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Εισαγωγή 

 

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονες προκλήσεις και 

συνεχείς αλλαγές που επηρεάζουν την οργανωσιακή απόδοση. Οι εταιρείες στην 

προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στο εξωτερικό περιβάλλον, πραγματοποιούν 

εσωτερικές αλλαγές που σχετίζονται με την οργανωσιακή δομή τους, την υιοθέτηση 

της τεχνολογίας και τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. Η επιτυχία των αλλαγών 

αυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των ανώτερων στελεχών να 

διαχειριστούν τις προκλήσεις, να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις και να κερδίσουν 

την αφοσίωση των εργαζομένων τους. Με άλλα λόγια, όπως οι Finkelstein και 

Hambrick (1996) αναφέρουν, η οργανωσιακή απόδοση βρίσκεται σε άμεση 

συσχέτιση με τις ικανότητες και δυνατότητες των ανώτερων στελεχών. Είναι φανερό 

από τα παραπάνω ότι η μελέτη των χαρακτηριστικών και στάσεων των στελεχών που 

συνεισφέρουν στην θετική οργανωσιακή απόδοση είναι καίριας σημασίας. Οι 

Whetten και Cameron (2001) τονίζουν τη σημασία των διοικητικών δεξιοτήτων στην 

επίτευξη της κατάλληλης επιχειρηματικής θέσης και χρηματοοικονομικής επιτυχίας.  

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διάφορες έρευνες τονίζουν τη σημασία της 

συναισθηματικής ευφυΐας ως διοικητική δεξιότητα. Συγκεκριμένα, ο Zaccaro (2001) 

αναφέρει ότι η συναισθηματική ευφυΐα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση των 

διευθυντικών στελεχών αλλά και του συνόλου της εταιρείας. Καθώς οι υπάλληλοι 

ανέρχονται στην ιεραρχία μίας επιχείρησης, η αναγκαιότητα για κοινωνική ευφυΐα 

γίνεται ολοένα και πιο έντονη, γεγονός που επιδρά σε μεγάλο βαθμό στην 

οργανωσιακή απόδοση.  

 

Παρά το γεγονός ότι η οργανωσιακή ευφυΐα επηρεάζει σημαντικά την οργανωσιακή 

απόδοση, ο αριθμός των ερευνών που έχουν ασχοληθεί με την συγκεκριμένη 

δεξιότητα είναι περιορισμένος (Goleman, 1995; Dulewicz, Higgs, 2000). Η παρούσα 

πτυχιακή εργασία στοχεύει στο να εξετάσει το ρόλο της συναισθηματικής ευφυΐας 
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στις στάσεις και τα αποτελέσματα στην εργασία, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες 

στον επιχειρηματικό κόσμο. Συγκεκριμένα, μέσα από μία πρωτογενή και δευτερογενή 

έρευνα, η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στο να διερευνήσει τις παρακάτω 

υποθέσεις: 

√ Υπόθεση 1η: Υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

ευφυΐας και του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων.  

√ Υπόθεση 2η: Υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

ευφυΐας και της συναισθηματικής αφοσίωσης των εργαζομένων.  

√ Υπόθεση 3η: Υπάρχει μία αρνητική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

ευφυΐας και της αφοσίωσης με βάση το κόστος και την υποχρέωση στην 

εταιρεία. 

√ Υπόθεση 4η: Υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

ευφυΐας και της αφοσίωσης στην καριέρα των εργαζομένων.  

√ Υπόθεση 5η: Η συναισθηματική ευφυΐα σχετίζεται θετικά με την ανάμειξη 

στο έργο των εργαζομένων.  

√ Υπόθεση 6η: Υπάρχει μία αρνητική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

ευφυΐας και της σύγκρουσης μεταξύ των οικογενειακών και επαγγελματικών 

ζητημάτων.  

√ Υπόθεση 7η: Η συναισθηματική ευφυΐα σχετίζεται θετικά με την 

οργανωσιακή συμπεριφορά των εργαζομένων.  

√ Υπόθεση 8η: Η συναισθηματική ευφυΐα σχετίζεται αρνητικά με την τάση 

παραίτησης των εργαζομένων από μία επιχείρηση.  

√ Υπόθεση 9η: Υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

ευφυΐας και της επαγγελματικής απόδοσης των εργαζομένων.  

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθείται στην παρούσα 

πτυχιακή εργασία είναι παρόμοια με μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 

διευθυντικά στελέχη σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα στο Ισραήλ από τον Carnelli 

(2003). Ο λόγος επιλογής της έρευνας αυτής ως βάση για την παρούσα πτυχιακή 

εργασία είναι ότι θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στο χώρο της μελέτης της 

συναισθηματικής ευφυΐας.  
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Η δομή της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ακόλουθη. Στο πρώτο κεφάλαιο 

περιλαμβάνονται στοιχεία που σχετίζονται με την έννοια της συναισθηματικής 

ευφυΐας, συντελώντας στην παρουσία μίας βιβλιογραφικής επισκόπησης. Σε αυτό το 

μέρος αναλύεται η έννοια της συναισθηματικής ευφυΐας ενώ την ίδια στιγμή 

παρουσιάζονται ευρήματα παλαιότερων ερευνών σχετικά με την επίδραση της 

συναισθηματικής ευφυΐας στις στάσεις και συμπεριφορές των εργαζομένων. Το 

δεύτερο κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία έρευνας που 

ακολουθήθηκε για την εκπλήρωση του ερευνητικού σκοπού και τη διερεύνηση των 

ερευνητικών υποθέσεων. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται επίσης και το εργαλείο 

έρευνας που χρησιμοποιήθηκε. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην ανάλυση των 

πρωτογενών στοιχείων που συνελέγησαν ενώ η πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με 

την παράθεση των κυριότερων συμπερασμάτων.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΡΩΤΗ 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει στην ανάλυση και παρουσίαση στοιχείων που 

σχετίζονται με τη συναισθηματική ευφυΐα. Αρχικά, μελετάται η συγκεκριμένη έννοια, 

ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή. Έπειτα εξετάζεται η σχέση της συναισθηματικής 

ευφυΐας με διάφορες συμπεριφορές και στάσεις στον εργασιακό τομέα, όπως αυτές 

διαπιστώθηκαν μέσω παλαιότερων ερευνών. Η σημασία του κεφαλαίου αυτού για την 

ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς 

αποτελεί τη βάση της έρευνας ενώ μέσα από τις έρευνες που παρουσιάζονται 

προκύπτουν οι ερευνητικές υποθέσεις καθώς και το ερευνητικό εργαλείο.  

 

1.2 Η έννοια της συναισθηματικής ευφυΐας 

 

Οι Salovey και Mayer (1990) εισήγαγαν για πρώτη φορά την έννοια της 

συναισθηματικής ευφυΐας ως ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό και γνώρισμα των 

επιτυχημένων στελεχών. Οι ερευνητές συνέδεσαν τότε την έννοια με την κοινωνική 

ευφυΐα, διαχωρίζοντας με αυτό τον τρόπο τη συναισθηματική από τη γενική ευφυΐα. 

Θα πρέπει να αναφερθεί πως μετά από επτά χρόνια ερευνητικής δραστηριότητας, οι 

ερευνητές παρείχαν έναν πιο συγκεκριμένο ορισμό για τη συναισθηματική ευφυΐα. 

Σύμφωνα λοιπόν με τους Salovey και Mayer (1997) η συναισθηματική ευφυΐα είναι 

«η ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται με ακρίβεια, να αξιολογεί και να 

εκφράζει συναισθήματα, η ικανότητα να βρίσκει πρόσβαση ή να δημιουργεί 

συναισθήματα που διευκολύνουν τη δημιουργία νέων ιδεών, η ικανότητα να κατανοεί 

τα συναισθήματα και να έχει συναισθηματική γνώση, καθώς και η ικανότητα να 

ελέγχει με τέτοιο τρόπο τα συναισθήματα ώστε να προωθείται η συναισθηματική και 

πνευματική ανάπτυξη» (Vakola et al., 2003, σελ. 93). 
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Ένας άλλος ορισμός για τη συναισθηματική ευφυΐα έχει δοθεί από τον Goleman 

(1998), ο οποίος αναφέρει ότι η συναισθηματική ευφυΐα είναι «η ικανότητα 

αναγνώρισης των συναισθημάτων του ίδιου του εαυτού αλλά και των άλλων, της 

αυτό- υποκίνησης και της διαχείρισης των συναισθημάτων τόσο στον ίδιο τον εαυτό 

όσο και στις σχέσεις με τους άλλους» (Goleman, 1998a, σελ. 317).  

 

Από τους παραπάνω ορισμούς γίνεται φανερό πως υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία, 

καθώς και στις δύο περιπτώσεις τονίζεται η ικανότητα κατανόησης των 

συναισθημάτων των ίδιων των ατόμων αλλά και των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω 

τους. Ακόμα, η ικανότητα αυτή δεν περιορίζεται απλά στην κατανόηση των 

συναισθημάτων αλλά και στη διαχείριση και διοίκηση με τέτοιο τρόπο ώστε να 

προωθείται η ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως ο Goleman (1998b) 

συνέδεσε επίσης, τη συναισθηματική ευφυΐα με την οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα, τονίζοντας την θετική σχέση που υπάρχει με την απόδοση των 

εργαζομένων.   

 

Σημαντική ήταν επίσης, η συνεισφορά του Bar-On (1997) στον ορισμό της 

συναισθηματικής ευφυΐας. Συγκεκριμένα όρισε πέντε διαφορετικές δεξιότητες που 

συνθέτουν την έννοια αυτή. Αρχικά η ευελιξία είναι η πιο σημαντική δεξιότητα, 

γεγονός που δείχνει ότι η συναισθηματική ευφυΐα αφορά στην ικανότητα των ατόμων 

να προσαρμόζονται σε διαφορετικές καταστάσεις. Ακόμα, οι άνθρωποι με αυξημένη 

συναισθηματική ευφυΐα είναι ικανοί να διαχειριστούν καταστάσεις με έντονο άγχος 

ενώ την ίδια στιγμή χαρακτηρίζονται από καλή διάθεση. Επιπλέον, η ικανότητα 

επικοινωνίας των ατόμων με τον ίδιο τον ψυχικό τους κόσμο αλλά και με τους 

ανθρώπους στο εξωτερικό τους περιβάλλον θεωρούνται από τον Bar-On (1997) ως τα 

τελευταία στοιχεία που συνθέτουν την έννοια της συναισθηματικής ευφυΐας.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι οι Salovey και Mayer (1990) ήταν οι πρώτοι που 

εισήγαγαν την έννοια της συναισθηματικής ευφυΐας, η παρούσα πτυχιακή εργασία θα 

στηριχθεί στον ορισμό που δόθηκε από αυτούς. Έτσι, θεωρούμε ότι η 

συναισθηματική ευφυΐα αναφέρεται στην αξιολόγηση και έκφραση των 

συναισθημάτων, στη διαχείρισή τους και στη χρήση τους με ιδιαίτερο τρόπο ώστε να 

προωθείται η προσαρμοστικότητα στις διάφορες καταστάσεις.  
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1.3 Η μέτρηση της συναισθηματικής ευφυΐας  

 

Οι ερευνητές έχουν προτείνει διάφορα εργαλεία για την μέτρηση της 

συναισθηματικής ευφυΐας (EQi of Bar-On, 2000; Executive EQ of Cooper and Sawaf, 

1997; EIQ Dulewicz and Higgs, 2000; MSCEIT of Mayer et al., 2000; ECI of 

Boyatzis et al., 2000). Θα πρέπει να αναφερθεί πως ένα από τα πιο διαδεδομένα 

μοντέλα για τη μέτρηση της συναισθηματικής ευφυΐας είναι των Mayer και Salovey 

(1997), οι οποίοι, όπως ήδη αναφέρθηκε, ήταν οι πρώτοι που αναφέρθηκαν στην 

συγκεκριμένη έννοια. Οι περισσότερες έρευνες που χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο 

εργαλείο μέτρησης απέδειξαν πως χαρακτηρίζεται από υψηλή εγκυρότητα (Ciarrochi 

et al., 2001; Ciarrochi et al., 2000; Carmelli, 2003).  

 

Ακόμα, οι Schutte et al. (1998) βασιζόμενοι στο μοντέλο των Salovey και Mayer 

(1990) δημιούργησαν ένα άλλο μοντέλο μέτρησης της συναισθηματικής ευφυΐας. 

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές ύστερα από μία ποιοτική έρευνα κατέληξαν στην επιλογή 

33 μεταβλητών από τις αρχικές 62 των Salovey και Mayer, οι οποίες μέσα από μία 

παραγοντική ανάλυση αποδείχτηκε πως περιγράφουν τις διαστάσεις της 

συναισθηματικής ευφυΐας. Ειδικότερα, 10 από τις μεταβλητές περιγράφουν τη 

διοίκηση των συναισθημάτων, 10 τη χρήση των συναισθημάτων στη λήψη 

αποφάσεων και 13 την αξιολόγηση και έκφραση των συναισθημάτων. Αξίζει να 

αναφέρουμε πως η συνολική αξιοπιστία του μοντέλου αυτού ήταν ιδιαίτερα υψηλή 

(Cronbach Alpha = 0,9), αποδεικνύοντας την καταλληλότητα των μεταβλητών να 

εξηγήσουν τους παράγοντες που προορίζονταν. Λόγω του γεγονότος ότι το μοντέλο 

είναι ιδιαίτερα σύντομο και την ίδια στιγμή βασίζεται στο ευρέως διαδεδομένο 

μοντέλο των Salovey και Mayer (1990), η παρούσα πτυχιακή εργασία θα στηρίξει την 

έρευνα σε αυτό το μοντέλο.  
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Άλλα μοντέλα που έχουν προταθεί είναι το EIQ (Tsaousis, 2003), το οποίο 

αποτελείται από 91 μεταβλητές, που αξιολογούνται με βάση μια πενταβάθμια 

κλίμακα τύπου Likert όπου το 1 μεταφράζεται ως καθόλου αντιπροσωπευτικό και το 

5 ως πολύ αντιπροσωπευτικό. Θα πρέπει να σημειωθεί πως το εργαλείο αυτό είναι το 

μόνο ελληνικό, το οποίο βασίζεται και αυτό στο μοντέλο των Mayer και Salovey. 

Στην πραγματικότητα μετρά τέσσερις ανεξάρτητες διαστάσεις της συναισθηματικής 

ευφυΐας: (1) αντίληψη και αξιολόγηση συναισθημάτων (2) έλεγχος συναισθημάτων 

(3) κατανόηση και αιτιολόγηση συναισθημάτων και (4) χρήση των συναισθημάτων 

για την επίλυση προβλημάτων.  Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μοντέλο 

παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνοχή και αξιοπιστία, το γεγονός ότι αποτελείται από 

91 μεταβλητές θεωρήθηκε στην παρούσα έρευνα ως μειονέκτημα καθώς το 

ερευνητικό εργαλείο γίνεται ιδιαίτερα εκτενές με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μη 

απάντησής τους από τους συμμετέχοντες στην έρευνα και, επιπρόσθετα, προκύπτει 

συναφής προβληματισμός χρησιμότητας σε μια διπλωματική εργασία επιπέδου 

Μάστερ.  

 

1.4 Συναισθηματική ευφυΐα και στάσεις στην εργασία 

 

Την τελευταία δεκαετία έχει αποδοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις επιπτώσεις της 

συναισθηματικής ηγεσίας στην ικανοποίηση από την εργασία, στην εργασιακή αλλά 

και την οργανωσιακή απόδοση. Οι Dulewicz και Higgs (1998) αναφέρουν ότι οι 

άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από υψηλή συναισθηματική ευφυΐα έχουν 

περισσότερες ευκαιρίες να επιτύχουν στην εργασία τους. Την ίδια στιγμή, πολλοί 

ερευνητές τονίζουν τη σημασία της συναισθηματικής ευφυΐας στην αποτελεσματική 

ηγεσία (Cooper and Sawaf,1997; Palmer et al., 2000; Prati et al., 2003; Higgs and 

Rowland, 2002). Σε γενικές γραμμές, η ύπαρξη στελεχών με υψηλή συναισθηματική 

ευφυΐα αποτελεί μία σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που 

επηρεάζει τόσο την ατομική όσο και την οργανωσιακή απόδοση. Η παρούσα ενότητα 

στοχεύει στο να αναλύσει τις επιδράσεις της συναισθηματικής ευφυΐας με 

λεπτομέρεια, παρουσιάζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη των 

ερευνητικών υποθέσεων της παρούσας πτυχιακής εργασίας.  

 

1.4.1 Συναισθηματική ευφυΐα και εργασιακή ικανοποίηση  
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Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες έννοιες στη 

διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια σημασία που 

έχει τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στην οργανωσιακή απόδοση. Για πολλές 

δεκαετίες, οι ερευνητές προσπαθούσαν να δώσουν ένα συγκεκριμένο ορισμό για την 

ικανοποίηση από την εργασία. Σε γενικές γραμμές, η εργασιακή ικανοποίηση 

θεωρείται ότι είναι μία θετική στάση προς την εργασία, η οποία δημιουργείται από τη 

στιγμή όπου οι προσδοκίες των υπαλλήλων ικανοποιούνται.  

Το θέμα της ικανοποίησης από την εργασία είναι πολύ σημαντικό καθώς σχετίζεται 

άμεσα με τη φυσική και πνευματική υγεία των υπαλλήλων. Η κατανόηση των 

παραγόντων που επιδρούν στην ικανοποίηση της εργασίας είναι πολύ σημαντικό 

γεγονός. Πέρα από τις επιδράσεις στο επίπεδο των υπαλλήλων, οι έρευνες έχουν 

αποδείξει πως υπάρχουν σημαντικές επιρροές στην παραγωγικότητα, στην απουσία 

από την εργασία και στις αποχωρήσεις, στοιχεία που επιδρούν και στις ίδιες τις 

επιχειρήσεις. Άρα, εκτός από την ανθρωπιστική χρησιμότητα της μελέτης της 

ικανοποίησης της εργασίας, υπάρχει και η οικονομική χρησιμότητα.  

 

Η μέτρηση του επιπέδου της ικανοποίησης από την εργασία είναι κατά συνέπεια ένα 

σημαντικό έργο για έναν ερευνητή. Βασικά, υπάρχουν δύο τύποι μέτρων που μπορεί 

να χρησιμοποιηθούν (1) μέτρα μίας μεταβλητής και (2) μέτρα πολλαπλών 

μεταβλητών. Στην πρώτη περίπτωση συνήθως γίνονται ερωτήσεις του τύπου «Σε 

γενικές γραμμές θα λέγατε ότι είστε ικανοποιημένος ή όχι από την εργασία που 

κάνετε;» (Quinn, et al., 1974, p. 51). Ο ερωτώμενος μπορεί να απαντήσει σύμφωνα 

με μία κλίμακα που συνήθως δίνεται. Τα μέτρα με πολλαπλές μεταβλητές ζητούν από 

τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν διάφορες πτυχές της εργασίας τους σύμφωνα με 

μία κλίμακα. Σχετικά παραδείγματα είναι ο ανανεωμένος περιγραφικός κατάλογος 

εργασίας (revised job descriptive index) των Smith et al. (1985) και η μελέτη του 

Oshagbemi' πάνω στο επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων στα πανεπιστήμια  

(1996; 1997a; 1997b; 1997c; 1998).  

 

Ενώ η βιβλιογραφία σε θέματα που αφορούν στην ικανοποίηση από την εργασία είναι 

εκτενής (Oshagbemi, 1996), τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι συνήθως 

ανάλογα των μέτρων που χρησιμοποιούνται. Ενώ υπάρχουν πολλά ευρέως 

διαδεδομένα με μία ή πολλές μεταβλητές, μέτρα, συχνά εμφανίζονται άλλα, τα οποία 

αφορούν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Κατά συνέπεια, η επιλογή του ποιού μέτρου 
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θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών μίας 

συγκεκριμένης ομάδας εργαζομένων παρουσιάζει συχνά αδυναμίες ως προς τις 

επιθυμητές πληροφορίες και την ευκολία σύγκρισης των αποτελεσμάτων με άλλα 

επαγγέλματα.  

 

Η ικανοποίηση από την εργασία είναι ένας τομέας που έχει διερευνηθεί σε μεγάλο 

βαθμό. Χαρακτηριστικά ο Locke αναφέρει ότι μέχρι το 1976 είχαν γραφτεί περίπου 

3.500 άρθρα ή πτυχιακές εργασίες αναφορικά στο θέμα. Οι Cranny et al. (1992) 

κάνουν λόγο για περισσότερες από 5.000 μελέτες δημοσιευμένες. Σε μία πιο 

πρόσφατη εκτίμηση, ο Oshagbemi (1996) μιλά σχεδόν για διπλάσιο αριθμό από 

αυτόν του Locke, δηλαδή για 7.000 μελέτες.  

 

Παρόλα αυτά, οι μελέτες σχετικά με τα μέτρα της ικανοποίησης των εργαζομένων 

είναι σχετικά περιορισμένες. Ο Pollard (1996) έδειξε πως τα μέτρα με μία μεταβλητή 

δεν εξηγούν κατάλληλα το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων ενώ αντίθετα, η 

χρήση των τεσσάρων και επτά μέτρων που εφάρμοσε οδήγησε σε ακριβέστερα 

ευρήματα. Από την άλλη πλευρά, οι  Scarpello και Campbell (1983), αναφέρουν πως 

η χρήση ενός μονοδιάστατου μέτρου είναι  καλύτερη από ότι η αξιολόγηση 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της εργασίας. Από τότε όμως, η χρήση των 

μονοδιάστατων μέτρων δεν έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους ερευνητές. 

Ένας βασικός λόγος για αυτό είναι ότι δεν μπορεί να μετρηθεί η εσωτερική συνοχή 

μίας μονοδιάστατης μεταβλητής ενώ η αξιοπιστία της εμφανίζεται χαμηλή.  

 

Σύμφωνα με την έρευνα του Oshagbemi (1999), μία μονοδιάστατη μεταβλητή 

παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η απλότητα 

του μέτρου και η δυνατότητα εφαρμογής του σε διάφορα επαγγέλματα. Έτσι, 

ανεξάρτητα από το αν κάποιος μελετά την ικανοποίηση των πιλότων, ψαράδων, 

διευθυντών ή πωλητών, μπορεί να εφαρμόσει το ίδιο μέτρο. Το χαρακτηριστικό αυτό 

επιτρέπει επίσης τις συγκρίσεις ανάμεσα σε έρευνες είτε σε διαφορετικά επαγγέλματα 

είτε σε διαφορετικές χώρες.  

 

Πέρα όμως από αυτά τα πλεονεκτήματα, προκύπτουν και σημαντικά μειονεκτήματα. 

Αυτά σχετίζονται με τον όγκο και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που μπορεί 

κάποιος να αντλήσει από μία μονοδιάστατη μεταβλητή. Συνήθως παρατίθενται 
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στοιχεία που αφορούν στο συνολικό επίπεδο ικανοποίησης, χωρίς να δίνεται ευκαιρία 

μέτρησης της ικανοποίησης σε διάφορες πτυχές της εργασίας. Οι μονοδιάστατες 

μεταβλητές έχουν επίσης μικρή αξία για τους διευθυντές που ενδιαφέρονται να 

προβούν σε βελτιωτικές ενέργειες μέσα στην επιχείρησή τους. Ο λόγος είναι ότι 

αυτός ο τύπος μέτρησης δεν επιτρέπει την αποκάλυψη δυνάμεων ή αδυναμιών ενός 

οργανισμού που αφορά στις πτυχές της εργασίας που οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ή 

δεν απολαμβάνουν.   

Υπάρχουν κάποια βασικά προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση μονοδιάστατων 

μεταβλητών για τη μέτρηση της ικανοποίησης από την εργασία. Αρχικά, υπάρχουν 

συνήθως αμυντικές αντιδράσεις από την πλευρά των εργαζομένων όταν ερωτώνται 

για την ικανοποίησή τους από την εργασία. Για παράδειγμα, πολλοί εργαζόμενοι 

αισθάνονται ότι η έλλειψη ικανοποίησης είναι δικό τους λάθος επειδή διάλεξαν αυτή 

την εργασία ή δεν ενδιαφέρθηκαν ώστε να την αλλάξουν. Άρα, θεωρούν πως το 

επίπεδο ικανοποίησης της εργασίας που δηλώνουν αντιπροσωπεύει την ίδια στιγμή 

και την καταλληλότητά τους ως προς τη λήψη αποφάσεων.  

 

Επιπρόσθετα, οι αντιδράσεις των εργαζομένων σε ερωτήσεις σχετικά με την 

ικανοποίησή τους από την εργασία μπορεί να αποτελούν μία προσπάθεια έκφρασης 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην δουλειά τους, όταν για παράδειγμα δεν 

θέλουν να την αλλάξουν. Έτσι, μπορεί να ζητούν λιγότερα από την εργασία τους, και 

να δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από ότι είναι στην πραγματικότητα.  

 

Ταυτοχρόνως, η χρήση πολλαπλών μεταβλητών για τη μέτρηση της ικανοποίησης 

από την εργασία δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης των παραγόντων αυτών που 

επιδρούν σημαντικότερα καθώς επίσης και στον εντοπισμό προβλημάτων σε 

συγκεκριμένες πτυχές. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι ιδιαίτερα σημαντικές 

για τους διευθυντές. Την ίδια στιγμή, υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης των 

μέτρων που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη θέση εργασίας που εξετάζεται, οπότε 

και συλλέγονται πιο εξειδικευμένα στοιχεία.  

 

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν μειονεκτήματα των μέτρων πολλαπλών 

μεταβλητών, πέρα από το ότι απαιτούν βαθύτερη ανάλυση και είναι συνήθως πιο 

περίπλοκα. Αναλαμβάνοντας όμως τη διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης από 
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την εργασία, ο ερευνητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο 

και απαιτούνται σημαντικές δεξιότητες.  

Οι Hackman και Oldham (1980) αναφέρουν πως η ικανοποίηση σχετίζεται άμεσα με 

την επίβλεψη στην εργασία, τα χαρακτηριστικά της ίδιας της εργασίας, τον μισθό και 

τις συνθήκες, την αξιολόγηση, τις πρακτικές προαγωγών που ακολουθεί η εταιρεία 

καθώς και τις σχέσεις με τους συναδέλφους. Ο Fogarty (1994) τονίζει ότι η 

ικανοποίηση από την εργασία δείχνει τον βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι είναι 

ευχαριστημένοι με τη δουλειά τους και προσπαθούν να εκπληρώσουν τους 

επιθυμητούς στόχους (Brunetto et al., 2002). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι 

ικανοποιημένοι υπάλληλοι έχουν θετικότερη διάθεση από αυτούς που δεν είναι 

ικανοποιημένοι, γεγονός που σημαίνει ότι η ικανοποίηση από το έργο σχετίζεται 

θετικά με την έννοια της συναισθηματικής ευφυΐας, αφού μέσα σε αυτή 

περιλαμβάνεται η θετική ενέργεια (Salovey and Mayer,1990).   

Ακόμα, οι Tajfel and Turner (1987) τονίζουν τη σημασία της ομαδικής αναγνώρισης 

μέσα σε μία εταιρεία. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι μέσα σε μία 

επιχείρηση υπάρχουν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους, 

το φύλο, την κοινωνική τους κατάσταση, τα ενδιαφέροντά τους και άλλα 

χαρακτηριστικά. Κάθε ένας εργαζόμενος αποφασίζει αν θα συμμετέχει σε μία ή σε 

περισσότερες ομάδες. Στην περίπτωση όπου υπάρχει έντονο το συναίσθημα του 

ανήκειν σε μία ομάδα, τότε δημιουργούνται θετικά συναισθήματα μέσα στην 

εταιρεία. Η θεωρία της κοινωνικής αναγνώρισης (Social Identity Theory) που 

περιγράφεται από τους Tajfel and Turner (1987) αναφέρει ότι η κοινωνική 

αναγνώριση επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων από τη 

δουλειά τους. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι η κοινωνική αναγνώριση σχετίζεται 

άμεσα με τη συναισθηματική ευφυΐα, γίνεται φανερό πως υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ της τελευταίας και του βαθμού ικανοποίησης από την εργασία.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται πολλές έρευνες που αναφέρουν ότι υπάρχει 

μία έντονα θετική σχέση μεταξύ της ηγεσίας και της ικανοποίησης από την εργασία. 

Οι ερευνητές αναφέρουν πως οι αποτελεσματικοί ηγέτες είναι σε θέση να ελέγξουν 

και να διαχειριστούν τη συμπεριφορά τους και τα συναισθήματά τους με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να επηρεάζεται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων και την ίδια 

στιγμή η οργανωσιακή απόδοση. Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω ευρήματα, η 
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παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στο να διερευνήσει το αν υφίσταται μία θετική 

σχέση μεταξύ της συναισθηματικής ευφυΐας και της ικανοποίησης από την 

εργασία.  

 

 

 

1.4.2 Οργανωσιακή αφοσίωση και συναισθηματική ευφυΐα  

Η οργανωσιακή αφοσίωση ορίζεται ως η τάση του ανθρώπου να συμμετέχει και να 

αναγνωρίζει τον εαυτό του ως μέλος ενός οργανισμού (Lam and Zhang, 2003, pp. 

215). Σύμφωνα με τους Allen και Meyer (1990), εντοπίζονται τρία διαφορετικά 

συστατικά στοιχεία της οργανωσιακής αφοσίωσης. Το πρώτο στοιχείο ουσιαστικά 

περιγράφει το συναισθηματικό δεσμό που υφίσταται σε μια δεδομένη στιγμή μεταξύ 

της επιχείρησης και του εργαζόμενου. Το επόμενο στοιχείο περιγράφει την αφοσίωση 

που στηρίζεται στην υποχρέωση που αισθάνονται οι υπάλληλοι να παραμείνουν μέσα 

στην επιχείρηση ενώ το τρίτο στοιχείο αναφέρεται στην αφοσίωση που καλλιεργείται 

όταν οι υπάλληλοι αναλογίζονται τα κόστη που συνεπάγεται η αποχώρησή τους από 

την εταιρεία. Είναι φανερό ότι τα διαφορετικά στοιχεία της αφοσίωσης επιδρούν 

διαφορετικά στα οργανωσιακά αποτελέσματα και την απόδοση. Από την παρουσίαση 

των ορισμών των στοιχείων της αφοσίωσης, γίνεται φανερό πως μόνο η 

συναισθηματική αφοσίωση περιγράφει ένα πραγματικό δεσμό με την εταιρεία και 

άρα, είναι η μόνη που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της οργανωσιακής 

απόδοσης.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και άλλοι ερευνητές όπως οι Porter et al. (1974) θεωρούν 

ότι η οργανωσιακή αφοσίωση δεν είναι μία μονοδιάστατη μεταβλητή, τονίζοντας ότι 

αναφέρεται στο βαθμό αναγνώρισης και συμμετοχής μέσα σε μία εταιρεία. Σύμφωνα 

με τους Porter et al. (1974) η οργανωσιακή αφοσίωση αποτελείται από τρεις 

διαστάσεις. Η πρώτη αναφέρεται ως η αναγνώριση ή με άλλα λόγια, ο βαθμός στον 

οποίο τα άτομα πιστεύουν και μοιράζονται κοινούς οργανωσιακούς στόχους. Η 

δεύτερη διάσταση αφορά στην ανάμειξη ή συμμετοχή, δηλαδή το βαθμό στον οποίο 

οι εργαζόμενοι είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες ώστε να 
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επιτύχουν τους οργανωσιακούς στόχους. Τέλος, η τρίτη διάσταση αναφέρεται στην 

αφοσίωση (loyalty), δηλαδή στο βαθμό στον οποίο οι υπάλληλοι επιθυμούν να 

διατηρήσουν τις σχέσεις τους με την εταιρεία.  

Οι Zeithaml et al. (1990) έδειξαν πως υπάρχει μια πραγματικά θετική σχέση μεταξύ 

της οργανωσιακής απόδοσης και της οργανωσιακής αφοσίωσης. Άλλοι ερευνητές 

κατέληξαν επίσης στα ίδια συμπεράσματα όπως οι Boshoff και Tait (1996), ο 

Benkhoff (1997) και οι Sergeant και Frenkel (2000). Από την άλλη πλευρά, οι 

Mathieu and Zajac (1990) δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάποια σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών αυτών ενώ υπάρχει και η περίπτωση των Hartline και Ferrell (1993) οι 

οποίοι εντόπισαν μία αρνητική σχέση. Θα πρέπει να σημειωθεί πως όλες οι 

παραπάνω έρευνες διερεύνησαν μόνο την περίπτωση της συναισθηματικής 

αφοσίωσης. Αναφορικά με την αφοσίωση που σχετίζεται με την υποχρέωση που 

αισθάνονται οι εργαζόμενοι να παραμείνουν στην εταιρεία, οι  Meyer et al. (1993) 

προσπάθησαν να διερευνήσουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτής και της 

απόδοσης στην εργασία, καταλήγοντας στον εντοπισμό μίας θετικής επίδρασης. 

Τέλος, οι Suliman και IIes (2000) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μία θετική 

σχέση μεταξύ της αφοσίωσης που σχετίζεται με τα κόστη αλλαγής περιβάλλοντος και 

της εργασιακής απόδοσης.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη μας το γεγονός ότι από πολυάριθμες έρευνες δεν έχει αποδειχθεί 

ότι όλα τα είδη της οργανωσιακής αφοσίωσης επηρεάζουν την εργασιακή απόδοση 

θετικά, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της 

συναισθηματικής ευφυΐας αναφορικά και στα τρία αυτά είδη της οργανωσιακής 

αφοσίωσης. Στην αντίθετη περίπτωση, έστω ότι αποδειχθεί μία θετική σχέση μεταξύ 

της συναισθηματικής ευφυΐας και της αφοσίωσης που βασίζεται στην υποχρέωση, η 

έλλειψη γνώσης για τα άλλα είδη αφοσίωσης μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα 

συμπεράσματα. Για αυτό το λόγο, στην παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνάται η 

επίπτωση της συναισθηματικής ευφυΐας σε όλους τους τύπους της οργανωσιακής 

απόδοσης. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι εργαζόμενοι που χαρακτηρίζονται από 

συναισθηματική αφοσίωση δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους οργανωσιακούς 

στόχους και καταβάλουν εκτενέστερες προσπάθειες για την επίτευξή τους από ότι 

αυτοί που εμφανίζονται αφοσιωμένοι λόγω υποχρέωσης ή κόστους. Με βάση τα 

παραπάνω διαμορφώνεται η δεύτερη ερευνητική υπόθεση η οποία αφορά στην 
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ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ της συναισθηματικής ευφυΐας και της 

συναισθηματικής αφοσίωσης.  

 

Παράλληλα, η αφοσίωση που βασίζεται στο κόστος αλλαγής περιβάλλοντος έχει 

βρεθεί ότι συνδέεται αρνητικά με την οργανωσιακή απόδοση, καθώς βασίζεται σε μία 

ανάλυση κόστους – ωφέλειας (Hackett et al., 1994). Καθώς η αφοσίωση που 

βασίζεται στο κόστος και η αφοσίωση που στηρίζεται στην υποχρέωση υπονοούν ένα 

είδος υποχρέωσης προς την εταιρεία, η τρίτη υπόθεση στοχεύει στη διερεύνηση της 

ύπαρξης αρνητικής σχέσης μεταξύ της συναισθηματικής ευφυΐας και των άλλων 

δύο τύπων οργανωσιακής αφοσίωσης.  

 

 

1.4.3 Συναισθηματική ευφυΐα και αφοσίωση στην καριέρα 

 

Τα αποτελεσματικά στελέχη είναι συνήθως αυτά που επιδεικνύουν αφοσίωση στην 

επαγγελματική τους καριέρα. Η έννοια της αφοσίωσης στην επαγγελματική καριέρα 

έχει αναλυθεί από τον Blau (1985), ο οποίος αναφέρει πως πρόκειται για τη θετική 

στάση κάποιου απέναντι στο επάγγελμά του. Καθώς ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα 

και οξύτερος μεταξύ των επιχειρήσεων, είναι γνωστό ότι οι υπάλληλοι 

αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες ως προς το να επιτύχουν τους προσωπικούς 

τους στόχους μέσω της εργασίας τους. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις τείνουν να 

προβαίνουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές ώστε να ενισχύσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους, κάτι που ορισμένες φορές συνεπάγεται και μείωση του 

δυναμικού. Επιπλέον, η υιοθέτηση της τεχνολογίας οδηγεί πολλές φορές σε απώλειες 

της εργασίας ενώ σε άλλες περιπτώσεις σε συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, 

τα οποία όμως υπερφορτώνουν το καθημερινό ωράριο των υπαλλήλων. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ο εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των υπαλλήλων δημιουργεί ένα 

αρνητικό κλίμα το οποίο επηρεάζει τα συναισθήματα των εργαζομένων ως προς την 

εργασία τους.  

 

Καθώς οι υπάλληλοι με έντονη συναισθηματική ευφυΐα θεωρούνται ότι είναι πιο 

ικανοί να ελέγξουν και να αξιολογήσουν τα δικά τους συναισθήματα αλλά και τα 

συναισθήματα των άλλων, θεωρούνται ότι εμφανίζουν υψηλότερη αφοσίωση ως προς 

το επάγγελμά τους, από ότι οι υπόλοιποι. Η θετική στάση που έχουν, συμβάλλει 
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επίσης σημαντικά στη σωστή διαχείριση των δυσκολιών που εμφανίζονται μέσα σε 

έναν οργανισμό. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνάται η θετική σχέση 

μεταξύ της συναισθηματικής ευφυΐας και της επαγγελματικής αφοσίωσης.  

 

 

 

 

 

1.4.4 Συναισθηματική ευφυΐα και εργασιακή συμμετοχή 

 

Οι εργαζόμενοι τείνουν να συμμετέχουν περισσότερο στην εργασία τους όταν 

αισθάνονται ικανοποιημένοι και είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους 

(Kanungo, 1982). Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζεται από 

τη συναισθηματική ευφυΐα, ενώ την ίδια στιγμή παίζει σημαντικό ρόλο στην 

εργασιακή συμμετοχή. Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε μία θετική, έμμεση σχέση 

μεταξύ της συναισθηματικής ευφυΐας και της εργασιακής συμμετοχής. Η σχέση αυτή 

μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τα ανώτερα 

στελέχη. Οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται για περίπου δώδεκα ώρες την 

ημέρα, προσπαθώντας να βρουν λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα και να επιτύχουν 

τους οργανωσιακούς στόχους. Πέρα από τη χρηματική υποκίνηση, η εντατική αυτή 

προσπάθεια βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και στην συναισθηματική υποκίνηση. Με 

άλλα λόγια, τα στελέχη που συνδέονται συναισθηματικά με την εργασία τους 

προσπαθούν να δράσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Η επόμενη ερευνητική υπόθεση 

της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά στη διερεύνηση της θετικής σχέσης 

μεταξύ της συναισθηματικής ευφυΐας και της εργασιακής συμμετοχής.  

 

 

1.4.5 Συναισθηματική ευφυΐα και σύγκρουση οικογενειακών και εργασιακών 

ζητημάτων  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα διοικητικά στελέχη αφιερώνουν μεγάλος μέρος της 

καθημερινότητάς τους στην εργασία τους. Είναι αναμενόμενο επομένως, οι άνθρωποι 

αυτοί να αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς προσπαθούν να συνδυάσουν την 

καριέρα τους με την οικογενειακή ζωή (Carlson et al., 2000). Πέρα από το χρόνο που 
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βρίσκονται εκτός του σπιτιού, τα περισσότερα στελέχη μεταφέρουν και στο σπίτι 

τους τα καθήκοντά τους, ιδίως σε περιπτώσεις καίριων αλλαγών. Κατά συνέπεια, 

εμφανίζεται συχνά το φαινόμενο της σύγκρουσης μεταξύ των οικογενειακών και 

εργασιακών ζητημάτων, γεγονός που μειώνει την αποδοτικότητα των ατόμων. 

Ακόμα, πολλές φορές η συμπεριφορά στο σπίτι και στην εργασία μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα διαφορετική, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση μίας γυναίκας που 

κατέχει μία ανώτερη διευθυντική σχέση αλλά την ίδια στιγμή είναι και μητέρα ενός 

παιδιού. Ενώ στην εργασία της απαιτείται να είναι αυστηρή, να λαμβάνει αποφάσεις 

για πολλούς ανθρώπους, να ελέγχει τις δράσεις των υφισταμένων της και να προβάλει 

ένα προφίλ ιδιαίτερα δυναμικό, στο σπίτι της θα πρέπει να είναι μία στοργική και 

ήρεμη μητέρα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις τέτοιων γυναικών οι οποίες 

δυσκολεύονται να ανταποκριθούν με επιτυχία στα οικογενειακά καθήκοντα, γεγονός 

που τους δημιουργεί νευρικότητα και συνεπώς, μειώνει σημαντικά και την απόδοσή 

τους.  

 

Είναι φανερό πως οι άνθρωποι με έντονη συναισθηματική ευφυΐα αντιμετωπίζουν 

λιγότερα προβλήματα σχετικά με συγκρούσεις μεταξύ της εργασίας και της 

οικογένειας. Ο κύριος λόγος είναι ότι μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους 

και έτσι τους είναι πιο εύκολο να βρουν ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της 

οικογένειας. Η θετική στάση τους τους επιτρέπει να επιλύσουν τα προβλήματα που 

εμφανίζονται αποτελεσματικά, ενώ την ίδια στιγμή όντας ικανοί να αξιολογήσουν τα 

συναισθήματα των άλλων, τηρούν την κατάλληλη στάση αποφεύγοντας πιθανές 

διαμάχες και συγκρούσεις. Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω ευρήματα, η 

παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στο να διερευνήσει τη σχέση που υπάρχει 

μεταξύ της συναισθηματικής ευφυΐας και των οικογενειακών – εργασιακών 

συγκρούσεων.  

 

 

1.4.6 Συναισθηματική ευφυΐα και οργανωσιακή συμπεριφορά  

 

Ο Carmelli (2003) διερεύνησε το ρόλο της συναισθηματικής ευφυΐας στην 

οργανωσιακή συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα από την πρωτογενή έρευνα που 

πραγματοποίησε σε ανώτερα στελέχη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλή συναισθηματική 

ευφυΐα εμφανίζονται να είναι περισσότερο αλτρουιστικά από τα υπόλοιπα, δείχνοντας 
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ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προβλήματα και τις σκέψεις των άλλων. Ο Abraham 

(1999) κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα, τονίζοντας ότι εφόσον τα συναισθηματικά 

ευφυή άτομα έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν τα 

συναισθήματα των άλλων, είναι και περισσότερο πρόθυμα να βοηθήσουν. Στην 

περίπτωση όπου κάποιος άνθρωπος δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τα συναισθήματα 

των άλλων και άρα να καταλάβει τους λόγους εκδήλωσης συγκεκριμένων 

συμπεριφορών, τότε δεν είναι σε θέση να βοηθήσει καταλήγοντας μοιραία, στην 

απόρριψή τους. Την ίδια στιγμή, αφού τα συναισθηματικά ευφυή άτομα αισθάνονται 

περισσότερο ικανοποιημένα με την εργασία τους, έχουν περισσότερη διάθεση να 

βοηθήσουν τους συναδέλφους τους ως προς το να επιτύχουν τους δικούς τους 

στόχους. Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω ευρήματα, η παρούσα πτυχιακή 

εργασία θα διερευνήσει το κατά πόσο η συναισθηματική ευφυΐα σχετίζεται θετικά 

με την οργανωσιακή συμπεριφορά.  

 

 

1.4.7 Συναισθηματική ευφυΐα και τάση για αποχώρηση 

 

Οι Rizzo et al. (1970) αναφέρουν πως οι εργαζόμενοι που δεν αισθάνονται 

ικανοποιημένοι ή αφοσιωμένοι στην επιχείρηση ή στον οργανισμό όπου 

απασχολούνται, τείνουν να αποκτούν διάφορες ψυχολογικές δράσεις, μία από τις 

οποίες είναι η δράση για αποχώρηση ή αλλιώς παραίτηση. Σε αυτό το σημείο θα 

πρέπει να αναφερθεί πως η παραίτηση δεν εμφανίζεται αμέσως μόλις κάποιος 

αισθανθεί δεν αντλεί ικανοποίηση από την εργασία του αλλά όταν δεν υπάρχει το 

στοιχείο της αφοσίωσης, η αποχώρηση από την εταιρεία αποτελεί πάντα μία ισχυρή, 

εναλλακτική λύση. Αντίθετα, οι άνθρωποι που είναι αφοσιωμένοι αλλά δεν έχουν 

καταφέρει ακόμα να αντλήσουν το επίπεδο ικανοποίησης που επιθυμούν, τείνουν να 

προσπαθούν για βελτίωση, μη έχοντας ως εναλλακτικό σενάριο την αποχώρησή τους 

από την επιχείρηση. Ο Carmelli (2003) απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι με υψηλή 

συναισθηματική ευφυΐα παρουσιάζουν περιορισμένες τάσεις για αποχώρηση. Ο 

κύριος λόγος για αυτό το γεγονός είναι η θετική στάση των ατόμων αυτών, καθώς 

προτιμούν πάντα να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην καλή πλευρά της ζωής τους, 

αντιμετωπίζοντας με αυτό τον τρόπο τα προβλήματα που εμφανίζονται χωρίς να 

σκέφτονται την αποχώρηση. Ένα άλλο σχετικό επιχείρημα αποτελεί το γεγονός ότι οι 

συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι αισθάνονται ικανοποιημένοι κατά κύριο λόγο από 
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την εργασία τους, έχουν την ικανότητα να ελέγχουν τα συναισθήματά τους και έτσι 

δεν έχουν κίνητρα αποχώρησης. Η παραπάνω αρνητική σχέση μεταξύ της 

συναισθηματικής ευφυΐας και της τάσης για αποχώρηση διερευνάται στην 

παρούσα πτυχιακή εργασία.  

 

 

 

 

1.4.8 Συναισθηματική ευφυΐα και εργασιακή απόδοση 

 

Στην παραπάνω ανάλυση είδαμε ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που έχουν βρεθεί 

να συνδέονται θετικά με τη συναισθηματική ευφυΐα καθώς και με την εργασιακή 

απόδοση (Goleman, 2001). Από τη στιγμή που τα στελέχη και οι εργαζόμενοι που 

χαρακτηρίζονται από έντονη συναισθηματική ευφυΐα θεωρούνται ότι είναι πιο 

ικανοποιημένα από την εργασία και πιο αφοσιωμένα στην επιχείρησή τους, είναι 

λογικό να αποδίδουν καλύτερα από αυτούς που δεν μπορούν να ελέγξουν τα 

συναισθήματά τους και την ίδια στιγμή δεν μπορούν να κατανοήσουν τα 

συναισθήματα των άλλων. Παράλληλα, ένας άνθρωπος με θετική διάθεση είναι κατά 

κύριο λόγο και πιο αισιόδοξος, γεγονός που συμβάλει στην καλύτερη λήψη 

αποφάσεων και στη βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης. Αντίθετα, ένα 

απαισιόδοξο άτομο συνήθως «απελπίζεται» όταν βρεθεί αντιμέτωπο με ένα 

περίπλοκο ή καινούριο πρόβλημα, αδυνατώντας να λάβει τη σωστή απόφαση. Η 

παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στο να διερευνήσει την ύπαρξη θετικής σχέσης 

μεταξύ της συναισθηματικής ευφυΐας και της εργασιακής απόδοσης.  

 

 

1.4.9 Συναισθηματική ευφυΐα και ομαδική απόδοση 

 

Η έννοια της απόδοσης της ομάδας ουσιαστικά αναφέρεται στο βαθμό που η ομάδα 

επιτυγχάνει τους στόχους που της έχουν ανατεθεί. Αντικειμενικά μέτρα αξιολόγησης 

της απόδοσης μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό των δημοσιεύσεων όταν μιλάμε 

για ομάδες επιστημονικής έρευνας (Payne, 1990), τη δημιουργία νέων προϊόντων 

σύμφωνα με το χρόνο και τους πόρους όταν μιλάμε για επιχειρήσεις (Bradley and 

Hebert, 1996) καθώς και τη μείωση των αποτυχιών (Mjos, 2002). Εδώ χρειάζεται να 
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δοθεί η αρμόζουσα έμφαση και να γίνει κατανοητό το γεγονός ότι έχει μεγάλη 

σημασία το εάν η ομάδα καταφέρνει να επιτύχει τους στόχους της τόσο για τα ίδια τα 

μέλη της όσο και για το σύνολο του οργανισμού. Υπάρχουν όμως αρκετές ομάδες σε 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ξεκάθαρους, ποσοτικοποιημένους στόχους, γεγονός 

που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα ως προς την αξιολόγησή τους.  

 

Η αποτελεσματικότητα μίας ομάδας μπορεί να κριθεί μέσα από το μοντέλο 

εισερχομένων-διαδικασιών-εξερχομένων (Input-process-Output, I-P-O model). Τα 

εισερχόμενα σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας, όπως είναι η 

εμπειρία και οι δεξιότητες, οι διαδικασίες σχετίζονται με την αλληλεπίδραση ενώ τα 

εξερχόμενα αντιπροσωπεύουν τις ιδέες, αποφάσεις και αποτελέσματα. Οι Guzzo και 

Shea (1992) αναφέρουν πως η σημασία των διαδικασιών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, 

καθώς η μεγαλύτερη επιρροή στα εξερχόμενα προκύπτει από τα εισερχόμενα σε μία 

ομάδα. Οι Cohen και Bailey (1997) προσπαθώντας να μελετήσουν το θέμα της 

απόδοσης της ομάδας, επικεντρώθηκαν σε άλλους παράγοντες που σχετίζονται με το 

μέγεθος της, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των μελών της καθώς επίσης και τη 

διοίκηση συγκρούσεων μέσα σε μία ομάδα.  

 

Η κοινωνικοτεχνική θεωρία βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε ομάδα αποτελείται από 

κοινωνικά και τεχνικά συστήματα. Τα τεχνικά συστήματα αναφέρονται στη 

μετατροπή των υλικών σε εξερχόμενα ενώ τα κοινωνικά συστήματα συνδέουν τα 

μέλη της ομάδας μεταξύ τους καθώς επίσης και την ίδια την ομάδα με τα τεχνικά 

συστήματα. Και οι δύο κατηγορίες συστημάτων θα πρέπει να τελειοποιηθούν, ώστε 

να υπάρξουν υψηλά εξερχόμενα και θετικές κοινωνικές εμπειρίες, δίνοντας έμφαση 

με αυτό τον τρόπο τόσο στις κοινωνικές εμπειρίες όσο και στην απόδοση.  

 

Οι Brannick και Prince (1997) αναφέρουν ότι οι ομάδες αξιολογούνται ανάλογα με τα 

αποτελέσματά τους. Παρόλα αυτά, τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων συχνά περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν σχετίζονται 

άμεσα με την ομαδική εργασία. Η χρήση μέτρων που σχετίζονται με τη διαδικασία 

της ομάδας αποτελούν καλύτερες ενδείξεις της αποτελεσματικότητάς της. Τα μέτρα 

αυτά δίνουν την ευκαιρία εντοπισμού των διαφόρων προβλημάτων καθώς επίσης και 

παράθεσης σχετικών λύσεων. Σύμφωνα με την άποψη των ερευνητών, τα μέτρα για 

την απόδοση μίας ομάδας θα πρέπει να αποτελούνται τόσο από στοιχεία που 
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σχετίζονται με τις διαδικασίες όσο και από στοιχεία που σχετίζονται με τα 

εξερχόμενα. 

 

Παρόμοιες είναι οι αντιλήψεις του Bales (1950), ο οποίος επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον του σε δύο βασικούς τύπους ομαδικής εργασίας. Ο πρώτος αναφέρεται 

στην εργασία που επικεντρώνεται στο έργο και ο δεύτερος στην εργασία που 

επικεντρώνεται στη διαδικασία που απαιτείται για την επίτευξη του έργου. Ο West 

(1994) χρησιμοποιεί τη διάκριση μεταξύ αντανάκλασης έργου όπου εδώ 

περιλαμβάνονται στοιχεία που σχετίζονται με τους στόχους της ομάδας, τη 

συμμετοχή στις ομάδες, τον προσανατολισμό στις ομάδες και την υποστήριξη για 

καινοτομία και της κοινωνικής αντανάκλασης, όπου εδώ αναφέρεται η κοινωνική 

υποστήριξη μέσα στην ομάδα, το ομαδικό κλίμα, η υποστήριξη της ομάδας για 

ανάπτυξη καθώς και οι μέθοδοι επίλυσης των συγκρούσεων.  Η αλληλεπίδραση των 

δύο αυτών διαστάσεων οδηγεί στη δημιουργία των τελικών αποτελεσμάτων που 

σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της ομάδας, την αξιοπιστία της και την 

πνευματική υγεία. Είναι αντιληπτό πως εδώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία 

των διαδικασιών μέσα σε μία ομάδα ως προς την αποτελεσματικότητά της.  

 

Ο Thamhain (1990) θεωρεί πως η καινοτόμος, ομαδική απόδοση συνδέεται άμεσα με 

το έργο, τα μέλη της ομάδας και τον οργανισμό. Οι Mclntyre και Salas (1995) 

θεωρούν πως υπάρχουν επτά χαρακτηριστικά των ατόμων που επηρεάζουν την 

αποδοτικότητα της ομάδας. Αυτά είναι τα ακόλουθα: επικοινωνία, 

προσαρμοστικότητα, συνεργασία, αποδοχή κριτικής και υποδείξεων, δυνατότητα 

άσκησης κριτικής, ομαδικό πνεύμα και συντονισμός. Τα επτά αυτά στοιχεία 

συμπεριφοράς επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τέσσερις βασικές αρχές της 

ομαδικής εργασίας (1) έλεγχος της απόδοσης του κάθε μέλους (2) παροχή και 

αποδοχή ανατροφοδότησης (3) κλειστή επικοινωνία και (4) ενημέρωση από ενέργειες 

άλλων μελών ομάδων. Καθώς όμως ο ερευνητής κατέληξε σε αυτά τα συμπεράσματα 

μέσα από έρευνες σε στρατιωτικό περιβάλλον, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί η 

δυνατότητα εφαρμογής τους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. 
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Η μέτρηση της απόδοσης έχει αναγνωριστεί σε γενικές γραμμές ιδιαίτερα σημαντική 

για την ανάπτυξη των ομάδων αλλά και του ίδιου του οργανισμού (Deming, 1986; 

Zairi, 1994, Oakland, 1993). Παρόλα αυτά όμως, οι έρευνες στην ομαδική εργασία 

έχουν αποδείξει πως οι ομάδες σπάνια γνωρίζουν ποιές είναι οι δυνάμεις και 

αδυναμίες τους (Chang et al., 1995; Telleria et al., 2002) ενώ ταυτόχρονα, πολλοί 

οργανισμοί προχώρησαν στην οργάνωση κατά ομάδες χωρίς να αλλάξουν τα μέτρα 

απόδοσης (Meyer, 1998). Η αποτυχία εφαρμογής αυτών των μέτρων απόδοσης, 

δηλαδή των παραδοσιακών, στα νέα δεδομένα, οφείλεται στην περιπλοκότητα της 

ομαδικής εργασίας, καθώς η ανάπτυξη της περιγράφεται ως μία πολυδιάστατη 

μεταβλητή, συνιστώμενη από το άτομο, την ομάδα και τον οργανισμό. Κατά 

συνέπεια, για τη δημιουργία μίας ομάδας επιτυχημένης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

εξετάσουν προσεκτικά και τις τρεις διαστάσεις στο σύνολό τους (Stott and Walker, 

1995; Scholtes et al., 1996; Senge, 1990; Castka et al., 2001). 

Οι Syer and Connolly (1996) αναφέρουν δύο παραδοσιακούς τρόπους αξιολόγησης 

της ομάδας της απόδοσης:  

1. Αναγνώριση των διαφορετικών φάσεων του κύκλου ζωής μίας ομάδας. 

Υπάρχει μία γενική συμφωνία ότι οι ομάδες περνούν από διάφορα στάδια 

ανάπτυξης (Syer and Connolly, 1996; Katzenbach and Smith, 1993; Robbins 

and Finley, 1996; Stott and Walker, 1995). Αυτά τα στάδια περιγράφονται ως 

το μοντέλο «διαμόρφωση – καταιγισμός – νόρμες – απόδοση» (στην Αγγλική 

γλώσσα “form-storm-norm-perform” model) όπως αναφέρεται από τους 

Tuckman και Jensen (1977). Σε κάθε ένα στάδιο απαιτούνται διαφορετικά 

μέτρα αξιολόγησης. 

2. Αξιολόγηση δομικής μορφής των ομάδων. Περιλαμβάνονται διάφορες 

τυπολογίες στη βιβλιογραφία για την αξιολόγηση της δομικής μορφής των 

ομάδων. Ο Belbin (1981) αναφέρει πως οι πιο επιτυχημένες ομάδες έχουν 

οκτώ διαφορετικούς ρόλους στο εσωτερικό τους. Οι ρόλοι αυτοί αναφέρονται 

ως ο συντονιστής, ο διαμορφωτής, ο αξιολογητής, αυτός που εφαρμόζει, 

αυτός που βρίσκει τους πόρους, αυτός που τελειώνει το έργο, αυτός που 

σχεδιάζει και αυτός που εργάζεται στην ομάδα. Πολλοί ερευνητές (Barger and 

Kirby, 1995; Oakland, 1993; Sharp et al., 2000) αναγνωρίζουν τη σημασία 

του μοντέλου των Myers-Briggs για την προώθηση της αποτελεσματικότητας 



 26

σε μία ομάδα. Το Myers – Briggs Type Indicator (Myers - Briggs- Δείκτης 

Τύπου) είναι ένα ερωτηματολόγιο-προσωπική αναφορά το οποίο σχεδιάστηκε 

για να κάνει τη θεωρία των ψυχολογικών τύπων του Jung κατανοητή και 

χρήσιμη στην καθημερινή ζωή. Τα αποτελέσματα του ΜΒΤΙ περιγράφουν 

πολύτιμες διαφορές μεταξύ κανονικών, υγιών ανθρώπων, διαφορές που 

μπορεί να είναι η πηγή παρεξηγήσεων και λανθασμένης επικοινωνίας. 

Την ίδια στιγμή έχει αποδειχθεί πως η συναισθηματική ευφυΐα επηρεάζει θετικά την 

απόδοση της ομάδας (Langhorn, 2004). Η αιτία για αυτό εστιάζεται στην θετική 

επιρροή της συναισθηματικής ευφυΐας στην ηγεσία και στην αποτελεσματική 

επικοινωνία που αναπτύσσεται όταν λόγω της κατανόησης των συναισθημάτων και 

του κατάλληλου χειρισμού τους, επιτυγχάνεται η ορθή αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. Η τελευταία ερευνητική υπόθεση αναφέρεται στη διερεύνηση της 

θετικής σχέσης μεταξύ της συναισθηματικής ευφυΐας και της ομαδικής απόδοσης.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούμε στη μεθοδολογία έρευνας που αξιοποιήθηκε 

για τη διεξαγωγή της έρευνας στην παρούσα πτυχιακή εργασία ώστε να απαντηθούν 

οι ερευνητικές ερωτήσεις και να διερευνηθούν οι ερευνητικές υποθέσεις. Ξεκινώντας 

από το περίγραμμα της μεθοδολογίας έρευνας που ακολουθήθηκε, θα αναλυθούν στη 

συνέχεια τα εργαλεία, το είδος της έρευνας καθώς επίσης και ο τρόπος ανάλυσης των 

συλλεχθέντων στοιχείων.  

 

2.2 Μεθοδολογία έρευνας 

 

Για να μπορέσουμε να περιγράψουμε τη μεθοδολογία έρευνας που θα 

ακολουθήσουμε, θα πρέπει να αναλύσουμε το καθένα από τα παρακάτω στάδια 

ξεχωριστά (G., Manglold, 1999) 
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2.3 Ορισμός Προβλήματος 

 

Αναφερόμενοι ουσιαστικά στον ορισμό προβλήματος, καλούμαστε να περιγράψουμε 

το βασικό στόχο της παρούσας εργασίας και τους επιμέρους στόχους της. Μέσα από 

αυτά τα στοιχεία προκύπτει το βασικό «πρόβλημα» που πραγματεύεται η παρούσα 

εργασία, δίνοντας με αυτό τον τρόπο τη βάση για περαιτέρω έρευνα. Μία λάθος 

περιγραφή του προβλήματος μπορεί να βλάψει το σύνολο της εγκυρότητας των 

αποτελεσμάτων και τη σημασία των συμπερασμάτων.  

 

Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της συναισθηματικής 

ευφυΐας και των επιπτώσεων που αυτή έχει σε στάσεις και συμπεριφορές των 

στελεχών. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού έχουν τεθεί επιμέρους στόχοι 

όπως είναι η ανάλυση της έννοιας της συναισθηματικής ευφυΐας, της ικανοποίησης 

από την εργασία, της οργανωσιακής αφοσίωσης, της επαγγελματικής αφοσίωσης, της 

οργανωσιακής απόδοσης καθώς και της τάσης για αποχώρηση.  

 

 

2.4 Είδος έρευνας 
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Υπάρχουν τρία είδη έρευνας: η περιγραφική, η εξερευνητική και η αιτιολογική 

(Childers, 2000) Η περιγραφική έρευνα αποσκοπεί στην ακριβή περιγραφή των 

μεταβλητών που αποτελούν μέρος του προβλήματος ενώ η εξερευνητική στοχεύει 

στη διαφώτιση της πραγματικής φύσης του προβλήματος και την πρόταση μερικών 

υποθέσεων. Τέλος, η αιτιολογική έρευνα αναζητά τη σχέση μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων μεταβλητών. 

 

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί η αιτιολογική έρευνα, καθώς θα γίνει 

προσπάθεια προσδιορισμού και εξακρίβωσης των παρακάτω συσχετίσεων:  

√ Υπόθεση 1η: Υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

ευφυΐας και του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων.  

√ Υπόθεση 2η: Υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

ευφυΐας και της συναισθηματικής αφοσίωσης των εργαζομένων.  

√ Υπόθεση 3η: Υπάρχει μία αρνητική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

ευφυΐας και της αφοσίωσης με βάση το κόστος και την υποχρέωση στην 

εταιρεία 

√ Υπόθεση 4η : Υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

ευφυΐας και της αφοσίωσης στην καριέρα των εργαζομένων.  

√ Υπόθεση 5η: Η συναισθηματική ευφυΐα σχετίζεται θετικά με την ανάμειξη 

στο έργο των εργαζομένων.  

√ Υπόθεση 6η: Υπάρχει μία αρνητική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

ευφυΐας και της σύγκρουσης μεταξύ των οικογενειακών και επαγγελματικών 

ζητημάτων.  

√ Υπόθεση 7η: Η συναισθηματική ευφυΐα σχετίζεται θετικά με την 

οργανωσιακή συμπεριφορά των εργαζομένων.  

√ Υπόθεση 8η: Η συναισθηματική ευφυΐα σχετίζεται αρνητικά με την τάση 

παραίτησης των εργαζομένων από μία επιχείρηση.  

√ Υπόθεση 9η: Υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

ευφυΐας και της επαγγελματικής απόδοσης των εργαζομένων.  

√ Υπόθεση 10η: Υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

ευφυΐας και της ομαδικής απόδοσης.  
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2.5 Μέθοδοι Συλλογής Στοιχείων 

 

Οι δύο βασικές πηγές στοιχείων είναι οι πρωτογενείς και οι δευτερογενείς 

(www.stern.nyu.edu). Με την έννοια δευτερογενείς πηγές, εννοούμε τη χρήση 

δεδομένων που υπάρχουν ήδη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και είναι 

αποτελέσματα από έρευνες που παρουσιάζονται σε βιβλία ή ως άρθρα σε 

επιστημονικά περιοδικά. Ένα πλεονέκτημα των δευτερογενών πηγών είναι ότι τα 

δεδομένα μπορούν να εντοπιστούν σε ελάχιστο χρόνο, αλλά απαιτείται να λάβουμε 

υπόψη μας το γεγονός ότι κάθε περίπτωση είναι πάντα ξεχωριστή και, κατά συνέπεια, 

οι δευτερογενείς πηγές δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν τον αναλυτή να κάνει μία 

ολοκληρωμένη εκτίμηση και αξιολόγηση ενός φαινομένου σε μία συγκεκριμένη 

εταιρεία που αυτός ερευνά και η οποία δεν σχετίζεται με τα δεδομένα που 

αναφέρονται στα ερευνητικά ευρήματα των δευτερογενών πηγών. Οι δευτερογενείς 

πηγές βοηθούν τον ερευνητή να δημιουργήσει ένα απαραίτητο πλαίσιο αναφοράς και 

στη συνέχεια να προχωρήσει στον εντοπισμό δικών του ευρημάτων από πρωτογενή 

έρευνα.   

 

Η έννοια της πρωτογενούς έρευνας αναφέρεται σε στοιχεία που συγκεντρώνουν οι 

ίδιοι οι ερευνητές με τη χρήση κάποιου ερωτηματολογίου ή συνεντεύξεων. Στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται αρκετός χρόνος και πρέπει να συγκεντρωθεί ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα ικανοποιητικού μεγέθους ώστε να αναλυθούν τα 

αποτελέσματα και να οδηγήσουν  βασικά, εφόσον είναι αξιόπιστα και έγκυρα, σε 

χρήσιμα συμπεράσματα. Συγχρόνως, τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της 

πρωτογενούς έρευνας, είναι ικανά να δώσουν νέες πληροφορίες, καθώς επίσης 

χρησιμοποιούνται ως βάση για να γίνουν αναλύσεις και αξιολογήσεις για 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις, που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθούν αλλιώς.  

 

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσουμε δευτερογενή στοιχεία σχετικά με το 

θεωρητικό πλαίσιο της συναισθηματικής ευφυΐας και των εργασιακών συμπεριφορών 

και στάσεων, ενώ παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν πρωτογενή στοιχεία τα οποία 

προέρχονται από έρευνα που διεξήχθη με τη συμμετοχή ομάδων υπαλλήλων και 

στελεχών της εταιρείας Colgate στην Ελλάδα.   
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2.6 Εργαλεία έρευνας 

 

Οι επιλογές που υπάρχουν αναφορικά με τα εργαλεία έρευνας είναι η χρήση γραπτού 

ερωτηματολογίου και η προσωπική συνέντευξη. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία  

γίνεται χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο 

απαρτίζεται από τις 33 ερωτήσεις κλειστού τύπου που αφορούν στη μελέτη της 

συναισθηματικής ευφυΐας ενώ την ίδια στιγμή περιλαμβάνονται ερωτήσεις που 

αφορούν στην οργανωσιακή αφοσίωση και τις υπόλοιπες στάσεις και συμπεριφορές 

των στελεχών. Σε κάθε ερωτηματολόγιο υπάρχουν στοιχεία δημογραφικά που 

αφορούν στην ηλικία, το φύλο, τα χρόνια προϋπηρεσίας και την ομάδα 

δραστηριοποίησης των ερωτηθέντων. Όλες οι ερωτήσεις, πέραν των δημογραφικών 

ερωτήσεων, είναι κλειστού τύπου, πενταθέσιας κλίμακας,.  

 

2.7 Δειγματοληψία 

 

Η έννοια της δειγματοληψίας αφορά στη συγκέντρωση πληροφοριών από έναν 

αντιπροσωπευτικό αριθμό ατόμων, καθώς είναι συγκεκριμένες οι δυσχέρειες μελέτης 

ενός ολόκληρου πληθυσμιακού συνόλου που σχετίζεται με το θέμα που ενδιαφέρει 

τον εκάστοτε ερευνητή. Η δειγματοληψία στηρίζεται σε δύο μεγάλες αρχές (κάποιοι 

τις προσδιορίζουν ως νόμους) : την αρχή (ή το νόμο) του στατιστικώς ομαλού, όπου 

κάθε μονάδα του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα να συμπεριληφθεί στο δείγμα 

που θα επιλέξουμε για να μελετήσουμε και την αρχή (ή το νόμο) των μεγάλων 

αριθμών όπου όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα τόσο τα αποτελέσματα της έρευνας 

πλησιάζουν την πραγματικότητα. Στη βιβλιογραφία εντοπίζουμε δύο μεγάλες 

κατηγορίες μεθόδων δειγματοληψίας, οι οποίες περιλαμβάνουν υποκατηγορίες 

((Πετράκης, 1999; Σταθακόπουλος, 2001; Ζαφειρόπουλος, 2005). Αυτές είναι η 

μέθοδος του δείγματος μη πιθανότητας και του δείγματος με πιθανότητα. Τρία είναι 

τα δείγματα μη πιθανότητας: το συμβατικό δείγμα, το υποκειμενικό και το δείγμα 

ποσοστών. Λόγω του γεγονότος ότι το δείγμα μη πιθανότητας βασίζεται στην κρίση 

του ερευνητή, υπάρχει σημαντικό ποσοστό πραγματοποίησης στατιστικού 

σφάλματος. Οι υποκατηγορίες της μεθόδου δειγματοληψίας με πιθανότητα είναι το 

απλό τυχαίο δείγμα, το δείγμα βάσει ομάδων και το στρωματοποιημένο δείγμα. Στην 
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παρούσα πτυχιακή εργασία χρησιμοποιούμε ως δείγμα το σύνολο των στελεχών της 

εταιρείας Colgate Hellas.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΡΙΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την πρωτογενή έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τη σημασία της συναισθηματικής ευφυΐας. Θα 

πρέπει να σημειώσουμε ότι η έρευνα αφορά στελέχη της εταιρείας Colgate σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη.  

 

3.2 Προφίλ του δείγματος 

 

Η πρώτη ενότητα επικεντρώνεται στο προφίλ των συμμετεχόντων στην πρωτογενή 

έρευνα. Ο Πίνακας 1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το φύλο του δείγματος. Η 

πρώτη στήλη αναφέρει τη συχνότητα των απαντήσεων, η δεύτερη το ποσοστό που 

αντιπροσωπεύουν και η τρίτη το συσσωρευτικό ποσοστό.  Όπως βλέπουμε η 

πλειοψηφία του δείγματος, ποσοστό της τάξεως του 75% είναι άντρες ενώ οι 

γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 25% του συνόλου. Το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι 

λιγότερες σχετίζεται άμεσα με το γεγονός ότι τα στελέχη της εταιρείας σε ανώτερες 

βαθμίδες είναι κυρίως άντρες λόγω του ότι οι απαιτήσεις της εργασίας δεν επιτρέπουν 

εύκολα σε μία γυναίκα να αναλάβει σχετικά καθήκοντα (εκτεταμένο ωράριο 

εργασίας).  

Πίνακας 1: Το φύλο του δείγματος 

 Συχνότητα Ποσοστό Συσσωρευτικό 

Ποσοστό 

Άντρας 24 75% 75% 

Γυναίκα 8 25% 100% 

 

 
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την ηλικία του δείγματος. Όπως βλέπουμε η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων είναι μεταξύ 25 και 35 ετών, αντιπροσωπεύοντας το 53,1% του 

συνόλου. Ακόμα, ένα μεγάλο ποσοστό στελεχών είναι μεταξύ 35 και 45 ετών 

(43,8%). Το γεγονός ότι μόλις το 3,1% δηλαδή ένας υπάλληλος είναι μεταξύ 18 και 
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25 ετών δικαιολογείται από το ότι το ερωτηματολόγιο στόχευε στη συλλογή 

πληροφοριών από στελέχη ανώτερων βαθμίδων και είναι γνωστό πως σπάνια 

συμβαίνει τόσο νεαρής ηλικίας, άνθρωποι να κατέχουν τόσο υψηλές θέσεις.  

 

Πίνακας 2: Η ηλικία των συμμετεχόντων 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Συσσωρευτικό 

Ποσοστό 

18-25 ετών 1 3,1% 3,1% 

25-35 ετών 17 53,1% 56,3% 

35-45 ετών 14 43,8% 100% 
 

 
Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών, η συντριπτική πλειοψηφία 

αυτών είναι ελεύθεροι (ποσοστό 90,6%). Η βασική αιτία σχετίζεται με το γεγονός ότι 

τα στελέχη στην εταιρεία χαρακτηρίζονται από έντονη προσήλωση στην καριέρα 

τους.  

 

Πίνακας 3: Η οικογενειακή κατάσταση του δείγματος 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Συσσωρευτικό 

Ποσοστό 

Ελεύθερος 29 90,6% 90,6% 

Παντρεμένος 3 9,4% 100% 
 

 

Στον Πίνακα 4 περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης των 

στελεχών της εταιρείας που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Η ερώτηση αυτή 

ήταν κλειστού τύπου και υπήρχαν τέσσερις εναλλακτικές (1) λύκειο (2) ΤΕΙ (3) ΑΕΙ 

και (4) μεταπτυχιακό. Όπως βλέπουμε η πλειοψηφία των δείγματος, ποσοστό της 

τάξεως του 46,8% έχουν πτυχίο ανώτατης σχολής ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό 

των στελεχών με μεταπτυχιακό τίτλο, ποσοστό της τάξεως του 35,5%. Από εκεί και 

πέρα, το 15,6% των συμμετεχόντων είναι απόφοιτοι λυκείου και μόλις το 3,1% 

απόφοιτοι ανώτερου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το υψηλό μορφωτικό 
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επίπεδο των υπαλλήλων βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το γεγονός ότι η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε υψηλόβαθμα στελέχη.  

 

Πίνακας 4: Το επίπεδο μόρφωσης των υπαλλήλων 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Συσσωρευτικό 

Ποσοστό 

Λύκειο 5 15,6% 15,6% 

ΤΕΙ 1 3,1% 18,7% 

ΑΕΙ 15 46,8% 65,5% 

Μεταπτυχιακό 11 34,4% 100% 
 

 
Τέλος, ο Πίνακας 5 παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία 

του δείγματος. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων έχει 

επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 5 ετών και μικρότερη των 10, 

αντιπροσωπεύοντας ένα ποσοστό της τάξεως του 56,3%. Το 25% των στελεχών 

εργάζεται από 1 έως 2 χρόνια ενώ το 12,5% από 2 έως 5 χρόνια.  

 

Πίνακας 5: Η επαγγελματική εμπειρία του δείγματος 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Συσσωρευτικό 

Ποσοστό 

0-1 χρόνια 2 6,3% 6,3% 

1-2 χρόνια 8 25,0% 31,3% 

2-5 χρόνια 4 12,5% 43,8% 

5-10 χρόνια 18 56,3% 100% 
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3.3 Συναισθηματική νοημοσύνη 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, όπως ήδη έχουμε επισημάνει, στοχεύει στο 

διερευνήσει την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης. Μέσα από τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση εντοπίστηκαν 33 μεταβλητές που περιγράφουν τη 

συναισθηματική νοημοσύνη, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στην πρωτογενή έρευνα. Οι 

συμμετέχοντες έπρεπε να αξιολογήσουν τις μεταβλητές αυτές με βάση μία 

πενταθέσια κλίματα τύπου Likert, όπου το 1 αντιπροσώπευε την απόλυτη διαφωνία 

και το 5 την απόλυτη συμφωνία.  

          Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση για κάθε μία 

από τις μεταβλητές αυτές. Ακόμα, ο Πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 

μέγιστη και ελάχιστη τιμή κάθε μίας μεταβλητής.  

 Εξετάζοντας τις πληροφορίες που περιέχονται στον Πίνακα 6, παρατηρούμε 

αρχικά ότι τα στελέχη βοηθούν σε μεγάλο βαθμό τους υφισταμένους τους ώστε να 

αισθανθούν καλύτερα (μέσος όρος 4,69). Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη του ότι 

τα ανώτερα στελέχη δίνουν μεγάλη σημασία στην ψυχολογική κατάσταση των 

υφισταμένων τους, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι επηρεάζει σημαντικά και την 

απόδοσή τους. Ακόμα, το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών εμφανίζεται να 

απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των υφισταμένων με ευκολία (μέσος όρος 4,47). Και 

εδώ γίνεται αντιληπτό πως οι προϊστάμενοι αναζητούν την εμπιστοσύνη των 

υφισταμένων, αναγνωρίζοντας τη σημασία καλλιέργειας ενός κλίματος εμπιστοσύνης 

στη συνολική απόδοση της εταιρείας.  

 Η σημασία της συναισθηματικής κατάστασης στην απόδοση ενός στελέχους 

γίνεται αντιληπτή και από το ότι η πλειοψηφία του δείγματος προσπαθεί να 

αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με θετικότητα (μέσος όρος 4,44) ενώ την ίδια στιγμή 

τα στελέχη αναζητούν δραστηριότητες που θα τους κάνουν να αισθάνονται 

χαρούμενα (μέσος όρος 4,41). Επιπλέον, τα στελέχη προσπαθούν να αξιοποιήσουν 

την καλή διάθεσή τους όταν υπάρχουν εμπόδια στην εργασία τους, η οποία είναι 

ιδιαίτερα απαιτητική σε χρόνο αλλά και σε αποφάσεις (μέσος όρος 4,32).  

 Τα στελέχη που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα συμφωνούν σε μεγάλο 

βαθμό στο ότι είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους κατά την 

διάρκεια που τα βιώνουν (4,38). Αυτό αποδεικνύει τη συναισθηματική νοημοσύνη 

που διαθέτουν τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας καθώς η αναγνώριση των 

πραγματικών συναισθημάτων και των αιτιών τους, συμβάλλει στην καλύτερη 
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αντιμετώπιση των καταστάσεων.  Επιπλέον, μπορούν να ελέγχουν τα συναισθήματά 

τους, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο τις δύσκολες καταστάσεις και την ένταση στο 

χώρο εργασίας.  

 Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι συμμετέχοντες στην πρωτογενή έρευνα έχουν 

την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων, χωρίς να χρειαστεί οι 

τελευταίοι να τα εκφράσουν. Ο τόνος της φωνής, οι κινήσεις του σώματος καθώς και 

οι αντιδράσεις τους σε διάφορα ζητήματα είναι θέματα που αξιολογούνται από τα 

στελέχη και συμβάλλουν στην αναγνώριση των πραγματικών συναισθημάτων.  

 Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα στελέχη χρησιμοποιούν την 

συναισθηματική τους νοημοσύνη ώστε να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα μέσα 

στην εταιρεία και να αυξήσουν την απόδοση των εργαζομένων. Προσπαθούν να 

αυξήσουν τα θετικά συναισθήματα των υφισταμένων μέσα από διάφορες ενέργειες 

ώστε να είναι δυνατή η βελτίωση του συναισθηματικού τους κόσμου, η οποία με την 

σειρά της θα υποκινήσει τους υπαλλήλους ώστε να προβούν σε μεγαλύτερη και 

αποδοτικότερη προσπάθεια.  

 Σε γενικές γραμμές, τα στελέχη της εταιρείας Colgate που συμμετείχαν στην 

παρούσα πρωτογενή έρευνα, χαρακτηρίζονται από υψηλή νοημοσύνη. Το γεγονός 

αυτό γίνεται φανερό καθώς σε όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν τη μεταβλητή αυτή ο 

μέσος όρος είναι πάνω από 3,5. Σχετικά με τα στοιχεία που παρουσιάζουν μέσο όρο 

χαμηλότερο από 2 αυτά στην ουσία αφορούν σε αρνητικά χρησιμοποιούμενες 

προτάσεις. Αυτό σημαίνει πως από τη στιγμή που τα στελέχη διαφωνούν σε μεγάλο 

βαθμό με αυτές, αποδεικνύεται ότι η συναισθηματική τους νοημοσύνη είναι υψηλή.  
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Πίνακας 6: Περιγραφική Στατιστική Συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

  Μέγ.  Ελαχ. Μ. Όρος 
Τυπ. 

Απόκλιση 
Βοηθώ άλλους ανθρώπους να αισθανθούν καλύτερα όταν έχουν κακή διάθεση 1 5 4,69 ,998
Οι άνθρωποι με εμπιστεύονται εύκολα 1 5 4,47 1,016

Κινητοποιώ τον εαυτό μου σκεφτόμενος/η μία θετική έκβαση των όσων 
αναλαμβάνω 1 5 4,44 ,982

Αναζητώ δραστηριότητες που θα με κάνουν χαρούμενο/η 1 5 4,41 1,160
Αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου κατά τη διάρκεια που τα βιώνω 1 5 4,38 ,976

Αξιοποιώ την καλή διάθεση για να βοηθήσω τον εαυτό μου να συνεχίζει να 
προσπαθεί όταν συναντά εμπόδια 2 5 4,32 ,909

Παρουσιάζω τον εαυτό μου με έναν τρόπο που δημιουργεί καλή εντύπωση στους 
άλλους 1 5 4,31 1,230

Κάνω επαινετικά σχόλια (επιβράβευση) στους άλλους όταν κάνουν κάτι πολύ καλά 1 5 4,31 1,148
Τα συναισθήματα  είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία αξίζει να ζεις 1 5 4,28 ,958

Μου αρέσει να μοιράζομαι τα συναισθήματά μου με τους άλλους 1 5 4,25 1,016
Έχω τον έλεγχο των συναισθημάτων μου 1 5 4,22 1,128
Αναγνωρίζω εύκολα τα συναισθήματά μου καθώς τα βιώνω 1 5 4,22 1,184
Αναγνωρίζω τα «σιωπηρά» μηνύματα (μη–λεκτική επικοινωνία) που στέλνω στους 
άλλους 1 5 4,16 1,322

Αναγνωρίζω τα συναισθήματα που βιώνουν οι άλλοι μελετώντας τις εκφράσεις του 
προσώπου τους 2 5 4,16 1,081

Μπορώ να καταλάβω πως αισθάνονται οι άλλοι από τον τόνο της φωνής τους 1 5 4,16 1,462
Πιστεύω πως θα τα πάω καλά με τα περισσότερα πράγματα που αναλαμβάνω 1 5 4,13 ,907
Κάποια σημαντικά περιστατικά στη ζωή μου με οδήγησαν στο να 
επαναπροσδιορίσω τι είναι σημαντικό για μένα και τι όχι 2 5 4,13 ,871

Περιμένω να συμβούν καλά πράγματα 1 5 4,13 1,008
Ξέρω πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσω με άλλους για τα προσωπικά 
μου προβλήματα. 2 5 4,06 ,914

Όταν αντιμετωπίζω εμπόδια στη ζωή μου, θυμάμαι παρόμοιες καταστάσεις και το 
πώς τις ξεπέρασα. 1 5 4,06 ,840

Όταν βιώνω ένα θετικό συναίσθημα ξέρω πως να το κάνω να διαρκέσει περισσότερο 1 5 4,06 1,501
Γνωρίζω γιατί μεταβάλλονται τα συναισθήματά μου 1 5 4,06 1,190

Όταν αλλάζει η διάθεσή μου βλέπω νέες προοπτικές στη ζωή μου 3 5 4,03 ,861
Οργανώνω καταστάσεις (εκδηλώσεις, γεγονότα, κλπ.) στις οποίες χαίρονται οι 
άλλοι να συμμετέχουν 1 5 4,03 1,555

Όταν έχω θετική διάθεση, είναι εύκολο να λύνω προβλήματα 1 5 4,03 1,121
Γνωρίζω τα «σιωπηρά» μηνύματα που στέλνουν οι άλλοι 2 5 4,03 1,177
Όταν αισθάνομαι μία αλλαγή στα συναισθήματά μου «κατεβάζω» νέες ιδέες 2 5 4,03 1,177
Ξέρω τι αισθάνονται οι άλλοι απλώς με το να τους κοιτάξω 1 5 4,00 1,244
Όταν κάποιος μου λέει ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη στη ζωή του/της, σχεδόν 
αισθάνομαι σαν αυτό να συνέβη σε μένα 2 5 3,94 1,105

Όταν έχω καλή διάθεση είμαι ικανός / η να «γεννάω» νέες ιδέες 1 5 3,91 1,118

Μου είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται όπως αισθάνονται 1 5 1,97 1,318
Όταν αντιμετωπίζω μία πρόκληση τα παρατάω γιατί νομίζω ότι θα αποτύχω 1 5 1,86 1,355
Μου είναι δύσκολο να κατανοήσω τα «σιωπηρά» μηνύματα (μη-λεκτική 
επικοινωνία) που μου «στέλνουν» 1 4 1,81 ,821
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Για να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε τη συνοχή των παραπάνω στοιχείων και το 

γεγονός ότι περιγράφουν μία βασική μεταβλητή, πραγματοποιήθηκε μία ανάλυση 

αξιοπιστίας με βάση τον δείκτη Cronbach’s Alpha. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, ο 

δείκτης είναι πολύ υψηλός γεγονός που αποδεικνύει ότι τα 33 στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν περιγράφουν μία μεταβλητή.  

 
Πίνακας 7: Ανάλυση Αξιοπιστίας Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

 

Cronbach's 
Alpha 

Αριθμός 
στοιχείων 

,948 33
 
 

3.4 Απόδοση 

 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε απέδειξε πως υπάρχει μία 

δυνατή θετική σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και απόδοσης των 

εργαζομένων. Για αυτό το λόγο, στην παρούσα πρωτογενή έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 

πέντε ερωτήσεις που διερευνούσαν την απόδοση των στελεχών. Οι σχετικές 

πληροφορίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.  

 Όπως βλέπουμε, τα στελέχη της εταιρείας θεωρούν ότι η συνολική απόδοσή 

της είναι πολύ καλή (μέσος όρος 4,34). Η πλειοψηφία του δείγματος αναφέρει πως η 

ολοκλήρωση των εργασιών τους γίνεται κατά κύριο λόγο στην ώρα της (μέσος όρος 

4,22) με υψηλής ποιότητας αποτελέσματα (μέσος όρος 4,22) ενώ επιτυγχάνονται σε 

μεγάλο βαθμό οι εργασιακοί στόχοι (μέσος όρος 4,31). Υπάρχει τέλος, αρκετή 

ικανότητα καλής συνεργασίας με τους άλλους, η οποία βέβαια έχει περιθώρια 

βελτίωσης (μέσος όρος 3,97). 

 

Πίνακας 8: Περιγραφική στατιστική μέτρων απόδοσης  
 

  
Αριθμός 

απαντήσεων Ελάχιστο Μέγιστο Μ. Όρος 
Τυπική 

Απόκλιση 
Συνολική απόδοση 32 3 5 4,34 ,602
Ικανότητα καλής 
συνεργασίας με τους άλλους 32 1 5 3,97 ,647

Ολοκλήρωση εργασιών στην 
ώρα τους 32 2 5 4,25 ,672

Ποιότητα απόδοσης 32 2 5 4,22 ,659
Επίτευξη εργασιακών 
στόχων 32 1 5 4,31 ,896
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3.5 Τάση για αποχώρηση 

 

  Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερεύνησε επίσης την τάση αποχώρησης των 

στελεχών από την εργασία τους. Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από τις τρεις 

σχετικές ερωτήσεις που τέθηκαν είναι ότι υπάρχει μεγάλη θέληση για εργασία στη 

συγκεκριμένη επιχείρηση και ότι δεν υπάρχει καμία τάση αποχώρησης. Οι σχετικές 

πληροφορίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.  

 

Πίνακας 9: Περιγραφική Στατιστική Τάσης για αποχώρηση 
 

  
Αριθμός 

απαντήσεων Ελάχιστο Μέγιστο Μ. Όρος 
Τυπική 

Απόκλιση 
Σκέφτομαι αρκετά συχνά να 
φύγω από την εταιρεία που 
εργάζομαι 

32 1 1 1,16 0,448

Τώρα αναζητώ μία εναλλακτική 
πρόταση από την εταιρεία που 
βρίσκομαι 

32 1 1 1,28 0,634

Θα φύγω από την εταιρεία που 
εργάζομαι όσο το δυνατόν 
συντομότερα 

32 1 1 1,31 0,471

 
 

3.6 Αλτρουιστική συμπεριφορά 

 

Όπως αναφέρθηκε και στη μεθοδολογία έρευνας της παρούσας πτυχιακής εργασίας, 

μία από τις υπό διερεύνηση υποθέσεις σχετίζονται με την επίδραση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στην αλτρουιστική συμπεριφορά που επιδεικνύουν τα 

στελέχη. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκαν 2 ερωτήσεις, οι οποίες 

αξιολογήθηκαν με βάση μία επταβάθμια κλίμακα τύπου Likert. Τα σχετικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τα 

στελέχη βοηθούν τους υφισταμένους όταν αυτοί απουσίαζαν για κάποιο χρονικό 

διάστημα ώστε να τους ενημερώσουν για τις δράσεις της εταιρείας καθώς επίσης και 

για τους στόχους που έχουν να επιτύχουν μετά την απουσία τους (μέσος όρος 4,56). 

Ακόμα, τα στελέχη προσπαθούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου των 

υπαλλήλων που έχουν βαρύ φόρτο εργασίας, παρέχοντας σχετική βοήθεια (μέσος 

όρος 4,25). 
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Πίνακας 10: Περιγραφική Στατιστική Αλτρουιστικής Συμπεριφοράς 

 
Αριθμός 

απαντήσεων Ελάχιστο Μέγιστο Μ. Όρος 
Τυπική 

Απόκλιση 
Βοηθώ τους άλλους που 
απουσίαζαν 32 1 7 4,56 1,795

Βοηθώ τους άλλους που 
έχουν βαρύ φόρτο εργασίας 

32 1 7 4,25 1,586

 
 

3.7 Αφοσίωση 

 

 Ο βαθμός στον οποίο τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα είναι αφοσιωμένα 

διερευνήθηκαν στην παρούσα πτυχιακή εργασία με τη χρήση δύο ερωτήσεων. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η μία από τις δύο ερωτήσεις είχε αρνητική διατύπωση, 

γεγονός που οδήγησε σε αντιστροφή των απαντήσεων. Τα σχετικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. Όπως βλέπουμε η πλειοψηφία των στελεχών είναι 

αφοσιωμένο στην επιχείρηση αφού το επάγγελμα που ασκούν τους αρέσει σε μεγάλο 

βαθμό (μέσος όρος 4,59) ενώ την ίδια στιγμή δεν είναι απογοητευμένα από τη 

δουλειά τους (μέσος όρος 5,03).  

 

Πίνακας 11: Περιγραφική Στατιστική Αφοσίωσης 
 

  
Αριθμός 

απαντήσεων Ελάχιστο Μέγιστο Μ. Όρος 
Τυπική 

Απόκλιση 
Μου αρέσει το επάγγελμά 
μου πάρα πολύ ώστε να το 
εγκαταλείψω 

32 2 7 4,59 1,624

Δεν είμαι απογοητευμένος 
με τη δουλειά μου ως 
ανώτερο διοικητικό 
στέλεχος 

32 2 7 5,06 1,740
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3.8 Αφοσίωση στην καριέρα 

 

Τα στελέχη που συμμετείχαν στην παρούσα πρωτογενή έρευνα δεν εμφανίζονται 

ιδιαίτερα αφοσιωμένα στην καριέρα τους, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν και άλλα 

πράγματα με τα οποία ασχολούνται και από τα οποία αντλούν ευχαρίστηση. Πιο 

συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 12, τα σημαντικά πράγματα που 

συμβαίνουν στη ζωή των στελεχών δεν προέρχονται μόνο από την δουλειά τους 

(μέσος όρος 2,97) ενώ οι προσωπικοί στόχοι αφορούν και σε άλλους τομείς, πέραν 

της εργασίας (μέσος όρος 2,34). 

 

Πίνακας 12: Περιγραφική στατιστική Αφοσίωσης στην Καριέρα 
 

  
Αριθμός 

απαντήσεων Ελάχιστο Μέγιστο Μ. Όρος 
Τυπική 

Απόκλιση 
Τα πιο σημαντικά πράγματα 
που μου έχουν συμβεί έχουν να 
κάνουν με την παρούσα 
δουλειά μου 

32 2 5 2,97 1,062

Οι περισσότεροι προσωπικοί 
μου στόχοι ζωής έχουν να 
κάνουν με την εργασία 

32 1 6 2,34 1,450

 
 

3.9 Ανάμειξη στην εργασία 

 

Ο βαθμός ανάμειξης ή συμμετοχής στην εργασία αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο που 

διερευνήθηκε στην παρούσα έρευνα. Οι συμμετέχοντας αξιολόγησαν δύο προτάσεις 

με βάση μία επταβάθμια κλίματα τύπου Likert, ανάλογα με τον βαθμό συμφωνίας 

τους. Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 13. Αυτό που 

παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει υψηλός βαθμός ανάμειξης καθώς τα στελέχη 

αισθάνονται τα προβλήματα της εταιρείας τους σαν δικά τους σε μεγάλο βαθμό 

(μέσος όρος 5,16) ενώ την ίδια στιγμή νιώθουν ότι είναι μέλη ενός συνόλου (μέσος 

όρος 5,09).  
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Πίνακας 13: Περιγραφική Στατιστική Ανάμειξης στην Εργασία  
 

  
Αριθμός 

απαντήσεων Ελάχιστο Μέγιστο Μ. Όρος 
Τυπική 

Απόκλιση 
Πραγματικά αισθάνομαι τα 
προβλήματα της εταιρείας είναι 
σαν δικά μου 

32 2 7 5,16 1,609

Αισθάνομαι ως «μέλος της 
οικογένειας» στην εταιρεία μου 32 1 7 5,09 1,532

 

3.10 Συναισθηματική αφοσίωση 

 

Στην βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε, η συναισθηματική 

νοημοσύνη εμφανίστηκε να επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συναισθηματική 

αφοσίωση, η οποία είναι πολύ σημαντική στην απόδοση των εργαζομένων. Τα 

σχετικά αποτελέσματα από τις ερωτήσεις που τέθηκαν με στόχο τη διερεύνηση της 

συναισθηματικής αφοσίωσης, παρουσιάζονται στον Πίνακα 14. Το γενικό 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα στελέχη της εταιρείας έχουν αρκετά υψηλό 

βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης, αλλά υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 

βελτίωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι υποστηρίζουν πως πολλά πράγματα στη 

ζωή τους θα κατέρρεαν αν έφευγαν τώρα από την δουλειά τους αλλά ο μέσος όρος 

των απαντήσεων είναι 4,88 που δείχνει ότι υπάρχει μία σχετική συμφωνία με το 

γεγονός αυτό, χωρίς όμως να είναι πολύ μεγάλη. Επιπλέον, η παραμονή των 

εργαζομένων στην εταιρεία αποτελεί σε σχετικά μεγάλο βαθμό και θέμα 

αναγκαιότητας και επιθυμίας. Ο μέσος όρος είναι 4,81 που δείχνει σχετική συμφωνία.  

 

Πίνακας 14:Περιγραφική Στατιστική Συναισθηματικής Αφοσίωσης 
 
 

  
Αριθμός 

απαντήσεων Ελάχιστο Μέγιστο Μ. Όρος 
Τυπική 

Απόκλιση 
Πάρα πολλά πράγματα στη ζωή 
μου θα κατέρρεαν εάν 
αποφάσιζα ότι θέλω να φύγω 
από την εταιρεία τώρα 

32 2 7 4,88 1,540

Στην παρούσα φάση το να μείνω 
στην εταιρεία είναι τόσο θέμα 
αναγκαιότητας όσο και επιθυμίας 

32 2 6 4,81 1,256
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3.11 Ικανοποίηση 

 

Λαμβάνοντας υπόψη μας το γεγονός ότι παλαιότερες έρευνες έχουν αποδείξει μία 

ισχυρή θετική σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και βαθμού 

ικανοποίησης, η παρούσα πτυχιακή εργασία συμπεριέλαβε δύο σχετικές με την 

ικανοποίηση, ερωτήσεις. Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 15. 

Τα στελέχη εμφανίζονται μέτρια ως αρκετά ικανοποιημένα. Πιο συγκεκριμένα, τα 

στελέχη είναι αρκετά ικανοποιημένα από τη φύση της δουλειάς τους (μέσος όρος 

4,69) ενώ είναι αρκετά ευχαριστημένα με την κατάσταση της παρούσας δουλειάς 

τους (μέσος όρος 4,72). Θα πρέπει όμως να αναφερθεί πως υπάρχουν σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσης του βαθμού ικανοποίησης, καθώς η αξιολόγηση των 

ερωτήσεων έγινε σύμφωνα με μία κλίματα από το 1 έως το 7.  

 

Πίνακας 15: Περιγραφική Στατιστική Ικανοποίησης 
 

  
Αριθμός 

απαντήσεων Ελάχιστο Μέγιστο Μ. Όρος 
Τυπική 

Απόκλιση 
Είμαι ευχαριστημένος / η με τη 
φύση της δουλειάς μου 32 1 7 4,69 1,378

Γενικά είμαι ευχαριστημένος / η 
με την κατάσταση της παρούσας 
δουλειάς μου 

32 1 6 4,72 1,276

 

 

3.12 Σύγκρουση 

 

Τέλος, η παρούσα πτυχιακή εργασία συμπεριέλαβε ερωτήσεις που σχετίζονται με την 

αξιολόγηση της σύγκρουσης μεταξύ καθηκόντων εργασίας και οικογενειακών 

υποχρεώσεων. Η βιβλιογραφική επισκόπηση και αποτελέσματα παλαιότερων 

ερευνών έδειχναν μία αρνητική σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και 

ύπαρξης συγκρούσεων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 16. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τα στελέχη δεν 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συγκρούσεις μεταξύ εργασιακού και οικογενειακού 

περιβάλλοντος. Ειδικότερα, ο χρόνος που αφιερώνεται στις οικογενειακές 

υποχρεώσεις δεν παρεμβαίνει στις υποχρεώσεις της εργασίας τους (μέσος όρος 2,44). 

Παράλληλα, δεν δαπανάται χρόνος από την εργασία για την επίλυση οικογενειακών 

ζητημάτων (μέσος όρος 2,03) ενώ τέλος, τα στελέχη έχουν έναν κοινό τρόπο 
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αντιμετώπισης των διάφορων καταστάσεων τόσο στην εργασία τους όσο και στην 

οικογένειά τους (μέσος όρος 2,22). 

  

Πίνακας 16: Περιγραφική Στατιστική Σύγκρουσης 
 

  
Αριθμός 

απαντήσεων Ελάχιστο Μέγιστο Μ. Όρος 
Τυπική 

Απόκλιση 
Συχνά ο χρόνος που αφιερώνω 
στις οικογενειακές μου 
υποχρεώσεις παρεμβαίνει στις 
υποχρεώσεις της εργασίας μου 

32 1 6 2,44 1,480

Εξαιτίας της πίεσης στο σπίτι, 
συχνά απασχολούμαι με τα 
οικογενειακά μου ζητήματα στη 
δουλειά 

32 1 6 2,03 1,282

Ο τρόπος που συμπεριφέρομαι 
και είναι αποτελεσματικός  στο 
σπίτι μου δεν είναι 
αποτελεσματικός  και στη 
δουλειά μου 

32 1 6 2,22 1,385

 
 

 

3.13 Διερεύνηση ερευνητικών υποθέσεων  

 

Έχοντας παρουσιάσει τις πληροφορίες σχετικά με τις μεταβλητές που διερευνήθηκαν 

στην παρούσα πτυχιακή εργασία, στην συγκεκριμένη ενότητα θα εξεταστεί η 

ορθότητα ή μη των ερευνητικών υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος της 

πρωτογενούς έρευνας ήταν να εξακριβώσει τον βαθμό στον οποίο η συναισθηματική 

νοημοσύνη σχετίζεται με την απόδοση, την τάση αποχώρησης από την εργασία, την 

αφοσίωση, την αφοσίωση στο έργο, τη συναισθηματική αφοσίωση, την ικανοποίηση, 

την ύπαρξη συγκρούσεων μεταξύ οικογενειακών και εργασιακών καθηκόντων, της 

αλτρουιστικής συμπεριφοράς και της ανάμειξης στην εργασία.  

 

Πριν προχωρήσουμε στη διερεύνηση των ερευνητικών υποθέσεων, ο Πίνακας 17 

παρουσιάζει τα περιγραφικά στοιχεία στατιστικής για τις υπό εξέταση μεταβλητές. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ορισμένες μεταβλητές αξιολογήθηκαν με μέγιστο το 

επτά και άλλες με μέγιστο το πέντε, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται προσοχή 

στην αξιολόγηση των υπό παράθεση στοιχείων.  
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 Tendency to leave: Employees participated in the research do not have a 

tendency to quite their jobs, since the mean is equal to 1,2430.  

 Commitment to career: Participants do not appear to be really committed to 

their career, showing a more open way of living, including different interests, 

apart from their job.  

 Conflict: no important problems appear to exist between family and job 

interests, since the mean is equal to 3,09 while the maximum answer was 7.  

 Emotional Intelligence: The mean of emotional intelligence is equal to 3,78 

while the maximum was 5. It can be said that employees that participate in the 

current research are quite emotional intelligent. 

 Performance: the performance of participants appears to be good enough since 

the mean is equal to 3,93.  

 Emotional commitment: the mean of emotional commitment is equal to 4,66 

while the maximum is seven, which means that employees are emotional 

committed, but not in a great degree.  

 Satisfaction: the mean of satisfaction is 4,66 with maximum being seven, 

which means that employees are satisfied, but not in a great degree. 

 Commitment: the mean of commitment is equal to 4,93, showing that 

employees are committed to their jobs.  

 Altruistic behaviour: the mean is almost five, proving that employees are 

altruistic enough, trying to help their colleagues and co-operators.  

 Τα στελέχη της εταιρείας που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα δεν 

χαρακτηρίζονται από τάση εγκατάλειψης της δουλειάς τους, καθώς ο μέσος 

όρος σε αυτή την περίπτωση ήταν 1,25, γεγονός που δείχνει πλήρη διαφωνία 

ως προς την αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος. 

 Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο μέσος όρος σε θέματα συγκρούσεων μεταξύ 

οικογενειακών και εργασιακών θεμάτων είναι 2,22. Αυτό σημαίνει ότι τα 

στελέχη που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα δεν αντιμετωπίζουν 

προβλήματα που σχετίζονται με τον καταμερισμό του χρόνου τους σε 

οικογενειακά και εργασιακά ζητήματα αλλά και ότι δεν υπάρχουν 

συγκρούσεις.  

 Ιδιαίτερα χαμηλός εμφανίζεται ο μέσος όρος της αφοσίωσης των στελεχών 

στο έργο τους, καθώς τα στελέχη αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν και άλλα 

ζητήματα στην ζωή τους που τους απασχολούν.  
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 Ο μέσος όρος της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι 4,08, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν αρκετά 

υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.  

 Η απόδοση των στελεχών της εταιρείας εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλή καθώς ο 

μέσος όρος είναι ίσος με 4,21. 

 Τα στελέχη της Colgate είναι αρκετά ικανοποιημένα από την εργασία τους 

αλλά υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο 

μέσος όρος της ικανοποίησης είναι 4,71 ενώ το μέγιστο σε αυτή την απάντηση 

είναι το 7.  

 Τα στελέχη της Colgate εμφανίζουν επίσης ως ένα βαθμό αλτρουιστική 

συμπεριφορά, καθώς ο σχετικός μέσος όρος είναι 4,78.  

 Σχετικά με την αφοσίωση ο μέσος όρος είναι 4,82 που σημαίνει ότι είναι 

αρκετά αφοσιωμένοι ενώ στην περίπτωση της συναισθηματικής αφοσίωσης ο 

μέσος όρος είναι 4,84.  

 Τα στελέχη συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στο έργο που ασκούν, καθώς ο 

μέσος όρος είναι 5,12.  

 

 Πίνακας 17: Περιγραφική στατιστική μεταβλητών 
 

  
Αριθμός 

απαντήσεων Μέγιστο Ελάχιστο 
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Συμμετοχή στο 
έργο 

32 1,50 7,00 5,1250 1,51338

Συναισθηματική 
αφοσίωση 32 2,00 6,50 4,8438 1,35859

Αφοσίωση  32 2,50 7,00 4,8281 1,48980

Αλτρουιστική 
συμπεριφορά 

32 1,00 7,00 4,7813 1,84451

Ικανοποίηση 32 1,50 6,50 4,7031 1,24990

Απόδοση 32 1,80 4,80 4,2187 ,58223

Συναισθηματική 
νοημοσύνη 

32 1,73 4,70 4,0890 ,67760

Αφοσίωση στην 
καριέρα 

32 1,50 5,50 2,6563 1,02735

Σύγκρουση 32 1,00 5,33 2,2292 1,16224

Τάση εγκατάλειψης 
εργασίας 

32 1,00 2,00 1,2500 ,31679
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Για την επαλήθευση των ερευνητικών υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 

συσχετίσεων από το SPSS, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 

18. Από ότι βλέπουμε: 

 Η πρώτη ερευνητική υπόθεση επαληθεύτηκε στην παρούσα πτυχιακή 

εργασία, δείχνοντας ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ του βαθμού 

ικανοποίησης των εργαζομένων και της συναισθηματικής νοημοσύνης. Πιο 

συγκεκριμένα, ο συντελεστής συσχέτισης είναι ίσος με 0,678 ενώ η θετική 

αυτή σχέση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο εμπιστοσύνης 99%.  

 Σχετικά με τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση η παρούσα εργασία απέδειξε πως 

υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και της 

συναισθηματικής αφοσίωσης. Ο συντελεστής συσχέτισης είναι θετικός, ίσος 

με 0,634 και η σχέση εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

εμπιστοσύνης 99%.  

 Η παρούσα πτυχιακή εργασία δεν απέδειξε πως υπάρχει αρνητική σχέση 

μεταξύ της συναισθηματικής αφοσίωσης και της αφοσίωσης των 

εργαζομένων. Αντίθετα, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν δείχνουν ότι υπάρχει 

θετική σχέση, η οποία όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

 Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στην πρωτογενή έρευνα δεν αποδεικνύουν 

κάποια θετική σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και αφοσίωσης 

στην εργασίας.  

 Η παρούσα πτυχιακή εργασία δεν επαλήθευσε την θετική σχέση μεταξύ 

συναισθηματικής νοημοσύνης και συμμετοχής στην εργασία καθώς ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι ιδιαίτερα χαμηλός ενώ το επίπεδο 

εμπιστοσύνης στο οποίο παρουσιάζεται η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα χαμηλό. 

  Η έκτη υπόθεση διερευνά την αρνητική σχέση μεταξύ συναισθηματικής 

νοημοσύνης και συγκρούσεων οικογενειακών – εργασιακών θεμάτων. Τα 

στοιχεία που συλλέχθηκαν από την πρωτογενή έρευνα επιβεβαίωσαν την 

αρνητική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών καθώς ο συντελεστής 

συσχέτισης είναι ίσος με -0,591 ενώ την ίδια στιγμή η στατιστική 

σημαντικότητα της σχέσης αυτή αφορά επίπεδο εμπιστοσύνης ίσο με 99%.  

 Η επόμενη υπόθεση σχετίζεται με την θετική σχέση μεταξύ συναισθηματικής 

νοημοσύνης και αλτρουιστικής συμπεριφοράς. Η παρούσα έρευνα δεν 

επαλήθευσε την σχέση μεταξύ αλτρουιστικής συμπεριφοράς και 
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συναισθηματικής νοημοσύνης, καθώς ο συντελεστής συσχέτισης είναι 

χαμηλός ενώ το Sig. είναι πολύ υψηλό.  

 Η όγδοη υπόθεση διερευνά την αρνητική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και της τάσης αποχώρησης από την εργασία. Η υπόθεση αυτή 

δεν επαληθεύτηκε από τα στοιχεία της παρούσας έρευνας, καθώς ο 

συντελεστής Pearson είναι ιδιαίτερα χαμηλός ενώ την ίδια στιγμή η 

στατιστική σημαντικότητα της σχέσης είναι πολύ περιορισμένη, σε επίπεδο 

εμπιστοσύνης 78%, το οποίο στατιστικά δεν γίνεται αποδεκτό.  

 Η ένατη υπόθεση αναφέρεται στη θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και της απόδοσης των στελεχών. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται 

από τα στοιχεία της παρούσα έρευνας καθώς ο συντελεστής συσχέτισης είναι 

θετικός ίσος με 0,718 ενώ η θετική αυτή σχέση είναι στατιστικά σημαντική σε 

επίπεδο εμπιστοσύνης ίσο με 99%.    

 

Πίνακας 18: Ανάλυση Συσχετίσεων  
 

  
Συναισθηματική 

νοημοσύνη 
Συναισθηματική 
νοημοσύνη 

Συντελεστής 
συσχέτισης 

1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 32 

Απόδοση εργαζομένων Συντελεστής 
συσχέτισης 

,718(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 32 

Τάση αποχώρησης Συντελεστής 
συσχέτισης 

0,194 

  Sig. (2-tailed) 0,288 

  N 32 

Αλτρουιστική 
συμπεριφορά 

Συντελεστής 
συσχέτισης 

,279 

  Sig. (2-tailed) ,122 

  N 32 

Αφοσίωση Συντελεστής 
συσχέτισης 

,259 

  Sig. (2-tailed) ,153 

  N 32 

Αφοσίωση στην καριέρα Συντελεστής 
συσχέτισης 

-,299 

  Sig. (2-tailed) ,097 

  N 32 
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Ανάμειξη στην εργασία Συντελεστής 
συσχέτισης ,064 

  Sig. (2-tailed) ,728 

  N 32 

Συναισθηματική 
αφοσίωση 

Συντελεστής 
συσχέτισης 

,634(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 32 

Ικανοποίηση  Συντελεστής 
συσχέτισης 

,674(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 32 

Σύγκρουση Συντελεστής 
συσχέτισης 

-,591(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 32 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Συμπεράσματα 
 

Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης έχει αποτελέσει το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος των ερευνητών ως ένα σημαντικό προσόν των ηγετών μέσα σε μία 

επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό και 

δραστηριοποιούνται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον έχουν αναγνωρίσει 

τη σημασία της αποτελεσματικότητας των ομάδων και τη συνεισφορά των στελεχών 

σε αυτό. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έδωσε περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με 

ένα ιδιαίτερα σημαντικό γνώρισμα των στελεχών, την συναισθηματική νοημοσύνη. 

Όπως αναφέρεται από τους Salovey και Mayer, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι 

ένα υποσύνολο της κοινωνικής νοημοσύνης (Salovey and Mayer, 1990).  

 

Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης σε παράγοντες όπως ο βαθμός 

ικανοποίησης των εργαζομένων, η απόδοσή τους, η αφοσίωσή τους αποτελεί την 

κύρια αιτία για την ερευνητική δράση που λαμβάνει χώρα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, 

η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στη διερεύνηση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης των στελεχών μίας πολυεθνικής εταιρείας, της 

Colgate. Με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου, συλλέχτηκαν πληροφορίες 

σχετικά με την συναισθηματική νοημοσύνη καθώς επίσης και επιμέρους μεταβλητές, 

οι οποίες από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε βρίσκονται σε 

άμεση συσχέτιση. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 32 στελέχη, προϊσταμένους 

τμημάτων της εταιρείας στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.  

 

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα που προέκυψε 

είναι ότι η εταιρεία διαθέτει στελέχη με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Τα 

στελέχη είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων, όχι μόνο αν 

αυτοί τα εκφράσουν αλλά και μέσω των αντιδράσεών τους. Επιπλέον, οι 

προϊστάμενοι αναγνωρίζουν την αξία των συναισθημάτων ως προς την καλύτερη 

απόδοση των εργαζομένων, και για αυτό το λόγο προσπαθούν να δημιουργήσουν 

ευχάριστες συνθήκες μέσα στην εργασία και να αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία πιθανά 

προβλήματα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στελέχη διαχειρίζονται με επιτυχία και 

τα δικά τους συναισθήματα, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις.  
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Η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη των στελεχών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 

ικανοποίησή τους από την εργασία καθώς επίσης και την απόδοσή τους. 

Συγκεκριμένα, η παρούσα πτυχιακή εργασία μέσα από τη διερεύνηση του βαθμού 

απόδοσης και ικανοποίησης των εργαζομένων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 

άμεση θετική σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και απόδοσης καθώς και 

μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και ικανοποίησης. Το γεγονός αυτό είναι πολύ 

σημαντικό για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν υψηλόβαθμα στελέχη ικανά να 

διαχειριστούν με επιτυχία περίπλοκες καταστάσεις καθώς επίσης και να υποκινήσουν 

τους υφισταμένους τους.  

 

Ακόμα, ένα βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την πρωτογενή έρευνα είναι ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζει θετικά τη συναισθηματική αφοσίωση, η οποία 

μέσα από παλαιότερες έρευνες εμφανίζεται καθοριστικής σημασίας για την απόδοση 

των εργαζομένων. Τα στελέχη αισθάνονται την εταιρεία σαν οικογένεια ενώ την ίδια 

στιγμή η παραμονή τους σε αυτή αποτελεί και επιθυμία τους.  

 

Λόγω του γεγονότος ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη συνήθως δαπανούν μεγάλο μέρος 

του χρόνου τους στην εργασία, παρατηρείται το φαινόμενο συγκρούσεων μεταξύ 

οικογενειακών και εργασιακών ζητημάτων. Παρόλα αυτά, η παρούσα έρευνα έδειξε 

ότι οι άνθρωποι που είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν τα 

συναισθήματά τους μπορούν να αποφύγουν συγκρούσεις τέτοιου είδους, 

καταμερίζοντας σωστά τον χρόνο τους, την σκέψη τους ή τους προβληματισμούς 

τους.  

 

Από την άλλη μεριά, δεν αποδείχτηκε κάποια σχέση μεταξύ συναισθηματικής 

νοημοσύνης και εργασιακής ανάμειξης. Ο Cameli (2003) κατέληξε στο ίδιο εύρημα 

παρά τις προσδοκίες για την θετική σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και 

εργασιακής ανάμειξης. Μία πιθανή εξήγηση για το γεγονός σχετίζεται με την 

περιπλοκότητα του ρόλου των διευθυντών. Πιο συγκεκριμένα, λόγω του ότι οι 

διευθυντές αναλαμβάνουν διάφορα καθήκοντα και δράσεις είναι ως ένα βαθμό 

«υποχρεωμένοι» να συμμετέχουν στην εργασία τους, γεγονός που λαμβάνει χώρα 

πολύ πιθανά ανεξάρτητα από την συναισθηματική νοημοσύνη.  
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Πέρα από τα σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα πτυχιακή 

εργασία σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη των στελεχών και την επίδραση 

αυτής σε παράγοντες όπως η απόδοση και η ικανοποίηση, υπήρξαν ορισμένοι 

περιορισμοί. Ο πρώτος σχετίζεται με το ότι η παρούσα εργασία εστίασε το 

ενδιαφέρον της σε μία πολυεθνική εταιρεία, όπου τα κριτήρια πρόσληψης των 

στελεχών είναι αρκετά αυστηρά οπότε και αναμένονταν να διαθέτουν και 

συναισθηματική νοημοσύνη. Η προέκταση της έρευνας και σε άλλες επιχειρήσεις θα 

μπορούσε να συμβάλει στην αξιολόγηση του επιπέδου συναισθηματικής νοημοσύνης 

σε υψηλόβαθμα στελέχη. Ακόμα ο περιορισμός του χρόνου αποτέλεσε ένα ακόμα 

εμπόδιο για την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς αρκετά από τα υποψήφια στελέχη 

δεν είχαν τον χρόνο για να απαντήσουν στην πρωτογενή έρευνα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Ερωτηματολόγιο 

 

1. Παρακαλείσθε να αξιολογήσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας 

την ακόλουθη κλίμακα και βαθμολογώντας με  1 όταν διαφωνείτε απόλυτα 

και 5 όταν συμφωνείτε απόλυτα.    

  

 1 2 3 4 5 
1. Ξέρω πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσω με 
άλλους για τα προσωπικά μου προβλήματα.      

2. Όταν αντιμετωπίζω εμπόδια στη ζωή μου, θυμάμαι 
παρόμοιες καταστάσεις και το πώς τις ξεπέρασα.      

3. Πιστεύω πως θα τα πάω καλά με τα περισσότερα 
πράγματα που αναλαμβάνω      

4. Οι άνθρωποι με εμπιστεύονται εύκολα      
5. Μου είναι δύσκολο να κατανοήσω τα «σιωπηρά» 
μηνύματα (μη-λεκτική επικοινωνία) που μου 
«στέλνουν» 

     

6. Κάποια σημαντικά περιστατικά στη ζωή μου με 
οδήγησαν στο να επαναπροσδιορίσω τι είναι σημαντικό 
για μένα και τι όχι 

     

7. Όταν αλλάζει η διάθεσή μου βλέπω νέες προοπτικές 
στη ζωή μου      

8. Τα συναισθήματα  είναι ένα από τα πράγματα για τα 
οποία αξίζει να ζεις      

9. Αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου κατά τη διάρκεια 
που τα βιώνω      

10. Περιμένω να συμβούν καλά πράγματα      
11. Μου αρέσει να μοιράζομαι τα συναισθήματά μου με 

τους άλλους      

12. Όταν βιώνω ένα θετικό συναίσθημα ξέρω πως να το 
κάνω να διαρκέσει περισσότερο      

13. Οργανώνω καταστάσεις (εκδηλώσεις, γεγονότα, κλπ.) 
στις οποίες χαίρονται οι άλλοι να συμμετέχουν      

14. Αναζητώ δραστηριότητες που θα με κάνουν 
χαρούμενο/η      

15. Αναγνωρίζω τα «σιωπηρά» μηνύματα (μη–λεκτική 
επικοινωνία) που στέλνω στους άλλους      

16. Παρουσιάζω τον εαυτό μου με έναν τρόπο που 
δημιουργεί καλή εντύπωση στους άλλους      

17. Όταν έχω θετική διάθεση, είναι εύκολο να λύνω      
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προβλήματα 
18. Αναγνωρίζω τα συναισθήματα που βιώνουν οι άλλοι 

μελετώντας τις εκφράσεις του προσώπου τους      

19. Γνωρίζω γιατί μεταβάλλονται τα συναισθήματά μου      
20. Όταν έχω καλή διάθεση είμαι ικανός / η να «γεννάω» 

νέες ιδέες      

21. Έχω τον έλεγχο των συναισθημάτων μου      
22. Αναγνωρίζω εύκολα τα συναισθήματά μου καθώς τα 

βιώνω      

23. Κινητοποιώ τον εαυτό μου σκεφτόμενος/η μία θετική 
έκβαση των όσων αναλαμβάνω      

24. Κάνω επαινετικά σχόλια (επιβράβευση) στους άλλους 
όταν κάνουν κάτι πολύ καλά      

25. Γνωρίζω τα «σιωπηρά» μηνύματα που στέλνουν οι 
άλλοι      

26. Όταν κάποιος μου λέει ένα σημαντικό γεγονός που 
συνέβη στη ζωή του/της, σχεδόν αισθάνομαι σαν αυτό 
να συνέβη σε μένα 

     

27. Όταν αισθάνομαι μία αλλαγή στα συναισθήματά μου 
«κατεβάζω» νέες ιδέες      

28. Όταν αντιμετωπίζω μία πρόκληση τα παρατάω γιατί 
νομίζω ότι θα αποτύχω      

29. Ξέρω τι αισθάνονται οι άλλοι απλώς με το να τους 
κοιτάξω      

30. Βοηθώ άλλους ανθρώπους να αισθανθούν καλύτερα 
όταν έχουν κακή διάθεση      

31. Αξιοποιώ την καλή διάθεση για να βοηθήσω τον εαυτό 
μου να συνεχίζει να προσπαθεί όταν συναντά εμπόδια      

32. Μπορώ να καταλάβω πως αισθάνονται οι άλλοι από 
τον τόνο της φωνής τους      

33. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι 
αισθάνονται όπως αισθάνονται      

 

 

 

2. Παρακαλώ αξιολογείστε την απόδοσή σας στην εργασία χρησιμοποιώντας 
την ακόλουθη κλίμακα και δίνοντας 1 όταν διαφωνείτε απόλυτα και 5 όταν 
συμφωνείτε απόλυτα. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
Συνολική απόδοση        
Ικανότητα καλής συνεργασίας με τους άλλους        
Ολοκλήρωση εργασιών στην ώρα τους        
Ποιότητα απόδοσης        
Επίτευξη εργασιακών στόχων        
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3. Παρακαλείστε να αξιολογήσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας 
την ακόλουθη κλίμακα και δίνοντας 1 όταν διαφωνείτε απόλυτα και 5 όταν 
συμφωνείτε απόλυτα. 

 

  
 1 2 3 4 5 
Σκέφτομαι αρκετά συχνά να φύγω από την εταιρεία 
που εργάζομαι      

Τώρα αναζητώ μία εναλλακτική πρόταση από την 
εταιρεία που βρίσκομαι      

Θα φύγω από την εταιρεία που εργάζομαι όσο το 
δυνατόν συντομότερα      

 
 
 

4. Παρακαλείστε να αξιολογήσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας την 
ακόλουθη κλίμακα και δίνοντας 1 όταν διαφωνείτε απόλυτα και 5 όταν συμφωνείτε 
απόλυτα.  
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Βοηθώ τους άλλους που απουσίαζαν        

Βοηθώ τους άλλους που έχουν βαρύ 
φόρτο εργασίας 

       

Μου αρέσει το επάγγελμά μου πάρα πολύ 
ώστε να το εγκαταλείψω        

Είμαι απογοητευμένος με τη δουλειά μου 
ως ανώτερο διοικητικό στέλεχος        

Τα πιο σημαντικά πράγματα που μου 
έχουν συμβεί έχουν να κάνουν με την 
παρούσα δουλειά μου 

       

Οι περισσότεροι προσωπικοί μου στόχοι 
ζωής έχουν να κάνουν με την εργασία        

Πραγματικά αισθάνομαι τα προβλήματα 
της εταιρείας είναι σαν δικά μου        

Δεν αισθάνομαι ως «μέλος της 
οικογένειας» στην εταιρεία μου        

Πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου θα 
κατέρρεαν εάν αποφάσιζα ότι θέλω να 
φύγω από την εταιρεία τώρα 

       

Στην παρούσα φάση το να μείνω στην 
εταιρεία είναι τόσο θέμα αναγκαιότητας 
όσο και επιθυμίας 

       

Είμαι ευχαριστημένος / η με τη φύση της 
δουλειάς μου        

Γενικά είμαι ευχαριστημένος / η με την 
κατάσταση της παρούσας δουλειάς μου        
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Συχνά ο χρόνος που αφιερώνω στις 
οικογενειακές μου υποχρεώσεις 
παρεμβαίνει στις υποχρεώσεις της 
εργασίας μου 

       

Εξαιτίας της πίεσης στο σπίτι, συχνά 
απασχολούμαι με τα οικογενειακά μου 
ζητήματα στη δουλειά 

       

Ο τρόπος που συμπεριφέρομαι και είναι 
αποτελεσματικός  στο σπίτι μου δεν είναι 
αποτελεσματικός  και στη δουλειά μου 

       

 
 


	Η οργανωσιακή αφοσίωση ορίζεται ως η τάση του ανθρώπου να συμμετέχει και να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως μέλος ενός οργανισμού (Lam and Zhang, 2003, pp. 215). Σύμφωνα με τους Allen και Meyer (1990), εντοπίζονται τρία διαφορετικά συστατικά στοιχεία της οργανωσιακής αφοσίωσης. Το πρώτο στοιχείο ουσιαστικά περιγράφει το συναισθηματικό δεσμό που υφίσταται σε μια δεδομένη στιγμή μεταξύ της επιχείρησης και του εργαζόμενου. Το επόμενο στοιχείο περιγράφει την αφοσίωση που στηρίζεται στην υποχρέωση που αισθάνονται οι υπάλληλοι να παραμείνουν μέσα στην επιχείρηση ενώ το τρίτο στοιχείο αναφέρεται στην αφοσίωση που καλλιεργείται όταν οι υπάλληλοι αναλογίζονται τα κόστη που συνεπάγεται η αποχώρησή τους από την εταιρεία. Είναι φανερό ότι τα διαφορετικά στοιχεία της αφοσίωσης επιδρούν διαφορετικά στα οργανωσιακά αποτελέσματα και την απόδοση. Από την παρουσίαση των ορισμών των στοιχείων της αφοσίωσης, γίνεται φανερό πως μόνο η συναισθηματική αφοσίωση περιγράφει ένα πραγματικό δεσμό με την εταιρεία και άρα, είναι η μόνη που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης.  
	Βοηθώ τους άλλους που έχουν βαρύ φόρτο εργασίας
	Βοηθώ τους άλλους που έχουν βαρύ φόρτο εργασίας

