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Πεπίλητη 

  Ο βαζηθφηεξνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο απνηειεί ε δηεμνδηθή κειέηε γχξσ απφ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη πνηνο ν ξφινο ηεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Η 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηέιεζε ην επίθεληξν πνιιψλ εξεπλψλ ηα ηειεπηαία 20 

ρξφληα, αιιά έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ε ζπκβνιή ηνπ Goleman (1995) φπνπ 

ηζρπξίζηεθε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηoλ δείθηε ηεο 

λνεκνζχλεο σο πξνο ηελ πξφβιεςε έθβαζεο ηεο δσήο ελφο αηφκνπ. ηα θεθάιαηα πνπ 

αθνινπζνχλ παξαηίζεληαη ηξία κνληέια, ηα νπνία θαη αλαπηχζζνληαη σο πξνο ηελ 

ζεσξεηηθή βάζε ηνπο, έπεηηα αλαιχνληαη νη κέζνδνη γηα ηελ δηαδηθαζία ησλ 

πξνζιήςεσλ αιιά θαη ε ζρέζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε ηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε, ε νπνία θαηά ηελ έξεπλα ζπζρεηίδεηαη άκεζα θαη κπνξεί λα απνδεηρηεί κε 

βάζε θάπνηνπο δείθηεο θαη παξάγνληεο. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο 

πξνβήθακε ζε αλάιπζε επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο κε ηε 

ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ. Η κεζνδνινγία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα παξαηίζεληαη ζην 

ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, φπνπ δίλεηαη απάληεζε ζην βαζηθφ 

εξψηεκα ηεο έξεπλαο γηα ην αλ νη εξγνδφηεο/ κάλαηδεξ πξνζιήςεσλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ κειινληηθά ζα έθαλαλ ρξήζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο σο 

εξγαιείν γηα θαιχηεξεο πξνζιήςεηο.  
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1. Διζαγυγή 

  Η ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ ζε φηη αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πεξάησζε 

θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

εκπιέθνληαη, θάηη ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εγεηψλ θάζε επηρείξεζεο. Σν 50% ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζρέζε ππαιιήινπ κε εξγνδφηε, φπσο επίζεο θαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη επξέσο γλσζηφ πσο απμάλεηαη φηαλ παξέρεηαη 

ε θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη ηνπο ζπλεξγάηεο (Sangeeta Yadav, 

2014).  

  χκθσλα κε ηνλ Daniel Goleman (2001), «ην άηνκν ην νπνίν είλαη ζπλαηζζεκαηηθά 

πιήξεο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά ιηγφηεξν ζπλεηδεηφ άγρνο ζε ζρέζε κε ην κε πιήξεο». 

Οη άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, πφζν κάιινλ φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη 

κε ζπλαηζζήκαηα, φπσο αθξηβψο έρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζηε γιψζζα, ηε 

ινγηθή, ηα καζεκαηηθά, ηε κνπζηθή θ.α. Η ηθαλφηεηα λα κεηαηξέςεη θαλείο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ κε ηξφπν ζεηηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, είλαη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Ο Daniel Goleman, ν νπνίνο πξσηνζηάηεζε ζην θίλεκα 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε επίθεληξν ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηζρπξίδεηαη φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εληζρχεη θαηά 

πνιχ ηελ επίδνζε ηνπ αηφκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γλσζηηθή ηθαλφηεηά ηνπ. χκθσλα 

κε ηνλ ίδην, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε αλαθέξεηαη ζηε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ 

δηθψλ καο ζπλαηζζεκάησλ θαη απηά ησλ άιισλ κε ζθνπφ ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξψηα ζε εκάο θαη έπεηηα ζηηο ζρέζεηο καο. Σέινο, 

επηζεκαίλεη φηη ζηε ιήςε απνθάζεσλ εθηφο απφ ην κπαιφ είλαη εμίζνπ απαξαίηεηε θαη 

ε ζπκκεηνρή ηεο θαξδηάο (Daniel Goleman, 2001). Βαζηθφο ζθνπφο απηήο ηεο έξεπλαο 

είλαη λα αλαδείμεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ή ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ζρεηηθά κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

σο επίθεληξν ηεο έξεπλαο απηήο απνηειεί ε ζπκβνιή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ζηελ θαηαιιειφηεξε επηινγή ππνςεθίσλ ζε νξγαληζκνχο.  

  Η αλάιπζε γλσζηψλ πξφηππσλ κνληέισλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζα 

εληζρχζεη ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ θαζψο θάπνηα απφ απηά ηα κνληέια ζπζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηελ εξγαζηαθή απφδνζε αιιά θαη κε ηελ πξνζσπηθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ ζε 

έλαλ νξγαληζκφ. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα αλαπηπρζεί ε πνηνηηθή έξεπλα πνπ 

δηεμάρζεθε, κε ηε δεκηνπξγία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ- εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ησλ 
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ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα θάπνηεο πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα ην εξγαιείν 

απηφ ζα αμηνινγεζεί απφ ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ κε 

βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ κνληέινπ πνπ έρεη επηιερζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Σέινο ζα 

αλαιπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζρεηηθά κε ην αλ ζα επέιεγαλ λα 

θάλνπλ ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ ζε πεξηπηψζεηο κειινληηθψλ πξνζιήςεσλ, φπσο 

επίζεο ζα αλαθεξζεί ε πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θαζελφο απφ ηα εξσηψκελα ζηειέρε 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη αλ ηππηθά ζα 

κπνξνχζε λα εδξαησζεί σο ζπκπιεξσκαηηθφο αιιά εμίζνπ βαζηθφο παξάγνληαο 

πξφζιεςεο λέσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ηνπο. 
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2. ςναιζθημαηική νοημοζύνη  

  Η έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είρε νξηνζεηεζεί σο κηα κνξθή θνηλσληθήο 

λνεκνζχλεο πνπ έρεη ζπλέπεηεο ζε αηνκηθφ αιιά θαη ζε ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο 

αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Salovey & Mayer, 1990). ηα ζπγγξάκκαηα ηνπο, ν 

Peter Salovey θαη ν John D. Mayer αλαγλψξηζαλ ηε ζχλδεζε ησλ πηπρψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ηε λφεζε θαη ην ζπλαίζζεκα. Η έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο πεξηνξίζηεθε ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ ηα δηθά ηνπο (Arturo Trejo, 2016). Η 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη γίλεη έλα ζεκαληηθφ ζέκα ελδηαθέξνληνο ζηνπο 

επηζηεκνληθνχο θχθινπο θαζψο θαη ζην επξχ θνηλφ κε ηε δεκνζίεπζε ελφο νκψλπκνπ 

κπεζη ζέιεξ ην 1995 απφ ηνλ Daniel Goleman.  

  Παξά ην απμεκέλν επίπεδν ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε απηή ηε λέα ηδέα θαηά ηελ 

πεξαζκέλε δεθαεηία, νη επηζηήκνλεο άξρηζαλ λα κειεηνχλ ηε δνκή ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ θπξίσο ηνλ 20
ν
 αηψλα. Οη δεκνζηεχζεηο άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη θαηά ηνλ 20

ν
 

αηψλα κε ην έξγν ηνπ Edward Thorndike ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε (1920). 

Πνιιέο απφ απηέο ηηο πξψηκεο κειέηεο  εζηίαδαλ ζηελ πεξηγξαθή, ηνλ θαζνξηζκφ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε αξκφδηαο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Reuven Bar-On, 2006). O Edgar 

Doll (1935) δεκνζίεπζε ην πξψην εξγαιείν κέηξεζεο ηεο επθπήο ζπκπεξηθνξάο ζε 

κηθξά παηδηά εληφο θνηλσληθψλ πιαηζίσλ ηεο επνρήο. Έπεηηα ν  David Wechsler (1938) 

πηζαλφλ επεξεαζκέλνο απφ E. Thorndike θαη E. Doll πεξηέιαβε ζηελ έξεπλα ηνπ δπν 

θιίκαθεο, ηελ αληίιεςε θαη ηε δηάηαμε εηθφλσλ αληίζηνηρα ζε γλσζηά ηνπ ηεζη 

γλσζηηθήο λνεκνζχλεο, ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα κεηξνχλ ηηο πηπρέο ηεο 

θνηλσληθήο λνεκνζχλεο. Έλα ρξφλν κεηά ηε πξψηε ηνπ δεκνζίεπζε απηήο ηεο δνθηκήο 

(1939) o Wechsler πεξηγξάθεη ηελ επίδξαζε ησλ κε γλσζηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ 

επθπή ζπκπεξηθνξά. Χζηφζν ππνζηήξημε φηη ηα κνληέια ηεο επθπΐαο δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα νινθιεξσζνχλ έσο φηνπ κπνξέζεη θαλείο λα πεξηγξάςεη ηνπο 

παξάγνληεο απηνχο.  

  Οη κειεηεηέο άξρηδαλ λα ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο απφ ηελ πεξηγξαθή θαη 

αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο λνεκνζχλεο, ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο 

δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα (Zirkel, 2000). Απηή ε θαηεπζπληήξηα εξεπλεηηθή γξακκή 

ζπλέβαιε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο αλζξψπηλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηελ θνηλσληθή 

ζθνπηά θαζψο θαη εληζρχζεθε κηα πνιχ ζεκαληηθή πηπρή ηνπ νξηζκνχ ηνπ  Wechsler « 
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Η ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ελεξγεί ζθφπηκα» (Wechsler, 1958). Η βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε έθεξε ζην θψο δηάθνξεο πξνζπάζεηεο πνπ επηρεηξήζεθαλ κε ζηφρν ηνλ 

ζπλδπαζκφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο λνεκνζχλεο γηα παξάδεηγκα ζηηο 

αξρέο ηνπ ’80, φηαλ ν Howard Gardner (1989) άξρηζε λα γξάθεη γηα ηελ πνιιαπιή 

λνεκνζχλε, δειαδή ε ελδνπξνζσπηθή θαη ε δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε είλαη ηφζν 

δσηηθήο ζεκαζίαο, φζν θαη ην είδνο πιεξνθνξηψλ πνπ κεηξνχληαη απφ ςπρνκεηξηθά θαη 

άιια ηεζη δεμηνηήησλ. Ο Young, Vallach θαη Collin (1996) πξφηεηλαλ ηε δξαζηηθή 

ζεσξία ηεο εμέιημεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε ζηαδηνδξνκία 

εμειίζζεηαη κέζα απφ θαζεκεξηλέο ελέξγεηεο. χκθσλα κε απηήλ ηελ ζεσξία ην 

ζπλαίζζεκα ελζσκαηψλεηαη ζηνλ θαζέλα κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζρεηίδεηαη κε 

ηνπο ζηφρνπο, ηα ζρέδηα, ηηο αλάγθεο, ηα έξγα θαη ηνπο ζθνπνχο. ρεηηθά κε ηε ζεσξία 

απηή πξνάρζεθαλ ηξείο ιφγνη πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο: ηα ζπλαηζζήκαηα θηλεηνπνηνχλ θαη ελεξγνπνηνχλ 

δξάζεηο, πνπ ειέγρνπλ θαη ξπζκίδνπλ απηέο ηηο δξάζεηο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξφζβαζε θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ζην ηνκέα ηεο εμέιημεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

(Zhou Jiang, 2014).  

  Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζεσξείηαη φηη έτει ηις ρίζες ηης ζηην έννοια ηης «κοινωνικής 

νοημοζύνης» κάηι ηο οποίο διαησπώθηκε από ηον Thorndick (1920). Απφ ηφηε αξθεηνί 

κειεηεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαζψο 

πξφηεηλαλ δηάθνξεο έλλνηεο, νη νπνίεο έλλνηεο αλήθνπλ ζε δπν θαηεγνξίεο: ηα κηθηά 

κνληέια θαη ηα κνληέια λνεηηθήο ηθαλφηεηαο. Σα κηθηά κνληέια ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο αληηπξνζσπεχνπλ ην έξγν ηνπ Bar-On (1997) θαη Goleman (1998). Απηά 

ηα κνληέια νλνκάδνληαη κηθηά επεηδή ζπλδπάδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα κε κηα 

κίμε απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηα θίλεηξα θαη ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Borg and Johnston, 2013, p.43). Σα άιια κνληέια, ηα κνληέια 

ηεο λνεηηθήο ηθαλφηεηαο αγθαιηάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαηά ηελ νπνία θαλείο κπνξεί λα 

πξνζαξκφζεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη ησλ άιισλ γχξσ ηνπ.  

  Σν έξγν ησλ Salovey & Mayer (1990) εθπξνζσπεί ηα κνληέια ηεο λνεηηθήο 

ηθαλφηεηαο. Ο Salovey et. al (2000, p. 506), νξίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο 

«ηελ ηθαλφηεηα ηεο αληίιεςεο, αμηνιφγεζεο θαη έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε 

αθξίβεηα», «ε ηθαλφηεηα λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα παξάγνπλ ζπλαηζζήκαηα 

δηεπθνιχλνληαο ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ εηζεξρνκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη ρξήζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο γλψζεο, 

θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
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ζπλαηζζεκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο (N. Rathi, 2014). Οη Mayer 

& Salovey (1997) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξηο δηαζηάζεηο. Πξψηε δηάζηαζε είλαη ε αμηνιφγεζε θαη ε έθθξαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαζαπηφ, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη, 

λα αληηιακβάλεηαη θαη λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε αθξίβεηα. Γεχηεξε 

δηάζηαζε είλαη ε εθηίκεζε θαη ε αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ ζε άιινπο, δειαδή 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αληηιεθζεί θαη λα θαηαλνήζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ γχξσ απφ ην άηνκφ ηνπ. Σξίηε δηάζηαζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη ε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαζαπηφ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα ειέγρεη θαη κα δηαρεηξίδεηαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Σέηαξηε δηάζηαζε είλαη ε ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο απφδνζεο ε νπνία αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα θάλεη ρξήζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξνζσπηθήο απφδνζεο (N. Rathi, 

2014). 

Σςναιζθημαηική Ικανόηηηα ζηο σώπο επγαζίαρ 

  Μηα άιιε πξνζέγγηζε πνπ κνηξάδεηαη πεξηζζφηεξα θνηλά κε ηα κηθηά κνληέια, αιιά 

θηλείηαη πέξα απφ ηελ άθακπηε δηακφξθσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, 

ηάζζεηαη ππέξ ηεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ (Goleman, 2001). O Goleman (1998) θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνίεζεο ησλ επηηπρεκέλσλ απφ 

ηα αλεπηηπρή ζηειέρε είλαη νη ππνθεηκεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ ππνβφζθνπλ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, δειαδή ε έιιεηςε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ παξά ησλ δπλαηψλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο 

(Zeidner et al., 2004). χκθσλα κε απηήλ ηελ δηαηχπσζε ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα θίλεηξα θαη πηπρέο ηεο εηθφλαο ηνπ αηφκνπ. Δλ 

νιίγνηο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε νξίδεη ηελ πξννπηηθή λα κπνξέζεη θαλείο λα 

απνθηήζεη δεμηφηεηεο καζαίλνληαο νξηζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο.  

  ε αληίζεζε, νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο κε βάζε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εμαηξεηηθή απφδνζε ζηελ εξγαζία. Η ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε σο ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα δελ εγγπάηαη φηη ηα άηνκα ζα είλαη έθδεια 

αξκφδησλ ζπκπεξηθνξψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Με άιια ιφγηα, θαλείο δελ κπνξεί λα 

εγγπεζεί φηη ην άηνκν πνπ έρεη εθηεζεί ζε βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο εκπεηξίεο, γλψζεηο 
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θαη πξαθηηθέο, κπνξεί λα απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο φπσο 

απηνπεπνίζεζε, αληίιεςε θαη πξσηνβνπιία  (Goleman, 2001). 

  Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κπνξεί λα θαζνξίζεη ην 

δπλακηθφ ηνπ αηφκνπ γηα ηελ εθκάζεζε πξαθηηθψλ εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ην επίπεδν ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ εθδειψλεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν θαη ζα γίλεη αληηιεπηφ θαηά πφζν πνιχ 

έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη απηφ ην ελδερφκελν. Η ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα είλαη απηή 

πνπ βνεζά ζηελ εθκάζεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη ε νπνία 

κεηαθξάδεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζηνλ ηνκέα ησλ εξγαζηαθψλ 

δπλαηνηήησλ (Zeidner et al., 2004). 

 

2.1 Μονηέλα ζςναιζθημαηικήρ νοημοζύνηρ  

  Σελ παξνχζα ζηηγκή ηξία κνληέια θπξηαξρνχλ ζην πεδίν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί απφ: α) Peter Salovey θαη Jack Mayer θαη 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ David Caruso, β) Daniel Goleman θαη 3) 

Reuven Bar-On. Ο θαζέλαο απφ ηνπο παξαπάλσ θαζνξίδεη κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα ηελ 

έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Αθξηβψο φπσο ν νξηζκφο ηεο γλσζηηθήο 

λνεκνζχλεο είλαη έλαο θηλνχκελνο ζηφρνο γηα ηνλ πεξαζκέλν αηψλα, έηζη θαη ν νξηζκφο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνηθίιιεη, αλάινγα κε ην πνηνο ηελ νξίδεη. Κάζε 

νξηζκφο έρεη ηελ δηθή ηνπ αμία θαη ππνγξαθή. Άιισζηε δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ζθέςεο 

ζρεηηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε νδεγνχλ θαη ζε δηαθνξεηηθέο γξακκέο 

έξεπλαο θαη πξαθηηθήο, νη νπνίνη πξνάγνπλ ηελ κάζεζε. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη 

νξηζκνί απφ ηα ηξία κνληέια πνπ πξναλαθέξζεθαλ (Dana Ackley, 2016) : 

1.  χκθσλα κε ηνπο P. Salovey θαη J. Mayer (1989- 1990) 

 Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ε ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη θαλείο ηα 

ζπλαηζζήκαηα, λα ηα πξνζεγγίδεη θαη λα ηα δεκηνπξγεί, έηζη ψζηε λα βνεζνχλ ηε ζθέςε 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή γλψζε θαη θαηαλφεζε αιιά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε. 

2. Όπσο ζπλνςίδεηαη απφ ηνλ Wolff (2005) ην κνληέιν Goleman ππνζηεξίδεη φηη: 

 Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ αηνκηθψλ καο 

ζπλαηζζεκάησλ θαη εθείλα ησλ άιισλ, ε δχλακε ηεο παξαθίλεζεο γηα ηελ πξνζσπηθή 
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καο εμέιημε θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δηθψλ καο ζπλαηζζεκάησλ άιια θαη 

ησλ άιισλ γχξσ καο. Η ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα βαζίδεηαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε θαη ζπκβάιιεη  ζηελ θαιχηεξε απφδνζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

3. Ο Bar-On (1997) ζεσξεί φηη: 

 Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί κηα ζεηξά απφ κε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα επηηχρεη, βγάδνληάο ηα πέξα 

κε πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο θαη πηέζεηο. 

   χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ζην αληηθείκελν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, απηφ πνπ 

πξνθχπηεη είλαη φηη ε νπζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο  είλαη ε ελζσκάησζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία επεξεάδεη ηελ απφδνζε. 

Όκσο ε ινγηθή ρσξίο ην ζπλαίζζεκα δελ έρεη λφεκα, θαζψο ην λφεκα πξνθχπηεη απφ 

φζα πξάγκαηα έρνπλ νπζία. Δμ’ νξηζκνχ ν,ηη έρεη νπζία βαζίδεηαη ζην ζπλαίζζεκα 

(Dana Ackley, 2016). Σν εξψηεκα φκσο πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ινγηθήο είλαη πσο ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα γίλεη θαιφο θαη 

λα κπνξέζεη λα επηηχρεη απηφλ ην ηδαληθφ ζπλδπαζκφ. 

   Οη Salovey θαη Mayer (1989- 1990) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηθαλφηεηα λα ζρεηηζηεί 

θαλείο κε ηηο δεμηφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, πξνθχπηεη απφ κηα εγγελή 

κνξθή λνεκνζχλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη φπσο αθξηβψο ν δείθηεο 

λνεκνζχλεο πξνβιέπεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα κάζεη έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν, 

έηζη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πξνβιέπεη ηελ δπλαηφηεηα θάπνηνπ λα απνθηήζεη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, γη’ απηφ ην ιφγν ην κνληέιν ηνπο αλαθέξεηαη σο κνληέιν 

ηθαλφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Goleman (1995) θαη Bar-On (1997) ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ πνπ είλαη επίθηεην. 

Καηά ηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ηα κνληέια ηνπο αλαθέξνληαη σο 

κνληέια ραξαθηεξηζηηθψλ.  

  Κάζε ζέζε έρεη αμία, εληνπίδνληαο ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, 

αιιά ίζσο θακία ζέζε δελ είλαη απφιπηα δηεπθξηληζηηθή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

γλσξίδνπκε ηη θηινδνμεί ην θάζε κνληέιν, δηφηη ζα καο δψζεη κηα ηδέα ζρεηηθά κε ηηο 

παξακέηξνπο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ φηαλ επξφθεηην λα γίλεη κέηξεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε 

κνληέινπ (Dana Ackley, 2016). 
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2.2 Γιεπεύνηζη ηυν μονηέλυν 

Bar-On (EQ-i) 

  Σν κνληέιν Bar-On παξέρεη ηε ζεσξεηηθή βάζε γηα ην EQ-i (Emotional Quotient 

Inventory), ε νπνία αλαπηχρζεθε αξρηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε δηάθνξσλ πηπρψλ απηήο 

ηεο δνκήο θαζψο θαη γηα λα εμεηάζεη ηε ζχιιεςε απηήο ηεο ηδέαο. χκθσλα κε απηφ ην 

κνληέιν ε ζπλαηζζεκαηηθή- θνηλσληθή λνεκνζχλε είλαη κηα πνηθηιία ζπζρεηηζκέλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη παξαγφλησλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ην πφζν απνηειεζκαηηθά κπνξεί θαλείο λα θαηαλνήζεη θαη λα εθθξάζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ, λα θαηαλνήζεη άιινπο θαη λα ζπζρεηηζηεί κε απηνχο θαη λα έξζεη 

αληηκέησπνο κε ηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο (Bar-On, 2006).  

  Σν κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη πέληε βαζηθνχο άμνλεο, νη νπνίνη απνηεινχληαη 

αληίζηνηρα απφ θάπνηα θξηηήξηα. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαιχνληαη σο εμήο: α) ηελ 

ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο, θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο αηνκηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Self- 

awareness & Self- expression), β) ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνήζεη θαλείο πσο ληψζνπλ νη 

γχξσ ηνπ θαη ηα άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη καδί ηνπ (Social awareness & Interpersonal 

relationship), γ) ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Emotional 

management & regulation), δ) ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ, 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ πξνζσπηθήο θαη δηαπξνζσπηθήο 

θχζεο (Change management) θαη ε) ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο ζεηηθψλ επηδξάζεσλ θαη 

απηφ- παξαθίλεζε (Self- motivation).  

  Σα θξηηήξηα αληίζηνηρα ησλ πέληε βαζηθψλ παξαγφλησλ είλαη: α) απηνεθηίκεζε, 

ζπλαηζζεκαηηθή απηνγλσζία, απηνπεπνίζεζε, αλεμαξηεζία, απηνπξαγκάησζε , β) 

ελζπλαίζζεζε, αίζζεκα θνηλσληθήο επζχλεο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, γ) αλεθηηθφηεηα 

ηνπ ζηξεο, έιεγρνο ηεο παξνξκεηηθφηεηαο, δ) αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ, πξνζαξκνζηηθφηεηα, επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε) αηζηνδνμία, επηπρία, 

δειαδή πφζν ηθαλνπνηεκέλνο ληψζεη θαλείο κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γεληθά κε ηε δσή ηνπ 

ζε γεληθφηεξα πιαίζηα (Bar-On, 2006). Γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο θαιχηεξα ην κνληέιν 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο-θνηλσληθήο λνεκνζχλεο (ESI) ηνπ Bar-On, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα δνζεί πξψηα ε πεξηγξαθή ηνπ ηεζη (EQ-i) ην νπνίν έρεη δηαδξακαηίζεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ κνληέινπ. Σν EQ-i είλαη έλα κέζν απηφ-

αμηνιφγεζεο ηεο επθπήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν πνπ 

παξέρεη κηα εθηίκεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο λνεκνζχλεο. Σν EQ-i ήηαλ 
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ην πξψην εξγαιείν κέηξεζε απηνχ ηνπ είδνπο. Δλ ζπληνκία ην EQ-i πεξηέρεη 133 

ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη ζε κνξθή κηθξψλ πξνηάζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θιίκαθα 

απαληήζεσλ πέληε ζεκείσλ πρ. Πνιχ ζπάληα - δελ αιεζεχεη γηα κέλα απηφ, πνιχ ζπρλά 

- αιεζεχεη γηα κέλα. Δλδείθλπηαη γηα ειηθίεο 17 θαη άλσ κε κέζε δηάξθεηα 40 ιεπηψλ. 

  Σα απνηειέζκαηα ππνινγίδνληαη απηφκαηα κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Όζν 

πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ηφζν πην ζεηηθή ε πξφβιεςε γηα απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζε θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο, Αληίζεηα νη ρακειέο 

επηδφζεηο πξνκελχνπλ κηα αληθαλφηεηα απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πηζαλή χπαξμε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο. Σν 

EQ-i έρεη έλαλ ελζσκαησκέλν δηνξζσηηθφ ζπληειεζηή πνπ απηφκαηα ξπζκίδεη ηε 

βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο κε βάζε ηνπο δπν δείθηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξγαιείνπ, ηελ 

ζεηηθή θαη αξλεηηθή εληχπσζε. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο  κέηξεζεο κε ζθνπφ ηε κείσζε δπλεηηθψλ ζηξεβιψζεσλ απμάλνληαο έηζη 

ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ (Bar-On, 2006). To EQ-i έρεη κεηαθξαζηεί έσο ηψξα 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 γιψζζεο θαη ηα δεδνκέλα έρνπλ ζπιιερζεί κε πνιπάξηζκεο 

ξπζκίζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν.  Οη παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ EQ-i είραλ νινθιεξσζεί 

απφ έλα ζχλνιν 3.000 αηφκσλ  ζε έμη ρψξεο (Γεξκαλία, Αξγεληηλή, Ιλδία, Ιζξαήι, 

Νηγεξία θαη Ν. Αθξηθή).  Η πξψηε κεηάθξαζε έγηλε απφ ηα αγγιηθά ζηα ηζπαληθά γηα 

λα επηηξέςεη ηελ εθηεηακέλε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηελ Αξγεληηλή θαη έπεηηα 

αθνινχζεζε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη απφ άιιεο ρψξεο. Δθηφο απφ ηελ παξνρή 

δηαπνιηηηζκηθψλ δεδνκέλσλ, απηή ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ EQ-i  ήηαλ ζεκαληηθή γηα 

ηελ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ , γηα ηελ ζπλερφκελε αλάπηπμε ηεο 

θιίκαθαο ηελ επαιήζεπζε θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ηειηθήο κνξθήο απφθξηζεο. 

  Σέινο, έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο θαη έξεπλέο γηα ηελ ζπζρέηηζε ηνπ Bar-On 

κνληέινπ θαη ηεο πγείαο (Krivoy et al., 2000), ηε ζπζρέηηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κνληέινπ κε ηελ ςπρηθή πγεία (Bar-On, 1997), αληίζηνηρα κε ηελ ζρνιηθή απφδνζε 

(Bar-On, 1997b, Parker et al., 2004, Swart, 1996), ηε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε (Bar-On, 1988,1997b,2000), ηελ απφδνζε ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

(Bar-On 1997b, 2004, Bar-On et al., 2005, Ruderman & Bar-On, 2003), ηελ απηφ- 

πξαγκάησζε (Bar-On, 1988) θαη ηέινο ηε ζπζρέηηζε κε ηελ ππνθεηκεληθή επεκεξία 

(Bar-On, 2005). Απνδεηθλχνληαο φηη ην Bar-On κνληέιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο λνεκνζχλεο επηδξά ζεκαληηθά ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο 

απφδνζεο  είλαη απφιπηα ινγηθφ λα αλαξσηηέηαη θαλείο αλ ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

θνηλσληθή επθπή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εληζρπζεί πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη θαλείο 
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ηηο επηδφζεηο  ηνπ θαζψο θαη ζην ηνκέα ηεο απηφ-πξαγκάησζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο 

επεκεξίαο.  

  Σα επξήκαηα απφ κειέηεο πνπ πξνεγήζεθαλ έδεημαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

θνηλσληθή επθπή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εληζρπζεί ζην ζρνιείν, ζην ρψξν εξγαζίαο.  

πλνςίδνληαο, έλα κνληέιν ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο λνεκνζχλεο , αλεμάξηεηα 

απφ ην πφζν έγθπξν, ηζρπξφ θαη  εθηθηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη, πεξηγξάθεη ζε 

πεξηνξηζκέλν βαζκφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή επθπή ζπκπεξηθνξά ελφο 

αηφκνπ. Γηα ηελ παξνρή κηαο πην νινθιεξσκέλεο θαη πεξηεθηηθήο πεξηγξαθήο ηεο 

ηθαλφηεηαο απηψλ ησλ εηδψλ ζπκπεξηθνξάο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν 

επέθηαζεο ηνπ κνληέινπ θαη ελζσκάησζε θαιχηεξσλ ελλνηνινγηθψλ θαη ςπρνκεηξηθψλ 

πηπρψλ ζην ήδε ππάξρνλ κνληέιν (ESI) (Bar-On, 2006). 

Μονηέλο ικανόηηηαρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ νοημοζύνηρ 

  ην κνληέιν ησλ P. Salovey, J.D Mayer θαη D. Caruso ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηπρζεί ε πην λέα έθδνζε ηνπ, δειαδή κηα επαλεμέηαζε πάλσ ζηηο ζεσξεηηθέο 

πηπρέο ηνπ κνληέινπ ηθαλφηεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε ζθνπφ λα 

εληζρχζεη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ θαη λα εμεηαζηνχλ νη επηδξάζεηο ηνπ. Αξρηθά 

εμεηάδνληαο έλα ζχλνιν αξρψλ πνπ θαζνδεγνχλ ηε ζθέςε καο ζρεηηθά κε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη κεηέπεηηα ζα αλαζεσξεζεί ην κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ 

ηκεκάησλ ειαθξψο. ηφρνο απηήο ηεο αλαζεψξεζεο είλαη λα εγθαζηδξπζεί  ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κέζα απφ έλα πην επξχ θάζκα ηεο επθπΐαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε δηάθξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο απφ ηελ πξνζσπηθή θαη 

θνηλσληθή λνεκνζχλε κε παξαδείγκαηα πνπ αηηηνινγνχλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο (J.D 

Mayer et al., 2016). Οη αξρέο απηέο έρνπλ σο εμήο: 

1) Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη κηα δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα 

  χκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ςπρνιφγνπο επθπΐα ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη θαλείο έλαλ ζεσξεηηθφ ζπιινγηζκφ, δειαδή λα θαηαλνήζεη έλλνηεο, 

λα αληηιεθζεί νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, λα δηακνξθψζεη γεληθεχζεηο θαη λα κπνξεί λα 

θαηαιάβεη πφηε απηέο νη γεληθεχζεηο δελ είλαη θαηάιιειεο ιφγσ πεξηερνκέλνπ (Carroll, 

1993). Δπίζεο ε λνεκνζχλε κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα ζχζηεκα λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. 

Όζνλ άθνξα ην πψο νη άλζξσπνη εμεγνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ππάξρνπλ θξηηήξηα θαηά 

ηα νπνία νξίδνληαη νη ζπλαηζζεκαηηθά επθπείο άλζξσπνη: α) θαηά πφζν 

αληηιακβάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα κε αθξίβεηα, β) ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα γηα 
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λα δηεπθνιχλνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, γ) θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζεκαζία ηνπο 

θαη δ) είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ ηφζν ηα δηθά ηνπο φζν θαηά ζπλαηζζήκαηα ησλ 

γχξσ (Mayer & Salovey, 1997). 

2) Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κεηξηέηαη θαιχηεξα σο ηθαλφηεηα 

  Η βάζε ηεο ζθέςεο φηη ε λνεκνζχλε είλαη θαιχηεξν λα κεηξεζεί σο ηθαλφηεηα 

πξνθχπηεη ζέηνληαο ππνζεηηθά πξνβιήκαηα θαηά ηα νπνία νη άλζξσπνη θαινχληαη λα 

ιχζνπλ θαη έπεηηα εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ, νη 

νπνίεο ζσζηέο εξσηήζεηο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο αξρέο ζηνλ ηνκέα ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. Οη θαιχηεξεο απαληήζεηο ζε θάζε εξψηεζε ζα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηε 

ζχγθιεζε κηαο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ . Οη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηα 

δηθά ηνπο επίπεδα λνεκνζχλεο είηε πξφθεηηαη γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή είηε γηα ηε 

λνεκνζχλε γεληθφηεξα, επεηδή νη άλζξσπνη δελ έρνπλ επάξθεηα γλψζεσλ σο πξνο ην ηη 

είλαη θαιφ ζην ηνκέα ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη εθηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο κε 

άιια θξηηήξηα (J.D Mayer et al., 2016).  

3) Η επθπήο επίιπζε πξνβιεκάησλ δελ είλαη ζε άςνγε αλαινγία κε ηελ κε ηελ επθπή 

ζπκπεξηθνξά 

  Δίλαη γλσζηφ πσο ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε κεηαμχ λνεκνζχλεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο. Η ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ είλαη κηα έθθξαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ αηφκνπ ζε έλα δεδνκέλν θνηλσληθφ πιαίζην. Η πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ 

πεξηιακβάλεη θίλεηξα, ζπλαηζζήκαηα, θνηλσληθά ζηπι, ηελ απηνγλσζία, ηνλ 

απηνέιεγρν, γεληθά φιν ην ζχλνιν πνπ ζπκβάιιεη ζηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

εθηφο απφ ηελ λνεκνζχλε. Χο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ην κνληέιν πξνζσπηθφηεηαο Big 

Five θαηά ην νπνίν ε εμσζηξέθεηα, ε ηεξπλφηεηα θαη ε επζπλεηδεζία ζπζρεηίδνληαη 

θνληά ζην κεδέλ κε ηε γεληθή λνεκνζχλε. Οκνίσο έλα άηνκν κπνξεί λα δηαζέηεη πςειή 

αλαιπηηθή λνεκνζχλε, αιιά ρσξίο λα ην εμειίζζεη κε απνηέιεζκα λα απεηθνλίδεηαη έλα 

θάζκα κεηαμχ ηθαλφηεηαο θαη επίηεπμεο.  

  Σα ηεζη λνεκνζχλεο ηείλνπλ λα κεηξνχλ ην δπλαηφλ θαιχηεξα απφ ηελ ηππηθή 

απφδνζε ηεο θαζεκεξηλήο ζπκπεξηθνξάο. Πνιινί άλζξσπνη κε πςειά επίπεδα 

λνεκνζχλεο δελ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο, φηαλ ζα ήηαλ ρξήζηκν. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε πξφβιεςε ηεο λνεκνζχλεο κέζα απφ κεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο «έμππλσλ» ζπκπεξηθνξψλ είλαη γεκάηε κε επηπινθέο θαη αδπλακία ζε 

θάζε πεξίπησζε. Σαπηφρξνλα, νη πην ζπλαηζζεκαηηθά επθπείο άλζξσπνη έρνπλ 
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απνηειέζκαηα πνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά  απφ εθείλνπο πνπ είλαη ιηγφηεξν 

ζπλαηζζεκαηηθά επθπείο (J.D Mayer et al., 2016). 

4) Σν θνκκάηη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζπκκεηέρεη ζην πεξηερφκελν ηνπ ηεζη θαη 

πξέπεη λα θαζνξίδεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ κέηξεζε ησλ αλζξσπίλσλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ 

  Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηα ηεζη πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

δείγκαηα απφ ην θαηάιιειν αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο. Σν πεξηερφκελν ηνπ ηεζη πξέπεη 

λα θαιχπηεη ηε πεξηνρή ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Έλα ηεζη ιεθηηθήο λνεκνζχλεο ζα 

έπξεπε λα δνθηκαζηεί απφ έλα επξχ θάζκα ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ε ηθαλφηεηα απηνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζην ηεζη. Χο εθ ηνχηνπ νη 

πξνγξακκαηηζηέο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ βαζηθνχο ηνκείο ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

πνπ απαηηνχληαη φπσο ε θαηαλφεζε, ην ιεμηιφγην, ε ζχληαμε ησλ πξνηάζεσλ θαη άιιεο 

παξφκνηεο ηθαλφηεηεο.  

  Η πξνδηαγξαθή ηνπ ηνκέα ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ην ιεμηιφγην, ε ζχληαμε θαη ε 

ιεθηηθή αηηηνιφγεζε νξίδνπλ ηελ επθπΐα θαη ην εχξνο ηεο ρξήζεο ηεο. Σν πεξηερφκελν 

ησλ πξνδηαγξαθψλ απηψλ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εμαζθαιίζεη φηη γίλνληαη νη δνθηκέο 

ησλ ηεζη απφ κηα εθπξνζσπεπηηθή νκάδα πξνβιεκάησλ. Μφιηο ην πεξηερφκελν ηνπ 

ηεζη εγθαζηδξπζεί ηφηε ην ηεζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εχξεζε ελφο αηφκνπ 

κε λνεηηθέο ηθαλφηεηεο. Οη ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ησλ αλζξψπσλ 

αληηθαηνπηξίδνληαη απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο δνκήο ησλ απαληήζεσλ θαη ηα θάλνπλ ζεκεία 

ειέγρνπ. Οη ηθαλφηεηεο απνθαιχπηνληαη φηαλ ηα ζθνξ κηαο νκάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην 

ηεζη, αλεβαίλνπλ θαη πέθηνπλ καδί ζην δείγκα αηφκσλ. εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν 

φηη νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ κεηξηνχληαη απφ έλα ηεζη είλαη αλεμάξηεηεο ζε θάπνην 

βαζκφ απφ ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ. 

5) Σν ηζρχνλ ηεζη έρεη ζαθψο θαζνξηζκέλν αληηθείκελν πνπ απνζπά ηηο θαηάιιειεο 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο 

  Οη άλζξσπνη επηδεηθλχνπλ ηηο ζπιινγηζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, φπσο ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ ηνκέα. Χο εθ ηνχηνπ, ην θχξνο ελφο 

ηεζη ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν θαη ζηα δείγκαηα πνπ ζπιιέγεη θαη ηηο αλζξψπηλεο 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ πξνθαιεί. Απφ απηήλ ηελ άπνςε νη βαζκνινγίεο ηνπ ηεζη 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηνπ ηξφπνπ 

πνπ ηξφπνπ επηινγήο ηεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Αλ ην πεξηερφκελν ηνπ ηεζη 
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δηεπθξηλίδεηαη θησρά, ηα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ζα παξαπνηεζνχλ, θαζψο 

θαη θάζε ειπίδα γηα ηελ έξεπλα ιφγσ ηεο αζάθεηαο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα 

θαηαλνεζεί ε λνεηηθή ηθαλφηεηα. Αλ νη ηνκείο ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζπκπίπηνπλ 

κε πάξα πνιινχο άιινπο ηνκείο, ηφηε κπνξεί λα πξνθχςνπλ πεξηηηνί παξάγνληεο. Δάλ 

ην πεξηερφκελν ηνπ ηεζη είλαη αξθεηά επξχ, κηθηά ζχλνια παξαγφλησλ ηθαλνηήησλ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη αλ ην πεξηερφκελν είλαη πεξηνξηζκέλν, κπνξεί λα απνηχρεη λα 

απεηθνλίζεη βαζηθέο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο (J.D Mayer et al., 2016). 

6) Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη επξεία έλλνηα ηεο λνεκνζχλεο 

  Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζεσξείηαη κηα επξεία κνξθή λνεκνζχλεο, δηφηη ε 

έλλνηα ηεο επξείαο επθπΐαο πξνθχπηεη απφ κηα ηεξαξρηθή ζέζε ηεο λνεκνζχλεο πνπ 

ζπρλά αλαθέξεηαη σο ην «Μνληέιν ηξηψλ ζηξσκάησλ» (McGrew, 2009).  ε απηφ ην 

κνληέιν ε γεληθή λνεκνζχλε θαηνηθεί ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο θαη δηαηξείηαη ζην 

δεχηεξν ζηξψκα ζε κηα ζεηξά απφ νθηψ έσο δεθαπέληε επξείαο κνξθήο επθπΐαο. Σν 

κνληέιν βαζίδεηαη ζε αλαιπηηθφ παξάγνληα πνπ εμεξεπλά ην θαηά πφζν νη λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ζρεηίδνληαη ε κηα κε ηελ άιιε. Σέηνηεο αλαιχζεηο ππνδειψλνπλ φηη ε 

αλζξψπηλε ζθέςε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηνκείο φπσο ν ηξερνχκελνο ζπιινγηζκφο, ε 

θαηαλφεζε, ε γλψζε, ηελ νπηηθή επεμεξγαζία, ηε κλήκε (καθξνπξφζεζκε απνζήθεπζε, 

αλάθηεζε θαη ηαρχηεηα αλάθηεζεο). Σν κνληέιν ησλ ηξηψλ ζηξσκάησλ πεξηιακβάλεη 

επίζεο ζην ρακειφηεξν επίπεδν πην ζπγθεθξηκέλεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ι.ρ ε επξεία 

λνεκνζχλε «θαηαλφεζεο-γλψζεο» ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα 

θαηαλφεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ησλ γεληθψλ γλψζεσλ ηνπ θφζκνπ (J.D Mayer et al., 

2016). 

7) Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη κέινο ηεο θαηεγνξίαο ηεο επξείαο λνεκνζχλεο 

ζηελ επεμεξγαζία ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ 

  ε γεληθέο γξακκέο ε επξεία επθπΐα, ηδηαίηεξα απφ εθείλσλ πνπ νξίδεηαη απφ ην 

αληηθείκελν ηνπο, ρσξίδνληαη ζε δπν ζχλνια, ζηα ζεξκά θαη ζηα ςπρξά. ην ςπρξφ 

ζχλνιν ηεο επθπΐαο αλήθνπλ φζνη αζρνινχληαη ζρεηηθά κε ηελ απξφζσπε γλψζε φπσο 

ε νπηηθή-ρσξηθή λνεκνζχλε, ε ιεθηηθή θαη νη ηθαλφηεηεο ζηα καζεκαηηθά. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ην ζεξκφ ζχλνιν επθπΐαο αζρνιείηαη κε ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

ραιαξψζνπλ κέζσ απηψλ ή κε ζέκαηα κε ηελ αθξηβψο αληίζεηε θαηάιεμε. Οη άλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζεξκφ ζχλνιν επθπΐαο  γηα λα δηαρεηξηζηνχλ απηφ πνπ κεηξάεη 

πεξηζζφηεξν γη’ απηνχο φπσο ηηο έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο, ηελ ηαπηφηεηα θαη 
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ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επεμία. Οη άλζξσπνη ζθεπηφκελνη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηελ 

αληηκεηψπηζε. Σν κνληέιν ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πξνβιέπεη 

ηηο ζπλέπεηεο ησλ αηνκηθψλ πξάμεσλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ ζπκπεξηθνξά απφ ηα 

άηνκα γχξσ ηνπο (J.D Mayer et al., 2016).  

 

 

MSCEIT 

  Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη λνεκνζχλεο ησλ J.D Mayer, P. Salovey θαη D. Caruso 

βαζίδεηαη ζε ηέζζεξα ηκήκαηα: 1) Η αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, δειαδή ε 

ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην ίδην ην άηνκν θαη ζηνπο άιινπο θαζψο 

θαη ζε αληηθείκελα, ηέρλε, ηζηνξίεο, κνπζηθή θ.α, 2) ε δηεπθφιπλζε ηεο ζθέςεο, δειαδή 

ε ηθαλφηεηα λα κπνξεί θαλείο λα παξάγεη ζπλαηζζήκαηα, λα ηα ρξεζηκνπνηεί, λα ληψζεη 

ζπγθηλήζεηο φπσο είλαη απαξαίηεην γηα λα επηθνηλσλήζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε 

άιιεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, 3) Καηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο θαη ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ λα θαηαιάβεη θαλείο πσο 

ζπλδπάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη πσο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ πξφνδν κέζσ ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηέινο 4) ε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ αηφκνπ πψο λα είλαη αλνηρηφο ζηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη λα κπνξεί ηα δηαρεηξίδεηαη ηφζν ηα δηθά ηνπ φζν θαη ησλ άιισλ, έηζη ψζηε λα 

πξνσζείηαη ε πξνζσπηθή θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε (Paul Ambroce et al., 2009). 

Goleman’s model 

  Η ηθαλφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κπνξεί λα είλαη αηνκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ή ζπλδπαζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ, ε νπνία κεηξηέηαη κε αμηνπηζηία θαη 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλεη θαιχηεξα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη κε απνηειεζκαηηθή 

απφδνζε ηνπ θαζελφο απφ ηνλ κέζν φξν παξαγσγηθφηεηαο ζε ζηαηηζηηθά επίπεδα. Σν 

κνληέιν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ Daniel Goleman πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ηέζζεξηο άμνλεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ta θξηηήξηα ηθαλνηήησλ ηα νπνία 

θαζνξίδνληαη σο εμήο (Ira Blank, 2008): 

1) Απηνγλσζία (Self-awareness) 
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 πλαηζζεκαηηθή απηνγλσζία: ε ηθαλφηεηα λα κπνξεί θαλείο λα αληηιεθζεί θαη 

λα θαηαλνήζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ φπσο επίζεο λα αλαγλσξίζεη ηνλ αληίθηππν 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Απηφ-αμηνιφγεζε: είλαη ε ξεαιηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ελφο 

αηφκνπ θαη αληίζηνηρα ησλ πεξηνξηζκέλσλ. 

 Απηνπεπνίζεζε: ε δπλαηή θαη ζεηηθή αίζζεζε ηεο απηφ-εθηίκεζεο (D.Goleman, 

2000).  

 

2) πλαηζζεκαηηθή δηαρείξηζε (Self-management) 

 Απηφ-έιεγρνο: ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ παξνξκεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ.  

 Αμηνπηζηία: ζηαζεξή έθζεζε εηιηθξίλεηαο θαη αθεξαηφηεηαο. 

  πλεηδεηνπνίεζε: ε ηθαλφηεηα απηφ-δηαρείξηζεο ησλ επζπλψλ. 

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα: ε δεμηφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο φηαλ νη θαηαζηάζεηο 

αιιάδνπλ θαη ε λίθε ησλ εκπνδίσλ. 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηφρνπ: ε ζπλερήο πνξεία πξνο πξφηππα αξηζηείαο. 

 Πξσηνβνπιία: ε πξνζπκία λα αξπάδεη θαλείο ηηο επθαηξίεο (D.Goleman, 2000). 

3) Κνηλσληθή ζπλεηδεηνπνίεζε (Social-awareness) 

 Δλζπλαίζζεζε: δεμηφηεηα σο πξνο ηελ νπνία ην άηνκν εληνπίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ γχξσ ηνπ, θαηαλνεί ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ άιισλ θαη 

παίξλεη ελεξγφ ξφιν ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ηίζεληαη. 

 Οξγαλσηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε: ε ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ην άηνκν ηα 

ηξέρνληα δεηήκαηα, λα παίξλεη απνθάζεηο ζπλεξγαζίαο θαη λα θαζνδεγεί κε 

βάζε ηελ πνιηηηθή. 

 Πξνζαλαηνιηζκφο εμππεξέηεζεο: ε ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη θαη λα 

γλσξίζεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ (D.Goleman, 2000). 

4) Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Social skill-Relationship management) 

 Γηνξαηηθή εγεζία: ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα πάξεη ηνλ έιεγρν θαη λα 

εκπλεχζεη ηνπο ππφινηπνπο κε ην φξακά ηνπ. 

 Δπηξξνή: ε ηθαλφηεηα λα θαηέρεη ην άηνκν ηερληθέο πεηζηηθφηεηαο.  

 Δμέιημε: ε ηάζε ηνπ αηφκνπ λα ππνζηεξίδεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ άιισλ θαη λα 

ηνπο αλαηξνθνδνηεί κε θαηεπζχλζεηο. 
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 Δπηθνηλσλία: δεμηφηεηα ηνπ αηφκνπ ζην λα αθνχεη θαη λα ζηέιλεη θαζαξά 

κελχκαηα ζηνπο άιινπο. 

 Καηαιπηηθή αιιαγή: ε ηθαλφηεηα ηνπ λα εηζάγεη ην άηνκν λέεο ηδέεο θαη λα 

θαηεπζχλεη ηνπο ππφινηπνχο πξνο λέεο θαηεπζχλζεηο. 

 Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ: ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα εμνκαιχλεη ηηο δηαθνξέο 

θαη λα ζπλζέηεη ιχζεηο. 

 Αλάπηπμε δεζκψλ: ε ηθαλφηεηα λα θαιιηεξγεί θαη λα δηαηεξεί ηηο ζρέζεηο. 

 πλεξγαζία: ε ηθαλφηεηα λα πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη ην δέζηκν ηεο νκάδαο 

(D.Goleman, 2000). 
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3. Η επίδπαζη ηηρ νοηηικήρ και ζςναιζθημαηικήρ νοημοζύνηρ ζηον 

επγαζιακό ηομέα 

  ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ν νξηζκφο ηεο επηηπρίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα άξρηζε λα 

αιιάδεη. ηα πιαίζηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πςειήο απφδνζεο, ν λένο νξηζκφο δελ 

πεξηιακβάλεη κφλν ηελ ηερληθή-αλαιπηηθή ηθαλφηεηα ή ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν θαη 

ηελ εκπεηξία, αιιά εμίζνπ ηελ ηθαλφηεηα ηεο απηφ-δηαρείξηζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Με άιια ιφγηα, κηα λέα ηάζε νξίδεη φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη απνζπνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία. Η ηερληθή, 

ελλνηνινγηθή θαη αλαιπηηθή λνεκνζχλε πεξηιακβάλνληαη ζην ηκήκα ηεο λνεηηθήο 

λνεκνζχλεο (IQ) θαη επεξεάδεη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ην κέηξν ηεο πξνζσπηθήο 

επηηπρίαο. Οη ππνςήθηνη πξνο εξγαζία κε παλνκνηφηππεο δεμηφηεηεο ζηα ίδηα επίπεδα 

ηεο λνεηηθήο λνεκνζχλεο ζεσξεηηθά ζα πξνζιεθζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

επηινγήο, σζηφζν δείρλνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζσπηθψλ 

επηηπρηψλ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ νξγαληζκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. πλεπάγεηαη φηη ν δείθηεο ηεο λνεηηθήο λνεκνζχλεο θαίλεηαη λα 

είλαη απαξαίηεηε ηθαλφηεηα γηα ηελ είζνδν ελφο αηφκνπ ζε θάπνηνλ νξγαληζκφ, αιιά 

απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα θάλεη θάπνηνλ θαιχηεξν ζε φηη αθνξά ηηο επηδφζεηο. 

   Άξα ινηπφλ ππάξρεη θαη έλαο άιινο παξάγνληαο δηαθνξεηηθφο απφ ηελ λνεηηθή 

λνεκνζχλε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εμαηξεηηθή απφδνζε θαη δελ είλαη άιινο απφ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (M.D Aydin et al., 2006). ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 

θαη ηνπ ’80 έξεπλεο έδεημαλ φηη νη ηερληθέο θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο δελ 

αληηπξνζσπεχνπλ απνθιεηζηηθά νιφθιεξε ηελ εηθφλα. ήκεξα πνιινί ζπγγξαθείο 

ππνζηεξίδνπλ φηη πεξηζζφηεξν απφ ην 75 ηνηο εθαηφ ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζσπηθή επηηπρία είλαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. Πεξαηηέξσ 

ηα ζηνηρεία δείρλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν φηη νη ηθαλφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο 

νξγαλσηηθήο ηεξαξρίαο. Γηα εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε εγεηηθέο ζέζεηο, νη δεμηφηεηεο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο αληηπξνζσπεχνπλ θνληά ην 90 ηνηο εθαηφ σο πξνο 

απηφ πνπ δηαθξίλεη ηνπο εμαηξεηηθνχο εγέηεο. Τπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ απηά ηα δεδνκέλα, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα κειέηε ησλ πηπρηνχρσλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο λνκηθήο, ηεο ηαηξηθήο, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Υάξβαξλη θαηά ηελ νπνία δελ βξέζεθε θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 
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απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ θαηά ηε εηζαγσγή ηνπο, κε ηελ θαξηέξα θαη ηηο 

επηηπρίεο πνπ πξνέθπςαλ ζην κέιινλ (M.D Aydin et al., 2006).  

  Παξνκνίσο κειέηεο γηα ηνπο κεραληθνχο έδεημαλ φηη ε απηνπεπνίζεζε, ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη σο έλα κέξνο ηεο νκάδαο, ε 

ηθαλφηεηα λα επεξεάζνπλ θαη λα πείζνπλ ηνπο άιινπο θαζψο θαη ε εζσηεξηθή 

πεηζαξρία κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ είλαη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ηηο θνηλέο απφ ηηο αμηνζεκείσηεο επηηπρίεο (M.D Aydin et al., 2006). Ο 

δείθηεο ηεο λνεηηθήο λνεκνζχλεο δελ είλαη απηφο πνπ παξάγεη έλα εμαηξεηηθφ 

απνηέιεζκα απφδνζεο απφ ηφηε πνπ φινη νη επαγγεικαηίεο έρνπλ παξφκνηεο ηερληθέο 

γλψζεηο, φκσο ζηνηρεία φπσο απηνπεπνίζεζε, πξνζαξκνζηηθφηεηα, νκαδηθφ πλεχκα, 

επηκνλή ζηελ απηφ-εμέιημε θεξδίδνπλ ζεκαληηθά ηελ εθηίκεζε ηεο αμηνζεκείσηεο 

πξνζσπηθήο επηηπρίαο, ε νπνία δελ έρεη ζρέζε κε ηελ λνεηηθή λνεκνζχλε (M.D Aydin 

et al., 2006). 

   Σα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία ππνηίζεηαη φηη παξέρνπλ έλα 

εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ απέρνπλ πνιχ απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζεκεξηλψλ 

εξγαζηαθψλ ρψξσλ. Η θνηλσληθή δνκή απφ κφλε ηεο έρεη πιεγεί ζθιεξά απφ ηα 

γεγνλφηα βίαο, ηελ θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ, ηηο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο, ηελ 

απνμέλσζε θαη άιισλ εγθιεκαηηθψλ ηάζεσλ. Σα πεξηζηαηηθά απηά αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηελ αλεπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν κφλν ηηο ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο ηεο λέαο γεληάο. ηνηρεία απφ κειέηεο ησλ ΗΠΑ έδεημαλ φηη ν πιεζπζκφο 

ησλ παηδηψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ζεηεία νινέλα γίλεηαη πην κνλαρηθφο θαη 

θαηαζιηπηηθφο, πην ζπκσκέλνο θαη αηίζαζνο, πην λεπξηθφο θαη επηξξεπήο ζηε ζιίςε. 

Δπηζεκαίλεηαη κηα γεληθή κείσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ θνηλσλία, 

θάηη ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε πξνβιεκαηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ κειινληηθά (M.D 

Aydin et al., 2006). Έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο ζηειερψλ ζηηο ΗΠΑ παξαηήξεζε φηη ε 

έιιεηςε επηθνηλσλίαο είλαη ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ην 

κέιινλ ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζα ζπκβάιιεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα πεξηζζφηεξν 

ζην πξφβιεκα απηφ κε ην λα θνπβαινχλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο πξνβιήκαηα ζηνπο 

νξγαληζκνχο. Τπάξρεη φκσο θαη άιιε έλδεημε πνπ ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Δλψ ν αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηφρσλ πηπρίσλ ΜΒΑ ζπλερψο απμάλεηαη ζηηο ΗΠΑ, ηα πξνβιήκαηα 

αλζξψπηλεο θχζεο ζπλερίδνπλ λα επηκέλνπλ θαη φλησο έγηλε αληηιεπηή ε αλεπάξθεηα 

ησλ ζεκεξηλψλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία εζηηάδνπλ ζηηο ηερληθέο 

δεμηφηεηεο.  
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  Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ ζεκεησζεί απφ κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ 

Σνπξθία. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ έξεπλα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Μαξκαξά ην 1996, βξέζεθε φηη νη Σνχξθνη βηνκήραλνη, θαηά ηελ επηινγή ησλ 

ππνςεθίσλ κεραληθψλ, πξνηίκεζαλ λα απαζρνιήζνπλ εθείλνπο πνπ είραλ πςειφ 

επίπεδν ηεο επηθνηλσληαθήο δεμηφηεηαο θαη θαιή δηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 

ελψ πξνηηκνχληαλ νη ηερληθέο δεμηφηεηεο λα είλαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα. Αληίζεηα 

φηαλ εξσηήζεθαλ ηα κέιε ηεο έλσζεο ησλ κεραληθψλ γηα ηηο πηζαλέο πξνηηκήζεηο ησλ 

βηνκεράλσλ, εθείλνη εθηίκεζαλ φηη νη ηερληθέο δεμηφηεηεο ζα ήηαλ ν πξψηνο 

παξάγνληαο πξφζιεςεο. Σν γεγνλφο απηφ αλέδεημε ην ράζκα κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο (M.D Aydin et al., 2006). 

 

3.1 Αξιολόγηζη μεθόδυν πποζλήτευν 

  Η πξφζιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη γίλεη νινέλα θαη πην ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα 

ηνπο κάλαηδεξ ηα ηειεπηαία έηε, θαζψο νξηζκέλα επαγγέικαηα αληηκεησπίδνπλ 

ζνβαξέο ειιείςεηο, ελψ άιινη βηψλνπλ ηνλ πιενλαζκφ ππαιιήισλ. Καη νη δπν πιεπξέο 

ηνπ ηνκέα αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ έρνπλ θελά, ηα νπνία αζθνχλ κεγαιχηεξε πίεζε ζηελ 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζηφρν ηελ θαηάιιειε παξνρή εξγαδνκέλσλ ζηα ειιηπή 

ηκήκαηα κε ηα απαηηνχκελα ζχλνια γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (M. Schnake, 2016). 

Έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ έρεη επηθεληξσζεί ζε κεζφδνπο 

πξνζιήςεσλ ή πεγέο, επηπηψζεηο πξνζιήςεσλ θαη ξεαιηζηηθή πξνεπηζθφπεζε ηεο 

εξγαζίαο. Απηνί νη παξάγνληεο επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθέο θάζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

πξφζιεςεο.  

  Ο Barber (1998) εληφπηζε ηξεηο θάζεηο ηεο πξφζιεςεο: α) δεκηνπξγία αηηνχλησλ, β) 

δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη γ) επηξξνή σο πξνο ηελ επηινγή 

εξγαζίαο. Γηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζιήςεσλ επεξεάδνπλ θαη δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο ηεο πξφζιεςεο. Γηα παξάδεηγκα ε επηινγή ησλ κεζφδσλ πξφζιεςεο (εθζέζεηο 

εξγαζίαο, αγγειίεο ζηηο εθεκεξίδεο) ζπκβάιιεη ζην λα επεξεάζνπλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηχπν ησλ αηηνχλησλ. Η παξαθνινχζεζε θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο αηηνχληεο 

επεξεάδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ππνςεθίσλ. Δληφο ηεο θάζεο 

δεκηνπξγίαο αηηνχλησλ πξνο πξφζιεςε, κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο είλαη ε 

επηινγή κεζφδνπ πξφζιεςεο. χκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ην 1988 απφ 

ηελ Τπεξεζία Δζληθψλ Τπνζέζεσλ ησλ ΗΠΑ (Bureau of National Affairs) 

δηαπηζηψζεθε φηη νη πην θνηλνί κέζνδνη πξφζιεςεο είλαη νη αλαξηήζεηο αγγειηψλ ζε 



24 
 

εθεκεξίδεο, νη ζπζηάζεηο απφ εξγαδφκελνπο, νη άκεζεο αηηήζεηο θαη νη πξνζιήςεηο 

κέζσ πξνγξακκάησλ ζε παλεπηζηήκηα (M. Schnake, 2016).  

  Αξθεηέο κειέηεο έσο ζήκεξα έρνπλ δηαπηζηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηαθφξσλ κεζφδσλ πξφζιεςεο λα πνηθίιινπλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κέηξσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ηηο απνπζίεο, ηελ εξγαζηαθή απφδνζε θαη ηελ ζηάζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Κάπνηνη κειεηεηέο δηαπίζησζαλ φηη νη εξγαδφκελνη πνπ 

πξνζιακβάλνληαη κέζσ αλεπίζεκσλ πεγψλ έρνπλ ρακειφηεξν θχθιν εξγαζηψλ απφ 

εξγαδνκέλνπο πνπ πξνζιακβάλνληαη απφ επίζεκεο πεγέο φπσο αγγειίεο ζε εθεκεξίδα ή 

γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο. Μάιηζηα νη επαλαπξνζιήςεηο, νη πξνζιήςεηο αηφκσλ ηεο 

ηειεπηαίαο ζηηγκήο θαη πξνζιήςεηο απφ ζπζηάζεηο εξγαδνκέλσλ είραλ επίζεο 

ρακειφηεξν θχθιν εξγαζηψλ απφ φ, ηη νη εξγαδφκελνη πνπ πξνζιήθζεθαλ κέζσ άιισλ 

κεζφδσλ (M. Schnake, 2016).  

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε κηα άιιε κειέηε βξέζεθε φηη ε απφδνζε ησλ 

εξγαδφκελσλ πνπ πξνζιήθζεθαλ κέζσ αγγειηψλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 

επαγγεικαηηθψλ ζπλεδξίσλ ήηαλ πςειφηεξε ζπγθξηηηθά κε άηνκα πνπ πξνζιήθζεθαλ 

κέζσ πξνγξακκάησλ ζηα θνιέγηα ή απφ αγγειίεο ζε εθεκεξίδα. Οη εξγαδφκελνη πνπ 

πξνζιήθζεθαλ κέζσ αγγειηψλ ζε εθεκεξίδα βξέζεθε φηη είραλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απνπζηψλ, ελψ ηα άηνκα πνπ πξνζιήθζεθαλ κέζσ παλεπηζηεκίσλ είραλ πεξηζζφηεξν 

αξλεηηθή ζηάζε κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε άιια άηνκα πνπ 

πξνζιήθζεθαλ κέζσ άιισλ πεγψλ. Γηα παξάδεηγκα κηα άιιε έξεπλα γηα ηνπο 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο έδεημε φηη ε εξγαζηαθή απφδνζε ήηαλ πςειφηεξε κέζσ ηεο 

άκεζεο πξφζιεςεο, φκσο είραλ ρακειφηεξν εζεινληηθφ θχθιν εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε 

πξνζιήςεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ κέζσ άιισλ κεζφδσλ ( αγγειίεο εθεκεξίδαο, γξαθεία 

επξέζεσο εξγαζίαο) (M. Schnake, 2016). 

  Αληίζηνηρα ην ίδην έδεημε θαη κηα άιιε έξεπλα ζηνπο ππαιιήινπο ηξαπεδψλ ζε ζρέζε 

κε ηηο άκεζεο πξνζιήςεηο σο πξνο ηελ πςειή απφδνζε. Οη παξαπάλσ κειέηεο έδεημαλ 

φηη νη αλεπίζεκεο κέζνδνη πξφζιεςεο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο επίζεκεο. 

Πξνζθέξνληαη δπν εμεγήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ πξφζιεςεο. Η 

κηα ππφζεζε «ησλ ξεαιηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ» δείρλεη φηη ηα άηνκα πνπ 

πξνζιακβάλνληαη κέζσ ησλ πην απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ κπνξεί λα έρνπλ απνθηήζεη 

κεγαιχηεξν πιήζνο πιεξνθνξηψλ, πην αθξηβείο πιεξνθνξίεο ή πην ξεαιηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα νη ζπζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πηζαλφλ λα παξέρνπλ 

ζηνπο αηηνχληεο ηελ πην αθξηβή θαη ξεαιηζηηθή εηθφλα ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ εξγνδφηε. 



25 
 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ηελ δεχηεξε ππφζεζε «ηεο αηνκηθήο 

δηαθνξεηηθφηεηαο», νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη πξφζιεςεο κπνξεί λα πξνζειθχζεη 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ησλ αηηνχλησλ. Σν ζπκπέξαζκα απφ απηέο ηηο δπν ππνζέζεηο 

είλαη φηη κε ηηο αλεπίζεκεο κεζφδνπο  πξφζιεςεο είραλ σο απνηέιεζκα αηηνχληεο κε 

πεξηζζφηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ζπνπδέο θάηη πνπ νδήγεζε ζε πςειφηεξε 

απφδνζε (M. Schnake, 2006). 

3.2 Ο πόλορ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ νοημοζύνηρ ζηον ηομέα ηυν 

πποζλήτευν διοικηηικών θέζευν 

  Η απνθπγή εζθαικέλσλ απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη κηα πξφθιεζε γηα ην ηκήκα ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Η ρξήζε ελφο 

πξνζαξκνζκέλνπ πίλαθα σο εξγαιείν γηα ζπλεληεχμεηο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εμεηάζεη 

ηνλ ππνθεηκεληθφ παξάγνληα ζπκπεξηθνξάο πνπ λα ηαηξηάδεη ζε έλαλ ππνςήθην 

εξγαζίαο δηεπζπληηθνχ επηπέδνπ θαζψο θαη γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ πξφθιεζε κηαο 

ιάζνο απφθαζεο. Απηφ ην εξγαιείν βαζίδεηαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζπλεληεχμεηο, ηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη 

ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (K.M Wasylyshyn, 2010). Οη 

πεξηζζφηεξνη κάλαηδεξ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο πξνζιήςεηο γλσξίδνπλ πψο λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο ηερληθέο γλψζεηο, ηα πξνζφληα θαη ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία ελφο 

ππνςεθίνπ. Χζηφζν, ε επηηπρήο πξφζιεςε θαη ηδηαίηεξα ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο απαηηεί 

πεξαηηέξσ εμέηαζε γηα ην πψο νη άλζξσπνη εξγάδνληαη, δηνηθνχλ θαη θαζνδεγνχλ.  

  Απηή ε ππνθεηκεληθή δηάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ζαθψο πην δχζθνιν λα 

εθηηκεζεί κε βεβαηφηεηα θαη ζπρλά είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο κηαο ιαλζαζκέλεο 

επηινγήο γηα πξφζιεςε. Πνιινί πξνηείλνπλ φηη ε ιχζε βξίζθεηαη ζην λα γίλνληαη 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζπλεληεχμεηο, ελψ άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη ζα έπξεπε λα γίλνληαη 

θαιχηεξεο ζπλεληεχμεηο, φρη πεξηζζφηεξεο. Δζηηάδνληαο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ελφο ππνςεθίνπ, θαζψο θαη ζε θξίζηκα ηερληθά θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα, 

ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα αλαδπζνχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο κέζσ 

κηαο νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο πνπ είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα απνηξαπνχλ 

ηα ιάζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα δηνηθεηηθέο ζέζεηο (K.M Wasylyshyn, 2010). Παξά 

ην γεγνλφο φηη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα είλαη πξνθαλήο, παξ’ φια ηαχηα 

δελ είλαη κηα θνηλή πξαθηηθή γηα λα βαζκνινγήζεη θαλείο ηελ δηνηθεηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζε ηζφηηκε βάζε κε ηηο ηερληθέο γλψζεηο θαη ηελ ζρεηηθή εκπεηξία γηα πνιινχο ιφγνπο 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη φηη νη κάλαηδεξ ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ απνηπγράλνπλ 
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λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά επηηπρεκέλεο ζπκπεξηθνξέο ζχκθσλα κε ηηο εξγαζηαθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη αληίζηνηρα απηνί πνπ παίξλνπλ ηη ζπλεληεχμεηο δελ κπνξνχλ λα 

εμεηάζνπλ έλα ηκήκα ηφζν ππνθεηκεληθφ φζν ηε ζπκπεξηθνξά θαη κπνξεί πνιχ ζπρλά 

λα κπεξδεπηνχλ εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ εληππσζηαθά 

πξνζφληα θαη εκπεηξία. Αθφκα θαη έκπεηξνη κάλαηδεξ θαζψο θαη επαγγεικαηίεο 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ κπνξεί λα ληψζνπλ ειιηπείο, ψζηε λα εμεηάζνπλ 

απνηειεζκαηηθά γηα ζπκπεξηθνξηθέο πιεξνθνξίεο. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ πνιιέο εηαηξείεο πξνζιακβάλνπλ ςπρνιφγνπο γηα ηελ δηεμαγσγή εθηηκήζεσλ ησλ 

ππνςεθίσλ. Αλ θαη είλαη κηα αλεθηίκεηε πεγή, κπνξεί λα είλαη δαπαλεξή θαη άζθνπε 

θαηά ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θάπνησλ εηαηξεηψλ (K.M Wasylyshyn, 2010). 

   Χο ελαιιαθηηθή ιχζε, ε δηαβνχιεπζε κε ηνπο ςπρνιφγνπο κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο κε ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή ελφο πάλει πάλσ ζην θνκκάηη ηεο 

ζπλέληεπμεο πνπ εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο απαηηήζεηο ελφο ξφινπ. ε 

έλα ηέηνην πιαίζην νη εξσηήζεηο έρνπλ πξνζαξκνζηεί κε βάζε ηε δνκή ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ε νπνία νξίδεηαη σο ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ 

αηνκηθψλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο θαη ησλ άιισλ θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή 

ηε ζπλεηδεηνπνίεζε γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ θαη γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ (K.M Wasylyshyn, 2010).  

  Σν εξγαιείν απηφ ιέγεηαη SO SMART θαη εθπξνζσπεί ηηο ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο θαη 

ηθαλφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ είλαη νη εμήο: α) Απηφ-αληίιεςε 

(Self-Observation), β) Απηφ-δηαρείξηζε (Self-Management), γ) Δλαξκφληζε 

(Attunement) θαη δ) δηαρείξηζε ζρέζεσλ (Relationship Traction) (Κ.M Wasylyshyn, 

2003). Απηφο ν πίλαθαο κε ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο απνηειεί ην ηειηθφ βήκα ζηε 

δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη άλσ. 

πγθεθξηκέλα απεπζχλεηαη ζε δπν κε ηξεηο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη πιεξνχλ φια ηα 

ηερληθά θαη εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα, θαζψο θαη ηελ απαξαίηεηε εξγαζηαθή εκπεηξία. 

Καιχπηνληαο ζην κέγηζην φιεο απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, νη ππνςήθηνη θαινχληαη ζε 

δηαδηθαζία δηαινγήο κε βάζε ηηο ζπκπεξηθνξηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ νπνίνπ είλαη ππνςήθηνη ή πσο ην άηνκν 

πξέπεη λα θάλεη ηε δνπιεηά θαη πσο αιιειεπηδξά κε φινπο ηνπο βαζηθνχο 

ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders). Η ρξήζε ελφο ηέηνηνπ πάλει θαηά ηε ζπλέληεπμε 

βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο  ππνζέζεηο: 
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 Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ ζπλέληεπμε, 

φπσο επίζεο θαη ν ξφινο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζπλεηζθέξεη ζηελ 

αλεχξεζε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζην θνκκάηη ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε 

κε άιιεο πξνζεγγίζεηο 

 Η απφζπαζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά αλ βνεζνχλ ηηο 

εηαηξείεο λα απνθχγνπλ κηα ιάζνο απφθαζε πξφζιεςεο 

 Αλ απηφ ην πάλει ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο επηθεληξψλεηαη ζηηο 

απαξαίηεηεο ζπκπεξηθνξέο εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα αθνκνησζνχλ θαιά ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ή ζε έλα ιεηηνπξγηθφ ηκήκα 

 Αλ ε αμηνπηζηία κεηαμχ ησλ αμηνινγεηψλ, ηνπ πάλει θαη ησλ κειψλ είλαη 

ζπλήζσο πςειή 

 Αλ ππάξρεη επζπγξάκκηζε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηνπ 

αμηνινγεηή (K.M Wasylyshyn, 2010) 

Δπηπιένλ ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν πάλει ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ γηα ηνλ ξφιν πνπ είλαη λα 

εθπξνζσπήζεη ν ππνςήθηνο 

 Δθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε απηή ηε δηαδηθαζία θαη ζα 

θάλνπλ ρξήζε απηνχ ηνπ πάλει 

 Δθηέιεζε ηνπ πάλει  

 Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ (K.M Wasylyshyn, 2010) 

3.3 Βέληιζηερ ππακηικέρ επιηςσημένυν πποζλήτευν 

  Σν 2015 ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ βξέζεθε φηη νη κάλαηδεξ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ δπζθνιεχνληαη θαη ζεσξνχλ 

πξφθιεζε ηελ εχξεζε θαη έληαμε θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ ζε επηρεηξήζεηο. Χο εθ 

ηνχηνπ, νη κάλαηδεξ ησλ πξνζιήςεσλ ληψζνπλ πηεζκέλνη ζηελ εχξεζε ζσζηψλ 

ππνςεθίσλ κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. Υσξίο λα έρεη ζεκαζία ην κέγεζνο θαη ε ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο, νη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εξγνδφηεο θαη νη δηεπζπληέο πξνζιήςεσλ γηα λα 

πξνζειθχζνπλ ηαιαληνχρνπο εξγαδνκέλνπο, είλαη πηζαλψο ππφ εμνλπρηζηηθφ έιεγρν.  
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   Γη’ απηφ ην ιφγν έρεη γίλεη θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα γηα αλαζεψξεζε, 

επαλαμηνιφγεζε θαη αλαδηνξγάλσζε απηψλ ησλ κεζφδσλ. Παξαθάησ, αλαιχνληαη νη 7 

θαιχηεξεο ζηξαηεγηθέο πξφζιεςεο ζχκθσλα κε ηνλ Dan Charney (2016): 

1) Πξνζδηνξηζκφο ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ήδε κφληκσλ ππαιιήισλ. Δίλαη 

βαζηθφο ν ιφγνο πνπ νη άλζξσπνη «θιεηδηά» παξακέλνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Άξα ζε 

αξρηθφ ζηάδην έλαο κάλαηδεξ πξέπεη λα αμηνινγήζεη πνηα είλαη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππαιιήισλ ηνπο σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο, ην ππφβαζξν θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ έρνπλ θνηλά κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ νη 

απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ εκπηζηεπηηθψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ κάλαηδεξ λα αμηνινγήζεη γηαηί παξακέλνπλ 

ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηη αιιαγέο ζα ήζειαλ λα δνπλ απφ ηε δηνίθεζε, ψζηε λα 

ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη ζηνλ νξγαληζκφ (Dan Charney, 2016). 

2) ε πεξίπησζε πνπ ηα δηαζέζηκα ηαιέληα πνπ έρεη καδέςεη έλαο κάλαηδεξ δελ 

πιεξνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο , ηφηε ν κάλαηδεξ ζα πξέπεη λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν θαη 

ηελ πεγή αλαδήηεζεο. Μηα θαιή αξρή κπνξεί λα γίλεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ 

νξγαληζκνχ δειαδή αλ ζα κπνξνχζε έλαο κάλαηδεξ λα πξνζειθχζεη έλαλ απφ ηνπο πην 

επηηπρεκέλνπο θαη απνδνηηθνχο ππάιιειν ζηνλ δηθφ ηνπ νξγαληζκφ. Χο επί ησλ 

πιείζησλ ε αλαδήηεζε ππαιιήισλ κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ έλα πην επξχ δίθηπν, 

αθφκα θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Μηα αθφκε ιχζε είλαη ε ρξήζε εξγνιάβσλ, 

ζπκβνχισλ, αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη απφ ην ζπίηη ή θαη ζηειέρε πνπ έρνπλ βγεη ζηε 

ζχληαμε, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκνη γηα κεησκέλν σξάξην (Dan Charney, 

2016). 

3) Η δεκηνπξγία ελφο πξφηππνπ κνληέινπ ή πινπνίεζε κηα εθαξκνγήο αθφκα θαη ζε 

πεξίνδν πνπ ε επηρείξεζε δελ θάλεη πξνζιήςεηο, ε νπνία ζα δηαθεκίζεη ηελ εηαηξεία 

θαη σο απνηέιεζκα ζα έρεη ηελ πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ γηα κειινληηθή δηαινγή. 

Τπάξρνπλ πάξα πνιινί βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεην λα εθαξκφζεη 

έλαο νξγαληζκφο κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή. Γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε ζρέζεσλ 

κε ηαιέληα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ κειινληηθά ζηνλ νξγαληζκφ, ε βειηίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ζπλέληεπμεο, ε ζπληφκεπζε ηνπ ρξφλνπ πξφζιεςεο θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ δηαθνπψλ ζε ζπκβφιαηα (Dan Charney, 2016). 

4) Η ρξήζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Έσο ηψξα 

ππνινγίδεηαη φηη ην 90%  ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο θνξεηέο ηνπ ζπζθεπέο (θηλεηφ, laptop, tablets). Οη εξγνδφηεο ζα ήηαλ θαιφ λα 
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πξνζαξκνζηνχλ θάλνληαο πξνζιήςεηο κέζσ ησλ θηλεηψλ κε απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία κηα ζεκαληηθήο ζηξαηεγηθήο. χκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο πξνζιήςεσλ 

κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, ζα κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ αγγειίεο ζε ειεθηξνληθέο 

πιαηθφξκεο θαη κε βάζε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο νη εξγνδφηεο ζα κπνξνχλ λα 

«ζθαλάξνπλ» απφ πξηλ ηνπο ππνςεθίνπο. Σα πην γλσζηά κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

είλαη ην LinkedIn, Facebook θαη Twitter (Dan Charney, 2016). 

5) Η πξνψζεζε ηεο εηαηξείαο σο ην θαιχηεξν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Γηεξεχλεζε ησλ 

βξαβείσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα δηεθδηθήζεη κηα επηρείξεζε. Ο εξγνδφηεο έρνληαο 

θαηαλείκεη ηελ εηαηξεία ζηε ιίζηα κε ηα θαιχηεξα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα απηνκάησλ 

απηή ε ελέξγεηα κπνξεί α γίλεη έλα ζεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξακνλή παιηψλ ζηειερψλ 

θαη ηε πξφζιεςε λέσλ. Κεξδίδνληαο έλα βξαβείν ή κηα αλαγλψξηζε ζα δηαθεκίζεη θαη 

ζα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζηελ επηρείξεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν φρη κφλν ζα απμεζεί ν 

αξηζκφο αηφκσλ πνπ ζέινπλ λα εξγαζηνχλ γηα ηελ εηαηξεία, αιιά ζα απμήζεη ην εζηθφ 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ήδε εξγαδνκέλσλ (Dan Charney, 2016). 

6) Γηαθάλεηα θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο. Η ζεκεξηλή επνρή ηεο 

δηαθάλεηαο ζηελ απφθηεζε ηαιαληνχρσλ ππνςεθίσλ απαηηεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ 

ιεπηνκέξεηα. Απηφ ζεκαίλεη ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο πνπ 

πξνζθέξεηαη, δειψλνληαο γηαηί απηή ε ζέζε αλνίρηεθε. Απηή ε πξάμε θαζηζηά πην 

εχθνιν γηα ηνπο θνξπθαίνπο ππνςεθίνπο λα ζπλνκηιήζνπλ κε επίδνμνπο ζπλαδέιθνπο 

γηα ηα ζρεηηθά κεηνλεθηήκαηα (π.ρ πνιιέο ψξεο) θαη πιενλεθηήκαηα (π.ρ πςειέο 

απνιαβέο) ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζα ππήξρε θαζπζηέξεζε 

ζηε δηαδηθαζία ησλ πξνζιήςεσλ. Έλαο εξγνδφηεο καδί κε ηελ νκάδα ηνπ μερσξίδεηο 

φηαλ είλαη δηαθαλήο θαη αλνηθηφο κε ηνπο ππνςεθίνπο (Dan Charney, 2016). 

7) Αλάπηπμε ζρέζεσλ κε επππφιεπηνπο ππεχζπλνπο πξφζιεςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε επηθνηλσλία κε αμηφπηζηα ζηειέρε ζηνλ ηνκέα ησλ 

πξνζιήςεσλ , δηφηη κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ ελ 

δπλάκεη απφθηεζε θαηαιιήισλ αηφκσλ κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

έρεη αλάγθε ν νξγαληζκφο. Οη ππεχζπλνη πξνζιήςεσλ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ έρνπλ 

εθηεηακέλν δίθηπν ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο κε θνξπθαίεο επηδφζεηο θαη κπνξεί λα 

εμνηθνλνκήζεη ρξφλν θαη ρξήκα ζηελ επηρείξεζε θαη εηδηθά φηαλ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ζέζεηο εξγαζίεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο. Καζψο ε αγνξά εξγαζίαο βειηηψλεηαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη θαη ε δήηεζε ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ , δελ ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη παιαηέο ζηξαηεγηθέο. Οη πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ 
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ζα πξέπεη λα αλαλεψλνληαη θαη λα γίλνληαη πην δεκηνπξγηθέο πξνθεηκέλνπ λα 

απνκαθξπλζεί ην παξειζφλ ησλ ειιηπψλ ηαιέλησλ (Dan Charney, 2016). 

 

3.4  Δπικπαηέζηεπερ πποζεγγίζειρ καηά ηην οπθή επιλογή ςποτηθίυν 

  χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, δπν είλαη νη επηθξαηέζηεξεο πξνζεγγίζεηο 

σο πξνο ηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο εξγαδνκέλσλ: ε ςπρνκεηξηθή θαη ε θνηλσληθή 

δηαδηθαζία. Η ςπρνκεηξηθή πξνζέγγηζε εηθάδεη φηη α) θάζε εξγαζία πεξηιακβάλεη έλαλ 

αξηζκφ μερσξηζηψλ θαζεθφλησλ, β) ην θάζε άηνκν μερσξηζηά θαηέρεη θάπνηα ζηαζεξά 

ραξαθηεξηζηηθά, θαη γ) φηη ε δνπιεηά αλά άηνκν κπνξεί λα κεηξεζεί αλεμάξηεηα. Η 

ςπρνκεηξηθή πξνζέγγηζε ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαη δνθηκή εξγαιείσλ επηινγήο, ηα 

νπνία εξγαιεία ζα επηηξέπνπλ ζηνπο δηαινγείο λα εληνπίζνπλ βήκα-βήκα ηα 

αληηθεηκεληθά θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ηηο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ (P. Bolander et al., 

2013).  

  Χζηφζν, βαζηθφ δήηεκα απνηειεί ν έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο 

απηψλ ησλ εξγαιείσλ. Η πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο, αλ θαη δελ 

αληηηίζεηαη ζηηο δνθηκέο, ηζρπξίδεηαη φηη ηα εξγαιεία επηινγήο δελ έρνπλ απνδεδεηγκέλα 

πςειή εγθπξφηεηα θαη πσο ε αμηνπηζηία κπνξεί λα θξηζεί επλντθά ιφγσ ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ελφο ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ησλ ππνςεθίσλ.  Η πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο αληί λα 

αληηκεησπίδεη ηελ δηαπξνζσπηθή δπλακηθή σο παξεκβαηηθφ ζηνηρείν ρξεζηκνπνηεί απηή 

ηε δπλακηθή ζηελ πξψηε γξακκή γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη 

ηνπ νξγαληζκνχ. Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο εζηίεο, απηέ νη 

δπν θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο ζπκπίπηνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηνπο ηξφπνπο. Πξψηνλ, θαη 

νη δπν, δειαδή ν δηαινγέαο θαη ν ππνςήθηνο, ιακβάλνπλ ππφςε αηνκηθά, σο θνκκάηη 

ηεο αλάιπζεο θαη αγλννχλ ζε κεγάιν βαζκφ ην θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ιακβάλεη ρψξα ε επηινγή. Γεχηεξνλ, θαη νη δπν ηνλίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ή ηελ 

θαηαιιειφηεηα κεηαμχ αηφκνπ θαη εξγαζίαο θαη αηφκνπ κε ηνλ νξγαληζκφ εηο βάξνο 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη παξέρνπλ κεξηθή πεξηγξαθή 

ηεο επηινγήο. Σξίηνλ θαη ζεκαληηθφηεξν κε ην λα δεκηνπξγνχλ ζεσξεηηθά πιαίζηα σο 

πξνο ηε ιήςε απνθάζεσλ κηαο επηινγήο κε κηα ζεηξά απφ βήκαηα, δελ αζρνινχληαη κε 

ηελ θαζαπηή ιήςε κηαο απφθαζε  (P. Bolander et al., 2013). 
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  Χο απνηέιεζκα, ιίγεο είλαη νη πιεξνθνξίεο γηα ην πψο γίλεηαη πξαγκαηηθά ε απφθαζε 

ηεο επηινγήο (P. Bolander et al., 2013). Αλ θαη κεξηθέο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη πην 

άκεζα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ επηινγήο, σζηφζν θπξίσο δηεξεπλνχλ ηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ αηνκηθά. Λίγεο ζρεδηαζκέλεο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί 

πεηξακαηηθά, αιιά είηε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηερληθέο απηφ-αμηνιφγεζεο, είηε 

πξνζνκνησκέλεο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, νπφηε ζέιεη πξνζνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο κε πξαγκαηηθνχο ππνςεθίνπο (P. 

Bolander et al., 2013).  

 

Το μονηέλο ηυν 5 παπαγόνηυν (Big Five) υρ επγαλείο ππόβλετηρ ηηρ 

επγαζιακήρ απόδοζηρ 

  Οη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ηαμηλφκεζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο άξρηζαλ ιίγν κεηά ηνλ McDougall (1932) ν νπνίνο έγξαςε φηη: « ε 

πξνζσπηθφηεηα έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί λα αλαιπζεί ζε πέληε δηαθξηηέο 

θαηεγνξίεο αιιά κε μερσξηζηνχο παξάγνληεο, πην ζπγθεθξηκέλα λνεκνζχλε, 

ραξαθηήξα, ηδηνζπγθξαζία, ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ε λεπξηθφηεηα σο ηδηφηεηα » 

(W. McDougall, 1932, p.15). Πεξίπνπ δέθα ρξφληα αξγφηεξα ν Cattell (1943) αλέπηπμε 

κηα ζρεηηθά πνιχπινθε ηαμηλφκεζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ πνπ απνηεινχληαλ απφ 

δεθαέμη πξσηνγελείο παξάγνληεο θαη αθνινπζνχζαλ αθφκε νθηψ δεπηεξνγελείο 

παξάγνληεο.  

  Χζηφζν, νη επαλαιακβαλφκελεο πξνζπάζεηεο ησλ εξεπλεηψλ λα αλαπαξάγνπλ ην έξγν 

ηνπ απέηπραλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε νη εξεπλεηέο δηαπίζησλαλ φηη ην κνληέιν ησλ 

πέληε παξαγφλησλ αληηπξνζψπεπε αξθεηά θαιά ηα δεδνκέλα (Fiske, 1949, Tupes & 

Christal, 1961). Γηα παξάδεηγκα νη Tupes & Christal επαλέιαβαλ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

αλάιπζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ ηνπ Cattell θαη Fiske θαη δηαπίζησζαλ φηη δελ ππήξρε 

θαιχηεξε ππνζηήξημε γηα πέληε άιινπο παξάγνληεο γλσξηζκάησλ πνπ είλαη νη εμήο: 

πλαηζζεκαηηθή αληηδξαζηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, ηεξπλφηεηα, 

αμηνπηζηία θαη θνπιηνχξα. Αξγφηεξα ην κνληέιν ησλ πέληε ζπληειεζηψλ 

επηβεβαηψζεθε απφ ηέζζεξηο κεηαγελέζηεξεο κειέηεο ησλ  Borgatta (1964), Hakel 

(1974), Norman, (1963) θαη Smith (1969). Σα επξήκαηα ηνπ Borgatta ήηαλ 

αμηνζεκείσηα γηαηί πήξε πέληε ζηαζεξνχο  παξάγνληεο θαη πέληε κεζφδνπο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. Παξ’ φια ηαχηα ην έξγν ηνπ Norman είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ιφγσ ησλ 
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θαηεγνξηψλ πνπ φξηζε σο εμήο: εμσζηξέθεηα, ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, 

ηεξπλφηεηα, επζπλεηδεζία θαη θνπιηνχξα θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπλήζσο ζηελ 

βηβιηνγξαθία θαη ζηε ζπλέρεηα παξαπέκθζεθε σο “Norman’s Big Five” ή Big Five 

(Barrick et al., 1991).  

  ην πέξαο ησλ εηψλ ην κνληέιν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηεπθνιχλεη θάπνηεο 

δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ κνληέινπ νθείιεηαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε δπν δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, ζπκθσλά κε αλαθνξέο, ζηα ρακειά 

επίπεδα εγθπξφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ έιιεηςε 

ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ θαηάζηαζεο. Σν κνληέιν ησλ 5 παξαγφλησλ σο έλα εξγαιείν 

αιιειεπίδξαζεο ζηα πιαίζηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ζηηο ζρέζεηο 

εζηηάδεη ζηελ ελζσκάησζε 2 κνληέισλ, ησλ κνληέισλ θαηάζηαζεο θαη ησλ κνληέισλ 

αιιειεπίδξαζεο. 

   Οη Meyer, Dalal θαη Hermida (2010) εκπλεχζηεθαλ ην κνληέιν ηεο δπλακηθήο ησλ 

θαηαζηάζεσλ, δειαδή ζπλζήκαηα ηα νπνία δίλνληαη απφ πεξηβαιινληηθέο δπλάκεηο 

ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα πηζαλψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη νη Tett θαη Burnett (2003) 

εκπλεχζηεθαλ ην κνληέιν ηνπ γλσξίζκαηνο ηεο ζεσξεηηθήο ελεξγνπνίεζεο, δειαδή κηα 

ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο φπσο ζρεηηθέο ζηαζεξέο αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ πεξηγξάθνπλ γεληθέο 

πξνδηαζέζεηο ή πξνβιέςηκα θνηλά πξφηππα ζθέςεο θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

έρεη βηψζεη ην άηνκν, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά (Timothy A.Judge et al., 

2015). 

Θευπηηικόρ ζσεδιαζμόρ ηος μονηέλος Big Five 

  Σν κνληέιν ησλ 5 παξαγφλησλ παξνπζηάδεη ηξεηο θεληξηθέο έλλνηεο: α) ηελ 

πξνζσπηθφηεηα (ραξαθηεξηζηηθά), β) ηελ θαηάζηαζε ( πιαίζην εξγαζίαο), θαη γ) ηε 

ζπκπεξηθνξά (απφδνζε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα). Σα πέληε θξηηήξηα (Big Five), ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα είλαη: ε επίγλσζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, ε 

εμσζηξέθεηα, ε ηεξπλφηεηα θαη ε εηιηθξίλεηα. Αληίζηνηρα ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ θαηάζηαζε εξγαζίαο σο πξνο ην γεληθφ πιαίζην είλαη: ε επίδξαζε ησλ απνθάζεσλ 

(ζπλάδειθνη), νη ζπλέπεηεο ηνπ ιάζνπο, ε επζχλε γηα ηνπο άιινπο (σο πξνο ηελ 

αζθάιεηα), ε αλνξγαλσζηά/νξγάλσζε ζην εξγαζηαθφ θνκκάηη, ε ειεπζεξία ζηε ιήςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ε πνηθηιία. Χο πξνο ην εηδηθφ πιαίζην ηεο ζεσξεηηθήο 

ελεξγνπνίεζεο ηα θξηηήξηα είλαη: απηνλνκία ζηελ πεξάησζε εξγαζηψλ, πξνζνρή ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνυπνζέζεσλ, νη πξνυπνζέζεηο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ην 



33 
 

επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ, θαηλνηνκία / δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηέινο ε δηαρείξηζε 

δπζαξεζηεκέλσλ ή θαη ζπκσκέλσλ πειαηψλ. Μέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ 

θξηηεξίσλ πξνθχπηεη ε πξφβιεςε φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία (Timothy 

A.Judge et al., 2015).  

  Αλ θαη έρνπλ γίλεη πνιιέο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ ζεσξία ηεο θαηάζηαζεο ηεο  

δπλακηθήο, νη πεξηζζφηεξεο είλαη αζαθείο κέρξη λα νξηζηεί κηα πην μεθάζαξε δνκή. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ππήξρε πιεζψξα δνκψλ νη νπνίεο δηαηππψλνληαη ζε ν,ηη αθνξά 

ηελ θαηάζηαζε αληνρήο, φπσο ζε θαηάζηαζε πίεζεο, ηελ ειεπζεξία λα κπνξεί θαλείο λα 

ζέηεη ζηφρνπο θαη ηελ απηνλνκία. Πξφζθαηα ν Meyer et al.(2010) εηζήγαγε θάπνηα 

ζεσξεηηθή ζαθήλεηα, πξνηείλνληαο ηέζζεξηο πηπρέο ηεο θαηάζηαζεο ηεο δπλακηθήο: α) 

ζαθήλεηα, σο πξνο ηηο επζχλεο εξγαζίαο ελφο αηφκνπ λα είλαη άκεζα δηαζέζηκεο θαη 

επλφεηεο απφ ην άηνκν, β) ζπλέπεηα, σο πξνο ηνλ βαζκφ ησλ εξγαζηαθψλ επζπλψλ ηνπ 

θαζελφο θαη θαηά πφζν είλαη ζπκβαηέο ε κηα κε ηελ άιιε, γ) ηνπο πεξηνξηζκνχο, θαηά 

πφζν ν νξγαληζκφο πεξηνξίδεη ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ θαη δ) νη 

ζπλέπεηεο, σο πξνο ηνλ βαζκφ πνπ νη πξάμεηο ή νη απνθάζεηο ησλ ππαιιήισλ έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ζπκκέηνρνπο.  

  πλνςίδνληαο, νη θαηαζηάζεηο δπλακηθήο έηζη φπσο ελζσκαηψζεθαλ ζηελ εξγαζία  

είλαη απηέο πνπ έρνπλ δνκή (άξα εηιηθξίλεηα), παξέρνπλ εξγαζηαθή πνηθηιία κέξα κε ηε 

κέξα (άξα πςειή ζπλέπεηα), πεξηιακβάλνπλ ειεπζέξηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ (άξα 

αξθεηνί πεξηνξηζκνί) θαη πςειέο θπξψζεηο φηαλ ε ειεπζεξία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ 

ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα (άξα πςειέο επηπηψζεηο) (Timothy A.Judge et 

al., 2015). Τπνζεηηθά νη δπν απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ ε επζπλεηδεζία θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα ζα ηζρχζνπλ σο πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ζε ζρέζε κε 

ηελ εξγαζηαθή απφδνζε γηα φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

   Η επζπλεηδεζία αλακέλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ απφδνζε, επεηδή 

αμηνινγνχληαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε επηκνλή, ε νξγάλσζε, ε 

ππεπζπλφηεηα θαη ε εξγαηηθφηεηα, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηεο εξγαζίαο θαη απηφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Άξα 

αλακέλεηαη φηη θαη ε ηζρχο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζα γεληθεπζεί ζε φια ηα 

επαγγέικαηα. Πξνβάιινληαο απηή ηε δηάζηαζε απφ ηελ αξλεηηθή ζθνπηά, αλακέλεηαη 

φηη νη εξγαδφκελνη πνπ ζα εκθαλίζνπλ λεπξσηηθήο θχζεο ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

αλεζπρία, λεπξηθφηεηα, θπθινζπκία θαη αίζζεκα απηφ-ιχπεζεο , ζα ηείλνπλ λα είλαη 

ιηγφηεξν επηηπρεκέλνη ζε αληίζεζε κε ηα άηνκα πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηαζεξνί, 
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δηφηη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηείλνπλ λα αλαζηέιινπλ αληί λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο εξγαζίαο (Barrick et al., 1991). 

   Χζηφζν θαη νη άιιεο δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εξγαζηαθή απφδνζε φκσο γηα νξηζκέλα επαγγέικαηα ή θάπνηα θξηηήξηα. Γηα 

παξάδεηγκα ζηα επαγγέικαηα πνπ ζπλεπάγνληαη ε ζπρλή αιιειεπίδξαζε ή ε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο, αλακέλνληαη λα πξσηαγσληζηήζνπλ νη επφκελεο δπν δηαζηάζεηο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ε εμσζηξέθεηα θαη ε ηεξπλφηεηα. Απηέο νη δπν δηαζηάζεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη πξνγλσζηηθά θξηηήξηα γηα επαγγέικαηα φπσο ε δηαρείξηζε ησλ 

πσιήζεσλ, αιιά φρη σο θξηηήξηα γηα κηα εξγαηηθή ζέζε ζηε παξαγσγή ή γηα κηα ζέζε 

ελφο κεραληθνχ. ηελ ίδηα ινγηθή ζπγθαηαιέγεηαη ε εηιηθξίλεηα θαη ε εκπεηξία πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη πξνγλσζηηθνί δείθηεο ελφο απφ ηα θξηηήξηα ηεο επίδνζεο ηεο 

επάξθεηαο ζηελ θαηάξηηζε. Απηή ε δηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

θαηάξηηζεο, επεηδή αμηνινγεί ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε πεξηέξγεηα, ην 

«αλνηρηφ κπαιφ», ε θαιιηέξγεηα θαη ε επθπΐα, ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεηηθέο ζηάζεηο πξνο ηηο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο. 

Πηζαλνινγείηαη φηη απηά ηα άηνκα είλαη πην πηζαλφ παξαθηλεζνχλ γηα λα κάζνπλ 

ζπκκεηέρνληαο ζε θάπνην πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαη σο εθ ηνχηνπ, είλαη πην πηζαλφ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ εθπαίδεπζε (Barrick et al., 1991).  

 Το μονηέλο ηυν 5 παπαγόνηυν υρ επγαλείο αξιολόγηζηρ ηηρ  επιλογήρ ηυν 

ςποτηθίυν 

  Σν 2016 ην 10% ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ ζηηο ΗΠΑ έθαλαλ ρξήζε ηεζη κέζσ 

δηαδηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ πξνεπηινγή ησλ δπλεηηθψλ εξγαδνκέλσλ, ελψ ην 22% είραλ 

ππφςε λα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ ηεζη κειινληηθά. Σν 2011 πεξηζζφηεξν απφ ην 80% 

ησλ ακεξηθάληθσλ εηαηξεηψλ ρξεζηκνπνηνχζε ηέηνηα δηαδηθηπαθά ηεζη θαη ζηε 

Γεξκαλία εθηά ζηηο δέθα αηηήζεηο γηα εξγαζία ππνβάιινληαλ ζε ειεθηξνληθή θφξκα. Η 

ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε δηαδηθηπαθψλ ηεζη δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο γεληθέο 

ηάζεηο φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ή ηελ αλάγθε 

γηα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ηνπ θφζηνπο. Σα ηεζη απεπζείαο ζχλδεζεο πξνζθέξνπλ 

θάπνηα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε δνθηκαζία ζε γξαπηή κνξθή. Με ηελ βνήζεηα 

ησλ δηαδηθηπαθψλ ηεζη είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα εθαξκνζηνχλ πξφηππα γηα ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο φιεο δηαδηθαζία. Αθνινχζσο 

απινπνηνχληαη νη νξγαλσηηθέο δνκέο, εμνηθνλνκνχληαη πφξνη θαη επηηαρχλεηαη ε 
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δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο (Satow, 2011). Οη πην θνηλνί ιφγνη ρξήζεο ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ηεζη είλαη: 

1) Σα ηεζη κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη πνιχ βνιηθά γηα ηνπο ππνςεθίνπο, δηφηη κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί αλά πάζα ζηηγκή θαη νπνπδήπνηε. Δθηφο απηνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

θαζψο πνιιέο εηαηξείεο κεηαηξέπνληαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ην ηληεξλεη είλαη 

γεληθά δηαζέζηκν γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ. 

2) Δπηπιένλ απηά ηα ηεζη είλαη πην πξαθηηθά ζηελ δηαρείξηζε απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε 

θαη κάλαηδεξ ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ, δηφηη ν βαζκφο απηνκαηνπνίεζεο 

ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν γηα ζθάικαηα. 

3) Οη δαπάλεο θαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ην επί ηφπνπ ηεζη ή ην ηεζη ππφ 

επνπηεία έρνπλ κεησζεί. χκθσλα κε θάπνηεο έξεπλεο νη πξνζιήςεηο κέζσ δηαδηθηχνπ 

είλαη ζην 1/10 ηνπ θφζηνπο ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θαη ν ρξφλνο κεηαμχ 

πξφζιεςεο θαη επηινγήο κπνξεί λα κεησζεί θαηά 25%. 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ ζνβαξέο πξνθιήζεηο ζε ζρέζε κε ηα αλεμέιεγθηα 

δηαδηθηπαθά ηεζη. Η πην ζεκαληηθή πξφθιεζε είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αηφκνπ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζην ηεζη. Ο πξνζδηνξηζκφο επηηπγράλεηαη δχζθνια, επεηδή απαηηεί 

εθηεηακέλν εμνπιηζκφ (απνηχπσκα ηνπ αλαγλψζηε) ή ηνπηθνχο επφπηεο. Η άιιε 

πξφθιεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ησλ δηαδηθηπαθψλ ηεζη θαη πσο ην κφλν 

ζίγνπξν είλαη πσο δελ κπνξεί λα απνηξέςεη θαλείο απηνχο πνπ θάλνπλ ην ηεζη λα 

ηξαβήμνπλ ζηηγκηφηππα θαη λα αληηγξάςνπλ ρξεζηκνπνηψληαο εμνπιηζκφ φπσο κηα 

ςεθηαθή θάκεξα (Satow, 2011). Καη ηα δπν ζέκαηα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εζθαικέλσλ 

ζεηηθψλ απνθάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα δηαδηθηπαθά ηεζη 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνεπηινγήο φπνπ ην ξίζθν  

κηαο εζθαικέλεο απφθαζεο είλαη δηαρεηξίζηκν, δηφηη νη ππνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη ζα 

έπξεπε λα ππνβιεζνχλ ζε πξφζζεηεο δηαδηθαζίεο θαη ζπλεληεχμεηο (Satow, 2011). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Satow απνζαθελίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο θιίκαθαο ηνπ 

Big-Five θα ηεο  απφδνζεο ζηελ εξγαζία.  
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4. Μεθοδολογία  

Δλψ ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα επηθεληξψζεθαλ ζηελ έξεπλα ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία, ην θεθάιαην απηφ απεπζχλεηαη ζην εκπεηξηθφ 

ηκήκα. H κειέηε πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζε 

δπν δηαθνξεηηθέο ζπιινγέο δεδνκέλσλ. ην πξψην ηκήκα ηεο εξγαζίαο ρξεηάζηεθε λα 

γίλεη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε 

βάζε πξνεγνχκελεο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο. ην δεχηεξν ηκήκα δηελεξγήζεθε ε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κε πνηνηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία βαζίζηεθε ζε εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο. 

Πποζέγγιζη ημιδομημένυν ζςνενηεύξευν 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ  

 Σν άηνκν πνπ παίξλεη ηελ ζπλέληεπμε θαη νη εξσηεζέληεο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 

επίζεκε ζπλέληεπμε 

 Ο εξεπλεηήο αλαπηχζζεη θαη ρξεζηκνπνηεί έλαλ «νδεγφ ζπλεληεχμεσλ». Ο 

νδεγφο ζπλήζσο είλαη κηα ιίζηα κε εξσηήζεηο θαη ζέκαηα πνπ πξέπεη λα 

θαιπθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά 

 Ο εξεπλεηήο αθνινπζεί ηνλ νδεγφ, σζηφζν είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζεη ηε 

ξνή ηεο ζπλνκηιίαο πνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα μεθχγεη απφ ηα πιαίζηα ηνπ 

νδεγνχ, φηαλ εθείλνο ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην. 

  Οη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζχκθσλα κε ηνλ Bernard (1988) πξνηείλεηαη σο 

κέζνδνο ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πάξεη πεξηζζφηεξν απφ κηα κφλν ζπλάληεζε θαη φηαλ 

πξφθεηηαη θη άιινη εξεπλεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Ο 

νδεγφο ζηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο παξέρεη έλα ζαθέο ζχλνιν νδεγηψλ γηα ηνλ 

εξεπλεηή θαη κπνξεί λα παξέρεη αμηνπηζηία θαη ζπγθξίζηκα πνηνηηθά ζηνηρεία. Οη 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πξνθχπηνπλ ζπρλά απφ παξαηεξήζεηο θαη κηα άηππε κε 

δνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ πξνεγείηαη κε ζθνπφ ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο απφ 

ηνλ εξεπλεηή θαη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε νπζηαζηηθψλ θαη εκηδνκεκέλσλ 

εξσηήζεσλ (D. Cohen et al., 2006). Σππηθά ν εξεπλεηήο έρεη έλα έγγξαθν πνπ 

βαζίδεηαη ζε νδεγφ ζπλέληεπμεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο 

ζπρλά πεξηέρνληαη αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαη ε ζπδήηεζε κπνξεί λα απνθιίλεη 

θάπνηεο θνξέο απφ ηνλ νδεγφ. Γη’ απηφ ην ιφγν ζπλίζηαηαη ε ερνγξάθεζε κε ηε  ρξήζε 
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ζπζθεπψλ (θηλεηφ, tablet, θάκεξα), ψζηε λα γίλεη απιή κεηαγξαθή ηεο ζπλνκηιίαο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, αλ ν εξεπλεηήο επηιέμεη λα πξνζπαζήζεη λα θξαηήζεη γξαπηέο 

ζεκεηψζεηο είλαη πνιχ πηζαλφ λα νδεγεζεί ζε ειιηπή θαηαγξαθή ή λα θνπξάζεη ηνλ 

εξσηεζέληα.  

  Η αλάπηπμε δηαιφγνπ θαη θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ εξσηεζέληα είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ζπλέληεπμεο. Πνιινί εξεπλεηέο πξνηηκνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, επεηδή νη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα 

πξνεηνηκαζηνχλ απφ πξηλ. Απηφ επηηξέπεη ζηνπο εξεπλεηέο λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη 

θαη λα θέξνπλ αληάμηα εηο πέξαο ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο (D. Cohen et al., 

2006). 

4.1 Ανάλςζη επυηημαηολογίος 

  Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην βαζίδεηαη ζην κνληέιν 

ηνπ Bar-On (2006) θαη ππνζηεξίδεη ζε κέγηζην βαζκφ ηα θξηηήξηα θαη ηνπο παξάγνληεο. 

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν ην λα είλαη θαλείο ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά επθπήο 

είλαη απνηειεζκαηηθφ σο πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη έθθξαζε ηνπ αηφκνπ, ηελ θαηαλφεζε 

πξνο ηνπο γχξσ ηνπ θαη ε ζρέζε καδί ηνπο, ε επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

απαηηήζεσλ αληίζηνηρα νη πξνθιήζεηο θαη νη πηέζεηο. ην δηαπξνζσπηθφ επίπεδν 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά επθπήο είλαη ην άηνκν πνπ κπνξεί θαη αληηιακβάλεηαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γχξσ ηνπ, λα δηαθξίλεη ηηο αλάγθεο απηψλ θαη λα θαζηεξψλεη 

επνηθνδνκεηηθέο θαη ακνηβαία ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο (Bar-On, 2006). Οη πέληε 

βαζηθνί παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κνληέιν είλαη: α) απηφ-επίγλσζε θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, β) Γηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ, γ) πλαηζζεκαηηθή δηαρείξηζε, 

δ) Απηφ-παξαθίλεζε θαη ε) Γηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ/αιιαγψλ. Σα θξηηήξηα ζε 

αληηζηνηρία κε ηνπο παξάγνληεο είλαη: α) απηνεθηίκεζε, ζπλαηζζεκαηηθή απηνγλσζία, 

απηνπεπνίζεζε, αλεμαξηεζία, απηνπξαγκάησζε , β) ελζπλαίζζεζε, αίζζεκα 

θνηλσληθήο επζχλεο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, γ) αλεθηηθφηεηα ηνπ ζηξεο, έιεγρνο ηεο 

παξνξκεηηθφηεηαο, δ) αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ θαηαζηάζεσλ, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε) αηζηνδνμία, επηπρία, δειαδή πφζν 

ηθαλνπνηεκέλνο ληψζεη θαλείο κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γεληθά κε ηε δσή ηνπ ζε γεληθφηεξα 

πιαίζηα (Bar-On, 2006). Οη εξσηήζεηο αλαπηχρζεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ κε βάζε 

ηνπο παξάγνληεο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Bar-On. εκαληηθή επηξξνή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

εξσηήζεσλ απνηέιεζε ε κειέηε ηνπ K.V Petrides (2009), ε νπνία αλαθέξεη ηα 
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γλσξίζκαηα ησλ θξηηεξίσλ γηα ην εξγαιείν TEIQue, ηα νπνία έρνπλ πνιιά θνηλά 

ζεκεία κε ηα γλσξίζκαηα ηνπ ΔQ-i. Δπηπιένλ επηξξνέο πξνέθπςαλ απφ ην εξγαιείν 

HPI ησλ R. Hogan and J. Hogan, ην Five-Factor Questionnaire Model (FFQM) (M. C. 

Gill et al., 2007), Personality factors in the Eysenck personality questionnaire (Barrett et 

al., 1980), A short questionnaire for the measurement of two dimensions of personality 

(Eysenck, 1958) θαη Characteristics of  “state of the art” leaders: Productive narcissism 

versus emotional intelligence and level 5 capabilities (Harrison et al., 2006). 

  Ο ιφγνο πνπ ε έξεπλα ηνπνζεηείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη φηη νη παξάγνληεο 

θαη ηα θξηηήξηα είλαη απφιπηα θαηαλνεηά θαη επαξθή θαη κπφξεζαλ κε επθνιία λα ηα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα ην ππνζηεξίμνπλ, φπσο ζα δνχκε κεηά ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, 

νη εξσηεζέληεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή ηε πνηνηηθή έξεπλα. Δπηπιένλ ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη επξέσο γλσζηφ ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ κειεηψλ πνπ 

έρνπλ γίλεη πάλσ ζην  ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πιαίζην ηνπ κνληέινπ θαη θάπνηνη απφ 

ηνπο εξσηεζέληεο ην γλψξηδαλ ήδε απφ πξηλ, θάηη πνπ ην θαζηζηά απνδεθηφ θαη φπσο 

ζα δνχκε ζηελ πνξεία, ρξήζηκν. Δπηπιένλ ζηελ έξεπλα ηνπ Bar-On (2006) αλαθέξεηαη 

ε πηζαλή ζπζρέηηζε ηεο απφδνζεο κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν, θάηη πνπ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο κάλαηδεξ πνπ είλαη 

ππεχζπλνη ζην ηκήκα ησλ πξνζιήςεσλ.  

  Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ εηθνζηπέληε εξσηήζεηο νη νπνίεο αλά πέληε 

ηαμηλνκήζεθαλ αληίζηνηρα θαη ζχκθσλα κε ηνπο πέληε βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ (βι. Παξάξηεκα). Οη απαληήζεηο είλαη ζε κνξθή θιίκαθαο Likert 

(1932) ι.ρ. Πάξα πνιχ-πνιχ-κέηξηα-θαζφινπ. Ο ζθνπφο απηήο έξεπλαο είλαη λα 

παξνπζηάζεη κέζσ απηνχ εξσηεκαηνινγίνπ- εξγαιείνπ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ηε ζπκβνιή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζε θνηλσληθφ αιιά θπξίσο ζην 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν αλαθεξφκελν ζε δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

πξνζιήςεηο θαη κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηθαλνχ λνεηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνζσπηθνχ δπλακηθνχ κειινληηθά.  

  Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο απφ πέληε άηνκα, 

εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο είλαη επηρεηξεκαηίεο ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ην πέκπην 

άηνκν εθπξνζσπεί δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζε κηα 

επηρείξεζε ζρεηηδφκελε πάιη κε ην ρψξν ηεο πγείαο. Γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο φινη 

αλεμαηξέησο ζέιεζαλ λα δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία ηνπο θαζψο θαη ε αλσλπκία ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εξγάδνληαη. Ο νδεγφο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 
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ζπλεληεχμεσλ πεξηιακβάλεη κηα ζπλνπηηθή θαη ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο ζπκβνιήο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα θαζψο θαη επεμήγεζε ηνπ 

κνληέινπ θαη ηξεηο βαζηθέο εξσηήζεηο φπσο αλ είραλ γλψζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο σο ηθαλφηεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ε νπνία κπνξεί λα κεηξεζεί, έπεηηα 

πφζν ζα βαζκνινγνχζαλ κε βάζε ηελ  θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 10 ην ζπγθεθξηκέλν 

εξγαιείν θαη ηέινο αλ ππήξρε πεξίπησζε λα θάλνπλ κειινληηθή ρξήζε απηνχ ηνπ 

εξγαιείνπ ζε κηα πεξίπησζε πξφζιεςεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη. Η  αμηνιφγεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηεη κε ηελ απιή πξάμε ηεο πξφζζεζεο, θαηφπηλ ησλ νδεγηψλ 

πνπ αλαγξάθνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην (βι. Παξάξηεκα). 
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5.  Δςπήμαηα έπεςναρ 

Η δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θπκάλζεθε ζπλνιηθά  απφ είθνζη έσο ηξηάληα ιεπηά 

κέγηζην θη απηφ ζπλέβε ιφγσ ηεο πεξαηηέξσ ελεκέξσζεο πνπ δεηήζεθε απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο, θαζψο νη ηξείο απφ ηνπο πέληε δελ είραλ γλψζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ζε γεληθά πιαίζηα. Οπφηε ζηελ εξψηεζε αλ γλσξίδνπλ γηα ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί ζεκεηψζεθαλ ηξεηο 

αξλεηηθέο απαληήζεηο θαη κάιηζηα δπν απφ ηνπο ηξείο εξσηεζέληεο δήισζαλ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ θαη δήηεζαλ πεγέο γηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζε. Οη ππφινηπνη δπν 

εξσηεζέληεο είραλ γλψζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο απφ κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη θαη απφ εξγαζηαθή εκπεηξία ζην εμσηεξηθφ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζε δεκφζην λνζνθνκείνπ ηεο Αγγιίαο. 

   Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθάιεζε κηα απάληεζε-εξψηεζε ελφο εξσηεζέληα, ν νπνίνο 

αλαθέξζεθε ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη θαηά πφζν είλαη 

απαξαίηεηε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα. Όλησο, πνιινί είλαη απαηζηφδνμνη γηα ηελ αμία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη πηζηεχνπλ φηη ε επίθιεζε ζπλαηζζεκάησλ είλαη θαηαζηξνθηθή γηα 

ηα επηθεθαιή ζηειέρε, πσο πξνσζνχλ ζηνπο γχξσ ηάζεηο αδπλακίαο θάηη ην νπνίν 

πξνκελχεη ηελ πηψζε ηνπο.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, άιινη πηζηεχνπλ φηη ε αμηνπνίεζε 

θαη ε αξκφδηα ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα είλαη κηα ζεκαληηθή θηλεηήξηα 

δχλακε πνπ επηηξέπεη ζηνπο εγέηεο λα ρηίδνπλ θαη λα δηαηεξνχλ πνιχηηκεο ζρέζεηο θαη 

λα εθπιεξψλνπλ ηνπο ζηφρνπο. Ο Robert Cooper (co-author of Executive EQ) δήισζε 

φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ρξεζηκεχνπλ σο ηζρπξέο πεγέο αλζξψπηλεο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί 

λα πξνζθέξνπλ δηαηζζεηηθή ζνθία, ε νπνία ζα θξαηήζεη ηνλ εγέηε εηιηθξηλή κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ, δηακφξθσζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, θαζνδήγεζε ηνπ αηφκνπ ζε 

απξφζκελεο δπλαηφηεηεο θαη ηέινο πξνζθέξνπλ ηελ επθπΐα λα ζψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ή 

ηνλ νξγαληζκφ απφ ηελ θαηαζηξνθή (Landale, 2007). 

  ηελ δεχηεξε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε βαζκνινγία ηνπ εξγαιείνπ ζε θιίκαθα 1/10 πνπ 

ηνπο παξνπζηάζηεθε ν πξψηνο εξσηεζέληαο βαζκνιφγεζε κε 7/10, δηφηη δελ ηνπ άξεζε 

σο πξνο ηε δνκή θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν βξήθε ηηο απαληήζεηο πεξηνξηζηηθέο. Ο 

δεχηεξνο εξσηεζέληαο βαζκνιφγεζε κε 10/10 θαη δήισζε ηθαλνπνηεκέλνο κε ην θάζκα 

ησλ εξσηήζεσλ θαη κάιηζηα επηζήκαλε πσο έλα εξγαιείν ζαλ απηφ ζα έπξεπε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

ζε πεξίπησζε δπλεηηθήο πξνζθεξφκελεο ζέζεο εξγαζίαο. Ο ηξίηνο  βαζκνιφγεζε κε 

9/10 θαη σο αηηηνιφγεζε είπε φηη δελ έβαιε 10 ιφγσ κεγάιεο πηζαλφηεηαο ππνθξηζίαο 
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ηνπ ππνςεθίνπ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη θαιή βαζκνινγία ζην ηεζη. Ο ηέηαξηνο 

βαζκνιφγεζε κε 8/10 θαη αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ηνπ ιέγνληαο πσο έλα ηεζη πνπ 

είρε ζπκπιεξψζεη ν ίδηνο θαηά ηε δηάξθεηα δηακνλήο ηνπ ζηελ Αγγιία πξηλ ρξφληα ηνπ 

είρε θάλεη ηξνκεξή εληχπσζε σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ θαη πσο ην ζπγθεθξηκέλν 

εξγαιείν πνπ ηνπ παξνπζηάζηεθε ζηε ζπλέληεπμε δελ ηνλ εληππσζίαζε φπσο εθείλν, 

παξ’ φια απηά φκσο ην βξήθε ρξήζηκν σο πξνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα δψζεη. 

Ο πέκπηνο βαζκνιφγεζε κε 10/10 θαη δήισζε απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο θαη ην ζεψξεζε 

απφ άπνςε ρξφλνπ δηεπθφιπλζε γηα ηελ απφθαζε κηαο πξφζιεςεο.  

  ηελ ηξίηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ζα έθαλαλ ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ 

κειινληηθά ζε ππνςεθίνπο θαη νη πέληε εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζεηηθά θαη ν 

εξσηεζέληαο πνπ βαζκνιφγεζε κε 7/10 απάληεζε κελ ζεηηθά, αιιά κε ηδηαίηεξε 

επηθχιαμε σο πξνο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, δειαδή φηη ππάξρεη θίλδπλνο 

εζθαικέλσλ απνηειεζκάησλ ιφγσ κηαο εξψηεζεο πνπ κπνξεί λα κελ θαηάιαβε 

αθξηβψο ν ππνςήθηνο ή φπσο θαη πξναλέθεξε ε πηζαλή ππνθξηηηθή ζηάζε ηνπ 

ππνςεθίνπ. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπκβεί θη απηφ ηζρχεη γηα φια 

ηα ηεζη πξνζσπηθφηεηαο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνη πξνζιήςεσλ. Έλαο 

πηζαλφο παξάγνληαο πνπ δπζηπρψο ηζρχεη θαη γηα ην παξφλ εξγαιείν είλαη φηη έλαο 

ππνςήθηνο πνπ έρεη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ κπνξεί λα δηαθξίλεη ηηο 

πηζαλέο θαηάιιειεο απαληήζεηο κε ζηφρν λα κεγηζηνπνηήζεη ηηο πηζαλφηεηεο ηνπ γηα 

πξφζιεςε (H. B. Beaz., 2012).  

  Η ηέηαξηε εξψηεζε αθνξνχζε ηηο πέληε δηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην θαη αμηνινγνχληαη μερσξηζηά (βι. Παξάξηεκα). Η εξψηεζε ινηπφλ 

ηέζεθε σο πξνο πνηεο δηαζηάζεηο έδεηρλαλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ νη εξσηεζέληεο. Οη 

δχν εξσηεζέληεο απάληεζαλ νκνίσο θαη πξνηίκεζαλ ηελ δηάζηαζε ηεο απηφ-επίγλσζεο, 

ηελ απηφ-παξαθίλεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ θαη σο αηηηνινγία ηεο απάληεζήο 

ηνπο είπαλ πσο πξνηίκεζαλ ηελ απηφ-επίγλσζε ιφγσ ηεο επζπλεηδεζίαο, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηελ απηφ-παξαθίλεζε ιφγσ ηεο επηζπκεηήο πςειήο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ δηαρείξηζε ζρέζεσλ ιφγσ επηζπκίαο χπαξμεο αξκνλίαο ζηνλ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ο ηξίηνο επέιεμε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα πξσηίζησο 

θαη ηελ απηφ-παξαθίλεζε ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο πηζαλήο πξνζθεξφκελεο ζέζεο, 

φπσο ε εμππεξέηεζε πειαηψλ ηφληζε ν εξσηεζέληαο, ην νπνίν ηκήκα εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ είλαη θαη ν βαζηθφο ηνκέαο ηεο επηρείξεζεο πνπ δηεπζχλεη. Δπηπιένλ 

ππνγξάκκηζε φηη ην ηκήκα ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ θζείξεη ηνλ ππάιιειν ιφγσ ηεο 

θαζεκεξηλήο ηξηβήο κε ηνπο πειάηεο, νη νπνίνη πνιιέο θνξέο γίλνληαη πεξηζζφηεξν 
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απαηηεηηθνί κε απνηέιεζκα ε απηφ-παξαθίλεζε λα ιεηηνπξγεί αθξηβψο ελάληηα ζηελ 

απνζάξξπλζε πνπ κπνξεί λα θέξεη κηα δχζθνιε κέξα. Ο ηέηαξηνο εξσηεζέληαο 

πξνηίκεζε ηελ δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ απηφ-επίγλσζε, 

επεηδή σο ζηφρν έρεη νξίζεη καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο. Ο πέκπηνο θαη ηειεπηαίνο 

εξσηεζέληαο ηζρπξίζηεθε πσο γηα εθείλνλ θαη νη πέληε δηαζηάζεηο είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθέο θαη δελ κπφξεζε λα μερσξίζεη θάπνηα πεξηζζφηεξν απφ κηα άιιε. 

  Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ καο νδήγεζαλ ζην κέζν φξν ησλ βαζκνινγήζεσλ πνπ 

έθαλαλ νη εξσηεζέληεο ζηελ εξψηεζε δπν θαη ν κέζνο φξνο είλαη ην 8,8 κε βάζε ηε 

θιίκαθα 1/10. Ο κέζνο φξνο 8,8 είλαη αξθεηά ζεηηθφο θαη ελζαξξπληηθφο σο πξνο ην 

εξγαιείν, αιιά ην πην ζπνπδαίν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα ήηαλ ε ζρεδφλ 

νκφθσλε ζεηηθή απάληεζε πνπ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ζε κειινληηθή πξφζιεςε απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο. Οη ηξεηο εξσηεζέληεο πνπ έδσζαλ θαη ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζην 

εξγαιείν ήηαλ εθείλνη, νη νπνίνη δελ είραλ γλψζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε έξεπλα πέηπρε δηπιφ ζθνπφ, αθελφο θέξδηζε ην ελδηαθέξνλ θαη 

αθεηέξνπ φινη ελδερνκέλσο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ κειινληηθά. 
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6. Δπίλογορ 

  Ο ζηφρνο απηήο ηεο κειέηεο, ν νπνίνο θαη επηηεχρζεθε, ζε πξψην ζηάδην ήηαλ ε 

ελεκέξσζε γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο θαη έπεηηα λα 

πείζεη ηνπο εξσηεζέληεο γηα ηελ αμία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θπξίσο πξνάγνληαο ην εξσηεκαηνιφγην σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

ζα ην ρξεζηκνπνηνχζαλ κειινληηθά ζε πεξίπησζε πξνζθνξάο ζέζεο εξγαζίαο.  

  Με ηηο ιαλζαζκέλεο ή ειιηπείο απνθάζεηο πξνζιήςεσλ φρη κφλν απμάλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο δεκηνπξγίαο ελφο ηνμηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά επηπιένλ 

θνζηίδεη. Κάζε ιαλζαζκέλε πξφζιεςε θνζηίδεη 1,5 θνξέο έσο 5 θνξέο ησλ κηζζψλ θαη 

ησλ παξνρψλ. χκθσλα κε έλα ππνζεηηθφ κηζζφ καδί κε ηηο παξνρέο ηεο ηάμεσο ησλ 

50000 δνιαξίσλ, κηα ιαλζαζκέλε επηινγή ππνςεθίνπ ζα θνζηίζεη ζηελ επηρείξεζε 

ηνπιάρηζηνλ 75000 δνιάξηα (H. B. Beaz., 2012). Αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

θαιέζνπλ ηνλ εξγνδφηε ζην δηθαζηήξην ιφγσ ηεο ρξήζεο ηεζη πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο γηα ηελ επηινγή εξγαδνκέλσλ, ηα νθέιε κηαο 

επηηπρεκέλεο πξφζιεςεο ζα είλαη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαζηηθά έμνδα. Σν 

θιεηδί γηα ηνπο εξγνδφηεο είλαη λα ρξεζηκνπνηνχλ έγθπξα θαη αμηφπηζηα ηεζη γηα ηελ 

πξφζιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ, επεηδή είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα κπνξέζνπλ νη εξγνδφηεο 

λα εληνπίζνπλ επηζηεκνληθά ηνπο θαιχηεξνπο ππνςεθίνπο (H. B. Beaz., 2012). 

  Χζηφζν, φηαλ ζθέθηεηαη θαλείο ηη ζπληζηά έλαλ ηδαληθφ ππνςήθην, νη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ ζα δείρλνπλ θάπνηα θνηλσληθή 

ζθνπηκφηεηα, δειαδή αλ κέζσ απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη 

αλ νη εξγνδφηεο επηζπκνχλ άηνκα κε θηιηθέο θαη επράξηζηεο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο. 

Δπηπξφζζεηα νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ εξγαιείνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ηδηαίηεξα 

επηζπκεηέο π.ρ. νη εξγνδφηεο πηζαλφηαηα λα ζειήζνπλ λα ςάμνπλ γηα εξγαδνκέλνπο κε 

πςειή απηφ-επίγλσζε θαη απηφ-παξαθίλεζε, νη νπνίεο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο 

απνηεινχλ θαιή έλδεημε ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο. Αθνινχζσο κπνξεί λα 

επηθεληξσζνχλ ζηελ εχξεζε ππνςεθίσλ πνπ ππφζρνληαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα 

ή ηθαλφηεηα σο πξνο ηελ δηαρείξηζε αιιαγψλ, πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

  πλνςίδνληαο, ην εξγαιείν πνπ παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα ζα 

κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θαιχηεξσλ νη ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε 

ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα. Γηα ηελ αθξίβεηα ζηελ 

εξψηεζε πνπ ηέζεθε σο πξνο πνηεο απφ ηηο πέληε δηαζηάζεηο ζα επηζπκνχζαλ νη 
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εξγνδφηεο λα έρεη ν ηδαληθφο ππνςήθηνο, ηελ επηθξαηέζηεξε ζέζε είραλ ε απηφ-

επίγλσζε θαη ε απηφ-παξαθίλεζε κε ηέζζεξηο ζηηο πέληε απαληήζεηο θαη έπεηηα 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα καδί κε ηελ δηαρείξηζε ζρέζεσλ. Χο πξνο έθπιεμε θαλείο 

απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ ζπκπεξηέιαβε ηελ δηαρείξηζε αιιαγψλ έθηνο απφ ηνλ 

ηειεπηαίν ζπκκεηέρνληα, ν νπνίνο φκσο ππνζηήξημε πσο ην ζχλνιν ησλ πέληε απηψλ 

δηαζηάζεσλ είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα νινθιεξψζεη φζν θαιχηεξα γίλεηαη ην πξνθίι  

ηνπ ππνςεθίνπ.   
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 Παπάπηημα 

 

Δπυηημαηολόγιο ζςναιζθημαηικήρ νοημοζύνηρ 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε κάλαηδεξ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηκήκαηνο 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο γηα 

πξνζιήςεηο λέσλ ππνςεθίσλ. Η έξεπλα απνηειεί κέξνο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηα 

πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Γηα θάζε εξψηεζε θπθιψζηε ηελ απάληεζε πνπ αληαπνθξίλεηαη πιεζηέζηεξα ζην πσο 

αηζζάλεζηε. 

Η αλσλπκία ησλ απαληήζεσλ ζαο είλαη δηαζθαιηζκέλε. 

 

1.Μπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε πφηε αιιάδεη ε δηάζεζή ζαο; 

Α. Πάληα 

Β. Μεξηθέο θνξέο 

Γ. πάληα 

Γ. Πνηέ 

 

 2. Γλσξίδεηε πφηε γίλεζηε ακπληηθφο/ή; 

 Α. Πάληα 

 Β. Μεξηθέο θνξέο 

 Γ. πάληα 

 Γ. Πνηέ 



 

 

3. Μπνξείηε λα θαηαιάβεηε πφηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο, επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή ζαο; 

Α. Πάληα 

Β. Μεξηθέο θνξέο 

Γ. πάληα 

Γ. Πνηέ 

 

 

4. Πφζν γξήγνξα θαηαιαβαίλεηαη φηη αξρίδεηε λα ράλεηε ηελ ππνκνλή ζαο; 

Α. Πνιχ γξήγνξα 

Β. Όρη πνιχ γξήγνξα 

Γ. Αξγά 

Γ. Πνιχ αξγά 

5. Πφζν γξήγνξα θαηαιαβαίλεηε φηη νη ζθέςεηο ζαο γίλνληαη αξλεηηθέο; 

Α. Καηεπζείαλ 

Β. ρεηηθά ζχληνκα 

Γ. Αξγά 

Γ. Πνιχ αξγά 

6. Μπνξείηε λα εξεκίζεηε φηαλ είζηε ππφ πίεζε; 

Α. Πνιχ εχθνια 

Β. ρεδφλ εχθνια 

Γ. Οξηζκέλεο θνξέο 



 

Γ. Καζφινπ 

7. Όηαλ είζηε ζπκσκέλνο/ε δηεθπεξαηψλεηε άιια πξάγκαηα; 

Α. πλήζσο λαη 

Β. Μεξηθέο θνξέο 

Γ. πλήζσο φρη 

Γ. Πνηέ 

8. Κάλεηε απηφ-δηάινγν γηα λα μεθαζαξίζεηε ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ ή άγρνπο; 

Α. πρλά 

Β. Μεξηθέο θνξέο 

Γ. πάληα 

Γ. Πνηέ 

9. Παξακέλεηε ςχρξαηκνο/ε φηαλ νη άιινη εθθξάδνπλ ζπκφ ή επηζεηηθφηεηα; 

Α. Πάληα 

Β. πλήζσο 

Γ. Αξαηά 

Γ. Πνηέ 

10. Πφζν θαιά κπνξείηε λα ζπγθεληξσζείηε φηαλ είζηε αλήζπρνο/ε; 

Α. Πνιχ θαιά 

Β. Καιά 

Γ. Μεξηθέο θνξέο 

Γ. Καζφινπ 



 

11. Δπαλέξρεζηε γξήγνξα κεηά απφ κηα νπηζζνρψξεζε; 

Α. Πάληα 

Β. Μεξηθέο θνξέο 

Γ. Αξαηά 

Γ. Πνηέ 

12. Μπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ εαπηφ ζαο γηα δξάζε φηαλ θξηζεί απαξαίηεην; 

Α. Ναη, πάληα 

Β. Ναη, κεξηθέο θνξέο 

Γ. Όρη ζπρλά 

Γ. Πνηέ 

13. Υξεηάδεζηε γχξσ ζαο άηνκα γηα λα ζαο ηνλψζνπλ ςπρνινγηθά; 

Α. Πνηέ 

Β. πάληα 

Γ. πρλά 

Γ. Πάληα 

14. Δίζηε ηθαλνί λα αλεβάζεηε ηα ελεξγεηαθά ζαο επίπεδα έηζη ψζηε λα δηεθπεξαηψζεηε 

βαξεηέο εξγαζίεο; 

Α. Πάληα 

Β. πρλά 

Γ. πάληα 

Γ. Πνηέ 



 

15. Μπνξείηε λα απμήζεηε ην εζηθφ ησλ άιισλ θαη λα ηνπο θάλεηε λα αηζζαλζνχλ 

φκνξθα; 

Α. Ναη, ζπρλά 

Β. Ναη, κεξηθέο θνξέο 

Γ. πάληα 

Γ. Πνηέ 

16. Κξαηάηε ηηο ππνζρέζεηο ζαο;  

Α. Ναη, ρσξίο απνηπρία 

Β. πρλά 

Γ. πάληα 

Γ. Πνηέ 

17. ε ηη βαζκφ επεξεάδεηε ηνπο άιινπο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη ηα 

πξάγκαηα; 

Α. Μεγάιε επηξξνή 

Β. Μεξηθή επηξξνή 

Γ. Πνιχ ιίγν 

Γ. Καζφινπ 

18. Πφζν εχθνια κπνξείηε λα πείηε ηε γλψκε ζαο αληί θάπνηνπ άιινπ; 

Α. Πφιπ εχθνια 

Β. ρεδφλ εχθνια 

Γ. Οξηζκέλεο θνξέο 

Γ. Καζφινπ 



 

19. ε ηη βαζκφ πηζηεχεηε φηη νη άιινη ζαο εκπηζηεχνληαη; 

Α. πρλά 

Β. Μεξηθέο θνξέο 

Γ. πάληα 

Γ. Πνηέ 

20. Πφζν απνηειεζκαηηθά πηζηεχεηε φηη επηθνηλσλείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο κε ηνπο 

άιινπο; 

Α. Πνιχ 

Β. Μέηξηα 

Γ. Λίγν 

Γ. Καζφινπ 

21. Πφζν πξφζπκα αιιάδεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάλεηε πξάγκαηα φηαλ νη κέζνδνη 

πνπ ήδε γλσξίδεηε δελ απνδίδνπλ; 

Α. Πξφζπκα 

Β. Ληγφηεξν πξφζπκα 

Γ.  ρεηηθά απξφζπκα 

Γ. Γελ αιιάδσ 

22. Φάρλεηε ηξφπνπο λα επηιχζεηε κηα ζχγθξνπζε; 

Α. Ναη, ζπρλά 

Β. Ναη, κεξηθέο θνξέο 

Γ. Όρη ζπρλά 

Γ. Πνηέ 



 

23. Μπνξείηε λα αηζζαλζείηε πφηε νη άιινη είλαη αλήζπρνη ή ζπκσκέλνη θαη λα 

αληαπνθξηζείηε αλάινγα; 

Α. Ναη, πάληα 

Β. Ναη, ζπρλά 

Γ. ρεδφλ πνηέ 

Γ. Πνηέ 

24. Γηαρεηξίδεζηε ηηο ζπγθξνχζεηο ζηε δνπιεία ζαο, ζηελ νκάδα ζαο ή ζηελ νηθνγέλεηα 

ζαο; 

Α. Ναη, ζπρλά 

Β. Ναη, κεξηθέο θνξέο 

Γ. πάληα  

Γ. Πνηέ 

25. Πφζν ζπρλά πξνζθέξεηε ηελ βνήζεηα ζαο ζηνπο άιινπο; 

Α. Πνιχ ζπρλά 

Β. Ληγφηεξν ζπρλά 

Γ. Αξαηά 

Γ. Καζφινπ 

 

 

 

 

 



 

Αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν επυηημαηολογίος 

Γηα θάζε απάληεζε Α ζεκεηψζηε 4 πφληνπο, 3 πφληνπο γηα θάζε απάληεζε Β, 2 γηα 

θάζε απάληεζε Γ θαη 1 πφλην γηα θάζε απάληεζε Γ. 
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