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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
Η εργασία αναλύει το ρόλο του συναισθήµατος και της λογικής στη ζωή του 

ανθρώπου. Επισηµαίνει την ανάγκη να προσδώσουµε λογική στο συναίσθηµα 

δηλαδή να γίνουµε συναισθηµατικά ευφυείς. ∆ιερευνάται η δυνατότητα 

µεταβολής του δείκτη συναισθηµατικής νοηµοσύνης (EQ) και αν και κατά 

πόσο µπορεί να διδαχθεί. Μπορεί η EQ να αποτελέσει παράγοντα επιτυχίας 

στην προσωπική ζωή αλλά και στην εργασία; Μπορεί να συντελέσει σε 

επιτυχηµένη επιχειρηµατική καριέρα;  

 

Η εργασία εντόπισε ότι η EQ µπορεί να µεταβληθεί και ότι οι δεξιότητές της 

είναι πολύ σηµαντικές στην προσωπική αλλά και στην εργασιακή ζωή. Η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη συντελεί στη θετική αλληλεπίδραση των ατόµων 

και προάγει τη δηµιουργία  υγιών προσωπικών και επαγγελµατικών σχέσεων. 

συµπεραίνεται ως καταλυτικής σηµασίας στην διάκριση των αστέρων στον 

επιχειρηµατικό στίβο. Μέσα από κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία οι δεξιότητες 

της συναισθηµατικής νοηµοσύνης µπορούν να αξιολογηθούν ώστε τα 

εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράµµατα να εργαστούν προς τη σωστή 

κατεύθυνση. 

 

Σηµαντικοί όροι: Νοηµοσύνη, συναίσθηµα, Λογική,  IQ (∆είκτης νοηµοσύνης), 

EQ (Συναισθηµατική νοηµοσύνη), δεξιότητες EQ, περιθώρια 

βελτίωσης EQ, αξιολόγηση δεξιοτήτων EQ, εκπαιδευτικά 

προγράµµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
 
 
 
1.1 Εισαγωγή και ανασκόπηση 
 
 

Ο όρος νοηµοσύνη είναι δύσκολο να καθοριστεί. Έχουν δοθεί στο παρελθόν 

πολλοί ορισµοί γεγονός που καταδεικνύει την ασυµφωνία των ειδικών πάνω 

σε αυτό το θέµα. Ο Γάλλος H. Pierron (1881-1964) ορίζει την νοηµοσύνη ως 

τη γενική ικανότητα επιλύσεως δυσκολιών, αντιµετώπισης νέων καταστάσεων 

και διευκρινίσεως ασυνήθιστων περιπτώσεων. Σύµφωνα µε το Γάλλο H. 

Wullon, η νοηµοσύνη είναι η ικανότητα αντίδρασης µπροστά σε νέες 

καταστάσεις µε τον καταλληλότερο τρόπο (Κρασανάκης 1983). Θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι η νοηµοσύνη είναι η ικανότητα χειρισµού της 

πολυπλοκότητας και επίλυσης προβληµάτων µέσα σε ένα χρήσιµο πλαίσιο. 

Αναφέρεται µε άλλα λόγια στην ικανότητα κάποιου ατόµου να διαµορφώσει 

και να κατανοήσει έννοιες, κυρίως υψηλού ή υψηλότερου επιπέδου ή ακόµα 

και έννοιες αφηρηµένης φυσιογνωµίας. Οι µελέτες σχετικά µε τη νοηµοσύνη 

και οι προσπάθειες αναζήτησης τρόπων µέτρησής της είναι πολλές και 

συνεχίζουν να αυξάνουν. 

 

Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος µέτρησης της νοηµοσύνης ενός ανθρώπου είναι 

ο δείκτης IQ ή αλλιώς η «νοηµοσύνη του νου». Εµφανίστηκε στις αρχές του 

1900 και µέχρι και το πρόσφατο παρελθόν αποτελούσε µια ταχεία µέθοδο 

διαχωρισµού εκείνων που είχαν µέτρια απόδοση από αυτούς που είχαν 

εξαιρετική. Επιστήµονες, ακαδηµαϊκοί και διάφοροι µελετητές έτειναν να 

συνδέουν την επιτυχία στην προσωπική και επαγγελµατική ζωή, ακόµη και 

την ευτυχία αποκλειστικά µε το δείκτη IQ. Τις τελευταίες δύο µε τρεις δεκαετίες 

οι ειδικοί κατέληξαν στην άποψη ότι ίσως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες 

που συµβάλλουν στην επιτυχία ενός ατόµου καθώς πολλοί άνθρωποι ήταν 

πραγµατικά έξυπνοι (καλοί στο γραπτό λόγο, το διάβασµα και την αριθµητική) 

αλλά η ικανότητά τους να ελέγχουν τη συµπεριφορά τους και να τα πηγαίνουν 

καλά µε τους άλλους ήταν περιορισµένη (Bradberry T., Greaves, J. 2003) 

Έγιναν  και γίνονται έρευνες προσδιορισµού των παραγόντων αυτών και 

µέτρησής τους. Αποτέλεσµα των ερευνών αυτών ήταν να προκύψουν νέες 
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θεωρίες που βασίζονταν στο ότι ο δείκτης IQ σίγουρα δεν είναι ο µόνος 

παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία στη ζωή. Ένας νέος 

όρος γεννήθηκε στους κόλπους των µελετητών η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

(EQ). 

 

1.2 Αντικειµενικός σκοπός της εργασίας 

 

Το αντικείµενο της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας είναι η κατά το 

δυνατόν αξιολόγηση των επιπέδων συναισθηµατικής νοηµοσύνης των 

εργαζοµένων σε µια επιχείρηση. Στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι η 

βελτίωση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των ατόµων αλλά και του 

συνόλου ως επιχείρηση. 

 

Στο παρελθόν έχει ασκηθεί έντονη κριτική σχετικά µε το επιστηµονικό 

υπόβαθρο πάνω στο οποίο δοµείται η έννοια της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης και οι προεκτάσεις που οι θεωρητικοί, διατείνονται ότι έχει µε την 

παραγωγικότητα ή την αποδοτικότητα των εργαζοµένων σε έναν οργανισµό. 

Ούτως ή άλλως όµως, όταν αναφερόµαστε σε επιχειρήσεις ουσιαστικά µιλάµε 

για ανθρώπινες σχέσεις, αλληλοσυµπληρωµένες ή/και αλληλοσυγκρουόµενες, 

σχέσεις που βασίζονται αναπόφευκτα και στο συναίσθηµα και στη διαχείρισή 

του. Παράλληλα, τα διευθυντικά στελέχη καθηµερινά έχουν να 

αντιµετωπίσουν την πρόκληση της αύξησης της αποδοτικότητας από τη µια 

και από την άλλη την καλύτερη δυνατή διαχείριση των εργαζοµένων τους, 

γεγονός που και πάλι απαιτεί αναγνώριση και διαχείριση συναισθηµάτων 

ιδίων και άλλων. 

 

Η παρούσα εργασία λοιπόν θα επιχειρήσει να διερευνήσει και να ερµηνεύσει 

τα επίπεδα συναισθηµατικής νοηµοσύνης σε ένα εργασιακό περιβάλλον και 

να κατευθύνει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα προς τη βελτίωση των  

δεξιοτήτων της EQ που θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιµες για την πρόοδο της 

επιχείρησης. 
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1.3 Μεθοδολογία και διάρθρωση της εργασίας 

 

Η εργασία χωρίζεται σε 2 µέρη. Στο πρώτο µέρος γίνεται επισκόπηση της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας στα ζητήµατα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 

Επεξηγούνται έννοιες και όροι µέσα από συγκεκριµένες βιβλιογραφικές 

πηγές. Μέσα από τη βιβλιογραφία προκύπτει και το ερευνητικό εργαλείο που 

θα χρησιµοποιηθεί για το ερευνητικό κοµµάτι της εργασίας. Με τη βοήθεια του 

εργαλείου αυτού θα αποτυπωθούν τα επίπεδα συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

των υπαλλήλων σε 2 επιχειρήσεις µέσω ενός ερωτηµατολογίου που θα τους 

διανεµηθεί. Από τις απαντήσεις θα προκύψουν αποτελέσµατα, θα γίνει 

επεξεργασία των δεδοµένων και θα καταγραφούν τα συµπεράσµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Νοηµοσύνη 

 

2.1 Είδη νοηµοσύνης 

 

 

Σύµφωνα µε την επιστήµη της ψυχολογίας υπάρχουν δύο τύποι νοηµοσύνης: 

η πρακτική και η θεωρητική. Οι δύο αυτές µορφές νοηµοσύνης συσχετίζονται 

άµεσα. Στους ανθρώπους προηγείται η πρακτική και ακολουθεί η θεωρητική. 

Στα ανώτερα ζώα και τα παιδιά πριν από την απόκτηση της οµιλίας κυριαρχεί 

η πρακτική νοηµοσύνη. 

 

Ο E.L. Thorndike καθηγητής στο πανεπιστήµιο Columbia, ήταν ο πρώτος που 

εισήγαγε τον όρο «κοινωνική νοηµοσύνη» για να περιγράψει έναν τρίτο τύπο 

νοηµοσύνης. Ο όρος «Κοινωνική νοηµοσύνη» αφορά στην ικανότητα των 

ατόµων που κατέχουν τις σχετικές δεξιότητες να συναναστρέφονται θετικά µε 

άλλους ανθρώπους (Thorndike 1920). Σύµφωνα πάντα µε τον Thorndike 

υπάρχουν τρεις τύποι-µορφές νοηµοσύνης: 

 

- Την αφηρηµένη ή επινοητική νοηµοσύνη που σχετίζεται µε την ικανότητα 

χρήσης του προφορικού ή συµβολικού υλικού. 

 

- Την πρακτική νοηµοσύνη, που αφορά στην ικανότητα χειρισµού των 

πραγµάτων. 

 

- Την κοινωνική νοηµοσύνη, που αναφέρεται στην αµοιβαία κατανόηση και 

συνεννόηση των ανθρώπων. (Κρασανάκης 1983) 

 

Ο Gardner εισήγαγε ένα νέο µοντέλο πολλαπλής νοηµοσύνης µε βάση το 

οποίο όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν οχτώ διαφορετικές κατηγορίες νοηµοσύνης 

(Gardner 1999). Το µοντέλο αυτό τονίζει την ύπαρξη δύο σηµαντικών τύπων 

νοηµοσύνης: της γνώσης του εσωτερικού κόσµου του εαυτού (Knowing one’s 

inner world) και της κοινωνικής προσαρµοστικότητας (Social Adaptness). Η 

νοηµοσύνη δηλαδή κατά τον Gardner δεν είναι απλά µια νοητική δύναµη που 

µπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά αλλά µία δυναµική επίλυσης 
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προβληµάτων ή δηµιουργικότητας στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου 

πολιτιστικού γίγνεσθαι. 

 

Το µοντέλο πολλαπλής νοηµοσύνης περιλαµβάνει τις ακόλουθες οχτώ 

κατηγορίες: 

 

α) Λογικοµαθηµατική µε κύριο χαρακτηριστικό την ικανότητα 

αποτελεσµατικής χρήσης λογικών προτύπων και αριθµών. Οι σκακιστές οι 

οποίοι διακρίνονται για την ικανότητά τους στον εντοπισµό σκακιστικών 

κινήσεων-µοτίβων στη διάρκεια ενός παιχνιδιού είναι ένα παράδειγµα ατόµων 

µε αναπτυγµένη αυτή την κατηγορία νοηµοσύνης. Τα τεστ IQ καταγράφουν τα 

υψηλότερα σκορ στη συγκεκριµένη κατηγορία. 

 

β) Γλωσσική µε κύριο χαρακτηριστικό την ικανότητα πολύ καλής χρήσης 

λέξεων στον προφορικό ή γραπτό λόγο. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 

άτοµα τα οποία µπορεί να είναι δεινοί ρήτορες, άτοµα µε εξαιρετική µνήµη σε 

ότι αφορά τις λέξεις, που µαθαίνουν µε ευκολία ξένες γλώσσες. 

 

γ) Αντίληψης του χώρου. Τα άτοµα µε αναπτυγµένη αυτή τη νοηµοσύνη 

έχουν ακριβή αίσθηση-αντίληψη του χώρου και µπορούν να δηµιουργήσουν 

σύµβολα και µετασχηµατισµούς προκειµένου να τον αντιληφθούν και οι άλλοι. 

Σε αυτή την κατηγορία συνήθως ανήκουν οι ζωγράφοι και οι γλύπτες. 

 

δ) Μουσική µε χαρακτηριστικό την ικανότητα αντίληψης, µετασχηµατισµού 

και έκφρασης µουσικών µορφών. Οι άνθρωποι µε τη συγκεκριµένη κατηγορία 

νοηµοσύνης συγκρατούν στη µνήµη πολύ εύκολα µια µελωδία και συνήθως 

είναι ταλαντούχοι µουσικοί ή κριτικοί µουσικής. 

 

ε) Κιναισθητική µε κύριο στοιχείο που χαρακτηρίζει τα άτοµα που την έχουν 

την ιδιαίτερη ικανότητα ελέγχου των κινήσεων του σώµατος και χειρισµού 

αντικειµένων. Συνήθως πρόκειται για άτοµα που διακρίνονται στα σπορ. Τις 

περισσότερες φορές δεν έχουν καλές σχολικές επιδόσεις λόγω του ότι γενικά 

το σχολείο προάγει τη διδασκαλία που βασίζεται περισσότερο στη 

λογικοµαθηµατική αντίληψη. 
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στ) ∆ιαπροσωπική που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους εκείνους που τα πάνε 

ιδιαίτερα καλά στη συναναστροφή τους µε άλλους ανθρώπους καθότι έχουν 

µια ιδιαίτερη ικανότητα αντίληψης των διαθέσεων, συναισθηµάτων, κινήτρων 

των άλλων και µπορούν να αντιδράσουν στα παραπάνω µε τον πλέον 

κατάλληλο τρόπο χρησιµοποιώντας το λόγο, τις εκφράσεις του προσώπου, 

χειρονοµίες. Ένας επιτυχηµένος πωλητής συνήθως διαθέτει αναπτυγµένη 

αυτή τη νοηµοσύνη καθώς µπορεί εύκολα να αντιληφθεί µέσω της επαφής του 

µε τον πελάτη µια πιθανή ανάγκη αυτού και να συνδέσει την ανάγκη µε ένα 

προϊόν. 

 

ζ) Ενδοπροσωπική µε κύρια χαρακτηριστικά την ικανότητα αυτογνωσίας και 

προσαρµογής της συµπεριφοράς και την αυτογνωσία των ορίων των 

δυνατοτήτων, αδυναµιών, επιθυµιών και αυτοπειθαρχίας. Οι άνθρωποι µε 

ενδοπροσωπική νοηµοσύνη διαθέτουν ισχυρές προσωπικότητες 

εκφραζόµενες µε πιο προσωπικό τρόπο σε σχέση µε τους εξωστρεφείς 

ανθρώπους. Παράλληλα επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα εσωστρεφών 

χαρακτηριστικών. Μπορούµε να εντοπίσουµε και σε αυτή την περίπτωση µία 

σχετική κλίση στη µουσική καθώς επίσης και στη γνώση βιβλίων χωρίς να 

είναι απαραίτητα καλοί στο σχολείο. ∆υνατοί συνοµιλητές µε ισχυρή 

προσωπική άποψη σε έντονες διαλεκτικές συζητήσεις. 

 

η) Νατουραλιστική µε κύριο στοιχείο την ιδιαίτερη σχέση των ατόµων αυτών 

µε τη φύση, τις φυσικές δυνάµεις και την τάση επικοινωνίας µε τα ζώα. 

 

 

2.2 Συναίσθηµα και λογική 

 

Συναίσθηµα 

 

Πολλοί είναι οι ορισµοί που έχουν δοθεί για τον όρο συναίσθηµα, 

προκαλώντας διαµάχες µεταξύ µελετητών για το ουσιαστικό νόηµα της λέξης. 

Από τους πιο διαδεδοµένους ορισµούς είναι αυτός που δίνεται από τους 

Myers και David G. , που τονίζουν ότι «το συναίσθηµα είναι η σύνθετη 
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ψυχοσωµατική εµπειρία της κατάστασης του νου ενός ατόµου, όπως 

επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση των βιοχηµικών (εσωτερικοί 

παράγοντες) και περιβαλλοντικών (εξωτερικοί παράγοντες) επιρροών. Στους 

ανθρώπους το συναίσθηµα περιλαµβάνει τη σωµατική διέγερση, την έκφραση 

συναισθηµάτων και τη συνειδητή εµπειρία (Myers, David G. 2004). Οι Gaulin, 

Steven J.C. και Donald H. McBurney τονίζουν ότι «το συναίσθηµα είναι 

συνδεδεµένο µε τη διάθεση, την ιδιοσυγκρασία, την προσωπικότητα και τα 

κίνητρα. Τα κίνητρα καθοδηγούν και ενεργοποιούν τη συµπεριφορά καθώς τα 

συναισθήµατα προσθέτουν το θετικό ή αρνητικό συναισθηµατικό πρόσηµο 

των κινήτρων». 

 

Πέρα από κάθε ορισµό, το γεγονός ότι η συναισθηµατική αντίδραση 

προηγείται της λογικής σηµαίνει ότι τα πρωταρχικά συναισθήµατά µας είναι 

ισχυροί υποκινητές της συµπεριφοράς. Tο σίγουρο είναι ότι τα συναισθήµατά 

µας, τα πάθη και οι επιθυµίες µας είναι ουσιώδεις «καθοδηγητές» και ότι η 

ύπαρξη του ανθρώπινου είδους οφείλει πολλά στη δύναµή τους και στην 

επιρροή τους πάνω στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Σε κρίσιµες στιγµές, 

κατά τις οποίες δεν υπάρχει χρόνος να φιλτραριστεί η ορθότητα µιας πιθανής 

απόφασης από τη λογική, το συναίσθηµα µας οδηγεί να πράξουµε ακαριαία 

προκειµένου να διαφυλάξουµε την ακεραιότητά µας. Οι κοινωνιολόγοι 

τονίζουν την υπεροχή του συναισθήµατος πάνω στη λογική σε τέτοιες 

κρίσιµες στιγµές όταν µελετούν το γιατί η εξέλιξη έδωσε στο συναίσθηµα έναν 

τόσο κεντρικό ρόλο στην ανθρώπινη οντότητα. 

  

Μια συναισθηµατική κληρονοµιά της ανθρώπινης εξέλιξης είναι, για 

παράδειγµα, ο φόβος που µας ωθεί να προστατεύσουµε τον εαυτό µας και 

την οικογένειά µας από τον κίνδυνο. Αυτόµατες αντιδράσεις καθοδηγούµενες 

από συναισθήµατα έχουν χαραχθεί βαθιά στο νευρικό µας σύστηµα σύµφωνα 

µε τους εξελικτικούς βιολόγους, επειδή επί µια πολύ µακρά και κρίσιµη 

περίοδο στην ανθρώπινη προϊστορία από αυτές τις αντιδράσεις εξαρτιόταν 

άµεσα η επιβίωση ή ο θάνατος. Άρα τα συναισθήµατα είναι ουσιαστικά 

προτροπές για δράση, στιγµιαία σχέδια για την αντιµετώπιση της ζωής. 

Ακόµα πιο σπουδαίο ρόλο έπαιζαν στο κύριο έργο της εξέλιξης: στην 
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ικανότητα του ατόµου να φέρει στον κόσµο απογόνους που θα µπορούσαν να 

µεταβιβάσουν αυτές ακριβώς τις γενετικές προδιαθέσεις.  

Στο συναισθηµατικό µας ρεπερτόριο κάθε συναίσθηµα παίζει ένα µοναδικό 

ρόλο. Με νέες µεθόδους διείσδυσης στο σώµα και στον εγκέφαλο, οι 

ερευνητές ανακαλύπτουν περισσότερες ψυχολογικές λεπτοµέρειες σχετικά µε 

το πώς κάθε συναίσθηµα προετοιµάζει το σώµα για ένα εντελώς διαφορετικό 

είδος αντίδρασης. Αυτές οι βιολογικές τάσεις για δράση διαµορφώνονται 

περαιτέρω από την εµπειρία µας στη ζωή και την κουλτούρα µας. Ο τρόπος 

που εξωτερικεύουµε κάθε συναίσθηµά µας ή το πώς το κρύβουµε από τους 

άλλους για να το βιώσουµε µόνοι διαµορφώνεται από την παιδεία.  

 

Η δύναµη του συναισθήµατος φαίνεται και από το γεγονός ότι στο πέρασµα 

των αιώνων ο άνθρωπος προσπάθησε µε την επιβολή κανόνων και νόµων να 

θέσει φραγµούς σε αυτή τη  συναισθηµατική περίσσεια που η εξέλιξη δεν 

προλάβαινε να περιορίσει µέσα µας γενετικά. 

Εξάλλου, στην καθηµερινή µας ζωή, όλοι γνωρίζουµε από την εµπειρία µας 

ότι όταν πρόκειται να δώσουµε στις αποφάσεις και στις πράξεις µας την 

οριστική τους µορφή, το τι νιώθουµε µετράει ακριβώς το ίδιο και συχνά 

περισσότερο από το τι σκεφτόµαστε (Goleman 1998). 
 

 

Λογική 

 

Σε όλους µας έχει συµβεί να µας έχει κατακλύσει ένα συναίσθηµα το οποίο 

εκφράζεται σωµατικά (π.χ. µε δάκρυα στα µάτια, µε ένταση στο πρόσωπο, µε 

εφίδρωση στο σώµα) και την ίδια στιγµή να εκφράζουµε µε το λόγο το 

ακριβώς αντίθετο από αυτό που αισθανόµαστε. Η µία είναι πράξη του 

συγκινησιακού νου και η άλλη του λογικού νου. Είναι σαν να έχουµε δύο 

µυαλά: ένα που σκέφτεται και ένα που αισθάνεται. Αυτοί οι δύο διαφορετικοί 

τρόποι γνώσης αλληλεπιδρούν στη δόµηση της διανοητικής µας ζωής. Ο 

ένας, ο λογικός νους, είναι ο τρόπος κατανόησης του οποίου έχουµε 

επίγνωση: πιο ενσυνείδητος, πιο ικανός να ζυγίζει και να συλλογίζεται. ∆ίπλα 

σε αυτόν όµως υπάρχει και ένα άλλο σύστηµα γνώσης, παρορµητικό και 

πανίσχυρο αν και µερικές φορές παράλογο: ο συγκινησιακός νους. Αυτά τα 

δύο µυαλά, το συγκινησιακό και το λογικό, λειτουργούν συνήθως σε 
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συνεργασία για να καθοδηγούν τα βήµατά µας στον κόσµο. Κανονικά, 

υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στο συγκινησιακό και το λογικό νου, και ο 

λογικός νους τελειοποιεί και µερικές φορές ασκεί βέτο στην επιρροή των 

συναισθηµάτων. Σε πολλές ή και τις περισσότερες στιγµές αυτά τα 

διαφορετικά κυκλώµατα του εγκεφάλου είναι πολύ καλά συντονισµένα. Τα 

συναισθήµατα είναι ουσιώδη για τη σκέψη και η σκέψη για τα συναισθήµατα. 

Όταν όµως εµφανίζονται τα πάθη, η ισορροπία διαταράσσεται, ο 

συγκινησιακός νους παίρνει το πάνω χέρι καθυποτάσσοντας το λογικό 

(Goleman 1998). 

 

Αν δούµε πως είναι δοµηµένος ο ανθρώπινος εγκέφαλος θα καταλάβουµε 

γιατί τα συναισθήµατα παίζουν τόσο σηµαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. 

Οι πρωταρχικές αισθήσεις εισέρχονται στον εγκέφαλο µέσα από τον νωτιαίο 

µυελό που βρίσκεται στη σπονδυλική στήλη στη βάση του κρανίου και πρέπει 

να κάνουν τη διαδροµή µέχρι το µπροστινό µέρος του εγκεφάλου για να 

µπορέσουµε να σκεφτούµε λογικά την εµπειρία που είχαµε.  

Πρώτα όµως οι αισθήσεις περνούν από το µεταιχµιακό σύστηµα του 

εγκεφάλου (περίπου στα µέσα της διαδροµής) όπου βιώνονται τα 

συναισθήµατα.  Η συναισθηµατική νοηµοσύνη απαιτεί τη δυναµική 

επικοινωνία ανάµεσα στο κέντρο λογικής και στο κέντρο συναισθηµάτων του 

εγκεφάλου. 

 

Μέσα από την καθηµερινή εµπειρία δηµιουργείται µνήµη και µάθηση στο 

µεταιχµιακό σύστηµα που βοηθά τον άνθρωπο να εναρµονίζει τις αντιδράσεις 

του έτσι ώστε να προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες συνθήκες αντί να έχει 

άκαµπτες και αυτόµατες αντιδράσεις. Ο νεοφλοιός, το µπροστινό σηµείο του 

εγκεφάλου προέκυψε µέσω της εξέλιξης από τα συγκινησιακά κέντρα του 

εγκεφάλου τα οποία προϋπήρξαν στον πρωτόγονο ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο 

νεοφλοιός είναι η έδρα της σκέψης. Εµπεριέχει τα κέντρα που συνθέτουν και 

κατανοούν αυτό που οι αισθήσεις συλλαµβάνουν. ∆ίνει τη δυνατότητα στο 

άτοµο να µεταστρέφει τις παρορµήσεις και τα συναισθήµατά του σε 

εκλογικευµένες πράξεις. Συµβάλλει στο να νιώσουµε αυτό που σκεφτόµαστε 

και µας επιτρέπει να έχουµε συναισθήµατα για ιδέες, τέχνες, σύµβολα, νοητά 

στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του, ο νεοφλοιός βοήθησε στην 
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ανάπτυξη µιας συνετής συµπεριφοράς που χωρίς αµφιβολία προσέφερε 

πολλά πλεονεκτήµατα στην ικανότητα του ανθρώπου να ανταπεξέρχεται στις 

δυσκολίες. 

 

Παρά την ύπαρξη των ανώτερων κέντρων του εγκεφάλου, επειδή αυτά 

προήλθαν µέσω της εξέλιξης από τα συγκινησιακά κέντρα αλλά και λόγω του 

ότι οι συγκινησιακές περιοχές διασυνδέονται µέσω πολλών συνεκτικών 

κυκλωµάτων µε όλα τα µέρη του νεοφλοιού, τα συγκινησιακά κέντρα έχουν 

απεριόριστη δύναµη να επηρεάσουν τη λειτουργία του υπόλοιπου εγκεφάλου 

συµπεριλαµβανοµένων και των κέντρων της σκέψης (Goleman 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συναισθηµατική νοηµοσύνη 

 

3.1 Οι πρώτες προσεγγίσεις 

 

Η συναισθηµατική διάσταση της λογικής θεωρείται θεµελιώδες στοιχείο της 

ανθρώπινης φύσης. Οι ψυχολόγοι άρχισαν να συζητούν και να καταγράφουν 

θεωρίες περί νοηµοσύνης επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στη γνωστική 

νοηµοσύνη και τα χαρακτηριστικά της, όπως την µνήµη και την ικανότητα να 

λύνει κανείς προβλήµατα. 

 

Η σχέση γνωστικών, µη-γνωστικών στοιχείων και συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης έκανε αρχικά την εµφάνισή της µε τον Thorndike ο οποίος µίλησε 

το 1920 για κοινωνική νοηµοσύνη και τον Howard Gardner (µοντέλο 

πολλαπλής νοηµοσύνης). Στη συνέχεια ο Reuven Bar-On το 1988 µίλησε για 

έναν δείκτη συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Emotional Quotient, EQ) και έκανε 

µια πρώτη προσπάθεια να αξιολογήσει ποσοτικά τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη. 

 

Οι πρώτες συγκροτηµένες θεωρητικές προσεγγίσεις που εισήγαγαν σε 

µεγαλύτερο εύρος τον όρο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης είχαν λάβει 

σοβαρά υπόψη τους την προηγούµενη δουλειά των γνωστικών, µη – 

γνωστικών απόψεων της νοηµοσύνης. Με την εµφάνισή της η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη εγκαινίασε µια προσπάθεια ετών που ακολούθησε για να 

καθοριστεί ένα ακριβέστερο κατασκεύασµα από την κοινωνική νοηµοσύνη, το 

οποίο θα ήταν εµπειρικά πιο ανεξάρτητο από τις παραδοσιακές λεκτικές ή 

µαθηµένες ικανότητες. 

  

Επιπρόσθετα, αυξήθηκε κατακόρυφα η έρευνα για το συναίσθηµα και πώς 

αυτό αλληλεπιδρά µε τις γνώσεις. Ταυτόχρονα, εµφανίζονται και τα πρώτα 

επιστηµονικά άρθρα σχετικά µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη. Η δεκαετία 

του ’90 θεωρείται η πιο «παραγωγική» χρονιά αναφορικά µε τη 

δραστηριότητα γύρω από τη συναισθηµατική νοηµοσύνη εισάγοντας 

παράλληλα και πιο εκλαϊκευµένες προσεγγίσεις της έννοιας. Η έννοια της 
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συναισθηµατικής νοηµοσύνης εξήγησε γιατί δύο άνθρωποι που έχουν τον ίδιο 

∆Ν ενδέχεται να φτάσουν σε διαφορετικά επίπεδα  επιτυχίας. 

 

Προκλήθηκε ένας «οργασµός» δηµιουργίας νέων θεωριών που ως σηµείο 

αναφοράς είχε την νεοεισερχόµενη έννοια µε βασικούς εκπροσώπους, τους 

Reuven Bar-On, John D. Mayer, Peter Salovey και Daniel Goleman. Η 

ποικιλοµορφία των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη, είχε σαν συνέπεια και τη δηµιουργία εναλλακτικών προσεγγίσεων 

για το κατασκεύασµα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Καταλήξαµε λοιπόν, 

σε σειρά εµπειρικών προσπαθειών µέσα από παλιά και νέα θεωρητικά 

µοντέλα προκειµένου να προσεγγιστεί ολιστικά η πολύ-πρισµατική έννοια της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

ποικίλων ορισµών και τρόπων αξιολόγησης της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης, ανάλογα µε το πεδίο της ανθρώπινης φύσης που επηρεάζει 

(γνωστικό, δυναµικό, προσωπικότητα, συµπεριφορά) ή ανάλογα µε το 

κοινωνικό πλαίσιο εφαρµογής της (Πλατσίδου 2004). 

 

3.2 Μοντέλα και θεωρίες συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

 

Μεγάλος αριθµός επιστηµόνων και ερευνητών από διάφορα επιστηµονικά 

πεδία (ψυχολογία, κοινωνιολογία, πολιτικές και οικονοµικές επιστήµες) 

ερίζουν για την ετυµολογία του όρου συναισθηµατική νοηµοσύνη καθώς και 

για τους τοµείς εφαρµογής της. Η θεωρία εν τη γενέσει της, προερχόµενη από 

τους Salovey και Mayer δηµιούργησε σύγχυση και εγκαινίασε µία νέα 

σύγκρουση µεταξύ των επιστηµόνων και φιλοσόφων. Σήµερα, οι πιο 

διαδεδοµένες και µε σαφείς διαφορές µεταξύ τους θεωρίες είναι τρεις: 

 

1. Μοντέλο Peter Salovey και John D. Mayer 

 

2. Μοντέλο Reuven Bar-On  

 

3. Μοντέλο Daniel Goleman 
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Μοντέλο Salovey και Mayer 

 

Από το 1983 µε τη θεωρία πολλαπλής νοηµοσύνης του Gardner, ξεκίνησε µία 

έντονη συζήτηση σε σχέση κυρίως µε τη διαφοροποίηση των ειδών 

νοηµοσύνης σε έναν άνθρωπο. Η πρώτη ολοκληρωµένη θεωρία 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης προτάθηκε το 1990 από δύο ψυχολόγους στο 

πανεπιστήµιο Yale, τον Peter Salovey και τον John Mayer. Οι Salovey και 

Mayer όρισαν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ως «την ικανότητα µε την οποία 

κανείς µπορεί να παρακολουθεί και να ρυθµίζει τα δικά του συναισθήµατα και 

αυτά των άλλων και να χρησιµοποιεί τα συναισθήµατα ως οδηγό για σκέψη 

και δράση» (Salovey and Mayer (1990). Ουσιαστικά, ορίζει τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη ως την ικανότητα αντίληψης, κατανόησης και χειρισµού των 

συναισθηµάτων για τη διευκόλυνση της σκέψης. 

 

Η ικανότητα ενός συναισθηµατικά ευφυούς ανθρώπου χωρίζεται σε 4 

τοµείς: 

 

• Στην αναγνώριση συναισθηµάτων: η αντίληψη, η έκφραση και η 

αποτίµηση των συναισθηµάτων 

• Στη χρήση των συναισθηµάτων: η συναισθηµατική διευκόλυνση στη 

σκέψη 

• Στην κατανόηση συναισθηµάτων: η κατανόηση, ανάλυση και χρήση της 

συναισθηµατικής γνώσης 

• Στη διαχείριση των συναισθηµάτων: η συναισθηµατική και πνευµατική 

ανάπτυξη µέσω της διαχείρισης συναισθηµάτων 

 

Μοντέλο Bar-On 

 

Ακολούθως, ο Bar-On ορίζει τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ως ένα σύνολο 

συναισθηµατικών και κοινωνικών γνώσεων και ικανοτήτων οι 

οποίες επηρεάζουν τη γενική ικανότητα των ατόµων στο να αντιµετωπίζουν 

αποτελεσµατικά τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και το οποίο αποτελεί µια 

σύζευξη συναισθηµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και των 
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ικανοτήτων που επηρεάζουν την «έξυπνη» συµπεριφορά. Σε αυτό το σύνολο 

περιλαµβάνονται: 

 

• Η ικανότητα των ατόµων να γνωρίζουν, να κατανοούν και να 

εκφράζουν τον εαυτό τους. 

• Η ικανότητα να γνωρίζουν, να κατανοούν και να σχετίζονται µε άλλους. 

• Η ικανότητα των ατόµων να προσαρµόζονται στις αλλαγές και να 

επιλύουν προβλήµατα προσωπικής και κοινωνικής φύσης. 

• Η ικανότητα να σχετίζονται µε έντονα συναισθήµατα και να ελέγχουν τις 

παρορµήσεις τους 

• Η ικανότητα να έχουν καλή διάθεση 

 

Συνεπώς, οι πέντε κύριες περιοχές στο µοντέλο του Bar-On είναι: Οι 

ενδοατοµικές δεξιότητες, οι διαπροσωπικές δεξιότητες, η 

προσαρµοστικότητα, η διαχείριση άγχους κα η γενική διάθεση των ατόµων 

(Bar-On 1997). 

 

3.3 Επιπλέον θεωρίες 

 

• Θεωρία CARES: Το 2000 αναπτύχθηκε η θεωρία του CARES από τον 

Bagshaw, η οποία διατυπώνει το ακρώνυµο CARES: 

C reative tension 

A ctive Choice 

R esilience under pressure 

E mpathic Relationships 

S elf-Awareness / Control 

 

τα οποία αντιπροσωπεύουν τα στάδια της επιτυχίας του ανθρώπου και της 

συνεχούς βελτίωσης και αυτο-δηµιουργίας. Ενθαρρύνουν το άτοµο σε 

κάθε του επιλογή και το ανατροφοδοτούν για συνέχεια στην επιτυχία. 

 

• Θεωρία Cooper & Sawaf: Κατά τους Cooper & Sawaf οι κατηγορίες 

της συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι (Cooper and Sawaf 1997): 
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Η συναισθηµατική ανάγνωση 

Η συναισθηµατική υγεία 

Η συναισθηµατική ένταση 

Η συναισθηµατική αλχηµεία 

 

• Θεωρία Lane: Κατά τη θεωρία αυτή η συναισθηµατική επίγνωση έχει 5 

στάδια: 

Συναισθηµατική ανταπόκριση 

Έκφραση παρόµοιας συναισθηµατικής κατάστασης 

Έκφραση προσωπικών συγκεκριµένων συναισθηµάτων 

Έκφραση προσωπικών ανάµικτων συναισθηµάτων 

Έκφραση συγκεκριµένων συναισθηµάτων για τον ίδιο και για τους 

άλλους-ικανότητα διαχωρισµού συναισθηµάτων. 

 

Οι Petrides και Furnham χαρακτήρισαν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ως 

το ιδιαίτερο γνώρισµα της προσωπικότητας και την ορίζουν ως µια οµάδα 

συµπεριφορικών διαθέσεων και αντιλήψεων τις οποίες διαθέτουν τα άτοµα 

για τον εαυτό τους σχετικά µε την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν, να 

επεξεργάζονται και να χρησιµοποιούν πληροφορίες συναισθηµατικά 

φορτισµένες (Petrides and Furnham 2001). 

 

Οι Zeidner, Matthews & Roberts (2001), πρόσθεσαν ότι κύριο 

χαρακτηριστικό της είναι η σχέση της αντίδρασης και λειτουργίας του 

ατόµου µέσα στον κοινωνικό του περίγυρο. Ένα άτοµο δηλαδή, µπορεί να 

λειτουργήσει προσαρµοστικά, όταν η αντίληψή του σχετικά µε τα 

συναισθήµατα που δηµιουργεί είναι σύµφωνες µε τις πεποιθήσεις των 

άλλων γύρω του, άσχετα µε το αν αυτές οι πεποιθήσεις είναι πραγµατικές 

ή όχι. 

 

Ο Matthews και οι συνάδελφοί του (2002) συνθέτοντας τα διάφορα 

µοντέλα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης πρότειναν έναν ορισµό που 

δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην προσωπικότητα του ατόµου. Ορίζει ότι η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι µια προσαρµοστική ικανότητα την οποία 

διαθέτουν τα άτοµα προκειµένου να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τα 
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διάφορα συναισθηµατικά γεγονότα. Αυτή η ικανότητα πιθανόν να 

απεικονίζει άλλες ικανότητες και επιλεγµένους τρόπους συµπεριφοράς και 

ενώ συνδέεται µε τη γνωστική και νευρολογική δοµή του ατόµου, 

αποκτάται, κατά ένα µεγάλο µέρος, µε το χρόνο. 

 

Αργότερα, ο Caruso το 2004 όρισε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ως την 

ικανότητα των ατόµων: 

 

να προσδιορίζουν επακριβώς τα συναισθήµατά τους 

 

να τα χρησιµοποιούν βοηθητικά στη σκέψη τους 

 

να κατανοούν την αιτία πρόκλησής τους 

 

Οι Cooper και Orioli  το 2005 αξιολόγησαν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ως 

την ικανότητα των ατόµων να αισθάνονται, να κατανοούν και να 

χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τη δύναµη και τη διορατικότητα των 

συναισθηµάτων τους ως πηγή ενέργειας, πληροφοριών, δηµιουργικότητας, 

εµπιστοσύνης και σύνδεσης µε το περιβάλλον τους. 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών είναι ιδιαίτερα εµφανής η έντονη 

αναζήτηση αντιπροσωπευτικών ορισµών και µοντέλων της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης που να ορίζουν ένα σαφή και µοναδικό ορισµό, που να την 

διαχωρίζει από τα άλλα είδη νοηµοσύνης και να θέτει ένα σαφές πλαίσιο 

εφαρµογής. Συνεπώς, γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται για ένα ασαφές 

εννοιολογικό επιστηµονικό ορισµό του οποίου η υπόσταση έχει αµφισβητηθεί 

έντονα ως αυτόνοµου και ξεχωριστού είδους νοηµοσύνης. 

 

3.4 Μοντέλο Daniel Goleman 

 

Σταθµό στη γένεση του όρου της συναισθηµατικής νοηµοσύνης αποτέλεσε το 

βιβλίο του Daniel Goleman (1995) και το σχετικό άρθρο που δηµοσιεύθηκε 

στο περιοδικό Times (Gibbs, N 1995). O Goleman µε το βιβλίο αυτό 

προτάσσει τη δική του θεωρία περί συναισθηµατικής νοηµοσύνης και 
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υποστηρίζει ότι είναι η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα δικά του 

συναισθήµατα και αυτά των άλλων και να µπορεί να διαχειρίζεται 

αποτελεσµατικά τα συναισθήµατα και τις σχέσεις µε τους άλλους ανθρώπους. 

Ενώ δηλ. ο Bar-On εξετάζει τη συναισθηµατική νοηµοσύνη από την οπτική 

µιας θεωρίας προσωπικότητας και οι Salovey και Mayer ως µια θεωρία 

νοηµοσύνης, ο Goleman την προτάσσει ως θεωρία απόδοσης (performance). 

 

O Goleman εµπνεύστηκε για την ενασχόλησή του µε τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη από µια εργασία ενός καθηγητή του στο Harvard, του ψυχολόγου 

David C. McClelland µε θέµα τη µέτρηση της ικανότητας αντί της νοηµοσύνης 

(“Testing for competence rather than Intelligence”). Σύµφωνα µε την εργασία 

αυτή αυτό που έκανε τους πιο επιτυχηµένους ανθρώπους να ξεχωρίζουν από 

εκείνους που απλά ήταν καλοί ώστε να διατηρήσουν την εργασία τους ήταν 

ένα σύνολο ειδικών ικανοτήτων µεταξύ των οποίων η ενσυναίσθηση, η 

αυτοπειθαρχία και η πρωτοβουλία. 

 

Ο Goleman προχωράει ένα βήµα ακόµα και προσπαθεί να αποδείξει ότι η 

επιτυχία δεν είναι απαραίτητα συνδεδεµένη µε τον υψηλό δείκτη Νοηµοσύνης 

(IQ) αλλά κυρίως µε µια άλλη πτυχή της ανθρώπινης ικανότητας, τη 

«συναισθηµατική νοηµοσύνη». Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται από τον 

Goleman για να εκφράσει την ικανότητα των ατόµων να κινητοποιούν τον 

εαυτό τους προς την εκπλήρωση ενός στόχου, να αντέχουν τις τυχόν 

αποτυχίες ή µαταιώσεις, να ελέγχουν τις παρορµήσεις τους, να χαλιναγωγούν 

την ανυποµονησία τους, να ρυθµίζουν σωστά τη διάθεσή τους και να είναι 

αισιόδοξοι (Goleman 1998). 

 

O Goleman (1998) υποστηρίζει ότι υπάρχουν πέντε βασικοί παράγοντες της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης: 

 

1. Η αυτογνωσία, δηλ. η ψυχολογική τους διορατικότητα για τα αληθινά 

συναισθήµατά τους. 

 

2. Η ρύθµιση της διάθεσής τους, δηλ. η ικανότητά τους να ελέγχουν τα 

αρνητικά τους συναισθήµατα 
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3. Τα εσωτερικά κίνητρα, δηλ. η ικανότητά τους να καθυστερούν την 

ικανοποίησή τους κατά την επιδίωξη ενός στόχου. 

 

4. Η ικανότητα να κατανοούν τα συναισθήµατα των άλλων 

 

5. Η διαπροσωπική ικανότητα, δηλαδή η ικανότητα να αλληλεπιδρούν οµαλά 

µε τους άλλους. 

 

O Goleman (2001) πρότεινε ένα πιο σύντοµο ορισµό για τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη, ο οποίος περιελάµβανε τους τέσσερις παράγοντες που 

ακολουθούν: 

 

1. αυτεπίγνωση – την ικανότητα δηλ. των ατόµων να αναγνωρίζουν τα 

συναισθήµατά τους 

 

2. αυτοδιαχείριση – την ικανότητα των ατόµων να ρυθµίζουν τα συναισθήµατά 

τους 

 

3. κοινωνική επίγνωση -  την ικανότητα των ανθρώπων δηλαδή να 

αναγνωρίζουν τα συναισθήµατα των άλλων και 

 

4. διαχείριση σχέσεων -  την ικανότητα των ανθρώπων να ρυθµίζουν τα 

συναισθήµατα των άλλων µε στόχο τις αποτελεσµατικές διαπροσωπικές 

σχέσεις. 

 

3.5 ∆ιαστάσεις, ικανότητες και δεξιότητες της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης 

 

Προκειµένου να κατανοήσει κανείς σε βάθος το νόηµα της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης θα πρέπει να αναλύσει το σύνολο των διαστάσεών της καθώς 

επίσης και τις ικανότητες-δεξιότητες τις οποίες περιλαµβάνει κάθε διάσταση. Ο 

Goleman (1998, 2001) µίλησε για ένα σύστηµα συναισθηµατικών ικανοτήτων 

οι οποίες αναφέρονται σε δύο βασικές διαστάσεις συναισθηµατικής 
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νοηµοσύνης: α) εσωτερικές, ατοµικές διεργασίες (επίπεδο «εαυτός»), οι 

οποίες καθορίζουν πώς το άτοµο χειρίζεται θέµατα εαυτού και β) κοινωνικές 

διεργασίες (επίπεδο «άλλοι») οι οποίες καθορίζουν πόσο καλά το άτοµο 

χειρίζεται τις σχέσεις του µε τους άλλους. 

 

Ο αρχικός διαχωρισµός της συναισθηµατικής νοηµοσύνης που πρότεινε ο 

Goleman σε διαστάσεις, ικανότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης και 

δεξιότητες εµπλουτίζεται µε το πέρασµα των χρόνων. Η αρχική διατύπωση 

αναφερόταν σε πέντε κύριους τοµείς, σήµερα η θεωρία έχει απλοποιηθεί 

συνοψίζοντας τους τοµείς σε τέσσερις: αυτοεπίγνωση, αυτοδιαχείριση, 

κοινωνική επίγνωση και διαχείριση σχέσεων. Αντίστοιχα έχει µειωθεί ο 

αριθµός των δεξιοτήτων και από τις αρχικές είκοσι πέντε, σήµερα είναι 

δεκαεννιά. Συγκεκριµένα: 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ  

3.5.1 Προσωπικές ικανότητες 

 

Αφορούν στον τρόπο µε τον οποίο διαχειριζόµαστε τον εαυτό µας.  

 

Αυτοεπίγνωση 

- Συναισθηµατική αυτοεπίγνωση: Η δυνατότητα να αναγνωρίζουµε τα 

συναισθήµατά µας και να αντιλαµβανόµαστε την επίδρασή τους. Η 

χρησιµοποίηση της διαίσθησής µας κατά τη λήψη αποφάσεων. 

- Ακριβής αυτό-αξιολόγηση: η γνώση των δυνατών σηµείων και των ορίων 

µας. 

- Αυτοπεποίθηση: Η σταθερή αίσθηση που έχουµε για την αξία και τις 

δυνατότητές µας. 

 

Αυτοδιαχείριση 

- Αυτοέλεγχος: Η δυνατότητα να διατηρούµε τα διασπαστικά 

συναισθήµατα και τις παρορµήσεις µας υπό έλεγχο. 

- ∆ιαφάνεια: Η δυνατότητα να επιδεικνύουµε τιµιότητα και ακεραιότητα. Η 

αξιοπιστία µας. 
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- Προσαρµοστικότητα: Η ευελιξία προσαρµογής στις µεταβαλλόµενες 

συνθήκες ή στο ξεπέρασµα εµποδίων. 

-Επίτευξη: Το εσωτερικό κίνητρο για τη βελτίωση της απόδοσής µας, 

προκειµένου να φτάσουµε τα κριτήρια που θέτουµε εµείς για την επιτυχία. 

-Πρωτοβουλία: Η ετοιµότητά µας για δράση και για αξιοποίηση των 

ευκαιριών. 

- Αισιοδοξία: Η ικανότητά µας να βλέπουµε τη θετική πλευρά των 

καταστάσεων 

 

3.5.2 Κοινωνικές ικανότητες 

Αφορούν στον τρόπο µε τον οποίο διαχειριζόµαστε τις σχέσεις µας. 

 

Κοινωνική επίγνωση 

 

-Ενσυναίσθηση: Η ικανότητα να αντιλαµβανόµαστε τα συναισθήµατα των 

άλλων, να κατανοούµε τη δική τους οπτική και να δείχνουµε ενεργά το 

ενδιαφέρον µας για τις ανησυχίες τους. 

- Οργανωτική Επίγνωση: Η ετοιµότητα να αντιλαµβανόµαστε τα τρέχοντα 

ζητήµατα, τα δίκτυα των κέντρων λήψης αποφάσεων και τις στρατηγικές 

στο επίπεδο του οργανισµού. 

- Εξυπηρέτηση: Η ικανότητα να αναγνωρίζουµε και να καλύπτουµε τις 

ανάγκες των υφισταµένων και πελατών. 

 

∆ιαχείριση σχέσεων 

 

- Έµπνευση: Η ικανότητά µας να καθοδηγούµε και να κινητοποιούµε τους 

άλλους προς προδιαγεγραµµένο όραµα. 

- Επιρροή: Η δυνατότητά µας να εφαρµόζουµε ένα ευρύ φάσµα τακτικών 

πειθούς 

- Ανάπτυξη των άλλων: η ικανότητά µας να στηρίζουµε και να ενισχύουµε 

τους άλλους µέσω της ανατροφοδότησης και της καθοδήγησης. 

- Καταλύτης αλλαγών: Η ικανότητά µας να αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες 

και να καθοδηγούµε προς νέες κατευθύνσεις. 
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- ∆ιαχείριση Συγκρούσεων: Η ικανότητά µας να επιλύουµε τις διαφωνίες. 

- Οικοδόµηση ∆εσµών: Η ικανότητά µας να καλλιεργούµε και να 

συντηρούµε ένα δίκτυο σχέσεων. 

- Συνεργατικότητα και οµαδική δουλειά: Η ικανότητά µας να αναπτύσσουµε 

τη συνεργατικότητα και την οµαδικότητα. 

 

Οι διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης  (αυτοεπίγνωση, 

αυτοδιαχείριση, κοινωνική επίγνωση και διαχείριση σχέσεων) 

παρατηρούµε από τα παραπάνω ότι χωρίζονται σε δύο πρωταρχικές 

ικανότητες: την προσωπική/ατοµική και την κοινωνική. Ο βέλτιστος 

συνδυασµός των παραπάνω ικανοτήτων αποτελεί ,κατά τον Goleman, 

βασική προϋπόθεση για έναν ευφυή συναισθηµατικά άνθρωπο. Σε ότι 

αφορά τη σχέση-εξάρτηση των ικανοτήτων αυτών µεταξύ τους o Goleman 

υποστηρίζει ότι είναι: 

 

� Ανεξάρτητες : η καθεµία συνεισφέρει µε µοναδικό τρόπο στην 

εργασιακή επίδοση. 

 

� Αλληλοεξαρτώµενες: η καθεµία επηρεάζει ως ένα βαθµό κάποιες 

άλλες, ενώ υπάρχουν πολλές ισχυρές αλληλεπιδράσεις. 

 

� Ιεραρχικές: οι διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

«στηρίζονται» η µία πάνω στην άλλη. 

 

� Αναγκαίες, αλλά όχι ικανές: το να έχει κανείς µία βασική ικανότητα 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης δεν του εγγυάται ότι θα αναπτύξει ή θα 

επιδείξει και τις σχετικές δεξιότητες. 

 

� Γενικού τύπου: ο γενικός κατάλογος ισχύει, σε κάποιο βαθµό, για όλες 

τις εργασίες. 

  

 

Αυτοεπίγνωση 
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Η ρήση του Σωκράτη «γνώθι σ’ αυτόν» εκφράζει αυτόν ακριβώς τον θεµέλιο 

λίθο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης: να αντιλαµβάνεσαι τα συναισθήµατά 

σου µόλις γεννηθούν µέσα σου. Αυτεπίγνωση λοιπόν είναι η ικανότητά µας να 

αντιλαµβανόµαστε τα συναισθήµατά µας και να συνειδητοποιούµε την 

προδιάθεση που έχουµε για µια συµπεριφορά. Αν δεν αναγνωρίζουµε τα δικά 

µας συναισθήµατα δεν µπορούµε και να τα διαχειριστούµε, πόσο µάλλον να 

κατανοήσουµε και να ρυθµίσουµε τα συναισθήµατα των άλλων. Κατά τον 

Goleman λοιπόν η αυτεπίγνωση έχει να κάνει µε τη συνεχή προσοχή του 

ατόµου στις εσωτερικές του καταστάσεις. Σύµφωνα µε άλλους ειδικούς, 

αυτεπίγνωση είναι η αντίληψη της διάθεσής µας και των σκέψεών µας σχετικά 

µε αυτή τη διάθεση. Οι Bradberry και Graves αναφέρονται στην αυτεπίγνωση 

ως την ικανότητα να αντιλαµβανόµαστε µε ακρίβεια τα συναισθήµατά µας και 

τις τάσεις µας, την προδιάθεση που έχουµε προς µια συγκεκριµένη 

συµπεριφορά (Bradberry and Greaves 2003). Ο Rogers, ένας αµερικανός 

ψυχολόγος, εισήγαγε στον κόσµο της ψυχολογίας τον όρο “congruence” που 

µεταφράζεται ως γνησιότητα – αυθεντικότητα, η οποία χωρίζεται σε εσωτερική 

και εξωτερική. Ως εσωτερική αυθεντικότητα, εννοείται η κατάσταση εκείνη 

κατά την οποία το άτοµο έχει επίγνωση των εσωτερικών του διαδικασιών, 

διαθέσεων, σκέψεων και συναισθηµάτων. Ο Rogers παρουσίασε µία 

παρόµοια κατάσταση σε σχέση µε τη θεωρητική καταγραφή του ορισµού της 

«επίγνωσης» ως δεξιότητας στη συναισθηµατική νοηµοσύνη σύµφωνα µε τα 

προηγούµενα. Εξάλλου, η αυτεπίγνωση κατά Goleman όπως και η 

αυθεντικότητα του Rogers είναι εσωτερική δηλ. ατοµική. Η αυτεπίγνωση 

διευκολύνει την αυτοδιαχείριση όσο και την ενσυναίσθηση και κατά συνέπεια 

ο συνδυασµός των δύο ενισχύει την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των 

σχέσεων µε τους άλλους. 

 

Αυτοδιαχείριση  

 

Η αυτοδιαχείριση αποτελεί τη δεύτερη µεγάλη διάσταση της ατοµικής 

ικανότητας και πηγάζει από την αυτοεπίγνωση. Στην αυτοδιαχείριση το άτοµο 

επικεντρώνεται κυρίως στη διαχείριση και έλεγχο των συναισθηµάτων του, 

προσπαθώντας να τα χειραγωγήσει προς την επίτευξη ενός στόχου. Ο 

Goleman θεωρεί ότι η καλύτερη στιγµή ενός συναισθηµατικά ευφυούς ατόµου 
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είναι όταν καταφέρει να καθοδηγήσει τον εαυτό του και να µετατρέψει τα 

αρνητικά συναισθήµατα που προκύπτουν από µία ενδεχόµενη απειλή σε 

θετικά συναισθήµατα ευθυγραµµισµένα σε ένα συγκεκριµένο καθήκον. Όταν 

τα συναισθήµατα είναι ανεξέλεγκτα και καταφέρνουν να υπερνικήσουν τη 

συγκέντρωση προσοχής, αυτό που καταπνίγεται είναι η νοητική ικανότητα 

που οι γνωστικοί επιστήµονες αποκαλούν «εργαζόµενη µνήµη», η ικανότητα 

δηλαδή να συγκρατηθούν στη µνήµη όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο 

συγκεκριµένο εγχείρηµα µε το οποίο ασχολούµαστε. Όταν το µεταιχµιακό 

κύκλωµα το οποίο συγκλίνει στον προµετωπιαίο φλοιό βρίσκεται δέσµιο 

αρνητικών συναισθηµάτων δεν µπορούµε να σκεφτούµε καθαρά και όταν δεν 

µπορούµε να σκεφτούµε καθαρά δεν µπορούµε να επιτελέσουµε επιτυχώς 

κανένα έργο. Αυτό που φαίνεται να διακρίνει τους ανθρώπους που βρίσκονται 

στην κορυφή από εκείνους που έχουν σχεδόν ίδιες ικανότητες είναι ο βαθµός 

στον οποίο µπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήµατά τους και να 

µεταστρέψουν τα αρνητικά σε θετικά µε σκοπό την επίτευξη ενός στόχου. 

Για παράδειγµα όταν συγκρίνεις φοιτητές ισοδύναµης πνευµατικής ικανότητας 

στην τοµέα των ακαδηµαϊκών τους επιδόσεων, αυτό που τους ξεχωρίζει είναι 

η ελπίδα, τα θετικά συναισθήµατα για καλύτερες επιδόσεις στο µέλλον τα 

οποία τους κινητοποιούν να εργαστούν περισσότερο προς αυτή την 

κατεύθυνση. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για κάποιον προκειµένου 

να καταλάβει το επίπεδο της ικανότητας της αυτοδιαχείρισής του είναι το κατά 

πόσο θα συνεχίσει την προσπάθεια όταν τα πράγµατα πάνε στραβά.  

 

Ο συνδυασµός ενός κάποιου ταλέντου µε την ικανότητα να συνεχίζει κανείς 

παρά τις ήττες είναι αυτός που οδηγεί στην επιτυχία. 

 

Κοινωνικές Ικανότητες 

 

Κοινωνική επίγνωση 

  

Ο δεύτερος τοµέας της συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι η κοινωνική 

ικανότητα. Η κοινωνική ικανότητα εστιάζει στην προσπάθειά µας να 

κατανοούµε τους άλλους και να χειριζόµαστε τις σχέσεις µας και η οποία, 

περιλαµβάνει δύο δεξιότητες: την κοινωνική επίγνωση και τη διαχείριση 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 30 

σχέσεων. 

Η κοινωνική επίγνωση είναι σύµφωνα µε τους P. Salovey και J. Mayer, που 

υιοθετεί εν προκειµένω ο Goleman, η αναγνώριση των συναισθηµάτων των 

άλλων, δηλαδή η ενσυναίσθηση, και είναι η θεµελιώδης ανθρώπινη δεξιότητα, 

καθότι για κάθε αρµονική σχέση, η ρίζα της φροντίδας πηγάζει από τη 

συναισθηµατική σύµπνοια, από την ικανότητα για ενσυναίσθηση. Πρόκειται 

για µια ικανότητα που έχει τη βάση της στη συναισθηµατική αυτοεπίγνωση 

καθότι όσο περισσότερο ανοικτοί είµαστε στις ίδιες µας τις συγκινήσεις, τόσο 

περισσότερο ικανοί θα είµαστε στο να αντιληφθούµε τα συναισθήµατα των 

άλλων, να καταλάβουµε τι τους συµβαίνει ακόµα κι όταν εµείς δεν 

αισθανόµαστε το ίδιο. Είναι πολύ εύκολο να παγιδευτούµε στα συναισθήµατά 

µας και να παραλείψουµε να δούµε το ζήτηµα από την οπτική γωνία του 

άλλου (Bradberry and Greaves 2003). Η ικανότητα προέρχεται από νευρώνες 

σε εκτεταµένα κυκλώµατα τα οποία συνδέονται µεταξύ τους και µε την 

αµυγδαλή. Η αµυγδαλή µε τη σειρά της προσπαθεί να αναγνωρίσει τα 

συναισθήµατα του ατόµου ή ατόµων που βρίσκονται απέναντί µας και να τα 

εναρµονίσει µε τα δικά µας στέλνοντάς µας διάφορα σήµατα. Τα σήµατα 

προέρχονται από την προµετωπιαία ζώνη και τις σχετιζόµενες περιοχές και 

µας βοηθάει να αντιδράσουµε µε «εναρµονισµένο» και συντονισµένο τρόπο. 

Ο Goleman χρησιµοποιεί εδώ, για την ίδια ακριβώς έννοια της επικοινωνίας 

της ενσυναίσθησης, τον όρο εναρµόνιση. 

 

Τα ανθρώπινα συναισθήµατα σπάνια περιγράφονται. Το κλειδί για να 

µαντέψει κανείς τα συναισθήµατα του άλλου βρίσκεται στην ικανότητά του να 

διαβάζει τα µη λεκτικά στοιχεία της επικοινωνίας καθώς το 90 τοις εκατό ή και 

περισσότερο ενός συναισθηµατικού µηνύµατος είναι µη λεκτικό. 

 

∆ιαχείριση σχέσεων 

 

Η διαχείριση σχέσεων είναι το προϊόν των τριών πρώτων δεξιοτήτων της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης: της αυτοεπίγνωσης, της αυτοδιαχείρισης και 

της κοινωνικής επίγνωσης. Είναι σηµαντικό να έχουµε επίγνωση τόσο των 

δικών µας συναισθηµάτων όσο και των άλλων, για να χειριζόµαστε µε 

επιτυχία της αλληλεπιδράσεις µε τους άλλους, δηλαδή να διαχειριζόµαστε τις 
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σχέσεις µας. Έτσι εξασφαλίζεται η άµεση επικοινωνία και ο αποτελεσµατικός 

χειρισµός των συγκρούσεων. Μέσα από τη διαχείριση σχέσεων δηµιουργούµε 

προοδευτικά δεσµούς µε τους άλλους ανθρώπους. Όσοι είναι καλοί 

διαχειριστές σχέσεων εµπιστεύονται την αξία τους και έχουν την ικανότητα να 

βλέπουν το όφελος που αντλούν γνωρίζοντας τόσο πολλούς και 

διαφορετικούς ανθρώπους, ακόµη κι εκείνους τους οποίους δεν συµπαθούν 

τόσο (Bradberry and Greaves 2003). Η απουσία της ικανότητας διαχείρισης 

σχέσεων και γενικά των κοινωνικών δεξιοτήτων µπορεί να κάνει ακόµα και 

τους διανοητικά ευφυέστερους να αποτυγχάνουν στις σχέσεις τους και να 

χαρακτηρίζονται υπερόπτες, αντιπαθητικοί ή αναίσθητοι. Αυτές οι κοινωνικές 

δεξιότητες επιτρέπουν στον άνθρωπο να πετυχαίνει µια κοινωνική επαφή, να 

δίνει ώθηση και έµπνευση στους άλλους, να πετυχαίνει στις πολύ 

προσωπικές σχέσεις, να πείθει και να επηρεάζει, να κάνει τους άλλους να 

νιώθουν άνετα (Goleman 1998). Αυτοί που είναι προικισµένοι µε κοινωνική 

νοηµοσύνη µπορούν να ταιριάξουν µε τους ανθρώπους, έχουν την ικανότητα 

να διαβάσουν τις αντιδράσεις και τα συναισθήµατά τους, ηγούνται και 

οργανώνουν, και διευθετούν τις διαφορές που µοιραία εµφανίζονται σε κάθε 

ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι οι φυσικοί ηγέτες, οι άνθρωποι που 

µπορούν να εκφράσουν το ανείπωτο συλλογικό αίσθηµα και να το 

αρθρώσουν έτσι ώστε να καθοδηγήσουν µια οµάδα προς τους στόχους της. 

Είναι οι άνθρωποι που όλοι θέλουν να τους κάνουν συντροφιά, γιατί αφήνουν 

τους άλλους σε καλή διάθεση (Goleman 1998). 

 

3.6 Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

Το να αγαπάς και να εργάζεσαι, παρατήρησε κάποτε ο Σίγκµουντ Φρόιντ στο 

µαθητή του Έρικ Έρικσον, είναι οι ισοδύναµες ικανότητες που σηµατοδοτούν 

την πλήρη ωριµότητα. 

  

Η συναισθηµατική νοηµοσύνη έχει εφαρµογή σε όλους τους τοµείς της 

ανθρώπινης ζωής καθώς τα άτοµα που κατακλύζονται από έντονα 

συναισθήµατα τα οποία δεν καταφέρνουν να ελέγξουν, κάνουν συχνά τις 

δύσκολες περιστάσεις ακόµη χειρότερες τόσο στην προσωπική ζωή όσο και 

στο χώρο εργασίας (Bradberry and Greaves 2003). Οι σωστές αποφάσεις δεν 
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απαιτούν µόνο τεκµηριωµένες γνώσεις, αλλά συγκροτούνται από την 

αυτογνωσία και τη συναισθηµατική δεξιοτεχνία µας τη στιγµή που τις έχουµε 

ανάγκη. 

 

3.6.1 Προσωπική ζωή 

 

Στα πλαίσια του γάµου οι απαισιόδοξες σκέψεις εγγυώνται δυστυχία αντίθετα 

οι αισιόδοξες προσφέρουν ανακούφιση. Οι σύντροφοι που τηρούν 

απαισιόδοξη στάση είναι εξαιρετικά επιρρεπείς σε συγκινησιακές πειρατείες 

ενώ αντίθετα οι θετικές σκέψεις µπορεί να οδηγήσουν πιο γρήγορα στην 

αποκατάσταση της ισορροπίας σε  µία σχέση (Goleman 1998). Το σίγουρο 

είναι ότι, στα πλαίσια ενός γάµου ή µιας σχέσης, συγκρούσεις θα υπάρχουν 

πολλές. Οι προτεραιότητες των δύο συντρόφων είναι διαφορετικές, οι 

διαθέσεις διαφορετικές, οι διαφορές στον τρόπο σκέψης λόγω διαφοράς 

φύλου επίσης άλλες. Η σκοπιµότητα και η δυναµική της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης στα πλαίσια µιας προσωπικής σχέσης είναι ο έλεγχος των 

συναισθηµάτων και από τα δύο µέρη, η προσπάθεια να βάλει ο κάθε 

σύντροφος το εαυτό του στη θέση του άλλου, να νοιώσει τα συναισθήµατά του 

και να προσπαθήσει να χειριστεί τα συναισθήµατά του και εκείνα του 

συντρόφου µε σκοπό την λύση της διαφοράς και την αποκατάσταση της 

ηρεµίας στη σχέση. 

 

3.6.2 ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η συναισθηµατική επίγνωση και η κατανόηση δεν διδάσκονται στα σχολεία. 

Μπαίνουµε στον επαγγελµατικό στίβο γνωρίζοντας να γράφουµε, να 

διαβάζουµε και να εκθέτουµε ένα σύνολο γνώσεων, αλλά πολύ συχνά, όταν 

βρεθούµε στην καρδιά των προβληµάτων που θα κληθούµε να 

αντιµετωπίσουµε, δεν διαθέτουµε τις κατάλληλες δεξιότητες για να χειριστούµε 

τα συναισθήµατά µας. 

 

Το άγχος και οι διαπροσωπικές συγκρούσεις στο χώρο εργασίας και όχι µόνο, 

αποδεικνύουν ότι πολλοί άνθρωποι δεν µπορούν να κατανοήσουν και να 

ελέγξουν τα συναισθήµατά τους. Οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας 
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συνήθως υποβόσκουν, αφού οι άνθρωποι αποφεύγουν παθητικά τα 

προβλήµατα ή, αντίθετα τα αντιµετωπίζουν τόσο επιθετικά ώστε οι 

καταστάσεις ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Στους περισσότερους 

επαγγελµατικούς χώρους επικρατεί κλίµα στο οποίο η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη καταπνίγεται. Η ουσία είναι ότι δεν αρκεί µια επιταγή στο τέλος του 

µήνα για να δουλεύουν οι άνθρωποι. Αυτό που επιζητούν κυρίως είναι να 

νοιώθουν ότι οι προσπάθειες και οι θυσίες που κάνουν για το αφεντικό τους 

εκτιµώνται. 

 

Η συναισθηµατική νοηµοσύνη αποτελεί ίσως τον σηµαντικότερο παράγοντα 

πρόβλεψης της επίδοσης στον εργασιακό χώρο και τον ισχυρότερο οδηγό 

ηγετικής ικανότητας και ατοµικής υπεροχής. Στο σύνολο των ατόµων που 

έχουν εξεταστεί στη διάρκεια έρευνας, βρέθηκε ότι το 90% εκείνων που 

σηµείωναν υψηλές επιδόσεις είχε και υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη. 

Αντίθετα, µόλις το 20% των ανθρώπων µε χαµηλές επιδόσεις είχε υψηλή 

συναισθηµατική νοηµοσύνη. Σίγουρα µπορεί κάποιος εργαζόµενος να 

αποδίδει χωρίς να διαθέτει συναισθηµατική νοηµοσύνη, ωστόσο αυτό δεν 

είναι συχνό φαινόµενο. Συνήθως, τα άτοµα που αναπτύσσουν τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη επιτυγχάνουν στην εργασία τους επειδή αυτές οι 

δύο συνιστώσες είναι αλληλένδετες.  

 

Οι οργανισµοί ως σύνολο επίσης ωφελούνται από τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη. Όταν σε µια εταιρεία τα άτοµα λειτουργούν µε συναισθηµατική 

νοηµοσύνη θα πάει καλά και η δουλειά. Οι δεξιότητες της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης προάγουν τις αρχηγικές ικανότητες, την οµαδική εργασία αλλά 

και την εξυπηρέτηση πελατών (Bradberry and Greaves 2003). Στην αντίθετη 

περίπτωση, όταν δηλαδή οι δεξιότητες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

απουσιάζουν από το χώρο εργασίας το κόστος µπορεί να µετρηθεί από 

πολλά στοιχεία: µειωµένη παραγωγικότητα, ασυνέπεια στους χρόνους 

παράδοσης, λάθη και παραλείψεις ή και οµαδικές παραιτήσεις υπαλλήλων 

προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας. Όταν το τελικό αυτό κόστος 

γίνει ανεξέλεγκτο, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε καταστροφή ολόκληρες 

εταιρείες. 
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Πιο αναλυτικά, όταν ο εργαζόµενος αναστατωθεί συναισθηµατικά και δεν έχει 

την ικανότητα να αναγνωρίσει αυτή τη συναισθηµατική κατάσταση ώστε να 

καταφέρει να την διαχειριστεί δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει την «εργαζόµενη 

µνήµη», δεν µπορεί δηλ. να θυµηθεί, να συγκεντρωθεί σε ένα καθήκον ή να 

πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις. 

 

Στον αντίποδα, όταν οι εργαζόµενοι λειτουργούν µε βάση τις δεξιότητες της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι εναρµονισµένοι µε τα συναισθήµατα 

αυτών µε τους οποίους συνεργάζονται, είναι ικανοί να διευθετήσουν τις 

διαφωνίες ώστε να µην κλιµακωθούν, και έχουν την ευχέρεια να 

συγκεντρωθούν απόλυτα στο καθήκον τους µε τη µέγιστη δυνατή απόδοση 

(Goleman 1998). 

 

3.6.3 Ηγεσία 

 

 

Αποτελεί πραγµατικότητα το γεγονός ότι πολλά υψηλόβαθµα στελέχη 

παίρνουν προαγωγή για τις γνώσεις τους ή την πολυετή εργασία τους και όχι 

για τις δεξιότητές τους στη διαχείριση στων σχέσεών τους µε τους άλλους. 

Μόλις φτάσουν στην κορυφή της ιεραρχίας αφιερώνουν πολύ λιγότερο χρόνο 

στην αλληλεπίδραση µε το προσωπικό. Θεωρούν απλά ότι καθήκον τους είναι 

να εξασφαλίζουν ότι η δουλειά γίνεται από άλλους. 

 

Παλιότερα, στις εταιρείες κυριαρχούσε το διευθυντικό, αυταρχικό πρότυπο 

στην ιεραρχία των επιχειρήσεων. Ήταν η εποχή κατά την οποία 

επιβραβευόταν το έργο του ικανού αυταρχικού διευθυντή που εκµεταλλευόταν 

τους ανθρώπους χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης. Κατά τη δεκαετία του ΄80 όµως 

το πρότυπο αυτό άρχισε να καταρρέει κάτω από την πίεση της διεθνοποίησης 

και της τεχνολογίας της πληροφορικής.  

 

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η ηγεσία δεν είναι κυριαρχία, αντίθετα 

είναι η τέχνη να πείθεις τους ανθρώπους να εργάζονται προς ένα κοινό στόχο. 

Ο ηγέτης µιας οµάδας ή µιας ολόκληρης εταιρείας πρέπει να είναι πολύ ικανός 
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διαχειριστής των διαπροσωπικών σχέσεων ιδιαίτερα σήµερα που το 

πολυπολιτισµικό εργασιακό σκηνικό στις πολυεθνικές εταιρείες είναι γεγονός. 

Σε τέτοια απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα τρεις εφαρµογές της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης κρίνονται τεράστιας σηµασίας για το σύγχρονο 

ηγέτη και όχι µόνο: η ικανότητα να µετατρέπει τα παράπονα σε 

εποικοδοµητικά σχόλια, η δηµιουργία µιας ατµόσφαιρας όπου η 

διαφορετικότητα εκτιµάται περισσότερο παρά θεωρείται αιτία προστριβών και 

η ικανότητα της δικτυωµένης συνεργασίας (Goleman 1998).  

 

Ένας ηγέτης δεν είναι απλά ένας διεκπεραιωτής έργου, δεν είναι η δουλειά 

του να κατανέµει καθήκοντα ούτε να λειτουργεί απλά ως ελεγκτής της πορείας 

ενός έργου µε σκοπό να τηρηθούν οι προθεσµίες. Αυτά είναι καθήκοντα ενός 

διευθυντή που δεν είναι απαραίτητο να είναι και ηγέτης. Ο ηγέτης προχωρά 

ένα βήµα παραπάνω, είναι αυτός που εµπνέει την οµάδα, έχει όραµα και 

µπορεί να ενσταλάξει στα µέλη µιας οµάδας τη διάθεση προς την επίτευξη 

ενός έργου. Ο ηγέτης προσφέρει κίνητρα, καθοδηγεί, κάνει κριτική µε τη 

µορφή ανατροφοδότησης σε σχέση µε συγκεκριµένο καθήκον και όχι µε την 

µορφή προσωπικής επίθεσης και λειτουργεί συµβουλευτικά. Σε περίπτωση 

σύγκρουσης ένας ηγέτης θα λειτουργήσει συµβιβαστικά και όχι διασπαστικά 

προς όφελος της επίτευξης του έργου. Αναγνωρίζει τα δυνητικά οφέλη της 

διαφορετικότητας στα µέλη µιας οµάδας και καταφέρνει να τα εκµεταλλευτεί µε 

στόχο την επιχειρησιακή παραγωγικότητα. 

 

Αν θεωρήσουµε ως δεδοµένο ότι όλοι εκείνοι που επιλέγονται για τη θέση του 

ηγέτη σε µία οµάδα ή εταιρεία διαθέτουν όλοι τα τυπικά γνωστικά προσόντα 

(εκπαίδευση, ειδίκευση, εµπειρία) τότε αυτό που ξεχωρίζει τον επιτυχηµένο 

ηγέτη από έναν απλό διευθυντή πρέπει να είναι κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο 

είναι οι δεξιότητες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης που χαρακτηρίζουν 

σύµφωνα µε έρευνες όλους τους επιτυχηµένους ηγέτες εταιρειών.  

 

Από τις δεξιότητες αυτές η ενσυναίσθηση είναι η πιο σηµαντική και 

χαρακτηρίζει όλους τους επιτυχηµένους ηγέτες. Η δεξιότητα της 

ενσυναίσθησης δίνει την δυνατότητα στον ηγέτη να µπορεί να ακούει µε 

προσοχή, να αντιλαµβάνεται τα συναισθήµατα των άλλων και να µπορεί να τα 
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διαχειρίζεται, να ψυχανεµίζεται την πιθανότητα σύγκρουσης και να την 

προλαµβάνει. Ο ηγέτης µε ενσυναίσθηση µπορεί να αντιληφθεί τα δυνατά και 

αδύνατα συναισθηµατικά σηµεία των ατόµων µιας οµάδας και µπορεί µε 

µαεστρία να τα συνδυάσει έτσι ώστε να ανεβάσει τον οµαδικό ∆Ν που δεν 

είναι παρά το άθροισµα των ταλέντων και των δεξιοτήτων όλων των µελών 

µιας οµάδας (Goleman 1998).  

 

3.7 Επίπεδα συναισθηµατικής αλληλεπίδρασης σε έναν οργανισµό 

 

Η σηµασία και ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι δεξιότητες της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης σε έναν οργανισµό είναι αντικείµενο διαφόρων 

µελετών κατά τα τελευταία δέκα χρόνια και βρίσκεται σε άµεση σύνδεση µε τα 

χαρακτηριστικά και τις ικανότητες ενός συναισθηµατικά ευφυούς ανθρώπου ή 

τις αλληλοεξαρτώµενες σχέσεις µιας οµάδας µε διαφορετικά σηµεία 

αναφοράς. Ο Neal Ashkanasy αναγνώρισε πέντε επίπεδα συναισθηµατικής 

αλληλεπίδρασης σε έναν οργανισµό (Ashkanasy, N. 2007): 

 

Επίπεδο 1: Στο πρώτο επίπεδο περιλαµβάνονται οι στιγµιαίες διακυµάνσεις 

του συναισθήµατος όπως αυτές εκφράζονται ατοµικά από κάθε µέλος του 

οργανισµού. Καθηµερινά τα µέλη ενός οργανισµού βιώνουν συναισθηµατικά 

γεγονότα τα οποία επηρεάζουν την άµεση έκφραση των στάσεων και 

συµπεριφορών τους αλλά και την µελλοντική αποδοτικότητά τους. 

 

Επίπεδο 2: Σε αυτό το επίπεδο, η προσοχή επικεντρώνεται στις διαφορές 

µεταξύ µελών ενός οργανισµού σε όρους συµπεριφοράς και αντιδράσεων. Η 

ικανοποίηση που προσφέρει η εργασία παρουσιάζεται ως συνιστώσα των 

σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των µελών του οργανισµού. 

 

Επίπεδο 3: Στο επόµενο επίπεδο συναντάµε τη συναισθηµατική εργασία 

(emotional labor), όπως επίσης και την κλίµακα συναισθηµατικής 

επικοινωνίας. Στο στάδιο αυτό, υφίσταται η αναγνώριση των συναισθηµάτων 

µέσω ακουστικών και οπτικών σηµάτων. Το επίπεδο αυτό περιλαµβάνει 

επίσης το πλαίσιο ολοκλήρωσης της διαπροσωπικής διαδικασίας 

(Interpersonal Process framework, Elfenbein 2007). 
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Επίπεδο 4: Αφορά στη µετάβαση από το ατοµικό στο συλλογικό και από τις 

οµάδες στην οµαδική ηγεσία µέσω του ρυθµού και της συναισθηµατικής 

διασποράς. 

 

Επίπεδο 5: Αναφέρεται στο µοντέλο οργάνωσης των ανώτερων κλιµακίων 

µέσω της αντιµετώπισης του οργανισµού ως ενιαίου σχήµατος (σύνολο). 

Περιλαµβάνεται επίσης η έννοια του «συναισθηµατικού κλίµατος» όπως 

περιγράφεται από τον De Rivera (1992): «Αποτελεί την αίσθηση που 

εκπέµπεται από µία οµάδα και επικοινωνείται σε κάθε καινούργιο µέλος της 

οµάδας».  

 

3.8 Επεξήγηση επιπέδων συναισθηµατικής αλληλεπίδρασης σε έναν 

οργανισµό. 

 

3.8.1 Επίπεδο 1: ρόλος θετικής και αρνητικής διάθεσης στην περάτωση 

έργου 

 

Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει µε τα διαφοροποιηµένα αποτελέσµατα της 

θετικής ή αρνητικής διάθεσης. Όπως τονίζεται, οι θετικές συναισθηµατικές 

αποκρίσεις αυξάνουν τη δηµιουργικότητα και τη γνωστική ευελιξία. 

Παράλληλα η θετική και αισιόδοξη διάθεση ενισχύει τις νοητικές αποκρίσεις 

που οδηγούν στην ενίσχυση της συγκέντρωσης για την περάτωση ενός 

έργου. Κατά συνέπεια, τα θετικά συναισθήµατα που καθοδηγούν σε µία πιο 

δηµιουργική συµπεριφορά και ευελιξία πρέπει κυρίως να καθοδηγούνται σε 

έργα µέσα στον οργανισµό που περιλαµβάνουν το σχεδιασµό προϊόντων ή 

υπηρεσιών και γενικότερα την καινοτοµία. 

Στον αντίποδα, διάφορες µελέτες τονίζουν το γεγονός ότι σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις οι εργαζόµενοι µε αρνητική διάθεση αποδεικνύονταν 

περισσότερο αποδοτικοί από τους αντίστοιχους συναδέλφους τους που τους 

χαρακτήριζε η θετική διάθεση. Ειδικότερα, επιδεικνύουν µεγαλύτερο βαθµό 

σχολαστικότητας στον έλεγχο ορισµένων γεγονότων µέσα στο περιβάλλον 

του οργανισµού και σε ορισµένες περιπτώσεις αντιδρούν καλύτερα σε 

συνθήκες πίεσης. Επιπρόσθετα, όταν κάποιο έργο απαιτεί ουσιαστική 
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επεξεργασία οι εργαζόµενοι µε λιγότερη θετική διάθεση ενδεχοµένως να µην 

επηρεάζονται από τη συναισθηµατική «διασπορά» που επικρατεί εντός του 

οργανισµού. 

 

Στα διαφοροποιηµένα αποτελέσµατα της θετικής ή αρνητικής διάθεσης 

στηρίζονται επίσης και τα πιο πρόσφατα εµπειρικά ευρήµατα. Η ερευνητική 

διαδικασία αποκαλύπτει ότι τα στελέχη µε θετικά συναισθήµατα που 

λαµβάνουν αποφάσεις υπό καθεστώς αβεβαιότητας είναι πιο πιθανό να 

αναλάβουν ρίσκα κατά τη διαδικασία επιλογής της βέλτιστης απόφασης. 

Παράλληλη, κατά την αξιολόγηση των κινδύνων οι µάνατζερ µε καλή διάθεση 

αναγνωρίζουν πιο εύκολα τις ευκαιρίες από τις απειλές και αντίστοιχα 

αντιµετωπίζουν µε αισιοδοξία τα ρίσκα που ενέχουν οι αποφάσεις τους. 

 

Συµπερασµατικά, η θεωρία συναισθηµατικών γεγονότων (Affective Events 

Theory) αποτελεί µία θεωρία σχετική µε στιγµιαίες διακυµάνσεις των 

συναισθηµάτων και της διάθεσης που βιώνουν τα άτοµα σε έναν εργασιακό 

χώρο. 

 

3.8.2  Επίπεδο 2: Συναισθηµατική νοηµοσύνη και εργασιακή 

αποδοτικότητα 

 

Στο δεύτερο επίπεδο, καθορίζεται µέσω των ατοµικών διαφορών η 

συχνότητα, η ένταση και η διάρκεια της εµπειρίας που προκύπτει από τα 

θετικά και αρνητικά συναισθήµατα και διαθέσεις. Συγκεκριµένα, αναφέρονται η 

θεωρία χαρακτηριστικών και η συναισθηµατική νοηµοσύνη. 

 

Οι έρευνες έχουν ασχοληθεί µε το αν τα δεδοµένα υποδεικνύουν µια σχέση 

µεταξύ συναισθηµατικής νοηµοσύνης και αποδοτικότητας. Σε αυτή την 

προοπτική δύο πρόσφατες µετα-αναλύσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Οι 

Joseph και Newman υποστήριξαν ότι τα µέσα αυτοεκτίµησης και τα µικτά 

µοντέλα αυτοεκτίµησης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης είχαν στοιχειώδη 

εγκυρότητα πάνω από τη γνωστική νοηµοσύνη στην πρόβλεψη της 

αποδοτικότητας της εργασίας, ειδικά σε προβλέψεις που απαιτούσαν 

συναισθηµατική εργασία. Σε ερευνητικό επίπεδο, οι αναλυτές τείνουν στο να 
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χρησιµοποιούν 3 διαφορετικές τεχνικές για να προσεγγίσουν εµπειρικά τη 

θεωρία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης αποκαλώντας τις, «ρεύµατα». Το 

πρώτο ρεύµα αναφέρεται στο µοντέλο ικανότητας (ability model of emotional 

intelligence) και αντιµετωπίζει τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ως ικανότητα, 

προσδιορίζοντας το περιεχόµενό της ως νοηµοσύνη όπως τα είδη 

νοηµοσύνης που αναφέρθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο και χρησιµοποιεί 

αντίστοιχα το µετρικό ικανοτήτων MSCEIT.Το δεύτερο «ρεύµα» χρησιµοποιεί 

ουσιαστικά τον ίδιο ορισµό αλλά διαφορετικά µετρικά, τα οποία βασίζονται 

κυρίως σε εργαλεία αυτό-αναφορών. Τέλος, στο τρίτο «ρεύµα» 

χρησιµοποιούνται αντίστοιχα εργαλεία µε το δεύτερο αλλά διαφορετικοί 

ορισµοί για το σύνολο της θεωρίας. 

 

Σε µια περιεκτική µετα-ανάλυση οι O’ Boyle, Humphrey, Pollack, Hawver και 

Story στηρίζουν πως η εγκυρότητα των ρευµάτων 2 και 3 υπερέβησαν σε 

µεγάλο βαθµό την πρόβλεψη στην αποδοτικότητα της εργασίας σε σχέση µε 

τη γνωστική νοηµοσύνη και τα πέντε µεγάλα µέτρα της προσωπικότητας (Big 

Five personality measures). Αντιθέτως, το πρώτο ρεύµα δεν φαίνεται να 

επηρεάζει ιδιαίτερα την διακύµανση. Ο O’ Boyle κατέγραψε ότι η πρώτη 

µέθοδος είναι το τρίτο κατά σειρά σηµαντικότητας «ρεύµα» αναφορικά µε τις 

δυνατότητες πρόβλεψης πίσω ακόµα και από τη γνωστική νοηµοσύνη µε R2 

6,4% όταν το δεύτερο και τρίτο «ρεύµα» αριθµούσαν R2 13,6% και 13,2% 

αντίστοιχα. 

 

3.8.3 Επίπεδο 3: ∆ιαπροσωπικά συναισθήµατα – συναισθηµατική 

εργασία 

 

∆ιαπροσωπικά συναισθήµατα 

 

Το συναίσθηµα παίζει το σηµαντικότερο ίσως ρόλο στην επικοινωνία. Αν και 

πολλές συναισθηµατικές εκφράσεις είναι διεθνώς αναγνωρισµένες, οι 

Elfenbein και Ambady, αποκάλυψαν ότι η αναγνώριση των συναισθηµάτων 

είναι πιο ακριβής όταν προέρχεται από µέλη της ίδιας κουλτούρας. Σε ότι 

αφορά τους οργανισµούς, η ελευθερία των συναισθηµάτων έχει παραδοσιακά 

εστιάσει στη συναισθηµατική εργασία (Elfenbein 2007). Παράλληλα, ο 
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Elfenbein δηµιούργησε ένα µοντέλο που το ονόµασε «Πλαίσιο 

ολοκληρωµένης διαπροσωπικής διαδικασίας των συναισθηµάτων στους 

οργανισµούς». Το µοντέλο τονίζει την αλληλεπίδραση µεταξύ των 

ελεγχόµενων από τις συναισθηµατικές εκφράσεις, συνειδητών στοιχείων µε τα 

αυτόµατα εξαρτήµατα των συναισθηµάτων (Elfenbein 2007). 

 

 Η διεθνής βιβλιογραφία όταν αναφέρεται σε συναισθήµατα µέσα στους 

οργανισµούς συνήθως επικεντρώνεται στη συναισθηµατική εργασία. 

 

Συναισθηµατική εργασία 

 

Οι εργαζόµενοι εκτελούν συναισθηµατική εργασία όταν εκφράζουν 

συναισθήµατα προς τους πελάτες ως µέρος των καθηµερινών τους 

καθηκόντων. Η Hockschild περιγράφει 2 µορφές συναισθηµατικής εργασίας. 

Η πρώτη είναι γνωστή ως “surface acting” και αναφέρεται στη βεβιασµένη και 

αναγκαστική έκφραση των συναισθηµάτων που ο εργαζόµενος είναι 

υποχρεωµένος να δείξει χωρίς να τα νοιώθει. Η δεύτερη ονοµάζεται “deep 

acting” και ουσιαστικά έχει την ίδια βάση µε την πρώτη, µόνο που εδώ ο 

εργαζόµενος ενσωµατώνει οµαλά τα συναισθήµατα αυτά στην 

προσωπικότητά του. 

 

Άλλοι ερευνητές, αιτιολόγησαν πως τα γνήσια και αυθεντικά συναισθήµατα 

µπορούν επίσης να συµµορφωθούν µε τους κανόνες της συναισθηµατικής 

εργασίας. Οι άνθρωποι αρχικά εκφράζουν τα αυθεντικά συναισθήµατά τους, 

και µόνο όταν αυτά δεν φέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα, καταφεύγουν στις 

άλλες δύο µορφές συναισθηµατικής εργασίας. Η Hockschild, επίσης 

υποστήριξε πως η άσκηση της συναισθηµατικής εργασίας ενδεχοµένως να 

έχει και αρνητικά αποτελέσµατα, όπως το αίσθηµα µη αυθεντικότητας. Σε 

διάφορες ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες βρέθηκε πως το “surface acting” 

συχνά οδηγεί σε επαγγελµατική εξουθένωση, άσχηµη διάθεση και άλλα 

ψυχολογικά προβλήµατα. Το “deep acting”αντίθετα δεν είχε τόσο έντονα 

αρνητικές αντιδράσεις καθώς δεν µείωσε τόσο την εργασιακή ικανοποίηση. 

Πολλοί αναλυτές έχουν δηλώσει επίσης πως η συγκεκριµένη µέθοδος (“deep 
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acting”) είναι πιο αποτελεσµατική από το “surface acting” σε θέµα 

αποδοτικότητας και ικανοποίησης των πελατών. 

 

3.8.4 Επίπεδο 4: Συναισθηµατική νοηµοσύνη – ηγεσία και οµάδες 

 

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ  

 

Υπάρχουν δύο κυρίαρχα ρεύµατα σχετικά µε την ηγεσία στα πλαίσια της 

οµάδας. Η πρώτη έχει εστιάσει στο ρόλο των ηγετών ως διαχειριστές 

διάθεσης (mood managers). Η δεύτερη αφορά σε ένα πλέγµα της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της ηγεσίας. Στο παρόν κεφάλαιο 

επιχειρείται µία πρώτη εισαγωγή για το θέµα της ηγεσίας αλλά και της 

σύνδεσής της µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη και το συναίσθηµα γενικά. 

Περαιτέρω ανάλυση θα πραγµατοποιηθεί στην ενότητα που ακολουθεί. 

 

Ηγέτες ως διαχειριστές διάθεσης 

 

Μελέτες έχουν αποδείξει πως οι ηγέτες έχουν σηµαντική επιρροή στη διάθεση 

και τα συναισθήµατα των εργαζοµένων. Σε ορισµένες περιπτώσεις προκύπτει 

ότι ηγέτες µε υψηλότερο αίσθηµα συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι 

αποτελεσµατικότεροι στο να δηµιουργούν ένα αίσθηµα ενθουσιασµού 

ανάµεσα στα µέλη µιας οµάδας. Έτσι είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα. 

 

Ένας από τους κύριους τρόπους µε τους οποίους οι ηγέτες επηρεάζουν τη 

διάθεση των συνεργατών τους είναι µέσω της συναισθηµατικής µετάδοσης. Η 

συναισθηµατική µετάδοση προκύπτει όταν τα συναισθήµατα µεταδίδονται από 

το ένα µέλος της οµάδας στο άλλο, κυρίως µέσω της µίµησης αντιδράσεων, 

της γλώσσας του σώµατος και του φωνητικού τόνου. Πρόσφατα αποδείχτηκε 

πως η συναισθηµατική µετάδοση µπορεί επίσης να επηρεάσει και τους 

ηγέτες, οδηγώντας στη λεγόµενη συναισθηµατική σπείρα. 

 

Ως γενικό συµπέρασµα, Ο Humphrey είπε πως για να έχει τον έλεγχο της 

διαδικασίας της συναισθηµατικής µετάδοσης ο ηγέτης απαιτείται να 
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χρησιµοποιήσει συναισθηµατική εργασία και ρυθµιστικές ενέργειες ώστε να 

κοντρολάρει τις αντιδράσεις και τα συναισθήµατά του. Έπειτα, θα είναι ικανός 

να παρουσιάσει τα κατάλληλα συναισθήµατα χρησιµοποιώντας τις τακτικές 

της συναισθηµατικής εργασίας (Humphrey et al. 2008). 

 

Συναισθηµατική νοηµοσύνη και ηγεσία 

 

Σηµαντική έρευνα έχει γίνει µέσα στην τελευταία δεκαετία στα πλαίσια της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης/ικανοτήτων και ηγεσίας. Οι έρευνες αυτές 

ολοκληρώθηκαν χρησιµοποιώντας µέτρα και των τριών ρευµάτων. Στην 

έρευνα µέσω του ρεύµατος 1(MSCEIT) οι Cote, Lopez, Salovey και Miners, 

προβλέπουν την ανάδειξη οµοειδών συµπεριφορών ηγεσίας στα πλαίσια µίας 

οµάδας όταν γινόταν έλεγχος για γνωστική ικανότητα και προσωπικότητα. 

 

Στην έρευνα µέσω του ρεύµατος 2, τα αποτελέσµατα ήταν παρόµοια. 

Συγκεκριµένα, ανακαλύφθηκε πως η διαδραστική ενσυναίσθηση είναι ο 

καλύτερος τρόπος πρόβλεψης της συναισθηµατικής ηγεσίας και πως εν µέρει 

µεσολάβησε στα αποτελέσµατα των άλλων δύο µεταβλητών συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης. Οι αυτοαξιολογήσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης έχουν 

αποδειχτεί συσχετισµένες µε χαρισµατική ηγεσία από παρατηρητές και 

υφισταµένους (Cote, S., Lopez, P.N. and Salovey). 

 

Μέσω των µέτρων του ρεύµατος 3, έχουν προβλεφθεί ακόµα ηγετικές 

εµφανίσεις, συµπεριφορές και αποτελεσµατικότητα. Για παράδειγµα, οι 

Kellett, Humphrey και Sleeth ανακάλυψαν πως το ECI (Emotional 

Competence Inventory), µετρώντας την ενσυναίσθηση µπορούσαν να 

προβλέψουν σηµάδια αποτελεσµατικής ηγεσίας, που εµφανίζεται όταν γίνεται 

έλεγχος για µέσο όρο βαθµών ενός κολλεγίου, αλλά ακόµα και για την 

απόδοση ενός πολύπλοκου έργου. Ο συγκεκριµένος δείκτης έχει επηρεάσει 

διάφορες στρατηγικές συµπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια µετατράπηκαν 

σε ηγετική συµπεριφορά (Kellett , J. 2012). 

 

3.8.5. Επίπεδο 5: Ρόλος των συναισθηµάτων στον οργανισµό ως ενιαίο 

σύνολο 
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Το πέµπτο επίπεδο περιλαµβάνει τον οργανισµό ως ενιαίο σύνολο όπου 

στόχος είναι η δηµιουργία ενός υγιούς συναισθηµατικού περιβάλλοντος όπου 

τα θετικά συναισθήµατα καθίστανται κυρίαρχα και εκπέµπονται στο σύνολο 

του οργανισµού. Ουσιαστικά, στο τελευταίο επίπεδο περιλαµβάνονται οι 

αλληλεπιδράσεις των προηγούµενων σταδίων, ούτως ώστε οι πολιτικές και οι 

αξίες του οργανισµού να ερµηνεύονται από το πλαίσιο των διαδικασιών των 

προηγούµενων επιπέδων. 

 

Κατά συνέπεια, οι µάνατζερ και οι ηγέτες οφείλουν να αντιλαµβάνονται ότι οι 

στάσεις και οι συµπεριφορές επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από 

συσσωρευµένα συναισθηµατικά γεγονότα όπως είδαµε στο πρώτο επίπεδο. 

Επίσης, οι εργαζόµενοι θα πρέπει να είναι ικανοί και να εκπαιδεύονται στη 

συναισθηµατική κατανόηση, διοίκηση και γενικότερα οπτική όπως φάνηκε στο 

δεύτερο επίπεδο, προσβλέποντας παράλληλα στην επίδειξη κατάλληλων 

συναισθηµατικών εκφράσεων κατά την καθηµερινή αλληλεπίδραση µε τους 

συναδέλφους ή πελάτες τους (τρίτο επίπεδο). Τέλος, σε ότι αφορά τις σχέσεις 

αλλά και τις συµπεριφορές που αναπτύσσουν στο πλαίσιο µιας οµάδας 

απαιτείται η κατανόηση των διαδικασιών αντίληψης και µετάδοσης των 

συναισθηµάτων ως πυλώνες για την δηµιουργία υψηλής ποιότητας ηγετικών 

στελεχών και υψηλής αποδοτικότητας οργανωσιακές οµάδες (τέταρτο 

επίπεδο). 

Ο συνδυασµός των παραπάνω επιπέδων στοιχειοθετούν και καθορίζουν τη 

δηµιουργία ενός συναισθηµατικού κλίµατος µέσα στον οργανισµό. Από τους 

ορισµούς που έχουν δοθεί, προκύπτει ότι το συναισθηµατικό κλίµα ή 

περιβάλλον σε έναν οργανισµό αποτελεί ένα υποσύνολο µιας ευρύτερης 

έννοιας του οργανωσιακού περιβάλλοντος. Αναγνωρίζεται όµως ως 

ξεχωριστή οντότητα που επικεντρώνεται στο συγκεντρωµένο συναίσθηµα των 

µελών ενός οργανισµού σε σχέση µε την εργασία τους,  τους συναδέλφους 

τους, τη διοίκηση και τον οργανισµό ως ενιαίο σύνολο. Επίσης, 

αναγνωρίζονται και σαφείς διαφοροποιήσεις από την οργανωσιακή 

κουλτούρα καθώς εξ’ ορισµού το κλίµα είναι λιγότερο σταθερό, συνεχώς 

µεταβαλλόµενο και δεν σχετίζεται µε τις αξίες και αντιλήψεις των µελών του 
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οργανισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Συναισθηµατική νοηµοσύνη και στερεότυπα 

  

∆ιαφορά φύλου, διαφορά ηλικίας, ∆ιαφορά στην ιεραρχία, διαφορετική 

ειδικότητα(επάγγελµα). 

 

Πρόκειται για στερεότυπα ή πραγµατικά υπάρχουν διαφορές σε ότι αφορά τα 

επίπεδα συναισθηµατικής νοηµοσύνης; 

 

4.1 Συναισθηµατική νοηµοσύνη και διαφορά φύλου 

 

Σε ότι αφορά το φύλο οι γυναίκες γενικώς έχουν µεγαλύτερη εξοικείωση µε 

κάποιες διαπροσωπικές δεξιότητες σε σχέση µε τους άνδρες, τουλάχιστον σε 

δυτικούς πολιτισµούς όπως ο δικός µας όπου τα κορίτσια ανατρέφονται ώστε 

να είναι περισσότερο συντονισµένα µε τα συναισθήµατα και τις διακυµάνσεις 

τους από ότι τα αγόρια. Συνεπώς αυτό σηµαίνει ότι οι γυναίκες διαθέτουν 

µεγαλύτερη ενσυναίσθηση από τους άνδρες; Συχνά, αλλά όχι πάντα. ∆εν 

υπάρχει διαφορά φύλου στις περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να 

αποκρύψουν τα αληθινά τους συναισθήµατα. Επίσης, δεν υπάρχει διαφορά 

όταν η πρόκληση που τίθεται για το άτοµο είναι η κατανόηση των 

ανέκφραστων σκέψεων κάποιου άλλου σε µια αλληλεπίδραση. 

Όταν λέµε ότι οι γυναίκες τα πηγαίνουν καλύτερα στην ενσυναίσθηση 

εξαρτάται από το τι εννοούµε µε τον όρο «ενσυναίσθηση». Σε ότι αφορά την 

ικανότητα να βιώνουν το ίδιο συναίσθηµα ταυτόχρονα µε κάποιον άλλο, 

πράγµατι οι γυναίκες έχουν αυτή την ικανότητα περισσότερο από τους 

άνδρες. Επίσης, είναι καλύτερες από τους άνδρες στην αντίληψη των 

φευγαλέων συναισθηµάτων κάποιου άλλου ατόµου δηλ. όταν πρέπει να 

µαντέψουν το συναίσθηµα ενός ατόµου από την έκφραση του προσώπου και 

του τόνου της φωνής (όταν οι λέξεις δεν ακούγονται). Όταν όµως είναι 

λιγότερο εύκολο να ανιχνευθούν συναισθήµατα από την έκφραση προσώπου 

τότε η διαφορά µεταξύ ανδρών – γυναικών µειώνεται. Σε ότι αφορά τώρα το 

να µπορεί κανείς να νοιώσει τι συγκεκριµένα σκέφτεται κάποιος µέσα από µια 

συζήτηση επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο φύλων. 

Σε γενικές γραµµές, οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνδρες έχουν την ίδια 

λανθάνουσα ικανότητα για ενσυναίσθηση, αλλά λιγότερα κίνητρα για να την 
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αναπτύξουν, σε σύγκριση µε τις γυναίκες. Σύµφωνα µε µελέτες, στο βαθµό 

που οι άνδρες έχουν την τάση να δείχνουν πολύ σκληροί, έχουν λιγότερα 

κίνητρα να φαίνονται ευαίσθητοι, γιατί αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί σηµάδι 

«αδυναµίας». Ήδη από την παιδική ηλικία περιµένουµε από τις γυναίκες να 

δείξουν συναισθηµατική νοηµοσύνη. Τα κορίτσια παίζουν συχνά παιχνίδια 

«µίµησης» µε τα οποία εκφράζουν συναισθήµατα και αντιγράφουν 

εκλεπτυσµένες κοινωνικές συµπεριφορές, ενώ τα αγόρια δεν επιβραβεύονται 

για µια αντίστοιχη συµπεριφορά (Bradberry 2003). Όπως θέτει το θέµα ο 

Γουίλιαµ Άικς, ένας από τους κύριους ερευνητές σε θέµατα ενσυναίσθησης: 

«Το γεγονός ότι οι άνδρες φαίνονται µερικές φορές να είναι κοινωνικά 

αναίσθητοι έχει περισσότερη σχέση µε την εικόνα που θέλουν να δείξουν 

προς τα έξω παρά µε την ικανότητα της ενσυναίσθησης που διαθέτουν» 

(Goleman 1998). 

 

4.2. Συναισθηµατική νοηµοσύνη και ηλικία 

 

Σε ότι έχει να κάνει µε την ηλικία, οι βαθµολογίες της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης στα διάφορα τεστ έχουν την τάση να αυξάνουν ανάλογα µε την 

ηλικία. Στους περισσότερους ανθρώπους, η αυτοεπίγνωση αυξάνεται σε όλη 

τη διάρκεια της ζωής τους και, µε την πάροδο των χρόνων, γίνεται πιο εύκολο 

να χειρίζονται τα συναισθήµατα και τη συµπεριφορά τους. Αυτοί που 

βρίσκονται γύρω στα πενήντα έχουν 25% υψηλότερη βαθµολογία στα τεστ 

από όσους βρίσκονται στα είκοσί τους. Κάθε δεκαετία οι περισσότεροι έχουν 

την τάση να «κερδίζουν» λίγους βαθµούς συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 

Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το University College 

London και παρουσιάστηκε από Βρετανικό ερευνητικό οργανισµό (British 

Association for the Advancement of Science festival at the University of East 

Anglia), ο έσω προµετωπιαίος φλοιός που αποτελεί το µέρος του εγκεφάλου 

που είναι υπεύθυνο για το υψηλότερο επίπεδο σκέψης, την ενσυναίσθηση, 

την ενοχή και την κατανόηση των κινήτρων των άλλων είναι συχνά λιγότερο 

ανεπτυγµένη στους νέους  (Bradberry 2003). 

 

Το σίγουρο είναι ότι µέσα στη φυσιολογική πορεία του βίου, η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη έχει την τάση να αυξάνεται όσο µαθαίνουµε να αποκτούµε 
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µεγαλύτερη επίγνωση των διαθέσεών µας, να χειριζόµαστε καλύτερα τα 

συναισθήµατα της δυσφορίας, να ακούµε και να δείχνουµε ενσυναίσθηση και 

εν ολίγοις, όσο ωριµάζουµε. Σε σηµαντικό βαθµό, η ίδια η ωριµότητα 

αντανακλά τη διεργασία κατά την οποία γινόµαστε πιο νοήµονες σχετικά µε τα 

συναισθήµατα και τις σχέσεις µας.  

 

Σε µια συγκριτική µελέτη ακρετών εκατοντάδων ενηλίκων και εφήβων που 

έκανε ο Τζον Ντ. Μάγιερ, ψυχολόγος στο Πανεπιστήµιο του Νιου Χαµσάιρ, ο 

οποίος ανέπτυξε µια πρωτοποριακή θεωρία για τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη µαζί µε τον Πίτερ Σάλοβι από το Γέιλ, οι ενήλικοι ήταν γενικώς 

καλύτεροι. Άλλες έρευνες έδειξαν µικρές αλλά σηµαντικές αυξήσεις όσο τα 

άτοµα περνούν από τη µία ηλικιακή οµάδα στην επόµενη, µε σηµείο αιχµής 

την ηλικία των 40 ετών. Όπως καταλήγει ο Μάγιερ: «Η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη αναπτύσσεται µε την ηλικία και την εµπειρία από την παιδική 

ηλικία µέχρι την ώριµη ηλικία». 

 

4.3 Συναισθηµατική νοηµοσύνη και ιεραρχία 

 

Η σχέση που παρατηρείται ανάµεσα στα επίπεδα συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης και στην εργασιακή θέση στην ιεραρχία είναι εντυπωσιακή. Από 

τη βάση της εταιρικής ιεραρχίας µε κατεύθυνση προς τα επάνω, µέχρι και τη 

µέση διοίκηση, η βαθµολογία ανεβαίνει µαζί µε τη θέση. Οι διευθυντές που 

βρίσκονται κάπου στη µέση της ιεραρχίας ξεχωρίζουν, διαθέτοντας την 

υψηλότερη βαθµολογία συναισθηµατικής νοηµοσύνης από όλο το 

απασχολούµενο προσωπικό. Από τη µέση της ιεραρχική πυραµίδας και πάνω 

εµφανίζεται µια τάση απότοµης πτώσης στους δείκτες της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης. Εν ολίγοις, παρατηρείται ότι οι διευθύνοντες σύµβουλοι έχουν τις 

χαµηλότερες βαθµολογίες συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Αυτό συµβαίνει γιατί 

οι προαγωγές δίνονται µε βάση τις γνώσεις και την πολυετή εµπειρία και όχι 

σύµφωνα µε τις δεξιότητες στη διαχείριση των σχέσεων µε τους άλλους. 

Ωστόσο, αυτοί που ξεχωρίζουν σε επίδοση ανάµεσα στα ανώτερα στελέχη 

είναι αυτοί που συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθµολογίες στη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη.  
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Στις χαµηλές θέσεις της εργασιακής πολυπλοκότητας υπάρχει µια λίγο ή πολύ 

άµεση αντιστοιχία ανάµεσα στη γνωστική ικανότητα ενός ατόµου και στην 

επίδοσή του, πράγµα που σηµαίνει ότι ένας πιο έξυπνος υπάλληλος ή 

χειριστής µηχανήµατος θα κάνει καλύτερα τη δουλειά του από κάποιον που 

δεν είναι και τόσο έξυπνος. Στα υψηλότερα αξιώµατα µιας εργασιακής 

πυραµίδας όµως, ο ∆Ν και η εξειδίκευση δεν µπορούν να προβλέψουν ποιοι 

θα είναι εκείνοι  µε τη διακεκριµένη επίδοση, αποτελούν κυρίως δείκτες για την 

αρχική πρόβλεψη. Όσοι συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθµολογίες 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης, υπερτερούν σε επίδοση από τους οµολόγους 

τους (Bradberry 2003). Βρέθηκε ότι η συµβολή των συναισθηµατικών 

δεξιοτήτων στην υπεροχή (ιδιαίτερα µεταξύ υψηλόβαθµων) είναι διπλάσια 

από εκείνη της καθαρής ευφυίας και της εξειδίκευσης (Goleman 1998).  

 

4.4. Συναισθηµατική νοηµοσύνη και ειδικότητα 

 

Αποτελέσµατα ερευνών έχουν δείξει ότι οι φοιτητές σχολών διοίκησης 

επιχειρήσεων αλλά και οι ηγέτες στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας τείνουν 

να έχουν χαµηλότερη βαθµολογία στην ενσυναίσθηση (Brown, T. 2010). Οι 

συγκεκριµένοι µελετητές στηρίζοντας την άποψή τους σε αρκετές έρευνες 

τονίζουν ότι οι φοιτητές των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων είναι 

περισσότερο προσηλωµένοι στα προσωπικά τους συµφέροντα σε σχέση µε 

άλλους και είναι αυτοί µε το λιγότερο ανεπτυγµένο αίσθηµα ενσυναίσθησης 

παρουσιάζοντας πιο έντονα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά στην 

προσωπικότητά τους. Η νοοτροπία της αντιδεοντολογικής συµπεριφοράς 

καθώς και η ναρκισσιστική τους διάθεση τους ακολουθεί και στην 

επαγγελµατική τους καριέρα οδηγώντας σε συνθήκες διαφθοράς και 

κακοδιαχείρισης σε οργανισµούς ανά την υφήλιο. Υποστηρίζοντας τις απόψεις 

του Brown, o Pepper υποστηρίζει ότι παρότι η µεγάλη αυτοπεποίθηση µπορεί 

να οδηγήσει σε καινοτοµία, υπάρχει µια λεπτή διαχωριστική γραµµή ανάµεσα 

στις χαρισµατικές προσωπικότητες και στους εταιρικούς «ψυχοπαθείς» 

(Pepper 2005). Οι Andrews και Furniss (2009) υποστηρίζουν ότι αυτά τα 

στελέχη είναι επιφανειακά γοητευτικοί, παραπλανητικοί, παρορµητικοί, χωρίς 

ενσυναίσθηση, µε έλλειψη στόχων και αντικοινωνικοί. Εκείνοι που 
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διακρίνονται στον τοµέα των πωλήσεων έχουν σίγουρα υψηλότερη 

βαθµολογία στα επίπεδα συναισθηµατικής νοηµοσύνης αφού πρέπει να 

έχουν αυτοέλεγχο, ενσυναίσθηση, ικανότητα διαχείρισης σχέσεων και 

προσανατολισµό προς τον πελάτη έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

αντιλαµβάνονται την ανάγκη του πελάτη προκειµένου να τον καθοδηγούν 

κατάλληλα και να µπορούν να συνδέουν την ανάγκη του πελάτη µε το προϊόν. 

Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να δηµιουργήσουν ένα κλίµα εµπιστοσύνης. 

Το ίδιο ισχύει και για τον τοµέα των ασφαλειών. Κάποιες άλλες ειδικότητες 

απαιτούν ειδικές ικανότητες. 

  

Για τις καλύτερες νοσηλεύτριες χρειάζεται αίσθηση του χιούµορ. Για τους 

τραπεζίτες σεβασµός του τραπεζικού απορρήτου. Για τους διακεκριµένους 

διευθυντές σχολείων ικανότητες ακρόασης ώστε να δέχονται ανατροφοδότηση 

από δασκάλους και γονείς, οι καλύτεροι εφοριακοί δεν είναι µόνο καλοί στο 

λογιστικά αλλά και στις κοινωνικές δεξιότητες. 

Από την άλλη, για θέσεις όπως υπάλληλοι σε τµήµατα προµηθειών και 

υπάλληλοι γραφείου ή χειριστές µηχανηµάτων δεν κρίνονται απαραίτητες οι 

δεξιότητες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (ικανότητες διάκρισης εκείνες 

δηλ. που κάνουν τους αστέρες να ξεχωρίζουν). Αντίθετα θεωρούνται 

περισσότερο σηµαντικές οι τεχνικές ικανότητες, αυτές που έχουν αποκτηθεί 

µέσω της εκπαίδευσης (βασικές ικανότητες, εκείνες που χρειάζονται για να 

γίνει µια δουλειά). 

 

Αν αφήσουµε κατά µέρος αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία, ένα σύνολο µελετών σε 

ένα ευρύ φάσµα εργασιών δείχνουν ότι η συνταγή για την επιτυχία δίνει πολύ 

µεγαλύτερο βάρος στις συναισθηµατικές από ότι στις γνωστικές ικανότητες. 

Άτοµα που εργάζονται σε πολύ διαφορετικούς µεταξύ τους τοµείς, έχουν 

σχεδόν ταυτόσηµο µέσο όρο συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Η µόνη οµάδα 

ατόµων που έχει την τάση να σηµειώνει υψηλότερη βαθµολογία είναι εκείνη 

που απασχολείται στην εξυπηρέτηση πελατών. Φαίνεται ότι το υψηλό επίπεδο 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης αποτελεί θέµα επιβίωσης σε αυτό το 

επάγγελµα. Τέλος, η µόνη οµάδα που σηµειώνει αρκετά χαµηλότερη 

βαθµολογία από τα άλλα επαγγέλµατα είναι η οµάδα των ανέργων. 
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Οι έρευνες δείχνουν ότι η ευφυία από µόνη της δεν µπορεί να οδηγήσει έναν 

επιστήµονα στη διάκριση, αν αυτός δεν έχει την ικανότητα να επηρεάζει και να 

πείθει άλλους και αν δεν διαθέτει την εσωτερική πειθαρχία έτσι ώστε να 

επιδιώκει την κατάκτηση προκλητικών στόχων. Ένας τεµπέλης ή λιγοµίλητος 

µεγαλοφυής, σε οποιαδήποτε εργασία, µπορεί να έχει όλες τις απαντήσεις 

µέσα στο µυαλό του, αυτό όµως ελάχιστο ρόλο παίζει εάν κανείς δεν το 

γνωρίζει ή κανείς δεν ενδιαφέρεται (Goleman 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συναισθηµατική νοηµοσύνη και εκπαίδευση 

 

5.1 Συναισθηµατική νοηµοσύνη -  ευέλικτη δεξιότητα 
 

Τα καλά νέα σχετικά µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι ότι αντίθετα από 

ότι ισχύει για τον ∆Ν µπορεί να βελτιωθεί στην πορεία της ζωής µας. Η έννοια 

της συναισθηµατικής νοηµοσύνης εξήγησε γιατί δύο άνθρωποι που έχουν τον 

ίδιο ∆Ν ενδέχεται να φτάσουν σε διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας. ∆εν υπάρχει 

συσχετισµός µεταξύ ∆Ν και ΣΝ. Απλά δεν µπορούµε να προβλέψουµε τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη σύµφωνα µε το πόσο έξυπνος είναι κάποιος. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί ο ∆Ν δεν είναι ευέλικτος. Αντίθετα είναι 

καθορισµένος από τη γέννησή µας. Η απόκτηση γνώσεων, δηλαδή δεν µας 

κάνει πιο έξυπνους. Νοηµοσύνη είναι η ικανότητά µας να µαθαίνουµε και 

παραµένει η ίδια σε κάθε ηλικία. Αντίθετα, η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι 

µια ευέλικτη δεξιότητα που µαθαίνεται. Κάποιοι άνθρωποι βέβαια είναι από τη 

φύση τους πιο νοήµονες συναισθηµατικά από άλλους λόγω προσωπικότητας 

που διαµορφώνεται σε µικρή ηλικία και όπως ο ∆Ν επίσης δεν αλλάζει στην 

υπόλοιπη ζωή. Ακόµη όµως κι αν δεν έχουµε γεννηθεί µε υψηλή ΣΝ 

µπορούµε να την καλλιεργήσουµε. Σίγουρα η ωριµότητα αποτελεί 

πλεονέκτηµα όταν το ζητούµενο είναι η καλλιέργεια της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης καθώς η συναισθηµατική νοηµοσύνη αναπτύσσεται µε την ηλικία 

και την εµπειρία από την παιδική µέχρι και την ώριµη ηλικία. Έρευνες έδειξαν 

ότι αν υπάρξουν τα κατάλληλα κίνητρα οι µεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι 

µπορούν να είναι εξίσου ικανοί ή ακόµα και ικανότεροι από τους νεότερους 

στην κατάκτηση νέων επιπέδων των συναισθηµατικών ικανοτήτων (Goleman 

1998). Στους περισσότερους ανθρώπους, η αυτοεπίγνωση αυξάνεται σε όλη 

τη διάρκεια της ζωής τους και µε την πάροδο των χρόνων γίνεται πιο εύκολο 

να χειρίζονται τα συναισθήµατα και τη συµπεριφορά τους. 

Ενώ η συναισθηµατική νοηµοσύνη αυξάνει µε την ηλικία το κλειδί και το 

ουσιαστικό νόηµα της εκπαίδευσης είναι να έχουµε τη µέγιστη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη σε κάθε ηλικία. Το ζήτηµα είναι πως; 

 

5.2 Τρόποι βελτίωσης συναισθηµατικής νοηµοσύνης 
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Ο καλύτερος τρόπος να έχουµε συνολική εικόνα του ατόµου είναι να 

αξιολογήσουµε και τις τρεις αυτές παραµέτρους (∆Ν, ΣΝ και προσωπικότητα). 

Το ελπιδοφόρο, σύµφωνα µε έρευνες, είναι ότι όσο αναίσθητοι, ντροπαλοί, 

οξύθυµοι, αδέξιοι ή ασυντόνιστοι κι αν είναι κάποιοι άνθρωποι, αν τους 

δοθούν τα σωστά κίνητρα και κάνουν την κατάλληλη προσπάθεια µπορούν να 

καλλιεργήσουν τη συναισθηµατική τους νοηµοσύνη. Πίσω από την πεποίθηση 

των ειδικών ότι τα επίπεδα συναισθηµατική νοηµοσύνης ενός ανθρώπου 

µπορούν να βελτιωθούν υπάρχει η πίστη ότι ο άνθρωπος έχει τον έλεγχο των 

γεγονότων της ζωής του και µπορεί να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που του 

παρουσιάζονται. Αυτό οι ψυχολόγοι το αποκαλούν αυτο-αποτελεσµατικότητα. 

Αυτή η στάση κάνει τους ανθρώπους να χρησιµοποιούν µε τον καλύτερο 

τρόπο οποιεσδήποτε ικανότητες µπορεί να έχουν, ή να ενεργούν έτσι ώστε να 

τις αναπτύξουν. Ο Άλµπερτ Μπαντούρα, ψυχολόγος του Στάνφορντ 

συνοψίζει: «Οι πεποιθήσεις των ανθρώπων για τις ικανότητές τους έχουν µια 

βαθιά επίδραση σ’ αυτές τις ικανότητες» (Goleman 1998). Η ουσία είναι να 

επικεντρωθούµε στη δεξιότητα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στην οποία 

χωλαίνουµε και την οποία θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη για τη δουλειά µας ή 

γενικά για τη ζωή µας και να δουλέψουµε πάνω σε αυτή. 

 

Το κλειδί είναι να συνειδητοποιήσουµε τις δεξιότητες της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης και να τις χρησιµοποιούµε προς όφελός µας. Πρώτα πρέπει να 

αντιληφθούµε σε ποια δεξιότητα της ΣΝ δεν είµαστε αρκετά ικανοί και θα 

θέλαµε να τη βελτιώσουµε και να εξασκούµαστε πάνω σε αυτή δοκιµάζοντας 

εναλλακτικές συµπεριφορές. Ο νους του ανθρώπου µπορεί να εστιάσει σε 

συγκεκριµένα είδη συµπεριφοράς κάθε φορά. Η προσπάθεια βελτίωσης των 

τεσσάρων δεξιοτήτων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης παράλληλα είναι 

καταδικασµένη σε αποτυχία. Ας σηµειωθεί όµως ότι αυτοί που ξεχωρίζουν 

είναι αυτοί που διαθέτουν ικανότητες και από τις τέσσερις κατηγορίες της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης: την αυτοεπίγνωση, την αυτορύθµιση, την 

ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες. 

 

5.3 Test αξιολόγησης συναισθηµατικής νοηµοσύνης και εκπαιδευτικά 

προγράµµατα 
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Υπάρχουν διάφορα τεστ αξιολόγησης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και 

πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα µε στόχο τη βελτίωσή της. 

Κανένα κριτήριο αξιολόγησης δεν είναι τέλειο. Οι αυτο-αξιολογήσεις είναι 

ευάλωτες σε αλλοιώσεις από ανθρώπους που θέλουν να δίνουν καλή εικόνα. 

Κι όταν το θέµα είναι η αξιολόγηση της συναισθηµατικής ικανότητας, τίθεται το 

ερώτηµα αν κάποιος µε χαµηλή αυτοεπίγνωση είναι αξιόπιστος ώστε να 

αξιολογήσει µε ακρίβεια τα δικά του αδύνατα και δυνατά σηµεία. Επίσης, τα 

αποτελέσµατα µιας αυτο-αξιολόγησης µπορούν να είναι ειλικρινή και συνεπώς 

χρήσιµα αν τα άτοµα νοιώθουν σίγουρα ότι τα αποτελέσµατα θα 

χρησιµοποιηθούν για το δικό τους καλό. 

 

Σε ότι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα υπάρχουν πάρα πολλά που 

υπόσχονται τροµερές αλλαγές σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η αλήθεια 

είναι ότι καµία αλλαγή δεν επήλθε από τη µια στιγµή στην άλλη.  

Τα πιο αποτελεσµατικά προγράµµατα καταρχάς ενισχύουν την πεποίθηση 

στον ενδιαφερόµενο ότι πράγµατι µπορεί να επέλθει αλλαγή στα επίπεδα της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης του. Κατόπιν εντοπίζουν µε βάση κάποια τεστ 

αυτο-αξιολόγησης τα επίπεδα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Εντοπίζουν 

τη δεξιότητα στην οποία χωλαίνουµε και την οποία έχουµε αποφασίσει ότι 

θέλουµε να βελτιώσουµε. Κατόπιν υποδεικνύουν ότι µε την αυτοπαρατήρηση 

των καθηµερινών µας συµπεριφορών θα εντοπίσουµε αυτές που θέλουµε να 

αλλάξουµε, θα συνειδητοποιήσουµε ποιες συνθήκες – αιτίες µας οδηγούν 

στην συγκεκριµένη συµπεριφορά και τέλος µας βοηθά να βρούµε 

εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης. Η εξάσκηση είναι αυτή που θα µας 

βοηθήσει να αντικαταστήσουµε µια τάση προς µια συµπεριφορά και να 

υιοθετήσουµε µία άλλη. Στην αρχή σίγουρα θα είναι αρκετά δύσκολο όµως µε 

την συνεχή εξάσκηση νέων συµπεριφορών, το µονοπάτι της σκέψης που 

ευθύνεται για κάθε συµπεριφορά γίνεται πιο ισχυρό και έτσι στο µέλλον η 

ενεργοποίηση της νέας τάσης είναι πιο εύκολη. Σιγά-σιγά η παλιά τάση προς 

µια συµπεριφορά ατονεί και η νέα ενισχύεται έως ότου η νέα να 

µονιµοποιηθεί. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι προϊόν της επικοινωνίας 

ανάµεσα στο κέντρο λογικής και στο κέντρο συναισθηµάτων του εγκεφάλου. 
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Όταν εξασκούµε τις δεξιότητές της, ενισχύουµε αυτό το µονοπάτι (Bradberry  

and Greaves 2003). 

 

Ο χειρισµός της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στο σπίτι ή στην εργασία δεν 

είναι πλέον θέµα επιλογής. Οι οργανισµοί, στο σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο 

περιβάλλον στο οποίο όλοι δρούµε και συνυπάρχουµε, προσπαθούν 

καθηµερινά να ανακαλύψουν εκείνα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που θα 

τους οδηγήσουν στην κορυφή. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 

συνειδητοποιούν την κρισιµότητα που προσλαµβάνει η κατανόηση των 

εσωτερικών ιδιαιτεροτήτων κάθε οργανισµού και κυρίως του πιο ευαίσθητου 

παράγοντα, του ανθρώπινου στοιχείου. Στη σύγχρονη πραγµατικότητα, εάν 

θέλουµε να είµαστε επιτυχηµένοι και ικανοποιηµένοι οφείλουµε να 

µεγιστοποιήσουµε τις δεξιότητες αυτές, επειδή έχουν την ιδιότητα να 

δηµιουργούν ένα µοναδικό µείγµα λογικής και συναισθήµατος, το οποίο 

επιτυγχάνει το καλύτερο για µας αποτέλεσµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Έρευνα 

 

6.1: Σκοπός έρευνας 

 

Στα προηγούµενα κεφάλαια της εργασίας έγινε προσπάθεια συσχέτισης σε 

επίπεδο θεωρίας του τρίπτυχου άνθρωπος – συναίσθηµα – εργασιακό 

περιβάλλον όπως αυτή καταγράφεται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 

Η θεωρία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης περιλαµβάνει συγκεκριµένες 

ικανότητες και δεξιότητες που µε τη σειρά τους καθορίζουν το επίπεδο 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης του κάθε ανθρώπου. Στόχος της παρούσας 

έρευνας είναι λοιπόν να αξιολογηθεί το επίπεδο συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

στους οργανισµούς που συµµετέχουν ώστε να στοχεύσουν πιο 

αποτελεσµατικά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Για την αναζήτηση 

συσχετίσεων στον εργασιακό χώρο χρησιµοποιείται, λοιπόν, το 

ερωτηµατολόγιο αυτό-αξιολόγησης των D. Goleman, R. Boyatzis & Rhee 

(ECI). 

Συγκεκριµένα, µέσω του ερωτηµατολογίου αυτού ερευνώνται τα επίπεδα 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης των εργαζοµένων στους υπο – έρευνα 

οργανισµούς, όπως διαµορφώνεται από τις βαθµολογίες στις τέσσερις 

κλίµακες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Οι εταιρείες που συµµετέχουν 

στην έρευνα είναι ένα εκπαιδευτικό ΙΕΚ και µία εταιρεία διαχείρισης 

βιοµηχανικών αποβλήτων. Οι ερωτώµενοι είναι υπάλληλοι των παραπάνω 

εταιρειών και έχουν επιλεγεί τυχαία να απαντήσουν ανώνυµα στο 

ερωτηµατολόγιο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Στην πρώτη σελίδα του 

ερωτηµατολογίου διευκρινίζεται ο σκοπός της έρευνας και ζητείται από τους 

ερωτώµενους να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται µε δηµογραφικά 

στοιχεία απαραίτητα για την πραγµατοποίηση της έρευνας. Πιο αναλυτικά οι 

συµµετέχοντες  είχαν τη δυνατότητα να συµπληρώσουν το φύλο, την ηλικία, 

την ειδικότητά τους στην εν λόγω εταιρεία, τη χρονική διάρκεια που 

απασχολούνται στην επιχείρηση καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση. 

 

6.2 Ερευνητικά εργαλεία 

 

Η εµφάνιση διαφορετικών µοντέλων και θεωριών για τη συναισθηµατική 
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νοηµοσύνη αποδεικνύεται και από τη δηµιουργία αρκετά διαφορετικών 

ερευνητικών εργαλείων για την αξιολόγηση και µέτρησή της. Τα εργαλεία αυτά 

µπορούµε να τα διακρίνουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

 

 - Εργαλεία αυτοαναφοράς 

 

Στη συγκεκριµένη κατηγορία, οι ερευνητές που χρησιµοποιούν τα εργαλεία 

αυτοαναφοράς ζητούν από τους ίδιους τους ερωτώµενους να αξιολογήσουν 

το επίπεδο της συναισθηµατικής τους νοηµοσύνης. 

 

- Εργαλεία µέγιστης απόδοσης 

 

Τα εργαλεία µέγιστης απόδοσης λειτουργούν σε µεγάλο βαθµό, όπως και τα 

εργαλεία µέτρησης της νοητικής ικανότητας. Ο έλεγχός τους βασίζεται σε 

αντικειµενικά κριτήρια καθώς οι ερωτώµενοι καλούνται να απαντήσουν σε 

διάφορες ερωτήσεις και να δώσουν λύση σε διάφορες δοκιµασίες και οι 

απαντήσεις τους συγκρίνονται µέσα από ειδικά κριτήρια βαθµολόγησης. 

 

Κάποιοι ερευνητές όπως ο Mayer αξιολογώντας τα αποτελέσµατα ερευνών 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε βάση τα εργαλεία αυτοαναφοράς, 

επισηµαίνουν ότι οι ερωτώµενοι καταλήγουν στο να παρέχουν την ένδειξη των 

προσωπικών τους πεποιθήσεων για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη, δηλαδή 

την αντιλαµβανόµενη παρά την πραγµατική. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι τα 

εργαλεία αντικειµενικής µέτρησης ενδεχοµένως υποστηρίζουν πιο άµεση 

αξιολογική εγκυρότητα όπως ακριβώς συµβαίνει µε τις µετρήσεις  της 

γνωστικής ικανότητας. 

 

Από την άλλη πλευρά, άλλοι ερευνητές επισηµαίνουν ότι τα εργαλεία µέγιστης 

απόδοσης, περιέχουν αµφισβητήσιµες µετρήσεις καθώς για να µπορέσουν να 

αξιολογήσουν την πραγµατική ικανότητα των ατόµων, πρέπει να 

ανταποκρίνονται  σε πραγµατικά κριτήρια βαθµολόγησης, τα οποία είναι 

δύσκολο να επινοηθούν σε αυτή την περιοχή. Επιπλέον επισηµαίνεται ότι τα 

εργαλεία αυτοαναφοράς µπορούν να αξιολογήσουν µε πιο άµεσο τρόπο την 

εσωτερική εµπειρία των ατόµων, η οποία σχετίζεται µε τη συναισθηµατική 
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τους σκέψη, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να αξιολογηθεί από τα εργαλεία 

αντικειµενικής απόδοσης. Επιπρόσθετα, οι κλίµακες αυτοαναφοράς 

συγκρινόµενες µε τα εργαλεία αντικειµενικής µέτρησης είναι σχετικά πιο 

συνοπτικές και πιο εύκολες  στην εφαρµογή τους. 

 

Στο ερευνητικό µέρος της παρούσας εργασίας χρησιµοποιείται εργαλείο 

αυτοαξιολόγησης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των ερωτώµενων και 

συγκεκριµένα το εργαλείο µέτρησης Συναισθηµατικής Επάρκειας (ECI 360). 

 

6.3 Εργαλείο µέτρησης συναισθηµατικής επάρκειας (ECI 360) 

 

Οι Goleman και Boyatzis εισήγαγαν ένα εργαλείο αξιολόγησης της 

συναισθηµατικής επάρκειας, τον κατάλογο Συναισθηµατικής Επάρκειας ECI 

(Emotional Competence Inventory) στηριζόµενοι στη θεωρία της 

αποτελεσµατικής επίδοσης, η οποία ενισχύει της θεωρητική αποτύπωση της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης µέσω των συναισθηµατικών και κοινωνικών 

ικανοτήτων τις οποίες διαθέτουν τα άτοµα. Το εργαλείο αυτό, παρέχει 

πληροφορίες για εκείνα τα σηµεία όπου οι εργαζόµενοι παρουσιάζουν 

συναισθηµατικές αδυναµίες και χρειάζεται να αναπτυχθούν για να βελτιωθεί η 

εργασιακή τους απόδοση. Επίσης, το ECI είναι αρκετά διαδεδοµένο για την 

αξιολόγηση του συναισθηµατικού επιπέδου µιας επιχείρησης προκειµένου να 

εντοπιστούν οι αδυναµίες της και να βελτιωθούν µε διάφορες παρεµβάσεις 

(Πλατσίδου 2004). 

 

Σε µια πρόσφατη έκδοσή του, το ECI περιλαµβάνει 18 κλίµακες ικανότητας µε 

τέσσερις ερωτήσεις ανά κλίµακα, συνεπώς 72 συνολικά ερωτήσεις. Όλες οι 

ικανότητες οµαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες: Αυτό-επίγνωση, 

αυτοδιαχείριση, κοινωνική συνειδητοποίηση και διαχείριση σχέσεων ή 

κοινωνικές δεξιότητες και γνωστική σκέψη. Το συγκεκριµένο εργαλείο 

παρουσίασε υψηλές τιµές εγκυρότητας και αξιοπιστίας σε πολυάριθµες 

µελέτες οι οποίες προσπαθούσαν να αξιολογήσουν την προβλεπόµενη 

απόδοση εργαζοµένων σε οργανισµούς. 

 

Η κλίµακα της αυτό-επίγνωσης αποτελείται από τις ερωτήσεις 3, 8, 13, 14, 16, 
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18, 25, 45, 58 και περιλαµβάνουν τις υποκλίµακες της συναισθηµατικής 

αυτοεπίγνωσης, την υποκλίµακα της ακριβούς αυτό-αξιολόγησης και την 

υποκλίµακα της αυτοπεποίθησης. 

 

Η κλίµακα της αυτό-διαχείρισης που σχηµατίζεται από τις ερωτήσεις 2, 5, 6, 

12, 15, 17, 20, 21, 24, 26, 29, 33, 35, 40, 42, 44, 50, 60, 64, 65, 70, 

περιλαµβάνει τις υποκλίµακες του αυτό-ελέγχου, της προσαρµοστικότητας, 

της πρωτοβουλίας, της αξιοπιστίας, της ευσυνειδησίας, του προσανατολισµού 

προς την ολοκλήρωση των στόχων και την υποκλίµακα του οπτιµισµού.  

 

Η κλίµακα της κοινωνικής επίγνωσης σχηµατίζεται από τις ερωτήσεις 4, 7, 10, 

30, 32, 43, 48, 51, 52, 54, 56, 66 και περιλαµβάνει τις υποκλίµακες της 

ενσυναίσθησης, της επιχειρησιακής επίγνωσης, του προσανατολισµού προς 

την εξυπηρέτηση και την υποκλίµακα της διαπολιτισµικής επίγνωσης που 

µορφοποιείται από τις ερωτήσεις. 

 

Η κλίµακα της διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων που περιλαµβάνει τις 

ερωτήσεις 1, 6, 9, 11, 22, 24, 27, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 47, 49, 53, 57, 59, 63, 

67, 68, 69, 71, 72, εκφράζει τις υποκλίµακες της ανάπτυξης, της ηγεσίας, της 

επιρροής, της διευκόλυνσης των αλλαγών, της επικοινωνίας, της διαχείρισης 

των συγκρούσεων, της ανάπτυξης δεσµών και την υποκλίµακα της 

οµαδικότητας και της συνεργασίας. 

 

Η γνωστική κλίµακα που περιλαµβάνει τις ερωτήσεις 19, 28, 38, 46, 55, 62, 

περιγράφει τις ικανότητες συστηµατικής σκέψης και της αναγνώρισης 

παρόµοιων καταστάσεων. 

 

Το ερωτηµατολόγιο έχει ερωτήσεις που ακολουθούν την κλίµακα Likert πέντε 

διαβαθµίσεων: 

 

1. Ποτέ δεν συµπεριφέροµαι έτσι ή γίνεται αυτό 

 

2. σπάνια συµπεριφέροµαι έτσι ή γίνεται αυτό 
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3. µερικές φορές συµπεριφέροµαι έτσι ή γίνεται αυτό 

 

4. συχνά συµπεριφέροµαι έτσι ή γίνεται αυτό 

 

5. πάντα λειτουργώ και συµπεριφέροµαι έτσι ή γίνεται αυτό 

 

Επίσης, τονίζεται η ανάγκη απάντησης όλων των ερωτήσεων µε απόλυτη 

ειλικρίνεια απαντώντας σύµφωνα µε το πώς πραγµατικά συµπεριφέρονται οι 

ερωτώµενοι και όχι µε το πώς θα ήθελαν ή θα έπρεπε να συµπεριφέρονται. 

Αναφέρεται, τέλος, ρητά η προστασία της ανωνυµίας των συµµετεχόντων και 

εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα των απαντήσεων καθώς και το γεγονός ότι 

τα αποτελέσµατα της έρευνας θα χρησιµοποιηθούν µόνο για τις ανάγκες της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας και δεν θα είναι προσβάσιµα σε άλλα 

άτοµα της εταιρείας που εργάζονται ή σε τρίτους. 

 

6.4 Επεξεργασία και ανάλυση δεδοµένων 

 

Τα ερωτηµατολόγια που συγκεντρώθηκαν ήταν 101. Από αυτά 49 ανήκαν 

στον έναν οργανισµό και 52 στον δεύτερο οργανισµό. Για την επεξεργασία 

των ερωτηµατολογίων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο PASW 19 (νέα 

ονοµασία του SPSS). Αρχικά έγινε κωδικοποίηση των ερωτήσεων και 

απαντήσεων του ερωτηµατολογίου και στη συνέχεια καταχωρήθηκαν οι 

απαντήσεις των ερωτώµενων στη βάση δεδοµένων που κατασκευάστηκε. 

Ακολούθησε χειροκίνητος και ηλεκτρονικός δειγµατικός έλεγχος των 

δεδοµένων που καταχωρήθηκαν στη βάση ώστε να αφαιρεθούν τα όποια 

λάθη. Στη συνέχεια διενεργήθηκε η στατιστική ανάλυση. 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι πίνακες συχνοτήτων των 

απαντήσεων σε κάθε ερώτηση. Αρχικά δίνονται οι απαντήσεις στα ζητούµενα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια οι απαντήσεις στα υπόλοιπα 

ερωτήµατα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιλογή Missing system αντιστοιχεί σε 

µη συµπληρωµένες απαντήσεις (ελλείπουσες τιµές). Η στήλη ποσοστό 

(percent) λαµβάνει υπόψη της και τις ελλείπουσες τιµές για να υπολογίσει τα 

ποσοστά κάθε κατηγορίας ενώ η στήλη ισχύων ποσοστό (valid percent) όχι. 
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1. Ηλικία 

Age 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

18-30 35 34.7 35.0 35.0 

30-40 48 47.5 48.0 83.0 

40-50 14 13.9 14.0 97.0 

50-65 3 3.0 3.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

2. Φύλο 

Sex 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Man 40 39.6 40.0 40.0 

Woman 60 59.4 60.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

3. Σπουδές 

Studies 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Anoteres 7 6.9 7.1 7.1 

Anotates 52 51.5 52.5 59.6 

Metaptihiako 34 33.7 34.3 93.9 

PhD 6 5.9 6.1 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

4. Χρόνια στην Εταιρεία 

Proypiresia 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

0-5 55 54.5 57.3 57.3 

6-10 29 28.7 30.2 87.5 

11-15 3 3.0 3.1 90.6 

16-20 6 5.9 6.3 96.9 

21-ano 3 3.0 3.1 100.0 

Valid 

Total 96 95.0 100.0  

Missing System 5 5.0   

Total 101 100.0   

 

5. Επαγγελµατική ειδικότητα 

Eidikotita 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Ekpaideytikos 34 33.7 41.0 41.0 

Dioikisi 8 7.9 9.6 50.6 

Mihanikos 23 22.8 27.7 78.3 

Logistis 6 5.9 7.2 85.5 

Dioikitikoi ipalliloi 12 11.9 14.5 100.0 

Valid 

Total 83 82.2 100.0  

Missing System 18 17.8   

Total 101 100.0   

 

6. Οικογενειακή κατάσταση 

Oik_kat 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pantremenos 51 50.5 52.6 52.6 

anipandros 42 41.6 43.3 95.9 

Diazeumenos 4 4.0 4.1 100.0 

Valid 

Total 97 96.0 100.0  

Missing System 4 4.0   

Total 101 100.0   

 

7. Προκαλώ τη  συµµετοχή σε  δραστηριότητες / Projects 

Sm_drast 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Pote 1 1.0 1.0 1.0 

Spania 11 10.9 10.9 11.9 

Merikes fores 32 31.7 31.7 43.6 

Syhna 38 37.6 37.6 81.2 

Panta 19 18.8 18.8 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  

 

8. Κάνω  πράξη αυτά  για  τα  όποια  δεσµεύοµαι 

Kano_praxi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 2 2.0 2.0 2.0 

Merikes fores 10 9.9 9.9 11.9 

Syhna 37 36.6 36.6 48.5 

Panta 52 51.5 51.5 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  

 

9. Μπορώ να παρουσιάσω τον εαυτό µου µε  σιγουριά και  χωρίς δισταγµούς 

Parousiasi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 4 4.0 4.0 4.0 

Merikes fores 21 20.8 21.0 25.0 

Syhna 46 45.5 46.0 71.0 

Panta 29 28.7 29.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

10. Μπορώ να καταλάβω µε ακρίβεια τη διάθεση του άλλου ή τα µη λεκτικά 

σήµατα που στέλνει 

Diathesi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 2 2.0 2.0 2.0 

Merikes fores 28 27.7 28.0 30.0 

Syhna 53 52.5 53.0 83.0 

Valid 

Panta 17 16.8 17.0 100.0 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 63 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

11. Περιµένω ότι η επίτευξη ενός στόχου περνά από εµπόδια 

Epiteyxi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 3 3.0 3.0 3.0 

Merikes fores 20 19.8 19.8 22.8 

Syhna 27 26.7 26.7 49.5 

Panta 51 50.5 50.5 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  

 

12. ∆ιατηρώ σχέσεις συνεργασίας στον εργασιακό µου χώρο 

Sxeseis 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 2 2.0 2.0 2.0 

Merikes fores 15 14.9 15.0 17.0 

Syhna 47 46.5 47.0 64.0 

Panta 36 35.6 36.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

13. Είµαι προσανατολισµένος στην ικανοποίηση των πελατών και των άλλων 

γενικότερα 

Ikanopoiisi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 1 1.0 1.0 1.0 

Merikes fores 18 17.8 17.8 18.8 

Syhna 45 44.6 44.6 63.4 

Panta 37 36.6 36.6 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  
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14. Αυτοσαρκάζοµαι 

Autosarkazomai 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 3 3.0 3.0 3.0 

Spania 11 10.9 11.0 14.0 

Merikes fores 24 23.8 24.0 38.0 

Syhna 36 35.6 36.0 74.0 

Panta 26 25.7 26.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

15. Αποµακρύνω τα εµπόδια για να γίνουν αλλαγές 

Empodia 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 4 4.0 4.0 4.0 

Merikes fores 33 32.7 32.7 36.6 

Syhna 47 46.5 46.5 83.2 

Panta 17 16.8 16.8 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  

 

16. Αντιλαµβάνοµαι τις πολιτικές δυνάµεις και διεργασίες στο περιβάλλον 

εργασίας µου 

Politikes 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 4 4.0 4.0 4.0 

Merikes fores 27 26.7 26.7 30.7 

Syhna 56 55.4 55.4 86.1 

Panta 14 13.9 13.9 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  

 

17. Φέρνω τις διαφωνίες στο προσκήνιο 

Diafonies 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Pote 6 5.9 6.1 6.1 

Spania 19 18.8 19.2 25.3 

Merikes fores 37 36.6 37.4 62.6 

Syhna 27 26.7 27.3 89.9 

Panta 10 9.9 10.1 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

18. Παίρνω ρίσκα αφού τα υπολογίζω καλά 

Riska 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 8 7.9 7.9 7.9 

Merikes fores 37 36.6 36.6 44.6 

Syhna 44 43.6 43.6 88.1 

Panta 12 11.9 11.9 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  

 

19. Η παρουσία µου γίνεται αισθητή πχ. σε µια οµάδα εργασίας 

Parousia 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 4 4.0 4.0 4.0 

Merikes fores 23 22.8 23.0 27.0 

Syhna 49 48.5 49.0 76.0 

Panta 24 23.8 24.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

20. Έχω επίγνωση των ικανοτήτων και των αδυναµιών µου 

Epignosi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Merikes fores 8 7.9 7.9 7.9 

Syhna 52 51.5 51.5 59.4 

Valid 

Panta 41 40.6 40.6 100.0 
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Epignosi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Merikes fores 8 7.9 7.9 7.9 

Syhna 52 51.5 51.5 59.4 

Panta 41 40.6 40.6 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

21. Προτιµώ να ενεργώ παρά να περιµένω 

Energo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 1 1.0 1.0 1.0 

Merikes fores 23 22.8 23.0 24.0 

Syhna 50 49.5 50.0 74.0 

Panta 26 25.7 26.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

22. Γνωρίζω τι αισθάνοµαι και για ποιο λόγο 

Aisthanomai 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 3 3.0 3.0 3.0 

Merikes fores 22 21.8 21.8 24.8 

Syhna 41 40.6 40.6 65.3 

Panta 35 34.7 34.7 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  

 

23. ∆εν προσποιούµαι για το τι άνθρωπος είµαι 

Prospioumai 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 4 4.0 4.0 4.0 

Spania 4 4.0 4.0 7.9 

Merikes fores 11 10.9 10.9 18.8 

Valid 

Syhna 28 27.7 27.7 46.5 
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Panta 54 53.5 53.5 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

24. Αντιλαµβάνοµαι τη σχέση ανάµεσα σ' αυτά που σκέφτοµαι και αισθάνοµαι 

και σε αυτά που λέω και κάνω 

Sxesi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 2 2.0 2.0 2.0 

Merikes fores 13 12.9 12.9 14.9 

Syhna 46 45.5 45.5 60.4 

Panta 40 39.6 39.6 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  

 

25. Αναγνωρίζω επαναλαµβανόµενα µοτίβα σε καταστάσεις ή πληροφορίες 

Motiva 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 1 1.0 1.0 1.0 

Merikes fores 18 17.8 18.0 19.0 

Syhna 53 52.5 53.0 72.0 

Panta 28 27.7 28.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

26. ∆εν αγχώνοµαι 

Aghonomai 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 11 10.9 10.9 10.9 

Spania 25 24.8 24.8 35.6 

Merikes fores 38 37.6 37.6 73.3 

Syhna 20 19.8 19.8 93.1 

Panta 7 6.9 6.9 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  

 

27. Θέτω στόχους που µπορούν να µετρηθούν 
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Stoxous 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 5 5.0 5.0 5.0 

Merikes fores 33 32.7 32.7 37.6 

Syhna 51 50.5 50.5 88.1 

Panta 12 11.9 11.9 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  

 

28. Εµπνέω τους άλλους καθώς παρουσιάζω ένα όραµα 

Empneo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 1 1.0 1.0 1.0 

Spania 10 9.9 10.0 11.0 

Merikes fores 39 38.6 39.0 50.0 

Syhna 39 38.6 39.0 89.0 

Panta 11 10.9 11.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

29. Χειρίζοµαι πονηρά καταστάσεις µε πολλαπλές απαιτήσεις από εµένα 

Ponira 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 17 16.8 17.2 17.2 

Spania 34 33.7 34.3 51.5 

Merikes fores 28 27.7 28.3 79.8 

Syhna 13 12.9 13.1 92.9 

Panta 7 6.9 7.1 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

30. Όταν παρουσιάζω κάτι προσπαθώ να τους κάνω όλους συµµέτοχους 

Parousiazo 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 3 3.0 3.1 3.1 

Spania 2 2.0 2.0 5.1 

Merikes fores 40 39.6 40.8 45.9 

Syhna 42 41.6 42.9 88.8 

Panta 11 10.9 11.2 100.0 

Valid 

Total 98 97.0 100.0  

Missing System 3 3.0   

Total 101 100.0   

 

31. Κρατώ ανοιχτή στάση σε σχόλια και πληροφορίες που αφορούν τον εαυτό 

µου 

Anoixti 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 9 8.9 9.1 9.1 

Merikes fores 27 26.7 27.3 36.4 

Syhna 43 42.6 43.4 79.8 

Panta 20 19.8 20.2 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

32. Σε µια κατάσταση ψάχνω περισσότερο για τις δυνατότητες παρά για τα 

εµπόδια 

Dinatotites 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 7 6.9 7.0 7.0 

Merikes fores 22 21.8 22.0 29.0 

Syhna 47 46.5 47.0 76.0 

Panta 24 23.8 24.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

33. Παρακινώ τους άλλους προκαλώντας τους τα κατάλληλα συναισθήµατα 
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Parakino 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 2 2.0 2.0 2.0 

Spania 3 3.0 3.0 5.0 

Merikes fores 30 29.7 30.0 35.0 

Syhna 52 51.5 52.0 87.0 

Panta 13 12.9 13.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

34. Εξηγώ πολλαπλά γεγονότα σαν µια σειρά από αιτίες & αποτελέσµατα 

Exigo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 2 2.0 2.0 2.0 

Merikes fores 32 31.7 32.0 34.0 

Syhna 51 50.5 51.0 85.0 

Panta 15 14.9 15.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

35. Εργάζοµαι µε οργάνωση και προσοχή 

Ergazomai 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 4 4.0 4.0 4.0 

Merikes fores 13 12.9 13.0 17.0 

Syhna 54 53.5 54.0 71.0 

Panta 29 28.7 29.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

36. Εντοπίζω µε ακρίβεια τις σχέσεις - κλειδιά στο περιβάλλον εργασίας µου 

Entopizo 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 7 6.9 7.0 7.0 

Merikes fores 24 23.8 24.0 31.0 

Syhna 53 52.5 53.0 84.0 

Panta 16 15.8 16.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

37. Προκαλώ τη σύµφωνη γνώµη & την υποστήριξη των άλλων για διάφορα 

θέµατα 

Prokalo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 7 6.9 7.0 7.0 

Merikes fores 27 26.7 27.0 34.0 

Syhna 54 53.5 54.0 88.0 

Panta 12 11.9 12.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

38. Χρησιµοποιώ τη διαφορετικότητα για να εµβαθύνω στα πράγµατα 

Diaforetikotita 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 3 3.0 3.0 3.0 

Spania 11 10.9 11.0 14.0 

Merikes fores 27 26.7 27.0 41.0 

Syhna 43 42.6 43.0 84.0 

Panta 16 15.8 16.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

39. Ψάχνω για τις απαραίτητες πληροφορίες ακόµα και µε ανορθόδοξες 

µεθόδους 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 72 

Plirofories 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 9 8.9 9.0 9.0 

Spania 18 17.8 18.0 27.0 

Merikes fores 35 34.7 35.0 62.0 

Syhna 26 25.7 26.0 88.0 

Panta 12 11.9 12.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

40. ∆ηµιουργώ στενές φιλίες ανάµεσα στον κύκλο µου 

Stenes 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 2 2.0 2.0 2.0 

Spania 15 14.9 15.2 17.2 

Merikes fores 39 38.6 39.4 56.6 

Syhna 32 31.7 32.3 88.9 

Panta 11 10.9 11.1 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

41. Παίρνω αποφάσεις που βασίζονται σε ηθικές αρχές & αξίες ακόµα και αν 

δεν είναι ευχάριστες 

Apofaseis 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 1 1.0 1.0 1.0 

Merikes fores 16 15.8 16.2 17.2 

Syhna 47 46.5 47.5 64.6 

Panta 35 34.7 35.4 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   
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42. Παρέχω ανατροφοδότηση στους άλλους για να βελτιωθούν 

Parexo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 2 2.0 2.0 2.0 

Spania 6 5.9 6.1 8.1 

Merikes fores 21 20.8 21.2 29.3 

Syhna 49 48.5 49.5 78.8 

Panta 21 20.8 21.2 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

43. Πείθω τους άλλους υποδεικνύοντάς τους τι έχουν να κερδίσουν κάθε φορά 

Pitho 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 1 1.0 1.0 1.0 

Spania 8 7.9 8.0 9.0 

Merikes fores 35 34.7 35.0 44.0 

Syhna 42 41.6 42.0 86.0 

Panta 14 13.9 14.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

44. Χρησιµοποιώ παραδείγµατα & µεταφορές για να εξηγήσω διάφορες 

καταστάσεις 

Xrisimopoio 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 8 7.9 8.0 8.0 

Merikes fores 25 24.8 25.0 33.0 

Syhna 42 41.6 42.0 75.0 

Panta 25 24.8 25.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   
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45. Στις παρουσιάσεις χρησιµοποιώ µη λεκτικά στοιχεία επικοινωνίας για να 

εκφράσω συναισθήµατα που υποστηρίζουν αυτά που λέω 

Lektika 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 3 3.0 3.0 3.0 

Spania 10 9.9 10.0 13.0 

Merikes fores 39 38.6 39.0 52.0 

Syhna 35 34.7 35.0 87.0 

Panta 13 12.9 13.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

46. Χειρίζοµαι µε ευκολία καταστάσεις όπου συµβαίνουν ραγδαίες αλλαγές και 

ανακατατάξεις των προτεραιοτήτων που υπάρχουν 

Xeirizomai 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 16 15.8 16.2 16.2 

Merikes fores 30 29.7 30.3 46.5 

Syhna 41 40.6 41.4 87.9 

Panta 12 11.9 12.1 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

47. Στις παρουσιάσεις µου χρησιµοποιώ παραδείγµατα & οπτικά βοηθήµατα 

για να ξεκαθαρίσω τυχόν σκοτεινά σηµεία 

parousiaseis 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 1 1.0 1.0 1.0 

Spania 13 12.9 13.1 14.1 

Merikes fores 26 25.7 26.3 40.4 

Syhna 43 42.6 43.4 83.8 

Valid 

Panta 16 15.8 16.2 100.0 
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Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

48. Έχω κατά κανόνα θετικές προσδοκίες από τους άλλους 

thetikes 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 1 1.0 1.0 1.0 

Spania 3 3.0 3.0 4.0 

Merikes fores 20 19.8 20.0 24.0 

Syhna 53 52.5 53.0 77.0 

Panta 23 22.8 23.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

49. Σέβοµαι και διατηρώ καλές σχέσεις µε ανθρώπους µε διάφορα 

Backgrounds 

Sevomai 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 3 3.0 3.0 3.0 

Merikes fores 12 11.9 12.0 15.0 

Syhna 50 49.5 50.0 65.0 

Panta 35 34.7 35.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

50. Ελέγχω τυχόν παρορµητικές µου αντιδράσεις και τις περιορίζω 

Elegxo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 11 10.9 11.0 11.0 

Merikes fores 36 35.6 36.0 47.0 

Syhna 38 37.6 38.0 85.0 

Valid 

Panta 15 14.9 15.0 100.0 
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Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

51. Αναγνωρίζω το πώς τα συναισθήµατά µου επηρεάζουν την απόδοσή µου 

Anagnorizo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 7 6.9 7.1 7.1 

Merikes fores 21 20.8 21.2 28.3 

Syhna 44 43.6 44.4 72.7 

Panta 27 26.7 27.3 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

52. Θέτω προτεραιότητες ανάµεσα σε τρεις τουλάχιστον εναλλακτικές λύσεις 

proteraiotites 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 7 6.9 7.0 7.0 

Merikes fores 34 33.7 34.0 41.0 

Syhna 49 48.5 49.0 90.0 

Panta 10 9.9 10.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

53. Έχω αναπτύξει ένα διαδεδοµένο ανεπίσηµο δίκτυο συνεργατών 

diktyo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 7 6.9 7.1 7.1 

Spania 15 14.9 15.2 22.2 

Merikes fores 33 32.7 33.3 55.6 

Syhna 33 32.7 33.3 88.9 

Panta 11 10.9 11.1 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   
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diktyo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 7 6.9 7.1 7.1 

Spania 15 14.9 15.2 22.2 

Merikes fores 33 32.7 33.3 55.6 

Syhna 33 32.7 33.3 88.9 

Panta 11 10.9 11.1 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

54. Καταλαβαίνω τις αξίες και τη γενικότερη κουλτούρα µιας οµάδας ή 

εταιρείας 

axies 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 2 2.0 2.0 2.0 

Spania 1 1.0 1.0 3.0 

Merikes fores 23 22.8 23.0 26.0 

Syhna 53 52.5 53.0 79.0 

Panta 21 20.8 21.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

55. Στις οµάδες που συµµετέχω βοηθώ στην ανάπτυξη ξεχωριστής 

ταυτότητας & οµαδικού πνεύµατος 

omades 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 6 5.9 6.0 6.0 

Merikes fores 18 17.8 18.0 24.0 

Syhna 51 50.5 51.0 75.0 

Panta 25 24.8 25.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   
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56. Κρατώ θετική και σταθερή στάση ακόµα και σε δύσκολες καταστάσεις 

stasi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 1 1.0 1.0 1.0 

Spania 2 2.0 2.0 3.0 

Merikes fores 25 24.8 25.0 28.0 

Syhna 47 46.5 47.0 75.0 

Panta 25 24.8 25.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

57. Φροντίζω τα προϊόντα και υπηρεσίες µας να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες του κόσµου 

frontizo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 2 2.0 2.0 2.0 

Spania 1 1.0 1.0 3.0 

Merikes fores 17 16.8 17.2 20.2 

Syhna 44 43.6 44.4 64.6 

Panta 35 34.7 35.4 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

58. Θέτω σε αµφισβήτηση τις προκαταλήψεις και την έλλειψη ανεκτικότητας 

theto 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 1 1.0 1.0 1.0 

Spania 5 5.0 5.1 6.1 

Merikes fores 27 26.7 27.3 33.3 

Syhna 39 38.6 39.4 72.7 

Panta 27 26.7 27.3 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  
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Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

59. Λειτουργώ γενικά σαν µέντορας και καθοδηγητής 

leitourgo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 6 5.9 6.1 6.1 

Spania 12 11.9 12.2 18.4 

Merikes fores 34 33.7 34.7 53.1 

Syhna 36 35.6 36.7 89.8 

Panta 10 9.9 10.2 100.0 

Valid 

Total 98 97.0 100.0  

Missing System 3 3.0   

Total 101 100.0   

 

60. Καταλαβαίνω τους λόγους για τη συµπεριφορά των άλλων 

symperifora 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 1 1.0 1.0 1.0 

Spania 5 5.0 5.1 6.1 

Merikes fores 34 33.7 34.3 40.4 

Syhna 43 42.6 43.4 83.8 

Panta 16 15.8 16.2 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

61. Εξηγώ µια κατάσταση στο παρόν αναλύοντας µια παλαιότερη κατάσταση 

palaioteri 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 1 1.0 1.0 1.0 

Spania 4 4.0 4.0 5.0 

Merikes fores 31 30.7 31.0 36.0 

Syhna 47 46.5 47.0 83.0 

Panta 17 16.8 17.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  
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Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

62. Ακούω µε προσοχή 

akouo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Merikes fores 16 15.8 16.0 16.0 

Syhna 43 42.6 43.0 59.0 

Panta 41 40.6 41.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

63. Καλλιεργώ εύκολα δεσµούς που σχετίζονται µε κάποια συγκεκριµένη 

δραστηριότητα ή project 

desmous 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 1 1.0 1.0 1.0 

Spania 5 5.0 5.0 6.0 

Merikes fores 27 26.7 27.0 33.0 

Syhna 48 47.5 48.0 81.0 

Panta 19 18.8 19.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

64. Πιστεύω ότι εγώ έχω τις περισσότερες ικανότητες για κάποια εργασία 

ikanotites 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 2 2.0 2.0 2.0 

Spania 9 8.9 9.0 11.0 

Merikes fores 49 48.5 49.0 60.0 

Syhna 26 25.7 26.0 86.0 

Panta 14 13.9 14.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   
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ikanotites 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 2 2.0 2.0 2.0 

Spania 9 8.9 9.0 11.0 

Merikes fores 49 48.5 49.0 60.0 

Syhna 26 25.7 26.0 86.0 

Panta 14 13.9 14.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

65. Έχω την ικανότητα να περιµένω τις αντιδράσεις και ανάλογα να 

προσαρµόζω τη δική µου στάση 

antidraseis 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 9 8.9 9.0 9.0 

Merikes fores 37 36.6 37.0 46.0 

Syhna 41 40.6 41.0 87.0 

Panta 13 12.9 13.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

66. Σε περιπτώσεις µεγάλων αλλαγών προσαρµόζω ανάλογα την προσέγγιση 

σε ένα θέµα, τα σχέδια και τη συµπεριφορά µου 

prosarmozo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 3 3.0 3.0 3.0 

Merikes fores 26 25.7 26.3 29.3 

Syhna 47 46.5 47.5 76.8 

Panta 23 22.8 23.2 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   
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67. ∆εν αποφεύγω την αντιµετώπιση και τον έλεγχο ανήθικων συµπεριφορών 

από άλλους 

anithikon 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 5 5.0 5.1 5.1 

Spania 14 13.9 14.1 19.2 

Merikes fores 18 17.8 18.2 37.4 

Syhna 40 39.6 40.4 77.8 

Panta 22 21.8 22.2 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

68. Αποσαφηνίζω περίπλοκα γεγονότα µέσα από την περιγραφή ενός 

συστήµατος ή µε τη βοήθεια ενός διαγράµµατος ροής (Flow chart ) 

aposafinizo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 8 7.9 8.1 8.1 

Spania 17 16.8 17.2 25.3 

Merikes fores 30 29.7 30.3 55.6 

Syhna 31 30.7 31.3 86.9 

Panta 13 12.9 13.1 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

69. Συµβάλλω στη δηµιουργία ενός φιλικού κλίµατος συνεργασίας 

simbalo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 3 3.0 3.0 3.0 

Merikes fores 19 18.8 19.0 22.0 

Syhna 40 39.6 40.0 62.0 

Panta 38 37.6 38.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   
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simbalo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 3 3.0 3.0 3.0 

Merikes fores 19 18.8 19.0 22.0 

Syhna 40 39.6 40.0 62.0 

Panta 38 37.6 38.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

70. ∆ίνω προσοχή και στις λεπτοµέρειες 

prosoxi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 2 2.0 2.0 2.0 

Spania 1 1.0 1.0 3.0 

Merikes fores 13 12.9 13.0 16.0 

Syhna 52 51.5 52.0 68.0 

Panta 32 31.7 32.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

71. Έχω την ελπίδα ότι το µέλλον θα είναι καλύτερο από το παρελθόν 

mellon 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 1 1.0 1.0 1.0 

Spania 2 2.0 2.0 3.0 

Merikes fores 14 13.9 14.0 17.0 

Syhna 47 46.5 47.0 64.0 

Panta 36 35.6 36.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

72. Αυτοί που µπορώ να βοηθήσω έχουν πρόσβαση σε µένα 

prosvasi 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 1 1.0 1.0 1.0 

Merikes fores 18 17.8 18.0 19.0 

Syhna 44 43.6 44.0 63.0 

Panta 37 36.6 37.0 100.0 

Valid 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

73. Ηγούµαι προσωπικά προσπαθειών για την πραγµατοποίηση αλλαγών 

igoumai 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 6 5.9 5.9 5.9 

Merikes fores 26 25.7 25.7 31.7 

Syhna 60 59.4 59.4 91.1 

Panta 9 8.9 8.9 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  

 

74. Προσπαθώ να εφιστήσω την προσοχή των άλλων στην ανάγκη για την 

πραγµατοποίηση αλλαγών 

allagon 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Spania 4 4.0 4.0 4.0 

Merikes fores 25 24.8 25.3 29.3 

Syhna 49 48.5 49.5 78.8 

Panta 21 20.8 21.2 100.0 

Valid 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

75. Βοηθώ στην αποκλιµάκωση έντονων καταστάσεων - κρίσεων 

apoklimakosi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Spania 2 2.0 2.0 2.0 
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Merikes fores 24 23.8 23.8 25.7 

Syhna 53 52.5 52.5 78.2 

Panta 22 21.8 21.8 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

76. ∆ε διστάζω να παραβιάσω τους κανόνες όταν είναι αναγκαίο 

kanones 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 4 4.0 4.0 4.0 

Spania 18 17.8 17.8 21.8 

Merikes fores 31 30.7 30.7 52.5 

Syhna 29 28.7 28.7 81.2 

Panta 19 18.8 18.8 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  

 

77. Σε µια σύγκρουση προσπαθώ να γίνουν γνωστές σε όλους όλες οι θέσεις 

που υπάρχουν 

sigrousi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 2 2.0 2.0 2.0 

Spania 5 5.0 5.0 6.9 

Merikes fores 27 26.7 26.7 33.7 

Syhna 40 39.6 39.6 73.3 

Panta 27 26.7 26.7 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  

 

78. Μπορώ και αναγνωρίζω ειδικές ικανότητες στους άλλους 

eidikes 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Pote 1 1.0 1.0 1.0 

Spania 3 3.0 3.0 4.0 

Merikes fores 13 12.9 12.9 16.8 

Syhna 62 61.4 61.4 78.2 

Panta 22 21.8 21.8 100.0 

Valid 

Total 101 100.0 100.0  
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Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση των απαντήσεων σχετικά µε τις πέντε 

κατηγορίες (Αυτό-επίγνωση, αυτοδιαχείριση, κοινωνική συνειδητοποίηση και 

διαχείριση σχέσεων ή κοινωνικές δεξιότητες και γνωστική σκέψη) έγινε ο 

υπολογισµός τους. Συγκεκριµένα για κάθε κατηγορία έγινε άθροιση των 

απαντήσεων των ερωτήσεων για κάθε ερωτώµενο και το αποτέλεσµα 

διαιρέθηκε µε το πλήθος των ερωτήσεων. Ουσιαστικά δηλαδή υπολογίστηκε ο 

µέσος όρος των απαντήσεων που αποτελούν κάθε κατηγορία. 

 

Στη συνέχεια έγινε µια ανάλυση συσχετίσεων για τις πέντε κατηγορίες: Αυτό-

επίγνωση, αυτοδιαχείριση, κοινωνική συνειδητοποίηση και διαχείριση 

σχέσεων ή κοινωνικές δεξιότητες και γνωστική σκέψη και τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

 

Correlations 

 
Autoepigno

si 

Autodiaxeiri

si 

Koinoniki_ep

ignosi 

Diaprosopikes

_sxeseis 

Sistimatiki_

skepsi 

Pearson Correlation 1 .688
**
 .743

**
 .612

**
 .560

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

Autoepignosi 

N 96 89 92 84 94 

Pearson Correlation .688
**
 1 .799

**
 .761

**
 .596

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

Autodiaxeirisi 

N 89 93 89 84 91 

Pearson Correlation .743
**
 .799

**
 1 .730

**
 .630

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

Koinoniki_epig

nosi 

N 92 89 96 84 94 

Pearson Correlation .612
**
 .761

**
 .730

**
 1 .711

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

Diaprosopikes_

sxeseis 

N 84 84 84 87 85 

Pearson Correlation .560
**
 .596

**
 .630

**
 .711

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

Sistimatiki_ske

psi 

N 94 91 94 85 98 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι όλες οι συσχετίσεις είναι θετικές µε 

µεγάλες τιµές και επιπλέον ότι όλες είναι ισχυρά στατιστικά σηµαντικές (όλες 
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οι p τιµές είναι 0.000). Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ των πέντε µεταβλητών.  

 

Στη συνέχεια γίνεται διερεύνηση για το αν οι τιµές των πέντε µεταβλητών 

επηρεάζονται από τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Για να γίνει ο έλεγχος 

αυτός επιλέγεται η µέθοδος ANOVA και ως εξαρτηµένη µεταβλητή 

χρησιµοποιείται κάθε φορά µια από τις πέντε µεταβλητές και ως ανεξάρτητη 

µια από τις δηµογραφικές µεταβλητές. Τα αποτελέσµατα για τις πέντε 

µεταβλητές ως προς την ηλικία δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.471 3 .490 2.928 .038 

Within Groups 15.406 92 .167   

Autoepignosi 

Total 16.876 95    

Between Groups 1.745 3 .582 4.143 .009 

Within Groups 12.355 88 .140   

Autodiaxeirisi 

Total 14.100 91    

Between Groups 1.615 3 .538 2.521 .063 

Within Groups 19.427 91 .213   

Koinoniki_epign

osi 

Total 21.041 94    

Between Groups .422 3 .141 .626 .601 

Within Groups 18.687 83 .225   

Diaprosopikes_s

xeseis 

Total 19.109 86    

Between Groups .063 3 .021 .082 .970 

Within Groups 24.089 93 .259   

Sistimatiki_skep

si 

Total 24.152 96    

 

Από τα αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι οι p τιµές για την Αυτοεπίγνωση και 

την αυτοδιαχείριση είναι µικρότερες από 0.05 συνεπώς οι απαντήσεις σε 

αυτές τις δυο µεταβλητές επηρεάζονται από την ηλικιακή κατηγορία. Πρέπει 

να σηµειωθεί ότι η p τιµή για την κοινωνική επίγνωση είναι οριακά µεγαλύτερη 

από 0.05 (η τιµή είναι 0.063) συνεπώς συµπεραίνουµε ότι οριακά δεν υπάρχει 

επίδραση της ηλικίας και σε αυτήν την µεταβλητή. 
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Τα αποτελέσµατα για τις πέντε µεταβλητές ως προς το φύλο δίνονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .268 1 .268 1.515 .221 

Within Groups 16.609 94 .177   

Autoepignosi 

Total 16.876 95    

Between Groups .227 1 .227 1.475 .228 

Within Groups 13.873 90 .154   

Autodiaxeirisi 

Total 14.100 91    

Between Groups .056 1 .056 .250 .618 

Within Groups 20.985 93 .226   

Koinoniki_epign

osi 

Total 21.041 94    

Between Groups .594 1 .594 2.728 .102 

Within Groups 18.515 85 .218   

Diaprosopikes_s

xeseis 

Total 19.109 86    

Between Groups 1.231 1 1.231 5.101 .026 

Within Groups 22.922 95 .241   

Sistimatiki_skep

si 

Total 24.152 96    

 

Από τα αποτελέσµατα συµπεραίνουµε ότι µόνο η Συστηµατική σκέψη 

επηρεάζεται από το φύλο γιατί p=0.026<0.05=α. 

 

Τα αποτελέσµατα για τις πέντε µεταβλητές ως προς τις σπουδές δίνονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .483 3 .161 .896 .447 

Within Groups 16.371 91 .180   

Autoepignosi 

Total 16.855 94    

Between Groups .539 3 .180 1.166 .327 

Within Groups 13.561 88 .154   

Autodiaxeirisi 

Total 14.100 91    

Between Groups .155 3 .052 .225 .879 Koinoniki_epigno

si Within Groups 20.700 90 .230   
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Total 20.855 93    

Between Groups .545 3 .182 .813 .490 

Within Groups 18.564 83 .224   

Diaprosopikes_s

xeseis 

Total 19.109 86    

Between Groups .975 3 .325 1.355 .261 

Within Groups 22.071 92 .240   

Sistimatiki_skeps

i 

Total 23.046 95    

 

∆ιαπιστώνουµε ότι καµιά από τις πέντε µεταβλητές δεν επηρεάζεται από τις 

σπουδές αφού όλες οι p τιµές είναι µεγαλύτερες από 0.05. 

 

Τα αποτελέσµατα για τις πέντε µεταβλητές ως προς την προϋπηρεσία 

δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .259 4 .065 .365 .833 

Within Groups 15.442 87 .177   

Autoepignosi 

Total 15.700 91    

Between Groups .457 4 .114 .751 .560 

Within Groups 12.631 83 .152   

Autodiaxeirisi 

Total 13.088 87    

Between Groups 1.133 4 .283 1.345 .260 

Within Groups 18.108 86 .211   

Koinoniki_epigno

si 

Total 19.241 90    

Between Groups .766 4 .191 .964 .432 

Within Groups 15.488 78 .199   

Diaprosopikes_s

xeseis 

Total 16.253 82    

Between Groups .355 4 .089 .357 .839 

Within Groups 21.859 88 .248   

Sistimatiki_skeps

i 

Total 22.214 92    

 

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε ότι καµιά µεταβλητή δεν επηρεάζεται 

από την προϋπηρεσία αφού όλες οι p τιµές είναι µεγαλύτερες από 0.05. 

 

Τα αποτελέσµατα για τις πέντε µεταβλητές ως προς την ειδικότητα δίνονται 

στον ακόλουθο πίνακα: 
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ANOVA 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.077 4 .269 1.670 .166 

Within Groups 12.089 75 .161   

Autoepignosi 

Total 13.167 79    

Between Groups 1.461 4 .365 2.554 .046 

Within Groups 10.008 70 .143   

Autodiaxeirisi 

Total 11.469 74    

Between Groups 1.914 4 .479 2.347 .062 

Within Groups 15.091 74 .204   

Koinoniki_epigno

si 

Total 17.005 78    

Between Groups .163 4 .041 .207 .934 

Within Groups 13.440 68 .198   

Diaprosopikes_s

xeseis 

Total 13.603 72    

Between Groups .578 4 .144 .605 .660 

Within Groups 18.151 76 .239   

Sistimatiki_skeps

i 

Total 18.728 80    

 

Συµπεραίνουµε ότι µόνο η Αυτοδιαχείριση επηρεάζεται οριακά από την 

ειδικότητα αφού p=0.046<0.05=α. Επιπλέον η Κοινωνική επίγνωση οριακά 

δεν επηρεάζεται αφού η p τιµή είναι 0.062. 

 

Τέλος, τα αποτελέσµατα για τις πέντε µεταβλητές ως προς την οικογενειακή 

κατάσταση δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.302 2 .651 3.919 .023 

Within Groups 14.949 90 .166   

Autoepignosi 

Total 16.251 92    

Between Groups .393 2 .197 1.243 .294 

Within Groups 13.601 86 .158   

Autodiaxeirisi 

Total 13.994 88    

Between Groups .459 2 .229 1.005 .370 

Within Groups 20.311 89 .228   

Koinoniki_epign

osi 

Total 20.770 91    
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Between Groups .608 2 .304 1.344 .266 

Within Groups 18.329 81 .226   

Diaprosopikes_s

xeseis 

Total 18.938 83    

Between Groups .958 2 .479 1.897 .156 

Within Groups 22.988 91 .253   

Sistimatiki_skep

si 

Total 23.946 93    

 

Παρατηρούµε ότι µόνο η Αυτοεπίγνωση επηρεάζεται από την οικογενειακή 

κατάσταση αφού p=0.023<0.05=α. Όλες οι υπόλοιπες p τιµές είναι 

µεγαλύτερες από 0.05. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Συµπεράσµατα 

 

Σκοπός της εργασίας ήταν να αποτυπωθεί και να αξιολογηθεί κατά το δυνατόν 

καλύτερα το επίπεδο συναισθηµατικής νοηµοσύνης των υπαλλήλων σε δύο 

ελληνικές εταιρείες. Απώτερος στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι, να γίνουν 

οι συσχετίσεις µεταξύ των δεξιοτήτων αυτών (αν υπάρχουν) και να βρεθεί σε 

ποιες δεξιότητες της EQ υπάρχει υστέρηση ώστε να βρεθεί τρόπος βελτίωσής 

τους. 

 

Για να αξιολογηθούν οι απαντήσεις των ερωτώµενων σχετικά µε τις πέντε 

κατηγορίες – δεξιότητες (Αυτό-επίγνωση, αυτοδιαχείριση, κοινωνική 

συνειδητοποίηση και διαχείριση σχέσεων ή κοινωνικές δεξιότητες και 

γνωστική σκέψη) έγινε αρχικά διερεύνηση των συσχετίσεων µεταξύ των 

κατηγοριών. Από τα αποτελέσµατα διαπιστώθηκε ότι όλες οι συσχετίσεις είναι 

θετικές µε µεγάλες τιµές και ισχυρά στατιστικά σηµαντικές (όλες οι p τιµές είναι 

0.000).  

 

Το επόµενο βήµα ήταν η διερεύνηση για το αν οι τιµές των πέντε µεταβλητών 

επηρεάζονται από τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι η Αυτοεπίγνωση και η Αυτοδιαχείριση επηρεάζονται από την ηλικιακή 

κατηγορία. Επιπλέον η Συστηµατική σκέψη επηρεάζεται από το φύλο. Καµιά 

από τις πέντε µεταβλητές δεν επηρεάζεται από τις σπουδές και την 

προϋπηρεσία. Η Αυτοδιαχείριση επηρεάζεται οριακά από την ειδικότητα και η 

Αυτοεπίγνωση επηρεάζεται από την οικογενειακή κατάσταση. 
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