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και της Δια Βίου Μάθησης»  στην κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» 

εκπονήθηκε η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.). Επιδιώκει να 

μελετήσει τα επίπεδα της ΣΝ, των στυλ ΔΣ και τη σχέση που μπορεί να έχουν μεταξύ 

τους σε διευθυντές/ριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέ-

ρειας ΑΜΘ. Μελέτες έχουν δείξει πως, για να αναπτυχθεί ένας οργανισμός, χρειάζεται 

αποτελεσματική διοίκηση και εμπνευσμένη ηγεσία. Οι ηγέτες που έχουν υψηλό επίπεδο 

ΣΝ έχει αποδειχθεί πως λειτουργούν αποτελεσματικότερα, τόσο στον τομέα της επικοι-

νωνίας και τις σχέσεις τους με τους υφισταμένους τους, όσο και στην επαγγελματική 

ικανοποίηση των τελευταίων. Επιπλέον, οι συγκρούσεις είναι μέρος της καθημερινότη-

τας ενός ηγέτη και η διαχείρισή τους είναι θεμελιώδης για την πορεία ενός οργανισμού. 

Η σωστή διαχείριση έχει ευεργετικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα του οργανισμού και 

κατ’ επέκταση στην ηγεσία του αλλά και στην ικανοποίηση των υφισταμένων, καθώς 

βιώνουν κλίμα συνεργασίας και κατανόησης. Ειδικά στο σχολείο, όπου ανακύπτουν 

συγκρούσεις με μαθητές, με γονείς και με εκπαιδευτικούς, τόσο η ΣΝ, όσο και η υιοθέ-

τηση κατάλληλων στυλ ΔΣ είναι απαραίτητα εφόδια για επιτυχημένο/η διευθυντή/ρια. 

Είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα ερευνάται η σχέση της ενδοπροσωπικής 

και της διαπροσωπικής ΣΝ με τη διαχείριση των συγκρούσεων από διευθυντές/ντριες 

σχολείων. Ως στελέχη της εκπαίδευσης, οι διευθυντές/ντριες πρέπει να διαθέτουν υψη-

λά επίπεδα ΣΝ, αλλά και να εφαρμόζουν στυλ διαχείρισης συγκρούσεων, όπως ενσω-

μάτωσης και συμβιβασμού, που να προάγουν τη συνεργασία και το καλό κλίμα στο χώ-

ρο του σχολείου. Στόχος της εργασίας είναι τόσο η εκτίμηση του επιπέδου των παρα-

πάνω παραγόντων, όσο και η ανάδειξη της σημασίας τους· να προτείνει για τους διευ-

θυντές/ντριες, παλιούς και νέους, την επιμόρφωση με στόχο την ανάπτυξη της ΣΝ αλλά 

και την υιοθέτηση αποδοτικών στυλ ΔΣ. Οι τελευταίες ικανότητες είναι απαραίτητες 

και θα έπρεπε να γίνουν μέρος του τρόπου επιλογής στελεχών. 
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Περίληψη 

Η θέση ενός διευθυντικού στελέχους σε μια σχολική μονάδα απαιτεί διαχείριση των 

συγκρούσεων (ΔΣ) με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους. Σε 

στιγμές κρίσης, ένας διευθυντής/ντρια αντιμετωπίζει μια κατάσταση από την οποία 

πρέπει να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη και να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες.  Απαραί-

τητη προϋπόθεση αποτελεσματικής ηγεσίας κατά τη σύγκρουση είναι η υιοθέτηση της 

ενσωμάτωσης, του πιο αποδοτικού στυλ ΔΣ. Σύμφωνα με την ερευνητική μας υπόθεση, 

εφόσον η σύγκρουση είναι πηγή συναισθημάτων, όποιος/α έχει υψηλότερη ενδοπροσω-

πική ή/και διαπροσωπική συναισθηματική νοημοσύνη (ΣΝ) θα είναι πιο ενεργός ακρο-

ατής και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα με μεγαλύτερη επιτυχία. Στην παρούσα με-

λέτη συμμετείχαν 103 διευθυντές/ντριες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι οποίοι συμπλήρωσαν το S-PEC (Mikolajczak, Brasseur, και Fantini-

Hauwel, 2014) για τη μέτρηση της ΣΝ και το ROCI-II (Rahim, 1983) για τη μέτρηση 

του στυλ ΔΣ. Τα αποτελέσματα, σε αντιστοιχία με προηγούμενες έρευνες, έδειξαν ότι η 

υψηλή ενδοπροσωπική και διαπροσωπική ΣΝ συσχετίζονται θετικά με την ενσωμάτω-

ση. Η ενδοπροσωπική ΣΝ συσχετίζεται περισσότερο με την ενσωμάτωση και είναι ση-

μαντικός παράγοντας πρόβλεψής της σε αντίθεση με τη διαπροσωπική ΣΝ. Επίσης, η 

αναγνώριση, η κατανόηση και η ρύθμιση των συναισθημάτων καθώς και η ολική ΣΝ 

έχουν θετική συσχέτιση την ενσωμάτωση. Mόνο η αναγνώριση και κατανόηση μπο-

ρούν να προβλέψουν την ενσωμάτωση. Η εκπαιδευτική βαθμίδα των διευθυ-

ντών/ντριών σχετίζεται και μπορεί να προβλέψει το στυλ αποφυγής. Το συμβιβαστικό 

στυλ δεν συσχετίζεται με την ΣΝ. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν το συμβιβαστικό στυλ 

περισσότερο από τους άντρες. 

Λέξεις  – κλειδιά: διαχείριση συγκρούσεων, συναισθηματική νοημοσύνη, ενδοπροσω-

πική συναισθηματική νοημοσύνη, διαπροσωπική συναισθηματική νοημοσύνη, διευθυ-

ντές/ντριες σχολείων 
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Abstract 

The position of a principal in a school unit requires conflict management (CM) 

with teachers, students and their parents. In moments of crisis, a principal faces a situa-

tion from which he has to maximize the benefits and minimize losses. A prerequisite for 

effective leadership during conflict is the use of integrating style, the most efficient CM 

style. According to our research case, since conflict is a source of emotions, a principal 

with high interpersonal and / or intrapersonal emotional intelligence (EI) will be a more 

active listener and will be solving problems more successfully . 103 primary and sec-

ondary school principals were involved in this study, who completed S-PEC (Mikola-

jczak κ.ά., 2014) to measure emotional intelligence and ROCI-II (Rahim, 1983) to 

measure conflict management styles. The results, in line with previous research, have 

shown that high interpersonal and intrapersonal EI is positively correlated with integrat-

ing style. Intrapersonal EI is more related and is an important predictor to integrating 

style in contrast to interpersonal EI. Also, identification, understanding and regulation 

of emotions as well as total EI have positive correlation with integrating style. Only 

identification and understanding can predict integrating style. The educational level of 

principals is related and can predict the avoiding style. Compromising style is not relat-

ed to EI. Women use compromising style more than men. 

Keywords: conflict management, emotional intelligence, intrapersonal emotional intel-

ligence, interpersonal emotional intelligence, principals 
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Κατάλογος Σχημάτων 

Σχήμα 1 Μοντέλο δύο διαστάσεων στυλ διαχείρισης διαπροσωπικών συγκρούσεων 10 
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1. Εισαγωγή 

Στο σχολικό περιβάλλον, όπως και σε κάθε οργανισμό, οι σχέσεις που αφορούν 

τα εμπλεκόμενα μέρη αντιμετωπίζουν προκλήσεις καθημερινά. Η διεύθυνση, οι εκπαι-

δευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς έρχονται καθημερινά σε επαφή, άλλοτε συνεργατική 

και άλλοτε συγκρουσιακή. Ο Pondy (1967) αντιλαμβάνεται τη σύγκρουση ως μια δυ-

ναμική διαδικασία που υποβόσκει στην οργανωσιακή συμπεριφορά. Είναι αναμενόμε-

νο, λοιπόν, τα άτομα που εμπλέκονται σε οργανώσεις να υπόκεινται σε διαμάχη, είτε 

συνειδητά είτε ασυνείδητα, και ο αντίκτυπος της σύγκρουσης είναι αναπόφευκτος, είτε 

θετικός είτε αρνητικός (Jehn, 1997). Καθήκον της διεύθυνσης είναι να αντιμετωπίζει τις 

καταστάσεις αυτές με γνώμονα τη συνεργασία και την καλή πίστη. Να προσπαθεί όχι 

απλά να εκτονώσει τη σύγκρουση, αλλά και να βγάλει θετικά πράγματα από αυτή. Έ-

τσι, οι συγκρούσεις σε οργανισμούς, εάν τις διαχειριστούν σωστά, μπορούν να δώσουν 

καλύτερα αποτελέσματα σε έναν οργανισμό (Brown, 1983). Μέσω των συγκρούσεων, 

ένας οργανισμός έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την ποιότητα της λήψης αποφάσεων, 

της δημιουργικότητας και της απόδοσης (Jehn, 1997· Tjosvold, 1998). 

Η σύγκρουση εκδηλώνεται, όταν υπάρχουν πραγματικές ή αντιληπτές διαφορές 

που ανακύπτουν σε οργανωσιακές συνθήκες και προκαλούν το συναίσθημα ως συνέ-

πεια (Kolb και Putnam, 1992). Η ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων του εαυ-

τού και των άλλων από τα εμπλεκόμενα μέρη καθορίζει τόσο την εξέλιξη της σύγκρου-

σης, όσο και την επιτυχή ή όχι επίλυσή της. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ο το-

μέας της ψυχολογίας που περιλαμβάνει και περιγράφει τις προηγούμενες έννοιες. Σύμ-

φωνα με τον Goleman (2000), οι πιο αποτελεσματικοί ηγέτες έχουν υψηλό επίπεδο συ-

ναισθηματικής νοημοσύνης. Οι Caruso, Mayer και Salovey (όπως αναφέρεται στις 

Mandell και Pherwani, 2003) υποστηρίζουν επίσης πως η συναισθηματική νοημοσύνη 

ανήκει στις κοινωνικές δεξιότητες ενός ηγέτη και γι’ αυτό οι οργανισμοί θα πρέπει να 

εξετάσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη κατά την επιλογή και την ανάπτυξη των ηγε-

τών. 

1.1. Σκοπός και σημασία της έρευνας 

Το ζήτημα που θα απασχολήσει την παρούσα εργασία είναι η διαχείριση συ-

γκρούσεων (στο εξής ΔΣ) από τους/τις διευθυντές/ντριες σχολείων και τη σχέση της με 
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τη συναισθηματική νοημοσύνη (στο εξής ΣΝ)  τους. Σκοπός της έρευνας είναι να διε-

ρευνήσει τα επίπεδα ΣΝ στους διευθυντές/ντριες με έμφαση στις ενδοπροσωπικές και 

τις διαπροσωπικές δεξιότητες. Κατόπιν, θα μελετηθεί η προτίμησή τους ως προς το 

στυλ ΔΣ που υιοθετούν όταν αντιμετωπίσουν μια συγκρουσιακή κατάσταση. Τέλος, θα 

ελέγξουμε αν υπάρχει σχέση μεταξύ της ΣΝ και του στυλ ΔΣ. Στόχος μας είναι να ε-

λέγξουμε την υπόθεση ότι η υψηλή ΣΝ σχετίζεται με συνεργατικό στυλ ΔΣ. Όταν τα 

μέλη ενός οργανισμού χρησιμοποιούν συνεργατικό στυλ ΔΣ, επικρατεί κλίμα ευγένειας 

και προσαρμοστικότητας στον οργανισμό το οποίο φέρνει καλύτερα αποτελέσματα ως 

προς τους στόχους (Gross και Guerrero, 2000). Έτσι, αν ένας/μία διευθυντής/ντρια έχει 

υψηλή ΣΝ περιμένουμε ότι θα εφαρμόζει συνεργατικό στυλ ΔΣ. Αν η υπόθεση αυτή 

επαληθευτεί, η βελτίωση της ΣΝ των διευθυντών/ντριών, θα είχε ως αποτέλεσμα ένα 

καλύτερο κλίμα στα σχολεία και πιο ικανοποιημένους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθη-

τές και τους γονείς τους. 

Το αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας μπορεί να δώσει τροφή για σκέψη για 

την πολιτική επιλογής και ανάπτυξης στελεχών, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιω-

τικό τομέα. Η χρήση συνεργατικού στυλ ΔΣ θεωρείται σημαντική ικανότητα για 

τους/τις μελλοντικούς/ές ηγέτες/ιδες. Η ΣΝ μπορεί να γίνει παράγοντας που να διευκο-

λύνει την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας. Επιπλέον, η υψηλή ΣΝ συνδέεται με πολλά 

ηγετικά χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό, κατά τη διαδικασία επιλογής των στελεχών ενός ορ-

γανισμού θα μπορούσε να λαμβάνεται υπόψιν η ΣΝ των υποψηφίων. Επιπροσθέτως, η 

ενδυνάμωση της ΣΝ στα υπάρχοντα στελέχη των οργανισμών θα αυξήσει την ποιότητα 

της ηγεσίας. Οι σχέσεις στο χώρο εργασίας θα βελτιωθούν. Σε ένα σχολείο, η ικανοποί-

ηση των εκπαιδευτικών θα αυξηθεί μαζί με την αποδοτικότητά τους. Φυσικά, το συνερ-

γατικό κλίμα στο σχολείο επηρεάζει θετικά τους μαθητές και τους γονείς που τους υπο-

στηρίζουν. Το καλό σχολικό κλίμα εδραιώνεται και το εκπαιδευτικό έργο γίνεται πλου-

σιότερο. Η κοινωνία, τέλος, απολαμβάνει τα οφέλη από τις προσπάθειες της σχολικής 

κοινότητας. 

1.2. Διάρθρωση της έρευνας 

Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος που επιλέξαμε να διαπραγματευτούμε το 

ζήτημα που μας ενδιαφέρει, η έρευνα είναι δομημένη ως ακολούθως: 
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Το πρώτο μέρος αφιερώνεται στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας. Το πρώτο 

σκέλος της βιβλιογραφικής επισκόπησης πραγματεύεται το πλαίσιο των συγκρούσεων. 

Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζεται η έννοια της σύγκρουσης και διακρίνονται τα είδη των 

συγκρούσεων σε ό,τι αφορά τα μέρη που εμπλέκονται αλλά και τις αιτίες που μπορεί να 

προκαλέσουν συγκρούσεις. Στη συνέχεια, προσπαθούμε να δείξουμε ότι η σύγκρουση 

δεν πρέπει να φέρνει αρνητικούς συνειρμούς, αλλά να προσλαμβάνεται ως πρόκληση 

για βελτίωση. Θα ακολουθήσει η περιγραφή των μοντέλων που αναπτύχθηκαν για να 

περιγράψουν τη ΔΣ και τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολ-

λές έρευνες στο παρελθόν και μετρούν την προτίμηση στο στυλ ΔΣ. Τελειώνοντας το 

πρώτο σκέλος, θα καταδείξουμε τη σημασία της διαχείρισης των συγκρούσεων από η-

γετικά στελέχη οργανισμών και τη σχέση τους μέσα από έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

στο παρελθόν. 

Το δεύτερο σκέλος της βιβλιογραφικής επισκόπησης εξετάζει σε βάθος την έν-

νοια της ΣΝ. Γίνεται σύντομη αναφορά στα μοντέλα ΣΝ του Goleman (2000), του Bar-

On (1997), των Petrides και Furnham (2001) και της Mikolajczak (2009) που έχουν α-

πασχολήσει την επιστημονική βιβλιογραφία. Φυσικά, θα γίνει λεπτομερής αναφορά στο 

μοντέλο των Mayer, Salovey και Caruso αλλά και σ’ αυτό των Mikolajczak, 

Quoidbach, Kotsou, Nelis που βασίζεται στο προηγούμενο, με αφορμή το γεγονός ότι 

το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της ΣΝ βασίζεται στο μοντέλο τους. 

Θα περιγράψουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μετρηθεί η ΣΝ και θα ανα-

φέρουμε πληθώρα εργαλείων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε έρευνες. Στο τέλος του δεύ-

τερου σκέλους, θα επισημάνουμε τη σημασία της ΣΝ στην άσκηση της ηγεσίας μέσα 

από έρευνες που καταδεικνύουν τη σχέση της ΣΝ με την αποτελεσματικότητα του/της 

ηγέτη/ιδας. Στο τρίτο σκέλος της επισκόπησης, θα διερευνήσουμε τη σχέση συναισθή-

ματος και σύγκρουσης και θα παρουσιάσουμε αποτελέσματα ερευνών που συνδέουν τη 

ΣΝ με τη ΔΣ. 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά το ερευνητικό σκέλος της εργασίας. 

Πρώτα, διατυπώνονται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, Στη συνέχεια, καταγράφο-

νται τα ερευνητικά ερωτήματα αλλά και οι υποθέσεις που θα απασχολήσουν την  έρευ-

να. Στο επόμενο βήμα, περιγράφεται η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε και 

γίνεται λεπτομερής αναφορά στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Κατόπιν, γίνεται 
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αναφορά στο δείγμα της έρευνας, στα αποτελέσματα της έρευνας και, τέλος, απαντώ-

νται οι ερευνητικές υποθέσεις με τη σειρά που διατυπώθηκαν. 

Τέλος, θα γίνει η Συζήτηση των αποτελεσμάτων. Γίνεται σύγκριση με τα αποτε-

λέσματα των αντίστοιχων ερευνών της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Κατόπιν, αναφέ-

ρονται τομείς της διοίκησης ενός οργανισμού, όπου μπορούν να αξιοποιηθούν τα ευρή-

ματα, αλλά και παραδείγματα αλλαγών στις πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν 

πρακτικά. Προτείνονται εναλλακτικές έρευνες που θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη 

γνώση της έρευνάς μας και αναφέρονται οι περιορισμοί της. 
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Α΄ Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο 

2. Συγκρούσεις 

2.1. Τι είναι η σύγκρουση; 

Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη μεταξύ των ανθρώπων (Rahim, 2001). Ο ορι-

σμός, ωστόσο, της σύγκρουσης δεν είναι ένας. Εξαρτάται από την οπτική γωνία του 

οργανωσιακού πλαισίου στο οποίο λαμβάνει χώρα η σύγκρουση. Κατά τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, η σύγκρουση είναι η κατάρρευση των τυποποιημένων μηχανισμών 

λήψης αποφάσεων (March και Simon, 1958). Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, σύγκρουση 

είναι οι πράξεις ενός ατόμου που παρεμβάλλονται και είναι ασυμβίβαστες με τις πρά-

ξεις κάποιου άλλου (Deutsch, 1973· Smith, 1966· Tjosvold, 1998). Αλλιώς, είναι η δια-

δικασία που αρχίζει, όταν ένα μέρος αντιλαμβάνεται ότι κάποιο άλλο μέρος έχει ήδη 

εμποδίσει ή πρόκειται να εμποδίσει κάποια συμφέροντά του να συμβούν (Thomas, 

1976· Wall και Callister, 1995). Οργανωσιακή σύγκρουση συμβαίνει, όταν μέλη εμπλέ-

κονται με δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με εκείνες των συναδέλφων του δικτύ-

ου τους, μέλη άλλων συλλογικών οργάνων ή μη διορισμένα άτομα που χρησιμοποιούν 

τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του οργανισμού (Roloff, Berger, και Chaffee, 1987). Σε 

προσωπικό επίπεδο, σύγκρουση είναι μορφές αντιπαραθέσεων όπως ανταγωνισμός, κύ-

ρος, αντιζηλία, διαπραγμάτευση, δολιοφθορά, εξύβριση (Walton, 1966). Όταν υπάρ-

χουν αντιληπτές ασυμβατότητες, σύγκρουση είναι μια κατάσταση ανταγωνισμού στην 

οποία τα μέρη γνωρίζουν το ασυμβίβαστο των δυνητικών μελλοντικών θέσεων και ό-

που κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να καταλάβει μια θέση που δεν συμβιβάζεται 

με τις επιθυμίες του άλλου (Boulding, 1962). Σύγκρουση, γενικά, μπορεί να χαρακτη-

ριστεί μια αλληλεπιδραστική κατάσταση, στην οποία οι συμπεριφορές ή οι στόχοι μιας 

κοινωνικής οντότητας (άτομο, ομάδα ή οργανισμό) είναι σε κάποιο βαθμό ασυμβίβα-

στες με τις συμπεριφορές ή τους στόχους κάποιας άλλης οντότητας (Rahim, 2001· 

Tedeschi, Schlenker, και Bonoma, 1973). 
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Μια σύγκρουση μπορεί να λάβει χώρα μεταξύ οντοτήτων, όπως άνθρωποι, ομά-

δες, οργανισμοί ή και χώρες. Στη μελέτη μας θα εστιάσουμε στη σύγκρουση που μπορεί 

να συναντήσει κανείς  μέσα σε έναν οργανισμό  ή αλλιώς οργανωσιακή σύγκρουση. 

Ένας οργανισμός περιλαμβάνει άτομα και ομάδες ατόμων. Ποια, όμως, μπορεί να είναι 

η πηγή της σύγκρουσης μεταξύ τους;  

Αν θέλουμε να διακρίνουμε τις συγκρούσεις ανάλογα με τα ερεθίσματα που τις 

προκαλούν, θα αναφέραμε αρχικά τη συναισθηματική σύγκρουση που αναφέρεται σε 

διαπροσωπικές σχέσεις, δηλαδή σε συγκρούσεις ατόμων λόγω ασυμβατότητας χαρα-

κτήρων, και προκαλεί συναισθήματα με ψυχολογικές διαστάσεις. Έπειτα, η εργασιακή 

σύγκρουση σχετίζεται με διαφωνία που αφορά το έργο, είτε για το τι πρέπει να γίνει ή 

για το πώς θα γίνει. Σύγκρουση συμφερόντων συμβαίνει όταν δύο μέρη στον οργανι-

σμό λειτουργούν ανταγωνιστικά, ενώ ιδεολογική σύγκρουση εμφανίζεται όταν δύο μέ-

ρη έχουν διαφορετικές αξίες.  

Τα είδη των οργανωσιακών συγκρούσεων διακρίνονται σε ενδο-οργανωσιακές 

(δηλαδή σύγκρουση εντός μιας οργάνωσης) ή δια-οργανωσιακές (δηλαδή διαφωνία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργανώσεων). Οι ενδο-οργανωσιακές συγκρούσεις μπο-

ρούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τα αντιμαχόμενα μέρη (άτομο, ομάδα) σε τέσσερα 

επίπεδα: ενδοπροσωπικές, διαπροσωπικές, ενδο-ομαδικές και δια-ομαδικές. Η μελέ-

τη μας θα εστιάσει στις διαπροσωπικές συγκρούσεις, που είναι  γνωστές και ως δυαδι-

κές συγκρούσεις. Ο όρος αναφέρεται σε διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργα-

νωσιακών μελών του ίδιου ή διαφορετικού ιεραρχικού επιπέδου. Οι μελέτες σχετικά με 

τη σύγκρουση προϊσταμένου-υφισταμένου σχετίζονται με αυτό το είδος συγκρούσεων 

(Rahim, 2001). Αυτές οι συγκρούσεις είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε. Ή μήπως 

όχι; 

2.2. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις συγκρούσεις; 

Όταν σκεφτόμαστε τη λέξη «σύγκρουση», μας έρχεται στο μυαλό μια αρνητική 

κατάσταση διαμάχης χαρακτήρων ή/και απόψεων. Θα ήταν, λοιπόν, λογικό να είναι 

επιθυμητή η αποφυγή της σύγκρουσης, ώστε η λειτουργία του οργανισμού να είναι πιο 

αποτελεσματική. Αυτή ήταν η άποψη παραδοσιακών θεωρητικών, όπως οι Mayo 

(1933) και Weber (1947), κυρίως στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα.  Στο δεύτερο μισό, 

όμως, του προηγούμενου αιώνα μια νέα γενιά επιστημόνων, όπως οι Whyte (1967) και 
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Miles (1980), υποστήριξαν πως η σύγκρουση μπορεί να ενεργοποιήσει κίνητρα και να 

φέρει ανάπτυξη σε έναν οργανισμό. Τα θετικά μιας σύγκρουσης μπορεί να είναι η ενερ-

γοποίηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, η βελτίωση στη λήψη αποφάσεων 

με την προώθηση συνεργατικών λύσεων και η ανάδειξη εναλλακτικών διαδρομών. Επι-

πλέον, τα άτομα και οι ομάδες του οργανισμού, εξαιτίας μιας σύγκρουσης, είναι δυνα-

τόν να αναζητήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε σημαντικά θέματα, να ξεκαθαρίσουν 

τις θέσεις τους και, ως εκ τούτου, να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Ωστόσο, μια σύ-

γκρουση μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα, όπως να προκαλέσει άγχος, δυσαρέ-

σκεια και επαγγελματική εξάντληση. Επιπλέον, μπορεί να δυσκολέψει την επικοινωνία 

και να διαταράξει το καλό κλίμα. Μπορεί, ακόμα, να διαλύσει σχέσεις και να μειώσει 

την απόδοση. Μπορεί να υπονομεύσει , τέλος, την αφοσίωση στους στόχους του οργα-

νισμού και να αυξήσει την αντίσταση σε αλλαγές (Rahim, 2001).  

Οι Rahim και Bonoma (1979) υποστήριξαν, όμως, πως μια περιορισμένη δόση 

σύγκρουσης, αν τη χειριστούμε εποικοδομητικά, είναι απαραίτητη για την επίτευξη και 

τη διατήρηση υψηλού επιπέδου οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Η διαχείριση των 

συγκρούσεων, ωστόσο, απαιτεί το σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών για την 

ελαχιστοποίηση των δυσλειτουργιών των συγκρούσεων και τη μεγιστοποίηση των ε-

ποικοδομητικών λειτουργιών των συγκρούσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η μάθηση 

και η αποτελεσματικότητα σε έναν οργανισμό (Rahim, 2000). Ο ίδιος (Rahim, 2001) 

θεωρεί πως πολύ λίγες συγκρούσεις μπορεί να ενθαρρύνουν τη στασιμότητα, τη με-

τριοκρατία και την αγελαία σκέψη (groupthink), αλλά οι υπερβολικές συγκρούσεις 

μπορεί να οδηγήσουν σε οργανωσιακή αποσάθρωση. Πιο συγκεκριμένα, μια μέτρια 

«δόση» εργασιακής σύγκρουσης και ελαχιστοποίησης της συναισθηματικής σύγκρου-

σης είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Jehn (1995) βρήκε πως η 

σύγκρουση για θέματα εργασίας μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην απόδοση της 

ομάδας, ενώ η σύγκρουση που αφορά διαπροσωπικές σχέσεις μειώνει την ικανοποίηση 

και την απόδοση. Ποια, λοιπόν, μπορεί να είναι η στάση ενός διευθυντή απέναντι στους 

εκπαιδευτικούς, τους γονείς ή τους μαθητές την ώρα σύγκρουσης; Υπάρχει σωστός και 

λάθος τρόπος αντιμετώπισης; 

2.3. Στυλ χειρισμού διαπροσωπικών συγκρούσεων 

Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με διάφορα στυλ 

συμπεριφοράς. Διαχρονικά, τέσσερα μοντέλα των μορφών χειρισμού διαπροσωπικών 
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συγκρούσεων σε οργανισμούς έχουν κάνει την εμφάνισή τους και έχουν ομοιότητες και 

διαφορές μεταξύ τους. Το πιο απλό μοντέλο είναι αυτό που πρότεινε πρώτος ο Deutsch 

(1949). Σε αυτό ενυπάρχουν δύο στυλ, το συνεργατικό και το ανταγωνιστικό στυλ, με 

το πρώτο να ενθαρρύνει το κλίμα συμμετοχής στις αποφάσεις, ενώ το δεύτερο να πα-

ραπέμπει σε  αυταρχικές μεθόδους διεύθυνσης και έλλειψη διάθεσης για συνεργασία.  

Πολύ αργότερα, οι Putnam και Wilson (1982) έδωσαν εμπειρικά στοιχεία βάσει 

μιας ανάλυσης παραγόντων στις ερωτήσεις του εργαλείου που δημιούργησαν, όπου υ-

ποστήριξαν ότι υπάρχουν τρεις στυλ χειρισμού διαπροσωπικών συγκρούσεων. Ονομά-

ζουν το πρώτο στυλ προσανατολισμό προς τη λύση ή αλλιώς στυλ ενσωμάτωσης γιατί 

η έκβαση της σύγκρουσης εξαρτάται από τη συνένωση απόψεων. Το δεύτερο στυλ εί-

ναι ο έλεγχος ή αλλιώς κυριαρχικό στυλ γιατί το ένα από τα δύο μέρη της σύγκρουσης 

προσπαθεί να επιβληθεί στο άλλο. Το τρίτο στυλ είναι η μη αντιπαράθεση ή αλλιώς 

στυλ αποχώρησης και εφαρμόζεται όταν ένα μέρος της σύγκρουσης αποφεύγει την α-

ντιπαράθεση και παρακάμπτει πιθανές εκρηκτικές καταστάσεις. Συγκριτικά με το μο-

ντέλο του Deutsch, έχουμε την είσοδο στο σχήμα του στυλ της αποχώρησης δηλαδή της 

μη-σύγκρουσης. 

Όχι πολύ αργότερα, ο Pruitt (1983) παρείχε εμπειρικές αποδείξεις από εργαστη-

ριακές μελέτες και υποστήριξε ότι υπάρχουν τέσσερα στυλ αντιμετώπισης των συ-

γκρούσεων: της επίλυσης προβλημάτων, της αδράνειας, το στυλ της προσφοράς και το 

ανταγωνιστικό. Αυτά τα στυλ βασίστηκαν στο δισδιάστατο μοντέλο που στον ένα άξο-

να υπάρχει το ενδιαφέρον για τον εαυτό (υψηλό ή χαμηλό) και στον άλλο το ενδιαφέ-

ρον για τους άλλους (υψηλό ή χαμηλό). Η επίλυση προβλημάτων, όπως και στο προη-

γούμενο μοντέλο, προϋποθέτει τη συνεργασία και τη συμφωνία μεταξύ των μερών της 

σύγκρουσης, η αδράνεια είναι η αναβολή της αντιπαράθεσης και η μη αντιμετώπιση 

της σύγκρουσης, το στυλ της προσφοράς είναι όπως το υποχωρητικό που περιγράψαμε 

παραπάνω στο μοντέλο των τριών στυλ ενώ το ανταγωνιστικό είναι όμοιο με το κυ-

ριαρχικό του προηγούμενου μοντέλου. 

Τα τρία προηγούμενα μοντέλα δεν έχουν μελετηθεί αρκετά, με αποτέλεσμα τα 

εμπειρικά αποτελέσματα που τα πιστοποιούν να είναι λιγοστά. Το μοντέλο που έχει με-

λετηθεί περισσότερο είναι αυτό των πέντε στυλ διαχείρισης. Οι Blake και Mouton 

(1964) παρουσίασαν πρώτοι ένα εννοιολογικό σχήμα για την ταξινόμηση των τρόπων 

(στυλ) για τον χειρισμό των διαπροσωπικών συγκρούσεων, που οδηγούν σε αντίστοι-
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χους τύπους ηγεσίας. Περιγράφουν τα πέντε στυλ αντιμετώπισης των συγκρούσεων με 

βάση τη διπλή οπτική γωνία ενός διευθυντή : ενδιαφέρον για το έργο και ενδιαφέρον 

για τους εργαζόμενους: επιτακτικό, αποχώρησης, εξομάλυνσης, επίλυσης προβλη-

μάτων και συμβιβαστικό. Στο επιτακτικό στυλ, ο διευθυντής/ντρια έχει υψηλό ενδια-

φέρον για το έργο και χαμηλό για τους υπαλλήλους. Το συναντήσαμε στα προηγούμενα 

μοντέλα ως ανταγωνιστικό ή κυριαρχικό. Στο στυλ αποχώρησης, όπως το στυλ αδρά-

νειας που είδαμε παραπάνω, υπάρχει χαμηλό ενδιαφέρον τόσο για το έργο όσο και για 

τους εργαζόμενους. Στο στυλ εξομάλυνσης, όπως στο στυλ προσφοράς, ο διευθυ-

ντής/ντρια εμφανίζει χαμηλό ενδιαφέρον για το έργο αλλά υψηλό ενδιαφέρον για τους 

υπαλλήλους. Το στυλ επίλυσης προβλημάτων δείχνει το μέγιστο ενδιαφέρον εκπλήρω-

σης του έργου αλλά και της ικανοποίησης των υπαλλήλων. Στο συμβιβαστικό στυλ εμ-

φανίζεται μέτριο ενδιαφέρον για το έργο και για τους υπαλλήλους. Το στυλ αυτό δεν 

υπάρχει στα προηγούμενα μοντέλα. 

Όπως οι Blake και Mouton (1964) εξετάζουν δύο άξονες, ο Thomas (1976) 

προσπαθώντας να ξεπεράσει το μοντέλο προϊστάμενου-υφιστάμενου και να το γενικεύ-

σει, εξετάζει τις προθέσεις ενός μέλους οποιασδήποτε σύγκρουσης στο διαφοροποιημέ-

νο δίπολο συνεργατικότητα (δηλαδή προσπάθεια να ικανοποιήσει το συμφέρον του άλ-

λου μέρους) και αυτοπεποίθηση (δηλαδή προσπάθεια να ικανοποιήσει το δικό του συμ-

φέρον). Οι συνδυασμοί των παραπάνω δύο αξόνων δημιουργούν πέντε τρόπους χειρι-

σμού των συγκρούσεων: συνεργατικού, αποφυγής, συμβιβαστικό, ανταγωνιστικό, 

εξυπηρετικό. Αν αντιπαραθέσουμε τα δύο μοντέλα, η συνεργατικότητα του μοντέλου 

του Thomas (1976) παραπέμπει στο ενδιαφέρον για τους υπαλλήλους των Blake και 

Mouton (1964) ενώ η αυτοπεποίθηση στο ενδιαφέρον για το έργο. 

Οι Rahim και Bonoma (1979), υιοθετώντας ουσιαστικά το δίπολο του Thomas, 

πρότειναν ένα παρεμφερές μοντέλο στις μορφές χειρισμού διαπροσωπικών συγκρού-

σεων, βασισμένο ουσιαστικά σε δύο διαστάσεις: ενδιαφέρον για τον εαυτό τους και εν-

διαφέρον για τους άλλους. Οι ίδιες διαστάσεις χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από τον 

Pruitt (1983). Η πρώτη διάσταση εξηγεί το βαθμό (υψηλό ή χαμηλό) στον οποίο ένα 

άτομο επιχειρεί να ικανοποιήσει το δικό του συμφέρον. Η δεύτερη διάσταση εξηγεί το 

βαθμό (υψηλό ή χαμηλό) στον οποίο ένα άτομο θέλει να ικανοποιήσει το συμφέρον των 

άλλων. Οι διαστάσεις αυτές απεικονίζουν τους κινητήριους προσανατολισμούς ενός 

δεδομένου ατόμου κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Ο συνδυασμός των δύο δια-
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στάσεων οδηγεί σε συγκεκριμένες στυλ χειρισμού διαπροσωπικών συγκρούσεων, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 1 (Rahim και Bonoma, 1979, σ. 1327). 

Το στυλ ενσωμάτωσης (integrating) δείχνει υψηλό ενδιαφέρον ταυτόχρονα για 

τον εαυτό και τους άλλους. Αυτό το στυλ είναι επίσης γνωστό ως στυλ επίλυσης προ-

βλημάτων (problem solving). Περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ των μερών, δηλαδή 

την ειλικρίνεια, την ανταλλαγή πληροφοριών και την εξέταση των διαφορών, ώστε να 

επιτευχθεί λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη. Ο Gray (1989) το περιγράφει ως συ-

νεργατικό, ως μια διαδικασία μέσω της οποίας τα μέρη που βλέπουν διαφορετικές πτυ-

χές ενός προβλήματος μπορούν να εξερευνήσουν εποικοδομητικά τις διαφορές τους και 

να αναζητήσουν λύσεις που ξεπερνούν το δικό τους περιορισμένο όραμα για το τι είναι 

δυνατό. Ο Prein (1976, όπως αναφέρεται στο Rahim, 2001) πρότεινε ότι αυτό το στυλ 

έχει δύο ξεχωριστά στοιχεία: την αντιπαράθεση και την επίλυση προβλημάτων. Η αντι-

παράθεση περιλαμβάνει ανοιχτή επικοινωνία, ξεκαθάρισμα των παρεξηγήσεων και α-

νάλυση των υποκείμενων αιτιών των συγκρούσεων. Αυτή είναι μια προϋπόθεση για την 

επίλυση προβλημάτων, η οποία περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την επίλυση του πραγ-

Σχήμα 1 

Μοντέλο δύο διαστάσεων στυλ διαχείρισης διαπροσωπικών συγκρούσεων 
(Rahim και Bonoma, 1979, σ. 1327).   
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ματικού προβλήματος για την επίτευξη της μέγιστης ικανοποίησης των ανησυχιών και 

των δύο μερών (Rahim, 2001).  

Το στυλ εξυπηρέτησης (obliging), αντίθετα, δείχνει χαμηλό ενδιαφέρον για τον 

εαυτό και υψηλό για τους άλλους. Αυτό το στυλ σχετίζεται με την προσπάθεια να μειω-

θούν οι διαφορές και να δοθεί έμφαση στις κοινές ιδιότητες, για να ικανοποιηθεί το 

συμφέρον του άλλου μέρους. Υπάρχει ένα στοιχείο αυτοθυσίας σε αυτό το στυλ. Μπο-

ρεί να πάρει τη μορφή γενναιοδωρίας, φιλανθρωπίας ή ακόμα και υπακοής στο άλλο 

μέρος. Ένα εξυπηρετικό άτομο παραμελεί το δικό του συμφέρον, για να ικανοποιήσει 

το συμφέρον του άλλου μέρους. Υπάρχει, όμως, η πιθανότητα το άτομο αυτό να υπο-

χωρεί, διότι το θέμα που αφορά τη διαμάχη δεν το θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό. Με αυ-

τόν τον τρόπο δείχνει καλή θέληση που μπορεί, σε μελλοντική σύγκρουση, να επικαλε-

στεί και να διεκδικήσει οφέλη πιο σημαντικά από το τρέχον θέμα (Rahim, 2001).  

Το στυλ κυριαρχίας (dominating) δείχνει υψηλό ενδιαφέρον για τον εαυτό και 

χαμηλό για τους άλλους. Είναι επίσης γνωστό ως ανταγωνιστικό στυλ. Αυτό το στυλ 

έχει συνδεθεί με επιτακτική συμπεριφορά με σκοπό την επικράτηση. Ένα κυρίαρχο ή 

ανταγωνιστικό πρόσωπο τα δίνει όλα, για να πετύχει τον στόχο του, και, κατά συνέπεια, 

συχνά αγνοεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες του άλλου μέρους της σύγκρουσης. Η κυ-

ριαρχία μπορεί να σημαίνει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μιας θέσης που το πρώτο 

μέρος της σύγκρουσης πιστεύει ότι είναι σωστό. Μερικές φορές ένας κυριαρχικός άν-

θρωπος θέλει να κερδίσει με οποιοδήποτε κόστος. Ένας κυριαρχικός προϊστάμενος εί-

ναι πιθανό να χρησιμοποιήσει τη θέση του, για να επιβάλλει τη θέλησή του στους υφι-

σταμένους και να επιβάλλει την υπακοή τους. Από την άλλη, ένα άτομο που δεν κατέ-

χει επίσημη θέση εξουσίας μπορεί να ασκεί κυριαρχικό στυλ με εξαπάτηση, μπλόφα, 

επικαλούμενο ανώτερους και ούτω καθεξής (Rahim, 2001).  

Το στυλ αποφυγής (avoiding) δείχνει χαμηλό ενδιαφέρον τόσο για τον εαυτό 

όσο και για τους άλλους. Είναι γνωστό και ως στυλ καταστολής. Το στυλ αυτό έχει συ-

σχετιστεί με την απόσυρση από το πρόβλημα, την παράκαμψή του. Η αντίδραση που το 

συνοδεύει μπορεί να πάρει τη μορφή είτε αναβολής ενός θέματος, μέχρι να υπάρξει κα-

λύτερη στιγμή, ή απλά απόσυρση από μια απειλητική κατάσταση. Ένα πρόσωπο που 

αποφεύγει δεν ικανοποιεί ούτε το συμφέρον του αλλά ούτε και το συμφέρον του άλλου 

μέρους. Αυτό το στυλ χαρακτηρίζεται συχνά ως μια αδιάφορη στάση απέναντι στα ζη-

τήματα ή στα μέρη που εμπλέκονται σε διαμάχη. Ένα τέτοιο άτομο μπορεί να αρνηθεί 
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να αναγνωρίσει δημοσίως ότι υπάρχει πράγματι μια διαφωνία που πρέπει να αντιμετω-

πιστεί (Rahim, 2001).  

Το στυλ συμβιβασμού (compromising) δείχνει μέτριο ενδιαφέρον για τον εαυτό 

και τους άλλους. Περιλαμβάνει «δούναι και λαβείν». Και τα δύο μέρη παραιτούνται 

από κάτι που τους ενδιαφέρει, για να έρθουν σε συμβιβασμό. Αυτός ο συμβιβασμός 

μπορεί να σημαίνει ότι τα δύο μέρη θα πρέπει να καλύψουν από κοινού τη μισή από-

σταση που τα χωρίζει, ώστε να βρουν το σημείο σύγκλισης. Ένα άτομο με συμβιβαστι-

κό στυλ παραιτείται περισσότερες φορές συγκριτικά με ένα κυριαρχικό μέρος αλλά λι-

γότερες από ένα εξυπηρετικό άτομο. Ομοίως, ένα συμβιβαστικό άτομο αντιμετωπίζει 

ένα ζήτημα πιο άμεσα από ένα μέρος που αποφεύγει, αλλά δεν το εξερευνά σε τόσο με-

γάλο βάθος όσο ένα άτομο ενσωμάτωσης (Rahim, 2001). 

Σύμφωνα με τον Rahim (2001), για κάθε στυλ ΔΣ μπορούμε να κάνουμε ανα-

γωγή στην ορολογία της θεωρίας παιγνίων από την επιστήμη των μαθηματικών, κατά 

την οποία μεταξύ δύο ανταγωνιστών μια νίκη (win) ισοδυναμεί με 1 βαθμό ενώ μια ήτ-

τα (lose) με -1 βαθμό και σχηματίζονται ζεύγη αποτελεσμάτων. Το συνολικό άθροισμα 

δείχνει κατά πόσο κερδίζει ή χάνει ο οργανισμός από την σύγκρουση. Θετικό άθροισμα 

δείχνει κέρδος για τον οργανισμό ενώ αρνητικό άθροισμα δείχνει απώλεια. Μηδενικό 

άθροισμα δείχνει ισοκατανομή οφέλους/ζημιών. Πιο συγκεκριμένα, στο στυλ ενσωμά-

τωσης, όπου και τα δύο μέρη κερδίζουν, υπάρχει μια κατάσταση (win-win) και το ά-

θροισμα (1+1=2) είναι θετικό και πολύ καλό για τον οργανισμό. Στο συμβιβαστικό 

στυλ, υπάρχει μια κατάσταση «μισής νίκης» και για τους δύο ανταγωνιστές (half 

win/half win) με άθροισμα θετικό (½+½=1) αλλά μικρότερο και, επομένως, λιγότερο 

ικανοποιητικό από την ενσωμάτωση. Στο εξυπηρετικό στυλ έχουμε κατάσταση 

lose/win με το άθροισμα να είναι 0 (-1+1=0) και στο κυριαρχικό έχουμε κατάσταση 

win/lose με το άθροισμα να είναι επίσης 0 (1-1=0). Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε 

κάποιο μέρος της σύγκρουσης να κερδίζει και το άλλο μέρος να χάνει, γι’ αυτό και ο 

οργανισμός δεν έχει όφελος συνολικά. Το αποφυγής είναι μία κατάσταση στην οποία 

κανείς δεν ικανοποιείται, δηλαδή μία κατάσταση lose/lose με αρνητικό άθροισμα -2     

(-1-1=-2), και το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα για τον οργανισμό. 

Εντούτοις, κάθε τρόπος αντιμετώπισης διαπροσωπικών συγκρούσεων μπορεί να 

είναι κατάλληλος ανάλογα με την κατάσταση. Γενικά, η ενσωμάτωση και, σε κάποιο 

βαθμό, ο συμβιβασμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική αντιμε-
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τώπιση των προβλημάτων που αφορούν στρατηγικά ή πολύπλοκα ζητήματα. Τα υπό-

λοιπα στυλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που αφορούν τακτικά, καθημερινά ή προβλήματα ρουτίνας. Έτσι, η επι-

λογή και η χρήση κάθε στυλ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα win-win στυλ, με την προϋπό-

θεση ότι χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της ατομικής, ομαδικής και οργανωσιακής 

αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, θα πρέπει ένας/μία διευθυ-

ντής/ντρια να χρησιμοποιεί το κάθε στυλ κατά περίσταση (Rahim, 2001). Όμως, ένας 

μεγάλος αριθμός μελετών υποστηρίζει και δείχνει εμπειρικά ότι οι προτιμήσεις για στυλ 

χειρισμού των συγκρούσεων είναι σχετικά σταθερές σε διαφορετικές καταστάσεις 

(Gunkel, Schlaegel, και Taras, 2016).  Ο τρόπος που επιλέγει τελικά ένα άτομο να χει-

ρίζεται τις συγκρούσεις είναι σε μεγάλο βαθμό προκαθορισμένος είτε από χαρακτηρι-

στικά της προσωπικότητας (Antonioni, 1998) είτε από δημογραφικά χαρακτηριστικά 

(Gbadamosi, Ghanbari Baghestan, και Al-Mabrouk, 2014). 

Αν θέλουμε να κατατάξουμε τα στυλ με κριτήριο την αποδοτικότητα, οι Gross 

και Guerrero (2000) βαθμολόγησαν το στυλ ενσωμάτωσης ως το πιο αποτελεσματικό, 

ενώ το στυλ αποφυγής ήταν το λιγότερο αποτελεσματικό. Ο Graham (1998) υποστήριξε 

ότι η ενσωμάτωση είναι πάντα καλύτερη από το συμβιβασμό στη διαχείριση των δια-

φορών. Ένας οργανισμός που ενθαρρύνει την ενσωμάτωση και το συμβιβασμό επιτυγ-

χάνει υψηλότερο επίπεδο απόδοσης (Likert και Likert, 1976). Είναι αναμενόμενο η εν-

σωμάτωση να θεωρείται το πιο αποδοτικό στυλ, αφού ικανοποιεί και τα δύο μέρη της 

σύγκρουσης σε σχέση με τα υπόλοιπα στυλ. Πιο κοντά σ’ αυτήν είναι ο συμβιβασμός, 

αφού και αυτός, έστω σε μικρότερο βαθμό, ικανοποιεί τα δύο μέρη. Το λιγότερο απο-

δοτικό στυλ φαίνεται να είναι η αποφυγή, διότι δε λύνει το πρόβλημα, αλλά το μεταθέ-

τει στο μέλλον. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τον τρόπο μέτρησης των προτιμήσεων 

των ατόμων ως προς τον τρόπο που διαχειρίζονται τις συγκρούσεις. 

2.4. Μέτρηση της διαχείρισης των συγκρούσεων 

Υπάρχουν δύο εργαλεία μέτρησης διαχείρισης διαπροσωπικών συγκρούσεων τα 

οποία χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον στις έρευνες. Το πρώτο είναι το Thomas-

Kilmann Conflict MODE Instrument  (TKI, Kilmann και Thomas, 1977) και βασίζεται 

στο μοντέλο του Thomas (1976). Το δεύτερο είναι το Rahim Organizational Conflict 

Inventory–II (ROCI-II, Rahim, 1983) και στηρίζεται στο μοντέλο των πέντε διαστάσε-

ων των Rahim και Bonoma (1979) . 
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Το ΤΚΙ που πήρε το όνομά του από τους δημιουργούς του αρχικά λεγόταν 

MODE (Management-of-Differences Exercise). Είναι ένα εργαλείο με 30 δηλώσεις. Η 

τελική μέτρηση δίνει δύο αποτελέσματα. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι η συχνότητα επι-

λογής για κάθε ένα από τα πέντε στυλ. Το στυλ με τη μεγαλύτερη συχνότητα χρησιμο-

ποιείται περισσότερο από αυτό/ήν που απαντά στην έρευνα και τον/την χαρακτηρίζει, 

ενώ το στυλ με τη μικρότερη συχνότητα είναι αυτό που του/της ταιριάζει λιγότερο. Το 

δεύτερο αποτέλεσμα είναι ένα ποσοστό για κάθε στυλ. Σε ένα δείγμα χιλιάδων ατόμων, 

υψηλό ποσοστό ενός στυλ ΔΣ δείχνει ότι το στυλ αυτό χρησιμοποιείται περισσότερο 

από αυτόν/ήν που απαντά σε σχέση με άλλα άτομα του δείγματος. Οι δημιουργοί θεω-

ρούν το ποσοστό σημαντικότερο εύρημα από τη συχνότητα. Για να μπορεί να υπολογι-

στεί το ποσοστό, το τεστ συμπληρώνεται συνήθως διαδικτυακά, ενώ υπάρχει επιλογή 

και για έντυπη συμπλήρωση. Είναι διαθέσιμο έναντι οικονομικού τιμήματος και αυτός 

είναι ένας λόγος που δεν το επιλέξαμε στην έρευνά μας. 

Τα ROCI-I και ROCI-II είναι δύο εργαλεία που δημιούργησε ο Rahim (1983). 

Το ROCI-I μετρά τη ΔΣ στις ενδοπροσωπικές, ενδο-ομαδικές και τις συγκρούσεις με-

ταξύ ομάδων. Το ROCI-II μετρά τις προτιμήσεις στη ΔΣ σε διαπροσωπικό επίπεδο. Το 

ενδιαφέρον της έρευνάς μας εστιάζεται στο τελευταίο είδος ΔΣ και γι’ αυτό χρησιμο-

ποιήθηκε στην έρευνά μας το ROCI-II. Η αναλυτική περιγραφή του θα γίνει στο τμήμα 

των ερευνητικών εργαλείων της εργασίας. 

2.5. Ηγεσία και συγκρούσεις 

Οι Bass και Avolio (1994) καθόρισαν τη μετασχηματιστική ηγεσία ως ηγεσία 

που λαμβάνει χώρα, όταν ο ηγέτης διεγείρει το ενδιαφέρον των συναδέρφων, για να 

δουν το έργο τους από μια νέα οπτική γωνία. Ο ηγέτης αυτός τους βοηθάει να συνειδη-

τοποιήσουν το όραμα της οργάνωσης και να αναπτύξουν υψηλότερα επίπεδα ικανοτή-

των. Επιπλέον, τους παρακινεί να παραμερίσουν τα δικά τους συμφέροντα προς όφελος 

της ομάδας. Παράλληλα, πρότειναν η μετασχηματιστική ηγεσία να αποτελείται από 

τέσσερις διαστάσεις: εξιδανικευμένη επιρροή, εμπνευσμένη παρότρυνση, πνευματική 

διέγερση και εξατομικευμένο ενδιαφέρον. Σε αντίθεση με την μετασχηματιστική ηγεσί-

α, περιέγραψαν ως συναλλακτική ηγεσία εκείνη που ο ηγέτης ανταμείβει ή επιπλήττει 

τους συναδέρφους όσον αφορά την απόδοση. Σύμφωνα με μεταγενέστερη μελέτη, η 

μετασχηματιστική ηγεσία ενισχύει την αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση των υφι-

σταμένων (Hater και Bass, 1988), την εμπιστοσύνη (Pillai, Schriesheim, και Williams, 
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1999) και τη συναισθηματική δέσμευση των εργαζομένων (Barling, Weber, και 

Kelloway, 1996). Η χρήση από τους ηγέτες των τεσσάρων μετασχηματιστικών συμπε-

ριφορών σχετίζεται με θετικά αποτελέσματα οργανωσιακής συμπεριφοράς (Lowe, 

Kroeck, και Sivasubramaniam, 1996). 

Τα είδη ηγεσίας που έχουν μελετηθεί περισσότερο είναι η μετασχηματιστική 

ηγεσία, η συναλλακτική ηγεσία και η ηγεσία αποφυγής με το εργαλείο MLQ (Multifac-

tor leadership questionnaire) (Avolio και Bass, 2004). Η μετασχηματιστική ηγεσία θεω-

ρείται η καλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του 

οργανισμού και την ικανοποίηση των εργαζομένων σ’ αυτόν. Οι Prati, Douglas, Ferris, 

Ammeter, και Buckley (2003) θεωρούν πως, με τη διαχείριση των συγκρούσεων και 

την ενθάρρυνση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, ο ηγέτης δημιουργεί ένα υποστη-

ρικτικό περιβάλλον για τα μέλη της ομάδας. Οι Zhang, Cao, και Tjosvold (2011) υπο-

στηρίζουν πως οι μετασχηματιστικοί ηγέτες εμπνέουν ένα κοινό όραμα και δέσμευση 

στους στόχους της ομάδας, καθιερώνουν συλλογικές αξίες και κανόνες που ευνοούν τη 

συνεργατική προσέγγιση της ομάδας στη διαχείριση των συγκρούσεων. Καθώς η σύ-

γκρουση είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και σημαντικά φαινόμενα στις σχέσεις μέσα 

στις ομάδες, οι μετασχηματιστικοί ηγέτες ενθαρρύνουν τα μέλη της ομάδας να διαχειρί-

ζονται τις συγκρούσεις τους για αμοιβαίο όφελος, αντί να τις προσεγγίζουν ανταγωνι-

στικά. Προάγουν,  έτσι, το συντονισμό της ομάδας και, κατ’ επέκταση, την απόδοσή 

της. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν τα μέλη της ομάδας 

να κατανοήσουν τη δυνητική αξία της συνεργατικής διαχείρισης συγκρούσεων και να 

τους βοηθήσουν να αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες, για να συζητούν ανοιχτά τις από-

ψεις τους. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να εκπαιδευτούν να εκφράζουν τις ιδέες, τις 

θέσεις και τα συναισθήματά τους άμεσα. Σταματούν να υπερασπίζονται τις δικές τους 

απόψεις και να ζητούν ο ένας από τον άλλον περισσότερες πληροφορίες και επιχειρή-

ματα. Βάζουν τους εαυτούς τους στη θέση του άλλου και βλέπουν το πρόβλημα από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δουλεύουν για την επίλυση της διαμάχης, έτσι ώστε να 

ωφεληθούν όλοι. Συνδυάζουν τις καλύτερες ιδέες για τη εύρεση νέων λύσεων. Συμφω-

νούν στη λύση που είναι πιο αποτελεσματική για όλους και την εφαρμόζουν. Τέλος, τα 

μέλη της ομάδας αναγνωρίζουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις αντιπαραθέσεις 

τους, για να προωθήσουν συντονισμένη και αποτελεσματική προσπάθεια αλλά και συ-

νεργατικές λύσεις που, με τη σειρά τους, βοηθούν την ομάδα τους να αποδώσει. Σε έ-

ρευνα των Anis-ul-Haq, Almas, Niazi, και Saeed (2014) οι μετασχηματιστικοί ηγέτες 
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υιοθέτησαν την ενσωμάτωση και την εξυπηρέτηση ως στυλ διαχείρισης των συγκρού-

σεων. Αντίθετα, οι συναλλακτικοί ηγέτες επέλεξαν το συμβιβασμό ως στυλ διαχείρισης 

των συγκρούσεων. Οι διευθυντές από την άλλη που αντιλαμβάνονται ότι εκπροσωπούν 

το στυλ ηγεσίας «laissez-faire» υιοθέτησαν το στυλ αποφυγής, για να διαχειριστούν τις 

συγκρούσεις με τους υφισταμένους. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα ηγετικό 

στέλεχος ενός οργανισμού, για να πετύχει τους στόχους που αφορούν στη διαχείριση 

συγκρούσεων; Τη στιγμή της  σύγκρουσης το άτομο κατακλύζεται από συναισθήματα 

όπως θυμό, φόβο, αγωνία, ανησυχία. Ταυτόχρονα, και το έτερο μέλος της σύγκρουσης 

βιώνει παρόμοια συναισθηματική κατάσταση. Αυτά τα «αρνητικά» συναισθήματα θα 

πρέπει να διαχειριστεί ένα διευθυντικό στέλεχος, ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει το 

κατάλληλο στυλ στη σωστή περίσταση. Ένα από τα εφόδια που πρέπει να διαθέτει ένα 

επιτυχημένο στέλεχος είναι να αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική του κατάσταση αλλά 

και του συνομιλητή του, να διατηρεί την ψυχραιμία του και να χρησιμοποιεί τα συναι-

σθήματά του προς όφελός του αλλά και προς όφελος του οργανισμού. Ο τομέας της 

ψυχολογίας που ασχολείται με τα συναισθήματα είναι η συναισθηματική νοημοσύνη 

(ΣΝ). 

3. Συναισθηματική νοημοσύνη 

3.1. Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη; 

Ο όρος «συναισθηματική νοημοσύνη» (ΣΝ) έγινε δημοφιλής το 1995 εξαιτίας 

του best-seller του D. Goleman «Η Συναισθηματική Νοημοσύνη» (Goleman, 1998). 

Πριν από τον Goleman, ο Gardner (1983) είχε αναφερθεί σε νοημοσύνη πέρα από τη 

γνωστική, ο Payne όμως (1985) χρησιμοποιεί  τον όρο «συναισθηματική νοημοσύνη» 

στην εργασία του. Οι Salovey και Mayer (1990) είχαν αρχικά ορίσει τη συναισθηματι-

κή νοημοσύνη  ως την ικανότητα ενός ατόμου να παρακολουθεί τα συναισθήματά, τόσο 

τα δικά του, όσο και των άλλων, να μπορεί να διακρίνει το ένα από το άλλο και να χρη-

σιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές στη σκέψη και στην πράξη του. Λίγα χρόνια αργότερα, 

αναθεώρησαν τον ορισμό αυτό ως εξής: η ΣΝ περιλαμβάνει την ικανότητα ενός ατόμου 

να αντιλαμβάνεται με ακρίβεια, να εκτιμά και να εκφράζει συναίσθημα· την ικανότητα 

να «ανοίξει» ή και να δημιουργήσει συναισθήματα που διευκολύνουν τη σκέψη· την 

ικανότητα κατανόησης του συναισθήματος και της συναισθηματικής γνώσης· και τη 

δυνατότητα ρύθμισης του συναισθήματος για την προώθηση της συναισθηματικής και 
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πνευματικής ανάπτυξης (Mayer και Salovey, 1997). Οι Davies, Stankov και Roberts 

(1998) εστίασαν στη διάκριση των διαστάσεων στον εαυτό και τους άλλους και όρισαν 

τη ΣΝ σε τέσσερις διαστάσεις: την εκτίμηση και έκφραση συναισθημάτων του εαυτού, 

την εκτίμηση και την αναγνώριση των συναισθημάτων σε άλλους, τη ρύθμιση του συ-

ναισθήματος στον εαυτό και τους άλλους, τη χρήση συναισθημάτων για τη διευκόλυν-

ση της απόδοσης. Γενικότερα, η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να καθοριστεί ως 

«ένα σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που επιτρέπουν στον άνθρωπο να κατανοεί 

και να χειρίζεται τις συναισθηματικές καταστάσεις, τις δικές του και των άλλων, με 

σκοπό την προσωπική και κοινωνική του ανάπτυξη» (Πλατσίδου, 2010, σ. 19). Είναι 

ένας σύντομος και ακριβής ορισμός για μια έννοια, η οποία είναι συνηθισμένο να 

προσδιορίζεται με βάση τα διάφορα μοντέλα που την περιγράφουν. 

Τα μοντέλα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτά που θεωρούν τη ΣΝ 

ως ικανότητα και αυτά που τη θεωρούν ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικό-

τητας. Στα πρώτα ανήκει το μοντέλο των Mayer, Salovey και Caruso (2016) και στα 

τελευταία τα μοντέλα των Petrides και Furnham (2001), του Goleman (2000) και του 

Bar-On (2006). Η επιστημονική διαμάχη μεταξύ των οπαδών των δύο κατηγοριών έχει 

τις ρίζες της ήδη στη δεκαετία του ’90. Η κριτική στους Goleman και  Bar-On για την 

περίληψη στα μοντέλα τους των κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και η ελλιπής ερευνητική 

τεκμηρίωση από τη μεριά του Goleman έφεραν οπαδούς στο στρατόπεδο των Salovey-

Mayer. Ο Petrides (2001) διατυπώνει την άποψη πως τα δύο είδη συναισθηματικής 

νοημοσύνης είναι διακριτά. Άλλοι επιστήμονες συμφωνούν πως είναι απολύτως εφικτό 

η ΣΝ ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας και η ΣΝ ως ικανότητα να 

«συνυπάρχουν» (Tett, Fox, και Wang, 2005).  Οι δύο εκφάνσεις συναισθηματικής νοη-

μοσύνης θα πρέπει να διακρίνονται με βάση τη μέθοδο μέτρησης που χρησιμοποιείται 

στη διαδικασία λειτουργικοποίησης: αυτοαναφοράς (self-report), όπως στα ερωτηματο-

λόγια προσωπικότητας, ή μέγιστης απόδοσης (maximum-performance), όπως στις δο-

κιμασίες IQ (Petrides, Furnham, και Mavroveli, 2007). Η ΣΝ ως χαρακτηριστικό γνώ-

ρισμα της προσωπικότητας (ή «χαρακτηρολογική συναισθηματική αυτο-

αποτελεσματικότητα») αφορά στις συναισθηματικές προδιαθέσεις και τις αυτο-

αντιλήψεις που μετριούνται μέσω της αυτο-αναφοράς, ενώ η ΣΝ ως ικανότητα (ή 

«γνωστική-συναισθηματική ικανότητα») αφορά στις γνωστικές ικανότητες που σχετί-

ζονται με το συναίσθημα και πρέπει να αποτιμώνται με εργαλεία μέγιστης απόδοσης 

(Petrides, Furnham, κ.ά., 2007). Στην έρευνά μας θα ασχοληθούμε με το μοντέλο των 
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Mikolajczak, Quoidbach, Kotsou και Nelis (όπως αναφέρεται στο Brasseur, Grégoire, 

Bourdu, και Mikolajczak, 2013) το οποίο προσπαθεί να συνδυάσει τις δύο κατηγορίες 

και βασίζεται σε μια παραλλαγή αυτού των ικανοτήτων των Mayer, Salovey και Caruso 

(2016),  αλλά χρησιμοποιεί ένα εργαλείο αυτό-αναφοράς. 

Θεωρούμε σημαντικό να αναφερθούν συνοπτικά τα μοντέλα ΣΝ που υπάρχουν 

στη βιβλιογραφία διότι όλα συνεισέφεραν στην εξέλιξη της ΣΝ τόσο για τα εύσημα που 

τους αποδόθηκαν όσο και για την κριτική που τους ασκήθηκε. Τα μοντέλα ΣΝ του 

Goleman (2000) και του Bar-On (1997) έχουν δεχτεί κριτική για το εύρος των ικανοτή-

των της ΣΝ που συμπεριλαμβάνουν και σπάνια χρησιμοποιούνται σε σύγχρονες έρευ-

νες. Από την άλλη, έχουν συμβάλλει στη επιστημονική συζήτηση και τα εργαλεία που 

βασίστηκαν σε αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν σε πολλές έρευνες. Κάποιες από 

αυτές τις έρευνες, στις οποίες θα γίνει αναφορά στη συνέχεια της μελέτης, διερευνούν 

τη σχέση ΣΝ και των στυλ ΔΣ και εξετάζουν διαστάσεις της ΣΝ που δεν υπάρχουν στο 

μοντέλο που βασίζεται η δική μας μελέτη. Το μοντέλο ΣΝ των Petrides και Furnham 

έχει επηρεάσει τους δημιουργούς του εργαλείου ΣΝ της έρευνάς μας (Mikolajczak κ.ά., 

2014). Ειδικά, η Mikolajczak έχει επηρεαστεί και έχει ασχοληθεί με το μοντέλο αυτό σε 

εργασίες της (Mikolajczak, 2009· Mikolajczak, Luminet, Leroy, και Roy, 2007). 

3.2. Μοντέλα ΣΝ 

3.2.1. Μοντέλο ΣΝ του Goleman 

Ο Goleman (2000) παρουσίασε ένα μοντέλο συναισθηματικής νοημοσύνης με 

εικοσιπέντε ικανότητες χωρισμένο σε πέντε ομάδες: 

α) Αυτό-επίγνωση είναι «το να γνωρίζει κανείς την εσωτερική του κατάσταση, 

τις προτιμήσεις, τα προσωπικά του αποθέματα και να έχει επαφή με τη διαίσθησή του». 

Περιλαμβάνει τις ικανότητες της επίγνωσης των συναισθημάτων, της ακριβούς αυτοα-

ξιολόγησης και της αυτοπεποίθησης. 

β) Αυτορρύθμιση είναι «το να μπορεί κανείς να διαχειρίζεται την εσωτερική του 

κατάσταση, τις παρορμήσεις του και τα προσωπικά του αποθέματα». Περιλαμβάνει τις 

ικανότητες του αυτοελέγχου, της αξιοπιστίας, της ευσυνειδησίας, της προσαρμοστικό-

τητας και της καινοτομίας. 
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γ) Τα κίνητρα συμπεριφοράς είναι προδιαθέσεις στο συναίσθημα που διευκολύ-

νουν την επίτευξη των στόχων. Αυτά είναι η τάση για Επιτυχία, η Δέσμευση, η Πρωτο-

βουλία και η Αισιοδοξία. 

δ) Ενσυναίσθηση είναι η επίγνωση για το τι αισθάνεται, τι έχει ανάγκη και απα-

σχολεί το άλλο μέρος. Η κατανόηση των άλλων, η βοήθεια στην ανάπτυξη των άλλων, ο 

προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση, η αξιοποίηση της διαφορετικότητας και η πολιτι-

κή ευαισθητοποίησης είναι ικανότητες που απαρτίζουν την ενσυναίσθηση. 

ε) Κοινωνικές δεξιότητες είναι να προκαλείς στους άλλους τις αντιδράσεις που 

θέλεις. Αυτές είναι η επιρροή στους άλλους, η επικοινωνία, η διαχείριση συγκρούσεων, 

η ηγεσία, το να γίνει καταλύτης αλλαγών, η δημιουργία σχέσεων-δεσμών, η σύμπραξη 

και η συνεργασία, καθώς και ικανότητες διαχείρισης ομάδων. 

3.2.2. Μοντέλο ΣΝ του Bar-On 

Ο Bar-On (1997) παρουσίασε ένα μοντέλο συναισθηματικής-κοινωνικής νοη-

μοσύνης, όπως το ονόμασε, το οποίο συμπεριλαμβάνει πέντε κλίμακες ικανοτήτων. 

Σύμφωνα με το μοντέλο, κάθε μια από τις 5 κλίμακες παραγόντων της ΣΝ περιλαμβά-

νει μια σειρά από στενά συναφείς ικανότητες, δεξιότητες και συμπεριφορές, συνολικά 

15 παράγοντες. Η πρώτη είναι η ενδοπροσωπική κλίμακα, δηλαδή η ικανότητα να κα-

τανοούμε και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Συμπεριλαμβάνει την αυτό-

αντίληψη, τη συναισθηματική αυτό-επίγνωση, την αυτοπεποίθηση, την ανεξαρτησία 

και την αυτό-πραγμάτωση. Η δεύτερη κλίμακα είναι η διαπροσωπική που είναι η ικα-

νότητα να κατανοούμε τα συναισθήματα των άλλων και να κάνουμε σχέσεις με άλλους 

ανθρώπους. Απαρτίζεται από την ενσυναίσθηση, τη διαπροσωπική σχέση και την κοι-

νωνική ευθύνη. Η τρίτη κλίμακα είναι η διαχείριση άγχους, η ικανότητα να διαχειρι-

στούμε και να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας, ώστε να λειτουργούν υπέρ μας και όχι 

εναντίον μας. Οι υποκλίμακές της είναι η αντοχή στο στρες και ο έλεγχος των παρορ-

μήσεων. Τέταρτη κλίμακα είναι η  προσαρμοστικότητα. Είναι η ικανότητα διαχείρισης 

της αλλαγής και επίλυσης προβλημάτων ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής φύσης. 

Περιλαμβάνει την ευελιξία, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και τη δοκιμασία 

πραγματικότητας. Πέμπτη κατά σειρά κλίμακα στο μοντέλο του Bar-On είναι η γενική 

διάθεση, η ικανότητα δημιουργίας θετικής διάθεσης και η αυτό-παρακίνηση. Οι υπο-

κλίμακές της είναι η ευτυχία και η αισιοδοξία. 
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3.2.3. Μοντέλο ΣΝ των Petrides και Furnham 

Η ΣΝ ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας αφορά προδιαθέσεις 

και αυτό-αντιλήψεις που αφορούν στο συναίσθημα και καταλαμβάνει χώρο στα χαμη-

λότερα επίπεδα ιεραρχίας της προσωπικότητας (Petrides, Pita, και Kokkinaki, 2007). Η 

καρδιά του προβλήματος στη διάκριση μεταξύ της ΣΝ ως χαρακτηριστικό γνώρισμα 

της προσωπικότητας και της ΣΝ ως ικανότητα αφορά στην αδυναμία δημιουργίας ερω-

τήσεων ή εργασιών που μπορούν να βαθμολογηθούν σύμφωνα με πραγματικά αντικει-

μενικά κριτήρια και που μπορούν να καλύψουν το πεδίο δειγματοληψίας της ικανότη-

τας ΣΝ συνολικά. Για παράδειγμα, ολόκληρη η ενδοπροσωπική συνιστώσα της ΣΝ 

φαίνεται να είναι ανεπηρέαστη από μετρήσεις μέγιστης απόδοσης, επειδή οι πληροφο-

ρίες που απαιτούνται, για να βαθμολογούνται ως σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις σε 

στοιχεία όπως "Έχω επίγνωση των συναισθημάτων μου, όπως τα βιώνω",  είναι διαθέ-

σιμες μόνο για το άτομο το οποίο παρέχει τις απαντήσεις (Petrides, Furnham, κ.ά., 

2007). Γι’ αυτό θεωρούν ότι οι δύο ΣΝ συνυπάρχουν και μετριούνται με εργαλεία αυτό-

αναφοράς ή επίδοσης. 

H ΣΝ ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας αποτελείται από 15 

εκφάνσεις (Petrides και Furnham, 2001). Οι εκφάνσεις αυτές συγκεντρώνονται σε 4 

ομάδες (Pérez, Petrides, και Furnham, 2005). Οι ομάδες αυτές είναι: α) Η συναισθημα-

τικότητα (emotionality) που περιλαμβάνει τις παρακάτω 4 εκφάνσεις: συναισθηματική 

αντίληψη του εαυτού και των άλλων, ενσυναίσθηση, έκφραση συναισθημάτων και δε-

ξιότητες σχέσεων, β) Ο αυτοέλεγχος (self-control) με 3 εκφάνσεις: ρύθμιση συναισθή-

ματος, χαμηλή παρορμητικότητα και διαχείριση άγχους, γ) Η κοινωνικότητα (sociabil-

ity) με 3 εκφάνσεις: κοινωνικές ικανότητες, διαχείριση συναισθημάτων των άλλων και 

αυτοπεποίθηση, γ) Η ευεξία (well-being) με 3 εκφάνσεις: ευτυχία, αισιοδοξία και αυτο-

εκτίμηση. Επιπλέον, υπάρχουν 2 εκφάνσεις, προσαρμοστικότητα και αυτό-υποκίνηση , 

που δεν ανήκουν σε καμία ομάδα και συμμετέχουν μόνο στη συνολική ΣΝ 

(Mikolajczak κ.ά., 2007). 

3.2.4. Μοντέλο ΣΝ των Mayer, Salovey και Caruso 

Το μοντέλο ικανοτήτων διακρίνει τέσσερις τομείς επίλυσης προβλημάτων που 

είναι απαραίτητοι για τη διεξαγωγή συναισθηματικών συλλογισμών: ο πρώτος είναι η 

αντίληψη συναισθημάτων και είναι βασικός. Στη συνέχεια, μέσα από τις όλο και πιο 
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ολοκληρωμένες και πιο γνωστικά πολύπλοκες περιοχές, προχωρά στη (β) διευκόλυνση 

της σκέψης με τη χρήση συναισθημάτων, (γ) κατανόηση συναισθημάτων, (δ) διαχείρι-

ση συναισθημάτων στον εαυτό και σε άλλους (Mayer και Salovey, 1997).  

Μετά από χρόνια ερευνών, τόσο από τους ίδιους, όσο και από άλλους επιστήμο-

νες,  παρουσίασαν ανανεωμένο το παραπάνω μοντέλο, συνοδευόμενο από 7 αρχές οι 

οποίες για τους ίδιους είναι σημαντικές. Στην πρώτη αρχή επιμένουν πως η ΣΝ είναι 

νοητική ικανότητα. Η δεύτερη υποστηρίζει πως η ΣΝ είναι καλύτερο να αποτιμάται ως 

ικανότητα, γιατί κάθε άτομο δε μπορεί αντικειμενικά να εκτιμήσει τις ικανότητές του. 

Η τρίτη αρχή παραδέχεται πως μπορεί κάποιος να διαθέτει ευφυείς ικανότητες, χωρίς 

να τις εφαρμόζει στη συμπεριφορά του. Η τέταρτη αρχή υποστηρίζει πως στις δοκιμα-

σίες μέτρησης των ανθρώπινων ψυχολογικών ικανοτήτων το περιεχόμενο πρέπει να 

προσδιορίζεται σαφώς. Η πέμπτη αρχή υποστηρίζει πως οι έγκυρες δοκιμασίες μέτρη-

σης έχουν καλά καθορισμένο θέμα που εξάγει σχετικές με αυτό ανθρώπινες διανοητικές 

ικανότητες. Η έκτη αρχή αναγνωρίζει πως η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ευρεία 

ευφυΐα. Τέλος, η έβδομη αρχή αναγνωρίζει τη ΣΝ ως «θερμή» ευφυΐα. «Θερμές» είναι 

οι ευφυΐες που περιλαμβάνουν συλλογιστική με πληροφορίες σημαντικές για ένα άτο-

μο. Οι άνθρωποι τις χρησιμοποιούν, για να διαχειριστούν αυτό που τους απασχολεί πε-

ρισσότερο: κοινωνική αποδοχή, ταυτότητα και συναισθηματική ευεξία. Αντίθετα, «ψυ-

χρές» είναι οι ευφυΐες που ασχολούνται με σχετικά απρόσωπες ικανότητες, όπως λεκτι-

κές, μαθηματικές, οπτικές και χωροταξικές (Mayer κ.ά., 2016).  

Κάθε κλάδος αντιπροσωπεύει μια ομάδα δεξιοτήτων που προχωράει προοδευτι-

κά από βασικά λειτουργίες σε πιο απαιτητικές. Για παράδειγμα, ο κλάδος "αντίληψη 

συναισθημάτων" ξεκινάει με την "ικανότητα να εντοπίζει τα συναισθήματα στις φυσι-

κές καταστάσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις" και προχωρά σε προηγμένα καθή-

κοντα, όπως η ικανότητα διακρίσεων μεταξύ αληθινών και προσποιητών εκφράσεων 

συναισθήματος. Η εξέλιξη στον κλάδο «Κατανόηση» αρχίζει με την ικανότητα σήμαν-

σης των συναισθημάτων και προχωρά σε πιο δύσκολες λειτουργίες, όπως η κατανόηση 

"πιθανών μεταβάσεων μεταξύ συναισθημάτων", για παράδειγμα από το θυμό μέχρι την 

ικανοποίηση (Mayer κ.ά., 2016). 
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3.2.4.1.  Αντίληψη συναισθημάτων 

Ο πρωταρχικός κλάδος του μοντέλου περιλάμβανε αρχικά 4 ικανότητες. Στην 

έκδοση του (Mayer κ.ά., 2016) προστέθηκε μία νέα, ενώ δύο αρχικές ικανότητες δια-

χωρίστηκαν η κάθε μία σε δύο νέες, με αποτέλεσμα ο τελικός αριθμός να φτάσει τις 7.  

Η πρώτη είναι το άτομο να μπορεί να αναγνωρίζει τα συναισθήματα στις φυσι-

κές καταστάσεις, τα αισθήματα και τις σκέψεις. Η επόμενη ικανότητα ήταν αρχικά η 

δυνατότητα εντοπισμού συναισθημάτων σε έργα τέχνης άλλων ανθρώπων μέσω της 

γλώσσας, του ήχου, της εμφάνισης και της συμπεριφοράς. Στο νέο μοντέλο, διαχωρί-

στηκε στη δεύτερη ικανότητα να μπορεί αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα σε άλλους 

ανθρώπους μέσω των φωνητικών τους δεξιοτήτων, της έκφρασης του προσώπου, της 

γλώσσας και της συμπεριφοράς, και στην τρίτη να αντιλαμβάνεται το συναισθηματικό 

περιεχόμενο στο περιβάλλον, τις εικαστικές τέχνες και τη μουσική. Η τέταρτη ικανό-

τητα είναι να εκφράζει τα συναισθήματα με ακρίβεια, όταν απαιτείται. Η πέμπτη προ-

σθήκη στο νέο μοντέλο είναι η ικανότητα να κατανοεί πώς εμφανίζονται τα συναισθή-

ματα, ανάλογα με το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Η τελευταία ικανότητα του αρχι-

κού μοντέλου χωρίστηκε σε δύο, την έκτη ικανότητα που είναι να μπορεί να διακρίνει 

τις ακριβείς έναντι των ανακριβών συναισθηματικών εκφράσεων και την έβδομη που 

είναι να μπορεί να αναγνωρίζει τις παραπλανητικές ή ανέντιμες συναισθηματικές εκ-

φράσεις. 

3.2.4.2.  Χρήση συναισθημάτων 

Ο κλάδος της χρήσης του συναισθήματος στο μοντέλο αποτελείται από 4 ικανό-

τητες που αναφέρονται στο μοντέλο των Mayer και Salovey (1997) και 1 που εισάγεται 

στο μοντέλο των Mayer, Salovey, και Caruso (2016). Η πρώτη είναι να μπορεί το άτο-

μο να δημιουργεί συναισθήματα ως βοήθεια για κρίση και μνήμη. Να δημιουργεί συ-

ναισθήματα «κατ’ απαίτηση». Σαν να υπάρχει ένα «συναισθηματικό θέατρο του νου», 

όπου τα συναισθήματα μπορούν να δημιουργηθούν, να αισθάνονται, να χειραγωγούνται 

και να εξετάζονται, έτσι ώστε να γίνονται καλύτερα κατανοητά. Όσο πιο ακριβές και 

ρεαλιστικό είναι ένα τέτοιο συναισθηματικό θέατρο, τόσο περισσότερο μπορεί να βοη-

θήσει το άτομο να επιλέξει εναλλακτικά μονοπάτια στη ζωή. Η δεύτερη ικανότητα εί-

ναι να δημιουργεί συναισθήματα ως μέσο, για να καταλαβαίνει τις εμπειρίες ενός άλλου 

ατόμου. Είναι η ικανότητα που προστέθηκε στο μοντέλο του (Mayer κ.ά., 2016) και 
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είναι πολύ κοντά στην έννοια της ενσυναίσθησης.  Η τρίτη ικανότητα είναι το άτομο 

να δίνει προτεραιότητα στη σκέψη, κατευθύνοντας την προσοχή του σύμφωνα με το 

συναίσθημα της στιγμής. Αφορά στη δράση μέσω συναισθήματος· περιγράφει τα συ-

ναισθηματικά γεγονότα που βοηθούν τη σκέψη και οδηγούν στη χρήση του συναισθή-

ματος. Όσο ο άνθρωπος ωριμάζει, τα συναισθήματα αρχίζουν να διαμορφώνουν και να 

βελτιώνουν τη σκέψη, κατευθύνοντας την προσοχή ενός ατόμου σε σημαντικές αλλα-

γές. Η τέταρτη ικανότητα είναι η διαχείριση των αλλαγών της διάθεσης, για να δη-

μιουργηθούν διαφορετικές γνωστικές προοπτικές. Η συναισθηματικότητα μπορεί να 

βοηθήσει τους ανθρώπους να εξετάσουν πολλαπλές προοπτικές. Η καλή διάθεση οδηγεί 

σε αισιόδοξη σκέψη, ενώ η κακή σε απαισιόδοξη. Οι μεταβαλλόμενες διαθέσεις του 

ατόμου οδηγούν να εξετάσει περισσότερες επιλογές, οι οποίες θα αποτελέσουν πλεονέ-

κτημα σε συνθήκες αβεβαιότητας. Η πέμπτη ικανότητα είναι η επιλογή προβλημάτων 

που βασίζονται στο πώς η τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου μπορεί 

να διευκολύνει τη γνωστική λειτουργία. Η τελική ικανότητα σε αυτόν τον κλάδο ανα-

γνωρίζει ότι διαφορετικά είδη εργασίας και διαφορετικές μορφές συλλογιστικής μπο-

ρούν να διευκολυνθούν από διαφορετικές διαθέσεις. 

3.2.4.3.  Κατανόηση συναισθημάτων 

Η τρίτη συνιστώσα αφορά στην ικανότητα κατανόησης συναισθημάτων και 

χρήσης συναισθηματικών γνώσεων. Το αρχικό μοντέλο (Mayer και Salovey, 1997) πε-

ριελάμβανε 4 ικανότητες και στο αναθεωρημένο μοντέλο (Mayer κ.ά., 2016) προστέ-

θηκαν οι παρακάτω 4 ικανότητες κι έτσι έφτασαν τις 8. Η πρώτη ικανότητα είναι να 

μπορεί το άτομο να χαρακτηρίζει τα συναισθήματα και αναγνωρίζει τις σχέσεις μεταξύ 

τους.  να αναγνωρίζονται οι σχέσεις μεταξύ των λέξεων και των ίδιων των συναισθημά-

των, όπως η σχέση μεταξύ της συμπάθειας και της αγάπης. Η δεύτερη ικανότητα είναι 

να προσδιορίζει τι προηγείται, τη σημασία και τις συνέπειες των  συναισθημάτων· του 

νοήματος που μεταφέρουν τα συναισθήματα σχετικά με τις σχέσεις, όπως ότι η θλίψη 

συχνά συνοδεύει μια απώλεια. Η τρίτη ικανότητα, από το ενημερωμένο μοντέλο, είναι 

η διάκριση των καταστάσεων που είναι πιθανό να προκαλέσουν συναισθήματα. Η τέ-

ταρτη ικανότητα, από το ενημερωμένο μοντέλο, είναι ο διαχωρισμός των διαθέσεων 

από τα συναισθήματα. Η πέμπτη ικανότητα είναι η κατανόηση πολύπλοκων και μικτών 

συναισθημάτων· ταυτόχρονα συναισθήματα αγάπης και μίσους ή συνδυασμός, όπως το 

δέος ως συνδυασμός φόβου και έκπληξης. Η έκτη ικανότητα είναι η αναγνώριση πιθα-
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νών μεταβάσεων μεταξύ συναισθημάτων, όπως η μετάβαση από το θυμό στην ικανο-

ποίηση ή από το θυμό στην ντροπή. Το άτομο μπορεί να εκλογικεύσει ακολουθίες συ-

ναισθημάτων: ένα άτομο που αισθάνεται ότι δεν το αγαπούν μπορεί να απορρίψει το 

ενδιαφέρον κάποιου άλλου με το φόβο της μεταγενέστερης απόρριψης. Η έβδομη ικα-

νότητα, από το ενημερωμένο μοντέλο, είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ένα 

άτομο μπορεί να αισθάνεται στο μέλλον ή υπό ορισμένες συνθήκες (συναισθηματική 

πρόβλεψη). Τέλος, η όγδοη ικανότητα, από το ενημερωμένο μοντέλο, είναι η αναγνώ-

ριση των πολιτισμικών διαφορών στην αξιολόγηση των συναισθημάτων. 

3.2.4.4.  Ρύθμιση συναισθημάτων 

Στο αρχικό μοντέλο (Mayer και Salovey, 1997) υπάρχουν 4 ικανότητες ρύθμι-

σης των συναισθημάτων: η πρώτη ικανότητα ενός ατόμου να παραμένει ανοιχτό σε 

συναισθήματα, τόσο ευχάριστα, όσο και δυσάρεστα, όπου απαιτείται, και στις πληρο-

φορίες που αυτά μεταδίδουν. Μόνο αν ένα άτομο αποδεχθεί τα συναισθήματά του, 

μπορεί να μάθει από αυτά. Η δεύτερη ικανότητα είναι να εμπλέκεται σε συναισθήματα 

χρήσιμα και να απεμπλέκεται από αυτά που δεν είναι χρήσιμα. Για παράδειγμα, η οργή 

ενάντια σε κάποιον ή εναντίον μιας αδικίας μπορεί να είναι χρήσιμη στη φάση συλλο-

γισμού της κατάστασης, αλλά ίσως λιγότερο χρήσιμη, όταν το συναίσθημα είναι στο 

αποκορύφωμά του. Εκείνη τη στιγμή, το συναισθηματικά ώριμο άτομο θα ξέρει πότε να 

αποτραβηχτεί και να συζητήσει τα πράγματα με ψύχραιμα άτομα εμπιστοσύνης του. Η 

τρίτη ικανότητα είναι να παρακολουθεί τις συναισθηματικές αντιδράσεις,  για να 

προσδιορίσει την πρακτικότητά τους, τόσο σε σχέση με τον εαυτό του,  όσο και με τους 

άλλους, όπως η αναγνώριση του πόσο ξεκάθαρα, τυπικά, σημαντικά ή λογικά είναι. Η 

τέταρτη ικανότητα ήταν αρχικά (Mayer και Salovey, 1997) να διαχειρίζεται τα συναι-

σθήματα στον εαυτό του και τους άλλους με την άμβλυνση των αρνητικών και την ενί-

σχυση των ευχάριστων, χωρίς να καταστέλλει ή να υπερεκτιμά τις πληροφορίες που 

μπορούν αυτά να μεταδώσουν. Στο ενημερωμένο μοντέλο (Mayer κ.ά., 2016), η τελευ-

ταία αυτή ικανότητα χωρίστηκε σε 3: το άτομο να μπορεί να αξιολογεί τις στρατηγικές 

για τη διατήρηση, τη μείωση ή την ένταση μιας συναισθηματικής αντίδρασης, να δια-

χειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματά του και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά 

τα συναισθήματά των άλλων, για να επιτύχει επιθυμητό αποτέλεσμα. 
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3.2.5. Μοντέλο ΣΝ της Mikolajczak και των Mikolajczak, Quoidbach, 

Kotsou και Nelis 

Η Mikolajczak (2009) πρότεινε ένα συγκερασμό των μοντέλων ικανοτήτων 

(ability) με τα μοντέλα των χαρακτηριστικών (trait models). Το ενοποιημένο μοντέλο 

έχει τρία επίπεδα. Διαχωρίζει τη γνώση που σχετίζεται με το συναίσθημα από τις αντί-

στοιχες ικανότητες και, τέλος, τις προδιαθέσεις. Στο πρώτο επίπεδο, η συναισθηματι-

κή γνώση αφορά σε ό,τι γνωρίζει το άτομο σχετικά με τα συναισθήματα και στο πώς να 

αντιμετωπίσει τις καταστάσεις που προκαλούν συγκίνηση. Στο δεύτερο επίπεδο, η συ-

ναισθηματική ικανότητα αφορά στο αν το άτομο μπορεί να εφαρμόσει μια συγκεκριμέ-

νη στρατηγική σε μια συναισθηματική κατάσταση. Το σημαντικό εδώ δεν είναι αυτό 

που οι άνθρωποι ξέρουν, αλλά αυτό που μπορούν να κάνουν. Στο τρίτο επίπεδο, η συ-

ναισθηματική προδιάθεση αφορά στην τάση του ατόμου να συμπεριφέρεται με συγκε-

κριμένο τρόπο σε συναισθηματικές καταστάσεις. Η εστίαση εδώ δεν είναι τι οι άνθρω-

ποι μπορούν να κάνουν, αλλά αυτό που πραγματικά κάνουν. Συνοψίζοντας, η γενική 

αντίληψη του μοντέλου είναι πως η γνώση δεν μεταφράζεται πάντα σε ικανότητες, ό-

πως και οι ικανότητες δε μεταφράζονται πάντα σε τάσεις για πράξη. Το μοντέλο αυτό 

πηγαίνει σε βάθος, αναλύοντας καθένα από τα τρία επίπεδα σε υποκλίμακες, αλλά δεν 

έχει αντιπροσωπευτικό εργαλείο μέτρησης. Κινείται σε θεωρητική σφαίρα παρά στην 

πρακτική. 

Οι Mikolajczak, Quoidbach, Kotsou και Nelis (όπως αναφέρεται στο Brasseur 

κ.ά., 2013) πρότειναν μια παραλλαγή του μοντέλου των 4 διαστάσεων των Mayer και 

Salovey (1997). Διαχωρίζουν την πρώτη διάσταση της αντίληψης σε δύο ξεχωριστές 

διαστάσεις, της αναγνώρισης και της έκφρασης των συναισθημάτων. Πιο συγκεκριμέ-

να, η αναγνώριση συναισθημάτων είναι να έχει την ικανότητα το άτομο να αντιληφθεί 

ένα συναίσθημα, όταν εμφανίζεται, και να το αναγνωρίσει. Η έκφραση αναφέρεται 

στην ικανότητα του ατόμου να εκφράσει τα συναισθήματα με έναν κοινωνικά αποδεκτό 

τρόπο. Η κατανόηση του συναισθήματος είναι να μπορεί το άτομο να κατανοήσει τις 

αιτίες και τις συνέπειες των συναισθημάτων και να διακρίνει τους παράγοντες που τα 

πυροδοτούν από τις αιτίες. Η ρύθμιση είναι να μπορεί το άτομο να είναι σε θέση να 

ελέγχει το άγχος ή να ρυθμίζει τα συναισθήματα, όταν αυτά δεν είναι κατάλληλα για τις 

συνθήκες. Η χρήση του συναισθήματος του εαυτού και των άλλων είναι να μπορεί το 

άτομο να χρησιμοποιεί τα συναισθήματα, για να βελτιώσει τον στοχασμό, τις αποφά-
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σεις και τις ενέργειες (Brasseur κ.ά., 2013). Έτσι, δημιουργούν ένα αρχικό μοντέλο με 5 

διαστάσεις. 

Στη συνέχεια, διαχωρίζουν την κάθε διάσταση σε ενδοπροσωπική συνιστώσα, 

που αφορά στον εαυτό, και διαπροσωπική συνιστώσα, που αφορά στους άλλους. Έτσι, 

καταλήγουν σε 10 υποκλίμακες συναισθήματος: αναγνώριση συναισθημάτων στον εαυ-

τό και στους άλλους, έκφραση συναισθημάτων στον εαυτό και στους άλλους, κατανόη-

ση συναισθημάτων στον εαυτό και στους άλλους, ρύθμιση συναισθημάτων στον εαυτό 

και στους άλλους, χρήση συναισθημάτων στον εαυτό και στους άλλους. Οι 5 υποκλί-

μακες που αφορούν στον εαυτό δημιουργούν τη συνολική ενδοπροσωπική συνιστώσα 

ΣΝ, ενώ οι υπόλοιπες 5 τη συνολική διαπροσωπική συνιστώσα ΣΝ. Τέλος, οι δύο τε-

λευταίες συμβάλλουν στην ολική ΣΝ. Στο μοντέλο αυτό βασίστηκαν τα εργαλεία PEC 

και S-PEC (Brasseur κ.ά., 2013· Mikolajczak κ.ά., 2014). Το S-PEC είναι το εργαλείο 

που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνά μας και θα αναλυθεί στη συνέχεια της εργασίας. 

3.3. Μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Σύμφωνα με τους Mayer, Caruso, και Salovey (1999) η μέτρηση της ΣΝ παίζει 

σημαντικό ρόλο στην αντίληψη της έννοιας, διότι, εάν δεν μπορεί να μετρηθεί επαρ-

κώς, τότε θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι μπορεί να μην υπάρχει ως αξιόλογη 

επιστημονική δομή. Τα υπάρχοντα εργαλεία μέτρησης της ΣΝ μπορούν να χωριστούν 

σε δύο κατηγορίες: εργαλεία επίδοσης, που βασίζονται στο μοντέλο ΣΝ των ικανοτή-

των, και εργαλεία αναφορών, που βασίζονται στο μοντέλο ΣΝ ως χαρακτηριστικό γνώ-

ρισμα της προσωπικότητας (Tsaousis, 2008). Τα εργαλεία αναφορών χωρίζονται με τη 

σειρά τους σε εργαλεία αυτό-αναφοράς και έτερο-αναφοράς (360 μοιρών) (Πλατσίδου, 

2004). 

Στην κατηγορία των εργαλείων επίδοσης που μετρούν τη ΣΝ ως ικανότητα, αυ-

τό που έχει συγκεντρώσει την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας περισσότερο από 

οποιοδήποτε άλλο στο είδος του είναι το Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence 

Test (MSCEIT V2.0) (Mayer, Salovey, και Caruso, 2002) . Τα άτομα που συμπληρώ-

νουν το τεστ καλούνται να επιλύσουν προβλήματα συναισθηματικού χαρακτήρα, τόσο 

ατομικά, όσο και γενικότερων καταστάσεων (Καφέτσιος, 2003). Το τεστ μετρά τους 

τέσσερις κλάδους του μοντέλου των δημιουργών του: την αντίληψη, τη χρήση, την κα-

τανόηση και τη διαχείριση των συναισθημάτων (Mayer και Salovey, 1997). Κάθε κλά-
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δος έχει δύο επίπεδα δραστηριοτήτων και οι βαθμολογίες τους δίνουν το σκορ του κάθε 

κλάδου. Στη συνέχεια, γίνεται σύνθεση των δύο πρώτων, για να μετρηθεί η βιωματική  

συναισθηματική  νοημοσύνη (Experiential  emotional  intelligence), και των δύο τελευ-

ταίων για την στρατηγική  συναισθηματική  νοημοσύνη (Strategic   emotional intelli-

gence). Η σύνθεση των δύο τελευταίων δίνει το γενικό δείκτη ΣΝ. Η σωστή απάντηση 

σε κάθε δραστηριότητα προέρχεται από την επικρατέστερη που έδωσαν είτε συμμετέ-

χοντες στην έρευνα (general consensus), είτε ειδικοί (expert consensus) (Mayer, 

Salovey, Caruso, και Sitarenios, 2003). Γι’ αυτό και οι δημιουργοί τονίζουν πως το αυ-

θεντικό τεστ βασίζεται στην κουλτούρα της Βόρειας Αμερικής και σε οποιοδήποτε άλ-

λο περιβάλλον θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τοπικές διαφοροποιήσεις (Mayer κ.ά., 

2002). Για την Ελλάδα, το MSCEIT μεταφράστηκε από τους Καφέτσιος και Καφέτσιου 

(2004). 

Εργαλεία που χρησιμοποιούν έτερο-αναφορές (αλλιώς 360 μοιρών) είναι αυτά 

που δε συμπληρώνονται από το ίδιο το υποκείμενο για τον εαυτό του αλλά από κάποιο 

άλλο άτομο για αυτόν. Παράδειγμα εργαλείου  360 μοιρών είναι το Emotional Compe-

tence Inventory (ECI) με 110 στοιχεία που δημιούργησαν οι Boyatzis, Goleman, και 

Rhee (2000). Στα εργαλεία που χρησιμοποιούν αυτό-αναφορές, μπορούμε να αναφέ-

ρουμε το Emotional Quotient Inventory (EQ-i) με 133 στοιχεία που βασίζεται στο μο-

ντέλο του Bar-On (1997). Το Schutte Self-Report Inventory-SSRI είναι βασισμένο στο 

αρχικό μοντέλο των Salovey και Mayer (1990) και είχε αρχικά 33 στοιχεία (Schutte 

κ.ά., 1998), ενώ οι Austin, Saklofske, Huang, και McKenney (2004) πρόσθεσαν οκτώ 

επιπλέον, φτάνοντας τα 41 στοιχεία, για να βελτιώσουν τα ψυχομετρικά του χαρακτη-

ριστικά. Το Wong και Law's Emotional lntelligence Scale (WLEIS, Wong και Law, 

2002) είναι ένα σύντομο εργαλείο 16 στοιχείων, που έχει χρησιμοποιηθεί σε έρευνες τα 

τελευταία χρόνια και βασίζεται στο μοντέλο των Mayer και Salovey (1997). Μετρά 

τέσσερις διαστάσεις που αφορούν στο συναίσθημα: την κατανόηση συναισθημάτων 

στον εαυτό, την κατανόηση συναισθημάτων στους άλλους, τη χρήση συναισθημάτων 

και τη ρύθμιση συναισθημάτων. Το Trait Emotional Intelligence Questionnaire 

(TEIQue) περιλαμβάνει 153 στοιχεία και δίνει μετρήσεις για 15 όψεις της ΣΝ ως χαρα-

κτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας, για 4 παράγοντες (συναισθηματικότητα, 

αυτό-έλεγχος, κοινωνικότητα, ευεξία) που συνάγονται από συνδυασμό των παραπάνω 

όψεων και έναν ολικό δείκτη ΣΝ ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (Petrides, 

2009a). Τα PEC και S-PEC είναι εργαλεία που βασίστηκαν στο μοντέλο των 
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Mikolajczak, Quoidbach, Kotsou και Nelis (όπως αναφέρεται στο Brasseur κ.ά., 2013). 

Το PEC περιλαμβάνει 50 στοιχεία αυτό-αναφοράς. Οι 5 κλίμακες της ΣΝ εκπροσωπού-

νται από 10 στοιχεία η κάθε μία. Κάθε κλίμακα διαχωρίζεται στην ενδοπροσωπική υ-

ποκλίμακα και στη διαπροσωπική υποκλίμακα με ίσο αριθμό στοιχείων η κάθε μία. 

Μπορεί να δώσει μετρήσεις τόσο για κάθε μια από τις υποκλίμακες, όσο και για τη συ-

νολική ενδοπροσωπική ΣΝ, τη συνολική διαπροσωπική ΣΝ και την ολική ΣΝ. Το S-

PEC είναι ένα από τα εργαλεία της έρευνας και θα εξεταστεί με λεπτομέρεια στη Μέ-

θοδο. 

3.4. Ηγεσία και ΣΝ 

Η μετασχηματιστική ηγεσία θεωρείται πως προάγει πολλά θετικά χαρακτηρι-

στικά στην οργανωσιακή συμπεριφορά. Έρευνες εντόπισαν σημαντική σχέση μεταξύ 

μετασχηματιστικής ηγεσίας και συναισθηματικής νοημοσύνης (Mandell και Pherwani, 

2003· Stough και Gardner, 2002). Επιπλέον, οι Stough και Gardner (2002) διαπίστωσαν 

πως η κατανόηση των συναισθημάτων προέκυψε ως ο ισχυρότερος παράγοντας πρό-

βλεψης της μετασχηματιστικής ηγεσίας, ενώ η συναισθηματική διαχείριση εμφανίστηκε 

ως ο ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης της εμπνευσμένης παρότρυνσης και της 

πνευματικής διέγερσης. Ταυτόχρονα, η συναισθηματική νοημοσύνη συνδέθηκε με εξι-

δανικευμένη επιρροή, εξατομικευμένο ενδιαφέρον και εμπνευσμένη παρότρυνση, τρεις 

ιδιότητες μετασχηματιστικής ηγεσίας (Barling, Slater, και Kelloway, 2000). 

Ο Humphrey (2002) παρουσίασε τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για 

την ηγεσία. Σύμφωνα με αυτόν, η ενσυναίσθηση φαίνεται να είναι ένας κεντρικός πα-

ράγοντας, τόσο για τη συναισθηματική νοημοσύνη, όσο και για την ηγεσία. Επιπλέον, 

μια βασική ηγετική λειτουργία είναι η διαχείριση των συναισθημάτων των μελών της 

ομάδας, ιδιαίτερα όσον αφορά στα συναισθήματα που σχετίζονται με την απογοήτευση 

και την αισιοδοξία. Εξάλλου, η επίδειξη συναισθηματικότητας από έναν ηγέτη φαίνε-

ται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από το ίδιο το περιεχόμε-

νο των μηνυμάτων του. Τέλος, η επιρροή των ηγετών σε συναισθηματικές συνθήκες 

διαπιστώθηκε ότι έχει μεγάλο αντίκτυπο στην απόδοση της ομάδας. 

Οι Mayer, Salovey, και Caruso (2000) διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι με υψηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη θα μπορούσαν να είναι κοινωνικά πιο αποτελεσματικοί 

από τους ομολόγους τους και έτσι θα μπορούσαν να είναι πιο επιδέξιοι, για να παρακι-



 

29 

 

νήσουν τους ανθρώπους να επιτύχουν στόχους και αποστολές σε οργανισμούς. Συγχρό-

νως, ο Goleman (2000) ισχυρίστηκε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η απαραί-

τητη προϋπόθεση για την ηγεσία και, χωρίς αυτήν, ένα άτομο, ακόμη κι αν έχει την κα-

λύτερη κατάρτιση στον κόσμο, ένα διεισδυτικά αναλυτικό μυαλό και μια ατελείωτη 

γκάμα έξυπνων ιδεών, δεν θα γίνει ένας μεγάλος ηγέτης. Όσο υψηλότερα τα κλιμάκια 

σε έναν οργανισμό, όπου δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τεχνικές δεξιότητες 

μεταξύ των στελεχών, τόσο  σημαντικότερο ρόλο διαδραματίζει η συναισθηματική 

νοημοσύνη. 

Οι συναισθηματικά έξυπνοι ηγέτες δίνουν την ώθηση στα άτομα να ενεργούν 

συλλογικά (Sosik και Megerian, 1999). Οι Schutte κ.ά. (2001) διαπίστωσαν ότι τα άτο-

μα με υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη έχουν υψηλότερη ενσυναίσθηση και αυ-

τοέλεγχο σε κοινωνικές καταστάσεις, κοινωνικές δεξιότητες, συνεργασία προς τους ε-

ταίρους, επίπεδα αγάπης στις σχέσεις, οικογενειακή ικανοποίηση και ικανοποίηση στις 

σχέσεις. Επιπρόσθετα, η συναισθηματική νοημοσύνη προωθεί την επίτευξη συναίνεσης 

και ενθαρρύνει μια σχέση μεταξύ των μελών της ομάδας, στην οποία η γνωστική δια-

μάχη είναι λειτουργική και ενισχύει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Amason, 1996). 

Σε άλλη έρευνα βρέθηκε πως υψηλότερα επίπεδα ΣΝ συνδυάστηκαν με υψηλότερη α-

ποτελεσματικότητα στους ηγέτες (Ciarrochi και Rosete, 2005). Αντίθετα, η έλλειψη συ-

ναισθηματικού ελέγχου ενός ηγέτη σχετίζεται με την αναποτελεσματικότητά του 

(Goleman, 2000· Lewis, 2000). Στον αντίποδα όλων αυτών, ο Antonakis (Antonakis, 

Ashkanasy, και Dasborough, 2009) υποστήριξε πως, δεδομένης της μικρής εμπειρικής 

απόδειξης πως η ΣΝ έχει σχέση με την ηγεσία, είναι ανήθικο να χρησιμοποιείται σε 

συνθήκες πρόσληψης ή προαγωγής. 

4. Συναίσθημα και σύγκρουση 

4.1. Ποια είναι η σχέση συναισθήματος και συγκρούσεων;  

Όλες οι συγκρούσεις -λειτουργικές ή δυσλειτουργικές- είναι εγγενώς συναισθη-

ματικές, επειδή εμπλέκουν την αντίληψη των απειλών σε μεμονωμένους ή ομαδικούς 

στόχους (Jordan και Troth, 2004). Οι ασυμβατότητες, οι διαφωνίες ή οι διαφορές πρέπει 

να είναι αρκετά σοβαρές, προτού τα συμβαλλόμενα μέρη συγκρουστούν. Ωστόσο, υ-

πάρχουν διαφορές στο όριο ανεκτικότητας μεταξύ των ατόμων για το πότε θα μπουν 
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στη σύγκρουση. Έτσι, ορισμένα άτομα ενδέχεται, σε παρόμοιες καταστάσεις, να ε-

μπλακούν σε μια σύγκρουση νωρίτερα από κάποια άλλα (Rahim, 2001). 

Εξάλλου, οι ικανότητες κατανόησης και διαχείρισης του συναισθήματος έχουν 

σημαντικές συνέπειες στην απόδοση της ομάδας, καθώς αυτές οι ικανότητες συμβάλ-

λουν στη διατήρηση αποτελεσματικών και κατάλληλων σχέσεων με συναδέλφους 

(Jordan και Troth, 2004). Ο Goleman (2000) υποστήριξε ότι άτομα με υψηλή συναι-

σθηματική νοημοσύνη έχουν ανώτερες δεξιότητες επίλυσης των συγκρούσεων και ε-

μπλέκονται σε μεγαλύτερη συνεργασία, καθώς τα συναισθήματα ελέγχονται και παρά-

γονται για να αναπτύξουν νέες λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες των δύο μερών. 

Επιπλέον, η συναισθηματική νοημοσύνη προσφέρει ένα πλαίσιο για την ενίσχυ-

ση της συνεργασίας, των θετικών συμπεριφορών κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων 

και των υγιών σχέσεων (Codier, Kooker, και Shoultz, 2008). Είναι ένας σημαντικός πα-

ράγοντας που μπορεί να μετρήσει την απόδοση των ατόμων στην επαγγελματική τους 

ζωή, πέρα από την καθημερινότητά τους, να αυξήσει ή να μειώσει την επιτυχία τους, να 

συμβάλει στη μέτρηση των διαχειριστικών ικανοτήτων και να βελτιώσει την οργανωτι-

κή επικοινωνία και αλληλεπίδραση (Basogul και Özgür, 2016). Από την άλλη, ο Anto-

nioni (1998) διερεύνησε το ρόλο της προσωπικότητας ως παράγοντα που επηρεάζει τα 

στυλ διαχείρισης συγκρούσεων και διαπίστωσε ότι το χαρακτηριστικό της εξωστρέ-

φειας, της ευσυνειδησίας, της ειλικρίνειας και της ευχάριστης παρουσίας είναι σημα-

ντικοί παράγοντες πρόβλεψης του στυλ ενσωμάτωσης. 

Επίσης, η αυξημένη αυτοπεποίθηση και ο αυτοσεβασμός βελτιώνουν την ικανό-

τητα διαχείρισης των συγκρούσεων των ατόμων (Casey και Casey, 1997). Οι αποτελε-

σματικές και κατάλληλες ικανότητες διαχείρισης των συγκρούσεων βασίζονται σε με-

γάλο βαθμό στις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης ενός ατόμου και στην ικανότητα εξεύρε-

σης λύσεων χωρίς αρνητικές επιπτώσεις (Carlopio, Andrewartha, Armstrong, και 

Whetten, 1997). Γι’ αυτό, η συναισθηματική ρύθμιση θεωρείται προϋπόθεση για τη 

διατήρηση σχέσεων στο χώρο εργασίας (Martin, Knopoff, και Beckman, 1998). 

Καθώς η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με την αναγνώριση και τον έ-

λεγχο των συναισθημάτων των ίδιων και των άλλων, μπορεί να διαδραματίσει σημαντι-

κό ρόλο στη μείωση των διαπροσωπικών συγκρούσεων, μια και οι συναισθηματικά ευ-

φυείς εργαζόμενοι είναι σε θέση να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους και να χρησιμο-
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ποιούν την ικανότητά τους να μειώνουν τις συγκρούσεις (Mulki, Jaramillo, Goad, και 

Pesquera, 2015). Έτσι, η συναισθηματική νοημοσύνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στη διαχείριση των συγκρούσεων, καθώς οι εποικοδομητικές λύσεις για τη σύγκρουση 

μπορεί να απαιτούν συμβιβασμούς που βασίζονται στην ικανότητα αναγνώρισης και 

ρύθμισης των συναισθημάτων (Schlaerth, Ensari, και Christian, 2013). Συνεπώς, τα ά-

τομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά στην 

επίλυση των συγκρούσεων από άτομα με χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη 

(Goleman, 2000· Mayer και Salovey, 1997). 

Επιπλέον, οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να 

διαχειριστούν τα συναισθήματα μπορούν να τους βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουν τη 

γνωστική επεξεργασία, για να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν θετικές ευκαιρίες  για 

την επίλυση των προβλημάτων σχετικά με την απόδοση της εργασίας, αποφεύγοντας τα 

αρνητικά αποτελέσματα (Andrade και May, 2004). Οι Schutte, Malouff, Simunek, 

McKenley, και Hollander (2002) υποστηρίζουν ότι τα συναισθηματικά ευφυή άτομα 

είναι σε θέση να χειριστούν καλύτερα απειλές με τη θετική τους στάση σε αρνητικές 

καταστάσεις. Τα άτομα αυτά είναι σε θέση να διαχειριστούν τις συγκρούσεις πιο εποι-

κοδομητικά (Jordan και Troth, 2004· Schlaerth κ.ά., 2013). Συμπληρωματικά, οι Jordan 

και Troth (2004) υποστήριξαν ότι η ικανότητα να γνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε 

τα συναισθήματα διευκολύνει τη λειτουργική επίλυση των συγκρούσεων και, κατά συ-

νέπεια, συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση της ομάδας. Τέλος, η αντίληψη ενός ατόμου 

σχετικά με την ικανότητά του να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και των άλλων, κα-

θώς και να ρυθμίζει τα συναισθήματά του, έχει κεντρική σημασία στην προτίμηση του 

ατόμου για συγκεκριμένους τρόπους χειρισμού των συγκρούσεων (Gunkel κ.ά., 2016). 

4.2. Αποτελέσματα ερευνών που συνδέουν τη διαχείριση συγκρού-

σεων με τη ΣΝ 

Έρευνες έχουν δείξει πως υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ ενός υψηλού επιπέ-

δου συναισθηματικής νοημοσύνης και της στρατηγικής της ενσωμάτωσης, η οποία θε-

ωρείται το πιο αποτελεσματικό στυλ ΔΣ για τα εμπλεκόμενα μέρη και για την ελαχι-

στοποίηση των συνεπειών της σύγκρουσης (Jordan και Troth, 2002· Morrison, 2008). 

Ως εκ τούτου, οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν την ενσω-

μάτωση ή τον συμβιβασμό, καθώς αυτά τα στυλ μπορεί να είναι σε θέση να παράγουν 
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θετικά αποτελέσματα στην απόδοση της εργασίας (Gross και Guerrero, 2000· Jordan 

και Troth, 2002· Shih και Susanto, 2010).  

Εστιάζοντας στις υποκλίμακες της ΣΝ, η συναισθηματική αυτογνωσία και η εν-

συναίσθηση των ατόμων συσχετίζονται θετικά με τις στρατηγικές της ενσωμάτωσης 

και της κυριαρχίας, αλλά η συναισθηματική αυτογνωσία συσχετίζεται αρνητικά με τη 

στρατηγική της αποφυγής (Jordan και Troth, 2004). Ο Morrison (2008), από την άλλη, 

βρήκε μια αρνητική σχέση μεταξύ της ενσωμάτωσης και της υποκλίμακας της αυτοπε-

ποίθησης της συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι Jordan και Troth (2002) βρήκαν πως 

υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της ενσωμάτωσης και της αυτεπίγνωσης, της 

εξωτερίκευσης των συναισθημάτων, του αυτοελέγχου, της αναγνώρισης και της διαχεί-

ρισης των συναισθημάτων των άλλων. Στην ίδια έρευνα, αποκαλύφθηκαν σημαντικοί 

αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ της ρύθμισης του συναισθήματος και του κυριαρχικού 

στυλ αλλά και του στυλ αποφυγής. Φαίνεται ότι τα άτομα που αναφέρουν λιγότερο τον 

έλεγχο των δικών τους συναισθημάτων επιδεικνύουν μεγαλύτερη χρήση του στυλ της 

κυριαρχίας και της αποφυγής. Από την άλλη πλευρά, βρέθηκε μια θετική συσχέτιση 

μεταξύ της διαχείρισης των συναισθημάτων των άλλων και του κυριαρχικού στυλ. Το 

αναπάντεχο στη συγκεκριμένη έρευνα είναι πως η ικανότητα αντιμετώπισης των συ-

ναισθημάτων του εαυτού, και όχι η ικανότητα αντιμετώπισης των συναισθημάτων των 

άλλων, προέκυψε ως ο βασικότερος προγνωστικός παράγοντας της ενσωμάτωσης στην 

ανάλυση παλινδρόμησης. Επειδή η ενσωμάτωση είναι η στρατηγική επίλυσης των συ-

γκρούσεων που βασίζεται περισσότερο στην ικανότητα ενός ατόμου να ασχολείται με 

τις απόψεις και τα δικαιώματα των άλλων, καθώς και των δικών τους, ώστε να επιτυγ-

χάνεται κέρδος και για τα δύο μέρη (Canary και Cupach, 1988· Canary και Spitzberg, 

1987), περιμέναμε και τις δύο κλίμακες να εμφανιστούν ως σημαντικοί παράγοντες 

πρόβλεψης της ενσωμάτωσης. Στην ίδια έρευνα, το φύλο δεν εμφανίστηκε ως σημαντι-

κός παράγοντας πρόβλεψης της ενσωμάτωσης. 

Στον τομέα υγείας, οι Basogul και Özgür (2016) βρήκαν μια θετική σχέση μετα-

ξύ της συνιστώσας των ενδοπροσωπικών δεξιοτήτων και των στρατηγικών διαχείρισης 

των συγκρούσεων της ενσωμάτωσης, της εξυπηρέτησης, της κυριαρχίας και του συμβι-

βασμού, αλλά βρήκαν μια αρνητική σχέση μεταξύ του ίδιου στοιχείου και της στρατη-

γικής της αποφυγής. Υπήρξε θετική συσχέτιση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων μόνο με 

τη στρατηγική του συμβιβασμού. Επιπλέον, βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της 
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προσαρμοστικότητας και του κυριαρχικού και συμβιβαστικού στυλ διαχείρισης των 

συγκρούσεων, αλλά αρνητική συσχέτιση μεταξύ της προσαρμοστικότητας και της απο-

φυγής. Υπήρξε θετική συσχέτιση μεταξύ της συνιστώσας της ΣΝ διαχείριση του άγχους 

και της στρατηγικής της εξυπηρέτησης, αλλά αρνητική συσχέτιση μεταξύ του ίδιου 

στοιχείου και της στρατηγικής της αποφυγής. 

Όσον αφορά το τελευταίο, οι Tabak και Orit (2007) βρήκαν το αντίθετο, ότι δη-

λαδή το στρες (η μη διαχείρισή του) οδηγεί στην στρατηγική της εξυπηρέτησης και της 

αποφυγής. Εντοπίστηκε επίσης, αρνητική συσχέτιση μεταξύ της στρατηγικής της απο-

φυγής και της συναισθηματικής νοημοσύνης. Επίσης, υπήρξε συσχέτιση μεταξύ του 

στυλ της εξυπηρέτησης και των ενδοπροσωπικών δεξιοτήτων, της διαχείρισης του άγ-

χους και των γενικών συνθηκών διάθεσης. Υπήρξε συσχέτιση μεταξύ της κυριαρχικού 

στυλ και των ενδοπροσωπικών δεξιοτήτων, της γενικής διάθεσης και της προσαρμοστι-

κότητας. Υπήρξε συσχέτιση μεταξύ της στρατηγικής του συμβιβασμού και των ενδο-

προσωπικών δεξιοτήτων, των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, της γενικής διάθεσης και της 

προσαρμοστικότητας. Τέλος, υπήρξε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της στρατηγικής της 

αποφυγής και των ενδοπροσωπικών δεξιοτήτων, της προσαρμοστικότητας, της διαχεί-

ρισης του στρες και των γενικών συνθηκών διάθεσης. 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η ενδοπροσωπική ΣΝ και η διαπροσωπική ΣΝ 

συσχετίζονται θετικά με τις στρατηγικές της ενσωμάτωσης. Αντίθετα, φαίνεται να υ-

πάρχει αρνητική συσχέτιση της ΣΝ με το κυριαρχικό στυλ και το στυλ αποφυγής. Σε 

ότι αφορά τα στυλ του συμβιβασμού και της εξυπηρέτησης, υπάρχουν κάποιες διαστά-

σεις της ΣΝ με τις οποίες συσχετίζονται θετικά και άλλες με τις οποίες συσχετίζονται 

αρνητικά. 

Η ΣΝ και τα στυλ ΔΣ που επιλέγει ένας/μία διευθυντής/ντρια είναι παράγοντες 

που επηρεάζουν την άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας. Στο ερευνητικό πλαίσιο που 

ακολουθεί, θα διερευνήσουμε αν η ΣΝ συσχετίζεται με τα στυλ ΔΣ και αν μπορεί να 

προβλέψει κάποιο από αυτά όπως έδειξαν προηγούμενες έρευνες.  
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Β΄ Μέρος: Ερευνητικό Πλαίσιο 

5. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της εμπειρικής μελέτης είναι να εξετάσει τη ΣΝ, ως σύνολο και στις 

διαστάσεις της, διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων καθώς και τις προτιμήσεις τους 

στα στυλ ΔΣ που χρησιμοποιούν. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε τις δεξιότητες των 

δύο διαστάσεων της ΣΝ, της ενδοπροσωπικής και της διαπροσωπικής ΣΝ, και τη συνο-

λική  ΣΝ των διευθυντών/ντριών. Κατόπιν, θα μελετήσουμε τις προτιμήσεις τους στα 

στυλ ΔΣ. Τέλος, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε αν υπάρχει σχέση μεταξύ τόσο 

της ΣΝ όσο και των διαφόρων διαστάσεών της με το στυλ ΔΣ που προτιμούν οι διευθυ-

ντές/ντριες που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Επομένως, τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα: 

Ε1. Ποια είναι τα επίπεδα της ΣΝ και οι προτιμήσεις στα στυλ ΔΣ των διευθυ-

ντών/ντριών; 

Ε2. Επηρεάζουν τα δημογραφικά στοιχεία τη ΣΝ και τις προτιμήσεις στα στυλ ΔΣ 

των διευθυντών/ντριών; 

Ε3. Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ΣΝ και των στυλ ΔΣ για τις/τους διευθύντριες/ες; 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, θα προσπαθήσουμε να διερευνή-

σουμε τις επόμενες ερευνητικές υποθέσεις: 

Υ1.  Όσες/οι διευθύντριες/ες έχουν υψηλή ολική ΣΝ, επιλέγουν στυλ ενσωμάτωσης 

Υ2.  Όσοι/ες έχουν υψηλή κατανόηση συναισθήματος, επιλέγουν στυλ ενσωμάτωσης 

Υ3.  Όσοι/ες έχουν υψηλή ρύθμιση συναισθήματος, επιλέγουν στυλ ενσωμάτωσης 

Υ4.  Η υψηλή ενδοπροσωπική ΣΝ προβλέπει το στυλ ενσωμάτωσης 

Υ5.  Όσοι/ες έχουν υψηλή ρύθμιση συναισθήματος, επιλέγουν στυλ εξυπηρέτησης 

Υ6.  Όσοι/ες έχουν υψηλή διαπροσωπική ΣΝ, επιλέγουν στυλ κυριαρχίας 

Υ7.  Όσοι/ες έχουν υψηλή ολική ΣΝ, δεν επιλέγουν στυλ αποφυγής 

Υ8.  Όσοι/ες έχουν υψηλή ολική ΣΝ, επιλέγουν στυλ συμβιβασμού 
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6. Μέθοδος 

6.1. Δείγμα 

Τελικά, στην έρευνα συμμετείχαν 103 διευθυντές/ντριες σχολείων πρωτοβάθ-

μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, 

σε ότι αφορά το φύλο βρέθηκε ότι οι 62 ήταν άνδρες (60.2%) και οι 41 γυναίκες 

(39.8%). Με βάση τη βαθμίδα εκπαίδευσης, 52 διευθυντές/ντριες εργάζονταν στην 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (50.5%) και 51 στην Πρωτοβάθμια (49.5%). Αναλύοντας 

τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, βρέθηκε ότι ο μέσος όρος ηλικίας 

ήταν 53.40 έτη (Τ.Α. 4.66), με εύρος 35-64 έτη. Ο μέσος όρος υπηρεσίας ως διευθυ-

ντής/ντρια ήταν 9.17 έτη (Τ.Α. 7.44), με εύρος 1-25 έτη. 

6.2. Ερευνητικά εργαλεία 

Για την έρευνα εφαρμόσαμε ποσοτική μέθοδο και το εργαλείο που χρησιμοποι-

ήσαμε απαρτιζόταν από τέσσερις ενότητες: η πρώτη περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό ση-

μείωμα, η δεύτερη το ερωτηματολόγιο μέτρησης ΣΝ, η τρίτη το ερωτηματολόγιο για τα 

στυλ ΔΣ και η τέταρτη δημογραφικά στοιχεία. 

6.2.1. Μέτρηση της ΣΝ 

Το ερωτηματολόγιο ΣΝ που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Short Profile of Emo-

tional Competence (S-PEC) (Mikolajczak κ.ά., 2014). Στα ελληνικά μεταφράστηκε από 

τη Βρέντζου (2017). Το S-PEC είναι η σύντομη έκδοση του Profile of Emotional Com-

petence (PEC) που σχεδιάστηκε για τη μέτρηση της συναισθηματικής ικανότητας 

(Emotional Competence-EC) (Brasseur κ.ά., 2013). Το εργαλείο περιλαμβάνει 20 στοι-

χεία αυτό-αναφοράς από τα οποία τα 8 είναι αντίστροφης βαθμολόγησης. Κάθε στοι-

χείο μετριέται σε κλίμακα Likert 7 σημείων με αντίστοιχη κλιμάκωση από το «Διαφω-

νώ απόλυτα» έως το «Συμφωνώ απόλυτα». Όλα τα στοιχεία συγκροτούν την ολική ΣΝ. 

Την ενδοπροσωπική ΣΝ εκπροσωπούν 10 στοιχεία και τη διαπροσωπική ΣΝ τα υπόλοι-

πα 10. Τα 10 στοιχεία της ενδοπροσωπικής ΣΝ δημιουργούν 5 ζεύγη στοιχείων που α-

ντιστοιχίζονται στις 5 κλίμακες του μοντέλου: την αναγνώριση συναισθήματος, την έκ-

φραση συναισθήματος, την κατανόηση συναισθήματος, την ρύθμιση συναισθήματος 

και την χρήση συναισθήματος. Έτσι, την ενδοπροσωπική ΣΝ απαρτίζουν 5 υποκλίμα-
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κες των 2 στοιχείων η κάθε μία. Παρομοίως, η διαπροσωπική ΣΝ απαρτίζεται από 5 

υποκλίμακες των 2 στοιχείων η κάθε μία που αντιστοιχούν, φυσικά, στις 5 κλίμακες του 

μοντέλου.. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν 10 υποκλίμακες. Κάθε υποκλίμακα αντιπροσωπεύε-

ται από 2 στοιχεία. Για κάθε μία από τις 5 κλίμακες του μοντέλου μπορούμε να δη-

μιουργήσουμε τα στοιχεία τους συνδυάζοντας τα στοιχεία μιας υποκλίμακας της ενδο-

προσωπικής ΣΝ με τα στοιχεία της αντίστοιχης υποκλίμακας της διαπροσωπικής ΣΝ. 

Για παράδειγμα, συνδυάζοντας τα 2 στοιχεία της «αντίληψης συναισθήματος στον εαυ-

τό» με τα 2 στοιχεία της «αντίληψης συναισθήματος στους άλλους» δημιουργούμε τα 4 

στοιχεία της κλίμακας «αντίληψη συναισθήματος». 

Σύμφωνα με τους δημιουργούς (Mikolajczak κ.ά., 2014), το εργαλείο μπορεί να 

δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα για την ενδοπροσωπική ΣΝ, τη διαπροσωπική ΣΝ 

και τη ολική ΣΝ, αλλά για τις επιμέρους διαστάσεις προτείνουν τη χρήση του PEC, για-

τί το τελευταίο περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία, 5 αντί για 2, σε κάθε υποκλίμακα. 

Εντούτοις, στην έρευνά μας υπολογίσαμε και μελετούμε όλες τις διαστάσεις, διότι θέ-

λουμε να διαπιστώσουμε αν το σύντομο εργαλείο είναι ικανό να δώσει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα και για τις υπόλοιπες υποκλίμακες, πέρα από την ενδοπροσωπική, τη 

διαπροσωπική και τη συνολική. Επιλέξαμε το S-PEC λόγω της μικρής έκτασής του, 

ώστε να διευκολύνουμε τους συμμετέχοντες, αλλά και γιατί θέλουμε να ελέγξουμε αν 

μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα και στις επιμέρους διαστάσεις. 

6.2.2. Μέτρηση του στυλ ΔΣ 

Για την έρευνά μας επιλέξαμε ως εργαλείο μέτρησης των στυλ ΔΣ το ROCI-II 

που μετρά τις προτιμήσεις των ατόμων ως προς τις στρατηγικές ΔΣ στις διαπροσωπικές 

συγκρούσεις (Rahim, 1983). Αποτελείται από 28 στοιχεία αυτό-αναφοράς τα οποία 

μοιράζονται στα πέντε στυλ ΔΣ ως εξής: η ενσωμάτωση έχει 7 στοιχεία, η αποφυγή 6, η 

κυριαρχία 5, η εξυπηρέτηση 6 και ο συμβιβασμός 4. Οι απαντήσεις κάθε στοιχείου εί-

ναι σε κλίμακα Likert 5 σημείων με επιλογές: «Διαφωνώ απόλυτα», «Διαφωνώ  λίγο», 

«Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ», «Συμφωνώ λίγο», «Συμφωνώ απόλυτα». Στο ROCI-

II, για κάθε στυλ ΔΣ βγαίνει ένα σκορ από το μέσο όρο των απαντήσεων στα στοιχεία 

του κάθε στυλ. Υψηλότερος μέσος όρος σημαίνει υψηλότερη προτίμηση στο στυλ. Δη-

λαδή, αν κάθε στοιχείο έχει πέντε απαντήσεις με τιμές 1-5 αντίστοιχα, οι τιμές των 

στοιχείων που αντιστοιχούν στο κάθε στυλ εξάγουν το μέσο όρο για το συγκεκριμένο 

στυλ. Το στυλ ΔΣ με το μεγαλύτερο μέσο όρο είναι το στυλ που προτιμά να χρησιμο-
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ποιεί ο/η συμμετέχων/ουσα στην έρευνα, ενώ, αντίθετα, εκείνο με τον μικρότερο μέσο 

όρο απαντήσεων είναι εκείνο που χρησιμοποιεί λιγότερο. Επιλέξαμε το ROCI-II, γιατί 

είναι εξαιρετικά διαδεδομένο στις έρευνες, διατίθεται δωρεάν και έχει σύντομη διάρ-

κεια συμπλήρωσης. 

6.3. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Το ερωτηματολόγιο κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα σχο-

λεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το Νοέμβριο του 2018. Στο 

μήνυμα υπήρχε σύνδεσμος που παρέπεμπε στο εργαλείο. Εκτός από το αρχικό μήνυμα, 

η αποστολή επαναλήφθηκε άλλες 2 φορές. Το εισαγωγικό σημείωμα ενημέρωνε 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με πληροφορίες για την έρευνα και διαβεβαίωνε για την 

διασφάλιση της ανωνυμίας τους. 

7. Αποτελέσματα 

7.1. Το επίπεδα ΣΝ και οι προτιμήσεις των στυλ ΔΣ των διευθυ-

ντών/ντριών 

Μετά τη συλλογή των δεδομένων, έγινε εισαγωγή των δεδομένων στο λογισμι-

κό στατιστικής SPSS (εκδ. 23). Έγινε έλεγχος αξιοπιστίας σύμφωνα με το δείκτη 

Cronbach α για τις διαστάσεις της ΣΝ στο S-PEC και τα στυλ ΔΣ στο ROCI-II. Η αξιο-

πιστία των υποκλιμάκων τόσο της ενδοπροσωπικής όσο και της διαπροσωπικής ΣΝ εί-

ναι χαμηλές (α<.6), με εξαίρεση την υποκλίμακα «αναγνώριση» της διαπροσωπικής 

ΣΝ. Αυτό μας οδηγεί στην απόφαση να μην χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια της έρευ-

νάς μας καμία από τις 10 υποκλίμακες αυτές για λόγους αξιοπιστίας των αποτελεσμά-

των. Από τις κλίμακες που συνδυάζουν τα στοιχεία της ενδοπροσωπικής ΣΝ και της 

διαπροσωπικής ΣΝ, η «αναγνώριση» η «κατανόηση» και την «ρύθμιση» έχουν ικανο-

ποιητική αξιοπιστία ενώ η «έκφραση» και η «χρήση» έχουν χαμηλή. Οι 3 κλίμακες με 

την ικανοποιητική αξιοπιστία θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια της έρευνας. Η αξιο-

πιστία της ολικής ενδοπροσωπικής ΣΝ, της ολικής διαπροσωπικής ΣΝ και της ολικής 

ΣΝ είναι ικανοποιητικές. Η αξιοπιστία στις κλίμακες των στυλ ΔΣ του ROCI-II είναι 

ικανοποιητική. 
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Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα που αφο-

ρά στη ΣΝ των διευθυντών/ντριών. Στον Πίνακα 1, παρατηρούμε τους μέσους όρους 

στις διαστάσεις της ΣΝ που προαναφέρθηκαν. Στις 3 κλίμακες των συναισθημάτων, η 

υψηλότερη επίδοση εμφανίζεται στην αναγνώριση και η χαμηλότερη στην κατανόηση. 

Οι ενδοπροσωπική, διαπροσωπική και η ολική ΣΝ είναι μεταξύ τους στο ίδιο επίπεδο. 

Αν θέλαμε να χαρακτηρίσουμε το επίπεδο, θα λέγαμε ότι οι διευθύντριες/ές έχουν υψη-

λή αναγνώριση του συναισθήματος ενώ στις υπόλοιπες διαστάσεις έχουν επίδοση άνω 

του μετρίου. 

Πίνακας 1 Συναισθηματική Νοημοσύνη 

 
Μ.Ο. 

Τυπική 

Απόκλιση 
Cronbach α 

Αναγνώριση 5.74 .79 .64 

Κατανόηση 5.18 .97 .64 

Ρύθμιση 5.22 .89 .62 

Ενδοπροσωπική ΣΝ 5.14 .69 .67 

Διαπροσωπική ΣΝ 5.11 .79 .76 

Ολική ΣΝ 5.13 .66 .81 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται ο μέσος όρος όλων των διευθυντών/ντριων για 

κάθε στυλ ΔΣ. Το στυλ ενσωμάτωσης συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προτίμηση σε σχέ-

ση με τα υπόλοιπα. Το στυλ κυριαρχίας είναι αυτό που συγκεντρώνει τη χαμηλότερη 

προτίμηση. 

Πίνακας 2 Στυλ Διαχείρισης Συγκρούσεων 

 Μ.Ο. 
Τυπική 

Απόκλιση 
Cronbach α 

Ενσωμάτωση 4.49 .44 .76 

Εξυπηρέτηση 3.53 .51 .69 

Κυριαρχία 2.46 .73 .71 

Αποφυγή 3.23 .86 .83 

Συμβιβασμός 3.57 .72 .64 
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7.2. Η σχέση των δημογραφικών στοιχείων με το επίπεδο ΣΝ και 

τις προτιμήσεις στα στυλ ΔΣ για τις/τους διευθύντριες/ες 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά την επιρροή των δημογραφικών παρα-

μέτρων στην ΣΝ και στα στυλ ΔΣ. Για τη διερεύνηση της επίδρασης του φύλλου και 

της βαθμίδας στις διαστάσεις της ΣΝ και στις προτιμήσεις στα στυλ ΔΣ πραγματοποιή-

θηκαν αναλύσεις ANOVA. Στον Πίνακα 3, παρατηρούμε ότι οι γυναίκες έχουν λίγο 

καλύτερες επιδόσεις από τους άντρες. Εντούτοις, σε καμία διάσταση της ΣΝ δε παρα-

τηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά λόγω φύλου. 

Πίνακας 3 ΣΝ και φύλο 

 
Μ.Ο. 

Αντρών 

Μ.Ο. 

Γυναικών 

Μ.Ο. 

Συνολικά 
F(1,101) p 

Αναγνώριση 5.62 5.92 5.74 3.79 .054 

Κατανόηση 5.11 5.28 5.18 .70 .403 

Ρύθμιση 5.20 5.23 5.21 .03 .859 

Ενδοπροσωπική ΣΝ 5.04 5.29 5.14 3.34 .070 

Διαπροσωπική ΣΝ 5.07 5.16 5.11 .27 .603 

Ολική ΣΝ 5.05 5.22 5.12 1.62 .205 

Παρομοίως, για την επίδραση του φύλου στις προτιμήσεις στα στυλ ΔΣ, βλέ-

πουμε στον Πίνακα 4 πως ο συμβιβασμός είναι το στυλ ΔΣ στο οποίο τα δύο φύλα δια-

φέρουν σημαντικά (F(1,101)=8.06, p.005). Στα υπόλοιπα στυλ δε διαπιστώνεται σημα-

ντική διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών. 

Πίνακας 4 ΔΣ και φύλο 

 
Μ.Ο. 

Αντρών 

Μ.Ο. 

Γυναικών 

Μ.Ο. 

Συνολικά 
F(1,101) p 

Ενσωμάτωση 4.45 4.52 4.48 .62 .429 

Εξυπηρέτηση 3.55 3.50 3.53 .29 .586 

Κυριαρχία 2.48 2.43 2.46 .08 .777 

Αποφυγή 3.16 3.33 3.23 .89 .346 

Συμβιβασμός 3.40 3.80 3.56 8.06 .005 
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Στον Πίνακα 5, οι διευθύντριες/ες της πρωτοβάθμιας έχουν ελαφρά καλύτερες 

επιδόσεις από τους συναδέρφους τους της δευτεροβάθμιας στις διαστάσεις της ΣΝ αλλά 

σε καμία δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο βαθμίδων. 

Πίνακας 5 ΣΝ και βαθμίδα 

 
Μ.Ο. 

Πρωτοβάθμιας 

Μ.Ο. 

Δευτεροβάθμιας 

Μ.Ο. 

Συνολικά 
F(1.101) p 

Αναγνώριση 5.80 5.68 5.74 .60 .439 

Κατανόηση 5.32 5.04 5.18 2.19 .142 

Ρύθμιση 5.28 5.15 5.21 .55 .460 

Ενδοπροσωπική ΣΝ 5.26 5.02 5.14 3.19 .077 

Διαπροσωπική ΣΝ 5.17 5.05 5.11 .61 .436 

Ολική ΣΝ 5.21 5.03 5.12 2.00 .160 

Στον Πίνακα 6 και στη σχέση της εκπαιδευτικής βαθμίδας με την προτίμηση 

στα στυλ ΔΣ, παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στο στυλ του συμβιβασμού. 

Συγκεκριμένα, οι διευθύντριες/ες της δευτεροβάθμιας δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση 

από αυτές/ους της πρωτοβάθμιας στο συμβιβαστικό στυλ (F(1,101)=11.57, p.001). Στα 

υπόλοιπα στυλ, οι διευθυντές των δύο βαθμίδων δείχνουν παρόμοιο βαθμό προτίμησης. 

Πίνακας 6 ΔΣ και βαθμίδα 

 
Μ.Ο. 

Πρωτοβάθμιας 

Μ.Ο. 

Δευτεροβάθμιας 

Μ.Ο. 

Συνολικά 
F(1.101) p 

Ενσωμάτωση 4.54 4.43 4.48 1.64 .202 

Εξυπηρέτηση 3.52 3.53 3.53 .00 .929 

Κυριαρχία 2.42 2.50 2.46 .33 .577 

Αποφυγή 2.95 3.50 3.23 11.87 .001 

Συμβιβασμός 3.53 3.59 3.56 .13 .715 

Η ηλικία και τα έτη εμπειρίας στην διεύθυνση είναι ποσοτικές μεταβλητές όπως 

και η ΣΝ. Γι’ αυτό, θα ελέγξουμε τη σχέση τους με τη ΣΝ υπολογίζοντας το συντελε-

στή r του Pearson. Στον Πίνακα 7 και στον Πίνακα 8, παρατηρούμε πως οι διαστάσεις 

της ΣΝ και οι προτιμήσεις στα στυλ ΔΣ δε συσχετίζονται σημαντικά ούτε με την ηλικία 

ούτε με τα έτη που μπορεί κάποια/ος να είναι διευθύντρια/ής. 
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Πίνακας 7 Συσχετίσεις ΣΝ με Ηλικία και Έτη στη διεύθυνση  

 Αναγνώριση Κατανόηση Ρύθμιση 
Ενδοπροσω-

πική ΣΝ 

Διαπροσωπι-

κή ΣΝ 
Ολική ΣΝ 

Ηλικία (r) -.141 -.186 -.133 -.113 -.169 -.162 

Έτη στη διεύθυνση (r) .031 .034 .067 .023 .082 .062 

Πίνακας 8 Συσχετίσεις στυλ ΔΣ με Ηλικία και Έτη στη διεύθυνση 

 Ενσωμάτωση Εξυπηρέτηση Κυριαρχία Αποφυγή Συμβιβασμός 

Ηλικία (r) -.147 -.130 -.160 -.016 -.042 

Έτη στη διεύθυνση (r) -.081 -.102 -.037 -.146 -.167 

 

7.3. Μπορεί να επηρεάσει η ΣΝ των ΔΣ; 

Τρίτο και κύριο ερευνητικό ερώτημα της μελέτης είναι να ελέγξει αν η ενδο-

προσωπική ΣΝ, η διαπροσωπική ΣΝ αλλά και οι υπόλοιπες διαστάσεις της ΣΝ που διε-

ρευνούμε θα μπορούσαν να επιδράσουν στις προτιμήσεις στα στυλ ΔΣ. Για το σκοπό 

αυτό, πρώτα θα υπολογίσουμε τις συσχετίσεις μεταξύ των 5 στυλ ΔΣ με τις διαστάσεις 

της ΣΝ. Στη συνέχεια θα κάνουμε ιεραρχικές αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένες μεταβλητές τα στυλ ΔΣ και ανεξάρτητες τις διαστάσεις της ΣΝ και των 

δημογραφικών στοιχείων για να διαπιστώσουμε τις σχέσεις και το βαθμό εξάρτησης 

μεταξύ τους. Για κάθε στυλ ΔΣ θα ελέγξουμε δύο μοντέλα παλινδρόμησης. Το πρώτο 

θα έχει ως ανεξάρτητες μεταβλητές τα δημογραφικά στοιχεία και τις κλίμακες της ανα-

γνώρισης, της κατανόησης και της ρύθμισης του συναισθήματος. Το δεύτερο μοντέλο 

θα έχει ως ανεξάρτητες μεταβλητές τα δημογραφικά στοιχεία και τις κλίμακες της εν-

δοπροσωπικής ΣΝ και της διαπροσωπικής ΣΝ. 

7.3.1. Υπάρχουν συσχετίσεις των στυλ ΔΣ με τις κλίμακες της ΣΝ; 

Στον Πίνακα 9 αποτυπώνονται οι συσχετίσεις των 5 στυλ ΔΣ με τις κλίμακες 

της ΣΝ που μελετάμε. Ξεκινώντας από την ενσωμάτωση, παρατηρούμε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με όλες τις διαστάσεις της ΣΝ που μελετάμε. 

Από τις 3 κλίμακες της ΣΝ, εκείνη που έχει υψηλότερη συσχέτιση με την ενσωμάτωση 

είναι η κατανόηση και εκείνη με τη χαμηλότερη συσχέτιση η ρύθμιση. Η αναγνώριση 

και κατανόηση έχουν συσχέτιση σε υψηλότερο βαθμό σημαντικότητας με την ενσωμά-
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τωση (p<.001) από αυτή που έχει η ρύθμιση. Όλες οι συνδυαστικές κλίμακες της ΣΝ 

έχουν σημαντική συσχέτιση με τη ενσωμάτωση αλλά αυτή με την υψηλότερη είναι η 

ενδοπροσωπική ΣΝ και εκείνη με τη χαμηλότερη είναι διαπροσωπική ΣΝ. Και οι 3 

συνδυαστικές κλίμακες έχουν πολύ υψηλό βαθμό σημαντικότητας με την ενσωμάτωση 

(p<.001). Από αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η Υ1, δηλαδή πως όσες/οι διευ-

θύντριες/ες έχουν υψηλή ολική ΣΝ μπορεί να επιλέξουν στυλ ενσωμάτωσης. Επιβε-

βαιώνεται, επίσης, η Υ2 πως όσοι/ες έχουν υψηλή κατανόηση συναισθήματος μπορεί 

να επιλέξουν στυλ ενσωμάτωσης. Τέλος, επιβεβαιώνεται η Υ3 που ανέφερε πως όσοι/ες 

έχουν υψηλή ρύθμιση συναισθήματος μπορεί να επιλέξουν στυλ ενσωμάτωσης. Η Υ4, 

που αναφέρει πως η υψηλή ενδοπροσωπική ΣΝ προβλέπει το στυλ ενσωμάτωσης, θα 

ελεγχθεί σε επόμενη στάδιο της έρευνας. Φαίνεται, λοιπόν, πως όποιος είναι σε επαφή 

με τα συναισθήματά του έχει τάση να εφαρμόζει στυλ ενσωμάτωσης κατά τις συγκρού-

σεις. 

Το στυλ της εξυπηρέτησης εμφανίζει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 

μόνο με την κατανόηση του συναισθήματος. Με τις υπόλοιπες διαστάσεις της ΣΝ, η 

εξυπηρέτηση δεν εμφανίζει σημαντική συσχέτιση. Άρα, στην έρευνά μας δεν επιβε-

βαιώθηκε η Υ5 που προέβλεψε πως όσοι/ες έχουν υψηλή ρύθμιση στο συναίσθημα έ-

χουν τάση να χρησιμοποιούν το στυλ της εξυπηρέτησης. Αντίθετα, η ρύθμιση έχει το 

μικρότερο συντελεστή συσχέτισης με την εξυπηρέτηση από όλες τις υπόλοιπες κλίμα-

κες. 

Στα στυλ ΔΣ της κυριαρχίας, της αποφυγής και του συμβιβασμού δεν υπήρξε 

σημαντική συσχέτιση με κάποια κλίμακα της ΣΝ. Στην Υ6 πιστεύαμε πως η υψηλή 

διαπροσωπική ΣΝ θα συνδεόταν με το στυλ κυριαρχίας αλλά τα αποτελέσματα δεν έ-

δειξαν σημαντική συσχέτιση. Αντίθετα, ο συντελεστής συσχέτισης της διαπροσωπικής 

ΣΝ με την κυριαρχία είναι ο μικρότερος σε σχέση με τις υπόλοιπες κλίμακες ΣΝ. Η Υ7 

προέβλεπε αρνητική συσχέτιση της ολικής ΣΝ και του στυλ της αποφυγής και δεν επι-

βεβαιώθηκε. Ο συντελεστής συσχέτισης είναι αρνητικός αλλά όχι σημαντικός. Η Υ8 

που προέβλεπε υψηλή συσχέτιση της ολικής ΣΝ και του συμβιβασμού, επίσης, δεν επι-

βεβαιώθηκε. Με συντελεστή συσχέτισης σχεδόν μηδέν, η ολική ΣΝ και ο συμβιβασμός 

φαίνεται ότι δεν σχετίζονται καθόλου. 
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Πίνακας 9 Συσχετίσεις στυλ ΔΣ με τις κλίμακες της ΣΝ 

 Ενσωμάτωση Εξυπηρέτηση Κυριαρχία Αποφυγή Συμβιβασμός 

Αναγνώριση (r) .368** .147 -.138 -.103 .064 

Κατανόηση (r) .384** .215* -.172 -.064 -.048 

Ρύθμιση (r) .250* .030 -.142 -.058 -.162 

ΣΝ ενδοπροσωπική (r) .379** .109 -.146 -.165 .001 

ΣΝ διαπροσωπική (r) .259** .179 -.080 .012 -.035 

ΣΝ ολική (r) .357** .166 -.126 -.080 -.020 

**. Συσχέτιση σημαντική σε βαθμό 0.01, *. Συσχέτιση σημαντική σε βαθμό 0.05 

7.3.2. Υπάρχουν μοντέλα  που να προβλέπουν τα στυλ ΔΣ; 

Στο τελικό στάδιο της έρευνάς μας θα εξετάσουμε αν υπάρχουν μοντέλα πολλα-

πλής παλινδρόμησης που να προβλέπουν τα στυλ ΔΣ από τις κλίμακες της ΣΝ και τα 

δημογραφικά στοιχεία. Για κάθε στυλ θα εξετάσουμε δύο μοντέλα που θα προκύψουν 

με ιεραρχική παλινδρόμηση. Στο πρώτο βήμα της παλινδρόμησης θα εισάγονται ως α-

νεξάρτητες μεταβλητές τα δημογραφικά στοιχεία της βαθμίδας, του φύλου, της ηλικίας 

και των ετών σε θέση διεύθυνσης και στο δεύτερο βήμα θα εισάγονται ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές είτε οι 3 κλίμακες της αναγνώρισης, της κατανόησης και της ρύθμισης του 

συναισθήματος είτε οι κλίμακες της ενδοπροσωπικής και της διαπροσωπικής ΣΝ. Σε 

κάθε μοντέλο θα αντιστοιχεί πίνακας στον οποίο θα αναφέρονται ο συντελεστής b της 

μεταβλητής στο μοντέλο παλινδρόμησης, η τυπική απόκλιση του b, ο συντελεστής β 

που δείχνει το βαθμό επιρροής της μεταβλητής σε σχέση με τις υπόλοιπες και ο βαθμός 

σημαντικότητας p. 

Στον Πίνακα 10 φαίνεται ότι το στυλ της ενσωμάτωσης δεν μπορεί να προβλεφ-

θεί μόνο από τις δημογραφικές μεταβλητές. Το μοντέλο στο πρώτο βήμα δεν είναι στα-

τιστικά σημαντικό (F(4,98)= .93, p=.45). Στο δεύτερο βήμα, με τη εισαγωγή των κλι-

μάκων της ΣΝ, το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό (F(7,95)= 3.33, p=.00). Οι με-

ταβλητές που είναι στατιστικά σημαντικές είναι η αναγνώριση και η κατανόηση, από 

τις οποίες περισσότερο ερμηνευτική ικανότητα έχει η κατανόηση και έπεται η αναγνώ-

ριση. Η κλίμακα της ρύθμισης είναι μόλις πέμπτη σε ερμηνευτική ικανότητα στο μο-

ντέλο γιατί δεν είναι στατιστικά σημαντική παρόλο που η συσχέτισή της με την ενσω-

μάτωση ήταν σημαντική. Της ρύθμισης προηγούνται τα έτη στη διεύθυνση και η βαθ-
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μίδα στην ερμηνευτική ικανότητα. Συμπερασματικά, επιβεβαιώνεται ότι η ενσωμάτωση 

μπορεί να προβλεφθεί από τις 3 κλίμακες της ΣΝ. 

Πίνακας 10 Πρόβλεψη της ενσωμάτωσης με βάση τα δημογραφικά στοιχεία και την ανα-

γνώριση, την κατανόηση και τη ρύθμιση 

Μεταβλητή b Τ.Α. b β p 

Πρώτο βήμα     

(Σταθερά) 5.06 .54   

Βαθμίδα -.10 .09 -.11 .27 

Φύλο .04 .10 .05 .65 

Ηλικία -.01 .01 -.10 .35 

Έτη στη διεύθυνση .00 .01 -.05 .67 

Δεύτερο βήμα     

(Σταθερά) 3.47 .64   

Βαθμίδα -.06 .08 -.07 .45 

Φύλο -.02 .09 -.02 .87 

Ηλικία .00 .01 -.03 .74 

Έτη στη διεύθυνση -.01 .01 -.09 .35 

Αναγνώριση .13 .07 .23 .05* 

Κατανόηση .12 .06 .26 .05* 

Ρύθμιση -.02 .06 -.03 .81 

Σημ. R2 = .04 Βήμα 1: ΔR2=.16 Βήμα 2 (F(7,95)=3.33, p=.00). *p<.05, **p<.01 

 

Στον πίνακα 11, παρατηρούμε ότι υπάρχει μοντέλο παλινδρόμησης στο οποίο η 

ενδοπροσωπική ΣΝ και η διαπροσωπική ΣΝ να προβλέπουν την ενσωμάτωση. Στο 

πρώτο βήμα, όπως και στον Πίνακα 10, τα δημογραφικά δεν προβλέπουν την ενσωμά-

τωση. Στο δεύτερο βήμα, με την εισαγωγή των διαστάσεων της ΣΝ το μοντέλο γίνεται 

στατιστικά σημαντικό (F(6,96)=3.16, p=.01). Η ενδοπροσωπική ΣΝ είναι στατιστικά 

σημαντική σε αντίθεση με την διαπροσωπική ΣΝ. Αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί και οι 

δύο κλίμακες είχαν σημαντική συσχέτιση με την ενσωμάτωση. Η ενδοπροσωπική ΣΝ 

έχει τη μεγαλύτερη ερμηνευτική ικανότητα, ενώ η διαπροσωπική ΣΝ υπολείπεται σε 

ερμηνευτική ικανότητα από τα έτη στη διεύθυνση. Έτσι, επιβεβαιώνεται η Υ4 που υπέ-
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θεσε ότι η υψηλή ενδοπροσωπική ΣΝ θα είναι παράγοντας πρόβλεψης της ενσωμάτω-

σης. 

Πίνακας 11 Πρόβλεψη της ενσωμάτωσης με βάση τα δημογραφικά στοιχεία, την ενδο-

προσωπική και την διαπροσωπική ΣΝ 

Μεταβλητή b Τ.Α. b β p 

Πρώτο βήμα     

(Σταθερά) 5.06 .54   

Βαθμίδα -.10 .09 -.11 .27 

Φύλο .04 .10 .05 .65 

Ηλικία -.01 .01 -.10 .35 

Έτη στη διεύθυνση .00 .01 -.05 .67 

     

Δεύτερο βήμα     

(Σταθερά) 3.635 .65   

Βαθμίδα -.05 .09 -.06 .57 

Φύλο -.02 .09 -.02 .84 

Ηλικία -.01 .01 -.07 .51 

Έτη στη διεύθυνση -.01 .01 -.08 .41 

Ενδοπροσωπική ΣΝ .21 .07 .33 .01** 

Διαπροσωπική ΣΝ .04 .06 .07 .56 

Σημ. R2 = .04 Βήμα 1: ΔR2=.13 Βήμα 2(F(6,96)=3.16, p=.01). *p<.05, **p<.01 

Στον Πίνακα 12 δεν επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι η σημαντική θετική συσχέτι-

ση της κατανόησης και της εξυπηρέτησης θα οδηγούσε σε ένα μοντέλο στατιστικά ση-

μαντικό. Τα δημογραφικά στοιχεία δεν προβλέπουν το στυλ της εξυπηρέτησης 

(F(4,98)=.86, p=.49). Η εισαγωγή των 3 κλίμακων βελτιώνει το μοντέλο αλλά δεν το 

κάνει στατιστικά σημαντικό (F(7,95)=1.58, p=.15). Η κλίμακα της κατανόησης είναι 

στατιστικά σημαντική (p=.04) και πρώτη σε ερμηνευτική ικανότητα, όμως αυτό δε φαί-

νεται να αρκεί για να βελτιώσει το μοντέλο. Δεύτερη σε ερμηνευτική ικανότητα είναι η 

ρύθμιση. Το αποτέλεσμα της παλινδρόμησης στον Πίνακα 13 με ανεξάρτητες μεταβλη-

τές της διαστάσεις της ενδοπροσωπικής ΣΝ και της διαπροσωπικής ΣΝ δεν έδωσε στα-

τιστικά σημαντικό μοντέλο (F(6,96)=1.13, p=.35). Αυτό αναμενόταν διότι οι δύο δια-

στάσεις δεν είχαν σημαντική συσχέτιση με το στυλ της εξυπηρέτησης. 
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Πίνακας 12 Πρόβλεψη της εξυπηρέτησης με βάση τα δημογραφικά στοιχεία και την ανα-

γνώριση, την κατανόηση και τη ρύθμιση 

Μεταβλητή b Τ.Α. b β p 

Πρώτο βήμα     

(Σταθερά) 4.43 .623   

Βαθμίδα .04 .104 .04 .74 

Φύλο -.12 .109 -.11 .28 

Ηλικία -.02 .012 -.14 .21 

Έτη στη διεύθυνση -.01 .007 -.09 .40 

Δεύτερο βήμα     

(Σταθερά) 3.68 .78   

Βαθμίδα .07 .10 .06 .52 

Φύλο -.16 .11 -.15 .15 

Ηλικία -.01 .01 -.11 .32 

Έτη στη διεύθυνση -.01 .01 -.11 .30 

Αναγνώριση .07 .08 .11 .38 

Κατανόηση .15 .07 .28 .04* 

Ρύθμιση -.11 .07 -.20 .13 

Σημ. R2 = .03 Βήμα 1: ΔR2=.07 Βήμα 2 (F(7,95)=1.58, p=.15). *p<.05, **p<.01 

 

Πίνακας 13 Πρόβλεψη της εξυπηρέτησης με βάση τα δημογραφικά στοιχεία, την ενδο-

προσωπική και την διαπροσωπική ΣΝ 

Μεταβλητή b Τ.Α. b β p 

Πρώτο βήμα     

(Σταθερά) 4.43 .623   

Βαθμίδα .04 .104 .04 .74 

Φύλο -.12 .109 -.11 .28 

Ηλικία -.02 .012 -.14 .21 

Έτη στη διεύθυνση -.01 .007 -.09 .40 

Δεύτερο βήμα     

(Σταθερά) 3.57 .79   
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Βαθμίδα   .05 .11 .05 .65 

Φύλο -.14 .11 -.13 .23 

Ηλικία -.01 .01 -.10 .34 

Έτη στη διεύθυνση -.01 .01 -.12 .27 

Ενδοπροσωπική ΣΝ   .03 .09 .04 .72 

Διαπροσωπική ΣΝ .10 .08 .16 .20 

Σημ. R2 = .03 Βήμα 1: ΔR2=.04 Βήμα 2(F(6,96)=1.13, p=.35). *p<.05, **p<.01 

Στους Πίνακες 14 και 15 επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντικό 

μοντέλο που να προβλέπει το στυλ της κυριαρχίας ούτε από τα δημογραφικά στοιχεία 

ούτε μετά από την προσθήκη των διαστάσεων της ΣΝ στο δεύτερο βήμα της ιεραρχικής 

παλινδρόμησης. Είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε την στατιστικά σημαντική αρνητι-

κή συσχέτιση ηλικίας και κυριαρχίας στο δεύτερο βήμα. Στον Πίνακα 8 είχε παρατηρη-

θεί το ίδιο εύρημα αλλά ήταν οριακά μη στατιστικά σημαντικό. 

Πίνακας 14 Πρόβλεψη της κυριαρχίας με βάση τα δημογραφικά στοιχεία και την ανα-

γνώριση, την κατανόηση και τη ρύθμιση 

Μεταβλητή b Τ.Α. b β p 

Πρώτο βήμα     

(Σταθερά) 4.08 .88   

Βαθμίδα .14 .15 .10 .35 

Φύλο -.12 .16 -.08 .46 

Ηλικία -.03 .02 -.20 .07 

Έτη στη διεύθυνση .00 .01 .01 .97 

Δεύτερο βήμα     

(Σταθερά) 5.4 1.11   

Βαθμίδα .11 .15 .08 .45 

Φύλο -.09 .16 -.06 .58 

Ηλικία -.04 .02 -.24 .03* 

Έτη στη διεύθυνση .00 .01 .03 .78 

Αναγνώριση -.04 .12 -.05 .72 

Κατανόηση -.10 .10 -.14 .32 

Ρύθμιση -.05 .11 -.06 .64 

Σημ. R2 = .04 Βήμα 1: ΔR2=.04 Βήμα 2 (F(7,95)=1.20, p=.31). *p<.05, **p<.01 
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Πίνακας 15 Πρόβλεψη της κυριαρχίας με βάση τα δημογραφικά στοιχεία, την ενδοπρο-

σωπική και την διαπροσωπική ΣΝ 

Μεταβλητή b Τ.Α. b β p 

Πρώτο βήμα     

(Σταθερά) 4.08 .88   

Βαθμίδα .14 .15 .10 .35 

Φύλο -.12 .16 -.08 .46 

Ηλικία -.03 .02 -.20 .07 

Έτη στη διεύθυνση .00 .01 .01 .97 

Δεύτερο βήμα     

(Σταθερά) 5.06 1.12   

Βαθμίδα .11 .15 .07 .48 

Φύλο -.08 .16 -.05 .63 

Ηλικία -.03 .02 -.21 .05* 

Έτη στη διεύθυνση .00 .01 .02 .85 

Ενδοπροσωπική ΣΝ -.13 .13 -.13 .31 

Διαπροσωπική ΣΝ -.04 .11 -.04 .75 

Σημ. R2 = .04 Βήμα 1: ΔR2=.02 Βήμα 2(F(6,96)=1.03, p=.41). *p<.05, **p<.01 

Για το στυλ της αποφυγής υπάρχει η μεταβλητή της βαθμίδας που φαίνεται ότι 

επηρεάζει ισχυρά το συγκεκριμένο στυλ ώστε και τα δύο μοντέλα παλινδρόμησης στα 

οποία συμμετέχει να είναι στατιστικά σημαντικά. Η συσχέτιση βαθμίδας και αποφυγής 

είχε διαπιστωθεί και στους ελέγχους συσχέτισης στον Πίνακα 6. Στην πρώτη παλινδρό-

μηση (Πίνακας 16), η προσθήκη των 3 κλιμάκων της ΣΝ στο δεύτερο βήμα ανέβασε 

την ικανότητα ερμηνείας του στυλ της αποφυγής σε σχέση με το μοντέλο του πρώτου 

βήματος μόλις κατά 1%. Αυτό σημαίνει ότι οι κλίμακες της ΣΝ προβλέπουν ελάχιστα 

την αποφυγή. Δεύτερη μεταβλητή σε ερμηνευτική ικανότητα είναι η αναγνώριση του 

συναισθήματος και τρίτη τα έτη στη διεύθυνση. Ειδικά η ρύθμιση δεν επηρεάζει καθό-

λου το στυλ της αποφυγής (b=.00). Tα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία έχουν πολύ μι-

κρούς συντελεστές επιρροής b. Στη δεύτερη παλινδρόμηση στον Πίνακα 17, με τη συ-

νεισφορά κυρίως της ενδοπροσωπικής ΣΝ, η διασπορά του μοντέλου αυξάνεται κατά 

3% σε σχέση με το προηγούμενο. Η διαπροσωπική ΣΝ έχει μικρότερη επίδραση στο 

στυλ της αποφυγής από τη ενδοπροσωπική ΣΝ και είναι η τρίτη μεταβλητή κατά σειρά 

σε επίδραση στο μοντέλο. 
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Πίνακας 16 Πρόβλεψη της αποφυγής με βάση τα δημογραφικά στοιχεία και την αναγνώ-

ριση, την κατανόηση και τη ρύθμιση 

Μεταβλητή b Τ.Α. b β p 

Πρώτο βήμα     

(Σταθερά) 3.40 1.00   

Βαθμίδα .55 .17 .32 .00* 

Φύλο .07 .18 .04 .69 

Ηλικία -.01 .02 -.04 .72 

Έτη στη διεύθυνση -.01 .01 -.10 .31 

Δεύτερο βήμα     

(Σταθερά) 3.98 1.28   

Βαθμίδα .55 .17 .32 .00* 

Φύλο .11 .18 .06 .56 

Ηλικία -.01 .02 -.04 .69 

Έτη στη διεύθυνση -.01 .01 -.10 .36 

Αναγνώριση -.13 .13 -.12 .35 

Κατανόηση .04 .12 .04 .76 

Ρύθμιση -.00 .12 -.00 1.00 

Σημ. R2 = .12 Βήμα 1: ΔR2=.01 Βήμα 2 (F(7,95)=2.01, p=.05). *p<.05, **p<.01 

 

Πίνακας 17 Πρόβλεψη της αποφυγής με βάση τα δημογραφικά στοιχεία, την ενδοπροσω-

πική και την διαπροσωπική ΣΝ 

Μεταβλητή b Τ.Α. b β p 

Πρώτο βήμα     

(Σταθερά) 3.40 1.00   

Βαθμίδα .55 .17 .32 .00* 

Φύλο .07 .18 .04 .69 

Ηλικία -.01 .02 -.04 .72 

Έτη στη διεύθυνση -.01 .01 -.10 .31 

Δεύτερο βήμα     

(Σταθερά) 3.73 1.26   

Βαθμίδα .50 .17 .29 .00* 

Φύλο .13 .18 .08 .46 
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Ηλικία -.00 .02 -.02 .86 

Έτη στη διεύθυνση -.01 .01 -.11 .29 

Ενδοπροσωπική ΣΝ -.27 .15 -.21 .07 

Διαπροσωπική ΣΝ .17 .13 .16 .18 

Σημ. R2 = .12 Βήμα 1: ΔR2=.04 Βήμα 2(F(6,96)=2.94, p=.01). *p<.05, **p<.01 

 

Για το στυλ του συμβιβασμού, κανένα από τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν δεν 

ήταν στατιστικά σημαντικό. Και στα δύο μοντέλα το φύλο είναι η μόνη μεταβλητή που 

είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό επιβεβαιώνει την ισχυρή συσχέτιση με τον συμβιβα-

σμό που εντοπίστηκε στον Πίνακα 4. Στην πρώτη παλινδρόμηση με τις 3 κλίμακες της 

ΣΝ (Πίνακας 18), τα μοντέλα με τα δημογραφικά στοιχεία (p=.065) αλλά και μετά την 

προσθήκη των 3 κλιμάκων (p=.073) είχαν συντελεστή σημαντικότητας οριακά μεγαλύ-

τερο από το όριο .05 για χαρακτηριστεί σημαντικό. Μετά το φύλο, η ρύθμιση του συ-

ναισθήματος έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη επίδραση στο συμβιβασμό. Έπεται η αναγνώ-

ριση, ενώ η κατανόηση έχει μηδενική συνεισφορά στην πρόβλεψη του συμβιβασμού. 

Ένα μοντέλο πρόβλεψης του συμβιβασμού με ανεξάρτητες μεταβλητές μόνο τη ρύθμι-

ση και το φύλο θα ήταν στατιστικά σημαντικό και θα εξηγούσε το 10% της διασποράς.. 

Στον Πίνακα 19 με τις 2 συνδυαστικές κλίμακες της ΣΝ, το μοντέλο είναι πολύ αδύνα-

μο καθώς η ενδοπροσωπική και η διαπροσωπική ΣΝ δε συνεισφέρουν. Η επίδρασή τους 

είναι χαμηλότερη από τα έτη στη διεύθυνση. 

Πίνακας 18 Πρόβλεψη του συμβιβασμού με βάση τα δημογραφικά στοιχεία και την ανα-

γνώριση, την κατανόηση και τη ρύθμιση 

Μεταβλητή b Τ.Α. b β p 

Πρώτο βήμα     

(Σταθερά) 3.11 .85   

Βαθμίδα .01 .14 .01 .94 

Φύλο .37 .15 .25 .02 

Ηλικία .01 .02 .05 .64 

Έτη στη διεύθυνση -.01 .01 -.11 .28 

Δεύτερο βήμα     

(Σταθερά) 3.47 1.08   

Βαθμίδα .01 .14 .001 .94 
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Φύλο .33 .15 .23 .03* 

Ηλικία .01 .012 .03 .77 

Έτη στη διεύθυνση -.01 .01 -.10 .33 

Αναγνώριση .13 .11 .15 .24 

Κατανόηση .00 .10 .00 .99 

Ρύθμιση -.19 .10 -.23 .07 

Σημ. R2 = .09 Βήμα 1: ΔR2=.04 Βήμα 2 (F(7,95)=1.93, p=.07). *p<.05, **p<.01 

 

 

Πίνακας 19 Πρόβλεψη του συμβιβασμού με βάση τα δημογραφικά στοιχεία, την ενδο-

προσωπική και την διαπροσωπική ΣΝ 

Μεταβλητή b Τ.Α. b β p 

Πρώτο βήμα     

(Σταθερά) 3.11 .85   

Βαθμίδα .01 .14 .01 .94 

Φύλο .37 .15 .25 .02* 

Ηλικία .01 .02 .05 .64 

Έτη στη διεύθυνση -.01 .01 -.11 .28 

     

Δεύτερο βήμα     

(Σταθερά) 3,37 1,10   

Βαθμίδα ,00 ,15 ,00 ,99 

Φύλο ,38 ,15 ,26 ,02* 

Ηλικία ,01 ,02 ,04 ,68 

Έτη στη διεύθυνση -,01 ,01 -,11 ,31 

Ενδοπροσωπική ΣΝ -,03 ,13 -,03 ,82 

Διαπροσωπική ΣΝ -,02 ,11 -,02 ,89 

Σημ. R2 = .09 Βήμα 1: ΔR2=.00 Βήμα 2(F(6,96)=1.53, p=.18). *p<.05, **p<.01 
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8. Συζήτηση 

8.1. Η ΣΝ των διευθυντών/ντριών 

Η αξιοπιστία της μέτρησης της ΣΝ και των διαστάσεών της παρουσιάζει διακυ-

μάνσεις. Στις υποκλίμακες της ενδοπροσωπικής και της διαπροσωπικής ΣΝ, οι αξιοπι-

στία ήταν σε επίπεδα που δεν ήταν αποδεκτά. Αυτός είναι ο λόγος που οι υποκλίμακές 

αυτές δεν χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις που ακολούθησαν. Αξίζει να αναφερθεί 

πως ένας από τους αρχικούς στόχους της εργασίας ήταν να διαπιστώσει αν οι υποκλί-

μακες της ενδοπροσωπικής και της διαπροσωπικής ΣΝ στο S-PEC είναι σε θέση να 

δώσουν αποτελέσματα, ακόμη και με περιορισμένο πλήθος στοιχείων. Αυτό δεν ήταν 

δυνατό. Οι υποκλίμακες αυτές συνιστάται από τους δημιουργούς του S-PEC να με-

τριούνται με το PEC το οποίο έχει περισσότερα στοιχεία σε κάθε κλίμακα.  Όσο αυξά-

νεται το πλήθος των στοιχείων στις ανώτερες ιεραρχικά κλίμακες, τόσο παρατηρείται 

αύξηση της αξιοπιστίας. Η ενδοπροσωπική, η διαπροσωπική και η ολική ΣΝ έχουν ικα-

νοποιητική αξιοπιστία. Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του εργαλείου (Mikolajczak κ.ά., 

2014), αυτές είναι οι τρεις κλίμακες τις οποίες έχει στόχο να μετρήσει το ερωτηματολό-

γιο. Εντούτοις, διαπιστώθηκε ότι οι κλίμακες της «αναγνώρισης», της «κατανόησης» 

και της «ρύθμισης» της γενικής ΣΝ είχαν ικανοποιητική αξιοπιστία. Έτσι, χρησιμοποι-

ήθηκαν στην έρευνα και έδωσαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Η «χρήση» έχει 

τη χαμηλότερη αξιοπιστία. Οι ίδιοι οι Mayer, Caruso, και Salovey (2016) παραδέχονται 

την κριτική ότι η κλίμακα δεν αναδύεται, όπως οι υπόλοιπες τρεις, στην ανάλυση κυρί-

ων συνιστωσών που έγιναν σε πληθώρα μελετών. 

Αν ξεκινήσουμε τις παρατηρήσεις μας για τις γενικές κλίμακες της ΣΝ, την εν-

δοπροσωπική, τη διαπροσωπική και την ολική, θα λέγαμε πως ο μέσος όρος των διευ-

θυντών/ντριών που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν λίγο πάνω από το μέτριο επίπεδο 

ΣΝ. Και στις τρεις διαστάσεις οι μέσοι όροι σχεδόν ταυτίζονται. Από τις 3 κλίμακες, η 

αναγνώριση των συναισθημάτων έχει σαφώς υψηλότερη μέτρηση από την κατανόηση 

και τη ρύθμιση οι οποίες κυμαίνονται σε επίπεδο άνω του μετρίου. Κρίνουμε ότι οι 

διευθυντές/ντριες έχουν ικανοποιητικό επίπεδο ΣΝ και ότι ήταν συγκρατημένοι στις 

απαντήσεις τους και εκμεταλλεύτηκαν την κλίμακα των 7 σημείων, προσπαθώντας να 

εντοπίσουν με ακρίβεια το βαθμό συμφωνίας με κάθε στοιχείο του εργαλείου. 
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Εξετάζοντας τη σχέση του φύλου με τη ΣΝ, διαπιστώσαμε ότι οι άντρες και οι 

γυναίκες διευθυντές/ντριες δε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους σε καμία από τις δια-

στάσεις της ΣΝ. Εντούτοις, οι  γυναίκες παρουσιάζουν πολύ προβάδισμα σχεδόν σε ό-

λες τις κλίμακες. Ειδικά, μεταξύ φύλου και αναγνώρισης του συναισθήματος υπήρξε 

οριακά σημαντική συσχέτιση(p=.054). Αλλά και μεταξύ φύλου και ενδοπροσωπικής 

ΣΝ υπήρξε συντελεστής συσχέτισης κοντά στο όριο της σημαντικότητας (p=.070). Τα 

προηγούμενα επιβεβαιώνουν έρευνες που έχουν δείξει πως οι γυναίκες υπερέχουν των 

ανδρών σε διαστάσεις της ΣΝ (Cabello, Sorrel, Fernández-Pinto, Extremera, και 

Fernández-Berrocal, 2016), όπως η αυτεπίγνωση (Ciarrochi, Hynes, και Crittenden, 

2005) ή η ενσυναίσθηση (Hall και Schmid Mast, 2008). Από την άλλη, η ηλικία είναι 

ένας παράγοντας που μπορεί να αμβλύνει τις διαφορές αυτές (Fernández-Berrocal, 

Cabello, Castillo Gualda, και Extremera, 2012). Οι διευθυντές/ντριες της έρευνάς μας 

έχουν υψηλό μέσο όρο ηλικίας, γεγονός που, ίσως, εξηγεί, γιατί τα δύο φύλα δεν πα-

ρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις τους. 

Θα περιμέναμε η βαθμίδα εκπαίδευσης να μην παίξει ρόλο στη ΣΝ των διευθυ-

ντών/ντριών. Πράγματι, δεν εντοπίστηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ διευθυντών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καμία από τις διαστάσεις της ΣΝ. 

Εντούτοις, οι διευθυντές/ντριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαχειρίζονται καλύτε-

ρα τα συναισθήματα από τους συναδέρφους τους στη δευτεροβάθμια σε όλες τις κλίμα-

κες. Ειδικά στην ενδοπροσωπική ΣΝ, η διαφορά τους πλησιάζει τα όρια της σημαντικό-

τητας (p=.077). Αν επιχειρήσουμε να δώσουμε εξήγηση, αυτή θα ήταν η καθημερινή 

ενασχόληση των διευθυντών/ντριών της πρωτοβάθμιας με μικρότερης ηλικίας παιδιά. 

Οι δάσκαλοι, ίσως, πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στην παρατήρηση και στις αντι-

δράσεις τόσο των μικρών παιδιών, όσο και τις δικές τους. Επίσης, οι δάσκαλοι έχουν 

καλύτερη παιδαγωγική εκπαίδευση από τους περισσότερους καθηγητές δευτεροβάθ-

μιας, πράγμα που τους βοηθά στη σχέση τους μαθητές αλλά και με τους εκπαιδευτικούς 

και γονείς. 

Τα επίπεδα ΣΝ δεν έδειξαν να επηρεάζονται αξιόλογα από την ηλικία και τα έτη 

στην διεύθυνση. Παρατηρήσαμε αρνητική σχέση της ηλικίας με όλες τις κλίμακες της 

ΣΝ. Ειδικά, με την κατανόηση αλλά και με την διαπροσωπική ΣΝ, η ηλικία είχε οριακά 

μη σημαντική συσχέτιση. Αυτό είναι σε συμφωνία με έρευνα που δείχνει ότι, όσο κά-

ποιος μεγαλώνει, τόσο μειώνεται η κατανόηση των συναισθημάτων (Cabello κ.ά., 
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2016). Σε ότι αφορά τα έτη παρουσίας σε διευθυντική θέση, η επίδρασή τους στη ΣΝ 

φαίνεται πως είναι σχεδόν μηδενική. 

8.2. Τα στυλ ΔΣ των διευθυντών/ντριών 

Είναι πολύ ενθαρρυντικό πως οι περισσότεροι διευθυντές/ντριες φαίνεται ότι 

προτιμούν την ενσωμάτωση όταν διαχειρίζονται τις συγκρούσεις. Δείχνουν πως ανα-

γνωρίζουν την ανάγκη και την αξία της συνεργασίας. Στον αντίποδα, προτιμούν λιγότε-

ρο το στυλ κυριαρχίας. Αντιλαμβάνονται τις εντάσεις που δημιουργεί η αυταρχική συ-

μπεριφορά. Τα δύο ευρήματα, αν συνδυαστούν, δείχνουν ότι στο τιμόνι των σχολείων 

μας βρίσκονται άνθρωποι που μπορούν να εμπνεύσουν με τη συμπεριφορά τους και να 

μεταδώσουν μηνύματα αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. 

Σε ότι αφορά το στυλ που προτιμούν τα δύο φύλα φαίνεται ότι οι γυναίκες δεί-

χνουν να προτιμούν περισσότερο από τους άντρες το συμβιβαστικό στυλ. Οι Brewer, 

Mitchell, και Weber (2002) δεν βρήκαν συσχέτιση του φύλου με το συμβιβαστικό στυλ. 

Παλαιότερα, όμως, οι Berryman‐Fink και Brunner (1987) είχαν καταλήξει στα ίδια α-

ποτελέσματα που βρέθηκαν στην έρευνά μας. Ειδικά, οι Nikolova και Lamberton 

(2016) επιβεβαιώνουν ότι όταν οι γυναίκες έχουν να πάρουν από κοινού μια απόφαση 

είτε με άντρα είτε με γυναίκα συνηθίζουν να χρησιμοποιούν το συμβιβασμό. Το ίδιο 

και οι άντρες με τις γυναίκες. Όταν, όμως, δύο άντρες πρέπει να πάρουν μια απόφαση 

από κοινού, τότε υπεισέρχεται ο παράγων ανδρισμός ο οποίος τους οδηγεί να παίρνουν 

ορισμένες φορές έως και παράτολμες αποφάσεις. Θέλουν να επιβεβαιώσουν το στερεό-

τυπο πως οι γυναίκες αγαπούν τη μετριοπάθεια ενώ οι άντρες τα άκρα. Στην ίδια έρευ-

να, υποστηρίζεται πως οι άντρες είναι επικριτικοί προς τους άλλους άντρες που συμβι-

βάζονται. 

Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι οι διευθυντές/ντριες της δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης προτιμούν το στυλ αποφυγής περισσότερο από ότι οι αντίστοιχοι στην πρω-

τοβάθμια. Αν λάβουμε υπόψιν ότι το συγκεκριμένο στυλ είναι το λιγότερο αποδοτικό 

(Rahim, 2001), τότε θα μπορούσαμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να υπάρχουν ανεπίλυτες συγκρούσεις 

και να επηρεάζεται αρνητικά το σχολικό κλίμα. 
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Ο τρόπος ΔΣ δεν επηρεάζεται από την ηλικία αλλά ούτε και τα έτη παρουσίας 

στη θέση του/της διευθυντή/ντριας. Θα περιμέναμε με την πάροδο των ετών και την 

συσσώρευση εμπειρίας σε θέση ευθύνης, η αντιμετώπιση των συγκρούσεων να γίνεται 

είτε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση που θα ενίσχυε ίσως την επιβολή με τάση για κυ-

ριαρχικό στυλ, είτε με αύξηση της κατανόησης των άλλων με τάση για περισσότερο 

συμβιβασμό ή εξυπηρέτηση, είτε ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας που θα προά-

γουν την ενσωμάτωση. 

8.3. Η σχέση της ΣΝ  με τα στυλ ΔΣ 

Η σύγκρουση στον εργασιακό χώρο φέρνει στην επιφάνεια συναισθήματα όπως 

άγχος, θυμό, αγωνία, λύπη. Η ικανότητα των ηγετικών στελεχών να κάνουν ένα βήμα 

πίσω και να αντιλαμβάνονται τη συναισθηματική τους κατάσταση, θα περιμέναμε να 

τους/τις επιτρέπει να έχουν καλύτερες αντιδράσεις, να κάνουν καλύτερους επικοινω-

νιακούς  χειρισμούς και να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στην έκβαση των συγκρού-

σεων. Η ικανότητα αυτή περιγράφεται ως ΣΝ. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματά μας για τη σχέση της ΣΝ με το στυλ ΔΣ, παρα-

τηρούμε πως συμφωνούν με αυτά των ερευνών που παραθέσαμε στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση. Το κύριο εύρημα είναι ότι η ολική ΣΝ σχετίζεται θετικά και σημαντικά με 

το στυλ ενσωμάτωσης. Το ίδιο ισχύει τόσο για την ενδοπροσωπική ΣΝ, όσο και για τη 

διαπροσωπική ΣΝ. Η αναγνώριση, η κατανόηση και η ρύθμιση συσχετίζονται σημαντι-

κά με το πιο αποδοτικό στυλ ΔΣ, την ενσωμάτωση. Η αναγνώριση και η κατανόηση 

ενός ηγέτη μπορούν να προβλέψουν την ενσωμάτωση σε μεγαλύτερο βαθμό από την 

ρύθμιση. Οι Jordan και Troth (2002) είχαν βρει ότι η ενδοπροσωπική και όχι η διαπρο-

σωπική μπορεί να προβλέψει την ενσωμάτωση. Στην έρευνά μας, εντοπίσαμε ακριβώς 

το ίδιο. Αν συνδυάσουμε και τις δύο έρευνες, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ηγετι-

κά στελέχη πρέπει να δώσουν σημασία στην αύξηση της ενδοπροσωπικής ΣΝ, για να 

εφαρμόζουν στυλ ενσωμάτωσης. 

Η εξυπηρέτηση είναι συνυφασμένη με την προσφορά στους άλλους. Θα ήταν 

αναμενόμενο να εξαρτάται περισσότερο από τη διαπροσωπική ΣΝ σε σχέση με τη εν-

δοπροσωπική. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την υπόθεση. Η διαπροσωπική ΣΝ έχει 

υψηλότερη συσχέτιση από την ενδοπροσωπική σε ό,τι αφορά στην εξυπηρέτηση και 

είναι κοντά στο όριο να χαρακτηριστεί σημαντική (p=.07). Επιπλέον, η κατανόηση των 
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συναισθημάτων θετική σημαντική συσχέτιση με το στυλ της εξυπηρέτησης. Όμως, το 

μοντέλο πρόβλεψης της εξυπηρέτησης που επιχειρήσαμε να ανακαλύψουμε δεν ήταν 

σημαντικό ακόμη και αν η κατανόηση ήταν στατιστικά σημαντική μέσα σε αυτό. Αυτό 

δείχνει ότι από μόνη της η κατανόηση των συναισθημάτων δεν μπορεί να προβλέψει το 

στυλ της εξυπηρέτησης. 

Το κυριαρχικό στυλ φέρει από τη φύση του μια αντίθεση με τη ΣΝ. Θα περιμέ-

ναμε την ΣΝ να είχε αρνητική συσχέτιση με την κυριαρχία. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται. 

Μπορεί να υπάρχει αρνητική συσχέτιση της κυριαρχίας με όλες τις κλίμακες της ΣΝ 

αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Στο μοντέλο πρόβλεψης  που επιχειρήσαμε να 

εξάγουμε για την κυριαρχία, εντοπίσαμε σημαντικό βαθμό ερμηνείας από την ηλικία. 

Αυτό σημαίνει πως οι διευθύντριες/ες μεγαλύτερης ηλικίας δεν επιλέγουν κυριαρχικό 

στυλ ΔΣ. 

Η αποφυγή είναι το χειρότερο από τα πέντε στυλ ΔΣ, γιατί στη σύγκρουση δεν 

ικανοποιείται τελικά κανείς. Περιμένουμε ότι αυτός/ή που αποφεύγει μια σύγκρουση 

είναι κάποιος/α που έχει αμφιβολίες για τον εαυτό του και για τις δυνατότητές του/ης. 

Κάποιος/α που έχει λίγη εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Γι’ αυτό και δεν κάνει εντύπωση 

πως, στα αποτελέσματά μας, όσο αυξάνεται η ενδοπροσωπική ΣΝ του διευθυ-

ντή/ντριας, τόσο απομακρύνεται η πιθανότητα να χρησιμοποιήσει την αποφυγή. Μάλι-

στα σε συνδυασμό με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, η ενδοπροσωπική ΣΝ συνιστά ένα ση-

μαντικό μοντέλο πρόβλεψης της αποφυγής. Αντίθετα, η διαπροσωπική ΣΝ δεν παίζει 

κανένα ρόλο στην επιλογή της αποφυγής ως στυλ ΔΣ. Μπορούμε να καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα πως, όταν κάποιος ξέρει τον εαυτό του και έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις 

του, δεν αποφεύγει την σύγκρουση. Έχει ενδιαφέρον ότι οι διευθύντριες/ες της πρωτο-

βάθμιας βαθμίδας αποφεύγουν λιγότερο της συγκρούσεις από αυτές/ους της δευτερο-

βάθμιας. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι ο σύλλογος διδασκόντων 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι γενικά πιο ομοιογενής. Οι διαφορετικές ειδικότη-

τες στη δευτεροβάθμια, και ειδικά στα επαγγελματικά λύκεια, μπορεί να μειώνουν τις 

δυνατότητες δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Αντίθετα η 

κοινή ειδικότητα στην πρωτοβάθμια ενθαρρύνει τις σχέσεις, βελτιώνει την επαφή και 

αυτό απομακρύνει την αποφυγή. 

Ο συμβιβασμός είναι το στυλ ΔΣ που είναι πιο κοντά με την ενσωμάτωση. Στα 

μοντέλα ΔΣ των τεσσάρων στυλ, ενσωμάτωση και συμβιβασμός είναι συγχωνευμένα. 
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Θα περιμέναμε, λοιπόν, σημαντική θετική συσχέτιση με τη ΣΝ. Η υπόθεση αυτή όχι 

μόνο δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά παρατηρήθηκε σχεδόν μηδενική συσχέτιση του συμβι-

βασμού με την ενδοπροσωπική, τη διαπροσωπική και την ολική ΣΝ. Προχωρώντας στις 

υποκλίμακες της ΣΝ, παρατηρούμε ότι, εκτός από τη «ρύθμιση», όλες έχουν πρακτικά 

μηδενική συσχέτιση με τον συμβιβασμό. Ειδικά η «ρύθμιση» έχει σαφή αρνητική πα-

ρόλο που δεν παρατηρείται σημαντικότητα. Είναι ενδιαφέρον, λοιπόν, πως όποιος/α 

ρυθμίζει το συναίσθημά του/ης τείνει να μην επιλέγει συμβιβαστικό στυλ. 

9. Πρακτική εφαρμογή και επέκταση της έρευνας 

Η αναδιοργάνωση ενός σχολείου απαιτεί έναν ηγέτη με ικανότητες στη ΣΝ. Η 

αναγνώριση και η ρύθμιση των συναισθημάτων και των διαθέσεων των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια μεταρρυθμίσεων στο σχολείο θα επιτρέψει στον/ην μετασχηματι-

στή/τρια διευθυντή/ντρια να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια αυτών 

των αλλαγών. Οι ηγέτες που πιστεύουν ότι μπορούν να προωθήσουν αλλαγές χωρίς να 

συναντήσουν αντιστάσεις και συγκρούσεις δεν έχουν εκπαιδευτεί σωστά. Θα βιώσουν 

υψηλό άγχος και δε θα μπορέσουν να φέρουν εις πέρας τις αλλαγές. Επιπλέον, πολλές 

από συμπεριφορές και πρακτικές των διευθυντών που θεωρούνται σημαντικές για τη 

βελτίωση των σχολικών επιδόσεων, θα μπορούσαν εύκολα να ενσωματωθούν σε προ-

γράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ΣΝ (επικοινωνία, ενθάρρυνση, διαχείριση 

των διαφωνιών, ικανότητα κατανόησης της προσωπικής πλευράς του προσωπικού, ικα-

νότητα έμπνευσης των εκπαιδευτικών). Η ΣΝ του ηγέτη μπορεί να κάνει τη διαφορά 

ανάμεσα σε ένα σχολείο υψηλής απόδοσης και ένα σχολείο χαμηλής απόδοσης (Moore, 

2009) 

Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι σταθερή για μια ζωή και  μπορεί να 

βελτιωθεί με κατάλληλη εκπαίδευση (Goleman, 1998· Mayer και Salovey, 1990). Οι 

εργαζόμενοι που διδάσκονται συναισθηματικές διαχειριστικές ικανότητες και δεξιότη-

τες συζήτησης εντός των οργανώσεων ενδέχεται να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να 

αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν καταστάσεις συγκρούσεων στην καθημερινή τους 

εργασία (Jordan και Troth, 2002).Οι Jordan, Ashkanasy, Hartel, και Hooper (2002) έ-

χουν δείξει ότι η εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των ομάδων 

χαμηλής συναισθηματικής νοημοσύνης, έτσι ώστε η απόδοσή τους να είναι λειτουργικά 

όμοια με αυτή των ομάδων υψηλών συναισθηματικών νοημοσύνης. Η έρευνά τους δεί-
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χνει ότι τα συναισθήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας οργα-

νωσιακής αλλαγής μπορούν να αντιμετωπιστούν με την παροχή στους εργαζόμενους 

των απαραίτητων δεξιοτήτων, για να διαχειριστούν αυτά τα συναισθήματα. Από αυτή 

την άποψη, τα προγράμματα βελτίωσης συναισθηματικής νοημοσύνης μπορεί να είναι 

ένα μέσο μέσω του οποίου οι υπεύθυνοι ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να 

προσφέρουν στους εργαζόμενους πρόσθετες δεξιότητες για την αντιμετώπιση των συ-

γκρούσεων στο χώρο εργασίας. 

Η ΣΝ μπορεί να προβλέψει τόσο την ενσωμάτωση όσο και άλλα ηγετικά χαρα-

κτηριστικά (Barling κ.ά., 2000· Mayer κ.ά., 2000· Schutte κ.ά., 2001· Sosik και 

Megerian, 1999). Η έρευνά μας επιβεβαίωσε πως το στυλ ΔΣ της ενσωμάτωσης συνδέ-

εται θετικά με τη ολική ΣΝ και κατέδειξε, ειδικότερα, ότι υπάρχει θετική σχέση με την 

ενδοπροσωπική και με τη διαπροσωπική νοημοσύνη. Έχουμε τεκμηριώσει ότι η ενσω-

μάτωση συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα σε έναν οργανισμό. Άρα, στη διοίκηση 

ενός οργανισμού πρέπει να βρίσκονται στελέχη ικανά να εφαρμόσουν συνεργατικό 

στυλ επίλυσης των συγκρούσεων. Γι’ αυτό, θα ήταν απαραίτητο να επιλέγονται στελέχη 

τα οποία διαθέτουν αυτές τις ικανότητες. Επίσης, ένας οργανισμός πρέπει να επενδύει 

στη συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση των στελεχών. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

μπορούν να γίνουν οδηγός για δημόσιους οργανισμούς για την επιλογή και, κυρίως, για 

την εξέλιξη των στελεχών. Tα στελέχη μπορούν να επιμορφώνονται και να βελτιώνουν 

τη ΣΝ τους, για να υιοθετούν συνεργατικό στυλ ΔΣ. 

Οι διοικήσεις των οργανισμών μπορούν να επιλέγουν τα στελέχη με βάση τις 

επιδόσεις τους σε δοκιμασίες όχι μόνο προτίμησης στα στυλ ΔΣ αλλά ταυτόχρονα και 

στην ΣΝ. Παρόλο που υπάρχει ο θεσμός της συνέντευξης, στην πράξη είναι παρεξηγη-

μένος, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις επιτροπές και στην πράξη δε λειτουργεί ικα-

νοποιητικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα και 

οι κοινωνικές δεξιότητες των υποψηφίων κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. 

Έτσι, δεν είναι λίγες οι φορές που τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης άτομα που έχουν τα 

τυπικά προσόντα αλλά όχι τα απαραίτητα ηγετικά χαρακτηριστικά. Μέχρι να βελτιωθεί 

αυτή η κατάσταση, θεωρούμε ότι στα υπάρχοντα στελέχη θα έπρεπε να γίνονται δοκι-

μασίες μέτρησης ΣΝ και στη συνέχεια στοχευμένες επιμορφώσεις και συνεδρίες ενδυ-

νάμωσης της ΣΝ. Ο στόχος, όπως επιβεβαίωσε η έρευνα μας, είναι μέσω της αύξησης 

της ΣΝ, τα στελέχη να υιοθετούν περισσότερο την ενσωμάτωση και τα αποτελέσματα 
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στο οργανισμό να είναι καλύτερα. Η γνώμη μας είναι ότι οι συμμετοχή στις δράσεις 

αυτές θα έπρεπε να λειτουργούν προσθετικά σε διαδικασίες αξιολόγησης.  

10. Επέκταση της έρευνας 

Ως εξέλιξη της έρευνάς μας, θα προτείναμε την επέκταση της έρευνας σε πα-

νελλαδικό επίπεδο. Το μεγαλύτερο δείγμα ελπίζουμε πως θα έδινε υψηλότερη εγκυρό-

τητα στην έρευνα και θα ξεκαθάριζε τις περιπτώσεις όπου αποτελέσματα βρέθηκαν να 

είναι στα όρια της σημαντικότητας. Στη νέα έρευνα θα μπορούσαμε να διακρίνουμε στα 

δημογραφικά στοιχεία τους/ις διευθυντές/ντριες της δευτεροβάθμιας ανάλογα με τον 

τύπο σχολείο που διευθύνουν (Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.). Αυτό για να διαπιστώσουμε 

αν οι διαφορές που βρήκαμε μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων οφείλονται σε διευ-

θυντές/ντριες σε συγκεκριμένου τύπου σχολείου της δευτεροβάθμιας. Επιπλέον, θα 

μπορούσαμε να προσθέσουμε στα δημογραφικά στοιχεία το επίπεδο εκπαίδευσης των 

διευθυντών/ντριών αλλά και την εκπαίδευση σε θέματα ΔΣ και ΣΝ για να διαπιστώ-

σουμε αν αυτά τα στοιχεία δίνουν επιπλέον ευρήματα. Τα ευρήματα αυτά θα μπορού-

σαν να αξιοποιηθούν σε παρεμβάσεις ενίσχυσης συγκεκριμένων ομάδων διευθυ-

ντών/ντριών. Επιπλέον, αντί για τη χρήση του S-PEC, θα προτείναμε την εκπόνηση νέ-

ας έρευνας με την αρχική έκδοση του PEC, που έχει περισσότερα στοιχεία, για να μπο-

ρούν να εξεταστούν όλες οι υποκλίμακες της ενδοπροσωπικής και της διαπροσωπικής 

ΣΝ οι οποίες στην έρευνά μας είχαν χαμηλά αξιοπιστία και δεν χρησιμοποιήθηκαν. Ε-

ναλλακτικά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το WEIP-3 (Jordan κ.ά., 2002) που 

μετρά τη ΣΝ μέσα σε ομάδες και επίσης διακρίνει την ενδοπροσωπική από την διαπρο-

σωπική ΣΝ και τις κλίμακές τους. 

Από την άλλη, η έρευνά μας εστίασε στη μέτρηση της ΣΝ και του στυλ ΔΣ σε 

διευθυντές/ντριες με εργαλεία αυτοαναφοράς. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε μια άλ-

λη οπτική στην έρευνα που θα κάνει χρήση εργαλείων 360ο μοιρών. Δηλαδή, να δοθούν 

ερωτηματολόγια για συμπλήρωση σε εκπαιδευτικούς που θα απαντήσουν για τη ΣΝ και 

τη ΔΣ του/της διευθυντή/ντριας τους. Έτσι, θα έχουμε αποτελέσματα για τη ΣΝ και τα 

στυλ ΔΣ των διευθυντών/ντριών από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών. 
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11. Περιορισμοί της έρευνας 

Ο πρώτος περιορισμός της έρευνας είναι ότι η χαμηλή αξιοπιστία των υποκλι-

μάκων της ενδοπροσωπικής και της διαπροσωπικής ΣΝ δεν μας επέτρεψε να εξάγουμε 

συμπεράσματα για τις σχέσεις τους με τα στυλ ΔΣ όπως στοχεύαμε αρχικά. Επιπλέον, 

το μέγεθος του δείγματος θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο και να δώσει πιο αξιόπιστα 

αποτελέσματα. Δεν εξετάστηκαν παράμετροι όπως το επίπεδο εκπαίδευσης κ.α., που 

αναφέρθηκαν στις προτάσεις επέκτασης της έρευνας, και θα μπορούσαν να ρίξουν φως 

για περαιτέρω διερεύνηση των αποτελεσμάτων που καταγράφηκαν. Τέλος, θα μπορού-

σε να προστεθεί στην έρευνα ένας τρίτος παράγοντας όπως η επαγγελματική εξουθέ-

νωση, το επαγγελματικό άγχος, η εργασιακή απόδοση ή η καινοτομία. Αυτό θα έκανε 

την έρευνα πολυδιάστατη και θα έδινε μεγαλύτερη πρακτική αξία στα αποτελέσματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εργαλείο μέτρησης ΣΝ 

Profile of Emotional Competence - Short Form (S-PEC) 

Απαντητική κλίμακα: 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1.….2…..3…..4…..5…..6…..7 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Items/Δηλώσεις 

1.  Όταν συγκινούμαι από κάτι, αμέσως αναγνωρίζω τι 

είναι αυτό που αισθάνομαι. 
1 2 3 4 5 6 7 

2.  Το βρίσκω δύσκολο να εξηγήσω τα συναισθήματά μου 

στους άλλους, ακόμη κι αν το θέλω. 
1 2 3 4 5 6 7 

3.  Οι άλλοι έχουν την τάση να μου εκμυστηρεύονται τα 

προσωπικά τους ζητήματα. 
1 2 3 4 5 6 7 

4.  
Όταν έχω πεσμένη διάθεση μπορώ εύκολα να συνδέ-

σω τα συναισθήματά μου με την κατάσταση που με 

επηρέασε. 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  Δυσκολεύομαι να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου 1 2 3 4 5 6 7 

6.  Τις περισσότερες φορές, καταλαβαίνω γιατί οι άνθρω-

ποι αισθάνονται έτσι όπως αισθάνονται. 
1 2 3 4 5 6 7 

7.  Μπορώ εύκολα να πάρω αυτό που επιθυμώ από τους 

άλλους. 
1 2 3 4 5 6 7 

8.  Όταν βρίσκομαι με κάποιον που είναι στρεσαρισμένος 

ή αγχωμένος, μπορώ εύκολα να τον ηρεμήσω. 
1 2 3 4 5 6 7 

9.  Τα συναισθήματά μου με πληροφορούν για αλλαγές 

που θα πρέπει να κάνω στη ζωή μου. 
1 2 3 4 5 6 7 

10.  
Δεν καταλαβαίνω πάντοτε γιατί αντιδρώ με τον τρόπο 

1 2 3 4 5 6 7 
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που αντιδρώ. 

11.  Είμαι καλός στο να διαισθάνομαι τι νιώθουν οι άλλοι. 1 2 3 4 5 6 7 

12.  Αν το ήθελα, θα μπορούσα με ευκολία να κάνω κά-

ποιον να αισθανθεί άβολα. 
1 2 3 4 5 6 7 

13.  
Όταν αισθάνομαι όμορφα, μπορώ εύκολα να διακρίνω 

αν αυτό που νιώθω είναι περηφάνια, χαρά ή αίσθηση 

άνεσης και χαλαρότητας 

1 2 3 4 5 6 7 

14.  Αν κάποιος έρθει σε μένα κλαίγοντας, δε θα ξέρω τι 

να κάνω 
1 2 3 4 5 6 7 

15.  Το βρίσκω δύσκολο να ακούω άλλους ανθρώπους να 

παραπονιούνται. 
1 2 3 4 5 6 7 

16.  Αρκετά συχνά δεν αντιλαμβάνομαι τη συναισθηματική 

κατάσταση των άλλων. 
1 2 3 4 5 6 7 

17.  Είμαι καλός/ή στο να περιγράφω τα συναισθήματά 

μου. 
1 2 3 4 5 6 7 

18.  Ποτέ δεν βασίζω στα συναισθήματά μου τις προσωπι-

κές επιλογές μου για τη ζωή. 
1 2 3 4 5 6 7 

19.  Όταν θυμώνω, μπορώ εύκολα να ηρεμήσω τον εαυτό 

μου. 
1 2 3 4 5 6 7 

20.  Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι γύρω μου αντι-

δρούν με τον τρόπο που αντιδρούν. 
1 2 3 4 5 6 7 
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Εργαλείο μέτρησης ΔΣ 

ROCI-II 

Απαντητική κλίμακα: 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1.….2…..3…..4…..5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Items/Δηλώσεις 

1.  Προσπαθώ να διερευνήσω το θέμα με τους εκπαιδευτικούς 

μου για να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση. 
1 2 3 4 5 

2.  Γενικά προσπαθώ να ικανοποιώ τις ανάγκες των εκπαιδευ-

τικών μου. 
1 2 3 4 5 

3.  
Προσπαθώ να αποφεύγω να βρίσκομαι στο κέντρο των συ-

γκρούσεων κρατώντας για τον εαυτό μου τη διαφωνία με 

τους εκπαιδευτικούς μου. 

1 2 3 4 5 

4.  
Προσπαθώ να συμβιβάσω τις απόψεις μου με αυτές των 

εκπαιδευτικών μου ώστε να καταλήξουμε σε μία κοινή α-

πόφαση. 

1 2 3 4 5 

5.  
Προσπαθώ να συνεργάζομαι με τους εκπαιδευτικούς μου 

για την αντιμετώπιση όποιου προβλήματος ώστε να βρούμε 

λύση που να ικανοποιεί τις προσδοκίες όλων μας. 

1 2 3 4 5 

6.  Συνήθως αποφεύγω να ανοίγω συζήτηση για τις διαφορές 

μου με τους εκπαιδευτικούς μου. 
1 2 3 4 5 

7.  Προσπαθώ να βρίσκω τη μέση οδό για να επιλύσω ένα α-

διέξοδο. 
1 2 3 4 5 

8.  Χρησιμοποιώ την επιρροή μου για να γίνουν αποδεκτές οι 

ιδέες μου. 
1 2 3 4 5 

9.  Χρησιμοποιώ την εξουσία μου για να ευνοηθώ σε μία από-

φαση. 
1 2 3 4 5 

10.  Συνήθως ικανοποιώ τις επιθυμίες των εκπαιδευτικών μου. 1 2 3 4 5 

11.  Υποκύπτω στις επιθυμίες των εκπαιδευτικών μου. 1 2 3 4 5 

12.  
Ανταλλάσσω ακριβείς πληροφορίες με τους εκπαιδευτικούς 

1 2 3 4 5 
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μου για να λύσουμε ένα πρόβλημα από κοινού. 

13.  Συνήθως κάνω παραχωρήσεις στους εκπαιδευτικούς μου. 1 2 3 4 5 

14.  Συνήθως προτείνω μια μέση λύση για να αποφευχθεί ένα 

αδιέξοδο. 
1 2 3 4 5 

15.  Διαπραγματεύομαι με τους εκπαιδευτικούς μου έτσι ώστε 

να μπορεί να γίνει ένας συμβιβασμός. 
1 2 3 4 5 

16.  Προσπαθώ να αποφεύγω τις διαφωνίες με τους εκπαιδευτι-

κούς μου. 
1 2 3 4 5 

17.  Αποφεύγω να έρχομαι σε αντιπαράθεση με τους εκπαιδευ-

τικούς μου. 
1 2 3 4 5 

18.  Χρησιμοποιώ την εμπειρία μου για να ευνοηθώ σε μία α-

πόφαση. 
1 2 3 4 5 

19.  Συχνά συμφωνώ με τις προτάσεις των εκπαιδευτικών μου. 1 2 3 4 5 

20.  Χρησιμοποιώ τη στρατηγική του «δούναι και λαβείν» για 

να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός. 
1 2 3 4 5 

21.  Είμαι γενικά σταθερός/η στο να επιδιώκω τη δική μου 

πλευρά του θέματος. 
1 2 3 4 5 

22.  
Προσπαθώ να εκθέτω ανοιχτά τις ανησυχίες όλων μας έτσι 

ώστε τα θέματα να επιλύονται με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. 

1 2 3 4 5 

23.  Συνεργάζομαι με τους εκπαιδευτικούς μου για να καταλή-

ξουμε σε κοινά αποδεκτές αποφάσεις. 
1 2 3 4 5 

24.  Προσπαθώ να ικανοποιώ τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών 

μου. 
1 2 3 4 5 

25.  Μερικές φορές χρησιμοποιώ την ισχύ μου για να κερδίσω 

σε μία ανταγωνιστική κατάσταση. 
1 2 3 4 5 

26.  
Προσπαθώ να κρατώ τη διαφωνία μου με τους εκπαιδευτι-

κούς μου για τον εαυτό μου ώστε να αποφύγω τις παρεξη-

γήσεις. 

1 2 3 4 5 

27.  Προσπαθώ να αποφεύγω δυσάρεστες συναλλαγές με τους 

εκπαιδευτικούς μου. 
1 2 3 4 5 

28.  Προσπαθώ να συνεργάζομαι με τους εκπαιδευτικούς  μου 

για να κατανοήσουμε σωστά ένα πρόβλημα. 
1 2 3 4 5 
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