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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ως Συναισθηματική Νοημοσύνη εκλαμβάνεται η ικανότητα του ατόμου να 

αντιλαμβάνεται, να χρησιμοποιεί, να αξιολογεί και να διαχειρίζεται τις 

πληροφορίες που αφορούν τα συναισθήματα. Ψυχική Ανθεκτικότητα είναι η 

ικανότητα, ή η διαδικασία, ή το αποτέλεσμα της αντιμετώπισης, προσαρμογής και 

ανάκαμψης από  αντίξοες και στρεσογόνες καταστάσεις. Στην παρούσα έρευνα 

εξετάζεται η σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των 

Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της χώρας με την Ψυχική τους Ανθεκτικότητα. Επίσης διερευνάται 

κατά πόσον η Συναισθηματική Νοημοσύνη αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της 

Ψυχικής Ανθεκτικότητας, καθώς και ποια είναι η επίδραση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν 

μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ερωτηματολογίου, από δείγμα 400 Διευθυντών 

Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας, το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017. 

Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε δύο ερευνητικά εργαλεία: α) το Schutte Self-

Report Emotional Intelligence Test ή SSREΙΤ για τη μέτρηση της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης και β) το Teachers’ Resilience Scale – TRS για τη μέτρηση της 

Ψυχικής Ανθεκτικότητας. Η στατιστική ανάλυση των ευρημάτων έγινε με το SPSS 

με μια σειρά αναλύσεων Frequencies, t-test, ANOVA,  Pearson’s Correlations και 

Multiple Regressions. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλή συσχέτιση μεταξύ του 

συνόλου της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της Ψυχικής Ανθεκτικότητας 

(r=600, p <0,01) καθώς και όλων των παραγόντων τους, και ισχυρή προβλεπτική 

ικανότητα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (R
2
= .369)  για το σύνολο της 

Ψυχικής Ανθεκτικότητας.  Ως εκ τούτου, προτείνεται να αναπτυχθούν και να 

εφαρμοστούν προγράμματα για τη βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης και 

της ψυχικής ανθεκτικότητας των Διευθυντών όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης. 
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ABSTRUCT  

 

Emotional Intelligence is the ability of an individual to perceive, use, assimilate and 

manage emotionally-related information.  Mental Resilience perceived as the ability, 

process or outcome of coping, adapting and recovering from adverse and stressful 

situations. The present study examines the relationship between the Emotional 

Intelligence of the Directors of Primary and Secondary Schools of Greece with their 

Mental Resilience. It also investigates whether Emotional Intelligence is a predictive 

factor of Mental Resilience, and what is the impact of the demographic 

characteristics of the participants. A quantitative survey was conducted on a sample 

of 400 Directors in November-December 2017, which included two research tools: 

a) Schutte Self-Report Emotional Intelligence Test or SSREIT for Emotional 

Intelligence Measurement and b) Teachers' Resilience Scale - TRS for the 

measurement of Mental Resilience. Statistical analysis of the data was done with 

SPSS with a series of Frequencies, t-test, ANOVA, Pearson's Correlations and 

Multiple Regressions analysis. The results showed a high correlation between all 

Emotional Intelligence and Mental Resistance (r = 600, p <0.01) as well as all their 

factors, and strong predictive capacity of Emotional Intelligence (R2 = .369) for the 

total of Mental Resilience. Therefore, it is necessary to develop and implement 

relative programs to improve the emotional intelligence and mental resilience of the 

Directors of all levels of Education. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Οι καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Διευθυντές/Διευθύντριες στο 

έργο τους στα σύγχρονα ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, με τις «ασταθείς και κερματισμένες κοινωνικές συνθήκες» ως κύριο 

χαρακτηριστικό του σημερινού πολιτικοοικονομικού γίγνεσθαι, φαντάζουν σαν 

άθλος (Κορωναίου, 2010). Το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να 

δραστηριοποιηθούν και να λειτουργήσουν επαγγελματικά γίνεται κάποιες φορές 

πιεστικό και συχνά αντιφατικό, (Day, 2014) λόγω των απαιτήσεων που επισύρει ο 

πολυμορφικός ρόλος τους. Στο διευρυμένο εργασιακό πλαίσιο διαπροσωπικής και 

οργανωσιακής αλληλεπίδρασής τους (Mayo, A., Arteaga, A. & Arteaga, D., 2018) 

προϋποτίθεται η ύπαρξη γνωστικών και μη γνωστικών ικανοτήτων, εφόσον δεν 

αρκεί μόνον ο δείκτης νοημοσύνης τους για να προβλέψει την καλή επαγγελματική 

απόδοσή τους αλλά και η χρήση κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων, 

προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της επαγγελματικής 

τους καθημερινότητας. (Day, 2014. Goleman, 1997, 2001, 2014. Kaminsky, 2006. 

McClelland, 1973.) Οι συναισθηματικά νοήμονες και ψυχικά ανθεκτικοί 

Διευθυντές έχουν πολλές πιθανότητες να είναι αποτελεσματικοί (Gu & Day 2007) 

και να παραμείνουν υγιείς και άτρωτοι (Externa & Rey, 2015). Hu, Zhang & Wang, 

2015), υπερβαίνοντας τις δυσμενείς συνθήκες και καταστάσεις, τις δυσκολίες στη 

διαχείριση σχέσεων με τα μέλη της σχολικής κοινότητας, τον μεγάλο φόρτο 

εργασίας (Mansfield, Beltman & Price, 2014), την έλλειψη υποστήριξης (Siepel et 

al. 2015), τις προκλητικές συμπεριφορές μαθητών ή γονέων, το χαμηλό 

επαγγελματικό στάτους (Κορωναίου, 2010) και πολλές άλλες αντιξοότητες. 

(Mansfield et al., 2012).  

Έχοντας υπόψη τα ευρήματα πολλών ερευνών και μελετών των δύο 

τελευταίων δεκαετιών στο επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας, θεωρείται πλέον 

ασφαλές να ισχυριστεί κανείς ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη επιδρά θετικά 

στην αποτελεσματικότητα των Διευθυντών/Διευθυντριών και στις σχέσεις τους με 

τα μέλη της σχολικής κοινότητας (George, 2000. Cherniss, 2000), καθώς επίσης ότι 

η Ψυχική Ανθεκτικότητα αποτελεί σημαντικό ψυχικό πόρο κατά τη διαχείριση των 

δυσκολιών που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο και σημαντική ικανότητα για 
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την ανάκαμψη και την επαναφορά τους σε κανονική ψυχολογική κατάσταση μετά 

από αντίξοες καταστάσεις.  (Gu & Day, 2007. Luthans & Youssef, 2007.  Luthar et 

al., 2000.  Masten, 2006, 2014b. Beltman et al., 2011. Rees et al., 2015. Rutter, 

1990, 1993, 2006. Wright & Masten, 2015.) 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Μια ένδειξη του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι κατανοούν και ρυθμίζουν τα 

συναισθήματά τους είναι η ικανότητα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης που 

ορίζεται ως η ικανότητα να παρακολουθεί κανείς τα συναισθήματα,  τα δικά του 

και των άλλων, να τα διακρίνει μεταξύ τους και να χρησιμοποιεί αυτές τις 

πληροφορίες για να καθοδηγήσει τις σκέψεις και τις ενέργειές του (Mayer & 

Salovey, 1990). Επίσης ως Συναισθηματική Νοημοσύνη ορίζεται «η ικανότητα του 

ατόμου να αντιλαμβάνεται και να εκφράζει, να αφομοιώνει στη σκέψη, να 

κατανοεί και να αιτιολογεί καθώς και να ρυθμίζει τα συναισθήματα, τα δικά του 

και των άλλων» (Mayer, Salovey & Caruso, 2000). Πρόκειται για μια νοητική 

ικανότητα του ανθρώπου, για έναν ευφυή τρόπο σκέψης πάνω σε πληροφορίες και 

καταστάσεις συναισθηματικού περιεχομένου, με σκοπό την προσωπική και 

κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου. Αποτελεί και περιλαμβάνει ένα σύνολο 

ικανοτήτων, δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που επιτρέπουν στον άνθρωπο να 

κατανοεί και να χειρίζεται τις συναισθηματικές καταστάσεις (Πλατσίδου, 2015).  Η 

συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύσσεται καθώς το άτομο ωριμάζει και επίσης 

μπορεί να αποκτηθεί μέσω της μάθησης και της εκπαίδευσης.  

 

1.1 Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως νέο είδος Νοημοσύνης 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες αναδύθηκε η έννοια της «Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης», ως μιας νέας πιθανής θεωρητικής κατασκευής που θα μπορούσε να 

εξηγήσει τις διάφορες συμπεριφορές και αντιδράσεις των ανθρώπων, πέρα από τον 

παραδοσιακό τρόπο μέτρησης της γενικής νοημοσύνης.  

 Η νέα αυτή έννοια προέκυψε από το συνδυασμό των όρων «συναίσθημα» 

και «νοημοσύνη», (Mayer & Ciarrochi, 2006) και απετέλεσε αυτοτελές αντικείμενο 

αμέτρητων συζητήσεων, τηλεοπτικών εκπομπών, δημοσιεύσεων στον περιοδικό 

και ημερήσιο τύπο και έγινε ραγδαία δημοφιλής.  Ιδιαίτερη αίσθηση προκλήθηκε 

στον κόσμο της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων, κυρίως από την έκδοση του 

βιβλίου  «Η συναισθηματική Νοημοσύνη. Γιατί το “EQ” είναι πιο σημαντικό από 

το “IQ”» του Daniel Goleman (1995). Ως κύρια ερωτήματα στο βιβλίο αυτό 
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τέθηκαν το κατά πόσο η συναισθηματική νοημοσύνη του ατόμου μπορεί να είναι 

προβλεπτικός παράγοντας για την επιτυχία του στη ζωή σε τομείς όπως ο 

επαγγελματικός, ο προσωπικός ή ακόμα και ο υπαρξιακός και γιατί κάποιοι 

άνθρωποι αποτυγχάνουν, παρά το ότι έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης σύμφωνα 

με τα κλασικά τεστ μέτρησης IQ.  Αν και η υψηλή δημοτικότητα της έννοιας και το 

ενδιαφέρον του κοινού οξύνθηκε μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του Goleman, 

(ο οποίος έγραφε με την ιδιότητα του δημοσιογράφου και όχι αυτήν του Καθηγητή 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Harvard) (Mayer et al., 2011), η επιστημονική 

κοινότητα του χώρου της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της νευροεπιστήμης, της 

κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας κ.α. ήδη είχε στο ενεργητικό της έρευνες και 

δημοσιευμένες μελέτες πάνω στο νέο θέμα.   

Ο όρος Συναισθηματική Νοημοσύνη πρωτοεμφανίστηκε στην αδημοσίευτη 

διδακτορική διατριβή  του Payene το 1986 στην οποία υποστήριξε ότι «η μαζική 

καταπίεση του συναισθήματος στον πολιτισμένο κόσμο καταπνίγει την ανάπτυξη 

της συναισθηματικότητας», όμως πρώτοι οι Peter Salovey (Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου του Yale) και John Mayer (Καθηγητής του Πανεπιστημίου του 

Hampshire) παρουσίασαν το δικό τους «μοντέλο»
1
 στην εργασία τους με τίτλο 

«Emotional Intelligence» (1990), καθιερώνοντας έτσι τον επιστημονικό όρο στον 

χώρο της ψυχολογίας, διατυπώνοντας τον πρώτο ορισμό της ως «νοητικής 

διαδικασίας που περιλαμβάνει την εκτίμηση και έκφραση, τη ρύθμιση και τη 

χρησιμοποίηση των συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων» και 

παρουσιάζοντας τα συστατικά στοιχεία που απαρτίζουν αυτή τη νέα νοημοσύνη. 

Το 1997 πρόσθεσαν ακόμα μια διάσταση κι έτσι δημιούργησαν το μοντέλο των 

«τεσσάρων κλάδων», το οποίο επεκτάθηκε εκ νέου και αναθεωρήθηκε το 2016, 

όπως θα παρουσιαστεί στο σχετικό κεφάλαιο. Ακολούθησε ο Reuven Bar-On το 

1997, παρουσιάζοντας το εργαλείο μέτρησης της Σ.Ν. με το όνομα Emotional 

Quotient Inventory (EQ-i), μετά την αινιγματική (κατ’ αυτόν) δημοσιότητα της 

έννοιας, (Bar-On & Parker, 2000) την οποία προτίμησε να εμπλουτίσει 

προσθέτοντας στον όρο και την «Κοινωνική Νοημοσύνη», εμπνεόμενος από την 

αναφορά του Robert Thorndike που, από το 1920, διατύπωσε την άποψη ότι ο 

                                                 
1
 Το «μοντέλο» είναι ένα πλαίσιο που περιγράφει και οργανώνει το περιεχόμενο της έρευνας και 

είναι μια bottom-up κατασκευή, ενώ η «Θεωρία» (με Θ κεφαλαίο σύμφωνα με τον Lewin W., 1951) 

προχωρά πέρα από την περιγραφή του υπό μελέτη θέματος, είναι πιο σημαντική γιατί προσφέρει 

βαθύτερη κατανόηση και είναι up-down κατασκευή. (Salovey & Pizaro 2003)  
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άνθρωπος έχει, πιθανόν, μια ικανότητα «να αντιλαμβάνεται την εσωτερική 

κατάσταση τη δική του και των άλλων, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά και να δρα 

ανάλογα με τις περιστάσεις» και την «ικανότητα να καταλαβαίνουν οι άντρες και 

οι γυναίκες, τα αγόρια και τα κορίτσια, και να δρουν με σοφό τρόπο στις 

ανθρώπινες σχέσεις», εισάγοντας έτσι πρώτη φορά την έννοια της Κοινωνικής 

Νοημοσύνης και διακρίνοντάς την από τη γενική νοημοσύνη. Καθοριστικής 

σημασίας στον μετέπειτα διαχωρισμό της νέας νοημοσύνης από τη γενική 

νοημοσύνη αποτέλεσε και η συμβολή του Gardner ο οποίος διέκρινε τη γενική 

νοημοσύνη σε διάφορα είδη, μεταξύ των οποίων συμπεριέλαβε και την προσωπική 

νοημοσύνη (ενδοπροσωπική και διαπροσωπική) μέρος της οποίας διαφάνηκε να 

αποτελεί και η συναισθηματική νοημοσύνη. 

Η διάκριση του Thorndike, του Gardner καθώς και άλλων μελετητών
2
 

αυτού του είδους νοημοσύνης, ως ξεχωριστού από τη γενική νοημοσύνη, έδωσε το 

έναυσμα στους μετέπειτα ερευνητές
3
 να προχωρήσουν στον ορισμό μιας νέας 

έννοιας, να προσδιορίσουν τις διαστάσεις της, να σχεδιάσουν κατάλληλα και 

εφαρμόσιμα εργαλεία μέτρησης και εν τέλει, ανάλογα με τη θεωρία που καθένας 

ξεχωριστά ανέπτυξε και υποστήριξε, - ως προς τη θέαση της ως ικανότητας, ως 

χαρακτηριστικού της προσωπικότητας ή δεξιότητας κ.λπ. ή ακόμα και όλα αυτά 

μαζί στις «μικτές» θεωρίες -  να ερμηνεύσουν και να αποσαφηνίσουν ποια είναι η 

σχέση της νοημοσύνης αυτής με τις διάφορες διαστάσεις της ζωής του ανθρώπου 

και πώς αυτή επηρεάζει, επιδρά ή προβλέπει την ανάπτυξη και εξέλιξή του.  

 

1.2 Τα συστατικά στοιχεία της έννοιας της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης 

Το κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει το ανθρώπινο είδος είναι ο συνδυασμός 

νοημοσύνης και συναισθήματος. Ενώ η λογική δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο 

να κρίνει τις καταστάσεις με αντικειμενική ακρίβεια, τα συναισθήματα είναι αυτά 

που τον καθιστούν ικανό να κατανοεί και να συναισθάνεται την ανθρώπινή του 

διάσταση (Gayathri & Meenakshi, 2013).  Η έννοια της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης αποτελεί έναν συνεργατικό συνδυασμό της νοημοσύνης και του 

                                                 
2 π.χ. Weinstein R.E. 1969, Ford M.E. 1982, Epstein S. 1984, Sternberg R.G. 1985, Cantor N. 1987  

3 Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος διάσπαρτων μελετών και δημοσιεύσεων σε περιοδικά, εφημερίδες και 

βιβλία χωρίς να έχουν όμως θεωρητικό υπόβαθρο και διαφέρουν από τις έρευνες για την 

αλληλεπίδραση της γνωστικής λειτουργίας από τη συναισθηματική. (Salovey & Mayer, 1990) 
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συναισθήματος (Mayer & Salovey, 1997. Zeidner & Mathews, 2001. Ciarrochi, 

Chan & Caputi, 2000, στο Jonker & Vosloo, 2008) αλλά ταυτόχρονα διακρίνεται 

από αυτούς. Προκειμένου να προβεί κανείς στην ανάλυσή της, είναι πρωτίστως 

απαραίτητη η διερεύνηση των δύο συστατικών της όρων, καθώς και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. (Mayer, Roberts, & Barsade, 2008) 

Οι θεωρητικές τοποθετήσεις σχετικά με το συναίσθημα και τη νοημοσύνη 

ξεκινούν από τον 18
ο
 αιώνα, όταν οι ψυχολόγοι της εποχής διέκριναν τρεις 

θεμελιώδεις σφαίρες στη λειτουργία του ανθρώπινου νου: α) Η γνωστική σφαίρα 

που περιλαμβάνει τη μνήμη, τη λογική, την κρίση και την αφηρημένη σκέψη. Αυτά 

τα στοιχεία συνέθεσαν αρχικά την έννοια της γενικής νοημοσύνης που 

χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει τον βαθμό καλής και αποτελεσματικής 

χρήσης τους από το άτομο
4
. β) Τα συναισθήματα εντάχθηκαν στη δεύτερη σφαίρα 

λειτουργίας του νου, στη συναισθηματική σφαίρα της ψυχικής λειτουργίας, η οποία 

περιλαμβάνει τα συναισθήματα αυτά καθ’ αυτά, καθώς και τη διάθεση (mood) και 

άλλες συναισθηματικές καταστάσεις όπως η κόπωση ή η ενέργεια. γ) Στην τρίτη 

σφαίρα λειτουργίας του ανθρώπινου νου συμπεριλήφθηκε η κινητήριος δύναμη του 

ατόμου που αφορά στην μαθημένη συμπεριφορά προσανατολισμένη προς έναν 

σκοπό (Mayer et al., 2012). Η έννοια του συναισθήματος εκλαμβάνεται με 

διάφορους τρόπους και δεν είναι απαραίτητο να συνδέεται με την εξυπνάδα. Η 

γενική διάθεση μπορεί να επηρεάσει τη σκέψη του ατόμου ώστε να είναι θετική ή 

αρνητική, σύμφωνα με την υποκειμενική του κρίση
5
, αλλά αυτή η αλληλεπίδραση 

της διάθεσης και της γνωστικής λειτουργίας δεν θα τον κάνει πιο έξυπνο και 

σίγουρα δεν είναι Συναισθηματική Νοημοσύνη οτιδήποτε συνδέει τους όρους 

«συναίσθημα» και «νοημοσύνη».  (Caruso & Salovey, 2004). 

Μια «νοημοσύνη», όπως η Συναισθηματική Νοημοσύνη, θα έπρεπε να 

ανταποκρίνεται και να πληροί κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις για να κριθεί ως 

«νοημοσύνη» (Mayer, Caruso & Salovey 1999). Αυτές οι προϋποθέσεις 

διαχωρίστηκαν με βάση τρία διακριτά κριτήρια:  α) Το αντιληπτικό κριτήριο 

(conseptual), σύμφωνα με το οποίο η νοημοσύνη πρέπει να αφορά σε μια 

                                                 
4
 Ο Weshler (1958) συμπεριλαμβάνει στον ορισμό της νοημοσύνης όχι μόνο αυτές τις γνωστικές 

λειτουργίες αλλά και τη γενική προσαρμογή στο περιβάλλον. (Mayer & Salovey, 1997) 
5
 «Σύμφωνα με την ψυχοκοινωνική θεωρία του Erikson (1968) ο κάθε άνθρωπος βιώνει τις 

εμπειρίες με προσωπικό τρόπο και είναι μοναδικός στο πώς αντιδρά απέναντι σε ανθρώπους και 

περιστάσεις. Δεν ενεργεί πάντα με τη γνώση διότι ενεργεί και όταν δεν γνωρίζει. Το στοιχείο που 
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διανοητική διεργασία παρά σε έναν απλό τρόπο συμπεριφοράς ή ένα μη διανοητικό 

επίτευγμα. Πρέπει δηλαδή σε πρώτο επίπεδο να περιλαμβάνει την αντίληψη και 

εκτίμηση του συναισθήματος, ύστερα την αφομοίωση των βασικών 

συναισθηματικών εμπειριών και τη διάκρισή τους από άλλες αισθήσεις και σκέψεις 

και σε τρίτο επίπεδο να περιλαμβάνει την κατανόηση και την αιτιολόγησή τους. β) 

Το κριτήριο της συσχέτισης (correlational), μεταξύ των ικανοτήτων που 

απαρτίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη, ικανοτήτων παρόμοιων μεν, διακριτών 

δε, από τις νοητικές ικανότητες, και οι οποίες έχουν ήδη καθιερωθεί ως στοιχεία 

της νοημοσύνης.  Και γ) το αναπτυξιακό κριτήριο (developmental), σύμφωνα με το 

οποίο η νοημοσύνη πρέπει να αναπτύσσεται με το πέρασμα του χρόνου, την ηλικία 

και τον πλούτο των εμπειριών και να βασίζεται στην πρωτοποριακή, για τα 

δεδομένα των αρχών του 20
ου

 αιώνα, έννοια της «νοητικής ηλικίας» των Binet & 

Simon (1905).  

Όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις πάντως συγκλίνουν στην άποψη ότι η 

Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι μια νοητική ικανότητα με την οποία 

αξιολογούνται πληροφορίες ή καταστάσεις συναισθηματικού περιεχομένου και για 

τον λόγο αυτό δικαιολογούνται οι δύο προσδιοριστικοί όροι της έννοιας:  

«νοημοσύνη, διότι πρόκειται για μια λειτουργία του νου, και συναισθηματική, γιατί 

αναφέρεται στο θυμικό μέρος» (Πλατσίδου, 2010). Οι Mayer& Salovey (1997) για 

αυτό το θέμα αναφέρουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη πρωτίστως εστιάζει στο 

σύνθετο διανοητικό υπόβαθρο της συναισθηματικής λογικής της καθημερινής ζωής 

και ότι για τα πιο υγιή άτομα τα συναισθήματα μεταφέρουν γνώση για τη σχέση 

τους με τον έξω κόσμο.  

 

1.2.1 Τα συναισθήματα 

Σύμφωνα με την παροιμιώδη φράση του Richard Lazarus, τα συναισθήματα 

αντανακλούν τη «σοφία των αιώνων», λόγω του ότι οι πρόγονοι του ανθρώπου, 

«κυνηγοί» ή «συλλέκτες», αποτύπωναν χωρίς συνειδητή επίγνωση, τι είναι 

σημαντικό και τι όχι για τη ζωή τους, και μέσω αυτόματων μηχανισμών 

αντίδρασης ανταποκρίνονταν στις αλλαγές που συνέβαιναν στο περιβάλλον τους 

προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. (Izard, 2007) 

                                                                                                                                        
του προσδίδει μοναδικότητα είναι η ενόραση, η οποία, κατά τον Erikson, διαχωρίζεται σε δύο είδη: 

τη νοητική και τη συναισθηματική». (Συριοπούλου, 2015) 
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Τα συναισθήματα, ως μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις κατηγορίες της 

διανοητικής λειτουργίας, απετέλεσαν αντικείμενο μελέτης από διανοητές όλων των 

εποχών. (Mayer et al., 201).  H παραδοσιακή άποψη του δυτικού τρόπου σκέψης 

για τα συναισθήματα ήταν ότι αποτελούν επικίνδυνες, χαοτικές, ανώριμες και 

αποδιοργανωτικές διακοπές στην διαδικασία σκέψης. Ως πιο έξυπνοι θεωρούνταν 

οι άνθρωποι που ήταν προσανατολισμένοι στη λογική ή παρουσίαζαν υψηλά 

επίπεδα νοητικής μόνο λειτουργίας.  Ο Ρωμαίος Pablilius Syrus (1
ος 

αι. μΧ.) 

ανέφερε στα συγγράμματά του ότι ο άνθρωπος πρέπει να κυριαρχεί στα 

συναισθήματά του, διαφορετικά θα γίνει έρμαιο αυτών. Ο Young (1943), όριζε τα 

συναισθήματα ως «οξείες διαταραχές του ατόμου…» που προκαλούν «απώλεια 

ελέγχου». Σύμφωνα με μεταγενέστερη άποψη που εκφράστηκε από τον Leeper 

(1948) τα συναισθήματα αντιμετωπίζονταν μεν ως «χαοτικές, τυχαίες και εκτός 

φύσης αντιδράσεις», ωστόσο γίνονταν αποδεκτά ως οργανωμένες αποκρίσεις στις 

νοητικές λειτουργίες και στις επακόλουθες πράξεις και αναγνωρίζονταν ως 

«πρωταρχικές κινητήριες δυνάμεις που διεγείρουν, υποστηρίζουν και κατευθύνουν 

τη δράση». O Mower (1907-1982), προχώρησε λίγο περισσότερο υπέρ των 

συναισθημάτων αποδίδοντάς τους εξαιρετική σημασία για την επιβίωση των 

οργανισμών και δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να τίθενται σε αντιπαλότητα με τη 

νοημοσύνη. (Salovey & Mayer 1990. Salovey et al. 1999) 

Οι αρνητικές θέσεις των θεωρητικών κατά των συναισθημάτων άρχισαν να 

μεταβάλλονται μετά το 1960 και προς το τέλος του 20
ου

 αιώνα. Η θετική σχέση 

μεταξύ της νοητικής λειτουργίας και συναισθημάτων εισήχθη από τους 

θεωρητικούς της γνωστικής ψυχολογίας, οι οποίοι θεώρησαν το συναίσθημα ως 

εξαρτώμενο από την υποκειμενική ερμηνεία και εκτίμηση για κάποιο 

συγκεκριμένο γεγονός, καθώς και από το προσωπικό νόημα που αποδίδει ο 

καθένας και την προσωπική του ξεχωριστή αντίδραση, σύμφωνα με τον βαθμό 

ευεξίας του ή σε συνάρτηση με το πρότερο παρελθόν
6
 του υποκειμένου που το 

βιώνει. (Ekman, 1992). Η επιρροή από τις μελέτες των Ψυχολόγων Bower (1960), 

Lazarus (1991), και Leeper (1948), στη Νευροεπιστήμη από τους Damasio 

(1994,2000), Davidson (2000), και LeDoux (1995,1996,2000) και στη Φιλοσοφία 

                                                 
6
Ως παρελθόν, σύμφωνα με την  ιστορία των ειδών του Δαρβίνου (1872-1965), υπονοείται η ανάγκη 

για επιβίωση μέσω της διέγερσης του οργανισμού για προστασία από τους εξωτερικούς κινδύνους 

(μάχη ή φυγή).  Επίσης όμως υπονοείται και η υποκειμενική πρότερη εμπειρία ζωής και η 

προσωπική προσπάθεια προσαρμογής του κάθε ατόμου ξεχωριστά. ( Ekman,1992:172) 
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από τους Ben-Ze’ev (2000), De Sousa (1987) και Solomon (1993) ενίσχυσε την 

ιδέα ότι το συναίσθημα και η νοημοσύνη δεν αποτελούν αντίπαλες έννοιες αλλά 

αλληλοεξαρτώμενες. (Salovey & Pizarro, 2003). Κάθε ξεχωριστό συναίσθημα είναι 

σχεδιασμένο για να αντιμετωπιστεί μια συγκεκριμένη κατάσταση και να υπάρξει 

ανάλογη δράση.  Η σχέση μεταξύ των σκέψεων και των συναισθημάτων δεν είναι 

απλώς αποτέλεσμα κοινωνικής μάθησης αλλά και αποτέλεσμα της εξελικτικής 

προσαρμογής των νευροβιολογικών λειτουργιών που τα εγείρουν. (Bechara, 

Damasio & Damasio 2000. Buck, 1999. Darwin, 1872/1965.  Ekman, 1994.  Izard, 

1971. In Izard, 2007). Στο Συνέδριο του Άμστερνταμ το 2004 με θέμα τη «Φύση 

των Συναισθημάτων», παρουσιάζεται το συναίσθημα α) ως αντίδραση σε κάποια 

επείγουσα ανάγκη, β) ως ανταπόκριση σε κάποια σκέψη που προηγείται και γ) ως 

αποτέλεσμα κάποιας ασυνείδητης κρίσης ή επιλογής (Solomon, 2004). 

Οι Salovey & Mayer (1990) όρισαν τα συναισθήματα ως οργανωμένες 

αντιδράσεις σε εσωτερικά ή εξωτερικά γεγονότα,  που μπορεί να έχουν θετική ή 

αρνητική δυναμική, ανάλογα με το νόημα που τους αποδίδει το κάθε υποκείμενο, 

ενώ διέκριναν τα συναισθήματα από τη διάθεση
7
. Επίσης αναγνώρισαν την 

προσαρμοστική λειτουργία που επιτελεί η διέγερση των συναισθημάτων στο 

υποκείμενο καθώς και τη δυνατότητα μετασχηματισμού των προσωπικών και 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ώστε να εμπλουτίζονται οι εμπειρίες των ατόμων. 

Tα συναισθήματα συντονίζουν πολλά ψυχολογικά υποσυστήματα 

συμπεριλαμβανομένων της ψυχολογικής απόκρισης και της συνειδητής επίγνωσης 

και εγείρονται ως αντίδραση του ατόμου όταν μεταβάλλονται οι σχέσεις του με τα 

άτομα του περιβάλλοντός του, καθώς μεταφέρουν μηνύματα που σχετίζονται με 

αυτές. Ένας άλλος γενικός ορισμός για τα συναισθήματα από τους Mayer & 

Ciarrochi (2006) αναφέρει ότι είναι «η κατάσταση της διέγερσης, η οποία 

συμπεριλαμβάνει αλλαγές στην έκφραση του προσώπου και του σώματος, νοητική 

δραστηριοποίηση, γνωστική εκτίμηση, υποκειμενικά αισθήματα και τάσεις προς 

δράση. Όλα αυτά διαμορφώνονται μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτιστικών κανόνων». 

Όλοι αυτοί οι ορισμοί τυπικά συνοδεύονται από λίστες με παραδείγματα 

συναισθημάτων όπως χαρά, λύπη, φόβος, θυμός, κ.λπ.  Με βάση τους διάφορους 

ορισμούς της έννοιας και της λειτουργίας του συναισθήματος θα μπορούσαμε 

συμπερασματικά να πούμε ότι τελικά «η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται 

                                                 
7  Ως πιο σύντομα σε χρονική διάρκεια και με μεγαλύτερη ένταση 
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στην ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα μηνύματα των συναισθημάτων 

αναφορικά με τις σχέσεις του, να τα αιτιολογεί και να επιλύει προβλήματα στη 

βάση αυτών» (Mayer et al. 2000). 

1.2.2 Η νοημοσύνη 

Σε ολόκληρη σχεδόν τη διαδρομή του 20
ου

 αιώνα η νοημοσύνη ήταν συνδεδεμένη 

per se με τη διάνοια και τη γνωστική λειτουργία. Η νοημοσύνη, όπως προτάθηκε 

από τον φιλόσοφο Θωμά Ακινάτη, (1225-1274) (Mayer & Salovey, 1997) 

αναφέρεται στις ικανότητες του ατόμου όπως η «δύναμη να συνδυάζει και να 

ξεχωρίζει τις έννοιες, να κρίνει,  να αιτιολογεί και να διαθέτει αφηρημένη σκέψη». 

Η ικανότητα της αφηρημένης σκέψης αποτελεί βασικό στοιχείο και στον ορισμό 

της νοημοσύνης από τον Terman (1921) (Mayer et al. 2012). Ο David Weschler 

(1958) ορίζει τη νοημοσύνη ως «την ικανότητα για μάθηση με ακρίβεια, για 

αφηρημένη σκέψη και για προσαρμογή στο περιβάλλον» (Mayer & Ciarrochi, 

2006) 

Η συνήθης αναφορά των ψυχολόγων στη νοημοσύνη εστιαζόταν αρχικά 

στη γενική νοητική ικανότητα, όπως παρουσιάστηκε στη δημοσίευση της 

πρωτογενούς έρευνας πάνω στην ανθρώπινη νοημοσύνη του Charles Edward 

Spearman, καθώς και στον συντελεστή “g”
8
 που αποτύπωνε το γενικό αποτέλεσμα 

διαφορετικών γνωστικών tests. (Spearman, 1904 στο Schneider, Mayer & 

Newman, 2016). Τα τεστ νοημοσύνης (I.Q. tests) σχεδιάζονταν για να μετρήσουν 

και να διαπιστώσουν τον βαθμό ευφυΐας, λογικής ικανότητας και επάρκειας των 

εξεταζομένων και κρίνονταν αποτελεσματικά όταν μπορούσαν να εξακριβώσουν 

την έλλειψη διέγερσης που προκαλείται στο υποκείμενο από την βίωση 

συναισθημάτων. (Woodworth, 1940, στο Salovey & Mayer, 1990). Τα τεστ αυτά 

απέφεραν ένα και μοναδικό βαθμό που αποτύπωνε τη γενική νοητική ικανότητα, η 

οποία παρέμενε σταθερή κατά τη διάρκεια της ζωής και ονομάστηκε Δείκτης 

(πηλίκο) Νοημοσύνης (Δ.Ν. ή I.Q.). Ο δείκτης νοημοσύνης θεωρήθηκε ως κύριος 

προβλεπτικός παράγοντας επιτυχίας σε διάφορους τομείς, αλλά κυρίως στον 

ακαδημαϊκό τομέα (Mayer et al. 2012). Η πιο διαδεδομένη θεωρία που 

εφαρμόζεται στις σύγχρονες μετρήσεις της νοημοσύνης με τα IQ tests είναι ένας 

συνδυασμός της θεωρίας της «ρευστής και αποκρυσταλλωμένης» νοημοσύνης των 

                                                 
8
Από την αγγλική λέξη “general”  
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Cattell & Horn (1966) και της θεωρίας των «τριών στρωμάτων»
9
 της Carroll (1993) 

(Kaufman, Kaufman & Plucker, 2013). Με βάση τη διευρυμένη νοημοσύνη και της 

διάκρισής της σε «ψυχρή»
10

 και «θερμή»
11

, η Συναισθηματική Νοημοσύνη 

εμπίπτει στην κατηγορία της «θερμής» νοημοσύνης διότι τα συναισθήματα 

αποτελούν οργανωμένες αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών 

αλλαγών που προκαλούν και της δράσης που ακολουθεί. (Izard, 2010. In Mayer et 

al., 2012) Στη «θερμή» νοημοσύνη επίσης υπάγονται και η Κοινωνική Νοημοσύνη, 

και η Προσωπική Νοημοσύνη. (Mayer et al., 2012. Schneider, Mayer & Newman, 

2016) 

Διάφορες άλλες προσεγγίσεις ανάλυσης και ορισμού της νοημοσύνης 

αναπτύχτηκαν, όπως για παράδειγμα η θεωρία του «πολλαπλού γνωστικού 

μηχανισμού» που περιλαμβάνει την εργαζόμενη μνήμη, την ταχύτητα επεξεργασίας 

και την κατηγορηματική μάθηση
12

 (Kaufman, et al., 2009), το νευρο-ψυχολογικό 

μοντέλο
13

 της Luria (1966,1970,1973) που εφαρμόζεται επίσης εκτενώς στα IQ 

tests, και άλλες θεωρίες που στηρίζονται σε νευροεπιστημονικές μελέτες του νου, 

οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο μελέτης στην παρούσα εργασία.  

Σε γενικές γραμμές όμως τα επιμέρους είδη νοημοσύνης που έχουν 

μελετηθεί κατά καιρούς διαμορφώνουν τρεις γενικές κατηγορίες: α) Η αφηρημένη 

νοημοσύνη που αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης και χειρισμού λεκτικών 

πληροφοριών, μαθηματικών συμβόλων, λογικών σχέσεων κ.λπ. β) Η πρακτική 

νοημοσύνη που σχετίζεται με την ικανότητα κατανόησης και χειρισμού 

αντικειμένων και γ) Η κοινωνική νοημοσύνη που αφορά στην ικανότητα 

κατανόησης και χειρισμού των ανθρωπίνων σχέσεων (Πλατσίδου, 2010). 

Οι δύο θεωρίες νοημοσύνης, στις οποίες διαφαίνονται στοιχεία  που τις 

κάνει να εντάσσονται στις «θερμές» νοημοσύνες και που έμμεσα σχετίζονται με 

την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, είναι η θεωρία της «πολλαπλής 

νοημοσύνης» του Gardner και η θεωρία της «επιτυχημένης νοημοσύνης» του 

                                                 
9
 Η Carroll (1993) διατύπωσε την ιεραρχική θεωρία των τριών στρωμάτων : α) Στρώμα ΙΙΙ: γενική 

νοημοσύνη (όπως το  “g” του Spearman), β) Στρώμα ΙΙ: ευρεία νοημοσύνη, που αποτελείται από 8 

διευρυμένους παράγοντες και γ) Στρώμα  Ι: στενή νοημοσύνη, αποτελούμενη από 70 απολύτως 

ειδικές ικανότητες. (Kaufman, Kaufman, &Plucker, 2013,4-5) 
10

 Cool Intelligence- Όπως οι λογικομαθηματικές, γλωσσικές ή χωροταξικές ικανότητες 
11

 Hot Intelligence - Επεξεργασία σημαντικών πληροφοριών για το άτομο που κάνουν τη «καρδιά 

να χτυπά» ή να «βράζει το αίμα»  
12

 Ικανότητα  να θυμάται κανείς και να συνδυάζει γνώσεις σχετικές με τα εξωτερικά ερεθίσματα. 
13

 PASS model: Planning, Attention, Simultaneous, Successive 
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Sternberg.  (Schneider, Mayer & Newman, 2016). Ο Howard Gardner παρατήρησε 

ότι: α) γίνεται χρήση της νοημοσύνης με διαφορετικό τρόπο από κάθε άνθρωπο, β) 

ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι απλώς διαφοροποιημένος ως προς τις 

ικανότητές του, αλλά και άκρως εξειδικευμένος στις λειτουργίες του, γ) 

διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου είναι υπεύθυνα για διαφορετικές όψεις της 

νοημοσύνης, δ) η νοημοσύνη είναι προϊόν μιας μακράς και συμμετοχικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ της φύσης και του περιβάλλοντος και ότι ε) ένα 

συγκεκριμένο σύνολο ικανοτήτων αποτελεί μια ενιαία χωριστή νοημοσύνη. Η 

ριζικά διαφορετική αυτή θεώρηση της νοημοσύνης του Gardner, δημοσιεύθηκε 

αρχικά στον τόμο «Πλαίσια του νου: Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης» 

(Gardner, 1983) όπου πραγματεύτηκε λεπτομερώς τις πυρηνικές λειτουργίες των 

επτά ειδών νοημοσύνης που αρχικά πρότεινε, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν οι 

εξής: γλωσσική, μουσική-ρυθμική, λογικομαθηματική, χωροταξική, σωματική-

κιναισθητική, προσωπική (ενδοπροσωπική & διαπροσωπική). Με διαδοχικές 

διευρύνσεις της θεωρίας αυτής, προστέθηκαν η φυσιογνωστική (ή φυσιοδιφική) 

νοημοσύνη το 1997 και το 1999 διερευνήθηκε η πιθανότητα για πρόσθετες 

νοημοσύνες, συμπεριλαμβανομένων της πνευματικής και της υπαρξιακής 

νοημοσύνης (Hock, 2009) και πιο πρόσφατα η ψηφιακή νοημοσύνη
14

 (Schneider, 

Mayer & Newman, 2016).  Ο Sternberg το 1997 ανέπτυξε τη θεωρία της 

«επιτυχημένης νοημοσύνης» που περιελάμβανε 4 στοιχεία- κλειδιά: 1) Η  επιτυχία 

κατορθώνεται μέσω της ισορροπίας των αναλυτικών, δημιουργικών και πρακτικών 

ικανοτήτων. 2) Η  νοημοσύνη μπορεί να εκληφθεί ως η ικανότητα για επιτυχία στη 

ζωή, όπως ορίζεται από τα προσωπικά δεδομένα και το κοινωνικό-πολιτιστικό 

πλαίσιο
15

.  3) Η ικανότητα για επιτεύγματα εξαρτάται από το αντιστάθμισμα του 

θετικού δυναμικού που διαθέτει κάποιο άτομο με τις αδυναμίες του. 4) Η 

εξισορρόπηση των ικανοτήτων του ατόμου να επιτυγχάνει την προσαρμογή, τη 

διαμόρφωση και την επιλογή του περιβάλλοντός του. (Kaufman, Kaufman & 

Plucker, 2013). Οι δύο τελευταίες θεωρίες νοημοσύνης ανήκουν στην κλάση των 

θεωριών που περιλαμβάνουν πρόσθετες ικανότητες και δημιουργήθηκαν, εν μέρει, 

για να ανταποκριθούν σε αυτό που έλειπε από τις παραδοσιακές θεωρίες 

νοημοσύνης. Παρότι δεν αναφέρεται ρητά η έννοια της συναισθηματικής 

                                                 
14

 Spiritual Intelligence, Existential Intelligence, Digital Intelligence 
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νοημοσύνης, ωστόσο συμπεριλαμβάνονται ουσιώδη στοιχεία των διαστάσεών της, 

όπως η προσωπική νοημοσύνη που διαχωρίστηκε σε διαπροσωπική και 

ενδοπροσωπική στη θεωρία του Gardner και η επιτυχία στη ζωή πέρα από τα 

ακαδημαϊκά επιτεύγματα καθώς και η προσαρμογή, η πρακτική νοημοσύνη, η 

δημιουργικότητα, η διαμόρφωση και η επιλογή του περιβάλλοντος στη θεωρία του 

Sternberg.  

  

1.3 Μοντέλα Συναισθηματικής Νοημοσύνης  

Όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη συγκλίνουν 

στην άποψη ότι πρόκειται για μια νοητική ικανότητα η οποία αφορά ή εφαρμόζεται 

σε πληροφορίες ή καταστάσεις συναισθηματικού περιεχομένου. (Πλατσίδου, 

2010). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη μπορεί να θεωρηθεί ως μια «εννοιολογική 

ομπρέλα» η οποία περιλαμβάνει διαστάσεις που ποικίλουν στα διάφορα θεωρητικά 

μοντέλα, ως προς το πλήθος και το είδος τους. Γενικά, δεν υπάρχει απόλυτη 

ομοφωνία σχετικά με το περιεχόμενο της έννοιας διότι κάθε θεωρητικό μοντέλο 

υιοθετεί διαφορετικό αριθμό και είδος διαστάσεων για την ερμηνεία, τη μέτρηση 

και την εφαρμογή της.  Οι διαστάσεις αυτές μπορεί να κρίνονται ως ικανότητες, 

δυνατότητες, δεξιότητες, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, προδιαθέσεις κ.α. και 

μπορεί να αναφέρονται σε διάφορα πεδία της ανθρώπινης φύσης, όπως στο 

γνωστικό δυναμικό, στην προσωπικότητα ή στη συμπεριφορά.  

Ανάλογα με το πού εστιάζουν τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα μπορούν να 

ταξινομηθούν  σε τρεις κατηγορίες: α) Μοντέλα ικανότητας (π.χ. το μοντέλο των 

Mayer, Salovey & Caruso) που ερμηνεύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως 

σύνολο γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικά με τα συναισθήματα και 

εστιάζουν στην ικανότητα επεξεργασίας συναισθηματικών πληροφοριών β) 

Μοντέλα με πλαίσιο την προσωπικότητα (π.χ. το μοντέλο του Bar-On) που 

ερμηνεύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως συνδυασμό ικανοτήτων 

προσαρμογής και γνωρισμάτων της προσωπικότητας και γ) Μοντέλα Επίδοσης που 

ερμηνεύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως προβλεπτικό παράγοντα της 

αποτελεσματικότητας στις ενασχολήσεις του ατόμου στη βάση της οργάνωσης των 

συναισθηματικών, κοινωνικών και προσωπικών χαρακτηριστικών του (π.χ. το 

                                                                                                                                        
15

 Δηλαδή να κριθεί όχι μόνον από τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα αλλά από την επιτυχία 

οποιουδήποτε στόχου, ατομικού ή κοινωνικού. 
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μοντέλο του Goleman). Μια άλλη ταξινόμηση συνοψίζει σε δύο θεωρητικά 

μοντέλα: α) Μοντέλα ικανότητας και β) Μικτά μοντέλα όπου εμπίπτουν οι δύο 

τελευταίες από τις κατηγορίες της προηγούμενης ταξινόμησης. Η  συναισθηματική 

νοημοσύνη κατά τα μικτά μοντέλα ερμηνεύεται ως ένας συνδυασμός από μη 

γνωστικές δυνατότητες, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, παράγοντες κινήτρου, 

ικανότητες και δεξιότητες που καθορίζουν το πόσο επιτυχημένα αντιμετωπίζει 

κανείς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πιέσεις καθώς επίσης και κοινωνικές ή 

ηθικές ικανότητες. (π.χ. τα μοντέλα Goleman, Bar-On, και των Petrides & 

Furnham) (Πλατσίδου, 2010). Παρότι οι δύο κατηγορίες  φαίνονται ασύνδετες με 

την πρώτη ματιά, ωστόσο αποτελούν περισσότερο συμπληρωματικές προσεγγίσεις, 

παρά αντιφατικές, για την ερμηνεία της φύσης, των συστατικών, των εφαρμογών 

και των ερευνητικών στόχων στο πεδίο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, με τον 

καλύτερο και πληρέστερο δυνατό τρόπο  (Chiarrochi, Chan & Caputi, 2000). 

 

1.3.1  Το μοντέλο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως νοητικής 

ικανότητας των Mayer, Salovey & Caruso (1990, 1997)  

Η θεωρητική και ερευνητική δουλειά των Mayer & Salovey για τη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη ξεκινά από το 1990  με τη δημοσίευση του άρθρου τους «Emotional 

Intelligence», στο οποίο αναλύονται οι τρεις διαστάσεις για την ερμηνεία της νέας 

αυτής έννοιας.  

 Ως πρώτη διάσταση προτείνεται η εκτίμηση και έκφραση του 

συναισθήματος, του εαυτού και των άλλων, ως μέρος της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και η ταξινόμησή της σε λεκτική και μη λεκτική. Η λεκτική εκτίμηση 

εστιάζεται στη χρήση της γλώσσας για την έκφραση των συναισθημάτων και 

εισάγεται ο όρος της αλεξιθυμίας (alexithymia) για να περιγραφούν άτομα-

ασθενείς που αδυνατούν να εκφράσουν λεκτικά τα συναισθήματά τους. Στη μη 

λεκτική έκφραση συμπεριλαμβάνεται η κλασική μελέτη του Δαρβίνου πάνω στις 

εκφράσεις του προσώπου και συσχετίζεται  η συναισθηματική εκφραστικότητα με 

την ενσυναίσθηση (empathy).  (Mayer & Salovey 1990). Ως δεύτερο συστατικό της 

Συναισθηματικής  Νοημοσύνης προτείνεται η ρύθμιση (ή διαχείριση) του 

συναισθήματος του εαυτού και των άλλων. Γίνεται δεκτό ότι η ανθρώπινη 

συναισθηματική εμπειρία μπορεί να είναι ευθεία με τον εαυτό ή αντανακλαστική 
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με τους άλλους, με βάση τη γνώση για το συναίσθημα ή τη διάθεση
16

. Υπάρχει 

ποικιλία εμπειριών για κάθε επίπεδο αυτής της γνώσης. Το αποτέλεσμα της 

εμπειρίας αυτής και του ρυθμιστικού συστήματος της παρατήρησης και της 

εκτίμησης του συναισθήματος με σκοπό την αλλαγή της διάθεσης,  ονομάζεται 

«μετά- εμπειρία». Θεωρείται ότι στη θετική της διάσταση, η μετά-εμπειρία, ως 

χαρακτηριστικό ενός ηγέτη, αποτελεί χάρισμα για την παρακίνηση των άλλων. Ως 

τρίτη διάσταση συμπεριλαμβάνεται  η χρησιμοποίηση (αξιοποίηση) του 

συναισθήματος για την επίλυση προβλημάτων. Το συναίσθημα και η διάθεση 

ασκούν επιρροή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράγοντες παρακίνησης ή 

ως σημαντική βοήθεια σε περίπλοκα διανοητικά καθήκοντα όπως ευελιξία στον 

προγραμματισμό, δημιουργική σκέψη, μεταστροφή της προσοχής σε πιο σημαντικά 

ζητήματα, παρακίνηση (Goleman, 1997). Επίσης συνδέεται η συναισθηματική 

νοημοσύνη με την θετική διανοητική υγεία και την ευημερία και τα άτομα που 

έχουν επίγνωση των συναισθημάτων τους καθώς και των συναισθημάτων των 

άλλων, είναι ανοιχτά σε θετικές ή αρνητικές όψεις της εσωτερικής τους εμπειρίας 

(Fredrickson, 2004) και είναι ικανά να ονοματίζουν τα συναισθήματα και να τα 

επικοινωνούν κατά περίσταση, όταν οι συνθήκες κρίνονται κατάλληλες. Αντίθετα, 

τα άτομα που έχουν έλλειψη ικανότητας αναγνώρισης, έκφρασης και κυρίως 

ρύθμισης των συναισθημάτων τους, γίνονται σκλάβοι αυτών (Goleman et al. 2014). 

Στην επόμενη μελέτη τους οι Mayer & Salovey (1997) επέκτειναν το 

μοντέλο και επιχείρησαν να καθιερώσουν τη νέα έννοια ως ξεχωριστό είδος 

νοημοσύνης, ακολουθώντας τέσσερα βήματα: α) τον ορισμό της, β) την ανάπτυξη 

ενός εργαλείου μέτρησής της, γ) την τεκμηρίωση της ανεξαρτησίας της από τις ως 

τότε γνωστές νοημοσύνες και δ) την εφαρμογή της ως προβλεπτικού παράγοντα 

κάποιων κριτηρίων στην καθημερινότητα. Διατύπωσαν επίσης το νέο ορισμό της 

ως: «την ικανότητα κάποιου να αντιλαμβάνεται, να εκτιμά και να εκφράζει με 

ακρίβεια τα συναισθήματα, την ικανότητα να έχει πρόσβαση σε αυτά ή να γνωρίζει 

από πού παράγονται έτσι ώστε να λειτουργούν βοηθητικά στη σκέψη του, την 

ικανότητα να τα κατανοεί και να έχει συναισθηματική γνώση και τέλος την 

ικανότητα να τα ρυθμίζει, ώστε να προάγει τη συναισθηματική και τη διανοητική 

ανάπτυξή του». Τα συστατικά στοιχεία των τεσσάρων κλάδων αυτού του μοντέλου 
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 emotion or mood 
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των  Mayer & Salovey (Four-Branch Model) είναι ιεραρχικά δομημένα
17

, από τις 

πιο απλές δεξιότητες στις πιο περίπλοκες, και αποτυπώνονται συνοπτικά στον 

Πίνακα 1. 

Πίνακας 1 : Το Μοντέλο των τεσσάρων παραγόντων 

 των Mayer & Salovey (1997) Four- Branch Model 

1. Αντίληψη, Εκτίμηση και Έκφραση του συναισθήματος 

α) Ικανότητα να 

αναγνωρίζει κανείς τα 

συναισθήματά του 

από τη φυσική στάση, 

τα αισθήματα και τις 

σκέψεις του 

β) Ικανότητα να 

αποκρυπτογραφεί τα 

συναισθήματα σε άλλα άτομα, 

ή σχέδια ή έργα τέχνης κ.λπ., 

μέσω της γλώσσας, του ήχου, 

της εμφάνισης ή της 

συμπεριφοράς 

γ) Ικανότητα να 

εκφράζει κανείς τα 

συναισθήματά του με 

ακρίβεια , και να 

εκφράζει τις ανάγκες που 

συνδέονται με αυτά τα 

συναισθήματα 

δ) Ικανότητα να 

διακρίνει ποια 

συναισθήματα 

εκφράζονται με 

ακρίβεια και 

ειλικρίνεια και ποια 

όχι  

2. Αφομοίωση και Διευκόλυνση της σκέψης 

α) Τα συναισθήματα 

διευκολύνουν τη 

σκέψη κατευθύνοντας 

την προσοχή στην 

σημαντική 

πληροφορία 

β) Τα συναισθήματα είναι 

επαρκώς παρόντα και 

διαθέσιμα ώστε να μπορούν 

να λειτουργήσουν 

βοηθητικά στη λήψη 

κρίσιμων αποφάσεων και 

στην αισθητική μνήμη 

γ) Οι 

συναισθηματικές 

αλλαγές και 

διακυμάνσεις 

μεταβάλλουν την 

άποψη του ατόμου, 

ενθαρρύνοντάς το να 

δει την κατάσταση 

από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες 

δ) Οι συναισθηματικές 

καταστάσεις ενθαρρύνουν 

διαφορετικές 

προσεγγίσεις ενός 

συγκεκριμένου 

προβλήματος. Για 

παράδειγμα η ευτυχία 

διευκολύνει την 

επαγωγική σκέψη και τη 

δημιουργικότητα 

3. Κατανόηση και Ανάλυση του συναισθήματος – Αξιοποίηση της συναισθηματικής γνώσης  

α) Ικανότητα να 

ονοματίζει κανείς τα 

συναισθήματα και να 

αναγνωρίζει τη σχέση 

μεταξύ των λέξεων και 

των συναισθημάτων 

αυτών καθαυτών. Για 

παράδειγμα να είναι 

ικανός να ξεχωρίζει πότε 

νιώθει κάποιος συμπάθεια 

και πότε αγάπη  

β) Ικανότητα να ερμηνεύει 

το νόημα που φέρουν τα 

συναισθήματα 

λαμβάνοντας υπόψη τις 

σχέσεις μεταξύ τους. 

Όπως για παράδειγμα ότι 

η απώλεια συχνά 

συνοδεύεται από λύπη  

γ) Ικανότητα να 

κατανοεί περίπλοκα 

συναισθήματα (όπως, 

όταν βιώνεται 

ταυτόχρονα αγάπη και 

μίσος ή να καταλαβαίνει 

τη μίξη συναισθημάτων 

όπως π.χ. ότι το δέος 

είναι συνδυασμός του 

φόβου και της έκπληξης 

δ) Ικανότητα να 

αναγνωρίζεται 

πιθανή μεταφορά 

από ένα συναίσθημα 

σε άλλο όπως π.χ. η 

μετάβαση από τον 

θυμό στην 

ικανοποίηση ή από 

τον θυμό στη ντροπή 

 

 

4. Ρύθμιση του συναισθήματος για την προαγωγή της συναισθηματικής  

και διανοητικής ανάπτυξης  

α) Ικανότητα να μένει 

κανείς ανοιχτός στη 

βίωση 

συναισθημάτων, είτε 

πρόκειται για 

ευχάριστα, είτε για 

δυσάρεστα  

β) Ικανότητα να 

εμπλέκεται σε ένα 

συναίσθημα ή να 

αποσπάται από αυτό και 

να το απομονώνει, 

κρίνοντας ανάλογα με 

το πόσο τον ενημερώνει 

για μια κατάσταση ή 

πώς του χρησιμεύει 

γ) Ικανότητα να 

παρατηρεί τα 

συναισθήματα σε σχέση 

με τον εαυτό του και 

τους άλλους, όπως π.χ. 

να αναγνωρίζει πόσο 

καθαρά ή τυπικά 

εκφράζονται, πώς 

μπορούν να 

επηρεάσουν ή πόσο 

λογικά είναι κ.λπ. 

δ) Ικανότητα να 

διαχειρίζεται τα 

συναισθήματα, τα δικά του 

και των άλλων, 

μετριάζοντας τα αρνητικά 

συναισθήματα και 

διευρύνοντας τα ευχάριστα, 

χωρίς να καταστέλλει τις 

πληροφορίες που 

μεταφέρουν ή να 

υπερβάλλει ως προς αυτές.  

Πηγή: Mayer & Salovey (1997) “What is Emotional Intelligence” p.11 

                                                 
17

 Ο πίνακας των Mayer & Salovey (1997) αποτυπώνει τους τέσσερις κλάδους από κάτω προς τα 

επάνω (bottom-up), τοποθετώντας τις πιο απλές δεξιότητες στο κάτω μέρος του πίνακα. Η 

ιεραρχική δόμηση για την παρουσίαση του μοντέλου στην παρούσα εργασία γίνεται αντίστροφα.  
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 Στην ομάδα των  Mayer & Salovey προστέθηκε από τα μέσα του 1990 και ο 

David Caruso. Οι τρεις τους συνετέλεσαν στην εξέλιξη της έννοιας της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως νέας έννοιας στο πεδίο της Ψυχολογίας, 

δημοσιεύοντας έναν εντυπωσιακό αριθμό επιστημονικών ερευνών που στόχευαν 

στην εμπειρική υποστήριξη του θεωρητικού τους μοντέλου και των ψυχομετρικών 

εργαλείων που κατασκεύασαν. (Mayer et al. 1997, 1999, 2004a, 2004b, 2012, 

2016). 

1.3.1.1 Το αναθεωρημένο μοντέλο Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

των Mayer, Caruso & Salovey (2016) 

Οι θεωρητικές θέσεις των Mayer, Caruso & Salovey αναθεωρήθηκαν το 2016 με 

την ένταξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης ανάμεσα στις «διευρυμένες» 

νοημοσύνες των Cattell, Horn & Caroll (βλ. υποκεφάλαιο 1.2.2), επεκτείνοντας το 

μοντέλο τους ως προς κάποιες υπο-διαστάσεις των τεσσάρων κλάδων που 

συνιστούν την έννοιά της και κάνοντας τη σύνδεσή της, καθώς και τον διαχωρισμό 

της, από την Προσωπική και Κοινωνική Νοημοσύνη.  

Στο άρθρο τους «The ability model of Emotional Intelligence: Principles 

and Updates» (2016) σε ένα σύνολο επτά αρχών θεμελιώνουν τις θέσεις τους ως 

εξής: 1) Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι νοητική ικανότητα. 2) Η 

Συναισθηματική Νοημοσύνη μπορεί να μετρηθεί καλύτερα ως ικανότητα. 3) Η 

λύση των διανοητικών προβλημάτων διαχωρίζεται από την «έξυπνη» συμπεριφορά 

4) Το περιεχόμενο των tests μέτρησης θα πρέπει να καλύπτει και τη διερεύνηση της 

ικανότητας «λύσης προβλήματος» σε ξεκάθαρα προσδιορισμένα πεδία. 5) Τα 

έγκυρα tests μέτρησης  θα πρέπει να περιγράφουν ακριβώς τα υποκείμενα στα 

οποία απευθύνονται με βάση τις σχετικές ικανότητές τους για την επίλυση 

προβλήματος. 6) Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι μια διευρυμένη νοημοσύνη. 

7) Η Συναισθηματική Νοημοσύνη, ως μέλος ανάμεσα στις άλλες διευρυμένες 

νοημοσύνες, ανήκει στις «θερμές» νοημοσύνες (Hot Intelligences). (Schneider, 

Mayer & Newman, 2016. Mayer, Caruso & Salovey, 2016). Το αναθεωρημένο 

μοντέλο των ιεραρχικά δομημένων τεσσάρων κλάδων
18

  περιέχει επεκτάσεις στους 

τρεις παράγοντες: «Κατανόηση συναισθημάτων», «Χρήση των συναισθημάτων για 

την διευκόλυνση της σκέψης» και «Αντίληψη των συναισθημάτων» και 
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παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 από τις πιο απλές δεξιότητες στις πιο περίπλοκες, 

σύμφωνα με την ιεραρχική δομή των κατασκευαστών του. 

Πίνακας 2: Αναθεωρημένο μοντέλο των τεσσάρων κλάδων  

της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Mayer, Caruso & Salovey (2016) 

Οι τέσσερις   

κλάδοι 

(παράγοντες) 

Τύποι αιτιολόγησης 

(υποπαράγοντες) 

1. Αντίληψη του 

συναισθήματος  

Προσδιορισμός του συναισθήματος του εαυτού, της φυσικής κατάστασης, των 

αισθημάτων και των σκέψεων   

*Αντίληψη των συναισθημάτων στους άλλους ανθρώπους μέσω των φωνητικών 

σημάτων, των εκφράσεων του προσώπου, της γλώσσας και της συμπεριφοράς  

*Αντίληψη του συναισθηματικού περιεχομένου στο περιβάλλον, στα έργα 

τέχνης, στη μουσική  

Έκφραση των συναισθημάτων με ακρίβεια, όταν είναι επιθυμητό  

**Κατανόηση του τρόπου που εμφανίζονται τα συναισθήματα ανάλογα με το 

πολιτιστικό πλαίσιο  

*Διάκριση ανάμεσα στις ακριβείς και ανακριβείς συναισθηματικές εκφράσεις 

*Εξακρίβωση των απατηλών και ανέντιμων συναισθηματικών εκφράσεων  

2. Χρήση 

συναισθημάτων 

που βοηθούν τη 

σκέψη *** 

Δημιουργία συναισθημάτων ως βοήθημα στην κρίση και τη σκέψη του. 

**Δημιουργία συναισθημάτων ως μέσων συσχέτισης με τις εμπειρίες άλλων 

ανθρώπων. 

Προσανατολισμός της προσοχής κατά προτεραιότητα  στα παρόντα αισθήματα. 

Αναμόχλευση και επιτάχυνση της αλλαγής διάθεσης για τη δημιουργία 

διαφορετικής γνωστικής προοπτικής.  

Επιλογή των προβλημάτων με βάση το πώς κάποιος διαχειρίζεται τη 

συναισθηματική κατάσταση ώστε να εξυπηρετεί τη γνωστική του λειτουργία. 

3. Κατανόηση 

των 

συναισθημάτων  

Ονομασία των συναισθημάτων και αναγνώριση των σχέσεων μεταξύ τους.   

Προσδιορισμός  αυτών που προηγήθηκαν, του νοήματος καθώς και των 

συνεπειών των συναισθημάτων. 

**Εκτίμηση των καταστάσεων που πιθανόν εγείρουν τα συναισθήματα. 

**Διαφοροποίηση της διάθεσης από τα συναισθήματα. 

Κατανόηση των περίπλοκων και σύνθετων συναισθημάτων. 

Αναγνώριση πιθανής αλλαγής ή μετάβασης από το ένα συναίσθημα στο άλλο  

π.χ. από τον θυμό στην ικανοποίηση. 

**Κατανόηση του πώς μπορεί να νιώθει κάποιο άτομο στο μέλλον ή κάτω από 

συγκεκριμένες καταστάσεις (συναισθηματική πρόβλεψη).   

**Αναγνώριση πολιτιστικών διαφορών στην αξιολόγηση των συναισθημάτων.  

4. Διαχείριση 

συναισθημάτων  

Άνοιγμα τόσο στα ευχάριστα όσο και στα δυσάρεστα συναισθήματα, καθώς και 

στις πληροφορίες που μεταφέρουν.   

 Εμπλοκή με τα συναισθήματα που είναι βοηθητικά και απαγκίστρωση αν δεν 

είναι βοηθητικά.  

Παρατήρηση των συναισθηματικών αντιδράσεων για προσδιορισμό της αιτίας 

που τα προκάλεσε.  

*Αξιολόγηση της στρατηγικής για την διατήρηση, μείωση ή εντατικοποίηση μιας 

συναισθηματικής αντίδρασης 

*Αποτελεσματική διαχείριση των συναισθημάτων του εαυτού για την επίτευξη 

ενός επιθυμητού αποτελέσματος  

*Αποτελεσματική διαχείριση των συναισθημάτων των άλλων για την επίτευξη 

ενός επιθυμητού αποτελέσματος.  

*Ικανότητα από το αυθεντικό μοντέλο του 1997 που διαιρέθηκε σε δύο ή περισσότερες ικανότητες  

** Νέα ικανότητα που προστέθηκε στο μοντέλο  

(Πηγή: Mayer, Caruso & Salovey, 2016:294) 



 

27 

 

1.4 Εργαλεία μέτρησης Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Η συναισθηματική Νοημοσύνη, από τα πρώτα χρόνια εισαγωγής της στο 

επιστημονικό προσκήνιο, τράβηξε αμέσως την προσοχή μεγάλου μέρους 

ερευνητών στον χώρο της Ψυχολογίας, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν σχετικά με τη 

θεωρητική της θεμελίωση, τα συστατικά της και τον τρόπο μέτρησής της.  

Η βασική διαφοροποίηση που πρότειναν οι Petrides & Furnham (2000) 

αφορά στο αν η Συναισθηματική Νοημοσύνη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ικανότητα (γνωστική –συναισθηματική), ή ως χαρακτηριστικό (συναισθηματική 

επάρκεια). Σύμφωνα με τους Perez et al. (2005) η διάκριση αυτή είναι πολύ 

σημαντική γιατί αφορά σε δύο διαφορετικούς τρόπους μέτρησης. Για τη μέτρησή 

της ως «ικανότητα» (ability) αναπτύχτηκαν εργαλεία για την αντικειμενική 

μέτρηση ικανοτήτων όπως το Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) 

(1990) και το Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT)  των 

Mayer, Salovey & Caruso  (1997).  Για τη μέτρησή της ως «χαρακτηριστικό» 

(trait), κατασκευάστηκαν εργαλεία αυτό-αναφοράς ή αναφοράς άλλων (Gong & 

Paulson, 2018). Ενδεικτικά αναφέρονται το Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire (TEIQue) των Petrides, Perez & Furnham (2003), το Bar-On 

Emotional Quotient Inventory (EQ-I) του Bar-On (1997), και αναφοράς άλλων το 

Emotional Competence Inventory (ECI) των Boyazis, Goleman &  Rhee (2000).  

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και το «Assessing Emotions Scale» (Gong 

& Paulson 2018). Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και ως «Emotional Intelligence 

Scale» (EIS)  ή ακόμα και  «Self-Report Emotional Intelligence Test»  ή «Schutte 

Self-Report Emotional Intelligence» (SSREI) (Schutte et al., 2009). 

Κατασκευάστηκε από τους Schutte et al. (1998), επιχειρεί να αξιολογήσει τη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό ή δεξιότητα (Schutte et al., 2008) 

και αποτελεί  ένα εκτενώς χρησιμοποιημένο εργαλείο αυτό-αναφοράς, γνωστό για 

τη συντομία του (33-items) και τη διαθεσιμότητά του στο ευρύ κοινό. (Gong & 

Paulson, 2018). Επειδή είναι ένα εργαλείο αυτό-αναφοράς προτείνεται για έρευνες 

σε άτομα που δεν έχουν τάση να δώσουν κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις.  Το  

SSREI, που χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα έρευνα, βασίζεται στο μοντέλο 

των Salovey & Mayer (1990), που περιλαμβάνει τρεις όψεις της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης: την εκτίμηση και έκφραση του συναισθήματος (του εαυτού και των 

άλλων), τη ρύθμιση του συναισθήματος (του εαυτού και των άλλων) και τη 
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χρησιμοποίηση του συναισθήματος (ευέλικτος προγραμματισμός, δημιουργική 

σκέψη, ανακατεύθυνση της προσοχής, και κίνητρα). To SSEIT περιέχει 33 

μεταβλητές που εστιάζουν στην τυπική συναισθηματική νοημοσύνη, σε 

πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert, ο χρόνος συμπλήρωσης που απαιτείται είναι 

πέντε λεπτά, το σκορ κυμαίνεται μεταξύ 33 και 165 βαθμών με το μεγαλύτερο 

σκορ να δηλώνει υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη. Τρεις από τις 

μεταβλητές, οι 5, 28, 33, είναι διατυπωμένες αντίστροφα και παίρνουν αντίθετη 

τιμή κατά την ανάλυση. Στις περισσότερες έρευνες έχει χρησιμοποιηθεί η κλίμακα 

SSEIT στην αρχική αγγλική έκδοση αλλά έχει χρησιμοποιηθεί και σε 

μεταφρασμένη π.χ. στα Εβραϊκά (Carmeli, 2003), στα Πολωνικά (Oginska-Bulik, 

2005), στα Σουηδικά (Sjoberg, 2001), στα Τουρκικά (Yurtsever, 2003) (Schutte et 

al., 2009).  Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση. 

Παρατίθεται η παραγοντική ανάλυση της κλίμακας στον Πίνακα 3 (Platsidou, 

2010).  
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Πίνακας 3 : Παραγοντική Ανάλυση του Schutte Self-Report Emotional Intelligence» (SSREI) 

 

Παράγοντες 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης 
Μεταβλητές του SSEIT   (*αντίστροφες) 

 

1. Αισιοδοξία / 

    Ρύθμιση της διάθεσης  

    (11 μεταβλητές) 

3.Προσδοκώ ότι θα τα πάω καλά στα περισσότερα πράγματα με τα 

οποία καταπιάνομαι  

4.Εύκολα με εμπιστεύονται οι άλλοι άνθρωποι  

10.Περιμένω ότι θα μου συμβούν καλά πράγματα  

11.Μου αρέσει να μοιράζομαι με τους άλλους τα συναισθήματά μου  

12. Όταν βιώνω ένα θετικό συναίσθημα, ξέρω τον τρόπο να το κάνω 

να διαρκεί  

13. Διοργανώνω εκδηλώσεις που οι άλλοι απολαμβάνουν 

14. Επιδιώκω δραστηριότητες που με κάνουν να χαίρομαι 

24. Επαινώ τους άλλους όταν έχουν κάνει κάτι καλά 

28*. Όταν αντιμετωπίζω μια πρόκληση, παραιτούμαι γιατί πιστεύω 

ότι θα αποτύχω 

30. Βοηθώ τους άλλους να νιώσουν καλύτερα όταν είναι «στις 

μαύρες τους»  

31. Όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες, επιστρατεύω κάθε καλή μου 

διάθεση για να βοηθήσω τον εαυτό μου να συνεχίσει  

2. Διαχείριση πληροφοριών  

     που σχετίζονται  

     με τον εαυτό  

     (7 μεταβλητές) 

2. Όταν συναντώ εμπόδια, φέρνω στο νου μου τις φορές που 

συνάντησα παρόμοια εμπόδια και τα ξεπέρασα  

 6. Ορισμένα κρίσιμα γεγονότα στη ζωή μου με έκαναν να 

επαναξιολογήσω τι είναι πράγματι σημαντικό και τι όχι 

 7. Όταν αλλάζει η διάθεσή μου, βλέπω μπροστά μου νέες 

δυνατότητες  

 8. Τα συναισθήματα είναι από τα πράγματα που κάνουν τη ζωή μου 

να αξίζει τον κόπο  

17.Όταν είμαι σε καλή διάθεση, η λύση των προβλημάτων είναι για 

μένα εύκολη υπόθεση    

20. Όταν είμαι σε καλή διάθεση, είμαι σε θέση να κατεβάζω νέες 

ιδέες  

27. Όταν νιώθω μια αλλαγή στα συναισθήματά μου, έχω την τάση 

να κατεβάζω νέες ιδέες  

3. Διαχείριση πληροφοριών  

     που σχετίζονται με τους άλλους 

    (6 μεταβλητές  

25. Έχω επίγνωση των μη λεκτικών μηνυμάτων που οι άλλοι 

εκπέμπουν  

29. Γνωρίζω τι νιώθουν οι άλλοι, απλά και μόνο κοιτάζοντάς τους  

15. Έχω επίγνωση των μη λεκτικών μηνυμάτων που στέλνω στους 

άλλους 

18. Κοιτάζοντας τις εκφράσεις των προσώπων τους, αναγνωρίζω τα 

συναισθήματα που νιώθουν οι άλλοι  

32. Μπορώ να καταλάβω τι νιώθουν οι άλλοι από τον τόνο της 

φωνής τους  

33*. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω το γιατί οι άνθρωποι 

αισθάνονται έτσι όπως αισθάνονται  

  4. Ρύθμιση και χρησιμοποίηση  

      των συναισθημάτων  

      του εαυτού και των άλλων 

 (4 μεταβλητές) 

 1. Ξέρω πότε να μιλώ για τα προσωπικά μου προβλήματα σε άλλα 

άτομα  

19. Γνωρίζω γιατί μεταβάλλονται τα συναισθήματά μου 

21. Ελέγχω τα συναισθήματά μου 

22. Αναγνωρίζω εύκολα τα συναισθήματά μου, την ώρα που τα 

βιώνω  

 16. Παρουσιάζω τον εαυτό μου με ένα τρόπο που να κάνει καλή 

εντύπωση στους άλλους  

26. Όταν κάποιο άλλο άτομο μου μιλά για ένα σημαντικό γεγονός 

που συνέβη στη ζωή του, έχω σχεδόν την αίσθηση ότι συνέβη σε 

μένα  

 5*. Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ τα μη λεκτικά μηνύματα των 

άλλων ανθρώπων  

9. Έχω επίγνωση των συναισθημάτων μου την ώρα που τα βιώνω 

23. Παροτρύνω τον εαυτό μου με το να σκέφτομαι ένα καλό 

αποτέλεσμα για τα έργα που έχω αναλάβει  

Πηγή: Πλατσίδου, 2010 
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1.5 Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εκπαιδευτική Διοίκηση 

Ο αυξανόμενος αριθμός των ατόμων που αποτελούν μέλη μιας σχολικής 

κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, βοηθητικό προσωπικό, μέλη Σχολικού 

Συμβουλίου, Σχολικής Επιτροπής, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.) 

καθώς και ο μεγάλος αριθμός εξωτερικών συνεργατών (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, 

προμηθευτές, τεχνικοί κ.α.) με τους οποίους καλείται ένας Διευθυντής σχολείου να 

συναλλάσσεται καθημερινά για τη διευθέτηση και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 

την ομαλή λειτουργία του σχολείου του, απαιτεί να διαθέτει, πέρα από ευφυΐα και 

ικανοποιητικό IQ, και ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων (προσωπικών, 

κοινωνικών και συναισθηματικών), ώστε να αντεπεξέρχεται επιτυχώς στους 

πολλαπλούς ρόλους που καλείται να επιτελέσει. (Beltman et al., 2011. Day, 2014. 

Grant& Kinman, 2014. Maulding et al., 2012).  

Το IQ μόνο του είναι αδύναμος προβλεπτικός παράγοντας για την καλή 

απόδοση στον χώρο εργασίας (Sternberg, 1996). Οι άνθρωποι που έχουν υψηλό IQ 

δεν έχουν απαραίτητα και την ικανότητα να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους ή να τα 

πηγαίνουν καλά με τους άλλους. Έρευνες που αναφέρει ο Goleman (1998), 

τονίζουν ότι ο δείκτης IQ συνεισφέρει όχι περισσότερο από 20% στην ικανότητα 

ενός ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά και επιτυχημένα στο πλαίσιο της 

εργασίας ενώ το υπόλοιπο 80% καλύπτεται από δεξιότητες Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης. Τα άτομα που εξασκούν τη Συναισθηματική Νοημοσύνη έχουν τη 

μοναδική ικανότητα να επιτυγχάνουν σε καταστάσεις στις οποίες άλλοι πασχίζουν 

να τα καταφέρουν. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη επηρεάζει την ανταπόκριση στις 

συναισθηματικές διεγέρσεις και κατά συνέπεια παίζει έναν σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία της διαχείρισής τους. (Salovey, et al. (1999) Τα συναισθήματα 

μεταφέρουν πολύτιμα μηνύματα  για το πότε μια κατάσταση είναι θετική ή 

αρνητική, ώστε το άτομο να αξιολογήσει την κατάσταση, να προσαρμόσει τη 

συμπεριφορά του ή τη διάθεσή του, να δράσει ανάλογα ή να πάρει αποφάσεις. 

Ωστόσο, το πώς αισθάνεται κάθε άτομο τα συναισθήματα εξαρτάται από το πώς 

αντιλαμβάνεται την εμπειρία (Goleman, 1998). Η αντίληψη της εμπειρίας του 

συναισθήματος όμως εξαρτάται από μια προηγούμενη νοητική διεργασία (Austin, 

2010). Πώς μπορεί ένας Διευθυντής σχολείου να αξιοποιήσει αυτή τη νοητική 

διεργασία χρησιμοποιώντας το μοντέλο που αναλύθηκε παραπάνω, ώστε να έχει 
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πληρέστερη αντίληψη και καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων στον χώρο 

εργασίας του; 

 Η ιεραρχική δόμηση του μοντέλου της συναισθηματικής νοημοσύνης, ως 

ικανότητας του νου και ως ενός συνόλου συνδυασμένων ικανοτήτων, αρχίζει με 

την επίγνωση, αντίληψη, αναγνώριση, ταυτοποίηση και έκφραση του 

συναισθήματος που συντελούν στο να γίνει η  διάκριση ανάμεσα στις διαφορετικές 

καταστάσεις και να κριθεί αν είναι θετικές και «φιλόξενες»
19

 ή το αντίθετο. 

(Schneider, Lyons & Khazon, 2013).  Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια πρέπει να 

μπορεί να κατανοεί τα υποκρυπτόμενα σημάδια μιας ενδεχόμενης άβολης  

κατάστασης που αφορά στον εαυτό του, στους συνεργάτες του ή στους μαθητές  

και να αναγνωρίζει ότι κάτι δεν πάει καλά στο σχολείο,  από τα μηνύματα που 

μεταφέρουν τα συναισθήματα, τα δικά του και των άλλων. (Caruso & Salovey, 

2004). Ο δεύτερος κλάδος του μοντέλου εξηγεί πώς θα γίνει η κατάλληλη χρήση 

του συναισθήματος που θα επηρεάσει και θα επεκτείνει τη σκέψη. Εδώ 

συμπεριλαμβάνεται και η αλλαγή του συναισθήματος με σκοπό την αλλαγή 

κατεύθυνσης των γνωστικών διεργασιών για αναζήτηση νέων προοπτικών ή 

διαφορετικού τρόπου επίλυσης προβλήματος ή ανάπτυξη δημιουργικότητας. 

(Schneider, Lyons & Khazon, 2013). Για παράδειγμα ένα φευγαλέο αίσθημα 

ανησυχίας πρέπει αμέσως να ενεργοποιεί την εστίαση της προσοχής του σε πιθανό 

πρόβλημα που αναδύεται και που μπορεί να αφορά αυτόν ή την ομάδα του. Ο 

νοήμων συναισθηματικά Διευθυντής αξιοποιεί το μήνυμα και αναπτύσσει 

εναλλακτικά συναισθήματα προκειμένου να αναπτύξει νέους, διαφορετικούς και 

πιο δημιουργικούς τρόπους αντιμετώπισης της προβληματικής κατάστασης. Στον 

τρίτο κλάδο του μοντέλου πρέπει να γίνει η κατανόηση των πληροφοριών που 

μεταφέρει το συναίσθημα, δηλαδή τι είναι αυτό που το προκάλεσε, ποια είναι η 

αιτία του και πώς μπορεί να αλλάξει ή να μεταβληθεί. Πρέπει δηλαδή να είναι 

ικανός να προσδιορίσει ότι η πιθανή αλλαγή της διάθεσης ή η αίσθηση  ανησυχίας 

των ανθρώπων στον χώρο εργασίας του μπορεί να μην οφείλεται απλώς σε έναν 

εξωτερικό και ανούσιο παράγοντα αλλά σε κάτι πιο βαθύ και σοβαρό, που πιθανόν 

δεν γίνεται αντιληπτό με την πρώτη ματιά. (Caruso & Salovey, 2004).  Το τέταρτο 

και τελευταίο μέρος του μοντέλου υπαγορεύει ότι, ακριβώς επειδή τα 

συναισθήματα μεταφέρουν πολύτιμες πληροφορίες, ο Διευθυντής πρέπει να 
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παραμένει ανοιχτός σε αυτά, να τα ενσωματώνει στην ομάδα του και στην 

εργασιακή διαδικασία,  να επιτρέπει  να επιδράσουν και να αποκαλύψουν την 

πραγματική κατάσταση, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή, και να μην επιλέγει την 

εύκολη και βολική επιλογή να τα αγνοήσει. Η εστίαση της προσοχής του στο 

συναίσθημα δεν τον κάνει αδύναμο ή τρωτό, αντίθετα, όπως αναφέρουν οι Caruso 

& Salovey, η εστίαση στο συναίσθημα επιτρέπει στον Διευθυντή να αντιμετωπίσει 

και να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά και επιτυχημένα τις αλλαγές, τις διαφωνίες, 

τους διαπληκτισμούς και γενικά την επίλυση προβλημάτων στον εργασιακό χώρο. 

(Caruso & Salovey, 2004).   

Αυτή η ενσωμάτωση του συναισθήματος στον τρόπο διοίκησης  δεν 

αποτελεί ένα παθητικό εργαλείο για τον Διευθυντή αλλά μια δυναμική θετική 

λειτουργία με πολλά οφέλη για τον ίδιο και όλα τα άτομα που αλληλεπιδρά (Austin 

et al., 2007. Schneider, Lyons & Khazon, 2013). Από αυτήν την οπτική, η 

συναισθηματική νοημοσύνη τοποθετείται κάτω από την ομπρέλα της Θετικής 

Ψυχολογίας (Salovey, Mayer & Caruso, 2002) και μπορεί να παράγει θετικά 

αποτελέσματα στη ζωή και την εργασία. Ωστόσο δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι 

υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά της συναισθηματικής νοημοσύνης (Furnham & 

Rosen, 2016), ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν την τάση να 

χειραγωγούν και να ελέγχουν τους άλλους με «συναισθηματική  εξυπνάδα και 

πονηριά»
20

, και με πρακτικές «μακιαβελισμού»
21

, και πιθανότατα να γίνεται 

αρνητική χρήση της ικανότητας, με στόχο τα ατομικά οφέλη. Η αρνητική αυτή 

πλευρά της συναισθηματικής νοημοσύνης  είναι ένα θέμα που έχει και φιλοσοφικές 

διαστάσεις. Σύμφωνα με τον Carr (2000), «η αξία της συναισθηματικής 

νοημοσύνης εξαρτάται από τους ηθικούς σκοπούς τους οποίους εξυπηρετεί». Αυτή 

η διάσταση της χρήσης της συναισθηματικής νοημοσύνης έχει ελάχιστα 

διερευνηθεί. (Austin et al., 2007)   

 

 

 

 

                                                 
20

 “Emotional cleverness or cunning” 
21

 Machiavellianism (Mach) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η έννοια της ανθεκτικότητας αρχικά είχε προσδιοριστεί ως η απουσία 

δυσλειτουργικής συμπεριφοράς ή η έλλειψη συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας. 

Σταδιακά όμως οι ερευνητές μεταστράφηκαν στην παρατήρηση θετικών 

συμπεριφορών, ικανοτήτων ή διαδικασιών που προάγουν την προσαρμογή των 

ατόμων, παρά τις αντίξοες συνθήκες (Truffino, 2010).  

 Τη δεκαετία του 1970 το ενδιαφέρον κάποιων ψυχολόγων και ψυχιάτρων 

εστιάστηκε σε έναν αξιοσημείωτο αριθμό παιδιών, που παρά τις αντιξοότητες και 

τις στρεσογόνες συνθήκες του περιβάλλοντός τους, κατάφερναν να λειτουργούν με 

επάρκεια, χωρίς να παρουσιάζουν ιδιαίτερες ψυχολογικές δυσλειτουργίες. Οι 

πρώτες έρευνες πραγματοποιήθηκαν από τον Norman Garmezy (1974) ο οποίος 

μελέτησε παιδιά, γονέων που έπασχαν από σχιζοφρένεια, τα οποία αντίθετα από ότι 

αναμενόταν, ήταν ψυχολογικά επαρκή. Παράλληλα με τις έρευνες του  Garmezy, ο 

James Anthony (1974) εστίασε τις μελέτες του σε παρόμοια δείγματα και ονόμασε 

αυτά τα παιδιά «άτρωτα»
22

  ενώ ο Michael Rutter (1979) τα περιέγραψε ως 

ιδιαίτερα δημιουργικά και αποτελεσματικά. Στις πρωτοπόρες έρευνες στο πεδίο της 

Ψυχικής Ανθεκτικότητας συγκαταλέγεται και η διαχρονική έρευνα της Emmy 

Werner (1982), η οποία μελέτησε όλα τα βρέφη που είχαν γεννηθεί μια 

συγκεκριμένη περίοδο στη νήσο Kauai της Χαβάης και τα οποία ανήκαν σε ομάδα 

υψηλού κινδύνου για να παρουσιάσουν σοβαρές δυσκολίες στην ψυχοκοινωνική 

τους προσαρμογή. Διαπίστωσε ότι στις περιπτώσεις όπου παρατηρούνταν 

παρουσία κάποιων παραγόντων, όπως ο στενός συναισθηματικός δεσμός με την 

οικογένεια, άτυπα κοινωνικά δίκτυα ή κάποια χαρακτηριστικά του παιδιού όπως 

π.χ. η κοινωνικότητα, τα παιδιά ήταν ψυχολογικά επαρκή. Οι έρευνες επεκτάθηκαν 

σε κατηγορίες παιδιών που κατά την ανάπτυξή τους βρέθηκαν εκτιθέμενα σε 

αντιξοότητες διαφόρων καταστάσεων, καταστροφών, ψυχικών τραυμάτων και 

άλλων παραγόντων κινδύνου (βίας, ψυχοπαθολογίας γονέων, φτώχειας κ.λπ.) που 

ενώ αναμενόταν να παρουσιάσουν αρνητική αναπτυξιακή εξέλιξη, αντίθετα 

αναπτύσσονταν κανονικά και παρουσίαζαν θετικά ακαδημαϊκά αποτελέσματα και 

επιτυχίες σε διάφορους τομείς της ζωής τους. Τα παιδιά αυτά θεωρήθηκαν ψυχικά 

ανθεκτικά και αναδύθηκε ο όρος «Ψυχική Ανθεκτικότητα» (Rutter, 1987) για να 
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συμπεριλάβει αυτήν την εναλλακτική αναπτυξιακή τροχιά που μπορεί να 

διαγράψουν  όσα παιδιά, παρά τις αντιξοότητες καταφέρνουν να «επιβιώσουν», να 

προσαρμοστούν και να αναπτυχτούν κανονικά.   

 

2.1 Η έννοια της Ψυχικής Ανθεκτικότητας   

Ο όρος «ανθεκτικότητα»
23

 αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την 

ικανότητα ενός οικοσυστήματος να ανακάμψει από την καταστροφή (Holling, 

1973). Ειδικά στον χώρο των κοινωνικών επιστημών σημαίνει την προσαρμοστική 

ικανότητα του ατόμου να ανταποκριθεί θετικά και επιτυχημένα στις ανάγκες και 

απαιτήσεις του περιβάλλοντος και παρά τις αναποδιές, τους κινδύνους ή τις 

απειλές, να ανακάμψει μετά από τραυματικά γεγονότα (Bonnano, Romero & Klein, 

2015. Liu, Reed & Girard, 2017). Στην Ψυχολογία ο όρος χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει την ικανότητα επαναφοράς από αρνητικές συναισθηματικές εμπειρίες 

και την ευελιξία προσαρμογής στις απαιτούμενες αλλαγές από ένα στρεσογόνο 

γεγονός (Block & Block, 1980. Hu et al. 2015. Lazarus, 1993).  Επίσης, αφορά 

στην αντίσταση που προβάλλει το άτομο στις αντιξοότητες ή στην επανάκαμψη 

ύστερα από στρεσογόνες καταστάσεις και στην ενδυνάμωσή του σε μελλοντικές 

παρόμοιες καταστάσεις (Rutter, 2006, 2012).  H Ann Masten (2001), αναφέρεται 

στην προσωπική ανθεκτικότητα ως την ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται 

προκλήσεις και δυσκολίες σε όλες τις καταστάσεις και περιοχές της ζωής και να 

επανέρχεται χωρίς να καταρρέει μετά από αντιξοότητες, υπογραμμίζοντας ότι η 

ανθεκτικότητα βασίζεται σε θεμελιώδη συστήματα της ανθρώπινης λειτουργίας και 

επιβίωσης και αντιπροσωπεύει έναν προσαρμοστικό μηχανισμό του ατόμου για να 

αντιμετωπίζει στρεσογόνους παράγοντες και δυσκολίες.  

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία ορίζει την Ψυχική Ανθεκτικότητα ως  

«τη διαδικασία της κατάλληλης προσαρμογής ενάντια στις αντιξοότητες, το 

τραύμα, την τραγωδία, τις απειλές ή σημαντικές πηγές στρες - όπως τα 

προβλήματα της οικογένειας και της σχέσης, σοβαρά προβλήματα υγείας ή άγχος 

στο χώρο εργασίας ή οικονομικούς παράγοντες και σημαίνει επανάκαμψη από 

δύσκολες εμπειρίες. Η ανθεκτικότητα δεν είναι ένα χαρακτηριστικό που οι 

άνθρωποι είτε έχουν είτε δεν έχουν. Περιλαμβάνει συμπεριφορές, σκέψεις και 
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ενέργειες που μπορούν να μάθουν και να αναπτυχθούν σε οποιονδήποτε». (APA, 

2018). Παρότι ο ορισμός αυτός είναι χρήσιμος, δεν αντανακλά τη σύνθετη φύση 

της έννοιας στην οποία περικλείεται πλήθος βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών 

και πολιτισμικών παραγόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να 

προσδιορίσουν το «πώς» το άτομο ανταποκρίνεται στις στρεσογόνες εμπειρίες 

(Aburn, Gott & Hoare, 2016. Southwick et al., 2014).  Σύμφωνα με ερευνητές στον 

χώρο των νοσηλευτικών υπηρεσιών, «η ανθεκτικότητα ορίζεται ως μια εσωτερική 

ενέργεια
24

, ως εγγενής έμφυτη πηγή και κινητήρια δύναμη ζωής που ενυπάρχει σε 

διάφορους βαθμούς σε κάθε άτομο, και γίνεται αντιληπτή με την παρουσία 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ή μέσω της εφαρμογής δυναμικών διεργασιών, 

που επιτρέπουν σε ένα άτομο να αντιμετωπίσει, να ανακάμψει και να αναπτυχθεί 

παρά το στρες ή τις αντιξοότητες» (Grafton, Gillespie & Henderson, 2010).  Η 

έμφυτη ανθεκτικότητα μπορεί να αναπτυχθεί ή να ενισχυθεί μέσω γνωστικών 

πρακτικών μετατροπής, εποπτείας και συμβουλευτικής, συναισθηματικής 

εκπαίδευσης στην ενσυναίσθηση και την αυτό-επίγνωση, εμπειρικής μάθησης και 

υποστήριξης μέσω των κοινωνικών δικτύων. Τέτοιες διαδικασίες μπορεί να έχουν 

ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των επιπτώσεων του στρες π.χ. στον χώρο εργασίας 

(Grant & Kinman, 2014).  

Οι αντικρουόμενες θεωρήσεις για τον ακριβή προσδιορισμό της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας (Aburn, Gott & Hoare, 2016), συζητήθηκαν στο Παγκόσμιο 

Συνέδριο της Διεθνούς Κοινότητας Μελετών για το στρες από τραυματικά 

γεγονότα
25

 με στόχο την εξαγωγή ενός παγκόσμια αποδεκτού ορισμού για την 

Ψυχική Ανθεκτικότητα.  Η ποικιλομορφία των θέσεων είχε να κάνει κυρίως με το: 

1) Πώς προσεγγίζεται η έννοια (ως ικανότητα ή χαρακτηριστικό, ως διαδικασία ή 

ως αποτέλεσμα). 2) Σε ποιο στοιχείο εστιάζεται το ενδιαφέρον των ερευνητών 

(στους προστατευτικούς παράγοντες, στους παράγοντες κινδύνου ή στην 

ψυχολογική επάρκεια του ατόμου). 3) Ποιοι είναι οι καθοριστικοί εσωτερικοί ή 

εξωτερικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την ανθεκτικότητα (βιολογικοί, 

κοινωνικοί, οικονομικοί, γενετικοί, οικολογικοί και πολιτισμικοί ή ένα 

αλληλεπιδραστικό σύστημα παραγόντων) καθώς και 4) Ποιο είναι το χωρο-χρονικό 

                                                                                                                                        
23

 Resilience  
24

 Innate energy 
25
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και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η προσαρμοστική λειτουργία 

του ατόμου (οικογένεια, φίλοι, σχολείο, εργασία, κοινότητα, πλανήτης) (Southwick 

et al., 2014). Η Ann Masten
26

, προσέγγισε εκ νέου την έννοια υπό μια πιο ευρεία 

και γενική σκοπιά, ορίζοντάς την ως «την ικανότητα ενός δυναμικού συστήματος 

να προσαρμόζεται με επιτυχία στις αντιξοότητες που απειλούν την βιωσιμότητά 

του, τη λειτουργία του ή την ανάπτυξή του» και τόνισε τη σημασία της 

ιδιαιτερότητας του πλαισίου, των διαφορετικών προστατευτικών παραγόντων και 

των ιδιαίτερων αποτελεσμάτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα.  Ο George Bonnano 

εστίασε το ενδιαφέρον του στα τραυματικά γεγονότα, όρισε την ανθεκτικότητα ως 

«τη σταθερή τροχιά υγιούς λειτουργίας του ατόμου μετά από ένα ιδιαίτερα αντίξοο 

συμβάν» και ότι η επιτυχής προσαρμογή δεν εξαρτάται τόσο από οποιαδήποτε 

ρυθμιστική διαδικασία αλλά από την ικανότητα ευέλικτης ενίσχυσης ή καταστολής 

της συναισθηματικής έκφρασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατάστασης 

(Bonnano et al., 2004b). Η Rachel Yehuda παρουσίασε την Ψυχική Ανθεκτικότητα 

ως το αντίθετο της ψυχοπαθολογίας ή της μετα-τραυματικής δυσλειτουργίας και  

έστρεψε το ενδιαφέρον της στις βιολογικές αλλαγές που συντελούνται για την 

προσαρμογή στο περιβάλλον καθώς και σε πλήθος άλλων διαθέσιμων πόρων που 

διαθέτει το άτομο (σύστημα υποστήριξης, ευκαιρίες, καλύτερο DNA κ.λπ.) 

(Yehuda & Flory, 2007). 

Άλλοι μελετητές θεωρούν την Ψυχική Ανθεκτικότητα ως προέκταση της 

ικανότητας διαχείρισης
27

 του στρες και την ορίζουν ως επαναφορά στην κανονική 

ψυχική κατάσταση
28

 και στην υγιή λειτουργικότητα. (Bonnano, 2004a. Sieppel et 

al., 2015.  Southwick et al., 2014). Σε αντιδιαστολή με τις παραπάνω προσεγγίσεις, 

κάποιοι εστιάζουν στα αποτελέσματα που μπορεί να είναι διαφορετικά σε κάθε 

άτομο, λόγω της τεράστιας ποικιλομορφίας των ανθρώπινων αντιδράσεων με βάση 

τις ατομικές τους διαφορές. Μπορεί να είναι θετικά για τα ανθεκτικά άτομα ενώ το 

αντίθετο για τα μη ανθεκτικά (ευάλωτα) άτομα και σε κάποιες περιπτώσεις η 

αρνητική πρότερη εμπειρία ή η βιωμένη αντιξοότητα οδηγεί σε ενδυνάμωση  του 

ατόμου και ισχυρότερη αντίσταση σε μελλοντικό στρες (Di Fabio & Saklofske, 

2017. Rutter, 2006). Σε αυτό το πλαίσιο μιλάμε για προσωπική ανθεκτικότητα 

                                                 
26
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(Prince-Embury, Saklofske & Veseley, 2015) και οι προστατευτικές πηγές αφορούν 

σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου όπως: α) η «αίσθηση 

κυριαρχίας» στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αισιοδοξία, η αυτό- 

αποτελεσματικότητα και η  προσαρμοστικότητα, β) η «αίσθηση  συγγένειας» 

δηλαδή η έμφαση που δίνεται στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις και στην 

πρόσβαση σε υποστήριξη από άτομα με τα οποία έχει αναπτυχτεί δεσμός 

εμπιστοσύνης, γ) η «συναισθηματική αντιδραστικότητα» που αφορά στην ταχύτατη 

αντίδραση του ατόμου στα αρνητικά συναισθηματικά ερεθίσματα (Di Fabio, & 

Saklofske 2017). δ) Το «νόημα της ζωής» (Park, 2017) «πνευματικότητα» και η 

«θετική προσδοκία στο μέλλον» (Schneider, 2018) αναφέρεται επίσης ως 

σημαντική προστατευτική πηγή.    Σύμφωνα με την Catherine Panter-Brick, 

ανεξάρτητα από τις συνθήκες χάους, στρες, ανησυχίας ή ακόμα και απελπισίας που 

βιώνει το άτομο, δημιουργείται ισχυρό αίσθημα ελπίδας ότι τα πράγματα θα 

γυρίσουν προς το καλύτερο και ότι για όσα συμβαίνουν υπάρχει κάποιο νόημα, που 

συνδέει το μέλλον με το παρόν και το παρελθόν (Coutu, 2010. Kumpher, 1999. 

Panter-Brick & Eggerman, 2012).  

Σύμφωνα με τις Wright & Masten (2015), «στα σύγχρονα δυναμικά, 

ανοιχτά συστήματα, η συμπεριφορά του επιμέρους συστήματος επηρεάζεται από 

πολλές αλληλεπιδράσεις του κάθε συστήματος με τα υπόλοιπα». Η ανθρώπινη 

προσαρμογή εξαρτάται από την αλληλεπίδραση πολλών συστημάτων εντός των 

οποίων ζει και δραστηριοποιείται το άτομο και έτσι η Ψυχική Ανθεκτικότητα 

πρέπει να ιδωθεί ως αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης του ατόμου εντός του 

βιολογικού, ψυχολογικού, κοινωνιολογικού και πολιτισμικού συστήματος που 

αναπτύσσεται και αλληλεπιδρά. Στην εργασία τους “Pathways to Resilience in 

Context” απαριθμούν ενδεικτικά κάποιους από τους παράγοντες που ενδεχομένως 

εμπλέκονται στην ενίσχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας των παιδιών και των 

οικογενειών εντός των διάφορων συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα παράγοντες που 

αφορούν το ενδο-προσωπικό σύστημα είναι οι γενετικοί συντελεστές και οι 

επιγενετικές διεργασίες, η καλή φυσική κατάσταση και υγεία, η καλή 

αυτορρύθμιση και προσαρμογή του φυσικού, συναισθηματικού, γνωστικού και 

συμπεριφορικού τομέα, η επάρκεια στην αντίδραση στο στρες, οι γνωστικές 

ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλήματος, αποτελεσματικό σύστημα 

κινήτρων, η προσαρμοστική ιδιοσυγκρασία και προσωπικότητα. Το σύστημα της 
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οικογένειας επηρεάζουν οι στενές σχέσεις και επαφές, οι εκτεταμένοι θετικοί 

συγγενικοί δεσμοί, η συνεκτικότητα του γονικού ρόλου στο πολιτισμικό πλαίσιο, οι 

οικογενειακές αξίες, πεποιθήσεις και η συμμετοχή σε οικογενειακές τελετουργίες, 

η οικονομική σταθερότητα. Στο σύστημα της κοινότητας είναι σημαντικά η 

ασφάλεια του φυσικού περιβάλλοντος, η προσφορά κατοικίας, το αποτελεσματικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, οι συναδελφικές σχέσεις με θετικές αξίες και νόρμες, η 

παρουσία της θρησκείας και οι πνευματικές κοινότητες, η καλή δημόσια υγεία και 

οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι ευκαιρίες εργασίας, η επαρκής πρόσβαση σε υπηρεσίες 

ασφάλειας (αστυνομία, πυροσβεστική, υγειονομική περίθαλψη) και οι νομικές 

υπηρεσίες, η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχαγωγίας. Μέσα στον πολιτισμό και στην 

κοινωνία είναι σημαντικά τα συστήματα πεποιθήσεων που δίνουν νόημα και σκοπό 

στη ζωή, η πολιτική προστασίας των παιδιών (παιδική εργασία, πολιτική για την 

υγεία και την καλή διαβίωση των παιδιών), η καλή κοινωνική και οικονομική 

πολιτική και φροντίδα για την τοπική και εθνική οικονομία, η διαθεσιμότητα και 

επάρκεια συστημάτων αντίδρασης έκτακτης ανάγκης, η πρόσβαση σε υλικά αγαθά, 

η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας 

των πολιτών, η πρόληψη και προστασία από την καταπίεση και την πολιτική βία, οι 

παγκόσμιες σχέσεις με τη διεθνή κοινότητα, η ειρηνική πολιτική κατάσταση και η 

εθνική ασφάλεια (Wright & Masten (2015). 

  

2.1.1 Η διάκριση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας από άλλες έννοιες  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι συχνά συγχέονται έννοιες που είναι παρεμφερείς με 

την Ψυχική Ανθεκτικότητα αλλά αφορούν διαφορετικά επιστημονικά πεδία και 

επιχειρούν διαφορετικούς στόχους (Luthar, 2006). Στον χώρο της Ψυχολογίας για 

παράδειγμα ο όρος «hardiness» δεν ταυτίζεται με τον όρο «resilience» (Maddi, 

2017). Αν και μεταφράζεται στα ελληνικά ως ανθεκτικότητα (ή «σκληρότητα» 

κατά Σταλίκα, 2011), ωστόσο αυτή αναφέρεται σε σταθερά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του ατόμου, όπως η πίστη στην αξία των εμπειριών, η πεποίθηση 

ότι υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των γεγονότων ή η θεώρηση των αλλαγών ως 

φυσιολογικών θετικών διαδικασιών (Ledesma, 2014 Scodol, 2010). Αντίθετα το 

φαινόμενο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας που μελετούμε, αφορά στην κατ’ 

επανάληψη αποτελεσματική και επιτυχή διαδικασία προσαρμογής και 

επανάκαμψης του ατόμου σε αρνητικές συνθήκες και εμπειρίες ζωής και 
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υπερνίκησής τους. Δεν περιγράφει κάποιο μόνιμο χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας ορισμένων ευνοημένων από τη φύση ατόμων αλλά μια «εν 

δυνάμει» δυνατότητα του ατόμου (Richardson, 2017). Έτσι ο βαθμός 

ανθεκτικότητας μεταβάλλεται και επηρεάζεται από το πλαίσιο που εμφανίζεται η 

αντιξοότητα καθώς και από τη φύση της  δυσκολίας, δηλαδή είναι μια δυναμική 

διαδικασία, και μεταβλητή στον χρόνο και στις περιστάσεις. (Egeland et al., 1993. 

Luthar et al., 2000. Masten, 2001. Masten, 2007.) Μια άλλη έννοια που προκαλεί 

σύγχυση είναι η έννοια της ανθεκτικότητας του Εγώ (ego-resilience) και αφορά 

στην ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί ευέλικτα μέσα που διαθέτει, ως 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, για να επιλύει προσωπικά, κοινωνικά ή 

γνωστικά προβλήματα. Αν και είναι μια διεργασία που μπορεί να λειτουργήσει ως 

προστατευτικός παράγοντας, ωστόσο δεν μπορεί από μόνη της να καθορίσει τη 

συμπεριφορά του ατόμου που αντιμετωπίζει αντιξοότητες. (Block & Block, 1980.  

Scodol, 2010). Ακόμα, κρίνεται σκόπιμο να γίνει διάκριση ανάμεσα στις μελέτες 

που αφορούν την Ψυχική Ανθεκτικότητα και σε εκείνες που αναφέρονται στην 

επικινδυνότητα (risk research). Οι μελέτες επικινδυνότητας εστιάζουν στις 

αρνητικές δυνάμεις που κάνουν το άτομο πιο ευάλωτο στις δύσκολες καταστάσεις 

και εξετάζουν κυρίως τις επιπτώσεις αυτών των παραγόντων στην ψυχική του 

υγεία, ενώ αντίθετα οι μελέτες της Ψυχικής Ανθεκτικότητας εστιάζουν στην 

ψυχική επάρκεια του ατόμου, στην ομαλή ψυχοπνευματική του πορεία και στον 

τρόπο που οι προστατευτικοί παράγοντες και η βίωση θετικών συναισθημάτων 

τροποποιούν προς μια θετική κατεύθυνση τις επιπτώσεις των παραγόντων 

επικινδυνότητας. Η σύγχρονη θεωρία και έρευνα εστιάζει κυρίως στον εξελικτικό 

και αναπτυξιακό ρόλο της βίωσης θετικών συναισθημάτων (Fredrickson, 2004. 

Tugade et al., 2004). 

 

2.2  Οι διαστάσεις της Ψυχικής Ανθεκτικότητας  

Ένα πλήθος ερευνητών έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικούς όρους 

για την κατηγοριοποίηση των μοντέλων ή των διαστάσεων της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας σε διάφορα επιστημονικά πεδία.  Ωστόσο, ουσιαστικά πρόκειται 

για περιγραφές των ίδιων  μηχανισμών που επιδρούν στην προσαρμοστική 

διαδικασία των ατόμων ή των οργανισμών στις αντίξοες καταστάσεις σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα και πλαίσια  (Ledesma, 2014).   
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Οι βασικές διαστάσεις της Ψυχικής Ανθεκτικότητας αναδύονται από τον ίδιο τον 

ορισμό της, όπως έχει διατυπωθεί σε πολλές παραλλαγές από τις διάφορες θεωρίες. 

Η πρώτη αναφέρεται στις αντιξοότητες μέσα στις οποίες είναι αναγκασμένο το 

άτομο να ζει, η δεύτερη αναφέρεται στους προστατευτικούς παράγοντες και 

διεργασίες που συντελούν ώστε το ψυχικά ανθεκτικό άτομο να αποφύγει τις 

αρνητικές επιπτώσεις των παραγόντων επικινδυνότητας και η τρίτη διάσταση στο 

ότι, παρά τις αντιξοότητες, το άτομο είναι καλά προσαρμοσμένο και ψυχολογικά 

επαρκές (Rutter, 1993). Οι Bonanno, Romero & Klein (2015), ισχυρίζονται ότι 

πρέπει να αντιμετωπίζουμε την έννοια της Ψυχικής Ανθεκτικότητας ως μια 

διευρυμένη έννοια και ως ένα φαινόμενο «ομπρέλα», που συμπεριλαμβάνει ένα 

μεγάλο αριθμό στοιχείων, τα οποία σχετίζονται χρονικά
29

 και δεν μπορούν να 

κατανοηθούν μεμονωμένα. Ένα σχετικά απλό μοντέλο που προτείνουν, 

αποτελούμενο από τέσσερα στοιχεία που ευρέως βρίσκουν εφαρμογή στα άτομα, 

τις οικογένειες και τις κοινότητες, συμπεριλαμβάνει: 1) Τον βασικό βαθμό 

ικανότητας προσαρμογής πριν από την αντιξοότητα, από τον οποίο αντλείται ο 

τρόπος αντίδρασης και τα αποτελέσματα. 2) Τα πραγματικά περιστατικά και οι 

συνθήκες της αντιξοότητας, αυτές καθ’ εαυτές. 3) Τα αποτελέσματα και η 

αντίδραση μετά από την αντιξοότητα, τα οποία αναφέρονται και στη βασική 

προσαρμογή αλλά και στις συνθήκες της αντίξοης κατάστασης. 4) Τέλος, η 

μέτρηση της πρόβλεψης των αποτελεσμάτων ανθεκτικότητας πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά από την αντιξοότητα.  

Στην παρούσα εργασία επιλέγεται να παρουσιαστούν οι διαστάσεις της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας όπως προτάθηκαν από την Rutter (1993):  

2.2.1 Οι παράγοντες επικινδυνότητας 

Ως παράγοντας επικινδυνότητας θεωρείται κάθε στρεσογόνος εμπειρία ή αρνητική 

κατάσταση που μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα να παρουσιάσει το άτομο 

δυσλειτουργίες στην ψυχοκοινωνική του προσαρμογή ή ψυχολογικά προβλήματα. 

(Masten, 2001). 

 Ο κίνδυνος για την ψυχική υγεία ή επάρκεια του ατόμου μπορεί να 

προέλθει από χρόνιες αντίξοες καταστάσεις όπως η οικονομική ένδεια, η ψυχική 
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 temporal 
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ασθένεια γονέα, η προβληματική γειτονιά, σχολείο με υψηλή παραβατικότητα, 

μειονοτική θέση της οικογένειας κ.λπ. ή από οξύ τραύμα και στρεσογόνο γεγονός 

όπως η εμπειρία μιας φυσικής καταστροφής (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα), ο 

θάνατος ενός γονέα, η νοσηλεία για σοβαρή ασθένεια, ο χωρισμός γονέων κ.λπ. Η 

έννοια των μηχανισμών που προστατεύουν τους ανθρώπους από τους 

ψυχολογικούς κινδύνους που συνδέονται με τις αντιξοότητες συζητείται σε σχέση 

με τέσσερις κύριες διαδικασίες: 1) τη μείωση του αντίκτυπου στον κίνδυνο, 2) τη 

μείωση των αρνητικών αλυσιδωτών αντιδράσεων, 3) την καθιέρωση και διατήρηση 

της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και της αποτελεσματικότητας και 4) το 

άνοιγμα στις ευκαιρίες (Rutter, 1987). Η μελέτη των αντίξοων καταστάσεων και 

γενικά των παραγόντων που συντελούν στην ενίσχυση αρνητικών αποτελεσμάτων,  

δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον (Liu, J. Reed, M. 

& Girard, T., 2017). Στις μελέτες για την ψυχική ανθεκτικότητα εξετάζονται οι 

επιπτώσεις είτε μεμονωμένων παραγόντων επικινδυνότητας είτε της 

συσσωρευτικής παρουσίας διαφόρων αρνητικών γεγονότων και καταστάσεων στη 

ζωή. Έχει βρεθεί ότι όταν κάποιο άτομο αντιμετωπίζει μεμονωμένα αρνητικά 

γεγονότα ο κίνδυνος είναι σχετικά μικρός, ενώ όσο αυξάνονται οι παράγοντες 

επικινδυνότητας που έχει να αντιμετωπίσει, αυξάνεται πολλαπλασιαστικά και ο 

κίνδυνος να εμφανίσει ψυχική ανεπάρκεια και ψυχολογικά προβλήματα (Rutter, 

1979. Wright & Masten, 2015). Πολλοί από τους παράγοντες επικινδυνότητας 

έχουν διπολικό χαρακτήρα (Masten, 2001), διότι μπορεί από τη μια να αποτελούν 

παράγοντα επικινδυνότητας, ενώ από την άλλη να είναι προστατευτικοί 

παράγοντες (π.χ. υπερπροστασία γονέων, στενή συγγενική συνοχή, μορφωτικό 

επίπεδο γονέων κ.λπ.). Ορισμένοι παράγοντες μπορεί να εντείνουν τα αρνητικά 

αποτελέσματα ενός παράγοντα επικινδυνότητας και ονομάζονται παράγοντες 

ευπάθειας
30

. Για παράδειγμα, το φύλο μπορεί να είναι παράγοντας ευπάθειας σε 

μια γειτονιά με υψηλή παραβατικότητα  ή η χαμηλή νοημοσύνη σε άτομα που 

αντιμετωπίζουν χρόνιες αντίξοες συνθήκες (Luthar, 2006). 

2.2.2 Οι προστατευτικοί παράγοντες 

Οι παράγοντες που μετριάζουν, μειώνουν ή τροποποιούν προς μια θετική 

κατεύθυνση τις επιπτώσεις των παραγόντων επικινδυνότητας, ώστε να επέλθουν 
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θετικά αποτελέσματα ονομάζονται προστατευτικοί παράγοντες. (Masten & Wright, 

2010. Truffino, 2010). Οι κατηγορίες παραγόντων που θεωρούνται ότι μπορούν να 

λειτουργήσουν προστατευτικά για την ψυχολογική επάρκεια και ψυχική υγεία των 

ατόμων που αντιμετωπίζουν αντίξοες συνθήκες και στρεσογόνες καταστάσεις 

συμπεριλαμβάνουν τους προσωπικούς παράγοντες (ταμπεραμέντο, νοημοσύνη, 

γνωστικές ικανότητες), τις ποιοτικές σχέσεις με την οικογένεια και τους δεσμούς 

με τους ανθρώπους του ευρύτερου περιβάλλοντος (ασφαλής γειτονιά, ποιοτικό 

σχολείο, δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου), την κοινωνική υποστήριξη και 

τις διαπροσωπικές σχέσεις (συμμετοχή σε συλλόγους, φιλικές συναναστροφές),  

την προστατευτική λειτουργία της θρησκείας, καθώς και τη δημιουργία «νοήματος 

στη ζωή» μέσα από ένα σύστημα αξιών.  (Hornor, 2016. Kumpher, 1999. Masten, 

2012. Masten & Obradovic, 2008. Wright & Masten, 2005). Η ενίσχυση των 

παραπάνω παραγόντων βοηθάει πρωτίστως στην υγιή ανάπτυξη του ατόμου αλλά 

αποτελεί και σημαντική προετοιμασία για την αντιμετώπιση μελλοντικών 

ενδεχόμενων κινδύνων και απειλών (Masten & Wright, 2010). 

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της οικογένειας και 

του στενού συγγενικού περιβάλλοντος, όπου υπάρχει μια σχέση μακράς διάρκειας 

και ιδιαίτερα σημαντική και δυνατή. Η ποιότητα των σχέσεων μέσα στην 

οικογένεια θεωρείται ότι δημιουργεί εμπιστοσύνη και μπορεί να προστατεύσει από 

παράγοντες κινδύνου. (Goldenberg & Goldenberg, 2013. Siepel et al., 2015). Η 

δεύτερη κατηγορία προστατευτικών παραγόντων αναφέρεται σε χαρακτηριστικά 

του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος ή της κοινότητας μέσα στην οποία ζει το 

άτομο (π.χ. δάσκαλοι, συμμαθητές, συνάδελφοι κ.λπ.) (Mansfield, Beltman & 

Price, 2014). Τα κοινωνικά δίκτυα και οι διαπροσωπικές σχέσεις λειτουργούν με 

ουσιώδη τρόπο στη ζωή του ατόμου αποτελώντας σημαντική πηγή ψυχολογικής 

υποστήριξης και παράγοντα ανάπτυξης της ψυχικής ανθεκτικότητας. (Aydogdu et 

al., 2017. Bonanno, Romero & Klein, 2015. Liborio & Ungar, 2014. Luthar, 2006. 

Siepel et al., 2015). Ο προστατευτικός αυτός παράγοντας έχει διπολικό χαρακτήρα 

διότι μπορεί κάποτε να λειτουργεί προστατευτικά αλλά άλλοτε να το κάνει πιο 

ευπαθές λόγω της άμεσης ή έμμεσης επιρροής του. Η Τρίτη κατηγορία 

προστατευτικών παραγόντων αναφέρεται σε ικανότητες, δεξιότητες και 

χαρακτηριστικά του ίδιου του ατόμου (Garmezy, 1993.  Kumpfer,  1999. Masten & 

Wright, 2010),  τα οποία θεωρείται ότι λειτουργούν προστατευτικά για την 
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ψυχολογική του επάρκεια. Αν και υπάρχει μεγάλος αριθμός ατομικών παραγόντων 

που μπορεί να λειτουργήσουν προστατευτικά και να συνδεθούν άμεσα με θετικά 

αποτελέσματα και θετική εκδήλωση ανθεκτικότητας του ατόμου, ωστόσο κανένας 

μεμονωμένος παράγοντας δεν μπορεί να προβλέψει και να εξασφαλίσει τα 

αποτελέσματα αυτά. Επίσης το σύνολο των ατομικών παραγόντων (είτε αυτά είναι 

θετικά, οπότε δρουν ως προστατευτικοί παράγοντες, είτε είναι αρνητικά και 

λειτουργούν ως παράγοντες κινδύνου) δεν είναι στατικά. Αντίθετα, είναι ρευστά 

και μεταβάλλονται με το πέρασμα του χρόνου ή την αλλαγή των καταστάσεων. 

Έτσι οι ατομικοί παράγοντες επιδρούν άλλοτε πιο έντονα κατά την αλλαγή των 

συνθηκών της ζωής και άλλοτε δεν αποτελούν σημαντική πηγή ανθεκτικότητας.   

(Bonanno, Romero & Klein, 2015). Ατομικοί προστατευτικοί παράγοντες 

αποτελούν η υψηλή νοημοσύνη και οι γνωστικές ικανότητες, η εύκολη 

ιδιοσυγκρασία, οι συναισθηματικές ικανότητες όπως η ενσυναίσθηση και η 

διαχείριση του συναισθήματος, οι κοινωνικές ικανότητες όπως η  επικοινωνία και η 

θετική συμπεριφορά, οι υψηλές προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας, η 

θρησκευτική πίστη, η ικανότητα αυτορρύθμισης, η ικανότητα επίλυσης 

προβλήματος, η αλλαγή κατεύθυνσης της προσοχής και η αναστολή του 

συναισθήματος ή της δράσης.  Σύμφωνα με τη Luthar (2006), οι περισσότεροι 

ατομικοί προστατευτικοί παράγοντες είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τους 

ατόμου με το περιβάλλον. Έτσι για παράδειγμα οι προσδοκίες 

αυτοαποτελεσματικότητας διαμορφώνονται εν μέρει από εμπειρίες επιτυχούς 

αντιμετώπισης προκλήσεων, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξωτερικές 

συνθήκες. Οι υψηλές προσδοκίες ωθούν το άτομο να αναζητήσει ευκαιρίες στο 

περιβάλλον του και να τις εκμεταλλευτεί με τρόπο που θα του επιτρέψει να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις μελλοντικές στρεσογόνες προκλήσεις και τελικά 

να προσαρμοστεί (Bandura, 1998).  

Η Coutu (2002) ισχυρίζεται ότι όλες οι υπάρχουσες θεωρίες για την ψυχική 

ανθεκτικότητα υπερκαλύπτουν τρεις βασικούς άξονες χαρακτηριστικών των 

ανθεκτικών ανθρώπων: α) τη στέρεα αντίληψη και αποδοχή της πραγματικότητας, 

β) τη βαθιά πίστη στο νόημα της ζωής, υποστηριζόμενη από σταθερό σύστημα 

αξιών και ευγενείς σκοπούς  και γ) την εγγενή ικανότητα του ατόμου για 

αυτοσχεδιασμό και εφευρετικότητα στην αντιμετώπιση των δυσκολιών.  Ένας 

μεγάλος αριθμός  ατόμων που άντεξαν υπερβολικά έντονες αντίξοες συνθήκες 
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(όπως για παράδειγμα τις ακραία σκληρές εμπειρίες στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης των ΝΑΖΙ ή την εξαθλίωση από την ακραία φτώχεια στο 

Αφγανιστάν ή στην Καμπότζη) αναφέρουν ως προστατευτικό παράγοντα την 

πίστη, την ελπίδα, την αισιοδοξία, την αξιοπρέπεια και την αναζήτηση νοήματος 

στη ζωή  (Eggerman & Panter-Brick, 2010. Kumpher, 1999. Masten & Wright, 

2010. Southwick et al., 2014).  Ο Victor Frankl, Αυστριακός Νευρολόγος - 

Ψυχίατρος, ένας από τους επιζήσαντες των γερμανικών στρατοπέδων, περιγράφει 

στο βιβλίο του “Men’s Search for Meaning” (1946/1984),   τη δύναμη του 

«νοήματος» για την ανθρώπινη ζωή κατά τη διάρκεια του αγώνα επιβίωσης στις 

άθλιες συνθήκες της καθημερινότητας των κρατουμένων στο Άουσβιτς και τη 

μετάβαση  από την εξαθλίωση και τη βαθιά απελπισία, στην ελπίδα και στην πίστη 

ότι η ζωή και οι εμπειρίες έχουν «νόημα». Πολλοί επιζήσαντες από ακραίες 

αντιξοότητες αναφέρουν ότι κέρδισαν σοφία από την εμπειρία τους, συμπόνια για 

τους άλλους, προσωπική δύναμη, ισχυρότερη θρησκευτική πίστη, ανάπτυξη της 

πνευματικότητάς τους, επιθυμία να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν άλλους που 

υποφέρουν και αλλαγή στην προοπτική και την άποψή τους για την αξία της ζωής 

και την προσωπική τους δύναμη να αντέξουν μελλοντικές τραυματικές εμπειρίες 

(Coutu, 2002. Masten & Wright, 2010). Η αίσθηση σκοπού και νοήματος στη ζωή, 

και ένα σύνολο θετικών πεποιθήσεων και στάσεων για το δίκαιο και το άδικο, 

θεωρούνται ως σημαντικός προστατευτικός παράγοντας. Οι θρησκευτικές και 

πνευματικές πεποιθήσεις και πρακτικές είναι ένας τρόπος μέσω του οποίου μπορεί 

να γίνει η προσέγγιση του νοήματος της ζωής εφόσον μέσω της θρησκευτικής 

πίστης παρέχεται το πλαίσιο για την κατανόηση της αντιξοότητας ή της αναποδιάς. 

(Schneider H., 2018). Η πνευματικότητα και η θρησκευτική πίστη έχει βρεθεί ότι 

συνδυάζεται με την Ψυχική Ανθεκτικότητα, την καλύτερη συναισθηματική ευεξία, 

χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και προσαρμοστικότητα στη ζωή  (Mancini & 

Bonanno, 2010. Southwick, Vythilingan & Charney, 2005.) 

2.2.3 Ο παράγοντας της ψυχολογικής επάρκειας  

Προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα άτομο ψυχικά ανθεκτικό αποτελεί το κατά πόσο 

καλύτερα προσαρμοσμένο είναι από αυτό που αναμενόταν, με βάση τα δεδομένα 

των συνθηκών που βιώνει (Wright & Masten, 2015). Η ψυχολογική επάρκεια 

αποτελεί βασικό κριτήριο για την ψυχική ανθεκτικότητα και αναφέρεται στην 

αποτελεσματική προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον του, η οποία συνάγεται 
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από τον τρόπο που στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει ή που συνεχίζει να 

αντιμετωπίζει όπως ορίζονται μέσα στο συγκεκριμένο πολιτισμικό και ιστορικό 

πλαίσιο που ζει. Οι δείκτες ψυχολογικής επάρκειας για παράδειγμα ενός εφήβου 

είναι η ποιότητα των σχέσεων με τους συμμαθητές του, η σχολική επίδοση, η 

αυτοεκτίμηση, η θετική συναισθηματική διάθεση, η απουσία παραβατικών 

συμπεριφορών κ.λπ.. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά επάρκειας των ενηλίκων 

αναφέρονται στην εξωστρέφεια, στον αυτοέλεγχο, στην θετική αυτοαντίληψη, στην 

αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας, στην αυτοεκτίμηση, στη θετική εκτίμηση των 

γεγονότων, στην αισιοδοξία, στη ρύθμιση των συναισθημάτων, στην ενεργή 

διαχείριση των δυσκολιών, στο χιούμορ κ.λπ. (Hornor, 2016. Herrman et al., 2011) 

 

2.3 Mοντέλα της Ψυχικής Ανθεκτικότητας  

Μία από τις πολλές κατασκευές μοντέλων που έχουν προταθεί είναι αυτό της 

Virginia O’ Leary, (1998) το οποίο συμπεριλαμβάνει:  

  1) Το Αντισταθμιστικό Μοντέλο που αντιμετωπίζει την ανθεκτικότητα ως 

παράγοντα που εξουδετερώνει την έκθεση στον κίνδυνο. Δηλαδή οι 

αντισταθμιστικοί παράγοντες δρουν και συμβάλλουν ανεξάρτητα από τους 

παράγοντες κινδύνου, στο προβλεπόμενο αποτέλεσμα. Στη μελέτη των Werner & 

Smith (2001), αναφέρονται τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά που διαθέτει το άτομο 

με ψυχική ανθεκτικότητα: α) ενεργητική στάση στη λύση προβλημάτων, β) τάση 

για θετική αντιμετώπιση των εμπειριών ακόμα κι αν είναι αρνητικές, γ) ικανότητα 

να κερδίζει τη θετική προσοχή των άλλων ανθρώπων και δ) δυνατή πίστη και 

εμπιστοσύνη στη θετική όψη της ζωής  (Ledesma, 2014). 

2) Το Μοντέλο Πρόκλησης σύμφωνα με το οποίο οι παράγοντες κινδύνου μπορούν 

στην πραγματικότητα να επεκτείνουν την προσαρμοστική ικανότητα του ατόμου. 

Οι αρνητικές εμπειρίες, δηλαδή, προετοιμάζουν στην ουσία το άτομο για 

ενδεχόμενες αντιξοότητες και πιθανές δύσκολες καταστάσεις που το άτομο θα 

χρειαστεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον. Η πλαστικότητα της «αρχιτεκτονικής» του 

εγκεφάλου ευνοεί αυτήν την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και την ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας, ειδικά όταν το άτομο εκτίθεται σε νέες στρεσογόνες καταστάσεις 

(McEwen, Gray & Nasca, 2015).  
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 3) Το Μοντέλο της Ανοσίας έναντι της Ευπάθειας σύμφωνα με το οποίο υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ των προστατευτικών παραγόντων και των παραγόντων 

επικινδυνότητας που μειώνουν τα αρνητικά αποτελέσματα ή μετριάζουν την 

επίδραση από την έκθεση σε κίνδυνο.  (O’ Leary, 1998. Ledesma, 2014). Αυτό το 

μοντέλο ανθεκτικότητας δηλώνει ότι οι προστατευτικοί παράγοντες βοηθούν στις 

θετικές αντιδράσεις του ατόμου και στην ανάπτυξη υγιών προσωπικών 

χαρακτηριστικών παρά τις αντίξοες συνθήκες, εμπειρίες και καταστάσεις 

(Bonnano, 2004a, 2004b. Ungar, 2004). Στους προστατευτικούς παράγοντες 

συμπεριλαμβάνονται οι συναισθηματικές δεξιότητες, οι ενδοπροσωπικές 

δεξιότητες αντίδρασης, οι ακαδημαϊκές και εργασιακές ικανότητες, η 

αυτοεκτίμηση, δεξιότητες ζωής, προγραμματισμού και επίλυσης προβλήματος 

(Ungar, 2004). 

Σε πρόσφατες μελέτες αναπτύχτηκε το ενδιαφέρον για την αλληλεπίδραση 

των προσωπικών, γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, ως πηγή 

ανθεκτικότητας και ως δυναμική διαδικασία που αναπτύσσει ή μειώνει τους 

δείκτες Ομοιόστασης
31

 ή Ανθεκτικότητας (Σχεδιάγραμμα 1). (Herrman et al. 2011). 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά την Ομοιόσταση μπορούν να 

θεωρηθούν ως ανάλογοι αυτών που προάγουν ή μειώνουν την ψυχική υγεία.  

(Rutter, 2006). Αυτοί οι παράγοντες (ή δείκτες) λειτουργούν σε δύο επίπεδα: α) στη 

ζωή και την ανάπτυξη του καθενός ατόμου ξεχωριστά και β) στο εκάστοτε 

κοινωνικο-πολιτισμικό και χωρο-χρονικό πλαίσιο. Το «Πρόγραμμα Προβλέψεων 

για το Νοητικό Κεφάλαιο και την Ευημερία» στο Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνει ότι οι 

κυβερνήσεις οφείλουν να δημιουργήσουν για τους πολίτες κατάλληλα 

περιβάλλοντα που να ευνοούν την ανάπτυξη των νοητικών και συναισθηματικών 

πόρων του πληθυσμού, με στόχο την ευημερία
32

. Προγράμματα παρέμβασης, 

φροντίδας και προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την 

πρόταση των εμπνευστών του μοντέλου της Ομοιόστασης, θα προάγουν την 

ψυχική ανθεκτικότητα που θα λειτουργήσει προστατευτικά έναντι της 

                                                 
31 Ως ομοιόσταση ορίζεται γενικά η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί τις συνθήκες του 

εσωτερικού του περιβάλλοντος, παρά τις εξωτερικές μεταβολές. https://el.wiktionary.org/wiki 
32

 Ως ευημερία νοείται η δυναμική κατάσταση που αναφέρεται στην ικανότητα του κάθε ατόμου 

ξεχωριστά να αναπτύσσει τις δυνατότητές του, την εργασιακή του παραγωγικότητα και 

δημιουργικότητα, να χτίζει υγιείς, δυνατές και θετικές διαπροσωπικές σχέσεις και να συνεισφέρει 

θετικά στην κοινωνία. (Herrman et al., 2011) 
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κακοποίησης, της διαπροσωπικής βίας και άλλων πηγών σοβαρών αντίξοων 

καταστάσεων (Herrman et al., 2011). 

Σχεδιάγραμμα 1 : Παράγοντες που ενδυναμώνουν ή μειώνουν την ομοιόσταση ή ανθεκτικότητα 

Παράγοντες 

επικινδυνότητας  

 

Αντιξοότητες ή 

στρεσογόνα 

γεγονότα (π.χ. 

πόλεμος, φυσικές 

καταστροφές, 

έλλειψη 

διαπροσωπικών 

σχέσεων, φτώχεια 

κ.λπ)   
 

Ακμάζουσα  

μετα-τραυματική 

ανάπτυξη 

 

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ / 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Προστατευτικοί 

παράγοντες  

 

Παράγοντες 

ανθεκτικότητας  
(π.χ.  προσωπικοί, 

γενετικοί-

βιολογικοί και 

περιβαλλοντικοί 

παράγοντες, 

οικογένεια, φίλοι, 

κοινωνική-

οικονομική 

πολιτική,  

θρησκεία, 

πνευματικότητα  

κ.λπ)   
 

Δυσλειτουργία / 

διάσπαση / πνευματική 

ασθένεια  

Πηγή: Herrman et al., 2011:261 

  

 

Μια πιο πρόσφατη προσέγγιση της ανθεκτικότητας έγινε από τους Liu, 

Reed & Girard (2017:113), οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι προηγούμενοι ερευνητές 

έχουν αποτύχει να συνδυάσουν τη συνεισφορά των κοινωνικών και οικολογικών 

παραγόντων με τις διαπροσωπικές παραμέτρους που συμβάλλουν στην εκδήλωση 

της ψυχικής ανθεκτικότητας. Έτσι, πρότειναν ένα νέο πολύ-συστημικό μοντέλο 

(Multi-System Model of Resilience – MSMR), στο οποίο παρουσιάζουν την 

ανθεκτικότητα ως ένα κλιμακωτό σύστημα που πηγάζει από πολλαπλές διαστάσεις 

και παράγοντες (Σχεδιάγραμμα 2). Το μοντέλο αυτό αποτυπώνεται σε τρεις 

ομόκεντρους κύκλους στους οποίους: α) Ο πυρηνικός κύκλος (core resilience) 

περιλαμβάνει τους ενδο-προσωπικούς παράγοντες ή τα προσωπικά έμφυτα 

χαρακτηριστικά του ατόμου που διευκολύνουν την ικανότητα ανθεκτικότητας (π.χ. 
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δείκτες υγιούς συμπεριφοράς όπως ο ύπνος, η σωματική άσκηση ή η υγιεινή 

διατροφή, το σύστημα αντίδρασης στο στρες και στις αντιξοότητες, το φύλο, η 

ηλικία, η εθνικότητα, καθώς και βιολογικοί δείκτες που εξυπηρετούν έναν εύρωστο 

οργανισμό να ξεπεράσει τις δυσκολίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής.  β) Ο δεύτερος 

κύκλος περιλαμβάνει τους διαπροσωπικούς παράγοντες τονίζοντας  τις ατομικές 

διαφορές  και τα αναπτυσσόμενα με τον χρόνο επίκτητα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του ατόμου με μέλη της 

οικογένειας, τους φίλους, τις κοινωνικές σχέσεις, τις προσωπικές εμπειρίες, την 

εκπαίδευση, τις γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες κ.λπ. (Southwick et al., 

2014).  Τέλος, όπως προκύπτει και από τα ευρήματα της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας  (Kaplan, 1999. Luthar, Cicchetti & Becker, 2000), οι εμπειρίες και 

η διαχείριση της αντιξοότητας από το άτομο δεν συμβαίνει στο «κενό», αλλά είναι 

δια-δραστική και αλληλοεξαρτώμενη διαδικασία μεταξύ των ενδο-προσωπικών 

χαρακτηριστικών, των διαπροσωπικών παραγόντων και του κοινωνικό-

οικολογικού πλαισίου (κοινωνικό –οικονομική   κατάσταση, εισόδημα, 

γεωγραφική περιοχή κ.λπ.), εντός του οποίου αναπτύσσεται και δραστηριοποιείται 

το άτομο (Berkes, & Ross, 2013).  Έτσι, γ) κατασκευάστηκε ο τρίτος εξωτερικός 

μεγαλύτερος κύκλος, στον οποίο εμπεριέχεται κάθε μοναδική περίσταση από το 

ευρύτερο κοινωνικό-οικολογικό περιβάλλον που εξυπηρετεί τη διαχείριση και την 

προσαρμογή σε δύσκολες καταστάσεις,  αντιπροσωπεύοντας την ανθεκτικότητα 

της κοινότητας (Liu, Reed & Girard, 2017). Επισημαίνεται από τους 

κατασκευαστές του μοντέλου MSMR ότι, σε παγκόσμια κλίμακα και διαχρονικά, 

κανένας μεμονωμένος τομέας-κύκλος δεν φάνηκε περισσότερο σημαντικός από τον 

άλλον (Luthar et al., 2000). Επιπροσθέτως, μια ανασκόπηση στη βιβλιογραφία 

σχετικά με την κοινωνικο-οικολογική ανθεκτικότητα στις μέρες μας,  αναδύει τις 

ποικίλες προσπάθειες να μελετηθεί η Ανθεκτικότητα της Κοινότητας, που 

βασίζεται στα κοινωνικά δίκτυα, στην άμεση αντίδραση και την κατάλληλη 

προετοιμασία του κοινού για ενδεχόμενη φυσική – προερχόμενη από ανθρώπινες 

ενέργειες –καταστροφή (Berkes & Ross, 2013).  
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Σχεδιάγραμμα 2: Πολυσυστημικό μοντέλο Ανθεκτικότητας 

Multi-System Model of Resilience – MSMR (Liu et.al., 2017) 

 

 
 

     

 

Α) Πυρήνας Ανθεκτικότητας: 

 Ενδο-προσωπικοί παράγοντες  

 

Β) Εσωτερική Ανθεκτικότητα: 

Διαπροσωπικοί παράγοντες 

 
Γ) Εξωτερική Ανθεκτικότητα: 

Κοινωνικοί-οικολογικοί 

παράγοντες 

 (Πηγή: Liu, Reed & Girard, 2017:114-116) 

 

2.4 H Ψυχική Ανθεκτικότητα στην Εκπαιδευτική Διοίκηση 

Παρότι η πλειονότητα των μελετών για την Ψυχική Ανθεκτικότητα αρχικά 

είχε επικεντρωθεί στα παιδιά και στους νέους (Bonanno, 2004), αποδείχτηκε ότι η 

ικανότητα αυτή λειτουργεί και εφαρμόζεται στον χώρο εργασίας (είτε ως 

χαρακτηριστικό του ατόμου να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες, είτε ως διαδικασία 

ανάκαμψης του ατόμου ή του οργανισμού από αντιξοότητες, είτε ως αποτέλεσμα 

εμπειρίας και μάθησης για μελλοντικές στρεσογόνες καταστάσεις) και σχετίζεται 

με τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα του εργαζομένου, ανεξάρτητα από 

τον τομέα απασχόλησης (Harvey, Blouin, & Stout, 2006. Yousef & Luthans, 2007). 

Στις κοινωνικές επιστήμες γενικά – όπως προαναφέρθηκε – ως  

ανθεκτικότητα έχει οριστεί η ικανότητα του ατόμου να ανακάμπτει  από τις 

αρνητικές εμπειρίες της ζωής και να βγαίνει δυνατότερο δια μέσου της 

αντιμετώπισής τους (Henderson, 1998). Ο ορισμός αυτός έχει χρησιμοποιηθεί και 

από τους μελετητές της Εκπαιδευτικής Διοίκησης για να προσδιορίσει και να 

περιγράψει τις διαστάσεις της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στον χώρο του σχολείου, 

καθώς και στον τρόπο που οι Διευθυντές Σχολείων καταφέρνουν στην πράξη να 

αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες στην επαγγελματική τους 

καθημερινότητα. (Geocaris, 2004. Goldstein, 2003. Isaac, 2003. Nishikawa, 2006. 
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Schaid, 2005. Στο Ledesma, 2014).  Οι αρμοδιότητες του σημερινού Διευθυντή 

Σχολείου περιλαμβάνουν, όχι μόνον τη γραφειοκρατική δουλειά που απαιτεί η 

διοικητική του θέση ή την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή 

των προγραμμάτων σπουδών αλλά και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας  

του σχολείου σε ένα υγιές, ασφαλές και ευνοϊκό για τη μάθηση περιβάλλον 

(Maulding, Peters, Roberts, Leonard & Sparkman, 2012).   

Κάθε Διευθυντής σχολείου έχει το δικό του σύστημα αξιών, στυλ 

διοίκησης, συμπεριφοράς, σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων, προσωπικά 

χαρακτηριστικά κ.α., τα οποία μεταφέρει (συνειδητά  ή ασυνείδητα) και επηρεάζει 

(θετικά ή αρνητικά) το πολιτισμικό πλαίσιο στον εργασιακό του χώρο καθώς και τη 

συμπεριφορά και τις αντιδράσεις όλων των μελών της σχολικής κοινότητας 

(Maulding et al., (2012).  Η φύση της δουλειάς του και το περιβάλλον του σχολείου 

επιβάλλουν την επιμονή και την αποφασιστική δέσμευση του Διευθυντή να 

αντεπεξέρχεται σε δυσκολίες που προκαλούν άγχος κατά την ενάσκηση του 

πολυμορφικού του ρόλου, άρα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με πλήθος 

ικανοτήτων, όχι μόνον επαναφοράς από στρεσογόνες καταστάσεις αλλά επιπλέον 

και με τη λεγόμενη ικανότητα «καθημερινής ανθεκτικότητας» (Kelchtermans, 

2011).  Είναι ουσιώδης καθημερινή φροντίδα του Διευθυντή να εμπλέκεται και να 

διευθετεί καταστάσεις και προβλήματα που αφορούν πολλά άτομα, όπως 

πρωτίστως μαθητές, έπειτα εκπαιδευτικούς, βοηθητικό προσωπικό, ομάδες γονέων, 

διοικητικά και γραφειοκρατικά θέματα με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με τοπικούς 

συλλόγους, μέλη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικής κοινωνίας, Δημόσιες 

Υπηρεσίες. Οπότε, οι προσωπικές του πρακτικές στην εφαρμογή πολιτικών 

επικοινωνίας, επίλυσης προβλήματος, αλλαγών, παρακίνησης για ανάπτυξη και 

ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου, συμμετοχής στα κοινωνικά και πολιτισμικά 

δρώμενα της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας, επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την  

ισορροπία της καθημερινότητας στο σχολείο  και υπαγορεύουν την ύπαρξη 

ψυχικής ανθεκτικότητας, αποφασιστικής επιμονής, ελπίδας, αισιοδοξίας αλλά και 

δέσμευσης, οι οποίες πρέπει να υποστηρίζονται από ένα ισχυρό πυρήνα αξιών. 

(Day, 2014).    

Κατά την ανακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων, τον Νοέμβριο του 2017, οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν για πρώτη 

φορά το μέλλον της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του μέλλοντος της Ευρώπης, 



 

51 

 

υπογραμμίζοντας ότι η Εκπαίδευση έχει βασικό ρόλο στην "εξασφάλιση της 

ανθεκτικής οικονομίας, ενεργό ιθαγένεια και ταυτότητα".  Η ETUCE
33

, (2018),  με 

βάση την παραπάνω ανακήρυξη, έθεσε ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την 

υγεία των εκπαιδευτικών. Πιστεύει ότι το σχολείο πρέπει να είναι ένα ασφαλές, 

υγιές και ευνοϊκό μέρος για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Τα σχολεία είναι ο 

χώρος εργασίας των εκπαιδευτικών, αλλά πρωτίστως είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα 

για νέους και παιδιά και τα προβλήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

μπορούν να είναι επιβλαβή, όχι μόνο για το εργατικό δυναμικό (Διευθυντές, 

Εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό στην εκπαίδευση), αλλά μπορούν να βλάψουν 

έμμεσα τους μαθητές και να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα και την 

αποδοτικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής, τα σχέδια της 

ETUCE έχουν επικεντρωθεί στα ζητήματα που αφορούν την εργασία των 

εκπαιδευτικών, την παρενόχληση, το εργασιακό άγχος, την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία, και επιδιώκουν την εφαρμογή των συμφωνιών-

πλαισίων των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για τα ίδια θέματα. Στις 

προσπάθειές της για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εκπαιδευτικών 

στην Ευρώπη, η ETUCE επιδιώκει να συνεργαστεί και να ανταλλάξει γνώση με 

συναφείς εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών είναι: “The European Agency for safety and health at 

work” https://osha.europa.eu/en , “European Network Education and Training in 

Occupational Safety and Health” http://www.enetosh.net/ , “Organization Bureau 

of European School Student Unions” https://www.obessu.org/, “European Parents 

Association” http://euparents.eu/ 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
33

 European Trade Union Committee for Education https://www.csee-etuce.org/en/policy-

issues/164-teachers-health-and-safety#Policy 

https://osha.europa.eu/en
http://www.enetosh.net/
https://www.obessu.org/
http://euparents.eu/
https://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/164-teachers-health-and-safety#Policy
https://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/164-teachers-health-and-safety#Policy
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Όπως αναφέρει η βιβλιογραφία, η επίλυση των προβλημάτων εξαρτάται από τον 

τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον, διότι ο  

εγκέφαλος είναι το κεντρικό όργανο που αντιλαμβάνεται τον πιθανό κίνδυνο και 

ρυθμίζει την αντίδραση και τη συμπεριφορά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 

αρνητική εμπειρία (McEwen, Grey & Nasca, 2015).   

 Καθώς η  Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι η ικανότητα χρησιμοποίησης 

των συναισθημάτων με τρόπο που να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, τα 

ανθεκτικά άτομα, μέσω της κατάλληλης χρήσης των συναισθημάτων τους, 

αναπτύσσουν την ευελιξία για την αντιμετώπιση και την αποτελεσματική 

προσαρμογή τους σε δύσκολες και στρεσογόνες καταστάσεις (Almahmud & 

Coifman, 2017), και ανακαλύπτουν τις εσωτερικές δυνάμεις τους
34

, που τους 

οδηγούν στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων (Di Fabio & Saklofske, 2014). Τα 

ποικίλα συναισθήματα συμβάλλουν στην επέκταση και την ανακατεύθυνση της 

γνωστικής διαδικασίας προς την υιοθέτηση νέων δημιουργικών ιδεών, λύσεων και 

αλλαγή προοπτικής (Schneider, Lyons & Khazon, 2013),  για την αποτελεσματική 

διαχείριση των πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για την επίλυση προβλημάτων 

(Καφέτσιος & Βασιλάκου, 2012). Έτσι η Συναισθηματική Νοημοσύνη φαίνεται να 

σχετίζεται άμεσα με την Ψυχική Ανθεκτικότητα (Di Fabio & Saklofske, 2017). Οι 

ικανότητες και/ή οι συμπεριφορές που εξυπηρετούν την προσαρμογή τους στις 

αντιξοότητες, αναγνωρίζονται ως Ψυχική Ανθεκτικότητα και υποδηλώνουν υψηλή 

Συναισθηματική Νοημοσύνη (Edward & Warelow, 2005). Η χρήση των 

συναισθημάτων επιτρέπει στα ανθεκτικά άτομα να αναπτύξουν την αίσθηση του 

«δυνατού εαυτού», χωρίς την εμφάνιση δυσλειτουργικών συμπτωμάτων και να 

έχουν καλύτερες γνωστικές επιδόσεις και προσαρμοστικότητα (Hanafi & Noor, 

2016). Οι ισχυροί και αποτελεσματικοί Διευθυντές χαρακτηρίζονται από την 

ικανότητα χρήσης μεγάλης ποικιλίας συναισθηματικής αλληλεπίδρασης και 

τρόπων επικοινωνίας καθώς και από χαρακτηριστικά όπως το κουράγιο, η επιμονή, 

η εγκαρτέρηση και η ανθεκτικότητα (Maulding et al. 2012).  
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 Innate energy 
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 Οι Magnano, Craparo & Paolino (2016) υποστηρίζουν τη θέση ότι η 

Συναισθηματική Νοημοσύνη προηγείται έναντι της Ψυχικής Ανθεκτικότητας 

(Armstrong et al., 2011. Matthews, Zeidner & Roberts, 2002),   σε αντίθεση με την 

άποψη ότι η Ψυχική Ανθεκτικότητα εμπεριέχει και/ή περικλείει τις ικανότητες της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Bar-On, 1997). Οι συναισθηματικές ικανότητες 

όπως η αντίληψη, η εκτίμηση και η έκφραση των συναισθημάτων, ύστερα από 

νοητική επεξεργασία δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες  για το πότε μια 

κατάσταση είναι θετική ή αρνητική και μέσω αυτής της γνώσης το άτομο αξιολογεί 

τις καταστάσεις και μεταβάλλει τη στάση του και τη συμπεριφορά του. Η αίσθηση 

της συναισθηματικής αυτό-αποτελεσματικότητας (Bandura, 1998) προτρέπει σε 

σημαντικές αλλαγές του ατόμου, ώστε να αναπτύξει τους κατάλληλους 

μηχανισμούς αυτοπροστασίας από την εμφάνιση άγχους, κατάθλιψης, 

προβληματικών συμπεριφορών, εξαρτήσεων κ.λπ. και να προάγει την ψυχική υγεία 

και την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος (Aydogdu, Celik, & Eksi, 

2017. Bandura, 1998). Η αντίληψη και η υποκειμενική εκτίμηση του 

συναισθήματος από το άτομο, σύμφωνα με τον  Goleman (1997), είναι πιο 

σημαντική από αυτό καθεαυτό το συναίσθημα, διότι εξαρτάται από τον 

διαφορετικό τρόπο που κάθε άτομο βιώνει την εμπειρία αυτού του συναισθήματος 

και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την καλύτερη προσαρμογή ή επιτυχία σε 

διάφορους τομείς όπως στον προσωπικό, κοινωνικό ή εργασιακό πλαίσιο.  

 Η μηχανισμοί διαχείρισης μέσω της χρήσης των συναισθημάτων και τα 

οφέλη που αποκομίζει το άτομο από αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης των αντίξοων 

καταστάσεων ποικίλει ανάλογα με το πλαίσιο και τις προσωπικές διαφοροποιήσεις 

(Stanton, Sullivan & Austenfeld, 2009). Για παράδειγμα, η στρατηγική 

αντιμετώπισης του στρες μέσω της αλλαγής του τρόπου σκέψης (επανεκτίμηση της 

κατάστασης) και εστίασης της προσοχής στη θετική πλευρά των γεγονότων, είναι 

συχνή πρακτική των ανθεκτικών ατόμων προκειμένου, είτε να αγνοήσουν τα 

αρνητικά συναισθήματά τους, είτε να τα μετατρέψουν σε θετικά (Mikolajczak, 

Menil & Luminet 2007). Σύμφωνα με τους Armstrong, Galligan & Critchley 

(2010), τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη διαχειρίζονται καλύτερα 

τις συναισθηματικές απαιτήσεις που εγείρονται στις στρεσογόνες καταστάσεις 

γιατί είναι ικανά να αντιλαμβάνονται επακριβώς και να αξιολογούν τα 

συναισθήματά τους (τα δικά τους και των άλλων). Επίσης έχουν την ικανότητα να 
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γνωρίζουν πώς, πότε, γιατί και σε ποιον πρέπει να τα εκφράσουν, ρυθμίζοντας τις 

συναισθηματικές αντιδράσεις τους ανάλογα με τις περιστάσεις (Salovey, Bedell, 

Detweiler & Mayer, 1999). Είναι φανερό ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη δρα ως 

ρυθμιστικός παράγοντας  για την εξισορρόπηση ή την εξουδετέρωση των 

αποτελεσμάτων μιας αντίξοης συνθήκης ή μιας αρνητικής εμπειρίας μέσω της 

αυτό-επίγνωσης, της διαχείρισης και της έκφρασης των συναισθημάτων (Magnano, 

Craparo & Paolino, 2016. Mikolajczak & Luminet, 2008). Πλήθος ερευνών 

συγκλίνει στην άποψη ότι τα άτομα που διαθέτουν Ψυχική Ανθεκτικότητα 

καλλιεργούν προληπτικά τα θετικά τους συναισθήματα και επιδιώκουν 

στρατηγικές διαχείρισης των δύσκολων καταστάσεων μέσω του χιούμορ (Cann, & 

Collette, 2014) έχουν αισιόδοξη στάση ζωής, ενεργητική προσέγγιση στα 

προβλήματα, περιέργεια για τις νέες εμπειρίες (Kumpfer, 1999) και 

χαρακτηρίζονται από υψηλή θετική διάθεση και επάρκεια χρήσης των 

συναισθημάτων τους για τη διαχείριση προβλημάτων και δυσκολιών (Armstrong et 

al. 2011.. Magnano et al., 2016. Luthans, Luthans & Luthans, 2004. Luthans, 

Vogelgesang & Lester 2006).  Luthans & Youssef, 2007. Yousef & Luthans, 2007). 

Κάποιες συναισθηματικές ικανότητες, όπως για παράδειγμα η ικανότητα 

αντίληψης και κατανόησης των συναισθημάτων, εξυπηρετεί επίσης το χτίσιμο των 

διαπροσωπικών σχέσεων και τη δημιουργία υποστηρικτικού κοινωνικού και 

επαγγελματικού κύκλου ανθρώπων, που αποτελεί έναν σημαντικό προστατευτικό 

παράγοντα της Ψυχικής Ανθεκτικότητας (Saklofske et al., 2012. Sieppel, 2015). 
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

4.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναζητηθεί η επιρροή των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών στα επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας των Διευθυντών/Διευθυντριών  σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, να εξεταστεί η συσχέτιση της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης με την Ψυχική Ανθεκτικότητα και να αναζητηθούν 

πιθανοί προβλεπτικοί παράγοντες της Ψυχικής Ανθεκτικότητας που επηρεάζονται 

και από διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.   

 

4.1.1. Ερευνητικά ερωτήματα- υποθέσεις 

Για ένα επιτευχθεί ο σκοπός της παρούσας έρευνας τέθηκαν επιμέρους στόχοι, οι 

οποίοι εκφράζονται με τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις: 

1
ο
 Ερευνητικό ερώτημα: Εάν και κατά πόσον κάποια δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η βαθμίδα 

εκπαίδευσης, το επίπεδο επιπλέον σπουδών (πέραν του βασικού πτυχίου 

διορισμού), η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας σε διευθυντική θέση στην 

Εκπαίδευση, των Διευθυντών/Διευθυντριών επηρεάζουν τα επίπεδα της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Υποθέτουμε, βάσει προηγούμενων ερευνών, ότι το 

φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο σπουδών, η ηλικία και τα χρόνια 

υπηρεσίας επηρεάζουν θετικά τα επίπεδα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. (Bar-

On, 2005. Cabello et al., 2016. Carmeli & Josman, 2006. Ciarrochi et al. 2001. 

Goleman 1995. Gross & John 1995. Saklofske et al. 2007).   

2
ο
 Ερευνητικό ερώτημα: Εάν και κατά πόσον κάποια δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η βαθμίδα 

εκπαίδευσης, το επίπεδο επιπλέον σπουδών (πέραν του βασικού πτυχίου 

διορισμού), η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας σε διευθυντική θέση στην 

Εκπαίδευση, των Διευθυντών/Διευθυντριών, επηρεάζουν τα επίπεδα της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας. Υποθέτουμε, βάσει προηγούμενων ερευνών, ότι το φύλο, η 



 

56 

 

οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο σπουδών, η ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας 

επηρεάζουν θετικά τα επίπεδα της Ψυχικής Ανθεκτικότητας. Liu, J. Reed, M. & 

Girard, T., 2017:112). Άλλοι μελετητές θεωρούν την Ψυχική Ανθεκτικότητα ως 

προέκταση της ικανότητας διαχείρισης
35

 του στρες και την ορίζουν ως επαναφορά 

στην κανονική ψυχική κατάσταση
36

 και στην υγιή λειτουργικότητα. (Bonnano, 

2004. Sieppel et al. 2015. Southwick et al. 2014. Di Fabio & Saklofske, 2017. 

Prince-Embury, Saklofske & Veseley, 2015). 

3
ο
 Ερευνητικό ερώτημα: Εάν και κατά πόσο η Συναισθηματική Νοημοσύνη 

των Διευθυντών/Διευθυντριών συσχετίζεται με την Ψυχική Ανθεκτικότητα. 

Υποθέτουμε, βάσει προηγούμενων εμπειρικών δεδομένων ότι η συσχέτιση είναι 

υψηλή. (Austin et al., 2012. Chiarrochi, Deane & Anderson, 2002.  Saklofske et al., 

2012. Schneider, Lyons & Khazon, 2013.) 

4
ο
 Ερευνητικό ερώτημα:  Εάν και σε ποιο βαθμό η Συναισθηματική 

Νοημοσύνη καθώς και κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

Διευθυντών/Διευθυντριών αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας. Υποθέτουμε βάσει προηγούμενων εμπειρικών δεδομένων ότι η 

Συναισθηματική Νοημοσύνη, στο σύνολό της και στους επί μέρους παράγοντές 

της, θα βρεθεί να έχει  ισχυρή ισχύ στην πρόβλεψη της Ψυχικής Ανθεκτικότητας.   

(Armstrong, Galligan & Critchley, 2011.  Hanafi & Noor, 2016. Luthans et al., 

2016. Mikolajczak, Menil & Luminet, 2007. Vogelgesang & Lester, 2006). 

 

4.2 Μεθοδολογία  

Η έρευνα ήταν ποσοτική. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη βολική μέθοδο 

συλλογής δεδομένων και για την ανεύρεση συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκαν οι 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις Σχολείων και Εκπαιδευτικών Οργανισμών των δύο 

βαθμίδων Εκπαίδευσης που αναζητήθηκαν από τις ιστοσελίδες Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017, με τη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου (ηλεκτρονική φόρμα), το οποίο διανεμήθηκε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Σχολείων ή 

Εκπαιδευτικών Οργανισμών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

                                                 
35

 coping 
36
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(Γενικής και Ειδικής Αγωγής, Ιδιωτικά και Δημόσια) και απευθύνονταν 

αποκλειστικά στους Διευθυντές και Διευθύντριές τους. 

 

4.2.1 Οι συμμετέχοντες  

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 400 Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων, 

Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, (Γ.Ε.Λ., ΕΠΑ.Λ.), 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, (Ι.Ε.Κ.), ιδιωτικών και δημοσίων,  από 

όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.  

Πιο συγκεκριμένα το δείγμα αποτελείται από 207 άντρες (51.8%) και 193 

γυναίκες (48.2%). Η οικογενειακή κατάσταση του δείγματος για λόγους που 

εξυπηρετούν τη στατιστική ανάλυση, ομαδοποιήθηκε σε δύο κατηγορίες, στους 

έγγαμους από τη μια δηλαδή στους έχοντες συμβιωτική σχέση και σε αυτούς που 

δεν είχαν συμβιωτική σχέση (άγαμοι/ες-διαζευγμένοι/ες-χήροι/ες). Οι έγγαμοι ήταν 

313 (78.2%) και οι άγαμοι, διαζευγμένοι ή χήροι ήταν 87 (21.8%). Από την 

δεύτερη κατηγορία των 87 συμμετεχόντων που δεν είχαν συμβιωτική σχέση, οι 40 

(10%) ήταν άγαμοι/ες, οι 40 (10%) ήταν διαζευγμένοι/ες και οι 7 (1.8%) ήταν 

χήροι/ες.  Όσον αφορά τη βαθμίδα εκπαίδευσης που υπηρετούν, τα 207 άτομα 

(51.3%) προέρχονταν από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής), τα 139 άτομα (34.8%) από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα 56 

(14.0%) από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ 

ιδιωτικά και δημόσια) τα οποία υπάγονται στη Β/θμια Εκπαίδευση. Συνεπώς στο 

σύνολο των συμμετεχόντων αυτοί που προέρχονταν από τη Β/θμια Εκπαίδευση 

ήταν τα 195 άτομα (48.8%). Η κατανομή του δείγματος ανά περιοχή ήταν 197 

άτομα (49.2%) από αστική, 95 άτομα (23.8%) από ημιαστική, και οι υπόλοιποι 108 

(27.0%) από αγροτική ή νησιωτική περιοχή. Κατά την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων οι περιοχές χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: μία κατηγορία 

απετέλεσε η αστική και άλλη η ημιαστική/αγροτική/νησιωτική. Συνεπώς το σύνολο 

των συμμετεχόντων που προέρχονταν από ημιαστική/αγροτική/νησιωτική ήταν τα 

203 άτομα (50.8%). Σχετικά με τις επιπλέον σπουδές, πέραν του βασικού πτυχίου, 

το οποίο είναι απαραίτητο για τον διορισμό, βρέθηκε ότι 352 άτομα (88.0 %) 

διέθεταν ένα τουλάχιστον πιστοποιητικό του Α΄ Επιπέδου σπουδών δηλαδή: 

Εξομοίωση ή Διδασκαλείο ή Πιστοποίηση σε κάποια Ξένη Γλώσσα ή Πιστοποίηση 

χρήσης Τ.Π.Ε. ή κάποια άλλη Πιστοποίηση ενώ 48 άτομα (12.0%) δεν διέθεταν 
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κανένα από τα παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, από τα 352 άτομα που απάντησαν 

θετικά στις επιπλέον σπουδές του Α΄ Επιπέδου, τα 90 άτομα (22.5%) διέθεταν ένα 

πιστοποιητικό, τα 137 άτομα (34.3%) διέθεταν δύο πιστοποιητικά, τα 77 άτομα 

(19.3%) διέθεταν τρία πιστοποιητικά, τα 39 άτομα (9.8%) διέθεταν τέσσερα 

πιστοποιητικά και τα 9 άτομα (2.3%) διέθεταν και τα πέντε ανωτέρω 

πιστοποιητικά. Όσον αφορά τις σπουδές σε επίπεδο 2
ου

Πτυχίου, Μεταπτυχιακού ή 

Διδακτορικού, τα 238 άτομα (59.5%) διέθεταν έναν τουλάχιστον από τους 

προαναφερόμενους τίτλους σπουδών ενώ τα 162 άτομα (40.5%) απάντησαν 

αρνητικά στην κτήση κάποιου από αυτούς τους τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, από τα 

238 άτομα που απάντησαν θετικά στις επιπλέον σπουδές του Β΄ Επιπέδου, τα 165 

άτομα (41.2%) διέθεταν έναν από τους παραπάνω τίτλους, τα 64 άτομα (16.0%) 

διέθεταν δύο τίτλους, ενώ τα 9 άτομα (2.3%) διέθεταν και τους τρεις τίτλους του Β΄ 

Επιπέδου επιπλέον σπουδών.  (Πίνακας 1) 
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Πίνακας 1:  Συγκεντρωτικά στοιχεία των ποιοτικών μεταβλητών του δείγματος 

 
  Ν=400 Ποσοστό  % 

Φύλο  Άντρας 207 51.8 

Γυναίκα 193 48.2 

   
Οικογενειακή κατάσταση  Έγγαμος/η 313 78.2 

Άγαμος/η-Διαζευγμένος/η-

Χήρος/α 
87 21.8 

   
Βαθμίδα  

Εκπαίδευσης 
Πρωτοβάθμια  205 51.2 

Δευτεροβάθμια 198 48.8 

   
Περιοχή  Αστική 197 492 

Ημιαστική –Αγροτική   

–Νησιωτική  
203 50.8 

Επιπλέον σπουδές 
   

Α΄ Επίπεδο: Εξομοίωση- 

Διδασκαλείο- Ξένη 

Γλώσσα- Τ.Π.Ε.-Άλλο 

Όχι 

Ναι 

48 

352 

12.0 

88.0 

 

Κανένα Πιστοποιητικό 

Ένα Πιστοποιητικό 

Δύο Πιστοποιητικά 

Τρία Πιστοποιητικά  

Τέσσερα Πιστοποιητικά 

Πέντε Πιστοποιητικά  

48 

90 

137 

77 

39 

9 

12.0 

22.5 

34.3 

19.3 

9.8 

2.3 

Β΄ Επίπεδο: Δεύτερο 

Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, 

Διδακτορικό 

Όχι 

Ναι 

162 

238 

40.5 

59.5 

 

Κανέναν τίτλο  

Έναν Τίτλο Α.Ε.Ι. 

Δύο Τίτλους Α.Ε.Ι. 

Τρεις Τίτλους Α.Ε.Ι.  

162 

165 

64 

9 

40.5 

41.2 

16.0 

2.3 

  

 Τέλος, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, η ηλικία των συμμετεχόντων 

κυμαίνεται από 29 έως 67 έτη (Μ.Ο.=50.95, Τ.Α.=6.81) και η προϋπηρεσία τους 

στον χώρο της Εκπαίδευσης σε διευθυντική θέση κυμαίνεται από 0 έως 35 έτη 

(Μ.Ο.=7.80, Τ.Α.=7.23). 

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικά στοιχεία των ποσοτικών μεταβλητών του δείγματος 

 
Μ.Ο. Τ.Α. 

Ηλικία 50.95 6.81 

Έτη προϋπηρεσίας σε διευθυντική θέση στην Εκπαίδευση 7.80 7.23 

 



 

60 

 

4.2.2  Ερευνητικά εργαλεία 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων της 

παρούσας έρευνας διακρίνεται σε τρία μέρη. Το Α΄ μέρος αφορά στα δημογραφικά 

στοιχεία του δείγματος, το Β΄ μέρος περιλαμβάνει το σύντομο ερωτηματολόγιο 

αυτο-αναφοράς 33 μεταβλητών για τη μέτρηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

(Schutte Self-Report Emotional Intelligence Test–SSREI, 1998)και το τρίτο μέρος 

περιλαμβάνει την Κλίμακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας των Εκπαιδευτικών 

(Teachers’ Resilience Scale–TRS,Daniilidou&Platsidou, 2018). 

 

4.2.2.1 Μέτρηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με το Schutte 

Self-Report Emotional Intelligence Test (SSREIT) (1998) 

Για τη μέτρηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε ως 

ερευνητικό εργαλείο το SSREIT, ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς 33 στοιχείων 

που δημιουργήθηκε από τους Schutte et al. (1998), (33-items, Schutte Self-Report 

Emotional Intelligence Test ή SSREΙΤ). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι 

διατυπωμένο στην αγγλική γλώσσα και έχει μεταφραστεί στα ελληνικά 

(Πλατσίδου,2010) 

Η δημιουργία του SSREIT βασίστηκε στο μοντέλο των Saloveyκαι Mayer  

(1990),εξετάζει τέσσερις παράγοντες της συναισθηματικής νοημοσύνης, σύμφωνα 

με την παραγοντική δομή που αναδείχθηκε από την εφαρμογή του εργαλείου σε 

ελληνικό δείγμα: Α) Την αισιοδοξία και τη ρύθμιση της διάθεσης με 11 

μεταβλητές, τις ΣΝ-3
37

, ΣΝ-4, ΣΝ-10, ΣΝ-11, ΣΝ-12, ΣΝ-13, ΣΝ-14, ΣΝ-24, ΣΝ-

28, ΣΝ-30, ΣΝ-31 (π.χ. «Προσδοκώ ότι θα τα πάω καλά στα περισσότερα 

πράγματα με τα οποία καταπιάνομαι», «Εύκολα με εμπιστεύονται οι άλλοι 

άνθρωποι», «Επιδιώκω δραστηριότητες που με κάνουν να χαίρομαι»), που 

αναφέρονται στην αισιόδοξη στάση και τη θετική διαχείριση των δυσκολιών στη 

ζωή του ίδιου του υποκειμένου αλλά και των άλλων, καθώς και στην ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Β) Τη διαχείριση των πληροφοριών που σχετίζονται με 

τον εαυτό με 7 μεταβλητές, τις ΣΝ-2, ΣΝ-6, ΣΝ-7,ΣΝ-8, ΣΝ-17,ΣΝ-20, ΣΝ-27 (π.χ. 

«Όταν συναντώ εμπόδια, φέρνω στο νου τις φορές που συνάντησα παρόμοια 

εμπόδια και τα ξεπέρασα», «Ορισμένα κρίσιμα γεγονότα στη ζωή μου με έκαναν 

                                                 
37
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να επαναξιολογήσω τι είναι πράγματι σημαντικό και τι όχι»). Γ) Τη διαχείριση των 

συναισθημάτων των άλλων με 6 μεταβλητές, τις ΣΝ-5, ΣΝ-18, ΣΝ-25, ΣΝ-29,ΣΝ-

32, ΣΝ-33,(π.χ. «Έχω επίγνωση των μη λεκτικών μηνυμάτων που οι άλλοι 

εκπέμπουν», «Μπορώ να καταλάβω τι νιώθουν οι άλλοι από τον τόνο της φωνής 

τους»). Ο δεύτερος και ο τρίτος παράγοντας αναφέρονται στην αντίληψη, στην 

εκτίμηση και στη διαχείριση των πληροφοριών που σχετίζονται με τον εαυτό και 

τους άλλους, αντίστοιχα. Δ) Τη ρύθμιση και χρησιμοποίηση των συναισθημάτων 

του εαυτού και των άλλων με 4 μεταβλητές, τις ΣΝ-1, ΣΝ-19, ΣΝ-21, ΣΝ-22 (π.χ. 

«Ξέρω πότε μιλώ για τα προσωπικά μου προβλήματα σε άλλα άτομα», «Γνωρίζω 

γιατί μεταβάλλονται τα συναισθήματά μου»). Στην παραπάνω παραγοντική δομή, 

οι μεταβλητές ΣΝ-16 και ΣΝ-26 αφαιρέθηκαν διότι δεν φόρτιζαν καλά σε κανέναν 

από τους τέσσερις παράγοντες της συναισθηματικής νοημοσύνης και οι μεταβλητές 

ΣΝ-9, ΣΝ-15, ΣΝ-28παραλείφθηκαν επίσης λόγω σχεδόν ισοδύναμης φόρτισης σε 

δύο παράγοντες. (Platsidou, 2010, 65-66) 

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης δίνονται σε μία κλίμακα τύπου Likertπέντε διαβαθμίσεων (0 = Δεν 

ισχύει καθόλου 1= Ισχύει ελάχιστα 2= Ισχύει μέτρια 3= Ισχύει αρκετά 4= Ισχύει 

πολύ) τις οποίες καλούνται οι συμμετέχοντες να επιλέξουν. Τρεις από τις 

μεταβλητές (ΣΝ-5, ΣΝ-28 και ΣΝ-33) είναι διατυπωμένες αντίθετα και χρειάστηκε 

να γίνει αντιστροφή των τιμών πριν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Το 

μεγαλύτερο σκορ δηλώνει υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης. 

(Schutte, Malouff & Bhullar 2009, 123). 

 

4.2.2.2 Μέτρηση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας με την κλίμακα της 

Ψυχικής Ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών (Teachers’ Resilience 

Scale -TRS) 

Για τη μέτρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας των Εκπαιδευτικών (Teachers’Resilience Scale–TRS), (Daniilidou 

& Platsidou, 2018).  

 Η κλίμακα TRS κατασκευάστηκε με βάση δύο εργαλεία μέτρησης ψυχικής 

ανθεκτικότητας: α) Connor-Davidson Resilience Scale (CD-Risk) και β) Resilience 

Scale for Adults (RSA). Συνδυάζει τις πιο ταιριαστές υπό-κλίμακές τους και 
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αξιολογεί με σύντομο τρόπο τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς 

προστατευτικούς παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας. Το TRS περιλαμβάνει 26 

μεταβλητές και αξιολογεί τέσσερις διαστάσεις της Ψυχικής Ανθεκτικότητας των 

εκπαιδευτικών: Α) Προσωπικές ικανότητες και επιμονή με 9 μεταβλητές, τις ΨΑ-

1
38

, ΨΑ-4, ΨΑ-5, ΨΑ-6, ΨΑ-7, ΨΑ-8, ΨΑ-9, ΨΑ-11, ΨΑ-12 (π.χ. «Είμαι ικανός/ή 

να προσαρμόζομαι όταν συμβαίνουν αλλαγές», «Υπό καθεστώς πίεσης, παραμένω 

συγκεντρωμένος/η και σκέφτομαι καθαρά»). Β) Επιρροή από την πνευματικότητα 

με 3 μεταβλητές, τις ΨΑ-2, ΨΑ-3, ΨΑ-10 (π.χ. «Όταν δε διαφαίνονται καθαρές 

λύσεις στα προβλήματά μου, η Μοίρα ή ο Θεός μπορεί να βοηθήσουν»).  Γ) 

Οικογενειακή συνοχή με 6 μεταβλητές, τις ΨΑ-17, ΨΑ-18, ΨΑ-19, ΨΑ-20, ΨΑ-21, 

ΨΑ-22 (π.χ. «Η αντίληψη της οικογένειάς μου για το τι είναι σημαντικό στη ζωή 

είναι … –αρκετά  διαφορετική από τη δική μου ή – παρόμοια  με τη δική μου»). Δ) 

Κοινωνικές δεξιότητες και υποστήριξη από συναδέλφους με 8 μεταβλητές, τις ΨΑ-

13, ΨΑ-14, ΨΑ-15, ΨΑ-16, ΨΑ-23, ΨΑ-24, ΨΑ-25, ΨΑ-26 (π.χ. «Στον 

επαγγελματικό μου χώρο απολαμβάνω να είμαι… –μαζί  με άλλους ανθρώπους ή 

… –μόνος/η μου», «Μέσα στον χώρο του σχολείου λαμβάνω υποστήριξη από… –

τους συναδέλφους μου ή …–από κανέναν».  

Οι απαντήσεις για τις δύο πρώτες υπό-κλίμακες της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας, οι οποίες αντλήθηκαν από το CD-Risk, δίνονται στην 5-βάθμια 

κλίμακα τύπου Likert και κυμαίνονται από 0 (καθόλου αληθές) μέχρι 4 (σχεδόν 

πάντα αληθές). Στις άλλες δύο υπό-κλίμακες, που αντλήθηκαν από το RSA, 

χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές απαντήσεις για κάθε μεταβλητή που κυμαίνονται 

από 0 έως 4, με το 2 να δηλώνει την μέση θέση (σημαντικός διαφορισμός) 

(Ζαφειρόπουλος, 2015).  

 

4.3 Διαδικασία  

Αποφασίστηκε η έρευνα να διενεργηθεί σε όλη την Ελλάδα, σε Δημοτικά Σχολεία, 

Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια (Γενικής και Ειδικής Αγωγής), 

Ι.Ε.Κ., (Ιδιωτικά και Δημόσια) προκειμένου να συλλεχθούν πολυποίκιλα δεδομένα 

από διάφορες περιοχές (αστικές, ημιαστικές αγροτικές και νησιωτικές). Για τον 

σκοπό αυτό απεστάλησαν στα παραπάνω σχολεία όλων των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων της χώρας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ερωτηματολόγια που 
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αφορούσαν τη μέτρηση των διαστάσεων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και 

της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, βασιζόμενα στο θεωρητικό υπόβαθρο που 

παρουσιάστηκε στο Α΄ μέρος της παρούσας εργασίας. Τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια θεωρούνται ότι 

εκφράζουν τον συνολικό εκπαιδευτικό πληθυσμό των Διευθυντών και 

Διευθυντριών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

επικράτειας.  

 Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν με εισαγωγικό σημείωμα για τον σκοπό 

και τους στόχους της έρευνας, για τον εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής τους, 

για τον απαιτούμενο χρόνο συμπλήρωσης που ήταν το μέγιστο 15 λεπτά, καθώς και 

για την αποκλειστική χρήση των δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς. Επίσης, 

ενημερώθηκαν για τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους, καθώς αποθηκεύτηκαν 

μόνον οι απαντήσεις τους και δεν τηρήθηκε κανένα άλλο στοιχείο που θα 

μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητά τους (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, στοιχεία υπολογιστή, χρησιμοποιούμενος φυλλομετρητής κ.λπ.)  

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων καταχωρήθηκαν αυτόματα σε φύλλο 

excel και αφού δημιουργήθηκε πίνακας κωδικοποίησης, έλαβαν οι μεταβλητές τις 

ανάλογες τιμές τους και έγινε η εισαγωγή των κωδικοποιημένων απαντήσεων στο 

πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης δεδομένων SPSS 21.0 με το οποίο έγινε η 

επεξεργασία τους. Έντυπη μορφή ερωτηματολογίου δε χρησιμοποιήθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

5.1 Αξιοπιστία κλιμάκων  

Για τον έλεγχο αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής των δύο κλιμάκων 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Alpha Crombach. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, όλοι 

οι δείκτες κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα εκτός από την υποκλίμακα 

«Ρύθμιση και χρησιμοποίηση συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων» της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης και την υποκλίμακα «Επιρροή από την 

πνευματικότητα» της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, των οποίων η αξιοπιστία είναι 

αποδεκτή.   

Πίνακας 3: Συντελεστές αξιοπιστίας (Crombach’s Alpha) 

 
N Crombach’s Alpha 

Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης 
  

Α. Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης 11 .714 

Β. Διαχείριση πληροφοριών για συναισθήματα που 

σχετίζονται με τον εαυτό 
7 .707 

Γ. Διαχείριση συναισθημάτων των άλλων 6 .736 

Δ. Ρύθμιση και χρησιμοποίηση συναισθημάτων του 

εαυτού και των άλλων 
4 .659 

Κλίμακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας 
  

Α. Προσωπικές ικανότητες και επιμονή 9 .860 

Β. Επιρροή από την πνευματικότητα 3 .673 

Γ. Οικογενειακή συνοχή 6 .797 

Δ. Κοινωνικές δεξιότητες και υποστήριξη από 

συναδέλφους 
8 .791 

 

 

5.2 Η Συναισθηματική Νοημοσύνη και η Ψυχική Ανθεκτικότητα 

των Διευθυντών (Μ.Ο.- Τ.Α.) 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων για το σύνολο της κάθε κλίμακας καθώς και τις υποκλίμακες που 

αναλύεται η κάθε μία. Στην κλίμακα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Μ.Ο=2.9, 

Τ.Α.=.39) και στις υποκλίμακές της οι μέσοι όροι κυμαίνονται πολύ κοντά στο 3, 

σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert, με τιμές από 0 έως 4, δείχνοντας ότι τα 
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επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης είναι υψηλά. Υψηλότερη βαθμολογία 

παρατηρείται στον παράγοντα «Διαχείριση πληροφοριών για συναισθήματα που 

σχετίζονται με τον εαυτό» (Μ.Ο.=3.1, Τ.Α.=.49), ακολουθεί ο παράγοντας 

«Ρύθμιση και χρησιμοποίηση συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων» (Μ.Ο.= 

3.0, Τ.Α.=.62), κατόπιν ο παράγοντας «Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης» 

(Μ.Ο.= 2.9, Τ.Α.=.42) και ο παράγοντας «Διαχείριση συναισθημάτων των άλλων» 

(Μ.Ο.=2.9, Τ.Α.=.56).  Στην κλίμακα της Ψυχικής Ανθεκτικότητας (Μ.Ο=2.9, 

Τ.Α.=.44) και στις υποκλίμακές της οι μέσοι όροι κυμαίνονται ανάμεσα στο 2 και 3 

με μια εμφανή διαφορά προς τα κάτω στον παράγοντα «Επιρροή από την 

πνευματικότητα» (Μ.Ο.=2.2, Τ.Α.=.90) ενώ οι άλλες υποκλίμακες βρίσκονται σε 

υψηλότερα επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες «Προσωπικές ικανότητες και 

επιμονή» (Μ.Ο.= 3.1, Τ.Α.=.53) και «Οικογενειακή συνοχή» (Μ.Ο.=3.1, Τ.Α.=.71) 

συγκεντρώνουν τον υψηλότερο μέσο όρο, ενώ ακολουθεί ο παράγοντας 

«Κοινωνικές δεξιότητες και υποστήριξη από τους συναδέλφους» (Μ.Ο.= 2.8, 

Τ.Α.=.66). 

Πίνακας 4: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των κλιμάκων και των παραγόντων τους 

 

Μ.Ο. Τ.Α. 

Συναισθηματική Νοημοσύνη _Σύνολο 2.9 .39 

Α. Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης 2.9 .42 

Β. Διαχείριση πληροφοριών για συναισθήματα που 

σχετίζονται με τον εαυτό 
3.1 .49 

Γ. Διαχείριση συναισθημάτων των άλλων 2.9 .56 

Δ. Ρύθμιση και χρησιμοποίηση συναισθημάτων του 

εαυτού και των άλλων 
3.0 .62 

Ψυχική Ανθεκτικότητα _Σύνολο  2.9 .44 

Α. Προσωπικές ικανότητες και επιμονή 3.1 .53 

Β. Επιρροή από την πνευματικότητα 2.2 .90 

Γ. Οικογενειακή συνοχή 3.1 .71 

Δ. Κοινωνικές δεξιότητες και υποστήριξη από 

συναδέλφους 
2.8 .66 
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5.2.1 Η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη  

Ένας από τους στόχους της έρευνας είναι να αξιολογηθεί η επίδραση που έχουν οι 

ποιοτικές και ποσοτικές δημογραφικές μεταβλητές στις υποκλίμακες της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Για τον λόγο αυτό διεξήχθησαν μια σειρά από 

αναλύσεις t-test και One Way –ANOVA για τις ποιοτικές μεταβλητές (φύλο, 

οικογενειακή κατάσταση, βαθμίδα εκπαίδευσης, επιπλέον σπουδές στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πέραν του βασικού πτυχίου διορισμού και περιοχή) και 

αναλύσεις συσχέτισης (Δείκτης συνάφειας –Pearson r) για τις ποσοτικές 

μεταβλητές (ηλικία και έτη προϋπηρεσίας σε διευθυντική θέση στην Εκπαίδευση), 

με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και τις υποκλίμακές της.  

Όσον αφορά την επίδραση του φύλου στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και 

στους παράγοντές της εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη συνολική 

κλίμακα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (F(1.193)=26.537, p=.000) με τις 

γυναίκες να σημειώνουν υψηλότερες τιμές (Μ.Ο.=3.09, Τ.Α.=.38) έναντι των 

αντρών (Μ.Ο.=2.89, Τ.Α.=.37).Στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν και 

σε όλους τους επιμέρους παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα στον παράγοντα 

«Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης» (F(1.193)=12.638, p=.000)  οι γυναίκες 

σημειώνουν υψηλότερες τιμές (Μ.Ο.=2.99, Τ.Α.= .42) από τους άντρες 

(Μ.Ο.=2.85, Τ.Α.= .40), στον παράγοντα «Διαχείριση πληροφοριών για τα 

συναισθήματα που σχετίζονται με τον εαυτό» (F(1.193)=25.503, p=.000) επίσης οι 

γυναίκες αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα (Μ.Ο.=3.25, Τ.Α.= .49), σε σχέση με τους 

άντρες (Μ.Ο.=3.00, Τ.Α.= .50), στον παράγοντα «Διαχείριση συναισθημάτων των 

άλλων» (F(1.193)=10.069, p=.002) και στον τελευταίο παράγοντα «Ρύθμιση και 

χρησιμοποίηση των συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων» (F(1.193)=21.419, 

p=.000) οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές (Μ.Ο.=3.20, Τ.Α.= .59) σε 

σχέση με τους άντρες (Μ.Ο.=2.89, Τ.Α.= .37). Με τα αποτελέσματα αυτά 

επιβεβαιώνεται η ερευνητική υπόθεση, δηλαδή ότι η επίδραση του φύλου στη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατιστικά σημαντική και ότι οι γυναίκες θα 

σημειώσουν υψηλότερες τιμές στη Συναισθηματική Νοημοσύνη σε σχέση με τους 

άντρες.  (Πίνακας 5)   
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Πίνακας 5: Ατομικές διαφορές παραγόντων ως προς την επίδραση του φύλου 

στη Συναισθηματική Νοημοσύνη 

 

Μ.Ο.    Τ.Α.  F (1,398) p 

Α. Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης     
Άντρες  2.85 .40 

12,638 .000 
Γυναίκες 2.99 .42 

Β. Διαχείριση πληροφοριών για τα 

συναισθήματα που σχετίζονται με τον 

εαυτό 
    

Άντρες  3.00 .50 
25.503 .000 

Γυναίκες 3.25 .49 

Γ. Διαχείριση συναισθημάτων των άλλων     
Άντρες  2.89 .54 

10.069 .002 
Γυναίκες 3.06 .54 

Δ. Ρύθμιση και χρησιμοποίηση 

συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων     

Άντρες  2.92 .61 
21.419 .000 

Γυναίκες 3.20 .59 

Σύνολο Συναισθηματικής Νοημοσύνης     
Άντρες  2.89 .37 

26.537 .000 
Γυναίκες 3.09 .38 

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την επίδραση της οικογενειακής 

κατάστασης στη Συναισθηματική Νοημοσύνη των Διευθυντών/Διευθυντριών 

Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης δεν δείχνουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά. Τόσο οι έγγαμοι/ες (Μ.Ο.=2.99, Τ.Α.=.37) όσο και οι άγαμοι/ες –

διαζευγμένοι/ες –χήροι/ες (Μ.Ο.=3.00, Τ.Α.=.45) παρουσιάζουν περίπου τα ίδια 

επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης σε όλους τους παράγοντες. Συμπεραίνουμε 

λοιπόν ότι η οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων δεν επιδρά στη 

συναισθηματική νοημοσύνη στο σύνολό της και στους επιμέρους παράγοντές της, 

άρα η υπόθεση για την επίδραση της οικογενειακής κατάστασης στη 

συναισθηματική νοημοσύνη διαψεύδεται. Η βαθμίδα εκπαίδευσης, ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή σε σχέση με την συναισθηματική νοημοσύνη, δεν έδωσε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους παράγοντές της και στο σύνολό της. Η ερευνητική 

υπόθεση, ότι οι Διευθυντές/Διευθύντριες της Α/θμιας Εκπ/σης θα σημειώσουν 

υψηλότερες τιμές συναισθηματικής νοημοσύνης από τους συναδέλφους τους της 

Β/θμιας Εκπ/σης διαψεύδεται. Όσον αφορά τις επιπλέον σπουδές, πέραν του 

βασικού πτυχίου διορισμού των Διευθυντών του δείγματος, επίσης δεν επιδρά στη 

συναισθηματική νοημοσύνη, ούτε στο σύνολό της ούτε στους επιμέρους 
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παράγοντές της, εφόσον δεν παρατηρήθηκε κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά. Συνεπώς η ερευνητική υπόθεση ότι οι 

Διευθυντές/Διευθύντριες που κατέχουν τίτλους επιπλέον σπουδών της ανώτατης 

βαθμίδας εκπαίδευσης (δεύτερο Πτυχίο Α.Ε.Ι., Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό) θα 

αναφέρουν υψηλότερες τιμές συναισθηματικής νοημοσύνης, διαψεύδεται.  

Κατόπιν, για τη διερεύνηση της σχέσης της ηλικίας και των ετών 

προϋπηρεσίας σε διευθυντική θέση των Διευθυντών/Διευθυντριών διεξήχθησαν 

αναλύσεις συσχετίσεων (Pearson r) με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και τις 

υποκλίμακές της. Αυτό που παρατηρείται (Πίνακας 6), είναι η χαμηλή θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία των Διευθυντών (r=.108, p˂ .05) και στη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη στο σύνολό της. Στους επιμέρους παράγοντες της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης παρατηρούνται τα εξής:  α) Στον παράγοντα 

«Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης» χαμηλή θετική συσχέτιση με την ηλικία(r= 

.149, p˂ .01) και επίσης χαμηλή θετική συσχέτιση με τα έτη προϋπηρεσίας (r= 

.106, p˂ .05). β) Στον παράγοντα «Ρύθμιση και χρησιμοποίηση συναισθημάτων 

του εαυτού και των άλλων» χαμηλή θετική συσχέτιση με την ηλικία (r=.135, 

p˂.01) και χαμηλή θετική συσχέτιση με τα έτη προϋπηρεσίας (r=.099, p˂.05). Το 

αποτέλεσμα στους προαναφερθέντες παράγοντες ουσιαστικά δηλώνει ότι όσο 

αυξάνεται η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας, τόσο αυξάνονται και τα επίπεδα 

αισιοδοξίας και ρύθμισης της διάθεσης καθώς και ρύθμισης και χρησιμοποίησης 

των συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων. Στο σύνολο της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης, μόνον η ηλικία των Διευθυντών/Διευθυντριών φαίνεται να σχετίζεται 

με τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Οι συσχετίσεις αυτές είναι μεν στατιστικά 

σημαντικές, αλλά είναι χαμηλές, ώστε να αδυνατίζουν αρκετά τα ευρήματα. Αυτό 

σημαίνει ότι από τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η ερευνητική υπόθεση ότι οι 

Διευθυντές/Διευθύντριες μεγαλύτερης ηλικίας θα σημειώσουν υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Συνάφεια με τα  έτη προϋπηρεσίας σε διευθυντική 

θέση δεν παρατηρήθηκε, άρα η ερευνητική υπόθεση ότι οι 

Διευθυντές/Διευθύντριες με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας σε διευθυντική θέση 

στην Εκπαίδευση θα σημειώσουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής 

νοημοσύνης, διαψεύδεται από τα παραπάνω αποτελέσματα.    
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Πίνακας 6: Συντελεστές συσχέτισης (Pearson r) ανάμεσα στην ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας με  

τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και τις διαστάσεις της 

  Ηλικία 
Έτη προϋπηρεσίας σε 

διευθυντική θέση  

Συναισθηματική Νοημοσύνη _Σύνολο ,108
*
 ,077 

Α. Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης ,149
**

 ,106
*
 

Β. Διαχείριση πληροφοριών για τα συναισθήματα που 

σχετίζονται με τον εαυτό 
,078 -,003 

Γ. Διαχείριση συναισθημάτων των άλλων -,002 ,024 

Δ. Ρύθμιση και χρησιμοποίηση συναισθημάτων του 

εαυτού και των άλλων 
,135

**
 ,099

*
 

*:p‹0,05       ** :p‹0,01 

 

 

5.2.2 Η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στην 

Ψυχική Ανθεκτικότητα  

Ένας ακόμη στόχος της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί η επίδραση που έχουν 

οι ποιοτικές και ποσοτικές δημογραφικές μεταβλητές στις υποκλίμακες της 

Ψυχικής Ανθεκτικότητας. Για τον λόγο αυτό διεξήχθησαν μια σειρά από αναλύσεις 

t-test και One Way–ANOVA για τις ποιοτικές μεταβλητές (φύλο, οικογενειακή 

κατάσταση, βαθμίδα εκπαίδευσης, επιπλέον σπουδές στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση πέραν του βασικού πτυχίου διορισμού και περιοχή) και αναλύσεις 

συσχέτισης (Δείκτης συνάφειας Pearson r) για τις ποσοτικές μεταβλητές (ηλικία 

και έτη προϋπηρεσίας σε διευθυντική θέση στην Εκπαίδευση), με την Ψυχική 

Ανθεκτικότητα και τις υποκλίμακές της.  

Όσον αφορά την επίδραση του φύλου στην Ψυχική Ανθεκτικότητα και 

στους παράγοντές της (Πίνακας 7),  εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μόνον στην υποκλίμακα «Επιρροή από την Πνευματικότητα» (F(1.193)=19.503, 

p=.000) με τους άντρες (Μ.Ο.=2.01, Τ.Α..83)  να σημειώνουν χαμηλότερες τιμές 

από τις γυναίκες  (Μ.Ο.=2.41, Τ.Α.=.93).  Στη συνολική κλίμακα της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας (F(1.193)=3.577, p=.059) οι γυναίκες σημειώνουν υψηλότερες 

τιμές (Μ.Ο.=2.99, Τ.Α.=.44) σε σχέση με τους άντρες (Μ.Ο.=2.91, Τ.Α.=.44), 

χωρίς όμως στατιστικά σημαντική διαφορά (η οποία βρέθηκε σε οριακό επίπεδο).  
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Συνεπώς η ερευνητική υπόθεση ότι οι άντρες Διευθυντές θα σημειώσουν 

υψηλότερες τιμές στην Ψυχική Ανθεκτικότητα, διαψεύδεται, εφόσον η επίδραση 

του φύλου στην Ψυχική Ανθεκτικότητα δεν φαίνεται στατιστικά σημαντική παρά 

μόνον για τον παράγοντα της επιρροής από την Πνευματικότητα, στον οποίο οι 

γυναίκες σημειώνουν τις υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους άντρες.   

 

Πίνακας 7: Ατομικές διαφορές παραγόντων ως προς την επίδραση του φύλου στην Ψυχική 

Ανθεκτικότητα 

 

Μ.Ο.    Τ.Α.  F (1,398) p 

Β. Επιρροή από την 

Πνευματικότητα     

Άντρες  2.01 .83 
19.932 .000 

Γυναίκες 2.41 .93 

Σύνολο Ψυχικής Ανθεκτικότητας      
Άντρες  2.91 .44 

3.577 .059 
Γυναίκες 2.99 .44 

 

Ως προς την επίδραση της Οικογενειακής κατάστασης στην Ψυχική 

Ανθεκτικότητα (Πίνακας 8) παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των έγγαμων (Μ.Ο.=3.20, Τ.Α. .65) και των  Άγαμων-Διαζευγμένων-Χήρων 

(Μ.Ο.=2.85, Τ.Α.=.84), με τους έγγαμους να δηλώνουν υψηλότερες τιμές στον 

παράγοντα «Οικογενειακή συνοχή» (F(1,398)=17.889,  p =.000). Οι έγγαμοι επίσης 

(Μ.Ο.=2.97, Τ.Α.=.419) σημείωσαν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους Άγαμους-

Διαζευγμένους-Χήρους (Μ.Ο.=2.87, Τ.Α.=.419) στο σύνολο της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας (F(1,398)=4.037, p=.045), με στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Συνάγεται από τα παραπάνω ότι η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει την ψυχική 

ανθεκτικότητα των Διευθυντών και Διευθυντριών σχολικών μονάδων Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης, με τους έγγαμους να παρουσιάζουν υψηλότερη ψυχική 

ανθεκτικότητα. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει μερικά την ερευνητική υπόθεση 

ότι οι έγγαμοι θα σημειώσουν υψηλότερες τιμές στην Ψυχική Ανθεκτικότητα. Κι 

αυτό διότι μόνον ως προς τον παράγοντα «οικογενειακή συνοχή», καθώς και ως 

προς το σύνολο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας οι έγγαμοι/ες 

Διευθυντές/Διευθύντριες ανέφεραν υψηλότερες τιμές, με στατιστικά σημαντική 

διαφορά όμως σε οριακό επίπεδο (p=.045) που αδυνατίζει αρκετά τα ευρήματα. Για 

τους υπόλοιπους παράγοντες της Ψυχικής Ανθεκτικότητας δεν επιβεβαιώνεται η 

ερευνητική υπόθεση.  
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Πίνακας 8: Ατομικές διαφορές παραγόντων ως προς την επίδραση της Οικογενειακής 

Κατάστασης στην Ψυχική Ανθεκτικότητα 

 

Μ.Ο.    Τ.Α.  F (1,398) p 

Γ. Οικογενειακή Συνοχή 

 

 
 

 Έγγαμοι 3.20 .65 
17.889 .000 

Άγαμοι/ες-Διαζευγμένοι/ες-Χήροι/ες 2.85 .84 

Σύνολο Ψυχικής Ανθεκτικότητας 

 

 
 

 Έγγαμοι 2.97 .419 
4.037 .045 

Άγαμοι/ες-Διαζευγμένοι/ες-Χήροι/ες 2.87 .526 

 

Η βαθμίδα εκπαίδευσης, ως ανεξάρτητη μεταβλητή σε σχέση με την 

Ψυχική Ανθεκτικότητα, δεν έδωσε στατιστικά σημαντική διαφορά στους 

παράγοντές της και στο σύνολό της. Η ερευνητική υπόθεση ότι οι 

Διευθυντές/Διευθύντριες της Β/θμιας Εκπαίδευσης θα σημειώσουν υψηλότερες 

τιμές ψυχικής ανθεκτικότητας έναντι των συναδέλφων τους της Α/θμιας, δεν 

επιβεβαιώνεται. Όσον αφορά το επίπεδο επιπλέον σπουδών, πέραν του βασικού 

πτυχίου διορισμού των Διευθυντών του δείγματος, επίσης δεν επιδρά στην Ψυχική 

Ανθεκτικότητα, ούτε στο σύνολό της, ούτε στους επιμέρους παράγοντές της, 

εφόσον δεν παρατηρήθηκε κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων κάποια 

στατιστικά σημαντική διαφορά. Άρα, η ερευνητική υπόθεση ότι οι 

Διευθυντές/Διευθύντριες με επιπλέον τίτλους σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης θα 

αναφέρουν υψηλότερες τιμές ψυχικής ανθεκτικότητας, διαψεύδεται. 

Για τη σχέση της ηλικίας και των ετών προϋπηρεσίας σε διευθυντική θέση 

των Διευθυντών/Διευθυντριών διεξήχθησαν αναλύσεις συσχετίσεων (Pearson r) με 

την Ψυχική Ανθεκτικότητα και τις υποκλίμακές της. Αυτό που παρατηρείται, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 9, είναι η χαμηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία 

των Διευθυντών (r= .203, p˂ .01) για τον πρώτο παράγοντα της ψυχικής 

ανθεκτικότητας «Προσωπικές ικανότητες και επιμονή», ενώ παρατηρείται 

αρνητική χαμηλή συσχέτιση στον παράγοντα «Επιρροή από την Πνευματικότητα» 

(r= -.194, p˂ .01).    

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα ουσιαστικά δηλώνουν ότι όσο μεγαλύτερη 

είναι η ηλικία των Διευθυντών/Διευθυντριών, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα 

επίπεδα της επιμονής και των προσωπικών ικανοτήτων τους, ενώ αντίθετα, για τον 

παράγοντα που αφορά την επιρροή από την πνευματικότητα, παρατηρούμε ότι όσο 

μεγαλύτερη είναι η ηλικία, τόσο χαμηλότερη είναι και η επιρροή τους από την 
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πνευματικότητα. Από το αποτέλεσμα για το σύνολο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, 

συνάγουμε ότι η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας δεν σχετίζονται με τα επίπεδα 

της ψυχικής ανθεκτικότητας. Άρα οι ερευνητικές υποθέσεις ότι οι 

Διευθυντές/Διευθύντριες με μεγαλύτερη ηλικία και με περισσότερα χρόνια 

προϋπηρεσίας σε διευθυντική θέση, αντίστοιχα, θα παρουσιάσουν μεγαλύτερες 

τιμές ψυχικής ανθεκτικότητας, διαψεύδονται.  

 

Πίνακας 9: Συντελεστές συσχέτισης (Pearson r) ανάμεσα στην ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας 

με  την Ψυχική Ανθεκτικότητα και τις διαστάσεις της 

  Ηλικία 
Έτη προϋπηρεσίας σε 

διευθυντική θέση  

Ψυχική Ανθεκτικότητα _Σύνολο ,037 ,002 

Α. Προσωπικές ικανότητες και επιμονή ,203
**

 ,068 

Β. Επιρροή από την πνευματικότητα -,194
**

 ,005 

Γ. Οικογενειακή Συνοχή -,003 -,069 

Δ. Κοινωνικές δεξιότητες και υποστήριξη 

από συναδέλφους 
-,002 -,005 

** :p<0,01 

 

 

5.2.3 Η σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με την Ψυχική 

Ανθεκτικότητα  

Ο τρίτος στόχος της παρούσας εργασίας αφορά  τη διερεύνηση των σχέσεων 

ανάμεσα στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και την Ψυχική Ανθεκτικότητα. Για τον 

σκοπό αυτό  διενεργήθηκε ανάλυση συσχέτισης (Δείκτης Pearson r) τόσο ανάμεσα 

στους παράγοντες των δύο κλιμάκων καθώς και στο σύνολό τους, στην οποία 

παρατηρούνται πολλές στατιστικά σημαντικές θετικές συσχετίσεις,  όπως 

αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.  

Συνοπτικά αξίζει να σημειωθούν από την εξέταση των αποτελεσμάτων η 

υψηλή θετική συσχέτιση (στατιστικά σημαντική σε επίπεδο p˂.01), μεταξύ του 

συνόλου της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του συνόλου της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας, καθώς και η υψηλή θετική συσχέτιση με τον παράγοντα 
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«Προσωπικές ικανότητες και επιμονή». Για τους υπόλοιπους παράγοντες, οι 

συσχετίσεις εμφανίζονται μέτριες και χαμηλές θετικές (στατιστικά σημαντικές σε 

επίπεδο p˂.01). Ιδιαίτερα για τον παράγοντα «Επιρροή από την Πνευματικότητα» 

διαπιστώνεται ότι υπάρχει χαμηλή θετική συσχέτιση μόνον με τους δύο πρώτους 

παράγοντες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, δηλαδή με την «Αισιοδοξία –

Ρύθμιση της διάθεσης» και τη «Διαχείριση πληροφοριών για συναισθήματα που 

αφορούν τον εαυτό».  

Το αξιοπρόσεκτο στα αποτελέσματα, όσον αφορά τη συνάφεια μεταξύ της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, είναι η χαμηλή 

θετική συσχέτιση μεταξύ του τέταρτου παράγοντα της ΨΑ «Κοινωνικές δεξιότητες 

και υποστήριξη από τους συναδέλφους» με τον τέταρτο παράγοντα της Σ.Ν. 

«Ρύθμιση και χρησιμοποίηση συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων» στη 

σχέση των οποίων θα αναμενόταν υψηλότερη θετική συσχέτιση λόγω του ότι το 

χτίσιμο των σχέσεων με τους συναδέλφους και η δημιουργία κοινωνικών δικτύων 

που δρουν προστατευτικά για το άτομο επιβάλλει ικανοποιητική συναισθηματική 

αλληλεπίδραση. Άρα η ρύθμιση και η χρησιμοποίηση των συναισθημάτων (του 

εαυτού και των άλλων) είναι ικανότητα απαραίτητη για την δημιουργία 

διαπροσωπικών σχέσεων που δρουν υποστηρικτικά.  Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η 

χαμηλή συνάφεια που παρατηρείται στον παράγοντα «Επιρροή από την 

Πνευματικότητα», η οποία, αν και στατιστικά σημαντική στους δύο πρώτους 

παράγοντες, αδυνατίζει αρκετά τα ευρήματα διότι αλληλεπιδρά σε χαμηλό βαθμό 

μόνον με την «Αισιοδοξία –ρύθμιση  της διάθεσης» και τη «διαχείριση των 

συναισθημάτων που αφορούν τον εαυτό», αλλά δεν σχετίζεται με τους δύο άλλους 

παράγοντες που αφορούν στη διαχείριση, τη ρύθμιση και τη χρησιμοποίηση των 

συναισθημάτων των άλλων.  
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5.2.4 Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως προβλεπτικός παράγοντας 

της Ψυχικής Ανθεκτικότητας  

Για να εξεταστεί η προβλεπτική ικανότητα του συνόλου της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης, των υποκλιμάκων της και των δημογραφικών 

παραγόντων (φύλο, ηλικία, έτη υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο 

σπουδών), και η επίδρασή τους στην Ψυχική Ανθεκτικότητα, στο σύνολό της και 

στους επιμέρους παράγοντές της, καθώς και η σχέση αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ 

τους, διενεργήθηκε μια σειρά από αναλύσεις πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 

με τη μέθοδο enter. Εφαρμόστηκαν 6 μοντέλα πρόβλεψης, όπως παρουσιάζονται 

παρακάτω.  

Στο 1
ο
 μοντέλο, ως μεταβλητές πρόβλεψης (ανεξάρτητες) εισήχθησαν οι 

τέσσερις παράγοντες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και ως προβλεπόμενη 

(εξαρτημένη) μεταβλητή η συνολική Ψυχική Ανθεκτικότητα (Πίνακας 11). Στα 

αποτελέσματα η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού R
2
= .369  δηλώνει ότι  37% 

Πίνακας 10: Συντελεστές συσχέτισης (Pearson r) μεταξύ των παραγόντων της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης και της Ψυχικής Ανθεκτικότητας  

Παράγοντες 

Α
_

Σ
.Ν

. 
: 

Α
ισ

ιο
δ
ο

ξί
α

-Ρ
ύ
θ
μ

ισ
η

 

δ
ιά

θ
εσ

η
ς 

Β
_

Σ
.Ν

. 
: 

Δ
ια

χε
ίρ

ισ
η

 

π
λ
η

ρ
ο

φ
ο

ρ
ιώ

ν
 -

γι
α

 

το
ν
 ε

α
υ
τό

 

Γ
_

Σ
.Ν

. 
: 

Δ
ια

χε
ίρ

ισ
η

 

π
λ
η

ρ
ο

φ
ο

ρ
ιώ

ν
 γ

ια
 

το
υ
ς 

ά
λ
λ
ο

υ
ς 

Δ
_

Σ
.Ν

. 
: 

Ρ
ύ
θ
μ

ισ
η

 

κ
α

ι 
χρ

η
σ

ιμ
ο

π
ο

ίη
σ

η
 

σ
υ
ν
α

ισ
θ
η

μ
ά

τω
ν
 τ

ο
υ
 

εα
υ
το

ύ
 κ

α
ι 

τω
ν
 

ά
λ
λ
ω

ν
 

Σ
ύ
ν
ο

λ
ο

_
 

Σ
υ
ν
α

ισ
θ
η

μ
α

τι
κ

ή
ς 

Ν
ο

η
μ

ο
σ

ύ
ν
η

ς 

Α_Ψ.Α. : Προσωπικές 

ικανότητες και επιμονή 
.543

**
 .426

**
 .429

**
 .573

**
 .615** 

Β_Ψ.Α. : Επιρροή από 

την Πνευματικότητα  
.110

*
 .215

**
 

  
.175** 

Γ_Ψ.Α. : Οικογενειακή 

συνοχή  
.392

**
 .295

**
 .277

**
 .249

**
 .396** 

Δ_Ψ.Α. : Κοινωνικές 

δεξιότητες και 

υποστήριξη από 

συναδέλφους  

.369
**

 .291
**

 .216
**

 .162
**

 .344** 

Σύνολο Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας  
.565

**
 .469

**
 .399

**
 .419

**
 .600

**
 

*:p<0,05       ** :p<0,01 
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του συνόλου της Ψυχικής Ανθεκτικότητας ερμηνεύεται από το μοντέλο αυτό. Κατά 

φθίνουσα σειρά, η ερμηνευτική ισχύ της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής και η 

στατιστικά σημαντική προβλεπτικότητά της στο σύνολο της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας είναι: α) «Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης» (Beta=.347, 

p=.000), β) «Διαχείριση πληροφοριών για τα συναισθήματα των άλλων» 

(Beta=.169, p=.000), και γ) «Διαχείριση πληροφοριών για τα συναισθήματα που 

αφορούν τον εαυτό» (Beta=.148, p=.007). Η ανεξάρτητη μεταβλητή «Ρύθμιση και 

χρησιμοποίηση του συναισθήματος» δεν παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας γιατί δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική προβλεπτική ισχύ.  

Συμπεραίνουμε ότι οι τρεις παράγοντες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης που 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική επίδραση στο σύνολο της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας, αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντές της σε ποσοστό περίπου 

37% με την «Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης» να έχει τριπλάσια σχεδόν 

προβλεπτική ισχύ από τις υπόλοιπες.  

 

Πίνακας 11: 1ο προβλεπτικό μοντέλο 

Πολλαπλή παλινδρόμηση με το σύνολο της «Ψυχικής Ανθεκτικότητας» 

Μεταβλητές πρόβλεψης 
 

Beta t p 

Α_Σ.Ν.- Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης 
 

.347 5,808 .000 

Γ_Σ.Ν.- Διαχείριση πληροφοριών για τα 

συναισθήματα των άλλων   
.169 3,681 .000 

Β_Σ.Ν.- Διαχείριση πληροφοριών για τα 

συναισθήματα που αφορούν τον εαυτό  
.148 2,724 .007 

Δ_Σ.Ν.- Ρύθμιση και χρησιμοποίηση του 

συναισθήματος   
.087 1,732 .084 

R= .607     R
2
= .369    F(4,395)= 57,699  p=.000 

Σταθερός όρος b0=.877   t=6.320      p=.000 

 

Στο 2
ο
 μοντέλο πρόβλεψης, εισήχθησαν οι τέσσερις παράγοντες της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως μεταβλητές πρόβλεψης και ο παράγοντας 

«Προσωπικές ικανότητες και επιμονή», ως προβλεπόμενη μεταβλητή (Πίνακας 

12). Στα αποτελέσματα η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού R
2
= .422  δηλώνει 

ότι  42% του παράγοντα «Προσωπικές ικανότητες και επιμονή» ερμηνεύεται από 

το μοντέλο αυτό. Κατά φθίνουσα σειρά, η ερμηνευτική ικανότητα της κάθε 
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ανεξάρτητης μεταβλητής και η στατιστικά σημαντική ικανότητα πρόβλεψης στον 

παράγοντα «Προσωπικές ικανότητες και επιμονή» είναι: α) «Ρύθμιση και 

χρησιμοποίηση του συναισθήματος» (Beta=.339, p=.000), β) «Αισιοδοξία και 

ρύθμιση της διάθεσης» (Beta=.246, p=.000), γ) «Διαχείριση πληροφοριών για τα 

συναισθήματα των άλλων» (Beta=.153, p=.001). Η ανεξάρτητη μεταβλητή 

«Διαχείριση πληροφοριών για τα συναισθήματα που αφορούν τον εαυτό» δεν 

παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του παράγοντα «Προσωπικές ικανότητες και 

επιμονή» γιατί δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική προβλεπτική ισχύ και 

χαμηλό Beta=.068.  Συμπεραίνουμε ότι οι τρεις παράγοντες της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική επίδραση στον παράγοντα 

«Προσωπικές ικανότητες και επιμονή» αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες σε 

ποσοστό περίπου 42%. Στο μοντέλο αυτό η «Ρύθμιση και χρησιμοποίηση του 

συναισθήματος» έχει σχεδόν τριπλάσια ικανότητα επίδρασης και η  «Αισιοδοξία 

και ρύθμιση της διάθεσης» σχεδόν διπλάσια από την «Διαχείριση πληροφοριών για 

τα συναισθήματα των άλλων».   

 

Πίνακας 12: 2ο προβλεπτικό μοντέλο 

Πολλαπλή παλινδρόμηση των υποκλιμάκων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του 

παράγοντα Α_Ψ.Α.: «Προσωπικές ικανότητες και επιμονή» 

 Μεταβλητές πρόβλεψης 
 

Beta t p 

Δ_Σ.Ν.- Ρύθμιση και χρησιμοποίηση του 

συναισθήματος   
.339 7,029 .000 

Α_Σ.Ν.- Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης 
 

.246 4,301 .000 

Γ_Σ.Ν.- Διαχείριση πληροφοριών για τα 

συναισθήματα των άλλων   
.153 3,481 .001 

Β_Σ.Ν.- Διαχείριση πληροφοριών για τα 

συναισθήματα που αφορούν τον εαυτό  
.068 1,307 .192 

R=649       R
2
 = .422       F(4,395)= 72,020        p=.000 

Σταθερός όρος b0=.666   t=4.182        p=.000 

 

 Στο 3
ο
 μοντέλο πρόβλεψης εισήχθησαν οι τέσσερις παράγοντες της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως μεταβλητές πρόβλεψης και ο παράγοντας 

«Επιρροή από την Πνευματικότητα», ως προβλεπόμενη μεταβλητή (Πίνακας 13). 

Στα αποτελέσματα η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού R
2
= .050  εμφανίζει 

χαμηλό ποσοστό (0,05%) πρόβλεψης στον παράγοντα «Επιρροή από την 
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Πνευματικότητα». Από τις ανεξάρτητες μεταβλητές της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης μόνον η «Διαχείριση πληροφοριών για τα συναισθήματα που 

αφορούν τον εαυτό» εμφανίζει στατιστικά σημαντική ισχύ πρόβλεψης (Beta=.118). 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, λόγω του χαμηλού συντελεστή προσδιορισμού, ότι ο 

παράγοντας της Ψυχικής Ανθεκτικότητας «Επιρροή από την Πνευματικότητα» δεν 

μπορεί να προβλεφθεί από τις ανεξάρτητες μεταβλητές της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης παρά μόνον κατά 11% από τον παράγοντα «Διαχείριση πληροφοριών 

για τα συναισθήματα που αφορούν τον εαυτό». 

 

Στο 4
ο
 μοντέλο πρόβλεψης εισήχθησαν οι τέσσερις παράγοντες της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως μεταβλητές πρόβλεψης και ο παράγοντας 

«Οικογενειακή συνοχή», ως προβλεπόμενη μεταβλητή (Πίνακας 14). Στα 

αποτελέσματα η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού R
2
= .170  δηλώνει ότι  17% 

του παράγοντα «Οικογενειακή συνοχή» ερμηνεύεται από το μοντέλο αυτό.  

Ερμηνευτική ικανότητα με στατιστικά σημαντική προβλεπτικότητα παρατηρείται 

στις ανεξάρτητες μεταβλητές «Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης»  (Beta=.300, 

p=.000), και  «Διαχείριση πληροφοριών για τα συναισθήματα των άλλων» 

(Beta=.135, p=.000), με τριπλάσια προβλεπτική ικανότητα της πρώτης. 

Συμπεραίνουμε ότι στο μοντέλο αυτό η «Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης» 

έχει σχεδόν τριπλάσια ισχύ επίδρασης στον παράγοντα «Οικογενειακή συνοχή».  

Πίνακας 13: 3ο προβλεπτικό μοντέλο 

Πολλαπλή παλινδρόμηση των υποκλιμάκων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

και του παράγοντα Β_Ψ.Α.: «Επιρροή από την Πνευματικότητα» 

  Μεταβλητές πρόβλεψης 
 

Beta t p 

Β_Σ.Ν.- Διαχείριση πληροφοριών για τα 

συναισθήματα που αφορούν τον εαυτό 
 .118 .258 .000 

Α_Σ.Ν.- Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης  .158 -.064 .383 

Γ_Σ.Ν.- Διαχείριση πληροφοριών για τα 

συναισθήματα των άλλων  
 .094 .045 .424 

Δ_Σ.Ν.- Ρύθμιση και χρησιμοποίηση του 

συναισθήματος  
 .090 -.032 .604 

R=.224  R
2
= .050   F(4,395)=5,203      p=.000 

Σταθερός όρος b0=1.097   t=3.165      p=.002 
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 Στο 5
ο
 μοντέλο πρόβλεψης εισήχθησαν οι τέσσερις παράγοντες της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως μεταβλητές πρόβλεψης και ο παράγοντας 

«Κοινωνικές δεξιότητες –υποστήριξη από συναδέλφους», ως προβλεπόμενη 

μεταβλητή (Πίνακας 15). Στα αποτελέσματα η τιμή του συντελεστή 

προσδιορισμού R
2
= .150  δηλώνει ότι  15% του παράγοντα «Κοινωνικές δεξιότητες 

–υποστήριξη από συναδέλφους» ερμηνεύεται από το μοντέλο αυτό. Ερμηνευτική 

ικανότητα με στατιστικά σημαντική ισχύ πρόβλεψης παρουσιάζει μόνον η 

ανεξάρτητη μεταβλητή «Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης»  (Beta=.326, 

p=.000), ενώ η «Ρύθμιση και χρησιμοποίηση του συναισθήματος» (Beta=-.100)  

εμφανίζει αρνητική προβλεπτική ισχύ. Συμπεραίνουμε ότι στο μοντέλο αυτό η 

«Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης» έχει σχεδόν τριπλάσια ισχύ επίδρασης 

στον παράγοντα «Κοινωνικές δεξιότητες-υποστήριξη από συναδέλφους» ενώ 

προβλέπεται αρνητικά από τον παράγοντα «Ρύθμιση και χρησιμοποίηση του 

συναισθήματος».  

 

 

 

 

Πίνακας 14: 4ο προβλεπτικό μοντέλο  

Πολλαπλή παλινδρόμηση των υποκλιμάκων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του 

παράγοντα Γ_Ψ.Α.: «Οικογενειακή συνοχή» 

  Μεταβλητές πρόβλεψης 
 

Beta t p 

Α_Σ.Ν.- Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης  .300 4,379 .000 

Γ_Σ.Ν.- Διαχείριση πληροφοριών για τα 

συναισθήματα των άλλων  
 .135 2,559 .011 

Β_Σ.Ν.- Διαχείριση πληροφοριών για τα 

συναισθήματα που αφορούν τον εαυτό 
 .054 .863 .389 

Δ_Σ.Ν.- Ρύθμιση και χρησιμοποίηση του 

συναισθήματος  
 .000 -.003 .998 

R=.413    R
2
= .170     F(4,395)=20,295      p=.000 

Σταθερός όρος b0=.889   t=3.487    p=.001 
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Πίνακας  15: 5ο προβλεπτικό μοντέλο 

Πολλαπλή παλινδρόμηση των υποκλιμάκων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του 

παράγοντα Δ_Ψ.Α.: «Κοινωνικές δεξιότητες – υποστήριξη από συναδέλφους» 

 Μεταβλητές πρόβλεψης 
 

 
Beta t p 

Α_Σ.Ν.- Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης 
 

 
.326 4,709 .000 

Γ_Σ.Ν.- Διαχείριση πληροφοριών για τα 

συναισθήματα των άλλων  

 

 
.099 1,854 .065 

Β_Σ.Ν.- Διαχείριση πληροφοριών για τα 

συναισθήματα που αφορούν τον εαυτό 
 .085 1,359 .175 

Δ_Σ.Ν.- Ρύθμιση και χρησιμοποίηση του 

συναισθήματος  

 

 
-.100 1,716 .087 

R=. 388     R
2
= .150    F(4,395)=17,477      p=.000 

Σταθερός όρος b0=1,023   t=4,281     p=.000 

 

Στο 6
ο
 μοντέλο πρόβλεψης εισήχθησαν ως προβλεπτικοί παράγοντες το 

σύνολο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και από τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά το φύλο, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, η οικογενειακή 

κατάσταση και το επίπεδο επιπλέον σπουδών με εξαρτημένη μεταβλητή το Σύνολο 

της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, ως προβλεπόμενος παράγοντας. (Πίνακας 16). Στα 

αποτελέσματα η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού R
2
= .379  δηλώνει ότι  37% 

του συνόλου της Ψυχικής Ανθεκτικότητας ερμηνεύεται από το μοντέλο αυτό. 

Θετική στατιστικά σημαντική ισχύ πρόβλεψης στο σύνολο της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας παρουσιάζει  το σύνολο τη Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

(Beta=.624, p=.000). Στατιστικά σημαντική, αλλά αρνητική προβλεπτικότητα 

εμφανίζει η ανεξάρτητη μεταβλητή «Οικογενειακή κατάσταση» (Beta=-.108, 

p=.010). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές «Φύλο» (Beta=-.052), Ηλικία (Beta=-.050), 

Έτη προϋπηρεσίας (Beta=-.043) και Επίπεδο σπουδών (Beta=-.028) εμφανίζουν 

αρνητική προβλεπτική ισχύ χωρίς στατιστικά σημαντική ερμηνεία. Συμπεραίνουμε 

ότι το σύνολο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική επίδραση με ποσοστό 62% και αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα 

στο σύνολο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας. Όσον αφορά την «Οικογενειακή 

κατάσταση», αποτελεί αρνητικό προβλεπτικό παράγοντα για την Ψυχική 

Ανθεκτικότητα για όσους δεν έχουν συμβιωτική σχέση. Συνεπώς, οι έγγαμοι, που 

έλαβαν την τιμή 1 κατά την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, προβλέπεται με 
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βάση το μοντέλο αυτό να εμφανίσουν υψηλότερα επίπεδα Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας. «Φύλο», «Ηλικία», «Έτη προϋπηρεσίας» και «Επίπεδο σπουδών» 

δεν αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες της Ψυχικής Ανθεκτικότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 16: 6ο προβλεπτικό μοντέλο  

Πολλαπλή παλινδρόμηση του Συνόλου της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και δημογραφικών 

χαρακτηριστικών με προβλεπόμενο παράγοντα το «Σύνολο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας» 

  Μεταβλητές πρόβλεψης 
 

Beta t p 

Σύνολο Συναισθηματικής Νοημοσύνης  .624 14,932 .000 

Οικογενειακή κατάσταση  -.108 -.2,601 .010 

Επίπεδο σπουδών  -.028 -.690 .491 

Έτη προϋπηρεσίας   -.043 -1,007 .314 

Ηλικία  -.050 -.1,122 .262 

Φύλο  -.052 -1,203 .230 

R=.615       R
2
= .379      F(4,395)=40,129     p=.000 

Σταθερός όρος b0=1,251   t=6,131      p=.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

6.1 Η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη  

 

Κατά την εξέταση της επίδρασης της μεταβλητής του φύλου στην παρούσα έρευνα, 

εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλους τους παράγοντες της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης.  

Οι γυναίκες Διευθύντριες σημείωσαν υψηλότερες τιμές από τους άντρες 

Διευθυντές συγκλίνοντας με τα αποτελέσματα πλήθους προηγούμενων ερευνών 

(Bar-On, 2005. Cabello et al., 2016. Carmeli & Josman, 2006. Ciarrochi et al. 2001. 

Day & Carol, 2004, Goleman 1995. Gross & John 1995. Kafetsios, 2004. Lyons & 

Schneider, 2005. Saklofske et al. 2007).  Αντίθετα, διαφοροποιούνται από έναν 

μικρό αριθμό ερευνών, στις οποίες δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές ως προς το 

φύλο (Πλατσίδου, 2005. Saklofske, Austin & Minski, 2003. Schutte et al. 2001. 

Wing, Schutte & Byrne, 2006) ενώ σε κάποιες βρέθηκαν διαφορές μόνον σε 

επιμέρους παράγοντες, όπου οι γυναίκες υπερτερούν στην αναγνώριση και 

κατανόηση των συναισθημάτων ενώ οι άντρες στη διαχείριση των συναισθημάτων, 

στην προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και στην αισιόδοξη στάση ζωής (Bar-On, 

2000. Chiarrochi et al., 2000. Mayer et al., 1999. Schutte et al., 1998). Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης για την επίδραση της οικογενειακής κατάστασης δεν 

έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση διότι τόσο οι έγγαμοι όσο και οι μη 

έχοντες συμβιωτική σχέση (άγαμοι/ες, διαζευγμένοι/ες, χήροι/ες) σημείωσαν 

περίπου τις ίδιες τιμές σε όλους τους παράγοντες της συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Αντίθετα αποτελέσματα εμφανίζονται στις έρευνες για την επίδραση 

της συναισθηματικής νοημοσύνης στην οικογενειακή προσαρμογή των ζευγαριών, 

στην οικογενειακή ικανοποίηση, στις υποστήριξη των κοινωνικών δικτύων  

(Kumar, 2013. Lavalekar, 2007. Ramdas, 2018. Tamaren, 2010). Επίσης η βαθμίδα 

Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν οι συμμετέχοντες δεν διαφοροποιεί τον βαθμό 

που σημειώνουν στη Συναισθηματική Νοημοσύνη. Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις 

που να διαφοροποιούν τους Διευθυντές ως προς τη βαθμίδα Εκπαίδευσης ενώ 
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βρέθηκαν έρευνες για τη θέση στην ιεραρχική κλίμακα σε Οργανισμούς και 

Εταιρίες όπου τα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης εμφανίζονται ανάλογα με 

την ιεραρχική κατάταξη της θέσης που κατέχει το άτομο.  (Day & Carroll, 2012. 

Lazovic, 2012). Η επίδραση των επιπλέον σπουδών, πέραν του βασικού πτυχίου, 

δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική όπως βρέθηκε και σε έρευνα των Kashani et al., 

2012. Αντίθετα, στην έρευνα των Cabello, Navarro, Latorre & Fernandez-Barocal 

(2014), διαπιστώθηκε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη των ενηλίκων 

συσχετίστηκε με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, ανεξάρτητα από το φύλο και την 

ηλικία τους και ότι οι επιπλέον σπουδές είναι μια μεταβλητή που προστατεύει την 

παρακμή της Συναισθηματικής νοημοσύνης με το πέρασμα του χρόνου, 

παρέχοντας στοιχεία που συμβάλλουν στην εξουδετέρωση των σταδιακών 

απωλειών, τόσο στο γνωστικό όσο και στο συναισθηματικό επίπεδο. Το ίδιο 

συμβαίνει και όσον αφορά την ηλικία των Διευθυντών/Διευθυντριών. Η ανάλυση 

έδειξε θετική συσχέτιση με το σύνολο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης καθώς 

και με τους παράγοντες «Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης» και 

«Χρησιμοποίηση των συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων». Οι συσχετίσεις 

μεταξύ ηλικίας και συναισθηματικής νοημοσύνης είναι σημαντικές όπως έχουν 

καταδείξει  και άλλες έρευνες  (Καφέτσιος, 2004. Cabello et al., 2016. 

Παπαγεωργίου κ.α. 2011), και συμπεραίνουμε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο 

ανεβαίνουν τα επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Το ίδιο θα έπρεπε να 

συνάγεται για τα χρόνια προϋπηρεσίας, εφόσον η ηλικία συνήθως συμβαδίζει με 

αύξηση των χρόνων προϋπηρεσίας. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία ζητήθηκε από 

τους συμμετέχοντες η προϋπηρεσία τους σε διευθυντική θέση και όχι η συνολική 

προϋπηρεσία τους γενικά στον χώρο της Εκπαίδευσης. Έτσι διαφοροποιούνται τα 

αποτελέσματα από τα οποία φάνηκε ότι τα χρόνια άσκησης διευθυντικού έργου  

παρουσιάζουν χαμηλή θετική συσχέτιση με τη συναισθηματική νοημοσύνη. 

Αντίθετα σε άλλες έρευνες  (McKenna, 2000), τα χρόνια προϋπηρεσίας φαίνεται να 

επηρεάζουν σημαντικά τη συναισθηματική νοημοσύνη, κυρίως στη διαχείριση και 

στη ρύθμιση των συναισθημάτων. Στην έρευνά τους οι Cabello et al. (2014), 

αναφέρουν ότι οι πνευματικές δραστηριότητες σε όλη τη ζωή και το πέρασμα του 

χρόνου εξηγούν την παρουσία αλλαγών λόγω ηλικίας και τη λειτουργική 

εξασθένηση των γνωστικών λειτουργιών του εγκεφάλου, ωστόσο δεν φαίνεται να 

επηρεάζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη.    
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6.2 Η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στην Ψυχική 

Ανθεκτικότητα  

 

Ως δεύτερος ερευνητικός στόχος τέθηκε η επίδραση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών στα επίπεδα της Ψυχικής Ανθεκτικότητας (φύλο, οικογενειακή 

κατάσταση, βαθμίδα εκπαίδευσης, επίπεδο επιπλέον σπουδών, ηλικία και χρόνια 

προϋπηρεσίας) των Διευθυντών/Διευθυντριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

Κατά την εξέταση της επίδρασης της μεταβλητής του φύλου στην παρούσα 

έρευνα, στον παράγοντα της Ψυχικής Ανθεκτικότητας «Επιρροή από την 

Πνευματικότητα» βρέθηκε να σημειώνουν υψηλότερες τιμές οι γυναίκες, με 

στατιστικά σημαντική διαφορά, έναντι των αντρών. Παρόμοια αποτελέσματα 

έδωσε και η έρευνα των Beit-Hallahmi & Argyle, (1997), οι οποίοι απέδωσαν τη 

μεγαλύτερη ενασχόληση των γυναικών με τη θρησκευτική και πνευματική 

καλλιέργειά τους στην ιδιαίτερη προσωπικότητα και στο ρόλο τους στον κοινωνικό 

ιστό. Στο σύνολο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας οι γυναίκες επίσης υπερτερούν με 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε οριακό επίπεδο. (Hu, Zhang & Wang, 2015. Pau 

& Croucher, 2010. Tugade & Fredrickson, 2004). Αντίθετα αποτελέσματα δείχνει η 

έρευνα των Lundman, Strandberg, Eisemann, Gustafson & Brulin (2007), που δεν 

εμφανίζει διαφορά της ψυχικής ανθεκτικότητας ως προς το φύλο.  Στην ανάλυση 

για την επίδραση της οικογενειακής κατάστασης, οι έγγαμοι παρουσιάζουν 

υψηλότερες τιμές με στατιστικά σημαντική διαφορά στη γενική Ψυχική 

Ανθεκτικότητα και στον παράγοντα «Οικογενειακή συνοχή», έναντι αυτών που δεν 

έχουν συμβιωτική σχέση (άγαμοι/ες, διαζευγμένοι/ες, χήροι/ες) (Silberberg,  2001). 

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, καθώς και πλήθους άλλων ερευνών, 

εντός του οικογενειακού πλαισίου αναπτύσσεται μεγαλύτερη ψυχική 

ανθεκτικότητα και τα μέλη επηρεάζονται θετικά από τις καλές οικογενειακές 

σχέσεις κατά τη διαδικασία προσαρμογής τους στις προκλητικές συνθήκες της 

ζωής σε σημαντικό βαθμό. (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000. Masten & Reed, 

2005). Τα άτομα με αρμονική συμβιωτική σχέση εμφανίζονται πιο ανθεκτικά λόγω 

της αλληλοϋποστήριξης των μελών της οικογένειας, των ευκαιριών που έχουν να 

μοιράζονται και να επιλύουν μαζί τις δυσκολίες της καθημερινότητας, να 

οργανώνονται και να δημιουργούν κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης μέσω της 

αλληλεπίδρασής τους και της ανάπτυξης σχέσεων με άλλα μέλη της κοινότητας. 
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(Becvar, 2013. Das, 2010. Huber, Navarro, Womble & Mumme, 2010). Η βαθμίδα 

Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν οι συμμετέχοντες δεν έδωσε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους παράγοντες και στο σύνολο της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας οπότε οι Διευθυντές/Διευθύντριες, είτε της Α/θμιας είτε της 

Β/θμιας, δεν διαφοροποιούνται. Η επίδραση των επιπλέον σπουδών, πέραν του 

βασικού πτυχίου, επίσης δεν βρέθηκε να επιδρά με στατιστικά σημαντικό τρόπο 

στην Ψυχική Ανθεκτικότητα. Όσον αφορά την ηλικία των 

Διευθυντών/Διευθυντριών, διαπιστώνουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία, τόσο 

αυξάνονται τα επίπεδα στον παράγοντα «Προσωπικές ικανότητες και επιμονή»,  

ενώ αντιστρόφως ανάλογη είναι η ηλικία με την «Επιρροή από την 

Πνευματικότητα», ωστόσο η συσχέτιση είναι χαμηλή και για τους δύο παράγοντες. 

Αντίθετα αποτελέσματα για την «Επιρροή από την Πνευματικότητα» εμφανίζονται 

στις έρευνες των  Van Hook (2013) και Pargament & Brandt (1998) σύμφωνα με 

τις οποίες όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο πιο έντονη είναι η επιρροή από την 

πνευματικότητα, διότι οι άνθρωποι μεγαλώνοντας συνειδητοποιούν την ευπάθειά 

τους και η Θρησκεία τους προσφέρει λύσεις με τη μορφή της πνευματικής 

υποστήριξης, καθώς και εξηγήσεις για σημαντικά και αξεπέραστα προβλήματα της 

ζωής. Το σύνολο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας φαίνεται στην παρούσα έρευνα να 

μην σχετίζεται με την ηλικία ούτε με τα χρόνια προϋπηρεσίας. Παρόμοια 

αποτελέσματα έδωσε και η έρευνα της Σιούρλα (2018). Αντίθετα είναι τα 

αποτελέσματα άλλων ερευνών, όπου η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας έχουν 

υψηλή θετική συσχέτιση με την ψυχική ανθεκτικότητα (Day & Gu, 2010. 

Lundman, Strandberg, Eisemann, Gustafson & Brulin, 2007. Le Cornu, 2013. 

Pearce & Morrison, 2011. Southwick et al. 2014).  Αυτό είναι αυτονόητο διότι οι 

εμπειρίες που αποκτώνται με το πέρασμα της ηλικίας και τα χρόνια υπηρεσίας 

αυξάνουν τις ικανότητες διαχείρισης περίπλοκων και δύσκολων καταστάσεων στον 

εργασιακό χώρο.    

 

6.3 Η σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με την Ψυχική 

Ανθεκτικότητα 

 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορά στη διερεύνηση της σχέσης της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης με την Ψυχική Ανθεκτικότητα. Συνοπτικά αξίζει να 
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σημειωθούν από την εξέταση των αποτελεσμάτων η υψηλή θετική συσχέτιση 

μεταξύ του συνόλου της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του συνόλου της 

Ψυχικής Ανθεκτικότητας, καθώς και η υψηλή θετική συσχέτιση με τον παράγοντα 

«Προσωπικές ικανότητες και επιμονή». Για τους υπόλοιπους παράγοντες, οι 

συσχετίσεις εμφανίζονται μέτριες και χαμηλές θετικές. Ιδιαίτερα για τον 

παράγοντα «Επιρροή από την Πνευματικότητα» διαπιστώνεται ότι υπάρχει χαμηλή 

θετική συσχέτιση μόνον με τους δύο πρώτους παράγοντες της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης, δηλαδή με την «Αισιοδοξία –Ρύθμιση της διάθεσης» και τη 

«Διαχείριση πληροφοριών για συναισθήματα που αφορούν τον εαυτό». Το 

αξιοπρόσεκτο στα αποτελέσματα, όσον αφορά τη συνάφεια μεταξύ της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, είναι η χαμηλή 

θετική συσχέτιση μεταξύ του τέταρτου παράγοντα της ΨΑ «Κοινωνικές δεξιότητες 

και υποστήριξη από τους συναδέλφους» με τον τέταρτο παράγοντα της Σ.Ν. 

«Ρύθμιση και χρησιμοποίηση συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων» στη 

σχέση των οποίων θα αναμενόταν υψηλότερη θετική συσχέτιση, εφόσον, με βάση 

την θεωρητική τεκμηρίωση, η κοινωνική υποστήριξη εξασφαλίζεται μέσω της 

ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων και καλών διαπροσωπικών σχέσεων, οι οποίες 

διευκολύνονται μέσω της συναισθηματικής αλληλεπίδρασης (Saklofske et al., 

2012. Sieppel, 2015), και λόγω του ότι το χτίσιμο των σχέσεων με τους 

συναδέλφους και η δημιουργία δικτύων υποστήριξης που δρουν προστατευτικά για 

το άτομο επιβάλλει ικανοποιητική συναισθηματική αλληλεπίδραση. Άρα η 

ρύθμιση και η χρησιμοποίηση των συναισθημάτων (του εαυτού και των άλλων) 

είναι ικανότητα απαραίτητη για την ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων 

που δρουν υποστηρικτικά.   Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η χαμηλή συνάφεια που 

παρατηρείται στον παράγοντα «Επιρροή από την Πνευματικότητα», η οποία, αν 

και στατιστικά σημαντική στους δύο πρώτους παράγοντες, αδυνατίζει αρκετά τα 

ευρήματα διότι αλληλεπιδρά σε χαμηλό βαθμό μόνον με την «Αισιοδοξία –ρύθμιση  

της διάθεσης» και τη «διαχείριση των συναισθημάτων που αφορούν τον εαυτό» 

όπως και στις έρευνες των  Park  (2017) και  Schneider (2018). Στην παρούσα 

έρευνα δεν εμφανίζεται να σχετίζεται η πνευματικότητα με τους παράγοντες που 

αφορούν στη διαχείριση, τη ρύθμιση και τη χρησιμοποίηση των συναισθημάτων 

των άλλων, αντίθετα με ό,τι  υποστηρίζουν οι προηγούμενες έρευνες.    
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6.4 Η προβλεπτική ικανότητα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

για την Ψυχική Ανθεκτικότητα  

 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αφορά στην εξέταση της προβλεπτικής ισχύος της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των δημογραφικών παραγόντων για την Ψυχική 

Ανθεκτικότητα και τους παράγοντές της.  Οι τρεις παράγοντες της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική επίδραση 

στο σύνολο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντές 

της σε ποσοστό περίπου 37% και είναι η «Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης», η 

«Διαχείριση πληροφοριών για τα συναισθήματα των άλλων»  και η «Διαχείριση 

πληροφοριών για τα συναισθήματα που αφορούν τον εαυτό» με την «Αισιοδοξία 

και ρύθμιση της διάθεσης» (Beta=.347) να έχει τριπλάσια σχεδόν προβλεπτική ισχύ 

από τις υπόλοιπες. Στατιστικά σημαντική ισχύ και προβλεπτικότητα σε ποσοστό 

περίπου 42%. στον παράγοντα «Προσωπικές ικανότητες και επιμονή» αποτελούν η 

«Ρύθμιση και χρησιμοποίηση του συναισθήματος» με τριπλάσια ικανότητα 

επίδρασης, ακολουθεί η  «Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης» με διπλάσια ισχύ, 

και τέλος η «Διαχείριση πληροφοριών για τα συναισθήματα των άλλων». Ο 

παράγοντας της Ψυχικής Ανθεκτικότητας «Επιρροή από την Πνευματικότητα» 

φάνηκε από τα αποτελέσματα ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί από τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές της Συναισθηματικής Νοημοσύνης παρά μόνον κατά 11% από τον 

παράγοντα «Διαχείριση πληροφοριών για τα συναισθήματα που αφορούν τον 

εαυτό» (Park, 2017. Schneider, 2018) Ο παράγοντας «Οικογενειακή συνοχή»  

ερμηνεύεται κατά 17% από τις ανεξάρτητες μεταβλητές «Αισιοδοξία και ρύθμιση 

της διάθεσης» και  «Διαχείριση πληροφοριών για τα συναισθήματα των άλλων». Η 

«Αισιοδοξία και ρύθμιση της διάθεσης» έχει σχεδόν τριπλάσια ισχύ επίδρασης 

στον παράγοντα «Οικογενειακή συνοχή» από τον άλλο προβλεπτικό παράγοντα. 

Το 15% του παράγοντα «Κοινωνικές δεξιότητες –υποστήριξη από συναδέλφους» 

ερμηνεύεται από την ανεξάρτητη μεταβλητή «Αισιοδοξία και ρύθμιση της 

διάθεσης», η οποία έχει σχεδόν τριπλάσια ισχύ επίδρασης, ενώ προβλέπεται 

αρνητικά από τον παράγοντα «Ρύθμιση και χρησιμοποίηση του συναισθήματος». 

Τέλος, το σύνολο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική επίδραση με ποσοστό 62% και αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα 

στο σύνολο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας (Armstrong, Galligan & Critchley, 2011. 
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Aydogdu, Celik, & Eksi, 2017. Magnano, Craparo & Paolino, 2016. Maulding et 

al., 2012.)  Όσον αφορά την «Οικογενειακή κατάσταση», αποτελεί αρνητικό 

προβλεπτικό παράγοντα για την Ψυχική Ανθεκτικότητα για όσους δεν έχουν 

συμβιωτική σχέση. Συνεπώς, οι έγγαμοι προβλέπεται να εμφανίσουν υψηλότερα 

επίπεδα Ψυχικής Ανθεκτικότητας. «Φύλο», «Ηλικία», «Έτη προϋπηρεσίας» και 

«Επίπεδο σπουδών» δεν αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας στην παρούσα έρευνα. 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Τα ευρήματα της έρευνας υπογραμμίζουν τη σημασία της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης των Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολείων όλων των βαθμίδων 

Εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση των αντίξοων καταστάσεων στον εργασιακό τους 

χώρο.  

 Όσο αυξάνεται η Συναισθηματική Νοημοσύνη τους, τόσο αυξημένη είναι 

και η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τα συναισθήματα στη διαχείριση και 

επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινότητα, στην ανάπτυξη 

της Ψυχικής τους Ανθεκτικότητας και εν τέλει στην διατήρηση της ψυχικής τους 

υγείας και ευημερίας, τόσο της δικής τους όσο και των μελών της σχολικής 

κοινότητας με τους οποίους συναλλάσσονται και αλληλεπιδρούν καθημερινά. 

(Armstrong, Galligan & Critchley, 2011. Di Fabio & Saklofske, 2014. Saklofske et 

al., 2012).  Επίσης, ο συνδυασμός ύπαρξης υψηλής Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

και επαρκούς βαθμού Ψυχικής Ανθεκτικότητας  στο πρόσωπο του Διευθυντή 

Σχολείου μπορεί προβλεπτικά να λειτουργήσει ως παράγοντας επιτυχίας και 

αποτελεσματικότητας στη διοίκηση του σχολείου, καθώς οι δυο αυτές ικανότητες 

αποτελούν δείκτη ποιότητας των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών 

της σχολικής κοινότητας, του καλού σχολικού κλίματος και κουλτούρας και των 

υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. (Maulding et al. 2012). Ένας ψυχικά 

ανθεκτικός Διευθυντής ή Διευθύντρια, με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, έχει 

τη δύναμη να επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά και την απόδοση των 

ανθρώπων γύρω του και να παρέχει την εγγύηση ότι σε ενδεχόμενες δυσκολίες και 
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στρεσογόνες καταστάσεις, μπορεί  να λειτουργήσει προστατευτικά για τη σχολική 

μονάδα που διοικεί και να την επαναφέρει γρήγορα στην αρχική κανονική 

λειτουργία της.  

 Προκειμένου οι Διευθυντές να παρουσιάζουν όλο και πιο συναισθηματικά 

ευφυείς συμπεριφορές κατά τη διαχείριση και αντιμετώπιση των δυσκολιών στον 

χώρο του σχολείου, προτείνεται η βελτίωση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης  (Cherniss, 2000b. Cherniss & Adler, 2000. 

Πλατσίδου, 2015. Slaski & Cartwright, 2003). Επίσης προτείνεται o σχεδιασμός 

και η εφαρμογή νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης με στόχο τη συνδυαστική 

ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης των 

πληροφοριών που αφορούν τα συναισθήματα σε επείγουσες καταστάσεις, 

αποκλειστικά για τον τομέα της Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε ζητήματα που 

αφορούν την Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία και τις αντιξοότητες που 

αντιμετωπίζουν οι Διευθυντές στα σχολεία τους.  

 Για τον λόγο αυτό προτείνεται η διενέργεια περαιτέρω ερευνών για τη 

διάκριση των παραγόντων επικινδυνότητας στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπ/σης, τη διάκριση του επιπέδου Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας των Δ/ντών των δύο βαθμίδων, και τη διαφοροποίηση των 

παραγόντων επικινδυνότητας στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, με 

απώτερο στόχο τη διερεύνηση των αναγκών για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης, 

προετοιμασίας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης αντίξοων και στρεσογόνων 

καταστάσεων στα Σχολεία.  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

“ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ” 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 

 

Ερωτηματολόγιο 

Έρευνας για τη σχέση Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Ψυχικής Ανθεκτικότητας των 

Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  

      Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος μιας εμπειρικής έρευνας η οποία έχει στόχο να 

εξετάσει τη σχέση των συναισθηματικών δεξιοτήτων των Διευθυντών Εκπαιδευτικών Οργανισμών 

με την ψυχική ανθεκτικότητά τους στον χώρο εργασίας. Για τον σκοπό αυτό χρειάζομαι τη 

συνδρομή όσων διατελούν (ή έχουν διατελέσει την τελευταία 10ετία) σε διευθυντική θέση 

Εκπαιδευτικού Οργανισμού κάθε βαθμίδας και τους παρακαλώ να απαντήσουν με ειλικρίνεια στις 

ερωτήσεις, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. 

     Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 15 λεπτά. 

Διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία των απαντήσεων και τα συλλεγόμενα στοιχεία θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς λόγους. Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να 

απευθύνεστε στην κα Ροδά Παρασκευή (ell17031@uom.edu.gr). Μετά την ολοκλήρωση της 

έρευνας θα εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία, εφόσον επιθυμείτε, θα σας γνωστοποιηθούν. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο σας και τη συμβολή σας στην 

πραγματοποίηση αυτής της έρευνας. 
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Α΄ Μέρος (Δημογραφικά στοιχεία) 

1. Φύλο  

ΑΝΔΡΑΣ                                      ΓΥΝΑΙΚΑ 

2. Ηλικία (αριθμητικά)  
 

Η απάντησή σας 

 

3. Χρόνια προϋπηρεσίας σε διευθυντική θέση Εκπαιδευτικού Οργανισμού   

 

Η απάντησή σας αριθμητικά 

 

4. Οικογενειακή κατάσταση  

 

ΑΓΑΜΟΣ/Η                ΕΓΓΑΜΟΣ/Η               ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η              ΧΗΡΟΣ/Α 

 

 

5. Βασικές επαγγελματικές σπουδές  

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ              

 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

 

ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ /ΤΕΙ      

 

ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   

 

ΑΛΛΟ 

 

6. Άλλες σπουδές  

 

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ 

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. 

 

ΑΛΛΟ 

7. Γεωγραφικό Διαμέρισμα  

 

ΘΡΑΚΗ 

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
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ΗΠΕΙΡΟΣ 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

 

ΚΡΗΤΗ 

 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 

 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 

 

8. Νομός (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)  

…………………………………………………… 

Η απάντησή σας 

 

9. Εκπαιδευτικός Οργανισμός  

 

ΛΥΚΕΙΟ   

  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

  

ΑΛΛΟ 

 

10. Περιοχή 

  

ΑΣΤΙΚΗ   

   

ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ/ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 
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Β΄ Μέρος (Συναισθηματική Νοημοσύνη) 

 

Στα παρακάτω, παρουσιάζεται μια σειρά από προτάσεις στις οποίες παρακαλούμε να 

δηλώσετε κατά πόσο ισχύουν για εσάς προσωπικά, κυκλώνοντας έναν αριθμό από το 1 έως το 4, 

σύμφωνα με την παρακάτω αντιστοιχία: 0 = Δεν ισχύει καθόλου 1= Ισχύει ελάχιστα 2= Ισχύει 

μέτρια 3= Ισχύει αρκετά 4= Ισχύει πολύ 

 

1. Ξέρω πότε να μιλώ για τα προσωπικά μου προβλήματα σε άλλα άτομα  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

2. Όταν συναντώ εμπόδια, φέρνω στο νου μου τις φορές που συνάντησα παρόμοια εμπόδια και 

τα ξεπέρασα  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

3. Προσδοκώ ότι θα τα πάω καλά στα περισσότερα πράγματα με τα οποία καταπιάνομαι  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

4. Εύκολα με εμπιστεύονται οι άλλοι άνθρωποι  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

5. Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ τα μη λεκτικά μηνύματα των άλλων ανθρώπων  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

6. Ορισμένα κρίσιμα γεγονότα στη ζωή μου με έκαναν να επαναξιολογήσω τι είναι πράγματι 

σημαντικό και τι όχι  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

7. Όταν αλλάζει η διάθεσή μου, βλέπω μπροστά μου νέες δυνατότητες  

   Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

8. Τα συναισθήματα είναι από τα πράγματα που κάνουν τη ζωή μου να αξίζει τον κόπο  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

9. Έχω επίγνωση των συναισθημάτων μου την ώρα που τα βιώνω 

     Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

10. Περιμένω ότι θα μου συμβούν καλά πράγματα  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

11. Μου αρέσει να μοιράζομαι με τους άλλους τα συναισθήματα μου  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

12. Όταν βιώνω ένα θετικό συναίσθημα, ξέρω τον τρόπο να το κάνω να διαρκεί  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

13. Διοργανώνω εκδηλώσεις που οι άλλοι απολαμβάνουν 

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

14. Επιδιώκω δραστηριότητες που με κάνουν να χαίρομαι 

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

15. Έχω επίγνωση των μη λεκτικών μηνυμάτων που στέλνω στους άλλους 

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

 



 

110 

 

16. Παρουσιάζω τον εαυτό μου με ένα τρόπο που να κάνει καλή εντύπωση στους άλλους  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

17. Όταν είμαι σε καλή διάθεση, η λύση των προβλημάτων είναι για μένα εύκολη υπόθεση    

  Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

18. Κοιτάζοντας τις εκφράσεις των προσώπων τους, αναγνωρίζω τα συναισθήματα που 

νιώθουν οι άλλοι  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

19. Γνωρίζω γιατί μεταβάλλονται τα συναισθήματά μου 

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

20. Όταν είμαι σε καλή διάθεση, είμαι σε θέση να κατεβάζω νέες ιδέες  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

21. Ελέγχω τα συναισθήματά μου 

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

22. Αναγνωρίζω εύκολα τα συναισθήματά μου, την ώρα που τα βιώνω  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

23. Παροτρύνω τον εαυτό μου με το να σκέφτομαι ένα καλό αποτέλεσμα για τα έργα που έχω 

αναλάβει  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

24. Επαινώ τους άλλους όταν έχουν κάνει κάτι καλά 

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

25. Έχω επίγνωση των μη λεκτικών μηνυμάτων που οι άλλοι εκπέμπουν  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

26. Όταν κάποιο άλλο άτομο μου μιλά για ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη στη ζωή του, έχω 

σχεδόν την αίσθηση ότι συνέβη σε μένα  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

27. Όταν νιώθω μια αλλαγή στα συναισθήματά μου, έχω την τάση να κατεβάζω νέες ιδέες  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

28. Όταν αντιμετωπίζω μια πρόκληση, παραιτούμαι γιατί πιστεύω ότι θα αποτύχω 

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

29. Γνωρίζω τι νιώθουν οι άλλοι, απλά και μόνο κοιτάζοντάς τους  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

30. Βοηθώ τους άλλους να νιώσουν καλύτερα όταν είναι «στις μαύρες τους»  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

31. Όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες, επιστρατεύω κάθε καλή μου διάθεση για να βοηθήσω τον 

εαυτό μου να συνεχίσει  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

32. Μπορώ να καταλάβω τι νιώθουν οι άλλοι από τον τόνο της φωνής τους  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 

33. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω το γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται έτσι όπως αισθάνονται  

    Δεν ισχύει καθόλου        0      1       2      3      4      Ισχύει πολύ                                                 
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Γ΄ Μέρος (Ψυχική Ανθεκτικότητα) 

Στη συνέχεια, καλείστε να επιλέξετε τον βαθμό που αντιπροσωπεύει καλύτερα πόσο συμφωνείτε με 

τις ακόλουθες δηλώσεις, που περιγράφουν τρόπους αντίδρασης σε καταστάσεις που βιώσατε στο 

εργασιακό σας περιβάλλον κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Αν μία συγκεκριμένη 

κατάσταση δεν σας συνέβη πρόσφατα, απαντήστε σύμφωνα με το πώς σκέφτεστε ότι θα είχατε 

νιώσει, σύμφωνα με την παρακάτω αντιστοιχία: 0= Καθόλου αληθές, 1=Σπανίως αληθές, 

2=Μερικές φορές αληθές, 3=Συχνά αληθές, 4= Σχεδόν πάντα αληθές 

 

1. Είμαι ικανός/ή να προσαρμόζομαι όταν συμβαίνουν αλλαγές. 

    Καθόλου αληθές        0      1      2      3       4          Σχεδόν πάντα αληθές 

2. Όταν δε διαφαίνονται καθαρές λύσεις στα προβλήματά μου, η Μοίρα ή ο Θεός μπορεί να 

βοηθήσουν. 

    Καθόλου αληθές        0      1      2      3       4          Σχεδόν πάντα αληθές 

3. Είτε καλώς, είτε κακώς, πιστεύω ότι τα περισσότερα πράγματα έχουν λόγο που συμβαίνουν. 

    Καθόλου αληθές        0      1      2      3       4          Σχεδόν πάντα αληθές 

4. Υπό καθεστώς πίεσης, παραμένω συγκεντρωμένος/η και σκέφτομαι καθαρά.  

    Καθόλου αληθές        0      1      2      3       4          Σχεδόν πάντα αληθές 

5. Προτιμώ να αναλαμβάνω την ευθύνη στη λύση προβλημάτων παρά να αφήνω άλλους να 

λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις.  

    Καθόλου αληθές        0      1      2      3       4          Σχεδόν πάντα αληθές 

6. Δεν απογοητεύομαι εύκολα από την αποτυχία. 

    Καθόλου αληθές        0      1      2      3       4          Σχεδόν πάντα αληθές 

7. Θεωρώ τον εαυτό μου ως δυνατό άτομο όταν αντιμετωπίζω τις προκλήσεις και τις 

δυσκολίες της ζωής.  

    Καθόλου αληθές        0      1      2      3       4          Σχεδόν πάντα αληθές 

8. Μπορώ να λαμβάνω μη δημοφιλείς ή δύσκολες αποφάσεις που επηρεάζουν άλλα άτομα, αν 

είναι απαραίτητο.  

    Καθόλου αληθές        0      1      2      3       4          Σχεδόν πάντα αληθές 

9. Είμαι σε θέση να χειρίζομαι δυσάρεστα ή επίπονα συναισθήματα όπως λύπη , φόβο ή θυμό.  

    Καθόλου αληθές        0      1      2      3       4          Σχεδόν πάντα αληθές 

10. Όταν αντιμετωπίζεις τα προβλήματα της ζωής κάποιες φορές πρέπει να ενεργείς 

διαισθητικά χωρίς να ξέρεις γιατί.  

    Καθόλου αληθές        0      1      2      3       4          Σχεδόν πάντα αληθές 

11. Μου αρέσουν οι προκλήσεις.  

    Καθόλου αληθές        0      1      2      3       4          Σχεδόν πάντα αληθές 

12. Προσπαθώ να πετυχαίνω τους στόχους μου, όσα εμπόδια και να αντιμετωπίζω.  

    Καθόλου αληθές        0      1      2      3       4          Σχεδόν πάντα αληθές 

Τώρα, αναλογιστείτε το πώς αισθάνεστε συνήθως, πώς νιώθετε τον τελευταίο μήνα, τι 

σκέφτεστε και αισθάνεστε για τον εαυτό σας και για τους σημαντικούς ανθρώπους που έχετε 
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γύρω σας και, έπειτα, κυκλώστε τον αριθμό που βρίσκεται πλησιέστερα στη δήλωση που θεωρείτε 

ότι σας περιγράφει καλύτερα. 

13. Στον επαγγελματικό μου χώρο απολαμβάνω να είμαι… 

…μαζί με άλλους ανθρώπους       1     2     3     4     5       … μόνος/η μου 

14. Οι νέες φιλίες στον επαγγελματικό μου χώρο είναι κάτι … 

… που κάνω εύκολα    1     2     3     4     5       … στο οποίο αντιμετωπίζω δυσκολία 

15. Το να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους στο χώρο εργασίας μου είναι κάτι…  

…δύσκολο για μένα   1     2     3     4     5       … στο οποίο είμαι καλός/ή 

16. Όταν είμαι με άλλους ανθρώπους στη δουλειά μου… 

… γελάω εύκολα   1     2     3     4     5        …σπάνια γελάω 

17. Η αντίληψη της οικογένειάς μου για το τι είναι σημαντικό στη ζωή είναι…  

…αρκετά διαφορετική από τη δική μου  1     2     3     4     5       …παρόμοια με τη δική μου 

18. Αισθάνομαι … 

…πολύ χαρούμενος/η        1     2     3     4     5       …πολύ δυστυχισμένος/η                                                     

με την οικογένειά μου                                             με την οικογένειά μου 

19. Η οικογένειά μου χαρακτηρίζεται από…  

…έλλειψη συνοχής      1     2     3     4     5       …  υγιή συνοχή 

20. Σε δύσκολες περιόδους η οικογένειά μου … 

…διατηρεί μια θετική προοπτική    1     2     3     4     5       …  βλέπει το μέλλον  

για το μέλλον       ζοφερό 

21. Όταν αντιμετωπίζει άλλους ανθρώπους, η οικογένειά μου λειτουργεί για τα μέλη της … 

…μη υποστηρικτικά    1     2     3     4     5       …με πίστη/αφοσίωση 

ο ένας με τον άλλον                                                  ο ένας προς τον άλλον  

22. Στην οικογένειά μου μας αρέσει να … 

…κάνουμε πράγματα      1     2     3     4     5       … κάνουμε πράγματα μαζί 

ο καθένας μόνος του 

23. Μέσα στο εργασιακό μου περιβάλλον μπορώ να συζητήσω προσωπικά θέματα με … 

…κανέναν     1     2     3     4     5       … τους συναδέλφους μου 

24. Οι δεσμοί ανάμεσα σε μένα και τους συναδέλφους μου είναι…  

…αδύναμοι   1     2     3     4     5        …δυνατοί 

25. Μέσα στο χώρο του σχολείου λαμβάνω υποστήριξη από… 

…τους συναδέλφους μου    1     2     3     4     5       …κανέναν 

26. Όταν χρειάζεται … 

…δεν έχω κανέναν συνάδελφο    1     2     3     4     5       … υπάρχει πάντα κάποιος  

που να μπορεί να με βοηθήσει                               συνάδελφος που μπορεί να με βοηθήσει     

                         

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας  


