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Αφιέρωση 

 

Σε όλα εκείνα τα πρόσωπα που με στήριξαν 

και πίστεψαν σε μένα.... 

και σε όλους εκείνους που πιστεύουν 

ότι η επιστήμη είναι η γνώση των λίγων 

στην υπηρεσία των πολλών.... 
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Συντομογραφίες 

SEI Self Emotional Intelligence 

ECI Emotional Competence Inventory  

EQ Emotional Quotient  

IQ Intelligence Quotient   
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 77-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 39 99 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 78-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 40 99 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 79-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 41 99 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 80-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 42 100 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 81-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 43 100 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 82-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 44 100 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 83-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 45 101 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 84-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 46 101 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 85-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 47 101 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 86-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 48 102 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 87-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 49 102 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 88-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 50 102 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 89-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 51 103 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 90-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 52 103 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 91-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 53 103 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 92-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 54 104 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 93-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 55 104 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 94-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 56 104 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 95-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 57 105 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 96-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 58 105 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 97-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 59 105 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 98-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 60 106 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 99-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 61 106 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 100-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 62 106 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 101-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 63 107 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 102-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 64 107 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 103-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 65 107 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 104-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 66 108 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 105-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 67 108 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 106-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 68 108 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 107-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 69 109 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 108-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 70 109 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 109-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 71 109 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 110-ECI  ΕΡΩΤΗΣΗ 72 110 
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Περίληψη και λέξεις κλειδιά 

Συναισθηματική νοημοσύνη, εργασία, απόδοση, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού 

Η έρευνα αυτή εστιάζει στην μελέτη της συναισθηματικής νοημοσύνης και στο πως 

αυτή επηρεάζει την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Εξετάσθηκαν βασικές 

έννοιες για τον άνθρωπο και την νοημοσύνη του και το πως οδηγήθηκε η επιστήμη από 

την εξελικτική ψυχολογία στην πολλαπλή νοημοσύνη και την συναισθηματική 

νοημοσύνη. Εξετάσθηκαν οι ρόλοι της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού και 

αναδείχθηκαν τα σημεία στα οποία η σημασία συναισθηματικά νοήμονος εργαζομένου 

είναι σημαντική.  Τέλος, συμπληρώθηκαν δυο ερωτηματολόγια, ένα αυτοαξιολόγησης 

της συναισθηματικής νοημοσύνης και ένα ερωτηματολόγιο που εστιάζει στην 

συναισθηματική νοημοσύνη στην εργασία.          

Abstract και keywords 

Emotional intelligence, work, performance, human resource management    

This research mainly focuses on the study of emotional intelligence and on how it 

influences human resources management. Basic terms where investigated on people, 

intelligence and how science moved from psychology to multiple intelligences and 

emotional intelligence. Different roles in human resources management where 

presented and EQ contribution was pointed out. Closure of this research are two 

questionnaires, one shelf assessment and a second one that focuses at work.   
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Εισαγωγή 

1. Άνθρωπος 

 Πως από την γέννηση και το DNA οδηγείται σε μια δομημένη προσωπικότητα. 

 

Στάδια σχηματισμού ανθρώπου 

Ο σχηματισμός του ανθρώπου ξεκινάει την στιγμή που το ωάριο μιας γυναίκας, 

απελευθερωμένο από την ωοθήκη, συναντά ένα σπερματοζωάριο στην διαδρομή του 

για την μήτρα. Από την στιγμή της σύλληψης και μετά ξεκινάει ο μηχανισμός με τον 

οποίο τα γονίδια επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά που θα λάβει ο άνθρωπος που θα 

γεννηθεί. Σχηματίζεται δηλαδή ο γονότυπος ενός ατόμου ο οποίος αποτελείται από τα 

γονίδια που κληρονομεί το άτομο και εκδηλώνεται ως φαινότυπος που είναι τα 

χαρακτηριστικά που μπορεί να παρατηρηθούν ή να μετρηθούν. Οι κληρονομικές αυτές 

πληροφορίες που μεταδίδονται από τους γονείς στα παιδιά και οι λειτουργίες της 

κληρονομικότητας συνεργάζονται στην δημιουργία μοναδικών ατόμων. Αποτέλεσμα 

αυτών είναι η κληρονομική επιρροή σε σημαντικές ψυχολογικές ιδιότητες όπως η 

νοημοσύνη, η προσωπικότητα και η εκδήλωση υγιών ή μη ψυχικών συμπεριφορών.        

Τα στάδια σχηματισμού του ανθρώπου διακρίνονται σε τρία στάδια ανάπτυξης:  

▪ προγεννητική ανάπτυξη 

▪ γνωστική ανάπτυξη 

▪ συναισθηματική ανάπτυξη 
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Κληρονομικές επιρροές στην ανάπτυξη 

  Οι κληρονομικές επιρροές έχουν μελετηθεί στην συμπεριφορά αλλά και σε ρόλο 

εξελικτικών συντονιστών σε συνδυασμό με το περιβάλλον.  

Οι στοιχειώδεις διαστάσεις της προσωπικότητας του ανθρώπου έχει γίνει αποκάλυψη 

μέσω μελετών οικογενειών ότι επηρεάζονται γονιδιακά και κληρονομικά. Τέτοιες 

στοιχειώδεις διαστάσεις είναι η εσωστρέφεια, η εξωστρέφεια, η ενσυναίσθηση ακόμα 

και οι προδιαθέσεις που υπάρχουν για να εκδηλωθούν ανωμαλίες όπως η σχιζοφρένεια, 

οι νευρωσικές διαταραχές, η εγκληματικότητα, ο αλκοολισμός και η 

μανιοκαταθλιπτική ψύχωση. 

Η δημιουργία της εξελικτικής αλλαγής θεωρείται για αρκετές θεωρίες απόρροια του 

συνδυασμού της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος. Έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες για την επεξήγηση της συσχέτισης αυτής. Μια από τις θεωρίες αυτές 

αποτελεί η αρχή της κατεύθυνσης που δηλώνει ότι η εξέλιξη ακολουθεί 

προδιαγεγραμμένη πορεία από τα γονίδια με μικρή έως αδύνατη επίδραση από το 

περιβάλλον σε αυτή. Άλλη θεωρία, η αρχή της εύρους αντίδρασης περιγράφει την 

κληρονομικότητα ως τον παράγοντα που καθορίζει τα όρια μέσα στα οποία μπορούν 

να δράσουν οι εξελικτικές δυνάμεις για τις περισσότερες ιδιότητες του ανθρώπου ενώ 

το περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει μικρές μετατοπίσεις των ιδιοτήτων στα όρια 

αυτά.  

Νεότερη θεωρία εισηγείται τρεις οδούς από τις οποίες τα γονίδια επηρεάζουν τα 

περιβάλλοντα που πιθανόν θα βιώσουμε:  

▪ μέσα από τους παθητικούς συσχετισμούς γονότυπου- περιβάλλοντος,   

▪ μέσα από τους προκαλούμενους συσχετισμούς γονότυπου- περιβάλλοντος, 

▪ μέσα από τους ενεργούς (ή δημιουργίας θέσης στο περιβάλλον) συσχετισμούς 

γονότυπου- περιβάλλοντος 

Η προσέγγιση της γενετικής της συμπεριφοράς έχει ασκήσει σημαντική επιρροή στην 

σύγχρονη άποψη για την εξέλιξη του ατόμου επισημαίνοντας ότι ιδιότητες που 

θεωρούνταν κατά το παρελθόν, πως καθορίζονται από το περιβάλλον επηρεάζονται, 

κατά ένα μέρος, από τα γονίδια. Έχει επίσης συμβάλλει σημαντικά στην αποφόρτιση 



15 

 

της αντιπαράθεσης φύσης με την ανατροφή. Συμπερασματικά καταλήγει ότι οι δυο 

αυτές πηγές επιρροής είναι περιπλεγμένες με εξαιρετικά σύνθετο τρόπο.  

Παρά ταύτα, η γενετική της συμπεριφοράς έχει δεχτεί επικρίσεις ως μια θεωρία της 

εξέλιξης που δεν έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί να περιγράψει, αλλά δεν εξηγεί 

αποτελεσματικά τον τρόπο που είτε τα γονίδια είτε το περιβάλλον επηρεάζουν τις 

ικανότητες, την συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του ανθρώπου.   
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2. Συμπεριφορά 

Βασικά είδη συμπεριφοράς 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρησιμοποιεί για την επιβίωσή του το σύνδρομο ‘μάχης ή 

φυγής’ στο οποίο στηρίζονται τα τρία είδη συμπεριφοράς που εμφανίζει ο άνθρωπος 

στην συναναστροφή του με άλλους ανθρώπους.  Τα είδη αυτά κινούνται από το άκρο 

της επιθετικής συμπεριφοράς έως το άλλο της παθητικής με τον άνθρωπο να δίνει μάχη 

με ένα πραγματικό ή φανταστικό αντίπαλο ή να φεύγει από την μάχη αυτή. Οι ακραίες 

αυτές μορφές συμπεριφορές μοιάζει να εμφανίζονται συχνά στις εκφάνσεις της 

καθημερινής αλληλεπίδρασης των ανθρώπων δημιουργώντας περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα απειλής και φόβου αντί φιλικών και ανοιχτών διαπροσωπικών σχέσεων με 

αποτέλεσμα τελικά την απομάκρυνση, τον φόβο και την απομόνωση. Μακριά από τα 

άκρα αυτά βρίσκεται η διεκδικητική συμπεριφορά (assertive behavior) η οποία με 

θετικό και αποφασιστικό τρόπο φαίνεται να βοηθά τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν 

ανοιχτά και αποτελεσματικά.   

Επιθετική συμπεριφορά 

Η επιθετική συμπεριφορά (aggressive behavior) εκφράζει την πεποίθηση του ατόμου 

που συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο ότι τα προσωπικά δικαιώματα του, 

υπερβαίνουν σημασίας αυτά των άλλων. Η συμπεριφορά αυτή μεθοδεύει την 

υποβάθμιση των ατόμων που αλληλοεπιδρούν με τον εκφραστή της συμπεριφοράς 

μέσω της εχθρότητας, της καταπίεσης, των απειλών και των επιθέσεων με τελικό στόχο 

την κυριαρχία και επίδειξη της, πλασματικής ή μη, ανωτερότητας του.  

Η επιθετικότητα με βάση τις διαφορετικές προσεγγίσεις χρήζει πολυπαραγοντικής 

ερμηνείας με βάση το Γενικό Συναισθηματικό Μοντέλο της Επιθετικότητας. Με 

αυτό το μοντέλο οι αιτίες της έκφρασης μιας επιθετικής συμπεριφοράς οφείλονται σε 

ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών που αφορούν: 

a. τις διαφορετικές όψεις μιας συγκεκριμένης κατάστασης 

b. τις τάσεις του ατόμου που σχετίζονται δυνητικά με μια συγκεκριμένη 

κατάσταση 

Οι διαδικασίες που επηρεάζουν την επιθετική συμπεριφορά μέσα από τις παραπάνω 

μεταβλητές είναι: 
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a. μέσω διέγερσης  

b. μέσω συναισθηματικών διαδικασιών που μπορεί να οδηγήσουν σε εχθρικά 

συναισθήματα  

c. μέσω γνωστικών διαδικασιών οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν το άτομο σε 

εχθρικές σκέψεις, στην ανάκληση αρνητικών αναμνήσεων. 

Ανάλογα με το πως ένα άτομο βιώνει μια δεδομένη κατάσταση η επιθετική 

συμπεριφορά εκδηλώνεται ή δεν εκδηλώνεται. 

Παθητική συμπεριφορά 

Η παθητική συμπεριφορά (passive behavior) εκφράζεται από άτομο που όταν την 

επιδεικνύει νιώθει ότι δεν έχει δικαιώματα έναντι των υπολοίπων ατόμων και ότι τα 

συναισθήματά του είναι λιγότερο σημαντικά από αυτά των άλλων. Η συμπεριφορά 

εκφράζεται με υποχωρητική και συμβιβαστική στάση που στόχο έχει την με κάθε 

τρόπο αποφυγή της όποιας δυσαρέσκειας και την ευχαρίστηση των άλλων με κάθε 

κόστος. Με την συμπεριφορά αυτή το άτομο υπονομεύει τις ανάγκες του και 

υποσκελίζει τον εαυτό του παρουσιάζοντάς τον ως κατώτερο. 

Θετική - Διεκδικητική συμπεριφορά 

Η θετική συμπεριφορά (assertive behavior) βασίζεται στο σεβασμό του ατόμου που 

την επιδεικνύει προς τον εαυτό του και τα δικαιώματά του, όπως και στο σεβασμό προς 

τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων. Τα άτομα με θετική συμπεριφορά μπορούν να 

εκφράζουν ελεύθερα τις ανάγκες τους και τα πιστεύω τους, χωρίς να υποτιμούν ούτε 

τον εαυτό τους ούτε κανέναν άλλον. Ό πυλώνας της συμπεριφοράς αυτής είναι η 

ειλικρίνεια και η έκφρασή της στοχεύει στην επίλυση των καταστάσεων προς όφελος 

και των δυο μερών.  

Η θετική κοινωνική συμπεριφορά (prosocial behavior) εκφράζεται με τις εκδηλώσεις 

ανιδιοτελούς συμπεριφοράς οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από την καθημερινή 

ευγένεια σε πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας. Συναφής είναι και η έννοια του 

αλτρουισμού η οποία αναφέρεται στην επιθυμία του ατόμου να ωφελήσει άλλους με 

ανιδιοτελή στάση (Batson, 1998).      

Τα αίτια της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς οφείλονται, με βάση ορισμένες 

ερμηνείες,  σε εγγενείς προδιαθέσεις των ανθρώπων οι οποίες είναι αποτέλεσμα της 
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εξελικτικής διαδικασίας του ανθρώπινου είδους, ενώ σύμφωνα με άλλες προσεγγίσεις 

αποτελεί προϊόν διαδικασιών κοινωνικοποίησης και μάθησης. 

Οφέλη της θετικής συμπεριφοράς 

Από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχει διαπιστωθεί πώς το άτομο που 

συμπεριφέρεται θετικά βιώνει τα παρακάτω οφέλη: 

▪ Σε σχέση με τον εαυτό του και τις σχέσεις του, 

▪  Έχει ευδαιμονικά συναισθήματα με το πέρας μιας ουσιαστικής συζήτησης. 

▪ Έχει καλύτερες σχέσεις με τους γύρω του αλλά και με τον εαυτό του. 

▪ Έχει αυξημένες πιθανότητες να πετύχει τους στόχους του και στη ζωή του. 

▪ Στρεσάρεται λιγότερο σε κάθε επόμενη διαφωνία. 

Στον χώρο εργασίας: 

▪ Το περιβάλλον είναι υγιές χωρίς πολλές απρόοπτες εκπλήξεις. 

▪ Οι άνθρωποι συνεργάζονται καλύτερα, χωρίς καχυποψία και κρυμμένα 

αρνητικά συναισθήματα. 

▪ Οι συγκρούσεις επιλύονται έγκαιρα χωρίς να προκαλούν μακροχρόνια 

προβλήματα. 

Επίσης, η θετική συμπεριφορά βοηθά το άτομο: 

▪ Να λέει «όχι» όταν το επιθυμεί. 

▪ Να αντιμετωπίζει την κριτική που του γίνεται. 

▪ Να υπερασπίζεται τον εαυτό του σε άδικες κρίσεις των άλλων. 

▪ Να δίνει ανατροφοδότηση στους άλλους. 

▪ Να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τον θυμό και την επιθετικότητά του. 
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3. Συναισθήματα 

Με βάση τον Αριστοτέλη (Ηθικά Νικομάχεια, 1104 β3- 1005 α16) ‘η ηθική αρετή 

σχετίζεται με την ευχαρίστηση και την δυσαρέσκεια. Γιατί για χάρη της ευχαρίστησης 

κάνουμε τιποτένια πράγματα, ενώ εξαιτίας της δυσαρέσκειας μένουμε μακριά από τα 

ωραία πράγματα. Για αυτό πρέπει να έχουμε διαπαιδαγωγηθεί από την πιο μικρή ηλικία 

με τέτοιο τρόπο, όπως λέει και ο Πλάτωνας, ώστε και να ευχαριστιόμαστε και να 

χαιρόμαστε και να δυσανασχετούμε με αυτά που πρέπει γιατί αυτή είναι η σωστή 

παιδεία.’ καταλήγοντας ότι ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό που ζει ανάμεσα σε έναν 

κόσμο πολλών. Με τον τρόπο αυτό ξεκίνησε η μελέτη των ανθρώπινων 

συναισθημάτων και των μεθόδων με τα οποία αυτά επιδρούν στην συμπεριφορά κι τον 

χαρακτήρα του ανθρώπου υπαγορεύοντας τις πράξεις τους          

Ορισμός, ιδιότητες και ταξινόμηση  

To συναίσθημα με βάση το λεξικό της Οξφόρδης ορίζεται ως ‘ένα δυνατό αίσθημα 

όπως η αγάπη, ο θυμός, ο φόβος και είναι το μέρος του χαρακτήρα του 

ανθρώπου που αποτελείται από συναισθήματα’.  

Ο Γεωργόπουλος (1998), αναφέρει ότι συναίσθημα θεωρείται «η ψυχική διάθεση, η 

οποία δημιουργείται από το διαφορετικό κάθε φορά περιεχόμενο της ψυχικής 

εμπειρίας».  

Οι Mayer, Caruso και Salovey (2000) υποστηρίζουν ότι τα συναισθήματα μπορούν να 

θεωρηθούν εσωτερικά γεγονότα, τα οποία συντονίζουν πολλά ψυχολογικά 

υποσυστήματα συμπεριλαμβανομένων φυσιολογικές αντιδράσεις, γνωστικές και 

συνειδητή ευαισθητοποίηση.   Τα συναισθήματα συνήθως εμφανίζονται ως απάντηση 

στις μεταβαλλόμενες διαπροσωπικές σχέσεις  ενός ατόμου. Το συναίσθημα αποτελεί 

την αφετηρία σε κάθε νέα κατάσταση καθώς αναζητείται η φιλία, η αγάπη, η αποδοχή 

και ορίζονται νέοι στόχοι από τον άνθρωπο και ενώ αρκετές φορές δεν τους υλοποιεί, 

ελπίζει και επιμένει. Στο πλαίσιο αυτό βιώνονται πληθώρα καταστάσεων που 

προκαλούν είτε την αναζήτηση της ηρεμίας και τη απομόνωσης είτε την παρατεταμένη 

και συνεχιζόμενη ένταση.  
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Ο όρος συναίσθημα με βάση τον Saarni (2000) αναφέρεται σε οτιδήποτε νιώθει το 

άτομο όταν αξιολογεί ένα συμβάν με δεδομένο τρόπο και αρκετές φορές συνοδεύεται 

από χαρακτηριστικές αλλαγές στη συμπεριφορά. 

Για την περαιτέρω επεξεργασία των συναισθημάτων διάφοροι μελετητές διαχώρισαν  

βασικές οικογένειες συναισθημάτων ως κορμό. Η ομαδοποίηση αυτή δεν είναι 

αποδεκτή από όλους αλλά σίγουρα διευκολύνει την μελέτη και την σχετική 

παρατήρηση. 

Στα πλαίσια αυτά, ο Goleman (1995) ορίζει το συναίσθημα ως ‘οποιαδήποτε 

αναταραχή ή αναστάτωση του νου, αίσθημα, πάθος. Οποιαδήποτε σφοδρή ή εξημμένη 

ψυχική κατάσταση’.  Ένα πραγματικό συναίσθημα κατά αυτόν, αποτελείται συνήθως 

από τρεις ιδιότητες: 

▪ Το στοιχείο βιολογικής διέγερσης με εμφανείς επιδράσεις στο σώμα 

▪ Το γνωστικό στοιχείο που αφορά την αιτιολόγηση και ερμηνεία αυτού 

▪ Το συμπεριφορικό στοιχείο το οποίο οδηγεί στην έκφρασή του από το άτομο 

Τα συναισθήματα λοιπόν ταξινομούνται σε έξι βασικές κατηγορίες με βάση τον 

Goleman (1998) σε αυτά της χαράς, της λύπης, του θυμού, της έκπληξης, του φόβου 

και της αηδίας. 

Αναγνώριση και ερμηνεία συναισθημάτων   

Με βάση το Goleman (1998) κάθε 

βασικό συναίσθημα συνδέεται με κάποια 

στοιχειώδη χαρακτηριστικά έκφρασης. 

Το συναίσθημα της χαράς προσδίδει 

χαρακτηριστικά ευτυχίας, απόλαυσης, 

ανακούφισης, ικανοποίησης, 

ενθουσιασμού, ακόμα και ηδονής. Το 

συναίσθημα της λύπης σχετίζεται με 

χαρακτηριστικά έκφρασης όπως η 

θλίψη, πικρία, μελαγχολία, μοναξιά, 

απελπισία και κατάθλιψη. Το συναίσθημα του θυμού προκαλεί πικρία, οργή, 

αγανάκτηση, απόγνωση, εκνευρισμό και πολλές φορές εκδηλώνεται με ακραίες 



21 

 

συμπεριφορές, όπως βία, παθολογικό μίσος κ.α. Το συναίσθημα του φόβου σχετίζεται 

με χαρακτηριστικά όπως άγχος, αναστάτωση, νευρικότητα, έγνοια, κατάπληξη, 

τρόμος, ανησυχία, δέος, φρίκη.  Το συναίσθημα της αηδίας σχετίζεται με 

χαρακτηριστικά όπως: περιφρόνηση, δυσφορία, φρίκη, αποστροφή. Η συσχέτιση 

μεταξύ των επιθυμιών και των γεγονότων που βιώνει το άτομο διαφοροποιεί τα θετικά 

από τα αρνητικά συναισθήματα (Brackett et al.,2004) ενώ το ρεαλιστικό πλήθος των 

συναισθημάτων είναι τόσο μεγάλο όσο και το πλήθος των ανθρώπων που τα βιώνουν 

και οι καταστάσεις που τα κινητοποιούν. Ο τρόπος που αυτά εκφράζονται και 

αξιοποιούνται προσδιορίζουν τη συμπεριφορά του ατόμου στο περιβάλλον του, ενώ 

χαρακτηρίζουν και τις σχέσεις του ατόμου με το διαπροσωπικό, κοινωνικό και 

επαγγελματικό περιβάλλον του (Damasio,1994). 

Διαχείριση των συναισθημάτων 

Η διαχείριση των συναισθημάτων έχει να κάνει με δυο διαδικασίες εξέχουσας 

σημασίας, την αντίληψη και την εκτόνωση. Η πρώτη διαδικασία εστιάζει στον τρόπο 

που το άτομο αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, δηλαδή τον τρόπο και την ένταση 

που το άτομο επιτρέπει την επίδραση από εξωτερικά 

ερεθίσματα. Η δεύτερη διαδικασία αφορά τους 

τρόπους που επιλέγει το άτομο για να εκτονώσει την 

ενέργεια των συναισθημάτων που βιώνει, ώστε να 

αποφευχθεί η συσσώρευσή τους.  

Η ευρεία χρήση του όρου ‘διαχείριση συναισθημάτων’ επιδέχεται αρκετές φορές 

παρερμηνείας. Αρκετοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται την διαχείριση συναισθημάτων ως 

την μη βίωση συναισθημάτων άγχους, φόβου, θυμού και όποιου άλλου συναισθήματος 

που βιώνεται δυσάρεστα από το άτομο. Στην πραγματικότητα τα συναισθήματα αυτά 

είναι αυτόνομες αντιδράσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, οι οποίες είναι 

κρίσιμες για την επιβίωση, καθώς προκαλούν την αντίληψη των κινδύνων και την 

ανάλογη αντίδραση. Άλλη ευρέως διαδεδομένη αντίληψη είναι ότι η διαχείριση 

συναισθημάτων αποτελεί την καταπίεση και την αγνόηση όποιου συναισθήματος 

αξιολογείται ότι δεν πρέπει να εκφραστεί. Τέτοια συναισθήματα θεωρούνται κυρίως 

αυτά που λαμβάνονται από το περιβάλλον του ατόμου ως ένδειξη αδυναμίας και είναι 

ο θυμός, η στεναχώρια κ.ά.. Συνηθέστερη αντίδραση από το άτομο είναι η απώθηση 

του συναισθήματος και ο στρουθοκαμηλισμός που τελικά αντί να οδηγούν σε 
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διαχείριση του συναισθήματος το παγιδεύουν και το γιγαντώνουν κάνοντας το άτομο 

να βιώνει αισθήματα αδυναμίας και ανεπάρκειας. Κάθε συναίσθημα υπηρετεί έναν 

σκοπό και βοηθάει στην αντίληψη του περιβάλλοντος του ατόμου και την έγκαιρη 

κινητοποίησή του ώστε να προκαλέσει αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης.  

Κάθε συναίσθημα είναι μια μορφή ενέργειας απαραίτητη για την ανάπτυξη και την 

εξέλιξη του ατόμου. Υπάρχουν φορές που η κρίση του ατόμου υπαγορεύει την μη 

αυθόρμητη εκτόνωση της ενέργειας αυτής με αποτέλεσμα να υποβόσκει μέχρι να βρει 

διέξοδο.  Η μη εκτόνωση των συναισθημάτων προκαλεί μια εσωτερική πίεση, η οποία 

στο όριό της, μπορεί να παρουσιάσει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, 

ψυχολογική και σωματική. Πολλές όμως καταστάσεις που βιώνει ένα άτομο απαιτούν 

περιορισμό της αυθόρμητης έκφρασης συναισθημάτων καθώς αυτή μπορεί να έχει 

άμεσες συνέπιες για τις σχέσεις και το περιβάλλον. Από τα παραπάνω προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι η εκτόνωση των συναισθημάτων, ως απαραίτητη διαδικασία, οφείλει 

να πραγματοποιείται με τρόπο εποικοδομητικό.    

Τα συναισθήματα ως εγκεφαλικές λειτουργίες 

Το μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου σχετίζεται με τον έλεγχο αντιδράσεων και 

συγκεκριμένα με το χειρισμό εισροών- εκροών. Ο χειρισμός των εισροών διακρίνεται 

σε τέσσερα επίπεδα και συγκεκριμένα:  

i. Επιλογή κατάστασης: Το άτομο καλείται να διακρίνει την κατάσταση που 

εισέρχεται ή που θέλει να αποφύγει.  

ii. Διαμόρφωση κατάστασης: Το άτομο θα πρέπει να τροποποιήσει το  περιβάλλον 

που βρίσκεται, για να βιώσει τα συναισθήματα που θέλει και εφόσον το 

επιθυμεί, να επηρεάσει τα συναισθήματα των άλλων που συμμετέχουν στο 

περιβάλλον του. 

iii. Εστίαση: Καλείται το άτομο να αξιολογήσει όλες τις καταστάσεις που βίωσε 

και να ελέγξει κατά πόσο ήταν σε θέση να ελέγξει τα συναισθήματά του. 

iv. Γνωστική αλλαγή: Το άτομο καλείται να τροποποιήσει τα συναισθήματά του 

και όχι τα γεγονότα που τα προκάλεσαν (Goleman,1998). 

Η αμυγδαλή ρυθμίζει τα σχετικά με τα συναισθήματα ζητήματα ενώ είναι ένα μικρό 

οργανίδιο τοποθετημένο στο πίσω μέρος του εγκεφάλου.  Η απομόνωση της αμυγδαλής 

από τον υπόλοιπο εγκέφαλο θα είχε ως αποτέλεσμα μια εντυπωσιακή ανικανότητα 



23 

 

σύλληψης της συναισθηματική σημασία των γεγονότων (Goleman,1995). Η αφαίρεση 

της αμυγδαλής από τον άνθρωπο ή τα ζώα προκαλεί άμβλυνση ή απουσία 

συναισθήματος. Τα δάκρυα που αποτελούν το συγκινησιακό σήμα στους ανθρώπους, 

διεγείρονται κυρίως από την αμυγδαλή (Le Doux,1993).  

Ο Le Doux ανακάλυψε πρώτος τον ουσιώδη ρόλο της αμυγδαλής στα συναισθήματα 

με βάση τον Goleman (1995) και υποστηρίζει ότι κάθε συναίσθημα ίσως απασχολεί 

ξεχωριστές εγκεφαλικές περιοχές. Υπάρχουν νευροψυχολόγοι που υποστηρίζουν ότι η 

πλήρης χαρτογράφηση των συναισθημάτων θα αναγνώριζε ξεχωριστή τοπογραφία 

στον εγκέφαλό του ανθρώπου για κάθε βασικό συναίσθημα.  

Η δύναμη των συναισθημάτων στη διανοητική ζωή είναι εξαιρετικής σημασίας. Σε 

κάθε παρορμητικό συναίσθημα συμμετέχει η αμυγδαλή. Για παράδειγμα, όταν 

εκφράζεται έντονα το συναίσθημα του φόβου, η αμυγδαλή στέλνει επείγοντα 

μηνύματα σε κάθε σημαντικό για την επικείμενη αντίδραση μέρους του εγκεφάλου 

προκαλώντας απελευθέρωση ορμονών ενώ στέλνει μηνύματα δράσης στα κινητικά 

εγκεφαλικά κέντρα, ενεργοποιεί το γαστρεντερικό  σωλήνα και το καρδιαγγειακό 

σύστημα. 

Οι ενδοκρινείς αδένες σχετίζονται επίσης με συναισθήματα που βιώνονται έντονα 

καθώς σε καταστάσεις συναισθηματικής διέγερσης, διαπιστώνεται έκκριση 

αδρεναλίνης και νορεπινεφρίνης στο αίμα. Γίνεται έτσι σαφής η επίδραση της 

συναισθηματικής ζωή στην συμπεριφορά του ατόμου ενώ αποδεικνύεται η σύνδεση  

των συναισθημάτων με τον εγκέφαλο, ο οποίος δεν είναι μόνο το κέντρο της λογικής.  

Τα αισθητήρια όργανα μεταβιβάζουν σήματα στο θάλαμο του εγκεφάλου και από εκεί 

σε περιοχές του νεοφλοιού. Εκεί, τα σήματα αλληλοεπιδρούν οδηγώντας στην 

αντίληψη των αντικειμένων. Παλαιότερα υπήρχε θεωρία που υποστήριζε ότι σήματα 

από τον νεοφλοιό μεταβιβάζονται στον μεταιχμιακό εγκέφαλο και από εκεί γινόταν η 

οδήγηση των αντιδράσεων στο υπόλοιπο σώμα. Ακολούθησε όμως η ανακάλυψη ότι 

ένα μικρότερο πλέγμα από νευρώνες οδηγούν κατευθείαν από το θάλαμο στην 

αμυγδαλή, εκτός  από αυτούς που οδεύουν από ένα «φαρδύτερο» μονοπάτι προς το 

νεοφλοιό. Η συντόμευση αυτής της διαδρομής επιτρέπει στην αμυγδαλή να αντιληφθεί 

άμεσα δεδομένα από τις αισθήσεις και να εκκινηθεί η κάθε αντίδραση πριν την 
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καταγραφή από το νεοφλοιό. Η ανακάλυψη αυτή αποδεσμεύει την αμυγδαλή από την 

ολοκληρωτική της  εξάρτηση από το νεοφλοιό για να αντιδράσει.  

Η αμυγδαλή προκαλεί δυνητικά συναισθηματική αντίδραση μέσω της επείγουσας 

διαδρομής, και μπορεί να προκαλέσει ακαριαία αντίδραση, σε αντίθεση με τον 

νεοφλοιό που αντιδρά σε ποιο αργούς ρυθμούς.  Η διασύνδεση της αμυγδαλής και του 

νεοφλοιού δημιουργεί ένα επεξηγηματικό εγκεφαλικό κύκλωμα που επεξηγεί την 

σημασία του συναισθήματος για την αποτελεσματική σκέψη,  τόσο για την λήψη ορθών 

αποφάσεων όσο και για την ορθή σκέψη (Damasio,1994). 

Τα σήματα των ισχυρών ερεθισμάτων όπως το άγχος και ο θυμός δημιουργούν 

δυνητικά νευρική στασιμότητα. Από αυτό προκύπτουν απόψεις περί μη καθαρής 

σκέψης όταν το άτομο είναι συναισθηματικά αναστατωμένο (Goleman,1995). Μελέτες 

σε ασθενείς με βλάβη στο κύκλωμα προμετωπιαίου – αμυγδαλής που δεν παρουσίαζαν 

μείωση νοητικού πηλίκου και είχαν ανέπαφη νοημοσύνη τους λάμβαναν 

καταστροφικές επιλογές σε εργασιακό και προσωπικό επίπεδο ενώ παρουσίαζαν 

δυσκολίες στην λήψη αποφάσεων. Η πρόσβαση στην συναισθηματική μάθηση 

θεωρήθηκε υπεύθυνη για αυτό καθώς οι ασθενείς ήταν αποκομμένοι από τη 

συναισθηματική μνήμη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ανάσυρση του νεοφλοιού δεν μπορεί  

να προκαλέσει τις αντιδράσεις που έχουν ταυτιστεί με το παρελθόν και όλα γίνονται 

γκρίζα και ουδέτερα. Θεωρείται λοιπόν ότι τα συναισθήματα είναι τυπικά απαραίτητα 

στη λήψη λογικών αποφάσεων.  

Υπάρχουν λοιπόν τουλάχιστον δύο διαφορετικά είδη νοημοσύνης, η λογική  και η 

συναισθηματική. Ο νους  δεν  μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς χωρίς τη 

συναισθηματική νοημοσύνη.  
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4. Νοημοσύνη 

Είναι κοινά αποδεκτό πώς η έννοια της νοημοσύνης είναι αντιληπτή από όλους ως η 

ικανότητα του ατόμου να αφομοιώνει νέες πληροφορίες, να επωφελείται από τις 

εμπειρίες του και να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις. Αποτελεί σύνθετη 

πνευματική λειτουργία με την οποία το άτομο προσλαμβάνει, κατανοεί και αντιδρά με 

λογικό τρόπο στα κάθε είδους αισθητηριακά, κινητικά και γλωσσικά ερεθίσματα και 

προβλήματα. Ο Alfred Binet (1905) ορίζει την νοημοσύνη ως η νοήμων σκέψη του 

ατόμου είναι η νοητική ικανότητα πραγματοποίησης κρίσεων και συνίσταται στα εξής 

τρία διακριτά στοιχεία: α. την ικανότητα καθοδήγησης της σκέψης, β. την ικανότητα 

προσαρμογής  και γ. την κριτική ικανότητα.  Για τον Wechsler D. (1939) η νοημοσύνη 

είναι ‘μια γενική και σύνθετη ικανότητα του ατόμου να ενεργεί με βάση τους 

σκοπούς που θέτει, να σκέπτεται με λογικό τρόπο και να ανταποκρίνεται στις 

εκάστοτε απαιτήσεις του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος που το 

περιστοιχίζει’. Ο Piaget (1970) όρισε την νοημοσύνη ως μια βασική λειτουργία της 

ζωής η οποία δίνει την δυνατότητα σε έναν οργανισμό να προσαρμόζεται στο 

περιβάλλον του. Σύμφωνα με τους Τομασίδη (1982), Hayes και συνεργάτες (1998), η 

νοημοσύνη ορίζεται ως ‘η ικανότητα προσαρμογής στο περιβάλλον’. Ως νοημοσύνη 

επίσης ορίζεται ‘η βιοψυχολογική ικανότητα να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες τις 

οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ένα πολιτισμικό χώρο, ώστε να λυθούν 

προβλήματα ή να δημιουργηθούν προϊόντα τα οποία έχουν αξία σε μια κουλτούρα’ 

(Goleman, 1998). Στοιχεία που την χαρακτηρίζουν είναι η διανόηση, η μάθηση, η 

συγκέντρωση, η προσαρμογή σε νέες άγνωστες καταστάσεις και σε πρωτότυπες 

συνθέσεις γνωστών στοιχείων, που ήδη κατέχει το άτομο και η ικανότητα αφηρημένης 

σκέψης που οδηγεί σε αποκρυπτογράφηση στοιχείων και ανάλυση συνθέσεων. Με 

βάση την έρευνά του όμως ο Neisser (1996) θεώρησε ότι η νοημοσύνη δεν σημαίνει το 

ίδιο πράγμα για όλους τους ανθρώπους. Ο Gardner (1983, 1998) διαφωνώντας με τους 

ψυχομετρικούς που προσπαθούν να περιγράψουν την νοημοσύνη με μια μόνο 

βαθμολογία αναπτύσσει την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης υποστηρίζοντας ότι οι 

άνθρωποι διαθέτουν τουλάχιστον επτά είδη νοημοσύνης όπως φαίνονται στο σχήμα 

που ακολουθεί. 
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IQ Δείκτης Νοημοσύνης 

Η έκταση των γνωστικών δυνατοτήτων των ανθρώπων μοιάζει να είναι απεριόριστη, 

συνεχώς εξελισσόμενη και διαρκώς μεταβαλλόμενη. Ο δείκτης νοημοσύνης ξεκίνησε 

για πρώτη φορά να μετριέται από τον ψυχολόγο Binet σε μια προσπάθεια να 

εντοπιστούν οι βραδύνους μαθητές. Στην διαδικασία μέτρησης ο Binet αξιολογούσε 

την διανοητική λειτουργία ενός παιδιού μετρώντας την νοητική ηλικία τους 

συγκρίνοντας την πραγματοποίηση λειτουργιών με αυτό που θεωρούνταν φυσιολογικό 

για την ηλικία και την δράση τους. Η λήψη μεμονωμένου αποτελέσματος για την 

αξιολόγηση του ατόμου σύντομα αμφισβητήθηκε για την ικανή περιγραφή της 

νοητικής επίδοσης του ανθρώπου. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην ποικιλία των 

δοκιμασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των τεστ νοημοσύνης που 

περιλάμβαναν ορισμούς λέξεων, εξαγωγή νοήματος από γραπτά κείμενα, απάντηση 

ερωτήσεων γενικών πληροφοριών, αναπαραγωγή σχημάτων από κομμάτια και την 

επίλυση αριθμητικών γρίφων. Η ανάγκη καθορισμού της νοημοσύνης ως 

μονοδιάσταστης ή πολυδιάσταστης ιδιότητας απαντάται με την διεξαγωγή μεγάλης 

πληθώρας νοητικών διεργασιών και στην συνέχεια ανάλυσης επιδόσεων με την χρήση 

στατιστικών μεθόδων επεξεργασίας που ονομάζεται ανάλυση παραγόντων.      

 Ο δείκτης νοημοσύνης ανάλογα με την ηλικία διαχωρίζεται σε παιδικό και ενήλικο IQ. 

Το παιδικό IQ προκύπτει από την πνευματική ηλικία ενός παιδιού ανοιγμένο στην 

σωματική ηλικία του και αυτό πολλαπλασιασμένο με το 100. Το ενήλικο IQ μετριέται 

ως η σπανιότητα μιας πνευματικής επίδοσης ενός ατόμου στο γενικό πληθυσμό. Ο όρος 

αυτός προσδιορίζεται από την απόσταση της επίδοσης IQ από τον μέσο όρο που είναι 

το IQ 100 και αυτό ακολουθώντας μια Γκαουσιανή κατανομή. Κάθε τεστ έχει τη δική 
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του κλίμακα αξιολόγησης. Τα συνηθέστερα τεστ είναι των Stanford-Binet (SB5) και 

Wechsler (WAIS-IV, WISC-V, 2008). Ανάλογα με το σκορ που επιτυγχάνει κάθε 

άτομο, βαθμολογείται αναλόγως και όπως εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πολλαπλή νοημοσύνη του Gardner   

Ο Gardner διαφωνεί με τους υπόλοιπους ψυχομετρικούς επειδή διαφωνεί με την 

περιγραφή της νοημοσύνης με μοναδική μέτρηση. Η θεωρία του Gardner που λέει ότι 

οι άνθρωποι παρουσιάζουν τουλάχιστον εφτά ξεχωριστές μορφές νοημοσύνης, η κάθε 

μια από τις οποίες συνδέεται με μια ξεχωριστή περιοχή του εγκεφάλου, και αρκετές 

από τις οποίες δεν μετριούνται από τα τεστ νοημοσύνης. Ως επιχείρημα για αυτές τις 

ιδέες ο Gardner προβάλει ως επιχείρημα το ότι αν τραυματιστεί μια συγκεκριμένη 

περιοχή του εγκεφάλου συνήθως επηρεάζεται μόνο μια ικανότητα αφήνοντας τις   

άλλες ανεπηρέαστες. Επιπλέον απόδειξη αποτελεί το ότι μερικά άτομα παρουσιάζουν 

εξαιρετική δεξιοτεχνία σε μια ικανότητα ενώ είναι αδύναμα σε κάποια άλλη. Τέλος, 

υποστηρίζει ότι διαφορετικά είδη νοημοσύνης οδηγούνται στην ωρίμανση 

ετεροχρονισμένα.  Παράδειγμα αποτελούν μεγάλου συνθέτες και αθλητές που 

εμφανίζουν το σπουδαίο ταλέντο από τα παιδικά τους χρόνια ενώ η νοημοσύνη της 

λογικό-μαθηματικής  συχνά καθυστερεί να εμφανιστεί. Συμπερασματικά, είναι 

λανθασμένη η μέθοδος αξιολόγησης ταλαντούχων ανθρώπων με μονοπαραγοντική 

μέθοδο αξιολόγησης. Οι πολλαπλές νοημοσύνες του Gardner χωρίζονται σε επτά 

κατηγορίες που είναι:    

1. Γλωσσική 
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Η ευαισθησία στο νόημα και τους ήχους των λέξεων, την δομή της γλώσσας και τους 

διάφορους τρόπους που η γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

2. Χωρική 

Η ικανότητα να αντιλαμβάνεται το άτομο με ακρίβεια οπτικές- χωρικές σχέσεις, να 

μετασχηματίζει αυτές τις σχέσεις, και να αναδημιουργεί τις όψεις της οπτικής εμπειρίας 

του παρά την απουσία των σχετικών ερεθισμάτων 

3. Λογική- μαθηματική 

Αφορά την ικανότητα χειρισμού και αντίληψης του ατόμου σχέσεις σε αφηρημένα 

συστήματα συμβόλων και να σκέφτεται λογικά κι συστηματικά κατά την αξιολόγηση 

των ιδεών του. 

 

4. Μουσική 

Είναι η ευαισθησία στο τονικό ύψος, τη μελωδία, ικανότητα του ατόμου να συνδυάζει 

φθόγγους και μουσικές φράσεις σε μεγαλύτερες ενότητες και να κατανοεί την 

εκφραστική πλευρά της μουσικής 

5. Σωματική- κιναισθητική  

Η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί επιδέξια το σώμα του για να εκφραστεί ή να 

επιτύχει στόχους, η ικανότητα να χειρίζεται αντικείμενα με επιδεξιότητα. 

6. Διαπροσωπική  

Η ικανότητα του ανθρώπου να ανακαλύπτει και να ανταποκρίνεται κατάλληλα στις 

διαθέσεις, στην ιδιοσυγκρασία, τα κίνητρα και τις προθέσεις των άλλων. 

7. Ενδοπροσωπική 

Η ευαισθησία του ατόμου στον εσωτερικό του κόσμο, αναγνώριση των προσωπικών 

δυνάμεων και αδυναμιών και η ικανότητα να χρησιμοποιεί πληροφορίες για τον εαυτό 

του για να συμπεριφέρεται προσαρμοστικά.  
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Μέτρηση Νοημοσύνης 

Αρχικά ο Binet και ο Simon δημιούργησαν τεστ νοημοσύνης που χαρακτήριζε την 

νοημοσύνη ενός παιδιού με μια μόνο βαθμολογία. Ο Terman Lewis από το 

Πανεπιστήμιο του Stanford αναθεώρησε την κλίμακα του Binet με στόχο την 

εφαρμογή της στην Αμερική γενόμενη γνωστή με την ονομασία Κλίμακα 

Νοημοσύνης Stanford- Binet. Η κλίμακα νοημοσύνης είναι σύγχρονος απόγονος των 

πρώτων επιτυχημένων τεστ νοημοσύνης το οποίο μετρά την γενική νοημοσύνη και 

τέσσερις ακόμα παράγοντες, τον λεκτικό συλλογισμό, τον ποσοτικό συλλογισμό, τον 

χωρικό συλλογισμό και την μνήμη βραχείας διάρκειας. Με το τεστ αυτό ο Terman 

χρησιμοποίησε μια αναλογία μέτρησης νοημοσύνης, ερχόμενος σε αντίθεση με τον 

Binet που είχε προτιμήσει την κατάταξη των παιδιών αναλογικά με την νοητική τους 

ηλικία, η οποία αναπτύχθηκε από τον Stern το 1912 και η οποία είναι γνωστή ως 

Δείκτης Νοημοσύνης ή IQ. Ο Δείκτης Νοημοσύνης IQ αποτελεί αριθμητικό μέτρο 

των επιδόσεων ενός ατόμου σε ένα τεστ νοημοσύνης ανάλογο με τις επιδόσεις άλλων 

εξεταζόμενων κα περιγράφεται με τον τύπο 𝐼𝑄 =
𝑁𝐻

𝑋𝐻
∙ 100 , όπου ΝΗ η νοητική ηλικία 

και ΧΗ η χρονολογική ηλικία. Φυσικά ακολούθησε αναθεωρημένη εκδοχή η οποία 

είναι ακόμα σε χρήση (Thorndike, Hagen & Sattler) το οποίο μετρά ικανότητες που 

θεωρούνται σημαντικές για την επιτυχία στην εκπαίδευση. 

Ο David Weschler έχει επινοήσει δυο τεστ νοημοσύνης. για παιδιά τα οποία χαίρουν 

ευρείας αποδοχής. Το τεστ Νοημοσύνης για παιδιά ΙΙΙ του Weschler (WISC-III) 

κατάλληλο για μαθητές ηλικίας 6 έως16 ετών και την Αναθεωρημένη κλίμακα 

νοημοσύνης προσχολικής και σχολικής ηλικίας του Weschler (WPPSI-R) 

σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών. Ο λόγος για την δημιουργία των τεστ 

αυτών ήταν η θεώρηση των προηγούμενων τεστ ως υπερφορτωμένα με θέματα που 

απαιτούσαν λεκτικές ικανότητες με αποτέλεσμα αυτό να θεωρείται διάκριση σε βάρος 

των παιδιών με γλωσσικά προβλήματα, προβλήματα βαρηκοΐας κά.  Οι κλίμακες του 

Weschler συμπεριέλαβαν λεκτικές υποερωτήσεις αλλά και μη λεκτικές ή ‘πρακτικές’ 

υποερωτήσεις. Οι νέες πρακτικές υποκλίμακες επέτρεψαν σε παιδιά από κάθε 

περιβάλλον να δείξουν τις διανοητικές τους ικανότητες ενώ παράλληλα 

αποκαλύφθηκαν αντιφάσεις σε νοητικές ικανότητες που μπορούσαν να αναγνωριστούν 

ως πρώτα σημάδια νευρολογικών προβλημάτων ή μαθησιακών διαταραχών. Νεότερες 

ακόμα προσεγγίσεις αποτελούν τα ομαδικά τεστ νοημοσύνης,  όπως τα Τεστ Lorge- 
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Thorndike, Τεστ αξιολόγησης σχολικής επίδοση (SAT) ή το Graduate Record 

Examination (GRE), και η Συστοιχία  Αξιολόγησης Παιδιών του Kaufman (K-

ABC). 

Προβλέψεις από τα τεστ Νοημοσύνης  

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τα τεστ IQ μετρούν διανοητικές επιδόσεις και όχι ικανότητες 

την χρονική περίοδο διεξαγωγής του τεστ. Κατά συνέπεια τα IQ τεστ αξιολογούνται 

ως αρκετά ικανοποιητικά στην πρόβλεψη των μαθησιακών επιδόσεων. Παιδιά με  

υψηλό IQ φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλότερες σχολικές επιδόσεις και 

συστηματικότερη παρακολούθησή του Brody (1997). Παρόλαυτά τα τεστ IQ και οι 

μετρήσεις των σχολικών επιδόσεων αντανακλούν γνώσεις και ικανότητες συλλογισμού 

που είναι πολιτισμικά οικίες. Οι έρευνες έχουν δείξει επανειλημμένα ότι ο καλύτερος 

παράγοντας πρόβλεψης των μελλοντικών βαθμών ενός μαθητής δεν είναι ένα τεστ IQ 

ή μια βαθμολογία τεστ σχολικών επιδόσεων αλλά περισσότερο οι πρότερες σχολικές 

επιδόσεις.  

Αντίστοιχα υπάρχει μια σαφής σχέση ανάμεσα στο IQ και την επαγγελματική 

κατάσταση. Γενικά, το μέσο IQ για ένα επάγγελμα αυξάνει όσο αυξάνει το κύρος του 

επαγγέλματος Gottfredson (1986). Στη σχέση αυτή συμβάλει η συσχέτιση του IQ με 

την εκπαίδευση. Παρόλαυτά ένας οξυδερκής Manager δεν θα βασιζόταν μονοδιάστατα 

σε βαθμολογία IQ για την πρόσληψη ή την προαγωγή κάποιου ατόμου. Η αναζήτηση 

στοιχείων πέρα του IQ επιβάλλεται από την διαφοροποίηση των ανθρώπων στην 

έμμεση ή πρακτική νοημοσύνη που είναι η ικανότητα του ατόμου να εκτιμά τα 

καθημερινά προβλήματα και να πραγματοποιεί τα απαιτούμενα βήματα για την 

επίλυσή τους- η οποία δεν σχετίζεται στενά με το IQ αλλά προβλέπει αρκετά αξιόπιστα 

την επαγγελματική επίδοση Sternberg & Al (1995). Επιπλέον, άλλοι παράγοντες όπως 

είναι οι προηγούμενες επαγγελματικές επιδόσεις, οι διαπροσωπικές ικανότητες, και η 

κινητοποίηση για την επιτυχία, είναι δυνητικά εξίσου, αν όχι περισσότερο, σημαντικοί 

με το IQ στην πρόβλεψη των μελλοντικών επαγγελματικών επιδόσεων (Neisser et Al 

1996).   
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Συναισθηματική Νοημοσύνη EQ  

Το συναίσθημα είναι κάτι το οποίο εμπεριέχει μαγεία. Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν 

την ερμηνεία του, πριν ασχοληθεί η επιστήμη με αυτό, χωρίς να καταλήξουν σε κάποιο 

συμπέρασμα. Στον δύσκολο δρόμο των συναισθημάτων, αρκετοί ερευνητές 

προσπάθησαν να δώσουν έναν ορισμό που να εξηγεί τα συναισθήματα με τρόπο ιδανικό, 

χωρίς επιτυχία.  

Ορισμοί 

Για το ιστορικό καλό, το 1990 οι Mayer and Salovey έδωσαν τον πρώτο 

αποτελεσματικό ορισμό της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπου ενδεικτικά ανέφεραν 

ότι η Συναισθηματική νοημοσύνη είναι:  

▪ η γνώση των ίδιων συναισθημάτων,  η γνώση των συναισθημάτων των 

ανθρώπων που σε περιβάλλουν και η αντίληψη της ορθής μεθόδου για την 

διαχείρισή τους 

▪ η γνώση του τι έχει ως αποτέλεσμα την ευτυχία στο εαυτό σου, η γνώση των 

παραγόντων που προκαλούν δυστυχία, και τον αμφίδρομο τρόπο με τον οποίο 

αυτά τα δυο μέρη αλληλοεπιδρούν .  

▪ Το συναισθηματικό γίγνεσθαι, η συναισθηματική αυτογνωσία , η ατομική 

ευαισθησία καθώς και οι διαχειριστικές ικανότητες του ατόμου είναι τα 

συστατικά που καθοδηγούν το άτομο στην μακροπρόθεσμη ευτυχία και 

επιβίωση. 

Μελετώντας τα συναισθήματα και μετά από χρόνια διερεύνησης, ανέπτυξαν έναν 

ακόμα ορισμό: 

‘Η συναισθηματική νοημοσύνη περικλείει την ικανότητα του ατόμου να 

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

να αναδύεις και να γεννά συναισθήματα όταν αυτά βοηθούν τη σκέψη, την ικανότητα 

να καταλαβαίνεις το συναίσθημα και την συναισθηματική γνώση, και την ικανότητα 

να ελέγχεις τα συναισθήματα ώστε να προωθεί την συναισθηματική και διανοητική 

ανάπτυξη’ 

Ο ερευνητής Reuven Baron (1997),  προσδιόρισε την συναισθηματική νοημοσύνη 

δίνοντας έναν ακόμα ορισμό: ‘Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελείται από μια 
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συστοιχία συναισθηματικών, προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

που επηρεάζουν την ικανότητα κάποιου, ώστε να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές 

του ανάγκες και απαιτήσεις με επιτυχία’.   

Ο πλέον σύγχρονος και γνωστός ορισμός διατυπώθηκε το 2000 από τον ψυχολόγο του 

Πανεπιστημίου του Harvard D. Goleman. Η συμβολή του είναι καθοριστικής σημασίας 

στην ευρεία αναγνώριση του όρου και την μεγάλη έκταση της χρήσης του. Η 

Συναισθηματική νοημοσύνη με βάση τον Goleman ορίζεται ως εξής:  

‘με τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη νοείται η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα 

δικά του συναισθήματα, να τα κατανοεί και να τα ελέγχει. Είναι επίσης η ικανότητα να 

κατανοεί και να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω του και να μπορεί 

να χειρίζεται αποτελεσματικά τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και τις 

διαπροσωπικές του σχέσεις’ D. Goleman, Η Συναισθηματική νοημοσύνη, (2000)  

Στην συνέχεια, ακολούθησε συνεργασία με τον Ελληνικής καταγωγής ερευνητή R. 

Boyatzis με αποτέλεσμα την διατύπωση του ακόλουθου ορισμού για την 

συναισθηματική νοημοσύνη που είναι ο πλέον επίκαιρος και αναθεωρημένος. ο 

ορισμός αυτός έχει ως εξής: 

‘Η Συναισθηματική νοημοσύνη παρατηρείται όταν ένα άτομο περιέχει τις ικανότητες 

που περιλαμβάνουν την αυτογνωσία, την αυτοδιαχείριση, την κοινωνική επίγνωση και 

τις κοινωνικές δεξιότητες στις σωστές στιγμές και με τους τρόπους ώστε να είναι 

αποτελεσματικό στην κάθε κατάσταση με επαρκή συχνότητα’. 

Μοντέλα Μέτρησης  

Ένα ακόμη μοντέλο αναπτύχθηκε από τους Mayer, Salovey και Caruso (2000) το οποίο 

παρατηρεί τα ακόλουθα στάδια Συναισθηματικής Νοημοσύνης:  

▪ Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων: Είναι το στάδιο στο οποίο γίνεται 

συνειδητοποίηση των προσωπικών συναισθημάτων, των συναισθημάτων των 

άλλων που συνοδεύεται από την ικανότητα τα συναισθήματα αυτά να 

εκφραστούν με ακρίβεια και ενσυναίσθηση. 

▪ Χρησιμοποίηση των συναισθημάτων για τη διευκόλυνση των νοητικών 

διεργασιών: Στο στάδιο αυτό το άτομο χρησιμοποιεί τα συναισθήματα ώστε 
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αυτά να συμβάλλουν στο να επικεντρωθεί το άτομο στα ουσιαστικά ζητήματα, 

διευκολύνουν την επιλογή και προωθούν την ευελιξία.  

▪ Γνώση συναισθημάτων: Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η γνώση των 

αιτιών που προκαλούν τα συναισθήματα, είναι εύκολο το να προβλεφθούν οι 

συνέπειές τους και να γίνει αρκούντως σύντομα αντιληπτή η εξέλιξής τους. 

▪ Διαχείριση συναισθημάτων: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την μάθηση που 

βασίζεται στον αναστοχασμό των συναισθημάτων, πραγματοποιείται 

διατήρηση της θετικής διάθεσης του ατόμου ενώ υπάρχει δυνατότητα 

αντιστροφής της αρνητικής διάθεσης και πραγματοποιείται διαχείριση των 

συναισθημάτων των άλλων.  

Οι Mayer, Salovey και Caruso (2000) με βάση το μοντέλο αυτό κατέληξαν στην 

ανάπτυξη ενός εργαλείου μέτρησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης που λέγεται 

τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης ή MSCEIT. Το τεστ αυτό αποτελεί βελτίωση του 

τεστ «πολυπαραγοντική κλίμακα της συναισθηματικής νοημοσύνης» (MEIS). Το τεστ 

αυτό στηρίζεται στο πλήθος των ορθών απαντήσεων του συμμετέχοντα γεγονός που 

έρχεται σε αντίθεση με τα περισσότερα παραδοσιακά τεστ νοημοσύνης. Το τεστ 

αποτελείται από τέσσερις (4) διαστάσεις την αντίληψη, την χρήση, την κατανόηση και 

την διαχείριση των συναισθημάτων ενώ αποτελείται από εκατό σαράντα ένα (141) 

στοιχεία. Το αποτέλεσμα του τεστ εκτιμά την ικανότητα του ατόμου να επιλύει 

συναισθηματικά προβλήματα. Το MSCEIT συγκρίνει επίσης το ταίριασμα των 

απαντήσεων του ερωτηθέντα με τις απαντήσεις του υπόλοιπου δείγματος, αλλά και με 

τις απαντήσεις που χαρακτηρίζονται ως ορθές από τους ειδικούς. 

Άλλο μοντέλο αποτελεί αυτό των Reuven, Baron το οποίο αποτελεί ένα ακόμη 

εργαλείο μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης το οποίο κατασκευάστηκε το 

1997 και ονομάζεται EQ-I (emotional quotient inventory). Το EQ-I ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από σχεδόν 135 προτάσεις, είναι κατάλληλο μόνο για ενήλικες και η 

προσεγγίσιμη ώρα ολοκλήρωσης είναι τα σαράντα πέντε λεπτά. Κάθε διερωτώμενος 

περνάει την δοκιμασία, δίνει απάντηση σε πέντε βαθμίδες αξιολόγησης, σε κλίμακα 

Likert  (όπου το ένα σημαίνει πολύ λίγο και το 5 αντιστοιχεί σε πάρα πολύ), και κάθε 

βαθμίδα αντιστοιχεί στις πέντε ικανότητες που παρουσιάζονται στο μοντέλο του 

Baron. Η κάθε ερώτηση εξετάζει την ικανότητα του συμμετέχοντα να τα βγάζει πέρα 
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στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις η αξιοπιστία του εργαλείου επαληθεύεται από 

τέσσερις δείκτες:  

▪ ο βαθμός παράλειψης, ο οποίος περιγράφει τις ερωτήσεις που έμειναν 

αναπάντητες 

▪ ο δείκτης ασυνέπειας, ο οποίος υπολογίζει το βαθμό ασυνέπειας των 

απαντήσεων όταν οι ερωτήσεις εξετάζουν το ίδιο θέμα  

▪ θετική εντύπωση, αφορά το κατά πόσο το άτομο έχει την τάση να δίνει ακραία 

θετικές απαντήσεις 

▪ αρνητική εντύπωση, αφορά το κατά πόσο το άτομο έχει την τάση να δίνει 

ακραία αρνητικές απαντήσεις  

Το 2003 μεταφράστηκε το EQ-I στα ελληνικά ενώ το μοντέλο μεταγλωττίστηκε σε 

σαράντα χώρες. Εφτά χρόνια αργότερα ο BarOn βασίστηκε στο παραπάνω μοντέλο 

μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης και ανέπτυξε ένα ακόμα μοντέλο το EQ-I 

YV το οποίο απευθύνεται σε ηλικίες από 7 έως 18 ετών.  

Στην ίδια φιλοσοφία κινείται και ένα ακόμα μοντέλο από το Daniel Goleman ο οποίος 

σε συνεργασία με τον R. Boyatzis δημιούργησαν δυο εργαλεία μέτρησης. Το πρώτο 

είναι η συναισθηματική ικανότητα καταγραφής ECI (ECI: Emotional Competency 

Inventory) η οποία είναι μέθοδος αξιολόγησης δεκαοχτώ δεξιοτήτων. Το εργαλείο αυτό 

δημιουργήθηκε το 1999 και χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα τα οποία είναι: 

▪ η αυτοδιαχείριση  

▪ η αυτοεπίγνωση 

▪ η διαχείριση σχέσεων και 

▪ η κοινωνική επίγνωση 

Το 2007 δημιουργήθηκε μια βελτιωμένη έκδοση του προηγούμενου τεστ η οποία 

αφορά την μέθοδο μέτρησης δώδεκα δεξιοτήτων. 

Με βάση τον ορισμό του Goleman για την συναισθηματική νοημοσύνη προκύπτουν 

πέντε συναισθηματικές δεξιότητες που εμπίπτουν στην σφαίρα επιρροής της 

αυτορρύθμισης. Αυτές είναι: 
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▪ αυτοέλεγχος. Με τον όρο αυτό περιγράφεται ο έλεγχος των δυσάρεστων 

συναισθημάτων και των παρορμήσεων του ατόμου.  

▪ αξιοπιστία. Με τον όρο αυτό περιγράφεται η διατήρηση των προτύπων, της 

εντιμότητας και της ακεραιότητας. 

▪ ευσυνειδησία. Ο όρος αυτό περιγράφει την ανάληψη της ευθύνης για την 

προσωπική απόδοση. 

▪ προσαρμοστικότητα. Ο όρος αυτός δείχνει την ευελιξία στην διαχείριση της 

αλλαγής. 

▪ καινοτομία. Με τον όρο αυτό προσδιορίζεται η άνεση με τις καινούριες ιδέες, 

προσεγγίσεις και πληροφορίες. 

Το κοινό χαρακτηριστικό των ανωτέρω αποτελεί η επιλογή. 

Διαφορά IQ και EQ 

Η διανοητική νοημοσύνη (IQ) και η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) είναι δύο 

διακριτά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, αλληλοσυνδεόμενα και 

αλληλοσυμπληρούμενα. Ο δείκτης IQ αφορά την αναλυτική, συνθετική και επαγωγική 

ικανότητα του ατόμου, ενώ ο δείκτης EQ σχετίζεται με τα συναισθήματα. Η διανοητική 

νοημοσύνη με βάση κάποιες μελέτες θεωρείται ως προκαθορισμένο χαρακτηριστικό 

του ανθρώπου από τη γέννησή του. Εξελίσσεται μέχρι κάποια ηλικία χωρίς μετά να 

επιδέχεται περαιτέρω βελτίωσης.  Η συναισθηματική νοημοσύνη από την άλλη είναι 

φαίνεται να είναι χαρακτηριστικό μπορεί να συνεχιστεί η ανάπτυξή του σε κάθε ηλικία 

Το IQ θα έλεγε κανείς ότι ελέγχει την λογική, ενώ το EQ το συναίσθημα τόσο απέναντι 

στον ίδιο μας τον εαυτό όσο και απέναντι στους άλλους. Το IQ έχει ελάχιστη σχέση με 

την αλληλεπίδραση του ατόμου με τους άλλους, ενώ το EQ επηρεάζει κυρίως αυτή την 

σχέση. Η διεκπεραίωση εργασιών μοιάζει να σχετίζεται άμεσα με το IQ, ενώ η 

διαχείριση σχέσεων απαιτεί το EQ.  
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Διοίκηση ανθρώπινου παράγοντα 

Εισαγωγή 

Η διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα αποτελεί πολυδιάστατή έννοια η επιτυχία της 

οποίας επανακαθορίζει τελικά, την συνολική απόδοση και επιτυχία μιας εταιρείας.  

Η έννοια διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει σαν ομπρέλα διαδικασίες 

όπως ο προγραμματισμός των ανθρωπίνων πόρων, η ανάλυση της εργασίας, η 

προσέλκυση υποψηφίων, η επιλογή υποψηφίων, η υποδοχή και ένταξη 

νεοπροσληφθέντων, η εκπαίδευση και ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων, η πολιτική και 

τα συστήματα αμοιβής εργαζομένων,  η αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζομένων κι 

ο κανονισμός της εργασίας-πειθαρχία και η διαχείριση παραπόνων. Άρα η διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων είναι το σύνολο ενεργειών, στρατηγικών και λειτουργικών, που 

πρέπει να γίνουν για να μπορεί η επιχείρηση να αποκτήσει, διατηρήσει κι αξιοποιήσει 

ικανούς εργαζόμενους που θα εκτελούν επιτυχώς και με παραγωγικό τρόπο το έργο 

τους. Η ανάπτυξη στρατηγικών ενεργειών περιλαμβάνει για παράδειγμα τον 

προγραμματισμό ανθρωπίνων πόρων που θα χρειαστούν ανάλογα με τις στρατηγικές 

που αναπτύσσει η εταιρεία για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών της.  Η 

ανάπτυξη λειτουργικών ενεργειών περιλαμβάνει δράσεις όπως η επιλογή υποψηφίων 

και η εκπαίδευσή τους ώστε αυτοί να μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες τις 

εταιρείας για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της.  

Η Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων αποτελεί ένα σύστημα στο οποίο μια σειρά 

εισερχομένων επιδέχεται σειρά διεργασιών μετατροπής οι οποίες καταλήγουν στις 

αντίστοιχες εκροές οι οποίες με την σειρά τους προκαλούν ανάδραση μέσα από τα 

αποτελέσματα που λαμβάνονται. Τα εισερχόμενα στο σύστημα αυτό αποτελούνται 

τόσο από τους παράγοντες που το ενεργοποιούν όσο και από τους παράγοντες που 

λειτουργούν ως περιορισμοί από το περιβάλλον. Στα εισερχόμενα καθοριστικό ρόλο 

παίζουν παράγοντες όπως το πλήθος των ατόμων, η εκπαίδευση που αυτά λαμβάνουν, 

οι ικανότητες των ατόμων, η πείρα τους, η προσωπικότητά τους και μια σειρά από άλλα 

χαρακτηριστικά ενώ όλα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο από τις υφιστάμενες συνθήκες, 

μέσα και δυνατότητες της επιχείρησης. Οι ενέργειες που αφορούν την διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης είναι αυτές που προκαλούν την μετατροπή των 

εισερχομένων σε εξερχόμενα. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό 

των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών σε πόρους, την προσέλκυση και επιλογή 
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του αναγκαίου προσωπικού,  την εκπαίδευση-ανάπτυξη των επιλεχθέντων ατόμων, την 

αξιολόγηση της προόδου τους, την ανταμοιβή και άλλες υποστηρικτικές δράσεις. Η 

παραπάνω ενέργειες μετατροπής οδηγούν στα εξερχόμενα του  συστήματος. Αυτά 

περιλαμβάνουν την Ποσοτική και Ποιοτική Απόδοση, που περιγράφει ουσιαστικά την 

συνολική  συνεισφορά του εργαζομένου στην κατεύθυνση της εκπλήρωση των σκοπών 

και των στόχων της εταιρείας. Περιλαμβάνει επίσης την δημιουργία ικανών και 

παρακινούμενων εργαζομένων. Σημαντικό εξερχόμενο αποτελεί και η ανάπτυξη/ 

εξέλιξη υφισταμένων εργαζομένων οι οποίοι έχουν καλές εργασιακές σχέσεις, 

παρουσιάζουν αυξημένη παραγωγικότητα και είναι ικανοί να επιτύχουν ακόμα και σε 

ειδικούς στόχους που θα τεθούν. 

Ιστορική αναδρομή 

Στο πέρασμα του χρόνου οι θεωρίες για την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων έχουν 

μεταβληθεί σημαντικά.  

Πριν το 1900 η εστίαση ήταν σε τεχνολογίες παραγωγής. Παρουσιάζονταν σημαντική 

αδιαφορία για τους εργαζομένους ενώ η τεχνική για την διοίκηση τους ήταν η 

εφαρμογή εξαιρετικά αυστηρών συστημάτων πειθαρχίας.  

Την περίοδο 1930 – 1940 ξεκινάει η δημιουργία συνδικάτων ενώ το βασικό μέλημα 

της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Η συνήθης 

αντιμετώπιση ήταν οι εργαζόμενοι να θεωρούνται αντίπαλοι και, καθώς οι γραμμές 

παραγωγής ήταν σε άνθιση, αυτό που αποζητούσε ο εργοδότης είναι ομαδική αύξηση 

απόδοσης. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές που εστίασαν σε 

προγράμματα επικοινωνίας υπαλλήλων, τεχνικές που εμποδίζουν τα συνδικάτα και 

βελτίωση συνθηκών για τις ομάδες εργαζομένων.  

Την περίοδο 1940 με 1950, μεταπολεμικά, τόσο  οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες, 

αποζητούσαν οικονομική ασφάλεια με αποτέλεσμα στις τεχνικές διοίκησης του 

ανθρώπινου δυναμικού  να προστεθούν προγράμματα συνταξιοδοτικά, πρόσθετων 

παροχών κλπ.  

Την επόμενη δεκαετία, 1950-1960, υπάρχει σιγά σιγά μια κοινωνική μεταστροφή όπου 

η κοινωνία εστιάζει περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις. Η αντίληψη για τους 

εργαζομένους αλλάζει και αυτή ως απόρροια των κοινωνικών ζυμώσεων με 
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αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται περισσότερες εκπαιδεύσεις κυρίως στους 

εργοδηγούς.  

Η τάση των προηγούμενων δυο δεκαετιών μεταφράζεται σε εστίαση στην ποιότητα της 

εργασιακής ζωής με αποτέλεσμα το 1970-1980 να υπάρχει η αντίληψη ότι όλοι οι 

εργαζόμενοι πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Ρυθμιστής εδώ έγινε και το 

κράτος με την εφαρμογή νομοθεσίας, την δημιουργία εγκυκλίων και την 

παρακολούθηση κανονισμών εργασίας.  

Από το 1990 έως σήμερα ακολούθησε ωρίμανση των προηγουμένων σταδίων και 

ολοκληρώθηκε η Παγκοσμιοποίηση της αγοράς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μεγάλο 

πλήθος αλλαγών σε μικρό χρονικό διάστημα καθώς οι επιχειρήσεις έπρεπε να 

αυξήσουν την παραγωγικότητα τους για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους 

σε αυτό το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή έφερε στο προσκήνιο 

την σημασία που έχει η διοίκηση των αλλαγών και ενίσχυση την αντίληψη ότι οι 

εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να ακολουθήσουν στις αλλαγές αυτές δεχόμενοι 

ίσως και νέες μορφές ευέλικτης απασχόλησης. Για να υλοποιηθεί αυτό αξιοποιήθηκαν 

τεχνικές επανεκπαίδευσης, εφαρμόστηκαν μοντέλα διοίκησης ολικής ποιότητας, 

ενισχύθηκε η οργανωσιακή μάθηση και αναδείχθηκε η ανάγκη για συναισθηματικά 

ώριμους εργαζομένους και οργανισμούς. 

Επιλογή Υποψηφίων 

Η επιλογή των υποψηφίων είναι η διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών και 

αξιολόγησης υποψηφίων για την επιλογή των πλέον κατάλληλων για συγκεκριμένες 

θέσεις εργασίας. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει για να προσληφθεί ένα νέος 

εργαζόμενος, για να προαχθεί ή να μετατεθεί ένας υφιστάμενος εργαζόμενος, αλλά και 

για να γίνει επιλογή για κάποια θέση υψηλότερων απαιτήσεων. Το προσωπικό με βάση 

το πυραμιδωτό μοντέλο διοίκησης χωρίζεται συνήθως σε εκτελεστικό, εποπτικό και 

διευθυντικό. Για να γίνει η επιλογή του πρέπει να αξιολογηθούν πνευματικά, 

προσωπικά, διοικητικά και ηγετικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου αλλά και οι 

ικανότητες του στη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων. Τα εργαλεία που έχει στην 

διάθεσή της η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων για την επιλογή συνήθως περιορίζονται σε 

αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψηφίου, έντυπη αίτηση απασχόλησης,  

συνέντευξη, συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες ή άλλες συστάσεις 
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και σειρά από διάφορες δοκιμασίες (Τεστ).  Από τα εργαλεία αυτά πρέπει κανείς να 

καταλάβει αν ο εργαζόμενος διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την 

ιδανική κάλυψη της θέσης.  

Η αξιολόγηση  ενός βιογραφικού παρέχει περισσότερες πληροφορίες από το 

περιεχόμενο του. Τα προσωπικά στοιχεία, οι επαγγελματικοί στόχοι, η εμπειρία 

(Πωλήσεις, Διοίκηση, Επικοινωνία) σε διάφορους τομείς και η  αποδεδειγμένη 

προϋπηρεσία, σπουδές ή εκπαίδευση που έχουν παρακολουθήσει, επιμόρφωση που 

έχει ληφθεί (ειδικά πτυχία, συνέδρια, σεμινάρια), ξένες γλώσσες που γνωρίζει είναι τα 

αντικειμενικά στοιχεία που συνήθως συνθέτουν το βιογραφικό σημείωμα.  Η 

κοινωνική δραστηριότητα, τα ενδιαφέροντα και οι συστάσεις είναι στοιχεία που 

συμπληρώνουν κάπως τον καμβά του υποψηφίου. Η γενική εικόνα του αρχείου που 

έχει επιλέξει ο υποψήφιος για να παρουσιάσει τον εαυτό σε συνδυασμό με την 

αρχιτεκτονική του και την έκταση σε σελίδες που έχει επιλέξει για να παρουσιάσει τον 

εαυτό του δίνουν στοιχεία για τον χαρακτήρα του. Απροσεξίες στην παρουσίαση του 

και το περιεχόμενο ή προσοχή σε λεπτομέρειες όπως ο χρωματικός τόνος δίνουν την 

δυνατότητα να αποκτηθεί μια πρώτη ιδέα για τον αποστολέα του.  

Η συνέντευξη είναι το μέσο που καθορίζει στο μεγαλύτερο βαθμό την επιλογή του 

υποψηφίου. Ανάλογα με την θέση εργασίας και τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου που 

αναζητάτε υπάρχουν οι ακόλουθοι, μη εξαντλητικοί, τύποι συνεντεύξεων: 

▪ Μη σχεδιασμένη (ή ελεύθερη) συνέντευξη  

▪ Τυπική ή σχεδιασμένη ή δομημένη συνέντευξη  

▪ Συνέντευξη ανάλυσης υποθετικής συμπεριφοράς  

▪ Συνέντευξη ανάλυσης πραγματικής συμπεριφοράς 

▪ Συνέντευξη από επιτροπή  

▪ Τηλεφωνική συνέντευξη  

▪ Συνέντευξη ψυχολογικής πίεσης 

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης και για την καλύτερη αξιολόγηση του υποψηφίου 

μπορεί να γίνει σειρά δοκιμασιών (τεστ) για να διερευνηθούν δεξιότητες, 

προσωπικότητα και άλλα χαρακτηριστικά του υποψηφίου. Μερικά από τα τεστ που 

έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία  είναι: 
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▪ Τεστ νοημοσύνης  

▪ Τεστ γνώσεων για την εργασία  

▪ Τεστ εκτέλεσης εργασίας  

▪ Τεστ μαθησιακής ικανότητας  

▪ Τεστ προσωπικότητας  

▪ Τεστ ενδιαφερόντων  

▪ Κέντρα αξιολόγησης  

▪ Ανάλυση γραφικού χαρακτήρα  

▪ Ανιχνευτής αλήθειας  

▪ Τεστ τιμιότητας και ακεραιότητας (χαρακτήρας) 

Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων 

Η αξιολόγηση της απόδοσης ενός εργαζομένου είναι η διαδικασία με την οποία 

υπολογίζεται ή μετριέται το πόσο καλά ή όχι ο κάθε εργαζόμενος εκτελεί το έργο του, 

σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων. 

Η εργασιακή απόδοση του εργαζομένου συνήθως θεωρείται το αποτέλεσμα του 

συνδυασμού των ικανοτήτων του εργαζομένου, με την προθυμία του να υλοποιήσει 

πράγματα και τις ευκαιρίες που του δίνονται για να το κάνει αυτό.  

Η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελείται από τρία στάδια. Το στάδιο στο οποίο 

γίνεται προσδιορισμός του έργου που καλείται ο εργαζόμενος να υλοποιήσει. Στο 

στάδιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή του έργου, των επιθυμητών στόχων που 

καλείται ο εργαζόμενος να επιτύχει και το επιθυμητό επίπεδο απόδοσης. Ακολουθεί η 

συστηματική εκτίμηση της απόδοσης και ολοκληρώνεται με την επαναπληροφόρησης 

του εργαζομένου. Πρόκειται δηλαδή για διαδικασία συλλογής πληροφοριών και 

δεδομένων και αξιολόγησης τους. Το πλαίσιο των στόχων κι αναγκών της επιχείρησης 

είναι το περίγραμμα αυτή της αξιολόγησης. Ακολουθεί στην συνέχεια ενημέρωση των 

εργαζομένων– αξιολογούμενων και των στελεχών ώστε να ληφθούν κατάλληλες 

αποφάσεις που στόχο θα έχουν την συνεχή βελτίωση της απόδοσης. 

Μέθοδοι αξιολόγησης που έχουν βρεθεί στην βιβλιογραφία με βάση τα 

χαρακτηριστικά είναι: 

▪ Μέθοδος αφηγηματικής έκθεσης 
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▪ Μέθοδος υποχρεωτικής επιλογής  

▪ Αξιολόγηση από ειδικό  

▪ Μέθοδος διαγραμματικής κλίμακας  

▪ Μέθοδος της απλής κατάταξης  

▪ Μέθοδος της εναλλάξ κατάταξης  

▪ Μέθοδος της κατανομής βαθμών  

▪ Μέθοδος σύγκρισης ζευγαριών  

▪ Μέθοδος υποχρεωτικής διασποράς 

Μέθοδοι αξιολόγησης που έχουν βρεθεί στην βιβλιογραφία με βάση τη συμπεριφορά 

είναι: 

▪ Μέθοδος του καταλόγου ελέγχου  

▪ Μέθοδος του σταθμισμένου καταλόγου ελέγχου  

▪ Μέθοδος κρίσιμων περιστατικών  

▪ Μέθοδοι μέτρησης της συμπεριφοράς 

Μέθοδοι αξιολόγησης που έχουν βρεθεί στην βιβλιογραφία με βάση τα αποτελέσματα 

είναι: 

▪ Μέτρηση παραγωγικότητας  

▪ Διοίκηση δια αντικειμενικών στόχων 

Μέθοδοι αξιολόγησης που έχουν βρεθεί στην βιβλιογραφία με βάση τις  δυνατότητες 

είναι: 

▪ Ψυχολογική αξιολόγηση  

▪ Κέντρα αξιολόγησης 

 

Εξετάζοντας την ατομική εξίσωση απόδοσης σε βάθος γίνεται αναγκαία η κατανόηση 

των τριών συνιστωσών, των ατομικών χαρακτηριστικών,  της εργασιακής προσπάθειας 

και της οργανωσιακής υποστήριξης.  
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Ατομικά χαρακτηριστικά 

Η προσωπικότητα ενός ανθρώπου συνήθως περιγράφεται είτε ως ο χαρακτηριστικός 

τρόπος που σκέπτεται, αισθάνεται και συμπεριφέρεται ένα άτομο είτε ως τα 

χαρακτηριστικά έμφυτα ή επίκτητα που παρατηρούνται στις σχέσεις του ατόμου με το 

περιβάλλον. Χαρακτηριστικά που προσδίδονται στην προσωπικότητα του ανθρώπου 

και είναι άκρως επιθυμητά σε έναν εργαζόμενο είναι έννοιες όπως η ετοιμότητα, 

πρωτοτυπία, δημιουργικότητα, διάθεση για καινοτομία, ακεραιότητα,  αυτοπεποίθηση, 

διάθεση για επίτευξη, ανάληψη ευθύνης, φιλικότητα,  προσαρμοστικότητα, 

εντιμότητα, ηθικότητα, φιλοδοξία, φαντασία, θάρρος.  

Με βάση τους Hellriegel, Slocum and Woodman η προσωπικότητα αποτελείται από 

πέντε βασικούς δομικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι προσαρμοστικότητα, 

κοινωνικότητα, ευσυνειδησία, προσήνεια και ευρύτητα πνεύματος. Η 

προσαρμοστικότητα στην έκφραση της μπορεί να κινηθεί από έναν εξαιρετικά 

σταθερό, αποτελεσματικό και βέβαιο για το αποτέλεσμα άνθρωπο έως έναν νευρικό, 

κακόκεφο αμφισβητία. Η κοινωνικότητα με την σειρά της   εκτείνεται από μια αγελαία, 

ενεργητική προσωπικότητα με έντονη δραματοποίηση των καταστάσεων έως έναν 

ντροπαλό, μη δογματικό. Μοναχικό άνθρωπο. Η ευσυνειδησία μπορεί να εκταθεί από 

μια τακτική, ακριβή, αξιόπιστη και δραστήρια προσωπικότητα έως ια παρορμητική, 

ανεύθυνη και απρόσεχτη προσωπικότητα. Η προσήνεια μπορεί να εκφραστεί  από μια 

ζεστή, διακριτική και ευγενική προσωπικότητα έως μια αγενή, ψυχρή και ανεξάρτητη. 

Τέλος η ευρύτητα πνεύματος μπορεί να κινηθεί από το άκρο του επινοητικού, 

περίεργου και εφευρετικού ανθρώπου έως το άκρο του βαρετού, πεζού και χωρίς 

φαντασία ανθρώπου. 

Τα άτομα διαφέρουν έναντι των ομάδων ως προς τα ακόλουθα στοιχεία: 

▪ Συμπεριφορά 

▪ Συνεισφορά/ απόδοση 

▪ Ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών 

▪ Αντιμετώπιση αλλαγών  

▪ Παραγωγή ιδεών 

▪ Υλοποίηση αποφάσεων 
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Ομάδα 

Η ομάδα είναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων που έχουν τα άτομα μεταξύ τους, 

οντότητες με διαφορετική προσωπικότητα, αισθήματα, αντίληψη για την οργάνωση και 

του ρόλους μέσα στην ομάδα. Όλοι μαζί όμως έχουν κοινούς στόχους.  

  Μια αποτελεσματική ομάδα χαρακτηρίζεται από τον κοινό στόχο των μελών της. 

Κάθε μέλος όμως βρίσκει μέσα στην ομάδα χώρο για προσωπική ανάπτυξη. Η καλή 

επικοινωνία είναι το βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων ενώ η απαραίτητη 

ισορροπία  ανάμεσα στην συνεργασία και την αυτονομία επιτυγχάνεται με την καλή 

κατανομή ρόλων. Τα παραπάνω οδηγούν στην κατάδειξη της αποτελεσματικής ηγεσίας 

ως στοιχείο απαραίτητο για την υλοποίησή τους. 

Οι διάφοροι τύποι ομάδων είναι τυπικές, άτυπες και αυτοδιοικούμενες. Οι τυπικές 

ομάδες χωρίζονται σε κάθετες, οριζόντιες κα ειδικού σκοπού. Οι Αυτοδιοικούμενες σε 

επίλυσης προβλημάτων, εκτέλεσης σημαντικού έργου και εν δυνάμει ή εικονική 

ομάδα. 

Μια τυπική ομάδα δημιουργείται συνήθως για να καλύψει τις ανάγκες του 

οργανισμού. Είναι προσανατολισμένες σε ένα συγκεκριμένο έργο και έχουν 

καθορισμένη ιεραρχική  δομή. Στην ομάδα αυτή το δικαίωμα των εντολών επιβάλλεται 

από αυτόν που έχει συνήθως επιλέξει ο οργανισμός ενώ η δράση της ομάδας  κινείται 

συνήθως γύρω από ένα συγκεκριμένο σύνολο δραστηριοτήτων.  

Ο σχηματισμός μιας ομάδας περνάει από διάφορα στάδια ανάπτυξης. Καταρχάς, τα 

μέλη αναγνωρίζονται μεταξύ τους ως μέλη της ίδιας ομάδας. Αποσαφηνίζονται οι 

ρόλοι και επιλύονται διαφορές και συγκρούσεις που μπορεί να έχουν αναπτυχθεί. 

Ακολουθεί έτσι η αποδοχή ρόλων και προτύπων και συνήθως δημιουργείται η δομή με 

την οποία η ομάδα θα λειτουργεί. Τέλος, η ομάδα ξεκινάει να λειτουργεί συλλογικά, 

κάνοντας κοινή προσπάθεια, αφοσιωμένη για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.  

Αλλαγή 

Η αλλαγή είναι η δημιουργούμενη συνθήκη πραγμάτων λόγω μετάβασης από μια 

δεδομένη κατάσταση σε μια καινούρια. Η διαχείρισή της αποτελεί από τα στοιχήματα 

των σύγχρονων επιχειρήσεων. Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, υγείας ασφάλειας και 

περιβάλλοντος εστιάζουν σε αυτό ως μείζονος σημασίας. Οι βασικοί τύποι αντίστασης 
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στην αλλαγή είναι λογική αντίσταση, ψυχολογική αντίσταση και κοινωνιολογική 

αντίσταση.  Ανάλογα με την συναισθηματική ωριμότητα του ατόμου διαφοροποιείται 

η στάση και η συμπεριφορά του ατόμου στην αλλαγή. 
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5. Μεθοδολογία έρευνας 

Σκοπός- Στόχος  

Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι να μελετηθεί η Συναισθηματική Νοημοσύνη 

εργαζομένων διαφόρων φύλων και ηλικιών με διάφορα επίπεδα εργασιακής εμπειρίας 

και να εξετασθεί πως αυτό επηρεάζει την απόδοσή τους. 

Τελικός στόχος είναι να αξιοποιηθεί η συναισθηματική νοημοσύνη στην διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από εργαλεία που βοηθούν στον προσδιορισμό της 

συναισθηματικής νοημοσύνης του οργανισμού. 

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν δυο ερωτηματολόγια αυτό-αξιολόγησης. Το ένα 

ερωτηματολόγιο είναι των Schutte, Maluuff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden & 

Dornheim (SEI) ενώ το άλλο είναι των Goleman, Boyatzis & Rhee (ECI). Επιλέχθηκαν 

ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης αντί για ερωτηματολόγια δραστηριοτήτων κυρίως 

λόγω της της έκτασης τους και κατά συνέπεια την απαίτηση για αυξημένο χρόνο 

συμπλήρωσης από τους συμμετέχοντες.  

Το ερωτηματολόγιο SEI επιλέχθηκε για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που δίνει. 

Υπάρχει πληθώρα ερευνών που έχουν αξιολογήσει την αξιοπιστία του με αποτέλεσμα  

να θεωρείται μια έγκυρη επιλογή. Αποτελέσματα που έχουν συλλεχθεί με την χρήση 

του έχουν συγκριθεί με άλλα ερωτηματολόγια που αξιολογούν δεδομένες δεξιότητες 

και τα αποτελέσματα είναι συσχετισμένα και απευθείας συγκρινόμενα.  

Το ερωτηματολόγιο ECI επιλέχθηκε για την στόχευσή του στην μέτρηση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στον εργασιακό χώρο. Έχει μεν χρησιμοποιηθεί σε  

λιγότερες μελέτες αλλά υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης της αξιοπιστίας του μέσα 

από την σύγκριση με το ερωτηματολόγιο SEI.   

Ερευνητικά ερωτήματα 

 Για να επιτευχθεί αυτό διατυπώνονται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  

Υπόθεση 1: Τα δυο ερωτηματολόγια είναι έγκυρα για την μέτρηση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον  
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Υπόθεση 2 : Η συναισθηματική νοημοσύνη των γυναικών είναι μεγαλύτερη από αυτή 

των ανδρών 

Υπόθεση 3: Η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζεται θετικά από την εργασιακή 

εμπειρία.   

Υπόθεση 4:  Η επιμόρφωση γύρω από την Συναισθηματική Νοημοσύνη επηρεάζει 

θετικά το επίπεδο της Συναισθηματικής  Νοημοσύνης του εργαζομένου 

Πληθυσμός  

Οι συμμετέχοντες είναι άνδρες (Ν=42) και γυναίκες (Ν=68), διαφόρων ηλικιών 

(ηλικιακά γκρουπ 18-25 έως και άνω των 56), Είναι όλοι εργαζόμενοι με εμπειρία που 

ποικίλει από χρονικά διαστήματα 0-5 έτη έως και άνω των 31 έτη. Όλοι οι 

συμμετέχοντες είναι εθελοντές. Ζητήθηκαν στοιχεία ώστε να μπορεί να γίνει 

ανατροφοδότησή τους με τα αποτελέσματα.     

Φύλο  

Οι 110 συμμετέχοντες αποτελούνται από 42 άνδρες το οποίο αποτελεί το 38,2 % και 

από 68 γυναίκες που αποτελούν το 61,8 %.  

Διάγραμμα 1 Φύλο 

 

Χρονική Απασχόληση 

Η χρονική απασχόληση χωρίζεται σε επτά διαστήματα με διάρκεια επαγγελματικής 

απασχόλησης τα 5 έτη. Η επιλογή αυτή έγινε για την διευκόλυνση της επεξεργασίας 

των αποτελεσμάτων και οδήγησε στα χρονικά διαστήματα ο έως 5 έτη, 6 έως 10  έτη, 

11 έως 15 έτη, 16 έως 20 έτη, 21 έως 25 έτη 26 έως 30  έτη και πάν από 31 έτη. 
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Επαγγελματική εμπειρία από 0 έως 5 έτη είχαν 25 άτομα δηλαδή το 22,7 %, από 6 έως 

10 έτη είχαν τα 25 άτομα δηλαδή το 22,7 %, από 11 έως 15 έτη είχαν τα 18 άτομα 

δηλαδή το 16,4%, από 16 έως 20 έτη είχαν 24 άτομα δηλαδή 21,8 %, από 21 έως 25 

έτη είχαν 11 άτομα δηλαδή το 10 %, από 26 έως 30 έτη είχαν 4 άτομα δηλαδή το 3,6 

% και από 31 έτη και πάνω είχαν 3 άτομα δηλαδή το 2,7 %.  

Η κατανομή αυτή μοιράζει κανονικά το πλήθος των συμμετεχόντων στην έρευνα για 

τις πενταετίες έως και τα 20 έτη ενώ από τα 20 έτη και πάνω υπάρχει μικρότερη 

συμμετοχή. Αυτό εξηγείται κυρίως από την μικρή εξοικείωση που έχουν άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας που συνήθως έχουν και την μεγαλύτερη εμπειρία.          

Διάγραμμα 2 Χρονικό Διάστημα Εργασιακής Απασχόλησης 

 

Ηλικία 

Η ηλικία χωρίζεται σε 5 διαστήματα με κατανομή που φέρνει αντιστοιχία με τις 

εργασιακές ηλικιακές περιόδους των ανθρώπων.  Τα διαστήματα αυτά είναι 18 έως 25 

ετών, 26 έως 35 ετών, 36 έως 45 ετών, 46 έως 55 ετών και άνω των 56 ετών. 

Ηλικία από 18 έως 25 ετών έχουν 12 άτομα δηλαδή το 10,9 % του πληθυσμού. Ηλικία 

από 26 έως 35 ετών έχουν 51 άτομα δηλαδή το 46,4 % του πληθυσμού. Ηλικία από 36 

έως 45 ετών έχουν 29 άτομα δηλαδή 26,4%. Ηλικία από 46 έως 55 ετών έχουν 15 

δηλαδή 13,6 %. Ηλικία άνω των 56 ετών έχουν 3 άτομα δηλαδή 2,7 %. 
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Διάγραμμα 3 Ηλικία 

 

Γνώση όρου Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Ο συνολικός πληθυσμός των 110 ατόμων ρωτήθηκε αν έχει ακούσει τον όρο 

συναισθηματική νοημοσύνη. Από τα 110 άτομα τα 99 άτομα δηλαδή το 90 % έχει 

ακούσει ξανά τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη ενώ το τα 11 άτομα δηλαδή το 10 

% δεν έχει ακούσει ξανά τον όρο αυτό. 

Διάγραμμα 4 Γνώση Όρου EQ 

 

Παρακολούθηση σεμιναρίου περί Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Ο συνολικός πληθυσμός ρωτήθηκε αν έχει παρακολουθήσει οποιουδήποτε είδους 

σεμινάριο/ πρόγραμμα/ ημερίδα σχετικό με την Συναισθηματική Νοημοσύνη. Η 

ερώτηση αυτή στοχεύει στο να διερευνηθεί η προέλευση της γνώσης του όρου και 

κυρίως το εάν προέρχεται από δομημένη πληροφορία και γνώση. 
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Από τον πληθυσμό των 110 ατόμων μόλις τα 32 άτομα έχουν παρακολουθήσει κάτι 

σχετικό δηλαδή το 29,1 % ενώ τα 78 άτομα, δηλαδή το 70,9 % απάντησαν Όχι. Αυτό 

σημαίνει ότι η κυρίως πηγή πληροφόρησης των περισσοτέρων δεν είναι κάποιο 

δομημένο σεμινάριο αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει αποκτήσει 

πληροφόρηση από προσωπικά κανάλια.   

Διάγραμμα 5 Παρακολούθηση Σεμιναρίου EQ 

 

Μέθοδος δειγματοληψίας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου με την χρήση ερωτηματολογίου που 

σχεδιάστηκε στις φόρμες Google Forms και έγινε επώνυμα. Η αποστολή του 

ερωτηματολογίου έγινε σε ανθρώπους που γνώριζαν τον δημιουργό του και υπήρχε 

εμπιστοσύνη και εχεμύθεια. Ο χρόνος συλλογής των ερωτηματολογίων ήταν 90 ημέρες 

κατά το χρονικό διάστημα Μάιος έως και Αύγουστο κατά το οποίο υπήρξε αυξημένη 

δυσκολία λόγω αρχικά της πανδημίας και στην συνέχεια των καλοκαιρινών αδειών. 

Ερευνητικό εργαλείο 

Το ερευνητικό εργαλείο που έχει επιλεγεί είναι το Google Forms.  

Η επιλογή έγινε με κριτήριο ότι είναι ένα δωρεάν μέσο που παρέχεται από την Google 

με πληθώρα πλεονεκτημάτων. Επιτρέπει την ταχύτατη δημιουργία ερωτηματολογίων 

για την διερεύνηση ερευνητικών ερωτημάτων σε μεγάλο πλήθος ατόμων. Η αποστολή 

μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε μέσου κοινωνικής 

δικτύωσης μέσω ειδικού συνδέσμου που μπορεί να δημιουργηθεί. Η ευχερής χρήση 

του από κάθε ηλεκτρονικό μέσο, συμπεριλαμβανομένου του κινητού, επιτρέπει την 
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συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ακόμα και από ερωτηθέντες που δεν βρίσκονται 

στο σπίτι ή το γραφείο, αυξάνοντας την συμμετοχή στην έρευνα. Επιτρέπει την 

προσθήκη κειμένου και την δημιουργία ερωτήσεων ανοιχτών, κλειστών, πολλαπλής 

επιλογής ή με διαβάθμιση Likert επιτρέποντας την δομημένη συλλογή στοιχείων. Η 

συλλογή των δεδομένων είναι εύκολη και εύκολα επεξεργάσιμη καθώς τα δεδομένα 

μπορούν να εξαχθούν σε υπολογιστικά φύλλα Excel ή ακόμα και σε .csv.   

Το μοναδικό αρνητικό του εργαλείου Google Forms είναι ή επί της αρχής ηλεκτρονική 

χρήση του. Αυτό θεωρητικά περιορίζει την έρευνα σε χρήστες που έχουν δυνατότητα 

χρήσης ηλεκτρονικών μέσων και δεξιότητες αξιοποίησης αυτών. Πρακτικά, στην 

παρούσα έρευνα ο περιορισμός αυτός θεωρήθηκε αμελητέας επιρροής. Καταρχήν γιατί 

το 2018 το 76 % των νοικοκυριών είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Ελλάδα. Αυτό 

σημαίνει ότι η πιθανότητα κάποιος να μην έχει το περιθώριο της συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου είναι μικρή. Επίσης, οι ερωτηθέντες αποτελούν εργαζομένους που 

οι περισσότεροι χρησιμοποιούν υπολογιστή στην εργασία άρα έχουν τεχνικά την 

δυνατότητα και φυσικά την γνώση να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό. 

Συνυπολογίζεται, επίσης, ότι οι περισσότεροι στην Ελλάδα διαθέτουν smartphone 

γεγονός που διευκολύνει ακόμα περισσότερο την συμμετοχή στην έρευνα. Τέλος, 

υπήρχε πάντα η δυνατότητα εκτύπωσης και χειρόγραφής συμπλήρωσης την οποία θα 

ακολουθούσε η χειρόγραφη καταχώριση των αποτελεσμάτων.          
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6. Αποτελέσματα 

Πρώτο Ερωτηματολόγιο για τα χαρακτηριστικά της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης (Self-report Emotional Intelligence, SEI) 

 

Ερώτηση 1 

Η πρώτη ερώτηση διερευνά την ικανότητα των συμμετεχόντων να αναγνωρίζουν πότε 

πρέπει να μιλήσουν σχετικά με τα προσωπικά τους προβλήματα σε άλλους. Τρία (3) 

άτομα (2,7 %) απάντησαν ότι δεν λειτουργούν ποτέ με αυτό τον τρόπο και δεν ξέρουν 

πότε να μοιράζονται τα προσωπικά τους προβλήματα. Πέντε (5) άτομα (4,5 %) 

απάντησαν ότι σπάνια γνωρίζουν πότε να μοιράζονται τα προσωπικά προβλήματά 

τους. Δεκαεπτά (17) άτομα (15,5 %) απάντησαν ότι μερικές φορές μόνο γνωρίζουν 

πότε να μοιράζονται τα  προβλήματά τους. Πενήντα (50) άτομα (45,5 %) γνωρίζουν 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πότε να μοιραστούν τα προσωπικά τους 

προβλήματα. Τριάντα τρία (33) άτομα (30 %) γνωρίζουν πάντα πότε να μιλήσουν για 

τα προσωπικά τους προβλήματα. Δυο (2) άτομα (1,8 %) υποστηρίζουν ότι δεν 

γνωρίζουν αν η φράση ισχύει για αυτούς καθώς δεν έχουν βρεθεί σε παρόμοια 

κατάσταση. Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι το 75,5 % των συμμετεχόντων 

νιώθουν ότι γνωρίζουν πότε να μιλήσουν για τα προσωπικά τους προβλήματα.    

 

Διάγραμμα 6- SEI  Ερώτηση 1 

Ερώτηση 2 

Η δεύτερη ερώτηση εξετάζει αν οι συμμετέχοντες μπορούν να ανασύρουν αναμνήσεις 

από εμπόδια που έχουν υπερπηδήσει στο παρελθόν για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις 
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του παρόντος. Ένα (1) άτομο (0,9 %) δήλωσε ότι ποτέ δεν λειτουργεί με αυτό τον 

τρόπο. Επτά (7) άτομα (6,4 %) θεωρεί ότι σπάνια ανασύρει αναμνήσεις. Δεκαέξι (16) 

άτομα (14,5 %) θεωρούν ότι μόνο μερικές φορές λειτουργούν με αυτό τον τρόπο για 

να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Πενήντα (50) άτομα (45,5 %) θεωρούν ότι στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων λειτουργούν έτσι. Τριάντα πέντε (35) άτομα (31,8 %) 

θεωρούν ότι σε κάθε εμπόδιο που συναντούν επανεξετάζουν μνήμες του παρελθόντος. 

Ένα (1) άτομο (0,9 %) δεν είχε μέχρι τώρα την ευκαιρία να το διαπιστώσει.  

 

Διάγραμμα 7- SEI  Ερώτηση 2 

 

Ερώτηση 3 

Η τρίτη ερώτηση εξετάζει την πεποίθηση του ατόμου σχετικά με την επιτυχία που θα 

έχει στην πληθώρα των αντικειμένων με τα οποία ασχολείται. Δεν υπήρξε άτομο που 

να θεώρησε ότι δεν γνωρίζει πως λειτουργεί σε αυτή την ερώτηση ή ότι δεν είχε μέχρι 

τώρα την ευκαιρία να το διαπιστώσει. Ένα (1) άτομο (0,9 %) πιστεύει ότι ποτέ δεν 

περιμένει να τα πάει καλά με όλα σχεδόν τα πράγματα με τα οποία ασχολείται. Επτά 

(7) άτομα (6,4 %) έχουν την πεποίθηση ότι σπάνια συμπεριφέρονται με αυτό το τρόπο. 

Είκοσι (20) άτομα (18,2 %) θεωρούν ότι μερικές φορές μόνο τα πάνε καλά με όλα 

σχεδόν τα πράγματα που ασχολούνται. Πενήντα έξι (56) άτομα (50,9 %) θεωρούν ότι 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Είκοσι έξι (26) 

άτομα (23,6%) θεωρούν ότι η συμπεριφορά αυτή τους εκφράζει απόλυτα.   
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Διάγραμμα 8- SEI  Ερώτηση 3 

Ερώτηση 4 

Στην παρούσα ερώτηση εξετάζεται κατά πόσο το άτομο νιώθει ότι οι άλλοι άνθρωποι 

το εμπιστεύονται εύκολα. Δυο (2) άτομα (1,8%) δεν γνωρίζουν εάν οι άλλοι τους 

εμπιστεύονται εύκολα ή δεν είχαν την ευκαιρία να το διαπιστώσουν. Δεν υπήρχε άτομο 

που απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν του συμβαίνει ποτέ. Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) 

θεωρούν ότι σπάνια τους εμπιστεύονται οι άλλοι άνθρωποι.  Οχτώ (8) άτομα (7,3 %) 

θεωρούν ότι μερικές φορές τους συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πενήντα τέσσερα (54) άτομα 

(49,1 %) θεωρούν ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χαίρουν της εμπιστοσύνης 

των άλλων ενώ σαράντα δυο (42) άτομα θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει πάντα. 

 

Διάγραμμα 9- SEI  Ερώτηση 4 
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Ερώτηση 5 

Στην επόμενη ερώτηση οι συμμετέχοντες καλέστηκαν να αξιολογήσουν την ικανότητά 

τους να αντιλαμβάνονται τα μη λεκτικά μηνύματα των ανθρώπων. Ένα (1) άτομο (0,9 

%) δεν έχει διαπιστώσει μέχρι τώρα την αντίληψή του στα μη λεκτικά μηνύματα των 

ανθρώπων. Δεκαοχτώ (18) άτομα (16,4 %) αντιλαμβάνονται πάντα εύκολα τα μη 

λεκτικά μηνύματα των ανθρώπων. Σαράντα ένα (41) άτομα (37,3 %) αντιλαμβάνονται 

τις περισσότερες φορές με ευκολία τα μη λεκτικά μηνύματα. Τριάντα (30) άτομα (27,3 

%) μερικές φορές δυσκολεύονται να καταλάβουν μηνύματα που δεν εκφράζονται 

λεκτικά. Δέκα πέντε (15) άτομα (13,6 %) συχνά δυσκολεύονται με τα μη λεκτικά 

μηνύματα ενώ πέντε (5) άτομα (4,5 %) πάντα.   

 

Διάγραμμα 10- SEI  Ερώτηση 5 

 

Ερώτηση 6 

Στην συνέχεια αξιολογείται η δυνατότητα των συμμετεχόντων να αναθεωρήσουν το τι 

είναι σημαντικό και τι όχι στην ζωή τους μέσα από τα μερικά από τα πιο σημαντικά 

γεγονότα στην ζωή τους. Ένα (1) άτομο (0,9 %) δεν έχει ακόμα την ευκαιρία να το 

διαπιστώσει. Τρία (3) άτομα (2,7 %) θεωρούν ότι σπάνια τους αντιπροσωπεύει αυτός. 

Δέκα εννέα (19) άτομα (17,3 %) πιστεύουν ότι μόνο μερικές φορές έχουν αναθεωρήσει 

το τι είναι σημαντικό στην ζωή με βάση σημαντικά γεγονότα που τους συνέβησαν. 

Σαράντα έξι (46) άτομα (41,8 %) υποστηρίζουν ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

κάποια από τα σημαντικά γεγονότα της ζωής τους, τους οδηγούν στο να αναθεωρήσουν 

τι είναι σημαντικό και τι όχι ενώ σαράντα ένα (41) άτομα (37,3 %) λειτουργούν έτσι 

πάντα.        
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Διάγραμμα 11- SEI  Ερώτηση 6 

 

Ερώτηση 7 

Στην ερώτηση αυτή εξετάζεται η επίδραση της διάθεσής του ατόμου στην ματιά τους 

σε διαφορετικές καταστάσεις. Τρία (3) άτομα (2,7 %) δεν γνώριζαν αν η διάθεσή τους 

επηρεάζει την ματιά τους. Δυο (2) άτομα (1,8 %) θεωρούν ότι ποτέ δεν επιδρά η 

διάθεσή τους στην ματιά τους στις καταστάσεις. Οχτώ (8) άτομα (7,3 %) επηρεάζονται 

σπάνια. Είκοσι τρία (23) άτομα (20,9 %) θεωρούν ότι μερικές μόνο φορές η αλλαγή 

της διάθεσης οδηγεί σε διαφορετική οπτική στις καταστάσεις. Σαράντα (40) άτομα 

(36,4 %) θεωρούν ότι συχνά η διαφορετική οπτική στις καταστάσεις προκύπτει από 

την αλλαγή στην διάθεσή τους ενώ τριάντα τέσσερα (34) άτομα (30,9 %) το κάνουν 

πάντα.

 

Διάγραμμα 12- SEI  Ερώτηση 7 
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Ερώτηση 8 

Η όγδοη ερώτηση διερευνά την σημασία που έχουν τα συναισθήματα για τον 

συμμετέχοντα και κατά πόσο δίνουν νόημα στην ζωή του. Δυο (2) άτομα (1,8%) δεν 

γνωρίζουν εάν τα συναισθήματα είναι από τους παράγοντες που δίνουν νόημα στην 

ζωή τους. Ένα (1) άτομο (0,9 %) θεωρεί ότι ποτέ δεν συμπεριφέρεται με αυτό τον 

τρόπο. Έξι (6) άτομα (5,5 %) θεωρούν ότι σπάνια τα συναισθήματα δίνουν νόημα στην 

ζωή τους. Δέκα (10) άτομα (9,1 %) θεωρούν ότι μόνο μερικές φορές λειτουργούν με 

αυτό τον τρόπο. Τριάντα (33) άτομα (30 %) θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές τα 

συναισθήματα είναι από τα πράγματα που δίνουν νόημα στην ζωή τους ενώ το τα 

πενήντα οχτώ (58) άτομα (52,7 %) πιστεύουν ότι αυτό τους αντιπροσωπεύει απόλυτα.       

 

Διάγραμμα 13- SEI  Ερώτηση 8 

 

Ερώτηση 9 

Ακολουθεί ερώτηση που ζητάει από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν την επίγνωση 

των συναισθημάτων τους την στιγμή που τα βιώνουν. Δυο (2) άτομα (1,8 %) είτε δεν 

γνωρίζουν, είτε δεν έχει τύχει μέχρι τώρα να αξιολογήσουν την επίγνωση των 

συναισθημάτων τους. Τέσσερα (4) άτομα (3,6 %) κρίνουν ότι σπάνια έχουν επίγνωση 

την στιγμή που συμβαίνουν. Δεκαέξι (16) άτομα (14,5%) θεωρούν ότι μόνο μερικές 

φορές έχουν επίγνωση την στιγμή που βιώνουν το συναίσθημα. Η πλειοψηφία των 

ατόμων, με σαράντα δυο (42) άτομα (38,2 %) και σαράντα έξι (46) άτομα (41,8 %) 

θεωρούν ότι έχουν επίγνωση τις περισσότερες φορές ή πάντα αντίστοιχα.    
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Διάγραμμα 14-SEI  Ερώτηση 9 

 

Ερώτηση 10 

Στην ερώτηση 10 αξιολογούνται οι προσδοκίες για το μέλλον ρωτώντας αν περιμένουν 

να συμβούν καλά πράγματα. Δυο (2) άτομα (1,8 %) απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν είτε 

δεν είχαν μέχρι τώρα την ευκαιρία να διαπιστώσουν αν αναμένουν να συμβούν καλά 

πράγματα. Ένα (1) άτομο (0,9 %) πιστεύει ότι σπάνια του συμβαίνει αυτό. Επτά (7) 

άτομα (6,4 %) θεωρούν ότι σπάνια περιμένουν να συμβούν καλά πράγματα. Είκοσι 

(20) άτομα (18,2 %) περιμένουν μόνο μερικές φορές να συμβούν καλά πράγματα. 

Τριάντα εννέα (31) άτομα (35,5 %) αναμένουν τις περισσότερες φορές να συμβούν 

καλά πράγματα. Σαράντα ένα (41) άτομα (37,3 %) περιμένουν πάντα να συμβούν καλά 

πράγματα.

 

Διάγραμμα 15-SEI  Ερώτηση 10 
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Ερώτηση 11 

Στη συνέχεια διερευνάται το αν αρέσει στους συμμετέχοντες να μοιράζονται τα 

συναισθήματά τους με τους άλλους. Ένα (1) άτομο (0,9%) δεν γνωρίζει αν λειτουργεί 

με αυτό τον τρόπο. Πέντε (5) άτομα (4,5 %) ποτέ δεν απολαμβάνουν την διαδικασία 

αυτή. Δώδεκα (12) άτομα (10,9 %) σπάνια λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Είκοσι 

τέσσερα (24) άτομα (21,8%) μόνο μερικές φορές τους αρέσει να μοιράζονται τα 

συναισθήματά τους με άλλους. Τριάντα εφτά (37) άτομα (33,8%) απολαμβάνουν τις 

περισσότερες φορές το μοίρασμα των συναισθημάτων ενώ τριάντα ένα (31) άτομα 

(28,2 %) το απολαμβάνουν πάντα.  

 

Διάγραμμα 16- SEI  Ερώτηση 11 

 

Ερώτηση 12 

Στην συνέχεια διερευνήθηκε η δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας ενός θετικού 

συναισθήματος όταν αυτό βιώνεται. Δυο (2) άτομα (1,8 %) δεν γνωρίζει αν ισχύει κάτι 

τέτοιο για αυτούς.  Εννέα (9) άτομα (8,2 %) ποτέ δεν γνωρίζουν πως να κάνουν ένα 

θετικό συναίσθημα να διαρκέσει.  Δεκατρία (13) άτομα (11,8 %) σπάνια γνωρίζουν 

πως να κάνουν να διαρκέσει ένα συναίσθημα που βιώνουν. Τριάντα τέσσερα (34) 

άτομα (30,9 %) θεωρούν ότι μόνο μερικές φορές συμπεριφέρονται έτσι. Τριάντα επτά 

(37) άτομα (33,6 %) θεωρούν ότι τις περισσότερες όταν βιώνουν ένα θετικό 

συναίσθημα γνωρίζουν πως να το κάνουν να διαρκέσει ενώ δεκαπέντε (15) άτομα (13,6 

%)  θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει πάντα σε αυτούς.    
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Διάγραμμα 17- SEI  Ερώτηση 12 

 

Ερώτηση 13 

Ακολουθεί διερεύνηση της πεποίθησης σχετικά με την δυνατότητα να διοργανώσουν 

εκδηλώσεις με τις οποίες οι άλλοι διασκεδάζουν. Ένα (1) άτομο (0,9 %) δεν έχει τύχει 

να βιώσει εμπειρία με την οποία να μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Εννέα 

(9) άτομα (8,2 %) θεωρούν  ότι δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Είκοσι τρία (23) 

άτομα (20,9 %) θεωρούν ότι σπάνια συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο. Είκοσι πέντε 

(25) άτομα (22,7%) θεωρούν ότι μόνο μερικές φορές μπορούν να το κάνουν αυτό. 

Τριάντα εννιά (39) άτομα (35,5 %) θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές διοργανώνουν 

εκδηλώσεις με τις οποίες οι άλλοι διασκεδάζουν ενώ δεκατρία (13) άτομα (11,8%) 

θεωρούν ότι το κάνουν πάντα.    

 

Διάγραμμα 18- SEI  Ερώτηση 13 
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Ερώτηση 14 

Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για το κατά πόσο αναζητούν 

δραστηριότητες που τους κάνουν ευτυχισμένους. Από τα 110 άτομα το ένα (1, 0,9%) 

απάντησε ότι δεν γνωρίζει αν κάνει κάτι τέτοιο ή δεν του έχει δοθεί η ευκαιρία να το 

διερευνήσει ακόμα. Τέσσερα (4) άτομα (3,6 %) δήλωσαν ότι σπάνια αναζητούν 

δραστηριότητες που τους κάνουν ευτυχισμένους. Δεκαοχτώ (18) άτομα (16,4 %) 

θεωρούν ότι μόνο μερικές φορές λειτουργούν έτσι. Σαράντα τέσσερα (44) άτομα (40%) 

δήλωσαν ότι λειτουργούν έτσι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Σαράντα δύο (42) 

άτομα (38,2 %) πιστεύουν ότι λειτουργούν πάντα έτσι. 

 

Διάγραμμα 19- SEI  Ερώτηση 14 

 

Ερώτηση 15 

Ακολούθως διερευνήθηκε η επίγνωση των μη λεκτικών μηνυμάτων που στέλνουν 

στους άλλους. Τρία (3) άτομα (2,7 %) δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν γιατί δεν τους έχει 

τύχει μέχρι τώρα να διαπιστώσουν αν έχουν επίγνωση των μη λεκτικών μηνυμάτων 

που στέλνουν στους άλλους. Έξι (6) άτομα (5,5%) δήλωσαν ότι ποτέ δεν 

συμπεριφέρονται έτσι. Δώδεκα (12) άτομα (10,9 %) θεωρούν ότι σπάνια 

συμπεριφέρονται έτσι. Είκοσι τρία (23) άτομα (20,9 %) θεωρούν ότι μόνο μερικές 

έχουν την αντίληψη αυτή. Σαράντα (43) άτομα (39,1 %) υποστηρίζουν ότι λειτουργούν 

με αυτό τον τρόπο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Είκοσι τρία (23) άτομα 

υποστηρίζουν ότι πάντα λειτουργούν με αυτό τον τρόπο.     
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Διάγραμμα 20- SEI  Ερώτηση 15 

 Ερώτηση 16 

Η ερώτηση δεκαέξι διερευνά την επιλογή των ερωτηθέντων να παρουσιάζουν το εαυτό 

τους με τρόπο που προκαλεί θετική εντύπωση στους άλλους ανθρώπους. Πέντε (5) 

άτομα (4,5%) δεν γνωρίζουν/ δεν είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν αν ο τρόπος που 

παρουσιάζουν τον εαυτό του προκαλεί θετική εντύπωση στους άλλους. Τέσσερα (4) 

άτομα (3,6%) θεωρούν ότι δεν συμπεριφέρονται ποτέ με αυτό τον τρόπο. Δεκαπέντε 

(15) άτομα (13,6%) πιστεύουν ότι σπάνια λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Είκοσι εννέα 

(29) άτομα (26,4 %) θεωρούν ότι μερικές φορές παρουσιάζουν τον εαυτό τους με τρόπο 

που προκαλεί θετική εντύπωση στους άλλους. Τριάντα οκτώ (38) άτομα (34,5%) 

θεωρούν ότι λειτουργούν έτσι τις περισσότερες φορές ενώ δεκαεννέα (19) άτομα 

(17,3%) θεωρούν ότι λειτουργούν πάντα έτσι.      

 

Διάγραμμα 21- SEI  Ερώτηση 16 
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Ερώτηση 17 

Στην συνέχεια διερευνήθηκε το κατά πόσο η θετική διάθεση του ερωτώμενου  

επηρεάζει την θεώρηση της λύσης των προβλημάτων ως εύκολη. Τρία (3) άτομα 

(2,7%) δεν γνώριζαν τι στάση να κρατήσουν στο θέμα αυτό. Επτά (7) άτομα (6,4%) 

θεωρούν ότι σπάνια επηρεάζονται από την θετική τους διάθεση στην λύση των 

προβλημάτων. Είκοσι δύο (22) άτομα (20 %) θεωρούν ότι μερικές φορές λειτουργούν 

έτσι. Σαράντα επτά (47) άτομα (42,7%) θεωρούν ότι τις περισσότερες η θετική τους 

διάθεση κάνει την λύση των προβλημάτων να γίνεται εύκολη ενώ τριάντα ένα (31) 

άτομα (28,2%) ότι τους συμβαίνει πάντα.          

 

Διάγραμμα 22- SEI  Ερώτηση 17 

 

Ερώτηση 18 

Στην επόμενη ερώτηση οι συμμετέχοντες έπρεπε να αξιολογήσουν την δυνατότητά 

τους να αντιληφθούν τα συναισθήματα που βιώνουν οι άνθρωποι γύρω τους από τις 

εκφράσεις στο πρόσωπό τους. Δυο (2) άτομα (1,8 %) δεν γνωρίζουν αν 

συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο. Επτά (7) άτομα (6,4%) σπάνια αντιλαμβάνονται 

τα συναισθήματα από τις εκφράσεις του προσώπου. Είκοσι δυο (22) άτομα (20 %) 

θεωρούν ότι μερικές φορές μόνο συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο. Σαράντα έξι (46) 

άτομα (41,8 %) θεωρούν τις περισσότερες φορές καταλαβαίνουν τα συναισθήματα που 

βιώνουν οι γύρω τους από τις εκφράσεις του προσώπου τους ενώ τριάντα τρία (33) 

άτομα (30 %) το κάνουν πάντα.  
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Διάγραμμα 23- SEI  Ερώτηση 18 

 

Ερώτηση 19 

Ακολουθεί ερώτημα στο οποίο αξιολογείται το αν γνωρίζουν οι συμμετέχοντες τους 

λόγους για τους οποίους αλλάζουν τα συναισθήματά τους. Δυο (2) άτομα (1,8 %) δεν 

μπόρεσαν να απαντήσουν στην ερώτηση. Επτά (7) άτομα (6,4 %) θεωρούν ότι σπάνια 

γνωρίζουν γιατί τα συναισθήματά τους αλλάζουν. Είκοσι έξι (26) άτομα (23,6%) 

θεωρούν ότι μερικές φορές είναι γνώστες των αιτιών της αλλαγής. Σαράντα (40) άτομα 

(36,4 %) θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές γνωρίζουν ενώ τριάντα πέντε (35) άτομα 

(31,8 %) θεωρούν ότι πάντα γνωρίζουν γιατί τα συναισθήματά τους αλλάζουν.   

 

Διάγραμμα 24-SEI  Ερώτηση 19 
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Ερώτηση 20 

Ακολούθησε ερώτηση που διερευνά κατά πόσο η θετική διάθεση επιτρέπει την 

γέννηση νέων ιδεών. Δυο (2) άτομα (1,8 %) δεν γνώριζαν αν τους επηρεάζει  η θετική 

διάθεση στο να σκεφτούν νέες ιδέες. Πέντε (5) άτομα (4,5%) σπάνια συμπεριφέρονται 

έτσι. Δεκατέσσερα (14) άτομα (12,7%) μόνο μερικές φορές συμπεριφέρονται κατά 

αυτόν τον τρόπο. Πενήντα ένα (51) άτομα (46,4%) είναι τις περισσότερες φορές σε 

θέση να σκεφτούν καινούριες ιδέες όταν βρίσκονται σε θετική διάθεση ενώ τριάντα 

οκτώ (38) άτομα (34,5%) τους συμβαίνει πάντα.  

 

Διάγραμμα 25- SEI  Ερώτηση 20 

 

Ερώτηση 21 

Διερευνήθηκε η πεποίθηση των ερωτώμενων για το αν ελέγχουν τα συναισθήματά 

τους. Ένα (1) άτομο (0,9%) θεωρεί ότι δεν γνωρίζει. Επτά (7) άτομα (6,4%) δήλωσαν 

ότι σπάνια συμπεριφέρονται έτσι. Είκοσι δυο (2) άτομα (20 %) θεωρούν ότι ελάχιστα 

ελέγχουν τα συναισθήματά τους. Τριάντα τέσσερα (34) άτομα (30,9 %) μόνο μερικές 

φορές θεωρούν ότι ελέγχουν τα συναισθήματά τους. Τριανταένα (31) άτομα (28,2 %) 

θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές ελέγχουν τα συναισθήματά τους ενώ δεκαπέντε 

(15) άτομα (13,6 %) θεωρούν ότι το κάνουν πάντα.     
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Διάγραμμα 26- SEI  Ερώτηση 21 

 

Ερώτηση 22 

Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες καλέστηκαν να αξιολογήσουν αν αναγνωρίζουν 

εύκολα τα συναισθήματά τους την στιγμή που τα βιώνουν. Ένα (1) άτομο (0,9%) δεν 

γνώριζε τι να απαντήσει στο ερώτημα αυτό. Έντεκα (11) άτομα (10%) θεωρούν ότι 

πολύ σπάνια τους συμβαίνει αυτό. Δεκαπέντε (15) άτομα (13,6 %) λειτουργούν μερικές 

φορές έτσι. Πενήντα έξι (56) άτομα (50,9 %) τις περισσότερες φορές αναγνωρίζουν 

εύκολα τα συναισθήματά τους την στιγμή που τα βιώνουν. Είκοσι επτά (27) άτομα 

(24,5 %) πάντα κατά την διάρκεια που βιώνουν ένα συναίσθημα το αναγνωρίζουν 

εύκολα.  

 

Διάγραμμα 27-SEI  Ερώτηση 22 
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Ερώτηση 23 

Στην συνέχεια ρωτήθηκαν αν παρακινούν τον εαυτό τους με την σκέψη του θετικού 

αποτελέσματος του έργου που έχουν αναλάβει. Δυο (2) άτομα (1,8%) δεν ήταν σε θέση 

να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ένα (1) άτομο (0,9 %) θεωρούν ότι ποτέ δεν 

λειτουργούν έτσι. Οκτώ (8) άτομα (7,3%) θεωρούν ότι σπάνια λειτουργούν έτσι. 

Δεκαέξι (16) άτομα (14,5%) θεωρούν ότι μερικές φορές παρακινούνται με αυτό το 

τρόπο. Σαράντα εννέα (49) άτομα (44,5%) θεωρούν ότι παρακινούν τον εαυτό τους 

σκεπτόμενοι το θετικό αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές ενώ τριάντα τέσσερα (34) 

άτομα (30,9%) θεωρούν ότι το κάνουν πάντα.     

 

Διάγραμμα 28- SEI  Ερώτηση 23 

 

Ερώτηση 24 

Η ερώτηση 24 εξετάζει το κατά πόσο ο συμμετέχοντας κάνει φιλοφρόνηση στους 

άλλους ανθρώπους όταν θεωρεί ότι έχουν κάνει κάτι καλό. Δυο (2)  άτομα (1,8%) δεν 

απάντησαν την ερώτηση αυτή. Πέντε (5) άτομα (4,5%) θεωρούν ότι δεν λειτουργούν 

ποτέ έτσι. Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) σπάνια μόνο φιλοφρονούν τους άλλους. Έξι (6) 

άτομα (5,5%) λειτουργούν μερικές φορές μόνο με αυτό τον τρόπο. Τριάντα πέντε (35) 

άτομα (31,8%) δήλωσαν ότι τις περισσότερες φορές φιλοφρονούν τους άλλους όταν 

κάνουν κάτι καλό. Πενήντα οκτώ (58) άτομα (52,7%) θεωρούν ότι πάντα 

συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο.   
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Διάγραμμα 29- SEI  Ερώτηση 24 

 

Ερώτηση 25 

Στην ερώτηση 25 διερευνήθηκε η επίγνωση των μη λεκτικών μηνυμάτων που στέλνουν 

οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έξι (6) άτομα (5,5%) δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν αν έχουν 

επίγνωση των μη λεκτικών μηνυμάτων, Ένα (1) άτομο (0,9%) δήλωσε ότι ποτέ δεν έχει 

επίγνωση. Οκτώ (8) άτομα (7,3%) θεωρούν ότι σπάνια έχουν επίγνωση των μη 

λεκτικών μηνυμάτων. Είκοσι πέντε (25) άτομα (22,7%) θεωρούν ότι μόνο μερικές 

φορές γνωρίζουν τα μη λεκτικά μηνύματα που τους στέλνουν οι άλλοι. Πενήντα τρία 

(53) άτομα (48,2%) θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές καταλαβαίνουν τα μη λεκτικά 

μηνύματα των άλλων. Δεκαεπτά (17) άτομα (15,5%) θεωρούν ότι πάντα έχουν γνώση 

των μη λεκτικών μηνυμάτων των άλλων.    

 

Διάγραμμα 30- SEI  Ερώτηση 25 
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Ερώτηση 26 

Στην ερώτηση 26 διερευνάται η εν συναίσθηση με την οποία βιώνει ένα σημαντικό 

γεγονός στην ζωή του άλλου ο συμμετέχοντας. Δυο (2) άτομα (1,8%) δεν έχουν βιώσει 

κάτι αντίστοιχο. Έξι (6) άτομα (5,5%) δεν έχουν νιώσει ποτέ σαν να ζουν οι ίδιοι το 

γεγονός. Πέντε (5) άτομα (4,5%) θεωρούν ότι τους συμβαίνει σπάνια. Τριάντα τρία 

(33) άτομα (30%) θεωρούν  ότι τους έχει συμβεί μερικές φορές. Πενήντα (50) άτομα 

(45,5%) νιώθουν τις περισσότερες φορές σαν να βιώνουν ένα γεγονός οι ίδιοι όταν 

κάποιος τους λέει ένα σημαντικό γεγονός ενώ δεκατέσσερα (14) άτομα (12,7%) το 

νιώθει πάντα.  

 

Διάγραμμα 31- SEI  Ερώτηση 26 

 

Ερώτηση 27 

Στην ερώτηση 27 διερευνάται το αν η αλλαγή στα συναισθήματα ενός ατόμου προκαλεί 

την γέννηση νέων ιδεών. Δυο (2) άτομα (1,8%) δεν γνώριζαν πως να απαντήσουν την 

ερώτηση αυτή. Τρία (3) άτομα (2,7%) δεν συμπεριφέρονται ποτέ έτσι. Δεκατέσσερα 

(14) άτομα (12,7%) σπάνια συμπεριφέρονται έτσι. Τριάντα εφτά (37) άτομα (33,6%) 

συμπεριφέρονται μερικές φορές με αυτό τον τρόπο,. Είκοσι οκτώ (28) άτομα (25,5%) 

θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές τείνουν να σκεφτούν νέες ιδέες όταν νιώθουν 

αλλαγή στα συναισθήματά τους. Εικοσιέξι (26) άτομα (23,6%) θεωρούν  ότι πάντα 

τείνουν να σκεφτούν νέες ιδέες όταν βιώνουν μια συναισθηματική μετάπτωση.     
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Διάγραμμα 32- SEI  Ερώτηση 27 

 

Ερώτηση 28 

Στην ερώτηση 28 διερευνάται το αν ο συμμετέχοντας τα παρατάει μπροστά σε μια 

πρόκληση θεωρώντας ότι θα αποτύχει. Ένα (1) άτομο (0,9%) δεν γνώριζε να απαντήσει 

στην ερώτηση αυτή. Πενήντα ένα (51) άτομα (46,4%) απάντησαν ότι δεν 

συμπεριφέρονται έτσι ποτέ. Τριάντα έξι (36) άτομα (32,7%) απάντησαν ότι σπάνια 

συμπεριφέρονται έτσι. Δέκα (10) άτομα (9,1%) θεωρούν μερικές φορές λειτουργού με 

αυτό τον τρόπο. Επτά (7) άτομα (6,4%) θεωρούν ότι έτσι συμπεριφέρονται τις 

περισσότερες φορές ενώ Πέντε (5) άτομα (4,5%) θεωρούν ότι πάντα τα παρατάνε γιατί 

πιστεύουν ότι θα αποτύχουν. 

 

Διάγραμμα 33- SEI  Ερώτηση 28 
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Ερώτηση 29 

Στην ερώτηση 29 διερευνάται η δυνατότητα του ερωτώμενου να αντιληφθεί τα 

συναισθήματα του άλλου μόνο παρατηρώντας τον. Δυο (2) άτομα (1,8%) δεν 

μπόρεσαν να απαντήσουν στην ερώτηση αυτή. Ένα (1) άτομο (0,9%) δήλωσε ότι δεν 

λειτουργεί ποτέ έτσι. Δώδεκα (12) άτομα (10,9%) θεωρούν ότι σπάνια γνωρίζουν. 

Τριάντα δυο (32) άτομα (29,1 %) θεωρούν ότι μόνο μερικές φορές μπορούν να 

γνωρίζουν μόνο με την παρατήρηση των άλλων. Σαράντα τρία (43) άτομα (39,1 %) 

θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές λειτουργούν έτσι ενώ είκοσι (20) άτομα (18,2 %) 

θεωρούν ότι λειτουργούν πάντα έτσι.     

 

 

Διάγραμμα 34- SEI  Ερώτηση 29 

Ερώτηση 30 

Στην ερώτηση 30 ο ερωτώμενος καλέστηκε να αξιολογήσει το αν βοηθάει τους άλλους 

να νιώσουν καλύτερα όταν δεν είναι καλά. Ένα (1) άτομο (0,9%) δεν γνώριζε πως να 

απαντήσει την ερώτηση αυτή. Ένα (1) άτομο (0,9 %) θεωρεί ότι ποτέ δεν το κάνει αυτό. 

Ένα (1) άτομο (0,9%) θεωρεί ότι σπάνια το κάνει αυτό. Δώδεκα (12) άτομα (10,9 %) 

θεωρούν ότι μόνο μερικέ φορές λειτουργούν έτσι. Σαράντα τρία (43) άτομα (39,1 %) 

θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές βοηθούν κάποιον που δεν νιώθει καλά να νιώσει 

καλύτερα ενώ πενήντα δυο (52) άτομα (47,3%) θεωρούν ότι λειτουργούν πάντα έτσι.   
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Διάγραμμα 35- SEI  Ερώτηση 30 

 

Ερώτηση 31 

Στην ερώτηση 31 ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες αν επιλέγουν θετικές διαθέσεις για να 

παροτρύνουν τον εαυτό τους να συνεχίσει την προσπάθεια όταν αντιμετωπίζει 

δυσκολίες. Υπήρξαν δυο (2) άτομα (1,8%) τα οποία τα οποία δεν μπόρεσαν να 

απαντήσουν την ερώτηση. Υπήρξε ένα (1) άτομο (0,9%) που δεν λειτουργεί ποτέ έτσι. 

Δέκα (10) άτομα (9,1%) σπάνια επιλέγουν θετικές στάσεις. Είκοσι οκτώ (28) άτομα 

(25,5%) μερικές φορές επιλέγουν θετική διάθεση. Σαράντα δυο (42) άτομα (38,2 %) 

το κάνουν τις περισσότερες φορές ενώ πενήντα δυο (52) άτομα (47,3%) θεωρού ότι 

πάντα λειτουργούν με αυτό τον τρόπο.   

 

Διάγραμμα 36- SEI  Ερώτηση 31 
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Ερώτηση 32 

Στην ερώτηση 32 διερευνήθηκε το αν ο συμμετέχοντας αντιλαμβάνονται τα 

συναισθήματα που βιώνει ο συνομιλητής του από το άκουσα της φωνής του και  μόνο. 

Τρια (3) άτομα (2,7%) δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν την ερώτηση. Ένα (1) άτομο 

(0,9%) θεωρεί ότι δεν λειτουργεί έτσι ποτέ. Δώδεκα (12) άτομα (10,9%) θεωρούν ότι 

σπάνια λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Τριαντα έξι (36) άτομα (32,7%) μερικές μόνο 

φορές  μπορούν να πουν πως αισθάνονται οι άλλοι από τον τόνο της φωνής. Τριάντα 

επτά (37) άτομα (33,6%) θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές καταλαβαίνουν ενώ 

εικοσιένα (21) άτομα (19,1%) το κάνουν πάντα. 

 

Διάγραμμα 37- SEI  Ερώτηση 32 

 

Ερώτηση 33 

 Τέλος, στην ερώτηση 33 οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν καταλαβαίνουν δύσκολα τις 

αιτίες για τις οποίες οι άνθρωποι νιώθουν όπως νιώθουν. Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) 

δεν γνωρίζουν ή δεν είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν κάτι τέτοιο. Είκοσι οκτώ (28) 

άτομα (25,5%) απάντησαν ότι δεν το βρίσκουν ποτέ δύσκολο. Τριάντα επτά (37) άτομα 

(33,6%) θεωρούν ότι σπάνια το βρίσκουν δύσκολο. Είκοσι πέντε (25) άτομα (22,7%) 

μόνο μερικές φορές το βρίσκουν δύσκολο. Δώδεκα (12) άτομα (10,9%) το βρίσκουν 

τις περισσότερες φορές δύσκολο ενώ τέσσερα (4) άτομα (3,6%) το βρίσκουν πάντα 

δύσκολο.  
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Διάγραμμα 38- SEI  Ερώτηση 33 
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Δεύτερο Ερωτηματολόγιο για τα χαρακτηριστικά της συναισθηματικής 

νοημοσύνης (Emotional Competence Inventory- University Version, Self 

Assessment) 

Ερώτηση 1 

Στην ερώτηση 1 διερευνάται το αν οι συμμετέχοντες προκαλούν την συμμετοχή τους 

σε δραστηριότητες ή Projects. Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν 

ή δεν είχαν μέχρι τώρα την δυνατότητα να διαπιστώσουν αν συμπεριφέρονται έτσι. 

Τέσσερα (4) άτομα (3,6 %) θωρούν ότι ποτέ δεν προκαλούν την συμμετοχή τους. 

Δεκαέξι (16) άτομα (14,5 %) θεωρούν ότι σπάνια συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο. 

Είκοσι εννέα (29) άτομα (26,4 %) δήλωσαν ότι μόνο μερικές φορές συμπεριφέρονται 

έτσι. Είκοσι εννέα (29) άτομα (26,4%) προκαλούν τις περισσότερες φορές την 

συμμετοχή τους σε projects. Είκοσι οκτώ (28) άτομα (25,5%) θεωρούν ότι 

συμπεριφέρονται πάντα με αυτό τον τρόπο.  

 

Διάγραμμα 39- ECI  Ερώτηση 1 

 

Ερώτηση 2 

Στην δεύτερη ερώτηση έπρεπε οι ερωτηθέντες να απαντήσουν αν κάνουν πράξη αυτά 

για τα οποία δεσμεύονται. Ένα (1) άτομο (0,9%) θεώρησε ότι δεν μπορεί να απαντήσει 

την ερώτηση αυτή. Δυο (2) άτομα (1,8%) δήλωσαν ότι ποτέ δεν κάνουν πράξη αυτά 

για τα οποία δεσμεύονται. Ένα (1) άτομο (0,9%) θεωρεί ότι σπάνια κάνει πράξη αυτά 

για τα οποία δεσμεύεται. Δώδεκα (12) άτομα (10,9%) κάνουν μερικές φορές πράξεις 

αυτά για τα οποία δεσμεύονται. Σαράντα ένα (41) άτομα (37,3%) λειτουργούν τις 

περισσότερες φορές με αυτό τον τρόπο. Πενήντα τρία (53) άτομα (48,2%) πιστεύουν 

ότι κάνουν πάντα πράξη αυτά για τα οποία δεσμεύονται.      
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Διάγραμμα 40- ECI  Ερώτηση 2 

Ερώτηση 3 

Στην τρίτη ερώτηση έπρεπε να απαντηθεί το αν ο συμμετέχοντας θεωρεί ότι μπορεί να 

παρουσιάσει τον εαυτό του με σιγουριά και χωρίς δισταγμούς. Ένα (1) άτομο δεν 

γνώριζε πως να απαντήσει την ερώτηση αυτή ή δεν είχε βρεθεί σε θέση αν μπορεί να 

το διαπιστώσει. Δυο (2) άτομα (1,8%) ποτέ δεν παρουσιάζουν τον εαυτό τους με αυτό 

τον τρόπο. Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) θεωρούν ότι σπάνια παρουσιάζουν τον εαυτό 

τους με αυτό τον τρόπο. Είκοσι δύο (22) άτομα (20%) θεωρούν ότι μερικέ φορές 

παρουσιάζουν το εαυτό τους με σιγουριά και χωρίς δισταγμούς, Σαράντα πέντε (45) 

άτομα (40,9%) θεωρούς ότι λειτουργούν τις περισσότερες φορές με αυτό τον τρόπο 

ενώ τριάντα έξι (36) άτομα (32,7 %) θεωρού ότι πάντα παρουσιάζουν το εαυτό τους με 

σιγουριά και χωρίς δισταγμούς.  

 

Διάγραμμα 41-ECI  Ερώτηση 3 
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Ερώτηση 4 

Στην ερώτηση 4΄διερευνήθηκε η πεποίθηση του συμμετέχοντα στην κατανόηση της 

διάθεσης του άλλου με ακρίβεια ή των μη λεκτικών μηνυμάτων που στέλνει. Τέσσερα 

(4) άτομα (3,6%) θεωρούν ότι δεν γνωρίζουν πως να απαντήσουν την ερώτηση αυτή. 

Ένα (1) άτομο (0,9%) θεωρεί ότι ποτέ δεν μπορεί να καταλάβει την διάθεση ή τα μη 

λεκτικά μηνύματα του άλλου με ακρίβεια. Δυο (2) άτομα (1,8%) θεωρούν ότι σπάνια 

συμπεριφέρονται έτσι. Τριάντα τέσσερα (34) άτομα (30,9%) θεωρούν ότι φέρονται 

μερικές φορές έτσι. Σαράντα έξι (46) άτομα (41,8%) θεωρούν ότι τις  περισσότερες 

φορές λειτουργούν έτσι ενώ είκοσι τρία (23) άτομα (20,9%) δήλωσαν ότι λειτουργούν 

πάντα έτσι.    

 

Διάγραμμα 42-ECI  Ερώτηση 4 

Ερώτηση 5 

Στην ερώτηση 5 οι συμμετέχοντες καλέστηκαν να εκτιμήσουν το αν θεωρούν ότι η 

επίτευξη ενός στόχου περνά από εμπόδια. Δυο (2) άτομα (1,8%) δεν μπόρεσαν να 

απαντήσουν στην ερώτηση αυτή. Ένα (1) άτομο (0,9%) θεωρεί ότι ποτέ δεν περιμένει 

να υπάρχουν εμπόδια στην επίτευξη στόχου. Τρία (3) άτομα (2,7%) θεωρούν ότι 

σπάνια περιμένουν να υπάρχουν εμπόδια. Δέκα (10) άτομα απάντησαν ότι τις 

περισσότερες φορές περιμένουν να συναντήσουν εμπόδια. Σαράντα εννέα (49) άτομα 

(44,5%) περιμένουν εμπόδια τις περισσότερες φορές ενώ σαράντα πέντε (45) άτομα 

(40,9%) περιμένουν πάντα να εμφανιστούν.   
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Διάγραμμα 43-ECI  Ερώτηση 5 

Ερώτηση 6 

Στην έκτη ερώτηση διερευνήθηκε το κατά πόσο οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι 

διατηρούν σχέσεις συνεργασίας στον εργασιακό τους χώρο. Δύο (2) άτομα (1,8%) δεν 

μπορούσαν να απαντήσουν την ερώτηση αυτή.  Ένα (1) άτομο (0,9%) δεν 

συμπεριφέρεται έτσι ποτέ. Δύο (2) άτομα (1,8%) σπάνια διατηρούν σχέσεις, Έντεκα 

(11) άτομα (12,7%) μόνο μερικές φορές διατηρούν σχέσεις. Τριάντα επτά (37) άτομα 

(33,6%) θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές διατηρούν σχέσεις ενώ πενήντα τέσσερα 

(54) άτομα (49,1%) θεωρούν ότι το κάνουν πάντα αυτό.   

 

Διάγραμμα 44-ECI  Ερώτηση 6 
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Ερώτηση 7 

Στην έβδομη ερώτηση ζητήθηκε από τον συμμετέχοντα να αξιολογήσει κατά πόσο 

είναι προσανατολισμένος στην ικανοποίηση των πελατών και των άλλων γενικότερα. 

Ένα (1) άτομο (0,9%)  δεν μπόρεσε να απαντήσει την ερώτηση. Κανένα άτομο δεν 

απάντησε ότι δεν λειτουργεί ποτέ με αυτό τον τρόπο. Δυο (2) άτομα (1,8%) θεωρούν 

ότι σπάνια λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Δώδεκα (12) άτομα (10,9%) θεωρούν ότι 

μερικές φορές συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο. Σαράντα ένα (41) άτομα (37,3%) 

θεωρούν ότι είναι τις περισσότερες φορές προσανατολισμένος στην ικανοποίηση των 

πελατών  και των άλλων ενώ  πενήντα τέσσερα (54) άτομα (49,1%)  θεωρούν ότι είναι 

πάντα.

 

Διάγραμμα 45-ECI  Ερώτηση 7 

Ερώτηση 8 

Στην όγδοη ερώτηση οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν αυτοσαρκάζονται. Όλα τα άτομα 

απάντησαν στην ερώτηση αυτή. Ένα (1) άτομο (0,9%) απάντησε ότι δεν 

αυτοσαρκάζεται. Δυο (2) άτομα (1,8%) θεωρούν ότι έχουν χαμηλής έκτασης 

αυτοσαρκασμό. Εννέα (9) άτομα (8,2%) θεωρούν ότι μόνο μερικές φορές 

αυτοσαρκάζονται. Τριάντα τρία (33) άτομα (30 %) θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές 

αυτοσαρκάζονται ενώ εξήντα πέντε (65) άτομα (59,1%) πάντα. 
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Διάγραμμα 46-ECI  Ερώτηση 8 

Ερώτηση 9 

Στην ερώτηση εννιά διερευνάται το αν απομακρύνουν οι ερωτηθέντες τα  εμπόδια για 

να γίνουν αλλαγές.  Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν απάντησε δεν γνωρίζω ή ότι 

ποτέ δεν συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο. Οκτώ (8) άτομα (7,3%) θεωρούν ότι 

σπάνια απομακρύνονται τα εμπόδια για να γίνουν αλλαγές. Είκοσι έξι (26) άτομα  

συμπεριφέρονται μερικές φορές με αυτό τον τρόπο, πενήντα δυο (52) άτομα (47,3 %) 

συμπεριφέρονται τις περισσότερες φορές έτσι ενώ είκοσι τέσσερα (24) άτομα (21,8%) 

θεωρούν ότι φέρονται πάντα έτσι.  

 

Διάγραμμα 47-ECI  Ερώτηση 9 
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Ερώτηση 10  

Στην ερώτηση δέκα έπρεπε να αξιολογήσουν το κατά πόσο αντιλαμβάνονται τις 

πολιτικές δυνάμεις και διεργασίες στο περιβάλλον εργασίας τους. Έξι (6) άτομα (5,5%) 

δεν γνωρίζουν ή δεν είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν μέχρι τώρα αν 

συμπεριφέρονται έτσι. Δυο (2) άτομα (1,8%) θεωρούν ότι ποτέ δεν αντιλαμβάνονται 

τις πολιτικές δυνάμεις. Τρία (3) άτομα (2,7%) θεωρούν ότι σπάνια αντιλαμβάνονται τις 

πολιτικές δυνάμεις και διεργασίες. Δεκατρία (13) άτομα (11,8%) θεωρούν ότι μερικές 

φορές μόνο λειτουργούν έτσι. Σαράντα οχτώ (48) άτομα (43,6%) τις περισσότερες 

φορές αντιλαμβάνονται τις δυνάμεις και τις διεργασίες ενώ τριάντα οχτώ (38) άτομα 

(34,5%) θεωρούν ότι το κάνουν πάντα.     

 

Διάγραμμα 48-ECI  Ερώτηση 10 

Ερώτηση 11 

Η ερώτηση έντεκα διερευνά το κατά πόσο οι συμμετέχοντες  φέρνουν τις διαφωνίες 

στο προσκήνιο. Έξι (6) άτομα (5,5%) δεν γνωρίζουν κατά πόσο φέρνουν τις διαφωνίες 

στο προσκήνιο. Δεκατέσσερα (14) άτομα (12,7%) θεωρούν ότι ποτέ δεν φέρνουν τις 

διαφωνίες στο προσκήνιο. Δεκαεννέα (19) άτομα (17,3%) θεωρούν ότι σπάνια 

λειτουργούν έτσι. Είκοσι τέσσερα (24) άτομα (21,8%) θεωρούν ότι μερικές φορές 

λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Τριάντα τρία (33) άτομα (30%) τις περισσότερες φορές 

φέρνουν τις διαφωνίες στο προσκήνιο ενώ δεκατέσσερα (14) άτομα (12,7 %) τις 

φέρνουν πάντα.      
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Διάγραμμα 49-ECI  Ερώτηση 11 

Ερώτηση 12 

Στην ερώτηση δώδεκα οι συμμετέχοντες έπρεπε να αξιολογήσουν κατά πόσο παίρνουν 

ρίσκα αφού τα υπολογίσουν καλά. Ένα (1) άτομο (0,9%) δεν απάντησε στην ερώτηση 

αυτή. Ένα (1) άτομο (0,9 %) ποτέ δεν παίρνει ρίσκο. Πέντε (5) άτομα (4,5%)   δήλωσαν 

πώς σπάνια παίρνουν κάποιο ρίσκο, ανεξάρτητα αν το υπολογίζουν καλά. Είκοσι οχτώ 

(28) άτομα (25,5%) απάντησαν πώς μερικές φορές μόνο παίρνουν ρίσκα αφού τα 

υπολογίσουν καλά. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων , πενήντα πέντε (55) 

άτομα (50%) απάντησε ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων λειτουργεί έτσι , 

δείχνοντας μεγάλη προτίμηση στο ρίσκο. Τέλος, το (18,2%) με είκοσι (20) άτομα 

ταυτίζεται με το ρίσκο αφού το προτιμάει πάντα. 

 

Διάγραμμα 50-ECI  Ερώτηση 12 
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 Ερώτηση13 

Στην ερώτηση δεκατρία (13) , κατά πόσο γίνεται η παρουσία μου αισθητή στο χώρο, 

οι συμμετέχοντες απάντησαν με τα εξής ποσοστά : Δυο (2) άτομα (1,8%) απάντησε ότι 

δεν γνωρίζει και ότι δεν έχει διαπιστώσει το κατά ποσό γίνεται αισθητή η παρουσία 

του. Κανείς (0%) από τους συμμετέχοντες δεν δήλωσε πως ποτέ δεν συμπεριφέρεται 

έτσι . Εφτά (7) άτομα  με ποσοστό (6,4%) απάντησε ότι προτιμά να διατηρεί χαμηλό 

προφίλ στο χώρο. Είκοσι δύο (22) άτομα (20%) δήλωσε ότι μερικές φορές γίνεται η 

παρουσία του αισθητή στον χώρο εργασίας . Πενήντα πέντε (55) άτομα (50%) 

απάντησαν πως στο σύνολο των περιπτώσεων συμβαίνει αυτό και τέλος, είκοσι 

τέσσερα (24) άτομα (21,8%) απάντησε πως με τον έναν ή  με τον άλλον τρόπο 

φροντίζει να γίνει αισθητή η παρουσία του στο χώρο που εργάζεται. 

 

 

Διάγραμμα 51-ECI  Ερώτηση 13 
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Ερώτηση 14 

Στην παρακάτω ερώτηση που σχετίζεται με την επίγνωση των ατομικών ικανοτήτων 

και των αδυναμιών, κανείς (0%) δεν απάντησε πως δεν έχει επίγνωση των ικανοτήτων 

και των αδυναμιών του. Μόλις ένα (1) άτομο (0,9%) απάντησε ότι είναι τελείως έξω 

από τον χαρακτήρα του να γνωρίζει το επίπεδο ικανοτήτων και αδυναμιών του, ενώ 

δυο (2) άτομα (1,8%) είπαν πως ελάχιστα τους αντιπροσωπεύει να γνωρίζουν. Έξι (6) 

άτομα (5,5%) απάντησαν ότι μερικές φορές έχουν επίγνωση , σε αντίθεση με το 

συντριπτικό ποσοστό των πενήντα εφτά (57) ατόμων που απάντησε πως συχνά 

γνωρίζουν που φτάνουν οι ικανότητες καθώς και οι αδυναμίες του. Τέλος, σαράντα 

τέσσερα (44) άτομα (40%) δήλωσαν ότι πάντα έχουν επίγνωση του επιπέδου του. 

 

Διάγραμμα 52-ECI  Ερώτηση 14 

Ερώτηση 15 

Στην ερώτηση 15, που απευθύνεται στα επίπεδα προσμονής και ενεργοποίησης , ένα 

(1) άτομο (0,9%) απάντησε πως δεν έχει διαπιστώσει την προτίμηση του. Μόλις ένα 

(1) άτομο με το ίδιο ποσοστό, (0,9%) , είπε πως η προσμονή είναι το φόρτε του, 

απορρίπτοντας οποιαδήποτε προσπάθεια για ενέργεια. Οκτώ (8) άτομα (7,3%) 

δήλωσαν ότι σπάνια ενεργοποιούνται, προτιμώντας να σιγουρευτούν, ενώ είκοσι δυο 

(22) άτομα (20%) είπαν πως μερικές φορές προτιμούν την υλοποίηση μιας ενέργειας 

από την προσμονή. Τριάντα έξι (36) άτομα με ποσοστό (32,7%) είπαν ότι συχνά 

ενεργοποιούνται, χωρίς να περιμένουν και κλείνοντας την ερωτηση, σαράντα δυο (42) 

άτομα (38,2%) δήλωσαν οπαδοί της ενέργειας σε κάθε περίπτωση έναντι της 

προσμονής. 
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Διάγραμμα 53-ECI  Ερώτηση 15 

 

Ερώτηση 16 

Στην ερώτηση 16, η οποία δείχνει την γνώση του αισθήματος καθώς και της 

αιτιολόγησης του, ένα (1) άτομο με ποσοστό (0,9%) απάντησε πως ούτε δεν γνωρίζει 

τα αισθήματα του, ούτε την αίτια προέλευσης τους. Ένα (1) άτομο (0.9%) είπε πως 

είναι τελείως έξω από τον χαρακτήρα του να γνωρίζει τι αισθάνεται και γιατί. Τρία (3) 

άτομα με ποσοστό (2,7%),  είπαν ότι ελάχιστα τους αντιπροσωπεύει να γνωρίζουν τα 

αισθήματα τους και να έρχονται σε επαφή με αυτά. Δέκα οχτώ (18) άτομα (16,4%) 

απάντησαν πως μερικές φορές γνωρίζουν τι αισθάνονται και το τεράστιο ποσοστό των 

πενήντα δυο (52) ατόμων (47,3%) απάντησαν πως συχνά έχουν την επίγνωση των 

αισθημάτων τους. Τριάντα πέντε (35) άτομα (31,8%) δήλωσαν πως πάντα γνωρίζουν 

τα αισθήματα τους καθώς και την αιτιολόγηση τους. 
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Διάγραμμα 54-ECI  Ερώτηση 16 

Ερώτηση 17 

Στην ερώτηση 17 τίθεται το θέμα του χαρακτήρα και η θέληση να δείξεις το ποιόν σου 

με ή χωρίς άμυνες και «φίλτρα». Κανένα άτομο (0%) δεν δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ή 

ότι δεν είχε την ευκαιρία να το διαπιστώσει. Σε μικρό ποσοστό , πέντε (5) άτομα (4,5%) 

είπαν ότι πάντα προσποιούνται, ενώ δυο (2) άτομα (1,8%) δήλωσαν ότι σε μεγάλο 

ποσοστό προτιμούν να προσποιούνται και ότι τους αντιπροσωπεύει κάτι τέτοιο. 

Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) απάντησαν ότι μερικές φορές συμπεριφέρονται με αυτόν 

τον τρόπο, ενώ πενήντα δυο (26) άτομα (23,6%) μεταξύ των συμμετεχόντων δεν 

επιλέγουν να προσποιηθούν. Τα 2/3 των ερωτηθέντων με εβδομήντα τρία (73) άτομα 

(66,4%) απάντησαν απόλυτα λέγοντας ότι ποτέ δεν προσποιούνται γιατί επιλέγουν να 

είναι ξεκάθαροι. 

 

Διάγραμμα 55-ECI  Ερώτηση 17 
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Ερώτηση 18 

Στην ερώτηση 18 , εξετάζεται η αντίληψη για την σχέση μεταξύ του λογού, των 

αισθημάτων και των πράξεων του ατόμου. Κανένα (0) άτομο (0%) δεν επέλεξε να 

δώσει απάντηση για το αν είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει τα παραπάνω ή αν είναι 

έξω από τον χαρακτήρα του η αντίληψη μεταξύ των λεγομένων και των πεπραχθέντων. 

Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) δήλωσαν ότι σπάνια αντιλαμβάνονται τη σχέση ανάμεσα σ’ 

αυτά που σκέφτονται και αισθάνονται και σε αυτά που λένε και κάνουν. Έντεκα (11) 

άτομα (10%) απάντησαν ότι μερικές φορές κατέχουν την αντίληψη και πενήντα 

τέσσερα (54) άτομα (49,1%) είπαν ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

αντιλαμβάνονται. Τέλος, σαράντα ένα (41) άτομα (37,3%) δήλωσαν το απόλυτο στην 

αντίληψη της παραπάνω σχέσης. 

 

Διάγραμμα 56-ECI  Ερώτηση 18 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 19 

Στην ερώτηση 19 που απευθύνεται στην αναγνώριση επαναλαμβανομένων μοτίβων σε 

καταστάσεις ή πληροφορίες , δυο (2) άτομα (1,8%) απάντησαν ότι δεν είχαν την 

ευκαιρία να διαπιστώσουν αν ισχύει η παραπάνω σχέση. Κανένα (0) άτομο (0%) δεν 

δήλωσε ότι ποτέ δεν αναγνωρίζει επαναλαμβανόμενα μοτίβα, ένα (1) άτομο (0,9%) 

είπε πως σπάνια αναγνωρίζει , ενώ δέκα τέσσερα (14) άτομα (12,7%) απάντησαν πως 

μερικές φορές αναγνωρίζουν τον κύκλο της επανάληψης πίσω από καταστάσεις και 

πληροφορίες. Το ½ των συμμετεχόντων , πενήντα πέντε (55) άτομα (50%) είπαν ότι 

συχνά αναγνωρίζουν, και το υπόλοιπο (34,5%) με τριάντα οκτώ (38) από τους 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι συμπεριφέρονται πάντα έτσι και ότι τους χαρακτηρίζει 

απόλυτα η παραπάνω έκφραση. 

 

 

 

Διάγραμμα 57-ECI  Ερώτηση 19 
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Ερώτηση 20 

Στην ερώτηση 20, η οποία αφορά το άγχος καθώς και την πιθανή αντιμετώπιση του, 

μόλις δυο (2) άτομα (1.8%) απάντησε πως δεν γνωρίζει ή δεν είχε την ευκαιρία να το 

διαπιστώσει. Είκοσι (20) άτομα (18,2%) είπαν πως πάντα αγχώνονται πολύ, είκοσι 

τέσσερα (24) άτομα (21,8%) δηλώνουν πως σπάνια τυχαίνει να μην αγχωθούν, 

δείχνοντας κυρίως την αγωνία τους προς την διαχείριση έκτακτων συμβάντων, ενώ 

είκοσι έξι (26) άτομα (23,6%) πως μερικές φορές δεν καταφεύγουν στο άγχος!!! Το ¼ 

των εργαζομένων , ήτοι είκοσι οχτώ (28) άτομα (25,5%) είπε πως συχνά δεν αγχώνεται, 

ενισχύοντας την αποδοτικότητα τους Και την ικανότητα τους στη διαχείριση έκτακτων 

καταστάσεων, και ένας στους δέκα, δέκα (10) άτομα (9,1%) δήλωσαν απόλυτα ότι το 

άγχος δεν είναι κατάσταση που υπάρχει στη ζωή και το λεξιλόγιο τους.  

 

Διάγραμμα 58-ECI  Ερώτηση 20 

 

Ερώτηση 21 

Η ερώτηση 21 θέτει σαν θέμα την ικανότητα των εργαζομένων να θέσουν μετρήσιμους 

στόχους. Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) είπαν πως δεν γνωρίζουν αν κατέχουν την 

παραπάνω ικανότητα. Ένα (1) μόλις άτομο (0,9%) είπε πως δεν μπορεί ποτέ να θέσει 

στόχους που να μπορούν να μετρηθούν και εφτά (7) άτομα (6,4%) πως σπάνια μπορούν 

να εφαρμόσουν αυτή τους την ικανότητα. Είκοσι τέσσερα (24) άτομα (21,8%) πως 

μερικές φορές συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, ενώ το θαυμαστό ποσοστό  του 

(49,1%) με πενήντα τέσσερα (54) άτομα πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

λειτουργεί έτσι. Τέλος, είκοσι (20) εργαζόμενοι (18,2%) απάντησαν πως πάντα θέτουν 

μετρήσιμους στόχους. 
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Διάγραμμα 59-ECI  Ερώτηση 21 

Ερώτηση 22 

Η ερώτηση 22 φανερώνει την ηγετική φύση του συμμετέχοντα καθώς εμπνέει τους 

άλλους  κατά την παρουσίαση ενός οράματος. Ένας στους δέκα, δέκα (10) άτομα με 

ποσοστό(9,1%) απάντησε πως δεν γνωρίζει ή πως δεν είχε την ευκαιρία να το 

διαπιστώσει. Μόλις ένα (1) άτομο (0,9%) είπε πως ποτέ δεν καταφέρνει να εμπνεύσει 

τον περίγυρο του. Εννέα (9) άτομα (8,2%) είπαν πως σπάνια τα καταφέρνουν , καθώς 

δεν αντιπροσωπεύει τον χαρακτήρα τους αυτή η ικανότητα και είκοσι εφτά (27) άτομα 

(24,5%) πως μερικές φορές τα έχουν καταφέρει. Το συντριπτικό ποσοστό των 

συμμετεχόντων με σαράντα έξι (46) άτομα (41,8%) δηλώνει πως συχνά παρασύρει ο 

λόγος τους τους συνάδελφους τους και τέλος, δέκα εφτά (17) άτομα (15,5%) πως είναι 

χαρισματικοί ηγέτες, εμφυσώντας το συναίσθημα στους γύρω τους κατά την 

παρουσίαση του οράματος τους. 

 

Διάγραμμα 60-ECI  Ερώτηση 22 
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Ερώτηση 23 

Η ερώτηση 23 αφορά τον χειρισμό πονηρών καταστάσεων με τις (συγχρόνως) 

πολλαπλές απαιτήσεις από τον συμμετέχοντα. Εννιά (9) άτομα (8,2%) δηλώνουν πως 

δεν γνωρίζουν ή δεν είχαν την ευκαιρία να το διαπιστώσουν. Τριάντα πέντε (35) άτομα 

(31,8%) δηλώνουν πως ποτέ δεν χειρίζονται πονηρά καταστάσεις , και ακολουθεί ένα 

ποσοστό (20%) με είκοσι δυο (22) άτομα να απαντούν πως σπάνια προβαίνουν σε 

πονηρούς χειρισμούς. Είκοσι δυο (22) άτομα (20%) είπαν πως μερικές φορές , κατά το 

δοκούν , χειρίζονται με πονηρό σκοπό τις καταστάσεις που τους παρουσιάζονται. Δέκα 

πέντε (15) άτομα (13,6%) απαντούν πως στις περισσότερες περιπτώσεις αντιδρούν 

πονηρά και κλείνοντας την παραπάνω μέτρηση, εφτά (7) άτομα (6,4%) απαντούν πως 

έχουν σαν προτεραιότητα τον πονηρό χειρισμό των καταστάσεων και πως πάντα δρουν 

με αυτόν τον τρόπο ,έχοντας πολλαπλές απαιτήσεις από τον εαυτό τους. 

 

Διάγραμμα 61-ECI  Ερώτηση 23 

 

Ερώτηση 24 

 

Η ερώτηση 24 συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό με την προηγουμένη , αναδεικνύοντας εξίσου 

την ηγετική της έκταση. Αφορά την ικανότητα του συμμετέχοντα να προκαλεί και να 

προσκαλεί τους γύρω του να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα 

παρουσιάζεται από τον ίδιο. Έξι (6) άτομα (5,5%) απάντησαν πως δεν είχαν την 

ευκαιρία να διαπιστώσουν κάτι τέτοιο. Κανένα (0) άτομο (0%) δεν απάντησε, πως δεν 

κατάφερε ποτέ να εμπνεύσει την συμμετοχή των συνάδελφων του. Εφτά (7) άτομα 
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(6,4%) δήλωσαν πως σπάνια τα έχουν καταφέρει και τριάντα ένα (31) άτομα (28,2%) 

είπαν πως μερικές φορές συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Σαράντα ένα (41) 

άτομα  (37,3%) απάντησαν ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων καταφέρνουν να 

τους κάνουν όλους συμμέτοχους στην προσπάθεια  και είκοσι πέντε (25) άτομα  

(22,7%) δήλωσαν πως πάντα πείθουν τους συνάδελφους τους ή τους εργαζομένους 

τους να συμμετέχουν στην οποία εργασία ή δραστηριότητα.

 

Διάγραμμα 62-ECI  Ερώτηση 24 

Ερώτηση 25 

Η ερώτηση 25 αφορά την δεκτικότητα στην κριτική καθώς και στο κατά πόσο ο 

συμμετέχοντας την αποδέχεται ή όχι. Τρία (3) άτομα (2,7%) απάντησαν ότι δεν είχαν 

την ευκαιρία να βιώσουν μια τέτοια εμπειρία. Κανένα (0) άτομο (0%) δεν απάντησε 

ότι ποτέ δεν κρατά ανοιχτή στάση σε σχόλια και πληροφορίες που αφορούν τον εαυτό 

του. Πέντε (5) άτομα (4,5%) είπαν πως σπάνια είναι δεκτικοί στο να ακούσουν 

οτιδήποτε αφορά τον εαυτό τους. Δέκα οκτώ (18) άτομα (16,4%) απάντησαν ότι 

μερικές φορές δέχονται να ακούσουν οποιοδήποτε σχόλιο τους αφορά, πενήντα ένα 

(51) άτομα (46,4%) απάντησαν πως συχνά μπαίνουν σε συζητήσεις για τον εαυτό τους 

και τριάντα τρία (33) άτομα (30%) δηλώνει ανοιχτό και δεχτικό σε κάθε σχόλιο και 

πληροφορία πού τους αφορά.  
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Διάγραμμα 63-ECI  Ερώτηση 25 

Ερώτηση 26 

Στην ερώτηση είκοσι έξι διερευνάται η θετική στάση των συμμετεχόντων η οποία 

αποδεικνύεται με την αναζήτηση των δυνατοτήτων αντί των εμποδίων. Δυο (2) άτομα 

δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν την ερώτηση αυτή. Δυο (2) άτομα θεωρούν ότι σπάνια 

εστιάζουν στις δυνατότητες αλλά θεωρούν ότι δίνουν μεγάλη σημασία στα εμπόδια 

που εμφανίζονται. Είκοσι δυο (22) άτομα θεωρούν ότι μπορεί να λειτουργήσουν και 

με τους δυο τρόπους.  Σαράντα επτά (47) άτομα θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές 

αναζητούν τις δυνατότητες σε μια κατάσταση ενώ τριάντα επτά (37) άτομα (33,6% 

)θεωρούν ότι το άνουν πάντα. 

 

Διάγραμμα 64-ECI  Ερώτηση 26 
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Ερώτηση 27 

Η ερώτηση είκοσι επτά διερευνά το αν επιλέγουν οι συμμετέχοντες να παρακινήσουν 

άλλους ανθρώπους χρησιμοποιώντας την δίοδο των συναισθημάτων. Δυο (2) άτομα 

(1,8 %) δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν την ερώτηση αυτή. Ένα (1) άτομο (0,9%) δεν 

λειτουργεί ποτέ με αυτό τον τρόπο. Τρία (3) άτομα (2,7%) θεωρούν ότι σπάνια θα 

παρακινήσουν προκαλώντας το κατάλληλο συναίσθημα. Είκοσι δυο (22) άτομα (20%) 

θεωρούν ότι μερικές φορές λειτουργούν έτσι. Πενήντα επτά (57) άτομα (51,8%) 

θεωρούν η πρόκληση του κατάλληλου συναισθήματος για την παρακίνηση των άλλων 

είναι κάτι που κάνουν τις περισσότερες φορές ενώ είκοσι πέντε (25) άτομα (22,7%) το 

κάνουν πάντα.  

 

 

Διάγραμμα 65-ECI  Ερώτηση 27 

Ερώτηση 28 

Η ερώτηση είκοσι οκτώ διερευνά την δυνατότητα των ερωτηθέντων να εξηγούν με την 

λογική της αιτίας και του αποτελέσματος πολλαπλά γεγονότα. Έξι (6) άτομα (5,5%) 

δεν έχουν βρεθεί σε θέση  να πρέπει να λειτουργήσουν με αυτό τον τρόπο. Ένα (1) 

άτομο (0,9%) δεν λειτουργεί ποτέ με αυτό τον τρόπο. Ένα (1) άτομο (0,9%) σπάνια 

λειτουργεί έτσι. Είκοσι τέσσερα (24) άτομα (21,8%) θεωρούν ότι μερικές φορές 

εξηγούν πολλαπλά γεγονότα με επεξηγηματική αλληλουχία. Πενήντα ένα (51) άτομα 

(46,4%) θεωρούν πως τις περισσότερες φορές εξηγούν πολλαπλά γεγονότα ως μια 
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σειρά από αιτίες και αποτελέσματα ενώ είκοσι επτά (27) άτομα (24,5%) θεωρούν ότι 

πάντα λειτουργούν έτσι. 

 

 

Διάγραμμα 66-ECI  Ερώτηση 28 

Ερώτηση 29  

Οι ερωτηθέντες καλέστηκαν να αξιολογήσουν τις οργανωτικές δεξιότητές τους και την 

δυνατότητά τους να συγκεντρώνονται σε αυτό που κάνουν. Δυο (2) άτομα (1,8%) δεν 

θεωρούν ότι έχουν αρκετά δεδομένα για να απαντήσουν την ερώτηση αυτή. Ένα (1) 

άτομο (0,9%) θεωρεί ότι δεν ποτέ δεν εργάζεται με αυτό τον τρόπο. Τέσσερα (4) άτομα 

(3,6%) θεωρούν ότι σπάνια λειτουργούν με αυτό το τρόπο. Δεκατέσσερα (14) άτομα 

(12,7%) θεωρούν ότι μόνο μερικές  η εργασία τους χαρακτηρίζεται από οργάνωση και 

προσοχή. Σαράντα έξι (46) άτομα (41,8%) τις περισσότερες φορές λειτουργούν με αυτό 

τον τρόπο ενώ σαράντα τρία (43) άτομα (39,1 %) θεωρούν ότι το κάνουν πάντα.   
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Διάγραμμα 67-ECI  Ερώτηση 29 

Ερώτηση 30 

Στην επόμενη ερώτηση οι εργαζόμενοι έπρεπε να αξιολογήσουν την δυνατότητά τους 

να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις κλειδιά που δημιουργούνται στο περιβάλλον εργασίας 

και την δυνατότητά τους να τις εντοπίζουν με ακρίβεια. Δυο (2) άτομα (1,8%) δεν είναι 

σε θέση να απαντήσουν την ερώτηση αυτή. Ένα (1) άτομο (0,9%) θεωρεί ότι ποτέ δεν 

λειτουργεί έτσι. Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) θεωρούν ότι σπάνια εντοπίζουν τις σχέσεις 

κλειδιά. Είκοσι επτά (27) άτομα (24,5%) θεωρούν ότι τις μερικές φορές τις εντοπίζουν. 

Σαράντα επτά (47) άτομα (42,7 %) θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές λειτουργούν 

με αυτό τον τρόπο ενώ είκοσι εννέα (29) άτομα (26,4 %) θεωρούν ότι σπάνια 

λειτουργούν έτσι. 

 

 

Διάγραμμα 68-ECI  Ερώτηση 30 
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Ερώτηση 31 

Στην ερώτηση τριάντα ένα διερευνάται το κατά πόσο ο ερωτηθέντας προκαλεί την 

σύμφωνη γνώμη και την υποστήριξη των άλλων για διάφορα θέματα. Πέντε (5) άτομα 

(4,5% ) δεν γνώριζαν πως να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό. Ένα (1) άτομο (0,9%) 

δεν λειτουργεί ποτέ έτσι. Δέκα (10) άτομα (9,1%) σπάνια προκαλούν την σύμφωνη 

γνώμη. Είκοσι οκτώ (28) άτομα (25,5%) μερικές φορές συμπεριφέρονται με αυτό τον 

τρόπο. Σαράντα εννέα (49) άτομα (44,5%) τις περισσότερες φορές προκαλούν την για 

διάφορα θέματα την συμφωνία και την υποστήριξη των γύρω τους ενώ δεκαεπτά (17) 

άτομα (15,5%) θεωρούν ότι το καταφέρνουν πάντα.  

 

 

Διάγραμμα 69-ECI  Ερώτηση 31 

Ερώτηση 32  

Η ερώτηση τριάντα δύο διερευνά την χρήση της διαφορετικότητας για την εμβάθυνση 

στους τομείς που απασχολούν τους συμμετέχοντες. Η μελέτη διαφόρων οπτικών βοηθά 

τον συμμετέχοντα να φτάσει στην ρίζα αυτού που μελετά. Δέκα (10) άτομα (9,1%) 

απάντησαν πως δεν είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν ή να έρθουν σε επαφή με κάτι 

τέτοιο. Κανείς (0) δεν επέλεξε να απαντήσει πως ποτέ δεν λειτουργεί με αυτό τον 

τρόπο. Έξι (6) άτομα (5,5%) θεωρούν ότι σπάνια λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. 

Είκοσι έξι (26) άτομα (23,6%) θεωρούν ότι μόνο μερικές φορές κάνουν αυτή την 

χρήση, Πενήντα ένα (51) άτομα (46,4 %) θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές 

χρησιμοποιούν την διαφορετικότητα για να εμβαθύνουν στα πράγματα ενώ δεκαεπτά 

(17) άτομα (15,5%) θεωρούν ότι το κάνουν πάντα.   



98 

 

 

Διάγραμμα 70-ECI  Ερώτηση 32 

 

Ερώτηση 33 

Στην επόμενη ερώτηση διερευνάται η επιλογή των συμμετεχόντων στην αναζήτηση 

απαραίτητων πληροφοριών ακόμα και με ανορθόδοξες μεθόδους. Πέντε (5) άτομα 

(4,5%) δεν έχουν βρεθεί σε θέση ώστε να μπορούν να απαντήσουν στην ερώτηση αυτή. 

Δεκατέσσερα (14) άτομα (12,7%) θεωρούν απόλυτα ότι ποτέ δεν λειτουργούν με 

ανορθόδοξες μεθόδους για την συλλογή πληροφοριών. Είκοσι τέσσερα (24) άτομα 

(21,8%) θεωρούν ότι σπάνια λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Είκοσι τέσσερα (24) 

άτομα  (21,8%) θωρούν ότι μόνο μερικές φορές λειτουργούν έτσι. Είκοσι έξι (26) 

άτομα (23,6 %) θεωρούν ότι κάτι τέτοιο ταιριάζει στον χαρακτήρα τους και 
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λειτουργούν έτσι πολλές φορές ενώ δεκαεπτά (17) άτομα (15,5%) θεωρούν ότι 

λειτουργούν πάντα με αυτό τον τρόπο.  

 

Διάγραμμα 71-ECI  Ερώτηση 33 

Ερώτηση 34 

Στην ερώτηση τριάντα τέσσερα οι ερωτηθέντες καλούνται να αξιολογήσουν την 

ικανότητά τους να δημιουργούν στενές φιλίες στο εργασιακό τους περιβάλλον. Όλοι οι 

ερωτηθέντες απάντησαν στην ερώτηση αυτή. Δυο (2) άτομα (1,8%) θεωρούν ότι δεν 

δημιουργούν στενές φιλίες στον κύκλο τους. Δεκατέσσερα (14) άτομα (12,7%) 

απάντησαν ότι σπάνια μπαίνουν στον πειρασμό να δημιουργήσουν παρέες ενώ είκοσι 

επτά (27) άτομα (24,5%) παραδέχτηκαν ότι μερικές φορές συμπεριφέρονται με αυτό 

τον τρόπο. Το μεγαλύτερο ποσοστό, με σαράντα (40) άτομα (36,4%) είπε ότι στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων δημιουργεί φιλίες και είκοσι επτά (27) άτομα (24,5%) 

απάντησαν ότι πάντα δημιουργούν στενές επαφές στο εργασιακό τους περιβάλλον. 

 

Διάγραμμα 72-ECI  Ερώτηση 34 
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Ερώτηση 35 

Στην ερώτηση αυτή εξετάζεται κατά πόσο το ηθικό στοιχείο παίζει ρόλο στην λήψη 

αποφάσεων. Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) δεν είναι σε θέση να απαντήσουν την ερώτηση 

αυτή. Κανένα (0) άτομο (0%) δεν επέλεξε να απαντήσει ότι παίρνει αποφάσεις που 

στηρίζονται σε ανήθικες αρχές και αξίες. Ένα (1) άτομο (0,9%) σπάνια παίρνει 

αποφάσεις που βασίζονται σε ηθικές αρχές και αξίες. Δεκαπέντε (15) άτομα (13,6%) 

μερικές φορές αμφιταλαντεύονται στο να πάρουν αποφάσεις με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο. Σαράντα (40) άτομα (36,4%) δήλωσαν ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

η ηθική αρχή και αξία είναι ο οδηγός τους  στην λήψη αποφάσεων, ακόμα και αν δεν 

είναι ευχάριστες. Το συντριπτικό ποσοστό  του (45,5%) με πενήντα (50) άτομα είπαν 

ότι πάντα στην λήψη αποφάσεων υπολογίζουν το ηθικό στοιχείο.     

 

Διάγραμμα 73-ECI  Ερώτηση 35 

 

Ερώτηση 36  

Στην ερώτηση 36 δίνεται έμφαση στην παροχή ανατροφοδότησης προς τους γύρω, από 

τον συμμετέχοντα με σκοπό την βελτίωση , αλλά και την αυτοβελτίωση. Δυο (2) άτομα 

(1,8%) απάντησαν πως δεν είχαν την ευκαιρία να βιώσουν τέτοια εμπειρία και για αυτό 

δεν απάντησαν. Κανένας (0%) δεν απάντησε πως δεν δίνει ανατροφοδότηση. Τρία (3) 

άτομα (2,7%) είπαν πως σπάνια δίνουν ανατροφοδότηση, κρατώντας τις εντυπώσεις 

για τον εαυτό τους. Δέκα οκτώ (18) άτομα (16,4%) δήλωσαν πως μερικές φορές 

συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Εξήντα τρία (63) άτομα (57,3%) απάντησαν πως 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων βοηθούν με την με την ανατροφοδότηση τους, στην 
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βελτίωση των άλλων, και είκοσι τέσσερα (24) άτομα (21,8%) πως πάντοτε έχουν σκοπό 

την βελτίωση του περίγυρου τους με τον απαραίτητο σχολιασμό και συζήτηση.  

 

Διάγραμμα 74-ECI  Ερώτηση 36 

Ερώτηση 37  

Στην ερώτηση τριάντα επτά η παροχή κίνητρου έχει την τιμητική της, με την πειθώ από 

τον συμμετέχοντα να υποδεικνύει στους γύρω του τι έχουν να κερδίσουν και τι να 

χάσουν. Τρία (3) άτομα (2,7%) δεν απάντησαν στην ερώτηση. Ένα (1) άτομο (0,9%) 

απάντησε πως ποτέ δεν μπαίνει στην διαδικασία και δεν ενδιαφέρεται να πείσει 

κάποιον για να κάνει κάτι. Δέκα (10) άτομα (9,1%) είπαν πως σπάνια πείθουν κάποιον 

με αυτόν τον τρόπο. Είκοσι οκτώ (28) άτομα (25,5%) δήλωσαν πως μερικές φορές 

λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Πενήντα ένα (51) άτομα (46,4%) απάντησαν πως 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πείθουν τους άλλους, υποδεικνύοντας το κέρδος 

τους και, τέλος δεκαεπτά (17) άτομα (15,5%) πως πάντα έχουν σκοπό να λειτουργούν 

με αυτόν τον τρόπο στη ζωή τους. 



102 

 

 

Διάγραμμα 75-ECI  Ερώτηση 37 

Ερώτηση 38  

Στην ερώτηση τριάντα οκτώ αναφέρεται η συχνότητα της χρησιμοποίησης 

παραδειγμάτων και μεταφορών από τους συμμετέχοντες  για να εξηγήσουν μια 

κατάσταση. Ένα (1) άτομο με ποσοστό (0,9%) δεν απάντησε στην ερώτηση. 

Παρομοίως, ένα (1) άτομο ακόμη (0,9%) είπε πως ποτέ δεν αναφέρεται σε παραβολές 

για να εξηγήσει. Εφτά (7) άτομα (6,4%) απάντησαν ότι σπάνια χρησιμοποιούν αυτή τη 

μέθοδο.  Έντεκα (11) άτομα με (10%) είπαν ότι μερικές φορές καταφεύγουν στην 

βοήθεια των παραδειγμάτων και μεταφορέων για να εξηγήσουν μια κατάσταση και 

σαράντα οκτώ (48) άτομα (43,6%) πως στις περισσότερες περιπτώσεις 

συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, σαράντα δυο (42) άτομα (38,2%) 

δήλωσαν πως πάντα παραθέτουν ανέκδοτες ιστορίες για να εξηγήσουν μια κατάσταση.  

 

Διάγραμμα 76-ECI  Ερώτηση 38 
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Ερώτηση 39 

Στην ερώτηση τριάντα εννέα ο συμμετέχων καλείται να απαντήσει αν χρησιμοποιεί μη 

λεκτικά στοιχεία επικοινωνίας για να τον βοηθήσουν στην έκφραση συναισθημάτων 

τα οποία θα οδηγήσουν στην υποστήριξη των λεγομένων του. Εφτά (7) άτομα (6,4%) 

απάντησαν πως δεν είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν κάτι τέτοιο. Ένα (1) άτομο 

(0,9%) είπε ότι ποτέ δεν χρησιμοποιεί την μη λεκτική επικοινωνία. Οκτώ (8) άτομα 

(7,3 %) δήλωσαν  πως είναι λάτρεις της λεκτικής επικοινωνίας και τις περισσότερες 

φορές αποφεύγουν την μη λεκτική επικοινωνία. Τριάντα ένα (31) άτομα (28,2%) πως 

μερικές φορές χρησιμοποιούν την λεκτική και άλλες φορές την μη λεκτική για να 

υποστηρίξουν τα λεγόμενα τους. Σαράντα τέσσερα (44) άτομα (40%) απάντησαν ότι 

τις περισσότερες φορές ταυτίζονται με την παραπάνω έκφραση και δεκαεννέα (19) 

άτομα (17,3%) πως πάντα χρησιμοποιούν την γλώσσα του σώματος για να 

υποστηρίξουν τα λεγόμενα τους  

 

Διάγραμμα 77-ECI  Ερώτηση 39 

Ερώτηση 40 

Στην ερώτηση αυτή οι ερωτηθέντες έπρεπε να αξιολογήσουν κατά πόσο θεωρούν ότι 

χειρίζονται με ευκολία καταστάσεις κατά τις οποίες αλλάζουν ραγδαία οι 

προτεραιότητες που υπάρχουν. Τρία (3) άτομα (2,7%) δεν γνωρίζουν ή δεν είχαν μέχρι 

τώρα την ευκαιρία να διαπιστώσουν το πως λειτουργούν σε αντίστοιχες καταστάσεις. 

Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) θεωρούν ποτέ δεν διαχειρίζονται με ευκολία αντίστοιχες 

καταστάσεις. Δέκα (10) άτομα (9,1%) σπάνια χειρίζονται με ευκολία καταστάσεις με 

ανακατατάξεις των υφιστάμενων προτεραιοτήτων. Τριάντα τέσσερα (34) άτομα 
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(30,9%) θεωρούν ότι μόνο μερικές φορές βρίσκουν εύκολο έναν τέτοιο χειρισμό. 

Σαράντα δυο (42) άτομα (38,2 %) θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές χειρίζονται 

εύκολα καταστάσεις με πολύ γρήγορη μεταβολή προτεραιοτήτων ενώ δεκαεπτά (17) 

άτομα (15,5%) θεωρούν λειτουργούν έτσι πάντα. 

 

Διάγραμμα 78-ECI  Ερώτηση 40 

 

Ερώτηση 41 

Στην ερώτηση σαράντα ένα διερευνάται η δυνατότητα του συμμετέχοντα να εντοπίσει 

τα δυσνόητα για τους άλλους σημεία στις παρουσιάσεις του και την δυνατότητά του να 

επιλέξει και να παρουσιάσει, επεξηγηματικά οπτικά βοηθήματα. Έντεκα (11) άτομα 

(10%) δεν είχαν μέχρι τώρα την ευκαιρία να βιώσουν κάποια τέτοια εμπειρία. Τρία (3) 

άτομα (2,7 %) δήλωσαν ότι αυτό είναι κάτι εντελώς έξω από τον χαρακτήρα τους. Τρία 

(3) άτομα (2,7%) δήλωσαν ότι σπάνια λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Δεκαοκτώ (18) 

άτομα (16,4%) θεωρούν ότι μερικές φορές λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Πενήντα 

ένα (51) άτομα (46,4%) θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές στις παρουσιάσεις τους 

χρησιμοποιούν παραδείγματα και οπτικά βοηθήματα για να γίνουν ξεκάθαροι ενώ 

είκοσι τέσσερα (24) άτομα (21,8%) θεωρούν ότι το κάνουν πάντα.  
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Διάγραμμα 79-ECI  Ερώτηση 41 

 

Ερώτηση 42 

Στην συνέχεια διερευνάται η θετική προσδοκία των συμμετεχόντων από τους άλλους. 

Ένα (1) άτομο (0,9 %) δεν ήταν σε θέση να απαντήσει την ερώτηση αυτή. Δυο (2) 

άτομα (1,8 %) δεν έχουν ποτέ θετικές προσδοκίες από τους άλλους. Οχτώ (8) άτομα 

(7,3 %) σπάνια έχουν θετικές προσδοκίες. Δεκαεπτά (17) άτομα (15,5%) δήλωσαν ότι 

μερικές φορές έχουν θετικές προσδοκίες. Πενήντα έξι (56) άτομα (50,9 %) θεωρούν 

ότι τις περισσότερες φορές έχουν θετικές προσδοκίες από τους άλλους ενώ είκοσι έξι 

(26) άτομα (23,6%) θεωρούν ότι λειτουργούν έτσι πάντα.  

 

Διάγραμμα 80-ECI  Ερώτηση 42 
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Ερώτηση 43 

Η ερώτηση 43 αναφέρεται στον σεβασμό και στις καλές σχέσεις που καλείται να έχει 

ο συμμετέχοντας σχετικά με ανθρώπους που έχουν διαφορετικά background και 

κουλτούρα. Έτσι στον σχολιασμό, παρατηρούμε ότι κανένα (0 %) άτομο δεν επέλεξε 

να απαντήσει με τις παρακάτω διαθέσιμες επιλογές, πρώτον ότι δεν είχε την ευκαιρία  

να βιώσει κάτι τέτοιο και δεύτερον πως ποτέ δεν θα σεβόταν και δεν θα διατηρούσε 

καλές σχέσεις με άτομο από διαφορετική τάξη. Μόλις ένα (1) άτομο (0,9 %) απάντησε 

πως σπάνια θα συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο. Δώδεκα (12) άτομα (10,9 %) 

θεωρούν ότι κάποιες φορές θα συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο και κάποιες άλλες 

όχι. Σαράντα πέντε (45) άτομα (40,9 %) είπαν πως στο πλήθος των περιπτώσεων στη 

ζωή τους σέβονται την διαφορετικότητα του συνάνθρωπου τους, διατηρώντας καλές 

σχέσεις μαζί του και κλείνοντας, πενήντα δυο (52) άτομα (47,3 %) δήλωσαν υπέρμαχοι 

του σεβασμού ανεξάρτητα από το background του κάθε ανθρώπου που 

συναναστρέφονται. Αξίζει να σημειωθεί πως σχεδόν το (90 %) των ατόμων που 

απάντησαν θετικά στην παραπάνω ερώτηση, εμφανίζονται οπαδοί του ανθρωπισμού, 

της αλληλεγγύης και του σεβασμού, απορρίπτοντας τις κακές εστίες ρατσισμού και 

μισαλλοδοξίας στην εποχή που διανύουμε. 

 

 

 

Διάγραμμα 81-ECI  Ερώτηση 43 
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Ερώτηση 44 

Η ερώτηση 44 φανερώνει τα επίπεδα ωριμότητας της συναισθηματικής νοημοσύνης 

του συμμετέχοντα, ο οποίος καλείται να τιθασεύσει τις παρορμητικές του αντιδράσεις, 

να τις περιορίσει και να δράσει με ουσία απέναντι σε οποία κατάσταση. Δυο (2) άτομα 

(1,8 %) δεν γνωρίζουν εάν ελέγχουν τις παρορμητικές αντιδράσεις τους και αν τις 

περιορίζουν. Ένα (1) άτομο (0,9%) θεωρεί ότι ποτέ δεν συμπεριφέρεται έτσι. Δεκαέξι 

(16) άτομα (14,5%) εμφανίζονται συναισθηματικά ανώριμοι γενόμενοι έρμαιο των 

παρορμητικών τους αντιδράσεων. Είκοσι δυο (22) άτομα (20%) απάντησίν πως 

κάποιες φορές τα καταφέρνουν και κάποιες άλλες αποτυγχάνουν. Σαράντα έξι (46) 

άτομα (41,8%) στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αποφασίζουν να ην δράσουν εν 

θερμώ. Είκοσι τρία (23) άτομα (20,9%)  εμφανίζονται ως τέρατα ψυχραιμίας και 

λύνουν το πρόβλημα με ηρεμία και ψυχραιμία διαχειριζόμενοι πλήρως το συναίσθημά 

τους. 

 

Διάγραμμα 82-ECI  Ερώτηση 44 

 

Ερώτηση 45 

Η ερώτηση σαράντα πέντε επαφίεται στην αναγνώριση του συναισθήματος και πως το 

συναίσθημα γίνεται παράγοντας επιρροής της αποδοτικότητας. Δυο (2) άτομα (1,8%) 

δεν γνώριζε πως να απαντήσει την ερώτηση αυτή. Ένα (1) άτομο (0,9%) δεν 

αναγνωρίζει τον τρόπο που το συναίσθημα επηρεάζει την απόδοση του. Δυο (2) άτομα 

(1,8%) σπάνια αναγνωρίζουν τον τρόπο που το συναίσθημα επηρεάζει την απόδοσή 

τους. Δώδεκα (12) άτομα (10%) πως μερικές φορές συμπεριφέρονται με αυτό τον 

τρόπο. Πενήντα τρία (53) άτομα  (48,2%) απάντησαν ότι στο πλήθος των περιπτώσεων 
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έχουν γνώση των συναισθημάτων τους έναντι της απόδοσης τους και τέλος σαράντα 

(40) άτομα (36,4%) δήλωσαν πως πάντα έχουν γνώση. 

 

Διάγραμμα 83-ECI  Ερώτηση 45 

Ερώτηση 46 

Η ερώτηση 46 αναφέρεται στην οργάνωση, στον προγραμματισμό και στην ιεραρχία 

για τις λύσεις ενός προβλήματος , καθώς και την ευρεσιτεχνία για την εύρεση των 

αποτελεσματικότερων δυνατών λύσεων. Τρία (3) άτομα (2,7%) αναφέρουν ότι δεν 

είχαν την ευκαιρία να βιώσουν η να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε τέτοιου είδους 

εμπειρία. Ένα (1) άτομο (0,9%) είπε ότι ποτέ δεν μπορεί  να βρει άκρη στην λύση ενός 

προβλήματος και πως συνήθως πνίγεται, όταν συναντά εμπόδια. Τέσσερα (4) άτομα 

(3,6%) πως σπάνια μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν το ρόλο και τριάντα τρία (33) 

άτομα (30%) απάντησαν πως μερικές φορές τα καταφέρνουν να συμπεριφερθούν με 

αυτόν τον τρόπο και μερικές φορές αδυνατούν. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

συμμετεχόντων με πενήντα δυο (52) άτομα (47,3%) απάντησαν ότι στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων τα καταφέρνουν αποτελεσματικά και τέλος δέκα εφτά (17) άτομα 

(15,5%) είπαν ότι πάντα τέτοιου είδους προκλήσεις τους βρίσκουν νικητές. 
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Διάγραμμα 84-ECI  Ερώτηση 46 

Ερώτηση 47 

Η ερώτηση 47 θέλει να αναδείξει το ταλέντο των ερωτηθέντων στην διαχείριση 

κοινωνικών σχέσεων και στην αποτελεσματικότητα τους. Δέκα εφτά (17) άτομα στο 

ποσοστό έκπληξη του (15,5%) απάντησαν ότι δεν είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν 

το επίπεδο της κοινωνικότητας τους. Έξι (6) άτομα (5,5%) είπαν ότι ποτέ δεν 

αναπτύσσουν τέτοιο δίκτυο. Είκοσι ένα (21) άτομα (19,1%) είπαν ότι σπάνια 

χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική και είκοσι εφτά (27) άτομα (24,5%) πως μερικές 

φορές , συμπεριφέρονται με αυτόν τρόπο και κάποιες άλλες όχι. Ένα παρόμοιο 

ποσοστό που συμπεριλαμβάνει είκοσι εφτά (27) άτομα (24,5%) ανέφερε ότι προτιμά 

αυτήν την πρακτική στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων και στηρίζεται αρκετά σε 

αυτό , ενώ μόλις δώδεκα (12) άτομα (10,9%) ότι λειτουργούν πάντα με αυτόν τον τρόπο 

και αναπτύσσουν ένα διαδεδομένο δίκτυο συνεργατών. 

 

Διάγραμμα 85-ECI  Ερώτηση 47 
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Ερώτηση 48 

Η φύση της ερώτησης 48 απευθύνεται στην ενσυναίσθηση του συμμετέχοντα ο οποίος 

βασίζεται στην εκπληκτική αυτή ικανότητα της ανεπτυγμένης συναισθηματικής 

νοημοσύνης, για να κατανοήσει την κουλτούρα και τις αξίες της ομάδας του και να 

βοηθήσει αποτελεσματικά την επίτευξη της συνοχής της. Δυο (2) άτομα (1,8%) είπαν 

ότι δεν γνωρίζουν την συμπεριφορά στην παρακάτω εμπειρία. Κανένα (0) άτομο (0%) 

δεν απάντησε στην ερώτηση ότι ποτέ ή σπάνια συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. 

Αντίθετα σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων δείχνει έφεση σε αυτήν την ικανότητα 

απαντώντας από σχεδόν θετικά μέχρι απολυτά. Αναλύοντας , δέκα πέντε (15) άτομα 

(13,6%) απάντησαν ότι μερικές φορές αντιλαμβάνονται τις αξίες και την κουλτούρα 

μιας ομάδας ή εταιρίας , ανεξάρτητα από τον ρολό που έχουν σαν εργαζόμενοι. 

Πενήντα τέσσερα (54) άτομα (49,1%) δήλωσαν ότι στο μεγαλύτερο μέρος των 

αντιλήψεων έχουν ανεπτυγμένη αυτήν την ικανότητα και τριάντα εννιά (39) άτομα ότι 

πάντα ανακαλύπτουν τις αξίες και την κουλτούρα της ομάδας τους. 

 

Διάγραμμα 86-ECI  Ερώτηση 48 

Ερώτηση 49 

Η ερώτηση 49 δίνει ξεχωριστή σημασία αναμεσά στην ισορροπία της συμπεριφοράς 

του ηγέτη προς την ανάπτυξη της ατομικής ταυτότητας και χαρακτηριστικών , αλλά 

και της καλλιέργειας του ομαδικού πνεύματος. Τρία (3) άτομα (2,7%) απάντησαν ότι 

έχουν βιώσει παρόμοια εμπειρία για να μπορούν να απαντήσουν. Κανένα (0) άτομο 

(0%) δεν επέλεξε να απαντήσει πως ποτέ δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.  Ένα 

(1) άτομο με ποσοστό (0,9%), απάντησε ότι σπάνια καλλιεργεί και αναπτύσσει αυτά 

τα χαρακτηριστικά σε μια ομάδα και δέκα εννέα (19) άτομα (17,3%) πως μερικές φορές 
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βοηθούν στην ανάπτυξη της ξεχωριστής ατομικής ταυτότητας και ομαδικού πνεύματος 

και κάποιες άλλες όχι. 

 

Διάγραμμα 87-ECI  Ερώτηση 49 

Ερώτηση 50 

Η ερώτηση 50 αναφέρεται στην ψύχραιμη αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων με 

θετική και συνάμα αισιόδοξη στάση, κάτι που οδηγεί στην καλή λήψη αποφάσεων 

αλλά και των έλεγχο παρορμητικών καταστάσεων, ειδικά σε μια ομάδα. Ένα (1) άτομο 

(0,9%) απάντησε ότι δεν έχει βιώσει τέτοια εμπειρία για να μπορέσει να απαντήσει 

στην ερώτηση. Επίσης, ένα (1) άτομο (0,9%) απάντησε ότι πανικοβάλλεται σε 

δύσκολες καταστάσεις μη μπορώντας να ελέγξει το παρορμητικό των συναισθημάτων 

του και κρατώντας συνήθως αρνητική στάση. Πέντε (4,5%) άτομα είπαν ότι σπάνια τα 

καταφέρνουν και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Είκοσι ένα (21) άτομα (19,1%) 

είπαν ότι μερικές φορές συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, ενώ κάποιες άλλες όχι. 

Σαράντα ένα (41) άτομα   (37,3%) απάντησαν ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

στέκονται αγέρωχοι μπροστά στις δύσκολες καταστάσεις και κλείνοντας, σαράντα ένα 

(41) άτομα με ποσοστό (37,3%) είπαν ότι πάντα είναι ψύχραιμοι και θετικά σταθεροί 
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απέναντι στις δύσκολες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά τους.

 

Διάγραμμα 88-ECI  Ερώτηση 50 

Ερώτηση 51 

Η ερώτηση 51 αναφέρεται στην ιδιότητα του συμμετέχοντα να κρατάει υψηλό το 

επίπεδο ικανοποίησης των πελατών του μέσα από το υψηλό επίπεδο παροχής 

υπηρεσιών και προσφοράς προϊόντων. Πέντε (5) άτομα (4,5%) απάντησαν ότι δεν 

είχαν την ευκαιρία να βιώσουν παρόμοια εμπειρία. Κάνεις (0) από τους συμμετέχοντες 

(0%) δεν επέλεξε την απάντηση ότι ποτέ δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ένα 

(1) άτομο (0,9%) είπε πως σπάνια φροντίζει για το υψηλό επίπεδο ποιότητας των 

προϊόντων και υπηρεσιών και δώδεκα (12) άτομα (10,9%) απάντησαν πως κάποιες 

φορές τα καταφέρνει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου και κάποιες άλλες 

όχι. Σαράντα ένα (41) άτομα (37,3%) δήλωσαν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις 

φροντίζουν επαρκώς τους πελάτες τους και πενήντα ένα (51) άτομα (46,4%) , που 

ανταποκρίνεται στο υψηλότερο ποσοστό, απάντησαν ότι πάντα είναι υπερ. της 

απολυτής φροντίδας του κόσμου τους στο υψηλότερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών και 

ποιότητας προϊόντων, κάτι που δείχνει σαν ποσοστό την υψηλή εξωστρέφεια των 

πωλητών και το επίπεδο αντίληψης των αναγκών του πελάτη τους.   
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Διάγραμμα 89-ECI  Ερώτηση 51  

Ερώτηση 52 

Η ερώτηση 52 δείχνει ποσό απαραίτητη είναι (ή όχι) η ικανότητα του συμμετέχοντα να 

είναι ανοιχτόμυαλος σε διαφορετικού επιπέδου προκαταλήψεις και να είναι ανεκτικός 

απέναντι σε αδυναμίες εργαζομένων ή συνεργατών του. Εφτά (7) άτομα (6,4%) 

δήλωσαν ότι δεν έχουν βιώσει τέτοιου είδους εμπειρία. Κανένας (0) από τους 

συμμετέχοντες (0%) δεν απάντησε ότι αντιμετωπίζει αρνητικά τις προκαταλήψεις και 

την έλλειψη ανεκτικότητας. Τρία (3) άτομα (2,7%) απάντησαν ότι σπάνια τα 

καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν θετικά την παρακάτω ιδιότητα και είκοσι εφτά (27) 

άτομα (24,5%) ότι μερικές φορές συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.  Τριάντα οκτώ 

(38) άτομα (34,5%) είπαν ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι ανοιχτόμυαλοι 

και συναισθηματικά ώριμοι απέναντι στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και 

τέλος, τριάντα πέντε (35) άτομα είπαν η αντιμετώπιση τους είναι πάντα απολυτά θετική 

βοηθώντας στην καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και πλήρης ανάπτυξης δυνατοτήτων 

και ικανοτήτων των εργαζομένων και συνεργατών τους.  
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Διάγραμμα 90-ECI  Ερώτηση 52 

Ερώτηση 53 

Η ερώτηση 53 αναφέρεται στην ηγετική ικανότητα του συμμετέχοντα, καθώς και ποσό 

μπορεί να συμπεριφερθεί και να λειτουργήσει σαν ηγέτης και καθοδηγητής. 

Πολυποίκιλες οι απαντήσεις, με οκτώ (8) άτομα (7,3%) να απαντούν με άγνοια ως προς 

την φύση και την βιωματική εμπειρία της ερώτησης, μην έχοντας την ευκαιρία να 

διαπιστώσουν αν λειτουργούν ηγετικά. Πέντε (5) άτομα (4,5%) απάντησαν ότι 

προτιμούν να κρατούν χαμηλό προφίλ, αφού δεν λειτουργούν ποτέ με αυτόν τον τρόπο. 

Δέκα πέντε (15) άτομα (13,6%) είπαν ότι σπάνια μπορούν να σηκώσουν το βάρος της 

ηγεσίας στους ωμούς τους, αφού προτιμούν να μείνουν σε έναν πιο εκτελεστικό, ίσως, 

ρολό. Είκοσι εννέα (29) άτομα (26,4%) απάντησαν ότι μερικές φορές συμπεριφέρονται 

σαν μέντορες, ενώ κάποιες άλλες φορές όχι. Τριάντα δυο (32) άτομα (29,1%)  

απάντησαν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που παρουσιάζεται η ευκαιρία να 

λειτουργήσουν με τον ρολό του ηγέτη, τα καταφέρνουν μια χαρά, και τέλος, είκοσι ένα 

(21) άτομα (19,1%) είπαν ότι ο ρόλος του καθοδηγητή, ταιριάζει γάντι στην 

ιδιοσυγκρασία και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους δείχνοντας συναισθηματικά 

ώριμοι στην συγκεκριμένη ιδιότητα. 
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Διάγραμμα 91-ECI  Ερώτηση 53 

Ερώτηση 54 

 Η ερώτηση 54 αναφέρεται στην αντίληψη του ερωτηθέντα ο οποίος βασιζόμενος στην 

ιδιότητα της κοινωνικής διαχείρισης σχέσεων και της εν συναίσθησης καταφέρνει να 

διακρίνει, ή όχι, τους λογούς πίσω από την συμπεριφορά των άλλων. Αξιοπερίεργο σαν 

γεγονός πως κανένας (0) από τους συμμετέχοντες (0%) δεν επέλεξε να απαντήσει με 

την επιλογή ότι δεν έχει βιώσει την παρακάτω εμπειρία και πως ποτέ δεν 

συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν είναι στον χαρακτήρα του. Μόλις 

τέσσερα (4) άτομα (3,6%) είπαν ότι σπάνια αντιλαμβάνονται τους λογούς για την 

συμπεριφορά των άλλων. Τριάντα (30) άτομα (27,3%) δήλωσαν ότι μερικές φορές 

καταλαβαίνουν την συμπεριφορά των ατόμων που τους περιβάλλουν, καθώς και την 

προέλευση της, και κάποιες άλλες πως όχι. Πενήντα τέσσερα (54) άτομα (49,1%) 

δήλωσαν ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που προκύπτουν, αντιλαμβάνονται το 

πλήθος των σκέψεων και τον λόγων που κρύβονται πίσω από την κάθε συμπεριφορά, 

και κλείνοντας, ένας στους πέντε, είκοσι δυο (22) άτομα (20%) είπαν ότι πάντα 

λειτουργούν έτσι και αυτή η ιδιότητα αντιπροσωπεύει πλήρως τον χαρακτήρα τους. 
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Διάγραμμα 92-ECI  Ερώτηση 54 

Ερώτηση 55 

Η ερώτηση 55 δείχνει επίσης μια λεκτική άνεση όπως και την αναλυτική σκέψη του 

συμμετέχοντα ο οποίος μπορεί να αναλύσει μια παροντική κατάσταση, βασιζόμενος σε 

μια πρώιμη με παρόμοια βιώματα και συνήθως, αποτελέσματα, φτάνοντας εκεί που 

θέλει με έξυπνο τρόπο, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Έτσι, τρία (3) άτομα (2,7%) είπαν ότι δεν 

έχουν βιώσει με κανέναν τρόπο αυτή την εμπειρία, και επί της ουσίας δεν μπορούν να 

απαντήσουν ουσιαστικά στην ερώτηση. Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) δήλωσαν ότι 

σπάνια καταφέρνουν να εξηγήσουν διεξοδικά μια κατάσταση με τον παρακάτω 

ιδιαίτερο τρόπο και είκοσι εφτά (27) άτομα (24,5%) πώς μερικές φορές γίνονται 

αποτελεσματικοί στην εξήγηση της κατάστασης με την ανάλυση μια παλαιότερης 

κατάστασης, και μερικές φορές, πώς όχι. Πενήντα τέσσερα (54) άτομα (49,1%) είπαν 

ότι συχνά γίνονται αποτελεσματικοί και είκοσι δυο (22) άτομα (20%) απάντησαν πως 

πάντα στην εξήγηση μιας κατάστασης βγαίνουν νικητές αναλύοντας μια βιωματική 

παρελθοντική κατάσταση με έξυπνο τρόπο. 
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Διάγραμμα 93-ECI  Ερώτηση 55 

Ερώτηση 56 

Η ερώτησή 56 μας αναφέρει την θαυμαστή ιδιότητα της ακρόασης και του επιπέδου 

που διακατέχεται και χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες. Μόλις ένα (1) άτομο 

(0,9%) δήλωσε πως δεν μπορεί να απαντήσει την ερώτηση λόγω αγνοίας. Με το ίδιο 

ποσοστό, ένα (1) ακόμη άτομο (0,9%), αναφέρει ότι αυτή η ιδιότητα ποτέ δεν τον 

εκφράζει και δεν διατίθεται να γίνει ακροατής, πόσο μάλιστα με προσοχή. Δυο (2) 

άτομα (1,8%) δήλωσαν ότι σπάνια ακούν με προσοχή τον συνομιλητή τους. Εννέα (9) 

άτομα (8,2%) απάντησαν ότι μερικές φορές συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο γιατί 

έτσι πιστεύουν, ενώ τριάντα πέντε (35) άτομα (31,8%) δήλωσαν ότι τις περισσότερες 

φορές τους αρέσει να μοιράζονται οι άλλοι μαζί τους ότι θέλουν να τους μεταφέρουν. 

Αξιό αναφοράς ότι πάνω από τους μίσους συμμετέχοντες στο παρόν ερωτηματολόγιο, 

εξήντα δυο (62) άτομα με το συντριπτικό ποσοστό (56,4%), δήλωσαν ότι πάντα είναι 

εκεί για να ακούσουν τους άλλους σε καθετί σημαντικό ή ασήμαντο.   
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Διάγραμμα 94-ECI  Ερώτηση 56 

Ερώτηση 57 

Η ερώτηση 57 αναφέρεται στην κοινωνική ιδιότητα της καλλιέργειας δεσμών, τέτοιων 

που σχετίζονται με κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή Project. Τέσσερα (4) άτομα 

(3,6%) απάντησαν με τον συγκεκριμένο τρόπο λόγω αγνοίας της συγκεκριμένης 

εμπειρίας. Κάνεις (0) από τους συμμετέχοντες (0%) δεν επέλεξε να απαντήσει ότι ποτέ 

δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Οκτώ (8) άτομα (7,3%) απάντησαν ότι σπάνια 

χρησιμοποιούν την κοινωνική τους αυτή ιδιότητα και τριάντα ένα (31) άτομα (28,2%) 

είπαν ότι μερικές φορές κάνουν ευκολά παρέες και φίλους ενώ κάποιες άλλες όχι. 

Σαράντα έξι (46) άτομα (41,8%) δήλωσαν ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι 

λάτρεις της εύκολης καλλιέργειας δεσμών με απώτερο στόχο έναν κοινό σκοπό.  

 

Διάγραμμα 95-ECI  Ερώτηση 57 
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Ερώτηση 58 

Η ερώτηση 58 αναφέρεται στην πεποίθηση του συμμετέχοντα ότι έχει τις περισσότερες 

ικανότητες για κάποια εργασία σε σχέση με κάποιον άλλον. Το θετικό της παρακάτω 

ερώτησης είναι ο επαγγελματικός «εγωισμός», που μπορεί να φτάσει τον ερωτηθέντα 

ψηλά επαγγελματικά και το αρνητικό είναι ότι η αλαζονεία που προκύπτει από την 

υπέρμετρη αυτοπεποίθηση οδηγεί σε φαινόμενα «βολέματος». Τρία (3) άτομα (2,7%) 

απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν γιατί δεν έχουν βιώσει αυτή την εμπειρία. Εννέα (9) 

άτομα (8,2%) απάντησαν ότι ποτέ δεν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και δεν 

τους αντιπροσωπεύει. Δέκα τέσσερα (14) άτομα (12,7%) δήλωσαν ότι σπάνια έχουν 

την παρακάτω πεποίθηση και τριάντα εννέα (39) άτομα (35,5%) είπαν ότι μερικές 

φορές πιστεύουν ότι έχουν αυτόν τον επαγγελματικό εγωισμό. Είκοσι εφτά (27) άτομα 

(24,5%) είπαν ότι τις περισσότερες των περιπτώσεων λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο 

και τέλος, δέκα οκτώ (18) άτομα (16,4%) ότι πάντα συμπεριφέρονται έτσι γιατί τους 

εκφράζει απόλυτα. 

 

Διάγραμμα 96-ECI  Ερώτηση 58 

Ερώτηση 59 

Η ερώτηση 59 αναφέρεται στην ικανότητα της προσαρμοστικότητας απέναντι στις 

αντιδράσεις που προκύπτουν, καθώς και την στάση του ατόμου που προκύπτει μέσα 

από αυτή την ικανότητα. Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) είπαν ότι δεν έχουν βιώσει αυτή 

την εμπειρία στη ζωή τους. Δυο (2) άτομα με το ποσοστό του (1,8%)  απάντησαν ότι 

είναι πιο παρορμητικοί στις αντιδράσεις τους και δεν έχουν την υπομονή να περιμένουν 

και να προσαρμόζονται. Εφτά (7) άτομα (6,4%) είπαν ότι σπάνια συμπεριφέρονται με 

αυτόν τον τρόπο, ανοίγοντας κατά λίγο το διάνυσμα του μικρού ποσοστού που 
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απαντάει αρνητικά στην παρακάτω ερώτηση. Τριάντα (30) άτομα (27,3%) δήλωσαν 

ότι μερικές φορές καταφέρνουν να προσαρμοστούν και κάποιες άλλες όχι. Σαράντα 

τρία (43) άτομα (39,1%) είπαν ότι τις πιο πολλές φορές προσαρμόζουν τη στάση τους 

με τον καλύτερο τρόπο και είκοσι τέσσερα (24) άτομα (21,8%) ότι πάντα 

προσαρμόζουν την στάση τους καταλληλά , αναμένοντας την κάθε αντίδραση. 

 

Διάγραμμα 97-ECI  Ερώτηση 59 

Ερώτηση 60  

Η ερώτηση 60 αγγίζει εξίσου με την προηγουμένη την ιδιότητα της 

προσαρμοστικότητας, απέναντι σε μεγάλες αλλαγές που μπορεί να προκύψουν, 

αντιμετωπίζοντας ώριμα ένα θέμα, με το κατάλληλο σχέδιο και την κατάλληλη 

συμπεριφορά. Δυο (2) άτομα (1,8%) απάντησαν ότι δεν είχαν την ευκαιρία να βιώσουν 

μια αντίστοιχη εμπειρία.  Δυο (2) άτομα επίσης, (1,8%) είπαν ότι δεν καταφέρνουν 

ποτέ να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά και τα σχέδια τους απέναντι σε μεγάλες 

αλλαγές. Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) απάντησαν ότι σπάνια συμπεριφέρονται έτσι, ενώ 

δέκα εφτά (17) άτομα (15,5%) απάντησαν ότι μερικές φορές συμπεριφέρονται  με αυτή 

την ιδιότητα και κάποιες άλλες όχι. Το μεγαλύτερο ποσοστό (52,7%) με πενήντα οκτώ 

(58) άτομα , είπαν ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων τα καταφέρνουν πολύ καλά 

και είκοσι εφτά (27) άτομα  (24,5%) είπαν ότι πάντα προσαρμόζουν την συμπεριφορά 
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και τα σχέδια τους ανάλογα την προσέγγιση σε ένα θέμα.

 

Διάγραμμα 98-ECI  Ερώτηση 60 

Ερώτηση 61 

Η ερώτηση 61 αναφέρεται στην αντιμετώπιση και στον έλεγχο ανήθικων 

συμπεριφορών από τους άλλους , καθώς και το επίπεδο που ο συμμετέχων αποφεύγει 

η όχι τέτοιες καταστάσεις. Έντεκα (11) άτομα (10%) απάντησαν ότι μέχρι αυτή τη 

στιγμή δεν είχαν την ευκαιρία να το διαπιστώσουν. Εφτά (7) άτομα (6,4%)  απάντησαν 

ότι αποφεύγουν πάντα την αντιμετώπιση και τις συγκρούσεις που ενδεχομένως μπορεί 

να προκύψουν από ανήθικες συμπεριφορές, κρατώντας χαμηλό προφίλ. Έντεκα (11) 

άτομα (10%) απάντησαν ότι τις περισσότερες φορές που προκύπτει , αποφεύγουν την 

αντιμετώπιση. Δέκα οκτώ (18) άτομα (16,4%) είπαν ότι μερικές φορές 

συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τριάντα πέντε (35) άτομα (31,8%) απάντησαν 

ότι αντιμετωπίζουν στην πλειοψηφία τους περιπτώσεις ανήθικων συμπεριφορών και 

είκοσι οκτώ (28) άτομα (25,5%) ότι δεν διστάζουν ποτέ να αντιμετωπίσουν τις 

ανήθικες συμπεριφορές των άλλων και ότι πάντα συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. 
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Διάγραμμα 99-ECI  Ερώτηση 61 

Ερώτηση 62 

Η ερώτηση 62 διερευνά τις δυνατότητες ανάλυσης και σύνθεσης των ερωτώμενων. Την 

δυνατότητά τους ουσιαστικά να αποσαφηνίζουν περίπλοκα γεγονότα αναλύοντάς τα 

με απεικόνιση ροής ή με την περιγραφή ενός συστήματος. Είκοσι (20) άτομα (18,2 %) 

δεν έχουν καλεστεί να αποσαφηνίζουν περίπλοκα γεγονότα. Πέντε (5) άτομα (4,5 %)  

θεωρούν ότι ποτέ δεν λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Δεκατρία (13) άτομα (11,8%) 

θεωρούν ότι σπάνια θα χρησιμοποιήσουν την περιγραφή ενός συστήματος ή 

διαγράμματος ροής για να αποσαφηνίσουν τις σκέψεις τους. Τριάντα δυο (32) άτομα 

(29,1 %) θεωρούν ότι μερικές φορές λειτουργούν έτσι. Είκοσι εννέα (29) άτομα 

(26,4%) θεωρούν ότι τις περισσότερε φορές λειτουργούν έτσι ενώ μόλις ένδεκα (11) 

άτομα (10 %) θεωρούν ότι πάντα λειτουργούν έτσι.  

 

Διάγραμμα 100-ECI  Ερώτηση 62 
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Ερώτηση 63 

Στην ερώτηση 63 διερευνάται η δυνατότητα του συμμετέχοντα να συμβάλει στην 

δημιουργία φιλικού κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Δυο (2) 

άτομα (1,8%) θεωρούν ότι δεν γνωρίζουν πως να απαντήσουν την ερώτηση αυτή. 

Κανένα (0) άτομο (0%) δεν θεώρησε ότι ποτέ δεν λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Ένα 

(1) άτομο (0,9%) θεωρεί ότι σπάνια λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Δεκαπέντε (15) 

άτομα (13,6%) θεωρούν ότι κάποιες μόνο φορές λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. 

Τριάντα οκτώ (38) άτομα (34,5%) θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές συμβάλλουν 

στην δημιουργία φιλικού κλίματος ενώ πενήντα τέσσερα (54) άτομα (49,1 %) θεωρούν 

ότι το κάνουν πάντα.    

 

 

Διάγραμμα 101-ECI  Ερώτηση 63 

 

Ερώτηση 64  

Στην ερώτηση 64 ο συμμετέχοντας καλείται να αξιολογήσει την δεξιότητά του στο να 

δίνει προσοχή στις λεπτομέρειες. Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) δεν γνωρίζουν πως να 

απαντήσουν την ερώτηση αυτή. Κανένα (0) άτομο (0 %) δεν δήλωσε πως ποτέ δεν 

λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Δυο (2) άτομα (1,8 %) θεωρούν ότι σπάνια δίνουν 

προσοχή και στις λεπτομέρειες. Δώδεκα (12) άτομα (10,9 %)  πιστεύουν ότι μερικές 

φορές δίνουν προσοχή στην λεπτομέρεια. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων,  σαράντα δυο (42) άτομα (38,2 %)  και πενήντα τρία (53) άτομα (48,2 

%) θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές και πάντα  λειτουργούν έτσι αντίστοιχα.         
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Διάγραμμα 102-ECI  Ερώτηση 64 

 

Ερώτηση 65 

Στην ερώτηση 65  οι συμμετέχοντες καλούνται να προσδιορίσουν τις προσδοκίες τους 

από το μέλλον και κατά πόσο αυτό θα είναι καλύτερο από το παρελθόν. Τέσσερα (4) 

άτομα (3,6%) δεν είχαν μέχρι τώρα την ευκαιρία να το διαπιστώσουν. Κανένα (0) 

άτομο (0%) δεν επέλεξε να απαντήσει ότι ποτέ δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. 

Τρία (3) άτομα (2,7%) δήλωσαν ότι σπάνια έχουν την ελπίδα ότι το μέλλον θα είναι 

καλύτερο από το παρελθόν. Δέκα (10) άτομα (9,1%) είπαν ότι μερικές φορές έχουν την 

θετική προσδοκία και κάποιες άλλες την αρνητική. Είκοσι εννέα (29) άτομα (26,4%) 

απάντησαν ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων διατηρούν θετική στάση για το 

μέλλον και τέλος εξήντα τέσσερα (64) άτομα (58,2%), το μεγαλύτερο ποσοστό, 

απάντησαν ότι πάντα διατηρούν την απολυτά θετική στάση απέναντι στις προσδοκίες 

που μέλλονται. 
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Διάγραμμα 103-ECI  Ερώτηση 65 

Ερώτηση 66  

Η ερώτηση 66 δείχνει το επίπεδο φιλικής διάθεσης του συμμετέχοντα και το επίπεδο 

προσβασιμότητας που αφήνει στους άλλους. Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) είπαν ότι δεν 

έχουν γνωρίσει αυτήν την εμπειρία. Κανένας (0) από τους συμμετέχοντες (0%) δεν 

επέλεξε να απαντήσει ότι ποτέ δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δυο (2) άτομα 

(1,8%) είπαν ότι σπάνια αφήνουν τον εαυτό τους εύκολα προσβάσιμο από τους άλλους. 

Οκτώ (8) άτομα (7,3%) απάντησαν ότι μερικές φορές γίνονται προσιτοί στους άλλους 

, χωρίς αυτό να γίνεται συχνά. Σαράντα ένα (41) άτομα (37,3%) είπαν ότι τις πιο πολλές 

φορές είναι εκεί για τους άλλους δίνοντας τους «κλειδιά» για να τους πλησιάσουν 

ευκολά και τέλος πενήντα πέντε (55) άτομα (50%), ακριβώς ένας στους δυο 

συμμετέχοντες, είπαν ότι πάντα είναι εκεί για τους άλλους δείχνοντας με οποίον τρόπο 

μπορούν ότι είναι σημαντικοί οι άλλοι για αυτούς. 

 

Διάγραμμα 104-ECI  Ερώτηση 66 
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Ερώτηση 67  

Η ερώτηση 67 παρουσιάζει το ηγετικό ύφος του συμμετέχοντα και το επίπεδο που 

μπορεί να πρωτοστατήσει αυτός για να επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Πέντε (5) άτομα 

(4,5%) απάντησαν ότι δεν είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν αυτή την εμπειρία. Δυο 

(2) άτομα (1,8%) είπαν ότι είναι αντίθετοι στην πραγματοποίηση αλλαγών και 

προτιμούν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Έντεκα (11) άτομα (10%) δήλωσαν 

ότι σπάνια αναλαμβάνουν τον ρολό του ηγέτη, στην παρακάτω δραστηριότητα. Είκοσι 

εφτά (27) άτομα είπαν ότι μερικές φορές ανταποκρίνονται στον ρόλο της ηγεσίας και 

κάποιες άλλες όχι. Σαράντα επτά (47) άτομα (42,7%) είπαν ότι στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων αναλαμβάνουν σαν πρωτοπαλίκαρα την προσπάθεια για 

πραγματοποίηση αλλαγών και δέκα οκτώ (18) άτομα (16,4%) είπαν ότι πάντα είναι 

εκεί ηγετικά για να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές. 

 

Διάγραμμα 105-ECI  Ερώτηση 67 

Ερώτηση 68 

Η ερώτηση 68 αναφέρεται στην δυνατότητα του ερωτηθέντα να εντοπίσει τις αλλαγές 

και να εφιστήσει στους άλλους την προσοχή για την πραγματοποίηση τους. Πέντε (5) 

άτομα (4,5%) απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν πως να απαντήσουν στην παρακάτω 

ερώτηση. Τρία (3) άτομα (2,7%) απάντησαν ότι ποτέ δεν αναλαμβάνουν αυτόν τον 

ρολό γιατί είναι τελείως έξω από τον χαρακτήρα τους. Δυο (2) άτομα (1,8%) είπαν ότι 

σπάνια διακρίνουν τις αλλαγές που χρειάζονται και σταματούν εκεί. Είκοσι τρία (23) 

άτομα δηλώνουν ότι μερικές φορές συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο βοηθώντας 

παράλληλα τους άλλους να γίνουν καλύτεροι, αλλά κάποιες άλλες φορές, όχι. Πενήντα 

τρία (53) άτομα (48,2%) είπαν ότι στις πιο πολλές περιπτώσεις λειτουργούν με αυτόν 
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τον τρόπο και είκοσι τέσσερα (24) άτομα (21,8%) είπαν ότι πάντα είναι  εκεί για να 

εντοπίζει τις αλλαγές που χρειάζονται και να εφιστήσει την προσοχή των άλλων ,έτσι 

ώστε να τους βοηθήσει στην επίτευξη αλλαγών.  

 

Διάγραμμα 106-ECI  Ερώτηση 68 

Ερώτηση 69 

Η ερώτηση 69 δείχνει την ικανότητα του ερωτηθέντα να αναλαμβάνει τον ρόλο του 

παράγοντα της αποκλιμάκωσης εντόνων καταστάσεων και κρίσεων. Δυο (2) άτομα 

(1,8%) απάντησαν ότι δεν είχαν την ευκαιρία να το διαπιστώσουν. κανείς (0) από τους 

συμμετέχοντες (0%) δεν επέλεξε να απαντήσει ότι ποτέ δεν συμπεριφέρεται με αυτόν 

τον τρόπο.  Επτά (7) άτομα (6,4%) είπαν ότι σπάνια εμπλέκονται στην αποκλιμάκωση 

κρίσεων και δέκα πέντε (15) άτομα (13,6%) πως μερικές φορές βοηθούν στην 

εκτόνωση εντόνων καταστάσεων. Πενήντα εννέα (59) άτομα (53,6%) είπαν ότι στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων γίνεται παράγοντας αποκλιμάκωσης και είκοσι εφτά  

(27) άτομα (24,5%) απάντησαν πως πάντα είναι εκεί για την αποκλιμάκωση κάθε 
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έντονης και έκρυθμης κατάστασης που μπορεί να προκληθεί.  

 

Διάγραμμα 107-ECI  Ερώτηση 69 

Ερώτηση  70 

Η ερώτηση 70 εξετάζει την ηθική του ερωτηθέντα και το επίπεδο που μπορεί να  την 

παραβιάσει προκειμένου να πέτυχει τον στόχο του. Τέσσερα (4) άτομα (3,6%) είπαν 

ότι δεν είχαν την ευκαιρία να το διαπιστώσουν. Δέκα έξι (16) άτομα (14,5 %) δήλωσαν 

ότι κάτι τέτοιο είναι τελείως έξω από τον χαρακτήρα τους. Είκοσι (20) άτομα (18,2 %) 

θεωρούν ότι σπάνια λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Είκοσι δύο (22) άτομα (20%) 

δήλωσαν ότι μερικές φορές  η διστακτικότητά τους δεν αρκεί για να τους εμποδίσει. 

Είκοσι τέσσερα (24) άτομα (21,8%)  απάντησαν ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

η επίτευξη του στόχου είναι η ανώτατή τους προτεραιότητα και τέλος είκοσι τέσσερα 

(21, 8 %) είπαν ότι πάντα σπάνε τους κανόνες όταν είναι αναγκαίο.  

 

Διάγραμμα 108-ECI  Ερώτηση 70 
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Ερώτηση 71  

Η ερώτηση 71 διερευνά την ικανότητα του ερωτηθέντα να γνωστοποιεί τις θέσεις και 

τις στάσεις που υπάρχουν αμφοτερόπλευρα μετά από μια σύγκρουση. Πέντε (5) άτομα 

(4,5%) είπαν ότι δεν είχαν την ευκαιρία να το διαπιστώσουν. Κανένας (0) από τους 

συμμετέχοντες (0%) δεν επέλεξε να απαντήσει  ότι ποτέ δεν θα συμπεριφερόταν με 

αυτό τον τρόπο. Πέντε (5) άτομα (4,5 %) δήλωσαν ότι σπάνια θα γίνονταν παράγοντες 

γνωστοποίησης θέσεων.  Δεκαοχτώ (18) άτομα (16,4 %) είπαν ότι μερικές φορές 

συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο. Σαράντα οχτώ (48) άτομα (43,6%), μεγαλύτερο 

ποσοστό, είπαν ότι στην πλειοψηφία των συγκρούσεων προσπαθούν να γίνουν σε 

όλους γνωστές οι θέσεις που υπάρχουν και τέλος, τριάντα τέσσερα (34) άτομα (30,9%) 

δήλωσαν ότι πάντα λειτουργούν με αυτό τον τρόπο.    

 

Διάγραμμα 109-ECI  Ερώτηση 71 

 

Ερώτηση 72 

Στην τελευταία ερώτηση 72 οι ερωτηθέντες καλούνται να δείξουν το επίπεδο που 

αναγνωρίζουν ειδικές ικανότητες στους άλλους. Δυο (2) άτομα (1,8%) δεν γνωρίζουν 

πως να απαντήσουν την ερώτηση αυτή. Κανένας (0) από τους συμμετέχοντες (0%) δεν 

επέλεξε να απαντήσει  ότι ποτέ δεν θα συμπεριφερόταν με αυτό τον τρόπο. Τέσσερα 

(4) άτομα (3,6%) θεωρούν ότι σπάνια μπορούν να αναγνωρίζουν ειδικές ικανότητες 

στους άλλους. Είκοσι (20) άτομα (18,2 %) μόνο μερικές φορές έχουν αυτή την 

δυνατότητα. Πενήντα (50) άτομα (45,5%) θεωρούν ότι λειτουργούν με αυτό τον τρόπο 

τις περισσότερες φορές και τέλος τριάντα τέσσερα (34) άτομα (30,9%) θεωρούν ότι 

πάντα λειτουργούν με αυτό τον τρόπο.   
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Διάγραμμα 110-ECI  Ερώτηση 72 
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Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Υπόθεση 2 

Από τα 110 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα τα 68 ήταν γυναίκες με μέση 

βαθμολογία στην δοκιμασία συναισθηματικής νοημοσύνης 131,62 με βάση το 

ερωτηματολόγιο SEI. Στο ίδιο ερωτηματολόγιο οι άνδρες ήταν 42 με μέση βαθμολογία  

123,98. Αντίστοιχα στο ερωτηματολόγιο ECI  οι γυναίκες έχουν μέση βαθμολογία 

281,38 ενώ οι άνδρες 269,29. Τα παραπάνω γεγονότα επιβεβαιώνουν την υπόθεση 2, 

ότι η συναισθηματική νοημοσύνη των γυναικών είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

ανδρών. 

 Υπόθεση 1 

Η υπόθεση ότι τα δυο ερωτηματολόγια είναι έγκυρα για την μέτρηση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον φαίνεται να επιβεβαιώνεται 

καθώς δίνουν αντίστοιχα αποτελέσματα κατά την εξέταση ομοειδών παραγόντων. 

Αυτό αποτελεί αναμενόμενη εξέλιξη καθώς η μεταφρασμένη εκδοχή του 

σταθμισμένου ερωτηματολογίου είναι επίσης σταθμισμένη με α = 0,8285 όπως έχει 

βρεθεί από αντίστοιχες έρευνες στον ασφαλιστικό κλάδο. 

Υπόθεση 3 

Η υπόθεση ότι η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζεται θετικά από την εργασιακή 

εμπειρία, επιβεβαιώνεται από τον παρακάτω πίνακα.  Παρατηρείται όμως ότι όταν ο 

εργαζόμενος πλησιάζει στην εργασιακή του δύση ο δείκτης της συναισθηματικής 

νοημοσύνης έχει μειούμενη τάση. Το γεγονός αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  

 

  Πλήθος 
Total EQ- 
SEI 

Total EQ 
ECI 

0- 5 έτη 25 120,32 262 

6-  10 έτη 25 128,2 268,88 

11- 15 έτη 18 131,78 289,39 

16- 20 έτη 24 132,25 281,54 

21-25 έτη 11 133,64 292,9 

26- 30 έτη 4 134,75 290 

πάνω από 31 
έτη 3 130,66 274,66 
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Υπόθεση 4 

Η επόμενη υπόθεση διερευνά το κατά πόσο η επιμόρφωση γύρω από την 

Συναισθηματική Νοημοσύνη επηρεάζει θετικά το επίπεδο της Συναισθηματικής  

Νοημοσύνης του εργαζομένου. Και η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται καθώς από τα 110 

τα 32 έχουν επιμορφωθεί σε θέματα συναισθηματικής νοημοσύνης και παρουσιάζουν 

βαθμολογία 133,53 στο SEI και 286,84 στο ECI. Αντίστοιχα από τα 78 που δεν έχουν 

παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση οι αντίστοιχες βαθμολογίες είναι 126,78 στο SEI 

και 272,63 στο ECI. Από τα 78 άτομα τα 67 είχαν γνώση του όρου της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτό είναι πιθανό να έχει επηρεάσει την μικρή 

διαφορά στην βαθμολογία.   
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Chart Title
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Συμπεράσματα 

Από τα δυο ερωτηματολόγια βγαίνουν τα ακόλουθα συμπεράσματα.  

Η ηλικία των εργαζομένων επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο της συναισθηματικής 

νοημοσύνης που αυτοί έχουν. Αυτό έχει να κάνει με το πλήθος των ερεθισμάτων που 

έχουν λάβει και το κατά πόσο τα ερεθίσματα που έχουν ληφθεί έχουν περάσει από την 

απαιτούμενη συναισθηματική διύλιση ώστε να οδηγήσει σε συναισθηματικά 

ωριμότερους ανθρώπους.  

Η διαδικασία  της συναισθηματικής ωρίμανσης φαίνεται επίσης να επηρεάζεται 

σημαντικά από την εργασιακή εμπειρία του ανθρώπου. Τα επαγγελματικά ερεθίσματα 

και ο τρόπος που ο εργασιακός οργανισμός καθοδηγεί τον εργαζόμενο να τα 

διαχειριστεί φαίνεται τελικά να επηρεάζει σημαντικά την συναισθηματική ωριμότητα 

αυτού. 

Και οι δυο παραπάνω παράγοντες συνδέονται άρρηκτα στην βιβλιογραφία με τον 

τρόπο που ο οργανισμός θα δεχθεί και θα διαχειριστεί τα συναισθήματα κατά την 

ωρίμανση τους. Συναισθηματικά ώριμοι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι συμπεριφέρονται 

με θετική προσέγγιση, έλεγχο των καταστάσεων που αντιμετωπίζουν και μπορούν να 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε ομάδες προάγοντας τους σκοπούς κα τους στόχους 

αυτών.  

Τα παραπάνω λοιπόν έρχονται και τοποθετούν τον εργαζόμενο στην αλυσίδα αξίας της 

εταιρείας κάνοντάς τον εργαζόμενο κοινωνό στον συναισθηματικά ώριμο οργανισμό 

του Goleman.   

Γίνεται ξεκάθαρη η σημασία της EQ από τα αρχικά στάδια της πρόσληψης με την 

επιλογή του κατάλληλου ανθρώπου, για την κατάλληλη θέση στα πλαίσια ενός 

δεδομένου περιβάλλοντος. Συνεχίζει με την καθοδήγηση του εργαζομένου στο 

εργασιακό του ρόλο μέσα από αποτελεσματική και εποικοδομητική επικοινωνία που 

συναισθηματικά ώριμοι άνθρωποι μπορούν να υλοποιήσουν.  Συνεχίζει με την 

αξιολόγησή του και την αποτελεσματική επικοινωνία των αποτελεσμάτων αυτής με 

στόχο την συνεχή βελτίωση του εργαζομένου και τέλος την λύση της συνεργασίας με 

ομαλό τρόπο με την μικρότερη δυνατή όχληση για τον εργασιακό μικρόκοσμο του 

οργανισμού.  
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Οι περιορισμοί της έρευνας αυτής ήταν κυρίως στην πληθώρα των διαφορετικών 

εργαζομένων που συμμετείχαν από διαφορετικούς κλάδους και αντικείμενα. Δόθηκε 

ικανό εύρος ηλικιών και εργασιακής  εμπειρίας αλλά δεν μπόρεσε να συνδεθεί 

μονοδιάστατα με έναν αντικειμενικό τρόπο μέτρησης της απόδοσης.  

Αυτό θα είχε ενδιαφέρον σε δεύτερο επίπεδο και σε συνέχιση της έρευνας αυτής με 

στοιχεία που να αφορούν τον κλάδο και στοιχεία απόδοσης σε αυτόν.             
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