT

PEARSON CORRELATION

MACHIAVELLIANIS

SIG. (2-TAILED)

M

N

DT PSYCHOPATHY

,880**

,798**

-,158

-,095

,000

,000

,000

,117

,349

99

99

99

99

99

99

,858**

1

,719**

,478**

-,166

-,005

,000

,000

,099

,957

,000

99

100

100

100

,880**

,719**

1

,522**

-,182

-,180

,000

,000

,000

,071

,074

99

99

99

99

99

99

,798**

,478**

,522**

1

-,027

-,048

,000

,000

,000

,789

,636

99

100

99

100

100

100

PEARSON CORRELATION

-,158

-,166

-,182

-,027

1

,554**

SIG. (2-TAILED)

,117

,099

,071

,789

99

100

99

100

100

100

PEARSON CORRELATION

-,095

-,005

-,180

-,048

,554**

1

SIG. (2-TAILED)

,349

,957

,074

,636

,000

99

100

99

100

100

PEARSON CORRELATION

PEARSON CORRELATION
SIG. (2-TAILED)
N

N
LS_COMMANDING

NG

100

N

LS_PACESETTING

TTING

99

SIG. (2-TAILED)

DT NARCISSISM

DT NARCISSISM

LS_COMMANDI

,858**

SIG. (2-TAILED)
N

DT PSYCHOPATHY

ANISM

LS_PACESE

N

,000

100

**. CORRELATION IS SIGNIFICANT AT THE 0.01 LEVEL (2-TAILED).

Το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης 3 αναφέρει πως οι ηγέτες με χαμηλό σκορ στην σκοτεινή
τριάδα θα ακολουθούν περισσότερο οραματικό, συνεργατικό, δημοκρατικό και υποστηρικτικό στυλ
ηγεσίας. Για την εξέταση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης ανάμεσα στα ηγετικά
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στυλ και την σκοτεινή τριάδα, προκειμένου να φανερωθεί εάν συσχετίζονται και συνακόλουθα
συμμεταβάλλονται. Πιο συγκεκριμένα διενεργήθηκε ανάλυση συσχέτισης των συμπεριφορών της
σκοτεινής τριάδας με το συνολικό άθροισμα των ηγετικών στυλ και τα ηγετικά στυλ “Δημοκρατικό”,
“Συνεργατικό” , “Υποστηρικτικό” και “Οραματικό” εμφάνισαν μικρή στατιστικά σημαντική αρνητική
σχέση των συμπεριφορών της σκοτεινής τριάδας με το συνολικό της σκορ (r = -0,234, df=98,
p=0,019), τον μακιαβελισμό (r = -0,223, df=98, p=0,026) και την ψυχοπάθεια (r = -0,260, df=98,
p<0,001) ενώ μικρή αρνητική σχέση φάνηκε ανάμεσα στο δημοκρατικό με το συνολικό σκορ (r = 0,224, df=98, p=0,026) και την ψυχοπάθεια (r = -0,275, df=98, p<0,001) και το «συνεργατικό» με το
συνολικό σκορ (r = -288, df=98, p<0,001), τον μακιαβελισμό (r = -0,310, df=98, p<0,001) και την
ψυχοπάθεια (r = -0,338, df=98, p<0,001) (Πίνακας 5). Συνεπώς, όσο περισσότερο εμφανίζει κανείς
συμπεριφορές της σκοτεινής τριάδας, τόσο λιγότερο λειτουργεί με οραματικό, συνεργατικό,
δημοκρατικό και υποστηρικτικό στυλ ηγεσίας και αντιστρόφως, οπότε το δεύτερο σκέλος της
υπόθεσης 3 επιβεβαιώθηκε.
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Πίνακας 5:Ανάλυση συσχέτισης ανάμεσα στα ηγετικά στυλ democratic, pacesetting, affiliate και visionary με τη σκοτεινή
τριάδα

CORRELATIONS
DT
DARK

MACHIAVEL PSYCHOPAT

TRIAD

DARK

PEARSON

TRIAD

CORRELATION

LIANISM

1

DT

PEARSON

MACHIAV

CORRELATION

ELLIANISM

SIG. (2-TAILED)
N

DT

PEARSON

LEADERSHIP LS_VISION LS_COACHI LS_DEMOC LS_AFFI

NARCISSISM

HY

,858**

DT

,880**

,798**

_STYLES

ARY

-,234*

NG

-,178

RATIC

-,189

LIATE

-,224*

,000

,000

,000

,019

,078

,061

,026

,004

99

99

99

99

99

99

99

99

99

,858**

1

,719**

,478**

-,223*

-,185

-,218*

-,191

,310**

,000

,000

,000

,026

,066

,030

,057

,002

99

100

99

100

100

100

100

100

100

,880**

,719**

1

,522**

-,260**

-,164

-,121

-,275**

-

PSYCHOPA CORRELATION
THY

SIG. (2-TAILED)
N

DT

PEARSON

,288**

SIG. (2-TAILED)
N

DT

,338**
,000

,000

,000

,009

,105

,235

,006

,001

99

99

99

99

99

99

99

99

99

,798**

,478**

,522**

1

-,110

-,099

-,153

-,119

-,072

,000

,000

,000

,276

,329

,128

,237

,478

99

100

99

100

100

100

100

100

100

-,234*

-,223*

-,260**

-,110

1

,879**

,843**

,019

,026

,009

,276

,000

,000

,000

,000

99

100

99

100

100

100

100

100

100

-,178

-,185

-,164

-,099

,879**

1

,744**

,078

,066

,105

,329

,000

99

100

99

100

100

-,189

-,218*

-,121

-,153

,061

,030

,235

99

100

-,224*

NARCISSIS CORRELATION
M

SIG. (2-TAILED)
N

LEADERSH PEARSON
IP_STYLES

CORRELATION
SIG. (2-TAILED)
N

LS_VISIO

PEARSON

NARY

CORRELATION
SIG. (2-TAILED)
N

LS_COAC

PEARSON

HING

CORRELATION
SIG. (2-TAILED)
N

LS_DEMO PEARSON
CRATIC

,646** ,595**

,000

,000

,000

100

100

100

100

,843**

,744**

1

,128

,000

,000

99

100

100

100

100

-,191

-,275**

-,119

,804**

,646**

,626**

1 ,605**

,026

,057

,006

,237

,000

,000

,000

,000

99

100

99

100

100

100

100

100

100

-

-,310**

-,338**

-,072

,790**

,595**

,616**

,605**

1

,004

,002

,001

,478

,000

,000

,000

,000

99

100

99

100

100

100

100

100

,626** ,616**

,000

,000

100

100

CORRELATION
SIG. (2-TAILED)
N

LS_AFFILI PEARSON
ATE

,804** ,790**

CORRELATION
SIG. (2-TAILED)
N

,288**

100
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Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγετικά στυλ
Στην τέταρτη υπόθεση, υποστηρίζεται πως οι ηγέτες με υψηλότερο δείκτη στη
συναισθηματική νοημοσύνη θα ακολουθούν περισσότερο «οραματικά», , «δημοκρατικά» και
«υποστηρικτικά» στυλ ηγεσίας. Για τη διερεύνηση της της υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε ανάλυση
συσχέτισης ανάμεσα στα στυλ ηγεσίας «οραματικό», «συνεργατικό», «δημοκρατικό» και
«υποστηρικτικό» και στην μεταβλητή της συναισθηματικής νοημοσύνης και των υπομεταβλητών της,
διότι εξετάζεται η συμμεταβολή της. Έτσι φάνηκε πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική ισχυρή
θετική σχέση ανάμεσα στα ηγετικά στυλ και την συναισθηματική νοημοσύνη (r = 0,572 , df= 98,
p<0,001) και πιο συγκεκριμένα μέτρια θετική σχέση με τον αυτοέλεγχο (r = 0,334 , df= 98, p<0,001),
ισχυρή θετική με την συναισθηματικότητα (r = 0,561 , df= 98, p<0,001) και την ευημερία (r = 0,506 ,
df= 98, p<0,001) και μέτρια θετική με την κοινωνικότητα (r = 0,380 , df= 98, p<0,001) (Πίνακας 6).
Παράλληλα το στυλ «Οραματικό» εμφανίζει την πιο ισχυρή θετική συσχέτιση με την
συναισθηματικότητα (r = 0,587 , df= 98, p<0,001), το «υποστηρικτικό» με την κοινωνικότητα (r =
0,482 , df= 98, p<0,001) το «δημοκρατικό» με την ευημερία (r = 0,370 , df= 98, p<0,001) και την
συναισθηματικότητα (r = 0,360 , df= 98, p<0,001) και το «συνεργατικό» με την συναισθηματικότητα
(r = 0,530 , df= 98, p<0,001) και την ευημερία (r = 0,508 , df= 98, p<0,001). Συνεπώς, όσο ο ηγέτης
παρουσιάζει υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης, παράλληλα παρατηρείται αύξηση και στη
χρήση των συγκεκριμένων ηγετικών στυλ και η υπόθεση 4 επιβεβαιώνεται.

61
«Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»
Πίνακας 6: Ανάλυση συσχέτισης ανάμεσα στη μεταβλητή της συναισθηματικής νοημοσύνης και των
ηγετικών στυλ συμπεριφοράς
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Εννοιολογικό Μοντέλο και Μοντέλο Δομικών Εξισώσεων
Το εννοιολογικό μοντέλο της παρούσας έρευνας εξετάστηκε με τη χρήση μοντέλου δομικών
εξισώσεων (Structural Equation Model) μέσω του προγράμματος AMOS v22, προκειμένου να
εξετάσουμε τις σχέσεις πολλαπλών εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών. Στην περίπτωση της
παρούσας έρευνας εξετάζονται οι σχέσεις της σκοτεινής τριάδας με τη συναισθηματική νοημοσύνη,
της σκοτεινής τριάδας με τα αρνητικά ηγετικά στυλ και την αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα
και της συναισθηματικής νοημοσύνης με τα θετικά ηγετικά στυλ και την αντιλαμβανόμενη
αποτελεσματικότητα. Υποθέτουμε λοιπόν πως η σκοτεινή τριάδα προβλέπει αρνητικά τη
συναισθηματική νοημοσύνη και την αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα και θετικά τη χρήση
αρνητικών ηγετικών στυλ, ενώ η συναισθηματική νοημοσύνη θα προβλέπει θετικά τα θετικά ηγετικά
στυλ και την αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα, όπως και το ότι η συναισθηματική νοημοσύνη
λειτουργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα στη σκοτεινή τριάδα και την αντιλαμβανόμενη
αποτελεσματικότητα. Εξετάζοντας το μοντέλο αυτό που προτείναμε, φάνηκε πως η σκοτεινή τριάδα
δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στα αρνητικά ηγετικά στυλ και στην αντιλαμβανόμενη
αποτελεσματικότητα, ενώ οι υπόλοιπες σχέσεις βγήκαν στατιστικά σημαντικές. Ταυτόχρονα οι τιμές
των ελέγχων καλής προσαρμογής του μοντέλου (goodness of fit) είναι μη αποδεκτές και επομένως το
μοντέλο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Ύστερα, αφαιρέθηκαν οι σχέσεις που δεν αποδείχθηκαν στατιστικά
σημαντικές και τρέξαμε νέο μοντέλο όπου η συναισθηματική νοημοσύνη θα προβλέπει θετικά τα
θετικά ηγετικά στυλ και την αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα και η συναισθηματική
νοημοσύνη θα λειτουργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα στη σκοτεινή τριάδα και την αντιλαμβανόμενη
αποτελεσματικότητα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του μοντέλου απεικονίζονται στον παρακάτω
πίνακα (Πίνακας 7) και το σχήμα. Φαίνεται λοιπόν πως η σκοτεινή τριάδα έχει αρνητική επίδραση
στην συναισθηματική νοημοσύνη (-,436 , p<0,001), η συναισθηματική νοημοσύνη έχει θετική
επίδραση στα θετικά ηγετικά στυλ (,576 , p<0,001) και την αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα.
(,450 , p<0,001) (Πίνακας 7). Παράλληλα, φαίνεται πως η συναισθηματική νοημοσύνη λειτουργεί ως
μεσολαβητής ανάμεσα στη σκοτεινή τριάδα και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Το ποσοστό της
διακύμανσης της αντιλαμβανόμενης αποτελεσματικότητας που εξηγείται από την συναισθηματική
νοημοσύνη είναι ίσο με 33,2% και το ποσοστό της διακύμανσης των θετικών ηγετικών στυλ που
εξηγείται από την συναισθηματική νοημοσύνη είναι 20,2%. Τέλος, το ποσοστό της διακύμανσης των
θετικών ηγετικών στυλ που εξηγείται από την συναισθηματική νοημοσύνη είναι 20,2%. Ως προς τους
δείκτες καλής προσαρμογής του μοντέλου ήταν σε αποδεκτά επίπεδα (χ2=3.952/3=1,317 και p=0,267 ,
GFI=0,99 , RMSEA=0,04).

Ν
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Πίνακας 7: :Δομικοί συντελεστές για τις μεταβλητές της έρευνας στο AMOSv22

Emotional_Intelligence <--- Dark_Triad

Estimate

S.E.

C.R.

P

-,436

,050

-4,812

***

positive_ls

<--- Emotional_Intelligence

,576

,063

7,030

***

Perceived_Efficiency

<--- Emotional_Intelligence

,450

,073

5,020

***

Label

Δομικό Μοντέλο Εξισώσεων

Ηλικία και συναισθηματική νοημοσύνη
Η επόμενη υπόθεση αφορά στο ότι η ηλικία επηρεάζει τη συναισθηματική νοημοσύνη. Για τη
διερεύνηση αυτής της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης (One-way Anova) για την
μεταβλητή της συναισθηματικής νοημοσύνης σε σχέση με την ηλικία, διότι έχουμε σύγκριση μέσων
όρων όπου η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι κατηγορική μεταβλητή άνω των δύο κατηγοριών. Φάνηκε
λοιπόν πως υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους της
συναισθηματικής νοημοσύνης ως προς την ηλικία (F= 3,222 , df= 98, p=0,026) (Πίνακας 8) .
Ταυτόχρονα διενεργήθηκε σύγκριση των μέσων όρων ανά ζεύγη (post-hoc) με χρήση του κριτηρίου
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LSD που χρησιμοποιείται για να δείξει την ελάχιστη σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους
όρους και έδειξε πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα άτομα που έχουν
ηλικία 35 έως 45 ετών και τα άτομα που είναι 18 έως 24 ετών (F= 0,46, df= 98, p =0,013) και
ανάμεσα στα άτομα μεταξύ 35 με 45 ετών και σε εκείνα που είναι 25 έως 34 ετών (F= 0,38, df= 98, p
=0,019) (Πίνακας 9). Συνεπώς, υπάρχει διαφορά στη συναισθηματική νοημοσύνη ανάλογα με την
ηλικία, αλλά πολύ μικρή. Άρα η υπόθεση 5 επιβεβαιώνεται.
Πίνακας 8:Ανάλυση διακύμανσης της μεταβλητής της συναισθηματικής νοημοσύνης σε σχέση με την
ηλικία
ANOVA
EMOTIONAL INTELLIGENCE
SUM OF SQUARES DF

MEAN SQUARE

F

SIG.

BETWEEN GROUPS

3,590

3

1,197

3,222

,026

WITHIN GROUPS

35,661

96

,371

TOTAL

39,251

99
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Πίνακας 9: Post-hoc ανάλυση με χρήση του κριτηρίου LSD για την σύγκριση μέσων όρων στη
συναισθηματική νοημοσύνη ως προς την ηλικία.
MULTIPLE COMPARISONS
DEPENDENT VARIABLE: EMOTIONAL INTELLIGENCE
LSD
95% CONFIDENCE INTERVAL

MEAN
(I) AGE

(J) AGE

DIFFERENCE (I-J) STD. ERROR SIG.

18-24 YEARS OLD 25-34 YEARS OLD -,08884

LOWER BOUND UPPER BOUND

,18617

,634

-,4584

,2807

35-45 YEARS OLD -,46578*

,18394

,013

-,8309

-,1007

46 AND ABOVE

,19494

,060

-,7575

,0165

,18617

,634

-,2807

,4584

35-45 YEARS OLD -,37694*

,15746

,019

-,6895

-,0644

46 AND ABOVE

-,28166

,17018

,101

-,6195

,0561

35-45 YEARS OLD 18-24 YEARS OLD ,46578*

,18394

,013

,1007

,8309

25-34 YEARS OLD ,37694*

,15746

,019

,0644

,6895

46 AND ABOVE

,09528

,16773

,571

-,2377

,4282

18-24 YEARS OLD ,37050

,19494

,060

-,0165

,7575

25-34 YEARS OLD ,28166

,17018

,101

-,0561

,6195

35-45 YEARS OLD -,09528

,16773

,571

-,4282

,2377

-,37050

25-34 YEARS OLD 18-24 YEARS OLD ,08884

46 AND ABOVE

*. THE MEAN DIFFERENCE IS SIGNIFICANT AT THE 0.05 LEVEL.

Χρόνια προϋπηρεσίας και ηγετικά στυλ
Η τελευταία υπόθεση αναφέρει πως τα χρόνια προϋπηρεσίας επηρεάζουν την επιλογή
ηγετικών στυλ. Για τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης ανάλυση διακύμανσης (One-way Anova) για
την μεταβλητή των ηγετικών στυλ σε σχέση με τα χρόνια προϋπηρεσίας , διότι έχουμε σύγκριση
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μέσων όρων όπου η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι κατηγορική μεταβλητή άνω των δύο κατηγοριών.
Φάνηκε λοιπόν πως υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των
ηγετικών στυλ ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας (F= 3,087 , df= 98, p=0,05) (Πίνακας 10) .
Ταυτόχρονα διενεργήθηκε σύγκριση των μέσων όρων ανά ζεύγη (post-hoc) με χρήση του κριτηρίου
LSD που χρησιμοποιείται για να δείξει την ελάχιστη σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους
όρους και έδειξε πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα άτομα που έχουν
περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας και στελέχη που έχουν 5 έως 10 χρόνια προϋπηρεσίας (F= 0,29,
df= 98, p =0,027) (Πίνακας 11). Συνεπώς, υπάρχει διαφορά στα ηγετικά στυλ ανάλογα με τα χρόνια
προϋπηρεσίας, αλλά πολύ μικρή. Άρα η υπόθεση 6 επιβεβαιώνεται.
Πίνακας 10: Ανάλυση διακύμανσης της μεταβλητής των ηγετικών στυλ σε σχέση με τα έτη
προϋπηρεσίας.
ANOVA
LEADERSHIP_STYLES
SUM OF SQUARES DF

MEAN SQUARE

F

SIG.

BETWEEN GROUPS

1,146

2

,573

3,087

,050

WITHIN GROUPS

18,006

97

,186

TOTAL

19,152

99

Πίνακας 11: Post-hoc ανάλυση με χρήση του κριτηρίου LSD για την σύγκριση μέσων όρων στα ηγετικά
στυλ ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας.
MULTIPLE COMPARISONS
DEPENDENT VARIABLE: LEADERSHIP_STYLES
LSD
MEAN
(I) WORK
EXPERIENCE
0-4 YEARS
5-10 YEARS
10+ YEARS

(J) WORK
EXPERIENCE
5-10 YEARS

95% CONFIDENCE INTERVAL

DIFFERENCE (IJ)
,13255

STD.
ERROR
,13806

10+ YEARS

-,15777

,09612

,104

-,3485

,0330

0-4 YEARS

-,13255

,13806

,339

-,4066

,1415

10+ YEARS

-,29031*

,12921

,027

-,5468

-,0339

0-4 YEARS

,15777

,09612

,104

-,0330

,3485

5-10 YEARS

,29031*

,12921

,027

,0339

,5468

*. THE MEAN DIFFERENCE IS SIGNIFICANT AT THE 0.05 LEVEL.

SIG.
LOWER BOUND UPPER BOUND
,339
-,1415
,4066
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Κεφάλαιο 5: Συζήτηση Αποτελεσμάτων
Κατ΄ αρχήν, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνεται ότι τα άτομα που ανήκουν
στην σκοτεινή τριάδα παρουσιάζουν χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη, όπως ακριβώς προκύπτει
και από την βιβλιογραφία. Επιπλέον, φάνηκε πως η συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή των ηγετικών στυλ που θα ακολουθήσει ένας ηγέτης σε
έναν οργανισμό.

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά εξετάστηκε το κατά πόσο η συναισθηματική νοημοσύνη
συσχετίζεται με την αντίληψη της αυτό-αποτελεσματικότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Η
συγκεκριμένη ανάλυση έδειξε πως πράγματι υπάρχει μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο
μεταβλητές και κατ’ επέκταση ο υψηλός δείκτης στη συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό
συνεπάγεται παράλληλα ένα υψηλό σκορ στην αντίληψη για την αυτό-αποτελεσματικότητα. Έτσι, τα
άτομα τείνουν να αντιλαμβάνονται τον εαυτό του πιο αποτελεσματικό όταν έχουν σε υψηλό βαθμό
συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτό το εύρημα συμφωνεί με την βιβλιογραφία όπου για παράδειγμα ο
Bandura το 1997 κατά τη μελέτη της «κοινωνικό-γνωστικής του θεωρίας» ανέφερε πως προκειμένου
να αναπτυχθεί η αντίληψη της αυτό-αποτελεσματικότητας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
αυτοεπίγνωση, ο αυτοέλεγχος και η συναισθηματικότητα, που αποτελούν μεταβλητές της

συναισθηματικής νοημοσύνης.
Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε να εξεταστεί η συσχέτιση ανάμεσα στη σκοτεινή τριάδα και τις
συμπεριφορές της και την συναισθηματική νοημοσύνη, αναμένοντας πως όσοι σκοράρουν υψηλά
στην πρώτη θα σκοράρουν χαμηλά στη δεύτερη. Πράγματι, φάνηκε πως υπάρχει αντιστρόφως
ανάλογη σχέση ανάμεσα τους με αποτέλεσμα όσο χαμηλότερη είναι η συναισθηματική νοημοσύνη
κάποιου ηγέτη, τόσο περισσότερο να εμφανίζει συμπεριφορές που υπάγονται στην σκοτεινή τριάδα.
Αυτό σημαίνει πως όσο περισσότερο ένα άτομο παρουσιάζει συμπεριφορές όπως είναι ο
ναρκισσισμός, η ψυχοπάθεια και ο μακιαβελισμός τόσο χαμηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη
διαθέτει. Σε προηγούμενα ευρήματα είχε φανεί πως μόνο η ψυχοπάθεια και ο μακιαβελισμός
παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με την συναισθηματική νοημοσύνη (Petrides, Vernon, Schermer,
& Veselka, 2011). Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα φάνηκε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση και με τον
ναρκισσισμό αν και αρκετά μικρή. Το εύρημα της βιβλιογραφίας είναι ελεγμένο πολλάκις και φυσικά
ορθότερο και εξηγείται ως εξής: οι νάρκισσοι, όντες εξ’ ορισμού χειριστικοί, είναι προφανές πως
διαθέτουν συχνά συναισθηματική νοημοσύνη διαφορετικά δε θα ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν και
να πατρονάρουν τα συναισθήματα των άλλων ατόμων ώστε να ανελιχθούν ιεραρχικά. Αυτό είναι κάτι
που συμφωνεί με την βιβλιογραφία.
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Μία ακόμη υπόθεση που υποστηρίχθηκε είναι εκείνη όπου οι ηγέτες με υψηλό σκορ στη
σκοτεινή τριάδα θα ακολουθούν αρνητικά ηγετικά στυλ και εκείνοι με χαμηλό σκορ θετικά ηγετικά
στυλ. Το πρώτο σκέλος της υπόθεσης δεν επιβεβαιώθηκε, ενώ στο δεύτερο υπήρξε μικρή αρνητική
συσχέτιση ανάμεσα στη σκοτεινή τριάδα και τα θετικά ηγετικά στυλ. Συνεπώς όταν ένας ηγέτης
εμφανίζει υψηλό σκορ στη σκοτεινή τριάδα, ταυτόχρονα εμφανίζει χαμηλότερο σκορ στα θετικά
ηγετικά στυλ και άρα χρησιμοποιεί σε μικρότερο βαθμό «δημοκρατικό», «οραματικό» «συνεργατικό»
και «υποστηρικτικό» στυλ ηγεσίας. Το εύρημα συμφωνεί με τη βάση της θεωρίας όπου τα θετικά
ηγετικά στυλ για να εφαρμοστούν απαιτούν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, την οποία τα άτομα
που ανήκουν στην σκοτεινή τριάδα δεν διαθέτουν σε υψηλό βαθμό (Petrides, Vernon, Schermer, &
Veselka, 2011).
Παράλληλα εξετάστηκε η υπόθεση που αφορούσε στο ότι οι ηγέτες με υψηλότερο δείκτη
συναισθηματικής νοημοσύνης θα λειτουργούν κυρίως με οραματικό, συνεργατικό, δημοκρατικό και
υποστηρικτικό στυλ ηγεσίας. Όπως προκύπτει ήδη από τις έρευνες του Goleman (2000) σχετικά με τα
ηγετικά στυλ, τα προαναφερθέντα στυλ ηγεσίας συνδέονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη των
ηγετών και τους βοηθούν να είναι πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί. Η υπόθεση μας αναμένει
παρεμφερή αποτελέσματα να προκύψουν και από την παρούσα έρευνα. Ειδικότερα συμφωνεί με το
γεγονός πως οι ηγέτες με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη σκοράρουν θετικά με τέσσερα στυλ
ηγεσίας (δημοκρατικό, οραματικό, υποστηρικτικό, συνεργατικό) ενώ οι ηγέτες με χαμηλότερη
συναισθηματική νοημοσύνη μόνο με δύο (καταναγκαστικό, καθοδηγητικό) και αυτό μπορεί να μας

οδηγήσει μοιραία στο συμπέρασμα πως όσο υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη διαθέτει ένας
ηγέτης, τόσο πιο εύκολο του είναι να εναλλάσσει τον τρόπο που διοικεί αναλόγως με τον υφιστάμενο
που διαχειρίζεται εκείνη την στιγμή. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται σαφώς και πιο αποτελεσματικός,
καθώς όπως υποστηρίζει η βιβλιογραφία, αποτελεσματικός είναι εκείνος ο ηγέτης που μπορεί και
προσαρμόζει τη συμπεριφορά του και τις πρακτικές του ανάλογα με την παρούσα κατάσταση που
αντιμετωπίζει ο οργανισμός. (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002) .
Σε δεύτερο επίπεδο εξετάστηκε η επίδραση της ηλικίας στη μεταβλητή της συναισθηματικής
νοημοσύνης και φάνηκε πως όντως υπάρχει διαφορά στο μέσο όρο της συναισθηματικής νοημοσύνης
ανάλογα την ηλικιακή ομάδα με στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ηλικίες 35-45 ετών
και τις ηλικίες 18-24 και 25-34. Το εύρημα συμφωνεί με τη βιβλιογραφία όπου έχει βρεθεί μια μικρή
επίδραση της ηλικίας στη συναισθηματική νοημοσύνη (Fariselli, Ghini, & Freedman, 2008).
Ταυτόχρονα, κατά τη διερεύνηση της σημασίας των δημογραφικών στοιχείων για τις υπό
μελέτη μεταβλητές, εξετάστηκε το κατά πόσο τα χρόνια προϋπηρεσίας επηρεάζουν την επιλογή στυλ
ηγεσίας και φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις κατηγορίες χρόνων προϋπηρεσίας
και συγκεκριμένα διαφορά παρατηρήθηκε ανάμεσα στα άτομα που έχουν 5-10 χρόνια προϋπηρεσία
και τα άτομα που έχουν περισσότερα από 10 χρόνια. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνει την προηγούμενη
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βιβλιογραφία (Zydziunaite, Lepaite, & Suominen, 2013) που υποστηρίζει την διαφορά μεταξύ
μακρόχρονης και βραχύχρονης προϋπηρεσίας.
Τέλος, το εννοιολογικό μοντέλο που επιχειρήθηκε στην παρούσα έρευνα να ελεγχθεί έδειξε
πως η σκοτεινή τριάδα λειτουργεί ως αρνητικός προβλεπτικός παράγοντας της συναισθηματικής
νοημοσύνης, κάτι το οποίο συμφωνεί με τη βιβλιογραφία (Jauk, Freudenthaler και Neubauer, 2016)
όπου έχει φανεί πως η ψυχοπάθεια και ο μακιαβελισμός προβλέπουν αρνητικά τη συναισθηματική
νοημοσύνη. Ταυτόχρονα, η συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό προβλέπει θετικά τη
χρήση θετικών ηγετικών στυλ από τους ηγέτες και την αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητα,
το οποίο συμφωνεί με έρευνες στον χώρο της ηγεσίας όπως αυτή της Ιορδάνογλου (2007), όπου
φάνηκε θετική επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στους ηγετικούς ρόλους και την αυτόαποτελεσματικότητα. Παράλληλα, φάνηκε πως ενώ η σκοτεινή τριάδα από μόνη της δεν προβλέπει
την αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητα, μέσω της συναισθηματικής νοημοσύνης την
προβλέπει.

Εφαρμογές στη ΔΑΔ
Όπως φάνηκε από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, η σκοτεινή τριάδα και η συναισθηματική
νοημοσύνη επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ατόμων, ειδικά μέσα στους οργανισμούς. Οι τομείς που
φαίνεται να επηρεάζουν εκτείνονται από την επίτευξη των οργανωσιακών αποτελεσμάτων και τις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων έως την συμβολή σε σημαντικούς δείκτες ΔΑΔ, όπως είναι
για παράδειγμα η εργασιακή δέσμευση, ικανοποίηση και απόδοση. Σε έναν οργανισμό, τα άτομα
υπαγόμενα σε διάφορα τμήματα έχουν ανώτερα στελέχη τα οποία διοικούν και ο τρόπος με τον οποίο
το κάνουν όπως και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους επηρεάζουν άμεσα τους
εργαζομένους σε πολλά επίπεδα. Πόσο μάλλον λοιπόν όταν μιλάμε για ηγέτες που ανήκουν στη
σκοτεινή τριάδα και πέραν του γεγονότος ότι μπορούν να επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα για τον
οργανισμό, έχουν την ιδιότητα να ασκούν πολύ μεγάλη επιρροή στα άτομα γύρω τους, ενώ διαθέτουν
και επιδέξιους τρόπους χειριστικότητας. Ακόμη κι όταν παρουσιάζουν συναισθηματική νοημοσύνη,
γεγονός πιο σπάνιο, χρησιμοποιείται για εξυπηρέτηση ιδίων στόχων και επίτευξη του προσωπικού
τους και μόνο οφέλους, ενώ είναι διατεθειμένοι να προβούν σε σκληρές κινήσεις ή και να αφήσουν
μετέωρο έναν ολόκληρο οργανισμό εάν χρειαστεί. Ωστόσο, συναντώνται συχνά στους οργανισμούς
λόγω των εξαιρετικών ηγετικών ικανοτήτων που παρουσιάζουν και την επιμονή τους στο στόχο. Είναι
λοιπόν μέλημα της ΔΑΔ, που καλείται να αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό σε καθημερινή βάση
και το οποίο περιλαμβάνει και αυτά τα στελέχη αλλά και όσους βρίσκονται κατώτερα ιεραρχικά από
εκείνους.

70
«Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»
Οι συμπεριφορές της σκοτεινής τριάδας στον οργανισμό, ενώ έχουν όπως είναι προφανές
επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα λειτουργειών της ΔΑΔ, συχνά είναι δύσκολο να αναγνωριστούν και να
προβλεφθούν εξαιτίας της σαγήνης που ασκούν αυτά τα άτομα αλλά και της γενικευμένης
χειριστικότητας που τα χαρακτηρίζει και συχνά τα καθιστά πετυχημένα. Εξετάζοντας αρχικά την
επιλογή προσωπικού, είναι πολύ συχνό αυτοί οι άνθρωποι να μην απαντούν ειλικρινά σε
ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης και αυτοαναφοράς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, με
τη σωστή εκπαίδευση στην αναγνώριση και διαχείριση αυτών των προσωπικοτήτων η ΔΑΔ μπορεί να
γίνει πιο αποτελεσματική στη σύσταση των ομάδων εργασίας, δημιουργώντας τους καλύτερους
δυνατούς συνδυασμούς, τοποθετώντας το κάθε άτομο στο καλύτερο δυνατό πλαίσιο για εκείνο, από
άποψη τόσο βέλτιστης αποδοτικότητας και λειτουργικότητας όσο και οργανωσιακής αρετής, και με

τον τρόπο αυτό η επιλογή τους δεν είναι απαγορευτική. Παραδείγματος χάριν, όπως είναι φυσικό, δεν
ενδείκνυται να τοποθετούνται στην ίδια ομάδα δύο άτομα που σκοράρουν ψηλά στην ψυχοπάθεια
καθώς ενδέχεται να εκδηλωθούν ακραίες συμπεριφορές. Ταυτόχρονα, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό και
πιεστικό περιβάλλον με υψηλή ανταποδοτικότητα σε αναγνώριση και εξουσία, ένας άνθρωπος με
υψηλά επίπεδα ναρκισσισμού ενδέχεται να λειτουργήσει καλύτερα απ’ το μέσο όρο, καθώς θα έχει
εσωτερικά κίνητρα για αποτελεσματικότητα και θα αφοσιωθεί στον οργανωσιακό στόχο, όσο φυσικά
αυτός παρέχει προβολή και ιεραρχική ανέλιξη. Πιο συγκεκριμένα οι ναρκισσιστές που αποτελούν την
καλή όψη της σκοτεινής τριάδας είναι αποτελεσματικοί ηγέτες όταν έχουν ως κίνητρο την ανέλιξη.
Έτσι, εάν σταθμιστούν τα οφέλη και οι συνέπειες πρόσληψης ενός ατόμου με υψηλό ναρκισσισμό και
δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον (κυρίως στην ομάδα που εκείνος θα εργάζεται) μπορεί να

έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό.
Στο κομμάτι των εκπαιδεύσεων και του πλάνου προσωπικής ανάπτυξης και καριέρας, λαμβάνοντας
υπόψη τα κίνητρα του καθενός και τι τον κινητοποιεί να αποδίδει, μπορεί να καταρτιστεί ένα πλάνο
που να ικανοποιεί και τον εργαζόμενο και τον οργανισμό, καθώς εκείνοι που είναι πιο ευαίσθητοι
στην κριτική και την ανατροφοδότηση (βλ. άτομο με υψηλά επίπεδα ναρκισσισμού και εύθραυστη
αυτοεκτίμηση) θα αντιμετωπίζονται με προσεκτικό τρόπο. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι ο εργαζόμενος
εμφανίζει συμπεριφορές που τον κατατάσσουν στην σκοτεινή τριάδα, ξέρουμε ότι κατά πάσα
πιθανότητα θα παρουσιάζει χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη και θα έχει προβλήματα στις
διαπροσωπικές σχέσεις μακροπρόθεσμα. Ως εκ τούτου, σχεδιάζοντας το πλάνο καριέρας του, καλό

είναι να μην τον κατευθύνουμε προς πλαίσια και τμήματα που έχουν ως βασικό στοιχείο την ομαδική
εργασία και την ομαδική στοχοθεσία και επιβράβευση, αλλά αντιθέτως να του δώσουμε επιλογές
αυτονόμησης και πρωτοβουλίας.
Ως προς τη διαδοχή τώρα, έχοντας αυτές τις πληροφορίες μπορεί να προβλεφθεί πως άτομα με
χαμηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη ή/και που υπάγονται στη σκοτεινή τριάδα, θα εμφανίζουν
και μικρότερη ποικιλία στην επιλογή ηγετικών στυλ διότι η συναισθηματική νοημοσύνη προβλέπει
θετικά τα 4 στα 6 στυλ ηγεσίας. Έτσι, γνωμοδοτώντας και προωθώντας τα συγκεκριμένα άτομα για
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διευθυντικές θέσεις, η ΔΑΔ γνωρίζει εκ των προτέρων πως θα εφαρμόζουν πιο περιορισμένα και
συγκεκριμένα ηγετικά στυλ. Αυτό ωστόσο, σε συγκεκριμένα πλαίσια δεν δημιουργεί απαραίτητα
πρόβλημα. Σε οργανισμούς με πολύ αυστηρές δομές και ιεραρχίες και σε επαγγέλματα που δεν
στηρίζονται στη φαντασία αλλά στην οργάνωση, όπως για παράδειγμα στο στρατό ή σε μία ελεγκτική
εταιρεία, ο περιορισμός αυτός ενδεχομένως να φαινόταν χρήσιμος στον οργανισμό. Κατ΄ επέκταση, η
ΔΑΔ οφείλει να λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες υπόψιν της όταν εισηγείται κάποια προαγωγή, πάντα
όμως σε άμεση σύνδεση με το πλαίσιο και την φύση της εργασίας.
Ταυτόχρονα, κατά τη χορήγηση feedback στη διαδικασία του recruiting, τα άτομα που είναι υπεύθυνα
για αυτό θα μπορούσαν να το λαμβάνουν υπ’ όψη καθώς αυτά τα άτομα έχουν ευαίσθητη
αυτοεκτίμηση και αν προσβληθούν μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τον οργανισμό μέχρι και
νομικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, ένα αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο περιλαμβάνει την
απάντηση ότι επελέγη κάποιος με καλύτερα προσόντα, είναι κάτι που θα πληγώσει την εύθραυστη
αυτοεκτίμηση του ατόμου με υψηλό ναρκισσισμό και να το χρησιμοποιήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να
πετύχει το σκοπό του (π.χ. καταγγελία για διάκριση από τον υπεύθυνο επιλογής προσωπικού).
Συνεπώς, σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει φτάσει σε στάδιο όπου έχει γίνει η αξιολόγηση
προσωπικότητας (όπου εφαρμόζεται) -όπου προτείνεται να περιλαμβάνεται και η σκοτεινή τριάδα στη
μέτρηση- , να δίνεται όσο το δυνατόν πιο ήπια διατυπωμένο το feedback. Θεωρητικά, λόγω των
στενών χρονικών ορίων που καλούνται να αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι επιλογής προσωπικού δεν
είναι τόσο εφικτό, ωστόσο προτείνεται στη βάση διαδικασίας επιλογής προσωπικού για ανώτατη

θέση.
Ως προς την αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης που είναι και βασικός παράγοντας
για τη σωστή ερμηνεία του μοντέλου στους οργανισμούς είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται μόνο
μια πηγή αξιολόγησης κι όχι πολλαπλές (π.χ. μόνο αυτό-αξιολόγηση) καθώς παράγει πιο έγκυρα
αποτελέσματα σύμφωνα με Harms and Crede (2010). Έτσι, ενώ η αξιολόγηση 360 μοιρών μπορεί να
είναι αποτελεσματική για την μέτρηση άλλων οργανωσιακών αποτελεσμάτων, στην συναισθηματική
νοημοσύνη πρέπει αν γίνεται με μια επιφύλαξη για την εγκυρότητά της. Αντίστοιχα, για τα ηγετικά
στυλ συστήνεται η πολλαπλότητα των πηγών αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται προκειμένου να
προληφθούν σφάλματα και υπερεκτίμηση των θετικών ηγετικών στυλ (Harms & Crede, 2010).
Μια ακόμη δράση της ΔΑΔ αφορά και στην διοίκηση αλλαγών, όπου έχει φανεί πως η
συναισθηματική νοημοσύνη προβλέπει την αντίδραση των εργαζομένων στην αλλαγή (Βακόλα,
Τσαούσης και Νικολάου, 2003). Τα άτομα με υψηλό σκορ στην σκοτεινή τριάδα παρουσιάζουν
χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην εκτέλεση
του σχεδίου αλλαγής ειδικά στην πλειονότητα των περιπτώσεων που τα άτομα αυτά είναι σε ηγετική
θέση, όπου είναι γνωστό πως χωρίς τη συμμετοχική ηγεσία είναι δύσκολη η εφαρμογή της ιδέας και η
συμμόρφωση των υφισταμένων, οι οποίοι κιόλας σε αυτή την περίπτωση προσβλέπουν στον ηγέτη
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λόγω της γοητείας και έμπνευσης που εκπέμπει. Ταυτόχρονα, τα άτομα που ανήκουν στη σκοτεινή
τριάδα όταν νιώθουν φόβο και ανασφάλεια για τα αποτελέσματα μιας δράσης τείνουν να εμφανίζουν
τοξικές συμπεριφορές και συχνά να αποχωρούν από τον οργανισμό προκειμένου να μην υποστούν
βλάβη και δεν επιτύχουν και τους στόχους τους, γεγονός που σε μια κρίση όπου η αλλαγή είναι πολύ
σημαντικό να γίνει, αυτό θα ήταν καταστροφικό. Έτσι, μια προτεινόμενη λύση θα ήταν να εξηγηθούν
τα οφέλη που θα αποκομίσει το άτομο από αυτή την αλλαγή, προκειμένου να κινητοποιηθεί προς την
επιτυχία του σχεδίου αλλαγής.

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα και περιορισμοί
Ως προς τους περιορισμούς της έρευνας, το δείγμα που συλλέχθηκε δεν ήταν αρκετά μεγάλο

προκειμένου να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού για τον οποίον θέλουμε να γενικεύσουμε τα
αποτελέσματα. Έγινε προσπάθεια για συλλογή μεγαλύτερου δείγματος, αλλά το γεγονός πως το
δείγμα μας αποτελούταν από ανώτερα στελέχη ήταν δύσκολο να διανεμηθεί άμεσα και χωρίς
μεσολαβητή και παράλληλα έχουν εξ ορισμού περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο. Σε αυτό συνετέλεσε και
η έκταση του ερωτηματολογίου (90 ερωτήσεις) όπως και το γεγονός πως η γλώσσα του
ερωτηματολογίου ήταν τα αγγλικά, με τα οποία ναι μεν είναι εξοικειωμένοι λόγω του εταιρικού
περιβάλλοντος αλλά δεν αποτελούν στην πλειονότητα τους την μητρική τους γλώσσα. Παράλληλα, το
εννοιολογικό μοντέλο που κατασκευάστηκε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενίκευση στον
πληθυσμό των ανωτέρων στελεχών σε ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα λόγω μικρού δείγματος και
ελλιπούς ολοκληρωμένης εμπεριστατωμένης βιβλιογραφικής κάλυψης.
Τόσο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας όσο και μέσω της επισκόπησης της βιβλιογραφίας,
δύο μελανά σημεία έγιναν ξεκάθαρα: πρώτον, η σύνδεση της συναισθηματικής ευφυίας με την ηγεσία
επιβεβαιώνεται μεν από τις έρευνες – χωρίς όμως να κατορθώνει να διαφοροποιηθεί ως
χαρακτηριστικό από τις συσχετίσεις που έχει ήδη με την ηγεσία η γενική ευφυΐα και η προσωπικότητα
και δεύτερον η μικρή θετική συσχέτιση που εμφανίζεται στη βιβλιογραφία μεταξύ του ναρκισσισμού
και της συναισθηματικής νοημοσύνης, παρ’ ότι δεν επιβεβαιώνεται εδώ, επίσης αντικρούει το σχήμα
που θέλει την ηγεσία να συνεπάγεται την ύπαρξη συναισθηματικής νοημοσύνης και την σκοτεινή
τριάδα να βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της συλλογιστικής. Κατ΄ επέκταση, σε αρκετά σημεία η
ερευνητική γύρω από το παραπάνω θέμα είναι αρκετά συγκεχυμένη μιας και εν τέλει η ελλιπής
συναισθηματική νοημοσύνη σε καμία περίπτωση δεν καθιστά των ηγέτη αναποτελεσματικό και
αντίστοιχα συμπεριφορές της σκοτεινής τριάδας ούτε σημαίνουν πως κάποιος δεν θα είναι
παραγωγικός ηγέτης ούτε καν απαραίτητα πως δε θα διαθέτει συναισθηματική νοημοσύνη. Μάλιστα,
κάποιος θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει ακόμη κι ότι σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται
εξαιρετική συναισθηματική νοημοσύνη για να μπορεί κανείς να είναι απόλυτα αποστασιοποιημένος
από όσα δεν εμπλέκονται αποκλειστικά και αμιγώς με την εργασία αυτή καθ’ αυτή και να μην
επιτρέπει στα πάσης φύσεως προσωπικά ζητήματα να παρεισφρέουν στον οργανωσιακό στόχο.
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Επιπλέον, είναι προφανές πως για τη ΔΑΔ είναι πολύ πιο ορθό να επιλέγονται ηγέτες με υψηλή
συναισθηματική νοημοσύνη, που δεν σκοράρουν υψηλά στις συμπεριφορές της σκοτεινής τριάδας,
γιατί αυτό συνεπάγεται καλύτερο εταιρικό κλίμα, οργανωσιακή αρετή και προαγωγή κουλτούρας. Σε
καμία όμως περίπτωση, το γεγονός πως η ΔΑΔ είναι πιο παραγωγική με τον τρόπο αυτό, δεν
συνεπάγεται απαραίτητα πως και ο οργανισμός θα είναι πιο παραγωγικός, καθώς πολλοί ηγέτες <<δικτάτορες>> έχουν δημιουργήσει κολοσσούς. Ως εκ τούτου, η πρότασή μας είναι η έρευνα γύρω
από την σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και ηγεσίας να επεκταθεί περισσότερο ποιοτικά,
συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες μελέτες περίπτωσης με πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν
από μελέτη πεδίου, ώστε να αρχίσουν να διαφαίνονται και πιο λεπτές αποχρώσεις του ζητήματος που
αυτή την στιγμή δεν είναι αρκετά ευκρινείς. Ταυτόχρονα, ένα εργαλείο που έχει δημιουργηθεί αρκετά

πρόσφατα αφορά στην κλίμακα μέτρησης της διαχείρισης των συναισθημάτων των άλλων (“MEOS”
“Managing the Emotions of Others”) (Austin & O’Donnell, 2013) και θα μπορούσε να μελετηθεί σε
σχέση με την σκοτεινή τριάδα και τη συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς όπως έχει φανεί από την
βιβλιογραφία η σκοτεινή τριάδα έχει ως μέρος της την χειριστικότητα των άλλων ατόμων και χαμηλή
συναισθηματική νοημοσύνη, ωστόσο έχει ένα κομμάτι συναισθηματικής νοημοσύνης που συνδέεται
με την αναγνώριση συναισθημάτων που την καθιστά ικανή για την επιτυχημένη μεταχείριση των
υφισταμένων των ηγετών που διαθέτουν υψηλά σκορ σε αυτήν. Συμπερασματικά, η έρευνα γύρω από
τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ηγεσία στον άξονα παρατήρησης των ηγετών με υψηλά σκορ
στη σκοτεινή τριάδα είναι άξια μελέτης και μπορεί να προσφέρει σημαντικά αποτελέσματα για τη
ΔΑΔ.
Η σκοτεινή τριάδα στην ηγεσία μπορεί φαινομενικά να αποτελεί κίνδυνο για έναν οργανισμό
και μια βόμβα που μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή, αλλά με τη σωστή διαχείριση μπορούν να
μετατραπούν σε αποτελεσματικούς ηγέτες.
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Παράρτημα I: Ερωτηματολόγιο έρευνας
Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΤΕΙ-Que-SF) (Petridis & Furnham, 2006)

«Expressing my emotions with words is not a problem for me.
I often find it difficult to see things from another person’s viewpoint.
On the whole, I’m a highly motivated person
I usually find it difficult to regulate my emotions.
I generally don’t find life enjoyable.
I can deal effectively with people
I tend to change my mind frequently.
Many times, I can’t figure out what emotion I'm feeling.
I feel that I have a number of good qualities.
I often find it difficult to stand up for my rights.
I’m usually able to influence the way other people feel.
On the whole, I have a gloomy perspective on most things.
Those close to me often complain that I don’t treat them right.
I often find it difficult to adjust my life according to the circumstances
On the whole, I’m able to deal with stress.
I often find it difficult to show my affection to those close to me.
I’m normally able to “get into someone’s shoes” and experience their emotions.
I normally find it difficult to keep myself motivated.
I’m usually able to find ways to control my emotions when I want to.
On the whole, I’m pleased with my life.
I would describe myself as a good negotiator.
I tend to get involved in things I later wish I could get out of.
I often pause and think about my feelings.
I believe I’m full of personal strengths.
I tend to “back down” even if I know I’m right.
I don’t seem to have any power at all over other people’s feelings.
I generally believe that things will work out fine in my life.
I find it difficult to bond well even with those close to me.
Generally, I’m able to adapt to new environments.
Others admire me for being relaxed.»
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Ηγετικά στυλ (Goleman, 2000)
«Have a clear vision, a strategy for achieving it, and objectives to measure it’s been reached
Communicate your vision, strategy and objectives often to your team
Spend time thinking how to make your vision relevant to your audience
Provide the rationale behind your decisions or actions, and link this to your larger goals
Delegate responsibility clearly
Let each person know what they do well, what they don’t do well, and how to improve.
State policies firmly, reward and punish fairly
Create development goals with employees.
Talk to direct reports about their long term aspirations.
Identify employee strengths and weaknesses.
Support your employee’s development plans.
Seek opportunities for your employees.
Periodically review the progress of each of your employees.
Advise your people about their professional development.
Hold information sharing meetings.
Keep everyone informed about organisational issues affecting them.
Conduct participative meetings.
Ask your team to participate in making major decisions with you.
Avoid making a decision until everyone has been heard and has agreed to it.
Encourage high performance by giving positive feedback.
Reward people for their more productive efforts.
Identify and act on interpersonal conflict.
Show empathy for other team members.
Put the welfare of your people before the organisational goals.
Trust that your team will perform well if they are treated well.
Initiate personal contacts with your team/ other teams.
Provide social activities.
Give personal recognition to your team members/ other teams.
Maintain your “expert” professional knowledge in your field.
Model the behaviour you want to see in your team (eg. Working long hours or flying economy class).
Try to find work for people in which they can excel.
Delegate tasks that are not high-risk.
Focus on results.
Let your team get on with it as long as they achieve the goals.
Offer help when people need advice or assistance.
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Know the jobs better than the people who you are trying to influence.
Give direct orders.
Be decisive.
Set clear standards of performance.
Monitor employees closely.
Clearly point out deviation from rules.
Keep on top of what’s going on.»
Σκοτεινή Τριάδα (Dirty Dozen) (Jonason & Webster, 2010)
«I tend to manipulate others to get my way.
I have used deceit or lied to get my way.
I have use flattery to get my way.
I tend to exploit others towards my own end.
I tend to lack remorse.
I tend to be unconcerned with the morality of my actions.
I tend to be callous or insensitive.
I tend to be cynical.
I tend to want others to admire me.
I tend to want others to pay attention to me.
I tend to seek prestige or status.
I tend to expect special favors from others.
How effective do you think you are in the workplace [In general]
How effective do you think you are in the workplace [Goal Achieving]
How effective do you think you are in the workplace [Relationship with coworkers]»

