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ηνπο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μέζα απφ ηελ εξγαζία 

απηή ζέινπκε λα δηαπηζηψζνπκε ην επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ 

δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο απφδνζεο ησλ 

δηεπζπληψλ απηψλ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη πσο ε 
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ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ κπνξεί λα απνηειέζεη πξνβιεπηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γ) αλ ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ θαη ε απφδνζή ηνπο κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Δπραξηζηίεο  

 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δπηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο «Δηδίθεπζε – εθπαηδεπηηθή 

δηνίθεζε θαη εγεζία» ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ αξρηθά ζηελ 
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έξεπλα.  

Σέινο επραξηζηψ κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ ηηο ζπκθνηηήηξηεο θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο 
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Η επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ δηεπζπληώλ 

ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ απόδνζε ηνπο θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππό ην πξίζκα ησλ 

ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Πεξίιεςε  

      ηελ παξνχζα εξγαζία, κειεηήζεθαλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ άκεζα λα 

επεξεάζνπλ ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Δζηηάζνπκε ζηελ επίδξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ 

απφδνζε ηνπο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

απηναλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. χκθσλα κε ηελ George (2000) θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε είλαη: ε απηνπεπνίζεζε, ε απηνεθηίκεζε, ν εζηθφο ραξαθηήξαο, ε επειημία, 

ε θαηλνηνκία, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο, ε αληηθεηκεληθή 

απηνθξηηηθή θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ θξίζεσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα δηεμήρζε ζην λνκφ Λάξηζαο θαη ζπκκεηείραλ 149 εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ζηνπο νπνίνπο δφζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηιάκβαλε  ηξία κέξε: ην 

πξψην κέξνο αθνξνχζε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζηελ νπνία ππεξεηνχλ, εμεηάδνληαο ηε κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ Goleman. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζηεξίρζεθε ζε 

απηφ ησλ Γηακαληνπνχινπ θαη Πιαηζίδνπ (2014) ην νπνίν εκπινπηίζηεθε κε πξνηάζεηο 

ηνπ εξεπλεηή, νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη εηδηθφηεξα ηελ θνηλσληθή επίγλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζρέζεσλ. Σν δεχηεξν κέξνο αθνξνχζε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ην Employee 

Satisfaction Inventory (ESI) ησλ Koustelios θαη Bagiatis (1997) θαη ην ηξίην κέξνο 

αθνξνχζε ηελ απφδνζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ θαη 

γηα ηελ κέηξεζε ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπλέηαμε ν εξεπλεηήο. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε, κε εξεπλεηηθφ ηξφπν, ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πψο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επεξεάδεη ηφζν ηελ απφδνζε ηνπο (δηεπζπληψλ) 
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ζηελ εξγαζία ηνπο, φζν θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ – 

πθηζηακέλσλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη δηεπζπληέο έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Οη δεμηφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ 

εκθαλίδνπλ νη δηεπζπληέο κε θζίλνπζα θαηάηαμε είλαη: ε ελζπλαίζζεζε,  ε αλάπηπμε 

ησλ άιισλ, ε νκαδηθφηεηα, ε επηθνηλσλία, ε εγεηηθή ηθαλφηεηα θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο 

πξνο ηελ εμππεξέηεζε. Οη δηεπζπληέο, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

είλαη απνδνηηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο. Παξάιιεια νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ 

επαγγεικαηηθά ηθαλνπνηεκέλνη. Ζ κφλε δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

γηα ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη δελ είλαη επαγγεικαηηθά ηθαλνπνηεκέλνη, 

είλαη ν νξγαληζκφο ζπλνιηθά. Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη 

δεμηφηεηεο ηεο εγεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ησλ δηεπζπληψλ, επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηελ απφδνζε ηνπο. Κάζε δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

επεξεάδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Σέινο 

κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηελ ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ δεμηφηεηα ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηελ απφδνζε ηνπ δηεπζπληή. 

Λέμεηο θιεηδηά: πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, απνηειεζκαηηθφηεηα, εθπαηδεπηηθή 

εγεζία, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 
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The impact of emotional intelligence of Secondary Schools Principals, 

in their performance and teachers job satisfaction in the light of the 

teachers themselves. 

 

Abstract 

      In the present study, some features of principals of secondary school units were 

studied as factors that can directly influence the administration of education. We focus 

on the influence of principals emotional characteristics on their performance and on the 

satisfaction of their own according to teachers self-reports. According to George (2000), 

some features of effective leadership based on emotional intelligence are: self-esteem, 

self-esteem, moral character, flexibility, innovation, adaptability, confidence building, 

objective self-criticism and conflict management and crises. This study was conducted 

in the prefecture of Larissa and involved 149 secondary school teachers, who were 

given a questionnaire that included three parts: the first part concerned the emotional 

intelligence of the school unit principals they serve, examining it based on Goleman's 

theory. For this purpose a questionnaire was used as a tool which was based on that of 

Diamantopoulou and Plattsidou (2014), which was enriched by the researcher's 

suggestions, which evaluate the school manager's emotional abilities and in particular 

social awareness and relationship management. he second part related to the 

professional satisfaction of teachers for this purpose was used as a tool by the Employee 

Satisfaction Inventory (ESI) of Koustelios and Bagiatis (1997), and the third part 

concerned the performance of the school principal in which they are employed and the 

measurement of A questionnaire was drawn up by the researcher. The aim of the thesis 

is to study in a research way the views of teachers on how the emotional intelligence of 

the heads of secondary school units influences both their performance in their work and 

the professional satisfaction of their teachers. The results showed that directors have 

emotional intelligence. The results showed that principals have emotional intelligence. 

The competencies of emotional intelligence displayed by declining managers are: 

empathy, development of others, teamwork, communication, leadership and service 

orientation. Principals, according to teachers estimates, are efficient in their work. At 

the same time teachers declare professionally satisfied. The only dimension of 

professional satisfaction for which teachers say they are not professionally satisfied is 
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the organization as a whole. Research findings show that leadership skills and 

communication competencies, managers, positively influence their performance. Every 

dimension of professional satisfaction is influenced by different competencies of 

emotional intelligence. Finally, we can predict the overall professional satisfaction of 

teachers with the teamwork competencies and principals performance. 

 

Keywords: Emotional Intelligence, Efficiency, Educational Leadership, Professional 

Satisfaction. 
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Δηζαγσγή 

 

 

       Σα ζρνιεία απνηεινχλ πνιχπινθνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ θαη κε 

ην εζσηεξηθφ θαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ 

θαινχληαη  λα ηα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά δειαδή λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο. Απνηειεί γεγνλφο φηη πιένλ ν δηεπζπληήο δελ είλαη απιφο δηαρεηξηζηήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά είλαη εθπαηδεπηηθφο εγέηεο, ν νπνίνο θξνληίδεη γηα ηε 

δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ 

ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο (Martin & Willower, 1981). Οη γλψζεηο (ηερληθέο ή 

πξαθηηθέο) δελ είλαη αξθεηέο ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε απνδνηηθφηεηα ή απνηειε-

ζκαηηθφηεηα (Boyatzis, Smith, VanOosten & Woolford, 2013). Ο θαιφο δηεπζπληήο 

πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπηηθφο κε επαγγεικαηηζκφ, εγέηεο θαη θαιφο κάλαηδεξ (Ubben 

& Hughes, 1992). 

Πέξα απφ ηηο παηδαγσγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο νη νπνίεο παξέρνληαη κε ηε  

δηδαζθαιία, θαη άιινη παξάγνληεο ζην ζρνιείν επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ. 

Μεηαμχ απηψλ είλαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αίζζεζε 

επαγγεικαηηζκνχ θαη επηξξνήο, ε εκπηζηνζχλε θαη νη επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο 

(Wahlstrom & Louis, 2008). Οη εξγαδφκελνη κε πςειή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξνη ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ζηελ επίηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ, άξα 

είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί ε ζεκαζία ηεο βειηίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ άπνςε ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο θαη ηεο 

βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο (Ostroff, 1992). Όια απηά επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν άζθεζεο 

εγεζίαο ζε έλα ζρνιείν, θαη ην πψο νη δηεπζπληέο ζπκβάιινπλ ζε απηά (Wahlstrom & 

Louis, 2008). 

       χκθσλα κε έξεπλεο ηξία είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θάλνπλ έλα άηνκν 

επηηπρεκέλν ζηελ εξγαζία ηνπ, λα μερσξίδεη απφ ην κέζν φξν. Απηά είλαη : ε γλσζηηθή 

λνεκνζχλε, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη  ε θνηλσληθή λνεκνζχλε  (Boyatzis, 

et.al. 2013· Boyatzis, 2008· Fullan, 2001· Goleman, 1998). Ο απνδνηηθφο εγέηεο ή 

δηεπζπληήο κάλαηδεξ πξέπεη λα είλαη έλα άηνκν ην νπνίν λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί 

θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη 
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αλάινγα κε ηα άηνκα θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδεη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλεξγάδεηαη απνδνηηθά κε ηνπο άιινπο (Boyatzis, et.al. 2013).  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε βνεζά ηα άηνκα λα πάξνπλ απνθάζεηο ή λα 

αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θάζε θνξά. Έλλνηεο νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο νξγαληζκνχο φπσο ε εγεζία, ηα θίλεηξα, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

επηθνηλσλία ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Birol, Atamturk, Silman, & 

Sensoy, 2009). Σα ηειεπηαία ρξφληα φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Prati, Douglas, Ferris, 

Ammeter θαη Buckley (2003) νη δεμηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απφδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εγεηψλ. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ αηνκηθή απφδνζε ζε κηα πνηθηιία 

πεξηβαιιφλησλ, πέξα ησλ άιισλ πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ φπσο ε λνεηηθή ηθαλφηεηα 

θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ (Bar-On, 2006· Goleman, 1995· Law, Wong, & 

Song, 2004). Οη Slaski θαη Cartwright (2003) αλαθέξνπλ φηη νη δηεπζπληέο κε πςειή 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είραλ ρακειφηεξα επίπεδα ζηξεο, θαιχηεξε θπζηθή θαη 

ςπρνινγηθή επεμία θαζψο θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

εκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηεο απφδνζεο ηεο 

εξγαζίαο έρνπλ βξεη θαη νη Law θαη ζπλεξγάηεο (2004). 

       θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ θαη πσο απηή επεξεάδεη θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδνζε – 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

ζρνιείσλ ηα νπνία δηεπζχλνπλ, ππφ ην πξίζκα ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Παξάιιεια ζέινπκε λα δηαπηζηψζνπκε αλ ε απφδνζε ηνπ δηεπζπληή θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ λνεκνζχλε κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ ησλ νπνίσλ είλαη επηθεθαιήο. Οη 

έξεπλεο πνπ έσο ηψξα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έρνπλ ζαλ κνληέια αλαθνξάο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο απηά ησλ Mayer, Salovey θαη Caruso, Bar – On (Βάζηνπ, 

2008· Cobbs, 2012· Οηθνλφκνπ, 2014· Σαιηαδψξνπ, 2013). ηελ παξνχζα εξγαζία ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ κνληέιν αλαθνξάο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο απηφ ηνπ 

Coleman. Με βάζε απηφ ην ζεσξεηηθφ κνληέιν, ζα εμεηαζηνχλ ηα αθφινπζα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 1. ε πνην βαζκφ ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ 

δηεπζπληψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδνζή ηνπο, ζχκθσλα κε 

ηηο αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 2. ε πνην βαζκφ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλδέεηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο, φπσο ηελ εθηηκνχλ νη εθπαηδεπηηθνί; 3. 
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Μπνξνχλ ε απφδνζε ηνπ δηεπζπληή θαη νη ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ηνπο, φπσο ηηο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα πξνβιέςνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ;  

Ζ εξγαζία είλαη ζεκαληηθή δηφηη ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη   

δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είηε κε ηελ ζπλδξνκή ηεο πνιηηείαο είηε αηνκηθά 

πξέπεη λα θαιιηεξγήζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα απνδίδνπλ 

ζην έξγν ηνπο κε βάζε ηηο επηηαγέο ηεο πνιηηείαο αιιά θαη ην φξακά ηνπο. Σέινο λα 

θξνληίδνπλ (νη δηεπζπληέο) ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε νη καζεηέο λα απνιακβάλνπλ πνιιαπιά νθέιε. 

       Ζ παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δπν κέξε: ζην ζεσξεηηθφ θαη ζην εξεπλεηηθφ. 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο γίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ θεληξηθψλ ελλνηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα. ην πξψην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε απνδνηηθφηεηα -

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή. ην δεχηεξν θεθάιαην ε έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηα κνληέια ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζηα άηνκα, ηηο νκάδεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, ε ζρέζε 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη εγεζίαο. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαζψο θαη αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

γίλεη ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην ηέηαξην 

θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Παξάιιεια αλαιχνληαη ε κεζνδνινγία θαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα. ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σέινο ζην έθην θεθάιαην γίλεηαη ε ζπδήηεζε θαη βγαίλνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

1. Απνδνηηθόο - απνηειεζκαηηθόο δηεπζπληήο 

       Ζ απνδνηηθφηεηα ζηελ εξγαζία απνηειεί δεηνχκελν θαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη 

γηα ηνπο επηθεθαιήο ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ δελ 

αλαθέξεηαη κφλν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, αιιά ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ε δηνίθεζε πξέπεη λα ζηνρεχζεη 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Φαλαξηψηεο, 1999).  

Οη ζρνιηθέο κνλάδεο δε ζα κπνξνχζαλ λα δηαθέξνπλ θαζψο ιεηηνπξγνχλ πιένλ κέζα ζε 

έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ελψ παξάιιεια θαινχληαη λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο 

ηα θαηάιιεια εθφδηα, καζεζηαθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Ο δηεπζπληήο ελφο 

νξγαληζκνχ φπσο ην ζρνιείν δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, δεδνκέλνπ φηη επηβιέπεη 

ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, αλαπηχζζεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε φινπο φζνπο 

εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, παξαθηλεί ην πξνζσπηθφ, ιχλεη πηζαλά 

πξνβιήκαηα θαη κε βάζε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πξνζπαζεί λα αιιάμεη θάπνηεο 

ζπλζήθεο. Όιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ (Behroozi, Fadaiyanb & 

Khodadadic, 2014).  

Ο ξφινο ησλ δηεπζπληψλ έρεη εμειηρζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε ζέζε έρεη γίλεη πην 

απαηηεηηθή θαη ζχλζεηε. Έλαο απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο δελ αμηνινγείηαη πιένλ απφ 

ην πφζν θαιά δηαρεηξίδεηαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά κε ην πψο 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο αλζξψπνπο θαη πσο επεξεάδεη ηηο ζεηηθέο αιιαγέο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ζην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ (Ashworth, 2013). Οη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο αλσηέξνπο ηνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ζρνιείνπ, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα 

πνπ παξνπζηάδνληαη θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ (Catano 

& Stronge, 2007). ε έξεπλα ησλ Webb, Vulliamy, Sarja, Hämäläinen θαη Poikonen 

(2012) ε νπνία αθνξνχζε Φηιαλδνχο θαη Άγγινπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, απνδείρζεθε φηη ε πξνζσπηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ 
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θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηελ αιιαγή, απνηεινχλ 

παξάγνληεο ε νπνίνη  επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεπζπληέο θέξνπλ εηο πέξαο 

ηελ εξγαζία ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηεπζπληψλ επεξεάδεηαη έκκεζα θαη απφ 

ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ηα εκπιεθφκελα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέξε, ζρεηηθά 

κε ηελ απφδνζε ησλ δηεπζπληψλ ζηελ εξγαζία ηνπο (Blase & Blase, 1998).  

       Ο απνδνηηθφο δηεπζπληήο πξέπεη λα έρεη φξακα θαη ζαθείο ζηφρνπο γηα ηελ 

απνζηνιή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηελ νπνία δηεπζχλεη (Κξηεκάδεο & Θσκνπνχινπ, 

2012· Sergiovanni, 1992). Παξάιιεια πξέπεη ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο απηνχο λα ηα 

δηαηππψλεη κε ζαθήλεηα θαη λα ηα παξνπζηάδεη ηφζν ζην πξνζσπηθφ φζν θαη ζηνπο 

γνλείο, ζηελ θνηλφηεηα αιιά θαη ζηνπο καζεηέο θηίδνληαο κηα θνηλνηηθή ζπκθσλία 

(Sergionanni, 1992). Ο Duke (1992) πξνζδηνξίδεη ηελ απφδνζε κε βάζε ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή, απφ ην πιήζνο ησλ δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ πνπ θέξεη 

ζε πέξαο, απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επάξθεηα, ηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα 

ζπγθξηλφκελα κε απηά άιισλ ζρνιείσλ. Πξέπεη λα είλαη ελεξγεηηθφο, δξαζηήξηνο, 

νξγαλσηηθφο, ζπλεξγάζηκνο, λα έρεη απηνπεπνίζεζε θαη λα αθηεξψλεη ηνλ πεξηζζφηεξν 

απφ ην ρξφλν ηνπ ζηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ νξάκαηνο (Παζηαξδήο, 2004· αΐηεο, 

2014). Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πεηπραίλνπλ επαγγεικαηηθά, φηαλ εγνχληαη κε 

επηηπρία ζην ζρνιείν θαη εκπλένπλ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ψζηε λα ζπλεξγαζηνχλ 

ελεξγά γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ. Απαηηνχληαη απφ ηνλ δηεπζπληή 

νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο, ε εκπινθή φισλ φζσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο) κέζσ ησλ νκαδηθψλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο 

βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηνπ 

ζρνιείνπ, ν θαζνξηζκφο πςειψλ πξνηχπσλ γηα ηνπο καζεηέο, ην πξνζσπηθφ, ηνπο 

γνλείο αιιά θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (Friedman, 2002). 

       Σα άηνκα πεηπραίλνπλ ηελ κέγηζηε απφδνζε φηαλ νη ηθαλφηεηεο ή ην ηαιέλην ηνπο 

είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα  κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο θαη ην 

νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ (Boyatzis, 1982). Ζ ζεσξία απηή γηα ηελ απφδνζε ζρεηίδεηαη 

κε ηελ έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα  1. Σν κνληέιν ηεο ζεσξίαο ηεο 

δξάζεο θαη ηεο απφδνζεο ζηελ εξγαζία δείρλεη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο είλαη δπλαηφλ 

λα αλακέλεηαη απνηειεζκαηηθή απφδνζε ζηελ εξγαζία. Δηδηθφηεξα νη ηθαλφηεηεο ή ην 

ηαιέλην ηνπ αηφκνπ πεξηγξάθνληαη απφ ην φξακα, ηηο αμίεο, ηελ πξνζσπηθή θηινζνθία, 

ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θαξηέξα ηνπ, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηπι. Οη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθνληαη 
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απφ ηηο επζχλεο ησλ ξφισλ θαη ηα θαζήθνληα πνπ ρξεηάδνληαη λα εθηειεζηνχλ. Δλψ νη 

πηπρέο ηνπ νξγαλσζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδεημε ηθαλνηήησλ ή 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1: Θεσξία ηεο δξάζεο θαη ηεο απφδνζεο ζηελ εξγαζία: Τν ηαίξηαζκα (Boyatzis,  

2011, ζ. 93). 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ ηελ θνπιηνχξα θαη ην θιίκα ζηνλ 

νξγαληζκφ, ηε δνκή θαη ηα ζπζηήκαηα ηνπ, ηηο πηπρέο ηνπ νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν νξγαληζκφο. 

Ο Boyatzis (1982) ππνζηεξίδεη φηη αλ δχν απφ ηα κέξε ηνπ κνληέινπ επηθαιχπηνληαη 

ζα απμεζεί ε πηζαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο απφδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ελψ ην αληίζεην 

απνηέιεζκα ζα έρνπκε αλ δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέξε ηνπ κνληέινπ δελ 

επηθαιχπηνληαη. Υξεζηκνπνηψληαο κία ή δχν ηθαλφηεηεο απφ θάζε νκάδα είλαη πνιχ 

πην απνηειεζκαηηθφ απφ ην λα ρξεζηκνπνηήζνπκε φιεο ηηο ηθαλφηεηεο ζε κία ή δχν 

νκάδεο (Boyatzis, 2006).  

    Οη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο:   ηα     

          θαζήθνληα, νη επζχλεο, νη    

             ιεηηνπξγίεο, νη ξφινη. 

 

 

 

Οξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ:  ε 

θνπιηνχξα θαη ην θιίκα, ε δνκή θαη 

ηα ζπζηήκαηα, ε σξηκφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ & ε ζηξαηεγηθή ηνπ 

ζέζε. 

Άηνκν : 

Όξακα, αμίεο, γλψζεηο, ε επάξθεηα 

ή νη ηθαλφηεηεο, ε θηινζνθία,  ε 

θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

θαξηέξα ή ε δσή, ηα ελδηαθέξνληα. 

ταίξηαζκα 



7 
 

Σν ηαίξηαζκα ησλ ηξηψλ κεξψλ (άηνκν, απαηηήζεηο εξγαζίαο θαη νξγαλσζηαθφ 

πεξηβάιινλ) δειαδή ε πεξηνρή ζηελ νπνία ππάξρεη ε κέγηζηε επηθάιπςε ή 

ελζσκάησζε, κεγηζηνπνηεί ηελ απφδνζε. χκθσλα  κε ηνλ Boyatzis (1982, 2011) νη 

επηηπρεκέλνη εγέηεο θαη δηεπζπληέο (άξα θαη νη ζρνιηθνί δηεπζπληέο) απαηηείηαη λα 

έρνπλ ηξείο νκάδεο ζπκπεξηθνξψλ θαη ηθαλνηήησλ νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ 

επίηεπμε εμαηξεηηθψλ απνδφζεσλ. Απηέο είλαη : ηερλνγλσζία θαη εκπεηξίεο, γλψζεηο θαη 

πνηθηιία λνεηηθήο επάξθεηαο (κλήκε θαη επαγσγηθφ ζπιινγηζκφ).  

       Καηά ηνλ Παζηαξδή (2014) ζε ηέζζεξα πιαίζηα πξέπεη λα θηλεζεί έλαο δηεπζπληήο 

ν νπνίνο ζέιεη λα έρεη απνδνηηθφηεηα: 1) Γεκνθξαηηθή θαη αλζξψπηλε πξνζέγγηζε, 2) 

ρνιηθφ θιίκα θαη θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εζσηεξηθά εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

3) Γίθηπα ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο εμσηεξηθά εκπιεθφκελνπο θνξείο, 4) 

Όξακα θαη πξνζσπηθφ ζχζηεκα αμηψλ. Όια απηά πεηπραίλνληαη κέζσ ησλ 

δεκηνπξγηθψλ ζρέζεσλ, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ζπλαδειθηθφηεηαο,  κε αλνηρηνχο δηαχινπο 

επηθνηλσλίαο, κε ζπιινγηθφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, κε ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

καζεηέο,  κε ηελ ζπκκεηνρή ζηα δίθηπα επηθνηλσλίαο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη 

ηνπ Γήκνπ, ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο δηεπζπληέο θαη ζρνιεία, ηε δηάρπζε ηνπ 

νξάκαηνο, ηελ αλάιεςε πνιιαπιψλ ξφισλ εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή, ηελ εηθφλα ελφο 

δηεπζπληή παληαρνχ παξφληα  θαη ηελ πξνζήισζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ.  

Ο δηεπζπληήο γηα λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφο - απνδνηηθφο πξέπεη λα δηαζέηεη 

ηθαλφηεηεο, φπσο θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ζρνιείνπ, ππνζηήξημε ηνπο θαη αλάδεημε ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο,  

δεκηνπξγία επλντθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ελδηαθέξνλ γηα 

καζεηέο θαη γνλείο, πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αμηαθφ 

ππφβαζξν, γλψζεηο θαη φξακα (ηηβαθηάθεο, 2006, φπ. αλαθ. ζην Κηξθηγηάλλε, 2011). 

Ζ θαιή δηνίθεζε απαηηεί ζπλέπεηα θαη ηε δηαζθάιηζε φηη νη θαζεκεξηλέο πξάμεηο ζα 

πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη ηζφλνκα θαη γξήγνξα (Catano & Stronge, 2007). χκθσλα 

κε ηνπο Furtwengler θαη Furtwengler (1998) νη δεμηφηεηεο ησλ απνδνηηθψλ δηεπζπληψλ 

είλαη: 1) ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, 2) ζπιινγή θαη επηηπρεκέλε δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, 3) θαζεκεξηλή εξγαζία, 4) αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (κε ηελ 

πξνψζεζε ησλ νκαδηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηηο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο θ.ι.π.), 5) νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε, 6) καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο, 7) ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, 8) αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ, 9) ζρέζε κε ηα κέζα ελεκέξσζεο, 10) 

ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα. Καηά πεξίπησζε απηφ πνπ πξέπεη λα επηδηψθεη ν 

δηεπζπληήο είλαη λα επηιέγεη ην ζσζηφ, απηφ δειαδή πνπ σθειεί ηνλ νξγαληζκφ θαη 
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ηνπο αλζξψπνπο ηνπ, θαη φρη απηφ πνπ ζα εμππεξεηήζεη δηθά ηνπ ζπκθέξνληα 

(Sergiovanni, 1984). 

       Ο ξφινο ησλ δηεπζπληψλ έρεη εμειηρζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε ζέζε έρεη γίλεη 

πην απαηηεηηθή θαη πην πνιχπινθε (Catano & Stronge, 2006). ήκεξα νη δηεπζπληέο 

πξέπεη λα είλαη νξακαηηζηέο, ηθαλνί λα θαηαξηίδνπλ ηα θαηαιιειφηεξα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, εηδηθεπκέλνη ζηελ αμηνιφγεζε, λα ηεξνχλ ηελ πεηζαξρία, λα είλαη 

επηθνηλσληαθνί θαη ηθαλνί ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, θαινί ζηα νηθνλνκηθά, λα 

δηαρεηξίδνληαη ηηο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη γλψζηεο δηαθφξσλ λνκηθψλ 

ζεκάησλ (Davis, Darling-Hammond, LaPointe & Meyerson, 2005). Παξάιιεια πξέπεη 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ζηηο αληηιήςεηο γηα ηε ζρνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη φηη νη γνλείο θαη νη ηνπηθνί θνξείο εκπιέθνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα (Catano & Stronge, 2006). 

 

1.1 Δθπαηδεπηηθή εγεζία θαη απόδνζε 

       Οη δηεπζπληέο δελ απνηεινχλ απινχο δηαρεηξηζηέο  αιιά εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο  

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ησλ νπνίσλ εγνχληαη (Muenich, 2014). Οη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ επαγγεικαηηθά επηηπρεκέλνη φηαλ επηδεηθλχνπλ 

εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ζρνιείν (Ubben & Hughes, 1992). Έηζη εκπλένπλ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα ζπλεξγαζηνχλ ελεξγά ζηελ επίηεπμε 

ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ. Καζνξίδνπλ πςειά πξφηππα γηα ηνπο καζεηέο, ην 

πξνζσπηθφ, ηνπο γνλείο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κέζσ ησλ νκαδηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ηίζεληαη νη  βξαρππξφζεζκνη θαη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη (Ubben & Hughes, 1992). 

Άιισζηε ε απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή εγεζία παίδεη ζεκαίλνληα ξφιν ζην 

απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

(Κξηεκάδεο & Θσκνπνχινπ, 2012). Ο Fullan (2001) επίζεο ζπζρεηίδεη ηνλ επηηπρεκέλν 

εγέηε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ππνζηεξίδεη ν 

Fullan (2001) πξέπεη ε εγεζία λα έρεη μεθάζαξν φξακα, αμίεο θαη ζηφρνπο ηέηνηνπο πνπ 

λα μερσξίδεη ην ζρνιείν απφ ηα άιια, λα θηλεηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα 

αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα, λα αμηνινγείηαη κε κεηξήζηκνπο δείθηεο, λα δεζκεχεη θαη 

λα θηλεηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηελ εζηθή ηνπ ζρνιείνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Hallinger (2003) ε εθπαηδεπηηθή εγεζία έρεη ηξεηο δηαζηάζεηο: ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ, ηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
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πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πξνψζεζε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο κάζεζεο ζην ζρνιείν. Σν 

Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC) (2008), πξνηείλεη έμη πξφηππα 

γηα κηα απνδνηηθή ζρνιηθή εγεζία ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζηηο Ζ.Π.Α.. Σα πξφηππα 

απηά αλαγλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή είρε εμειηρζεί ζε 

απηφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ εγέηε (Murphy, 2005, νπ. αλαθ ζην Muenich, 2014). 

χκθσλα κε απηά ν δηεπζπληήο είλαη έλαο εθπαηδεπηηθφο εγέηεο :  

1. Ο νπνίνο έρεη φξακα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη έρεη σο ζηφρν ηελ επηηπρία φισλ ησλ 

καζεηψλ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ αλαπηχζζεη, δηαρεηξίδεηαη θαη πινπνηεί ην φξακα ηνπ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία επεξεάδεη ηε κάζεζε θαη εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη 

καζεζηαθέο αλάγθεο είλαη απμεκέλεο (Hallinger, 2003· Leithwood, Louis, Anderson & 

Wahlstrom, 2004). Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο δίλνπλ πξνζσπηθή πξνζνρή ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζηέιλεη έλα μερσξηζηφ κήλπκα ζηελ ππφινηπε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Mitchell & Castl, 2005). 

Σν φξακα ηνπ δηεπζπληή θαη ε απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ γλσζηνπνηείηαη ζε φια ηα κέιε 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. ε έξεπλα ηνπο νη Webb 

θαη ζπλεξγάηεο (2012)  θαηέιεμαλ φηη νη ίδηνη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ αλαγλψξηδαλ 

φηη ε πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη έηζη ζθνπφο ηνπο ήηαλ ε 

νηθνδφκεζε κηαο θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο. Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα ζέηεη ζηφρνπο νη 

νπνίνη παξαθνινπζνχληαη θαη αμηνινγνχληαη. Παξάιιεια ν δηεπζπληήο πξνζπαζεί λα 

βξεη θαη λα θαηαλέκεη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ. 2. 

Πξνσζεί ηελ επηηπρία φισλ ησλ καζεηψλ θαιιηεξγψληαο θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ 

ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, κε ζηφρν ηελ κάζεζε ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

εθαξκφδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο θαη ηηο ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ, ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ ηελ έξεπλα, ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηηο ζπζηάζεηο ησλ 

επηζηεκνληθψλ ζπιιφγσλ. χκθσλα κε ηνπο Murphy, Mesa θαη Hallinger (1984) πξέπεη 

λα ππάξρεη  ζπλνρή κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.  

Όινη πξέπεη λα αηζζάλνληαη ζεκαληηθνί ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ρξεζηκνπνηνχληαη λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ππνζηεξίδεη ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηφζν γηα ηνλ δηεπζπληή - εθπαηδεπηηθφ 

εγέηε φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηα λα ππνζηεξίμεη ηα 

δχν πξψηα πξφηππα πξέπεη ν δηεπζπληήο λα αλαπηχμεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ ζπνπδαζηψλ (Hallinger, 2003· Murphy et 

al., 1984). 3. Πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ψζηε 
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λα πξνθχπηεη έλα αζθαιέο, απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ θξνληίδεη γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ πάλσ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη 

αλάπηπμεο ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Φξνληίδεη γηα ηελ θαιή θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ εμνπιηζκνχ, δηακνξθψλεη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

ψζηε απηφ λα είλαη αζθαιέο θαη επράξηζην, πξνιακβάλεη έγθαηξα ηα πξνβιήκαηα, 

εκπιέθεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, θνηλφηεηα) ζηηο απνθάζεηο 

πνπ επεξεάδνπλ ην ζρνιείν. 4. Πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα κέιε 

ηεο θνηλφηεηαο, λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πνηθίια ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλφηεηαο, θαη λα επηζηξαηεχεη φινπο ηνπο θνηλνηηθνχο πφξνπο. Έηζη νη εκπιεθφκελνη 

κε ην ζρνιείν αληηκεησπίδνληαη δίθαηα, ε δηαθνξεηηθφηεηα αλαγλσξίδεηαη θαη 

εθηηκάηαη, νη δηαζέζηκνη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζσθξνζχλε, αμηνπνηνχληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη παξάιιεια αλαπηχζζεηαη έλα 

πξφγξακκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Οη απνηειεζκαηηθνί - απνδνηηθνί δηεπζπληέο 

πεηπραίλνπλ λα έρνπλ απνηειεζκαηηθά ζρνιεία φηαλ ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ 

ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο (Murphy, Weil, Hallinger & Mitman, 1985· Sergiovanni, 

1992). 5. Δλεξγεί κε αθεξαηφηεηα, ακεξνιεςία θαη κε εζηθφ ηξφπν. Δίλαη γλψζηεο ησλ 

θσδίθσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο. Ο ίδηνο απνηειεί πξφηππν, απνδέρεηαη ηελ επζχλε 

γηα ηηο πξάμεηο ηνπ ζρνιείνπ, ππνινγίδεη ηνλ αληίθηππν ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ πξαθηηθψλ 

ζηνπο άιινπο, ρξεζηκνπνηεί ηελ ζέζε ηνπ γηα λα εληζρχζεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη φρη 

γηα πξνζσπηθφ φθεινο, θέξεηαη δίθαηα, ηζφηηκα, κε αμηνπξέπεηα θαη κε ζεβαζκφ. 

Πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δηαηεξεί ηελ 

ερεκχζεηα γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, απνδέρεηαη ηνλ έιεγρν θαη εθαξκφδεη ηνπο 

λφκνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, κε ζχλεζε θαη δηαθξηηηθφηεηα. 6. Καηαλνεί, αληηκεησπίδεη, 

θαη αληαπνθξίλεηαη ζην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, λνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

πιαίζην. Πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ εθπαηδεπηηθή 

λνκνζεζία, λα αλαπηχζζεη δηάινγν κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ θαη ηε ζπδήηεζε κέζα ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο, ηα 

ζέκαηα, θαη ηηο πηζαλέο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία. 

Σα πξφηππα 1,2,3 θαη 4 γηα ηνπο δηεπζπληέο είλαη απαξαίηεηα ψζηε απηνί λα είλαη 

απνδνηηθνί, ηα ζρνιεία ηνπο απνηειεζκαηηθά θαη νη καζεηέο λα πεηπραίλνπλ πςειά 

επηηεχγκαηα (Leithwood & Montgomery, 1992· Murphy, et al., 1985· Risius, 2002). Σα 

πξφηππα 5, 6 ζα κπνξνχζακε λα ηα εληάμνπκε ζε απηφ πνπ νη Murphy, Yff θαη 

Shipman (2000) νλνκάδνπλ πςειφ επίπεδν επαγγεικαηηζκνχ (νπ. αλαθ. ζην Risius, 

2002), κπνξνχλ δε λα παξαιεθζνχλ ζχκθσλα κε  ηελ Risius (2002) θαζψο δελ 
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ππάξρνπλ εξεπλεηηθά ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ φηη βνεζνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγέηε. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ – απνδνηηθνχ δηεπζπληή είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. χκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2005), ν απνηειεζκαηηθφο - 

απνδνηηθφο δηεπζπληήο πξέπεη λα έρεη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δειαδή έλαο εγέηεο 

πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη, λα θαηαλνεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηα 

ζπλαηζζήκαηα σο πεγή ελέξγεηαο, γλψζεο θαη επηξξνήο ηφζν ηνπ εαπηνχ ηνπ φζν θαη 

ησλ άιισλ αλζξψπσλ, κε ηνπο νπνίνπο βξίζθεηαη ζε ζρέζε αιιεινεπίδξαζεο. Οη Daus 

θαη Ashkanasy (2005) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο 

απαηηνχλ έλα πςειφ επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηεο απφδνζεο ζηελ εξγαζία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

2. πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

2.1 Δηζαγσγή- νξηζκόο 

       Όπσο είδακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απνηειε-

ζκαηηθνχ – απνδνηηθνχ δηεπζπληή είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο έλλνηα απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο. 

Απηφ δηφηη επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ: κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηαιέλησλ, ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ην 

εζηθφ θαη ηελ πγεία, ηελ θαηλνηνκία, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηηο πσιήζεηο, ηα έζνδα, ηελ 

παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ νξγάλσζε, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ θνηηεηψλ (Cherniss, 2001).  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε αλαπηχζζεηαη αξγά απφ ηελ παηδηθή ειηθία. 

Μαζαίλνπκε πεξηζζφηεξα γη’ απηή γηα λα απνθηήζνπκε ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ρξεηαδφκαζηε θαζψο κεγαιψλνπκε. ε αληίζεζε κε ηε γλσζηηθή λνεκνζχλε, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε καο δελ θαζνξίδεηαη απφ ηε γελεηηθή (Gray, 2009). Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δηαθέξεη κελ απφ ηα άιια είδε λνεκνζχλεο αιιά 

ζπλδέεηαη καδί ηνπο, δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν, αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο καο θαη κπνξεί θάπνηνο λα εθπαηδεπηεί ψζηε λα ηελ θαιιηεξγήζεη (Ashkanasy & 

Daus, 2005). Απνηειεί πξνέθηαζε ηεο θνηλσληθήο λνεκνζχλεο, έλλνηα πνπ εηζήγαγε ν 

Thorndike ην 1920 θαη ε νπνία δηαθέξεη απφ ηελ αθεξεκέλε ή ηελ αθαδεκατθή 

λνεκνζχλε (Πιαηζίδνπ, 2010). 

      Ο Goleman (1995) νξίδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζαλ ηελ ηθαλφηεηα πνπ 

έρεη ην άηνκν λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηφζν ηα δηθά ηνπ φζν θαη ησλ άιισλ, 

θαη παξάιιεια λα είλαη ζε ζέζε λα ηα ρξεζηκνπνηεί καδί κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ 

ζρέζεηο κε ζθνπφ ηελ  νκαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ησλ θνηλψλ ζηφρσλ, ε ηθαλφηεηα απηή δελ δηαθξίλεη κφλν ηνπο θνξπθαίνπο εγέηεο, 

αιιά επίζεο ζπλδέεηαη κε ηζρπξέο επηδφζεηο ζηελ εξγαζία. Καη’ άιινπο, απνηειεί κηα 

έκθπηε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά 
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ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα νδεγεί ζηελ επηηπρή αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

(Thompson, 2009). Οη Mayer θαη Salovey (1993) ζεσξνχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε κνξθή θνηλσληθήο επθπΐαο ηελ νπνία φπνηνο θαηέρεη είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνεί ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη ησλ άιισλ. Παξάιιεια είλαη ζε ζέζε λα 

θαζνδεγεί ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ (φπ. αλαθ. ζην Πιαηζίδνπ, 2010). Ο Bar-

On (2000) κηιάεη γηα ζπλαηζζεηηθή - θνηλσληθή λνεκνζχλε, ε νπνία απνηειεί 

ζπγθέληξσζε ζπλαηζζεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ βάζε ησλ νπνίσλ 

πξνζδηνξίδνπκε ην πφζν θαιά κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε  θαη λα εθθξάζνπκε ηνλ 

εαπηφ καο, πφζν θαηαιαβαίλνπκε ηνπο άιινπο θαη πφζν ζπλδεφκαζηε µε απηνχο, πφζν 

κπνξνχκε λα αληαπεμέιζνπλε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο πηέζεηο. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γλψζε 

εθαξκφδεηαη θαη αληαλαθιάηαη ζηε δσή καο (Macaleer & Shannon, 2002). Οη 

ζπλαηζζεκαηηθά επθπείο άλζξσπνη ππνζηεξίδνπλ νη Nelson θαη Low’s (2011) έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηνληαη επνηθνδνκεηηθά θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ζχλεζε θαη 

έηζη κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πξνζσπηθή, αθαδεκατθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπο αξηζηεία (νπ. αλαθ, ζην Ashworth, 2013).  

       Ζ ηθαλφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ άιισλ 

καο επηηξέπεη λα αιιειεπηδξνχκε απνηειεζκαηηθά, λα θαηαιαβαίλνπκε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη λα είκαζηε έηζη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνχκε, ηφζν ηε 

δηθή καο ζπκπεξηθνξά φζν θαη ησλ άιισλ (Feyerherm & Rice, 2002 ), ψζηε  λα 

πξνζαξκνδφκαζηε αλαιφγσο ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

αληηκεησπίδνπκε (Goleman, 2001). Οη  Law,Wong, Huang θαη Li (2008) ππνζηεξίδνπλ 

φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ γηλφκαζηε απνδεθηνί απφ ηνπο άιινπο θαη έηζη θεξδίδνληαο ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε απνηειεζκαηηθφηεξα.  

 

2.2 Μνληέια ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

       Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθία ηα κνληέια ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ηαμηλνκνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Σα κνληέια ηθαλφηεηαο ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζπλδπάδνληαο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο κε ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Πιαηζίδνπ, 2010). ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη 

ην κνληέιν ησλ Salovey, Mayer θαη Caruso. Σα κηθηά κνληέια ηα νπνία εξκελεχνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζπλδπάδνληαο κε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, θνηλσληθά επθπή 
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ζπκπεξηθνξά θαη ηε θχζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (Mayer, Roberts & Barsade, 

2008· Πιαηζίδνπ, 2010). ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα κνληέια ησλ Bar –On θαη 

Goleman. Σα κνληέια δηαθέξνπλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε. Σα κελ κηθηά κνληέια ζηεξίδνληαη ζηελ κέζνδν ηεο απηφ-αλαθνξάο, ηα δε 

κνληέια ηθαλνηήησλ δίλνπλ έκθαζε ζηελ αμία ησλ ηεζη αμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ κέζα 

απφ έξγα πνπ κεηξνχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν γίλεηαη ρξήζε ηεο ηθαλφηεηαο. 

 

2.2.1 Σν κνληέιν ησλ Mayer, Salovey & Caruso (1999) 

       Σν κνληέιν απηφ εμεηάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο έλα ζχλνιν 

γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ ππάξρεη ζηνπο αλζξψπνπο, ζε δηαθνξεηηθφ φκσο επίπεδν 

θαη ην νπνίν έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα δηεπζπληέο θαη εγέηεο. Οη Salovey θαη 

Mayer (1990, ζ. 189) φξηζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο «ηελ ηθαλόηεηα λα 

κπνξεί θάπνηνο λα παξαθνινπζεί θαη λα ξπζκίδεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη 

απηά ησλ άιισλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί σο νδεγό γηα ζθέςε θαη δξάζε».  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Salovey θαη Mayer (1990) 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο νκάδεο ηθαλνηήησλ: Αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (ησλ 

ηδίσλ θαη ησλ άιισλ), ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζθέςεο, 

θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηξφπν πνπ ζα 

εληζρχεη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο. Κάζε κία απφ ηηο 

παξαπάλσ νκάδεο πεξηγξάθνπλ ηθαλφηεηεο νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε. Σν κνληέιν επηθεληξψλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

αληηιακβάλεηαη, λα ελζσκαηψλεη, λα θαηαλνεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ.  

Όζνη άλζξσπνη δηαζέηνπλ πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δηαθξίλνληαη απφ πέληε 

θχξηεο δεμηφηεηεο: έρνπλ γλψζε ησλ δηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα δηαρεηξίδνληαη ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, επηδεηθλχνπλ επαηζζεζία πξνο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο ζπλαηζζεκαηηθά, είλαη ηθαλνί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα γηα λα ππνθηλήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

(Salovey & Mayer, 1990). 
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Με βάζε ηε ζεσξία ηνπο, γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο νη Mayer, 

Caruso θαη Salovey (1999) δεκηνχξγεζαλ έλα ηεζη γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

ην MSCEIT. Σν ηεζη απνηειείηαη απφ νθηψ έξγα ζπλνιηθά, ηα νπνία θαηαλέκνληαη αλά 

δχν ζηηο ηέζζεξεηο νκάδεο ηθαλνηήησλ νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε ηεο ζεσξίαο 

(Mayer, Caruso & Salovey, 2008). 

 

2.2.2 Σν κνληέιν ηνπ Bar-On (1997) 

      χκθσλα κε ηνλ Bar-On (1997, ζ. 14), ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί «κηα 

ζεηξά από κε γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο, ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα επηηύρεη ζηελ αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθώλ απαηηήζεσλ θαη 

πηέζεσλ». Σν κνληέιν πεξηγξάθεη αιιειέλδεηεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έμππλε ζπκπεξηθνξά, ε 

νπνία κεηξηέηαη κε απηναλαθνξά (Bar-On, 1997) θαη θαζνξίδνπλ ην πφζν 

απνηειεζκαηηθά θαηαλννχκε θαη εθθξάδνπκε ηνλ εαπηφ καο, θαηαλννχκε ηνπο άιινπο, 

ζρεηηδφκαζηε καδί ηνπο θαη αληηκεησπίδνπκε ηηο θαζεκεξηλέο αμηψζεηο (Bar-On, 2006). 

Σν λα είλαη θάπνηνο ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά επθπήο ζεκαίλεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα θαηαλνεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθθξάδεηαη απνηειεζκαηηθά, λα θαηαιαβαίλεη θαη λα 

αλαπηχζζεη ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο θαη λα αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζηηο 

θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο, πξνθιήζεηο θαη πηέζεηο (Bar-On, 2006). ην ζεκείν απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο απηνγλσζίαο ηνπ αηφκνπ λα γλσξίδεη ηα δπλαηά 

θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ θαη λα εθθξάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά δεκηνπξγηθά.  

Ο ίδηνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν δείθηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (EQ). Ο φξνο 

δειψλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή λνεκνζχλε ελ γέλεη, θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηε αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο λνεκνζχλεο ελφο 

αηφκνπ (Bar-On, 1997). Σα ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά επθπή άηνκα κπνξνχλ λα 

δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηηο πξνζσπηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

αιιαγέο, κε επειημία θαη πξαθηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ (Bar-On, 2006). 

      Ο Bar-On (1997) ππνζηήξημε φηη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κπνξεί λα 

κεηξεζεί φπσο ε γλσζηηθή λνεκνζχλε (IQ) κε έλα δείθηε κέηξεζεο ηεο. Σν κνληέιν 

ηνπ γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ρξεζηκνπνηεί έλα εξγαιείν ην 

EQ-i, (Emotional Quotient Inventory, Bar-On, 1997), έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν 



16 
 

απνηειείηαη απφ κηα ζχλζεηε θιίκαθα πέληε νκάδσλ θαη δεθαπέληε ππννκάδσλ θαη 

ζπλνιηθά 133 ζηνηρεία ηα νπνία εμεηάδνληαη ζε πεληάβαζκε θιίκαθα. Οη νκάδεο απηέο 

είλαη: νη ελδνπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο (Intrapersonal E.Q), νη δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο 

(Interpersonal E.Q), ε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο (Stress management), ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα (Adaptability E.Q), ε γεληθή δηάζεζε (General mood). 

Όπσο ππνζηεξίδεη ν Bar-On (1997), ηα άηνκα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πςειή επίδνζε 

ζην ηέζη EQ-i, κπνξνχλ λα πεηχρνπλ πςειή ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα, έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή επθπΐα.   

 

2.2.3 Σν κνληέιν ηνπ Daniel Goleman (1998) 

       Ο Goleman είλαη απηφο πνπ βνήζεζε ψζηε ε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο λα γίλεη θαηαλνεηή ζην πιαηχ θνηλφ. Ο Goleman (1998) ππνζηεξίδεη κε ην 

κνληέιν ηνπ φηη ε επηηπρία ησλ αηφκσλ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ εμππλάδα ηνπο 

αιιά θαη απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζχλε. Μάιηζηα ν ίδηνο πηζηεχεη φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη έλα είδνο λνεκνζχλεο ην νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα δηδάζθεηαη (Goleman, 1998). Καη απηφ δηφηη ηα άηνκα 

γελληνχληαη κε κηα γεληθή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ε νπνία θαζνξίδεη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο γηα κάζεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ (Goleman, 1998). 

Σν κνληέιν ζηελ αξρηθή ηνπ έθδνζε απνηεινχληαλ απφ πέληε νκάδεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ (Goleman, 1998): 

 Σελ απηνεπίγλσζε (self-awareness), ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα αλαγλσξίδεη  

έλα ζπλαίζζεκα, λα απηναμηνινγείηαη θαη λα έρεη απηνπεπνίζεζε. 

 Σελ απηνδηαρείξηζε (self-regulation), ηελ ηθαλφηεηα λα έρεη απηνέιεγρν, 

αμηνπηζηία, επζπλεηδεζία θαη λέεο ηδέεο – θαηλνηνκίεο. 

 Κίλεηξα (motivation), είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηάζε θάπνηνπ λα θαζνδεγεί ή λα 

δηεπθνιχλεη, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Πεξηιακβάλεη ηελ αηζηνδνμία, ηε 

δέζκεπζε, ηελ πξσηνβνπιία. 

 Δλζπλαίζζεζε (empathy), ε δπλαηφηεηα λα θαηαλννχκε ηνπο άιινπο, λα 

αλαπηχζζνπκε ηνπο άιινπο, πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ εμππεξέηεζε θαη ε 

πνιηηηθή επίγλσζε. 
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 Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο (social skills), φπσο ε επηθνηλσλία, ην λα εκπλένπκε θαη 

λα θαζνδεγνχκε ηνπο άιινπο, ην θηίζηκν δεζκψλ, ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, ε 

ρξήζε δηπισκαηίαο ψζηε λα πείζνπκε.  

Σν κνληέιν ηνπ Goleman (2001) ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ρσξίδεηαη ζε δχν είδε 

ηθαλνηήησλ (Πίλαθαο 1). Σηο πξνζσπηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο. Οη πξν-

ζσπηθέο ηθαλφηεηεο αθνξνχλ ην άηνκν, ελψ νη θνηλσληθέο ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε 

ηνπο άιινπο. Σν θάζε είδνο ηθαλνηήησλ απνηειείηαη απφ δχν νκάδεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο απνηεινχληαη απφ ηελ 

απηεπίγλσζε (Self-Awareness) θαη ηελ απηνδηαρείξηζε  (Self-Management), ελψ νη 

θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο απνηεινχληαη απφ ηελ θνηλσληθή επίγλσζε (Social Awareness) 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ (Relationship Management). πλνιηθά νη ηέζζεξεηο 

απηέο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο πεξηιακβάλνπλ είθνζη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, φπσο αλαθέξεη ν Goleman (2001) ζην επίπεδν ηνπ εαπηνχ, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή απηεπίγλσζε θαλεξψλεη ηε ζεκαζία ηνπ λα αλαγλσξίδεη  ην άηνκν ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη πψο απηά επηδξνχλ ζηελ απφδνζε ηνπ. Παξάιιεια βειηηψλεη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ. Έρνληαο ζπλαηζζεκαηηθή απηεπίγλσζε κπνξνχκε λα 

απηφ-αμηνινγεζνχκε,  λα αληηιεθζνχκε δειαδή ηα δπλαηά καο ζεκεία θαη ηηο 

αδπλακίεο καο. Σα άηνκα κε ηε δεμηφηεηα απηή επηδηψθνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

καζαίλνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο θαη γλσξίδνπλ πνηα ζηνηρεία ηνπο πξέπεη λα βειηηψζνπλ 

θαη πφηε λα αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλεξγαζίεο. 

      Μάιηζηα, ν Boyatzis (1982) ππνζηεξίδεη φηη ε αθξηβήο απηναμηνιφγεζε είλαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα λα έρνπκε αλψηεξε απφδνζε. Ζ απηνπεπνίζεζε αθνξά ηε ζηγνπξηά 

πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Μάιηζηα ε απηνπεπνίζεζε απνηειεί έλαλ 

πξνγλσζηηθφ δείθηε ηεο απφδνζεο, ηζρπξφηεξν απφ ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ πνπ 

απνθηήζεθαλ απφ πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε (Saks, 1995 νπ. αλαθ. ζην Goleman, 

2001). Ο απηνέιεγρνο σο ηθαλφηεηα εκθαλίδεηαη φηαλ βξηζθφκαζηε ζε θαηαζηάζεηο 

πίεζεο θαη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα απνζπληνληζκνχ. Έηζη κπνξνχκε λα παξακέλνπκε 

ςχρξαηκνη θαη λα κείλνπκε πξνζεισκέλνη ζην ζηφρν καο. Ζ εκπηζηνζχλε ζρεηίδεηαη κε 

ην λα θάλνπκε γλσζηέο ηηο αμίεο καο, ηηο αξρέο καο θαη ηα ζρέδηα καο, αιιά θαη λα 

ιεηηνπξγνχκε ζχκθσλα κε απηά, λα παξαδερφκαζηε ηα ιάζε καο αιιά θαη ηα ιάζε ησλ 

άιισλ. Μάιηζηα αλ απνπζηάδεη ε εκπηζηνζχλε, ππνζηεξίδεη ν Goleman, απηφ κπνξεί 

λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ απφδνζε καο. Ζ επζπλεηδεζία αθνξά ηε αλάιεςε επζπλψλ 

θαη ησλ δεζκεχζεσλ ζηελ πξνζήισζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ζ δεμηφηεηα ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο καο θάλεη λα είκαζηε δεθηηθνί ζε λέεο πιεξνθνξίεο θαη λα 
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αιιάδνπκε ηηο παιηέο ζπλήζεηεο, λα κπνξνχκε λα ζθεθηφκαζηε έμσ απφ ηα ζηελά 

πιαίζηα θαη εθαξκφδνληαο λέεο ηδέεο λα πεηπραίλνπκε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σν 

θίλεηξν επίηεπμεο αθνξά ηελ πξνζπάζεηα γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ. Ζ 

αλάιεςε ξίζθνπ, κέζσ ηεο επίηεπμεο πξνθιεηηθψλ ζηφρσλ, ε ππνζηήξημε θαηλνηνκηψλ 

θαη ε αηζηνδνμία γηα ζεηηθή αληίδξαζε αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο απνηπρίαο απνηεινχλ 

ζηνηρεία ηεο αλάιεςεο ξίζθνπ. Ζ πξσηνβνπιία καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνιακβάλνπκε ηα γεγνλφηα πξηλ απηά εθδεισζνχλ. Αμηνπνηνχκε ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη πξηλ ηηο αληηιεθζνχλ νη άιινη θαη έηζη πεηπραίλνπκε πεξηζζφηεξνπο 

ζηφρνπο απφ απηνχο πνπ αξρηθά ζέζακε. 

       ην επίπεδν νη άιινη, κε ηελ θνηλσληθή ηθαλφηεηα, ην άηνκν πνπ ηε δηαζέηεη έρεη 

ηηο ηθαλφηεηεο ηεο  θνηλσληθήο επίγλσζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ. Ζ 

θνηλσληθή επίγλσζε πεξηιακβάλεη: ηελ ελζπλαίζζεζε, ε νπνία καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα αληηιακβαλφκαζηε ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. Έηζη 

κπνξνχκε λα εξκελεχνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα απφ ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά κελχκαηα πνπ 

ιακβάλνπκε θαη λα αληηιακβαλφκαζηε ηη ρξεηάδνληαη νη άιινη, βνεζψληαο ηνπο. 

      Ο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ εμππεξέηεζε, αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα 

αλαγλσξίδνπκε ηηο αλάγθεο θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ άιισλ αθφκα θαη αλ δελ 

εθδειψλνληαη. θνπφο καο θπζηθά είλαη λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο απηέο ή λα 

θαηαζηείινπκε ηηο αλεζπρίεο ησλ αηφκσλ δξψληαο ζπκβνπιεπηηθά. Απηφ, ζε 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, δξα επ’ σθειεία καο.  

Σέινο, ε νξγαλσηηθή επίγλσζε, αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπκε ηα 

δηάθνξα δίθηπα πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηηο νκάδεο ελφο νξγαληζκνχ αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ ξφιν πνπ επηηεινχλ.  

Ζ δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ πεξηιακβάλεη νθηψ ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ. Αλαιπηηθφηεξα 

ε αλάπηπμε ησλ άιισλ σο ηθαλφηεηα, καο επηηξέπεη λα εληνπίδνπκε ηηο αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο ησλ άιισλ ψζηε απηνί λα βειηηψλνληαη ππνζηεξίδνληαο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. Ζ 

ηθαλφηεηα απηή είλαη απαξαίηεηε ψζηε ηα άηνκα λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξα.   

Ζ επηξξνή είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα γίλεηαη πεηζηηθφ. Σν άηνκν κε ηελ 

ηθαλφηεηα απηή πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο άιινπο ψζηε λα νινθιεξσζνχλ νη 

ζπιινγηθνί ζηφρνη. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην άηνκν θάλεη ρξήζε θαη ηεο έκκεζεο επηξξνήο 

ψζηε λα πεηχρεη ηελ ζπγθαηάζεζε θαη ηελ αξσγή ησλ άιισλ (Πιαηζίδνπ, 2010). 
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Πίλαθαο 1: Σν κνληέιν ηνπ Goleman γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή επάξθεηα                 

(Goleman, 2001, ζ. 28). 

 εαπηόο Άιινη  

 Πξνζσπηθή ηθαλόηεηα Κνηλσληθή ηθαλόηεηα 

Αλαγλψξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ 

Απηεπίγλσζε 

πλαηζζεκαηηθή 

απηεπίγλσζε 

Αθξηβήο απηναμηνιφγεζε 

Απηνπεπνίζεζε 

Κνηλσληθή επίγλσζε 

Δλζπλαίζζεζε 

Πξνζαλαηνιηζκφο πξνο 

ηελ εμππεξέηεζε 

Οξγαλσηηθή επίγλσζε 

Ρχζκηζε 

ζπλαηζζεκάησλ 

Γηαρείξηζε εαπηνύ 

Απηνέιεγρνο 

Αμηνπηζηία 

Δπζπλεηδεζία 

Πξνζαξκνζηηθφηεηα 

Κίλεηξν επίηεπμεο 

Πξσηνβνπιία 

Γηαρείξηζε ζρέζεσλ 

Αλάπηπμε ησλ άιισλ 

Δπηξξνή  

Δπηθνηλσλία  

Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ  

Ζγεηηθή ηθαλφηεηα 

Γεκηνπξγία δεζκψλ 

Οκαδηθφηεηα & 

ζπλεξγαζία  

 

Ζ επηθνηλσλία, ε απνζηνιή θαη ιήςε μεθάζαξσλ κελπκάησλ δεκηνπξγεί θιίκα 

δηαθάλεηαο θαη απνηειεί κηα απφ ηηο ζπληζηακέλεο ηεο επηηπρίαο ησλ νξγαληζκψλ. Ζ 

ηθαλφηεηα απηή καο βνεζά ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα καο θαη 

ησλ άιισλ, λα πξνσζνχκε ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία, λα είκαζηε θαινί αθξναηέο, λα 

είκαζηε ζεηηθνί ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, λα δερφκαζηε θαη θαιά θαη άζρεκα λέα. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν πγηήο δηάινγνο ρσξίο παξνξκεηηθά μεζπάζκαηα.  
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Ζ δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ σο ηθαλφηεηα απαηηεί  ηθαλφηεηεο δηπισκαηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ δχζθνισλ αλζξψπσλ, κε ελδπλάκσζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηελ επηδίσμε 

ιχζεσλ απνδεθηψλ απφ φινπο.  

Ζ εγεηηθή ηθαλφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα εκπλέεη ηνπο άιινπο ψζηε 

λα εξγαζηνχλ γηα έλα θνηλφ ζθνπφ φινη καδί. Σν άηνκν πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα απηή, 

πξνθαιεί ηνλ ελζνπζηαζκφ ψζηε λα πεηχρεη ην θνηλφ φξακα, θαζνδεγψληαο ηα κέιε ηεο 

νκάδαο θαη απνηειψληαο ν ίδηνο ην παξάδεηγκα.  

Καηαιχηεο αιιαγψλ,  κε ηελ ηθαλφηεηα απηή ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη 

πφηε ρξεηάδεηαη λα γίλεη κηα αιιαγή, λα δηψρλεη ηα εκπφδηα ηα νπνία ηελ εκπνδίδνπλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, λα ακθηζβεηεί ηηο θαηεζηεκέλεο θαηαζηάζεηο, θαη λα ελεξγνπνηεί γηα 

ην ζθνπφ απηφ θαη ηνπο άιινπο. Ζ δεκηνπξγία δεζκψλ σο ηθαλφηεηα αθνξά ην θηίζηκν 

ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. ηφρν απνηειεί ε 

δηθηχσζε κε ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη θαιήο ζέιεζεο.  Παξάιιεια αλαπηχζζνληαη 

θαη θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εγέηε θαη ζπλεξγαηψλ (Πιαηζίδνπ, 2010).   

Σέινο ε νκαδηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία σο ηθαλφηεηα, αθνξά ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζηελ εξγαζία θαη ε 

αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ απαηηεί εμηζνξξφπεζε απφ κέξνπο ηνπ εγέηε 

(Πιαηζίδνπ, 2010). Ο ζεβαζκφο, ε παξνρή βνήζεηαο, ε ζπλεξγαηηθφηεηα εθ κέξνπο ηνπ 

εγέηε, σζεί ηνπο άιινπο λα εξγαζηνχλ κε ελζνπζηαζκφ θαη λα δεζκεπζνχλ γηα ην θνηλφ 

ζθνπφ. Ζ ζεηηθή δηάζεζε ηνπ εγέηε ε νπνία δηαρέεηαη ζηνπο άιινπο νδεγεί ζε θαιά 

απνηειέζκαηα. 

       Γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επάξθεηαο ηνπ αηφκνπ κε βάζε ην  κνληέιν 

ηνπ Goleman ρξεζηκνπνηείηαη ην Emotional Competence Inventory 360 test (ECI 360, 

Boyatzis, Goleman & Rhee, 2000, νπ. αλαθ. ζην Πιαηζίδνπ, 2010). Με ην εξγαιείν 

απηφ κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ απφδνζε ηνπ αηφκνπ ζηελ εξγαζία. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε κε εηεξναλαθνξέο, αλ έλα άηνκν ή έλαο νξγαληζκφο έρεη πεξηνρέο κε 

ρακειή ζπλαηζζεκαηηθή επάξθεηα θαη ηηο νπνίεο πξέπεη λα αλαπηχμεη ψζηε λα απμήζεη 

ηελ απφδνζε ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.  
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2.3 πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα άηνκα, ηηο νκάδεο θαη ηνπο  

νξγαληζκνύο 

       Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα εληνπίδεη θαη 

λα αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηφζν ζηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη ζηνπο άιινπο, 

θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα λα θαηαλνεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα 

(Ashkanasy & Daus, 2005). Σα άηνκα πνπ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή επθπΐα θαηαλννχλ ηη 

ζέινπλ νη άιινη, είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηα δηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα, κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ςχρξαηκα, λα κελ αγρψλνληαη θαη έρνπλ 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο (Stein & Book, 2000).  

Ζ αθξηβήο εθηίκεζε θαη ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ελφο αηφκνπ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηνπο αλζξψπνπο ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο άιινπο ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (George, 2000). Καη 

απηφ δηφηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πεξηιακβάλεη θάηη παξαπάλσ απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα. Αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ δηθψλ καο δηαζέζεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη απηά ησλ άιισλ αηφκσλ (George, 2000).  

        Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ νκάδσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηθαλφηεηα 

ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλαπηχζζνληαη 

ε εκπηζηνζχλε, ε ηαπηφηεηα ηεο νκάδαο, θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Έηζη κπνξεί 

λα απμεζεί ζην αλψηεξν επίπεδν ε ζπλεξγαζία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νκάδσλ 

(Druskat & Wolff, 2001). Απηφ δελ ζεκαίλεη βέβαηα φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

ηεο νκάδαο απνηειεί ην ζχλνιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ αηφκσλ ηα 

νπνία απνηεινχλ ην δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ ή ησλ νκάδσλ (Druskat & Wolff, 2001). 

Οη Druskat θαη Wolff (2001) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ 

νκάδσλ ιεηηνπξγεί κέζσ δχν κεραληζκψλ: α) ηα πνιηηηζηηθά πξφηππα ηεο νκάδαο 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμεγείηαη θαη απαληάηαη ε ζπκπεξηθνξά ζην 

ζπλαίζζεκα θαη β) ε ζπλαηζζεκαηηθή επίγλσζε παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

ζέκαηα ζηα νπνία ίζσο ρξεηάδεηαη λα επηθεληξσζεί ε νκάδα. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε παξέρεη ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηελ ηθαλφηεηα λα νξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

νκάδαο σο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο (George, 2000). Παξάιιεια ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηφζν ησλ αηφκσλ φζν θαη ησλ 

νξγαληζκψλ, παίδνπλ ξφιν νη ζρέζεηο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη κέζα ζηνπο 

νξγαληζκνχο είηε ηππηθά είηε άηππα (Cherniss, 2001). 
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Οη νκάδεο έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο φπσο ηα άηνκα: απηνγλσζία ηεο νκάδαο, 

απηνδηαρείξηζε ηεο νκάδαο, θνηλσληθή επίγλσζε ηεο νκάδαο θαη  ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζρέζεσλ ηεο (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2002), κε ηελ νκάδα λα έρεη επηπιένλ ηελ  

ηθαλφηεηα ηεο επίγλσζεο ηεο νκάδαο απφ ηα κέιε, ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απφ ηα 

κέιε θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηεο νκάδαο σο ηθαλφηεηεο (Druskat & Wolff, 2001).  

Ο Stein (2009) πξνζδηνξίδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ νξγαληζκψλ σο ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νξγαληζκψλ γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ αιιαγψλ θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ππάξρεη ε επζχλε ηφζν γηα ηνπο πειάηεο 

ηνπο, φζν θαη γηα ην πξνζσπηθφ, ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ θνηλσλία. 

ε πνιινχο νξγαληζκνχο ππάξρεη ε πίζηε ζην κχζν ηεο νξζνινγηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ή φηη θάπνηνο κπνξεί λα αςεθήζεη ηα πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά ηε 

ιήςε επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ (George, 2000· Goleman, 1995). Γεληθά κπνξνχκε 

λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε επηδξά ζηελ απφδνζε ησλ 

νξγαληζκψλ κέζσ ηνκέσλ φπσο: ηελ νκαδηθφηεηα, ην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε 

δέζκεπζε ηνπο, ηελ θαηλνηνκία θ.ι.π. (Cherniss, 2001).  

 

2.4 πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη εγεζία 

       Γηα λα είλαη απνδνηηθφο ν εγέηεο ζε φια ηα επίπεδα πξέπεη πέξα απφ ηελ γλσζηηθή 

λνεκνζχλε λα έρεη θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Thompson, 2009).  Ο Thompson 

(2009) ππνζηεξίδεη φηη αλ ζηελ εγεηηθή νκάδα θαη ζηνλ νξγαληζκφ έρεη αλαπηπρζεί 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηφηε αλαπηχζζεηαη ηζρπξή αληίζηαζε ζην ζηξεο αιιά θαη 

κπνξεί λα αλαθάκπηεη γξήγνξα απφ ην άγρνο πνπ πξνθαιεί κεηαμχ άιισλ θαη 

ππνβάζκηζε ησλ επηδφζεσλ. Οη εγέηεο πξέπεη λα είλαη άξηζηνη ζην ρηίζηκν ζρέζεσλ κε 

δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο θαη νκάδεο, εηδηθά κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο 

ίδηνπο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ίζεο 

αμίαο, ίζσο θαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ θαηνρή ησλ θαιχηεξσλ ηδεψλ (Fullan, 2001). 

Δμάιινπ φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Goleman, θαη ζπλεξγάηεο, (2002, ζ.195) «ηα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη κεηαδνηηθά, είλαη ινηπόλ θπζηθό όινη λα παξαηεξνύλ κε πεξηζζή 

πξνζνρή ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ εγέηε ηνπο». Ο Goleman ζεκείσζε 

φηη νη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο έρνπλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη απηφ δελ είλαη άιιν 

απφ ην πςειφ επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Καη απηφ δηφηη νη εγέηεο κε 

πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ 
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ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο, λα απνηεινχλ ηνλ νδεγφ 

φηαλ απαηηείηαη ψζηε απηνί λα απνδίδνπλ θαιά, θαη απνηεινχλ έκπλεπζε γηα ηνπο 

άιινπο (Goleman, 1998). Οη ζπλαηζζεκαηηθά επθπείο εγέηεο είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζαξκφδνληαη, έηζη άιινηε είλαη ζπλεξγαηηθνί, άιινηε νξακαηηζηέο θαη άιινηε 

δηαηάδνπλ (Goleman, et.al. 2002). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζεσξείηαη ζήκεξα κηα 

ζεκαληηθή έλλνηα ηελ νπνία νη εγέηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ, ψζηε νη 

νξγαληζκνί ηνπο νπνίνπο δηνηθνχλ λα είλαη επηηπρεκέλνη (Goleman, 2001).  

Έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία (Boyatzis, 

2006). ε απηφ ζπκθσλνχλ θαη νη Prati θαη ζπλεξγάηεο (2003) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη κε ηε ραξηζκαηηθή εγεζία θαη ηα 

πςειά επίπεδα απφδνζεο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη 

απηφ ηζρχεη θαη ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ George (2000) αλαθέξεη ηέζζεξηο πηπρέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, νη 

νπνίεο παξέρνπλ ζηελ εγεζία ηε δπλαηφηεηα λα παξαθηλήζεη θαη λα αιιάμεη ηα κέιε 

ηεο νκάδαο. Ζ πξψηε πηπρή αθνξά ηελ αθξηβή εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

άιισλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή απεηθφληζε ησλ πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Απηή ε 

δπλαηφηεηα αθνξά ηελ απηνγλσζία ηνπ εγέηε. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ επηηξέπεη ζηα άηνκα λα 

θαζηεξψζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο. Ζ δεχηεξε 

αθνξά ηε δπλαηφηεηα ηνπ εγέηε λα πξνβιέπεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Απηφ βνεζά ηνλ εγέηε ζην λα κπνξέζεη λα ξπζκίζεη θαη λα 

δηαρεηξηζηεί ην ζπλαίζζεκα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ. Ζ ηξίηε πηπρή αθνξά ηε ρξήζε 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ νη ζπλαηζζεκαηηθά επθπείο εγέηεο 

αλαγλσξίδνπλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο είλαη ρξήζηκα ψζηε λα επεξεάζνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. Ζ ηέηαξηε πηπρή ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εγέηε. Ο Goleman (2001) ππνζηεξίδεη φηη ν εγέηεο σο θαηαιχηεο 

αιιαγψλ πξνθαιεί ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα 

ψζηε λα πεηχρνπλ θαιχηεξε απφδνζε, κε απνηέιεζκα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε  

εξγαζία ηνπο. 

Ζ επειημία ζηνλ ηξφπν ζθέςεο πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

δηεπθνιχλεη ηνπο εγέηεο λα δνχλε ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 
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πιεξνθνξηψλ, θαη έηζη κπνξνχλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πψο ηα ζέκαηα είλαη 

αιιειέλδεηα (George, 2000).  

Καηαιήγνληαο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη εηδηθά 

ζηε δηνίθεζε δε ζεκαίλεη φηη θάπνηνο πξέπεη λα είλαη επράξηζηνο ζπλέρεηα. Τπάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη εγέηεο πξέπεη λα ζπγθξνπζηνχλ. 

 

2.5 πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη απόδνζε ζηελ εξγαζία 

       Πνιιέο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζπζρέηηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

κε ηελ  απφδνζε ησλ αηφκσλ θαη ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία (Abraham, 1999· Bar-On, 

2000· Brackett, Mayer & Warner, 2004· Law, Wong & Song, 2004). Δπηπιένλ, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη αλαδεηρζεί ζε κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δνκέο ηεο 

θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαη απνηειεί έλα ζεκειηψδεο ζηνηρείν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εγεζία (Prati et al., 2003). Οη ζπλαηζζεκαηηθά επθπείο εγεζίεο 

απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ δεκηνπξγία ηέηνηνπ θιίκαηνο ζηελ εξγαζία, ψζηε νη 

εξγαδφκελνη λα ελζαξξχλνληαη θαη λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ  ζα πεηχρνπκε ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ (Goleman, 2001).  

      Ζ George (2000) ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα κε ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

κπνξνχλ θαη  εθπιεξψλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κέζσ πςεινχ επηπέδνπ απφδνζεο ζηελ 

εξγαζία. Σα άηνκα κε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θεξδίδνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπο κπνξνχλ κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ λα νδεγήζνπλ φιε ηε δνκή 

ηνπ νξγαληζκνχ ζε κεγαιχηεξε απφδνζε, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο αιιεινεμαξηψκελσλ 

εξγαδνκέλσλ (Law et al., 2008). Οη ίδηνη κάιηζηα ζεσξνχλ φηη ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ 

λα ρξεζηκνπνηεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ γηα λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ζα έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε ησλ αηφκσλ. Βέβαηα φπσο ππνζηήξημαλ άιινη 

εξεπλεηέο (Goleman, 1998· Mayer et al., 2000· Murphy, 2006) ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί ην εξγαιείν κε ην νπνίν ζα  πξνβιέςνπκε ηελ 

απφδνζε ζηελ εξγαζία, αιιά παξέρεη ζην άηνκν νξηζκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία ζηελ εξγαζία. 

Σν πςειφ επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθφ ζηε 

δεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ, παξάιιεια 

εληζρχεη ην άηνκν κε ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζε πεξηπηψζεηο 
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ζπγθξνχζεσλ (Murphy, 2006). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, σο εθ ηνχηνπ, επηηξέπεη 

ζηνπο εγέηεο ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ψζηε λα 

νδεγεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ (George, 2000).  

Όηαλ νη εγέηεο γλσξίδνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, κπνξεί λα είλαη ζε 

θαιχηεξε ζέζε λα πξνζεγγίζνπλ ηα πξνβιήκαηα κε επειημία, λα εμεηάζνπλ 

ελαιιαθηηθά ζελάξηα θαη λα απνθεχγνπλ αλεπηζχκεηεο δπζθακςίεο ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπ εγέηε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο. Παξάιιεια ν εγέηεο παξαθηλεί ηα κέιε ηεο 

νκάδαο γηα ζπιινγηθή δξάζε θαη δηεπθνιχλεη ηηο ζρέζεηο ππνζηήξημεο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο (Prati et al., 2003). 

Οη εθπαηδεπηηθνί κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζνπλ, λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη 

έηζη είλαη ζε ζέζε λα εμαιείςνπλ ηα εκπφδηα πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη θαη λα 

πξνσζήζνπλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο ζε ζρέζε κε εθείλνπο κε ρακειή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε (Anari, 2011), θαη’ επέθηαζε ηζρχεη θαη γηα ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαζψο ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νη δηεπζπληέο είλαη εθπαηδεπηηθνί. 

Οη δηεπζπληέο κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε επηηπρία 

ζηελ εγεζία ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο πνπ έρνπλ ρακειή 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Mills & Rouse, 2009· Moore, 2009). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ελφο θαινχ δηεπζπληή θαη ελφο 

εμαηξεηηθνχ δηεπζπληή. Δθείλνη πνπ είλαη εμαηξεηηθνί, αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δείρλνπλ πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο καζεηέο θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπλδένληαη κε ηνλ θάζε έλα μερσξηζηά (Noe, 2012). 

Οη δηεπζπληέο νη νπνίνη έρνπλ εγεηηθέο αξεηέο απνηεινχλ κηα ζπλεθηηθή δχλακε, 

θαζνδεγνχλ θαη ζέβνληαη ηνπο άιινπο θαη δίλνπλ ζεκαζία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

(Marzano, 2003). Ο δηεπζπληήο εγέηεο απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ν νπνίνο επεξεάδεη 

ηα θίλεηξα θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ (Moore, 2009). Ο Moore (2009) 

ππνζηεξίδεη φηη ε ζρνιηθή εγεζία επηδξά ζηελ ζρνιηθή νξγάλσζε, ζην ήζνο ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζην εζηθφ θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηηο κε ζπρλέο αιιαγέο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηε δέζκεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζθνπφ ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

επηπιένλ εξγαζία θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έλαο ζπλαηζζεκαηηθά 
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επθπήο δηεπζπληήο γλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, ηε ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ ψζηε λα 

ζπκπεξηθέξεηαη ινγηθά, θαηαλνεί πνηεο είλαη νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη ιέμεηο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζε δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο, γλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ ζρέζεσλ θαη πψο 

λα ηηο αλαπηχζζεη θαη ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ δελ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

πξφθιεζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Moore, 2009). 

Oη Mills θαη Rouse (2009) θαηέιεμαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ γηαηί έηζη είλαη ζε 

ζέζε λα αιιειεπηδξνχλ αιιά θαη εγνχληαη πην απνηειεζκαηηθά. Ζ ηθαλφηεηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ δηεπζπληψλ πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ δηεπζπληψλ κέζσ 

ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο (Ashworth, 2013· Mills & Rouse, 2009) ψζηε απηνί λα 

γίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξνη, αιιά πξέπεη νη ηθαλφηεηεο απηέο λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη 

ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο (Mills & Rouse, 2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3.Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

3.1 Δηζαγσγή - νξηζκόο 

      χκθσλα κε ηνλ Locke (1976) ε ηθαλνπνίεζε ελφο αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

είλαη κηα ζεηηθή, επράξηζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο 

εθηίκεζεο πνπ έρεη απηφ ην άηνκν γηα ηελ εξγαζία ηνπ. Οη Miller, Mire θαη Kim (2009) 

ζπκθσλνχλ κε ηνλ νξηζκφ απηφ ραξαθηεξίδνληαο ηνλ, σο ην απαξαίηεην ζπζηαηηθφ πνπ 

απαηηείηαη γηα λα πεξηγξάςνπκε ηη ελλννχκε ψζηε λα νηθνδνκήζνπκε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Μπνξεί λα ιερζεί φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

γίλεηαη αληηιεπηή σο ε ςπρνινγηθή δηάζεζε πνπ νη άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ ζηελ 

εξγαζία ηνπο (Schultz, 1982). χκθσλα κε ηνπο Bindhu θαη Sudheeshkumar (2006), ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έγθεηηαη ζην γεληθφ ζπλαίζζεκα ηνπ αηφκνπ γηα ηε θχζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπ. Άξα ην ηθαλνπνηεηηθφ γεληθφ ζπλαίζζεκα πνπ νθείιεηαη ζηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο νδεγεί ην άηνκν ζην λα ληψζεη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.  

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ε νπνία πξνθχπηεη, απφ απηφ πνπ ν 

εξγαδφκελνο αμηνινγεί θαη πεξηκέλεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ (Olsen, 1993 φπ. αλαθ. ζην 

Kappagoda, 2011). Γηα ηνπο George θαη Jones (1996), ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

απνηειεί έλα ζχλνιν απφ ζπλαηζζήκαηα θαη πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη γηα 

ηελ εξγαζία ηνπο.    

       Ο Herzberg (1968) (ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ) απέδσζε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ζε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο πεξηέγξαςε κε ηνλ φξν 

«παξαθηλεηέο». Πέληε είλαη νη  παξάγνληεο απηνί θαηά ηνλ Herzberg νη νπνίνη θαη 

απνηεινχλ ηνπο παξαθηλεηέο δειαδή ηνπο παξάγνληεο ε παξνπζία ησλ νπνίσλ απμάλεη 

ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη: ε επίηεπμε θαη ε 

αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία απηή θαζεαπηή, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα 

αλέιημεο. Τπάξρνπλ φκσο, θαηά ηνλ ίδην θαη παξάγνληεο εμσηεξηθνί νη νπνίνη, φηαλ 

απνπζηάδνπλ απνηεινχλ πηζαλφηαηα ηηο αηηίεο πξφθιεζεο δπζαξέζθεηαο απφ ηελ 
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εξγαζία. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη: νη απνδνρέο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε πνιηηηθή 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο, ε επνπηεία θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 

3.2 Γηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

       Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο. Κάπνηεο απφ ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζρεηίδνληαη, κε ην άηνκν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

φπσο: ε ειηθία, ε εκπεηξία, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία απηή θαζεαπηή, ε αληίιεςε 

ηνπ αηφκνπ φηη ε εξγαζία ηνπ είλαη παξαγσγηθή θαη θάπνηεο κε ην εξγαζηαθφ πιαίζην 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη: ην νξγαλσηηθφ θιίκα, ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, ηηο ακνηβέο, 

ηηο ζπλζήθεο  εξγαζίαο (θσηηζκφο, αεξηζκφο, ζφξπβνο), νη δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ εθηίκεζε πνπ απνιακβάλεη, ηελ 

θαηάιεςε ζέζεσλ επζχλεο θαη επηξξνήο (Antoniou, 2009· Bota, 2012). Όιεο απηέο νη 

δηαζηάζεηο επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη θάζε κία απφ απηέο 

ζπκβάιιεη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

(Bota, 2012). Ζ απφδνζε ζηελ εξγαζία απμάλεη φζν απμάλεη ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη κάιηζηα φζν πην πεξίπινθε είλαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο (κεραληθνί, 

εθπαηδεπηηθνί) ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο ζε ζχγθξηζε κε 

ιηγφηεξν πεξίπινθεο ζέζεηο εξγαζίαο (εξγάηεο) (Judge, Thoresen, Bono & Patton, 

2001). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο θαη ε ππνζηήξημε πνπ απηή παξέρεη ζηνπο 

πθηζηακέλνπο, ε παξνρή απηνλνκίαο κε ιηγφηεξε επνπηεία απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δηνίθεζεο, είλαη παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Warr, 

2007).  

Πνηεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην 

εξγαζηαθφ πιαίζην, επηδξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα 

εμεηαζζεί ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά απφ ζπκπεξηθνξέο ζην ρψξν 

εξγαζίαο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ (1) ηελ παξνπζία ζηελ εξγαζία δειαδή ην φηη νη 

εξγαδφκελνη δελ απνπζηάδνπλ ζπρλά απφ ηελ εξγαζία ηνπο φζν κεγαιχηεξε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ληψζνπλ ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, ηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη απφ ηε ζπλνιηθή πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε, (2) ηελ απφθαζε γηα 

αιιαγή εξγαζίαο, ε νπνία ιακβάλεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν εξγαδφκελνο δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Βέβαηα απηφ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 
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επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Όηαλ βξηζθφκαζηε ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

αλάθακςεο θαη ρακειήο αλεξγίαο ε αιιαγή απηή είλαη επθνιφηεξε, (3) ηελ απφθαζε 

γηα ζπληαμηνδφηεζε, παξφιν πνπ ν εξγαδφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαηείλεη ηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπ βίν, φηαλ ν εξγαδφκελνο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ, 

(4) ηελ δέζκεπζε ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεηαη απφ ηελ 

δέζκεπζε ζηνλ νξγαληζκφ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αγάπε γηα ηελ εξγαζία καο 

(affective commitment). Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ε αγάπε γηα ηελ εξγαζία 

(affective commitment) αιιειεπηθαιχπηνληαη αιιά  δηαθέξνπλ ελλνηνινγηθά. Ζ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ αηφκνπ ή ζην ξφιν 

ηνπ, ελψ ε αγάπε γηα ηελ εξγαζία ζηνλ νξγαληζκφ, (5) ηελ απμεκέλε απφδνζε ζηελ 

εξγαζία, θαζψο ηα δπζαξεζηεκέλα απφ ηελ εξγαζία ηνπο άηνκα ηείλνπλ λα έρνπλ θαθέο 

επηδφζεηο εμαηηίαο αληηπαξαγσγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ επηδεηθλχνπλ (π.ρ. ζπδεηνχλ ελ 

ψξα εξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα άζρεηα κε ηελ εξγαζία ζέκαηα) θαη (6) ηηο 

θαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη ηελ αγέλεηα ζην ρψξν εξγαζίαο ε νπνία 

πξνθαιεί επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα, εηδηθά φηαλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ  επηθεθαιή ζην 

ρψξν εξγαζίαο (Cramer, 1996· Hanisch & Hulin, 1990· Judge & Hulin, 1991· Κάληαο, 

1998· Meyer & Allen, 1991· Morrison, 2008·  MountIlies & Johnson, 2006· Scott & 

Taylor, 1985). 

       Μηα πιήξεο ηαμηλφκεζε ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, δίδεηαη απφ ηνλ Locke (1976) ν νπνίνο θαηαγξάθεη ηηο πηζαλέο πεγέο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο: Ζ θχζε ηεο εξγαζίαο, απφ ηελ άπνςε ησλ πξνθιήζεσλ, 

ησλ ζσκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα απηή, 

ηελ πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην ίδην ην άηνκν, ζε ζρέζε κε ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπ, νη ζρέζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηνλ επηβιέπνληα, ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

πθηζηακέλνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ  

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη λα θάλεη κε ηηο αηνκηθέο κεηαβιεηέο δειαδή ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ε ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε 

πνιπεηήο εκπεηξία, ηνλ έιεγρν, θαη ηηο νξγαλσηηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ε επηθνηλσλία κε 

ηνλ επηθεθαιή ηνπ νξγαληζκνχ, ε δέζκεπζε, ην άγρνο, ε απηνλνκία, ε αλαγλψξηζε, ε 

ξνπηίλα, ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ε δηθαηνζχλε θαη ν επαγγεικαηηζκφο 

(Blegan,1993 φπ. αλαθ. ζην Demirtas, 2010). Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί 

ινηπφλ κηα πνιπζχλζεηε εμειηζζφκελε θαηάζηαζε,  θαζψο δέρεηαη επηξξνέο απφ 
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πνιινχο παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αηφκνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο (Koustelios, 2005). 

Οη Harrison, Newman θαη Roth (2006) δηαπίζησζαλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο γεληθήο 

ζηάζεο απέλαληη ζηελ εξγαζία (πνπ απνηειείηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

θαη ηελ δέζκεπζε ζηνλ νξγαληζκφ) θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (εζηίαζε 

ζηηο επηδφζεηο - απφδνζε, θαζπζηεξήζεηο ή θαηά ζπλήζεηα απνπζίεο απφ ηελ  εξγαζία, 

θαη αιιαγέο εξγαζηψλ) ήηαλ πνιχ ηζρπξή. Λέγνληαο δέζκεπζε ζηνλ νξγαληζκφ 

ελλννχκε ηελ αίζζεζε θνηλψλ πηζηεχσ θαη αμηψλ ηνπ αηφκνπ κε νιφθιεξν ηνλ 

νξγαληζκφ. Ζ δέζκεπζε ζηνλ νξγαληζκφ είλαη κηα ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

(Meyer & Allen, 1991, νπ. αλαθ ζην Harrison, et al., 2006). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

δέζκεπζε θαη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο 

πξνο ηνλ ελλνηνινγηθφ ηνπο ζηφρν. ηφρνο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία είλαη ε 

ζέζε ή ν ξφινο ηνπ αηφκνπ, ελψ ζηφρνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο είλαη 

νιφθιεξνο ν νξγαληζκφο (Hulin, 1991). Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο είλαη ηζρπξφηεξε φηαλ ε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία εμεηάδεηαη ζπλνιηθά θαη φρη αλά δείθηε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

(ακνηβή ή δηεπζπληήο) (Harrison, et al., 2006). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ 

ζρεηίδεηαη: α) κε ηελ απφδνζε έξγνπ (task – focal performance), ε νπνία αθνξά ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο ηα νπνία παξάγνληαη κε 

ηελ εξγαζία, αθνξά δε ηηο βαζηθέο ηερληθέο ηθαλφηεηεο θαη β) κε ηελ ζρεηηθή απφδνζε 

(contextual performance), ε νπνία αθνξά ηηο πηπρέο ηεο απφδνζεο ελφο αηφκνπ νη 

νπνίεο εληζρχνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα ελφο νξγαληζκνχ θαη ην ςπρνινγηθφ θιίκα θαη 

ππνζηεξίδεη ηηο ηερληθέο εξγαζίεο. Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ φπσο 

ε ππνζηήξημε ζε ζπλαδέιθνπο κε ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ αλχςσζε ηνπ εζηθνχ, ε 

ππνζηήξημε θαη ε ππεξάζπηζε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο  (Organ & Paine, 1999). 

 

3.3 Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε 

       Οη εθπαηδεπηηθνί σο επαγγεικαηηθή νκάδα επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Άξα παξάγνληεο φπσο ν πξν-

ζαλαηνιηζκφο ηνπο ζην επάγγεικα,  ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ άζθεζε ηνπ, νη φξνη 

έληαμήο ηνπ ζε απηφ,  νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, ε εμέιημή ηνπο θαη ε δπλαηφηεηα 
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επηκφξθσζήο ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθνί (Παπαλανχκ, 2003). Ζ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί έλα παξάγνληα ν νπνίνο έρεη ζεκαζία, θαζψο 

ν εθπαηδεπηηθφο εκπιέθεηαη θαη επεξεάδεη  ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Cobb, 2004). 

Οη έξεπλεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνθηνχλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ ηάζε λα 

εγθαηαιείςνπλ ην επάγγεικα θαη παξάιιεια ε δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

επεξεάδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο (Tshannen-Moran, Woolfolk-Hoy & Hoy, 1998). 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο ζηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα νπνία εμαξηψληαη απφ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ (Spear, 

Gould & Lee, 2000). χκθσλα κε ηνπο Baron θαη Kenny (1986) ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε είλαη έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο επηδξά θαη ζην ζρνιηθφ θιίκα θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ.  

χκθσλα κε ηελ Shann (1998), παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηε δπζαξέζθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία πνιιέο θνξέο νδεγεί θαη ζηελ απνρψξεζε απφ ην επάγγεικα, 

απνηεινχλ : ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνηθηιία ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην 

ρεηξηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφξην εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ 

αλάιεςε εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ απηνχο, νη αλεζπρίεο γηα ηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηε δηνίθεζε, ν ρακειφο κηζζφο, νη ιίγεο δπλαηφηεηεο γηα 

πξναγσγέο θαη ε κείσζε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο 

παξάγνληαο ηεο εγεζίαο είλαη ζεκαληηθφο ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ δηεπζπληέο κε εγεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, κε πξνζφληα θαη θαιά θαηαξηηζκέλνπο,  νη νπνίνη πάζρηδαλ γηα ηελ 

αξηζηεία, δήισλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικα ηνπο (Ma & MacMillan, 1999) 

θαη παξάιιεια φηη επηθνηλσλνχζαλ θαιχηεξα κε δηεπζπληέο αμηφπηζηνπο νη νπνίνη ηνπο 

ελέπλεαλ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ (Iwanicki, 2001).  Ο δηεπζπληήο 

ππνζηεξίδνπλ νη Ma θαη MacMillan (1999) πέξα απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρεη ξφιν θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ράζκαηνο πνπ ππάξρεη ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ κε δηαθνξεηηθή εκπεηξία. Ο ξφινο 

ηνπ δηεπζπληή ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζε εθπαηδεπηηθνχο κε κηθξή εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία.  
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       Οη Αλησλίνπ, Κνπξηέζεο, Κνπζηέιηνο θαη Παπατσάλλνπ (2007) θαηέιεμαλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί θπζηθήο αγσγήο ζε ζρέζε κε ηνπο θαζεγεηέο άιισλ εηδηθνηήησλ 

έλησζαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

θαη ηνπο δηεπζπληέο ηνπο. Ζ Γξακκαηηθνχ (2010) ζε έξεπλα ηεο ε νπνία δηεμήρζε 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηέιεμε φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηνπο δηεπζπληέο 

ηνπο. Με ηελ επηζήκαλζε φηη ζε ζρέζε κε παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο φπσο ε αμηνιφγεζε, νη δπλαηφηεηεο επηκφξθσζήο θαη εμέιημήο ηνπο θαη 

ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε άιινπο θνξείο είλαη ζθεπηηθνί έσο θαη δπζαξεζηεκέλνη. 

Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη δελ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηηο ππνδνκέο - 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηα εθπαηδεπηηθά κέζα πνπ ηνπο δηαηίζεληαη θάηη ην νπνίν ζπλδέεηαη 

κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη ληψζνπλ 

ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικά ηνπο, ρσξίο ηδηαίηεξεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά φρη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηφ εθηειείηαη (Μπνχηζθνπ, 2011). Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ 

κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηε δηδαζθαιία ηνπο, επθαηξίεο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

αλάπηπμε κέζσ επηκνξθψζεσλ, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο κέζσ ησλ 

πξναγσγψλ, ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη ελζάξξπλζε γηα ηελ αλάδεημε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπο (Μπνχηζθνπ, 2011). Όζν αθνξά ηελ εηδηθή αγσγή νη 

Platsidou θαη Agaliotis (2009) ζε έξεπλά ηνπο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηέιεμαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί απηνί έλησζαλ αξθεηά 

πςειή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ νξηζκέλεο πηπρέο ηεο δνπιεηάο ηνπο, φπσο ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία απηή θαζεαπηή, ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη κε ηνλ 

νξγαληζκφ ζπλνιηθά. Ζ ηθαλνπνίεζε φκσο απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ήηαλ κέζε, θαη ε 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο πξννπηηθέο πξναγσγψλ θαη ακνηβψλ ήηαλ ρακειή. Απφ ηελ 

έξεπλα ηεο ε Κνιέξδα (2015) θαηέιεμε φηη ν βαζκφο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδεηαη άκεζα απφ ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ δηεπζπληή 

(επίιπζε ζπγθξνχζεσλ,  νξγαλσηηθφηεηα, άκεζε θαη ζαθή  επηθνηλσλία) θαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα αληηιακβάλεηαη ηφζν ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα φζν θαη ηηο 

αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε απψηεξν ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη απηέο ηηο 

αλάγθεο.  

ε έξεπλα ησλ Zembylas θαη Papanastasiou (2004) πνπ δηεμήρζε ζηελ Κχπξν, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη είραλ άπνςε γηα ηε θχζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ήηαλ πηζαλφηεξν λα είλαη 
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ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίνη επέιεμαλ νη ίδηνη ην επάγγεικα ηνπο. ηελ ίδηα έξεπλα βξέζεθε ζπζρέηηζε ηνπ 

επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δειαδή αλ ν 

εθπαηδεπηηθφο ππεξεηεί σο δηεπζπληήο, ππνδηεπζπληήο ή θαζεγεηήο ζην ζρνιείν. Ζ 

πςειφηεξε ζέζε ζηελ ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο, άξα θαη πςειφηεξεο ακνηβέο, 

νδεγνχζε ζε πςειφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Zembylas & Papanastasiou, 

2004). Πεγέο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πέξα απφ ην  

επάγγεικα θαη ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απνηεινχλ νη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ν παηδαγσγηθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Papanastasiou & Zembylas, 2005). Όζν πην 

ζπλεθηηθή είλαη ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί λα ληψζνπλ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Οηθνλφκνπ, 2014). ε έξεπλα 

πνπ δηεμήγαγαλ νη Rodgers-Jenkinson θαη Chapman (1990) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δαζθάισλ ζρεηηδφηαλ πην έληνλα κε ηελ 

αληίιεςή ηνπο γηα ην θχξνο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο θαη κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηα άηνκα 

λα επηιέμνπλ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πέξα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, είλαη επίζεο ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνιαχζνπλ απφ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Zembylas & Papanastasiou, 2004). 

      Ο βαζκφο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ, άξα θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

απνηειεί απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο, θαη ηελ ςπρηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία ησλ ίδησλ αιιά θαη ησλ 

αηφκσλ ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπο (Κάληαο, 2009). Άξα ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αθνχ ε 

ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε επεξεάδεη άκεζα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ 

κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Απηφ νδεγεί ζε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Wright & 

Cropanzano, 2000). Ζ Ostroff (1992) βξήθε φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κέζνπ 

φξνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηθέξεηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ (βαζκνινγίεο καζεηψλ, πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ, θφζηνο απνθαηάζηαζεο ησλ βαλδαιηζκψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε καζεηψλ, ηελ 

ηάζε θπγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ). Οη ζρνιηθνί νξγαληζκνί νη νπνίνη έρνπλ 

επαγγεικαηηθά ηθαλνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ απνηειεζκαηηθφηεξνη απφ 

άιινπο κε ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 
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εξγαζία ηνπο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ ηάζε λα αιιειεπηδξνχλ ζεηηθά κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα  ε επίδνζή ηνπο ζην ζρνιείν λα έρεη ζεηηθφ πξφζεκν ελψ 

παξάιιεια δελ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην επάγγεικα ηνπο αιιά αληίζεηα ππεξεηνχλ 

πεξηζζφηεξα ρξφληα (Maslash & Leiter, 1999). Ζ Demirtas (2010) ππνζηεξίδεη φηη φηαλ 

ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαζεγεηψλ είλαη πνιχ πςειφ απηφ 

επεξεάδεη ζεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Αλακέλεηαη ινηπφλ απφ έλα ζρνιείν 

πνπ ζα έρεη εθπαηδεπηηθνχο κε πςειφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο λα παξέρεη 

ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ε νπνία  ζα θέξεη επηηπρίεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.  

 

3.4 Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

       Όπσο είδακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ησλ νξγαληζκψλ. Οη Prati θαη ζπλεξγάηεο 

(2003) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλδέεηαη κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο, δειαδή ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ 

απφδνζε ζε απηή. Δπίζεο βξέζεθε φηη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ 

δηεπζπληψλ επηδξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο (George, 2000· Goleman et 

al., 2002). Ζ γλψζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ θαη ε ρξήζε ηνπο ζηηο ζρέζεηο ησλ 

αηφκσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηε ξχζκηζε ηνπ άγρνπο θαη 

ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη έηζη λα είλαη ζε ζέζε θάπνηνο λα απνδψζεη θαιχηεξα 

ζηελ εξγαζία ηνπ (Kafetsios & Zampetakis, 2007).  

ε αξθεηέο έξεπλεο δηαπηζηψζεθε φηη, φζν πην πςειή είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηθαλνπνίεζή ησλ πθηζηακέλσλ 

ηνπο απφ ηελ εξγαζία (Singh & Manser, 2014· Sy, Tram & O’Hara,  2006· Wong & 

Low, 2002). Μάιηζηα νη Sy θαη ζπλεξγάηεο (2006) ππνζηεξίδνπλ φηη ε επίδξαζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ δηεπζπληψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπο, είλαη απμεκέλε ζε εξγαδνκέλνπο κε ρακειή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε. Οη Lopes, Grewal, Kadis, Gall θαη Salovey (2006) ζηε κειέηε ηνπο ζε 

πξντζηακέλνπο 400 επηηπρεκέλσλ εηαηξηψλ δηαπίζησζαλ θαη απηνί ηζρπξή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Oη Wong θαη Low (2002) ππνζηήξημαλ φηη ν ζπλαηζζεκαηηθφο κφρζνο 

(emotion labor) ηεο εξγαζίαο (αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο 

ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη ην θαηάιιειν ζπλαίζζεκα πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ηελ 
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εξγαζία ηνπ κε απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν), επηδξά ζηελ ζρέζε ζπλ-

αηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη απνηειεζκάησλ (επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ 

απφδνζε ζηελ εξγαζία). Γηα ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο απαηηνχλ ζπλαηζζεκαηηθφ κφρζν 

(εθπαηδεπηηθνί, επαγγεικαηίεο πγείαο, δεκφζηα δηνίθεζε θ.ι.π) ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε είλαη απαξαίηεηε. Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη φπσο ζε θάπνηεο ζέζεηο εξγαζίαο 

δελ απαηηείηαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έηζη θαη θάπνηνη εξγαδφκελνη δελ 

ρξεηάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπο (Wong  & Low, 

2002). 

Οη Ignat θαη Clipa (2012) ζηελ έξεπλα ηνπο ζε εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Ρνπκαλία 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φζν πην ζπλαηζζεκαηηθά λνήκνλεο είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί, ηφζν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ηε δσή ηνπο θαη κε ηελ 

δνπιεηά ηνπο. Δπίζεο, έρνπλ κηα πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία. Ζ χπαξμε 

ηεο ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, ζε φηη αθνξά ηελ ίδηα ηελ εξγαζία, βξέζεθε θαη ζε έξεπλα ηεο Platsidou 

(2010) ε νπνία αθνξνχζε εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο.  

Ο Οηθνλφκνπ (2014) δηαπίζησζε  ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζρέζεσλ πξντζηακέλνπ 

– πθηζηακέλνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ Βάζηνπ 

(2008) απφ ηελ έξεπλα ηεο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ζηα ζρνιεία ησλ νπνίσλ νη 

δηεπζπληέο ξχζκηδαλ θαιχηεξα ην ζπλαίζζεκά ηνπο, νη πθηζηάκελνί ηνπο εθπαηδεπηηθνί 

βίσλαλ ιηγφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Αληίζεηα, φζν θαιχηεξα ρεηξίδνληαλ νη 

δηεπζπληέο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, ηφζν πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δνπιεηά ηνπο 

δήισλαλ νη πθηζηάκελνί ηνπο εθπαηδεπηηθνί. Ο Kappagoda (2011) δηαπίζησζε φηη ε 

δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ απφ ην δηεπζπληή  (δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ λα εκπλέεη, λα 

επεξεάδεη θαη λα αλαπηχζζεη ηνπο άιινπο), θαζψο θαη ε  θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε 

είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ-πθηζηακέλσλ ηνπο. Ζ Σαιηαδψξνπ (2013) ππνζηεξίδεη φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπ δηεπζπληή θαη ε πνιηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ, επεξεάδνπλ 

ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. Ζ πνιηηηθή ηθαλφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή επίγλσζε, δηαπξνζσπηθή επηξξνή, έιεγρν, 

θνηλσληθή δηθηχσζε, απζεληηθφηεηα θαη εηιηθξίλεηα (Ferris, 2005, νπ. αλαθ. ζην 

Σαιηαδψξνπ, 2013).  Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπ δηεπζπληή θαη ε επίδξαζε ηεο 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ ζηνηρεία ηα νπνία ζα 

εμεηαζηνχλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. 



36 
 

ΜΔΡΟ Β – ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4  

 

 

4. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

4.1 θνπόο ηεο έξεπλαο  

       θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη κε εξεπλεηηθφ ηξφπν ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πψο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επεξεάδεη θαη ζπζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ 

απφδνζε ηνπο (δηεπζπληψλ) ζηελ εξγαζία ηνπο, φζν θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ – πθηζηακέλσλ ηνπο. Παξάιιεια ζθνπφο καο είλαη λα  

δηαπηζηψζνπκε αλ ε απφδνζε ηνπ δηεπζπληή θαη νη ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ηνπ, φπσο ηηο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ 

ηελ ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δμαηξψληαο ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο απηνεπίγλσζεο, θαζ’ φηη ε δηεξεχλεζή ηεο απαηηεί ηελ απηναλαθνξά ηνπ 

ίδηνπ ηνπ αηφκνπ (δηεπζπληή) θαη δελ κπνξεί λα απνδνζεί απφ ηνπο άιινπο 

(εθπαηδεπηηθνχο) θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εαπηνχ, ζηηο ππφινηπεο δχν, ηελ θνηλσληθή 

επίγλσζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ελζπλαίζζεζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ 

εμππεξέηεζε θαη ηελ νξγαλσηηθή επίγλσζε θαη ηελ δηαρείξηζε ζρέζεσλ ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ, ηελ επηξξνή, ηελ επηθνηλσλία, ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ εγεηηθή ηθαλφηεηα, ηνλ θαηαιχηε αιιαγψλ, ηε δεκηνπξγία 

δεζκψλ θαη ηελ νκαδηθφηεηα (Goleman, 2001), ζα ζεκειηψζνπκε ηα εξσηήκαηα ηεο 

έξεπλάο καο. 

 

4.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

       Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε είλαη: 

1. ε πνην βαζκφ ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδνζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη κπνξεί ε απφδνζε ησλ δηεπζπληψλ λα πξνβιεθζεί απφ ηηο 

ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπο; 
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2. ε πνην βαζκφ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιείσλ ηνπο, φπσο ηελ εθηηκνχλ νη εθπαηδεπηηθνί; 

3. Τπάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

4. Μπνξνχλ νη ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ δηεπζπληψλ, φπσο ηηο 

αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, θαη ε απφδνζε ησλ δηεπζπληψλ λα πξνβιέςνπλ ηελ 

ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 

4.3 πκκεηέρνληεο 

       ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 149 εθπαηδεπηηθνί ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Λάξηζαο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ δέθα Γπκλάζηα, έμη 

Λχθεηα, δχν ΔΠΑΛ, έλα ζρνιείν Δηδηθήο αγσγήο. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

επηιεγκέλσλ ζρνιείσλ δηαλεκήζεθαλ 290 εξσηεκαηνιφγηα θαη επηζηξάθεθαλ 

ζπκπιεξσκέλα ηα 149 (Ν =149). Απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ, νη 49 (32,9%) ήηαλ 

άλδξεο θαη νη 100 (67,1%) ήηαλ γπλαίθεο. Σν δηπιάζην πνζνζηφ γπλαηθψλ εμεγείηαη, 

θαζψο ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην πνζνζηφ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ αλδξψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Απφ ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ηα 87 πξνέξρνληαλ απφ Γπκλάζηα (58,4%), ηα 

46 απφ Λχθεηα (30,9%), ηα 9 απφ ΔΠΑΛ (6%) θαη 7 απφ ηελ Δηδηθή Αγσγή (4,7%) 

(Πίλαθαο 2).  Ο κηθξφηεξνο ζε ειηθία εξσηψκελνο ήηαλ 28 εηψλ θαη ν κεγαιχηεξνο 61 

εηψλ (Μ.Ο. = 49.07). Ζ κηθξφηεξε πξνυπεξεζία ησλ εξσηψκελσλ ήηαλ ην έλα έηνο 

(1.4%) θαη αθνξνχζε αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε κεγαιχηεξε ηα 34 έηε (0.7%) 

(Μ.Ο.  = 19.64 έηε). Σν δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαιχπηεη ζρεδφλ φιν ην θάζκα ησλ 

εηδηθνηήησλ πνπ ππεξεηνχλ ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ πξνέξρνληαλ απφ θηινιφγνπο (26,8%), αθνινπζνχλ νη 

καζεκαηηθνί κε (11,4%), νη θπζηθψλ επηζηεκψλ κε (10,1%) θαη αθνινπζνχλ νη 

ππφινηπεο εηδηθφηεηεο κε κηθξφηεξα πνζνζηά. 
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4.4 Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

       Σν εξγαιείν πνπ δηαλεκήζεθε απνηεινχληαλ απφ ηξία εξσηεκαηνιφγηα θαη 

ζπλνιηθά 64 εξσηήζεηο. Σν πξψην αθνξνχζε ηελ κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο κε ζπλνιηθά 34 εξσηήζεηο, ην δεχηεξν κέξνο αθνξνχζε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε κε ζπλνιηθά 17 εξσηήζεηο θαη ην ηξίην κέξνο αθνξνχζε ηελ απφδνζε ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ζπλνιηθά 13 εξσηήζεηο. 

Πίλαθαο 2: Δξσηεκαηνιφγηα αλά ηχπν ζρνιείνπ  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ  % 

επί ηνπ 

ζπλφινπ 

Πνζνζηφ % επί ησλ 

έγθπξσλ απαληήζεσλ 

Γπκλάζην 87 58,4 58,4 

Λχθεην 46 30,9 30,9 

ΔΠΑΛ 9 6,0 6,0 

Δηδηθή αγσγή 7 4,7 4,7 

χλνιν  149 100,0 100,0 

 

4.4.1 Μέηξεζε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ δηεπζπληώλ 

       Γηα ηελ κέηξεζε ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ησλ δηεπζπληψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζηεξίρζεθε ζε απηφ ησλ Γηακαληνπνχινπ 

θαη Πιαηζίδνπ, (2014). Σν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ 

Goleman (2001), εκπινπηίζηεθε κε πξνηάζεηο ηνπ εξεπλεηή νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δηδηθφηεξα 

αμηνινγήζεθε ε θνηλσληθή ηνπ ηθαλφηεηα κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο επίγλσζεο 

θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ.  
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Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 34 πξνηάζεηο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε 11 

ππνθιίκαθεο, 3 γηα ηελ δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο επίγλσζεο νη νπνίεο κεηξνχλ: α) ηελ 

ελζπλαίζζεζε (4 πξνηάζεηο), β) ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμππεξέηεζε (2 πξνηάζεηο), 

γ) ηελ νξγαλσηηθή επίγλσζε (2 πξνηάζεηο) θαη 8 γηα ηε δηάζηαζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζρέζεσλ νη νπνίεο κεηξνχλ: α) ηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ (4 πξνηάζεηο), β) ηελ 

νκαδηθφηεηα (4 πξνηάζεηο), γ) ηελ επηξξνή (4 πξνηάζεηο), δ) ηελ επηθνηλσλία (3 

πξνηάζεηο), ε) ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ (3 πξνηάζεηο), ζη) ηε δεκηνπξγία δεζκψλ (3 

πξνηάζεηο), δ) ηελ εγεηηθή ηθαλφηεηα (3 πξνηάζεηο) θαη ε) ηνλ θαηαιχηε αιιαγψλ (2 

πξνηάζεηο). 

Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην βάζε κηαο πεληάβαζκεο θιίκαθαο 

ηχπνπ Likert κε δηαβάζκηζε απφ ην 1 (Γελ ηζρχεη θαζφινπ ή ζρεδφλ θαζφινπ) σο ην 5 

(Ηζρχεη Απφιπηα). Πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο φπσο: αλαγλσξίδεη ηα θνηλσληθά δίθηπα 

πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Σν εξσηεκαηνιφγην βξίζθεηαη ζην 

παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

4.4.2 Μέηξεζε Δπαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

      Γηα ηελ κέηξεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Employee 

Satisfaction Inventory (ESI) ησλ Koustelios θαη Bagiatis (1997). Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξγαιείν εμεηάδεη ηελ Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε κέζα απφ ηελ κειέηε έμη 

παξαγφλησλ νη νπνίνη είλαη : 1) νη ζπλζήθεο εξγαζίαο 2) ν επηθεθαιήο 3) ε ακνηβή 4) ε 

θχζε ηεο εξγαζίαο 5) ε νξγάλσζε ζαλ ζχλνιν θαη 6) νη πξναγσγέο.  

ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα αθαηξέζεθαλ νη 

παξάκεηξνη ηεο ακνηβήο θαη ησλ πξναγσγψλ, θαζψο απηέο δελ εμαξηψληαη απφ ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαζνξίδνληαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία κε βάζε ηελ 

ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ 17 πξνηάζεηο 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθε πεληάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ  Likert κε δηαβάζκηζε απφ ην 1 

(Γηαθσλψ απφιπηα) σο ην 5 (πκθσλψ απφιπηα). Πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο φπσο: νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη νη θαιχηεξεο πνπ είρα πνηέ. Σν εξσηεκαηνιφγην βξίζθεηαη ζην 

παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  
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4.4.3 Μέηξεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ Γηεπζπληώλ 

     Γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπλέηαμε ν εξεπλεηήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

δεηήζεθε απφ θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Δθπαηδεπηηθή δηνίθεζε θαη 

εγεζία» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο λα γξάςνπλ απφ πέληε εξσηήζεηο - πξνηάζεηο 

ν θαζέλαο κε ηηο νπνίεο ζα εμέηαδαλ πφζν απνδνηηθφο είλαη έλαο Γηεπζπληήο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. πλνιηθά 13 είλαη νη πξνηάζεηο νη νπνίεο δνκνχλ ην ηξίην κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή. Οη απαληήζεηο 

ζην εξσηεκαηνιφγην δίλνληαη ζε πεληάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert. Ζ δηαβάζκηζε ηεο 

θιίκαθαο αξρίδεη απφ ην 1 (Γελ ηζρχεη θαζφινπ ή ζρεδφλ θαζφινπ) σο ην 5 (Ηζρχεη 

Απφιπηα). Πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο φπσο : Καιεί ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

4.5 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο  

       ηελ ελφηεηα απηή ζα ηεζνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σα δεδνκέλα 

ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ κε εξεπλεηηθά εξγαιεία (εξσηεκαηνιφγηα) ηα νπνία 

ζηεξίδνληαη ζε απηναλαθνξέο. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο νη απαληήζεηο, κηα θαη είλαη 

πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, έρνπλ ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. 

Πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο φπσο ηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ 

δηεπζπληψλ ζηε ζέζε επζχλεο, ην θχιν, ε ειηθία θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο, ε εμέηαζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ έλα κφλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν απνηειεί 

αδπλακία ηεο έξεπλαο.  

 

4.6 Γηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ πιηθνύ 

       Ζ έξεπλα δηεμάρζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ννεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2016 ζε 

ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Λάξηζαο.  

Σα ζρνιεία επηιέρζεθαλ ψζηε λα ππάξρεη θαηαλνκή ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ 

ζρνιείσλ, Γπκλάζηα, Λχθεηα, ΔΠΑΛ θαη Δηδηθήο Αγσγήο. Ήηαλ ζρνιεία  απφ φιν ην 
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λνκφ δειαδή απφ αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Δηδηθφηεξα ζηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ ηειηθά εθπαηδεπηηθνί απφ 14 Γπκλάζηα, 10 Λχθεηα, 2 ΔΠΑΛ θαη 1 ζρνιείν 

Δηδηθήο Αγσγήο. Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζηα επηιεγέληα ζρνιεία θαη αθνχ 

εμεγήζεθε ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (φηη 

δειαδή δελ πεξηιακβάλεηαη ε νλνκαζία ηνπ ζρνιείνπ, θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ),  νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δέρζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα παξέιαβαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία επέζηξεςαλ ζε θιεηζηφ θάθειν ηνλ νπνίν ηνπο ρνξήγεζα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

5. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

      Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSSV.20.0. Ζ 

αλάιπζε έγηλε ζε δχν θάζεηο. Γηεμήρζεζαλ αλαιχζεηο γηα λα βξνχκε ην δείθηε 

αμηνπηζηίαο Cronbach α ψζηε λα δηαπηζησζνχλ ε εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ε αθξίβεηα ησλ 

κεηξήζεσλ πνπ θάλνπκε. Καηφπηλ έγηλαλ αλαιχζεηο ησλ κέζσλ φξσλ (Μ.Ο) ησλ 

κεηαβιεηψλ θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπο, αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ θαη 

αλαιχζεηο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο.  

 

5.1 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο Cronbach α ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ ηεο 

έξεπλαο 

        Γηα θάζε ππνθιίκαθα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη γηα θάζε δηάζηαζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ απφδνζε ηνπ δηεπζπληή αλαιχζεθαλ 

νη πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζρεηίδνληαλ κε απηέο θαη ππνινγίζηεθαλ νη 

κέζνη φξνη (Μ.Ο) θαη ε ηππηθέο απνθιίζεηο (Σ.Α.).  

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach α ζηηο ππνθιίκαθεο γηα ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Πίλαθαο 3) πξνέθπςε φηη: γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο 

ηελ εμππεξέηεζε ν δείθηεο ήηαλ α= .819 ηηκή πςειή (Μ.Ο.=3.77, Σ.Α.=.98) γηα ηελ 

ελζπλαίζζεζε ν δείθηεο ήηαλ α= .691 ηηκή απνδεθηή (Μ.Ο.=4.3, Σ.Α.=.75). Ζ  

ηθαλφηεηα ηεο θνηλσληθήο επίγλσζεο είρε Μ.Ο =  4.1.  

Γηα ηελ νκαδηθφηεηα ν δείθηεο ήηαλ α= .847 ηηκή πςειή (Μ.Ο.=3.96, Σ.Α.=.86), γηα 

ηελ  αλάπηπμε ησλ άιισλ ν δείθηεο ήηαλ α= .771 ηηκή απνδεθηή (Μ.Ο.=4.1, Σ.Α.=.84), 

γηα ηελ επηθνηλσλία ν δείθηεο ήηαλ α= .781 ηηκή απνδεθηή (Μ.Ο.=3.95, Σ.Α.=.85) θαη 

γηα ηελ εγεηηθή ηθαλφηεηα ν δείθηεο ήηαλ α= .784 ηηκή απνδεθηή (Μ.Ο.=3.8, 

Σ.Α.=.94). Ζ ηθαλφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ είρε Μ.Ο.= 3.94. Οη ππνθιίκαθεο 

απηέο είραλ απνδεθηνχο δείθηεο θη έηζη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο παξαθάησ αλαιχζεηο. 
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ηηο ππνθιίκαθεο: νξγαλσηηθή επίγλσζε ν δείθηεο ήηαλ α= .493, θαηαιχηεο αιιαγψλ ν 

δείθηεο ήηαλ α=  .524, επηξξνή ν δείθηεο ήηαλ α= .446, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ν 

δείθηεο ήηαλ α= .356 θαη δεκηνπξγία δεζκψλ ν δείθηεο ήηαλ α= .264,νη ηηκέο είλαη κε 

απνδεθηέο. Οη ππνθιίκαθεο απηέο ιφγσ ηνπ ρακεινχ δείθηε αμηνπηζηίαο απνθιείζηεθαλ 

απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

Πίλαθαο 3: Μέζνη φξνη θαη Γείθηεο α ησλ ππνθιηκάθσλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

Τπνθιίκαθεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο 

Μ.Ο Σ.Α. ΓΔΗΚΣΖ α 

Δλζπλαίζζεζε  4.3 .98 .819 

Πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ εμππεξέηεζε 3.77 .75 .691 

Οκαδηθφηεηα 3.96 .86 .847 

Αλάπηπμε ησλ άιισλ  4.1 .84 .771 

Δπηθνηλσλία 3.95 .85 .781 

Ζγεηηθή ηθαλφηεηα 3.8 .94 .784 

 

Οη δείθηεο αμηνπηζηίαο γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Πίλαθαο 

4) ήηαλ: ε εξγαζία απηή θαζεαπηή α= .800 ηηκή πςειή (Μ.Ο.=4.3, Σ.Α.=.64),  νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο α= .654 ηηκή απνδεθηή (Μ.Ο.=3.91, Σ.Α.=.67), ν νξγαληζκφο α= 

.732 ηηκή απνδεθηή (Μ.Ο.=2.4, Σ.Α.=.83) θαη ν επηθεθαιήο α= .722 ηηκή απνδεθηή 

(Μ.Ο.=4.1, Σ.Α.=.74). Ζ ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είρε Μ.Ο. =3.67, 

Σ.Α.=.30. 

Σέινο ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach α γηα ηελ απφδνζε ηνπ δηεπζπληή (Πίλαθαο 5) 

βξέζεθε κε ηηκή πνιχ πςειή α = .939 (Μ.Ο.=3.95, Σ.Α.=,76). 
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Πίλαθαο 4: Μέζνη φξνη θαη Γείθηεο α ησλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο 

Γηαζηάζεηο  Δ.Η. Μ.Ο. Σ.Α. Γείθηεο α 

πλζήθεο εξγαζίαο  3.91 .67 .654 

Οξγαληζκφο σο ζχλνιν 2.4 .83 .732 

Ο Δπηθεθαιήο 4.1 .74 .722 

Ζ ίδηα ε εξγαζία  4.26 .64 .800 

 

Πίλαθαο 5: Μέζνο φξνο θαη Γείθηεο α ηεο απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή 

Μεηαβιεηή  Μ.Ο. Σ.Α. Γείθηεο α 

Απφδνζε δηεπζπληή 3.95 .76 .939 

 

5.2 Η ζρέζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ δηεπζπληώλ θαη       

ηεο απόδνζεο ζηελ εξγαζία ηνπο 

       Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη 

κε ηελ απφδνζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ εμεηάδεηαη ε ππνθιίκαθα ηεο θνηλσληθήο επίγλσζεο κε ηηο 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο δειαδή ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ 

εμππεξέηεζε θαη ε ππνθιίκαθα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηηο επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ηεο δειαδή ηελ νκαδηθφηεηα, ηελ εγεηηθή ηθαλφηεηα, ηελ επηθνηλσλία θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ. 
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Ζ ζπζρέηηζε (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson) κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο ηεο 

θνηλσληθήο επίγλσζεο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή έδεημε φηη ε αξθεηά 

αλαπηπγκέλε ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο  ησλ δηεπζπληψλ (Πίλαθαο 6) έρεη δπλαηή 

ζεηηθή ζρέζε κε ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπο (r = .67, p<0.001), ελψ ε ζρεηηθά 

απμεκέλε ηθαλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ εμππεξέηεζε, έρεη 

θαη απηή δπλαηή ζεηηθή ζρέζε κε ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπο (r = .62, p<0.001). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη κηα δπλαηή ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ. 

Πίλαθαο 6 : Γείθηεο ζπλάθεηαο (Pearson r) κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο θνηλσληθήο 

ηθαλφηεηαο, ηεο απφδνζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Μεηαβιεηέο  Απφδνζε 

Γηεπζπληή 

Δπαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε 

ζπλνιηθά 

Δλζπλαίζζεζε  .669
**

 .421
**

 

Πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ 

Δμππεξέηεζε 
.617

**
 .400

**
 

Αλάπηπμε ησλ άιισλ .684
**

 .370
**

 

Δπηθνηλσλία .740
**

 .474
**

 

Ζγεηηθή ηθαλφηεηα .769
**

 .371
**

 

Οκαδηθφηεηα .745
**

 .480
**

 

Απφδνζε δηεπζπληή  .459
**

 

** Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01. 

ην δηάγξακκα 1 παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο απφδνζεο ησλ 

δηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη αχμνπζα αιιά κηθξφηεξε 

ζπζρέηηζε ηεο απφδνζεο ησλ δηεπζπληψλ κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ 

εμππεξέηεζε. 
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Γηάγξακκα  1: πζρέηηζε απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο  

θνηλσληθήο επίγλσζεο. 

Ζ ζπζρέηηζε (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson) κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή (Πίλαθαο 6) έδεημε φηη ε 

απμεκέλε ηθαλφηεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ άιισλ ησλ δηεπζπληψλ (r = .68, p<0.001), ε 

απμεκέλε ηθαλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ησλ δηεπζπληψλ (r = .74, p<0.001), ε απμεκέλε 

εγεηηθή ηθαλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ (r= .77, p< 0.001) θαη ε απμεκέλε νκαδηθφηεηα ησλ 

δηεπζπληψλ  (r = .74, p<0.001) ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ απφδνζε ηνπο.   

ην δηάγξακκα 2 παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο απφδνζεο ησλ 

δηεπζπληψλ κε ηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ, ηελ επηθνηλσλία, ηελ εγεηηθή ηθαλφηεηα θαη 

ηελ νκαδηθφηεηα. Απφ απηέο, ε εγεηηθή ηθαλφηεηα έρεη ειαθξά κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε 

κε ηελ απφδνζε ηνπ δηεπζπληή.  

Απφ ηνλ πίλαθα 6 θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο 

απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή θαη ηεο θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο  θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζρέζεσλ ζπζρεηίδεηαη δε, ηζρπξφηεξα κε ηηο ππνθιίκαθεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ.  
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Γηάγξακκα  2: πζρέηηζε απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο 

δηαρείξηζεο ζρέζεσλ. 

 

5.3 Η ζρέζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ δηεπζπληώλ θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

       Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο, φπσο ηελ εθηηκνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. 

Ζ ζπζρέηηζε (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson) κεηαμχ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

θνηλσληθήο επίγλσζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ ληψζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί (Πίλαθαο 6), έδεημε φηη φηαλ νη δηεπζπληέο έρνπλ αξθεηά αλαπηπγκέλε 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο ηφηε απηή έρεη κέηξηα ζεηηθή ζρέζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ   (r = .42, p<0.001). Όηαλ ε ηθαλφηεηα 

ησλ δηεπζπληψλ πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμππεξέηεζε είλαη ζρεηηθά απμεκέλε, 

ηφηε ππάξρεη κηθξή ζεηηθή ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  (r = .40, p<0.001). 

ην δηάγξακκα 3 παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηθξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 
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πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δηεπζπληή ελψ παξαηεξείηαη ιίγν 

κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο ηνπ δηεπζπληή. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο ζε κέηξην 

βαζκφ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε απηή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηελ εμππεξέηεζε.   

 

 

Γηάγξακκα  3: πζρέηηζε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηεο θνηλσληθήο επίγλσζεο ησλ δηεπζπληψλ. 

 

Ζ ζπζρέηηζε (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson) κεηαμχ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έδεημε ηα εμήο: ε απμεκέλε ηελ ηθαλφηεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ άιισλ 

ησλ δηεπζπληψλ, έρεη κηθξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (r = .37, p<0.001), ε απμεκέλε ηθαλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ησλ 

δηεπζπληψλ, ζρεηίδεηαη κέηξηα ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (r = .47, p<0.001), ε απμεκέλε εγεηηθή ηθαλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ έρεη  

κηθξή ζεηηθή ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (r = .37, 
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p<0.001) θαη ε απμεκέλε νκαδηθφηεηα ησλ δηεπζπληψλ ζρεηίδεηαη κέηξηα ζεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  (r = .48, p<0.001) (Πίλαθαο 6).  

ην δηάγξακκα ζπζρέηηζεο 4 παξαηεξνχκε ηε κηθξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ ηνπ δηεπζπληή θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ νκαδηθφηεηα. 

 

 

Γηάγξακκα  4: πζρέηηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ δηεπζπληψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 6 θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο  θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζρέζεσλ ζπζρεηίδεηαη δε, ηζρπξφηεξα κε ηηο ππνθιίκαθεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ 

θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ νκαδηθφηεηα.  
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5.4 Η ζρέζε ηεο απόδνζεο  ησλ δηεπζπληώλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο       

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

       Σν ηξίην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα αθνξνχζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε απφδνζε ηνπ 

δηεπζπληή έρεη ζπλάθεηα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Ζ ζπζρέηηζε (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson) κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο ηεο 

απφδνζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

έδεημε φηη ε απμεκέλε απφδνζε ησλ δηεπζπληψλ έρεη κέηξηα ζεηηθή ζρέζε (r = .46, 

p<0.001) κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Πίλαθαο 6). 

 

 

Γηάγξακκα  5: πζρέηηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηεο απφδνζεο ησλ δηεπζπληψλ. 

ην δηάγξακκα ζπζρέηηζεο 5 παξαηεξνχκε ηε κηθξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ηνπ 

δηεπζπληή. Απφ ηνλ πίλαθα 6 θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ 

ηεο απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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5.5 Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο 

       Γηα λα απαληήζνπκε ζην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη λα δηαπηζησζεί αλ θαη 

θαηά πφζν ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ απφδνζε ηνπ 

δηεπζπληή θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη αλ, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ε απφδνζε ηνπ δηεπζπληή κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκφζηεθαλ κηα ζεηξά απφ 

αλαιχζεηο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο.  

 

5.5.1 Η πξόβιεςε ηεο απόδνζεο ησλ δηεπζπληώλ από ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζύλε 

       ηελ αλάιπζε απηή ε απφδνζε ηνπ δηεπζπληή απνηέιεζε ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή θαη θάζε κηα απφ ηηο ππνθιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ 

δηεπζπληή ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εξκελεχεη θαηά 65% πεξίπνπ 

(R
2 

= .653) ηελ κεηαβνιή ηεο απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απφ ηελ 

αλάιπζε ANOVA πξνθχπηεη φηη ην κνληέιν ζην ζχλνιν ηνπ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ (F=137.4,  p< 0.001). Όζνλ αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πξνθχπηεη φηη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή είλαη ε εγεηηθή ηθαλφηεηα θαη ε επηθνηλσλία 

(Πίλαθαο 7). Δμεηάδνληαο ην πξνηεηλφκελν κνληέιν ζπκπεξαίλνπκε φηη ε κεηαβιεηή 

εγεηηθή ηθαλφηεηα παίδεη ην κεγαιχηεξν ξφιν γηα ηελ πξφβιεςε ηεο απφδνζεο ηνπ 

δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη αθνινπζεί ε κεηαβιεηή επηθνηλσλία. 

Πίλαθαο 7: Ζ πξφβιεςε ηεο απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή απφ ηηο ππνθιίκαθεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

Μεηαβιεηέο  Beta t p 

Ζγεηηθή ηθαλφηεηα .489 6.682 .000 

Δπηθνηλσλία .374 5.108 .000 
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Άξα ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα απμεκέλα επίπεδα ηεο εγεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο πξνβιέπνπλ ηα πςειά επίπεδα απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδα 

 

5.5.2 Η πξόβιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαη-

δεπηηθώλ από ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ησλ δηεπζπληώλ 

       Γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ θαη θαηά πφζν νη ππνθιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ησλ δηεπζπληψλ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ή θάπνηεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο) εθαξκφζακε κηα ζεηξά 

αλαιχζεσλ παιηλδξφκεζεο. πλνιηθά εθαξκφζηεθαλ 4 αλαιχζεηο, ζε θάζε κία ε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ κηα δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (ε ίδηα ε 

εξγαζία, ν επηθεθαιήο, ν νξγαληζκφο σο ζχλνιν θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο) θαη νη 

ππνθιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ήηαλ νη  αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

(ελζπλαίζζεζε, πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ εμππεξέηεζε, αλάπηπμε ησλ άιισλ, 

νκαδηθφηεηα, εγεηηθή ηθαλφηεηα, επηθνηλσλία). 

       Ζ πξψηε αλάιπζε αθνξά ηελ δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ε ίδηα ε 

εξγαζία. Σν κνληέιν εξκελεχεη θαηά 10% πεξίπνπ (R
2 

= .093) ηελ κεηαβνιή ηεο 

δηάζηαζεο ε ίδηα ε εξγαζία. Απφ ηελ αλάιπζε ANOVA πξνθχπηεη φηη ην κνληέιν ζην 

ζχλνιν ηνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (F=15.15, p< 0,001). Όζνλ αθνξά ηνπο 

ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πξνθχπηεη φηη κηα είλαη ε  

κεηαβιεηή ηνπ κνληέινπ, ε επηθνηλσλία, πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 

δηάζηαζεο, ε ίδηα ε εξγαζία, ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Πίλαθαο 8).  

Πίλαθαο 8 : Ζ πξφβιεςε ηεο δηάζηαζεο, ε ίδηα ε εξγαζία, ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο ππνθιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο. 

Μεηαβιεηή  Beta t p 

 Δπηθνηλσλία .306 3.9 .000 
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Άξα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα απμεκέλα επίπεδα ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ 

δηεπζπληή πξνβιέπνπλ ηα πςειά επίπεδα ηεο δηάζηαζεο, ε ίδηα ε εξγαζία, ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ δεχηεξε αλάιπζε αθνξά ηελ δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ν 

επηθεθαιήο. Σν κνληέιν εξκελεχεη θαηά 65% πεξίπνπ (R
2 

= .649) ηελ κεηαβνιή ηεο 

δηάζηαζεο ν επηθεθαιήο. Απφ ηελ αλάιπζε ANOVA πξνθχπηεη φηη ην κνληέιν ζην 

ζχλνιν ηνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (F=134.96, p< 0,001). Όζνλ αθνξά ηνπο 

ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πξνθχπηεη φηη δχν είλαη νη  

κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ, ε νκαδηθφηεηα θαη ε ελζπλαίζζεζε,  πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο δηάζηαζεο, ν επηθεθαιήο, ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Πίλαθαο 9). 

Πίλαθαο 9 : Ζ πξφβιεςε ηεο δηάζηαζεο, ν επηθεθαιήο, ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο ππνθιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο. 

Μεηαβιεηή  Beta t p 

Οκαδηθφηεηα  .486 6.316 .000 

Δλζπλαίζζεζε  .369 4.799 .000 

 

Άξα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα απμεκέλα επίπεδα ησλ ηθαλνηήησλ ηεο νκαδηθφηεηαο θαη 

ηεο ελζπλαίζζεζεο ηνπ δηεπζπληή πξνβιέπνπλ ηα πςειά επίπεδα ηεο δηάζηαζεο, ν 

επηθεθαιήο, ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

       Ζ ηξίηε αλάιπζε αθνξά ηελ δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ν 

νξγαληζκφο σο ζχλνιν. Σν κνληέιν εξκελεχεη θαηά 35% πεξίπνπ (R
2 

= .353) ηελ 

κεηαβνιή ηεο δηάζηαζεο νξγαληζκφο σο ζχλνιν. Απφ ηελ αλάιπζε ANOVA πξνθχπηεη 

φηη ην κνληέιν ζην ζχλνιν ηνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (F=39.863, p< 0,001). Όζνλ 

αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πξνθχπηεη φηη 

δχν είλαη νη  κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε εγεηηθή ηθαλφηεηα,  πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δηάζηαζεο, ν νξγαληζκφο σο ζχλνιν, ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Πίλαθαο 10).  
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Πίλαθαο 10 : Ζ πξφβιεςε ηεο δηάζηαζεο, ν νξγαληζκφο σο ζχλνιν, ηεο επαγγει-

καηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο ππνθιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο. 

Μεηαβιεηή  Beta t p 

Δλζπλαίζζεζε  -.346 -3.638 .000 

Ζγεηηθή ηθαλφηεηα -.295 -3.106 .002 

Άξα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα απμεκέλα επίπεδα ησλ ηθαλνηήησλ ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη 

ηεο εγεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δηεπζπληή πξνβιέπνπλ ηα αξλεηηθά επίπεδα ηεο 

δηάζηαζεο, ν νξγαληζκφο σο ζχλνιν, ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

       Ζ ηέηαξηε αλάιπζε αθνξά ηελ δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. Σν κνληέιν εξκελεχεη θαηά 22% πεξίπνπ (R
2 

= .224) ηελ κεηαβνιή 

ηεο δηάζηαζεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Απφ ηελ αλάιπζε ANOVA πξνθχπηεη φηη ην 

κνληέιν ζην ζχλνιν ηνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (F=21.036, p< 0,001). Όζνλ 

αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πξνθχπηεη φηη 

δχν είλαη νη  κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ, ε εγεηηθή ηθαλφηεηα θαη ε επηθνηλσλία,  πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δηάζηαζεο, ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Πίλαθαο 11).  

Άξα, ηα απμεκέλα επίπεδα ησλ ηθαλνηήησλ ηεο εγεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ δηεπζπληή πξνβιέπνπλ πςειά επίπεδα ηεο δηάζηαζεο, ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Πίλαθαο 11 : Ζ πξφβιεςε ηεο δηάζηαζεο, ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο ππνθιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο. 

Μεηαβιεηή  Beta t p 

Ζγεηηθή ηθαλφηεηα .257 2.348 .020 

Δπηθνηλσλία  .249 2.271 .025 
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Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα ε απάληεζε 

είλαη φηη ηζρχεη, θαζψο νη δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ηηο ππνθιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο. 

 

5.5.3 Η πξόβιεςε ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ από ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη ηελ απόδνζε 

ησλ δηεπζπληώλ  

       Με ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο εμεηάζηεθε αλ θαη θαηά πφζν νη 

ππνθιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ε απφδνζε ησλ δηεπζπληψλ 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ηελ αλάιπζε απηή ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηέιεζε ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη νη ππνθιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ε 

απφδνζε ηνπ δηεπζπληή ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Σν κνληέιν κε ηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα είλαη απηφ ην νπνίν πεξηιακβάλεη: ηελ ππνθιίκαθα ηεο ζπλ-

αηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, νκαδηθφηεηα θαη ηελ απφδνζε ηνπ δηεπζπληή.  

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εξκελεχεη θαηά 25% πεξίπνπ (R
2 

= .254) ηελ κεηαβνιή ηεο 

κεηαβιεηήο επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (ζπλνιηθή) ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ 

αλάιπζε ANOVA πξνθχπηεη φηη ην κνληέιν ζην ζχλνιν ηνπ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ (F=24.8, p< 0,001). Όζνλ αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πξνθχπηεη φηη δχν είλαη νη κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Απηέο είλαη ε ππνθιίκαθα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, νκαδηθφηεηα θαη ε 

απφδνζε ηνπ δηεπζπληή (Πίλαθαο 12).  

Δμεηάδνληαο ην πξνηεηλφκελν κνληέιν ζπκπεξαίλνπκε φηη ε κεηαβιεηή νκαδηθφηεηα 

παίδεη ην κεγαιχηεξν ξφιν σο πξνο ηελ πξφβιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθνινπζεί ε κεηαβιεηή απφδνζε ηνπ δηεπζπληή. 
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Πίλαθαο 12: Ζ πξφβιεςε ηεο  ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπ/θσλ 

απφ ηηο ππνθιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηελ απφδνζε ηνπ δηεπζπληή. 

Μεηαβιεηέο  Beta t Sig. 

Οκαδηθφηεηα .310 2.894 .004 

Απφδνζε δηεπζπληή .228 2.127 .035 

 

Άξα ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα απμεκέλα επίπεδα ηεο δεμηφηεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ηνπ δηεπζπληή, νκαδηθφηεηα, θαη ηεο απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο πξνβιέπνπλ ηελ αχμεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Άξα, ε απάληεζε ζην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα είλαη φηη απηφ ηζρχεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

6. πδήηεζε – πκπεξάζκαηα 

       Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζθνπφο ηεο ήηαλ λα κειεηήζεη ηελ επίδξαζε θαη ηε 

ζπζρέηηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηφζν ζηελ απφδνζε ηνπο (δηεπζπληψλ) ζηελ εξγαζία ηνπο, 

φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ – πθηζηακέλσλ ηνπο. 

Παξάιιεια κειεηήζακε ηελ επίδξαζε ηεο  ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηεο 

απφδνζεο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Μεηά ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαηαιήμακε ζε έμη ππνθιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε 

ηθαλνπνηεηηθφ δείθηε αμηνπηζηίαο. Ο ίδηνο έιεγρνο έγηλε θαη γηα ηελ  αμηνπηζηία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο απφδνζεο ησλ δηεπζπληψλ. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη είραλ ηθαλνπνηεηηθφ δείθηε αμηνπηζηίαο.  

 

6.1 Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ησλ δηεπζπληώλ 

       Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ δηεπζπληψλ 

θαηαιήμακε φηη νη δηεπζπληέο έρνπλ αλαπηπγκέλεο ηηο ηθαλφηεηεο ηεο θνηλσληθήο 

επίγλσζεο  (Μ.Ο.=4.1) θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ (Μ.Ο.=3.9). Γηαπηζηψζεθε φηη 

απφ ηελ θνηλσληθή επίγλσζε πην αλαπηπγκέλε ήηαλ ε ελζπλαίζζεζε (Μ.Ο.=4.3) θαη 

αθνινπζεί ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ εμππεξέηεζε (Μ.Ο.=3.8).  

Απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ ε ππνθιίκαθα ηεο αλάπηπμεο ησλ 

άιισλ είρε Μ.Ο.=4.1, ε νκαδηθφηεηα είρε Μ.Ο. = 3.97, ε επηθνηλσλία είρε Μ.Ο. = 3.95 

θαη ε εγεηηθή ηθαλφηεηα είρε Μ.Ο. = 3.78. Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε απηά 

άιισλ εξεπλψλ (Cobbs, 2012· Κνιέξδα, 2015) ζηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθε φηη νη 
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δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ είραλ αλαπηπγκέλεο ηηο δεμηφηεηεο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο Βάζηνπ (2008) ζηελ έξεπλα ηεο νπνίαο νη δηεπζπληέο 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είραλ αλεπηπγκέλε ηελ δεμηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο. 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα καο, 

εθηηκνχλ φηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο ππεξεηνχλ έρνπλ 

αλαπηπγκέλε  ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζχλε δειαδή, κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο (Salovey & Sluyter, 1997) θαη 

λα ζπκπεξηθέξνληαη φπσο ππνζηεξίδεη ν Goleman (1995) κε ηξφπν πνπ δηαθνξνπνηεί 

ηνπο ζπλαηζζεκαηηθά λνήκνλεο εγέηεο απφ ηνπο άιινπο. 

 

6.2 Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ησλ δηεπζπληώλ θαη ε ζρέζε ηεο κε 

ηελ απόδνζε ηνπο 

       Αξρηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηδξά θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδνζή ηνπο θαη αλ ε απφδνζε ησλ δηεπζπληψλ κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζχλε. Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψζακε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί παξάγνληα 

απφδνζεο ζηελ εξγαζία  (Boyatzis, et al., 2013· Boyatzis, 2008· Fullan, 2001· 

Goleman, 1998). Όπσο ινηπφλ δηαπηζηψζακε ζην θεθάιαην 5 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο απφδνζεο ησλ δηεπζπληψλ κε ηηο ηθαλφηεηεο ηεο 

θνηλσληθήο επίγλσζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ. Μάιηζηα ζηελ έξεπλα καο 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δηεπζπληέο θξίλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο 

απνδνηηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο (Μ.Ο. 3.95) θαη απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο λνεκνζχλε. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο καο ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε ησλ George 

(2000) θαη Goleman θαη ζπλεξγάηεο (2002) φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ 

δηεπζπληψλ επηδξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Δπίζεο ζε έξεπλα ηνπ ν Cook 

(2006) θαηέδεημε φηη ηα επίπεδα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ δηεπζπληψλ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο επηδφζεηο ηνπο σο εγεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο πνπ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ηελ απφδνζε ηνπ δηεπζπληή εθαξκφζακε κηα 

αλάιπζε παιηλδξφκεζεο. πκπεξάλακε φηη αλ ζειήζνπκε λα πξνβιέςνπκε ηελ 

απφδνζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηφηε πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζε δχν 
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ππνθιίκαθεο, ηεο ηθαλφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ, ηελ εγεηηθή ηθαλφηεηα θαη 

ηελ επηθνηλσλία (ρήκα 2). Μάιηζηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πξνβιέπεη ζε πνζνζηφ 

65% ηελ απφδνζε ηνπ δηεπζπληή, αξθεηά πςειφ. 

ρήκα 2: Μνληέιν πξφβιεςεο ηεο απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή 

 

 

 

 Όζν πςειφηεξν ινηπφλ είλαη ην επίπεδν ηεο εγεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

ηνπ δηεπζπληή ηφζν πςειφηεξε ζα είλαη ε απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπ. Απηφ κπνξεί λα 

εξκελεπηεί θαζψο ε εγεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή ηνλ βνεζά ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζηελ εξγαζία ψζηε νη εξγαδφκελνη λα ελζαξξχλνληαη θαη λα 

δίλνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ. Ο ίδηνο 

δίλεη ην παξάδεηγκα θαη θαζνδεγψληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πινπνηεί ην φξακα ηνπ θαη 

πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη. Ζ επηθνηλσλία επίζεο είλαη κηα δεμηφηεηα πνιχ 

ζεκαληηθή, θαζψο ηνλ βνεζά λα είλαη ζαθήο φηαλ δίλεη νδεγίεο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ησλ εξγαζηψλ, λα είλαη ζε ζέζε λα αθνχεη κε πξνζνρή θαη λα θαηαγξάθεη ηα ιεθηηθά 

θαη κε κελχκαηα, λα αληαιιάζεη πιεξνθνξίεο θαη λα βξίζθεηαη πάληα ζε αλνηρηή 

επηθνηλσλία ζηε βάζε ελφο πγηνχο δηαιφγνπ κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, δηαηεξψληαο αλνηρηνχο δηαχινπο επηθνηλσλίαο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

ζπκθσλνχλ κε ην φηη νη εγέηεο κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ζε ζέζε λα 

επηθνηλσλνχλ θαη λα απνηεινχλ έκπλεπζε γηα ηνπο άιινπο (Goleman, 1998) θαζψο θαη 

φηη νη δηεπζπληέο νη νπνίνη έρνπλ εγεηηθέο αξεηέο δίλνπλ ζεκαζία ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο (Marzano, 2003).  

 

Ζγεηηθή ηθαλφηεηα 

Δπηθνηλσλία 

Απφδνζε ηνπ 

δηεπζπληή 
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6.3 Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ησλ δηεπζπληώλ θαη ε ζρέζε ηεο κε 

ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

       Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα  ηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπο θαηαιήμακε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη επαγγεικαηηθά ηθαλνπνηεκέλνη (Μ.Ο. =3.67). 

Όπσο δηαπηζηψζακε ζην θεθάιαην 5, ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο κε ηηο ηθαλφηεηεο ηεο θνηλσληθήο επίγλσζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζρέζεσλ.  

Παίξλνληαο θάζε δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο μερσξηζηά θαη κε 

θζίλνπζα θαηάηαμε δηαπηζηψζακε : α) ζηε δηάζηαζε ε ίδηα ε εξγαζία (Μ.Ο. = 4.3) 

βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηελ εξγαζία ηνπο αμηφινγε θαη ληψζνπλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηή ζε κεγάιν βαζκφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ 

κε απηά ησλ Γξακκαηηθνχ, 2010· Κνπξηέζε θ.ά., 2007· Μπνχηζθνπ, 2011· Platsidou 

θαη Agaliotis, 2009, β) ζηε δηάζηαζε ν επηθεθαιήο (Μ.Ο. = 4.1) βξέζεθε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπο. Απηφ επαιεζεχεη ην 

φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο 

κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο (Γξακκαηηθνχ, 2010· Οηθνλφκνπ, 2014· Platsidou & 

Agaliotis 2009), γ) ζηε δηάζηαζε νη ζπλζήθεο εξγαζίαο (Μ.Ο. =3.9) βξέζεθε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο. Σν 

απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Γξακκαηηθνχ (2010) 

ε νπνία δηαπίζησζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ηνπο. ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Αλησλίνπ θαη ζπλεξγάηεο, 

2007· Μπξνχδνο, 2004· Rodgers-Jenkinson θαη Chapman, 1990. Οη Platsidou θαη 

Agaliotis (2009) βξήθαλ κηα κέζε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο  εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη νη θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ε θαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ 

θαζνξίδνπλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ επηδξά ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Αξακπαηδή, 2009), δ) ζηε δηάζηαζε ν νξγαληζκφο σο 

ζχλνιν (Μ.Ο. =2.4), βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ ρακειή επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε. Ζ ρακειή ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ νξγαληζκφ ζπλνιηθά έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηα επξήκαηα ηεο Κνιέξδα (2015) ζηελ έξεπλα ηεο νπνίαο νη εθπαηδεπηηθνί δήισλαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηνχλ. 
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       Γεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

επεξεάδεηαη θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιείσλ ηνπο, φπσο ηελ εθηηκνχλ νη εθπαηδεπηηθνί. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

παξάγνληεο εθείλνη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκφζακε ηέζζεξεηο αλαιχζεηο 

παιηλδξφκεζεο κηα γηα θάζε δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

ηελ πξψηε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ζπκπεξάλακε φηη αλ ζειήζνπκε λα πξνβιέςνπκε 

ηελ  δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ν επηθεθαιήο, πξέπεη λα εζηηάζνπκε 

ζε δχν δεμηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηελ ελζπλαίζζεζε. Μάιηζηα νη 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πξνβιέπνπλ ζε πνζνζηφ 65% ηελ αχμεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηάζηαζεο. Ζ νκαδηθφηεηα απαηηεί απφ ην δηεπζπληή πέξα απφ ηελ εζηίαζε ζηελ 

εξγαζία ηνπ λα κελ παξαβιέπεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηε δεκηνπξγία επλντθνχ 

θιίκαηνο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ο ζεβαζκφο, ε παξνρή βνήζεηαο, ε ζπλεξγαηηθφηεηα 

εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή θαίλεηαη φηη νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην λα αηζζάλνληαη 

κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Δμάιινπ φπσο είδακε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, ε 

γλψζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν απφ ηνλ δηεπζπληή, 

κπνξεί λα ξπζκίζεη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ληψζνπλ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Kafetsios & Zampetakis, 2007). Καη ε Βάζηνπ (2008) 

ζηελ έξεπλα ηεο δηαπίζησζε φηη φηαλ νη δηεπζπληέο είραλ απμεκέλε ηελ ελζπλαίζζεζε 

ηφηε νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ρακειά επίπεδα άγρνπο, παξάγνληα ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. Καηαιήγνληαο ζπκπεξαίλνπκε φηη, φζν πςειφηεξν 

είλαη ην επίπεδν ηεο δεμηφηεηαο ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο ηνπ 

δηεπζπληή, ηφζν πςειφηεξε ζα είλαη ε δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ν 

επηθεθαιήο.  

       ηελ δεχηεξε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ζπκπεξάλακε φηη αλ ζειήζνπκε λα 

πξνβιέςνπκε ηελ  δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ε ίδηα ε εξγαζία, 

πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζηελ δεμηφηεηα ηνπ δηεπζπληή επηθνηλσλία. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δεμηφηεηα πξνβιέπεη ζε πνζνζηφ 10% ηελ αχμεζε ηεο δηάζηαζεο, ε ίδηα ε εξγαζία. 

Όπσο παξαηεξνχκε ην πνζνζηφ πξφβιεςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάζηαζεο είλαη κηθξφ. 

Απηφ εμεγείηαη θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

άπνςε πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ην επάγγεικα ηνπ θαη αλ ε εξγαζία απηή ήηαλ 

ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ. Ζ επηθνηλσλία, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θπξίσο κε ηε δεκηνπξγία 

θιίκαηνο δηαθάλεηαο, ηνλ πγηή δηάινγν θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 
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δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα επηιχνληαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο κε ηελ εξγαζία ηνπ. πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη, 

φζν πςειφηεξα επίπεδα επηθνηλσλίαο εκθαλίδνπλ νη δηεπζπληέο ηφζν πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ δηάζηαζε, ε ίδηα ε εξγαζία, ζα αηζζάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί. 

       ηελ ηξίηε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ζπκπεξάλακε φηη αλ ζειήζνπκε λα 

πξνβιέςνπκε ηελ  δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζε δχν δεμηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή, ηελ εγεηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ 

επηθνηλσλία. Ζ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πξνβιέπνπλ ζε πνζνζηφ 22% ηελ αχμεζε ηεο 

δηάζηαζεο, ζπλζήθεο εξγαζίαο. Πνιιέο παξάκεηξνη πνπ ζπλ δηακνξθψλνπλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε έρνπλ ζρέζε κε θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

(Γήκνο, Πεξηθέξεηα θ.ι.π.). Ζ εγεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη 

κε ην λα εκπλέεη θαη λα απνηειεί πξφηππν γηα ηνπο άιινπο δίλνληαο ην παξάδεηγκα 

ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, είηε πξνζθέξνληαο 

εζεινληηθή εξγαζία, είηε πξνζπαζψληαο λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

πξνζβιέπνληαο ζε εμσηεξηθή βνήζεηα θαη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο. Ζ επηθνηλσλία φπσο δηαπηζηψζακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, κπνξεί 

λα εληνπίζεη θαη λα ιχζεη, κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη λα 

βνεζήζεη ζηελ ζπλεξγαζία κε εμσζρνιηθνχο θνξείο. Ζ αηζζεηηθή βειηίσζε π.ρ. ησλ 

αηζνπζψλ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δηεπζπληή, ησλ καζεηψλ, 

ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη, 

φζν πςειφηεξα επίπεδα εγεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο εκθαλίδνπλ νη 

δηεπζπληέο ηφζν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζα αηζζάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί. 

      ηελ ηέηαξηε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ζπκπεξάλακε φηη αλ ζειήζνπκε λα 

πξνβιέςνπκε ηελ δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ν νξγαληζκφο ζπλνιηθά, 

πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζε δχν δεμηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ 

εγεηηθή ηθαλφηεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πξνβιέπνπλ ζε πνζνζηφ 35% ηελ 

κείσζε ηεο δηάζηαζεο ν νξγαληζκφο ζπλνιηθά. Πνιινί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ δηάζηαζε απηή εμαξηψληαη απφ παξάγνληεο πέξα απφ ηε ζρνιηθή 

κνλάδα. Ζ  βειηίσζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ δελ εμαξηάηαη απνθιείζηεθα απφ ηνλ 

δηεπζπληή αιιά ζρεηίδνληαη κε θνξείο πνπ εκπιέθνληαη γεληθά κε ηελ εθπαίδεπζε φπσο 

ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ην ππνπξγείν θαη ηα ζέισ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Παξαδείγκαηνο 

ράξε φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη δελ είλαη ην θαιχηεξν ζρνιείν πνπ έρνπλ 
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εξγαζηεί πνηέ, απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιινχο παξάγνληεο φπσο: ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ, ηελ απφζηαζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ θαηνηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην ζρνιηθφ 

θιίκα, ηηο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο, ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, ηελ έιιεηςε απηελέξγεηαο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ θξνληίδα πνπ ζέινπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ ππεξεζία. Δδψ ππεηζέξρνληαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θεληξηθή εμνπζία θαζψο νη απνθάζεηο ηεο επεξεάδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά 

θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δηεπζπληή (ην έκπξαθην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο). Αλαθνξηθά κε ηελ ελζπλαίζζεζε, φζν θαιχηεξα αληηιακβάλεηαη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ησλ άιισλ ν δηεπζπληήο ηφζν ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί λα ζεσξνχλ φηη 

απηφ ην ελδηαθέξνλ δελ είλαη γλήζην θαη φηη πξνζπαζεί λα ηνπο ρεηξαγσγήζεη γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξάκεηξνο ε νπνία δελ έρεη εξεπλεζεί ζηελ παξνχζα 

εξγαζία. Ζ εγεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην φξακα θαη ην 

ζρνιηθφ θιίκα, πξνθαιεί κείσζε ηεο δηάζηαζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ν 

νξγαληζκφο ζπλνιηθά. Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ δηεπζπληή 

ίζσο πξνθαιεί άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο ην φξακα ηνπ κπνξεί λα ζεσξείηαη 

νπηνπηθφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηφηη, νη ζρνιηθέο κνλάδεο δελ κπνξνχλ λα 

απηνλνκεζνχλ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία.  

ηηο  αλαιχζεηο γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ 

δηεπζπληψλ, εθηφο απφ ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ νκαδηθφηεηα αλαδείρζεθαλ θαη νη 

εγεηηθέο δεμηφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ησλ δηεπζπληψλ, σο πξνγλσζηηθνί 

παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ δηεπζπληέο κε εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, δήισλαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικα ηνπο (Ma & MacMillan, 1999) θαη παξάιιεια φηη 

επηθνηλσλνχζαλ θαιχηεξα κε δηεπζπληέο αμηφπηζηνπο νη νπνίνη ηνπο ελέπλεαλ γηα ηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ (Iwanicki, 2001).   
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6.4 Η πξόβιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

από ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη ηελ απόδνζε ησλ δηεπζπληώλ. 

       Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ θαη ζε πνην βαζκφ 

κπνξνχλ ε απφδνζε ησλ δηεπζπληψλ θαη νη ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ηνπο, φπσο ηηο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, λα πξνβιέςνπλ ηελ ζπλνιηθή 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

παξάγνληεο εθείλνη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο απφδνζεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εθαξκφζακε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο. Γχν είλαη νη κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απηέο είλαη ε δεμηφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ 

δηεπζπληή, νκαδηθφηεηα θαη ε απφδνζε ηνπ δηεπζπληή. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

εξκελεχεη θαηά 25% πεξίπνπ ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

(ρήκα 3).  

ρήκα 3: Μνληέιν πξφβιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

 

 

Δμεηάδνληαο ην πξνηεηλφκελν κνληέιν ζπκπεξαίλνπκε φηη ε κεηαβιεηή νκαδηθφηεηα 

παίδεη ην κεγαιχηεξν ξφιν σο πξνο ηελ πξφβιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθνινπζεί ε κεηαβιεηή απφδνζε ηνπ δηεπζπληή. χκθσλα κε 

ηνπο Furtwengler θαη Furtwengler (1998) κηα απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ απνδνηηθνχ 

δηεπζπληή είλαη ε αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (κε ηελ πξνψζεζε ησλ νκαδηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ηηο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο θ.ι.π.), ηθαλφηεηα ε νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε 

θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ δεμηφηεηα ηεο 

Απφδνζε ηνπ 

δηεπζπληή 

Οκαδηθφηεηα 

Δπαγγεικαηηθή 

Ηθαλνπνίεζε 

εθπ/θσλ 
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ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νκαδηθφηεηα, 

επηηξέπεη ηελ απφ θνηλνχ εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο 

αιιά θαη ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Ζ νκαδηθή εξγαζία ζχκθσλα κε ηνπο Κξηεκάδε θαη 

Θσκνπνχινπ (2012) νδεγεί ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ αλάιεςε επζπλψλ δεκηνπξγψληαο 

έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ηνπο ελζαξξχλεη. Σν κνληέιν ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε ησλ 

Caprara, Barbaranelli, Borgogni, θαη Steca (2003) φηη ε ζπιινγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζπκβάιιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Όηαλ ην άηνκν αηζζάλεηαη φηη είλαη 

κέινο ηεο νκάδαο, ηφηε λνηψζεη ρξήζηκν. Δπηπιένλ, κε ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ δίλεηαη 

ε αίζζεζε ηεο νινθιήξσζεο ζην άηνκν, πξάγκα ην νπνίν ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (“Teamwork and job satisfaction”, 2015). Όινη πξέπεη λα 

αηζζάλνληαη ζεκαληηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο θαη απηφ απνηειεί επζχλε ηνπ δηεπζπληή 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Ζ απμεκέλε δεμηφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, νκαδηθφηεηα, θαη ε 

απμεκέλε απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπ δηεπζπληή νδεγνχλ ζε απμεκέλε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

6. 5 πκπεξάζκαηα  

       θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα κειεηήζεη αλ ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επεξεάδεη 

θαη ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπο, φζν θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ – πθηζηακέλσλ ηνπο θαη παξάιιεια αλ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα πξνβιεθζεί απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ηνπ δηεπζπληή ή ζε ζπλδπαζκφ ηεο κε ηελ απφδνζε ηνπ.  

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ζηηο νπνίεο ππεξεηνχλ έρνπλ αλαπηπγκέλεο ηηο ηθαλφηεηεο  ηεο θνηλσληθήο επίγλσζεο 

θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ. Γηα λα πξνβιέςνπκε ηελ απφδνζε ηνπ δηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο κε βάζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ λνεκνζχλε, ηφηε πξέπεη λα θάλνπκε 

ρξήζε ελφο κνληέινπ πνπ εζηηάδεη ζε δχν ππνθιίκαθεο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ ζρέζεσλ, εγεηηθή ηθαλφηεηα θαη επηθνηλσλία. Ζ εγεηηθή ηθαλφηεηα θαη ε δεμηφηεηα 

ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ δηεπζπληή, ππνθιίκαθεο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ, επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ απφδνζε ησλ δηεπζπληψλ. 
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Γελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε φηη δελ αξθεί κφλν ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε γηα 

πεηχρνπκε κεγαιχηεξε απφδνζε ζηελ εξγαζία καο (Goleman, 1998).  

ε φηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή, 

θαηαδεηθλχνπλ φηη κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θάλνληαο ρξήζε ελφο κνληέινπ ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηνπ πέξα απφ 

ηελ απφδνζε ηνπ δηεπζπληή θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ λνεκνζχλε. Ζ κφλε δεμηφηεηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ πξνβιέπεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, είλαη ε νκαδηθφηεηα. Ζ αμία ηνπ 

κνληέινπ απηνχ, έγθεηηαη ζην φηη πξνβιέπεη ηελ ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη επί κέξνπο δηαζηάζεηο ηεο ρξεζηκνπνηψληαο δχν 

πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο. 

Σα επξήκαηα πξνζέζεζαλ ζηνηρεία ζηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε θαη ηα νθέιε ηεο ζηε δηνίθεζε. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαζψο 

επηδξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο θαη ζηελ απφδνζε 

ηεο εξγαζίαο ησλ δηεπζπληψλ. Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξέπεη λα δψζνπλ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ απφδνζε ηνπο θαζψο θαη ζηελ δεμηφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, νκαδηθφηεηα, αλ ζέινπλ λα έρνπλ επαγγεικαηηθά ηθαλνπνηεκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Παξάιιεια ε πνιηηεία πξέπεη λα θξνληίζεη ψζηε ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο λα αλαπηπρζεί κέζα απφ ζρεηηθά πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο. Παξάιιεια  νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ 

ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ θαη λα 

αθνξνχλ φιεο ηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο φπσο δηαπηζηψζακε θαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ απφδνζε ηνπ αηφκνπ ζηελ εξγαζία ηνπ. 

 

6.6 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο 

       Απφ ηα  επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ εξσηήκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ 

δηεξεχλεζεο. Σα εξσηήκαηα απηά κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κέζσ άιισλ εξεπλψλ. 
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Θα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ην ζέκα ηεο έξεπλαο καο κε έλα άιιν κνληέιν κέηξεζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο.  Δπίζεο ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ λα εξεπλεζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ψζηε λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ θνηλά 

ζεκεία θαη δηαθνξέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο.  

Μηα άιιε έξεπλα πνπ ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ είλαη λα εμεηαζηνχλ νη απφςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ην αλ ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπο 

απνηειεί παξάγνληα ν νπνίνο ζπληειεί ηφζν ζηελ απφδνζε ησλ δηεπζπληψλ, φζν θαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  
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Παξάξηεκα 

 

 

Παξάξηεκα Α: Δξσηεκαηνιόγηα έξεπλαο 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΩΝ ΣΜΗΜΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

       Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνινπζνχλ εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα έξεπλαο, γηα ηελ 

επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ – 

πθηζηακέλσλ ηνπο, θαζψο θαη ζηελ απφδνζε ησλ δηεπζπληψλ απφ ηελ ζθνπηά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπραξηζηνχκε γηα ηνλ ρξφλν θαη ηε ζπλεξγαζία ζαο. 

        Ζιίαο Λνχθαο                                                              Μαξία Πιαηζίδνπ 

Δθπαηδεπηηθφο - Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο                     Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

                                                                                        Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο 

 

Γεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο 

Φύιν : Άλδξαο                  Γπλαίθα                                  Ζιηθία : ______ 

Δηδηθόηεηα : __________       πλνιηθή πξνϋπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε :_______ 

Δξγάδεζηε ζε : Γπκλάζην              Λχθεην             ΔΠΑΛ             Δηδηθή αγσγή 
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Μέξνο Α' 

Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αθνξνύλ ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ζηελ νπνία ππεξεηείηε. Παξαθαινύκε λα έρεηε ζην κπαιό ζαο ηνλ/ηελ 

Γηεπζπληή/ηξηα ζαο θαη λα απαληήζεηε θαηά πόζν ηνλ/ηελ ραξαθηεξίδεη θαζεκηά 

από ηηο παξαθάησ ζπκπεξηθνξέο ή ηδηόηεηεο. εκεηώζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο 

εθθξάδεη πεξηζζόηεξν κε βάζε ηελ παξαθάησ θιίκαθα : 

     Γελ ηζρύεη                     Ιζρύεη               Ιζρύεη                Ιζρύεη                Ιζρύεη 

Καζόινπ ή ρεδόλ             Λίγν               Μέηξηα               Πνιύ               Απόιπηα 

       θαζόινπ                        

            1                                2                        3                        4                         5 

Α/Α   Κιίκαθα 

ζεκαληηθόηεηαο 

1 Γελ αλαγλσξίδεη δεκφζηα ηηο επηηπρίεο ζπλαδέιθσλ ηνπ/ηεο. 1    2    3    4    5 

2 Πξνζθέξεη ηελ βνήζεηα ηνπ/ηεο φηαλ ρξεηάδεηαη ζε φινπο 

αλεμαηξέησο. 

1    2    3    4    5 

3 Δκπλέεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ δίλνληαο ν/ε ίδηνο/α ην 

παξάδεηγκα. 

1    2    3    4    5 

4 Γηαηεξεί θξηηηθή ζηάζε ζε εδξαησκέλεο ζην ζρνιείν θαηαζηάζεηο.  

1    2    3    4    5 

5 Φξνληίδεη λα εληζρχεη ηα πξνηεξήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

1    2    3    4    5 

6 Πξνβιέπεη ηηο αλάγθεο κνπ θαη έηζη δε ρξεηάδεηαη λα δεηήζσ εγψ 

θάηη. 

1    2    3    4    5 

7 Αλαγλσξίδεη ηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

1    2    3    4    5 
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8 Απνθεχγεη λα εκπιαθεί ζε κηα ζχγθξνπζε. 

 

1    2    3    4    5 

9 Όηαλ έρσ θάπνηα αλάγθε κε βνεζά ψζηε λα ηελ ηθαλνπνηήζσ. 

 

1    2    3    4    5 

10 Όηαλ θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο  δελ γλσξίδεη ην αληηθείκελν πνπ ηνπ 

αλαζέηεη ν Γηεπζπληήο/ηξηα, απηφο/ε δξα ζπκβνπιεπηηθά θαη 

ππνζηεξηθηηθά. 

1    2    3    4    5 

11 Πξνάγεη – εληζρχεη ηελ αλνηρηή θαη ακνηβαία επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

1    2    3    4    5 

12 Υξεζηκνπνηεί ηηο ηδηαίηεξεο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ ζηα πιαίζηα ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο. 

 

1    2    3    4    5 

13 Με ηηο ελέξγεηεο ηνπ/ηεο αλαπηχζζεη θαη πξνάγεη ζηελ νκάδα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ, αηζζήκαηα απηνπεπνίζεζεο, 

αηζηνδνμίαο, ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο. 

1    2    3    4    5 

14 Έρεη πξνζσπηθέο θηιίεο κε θάπνηνπο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ/ηεο. 1    2    3    4    5 

15 ε ηεηακέλεο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηεί δηπισκαηηθνχο ηξφπνπο γηα 

λα ηηο δηαρεηξηζηεί. 

1    2    3    4    5 

16 Όηαλ δελ πείζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ/ηεο, ηφηε επηβάιιεη ηελ άπνςε ηνπ. 

1    2    3    4    5 

17 Πξνσζεί επθαηξίεο γηα θνηλή δξάζε ηφζν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

φζν θαη κε ηνλ ίδην.  

1    2    3    4    5 

18 Θα ππνζηήξηδα φηη είλαη εγέηεο/ηηδα. 

 

1    2    3    4    5 

19 Πξνζπαζεί λα επηηπγράλεη ακνηβαία θαηαλφεζε κε ηα άηνκα πνπ 

αιιειεπηδξά. 

1    2    3    4    5 

20 Όηαλ ππάξρνπλ δηαθσλίεο ελζαξξχλεη ηελ αλνηρηή ζπδήηεζε. 1    2    3    4    5 
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21 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ/ηεο ν/ε Γηεπζπληήο/ηξηα, 

πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ νξζφηεηα ηνπο. 

1    2    3    4    5 

22 Γελ αλαγλσξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλνληαη νη απφςεηο 

ησλ αηφκσλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

1    2    3    4    5 

23 Έρεη φξακα γηα ην ζρνιείν θαη ην κνηξάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπ ζρνιείνπ ηνπ/ηεο. 

1    2    3    4    5 

24 πκκεηέρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ/ηεο κε 

επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. 

1    2    3    4    5 

25 Δίλαη πξφζπκνο/ε λα κε αθνχζεη φηαλ ρξεηάδνκαη θάπνηνλ γηα λα 

κηιήζσ. 

1    2    3    4    5 

26 Όηαλ κηα θαηάζηαζε ρξεηάδεηαη αιιαγή δε δηζηάδεη λα ηελ 

πξαγκαηνπνηήζεη. 

1    2    3    4    5 

27 Όηαλ αληηκεησπίδσ πξνβιήκαηα κε καζεηέο, ζπλαδέιθνπο ή γνλείο, 

απνθεχγεη νπνηαδήπνηε λχμε ή δελ ελδηαθέξεηαη λα κε αθνχζεη. 

1    2    3    4    5 

28 Δπηδηψθεη λα δεκηνπξγεί ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ/ηεο. 

 

1    2    3    4    5 

29 Αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ησλ απνθάζεσλ ηνπ/ηεο θαη δε ηε 

κεηαζέηεη ζηνπο άιινπο. 

1    2    3    4    5 

30 Γελ αληηιακβάλεηαη θαη δελ θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

πξννπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ/ηεο. 

1    2    3    4    5 

31 Φξνληίδεη γηα ηελ δεκηνπξγία θηιηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν. 

 

1    2    3    4    5 

32 Γελ πξνζπαζεί λα πεηχρεη ζπλαίλεζε ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ/ηεο. 

1    2    3    4    5 

33 Πηζηεχεη ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζρνιείνπ. 1    2    3    4    5 
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34 Σα κελχκαηα ηνπ/ηεο ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά είλαη ζαθή. 

 

1    2    3    4    5 

 

Μέξνο Β' 

       Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ ζθνπό λα εθηηκήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ζαο 

άπνςε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζαο σο εθπαηδεπηηθνί.  

Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη πεξηζζόηεξν, κε βάζε ηελ 

παξαθάησ θιίκαθα : 

      1                     2                          3                             4                    5 

Γηαθσλώ      Γηαθσλώ    Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε    πκθσλώ     πκθσλώ              

απόιπηα                                                                                           απόιπηα 

A/A  Κιίκαθα 

ζεκαληηθόηεηαο 

1 Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη νη θαιχηεξεο πνπ είρα πνηέ 1    2    3    4    5 

2 Ζ ππεξεζία θάλεη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηεο 

1    2    3    4    5 

3 Ο πξντζηάκελνο κνπ θαηαλνεί ηα πξνβιήκαηά κνπ 1    2    3    4    5 

4 Ζ δνπιεηά κνπ είλαη αμηφινγε 1    2    3    4    5 

5 Ο θσηηζκφο δελ είλαη επαξθήο ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο κνπ 1    2    3    4    5 

6 Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία κνπ 1    2    3    4    5 

7 Ζ δνπιεηά κνπ είλαη βαξεηή 1    2    3    4    5 

8  Ο πξντζηάκελνο κνπ είλαη αγελήο 1    2    3    4    5 



86 
 

9 Δίλαη ην θαιχηεξν ζρνιείν πνπ έρσ δνπιέςεη πνηέ 1    2    3    4    5 

10 Ζ δνπιεηά κνπ κε ηθαλνπνηεί 1    2    3    4    5 

11 Τπάξρεη επλνηνθξαηία (έιιεηςε αμηνθξαηίαο) ζηελ 

ππεξεζία 

1    2    3    4    5 

12 Ο ρψξνο ηεο εξγαζίαο κνπ είλαη επράξηζηνο 1    2    3    4    5 

13 Ο πξντζηάκελνο κνπ είλαη ηππνιάηξεο 1    2    3    4    5 

14 Ζ ππεξεζία θξνληίδεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο 1    2    3    4    5 

15 Ζ δνπιεηά κνπ είλαη κνλφηνλε (ξνπηίλα) 1    2    3    4    5 

16 Ο πξντζηάκελνο κνπ κε ππνζηεξίδεη φηαλ ηνλ ρξεηάδνκαη 1    2    3    4    5 

17 Ο εμαεξηζκφο δελ είλαη επαξθήο ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο 

κνπ 

1    2    3    4    5 

 

Μέξνο Γ' 

       ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, παξαθαινύκε λα καο δώζεηε ηελ πξνζσπηθή ζαο 

εθηίκεζε γηα ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ηξηαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζηελ νπνία εξγάδεζηε.  

Μπνξείηε λα ζεκεηώζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη πεξηζζόηεξν κε βάζε ηελ 

παξαθάησ θιίκαθα : 

     Γελ ηζρύεη                     Ιζρύεη               Ιζρύεη                Ιζρύεη                Ιζρύεη 

Καζόινπ ή ρεδόλ             Λίγν                Μέηξηα               Πνιύ              Απόιπηα 

       θαζόινπ                        

            1                                2                        3                        4                         5 
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Α/Α Ο/Η Γηεπζπληήο/ηξηα : Κιίκαθα 

ζεκαληηθόηεηαο 

1 Πξνιακβάλεη απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ 1    2    3    4    5 

2 πλεξγάδεηαη  κε ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ . 1    2    3    4    5 

3 Φξνληίδεη λα ζπλεδξηάδεη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ γηα ηελ 

ζηνρνζεζία ηνπ ζρνιείνπ. 

1    2    3    4    5 

4 Δλεκεξψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζεκεξηλά γηα ηα 

ππεξεζηαθά έγγξαθα. 

1    2    3    4    5 

5 πλεξγάδεηαη κε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 1    2    3    4    5 

6 Φξνληίδεη γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζην 

ζρνιείν ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν. 

1    2    3    4    5 

7 Πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο πνπ βάδεη ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο. 

1    2    3    4    5 

8 Πξνσζεί ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. 1    2    3    4    5 

9 Δίλαη γλψζηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζρνιείν. 

1    2    3    4    5 

10 Καιεί ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

καζεηέο. 

1    2    3    4    5 

11 Τπάξρεη ε αίζζεζε φηη είλαη παληαρνχ παξψλ. 1    2    3    4    5 

12 Δκπιέθεη  ζηελ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

αλαζέηνληαο ηνκείο επζχλεο . 

1    2    3    4    5 

13 Δλδηαθέξεηαη έκπξαθηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο θνίηεζεο ησλ 

καζεηψλ. 

1    2    3    4    5 
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ΤΠΔΝΘΤΜΙΗ 

 

«Δειώλσ ξεηά όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 3 

ηνπ Ν. 1256/1982, ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντόλ πξνζσπηθήο 

εξγαζίαο θαη δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη 

πξντόλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη 

ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κόλνλ.»  

 

 

Τπνγξαθή:          

   

                  

                                  

 

     

         Ζ. Λνχθαο 


