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Περίληψη 

Η εξγαζία απηή έρεη σο αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζε έλα δείγκα ππαιιήισλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ 

ηνκέα. Αξρηθά γίλεηαη κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ ηεο «ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο» πνπ έρεη πάληα σο άμνλα ηελ ζρέζε ηεο κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. ηε 

ζπλέρεηα ε εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζην δεκφζην 

ηνκέα, ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ηνλ νπνίν αθνξνχλ 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο. 

Βηβιία θαη άξζξα γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε θαη ην ρψξν εξγαζίαο θαζψο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζην 

δεκφζην ηνκέα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πεγέο γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο. Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην SREIT ηεζη, έλα εξγαιείν απηφ-αμηνιφγεζεο 33 εξσηήζεσλ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, πνπ απαληήζεθε απφ 53 ππαιιήινπο ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ).  

Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 53 ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ 

ππέδεημε πςειφηεξα επίπεδα αλαγλψξηζεο θαη έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κεηαμχ ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ απφ φηη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Σε ρακειφηεξε βαζκνινγία ζπγθέληξσζαλ νη εξσηψκελνη φζνλ αθνξά 

ηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Με βάζε ην θχιν, ηε ζέζε, ηνλ ππεξεζηαθφ βαζκφ θαη 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηψκελσλ δελ βξέζεθαλ ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

επηπέδνπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 
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Εισαγωγή 

ηελ πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ γηα επηπρία θαη επεκεξία, νη γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο δε θαίλεηαη λα αξθνχλ. Δπίζεκα, δίπια ζηε δηαλνεηηθή επθπΐα, ην 1990 απφ 

ηνπο Mayer θαη Salovey, έξρεηαη λα πξνζηεζεί κηα λνεκνζχλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ηνπο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο απηήο γλψζεο ζηνλ ηδησηηθφ θαη εξγαζηαθφ βίν. Η ζπλαηζζεκαηηθή 

επθπΐα  έθηνηε έγηλε αγαπεκέλν αληηθείκελν κειέηεο θαη δηείζδπζε ζηνπο θφιπνπο ηεο 

ςπρνινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ επηρεηξήζεσλ. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα θέξεη ηνλ αλαγλψζηε ζε επαθή κε ηελ 

έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ζέηνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο 

ρξεζηκφηεηά ηεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Δπηρεηξεί κηα κηθξή κφλν 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζε δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο, ειπίδνληαο πσο ζην κέιινλ ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ σο ζπλαηζζεκαηηθά λνεκφλσλ νξγαληζκψλ, ζα νδεγήζεη ζε 

εθηεηακέλε έξεπλα γχξσ απφ ην ζέκα «πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη Διιεληθφο 

Γεκφζηνο Σνκέαο». 
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Α΄ ΜΕΡΟ  

ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΝΟΗΜΟΤΝΗ 

1.1 Σι είναι η ζςναιζθημαηική νοημοζύνη: Ιζηοπική αναδπομή ηηρ έννοιαρ, 

οπιζμόρ και αξία ηηρ  

Παξφιν πνπ ν φξνο «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε» είλαη έλαο φξνο ηνλ νπνίν νη 

πεξηζζφηεξνη έρνπλ αθνχζεη, αξθεηνί είλαη νη άλζξσπνη ζηε ρψξα καο πνπ δε 

γλσξίδνπλ κε βεβαηφηεηα ηη είλαη θαη πνηα ζηνηρεία πεξηιακβάλεη, ζε πνην βαζκφ 

δηαζέηνπλ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη πψο κπνξνχλ λα ηελ αλαπηχμνπλ. Η 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη κηα πνιχπινθε αηνκηθή ηθαλφηεηα πνπ 

θιεξνλνκείηαη, αιιά θαη εμειίζζεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ. 

ήκεξα δερφκαζηε πσο ε ζπγθξφηεζε ηνπ αηφκνπ, απνηειείηαη απφ ηξεηο 

δηαθξηηέο ηθαλφηεηεο πνπ φινη δηαζέηνπκε ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ θαη νη 

νπνίεο αιιεινζπκπιεξσλφκελεο θαζνξίδνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο καο. 

Γιάγπαμμα 1.1.1: Η ζπγθξφηεζε ηνπ αηφκνπ (Bradberry, T. & Greaves, J., 2006, p.51) 

 

 

 

 

 

Γείθηεο 

Ννεκνζχλεο 

πλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε 

 

Πξνζσπηθφηεηα 
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Παξφηη ζηηο πξψηεο κειέηεο ηεο επθπΐαο θαη θαηά ηελ αλάπηπμε κνλάδσλ 

κέηξεζεο ηνπ IQ, νη ςπρνιφγνη εζηίαδαλ ζηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ε αλαγλψξηζε επαλαιακβαλφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηθαλφηεηεο 

απνκλεκφλεπζεο, ήδε απφ ην 1920 νη ςπρνιφγνη εληφπηδαλ θαη θάηη άιιν πέξα απφ ηε 

γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη ην δείθηε δηαλνεηηθήο επθπΐαο. Σν 1937 ν Robert Thorndike 

γξάθεη γηα ηελ «θνηλσληθή λνεκνζχλε» πνπ απνηειεί έλλνηα πξνπνκπφο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. To 1940 ν David Wechsler αλαθέξζεθε παξάιιεια κε 

ηα δηαλνεηηθά ζηνηρεία θαη ζε κε δηαλνεηηθά, ζηα νπνία αλαγλψξηζε πξνζσπηθνχο, 

θνηλσληθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο, θαη ήδε απφ ην 1943 πξφηεηλε πσο ηα 

ζηνηρεία απηά δε κπνξνχλ λα παξαβιεθζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζεί ε ηθαλφηεηα 

θάπνηνπ λα πεηχρεη ζηε δσή (Goleman, D. 1995). Οη επηζηήκνλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε 

ην δήηεκα ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980, εμέιημαλ ηελ ηδέα απφ κηα απιή έλλνηα ζε 

πνιιαπιή, κε πξψην ηνλ Howard  Gardner ην 1983 λα πξνηείλεη ηε ζεσξία ηεο 

«πνιιαπιήο λνεκνζχλεο». Ο Gardner επεζήκαλε ηε ζπνπδαηφηεηα δχν δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ λνεκνζχλεο: ηεο γλσζηηθήο, ηεο γλψζεο δειαδή ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ 

εαπηνχ θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο
1
.  

Σε δεθαεηία ηνπ 1980, ινηπφλ, ςπρνιφγνη φπσο ν Howard Gardner άξρηζαλ λα 

γξάθνπλ γηα «πνιιαπιή λνεκνζχλε». Δπίζεκα ν φξνο «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε» 

                                                 

1
 Μπξίληα, Β. (2008),  Management & Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε, Αζήλα : Δθδφζεηο ηακνχιε 
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δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο ςπρνιφγνπο Mayer θαη Salovey
2
 πνπ ηελ 

πεξηέγξαςαλ σο κία κνξθή θνηλσληθήο λνεκνζχλεο πνπ πεξηιακβάλεη: 

 Σελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεηο θαη λα δηαθξίλεηο ηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ζνπ 

θαη ησλ άιισλ  

 Να γλσξίδεηο ζε ηη αηζζάλεζαη θαιά, ηη ζε θάλεη λα αηζζάλεζαη άζρεκα θαη πψο 

ρξεζηκνπνηήζεηο ην «θαιά» γηα λα κεηαηξέςεηο ην «άζρεκα» 

 Να ρξεζηκνπνηείο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα θαζνδήγεζε ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

δξάζεο. 

 ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ πνιινί αζρνιήζεθαλ κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, σζηφζν ν ςπρνιφγνο Daniel Goleman πνπ δνχιεςε απφ 

θνηλνχ κε ηνλ David McClelland ζην παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard είλαη απηφο πνπ έθαλε 

ηε ζεσξία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο γλσζηή ζην επξχ θνηλφ, γξάθνληαο βηβιία 

κεγάιεο απήρεζεο ζηα νπνία „απνδείθλπε‟ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο. Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ ηνλ θαηεγνξνχλ γηα ππεξ-απινχζηεπζε θαη 

εθιαΐθεπζε. O Landy,  F.J (2005) ζηε ζει. 420 ηνπ άξζξνπ ηνπ «Οξηζκέλα ηζηνξηθά 

θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε» 

ηνλίδεη πσο νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο απφ ηηο νπνίεο αληιεί ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ν 

Goleman δελ είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ αλαγλψζηε θαη εγείξεη κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εξεπλψλ απηψλ. Ωζηφζν απνηειεί 

πιένλ θνηλή πεπνίζεζε φηη ε γλσζηηθή επθπΐα IQ δελ αξθεί γηα ηελ επίηεπμε 

                                                 

2
 Salovey, P.& Mayer, J.D. (1990) “Emotional Intelligence”, Imagination, Cognition and Personality, 

Vol. 9, No.3, pp. 185-202 
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πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο, αιιά έλαο ζπλδπαζκφο γλσζηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο επθπΐαο IQ θαη EQ(ή EI).  

Πιήζνο ζηνηρείσλ απφ κειέηεο θαη έξεπλεο ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 

ππνδείθλπε πσο  νη κεηξήζεηο ηνπ IQ είλαη κελ ζεκαληηθέο, αιιά κηθξήο πξνγλσζηηθήο 

αμίαο, εγγπψκελεο θπξίσο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα επηηχρεη ζην ζρνιείν
3
 .  Ο 

Goleman κάιηζηα ππνζηήξημε πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη δηπιά ζεκαληηθή 

απφ ηε γλσζηηθή λνεκνζχλε ζηελ πξφγλσζε ελφο επηηπρνχο βίνπ (Goleman, D. 1995). 

Παξφιν πνπ θάηη ηέηνην ζα ήηαλ πνιχ ειπηδνθφξν γηα έλαλ επηηπρή βίν αηφκσλ κε 

δείθηε λνεκνζχλεο θάησ ηνπ κεηξίνπ, έρεη δπζηπρψο δηαςεπζηεί απφ πιήζνο κειεηψλ 

πνπ αθνινχζεζαλ ηνπ ηζρπξηζκνχ απηνχ ηνπ Goleman. Απηφ σζηφζν πνπ είλαη 

αδηακθηζβήηεην είλαη πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 

θαιή πνξεία ηνπ αηφκνπ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Δπεξεάδεη ηελ πγεία, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ βίν.  Οξηζκέλα κφλν ζηνηρεία πνπ 

επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη αλαθέξνληαη 

ζην βηβιίν ησλ Bradberry, T.& Greaves, J. (2006) Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε: ην απιό 

βηβιίν 

1. «Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ έρνπλ «δηεπζεηεζεί» θαηαπνλνχλ ην ζψκα θαη ην λνπ» 

(ζει. 72). «Ο αληίρηππνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζην ζψκα είλαη ηφζν 

ηζρπξφο, ψζηε κειέηεο ηεο Ιαηξηθήο ζρνιήο ηνπ Υάξβαξλη έρνπλ θαηαγξάςεη 

δηαθνξέο ζηνλ εγθέθαιν πνπ βαζίδνληαη ζε αιιαγέο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

                                                 

3
Wall, B. L. (2007) Coaching for Emotional Intelligence: The secret to developing the star potential in 

your employees ,  American Management Association International 
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λνεκνζχλε… Οη δεμηφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο εληζρχνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ εγθεθάινπ  λα αληηκεησπίδεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Η 

αλζεθηηθφηεηα απηή δηαηεξεί ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο θαη καο βνεζά λα πξνζηαηεπηνχκε απφ αζζέλεηεο.»(ζει. 76) 

2. «Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί ηφζν απνθαζηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

επηηπρία, ψζηε θαηαιακβάλεη πνζνζηφ 60% ηεο επίδνζεο ζε φια ηα είδε εξγαζίαο.» 

Πξφθεηηαη ζχκθσλα κε ην βηβιίν «γηα ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο παξάγνληα 

πξφβιεςεο ηεο επίδνζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηνλ ηζρπξφηεξν νδεγφ εγεηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη αηνκηθήο ππεξνρήο.» (ζει. 77) 

 

1.2 Γιαζηάζειρ, μονηέλα ζςναιζθημαηικήρ νοημοζύνηρ 

Γηαπηζηψζακε ινηπφλ απφ ηνπο νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο φηη είλαη κηα πνιχπινθε θαη πνιχπιεπξε αλζξψπηλε πνηφηεηα. Παξφιν 

πνπ είλαη δχζθνιν ζε πξψηε θάζε λα αλαιπζεί θαη ζε δεχηεξε λα κεηξεζεί, θαζψο 

αληηπξνζσπεχεη απξνζδηφξηζηεο αμίεο, είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ελφο αηφκνπ. Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο ηεο 

κεγάιεο ζεκαληηθφηεηαο πνπ αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν γηα κηα 

επηηπρεκέλε δσή, αιιά θαη γηαηί ζε αληίζεζε κε ην IQ  πνπ εμειίζζεηαη κέρξη θάπνηα 

ειηθία θαη ζηακαηά ην EQ εμειίζζεηαη ζπλερψο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο 

αλζξψπνπ.   

Γηα ην ιφγν απηφ αλαπηχρζεθαλ πιήζνο κνληέισλ (Βι. ελδεηθηηθά Pérez, J.C., 

Petrides, K.V., & Furnham, A. (2005), ζει. 138-139)  πνπ επηρεηξνχλ λα εληνπίζνπλ ηα 

δνκηθά ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη 
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λα ζθηαγξαθήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα άηνκν κε πςειφ 

δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο.  

Ο Reuven Bar-Οn έθαλε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κηα πξψηε πξνζπάζεηα λα 

κεηξήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Σν πξφζθαην κνληέιν πνπ αλέπηπμε, ην 

“BarOn Emotional Quotient Inventory”(1997), απνηειείηαη απφ 133 ζηνηρεία, πνπ είλαη 

νξγαλσκέλα ζε πέληε βαζηθέο νκάδεο θαη δεθαπέληε ππννκάδεο. 

Oη θιίκαθεο ησλ ενδοπποζυπικών ικανοηήηυν (intrapersonal scales) 

κεηξνχλ : 

 Σελ άπνςε γηα ηνλ εαπηφ καο (self-regard) 

 Σελ ηθαλφηεηα επηβνιήο (assertiveness)  

 Σε ζπλαηζζεκαηηθή απηνγλσζία (emotional self-awareness) 

 Σελ αλεμαξηεζία (independence) θαη 

  Σελ απηνπξαγκάησζε (self-actualization) 

Οη θιίκαθεο ησλ διαπποζυπικών ικανοηήηυν (interpersonal scales) κεηξνχλ: 

 Σελ ηθαλφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηαχηηζεο (empathy) 

 Σελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα (social responsibility) θαη  

 Σηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (interpersonal relationships) 

Οη θιίκαθεο πποζαπμοζηικόηηηαρ (adaptability) πεξηιακβάλνπλ ηνλ: 

 Έιεγρν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (reality testing) 

 Σελ ειαζηηθφηεηα (flexibility) θαη 

 Σελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (problem solving) 

Οη θιίκαθεο διασείπιζηρ ζηπερ (stress management) πεξηιακβάλνπλ:  
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 Αλεθηηθφηεηα ζην ζηξεο (stress tolerance) θαη 

 Έιεγρν παξνξκήζεσλ (impulse control) 

θαη ε πέκπηε νκάδα ηεο γεληθήο διάθεζηρ (general mood) κεηξά ην βαζκφ 

αηζηνδνμίαο θαη επηπρίαο. Πξφζθαηα ν Bar-On αλαζεψξεζε ην κνληέιν απηφ 

κεηψλνληαο ηηο θιίκαθεο απφ πέληε ζε ηέζζεξηο θαζψο ν παξάγνληαο δηάζεζε δελ 

ζεσξήζεθε πηα απφ ηνλ ίδην σο κέξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο αιιά σο 

παξάγνληαο πνπ ηελ επεξεάδεη. 

Έλα απφ ηα πην επνπηηθά είλαη ην κνληέιν ηεο Adele B. Lynn πνπ αλαπηχζζεη 

ζην βηβιίν ηεο «H δηαθνξά ιφγσ EQ» (2005) .Η Lynn δηαθξίλεη πέληε παξάγνληεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο: 

1. Απηνεπίγλσζε θαη απηνζεβαζκφο (Self –Awareness and Self-Control) : Η 

ηθαλφηεηα ηεο απηνγλσζίαο θαη ε ρξήζε ηεο γηα παξαγσγηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. 

2. Δλζπλαίζζεζε (Empathy) :Η ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο πιεπξάο ησλ άιισλ. 

3. Κνηλσληθή δεμηφηεηα (Social Expertise): Η ηθαλφηεηα ρηηζίκαηνο γλήζησλ 

ζρέζεσλ θαη δεζκψλ θαη ε πγηήο έθθξαζε ηεο ζπκπάζεηαο, ηνπο ελδηαθέξνληνο 

θαη ηεο δηαθσλίαο. 

4. Πξνζσπηθή επηξξνή (Personal Influence): Η ηθαλφηεηα ζεηηθήο θαζνδήγεζεο 

θαη έκπλεπζεο ησλ άιισλ θαη ηνπ ίδηνπ. 

5. Έιεγρνο ζθνπνχ θαη νξάκαηνο (Mastery of Purpose and Vision): Η ηθαλφηεηα 

επηινγήο ελεξγεηψλ ζπκβαηψλ κε ηνπο εζσηεξηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο εζσηεξηθέο 

αμίεο. 

O Goleman, D. (2002) φξηζε ηέζζεξηο ηνκείο   πλαηζζεκαηηθήο 

Ννεκνζχλεο, νη νπνίνη απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ 
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κέηξεζεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Richard θαη ηελ 

Οκάδα Hay. Σν εξγαιείν απηφ κέηξεζεο νλνκάδεηαη ζπληνκνγξαθηθά EIC απφ 

ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Emotional Competence Inventory θαη βαζίδεηαη ζην 

αθφινπζν κνληέιν ηθαλνηήησλ κε 19 αξρηθά θαη αξγφηεξα 21 ηθαλφηεηεο (2 

πξνζηέζεθαλ απφ ηε HayGroup), νκαδνπνηεκέλεο ζε ηέζζεξηο επξείεο 

θαηεγνξίεο: 

Γιάγπαμμα 1.2.1 : Μνληέιν EIC (Smithfield, S. “Feedback: Emotional Competency 

Inventory-v.2”, Hay group, 06/07/02, ζει. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Η απηεπίγλσζε θαη ε δηαρείξηζε εαπηνχ ζχκθσλα κε ηνλ Goleman (1998b, 

2001) αθνξνχλ εζσηεξηθέο, αηνκηθέο δηεξγαζίεο θαη γηα απηφ ηηο ηνπνζεηεί ζην επίπεδν 

«εαπηφο». 

Η αςηεπίγνυζη αλαθέξεηαη ζηε γλψζε ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

αηφκνπ, ηεο γλψζεο ησλ πξνηηκήζεσλ, δπλαηνηήησλ θαη ηεο δηαίζζεζήο ηνπ. 

Πεξηιακβάλεη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο: 

Αςηεπίγνυζη  

(Self-awareness) 

Κοινυνική 

Δπίγνυζη  

(Social 

Awareness) 

Γιασείπιζη 

Δαςηού  

(Self-

Management) 

Γιασείπιζη 

σέζευν 

(Relationship 

Management) 

 Ν 
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 πλαηζζεκαηηθήο απηεπίγλσζεο, γλψζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

επηπηψζεψλ ηνπο (Emotional Self-Awareness) 

 Αθξηβνχο απηφ-αμηνιφγεζεο, γλψζεο ησλ νξίσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

(Accurate Self-Assessment) 

 Απηνπεπνίζεζεο (Self Confidence) 

Η διασείπιζη εαςηού αλαθέξεηαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ησλ παξνξκήζεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ. Πεξηιακβάλεη 

ινηπφλ: 

 Σνλ ζπλαηζζεκαηηθφ απηνέιεγρν (Emotional Self-Control) 

 Σε δηαθάλεηα, δειαδή ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ 

(Transparency-Trustworthiness) 

 Σελ πξνζαξκνζηηθφηεηα (Adaptability) 

 Σελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ επηηπρίαο (Achievement Orientation) 

 Σελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ (Initiative) 

 Σελ αηζηνδνμία (Optimism) 

 Σελ επζπλεηδεζία (Consciousness) 

Σνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο επίγλσζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ζρέζεσλ ν Goleman 

ηηο ηνπνζεηεί ζην επίπεδν «άιινη», θαζψο αθνξνχλ θνηλσληθέο δηεξγαζίεο.  

πγθεθξηκέλα ε κοινυνική επίγνυζη  αθνξά ην πψο νη άλζξσπνη ρεηξίδνληαη 

ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη είλαη ελ γλψζεη ησλ αηζζεκάησλ, ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

πξνβιεκαηηζκψλ άιισλ. Πεξηιακβάλεη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο: 
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 Δλζπλαίζζεζεο, δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο θάπνηνπ λα βιέπεη ηα πξάγκαηα θαη 

απφ ηε ζθνπηά ησλ άιισλ (Empathy) 

 Οξγαλσζηαθήο επίγλσζεο, δειαδή ηεο επίγλσζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κηαο 

νκάδαο θαη ησλ ζρέζεσλ ηεξαξρίαο πνπ δηέπνπλ έλαλ νξγαληζκφ 

(Organizational Awareness) 

 Πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμππεξέηεζε (Service Orientation) 

Η διασείπιζη ζσέζευν είλαη νη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηακφξθσζε επηζπκεηψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο άιινπο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη: 

 Η αλάπηπμε ησλ άιισλ αηφκσλ (Developing others) 

 Η ραξηζκαηηθή εγεζία (Inspirational Leadership) 

 Η επηξξνή (Influence) 

 Ο ρεηξηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ (Conflict Management) 

 Η νκαδηθή εξγαζία θαη ζπλεξγαζία (Teamwork and Collaboration) 

 Σν ρηίζηκν δεζκψλ (Building Bonds) 

 Ιθαλφηεηα πξσηνβνπιίαο γηα αιιαγέο (Change Catalyst) 

 Δπηθνηλσλία (Communication) 

Τπάξρνπλ ζαθψο θαη άιια κνληέια πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη κε βάζε θάπνηα απφ 

απηά δηακνξθψζεθαλ θαη άιια εξγαιεία κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

Ωζηφζν θαηά πξνζέγγηζε φια ηα κνληέια νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα
4
 πσο ηδαληθά έλαο 

ζπλαηζζεκαηηθά έμππλνο άλζξσπνο δηαθξίλεηαη απφ απηνγλσζία ζε πςειφ βαζκφ, 

                                                 

4
 Μπξίληα, Β., (2008) Management & Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε, Αζήλα :ηακνχιε, ζει. 40-41 



17 

 

γλσξίδεη ελφο δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηά ηνπ θαη δηαζέηεη απηνεθηίκεζε θαη 

απηνζεβαζκφ. Γηαηεξεί ππφ έιεγρν ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο παξνξκήζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά θαη δηαηεξεί ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ελεξγψληαο ζχκθσλα κε 

ηηο αμίεο ηνπ. Υεηξίδεηαη κε ειαζηηθφηεηα ηηο αιιαγέο, έρεη θηινδνμίεο θαη πςεινχο 

ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο αγσλίδεηαη λα πεηχρεη. Δίλαη έηνηκνο λα αξπάμεη ηηο επθαηξίεο 

φηαλ παξνπζηαζηνχλ θαη πξνζεγγίδεη ηνλ ηειηθφ ζηφρν κε αηζηνδνμία, ρσξίο φκσο λα 

αθήλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ λα θαηαξξαθσζεί απφ εκπφδηα θαη ζηξαβνπαηήκαηα. 

Καηαβάιεη πξνζπάζεηα λα θαηαιάβεη ελφο απφςεηο ησλ άιισλ θαη λα δεη ηα πξάγκαηα 

απφ ηε δηθή ελφο νπηηθή γσλία κε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ. Υξεζηκνπνηεί ην ζπλαίζζεκα 

σο ξαληάξ γηα λα νμχλεη ηε δηαίζζεζή ηνπ θαη λα «δηαβάδεη πίζσ απφ ελφο γξακκέο». 

Δίλαη αλνηρηφο ζην δηάινγν θαη ηελ θξηηηθή θαη δελ κπαίλεη ζε ζέζε άκπλαο, φηαλ ηνπ 

γίλνληαη επηθξηηηθά ζρφιηα. Μπνξεί θαη ειέγρεη ελφο πξνζσπηθέο ηνπ πξνθαηαιήςεηο 

θαη δελ ελφο αθήλεη λα επεξεάδνπλ ηελ θξίζε ηνπ θαη ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ελφο 

ηθαλφηεηεο ησλ άιισλ. Δπίζεο ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο αιιαγήο θη έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα ζπζπεηξψλεη θαη λα δξαζηεξηνπνηεί ελφο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ ελφο ηελ πινπνίεζε 

ελφο θνηλνχ νξάκαηνο θαη ζηφρνπ.  

 Βιέπνπκε ινηπφλ πσο ε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη κηα 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα, θαη θπζηθά είλαη πνιχ δχζθνιν έλα άηνκν λα έρεη φιεο απηέο ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ πξναλαθέξακε. Σν δεηνχκελν είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηθαλνηήησλ ζε 

θάζε βαζηθφ ηνκέα θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ησλ αδπλακηψλ φπνπ απηέο 

δηαπηζηψλνληαη ζπζηεκαηηθά θαη αδηάιεηπηα. 

1.3 ςναιζθημαηική νοημοζύνη και σώπορ επγαζίαρ 

Δηδηθά γηα ην ρψξν εξγαζίαο, απνηειέζκαηα κειεηψλ ππνδεηθλχνπλ πσο ε 

άπνςε πνπ ζέιεη ηα ζπλαηζζήκαηα λα κελ έρνπλ ζέζε ζην ρψξν εξγαζίαο, είλαη πην 
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μεπεξαζκέλε (Lopes et Al., 2006; Law, K.S., Wong C, Huang, G., & Li, X., 2008; 

Jordan, P.J., & Troth, A.C., 2006)  . Οξηζκέλα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Απφ κειέηε πνπ αλαθέξνπλ νη Bradberry, Σ. & Graaves, J. (2006) ζηε ζειίδα 77 

ηνπ βηβιίνπ ηνπο Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε: Τν απιό βηβιίν «ην 90% εθείλσλ 

πνπ ζεκείσλαλ  πςειέο επηδφζεηο είρε θαη πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. 

ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο δηαπίζησζεο, κφιηο ην 20% ησλ αλζξψπσλ κε ρακειέο 

επηδφζεηο είρε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.»  

 Ο Daniel Goleman
5
 ζε κία έξεπλα γηα ηνπο παξάγνληεο  επηηπρίαο ζε πάλσ απφ 

200 εηαηξίεο δηεζλψο, δηαπίζησζε πσο νη ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη ην IQ 

εμεγνχζαλ κφλν γηα ην 1/3 ησλ δηαθνξψλ ζηελ απφδνζε, ελψ ηα άιια 2/3 

εμεγνχληαλ κε βάζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. 

 Δπίζεο δηαπηζηψλεηαη
6
 πσο ην θχιν δελ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

χπαξμε πςειήο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, νχηε θαη ην είδνο ηνπ 

επαγγέικαηνο πνπ θαλείο απαζρνιείηαη κε εμαίξεζε φζνπο απαζρνινχληαη ζηελ 

εμππεξέηεζε πειαηψλ, πνπ εκθαλίδνπλ πςειφηεξν δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο απφ ηνπο ππφινηπνπο εξγαδνκέλνπο. 

 Δληχπσζε πξνθαιεί επίζεο ην γεγνλφο πσο φζν θηλνχκαζηε απφ ηε βάζε ηεο 

ηεξαξρίαο πξνο ηα πάλσ, κέρξη ηε κέζε δηνίθεζε, ε βαζκνινγία αλεβαίλεη καδί 

κε ηε ζέζε
7
. 

                                                 

5
 Goleman, D.(2000) Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα 

6
 Bradberry, T. & Greaves, J., (2006) Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε: ην απιό βηβιίν.  Αζήλα: Κξηηηθή 

7
 Bradberry, T. & Greaves, J., (2006) Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε: ην απιό βηβιίν.  Αζήλα: Κξηηηθή 
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 Όζν πςειφηεξα ζηελ ηεξαξρία βξίζθεηαη θάπνηνο, ηφζν πην ζεκαληηθφ είλαη λα 

θαηέρεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Η ελζπλαίζζεζε, ε 

απηνπεπνίζεζε, ν απηνέιεγρνο, ε αηζηνδνμία, ε δηαρείξηζε ζρέζεσλ είλαη κφλν θάπνηεο 

απφ ηηο ηθαλφηεηεο ελφο ζπλαηζζεκαηηθά λνήκνλνο αηφκνπ, πνπ είλαη θξίζηκεο γηα 

επηηπρία ζην έξγν φζσλ δηνηθνχλ.  Οη κεγάινη εγέηεο είλαη νξακαηηζηέο θαη παξαθηλνχλ 

θαη ηνπο άιινπο λα εξγάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο απηνχ. Δπλννχλ ηελ 

αλάπηπμε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αλνηρηή επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα άηνκα ησλ 

νκάδσλ ηνπο,  ζέηνπλ πςεινχο ζηφρνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ νκάδα ηνπο θαη 

έρνπλ πίζηε πσο ζα ηνπο θαηαθέξνπλ. Ννηάδνληαη εηιηθξηλά θαη ζέβνληαη ηνπο 

αλζξψπνπο αλεμάξηεηα απφ ην πνηα ζέζε θαηαιακβάλνπλ ζηελ επηρείξεζε.  

Καηαλννχκε εχινγα πσο ν ξφινο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν είλαη λα νδεγήζεη απφ ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ έρνπλ 

δηεπζεηεζεί θαη απνηεινχλ πεγή άγρνπο, απαηζηνδνμίαο θαη επνκέλσο ρακειήο 

απφδνζεο, ζηελ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο θαη απηά ησλ άιισλ, ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ καο, ζηελ νηθνδφκεζε 

πγηψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε πξντζηακέλνπο θαη ζπλαδέιθνπο θαη ηειηθά ζε έλαλ 

επηπρηζκέλν θαη επηηπρεκέλν επαγγεικαηηθφ βίν. 

Η θξηζηκφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο 

νδήγεζε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ κνληέισλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

ζην ρψξν απηφ.  

Η Μπξίληα, Β. (2008) ζηηο ζει. 62,63 ηνπ βηβιίνπ ηεο Management & 

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ζθαηγξαθεί ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε έλαλ επηηπρεκέλν θαη 

απνηπρεκέλν άλζξσπν ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο: 
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Πίνακαρ 1.3.1: Δπηηπρεκέλνο / Απνηπρεκέλνο εξγαδφκελνο κε βάζε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

«Δπηηπρεκέλνο» εξγαδφκελνο «Απνηπρεκέλνο» εξγαδφκελνο 

Έρεη δηαθεθξηκέλν πξνζσπηθφ φξακα, 

εξγάδεηαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

Μεηαβαίλεη απφ δνπιεηά ζε δνπιεηά, 

επηηξέπεη ζηελ ηχρε θαη ηηο ζπλζήθεο λα 

θαζνξίδνπλ ηελ θαηεχζπλζή ηνπ. 

Έρεη απηνγλσζία, δηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία 

ηνπ θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ φηαλ ηα 

πξάγκαηα δνξίδνπλ. 

Υάλεη ηελ θπξηαξρία ηνπ ππφ ζπλζήθεο 

πίεζεο, θπξηεχεηαη απφ απαηζηνδνμία φηη 

δελ ζα ηα θαηαθέξεη. 

Αθηεξψλεη ρξφλν λα αθνχζεη ηνπο άιινπο 

εξγαδφκελνπο, ρηίδεη ηζρπξέο ζρέζεηο ζην 

ρψξν εξγαζίαο, είλαη έλαο δεζηφο θαη 

επράξηζηνο άλζξσπνο. 

Δίλαη εγσθεληξηθφο, ηνλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ζηνράδεηαη πάλσ ζηα δηθά ηνπ 

ζρέδηα θαη ηηο δηθέο ηνπ αλεζπρίεο θαη 

ςεχηηθα θηιηθφο. 

Γηαρεηξίδεηαη ηηο ζπγθξνχζεηο, δηαζέηεη 

πεηζψ. 

Γίλεηαη επηζεηηθφο, πξνζσπνπνηεί ηηο 

δηαθσλίεο. 

Γηαζέηεη έλαλ αθέξαην θαη αμηφπηζην 

ραξαθηήξα, αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα 

ηα ιάζε ηνπ. 

Παηά επί πησκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

πεηχρεη επαγγεικαηηθή άλνδν, 

κεηαθέξνληαο ηα ιάζε ηνπ θαη 

μεπνπιψληαο ηηο αμίεο ηνπ. 

Πξνζαξκφδεηαη εχθνια, πηζηεχεη ζηελ 

αιιαγή θαη θηλεηνπνηείηαη απφ απηή. 

Απεηιείηαη απφ ηελ αιιαγή, αληηζηέθεηαη 

ζε απηή. 

 

 Δπεηδή έλαο εξγαδφκελνο είλαη δχζθνιν λα ζπγθεληξψλεη φιεο απηέο ηηο αξεηέο, 

αο ζεκεηψζνπκε εδψ φηη θάπνηα ζηνηρεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη ηφζν 
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βαζηθά- ππνζηεξίδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο- πνπ 

νλνκάδνληαη «κεηα-ηθαλφηεηεο»
 8

. Μεηαμχ απηψλ είλαη: ε απηεπίγλσζε, ε 

απηνξξχζκηζε, ηα θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο, ε ελζπλαίζζεζε θαη νη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο.  

1.4   Η Ομαδική ςναιζθημαηική Νοημοζύνη  

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί βαζίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία νκάδσλ 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ηνπο θαη ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπο, παξά ζηα 

κεκνλσκέλα άηνκα. Η νκαδηθή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ρξεζηκνπνηεί σο πξφηππφ 

ηεο ην πξφηππν ηεο αηνκηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Γηαθέξεη σζηφζν 

ζεκαληηθά απφ ηελ αηνκηθή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, θαζψο εζηηάδεη ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ δηακνξθψλνληαη θαζψο ε νκάδα πξνζεγγίδεη ην 

έξγν ηεο θαη φρη ζηα επίπεδα  ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ αηφκσλ πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ. «Μηα νκάδα πνπ απαξηίδεηαη απφ κέιε κε πςειφ δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, δελ είλαη απαξαίηεηα κηα νκάδα κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.» 

(Druscat, V.U. & Wollf, S. 2001, p.82) Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί ζεσξεηηθά 

κνληέια γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ νκάδσλ, ζηα νπνία 

βαζίδνληαη θαη εηδηθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο.(π.ρ. ην 

WEIP: Workgroup Emotional Intelligent Profile (Jordan et al. 2002) είλαη έλα εξγαιείν 

απηφ-αμηνιφγεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ νκάδσλ) . 

Η νκαδηθή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη πην ζχλζεηε απφ ηελ αηνκηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Δθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα κηαο νκάδαο λα ιεηηνπξγεί κε 

                                                 

8
 Goleman, D.(2000) Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα 



22 

 

ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα είλαη ζπλαηζζεκαηηθά απνηειεζκαηηθή ηαπηφρξνλα ζε ηξία 

επίπεδα:  

 ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κέιε ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο 

 παίξλνπλ απνθάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο  

 θαη αληηδξνχλ απέλαληη ζε άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ νκάδα.  

Η Druscat Vanessa θαη ν Steven Wolff (2001) βαζηδφκελνη ζηε ζεσξία ηνπ 

Goleman γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζε πνιιαπιά επίπεδα (1995), αλέπηπμαλ 

έλα κνληέιν πνπ μεθηλά απφ ηα ηξία απηά επίπεδα, αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη εμσηεξηθψλ 

ζρέζεσλ γηα λα θαηαιήμεη ζε ελληά θαλφλεο, πξφηππα πνπ νδεγνχλ ζηελ  

ζπλαηζζεκαηηθή απηεπίγλσζε κηαο νκάδαο θαη ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, ψζηε λα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπλαηζζεκαηηθά απνηειεζκαηηθά. 

Πίνακαρ 1.4.1: Πηπρέο κνληέινπ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο Druscat & Wolff 

(2001) απφ ην Technical Manual ηεο GEI Survey, Wolff, S. 2006, p.1 

3 Δπίπεδα 6 Γιαζηάζειρ 9 Κανόνερ 

 

Αηνκηθφ 

Οκαδηθή επίγλσζε ησλ 

κειψλ 

Γηαπξνζσπηθή θαηαλφεζε 

Οκαδηθή δηαρείξηζε ησλ 

κειψλ 

Αληηκεηψπηζε κειψλ πνπ 

δελ αθνινπζνχλ ηνπο 

θαλφλεο 

ηνξγηθή ζπκπεξηθνξά 

 
Οκαδηθή απηεπίγλσζε 

Απηφ-αμηνιφγεζε ηεο 

νκάδαο 
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Οκαδηθφ 

Οκαδηθή απηφ-δηαρείξηζε 

Καιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ, 

ζπλζεθψλ γηα εξγαζία κε 

ζπλαίζζεκα 

Γεκηνπξγία ζεηηθνχ, 

ππνζηεξηθηηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

Δλεξγή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

Δμσηεξηθφ 

(Δμσηεξηθψλ ζρέζεσλ) 

Οκαδηθή θνηλσληθή 

επίγλσζε 

Οξγαλσζηαθή αληίιεςε 

Οκαδηθή δηαρείξηζε 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ 

Υηίζηκν εμσηεξηθψλ 

ζρέζεσλ 

 

Οη 9 απηνί θαλφλεο, νκαδνπνηεκέλνη ζηα 3 επίπεδα, αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη 

εμσηεξηθφ έρνπλ σο ζηφρν λα πξνάγνπλ ηελ εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

νκάδαο,  λα ηνπο θάλνπλ κεηφρνπο κηαο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο θαη ζπιινγηθήο 

ηθαλφηεηαο. 

ην «αηομικό» επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα ρηηζηεί νκφλνηα θαη ζχκπλνηα ζην 

εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο θαη λα ππάξρεη αίζζεζε αζθάιεηαο ζηα κέιε ηεο, ε νκάδα ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηηο αλάγθεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ κειψλ ηεο (Γηαπξνζσπηθή θαηαλφεζε), λα ζηεξίδεη ηα κέιε ηεο, λα 

ηνπο θέξεηαη κε ζεβαζκφ θαη λα επηβξαβεχεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ( ηνξγηθή 

πκπεξηθνξά) θαη λα πξναζπίδεη ηελ ελφηεηά ηεο «αληηκεησπίδνληαο» φπνηνλ εκθαλίδεη 

δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά (Αληηκεηψπηζε κειψλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο). 
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Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε θάπνηα πνιχ απιά βήκαηα,  φπσο πξνηείλνπλ νη ίδην 

ζπγγξαθείο. Ρσηψληαο γηα παξάδεηγκα φινπο αλ ζπκθσλνχλ πξηλ ηε ιήςε κηαο 

απφθαζεο, αθηεξψλνληαο ρξφλν ν έλαο ζηνλ άιιν θ.α. 

ην «ομαδικό» επίπεδν νη θαλφλεο/ ζπκπεξηθνξέο αθνξνχλ ηελ απηφ-

αμηνιφγεζε ηεο νκάδαο, ηελ θαιιηέξγεηα ζπλζεθψλ ψζηε λα εθθξάδεηαη ην ζπλαίζζεκα 

ηεο νκάδαο, ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θαη αηζηφδνμνπ θιίκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο 

νκάδαο θαζψο θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζή ηνπο ζηα 

πιαίζηα ηεο νκάδαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, θάπνηεο πάιη απφ ηηο πνιχ απιέο 

πξνηάζεηο απφ ηνπο ζπγγξαθείο απηνχ ηνπ κνληέινπ, είλαη ε ππελζχκηζε ησλ κειψλ 

ησλ ζεκαληηθψλ θαη ζεηηθψλ απνζηνιψλ ηεο νκάδαο, ε αθηέξσζε ρξφλνπ ζηε 

ζπδήηεζε δχζθνισλ ζεκάησλ. 

Σν ηξίην επίπεδν ησλ «εξυηεπικών ζσέζευν» αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ε 

νκάδα αλαγλσξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ, νκάδσλ πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη έμσ απφ 

απηή θαη ζηελ επίγλσζε ηνπ ξφινπ ηεο σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ νξγαληζκνχ. H 

δηάζεζε γηα άλνηγκα θαη επηθνηλσλία εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο νκάδαο, ηε βνεζά λα 

απνθηά πφξνπο γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα αλαγλσξηζηεί ην έξγν ηεο. 

Θεσξνχκε πσο έρεη ελδηαθέξνλ ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε ηα 

απνηειέζκαηα κηαο ζεηξάο εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκαδηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε. Οη Moriarty θαη Backley (2003) εθάξκνζαλ έλα πξφγξακκα βειηίσζεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ζε νκάδεο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ νηθνλνκηθνχ 

ηκήκαηνο, πξνζνκνηψλνληαο έηζη εξγαζηαθέο νκάδεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο 

ηνπο ππέδεημαλ πσο ην πξφγξακκα βειηίσζεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζην νπνίν 

κεηείραλ νη καζεηέο, νδήγεζε ζε απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, σζηφζν απιή 

θαηάξηηζε κε δηαλνεηηθή κφλν κάζεζε δελ αξθεί γηα ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξψλ. Οη 
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Jordan et al. (2002) κειεηψληαο 448 Απζηξαινχο θνηηεηέο δηαθφξσλ ειηθηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε πξφγξακκα επηθνηλσλίαο θαη δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα αληρλεχζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη 

νκαδηθήο εζηίαζεο ζην ζηφρν, θαζψο θαη νκαδηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζπκπέξαλαλ 

πσο ην κέζν επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ κηα 

νκάδα επεξεάδεη αξρηθά ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο. Οη Jordan, Lawrence θαη Troth 

(2006) νδεγήζεθαλ ζην πνιχ ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα πσο ε εζηίαζε ζηηο αηνκηθέο 

δηαζέζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κπνξεί λα απνβεί ζεηηθή θαηαξξίπηνληαο 

πξνεγνχκελα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηεο έληαζεο ζηελ νκαδηθή απφδνζε. 

 Σν 2006, ν Wollf, ε Druscat, ν Koman θαη Messer δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ζε 

109 νκάδεο έμη εηαηξηψλ πνπ αλήθαλ ζηνπο Fortune 500. Σα απνηειέζκαηά
 
ηνπο γηα ηελ 

επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ ηνπ κνληέινπ ζηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

(social capital), πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ εξκελεχεη ην 25% ηεο απφδνζεο, ην 82 % ηεο 

αζθάιεηαο, ην 69% ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νκάδαο θαη ην 71% ηνπ ρηηζίκαηνο 

δεζκψλ είλαη πσο: 

 Η δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία εκθαλίδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 0,44 ζε επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p<0,001 

 H νκαδηθή απηφ-αμηνιφγεζε εκθαλίδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 0,17 ζε επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p<0,05 

 Η ελεξγφο επίιπζε πξνβιεκάησλ εκθαλίδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 0,38 ζε επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p<0,001  

 Η νξγαλσζηαθή επίγλσζε εκθαλίδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 0,25 ζε επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p<0,05 , ελψ 
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 Η αληηκεηψπηζε ησλ κειψλ πνπ ζπάλε ηνπο θαλφλεο εκθαλίδεη αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην. 

πλνςίδνληαο κηα νκάδα αηφκσλ κε ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

δίλεη ην ρψξν θαη ην ρξφλν ζηα κέιε ηεο λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα. Έηζη αληιεί 

επράξηζην θιίκα αηζηνδνμίαο απφ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη παξάιιεια έγθαηξα 

εληνπίδεη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ππνβφζθνπλ θαη ηα αληηκεησπίδεη, ψζηε λα 

κελ παξεκπνδίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δίλαη επέιηθηε, αληαπνθξίλεηαη κε αηζηνδνμία 

ζηηο πξνθιήζεηο, αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηεο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη, ελψ 

παξάιιεια αμηνπνηεί θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηεο πξνζθέξνπλ νη ζρέζεηο ηεο κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Παξφιν πνπ θαίλεηαη δχζθνιε ε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κηαο νκάδαο κειψλ, κηα πνπ ζπρλά νχηε ηα ίδηα ηα άηνκα δελ είλαη ζε 

ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, εληνχηνηο αλ 

επηηεπρζεί, ηα νθέιε ηεο ζπιινγηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη 

πνιιαπιαζηαζηηθά ηεο αηνκηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ κειψλ ηεο.
9
  

 

1.5   Ο ςναιζθημαηικά Νοήμυν Οπγανιζμόρ και πώρ μποπεί να σηιζηεί 

Υξεζηκνπνηψληαο θαη γεληθεχνληαο ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ έλα 

ζπλαηζζεκαηηθά λνήκσλ άλζξσπν, νη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα ζθηαγξαθήζνπλ ηα 

ζηνηρεία νκάδσλ εξγαζίαο κε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη νξγαληζκψλ θαη‟ 

                                                 

9
 Goleman, D (2000) Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο,  Αζήλα: Διιεληθά 

Γξάκκαηα 
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επέθηαζε πνπ ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ ηηο αξεηέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Η γεληθφηεξε θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ είλαη απηή πνπ ζα επηηξέςεη 

ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ νκάδσλ ηεο λα αλζίζνπλ ή ζα ηηο θαηαπλίμεη, 

θαζηζηψληαο έηζη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ελφο νξγαληζκνχ πην ζεκαληηθή 

αθφκα θαη απφ ηελ αηνκηθή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. 

Πξνζαξκφδνληαο θαη επεθηείλνληαο ηα κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ 

αηνκηθή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, έλαο ζπλαηζζεκαηηθά λνήκσλ νξγαληζκφο θαηά 

αληηζηνηρία ελφο ζπλαηζζεκαηηθά λνήκνλνο  αλζξψπνπ, δηαζέηεη ηηο αθφινπζεο 

ηθαλφηεηεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο εμήο ζπκπεξηθνξέο (Goleman, 2000): 

 Απηεπίγλσζε θαη απηνέιεγρν: Αληηιακβάλεηαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα πνπ 

επηθξαηεί ζηνπο θφιπνπο ηνπ, έρεη πιήξε επίγλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γλσξίδεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη ρξεζηκνπνηεί 

απηή ηε γλψζε γηα ην ζσζηφ ρεηξηζκφ δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ππφ ζπλζήθεο πίεζεο. 

 Δλζπλαίζζεζε: Μπαίλεη ζηε ζέζε λα ελδηαθεξζεί πξαγκαηηθά γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ, φζν θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ πειαηψλ, κπνξεί λα ηνπο ηθαλνπνηήζεη θαη λα πεηχρεη ηελ ηφζν 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζή ηνπ αθνζίσζή ηνπο. 

  Κνηλσληθή εηδεκνζύλε/ Πνιηηηθή αληίιεςε: Καηαλνεί ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο 

θαη θνηλσληθέο ηάζεηο, δεκηνπξγεί δεζκνχο κε πνιιέο νκάδεο εξγαδνκέλσλ 

αιιά θαη θνηλσληθέο νκάδεο, ρεηξίδεηαη ζσζηά ηε δηαθνξεηηθφηεηα. 

 Δπηξξνή:   Πείζεη, ελψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο θηλεηνπνηψληαο ηνπο πξνο θνηλνχο 

ζηφρνπο. 
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 Υαξαθηεξίδεηαη απφ αθεξαηόηεηα, δηαθεξχηηεη αμίεο ηηο νπνίεο πξναζπίδεη ζηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ, θεξδίδνληαο έηζη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Σo φθεινο ελφο νξγαληζκνχ πνπ δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα αθνπγθξάδεηαη ηηο 

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ θαη θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο κε ηελ αθέξαηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη θαη επηπρηζκέλνη εξγαδφκελνη. Οη ηθαλφηεηεο 

φκσο λα έρεη επίγλσζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαηψλ ηνπ ζεκείσλ, λα θηλεηνπνηεί ηνπο 

εξγαδφκελνχο ηνπ θαη λα δεκηνπξγεί δεζκνχο κε νκάδεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

εγγπψληαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επεκεξία θαη ηελ επηβίσζή ηνπ καθξνπξφζεζκα. 

Πψο φκσο έλαο νξγαληζκφο, ζα θαιιηεξγήζεη θαη ζα απνθηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο 

απηέο; Σν πξψην βαζηθφ ζηάδην είλαη λα ζέζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ηηο εξσηήζεηο (Wall, B. 

L., 2007, p. 13), πνπ ζα έζεηε θαη έλα άηνκν ζηνλ εαπηφ ηνπ θαηά αληηζηνηρία: 1) Με 

πνηνπο ηξφπνπο εθθξάδεηαη ην ζπλαίζζεκα θαηά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ζηελ νξγαλσζηαθή δσή θαη 2) Πνχ ρξεηάδνκαη πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη πψο νη 

βειηηψζεηο ζα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία κνπ; 

Η αμηνιφγεζε ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ ηνπ επηπέδνπ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ελφο νξγαληζκνχ ζην νπνίν ηδαληθά ζα ζπκκεηέρνπλ φινη, είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ ζηφρνπ. Η βειηίσζε ησλ αδπλακηψλ ζα επηηεπρζεί κε ελζσκάησζε ησλ 

αξρψλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ηκήκαηνο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ: πξφζιεςε, εθπαίδεπζε, αλάπηπμε, αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, 

πξναγσγέο. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα αλάκεζά ηνπο έρεη ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

πάλσ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, πνπ φκσο φπσο φια ηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο  ζα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη φρη ράζηκν ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο, αλ έξρεηαη 

λα θαιχςεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη εκπεηξηθή θαη 
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πξνζαξκνζκέλε ζην επίπεδφ ηνπο, έρεη δηάξθεηα θαη ζπλέρεηα θαη πεξηιακβάλεη 

δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο αιιαγήο πνπ θαινχληαη λα 

επηθέξνπλ. 

Σα βαζηθά ζηάδηα γηα ηνλ επηηπρή ζρεδηαζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ησλ πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ είλαη ηα εμήο
10

: 

1. Η πξνεηνηκαζία γηα αιιαγή 

2. Η δξάζε γηα αιιαγή θαη 

3. Η δηαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο  

 

ην πξψην ζηάδην ηεο πποεηοιμαζίαρ για αλλαγή, ηα θξίζηκα βήκαηα πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο ζσζηέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζσζηά νη αλάγθεο θαη νη 

ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ, λα αληρλεπηεί ην επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα αμηνινγεζεί ε 

εηνηκόηεηά ηνπο γηα αιιαγή  θαη λα ζρεδηαζηνχλ πξνγξάκκαηα κε ζαθείο θαη 

ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο. 

ην ζηάδην ηεο δπάζηρ για αλλαγή , θξίζηκε είλαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

αηφκνπ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ, ε εζηίαζή ηνπο ζηελ εκπεηξηθή κάζεζε 

πνπ εκπεξηέρεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, αιιά θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ 

                                                 

10
 Cherniss, C., (2000) Social and Emotional Competence in the Workplace. In R. Bar-On & J. D. A. 

Parker (Eds.) The Handbook of Emotional Intelligence: Theory, Demelopment, Assessment, and 

Application at Home, School, and in the Workplace. San Francisco: Jossey- Bass Inc., pp. 433-452 
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αηφκσλ γηα εκπφδηα θαη δπζθνιίεο, ψζηε λα κελ απνγνεηεπηνχλ, θαζψο νη ζπλήζεηεο 

αιιάδνπλ δχζθνια. 

Σν ζηάδην ηεο διαηήπηζηρ και αξιολόγηζηρ ηηρ αλλαγήρ είλαη απηφ πνπ ζα 

θξίλεη θαη ηελ επηηπρία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Η ελζάξξπλζε γηα εθαξκνγή ησλ αξρψλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο βειηίσζήο ηνπο, είλαη απαξαίηεηα 

γηα κηα καθξνπξφζεζκε αιιαγή. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο/ νξγαληζκνί ηδηαίηεξα ηνπ εμσηεξηθνχ, θαηαλνψληαο ηα 

νθέιε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, επηιέγνπλ λα κελ εζεινηπθινχλ απέλαληη 

ζηηο αδπλακίεο ηνπο, λα επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ 

αλνηρηή επηθνηλσλία ζηνπο θφιπνπο ηνπο, λα ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηε 

ζπλερή βειηίσζε. ηεξίδνπλ θαη ζηεξίδνληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ θαη ηε ράξαμε ζηξαηεγηθψλ.  

H Μπξίληα Βαζηιηθή ζην βηβιίν ηεο Management θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε (2008) ζηηο ζειίδεο 56, 57 αλαθέξεη ην παξάδεηγκα ηεο British Airways, ε 

νπνία δηέγλσζε ηελ αλάγθε λα κεηαηξαπεί ζε έλα ζπλαηζζεκαηηθά λνήκνλα νξγαληζκφ 

ην 1981, θαζψο ν ππεξβνιηθά εζσζηξεθήο ραξαθηήξαο ηεο εηαηξίαο θαηέπληγε ηελ 

ειεπζεξία άπνςεο ησλ εξγαδνκέλσλ, παξεκπφδηδε ηελ επηθνηλσλία θαη απνζάξξπλε ηε 

ζπκκεηνρή, κε άκεζα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηα νηθνλνκηθά ηεο. Αθνχ δηαγλψζηεθε 

ε αλάγθε θαιχηεξεο δηνίθεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ εθαξκφζηεθε πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πάλσ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Σν 20002-2003 

ε εηαηξία απνθνκίδνληαο ηα  νθέιε απηήο ηεο αιιαγήο, πέηπρε λα αλαθεξπρηεί ε πην 

επηηπρεκέλε αεξνπνξηθή εηαηξία ηεο ρξνληάο θαη βξαβεχηεθε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο ζηηο ππεξεζίεο πηήζεσλ. 
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1.6   Δπγαλεία μέηπηζηρ ζςναιζθημαηικήρ νοημοζύνηρ 

 «Η αλάπηπμε ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ππήξμε παξάιιειε κε ηελ αλάπηπμε ηεζη γηα ηε κέηξεζε ηεο έλλνηαο» (Mayer, Caruso 

& Salovey (2000), p.320)). Πνιπάξηζκα ηεζη αλαπηχρζεθαλ, ηα νπνία νκαδνπνηνχληαη 

ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ. ηα ηεζη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ κεηξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη έρνπλ ηε κνξθή ηεζη απηφ-αμηνιφγεζεο, 

θαη ζηα ηεζη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κέζσ ηθαλνηήησλ-επθπταο θαη είλαη ηεζη 

κέγηζηεο απφδνζεο ζε πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ εμεηάδεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε. Οη Mayer, Caruso & Salovey (2000) αλαθέξνπλ θαη κία ηξίηε θαηεγνξία 

ησλ ηεζη κε «πιεξνθνξηνδφηε», φπνπ έλα ηξίην πξφζσπν θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ην 

επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ελφο αηφκνπ. Σεζη απηήο ηεο κνξθήο είλαη ην 

Hay-Group Emotional Competence Inventory (ESCI, Boyatzis, Goleman & Hay 

Group, 2002) θαη ην Genos Emotional Intelligence Inventory ( Workplace Genos EI, 

Gignac, 2008) πνπ θαη ηα δχν είλαη κέηξα 360
 
κνηξψλ, πεξηιακβάλνπλ δειαδή 

παξάιιεια κε ηελ απηφ-αμηνιφγεζε θαη αμηνιφγεζε απφ πξντζηακέλνπο θαη 

πθηζηακέλνπο. 

Σα ηεζη απηφ-αμηνιφγεζεο δεηνχλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα αμηνινγήζνπλ ζε 

ηη βαζκφ κηα ζεηξά απφ πεξηγξαθηθέο δειψζεηο ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ ή φρη. ε απηή 

ηελ θαηεγνξία ππάγνληαη θαη ηα πεξηζζφηεξα ηεζη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί (TMMS, 

Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, & Palfai,1995; EQ-I, Bar-On, 1997, SEIS, Schutte 

et al., 1998; ECI, Boyatzis, Goleman, & Hay/McBer, 1999; EI-IPIP, Barchard, 2001; 

EISRS, Martinez-Pons, 2000; DHEIQ, Dulewicz & Higgs, 2001; TEIQue, Petrides, 

2001, Petrides, Perez, & Furnham, 2003; SPTB, Sjoeberg, 2001; TEII, Tapia, 2001; 
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SUEIT, Palmer & Stough, 2002; WEIP-3, Jordan, Ashkanasy, Haertel & Hooper, 

2002; EIS, Van der Zee, Schakel, & Thijs, 2002; WLEIS, Wong & Law , 2002; LEIQ, 

Lioussine, 2003)
11

θιπ, κε πην γλσζηά ην Emotional Quotient Inventoy (EQ-I) (Bar-

On,1997a) θαη ην SREIT ηεο Shutte et al. (1998).  

To EQ-i πεξηειάκβαλε αξρηθά ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ εξσηψκελνπ ζε 133 

αληηθείκελα πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζηνπο πέληε παξάγνληεο ηνπ κνληέινπ 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ αλέπηπμε ν Bar-On (1997):  ελδνπξνζσπηθψλ 

ηθαλνηήησλ, δηαπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ, πξνζαξκνζηηθφηεηαw, δηαρείξηζεο ζηξεο θαη 

δηάζεζεο κε θάζε κία λα αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ψζηε λα ζπλζέηνπλ έλα ζχλνιν απφ 

δεθαπέληε κηθξφηεξεο θιίκαθεο. Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2000 ηεο θιίκαθάο ηνπ ν Bar-

On κείσζε ηηο θιίκαθεο ζε ηέζζεξηο αθαηξψληαο ηνλ παξάγνληα ηεο δηάζεζεο θαη έηζη ν 

ζπλνιηθφο βαζκφο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κεηξάηαη αζξνίδνληαο ην ζθνξ ηνπ 

εξσηψκελνπ ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο θιίκαθεο. Οη εξσηψκελνη δίλνπλ απαληήζεηο απφ κηα 

θιίκαθα πέληε ζεκείσλ, φπνπ ην «1» ηζνχηαη κε «πνιχ ζπάληα ή πνηέ δε κε αθνξά» θαη 

ην «5= κνπ ζπκβαίλεη ζπρλά». 

Σν SREIT είλαη έλα ζχληνκν εξγαιείν 33 εξσηήζεσλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηε 

Shutte et al. (1998) βαζηζκέλν ζην κνληέιν ηνπ 1990 ησλ Salovey & Mayer. Καη εδψ νη 

απαληήζεηο δίλνληαη ζε κηα θιίκαθα πέληε ζεκείσλ φπνπ ην «1= δηαθσλψ απφιπηα» θαη 

«5=ζπκθσλψ απφιπηα». Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηελ αξζξνγξαθία θαη είλαη ην 

                                                 

11
 Pérez, J.C., Petrides, K.V., & Furnham, A. (2005) Measuring trait emotional intelligence. In R. Schulze 

and R.D. Roberts (Eds.), International Handbook of Emotional Intelligence,  pp.181-201,  Cambridge, 

MA: Hogrefe & Huber 
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ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ζην νπνίν ζα 

επαλέιζνπκε ζηε ζπλέρεηα.   

Σα ηεζη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο είλαη ζαθψο 

ιηγφηεξα απφ απηά ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο (EARS, Mayer & Geher, 1996; EISC 

, Sullivan (1999); MEIS , Mayer et al. 1999; MSCEIT, Mayer et al. 2002; FNEIPT, 

Freudenthaler & Neubauer 2003)
12

 κε πην γλσζηφ απηφ ησλ Mayer, Salovey, θαη Caruso 

ηεζη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο  MSCEIT (2002
α
), πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ην 

αλαζεσξεκέλν κνληέιν ησλ Mayer θαη Salovey ηνπ 1997. Σν ηεζη απηφ, πνπ 

απνηειείηαη απφ 141 αληηθείκελα, νξγαλσκέλα ζε ηέζζεξηο θιάδνπο κε δχν ππν-

θιάδνπο ν θάζε έλαο, ππνινγίδεη έλαλ ζπλνιηθφ βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

θαη έλα βαζκφ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο θιάδνπο πνπ ηελ απαξηίδνπλ: 1) αληίιεςε 

ζπλαηζζήκαηνο, 2) ελζσκάησζε θαη αθνκνίσζε ζπλαηζζήκαηνο 3) γλψζε 

ζπλαηζζεκάησλ θαη 4) δηαρείξηζε ζπλαηζζήκαηνο.  

Γηα ηε βαζκνιφγεζε ηεο αληίιεςεο ζπλαηζζήκαηνο ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα 

αλαγλσξίζεη θαη λα θαηαγξάςεη ζε κηα θιίκαθα πέληε ζεκείσλ, θαηά πφζν κηα ζεηξά 

ζπλαηζζεκάησλ (θφβνο, επηπρία, ιχπε θιπ.) ελππάξρνπλ κέζα ζε εηθφλεο πξνζψπσλ, 

ηνπίσλ θαη αθεξεκέλσλ ζρεδίσλ πνπ ζα ηνπ ηεζνχλ πξνο θξίζε.  

                                                 

12
 Pérez, J.C., Petrides, K.V., & Furnham, A. (2005) Measuring trait emotional intelligence. In R. 

Schulze and R.D. Roberts (Eds.), International Handbook of Emotional Intelligence,  pp.181-201,  

Cambridge, MA: Hogrefe & Huber 
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Γηα ηε βαζκνιφγεζε ηεο δηεπθόιπλζεο ζπλαηζζήκαηνο, πνπ κεηξά ην θαηά πφζν 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ζπλαίζζεκα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, ν 

εξσηψκελνο θαιείηαη λα απνηππψζεη θαηά πφζν ην ζπλαίζζεκα ιεηηνπξγεί ζπλζεηηθά , 

βαζκνινγψληαο ηε ζπλάθεηα πνπ εκθαλίδεη γηα ηνλ ίδην έλα ζπλαίζζεκα κε αιινγελήο 

εκπεηξίεο, γηα παξάδεηγκα ηνλ θαιφ θαηξφ ή ηηο πηθάληηθεο γεχζεηο. 

Ο θιάδνο ηεο θαηαλόεζεο ζπλαηζζήκαηνο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή 

απαληήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε εξσηήζεηο πνπ ζπζρεηίδνπλ ζπλαηζζήκαηα κεηαμχ 

ηνπο θαη ζε εξσηήζεηο πνπ ζπζρεηίδνπλ θαηαζηάζεηο κε ηελ αιιαγή δηάζεζε θαη 

ζπλαηζζεκάησλ. 

ηνλ θιάδν δηαρείξηζεο ζπλαηζζήκαηνο, νη δνθηκαζίεο έρνπλ σο ζηφρν λα 

βαζκνινγήζνπλ ηε δηαρείξηζε ζπλαηζζήκαηνο ζηνλ εξσηψκελν θαη ζηνπο άιινπο. 

Αξρηθά αλάκεζα απφ απαληήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ θαιείηαη λα βαζκνινγήζεη ζεη 

ελεξγεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ θαηεχζπλζε αιιαγήο ή δηαηήξεζεο ελφο 

ζπλαηζζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο δηαρείξηζεο 

ζπλαηζζήκαηνο θάησ απφ ζχλζεηεο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηάθνξσλ αηφκσλ. 

Σα ηεζη κέηξεζεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ηα ηεζη δεμηνηήησλ κέηξεζεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ππφθεηληαη ζε κεγαιχηεξε ακθηζβήηεζε, θαζψο 

εμαξηνχληαη απφ ην επίπεδν απηνγλσζίαο ησλ εξσηψκελσλ θαη επεξεάδνληαη ζπρλά 

απφ ηηο ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη απφ παξάγνληεο θνηλσληθήο 

αλαγλψξηζεο. Σα ηεζη ηθαλνηήησλ είλαη πην αληηθεηκεληθνί αμηνινγεηέο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ αηφκνπ, δηαηεξψληαο ηε δηαθξηηή απφ ηα άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Δκθαλίδνπλ φκσο ην 

πξφβιεκα ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο «ζσζηήο απάληεζεο» πνπ πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη 
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γίλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο εμήο ηξφπνπο: είηε ζπγθξίλνληαο ηελ απάληεζε κε βάζε απηή 

πνπ πξνθχπηεη σο ζσζηή απφ ζχλζεηνπο ππνινγηζκνχο απαληήζεσλ ηνπ αηφκνπ  ζε 

δηάθνξα πεδία, είηε ξσηψληαο εηδηθνχο (ςπρνιφγνπο, επηζηήκνλεο πνπ κειεηνχλ ην 

ζπλαίζζεκα) γηα ηε ζσζηή απάληεζε κε βάζε ηελ παξαηήξεζε ηνπ εξσηψκελνπ, είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο σο ζσζηή ηελ απάληεζε πνπ δφζεθε απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εξσηψκελσλ πνπ έρνπλ ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ εξσηψκελν. Δίλαη ινηπφλ πην 

έκκεζα θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πνιηηηζκηθέο θαη άιιεο δηαθνξέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Δπίζεο είλαη ιηγφηεξν πξαθηηθά, αθνχ 

είλαη πην ρξνλνβφξα θαη αθξηβά απφ ηα ηεζη απηφ-αμηνιφγεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο.  

Όπνηα πάλησο θαη λα είλαη ε κνξθή ησλ ηεζη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απηά 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εγθπξφηεηαο, δειαδή ηεο ηαχηηζεο απηνχ πνπ 

ζεσξείηαη φηη κεηξάεη θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ην απαξηίδνπλ, ηεο αμηνπηζηίαο, 

δειαδή θαηά πφζν κεηξά κηα ηθαλφηεηα ζπζηεκαηηθά θαη ζηαζεξά, θαη ηεο 

πξνγλσζηηθήο αμίαο.  

 

1.7   Η άλλη ότη: Γςζπιζηία απένανηι ζηην έννοια ηηρ ζςναιζθημαηικήρ 

νοημοζύνηρ 

Παξά ηνπο έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ηεο έλλνηαο, ππάξρεη θαη κηα ζεκαληηθή 

κεξίδα επηζηεκφλσλ πνπ  ζεσξνχλ φηη ε αμία ηεο έρεη ππεξηηκεζεί. Τπνζηεξίδνπλ πσο 

ε επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη 

ζπνξαδηθή.  Οη G. Matthews, R.Roberts & M. Zeidner (2004) ακθηζβεηνχλ ηνπο «7 
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κχζνπο» γχξσ απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε φπσο ηνπο νλνκάδνπλ, θαη 

ζεκεηψλνπλ σο ζέκαηα πνπ ρξίδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ηα εμήο: 

1. Οη νξηζκνί ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά  θηάλνληαο 

ζε ζεκείν κάιηζηα θάπνηεο θνξέο λα είλαη θαη αληηκαρφκελνη. 

2. Σα ηεζη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο εκθαλίδνπλ φρη ζπάληα ακθηιεγφκελν σο 

πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο πεξηερφκελν θαη έρνπλ κηθξή πξνγλσζηηθή αμία.  

3. Σελ άπνςε φηη ε απηφ-αμηνινγνχκελε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη 

δηαθξηηή απφ ηηο ππάξρνπζεο δνκέο πξνζσπηθφηεηαο.  

4. Σνλ ηζρπξηζκφ φηη ηα ηεζη ηθαλνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πιεξνχλ 

ηα θξηηήξηα κηαο γλσζηηθήο επθπΐαο.  

5. Σελ πεπνίζεζε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε αθνξά ην ζπλαίζζεκα, φπσο ε 

γλσζηηθή λνεκνζχλε αθνξά ηελ επίζεκε γλψζε.  

6.  Τπνζηεξίδνπλ φηη «κηα πξφβιεςε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο βαζηζκέλε 

απνθιεηζηηθά ζηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη 

απινπζηεπηηθή θαη δε ιακβάλεη ππφςε θαη άιινπο αηνκηθνχο παξάγνληεο.» 

(Matthews, Roberts & Zeidner (2004) ζει.193)  

7. Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη θξίζηκε  γηα ηελ επηηπρία ζηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν. Ακθηιεγφκελν γηα απηνχο παξακέλεη θαηά πφζν κηα επέλδπζε ζηελ 

αχμεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο έρεη νθέιε κεγαιχηεξε απφ φηη ην 

θφζηνο ηεο.  

Σα βαζηθφηεξα ζεκεία πνπ εγείξνπλ πξνβιεκαηηζκφ ζε ζρέζε κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ινηπφλ, αθνξνχλ θαηά πφζν νη νξηζκνί πνπ 

ππάξρνπλ πεξηγξάθνπλ κε ζπλέπεηα κηα ηθαλφηεηα δηαθξηηή απφ ηα ππφινηπα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηε πξνζσπηθφηεηα θαη θαηά πφζν ηα δηάθνξα 

ηεζη κέηξεζήο ηεο καο δίλνπλ θνηλά απνηειέζκαηα. 
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Οη Mayer & Brackett (2003) πξνηείλνπλ νη νξηζκνί ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο λα κελ πιαηεηάδνπλ, αιιά λα είλαη εζηηαζκέλνη ζηνπο φξνπο ζπλαίζζεκα 

θαη λνεκνζχλε. Σα κνληέια θαη ηα ηεζη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο  λα βαζίδνληαη 

ζε ηθαλφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο, παξά ζε ραξαθηεξηζηηθά, πξνηηκήζεηο, ζηάζεηο θαη 

αμίεο (Ashkanasy & Daus, 2003). Σα ηεζη πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηε κέηξεζή ηεο είλαη 

ζθφπηκν λα ειέγρνληαη πνιιέο θνξέο ζε δηαθνξεηηθά δείγκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο θαη « ε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο λα γίλεηαη κε 

κεγάιε πξνζνρή» (Mayer et. Al, 2003, p. 104)   

Oη επηθξίζεηο θαη νη ακθηζβεηήζεηο δε ζπλεπάγνληαη θπζηθά φηη ε έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, πνπ έρεη ηφζνπο ππνζηεξηθηέο ζηνπο θφιπνπο ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, είλαη ρσξίο αμία. Όιεο νη έλλνηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

επηζηήκε είλαη δσληαλέο θαη αλνηρηέο ζηελ θξηηηθή, ηελ εμέιημε θαη ηε βειηίσζε.  Οη 

αληίζεηεο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη κπνξνχλ λα είλαη ην εθαιηήξην ψζηε λα εληνπηζηεί 

πνχ ζηακαηά ε ππάξρνπζα έξεπλα φζν αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, πνηα 

θελά παξνπζηάδεη θαη λα ππνδείμνπλ κειινληηθνχο δξφκνπο πξνο εμεξεχλεζε πνπ ζα 

απνζαθελίζνπλ ηελ έλλνηα θαη ζα εδξαηψζνπλ ηελ αμία ηεο. (Matthews, Roberts & 

Zeidner, 2004) 
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Β΄ ΜΕΡΟ  

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Ε 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΕΛΕΧΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΤΣΕΡΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ 

2.1 ηοισεία δημοζίος ηομέα ζηην Δλλάδα 

Ο δεκφζηνο θαη ν επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη 

πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία παξακέλεη, 

αληίζηνηρα κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζε αληίζεζε κε ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

θαη ηελ Ιαπσλία, κεγάινο.  

Βάζεη ηεο απνγξαθήο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ έιαβε ρψξα ηνλ 

πεξαζκέλν Ινχιην, νη απνγξαθέληεο θαίλεηαη πσο μεπεξλνχλ ηηο επηαθφζηεο εμήληα 

νθηψ ρηιηάδεο άηνκα.  Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη πξνζσπηθφ παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο (39 %),  ην είθνζη νρηψ ηνηο εθαηφ δεπηεξνβάζκηαο (28%), έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 10% θαηαιακβάλεη ην πξνζσπηθφ εηδηθψλ ζέζεσλ, θαη απφ ελλέα ηνηο 

εθαηφ θαηαιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη ηερληθήο θαη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Όζν 

αθνξά ηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε απηψλ ησλ αηφκσλ, ην πελήληα ηέζζεξα ηνηο εθαηφ 

(54 %) αλήθεη ζην αληξηθφ θχιν θαη ην ππφινηπν ζαξάληα έμη ηνηο εθαηφ ζην γπλαηθείν 

(46 %). Σν 5,7 % ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ειηθίαο άλσ ησλ εμήληα εηψλ, ην 22 % αλήθεη 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα απφ πελήληα σο εμήληα εηψλ, ην 33,7 % ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

απφ ζαξάληα σο πελήληα εηψλ, ειηθίαο απφ ηξηάληα σο ζαξάληα εηψλ είλαη ην 26,8 % 

ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ είθνζη σο ηξηάληα ην 11,3 % θαη ηέινο θάησ ησλ είθνζη εηψλ 

βξίζθεηαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 0,5 %. 
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Απφ ηελ εξγαζία ηνπ Βαζίιε Θ. Ραπάλνπ «Μέγεζνο θαη Δχξνο δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα»
13

, δαλεηδφκαζηε ηνλ πίλαθα 2.1.1, πνπ παξνπζηάδεη ηηο δαπάλεο 

ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ γηα ην δεκφζην ηνκέα ην 2007, θαζψο θαη ην δηάγξακκα πνπ 2.1.1 

πνπ απεηθνλίδεη ηελ θξαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Γηαπηζηψλνπκε ζπλδπαζηηθά πσο ελψ ην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ δε δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ ην κέζν φξν ησλ δαπαλψλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, σζηφζν φζν αθνξά 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο. 
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

13
 Ραπάλνο, Θ., «Μέγεζνο θαη εχξνο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα», ΙΟΒΔ, Ννέκβξηνο 2009 

14
 Ραπάλνο, Θ., «Μέγεζνο θαη εχξνο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα», ΙΟΒΔ, Ννέκβξηνο 2009 
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Πίνακαρ 2.1.1: Γαπάλεο θαη έζνδα Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ; Πεγή: 

Ραπάλνο, Θ. (2009), ζει. 7 
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Γιάγπαμμα 2.1.1: Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο 2007, Πεγή: Ραπάλνο, Θ. (2009), 

ζει. 18 

 

Δίλαη θπξίαξρε ε γεληθεπκέλε αληίιεςε πσο νη δεκφζηνη νξγαληζκνί πάζρνπλ 

απφ ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη πσο νη ππάιιεινη ησλ νξγαληζκψλ απηψλ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ παζεηηθφηεηα, έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο 

αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ, ηππνιαηξία θαη δνπινπξέπεηα. Δπίζεο παξαηεξείηαη ζπρλά 

ρακειφ εζηθφ θαη έιιεηςε έκπλεπζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ 

θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Σηο παξαηεξήζεηο απηέο έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ε εκπεηξηθή κειέηε ησλ 

Γεκήηξε Μπνπξαληά θαη Νάλζπο Παπαιεμαληξή (1993), πνπ δηεμήρζε 

ρξεζηκνπνηψληαο δείγκα εξγαδνκέλσλ απφ 1.891 άηνκα ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ 
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ηνκέα. Οξηζκέλα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ δεκνζίεπζαλ ζην άξζξν
15

 ηνπο κε ηίηιν 

«Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζεζεο γηα απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα» είλαη ηα εμήο: 

 Ο Γεκφζηνο Σνκέαο πζηεξεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη 

θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηφ εκθαλίδνληαη λα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο, ε έιιεηςε ζχλδεζεο κεηαμχ 

ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο απφδνζεο θαη 

ακνηβψλ, ε θαθή εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα θαη ην 

γεληθφηεξν άζρεκν θιίκα ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

 ην δεκφζην ηνκέα ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη θπξηαξρεί κηα γεληθή ηεικάησζε πνπ 

κεηψλεη ηε ζεκαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

 Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί κεηνλεθηνχλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα απφδνζε, ελψ ιακβάλνπλ 

πςειφηεξεο ηηκέο ζηηο κεηαβιεηέο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηε δηάζεζε γηα 

απφδνζε. 

Σα απνζαξξπληηθά απηά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ απφδνζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα, αλάγνπλ φπσο δηαπηζηψλνπκε ηελ ρακειή 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δεκνζίνπ φρη ζε ρακειφηεξεο 

γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο απφ απηέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, αιιά 

                                                 

15
 Μπνπξαληάο, Γ. & Παπαιεμαληξή Ν. (1993) «Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζεζεο γηα απφδνζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα» Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο: 

Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ΠΑΜΑΚ 11, ζει. 539-569 
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επεμεγείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο.  Η έξεπλα 

ππνδεηθλχεη πσο ηα ρακειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ εκθαλίδνπλ νη 

δεκφζηνη νξγαληζκνί, επεξεάδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπο θαη επηθέξνπλ ην απνηέιεζκα ηεο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

2.2 ςναιζθημαηική νοημοζύνη και δημόζιορ ηομέαρ: Αναζκόπηζη ηηρ 

βιβλιογπαθίαρ 

Δίλαη ινγηθφ, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε λα ζρεηίδεηαη κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο έξεπλεο κε ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα (Bar-On 1997, Van Rooy 

θαη Viswesvaran 2004, Wong θαη Law 2002, Sy, Tram θαη Ο‟ Hara 2006) εμίζνπ θαη 

ζηε ζθαίξα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  

Δίλαη έλαο ρψξνο πνπ πξνθαιεί ηνλ αληαγσληζκφ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ νκάδσλ 

ελδηαθέξνληνο (πνιηηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, νκάδσλ πνιηηψλ θιπ.) γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο 

ηζρχνο ηνπο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο επηξξνήο ηνπο. Οη νινέλα απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ηα λέα 

θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα δηαθαλείο θαη ππεχζπλεο δεκφζηεο πξάμεηο, είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ έληαζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε, θέξλνληαο αληηκέησπνπο ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο κε έλα 

ζχλνιν ζπλαηζζεκάησλ πνπ θαινχληαη λα ρεηξηζηνχλ.
16

 

                                                 

16
 Meisler, G. & Vigoda-Gadot,  E. (2010) “Emotions in Management and the Management of Emotions: 

The Impact of Emotional Intelligence and Organizational Politics on Public Sector Employees”, Public 

Administration Review, Vol. January/February, pp. 72-82 
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Έθπιεμε ινηπφλ πξνθαιεί ην γεγνλφο πσο ελψ κεγάιν πιήζνο κειεηψλ έρνπλ 

εθπνλεζεί θαη αθνξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, εληνχηνηο είλαη ιηγνζηέο απηέο 

πνπ εξεπλνχλ ηελ ζέζε θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη ε ζεψξεζε φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απζηεξά κε αληηθεηκεληθά θαη ινγηθά θξηηήξηα, ζε έλα απξφζσπν 

πεξηβάιινλ. Μηα λέα φκσο δηεζλή ηάζε ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα έρεη εδξαησζεί 

ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ε Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε (New Public Management), ε νπνία 

έξρεηαη λα ακθηζβεηήζεη ηνλ απξφζσπν θαη κνλνιηζηθφ ραξαθηήξα ηεο παιηάο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο 

νξγάλσζεο κε βάζε ηε Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη ην ζπάζηκν ησλ απζηεξψλ 

ηεξαξρηθψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο ζε νκάδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γχξσ απφ θάζε 

πξντφλ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ σο ζπλέρεηα ε κηα ηεο άιιεο σο ηνλ ηειηθφ 

πειάηε
17

. Η δηνίθεζε πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο αξρέο ηεο λέα δεκφζηαο δηνίθεζεο 

αλακέλεηαη λα καιαθψζεη ηελ παξαδνζηαθή γξαθεηνθξαηηθή πξνζέγγηζε ησλ πειαηψλ 

θαη λα είλαη πην επαηζζεηνπνηεκέλε απέλαληη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 

άιισλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν (Hood 1991; 

Lynn 1998; Pollitt 1988).
18

  Δμάιινπ είλαη αλζξψπηλν ην δεκφζην ζπκθέξνλ λα 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, φζν θαη αλ πξνζπαζνχκε λα ζηεξηδφκαζηε ζε αληηθεηκεληθά 

ζηνηρεία. 

                                                 

17
 Hood C. (1991) “A Public Management for All Seasons?”, Public Administration, Vol. 69, pp.3-19 

18
 Meisler, G. & Vigoda-Gadot,  E. (2010) “Emotions in Management and the Management of Emotions: 

The Impact of Emotional Intelligence and Organizational Politics on Public Sector Employees”, Public 

Administration Review, Vol. January/February, pp. 72-82 
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Οη Berman & West (2008) εθπφλεζαλ κία κειέηε γηα ηηο «θνηλσληθέο 

ηθαλφηεηεο» ησλ δηνηθεηψλ δεκνζίαο δηνίθεζεο κε ζέκα  «Γηνηθψληαο ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζε πφιεηο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ». Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ηνπο έδεημαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε ζηελ αχμεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ησλ δηνηθνχλησλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε κε ηεο παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο, 

θαζνδήγεζεο θαη ηελ παξνρή πξνηχπσλ. Έκκεζα απνηειέζκαηα ζηελ αχμεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο απφ ηελ άιιε θάλεθε λα έρνπλ νη πνιηηηθέο επηινγήο θαη 

εμέιημεο πξνζσπηθνχ.  

ηελ πην πξφζθαηε κειέηε πνπ αθνξά ην ζέκα απηφ ε E.Vigoda-Gadot & G. 

Meisler (2010) εξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ησλ 

πνιηηηθψλ νξγάλσζεο πνπ ηε ζηεξίδνπλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

ηφρνο ηνπο είλαη λα ππνδείμνπλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πσο ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη 

έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζην ρηίζηκν ηζρπξψλ, πγηψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο, ηηο 

δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, ηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο θαη ηηο ππφινηπεο νκάδεο 

ελδηαθέξνληνο πνπ ζπλδένληαη κε ην δεκφζην, ακθηζβεηψληαο ηελ επηθξαηνχζα 

αληίιεςε πσο ζηνλ δεκφζην ηνκέα νθείιεη  λα επηθξαηεί γξαθεηνθξαηία, απξφζσπεο 

ζρέζεηο, νξγάλσζε, ινγηθή, ζαθψο θαζνξηζκέλα φξηα. 

Μία απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ εξεπλά ε κειέηε απηή σο πξνο ηελ νξζφηεηά ηεο 

είλαη ην αλ ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηελ δέζκεπζε 

ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

θαη αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηελ εξγαζηαθή θνχξαζε, πξνζέζεηο απνρψξεζεο θαη 

αδηάθνξε ζπκπεξηθνξά. Η αλάιπζε ππνδεηθλχεη ζεηηθή εμάξηεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο  κε ηηο πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο, κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ αιιά θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε 
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ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε ηελ εξγαζηαθή θνχξαζε, ηηο πξνζέζεηο 

απνρψξεζεο θαη αδηάθνξε ζπκπεξηθνξά 

Σέινο ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ Mayer, 

Roberts & Barsade (2008), πξνηείλνπλ ην αθφινπζν πιαίζην εξγαζίαο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζην δεκφζην ηνκέα, πνπ απεηθνλίδεηαη 

ζην δηάγξακκα 2.2.1. 

Γιάγπαμμα 2.2.1: Πιαίζην εξγαζίαο γηα ελζσκάησζε ηεο Ν ζην δεκφζην ηνκέα ησλ 

Vigoda-Gadot & Meisler (2010), p. 75 
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ςναιζθημαηική 

Γημόζια Γιοίκηζη 

πλαηζζήκαηα νκάδσλ 

ελδηαθεξφλησλ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ αληηδξάζεηο 

ζε αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη πεξηιακβάλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο, 

γλψζεηο, ζπιινγηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη εθηίκεζε ηεο 

επηθείκελεο θαηάζηαζεο 

αιιαγήο. 

κέτειρ και Ν ζηη 

Γημόζια Γιοίκηζη 

Η ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

είλαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

πεξηιακβάλεη 

 Σε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

 Καηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ 

απφ ηνπο άιινπο (πνιίηεο, 

πειάηεο, ππαιιήινπο θιπ.) 

 Δθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ αλαθχπηνπλ απφ 

θαηαζηάζεηο. 

 Υξήζε ζπλαηζζεκάησλ γηα 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ράξαμε 

πνιηηηθψλ βαζηζκέλα ζε αίηηα 

θαη ζηε ινγηθή. 

 Αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ ζε 

πξφζσπα, θσλέο, ρεηξνλνκίεο 

θαη αιινχ θαηά ηε δηάξθεηα 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

 

Δςθςήρ Γημόζια 

Γιοίκηζη 

Ιθαλφηεηα θαηαλφεζεο 

θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε βαζηζκέλε 

ζε ινγηθή ζθέςε ζρεηηθά κε 

ηελ πνιηηηθή θαη ηηο ζρέζεηο 

καδί ηεο, ηε γξαθεηνθξαηηθή 

δηάηαμε θαη δηνηθεηηθή γλψζε, 

ηε ράξαμε εζσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηελ αληαπφθξηζε 

ζηηο αλάγθεο ησλ νκάδσλ 

ελδηαθεξφλησλ ηεο. 
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Οη Hopkins, O‟ Neil, θαη Williams (2007) πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ ζπκβνπιέο 

γηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ ζπκβνπιίσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κειέηεζαλ θαηά 

πφζν νη πξαθηηθέο ζρνιηθψλ ζπκβνπιίσλ ζπκβάδηδαλ κε ηηο αξρέο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Η κειέηε ηνπο ππέδεημε πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή  ιεηηνπξγία ησλ 

ζπκβνπιίσλ. Οη Radhakrisnan & Udayasuriyan (2010) δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε 256 

αλψηεξνπο ππάιιεινπο ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ζηε λφηηα Ιλδία, γηα λα θαηαιήμνπλ 

κεηαμχ άιισλ πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη ζεκαληηθή ζρέζε κε ηηο 

πξαθηηθέο εγεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αλψηεξνη ππάιιεινη θαζψο θαη φηη ην επίπεδν 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ άιισλ γηα ελέξγεηα.  

 

2.3 Μεθοδολογία έπεςναρ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηνπ 

επηπέδνπ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο δείγκαηνο ζηειερψλ ζην δεκφζην ηνκέα ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, είλαη ε θιίκαθα ησλ 33 ζηνηρείσλ  πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Nicola 

S.Shutte, John M. Malouff, Lena E. Hall, Donald J. Haggerty, Joan T. Cooper, Charles 

J. Golden& Liane Dornheim ην 1997 θαη δεκνζηεχηεθε ην 1998, σο κέηξν αλάπηπμεο 

θαη αμηνιφγεζεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Σε κεηάθξαζε/ κεηαγιψηηηζε ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα  επηκειήζεθε ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο κνπ θ Πηπεξφπνπινο. ε κηα 

θιίκαθα απφ ην 1 (δηαθσλψ απφιπηα) κέρξη ην 5 (ζπκθσλψ απφιπηα) νη εξσηψκελνη 

απάληεζαλ ζε κηα ζεηξά απφ 33 εξσηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α.  
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Απφ ηα 33 ζηνηρεία ηνπ εξγαιείνπ απηνχ κέηξεζεο 13 αλαθέξνληαη ζηελ 

αλαγλψξηζε & έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα 10 ζηελ δηαρείξηζε  ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ηα ππφινηπα 10 ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ κε βάζε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ 

δηέθξηλαλ πξψηνη νη Salovey & Mayer (1990). 

Γιάγπαμμα 2.3.1:  Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ Salovey & 

Mayer (1990), ζει. 190. 

 

 

Σν άζξνηζκα ησλ 33-ζηνηρείσλ ηεο θιίκαθαο απνηειεί ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ελφο αηφκνπ, ην νπνίν κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 33 έσο 

165 (φζν πςειφηεξν ην ζθνξ ηφζν πςειφηεξε ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπ 

εξσηψκελνπ). Δδψ ρξεηάδεηαη λα ηνληζζεί φηη θακία απφ ηηο 33 εξσηήζεηο δελ έρεη 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο θαη φηη νη εξσηήζεηο 5, 28 θαη 33 βαζκνινγνχληαη αληίζηξνθα ( 
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δειαδή ην 1 – δηαθσλψ απφιπηα – ζθνξάξεη σο 5, ελψ ην 5 – ζπκθσλψ απφιπηα – 

ζθνξάξεη σο 1).  

ηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνζηέζεθαλ θαη θάπνηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία φπσο ην θχιν, ε ζέζε, ν βαζκφο ηνπ ππαιιήινπ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα 

έηε ππεξεζίαο θαη ην αλψηαην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζε εμήληα ππαιιήινπο ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ), απφ ηα νπνία επηζηξάθεθαλ 

ζπκπιεξσκέλα ηα πελήληα ηξία, ηα δεθαηξία ιφγσ απφζηαζεο απαληήζεθαλ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ SPSS 18.0. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη 

εξσηψκελνη, νη  33 εξσηήζεηο- αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

δηαζέζεηο νκαδνπνηήζεθαλ σο εμήο: 

1
ε
 νκάδα: Αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο : 

 Δξσηήζεηο  1,5,9,11,15,18,19,22,25,26,29,32,33 

2
ε
 νκάδα: Ρχζκηζε ζπλαηζζήκαηνο: 

Δξσηήζεηο  3,4,8,10,12,13,14,16,21,30 

3
ε
 νκάδα: Αμηνπνίεζε ζπλαηζζήκαηνο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ: 

Δξσηήζεηο 2,6,7,17,20,23,24,27,28,31 
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Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηνπο εμήο ζεκαληηθνχο 

ιφγνπο: 

1. Οη εξεπλεηέο επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε θαη ρσξίο θφζηνο ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

θιίκαθαο (εξσηεκαηνιφγην ησλ 33ψλ ζηνηρείσλ ηεο Schutte θ.α. (1998, ζει. 

172)  γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.  

2. Παξάιιεια ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ 33 

ζηνηρείσλ ηεο Schutte et al (1998) επηβεβαηψζεθαλ απφ πνιινχο εξεπλεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν (π.ρ. Abraham, 2000; Schutte et al, 

2001; Sjöberg, 2001; Carmeli, 2003; Mayer & Brackett, 2003).  

 

2.4 Ανάλςζη δεδομένυν και επμηνεία εςπημάηυν 

Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο 53 εξσηψκελνπο θαηαρσξήζεθαλ ζε κία 

θφξκα δεδνκέλσλ ηνπ  SPSS  αξρηθά ζε 37 κεηαβιεηέο, 4 νλνκαζηηθέο κία γηα ην θχιν, 

ηελ ζέζε, ην βαζκφ θαη ην αλψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 33 αξηζκεηηθέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα 33 αληηθείκελα θαη παίξλνπλ ηηο ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θιίκαθα  

απφ ην έλα κέρξη ην πέληε. Η νλνκαζηηθή κεηαβιεηή gender γηα ην θχιν παίξλεη ηηο 

ηηκέο F= γπλαίθα, Μ= άληξαο.  Η νλνκαζηηθή κεηαβιεηή grade γηα ηνλ ππεξεζηαθφ 

βαζκφ παίξλεη ηηο ηηκέο A, B, C, θαη D αληίζηνηρα αλάινγα κε ην βαζκφ ηνπ 

ππαιιήινπ. Η νλνκαζηηθή κεηαβιεηή ηεο ζέζεο position παίξλεη ηηκέο C= Clerk, M= 

Manager θαη ηέινο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ θαηαρσξείηαη ζηε κεηαβιεηή education 

παίξλεη ηηο ηηκέο highschool= απφθνηηνη ιπθείνπ, degree=  θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ, Msc/Phd= θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ/ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.  

Μία αξρηθή αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δίλνπλ ηνπο 

αθφινπζνπο πίλαθεο ζπρλνηήησλ φζν αθνξά ηε ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο, πνπ πην 

επνπηηθά αλαπαξίζηαληαη ζηε ζπλέρεηα θαη απφ ηα θπθιηθά δηαγξάκκαηα: 
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Πίνακαρ 2.4.1: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ σο πξνο ην θχιν ησλ ππαιιήισλ ηνπ δείγκαηνο 

gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid F 33 62,3 62,3 62,3 

M 20 37,7 37,7 100,0 

Total 53 100,0 100,

0 
 

 

Πίνακαρ 2.4.2 : Πίλαθαο ζπρλνηήησλ σο πξνο ηνλ ππεξεζηαθφ βαζκφ ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ δείγκαηνο 

grade 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid A 28 52,8 52,8 52,8 

B 11 20,8 20,8 73,6 

C 12 22,6 22,6 96,2 

D 2 3,8 3,8 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

Πίνακαρ 2.4.3 : Πίλαθαο ζπρλνηήησλ σο πξνο ηε ζέζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ δείγκαηνο 

position 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid C 49 92,5 92,5 92,5 

M 4 7,5 7,5 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

Πίνακαρ 2.4.4 : Πίλαθαο ζπρλνηήησλ σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ δείγκαηνο 

education 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Degree 30 56,6 56,6 56,6 

Highsc. 13 24,5 24,5 81,1 

Msc/Phd 10 18,9 18,9 100,0 

Total 53 100,0 100,0  
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Γιάγπαμμα 2.4.1: Κπθιηθφ δηάγξακκα θαηαλνκήο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δείγκαηνο σο 

πξνο ην θχιν 

 

Γιάγπαμμα 2.4.2: Κπθιηθφ δηάγξακκα θαηαλνκήο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δείγκαηνο σο 

πξνο ηνλ ππεξεζηαθφ βαζκφ 
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Γιάγπαμμα 2.4.3: Κπθιηθφ δηάγξακκα θαηαλνκήο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δείγκαηνο σο 

πξνο ηε ζέζε 

 

Γιάγπαμμα 2.4.4: Κπθιηθφ δηάγξακκα θαηαλνκήο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δείγκαηνο σο 

πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο  
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Γηαπηζηψλνπκε απφ ηνπο πίλαθεο θαη ηα θπθιηθά δηαγξάκκαηα, πσο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπκπιεξψζεθαλ απφ γπλαίθεο (62,3%), ελψ 

ην ππφινηπν 37,7 % απφ άληξεο ππαιιήινπο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ 

πνπ απαξηίδνπλ ην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ αλάιπζή καο  είλαη βαζκνχ Α ζε 

πνζνζηφ 52,8%, ελψ βαζκνχ Α θαη Β είλαη ην 73,6% ησλ ππαιιήισλ ηνπ δείγκαηνο, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ζρεδφλ ζηα ηξία ηέηαξηά ηνπ ην δείγκα απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο 

κε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο, πξάγκα πνπ έκκεζα ζεκαίλεη θαη κεγάιν ειηθηαθφ κέζν 

φξν ησλ εξσηψκελσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, θαζψο ν βαζκφο απνθηάηαη κε ηα 

ρξφληα. Όζν αθνξά ηε ζέζε, ην 92,5 % ησλ αηφκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα 

έρνπλ ππαιιειηθή ζέζε θαη κφλν ην 7,5%  αληηζηνηρεί ζε απαληήζεηο πξντζηακέλσλ, 

πξάγκα ινγηθφ εμάιινπ θαζψο νη ζέζεηο ησλ πξντζηακέλσλ είλαη ιηγνζηέο. Σέινο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ πνπ εμεηάζακε θαηέρεη παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν 

56,6 %, ελψ ην 24,5 % είλαη απφθνηηνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 18,9 % είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηπισκαηηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ.  

Μία λέα κεηαβιεηή ζηε ζπλέρεηα, sum, πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 33 

κεηαβιεηψλ- απαληήζεσλ ππνινγίδεη ην βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο γηα θάζε 
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έλα απφ ηα 53 άηνκα ηνπ δείγκαηνο. Σα βαζηθά πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζθνξ ησλ 53 αηφκσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

2.4.5.1 θαη 2.4.5.2. 

Πίνακαρ 2.4.5.1: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ζηε Ν 

Statistics 

sum 

N Valid 53 

Missing 0 

Mean 128,2264 

Median 128,0000 

Std. Deviation 14,91855 

Variance 222,563 

Range 66,00 

Percentiles 25 117,0000 

50 128,0000 

75 140,0000 

 

Πίνακαρ 2.4.5.1: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ζηε Ν 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

sum 53 66,00 88,00 154,00 128,2264 14,91855 

Valid N (listwise) 53      

 

Η κέζε βαζκνινγία ηνπ δείγκαηφο καο ησλ 53 δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζην ηεζη 

είλαη 128,2264 θαη ε δηάκεζνο, δειαδή ε κεζαία ησλ βαζκνινγηψλ αλ ηηο 

ηνπνζεηνχζακε κε ζεηξά κεγέζνπο είλαη ε βαζκνινγία ησλ 128 πφλησλ. 

(Τπελζπκίδνπκε φηη ην ζπλνιηθφ ζθνξ ζην εξσηεκαηνιφγην SREIT κπνξεί λα θπκαλζεί 

απφ 33 κέρξη 165 πφληνπο.) Ο κηθξφηεξνο βαζκφο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζην 

δείγκα καο, φπσο αμηνινγήζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ εξσηψκελν είλαη 88 βαζκνί, ελψ ε 



57 

 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζην δείγκα, πάιη σο απνηέιεζκα 

απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη νη  154 βαζκνί. Σν εχξνο βαζκνινγηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

δείγκα είλαη 66 κνλάδεο, κε ην 25% ησλ αηφκσλ λα ζθνξάξνπλ θάησ ησλ 117 βαζκψλ, 

ην 50% θάησ ησλ 128 θαη ην 75% θάησ απφ 140 κνλάδεο. 

Η θαηαλνκή ησλ βαζκψλ πνπ ζεκείσζαλ ζην ηεζη ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο έρεη 

ηε κνξθή πνπ απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 2.4.5 

Γιάγπαμμα 2.4.5: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ βαζκνινγηψλ δείγκαηνο ζην ηεζη 

 

Βιέπνπκε κηα θαηαλνκή κε αξηζηεξή αζπκκεηξία θαη θνξπθή απφ 135 σο 140 

βαζκνχο. Οκαδνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ζε λέα κεηαβιεηή 6 θαηεγνξηψλ εχξνπο 20 

κνλάδσλ, πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο 1=Ν κηθξφηεξε ησλ 80 βαζκψλ, 2= Ν κεηαμχ 80 θαη 

100 βαζκψλ, 3= Ν κεηαμχ 100 θαη 120 βαζκψλ, 4= Ν κεηαμχ 120 θαη 140 βαζκψλ, 

5= Ν κεηαμχ 140 θαη 160 βαζκψλ θαη 6=Ν κεγαιχηεξε ησλ 160 βαζκψλ, 

δηαπηζηψλνπκε κε ηε βνήζεηα ηνπ SPSS (πίλαθαο 2.4.6) πσο ην 1,9% ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ηνπ δείγκαηνο εκθαλίδεη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θάησ ησλ 100 

κνλάδσλ,  ην 28,3 % θάησ ησλ 120 κνλάδσλ, ην 79,2 % θάησ ησλ 140 κνλάδσλ θαη 
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πσο θαλέλα δελ μεπεξλά ηηο 160 κνλάδεο ζηελ θιίκαθα απφ 33 σο 165 κνλάδσλ ηνπ 

ηεζη ηεο Schutte et Al. (1998). Όπσο δηαθξίλακε θαη απφ ην ηζηφγξακκα ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο 50,9% εκθαλίδεη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απφ 

120 σο 140 κνλάδεο.  

Πίνακαρ 2.4.6: Πνζνζηά ησλ νκαδνπνηεκέλσλ βαζκνινγηψλ Ν 

sumcum 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 1 1,9 1,9 1,9 

3,00 14 26,4 26,4 28,3 

4,00 27 50,9 50,9 79,2 

5,00 11 20,8 20,8 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

Γιάγπαμμα 2.4.6: Ραβδφγξακκα ησλ πνζνζηψλ ησλ νκαδνπνηεκέλσλ βαζκνινγηψλ Ν 

 

Με βάζε ηηο θαηεγνξίεο ησλ νλνκαζηηθψλ κεηαβιεηψλ γέλνπο, ζέζεο, βαζκνχ 

θαη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ γηα ηε 
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ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηνπ δείγκαηνο, πνπ γξαθηθά 

απεηθνλίδνληαη ζηα αληίζηνηρα ζεθνγξάκκαηα (boxplot).  

Γηα ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο g1 (λέα κεηαβιεηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

κεηαβιεηή gender ζέηνληαο φπνπ F=1 θαη Μ=0), ν κέζνο βαζκφο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο είλαη 128,1212 κε ειάρηζηε ηηκή 88, κέγηζηε 154 θαη δηαθχκαλζε ησλ 

απαληήζεσλ 244,797. Αληίζηνηρα νη 20 άληξεο ηνπ δείγκαηνο g2 (λέα κεηαβιεηή πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβιεηή gender ζέηνληαο φπνπ F=0 θαη Μ=1) εκθαλίδνπλ κέζν 

βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 128,4000 κε ειάρηζην 105, κέγηζην 153 θαη 

δηαθχκαλζε 196,779.  

Πίνακαρ 2.4.7: Πεξηγξαθηθά αξηζκεηηθά κέηξα ηνπ βαζκνχ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο  κε βάζε ην θχιν  

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

g1 33 66,00 88,00 154,00 128,1212 15,64600 244,797 

g2 20 48,00 105,00 153,00 128,4000 14,02779 196,779 

Valid N (listwise) 0       

 

Γιάγπαμμα 2.4.7: Θεθφγξακκα ηνπ βαζκνχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε βάζε ην 

θχιν  
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Με βάζε ηε ζέζε, νη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ δελ θαηέρνπλ ζέζε πξντζηακέλνπ 

p1 (λέα κεηαβιεηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβιεηή position ζέηνληαο φπνπ C=1 θαη 

Μ=0) ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία ζην ηεζη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο SREIT απφ 

88 σο 154, κε κέζε βαζκνινγία 127,8163 θαη δηαθχκαλζε 222,070. Οη ηέζζεξηο 

πξντζηάκελνη p2 (λέα κεηαβιεηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβιεηή position ζέηνληαο 

φπνπ C=0 θαη Μ=1) πνπ ζπκκεηείραλ ζην ηεζη ζπγθέληξσζαλ βαζκνινγία απφ 117 σο 

173 κνλάδεο, κε κέζν 133,2500 θαη δηαθχκαλζε 268,250. 

Πίνακαρ 2.4.8: Πεξηγξαθηθά αξηζκεηηθά κέηξα ηνπ βαζκνχ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο  κε βάζε ηε ζέζε 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

p1 49 66,00 88,00 154,00 127,8163 14,90200 222,070 

p2 4 36,00 117,00 153,00 133,2500 16,37834 268,250 

Valid N (listwise) 0       
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Γιάγπαμμα 2.4.8: Θεθφγξακκα ηνπ βαζκνχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε βάζε ηε 

ζέζε 

 

Οη ππάιιεινη βαζκνχ Α gr1 (λέα κεηαβιεηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβιεηή 

grade ζέηνληαο φπνπ A=1, B=0, C=0 θαη D=0) ζπγθέληξσζαλ βαζκνινγία απφ 88 σο 

154 κνλάδεο, πεηπραίλνληαο κέζε βαζκνινγία 129,1071 θαη δηαθχκαλζε 264,173, νη 

ππάιιεινη βαζκνχ Β gr2 (λέα κεηαβιεηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβιεηή grade 

ζέηνληαο φπνπ A=0, B=1, C=0 θαη D=0) κέζε βαζκνινγία 124,9091 θαη δηαθχκαλζε 

166,691 κε εχξνο απαληήζεσλ απφ 102 σο 152. Οη ππάιιεινη βαζκνχ Γ gr3 (λέα 

κεηαβιεηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβιεηή grade ζέηνληαο φπνπ A=0, B=0, C=1 θαη  

D=0) έδσζαλ απαληήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε βαζκνινγία απφ 101 σο 153 κνλάδεο, κε 

κέζν φξν 129,5833 κνλάδεο θαη δηαθχκαλζε 236,083. Σέινο νη δχν ππάιιεινη βαζκνχ 

Γ gr4  (λέα κεηαβιεηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβιεηή grade ζέηνληαο φπνπ A=0, 

B=0, C=0 θαη  D=1) πέηπραλ κέζε βαζκνινγία 126 κνλάδεο. 

Πίνακαρ 2.4.9: Πεξηγξαθηθά αξηζκεηηθά κέηξα ηνπ βαζκνχ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο  κε βάζε ηνλ ππεξεζηαθφ βαζκφ 
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Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

gr1 28 66,00 88,00 154,00 129,1071 16,25341 264,173 

gr2 11 50,00 102,00 152,00 124,9091 12,91088 166,691 

gr3 12 52,00 101,00 153,00 129,5833 15,36500 236,083 

gr4 2 2,00 125,00 127,00 126,0000 1,41421 2,000 

Valid N (listwise) 0       

 

Γιάγπαμμα 2.4.9: Θεθφγξακκα ηνπ βαζκνχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε βάζε ηνλ 

ππεξεζηαθφ βαζκφ 

 

Οη ππάιιεινη ηνπ δείγκαηνο πνπ ήηαλ απφθνηηνη Λπθείνπ edu1 (λέα κεηαβιεηή 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβιεηή education ζέηνληαο φπνπ Highsc.=1, Degree=0 θαη 

Msc/Phd=0 ) ζπγθέληξσζαλ βαζκνινγία κε εχξνο απφ 88 σο 146 κνλάδεο, κε κέζε 

βαζκνινγία 123,7692 θαη δηαθχκαλζε 304,359. Οη ππάιιεινη πνπ δηαζέηνπλ 

παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν edu2 (λέα κεηαβιεηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβιεηή 

education ζέηνληαο φπνπ Highsc.=0, Degree=1θαη Msc/Phd=0 ) ζπγθέληξσζαλ κέζε 
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βαζκνινγία 129,3000, κε ειάρηζην 101 θαη κέγηζην 154, θαη δηαθχκαλζε 220.907. 

Μέζε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 130,8000, κε εχξνο απφ 117 σο 173, αληηζηνηρεί 

ζηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ή/θαη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο edu3 (λέα κεηαβιεηή 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβιεηή education ζέηνληαο φπνπ Highsc.=0, Degree=0 θαη 

Msc/Phd=1 ) θαη δηαθχκαλζε 128,400. 

Πίνακαρ 2.4.10: Πεξηγξαθηθά αξηζκεηηθά κέηξα ηνπ βαζκνχ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο  κε βάζε ηνλ επίπεδν εθπαίδεπζεο 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

edu1 13 58,00 88,00 146,00 123,7692 17,44589 304,359 

edu2 30 53,00 101,00 154,00 129,3000 14,86294 220,907 

edu3 10 36,00 117,00 153,00 130,8000 11,33137 128,400 

Valid N (listwise) 0       

 

Γιάγπαμμα 2.4.10: Θεθφγξακκα ηνπ βαζκνχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε βάζε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο 
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Οη δηαθνξέο είλαη κηθξέο, αιιά πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηήζνπκε φηη δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο νη δηαθνξέο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο, ζα εθαξκφζνπκε ηνλ κε παξακεηξηθφ έιεγρν Anova. Ο έιεγρνο 

Anova ρξεζηκεχεη γηα ηνλ έιεγρν ηζφηεηαο ησλ κέζσλ, ρσξίο λα απαηηεί ζπλζήθεο 

θαλνληθφηεηαο, θαη επηπιένλ έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ 

ηα δεδνκέλα καο αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν θαηεγνξίεο .  Δλαιιαθηηθά ειέγρεη 

ηελ ππφζεζε φηη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζε νκάδεο είλαη ζεκαληηθφηεξα πςειφηεξεο απφ 

ηηο δηαθπκάλζεηο κέζα ζηηο ίδηεο ηηο νκάδεο. 

Με βάζε ην θύλο, ν πίλαθαο Anova είλαη ν 2.4.11. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

είλαη 0,948>0,05 άξα ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηε 

κεδεληθή ππφζεζε ηζφηεηαο ησλ κέζσλ επηπέδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο. Η δηαθνξά ζηα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο αληξψλ θαη γπλαηθψλ δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο δηαθνξέο 

ησλ επηπέδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ παξαηεξήζεσλ κέζα ζηηο νκάδεο 

απηέο. 
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Πίνακαρ 2.4.11: Πίλαθαο Anova γηα έιεγρν ηεο ππφζεζεο κε χπαξμεο δηαθνξάο ησλ 

επηπέδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ κε θξηηήξην ην θχιν  

ANOVA 

sum 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,968 1 ,968 ,004 ,948 

Within Groups 11572,315 51 226,908   

Total 11573,283 52    

 

Με βάζε ηε θέζη, ε αλάιπζε Anova δίλεη ηνλ πίλαθα 2.4.12, πνπ επίζεο δελ 

εληζρχεη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ, ππαιιήισλ 

θαη πξντζηακέλσλ, θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζην νπνίν ηζρχεη ε ππφζεζε είλαη 

κεγαιχηεξν ηνπ 0,05 πνπ είλαη ην γεληθά απνδεθηφ επίπεδν ζην νπνίν δερφκαζηε ή 

απνξξίπηνπκε κία ππφζεζε. Παξαηεξνχκε πσο θαη εδψ ε δηαθνξά ζην βαζκφ 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (Between Groups) είλαη 

ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ ηηο δηαθνξέο ζην βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο ίδηαο νκάδαο (Within Groups). 

Πίνακαρ 2.4.12: Πίλαθαο Anova γηα έιεγρν ηεο ππφζεζεο κε χπαξμεο δηαθνξάο ησλ 

επηπέδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ κε θξηηήξην ηε ζέζε 

ANOVA 

sum 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 109,186 1 109,186 ,486 ,489 

Within Groups 11464,097 51 224,786   

Total 11573,283 52    
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Μεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ αηφκσλ βαθμού Α, Β, Γ, Γ επίζεο απφ ηελ αλάιπζε 

Anova δελ εληζρχεηαη ε ππφζεζε ηεο δηαθνξάο ησλ επηπέδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο νκάδεο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

0,05. 

Πίνακαρ 2.4.13: Πίλαθαο Anova γηα έιεγρν ηεο ππφζεζεο κε χπαξμεο δηαθνξάο ησλ 

επηπέδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ κε θξηηήξην ηνλ 

ππεξεζηαθφ βαζκφ 

ANOVA 

sum 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 174,779 3 58,260 ,250 ,861 

Within Groups 11398,504 49 232,623   

Total 11573,283 52    

 

ηελ απφξξηςε ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο γηα κεγαιχηεξε δηαθνξά βαζκνχ 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ ππαιιήισλ δηαθνξεηηθνχ 

επιπέδος εκπαίδεςζηρ απφ φηη κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ κέζα ζηηο νκάδεο απηέο, 

νδεγνχκαζηε επίζεο απφ ηελ αλάιπζε Anova θαηεγνξηνπνηψληαο κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο αθνχ Sig=0,455 >0,05. 

Πίνακαρ 2.4.14: Πίλαθαο Anova γηα έιεγρν ηεο ππφζεζεο κε χπαξμεο δηαθνξάο ησλ 

επηπέδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ κε θξηηήξην ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο 
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ANOVA 

sum 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 359,075 2 179,538 ,800 ,455 

Within Groups 11214,208 50 224,284   

Total 11573,283 52    

 

Δπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ θαη απφ ηελ αλάιπζε Anova, πσο ηα απνηειέζκαηα ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα έξεπλα , δελ δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά αλάινγα κε ην θχιν, ηε ζέζε, ην βαζκφ ή ηελ εθπαίδεπζε.  

ηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζν 

αθνξά ην ζθνξ ησλ ππαιιήισλ ηνπ δείγκαηνο ζηηο ηξεηο επηκέξνπο νκάδεο ηνπ 

κνληέινπ  ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο Μayer & Salovey (1990) πνπ είλαη ν δνκηθφο 

ιίζνο ηνπ ηεζη ηεο Shutte , δειαδή ζηελ αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, 

ζηελ ξχζκηζε ζπλαηζζήκαηνο θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο γηα επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Διέγρνπκε νπζηαζηηθά ηηο ππνζέζεηο:  

 Η κέζε βαζκνινγία ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ αλαγλψξηζε θαη 

έθθξαζεο ζπλαηζζήκαηνο ηζνχηαη κε ηε κέζε βαζκνινγία ζηε ξχζκηζε 

ζπλαηζζήκαηνο  

 H κέζε βαζκνινγία ζηελ αλαγλψξηζε έθθξαζεο ζπλαηζζήκαηνο ηζνχηαη κε ηε 

κέζε βαζκνινγία ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη 
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  Η κέζε βαζκνινγία ζηε ξχζκηζε ζπλαηζζήκαηνο ηζνχηαη κε ηε κέζε 

βαζκνινγία ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. 

Γηα λα ειέγμνπκε ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ ησλ βαζκνινγηψλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο πνπ ζπγθέληξσζαλ νη ηξεηο θαηεγνξίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Sample- 

Paired t-test, δειαδή ηνλ έιεγρν t γηα δεπγαξσηά δείγκαηα παξαηεξήζεσλ, αθνχ ηα 

ζηνηρεία ησλ ηξηψλ νκάδσλ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην δείγκα ησλ 53 αηφκσλ . Μαο 

επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ έιεγρν απηφ, θαζψο πιεξείηαη ε ππφζεζε ηεο 

θαλνληθφηεηαο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ  παξαηεξήζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ θάζε κία απφ ηηο ηξεηο νκάδεο αληηθεηκέλσλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα 

ηζηνγξάκκαηα, ηα QQ Plot αιιά θαη ηνλ έιεγρν ησλ Kolmogorov-Smirnov. (Βιέπε 

Παξάξηεκα Β) 

Σα ηζηνγξάκκαηα 1, 2 θαη 3 (Παξάξηεκα Β) πνπ ζπγθξίλνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ 

παξαηεξήζεσλ ησλ ηξηψλ νκάδσλ  κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή πνπ απεηθνλίδεηαη κε ηε 

ιεπηή γξακκή, καο δίλνπλ κηα πξψηε έλδεημε φηη ε θαηαλνκή ησλ βαζκνινγηψλ ησλ 

ηξηψλ νκάδσλ δε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Πξνθεηκέλνπ 

φκσο λα ζεσξήζνπκε φηη πιεξείηαη ε ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο, ιακβάλνπκε ππφςε 

θαη ηα PP δηαγξάκκαηα ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ηξεηο νκάδεο εξσηήζεσλ. Όζν πην θνληά ζηηο αλακελφκελεο 

αζξνηζηηθέο πηζαλφηεηεο είλαη νη παξαηεξνχκελεο πηζαλφηεηεο, δειαδή φζν πην θνληά 

ζηελ επζεία γξακκή είλαη νη κηθξνί θχθινη, ε ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ εληζρχεηαη. Καη ηα ηξία PP δηαγξάκκαηα 4,5 θαη 6 (Παξάξηεκα Β) 

εληζρχνπλ ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο, ε νπνία επηζθξαγίδεηαη θαη ηππηθά απφ ηνλ 
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έιεγρν Kolmogorov-Smirnov, πίλαθαο 1 Παξάξηεκα Β, πνπ ζηεξίδεη ηελ ππφζεζε φηη 

νη ηξεηο κεηαβιεηέο αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

Έρνληαο εμαζθαιίζεη ινηπφλ ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο κπνξνχκε λα 

πξνρσξήζνπκε ζε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ Σ-Test. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ απεηθνλίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 

Πίνακερ 2.4.15, 2.4 16, 2.4.17: Απνηειέζκαηα εθαξκνγήο t-test γηα ζχγθξηζε ησλ 

κέζσλ βαζκνινγηψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ αλαγλψξηζεο & έθθξαζεο ζπλαηζζήκαηνο, 

ξχζκηζεο ζπλαηζζήκαηνο θαη αμηνπνίεζεο ζπλαηζζήκαηνο. 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

Pair 1 

ApprExpression 50,0189 53 6,88502 ,94573 

Regulation 37,6415 53 5,04630 ,69316 

P

Pair 2 

Regulation 37,6415 53 5,04630 ,69316 

Utilization 40,5660 53 5,40124 ,74192 

P

Pair 3 

ApprExpression 50,0189 53 6,88502 ,94573 

Utilization 40,5660 53 5,40124 ,74192 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

air 1 ApprExpression & 

Regulation 

53 ,592 ,000 

air 2 Regulation & Utilization 53 ,586 ,000 

air 3 ApprExpression & Utilization 53 ,638 ,000 

 

Paired Samples Test 
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Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

ApprEx

pressio

n - 

Regulati

on 

12,37736 5,63378 ,77386 10,82450 13,93022 15,994 52 ,000 

Pair 

2 

Regula

tion - 

Utilizati

on 

-2,92453 4,76303 ,65425 4,23738 -1,61167 -4,470 52 ,000 

Pair 

3 

ApprEx

pressio

n - 

Utilizati

on 

9,45283 5,39788 ,74146 7,96499 10,94067 12,749 52 ,000 

 

Δθφζνλ ε ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα 2.4.16 εκθαλίδεη επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν ηνπ 0,05, ε ππφζεζε γηα ηζφηεηα ησλ κέζσλ απνξξίπηεηαη 

θαη εληζρχεηαη ε ππφζεζε φηη νη κέζνη βαζκνινγηψλ ζηηο ηξεηο νκάδεο  πνπ ζπλζέηνπλ 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζην SREIT ηεζη είλαη δηαθνξεηηθνί ζην δείγκα καο. 

πγθεθξηκέλα απφ ηνλ πίλαθα 2.4.15 βιέπνπκε ην δείγκα, πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 

ζηελ έξεπλά καο, ησλ 53 αηφκσλ λα εκθαλίδεη πςειφηεξε κέζε βαζκνινγία 50,0189 

ζηελ αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο. Αθνινπζεί ε αμηνπνίεζε 

ζπλαηζζήκαηνο κε 40,5660  θαη ηειεπηαία ζηε βαζκνινγία έξρεηαη ε νκάδα ηεο 

ξχζκηζεο ζπλαηζζήκαηνο κε 37,6415.  
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2.5 ςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ 

Σν δείγκα καο απνηειείηαη, ινηπφλ, απφ 53 δεκφζηνπο ππαιιήινπο, θαη έρεη 

ζχλζεζε:  

62,3 %  γπλαίθεο θαη 37,7 % άληξεο 

52,8 % ππαιιήινπο βαζκνχ Α, 20,8 % ππαιιήινπο βαζκνχ Β, 22,6 % 

ππαιιήινπο βαζκνχ Γ θαη 3,8 % ππαιιήινπο βαζκνχ Γ 

92,5%  πνπ δελ θαηέρνπλ ζέζε πξντζηακέλνπ θαη 7,5 % λα είλαη πξντζηάκελνη 

56,6 % ππαιιήινπο θαηφρσλ παλεπηζηεκηαθνχ πηπρίνπ πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ, 

24,5 % ππαιιήινπο απνθνίηνπο κέζεο εθπαίδεπζεο θαη 18,9 % θαηφρνπο 

κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ.  

Σα πην ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ 53 παξαηεξήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Ο κέζνο βαζκφο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηνπ 

δείγκαηνο κε βάζε ην SREIT (Shutte, 1998) είλαη 128,2264 κε ηππηθή απφθιηζε 

14,91855 κνλάδεο. Η κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 88 θαη 154 κνλάδεο 

αληίζηνηρα. 

 Σν 50,9 % ησλ ππαιιήισλ ηνπ δείγκαηνο ζπγθέληξσζαλ βαζκνινγία 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο απφ 120- 140 κνλάδεο, ελψ ην 79,2 % ησλ 

αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο ζθφξαξαλ θάησ απφ ηηο 140 κνλάδεο. 

 Οη κέζνη βαζκνί ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

0,05, δε θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν ησλ ππαιιήισλ. 

 Οη κέζνη βαζκνί ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

0,05, δε θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ ππεξεζηαθφ βαζκφ ησλ 

ππαιιήισλ. 
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 Οη κέζνη βαζκνί ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

0,05, δε θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ζέζε, εμνπζίαο ή κε, ησλ 

ππαιιήισλ. 

 Οη κέζνη βαζκνί ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

0,05, δε θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

ππαιιήισλ. 

 Η κέζε βαζκνινγία ησλ ππαιιήισλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξε ηεο κέζεο βαζκνινγίαο ζηε 

ξχζκηζε ζπλαηζζήκαηνο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p<0,05. 

 Η κέζε βαζκνινγία ησλ ππαιιήισλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξε ηεο κέζεο βαζκνινγίαο ζηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p<0,05. 

 Η κέζε βαζκνινγία ησλ ππαιιήισλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξε ηεο κέζεο βαζκνινγίαο 

ζηε ξχζκηζε ζπλαηζζήκαηνο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p<0,05. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα ηνλίζνπκε πσο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλάο καο, δελ κπνξνχλ λα 

γεληθεπηνχλ, αθνχ αθνξνχλ έλαλ πνιχ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κηαο 

κφλν απφ ηηο πνιιέο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ. Ωζηφζν κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην 

έλαπζκα γηα κηα εθηεηακέλε κειινληηθή έξεπλα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Η έξεπλα απηή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε έλα εξγαιείν απηφ-αμηνιφγεζεο φπσο απηφ ηεο Shutte et Al. 
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(1998), είηε κε έλα εξγαιείν ηθαλνηήησλ ή 360 κνηξψλ, ψζηε λα κεησζεί ν παξάγνληαο 

παξαπιαλεηηθψλ απαληήζεσλ θαη ιαλζαζκέλσλ θξίζεσλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο. 

Πξνθεηκέλνπ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο λα απνιαχζνπλ ηα νθέιε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, έλα θαιφ εξγαζηαθφ θιίκα, εκπηζηνζχλε θαη αθνζίσζε 

ησλ ππαιιήισλ ηνπο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, δηάζεζε θαηλνηνκίαο θαη αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ, επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηάζε γηα επίηεπμε πξνθιεηηθψλ 

ζηφρσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ζπλαηζζεκαηηθά λνεκφλσλ νξγαληζκψλ, ψζηε λα ζηεξίδνπλ, λα ππνζάιπνπλ θαη λα 

πξνηάζζνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε  ζηνπο θφιπνπο ηνπο. 

Οη ππεξεζίεο νθείινπλ λα είλαη νη νδεγνί πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπο λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ εξγαζία ηνπο θαη 

ζηε δσή ηνπο. Αληρλεχνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπο, κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζην 

ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ πξφζιεςεο, πξναγσγψλ, αμηνιφγεζεο θαη θπξίσο 

εθπαίδεπζεο πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζπλδπαζκνχ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη γλσζηηθήο επθπΐαο γηα ηελ παξαγσγή ζθέςεο πνπ ζα νδεγεί ζε 

πξάμε. 

Δηδηθά ζην δεκφζην ηνκέα πνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ είλαη 

άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη σο εθ ηνχηνπ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε αληίζηαζε 

απέλαληη ζηηο αιιαγέο, ε αιιαγή πξέπεη λα ζρεδηαζηεί απνηειεζκαηηθά. Σν γεγνλφο 

κάιηζηα πσο ε ζπγθεθξηκέλε ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε ζρεηίδεηαη κε ζπκπεξηθνξέο πνπ 
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πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ θαη άιιεο πνπ πξέπεη λα εληζρπζνχλ, ηελ θαζηζηά πην δχζθνιε 

απφ ηε γλσζηηθή κάζεζε.
19

 

Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ξχζκηζεο ζπλαηζζήκαηνο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηαρείξεζε 

ησλ εζσηεξηθψλ θαηαζηάζεσλ, παξνξκήζεσλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ 

νπνία θαίλεηαη λα πζηεξεί ην δείγκα καο, ρξήζηκεο είλαη νη ζπκβνπιέο ησλ Druscat, 

U.V. & Wolff, S.B. (2001) ζει. 87, γηα εθαξκνγή ζπκπεξηθνξψλ πνπ κπνξνχλ 

ζηαδηαθά λα γίλνπλ ζπλήζεηεο. ε επίπεδν νξγαληζκνχ θαη νκάδσλ, νξηζκέλεο απφ ηηο 

πξνηξνπέο ηνπο πνπ μερσξίζακε, είλαη: 

 Η ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπλαληήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο ππεξεζίαο θαη 

νη επαθέο κε άιια άηνκα θαη εξγαζηαθέο νκάδεο. 

 Η εμεύξεζε δεκηνπξγηθώλ ηξόπσλ γηα ηελ έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

 Η ύπαξμε επράξηζησλ ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ γηα ηελ εθηόλσζε ηνπ άγρνπο θαη 

ηεο πίεζεο. 

 Η θαιιηέξγεηα θιίκαηνο αηζηνδνμίαο, κέζα από πξνηξνπέο ηνπ ηύπνπ «Θα ηα 

θαηαθέξνπκε!» 

 Η ππελζύκηζε ηεο ζεκαληηθήο θαη ζεηηθήο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνύ. 

 Η εζηίαζε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη όρη ζηελ επίξξηςε επζύλεο. 

 Η πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από επηζέζεηο. 

                                                 

19
 Cherniss, C., (2000) Social and Emotional Competence in the Workplace. In R. Bar-On & J. D. A. 

Parker (Eds.) The Handbook of Emotional Intelligence: Theory, Demelopment, Assessment, and 

Application at Home, School, and in the Workplace. San Francisco: Jossey- Bass Inc., pp. 433-452 
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 Η αλαγλώξηζε ηεο αμίαο ηεο εξγαδνκέλσλ, κε ηξόπν πνπ λα ην εηζπξάηηνπλ. 

Η ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά ζηηο απαηηεηηθέο ζπλζήθεο ησλ θαηξψλ 

καο, θεξδίδνληαο ην ζηνίρεκα κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπο θαη ην θνηλφ ηνπο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ 

Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

αλψλπκα κφλν γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζηα πιαίζηα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

Φχιν :   Α    

              Γ 

Θέζε :  Τπάιιεινο  

             Πξντζηάκελνο 

Τπάιιεινο βαζκνχ:   

 Α               Β               Γ                Γ   

Αλψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο: 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε   

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Μεηαπηπρηαθφ ή Γηδαθηνξηθφ  
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 πκθσλψ 

Έληνλα 

πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 

Γηαθσλψ Γηαθσλψ  

Έληνλα 

 5 4 3 2 1 

1. Γλσξίδσ πφηε πξέπεη λα κηιήζσ 

γηα ηα πξνζσπηθά κνπ πξνβιήκαηα 

ζε άιινπο. 

 

     

2. Όηαλ έξρνκαη αληηκέησπνο κε 

εκπφδηα, ζπκάκαη θνξέο πνπ 

αληηκεηψπηδα παξφκνηα 

πξνβιήκαηα θαη ηα μεπέξαζα. 

 

     

3. Πξνζδνθψ λα επηηχρσ ζηα 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα κε ηα νπνία 

θαηαπηάλνκαη. 

 

     

4. Οη άιινη άλζξσπνη δε δηζηάδνπλ 

λα κνπ εκπηζηεπηνχλ ηελ αλάζεζε 

κηαο εξγαζίαο. 

 

     

5. Γπζθνιεχνκαη λα θαηαιάβσ ηα 

κε-ιεθηηθά κελχκαηα πνπ 

εθπέκπνπλ νη άιινη άλζξσπνη.  

 

     

6.Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηε δσή 

κνπ πνπ κε νδήγεζαλ ζε 

αλαζεψξεζε ηνπ ηη είλαη θαη ηη δελ 

είλαη ζεκαληηθφ. 

 

     

7. Όηαλ ε δηάζεζή κνπ αιιάδεη, 

δηαθξίλσ λέεο δπλαηφηεηεο. 

 

     

8. Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη έλα απφ 

ηα πξάγκαηα πνπ δίλνπλ αμία ζηε 

δσή κνπ.  

     

9. Δίκαη ελ γλψζεη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κνπ φηαλ ηα 

βηψλσ. 

 

     

10. Πξνζδνθψ φηη ζεηηθά πξάγκαηα      
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ζα ζπκβνχλ. 

 

11. Μνπ αξέζεη λα κνηξάδνκαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά κνπ κε άιινπο. 

 

     

12. Όηαλ βηψλσ έλα ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα, μέξσ πψο ζα ην θάλσ 

λα δηαξθέζεη. 

 

     

13. Γεκηνπξγψ θαηαζηάζεηο πνπ νη 

άιινη απνιακβάλνπλ. 

 

     

14. Αλαδεηψ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

κε θάλνπλ ραξνχκελν. 

     

15. Έρσ επίγλσζε ησλ κε ιεθηηθψλ 

κελπκάησλ πνπ εθπέκπσ ζηνπο 

άιινπο. 

 

     

16. Παξνπζηάδσ ηνλ εαπηφ κνπ κε 

ηξφπν πνπ θάλεη ζεηηθή εληχπσζε 

ζηνπο άιινπο. 

 

     

17. Όηαλ έρσ θαιή δηάζεζε, ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη εχθνιε  

γηα κέλα. 

 

     

18. Κνηηάδνληαο ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ ησλ αλζξψπσλ, 

αλαγλσξίδσ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

απηνί βηψλνπλ. 

 

     

19. Γλσξίδσ ηνπο ιφγνπο πνπ 

πξνθαινχλ αιιαγή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κνπ. 

     

20. Όηαλ έρσ ζεηηθή δηάζεζε, είκαη 

ζε ζέζε λα εθεπξίζθσ λέεο ηδέεο. 

     

21. Έρσ ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κνπ. 

     

22. Δχθνια αλαγλσξίδσ ηα 

ζπλαηζζήκαηά κνπ θαζψο ηα 

βηψλσ. 
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23. Κηλεηνπνηνχκαη κε ην λα 

θαληάδνκαη έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαιακβάλσ. 

 

     

24. Δπαηλψ ηνπο άιινπο φηαλ 

θάλνπλ θάηη θαιά. 

 

     

25. Έρσ επίγλσζε ησλ κε ιεθηηθψλ 

κελπκάησλ πνπ ζηέιλνπλ νη άιινη 

     

26. Όηαλ έλα άιιν πξφζσπν κνπ  

ιέεη γηα έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο ηεο 

δσήο ηνπ/ηεο, ζρεδφλ αηζζάλνκαη 

ζαλ λα έρσ βηψζεη ν ίδηνο ην 

γεγνλφο. 

 

     

27. Όηαλ ληψζσ ζπλαηζζεκαηηθή 

αιιαγή, ηείλσ λα θαηεβάδσ 

θαηλνχξηεο ηδέεο. 

 

     

28. Όηαλ έξρνκαη αληηκέησπνο κε 

κία πξφθιεζε, παξαηηνχκαη γηαηί 

πηζηεχσ φηη ζα απνηχρσ. 

 

     

29. Ξέξσ ηη αηζζάλνληαη νη άιινη 

αξθεί θαη κφλν λα ηνπο θνηηάμσ. 

 

     

30. Βνεζάσ ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο λα ληψζνπλ θαιχηεξα 

φηαλ ληψζνπλ «πεζκέλνη». 

 

     

31. Δπηζηξαηεχσ θαιή δηάζεζε 

ψζηε λα ζπλερίδσ λα πξνζπαζψ 

φηαλ πξνθχπηνπλ εκπφδηα. 

 

     

32. Μπνξψ λα θαηαιάβσ πψο 

αηζζάλνληαη νη άιινη άλζξσπνη απφ 

ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπο. 

 

     

33. Δίλαη δχζθνιν γηα κέλα λα      
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θαηαιάβσ γηαηί νη άλζξσπνη 

αηζζάλνληαη έηζη φπσο 

αηζζάλνληαη. 

 

 

Γηα ιφγνπο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο παξαζέηνπκε ηελ ζρεηηθή θιίκαθα 33-ζηνηρείσλ 

ππνινγηζκνχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ εξεπλεηψλ ζηελ πξσηφηππε κνξθή 

ηεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

Γιάγπαμμα 1: Καηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ησλ βαζκνινγηψλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη 

έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

 

Γιάγπαμμα 2:  Καηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ησλ βαζκνινγηψλ ζηε ξχζκηζε 

ζπλαηζζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

 



90 

 

Γιάγπαμμα 3:  Καηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ησλ βαζκνινγηψλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

 

Γιάγπαμμα 4: PP Γηάγξακκα ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο κεηαβιεηήο πνπ κεηξά ηε  

βαζκνινγία ζηελ αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 
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Γιάγπαμμα 5: PP Γηάγξακκα ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο κεηαβιεηήο πνπ κεηξά ηε  

βαζκνινγία ζηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

 

Γιάγπαμμα 6: PP Γηάγξακκα ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο κεηαβιεηήο πνπ κεηξά ηε  

βαζκνινγία ζηε αμηνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 
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Πίνακαρ 1: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Kolmogorov-Smirnov γηα έιεγρν ηεο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κεηξνχλ ηε βαζκνινγία ζηελ αλαγλψξηζε & έθθξαζε 

ζπλαηζζήκαηνο, ζηε ξχζκηζε ζπλαηζζήκαηνο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ζπλαηζζήκαηνο. 

 

 

 


