
 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

 

 

Διπλωματική Εργαςία 

 

 

 

«Διερεύνηςη των βαςικών τομέων τησ 

υναιςθηματικήσ Νοημοςύνησ ςε φοιτητέσ με 

βάςη την κλίμακα WLEIS»  

 

τησ 

 

Θεοδωροπούλου Μαρίασ 

 

 

 

Πρώτη Επόπτρια: Τςακιρίδου Ελζνη 

Δεφτεροσ Επόπτησ: Πνευματικόσ Δημήτρησ 

 

 

 

 

Φλώρινα, Μάιοσ 2017 



1 
 

Δπραξηζηίεο  

 

Θα ήθελα να εκφράςω την εκτίμηςη μου ςτο πρόςωπο που με βοήθηςε να 

φζρω ςε πζρασ αυτήν την ζρευνα και δεν είναι άλλο, από την επόπτρια μου την κ. 

Σςακιρίδου Ελζνη. Ευχαριςτώ για την διαθεςιμότητα, τον χρόνο και την 

καθοδήγηςη που μου πρόςφερε για την ολοκλήρωςη αυτήσ τησ εργαςίασ. 

την ςυνζχεια, θα ήθελα να αφιερώςω την εργαςία μου ςτην αγαπημζνη 

μου οικογζνεια: τον πατζρα μου, την μητζρα μου και τον αδερφό μου. Σουσ 

ευχαριςτώ για την εμπιςτοςφνη, την υποςτήριξη και την αγάπη που μου πρόςφεραν 

από την πρώτη μζρα. 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

Περιεχόμενα 

 

Πεξίιεςε ................................................................................................................................... 4 

Abstract ..................................................................................................................................... 5 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο ......................................................................................................................... 6 

1.1 Ειςαγωγή ....................................................................................................................... 6 

1.2 Μορφζσ νοημοςφνησ .................................................................................................... 9 

1.2.1 Γλσζηηθή λνεκνζύλε .............................................................................................. 10 

1.2.2 Πλεπκαηηθή λνεκνζύλε ........................................................................................... 11 

1.2.3       Πνιιαπιή Ννεκνζύλε ............................................................................................. 11 

1.3     Οη νξηζκνί ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο .............................................................. 14 

1.4     Η αληηθεηκεληθή θαη ε αληηιεπηή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε .................................... 18 

1.5     Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ........................................... 19 

1.5.1      Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε σο ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ (ability model) ............... 19 

1.5.2      Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε σο γεληθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο (trait     

model) ...................................................................................................................................... 20 

1.6      Υαξαθηεξηζηηθά πςειήο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ............................................. 22 

1.7      Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο ............ 24 

1.7.1    Ο ρόλοσ τησ κληρονομικότητασ και του περιβάλλοντοσ ............................................. 26 

1.7.2     υναιςθηματική Νοημοςφνη και Φφλο ..................................................................... 26 

1.7.3     υναιςθηματική Νοημοςφνη και Ακαδημαϊκζσ ςπουδζσ .......................................... 27 

1.7.4     υναιςθηµατική νοηµοςφνη και η ςχζςη τησ µε την ηλικία ...................................... 29 

1.8     Σξόπνη βειηίσζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ................................................... 30 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο ....................................................................................................................... 33 

2. 1    Θεσξεηηθά κνληέια θαη ηξόπνη κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ............. 33 

2. 2     Κλίµακα: Wong Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) των Wong και Law. .......... 35 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο ....................................................................................................................... 36 

3.       Μεζνδνινγία ................................................................................................................. 36 

3.1.    θνπόο ηεο έξεπλαο ....................................................................................................... 36 

            Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα ................................................................................................ 36 



3 
 

3.2     Μέζνδνο ........................................................................................................................ 36 

3.3.    Δξγαιείν- Δξσηεκαηνιόγην .......................................................................................... 37 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο ....................................................................................................................... 38 

4.      Απνηειέζκαηα ................................................................................................................ 38 

4.1    Αλάιπζε απνηειεζκάησλ: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ........................................................ 38 

 Φύλο ................................................................................................................................ 38 

 Ηλικία .............................................................................................................................. 38 

 Τμήμα ζποςδών ............................................................................................................... 39 

 Έηορ ζποςδών .................................................................................................................. 40 

4.2    Αλάιπζε αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο .......................................................................... 41 

4.3    Αλάιπζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ γηα θάζε άμνλα ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο . 41 

4.4    Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηνπ κέζνπ όξνπ ζηνπο άμνλεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο 

Ννεκνζύλεο κε βάζε ην θύιν. ............................................................................................... 45 

4.5   Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηνπ κέζνπ όξνπ ζηνπο άμνλεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο 

Ννεκνζύλεο κε βάζε ην ηκήκα ζπνπδώλ ............................................................................... 48 

4.6   Αλάιπζε απνηειεζκάησλ γηα ηνπο άμνλεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο  κε βάζε 

ηα έηε ζπνπδώλ ....................................................................................................................... 51 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο ....................................................................................................................... 59 

5.1   πκπεξάζκαηα – πδήηεζε ............................................................................................. 59 

5.2   Πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο ................. 61 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................................... 62 

Διιεληθή Βηβιηνγξαθία........................................................................................................... 62 

Ξέλε Βηβιηνγξαθία .................................................................................................................. 62 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ........................................................................................................................ 66 

 

 

 



4 
 

Πεξίιεςε 

 

Η παξνύζα εξγαζία έρεη σο ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ησλ βαζηθώλ ηνκέσλ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο  ζε θνηηεηέο. Σν δείγκα απνηεινύζαλ 409 θνηηεηέο, εθ 

ησλ νπνίσλ νη 207 ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 202 άλδξεο. Οη ζπκκεηάζρνληεο πξνέξρνληαη 

από δηάθνξα ηκήκαηα θαη έηε ζπνπδώλ θαη νη ειηθίεο θπκαίλνληαλ από 18 – 29 έηε. 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην απηναλαθνξώλ Wong & Law 

Emotional Intelligence (WLEIS) πνπ κεηξά ην επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο κέζα από θαηαζηάζεηο θαη ηθαλόηεηεο, πνπ θαινύληαλ λα επηιέμνπλ. 

Πξόθεηηαη γηα έλα ελδηαθέξνλ ζέκα γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, παξόιν 

πνπ ην ζέκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο έρεη κειεηεζεί ζε δηάθνξα πιαίζηα, ε 

βηβιηνγξαθία γηα ηελ κειέηε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο κε δηάθνξεο 

παξακέηξνπο παξακέλεη ειιηπήο. Η παξνύζα έξεπλα ζα ζπλδξάκεη ζε απαληήζεηο ζε 

θαίξηα εξσηήκαηα όπσο αλ ην αληηθείκελν ηεο ή ην έηνο ζπνπδώλ επεξεάδεη ηελ 

αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. Αξρηθή κειέηε γίλεηαη γύξσ από ηα επίπεδα 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο αλάκεζα ζηα δπν θύια θαη θαηά πόζν ηα απνηειέζκαηα 

ζπλδένληαη κε ηηο κέρξη ηώξα έξεπλεο. Οη δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ κεηαμύ ησλ δπν 

θύισλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο από ππνθαηεγνξία ζε ππνθαηεγνξία αιιά ηα 

επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο δελ δηαθέξνπλ θαη πνιύ. 

ην πξώην θεθάιαην ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, γίλεηαη κηα 

αλαζθόπεζε ζηελ ζεσξία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη ζηνπο πνιιαπινύο 

νξηζκνύο. Έπεηηα αθνινπζεί ην δεύηεξν θεθάιαην πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζεσξεηηθά 

κνληέια θαη ηόπνπο κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαζώο θαη ην 

κνληέιν ζην νπνίν αλήθεη ην αθόινπζν εξσηεκαηνιόγην. ην ηξίην θεθάιαην, 

αθνινπζεί ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλα ελώ ην 

ηέηαξην θεθάιαην θαιύπηεηαη από ηα απνηειέζκαηα ησλ επξεκάησλ κέζα από 

πίλαθεο, γξαθήκαηα θαη ζρνιηαζκό. Πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην απνηειείηαη από 

ηνλ ζρνιηαζκό θαη ηελ ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ  

Χζηόζν ε παξνύζα έξεπλα έρεη θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αθνξνύλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηελ κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο. Σν εξσηεκαηνιόγην ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο (WLEIS) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη εξσηεκαηνιόγην απηναλαθνξώλ, πνπ ζεκαίλεη όηη δελ 

αμηνινγεί κε βάζε αληηθεηκεληθά δηαηππσκέλα θξηηήξηα. Οη ζπκκεηέρνληεο, δειαδή, 

εθθξάδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εθηίκεζε όζνλ αθνξά ηα επίπεδα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο λνεκνζύλεο θαη ε νπνία ελδερνκέλσο λα δηαθέξεη από ηελ 

αληηθεηκεληθή ηνπο ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. 
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Abstract 

  

This paper aims to explore the main sections of emotional intelligence to 

students. The sample was consisted of 409 students, of whom 207 were women and 

202 were male. The participants come from different departments and years of study 

and their ages ranged from 18 to 29 years.  The Wong & Law Emotional Intelligence 

(WLEIS) self-report questionnaire was provided to the participants which measures 

the level of emotional intelligence through situations and abilities that were called to 

choose upon. 

This is an interesting topic for the scientific community, even though the 

subject of emotional intelligence has been studied in various contexts, the literature on 

the study of emotional intelligence with various parameters remains incomplete. This 

research will assist in answering key questions such as whether the subject or year of 

study affects the development of emotional intelligence. Initial study is conducted 

around the levels of emotional development between the two sexes and whether the 

results are related to the research so far. The differences which occurred   between the 

two sexes are statistically significant from subcategory to subcategory but the levels 

of emotional intelligence do not differ so much. 

In the first chapter of this senior thesis, a review is conducted to the theory of 

emotional intelligence and its multiple definitions. Consequently, the second chapter 

follows on which includes the theoretical models and places of emotional intelligence 

measurement as well as the model in which the following questionnaire belongs. In 

the third chapter, the methodology used for conducting the research is presented, 

while the fourth chapter is covered by the results of the findings through tables, 

graphs and annotation. The fifth and final chapters are consisted of the commentary 

and the discussion that will be followed after the announcement of the results. 

However, the present research has some limitations regarding the reliability of 

the questionnaire used and the methodology of the research. The Emotional 

Intelligence Questionnaire (WLEIS) used is a self-report questionnaire, meaning that 

it does not evaluate based on objectively formulated criteria. The participants, 

specifically, express their personal estimation of their levels of emotional intelligence 

which may differ from their objective emotional intelligence. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
  

1.1 Ειςαγωγή  
 

 Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε έγηλε πνιύ πξόζθαηα ηόζν δεκνθηιήο. Πνιινί 

ππνζηεξίδνπλ όηη δελ πξόθεηηαη γηα κηα θαηλνύξγηα έλλνηα αιιά «εκπεηξηθά θαη 

ζπζηεκαηηθά ππνζηεξηδόκελε αλαδηαηύπσζε παιηόηεξσλ ζεσξεηηθώλ απόςεσλ» 

(Πιαηζίδνπ, 2004). Πην γεληθά θαη πξηλ ηελ απνζαθήληζε ηνπ όξνπ ζπλαηζζεηηθή 

λνεκνζύλε θαη όισλ ησλ κνξθώλ λνεκνζύλεο, ήδε, από ην 1940 ν David Wechsler 

όξηζε ηελ λνεκνζύλε σο ηελ ζπλνιηθή ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ελεξγεί ζθόπηκα, λα 

ζθέθηεηαη ινγηθά θαη λα αιιειεπηδξά απνηειεζκαηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ο ίδηνο 

αλαθέξεηαη ζε κε λνεηηθά θαζώο θαη λνεηηθά ζηνηρεία (Wechsler, 1940), κε ηα νπνία 

ελλννύζε ζπλαηζζεκαηηθνύο, πξνζσπηθνύο θαη θνηλσληθνύο παξάγνληεο.  

O Wechsler δελ ήηαλ ν κόλνο εξεπλεηήο πνπ δηαπίζησζε όηη νη κε λνεηηθέο 

πηπρέο ηεο επθπΐαο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ επηηπρία ηνπ 

αηόκνπ. Ο Robert Thorndike, από ηελ άιιε, έγξαςε γηα ηελ θνηλσληθή λνεκνζύλε 

πεξίπνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ηξηάληα (Σhorndike & Stein, 1937). Βέβαηα, ην 

έξγν ησλ πξσηνπόξσλ απηώλ μεράζηεθε ζε κεγάιν βαζκό ή αγλνήζεθε κέρξη ην 

1983, όηαλ ν Howard Gardner άξρηζε λα γξάθεη γηα ηελ πνιιαπιή λνεκνζύλε. 

Πξνηείλνληαο νρηώ κνξθέο λνεκνζύλεο: Γισζζηθή, Μαζεκαηηθή, ινγηθή, 

Οπηηθνρσξηθή, Μνπζηθή, Κηλαηζζεηηθή, Δλδνπξνζσπηθή, θαη Γηαπξνζσπηθή.  Ο 

Gardner (1983) πξόηεηλε όηη ε ελδνπξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή επθπΐα είλαη ηόζν 

ζεκαληηθή όζν θαη ην είδνο ηεο λνεκνζύλεο πνπ ζπλήζσο κεηξηέηαη κε ηνλ δείθηε IQ 

θαη ηα ζρεηηθά ηεζη. Σν 1988 ν Bar On ήηαλ ν πξώηνο πνπ κίιεζε γηα ην δείθηε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ( emotional quitient – EQ) πνπ πξνζηέζεθε ζην Γείθηε 

Γλσζηηθή Ννεκνζύλεο ( Intelligence Quotient –IQ). Ο Bar On δεκηνύξγεζε θαη ην 

πξώην ηέζη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. 

Θα κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ θαη άιια ζθέιε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζεσξίαο, 

είλαη όκσο ζαθέο όηη από ηηο αξρέο ηνπ 1990 ππήξμε κηα καθξά παξάδνζε ηεο 

έξεπλαο ζρεηηθά κε ην ξόιν ησλ κε γλσζηηθώλ παξαγόλησλ, βνεζώληαο ηνπο 

αλζξώπνπο λα πεηύρνπλ ηόζν ζηελ δσή ηνπο όζν θαη ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν. 

Πάλσ ζε απηά ηα ζεκέιηα βαζίδνληαη νη ηξέρνπζεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή επθπΐα.  

Όηαλ ν Salovey θαη ν Mayer επηλόεζαλ ηνλ όξν ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

ην 1990 είραλ επίγλσζε ησλ πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ πάλσ ζηηο κε γλσζηηθέο πηπρέο 

λνεκνζύλεο. Πεξηέγξαςαλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε σο κηα κνξθή θνηλσληθήο 

λνεκνζύλεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλόηεηα λα παξαθνινπζεί ην άηνκν ηνλ ίδην ηνπ 

ηνλ εαπηό θαη ηα αηζζήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, βάδνληαο δηαθξίζεηο 

κεηαμύ ηνπο, λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ώζηε λα θαζνδεγεί ηελ ζθέςε 

θαη ηηο πξάμεηο (Salovey & Mayer, 1990). 
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Οη Salovey θαη Mayer μεθίλεζαλ επίζεο έλα πξόγξακκα έξεπλαο πνπ 

απνζθνπνύζε ζην λα αλαπηύμεη έγθπξεο κεηξήζεηο θαη απνηειέζκαηα γηα ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη ζην λα εμεξεπλήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε κία κειέηε βξήθαλ όηη όηαλ κηα νκάδα αλζξώπσλ είδε κηα ηαηλία πνπ 

κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη αλαζηάησζε θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, εθείλνη πνπ 

ζεκείσζαλ ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία ζε ηεζη ζπλαηζζεκαηηθήο δηαύγεηαο (ε νπνία 

είλαη ε ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπκε θαη λα νλνκάδνπκε πηα δηάζεζε βηώζακε) ήηαλ 

θαη απηνί πνπ αλέθηεζαλ ηελ ςπρξαηκία ηνπο πην γξήγνξα (Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey, & Palfai, 1995). ε κηα άιιε κειέηε, ηα άηνκα πνπ είραλ 

πςειόηεξε βαζκνινγία ζηελ ηθαλόηεηα λα αληηιακβάλνληαη κε αθξίβεηα, λα 

θαηαλννύλ θαη λα εθηηκνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ ήηαλ ζε θαιύηεξε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνύλ κε επειημία ζηηο αιιαγέο ηνπ θνηλσληθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθώλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ (Salovey, Bedell, Detweiler, & 

Mayer, 1999).  

Όπσο πξναλαθέξζεθε έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εξεπλεηέο πνπ 

βνήζεζε ζηελ εμέιημε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηεο, ήηαλ ν Reuven Bar On, ν νπνίνο πξόηεηλε έλα κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία 

ηεο πξνζσπηθόηεηαο ε νπνία αλαδεηθλύεη ηελ ζπλ-εμάξηεζε ηεο ηθαλόηεηαο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο γηα ηελ πξνζσπηθή 

επεκεξία. Δμεηάδεη πέληε ζπζηαηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ηα νπνία 

είλαη: ελδνπξνζσπηθά, δηαπξνζσπηθά, ε πξνζαξκνζηηθόηεηα, ε δηαρείξηζε ηνπ 

άγρνπο θαη ε γεληθή δηάζεζε κε ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηεο θάζε ππνθαηεγνξίαο. Ο 

Bar on εθηηκά όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή λνεκνζύλε ζπκβάιιεη ζηε γεληθή 

λνεκνζύλε ελόο αηόκνπ πνπ δείρλεη όηη έρεη δπλαηόηεηεο λα επηηύρεη ζηε δσή. Σν 

κνληέιν Bar-On παξέρεη ηε ζεσξεηηθή βάζε γηα ηελ EQ-i, ε νπνία αλαπηύρζεθε 

αξρηθά γηα ηελ αμηνιόγεζε δηαθόξσλ πηπρώλ απηνύ ηνπ κνληέινπ. ύκθσλα κε ην 

κνληέιν απηό, ε ζπλαηζζεκαηηθή-θνηλσληθή λνεκνζύλε είλαη κηα δηαηνκή ησλ 

αιιειέλδεησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη 

δηακεζνιαβεηώλ πνπ θαζνξίδνπλ πόζν απνηειεζκαηηθά κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε 

θαη λα εθθξάζνπκε ηνλ εαπηό καο, ηνπο άιινπο, ηε ζπζρέηηζε καδί ηνπο όπσο θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ θαζεκεξηλώλ απαηηήζεσλ.  

Σν απμαλόκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

νθείιεηαη, θαηά θύξην ιόγν, ζηελ έθδνζε βηβιίσλ ηνπ Daniel Goleman (1995, 1998). 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90,  ν Daniel Goleman εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ 

δνπιεηά ησλ Salovey θαη Mayer, θαη απηό νδήγεζε ζηελ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ηνπ, 

“Emotional intelligence”. O Goleman ήηαλ ζπγγξαθέαο επηζηεκνληθώλ άξζξσλ γηα 

ηελ New York Times, όπνπ ε εηδηθόηεηα ηνπ ήηαλ ε έξεπλα γηα ηνλ εγθέθαιν θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά. Δίρε εθπαηδεπηεί ζαλ ςπρνιόγνο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Harvard εθεί 

όπνπ ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ David McClelland κεηαμύ άιισλ πνιιώλ. Ο ΜcClelland 

(1973) ήηαλ ζε κία νκάδα εξεπλεηώλ, πνπ όιν θαη κεγάισλε, νη νπνίνη εξεπλνύζαλ 

ην πόζν ιίγν ηα παξαδνζηαθά ηεζη ηεο γλσζηηθήο λνεκνζύλεο καο ιέλε ζρεηηθά κε ην 

ηη ρξεηάδεηαη γηα λα ππάξρεη επηηπρία ζηελ δσή. 
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 Ο Goleman κηιά γηα ηελ “λνεκνζύλε ηεο θαξδηάο” θαη νξίδεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε σο “ηελ ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα αλαγλσξίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, λα ηα ρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά 

θαη λα δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ηνλ εαπηό ηνπ”.  

Πξνηείλεη ηέζζεξηο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο: 

  Απηνεπίγλσζε (self-awareness): αλαθέξεηαη ζηελ επίγλσζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ απηναμηνιόγεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε.  

 Απηνέιεγρν (self-management): αλαθέξεηαη ζηελ απηνπεηζαξρία, ηελ 

απηνξύζκηζε, ηελ αμηνπηζηία, ηελ επζπλεηδεζία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα.  

 Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο (social awareness): πξόθεηηαη γηα δεμηόηεηεο 

επηξξνήο, επηθνηλσλίαο, εγεζίαο, θαηαιπηηθήο δξάζεο όζνλ αθνξά ηελ αιιαγή, 

ρεηξηζκόο δηαθσληώλ, θαιιηέξγεηα δεζκώλ, ζπλεξγαζία, νκαδηθόηεηα.  

 Γηαρείξηζε ζρέζεσλ (relationship management): ε ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο 

ησλ άιισλ, ε ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ άιισλ, ν ζσζηόο ρεηξηζκόο ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο. 

 

 Οη Bradberry & Greaves ζην βηβιίν ηνπο “πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε: Σν 

απιό βηβιίν” (2006) θάλνπλ κηα αμηόινγε πξνζπάζεηα λα παξνπζηάζνπλ ηελ έλλνηα 

ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο κε έλαλ πην θαηαλνεηό θαη πξαθηηθό ηξόπν, ζε 

ζρέζε κε ηνλ Goleman. Κάλνπλ ιόγν γηα ηε “ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ινγηθήο” 

θαη νξίδνπλ ηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε σο ηελ ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα 

αλαγλσξίδεη θαη λα ζπλεηδεηνπνηεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

επίγλσζε απηή γηα λα ρεηξίδεηαη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ. Σνλίδνπλ όηη ε 

πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν: α) 

ζπκπεξηθεξόκαζηε β) ρεηξηδόκαζηε ηελ πνιππινθόηεηα ησλ θνηλσληθώλ καο 

ζρέζεσλ γ) παίξλνπκε πξνζσπηθέο απνθάζεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα  

Πξνηείλνπλ ηέζζεξηο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο όκνηεο κε απηέο ηνπ 

Goleman, όπσο πξναλαθέξζεθαλ νη νπνίεο ζπγθξνηνύλ ηελ έλλνηα ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο ζηελ πξάμε. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο πνπ 

πξνηείλνπλ ν Bradberry & Greaves ζρεηίδνληαη θαη απηέο κε ηελ απηεπίγλσζε, ηελ 

απηνδηαρεξηζε, ηελ θνηλσληθή επίγλσζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε άιινπο 

αλζξώπνπο. 

Πνιιά είλαη ηα κνληέια πνπ δηαηππώζεθαλ γηα λα εμεγήζνπλ ηε δνκή ηεο 

έλλνηαο θαη αθόκα πεξηζζόηεξα είλαη ηα δηάθνξα ηεζη, εξσηεκαηνιόγηα θαη θιίκαθεο 

πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα λα κεηξήζνπλ ην πνιπζπδεηεκέλν πιένλ EQ ( Emotional 

quotient- Γείθηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο). 
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1.2 Μορφέσ νοημοςύνησ  
 

Γηα αξθεηά ρξόληα ππήξρε ε ζεώξεζε κίαο κνξθήο λνεκνζύλεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο γλσζηήο ζε όινπο, γλσζηηθήο λνεκνζύλεο (Intelligence Quotient), 

σζηόζν ε ζπζηεκαηηθή έξεπλα έρεη αλαδείμεη πεξηζζόηεξεο κνξθέο ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Πξόθεηηαη γηα ζεώξεζε πνπ πεξηθιείεη  πνιικνληέια πνιιαπιήο 

λνεκνζύλεο (Multiple Intelligence), πλεπκαηηθήο (Spiritual Intelligence) θαζώο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο (Emotional Intelligence), ην θύξην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο. 

 Δίλαη παγθόζκηα απνδεθηό όηη ε λνεκνζύλε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα 

παξαδνζηαθά ηεζη λνεκνζύλεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αθαδεκατθή 

θαξηέξα θαζώο θαη ζηε γεληθόηεξε επηηπρία ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. 

(Drasgow, 2003, Furnham, 2005). ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα είραλ πξνηαζεί  

δηαθνξεηηθέο απόςεηο πνπ είραλ ζρέζε κε ηε δνκή ηεο λνεκνζύλεο κε ηελ πην 

επηθξαηνύζα ηνπ Thurstone (1938), ν νπνίνο ηζρπξίζηεθε όηη ε λνεκνζύλε 

θαηαλνείηαη θαιύηεξα αλ ζεσξεζεί όηη απνηειείηαη από εθηά πλεπκαηηθέο ηθαλόηεηεο 

όπσο γηα παξάδεηγκα ε αξηζκεηηθή αηηηνιόγεζε, ε ηθαλόηεηα ππνινγηζκνύ ηνπ 

ρώξνπ, θαζώο θαη ε ιεθηηθή θαηαλόεζε, όπνπ εμεγνύλ πνιινύο δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο ηθαλόηεηαο. Απηέο νη δηαθνξέο πάλσ ζηε δνκή ηεο λνεκνζύλεο αληαλαθινύλ 

ηελ αλάγθε δηαθνξεηηθώλ ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ πνπ ζπκθηιηώλνληαη κε 

ζπκβηβάζηεθα ηεξαξρηθά κνληέια νξγάλσζεο ηεο λνεκνζύλεο (Vernon, 1956).  

ύκθσλα κε ηνλ Βξεηαλό ςπρνιόγν P.E. Vernon, ζηε δνκή ηεο λνεκνζύλεο 

ππάξρεη έλαο γεληθόο παξάγνληαο (g) πνπ είλαη θνηλόο ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη 

κείδνλεο εηδηθνί παξάγνληεο πνπ ν θαζέλαο ηνπο ππεηζέξρεηαη κόλν ζε κηα κηθξόηεξε 

νκάδα πλεπκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. ην θαηώηεξν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο 

βξίζθνληαη νη εηδηθνί παξάγνληεο (s) πνπ ηνπο δηαδέρνληαη νη ππόινηπνη ζην επόκελν. 

Έηζη ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ηεξαξρηθήο νξγάλσζεο ηεο λνεκνζύλεο, νη δηαθνξέο 

κεηαμύ ησλ αηόκσλ ζηε λνεκνζύλε εθηείλνληαη σο πξνο θαζέλα από ηα επάιιεια 

επίπεδα θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο. Αληηζέησο, δελ ππήξρε δηαθσλία κεηαμύ ησλ 

γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ηύπσλ πνπ ζπλζέηνπλ κηα έγθπξε κεηαβιεηή ηεο 

αηνκηθήο λνεκνζύλεο. 

 πλεπώο, ην πεξηερόκελν ησλ ηεζη λνεκνζύλεο παξαδνζηαθά αληαλαθιά 

απηό πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ηθαλόηεηα ιύζεο πξνβιεκάησλ, ή αθαδεκατθή 

λνεκνζύλε δηαθνξεηηθά (Furnham, 2005). Ο Furnham (2005) καδί κε άιινπο 

(Gardner, 1999; Harvey, Novicevic, and Kiessling, 2002 Riggio, Murphy, and 

Pirozzolo, 2002), ππνζηήξημε όηη ηα παξαδνζηαθά ηεζη λνεκνζύλεο είλαη 

πεξηνξηζκέλνπ θάζκαηνο θαη όηη δηαθνξεηηθά είδε λνεκνζύλεο ρξεηάδνληαη ζην λα 

πεηύρεηο ζηε δνπιεηά.  

Ο Harvey et al. 2002 πξόηεηλε νθηώ δηαθνξεηηθά ζεκαληηθά είδε λνεκνζύλεο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ θνηλσληθό-πνιηηηζκό, πνιηηηθή, θαηλνηνκία θαη ζπλαηζζεκαηηθή 
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λνεκνζύλε. πγθεθξηκέλα, ζε κηα αλεξρόκελε παγθόζκηα αγνξά ε αληίιεςε όηη ε 

πνιηηηζκηθή λνεκνζύλε, σο ε ηθαλόηεηα ηεο δεκηνπξγίαο θαηλνηόκσλ ηξόπσλ 

αληίιεςεο, ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη δνπιεηάο ζε έλα λέν πνιηηηζκό (Earley and Ang, 

2003) επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εθινγή θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ 

επαγγεικαηηθό ηνκέα..  

1.2.1 Γλσζηηθή λνεκνζύλε 

 

 Η αλζξώπηλε θνηλσλία ην ζεσξνύζε σο ην ζεκαληηθόηεξν θξηηήξην γηα ηελ 

δηαβάζκηζε ελόο αλζξώπνπ ζηα πιαίζηα ηεο επθπΐαο. Ο ζπλαηζζεκαηηθόο θόζκνο θαη 

νη ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηόκνπ θαη ην πώο απηέο ζπλέζεηαλ ηελ αλζξώπηλε 

νληόηεηα δελ απνηεινύζαλ ζηνηρεία επθπΐαο. Γηα ηελ νξζή εμέηαζε ηεο γλσζηηθήο 

λνεκνζύλεο αλαπηύρζεθαλ εηδηθέο θιίκαθεο κέηξεζεο, ηα γλσζηά IQ test. Σν πξώην 

IQ test επηλνήζεθε από ηνλ γλσζηό Γάιιν Φπρνιόγν Alfred Binet ην 1903 θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε από ηε πξσηνβάζκηα εθπαηδεπηηθή αξρή ηνπ Παξηζηνύ γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ, ζε δηάθνξα ζρνιεία ηνπ Παξηζηνύ.  

Δπίζεο, ην 1939 ν David Wechsler παξνπζίαζε IQ test ελώ εξγαδόηαλ ζην 

ςπρηαηξείν Bellevue ηεο Νέαο Τόξθεο. Σν test απηό απνηέιεζε ηελ βάζε γηα ηελ 

δεκηνπξγία δύν δηαθνξεηηθώλ test λνεκνζύλεο. Σν πξώην αθνξνύζε παηδηά θαη 

νλνκαδόηαλ WISC (Wechsler Intelligence Scale For Clildren) ελώ ην δεύηεξν 

πξνζαξκνζκέλν γηα ελήιηθεο νλνκαδόηαλ WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale).  

Ο δείθηεο λνεκνζύλεο I.Q (Intelligence Quotient), πξνηάζεθε αξρηθά από ηνλ 

γεξκαλό ςπρνιόγν William Stern (1817-1938). Πξόθεηηαη γηα θαζαξό αξηζκό πνπ 

πξνθύπηεη αλ δηαηξέζνπκε ηελ πλεπκαηηθή ειηθία (Π.Η) ελόο αηόκνπ κε ηε 

ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία (Υ.Η) θαη πνιιαπιαζηάζνπκε ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη κε 

ην100. Ο αξηζκόο πνπ πξνθύπηεη αλαθέξεηαη σο πειίθν επθπΐαο ε I.Q. ε παγθόζκηα 

θιίκαθα νη ηηκέο Ι.Q πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ αηόκνπ 

θαηεγνξηνπνηνύληαη σο εμήο:  

 I.Q θάησ ηνπ 70 ζεσξείηαη όηη δηαζέηνπλ άηνκα κε ειάρηζηεο έσο θαζόινπ 

ηθαλόηεηεο (δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλα άηνκα)  

 I.Q κεηαμύ 70-79 δηαζέηνπλ άηνκα κε νξηαθέο (borderline) ηθαλόηεηεο 

 I.Q κεηαμύ 80-89 ζεσξείηαη ρακειό. 

 I.Q κεηαμύ 90-109 πξνζδηνξίδεη ην κέζν ηύπν ηθαλνηήησλ.  

 I.Q κεηαμύ 110-119 θξίλεηαη πςειό.  

 I.Q κεηαμύ 120-139 πξνζδηνξίδεη άηνκα κε κνλαδηθέο ηθαλόηεηεο.  

 I.Q πάλσ από 140 ζεσξείηαη όηη δηαζέηνπλ άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη ηδηνθπή. 

 

 Έρεη παξαηεξεζεί πσο ν δείθηεο λνεκνζύλεο παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξόο 

ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Χζηόζν, ζε παιαηόηεξεο έξεπλεο (Sontag, Baker, and Nelson, 

1958) βξέζεθε πσο ηα παηδηά πνπ ήηαλ πην ελεξγεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά αλεμάξηεηα 
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θαη εξεπλεηηθά ζην πεξηβάιινλ, αύμαλαλ ηνλ δείθηε λνεκνζύλεο ηνπο θαηά ηελ 

ππόινηπε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. 

1.2.2 Πλεπκαηηθή λνεκνζύλε 

 

 Μηα άιιε κνξθή λνεκνζύλεο απνηειεί ε πλεπκαηηθή λνεκνζύλε. Θεσξείηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθό είδνο λνεκνζύλεο αθνύ ζπληειεί ζην λα δηαηεξεί ην άηνκν 

ηζνξξνπία ηόζν ζηνλ ςπρηζκό ηνπ όζν θαη ζηνλ εξγαζηαθό ηνπ ρώξν. Οη Zohar θαη 

Marshall (2004) ζεσξνύλ σο πλεπκαηηθή λνεκνζύλε, ηελ λνεκνζύλε πνπ θαζνδεγεί 

ην άηνκν λα επηιύεη πξνβιήκαηα, λα νξίδεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θαζνξίδνληαη 

νη πξάμεηο θαη ε δσή ηνπ θαη πνπ ηνλ βνεζά λα ζπλεηδεηνπνηεί ην πόζν νξζέο ή 

ιαλζαζκέλεο, είλαη νη θηλήζεηο ηνπ θαη νη απνθάζεηο πνπ παίξλεη. Καηά ηνλ Simpkins 

(2004) ε πλεπκαηηθή λνεκνζύλε δελ ζρεηίδεηαη κε θάπνηα ζξεζθεπηηθή πίζηε σζηόζν 

κπνξεί λα νξηζζεί κέζα από θάπνηα θξηηήξηα όπσο: ε εηιηθξίλεηα, ε ζπκπόληα, ν 

ζεβαζκόο ζηνλ εζσηεξηθό θόζκν ηνπ αηόκνπ, ε γελλαηνδσξία, ε ηθαλόηεηα ελόο 

αηόκνπ λα κπνξεί λα δεη ρσξίο ηελ ύπαξμε πιηθώλ αγαζώλ. 

 Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πλεπκαηηθή λνεκνζύλε είλαη:  

 Η ηθαλόηεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηελ ππέξβαζε ησλ δπζθνιηώλ.  

 Η ηθαλόηεηα ζπζρέηηζεο θαηαζηάζεσλ θαηλνκεληθά άζρεησλ κεηαμύ ηνπο.  

 Η έκπλεπζε από νξάκαηα θαη αμίεο.  

 H ηθαλόηεηα ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο.  

 

Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο πλεπκαηηθήο λνεκνζύλεο είλαη επίθηεηε 

δηαδηθαζία. Πάλσ από όια ην άηνκν ζα πξέπεη λα πηζηεύεη όηη κπνξεί λα ηα 

θαηαθέξεη, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαη λα ηα 

επηιύεη, λα ραξάδεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πνξεία αιιά λα έρεη θαη ηελ ηθαλόηεηα λα ηελ 

αιιάδεη εάλ ρξεηαζζεί, λα ληώζεη νηθείνο κε νηηδήπνηε απξόβιεπην ζπκβαίλεη θαη λα 

δεη γηα λα ππεξεηεί - εμππεξεηεί ηνπο άιινπο. Οη έξεπλεο δείρλνπλ πσο ηα άηνκα κε 

πςειά επίπεδα πλεπκαηηθήο λνεκνζύλεο ππνθέξνπλ ζε πνιύ κηθξό βαζκό από 

θαηάζιηςε, λεύξσζε θαη δηαθαηέρνληαη από πςειά επίπεδα αιηξνπηζκνύ. 

1.2.3 Πνιιαπιή Ννεκνζύλε 

 

 Ο θπξηόηεξνο εκπλεπζηήο ηεο Θεσξίαο ηεο Πνιιαπιήο Ννεκνζύλεο, ήηαλ ν 

Howard Gardner κε ην βηβιίν ηνπ Frames of Mind: The theory of multiple 

intelligences (1993) όπνπ απνηειεί κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, βαζηδόκελε ζε έλα 

επξύ θάζκα επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ (ςπρνινγηθώλ, αλζξσπνινγηθώλ, βηνινγηθώλ) 

θαη ππνζηεξίδεη πσο ε λνεκνζύλε ρσξίδεηαη ζε ελλέα ηνκείο νη νπνίνη έρνπλ ηελ έδξα 

ηνπο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ εγθεθάινπ µαο. Κάζε έλαο ηνκέαο μερσξηζηά είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθόο, όρη όκσο θαη ην ίδην αλαπηπγκέλνο ζε θάζε άηνκν. Η λνεκνζύλε 
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δεκηνπξγείηαη βηνινγηθά, αιιά ν βαζκόο αλάπηπμήο ηεο εμαξηάηαη από ηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ θαζελόο. Όζν πεξηζζόηεξν ρξόλν μνδεύεη θαλείο ζηε 

ρξήζε θαη ελίζρπζε ηεο λνεκνζύλεο θαη όζν θαιύηεξε θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε 

δέρεηαη, ηόζν κεγαιύηεξνο είλαη ν βαζκόο αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα 

λνεκνζύλεο. Σα είδε λνεκνζύλεο θαηά ηνλ Howard Gardner :  

 Γισζζηθή λνεκνζύλε  

Η γισζζηθή λνεκνζύλε δελ εκπεξηέρεη κόλν ηξόπνπο παξαγσγήο ηεο 

γιώζζαο, αιιά θαη ηελ επαηζζεζία γηα ιεπηέο απνρξώζεηο, θαλόλεο θαη ξπζκνύο ηεο 

γιώζζαο . Απηό ην είδνο λνεκνζύλεο ζρεηίδεηαη κε ιέμεηο είηε πξνθνξηθά είηε 

γξαπηά. Οη άλζξσπνη κε ιεθηηθή- γισζζηθή λνεκνζύλε επηδεηθλύνπλ κηα επθνιία 

ζηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ θαη ηεο γιώζζαο θαη ζηελ θαηαλόεζε νδεγηώλ θαη ζεκαζηώλ 

ιέμεσλ. Δίλαη ζπλήζσο θαινί ζηελ αλάγλσζε, ζηνλ γξαπηό ιόγν, ζηελ αθήγεζε 

ηζηνξηώλ θαη ζηελ απνκλεκόλεπζε ιέμεσλ θαη εκεξνκεληώλ. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα 

κέζσ ηεο αλάγλσζεο, ηεο ηήξεζεο ζεκεηώζεσλ θαη ηεο ζπδήηεζεο θαη δηαζέηνπλ 

πεηζώ, δξάζε θαη ρηνύκνξ.  

 Μνπζηθή – Ρπζκηθή λνεκνζύλε 

 Μνπζηθή λνεκνζύλε είλαη ε ηθαλόηεηα λα απνιακβάλεηο, λα εθηειείο θαη λα 

ζπλζέηεηο κνπζηθά θνκκάηηα. Δκπεξηέρεη επαηζζεζία ζηελ θίλεζε, ζην ξπζκό θαη ζηε 

ρξνηά ηνπ ήρνπ θαζώο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπόθξηζε ζε απηά.  

 Υσξνηαμηθή λνεκνζύλε  

Ννεκνζύλε ρώξνπ είλαη ε ηθαλόηεηα λα παξαηεξείο θαη λα ρεηξίδεζαη λνεξά 

κε επηδεμηόηεηα κηα κνξθή ή αληηθείκελν, λα παξαηεξείο θαη λα δεκηνπξγείο ηάζεηο, 

ηζνξξνπίεο θαη ζπλζέζεηο κε κηα παξαζηαηηθή θαη ρσξηθή έθζεζε. Σα άηνκα κε 

παξαζηαηηθή λνεκνζύλε , έρνπλ πνιύ θαιό πξνζαλαηνιηζκό ζην ρώξν, δηαζέηνπλ 

πνιύ ηζρπξή νπηηθή κλήκε, θαιιηηερληθή ηάζε θαη θαληαζία.  

 Λνγηθνκαζεκαηηθή λνεκνζύλε 

 Λνγηθή / καζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη ε ηθαλόηεηα λα εξεπλάο ζρέδηα, 

θαηεγνξίεο θαη ζρέζεηο κε ην ρεηξηζκό αληηθεηκέλσλ ή ζπκβόισλ θαη λα 

πεηξακαηίδεζαη κε έλαλ ειεγρόκελν θαη πεηζαξρεκέλν ηξόπν. Δπίζεο, λα 

αλαγλσξίδεηο θαη λα ρεηξίδεζαη πεξηιεπηηθά ζρέδηα θαη ζρέζεηο. ρεηίδεηαη κε 

αξηζκνύο, κε ηε ινγηθή, ηελ αθαηξεηηθή ηθαλόηεηα θαη ηελ ηθαλόηεηα επαγσγηθήο θαη 

απαγσγηθήο ινγηθήο. Παξόιν πνπ ηα άηνκα κε ινγηθή / καζεκαηηθή λνεκνζύλε ζα 

πεξίκελε θαλείο λα ππεξέρνπλ ζηα καζεκαηηθά, ζην ζθάθη, ζηνλ πξνγξακκαηηζκό 

ππνινγηζηώλ θαη ζε άιιεο ινγηθέο ή αξηζκεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε αιήζεηα είλαη όηη 

δηαζέηνπλ ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο ζπιινγηζκνύ, αλαγλώξηζεο πεξηιεπηηθώλ ζρεδίσλ, 

επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη έξεπλαο θαζώο θαη εθηέιεζεο ζύλζεησλ.  

 Κηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε  
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Κηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε είλαη ζηελ νπζία ε ζσκαηηθή ηθαλόηεηα λα 

ρξεζηκνπνηείο εμαίξεηα θαη ζπλδπαζκέλα ηηο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο ώζηε ην ζώκα λα 

ιύλεη πξνβιήκαηα, λα επηλνεί λέεο θαηαζηάζεηο θαη λα κεηαβηβάδεη ηδέεο θαη 

ζπλαηζζήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζσκαηηθήο λνεκνζύλεο 

είλαη ν αβίαζηνο έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ, ν έιεγρνο πξνζρεδηαζκέλσλ θηλήζεσλ, ε 

επέθηαζε ηεο γλώζεο κέζσ ηνπ ζώκαηνο, ε αξκνλία ζώκαηνο θαη εγθεθάινπ, νη 

κηκεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζώκαηνο, επηδεμηόηεηα γηα 

ιεπηέο θηλήζεηο όπσο απηή πνπ απαηηείηαη γηα ην ρνξό, ηνλ αζιεηηζκό, ηε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε θ.ιπ.  

 Γηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε  

Γηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε είλαη ε ηθαλόηεηα λα θαηαιαβαίλεηο ηνπο άιινπο 

αλζξώπνπο, λα επηζεκαίλεηο ηνπο ζθνπνύο, ηα θίλεηξα θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη 

λα δνπιεύεηο καδί ηνπο απνηειεζκαηηθά, δειαδή λα αιιειεπηδξάο κε ηνπο άιινπο. Οη 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ αλαπηπγκέλε δηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε είλαη ζπλήζσο 

εμσζηξεθείο, επηθνηλσλνύλ απνηειεζκαηηθά θαη εύθνια κε άιινπο θαη κπνξεί λα 

είλαη είηε εγέηεο είηε νπαδνί. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα δνπιεύνληαο νκαδηθά θαη 

απνιακβάλνπλ ζπρλά ηε ζπδήηεζε.  

 Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε  

Η ελδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε είλαη ε ηθαλόηεηα γηα θαηαλόεζε ησλ 

βαζύηεξσλ αηζζεκάησλ, επηζπκηώλ θαη ηδεώλ ηνπ εαπηνύ καο. Απνηειεί ηθαλόηεηα 

πξνζσπηθήο γλώζεο πνπ ζηξέθεηαη πξνο ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηό. Άηνκα πνπ θαηέρνπλ 

απηόλ ηνλ ηύπν λνεκνζύλεο γλσξίδνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηνπο 

ζηόρνπο θαη ηα θίλεηξά ηνπο δειαδή δηαζέηνπλ απηνγλσζία θαη απηναληίιεςε. Απηά 

ηα άηνκα είλαη ζπλήζσο εζσζηξεθή θαη πξνηηκνύλ λα εξγάδνληαη αηνκηθά. 

Αζρνινύληαη κε αλαδεηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζθέςε, όπσο κε ηε θηινζνθία. 

Μαζαίλνπλ θαιύηεξα όηαλ επηθεληξώλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα κόλνη ηνπο 

θαη είλαη ηειεηνκαλείο. Σα ζηνηρεία πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ είλαη ε απηό- 

ζπγθέληξσζε, ε επηκέιεηα, ε πξνζνρή, ε θαηαλόεζε δηαθνξεηηθώλ αηζζεκάησλ θαη ε 

αλάινγε ζπκπεξηθνξά, ε ππεξαηνκηθή αίζζεζε ηνπ εαπηνύ ηνπο θαη ε πςειή 

κεζνδηθόηεηα ζηε ζθέςε θαη ζηε ινγηθή.  

 Ναηνπξαιηζηηθή λνεκνζύλε  

Η θπζηνθξαηηθή λνεκνζύλε ζρεηίδεηαη κε ηε θύζε θαη ηε ζύλδεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο κε ην θπζηθό πεξίγπξν. Δίλαη ε έλαηε θαη λεόηεξε λνεκνζύλε 

(πξνζηέζεθε ζηε ζεσξία ην 1996). Σα άηνκα κε θπζηνθξαηηθή λνεκνζύλε είλαη 

επαίζζεηα σο πξνο ηε θύζε θαη ηε ζέζε ηνπο κέζα ζε απηήλ θαη δηαζέηνπλ 

κεγαιύηεξε επθνιία ζηε θξνληίδα θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα δώα. Μπνξνύλ 

επίζεο λα δηαθξίλνπλ αιιαγέο ζηνλ θαηξό ή ζην θπζηθό ηνπο πεξίγπξν θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα ηαμηλνκνύλ ηα δηάθνξα είδε. 
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1.3 Οη νξηζκνί ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο  

 

Πνιινί εξεπλεηέο δέρνληαη ηα αηζζήκαηα κε αξλεηηθό ηξόπν σο κηα 

αλνξγάλσηε δηαθνπή ηεο πλεπκαηηθήο άζθεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη νξζνινγηθά  

(Fineman, 2000). Γηα πνιιά ρξόληα, απηή ε άπνςε δηείζδπζε ζηελ ηδενινγία  ησλ 

βηβιηνγξαθηώλ ζρεηηθά κε έξεπλεο πνπ αζρνινύληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη θαηά 

πόζν επεξεάδνπλ ηνλ εξγαζηαθό ρώξν αο πνπκε. Όπσο επίζεο θαη ν Young (1936) 

πεξηέγξαςε ηα ζπλαηζζήκαηα ζαλ λα κελ έρεηο θαλέλα ίρλνο ζπλεηδεηνύ ζθνπνύ θαη 

επνκέλσο ηα όξηζε σο έληνλεο αλαζηαηώζεηο γηα ην άηνκν ζαλ νιόηεηα ( Young, 

1943). Πνιινί, όκσο, είλαη θαη νη εξεπλεηέο νη νπνίνη ηζρπξίζηεθαλ όηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη απαξαίηεηα ζηελ ινγηθή ζθέςε (Damasio, 1994, 

Easterbook,1959) ελώ παξάιιεια ν Leeper (1948) εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε κηα 

θηλεηήξηα δύλακε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη όηη ηα ζπλαηζζήκαηα ππξνδνηνύλ 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο δηεγείξνπλ, δηαηεξνύλ θαη δηεπζύλνπλ ηελ πξνζνρή. 

Η έλλνηα ηεο Ν έγηλε δεκνθηιήο ζηνπο νξγαληζκνύο θαη δίλεη έδαθνο ζηελ 

αγνξά γηα έξεπλα θαη εθπαίδεπζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Μειεηώληαο 

ζρεηηθέο έξεπλεο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, ν κειεηεηήο ζα δηαπηζηώζεη 

επζύο ακέζσο, πσο δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηόο νξηζκόο, όπσο ζπκβαίλεη κε ηε 

γλσζηηθή λνεκνζύλε. ηελ θαηεύζπλζε εύξεζεο θνηλά απνδεθηνύ νξηζκνύ, νη Mayer 

θαη Salovey (1990), αθνύ πξώηα κειέηεζαλ, παξόκνηεο έξεπλεο πνπ είραλ πξνεγεζεί, 

πξηλ ηηο δηθέο ηνπο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα, όηη πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηελ έλλνηα 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αληηιακβάλεηαη, λα 

εθθξάδεη κε ζσζηό ηξόπν θαη ηέινο λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ, ώζηε λα ηα ρξεζηκνπνηεί ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζηνλ ηξόπν πνπ 

ζθέπηεηαη θαη επηθνηλσλεί κε ην πεξηβάιινλ γύξσ ηνπ. 

 ηε κειέηε ηνπο νη Salovey θαη Sluyter (1997) κε ηίηιν «πλαηζζεκαηηθή 

Αλάπηπμε θαη πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε» όπνπ επηρεηξήζεθε λα πξνζδηνξηζηεί ε 

έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, από ηελ πιεπξά ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ αηόκνπ 

λα θξίλεη θαη λα αμηνινγεί ηηο θαηαζηάζεηο γύξσ ηνπ, θαζώο θαη λα εθθξάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ, κε ηέηνην ηξόπν, πνπ λα βνεζνύλ ην άηνκν λα πξνσζεί ηελ 

δηαλνεηηθή ηνπ εμέιημε.  

ηνλ αληίπνδα, ηεο παξαπάλσ ζεσξίαο, εθθξάζηεθε θαη κία άιιε άπνςε από 

ηνπο Mayer θαη Cobb (2000), ε νπνία θαηαπηάλεηαη θαη απηή κε ηε δπλαηόηεηα πνπ 

έρνπλ ηα άηνκα λα αληηιακβάλνληαη ηηο ηπρόλ ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κε θπξηόηεξα εξγαιεία ηελ αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα, ηελ 

απνκλεκόλεπζε, ηελ θαηαλόεζε θαη ηέινο ραιηλαγώγεζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο 

ζπλαηζζεκάησλ. πκπεξαίλνπκε, ινηπόλ από ηα παξαπάλσ, όηη ε έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, απνηειείηαη από ηέζζεξα θνκκάηηα, ηα όπνηα 

ππαθνύνπλ ζε κία ηεξαξρηθή δηαζηξσκάησζε, κε γλώκνλα ην βαζκό ηεο γλσζηηθήο 

ηνπο εθιέπηπλζεο. Οπόηε θαη έρνπκε, ζην πξώην θνκκάηη, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο, ηε δπλαηόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα θξίλνπλ νξζά θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
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πξνσζνύλ κε ην ζσζηό ηξόπν, ηα εθάζηνηε ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Αθόκα, εδώ κπνξεί 

λα πξνζηεζεί, ε αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα ησλ αηόκσλ ζε ζρέζε κε ηελ έγθαηξε 

θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ αλζξώπσλ (Mayer et. al., 1999). ην 

δεύηεξν θνκκάηη έρνπκε, ηελ έληαμε ηεο έλλνηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, 

απηή ηε θνξά όκσο ζε έλαλ άιιν ηνκέα, ζηε δπλαηόηεηα ησλ αηόκσλ λα 

δηαρεηξίδνληαη ηελ ελ ιόγν έλλνηα κε ζθνπό λα βνεζεζνύλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε 

θάπνην πεξηβάιινλ (Mayer and Salovey, 1997). Απώηεξνο ζθνπόο είλαη, λα 

ελεξγνπνηεζνύλ απηνί νη εζσηεξηθνί κεραληζκνί πνπ δηαζέηεη ν άλζξσπνο, ώζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθή πξνδηάζεζε γηα εμέιημε θαη δεκηνπξγία, αλαθόπηνληαο ηηο 

αξλεηηθέο επηξξνέο ηνπ πεξηβάιινληνο (Mayer et. al., 2002). ην ηξίην θνκκάηη, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, ιακβάλεη ηε κνξθή κίαο έλλνηαο πνπ ζπζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ πςειή δηαλόεζε θαη ηε ζπλαθόινπζε ηθαλόηεηα ησλ αηόκσλ, λα 

αληηιεθζνύλ ηελ πεγή ησλ ίδησλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. ε απηό ην ζεκείν, 

θξίλεηαη ζθόπηκν λα ηνληζηεί, ην γεγνλόο πσο ζύκθσλα κε απηήλ ηελ άπνςε, δίλεηαη 

κεγάιε ζεκαζία ζηε κειινληηθή εμέιημε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θπζηθά, ηε κνξθή 

πνπ απηά ζα έρνπλ ζε κήθνο ρξόλνπ (Mayer and Salovey, 1997). ην ηέηαξην 

θνκκάηη, αλαθέξεηαη ε δπλαηόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα δηαρεηξίδνληαη ζπλαηζζήκαηα, 

όπσο είλαη ε πεηζώο, ε παξαγσγή ρξήζηκσλ ηδεώλ, κε ηελ πξννπηηθή λα θαλνύλ 

ρξήζηκα ζην γεληθόηεξν θνηλσληθό ζύλνιν, παξέρνληαο κία επθαηξία πξνόδνπ, ηόζν 

αηνκηθήο όζν θαη ζπιινγηθήο (Mayer and Salovey, 1993).   

ε απηό ην ζεκείν, ζα ήηαλ θαιό λα αλαθεξζεί θαη ε άπνςε πνπ έρεη 

εθθξαζηεί από κία κεξίδα αλαιπηώλ, πσο ε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο, πεξηθιείεη θαη ζηνηρεία ηνπ αλζξώπηλνπ ραξαθηήξα, όπσο είλαη ην 

πείζκα θαη ε ζεηηθή αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο (Goleman, 

1995). Δπίζεο, κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηα παξαπάλσ, ην γεγνλόο όηη πνιιέο θνξέο 

ελεξγνύκε κε γλώκνλα ην ζπλαίζζεκα θαη όρη κε ηε ινγηθή, θαζώο θαη λα 

εμσηεξηθεύνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα καο κε κε ιεθηηθέο κεζόδνπο (Tett et. al., 2006).  

Καηά ηελ άπνςε ηνπ Goleman (1998), ε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο, έρεη σο βαζηθή ρξήζε ηεο, ηελ πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθνύλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ή αθόκα θαη δπλαηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ, ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαβνιή ζσκαηηθήο αιιά θαη πλεπκαηηθήο πξνζπάζεηαο, ώζηε λα επηηεπρηεί 

έλαο ζθνπόο πνπ έρεη ηεζεί. Αθόκα, ζε απηό κπνξεί λα πξνζηεζνύλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εγθξάηεηα, ηελ 

αληνρή ζηηο θαθνπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο, θαζώο θαη ε ππνκνλή πνπ επηδεηθλύεη ην 

εθάζηνηε άηνκν (Cairney et. al., 2005). Γεληθόηεξα, ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε 

πσο, ε θπξηόηεξε ελαζρόιεζε ηεο Ν είλαη ε αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά, δειαδή, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη νη ελζηηθηώδεηο αληηδξάζεηο, ζε εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 Ο Goleman (1998), ύζηεξα από έξεπλεο δηαπίζησζε, πσο ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, νη νπνίνη είλαη: ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλόεζε θαη ε παξάιιειε εξκελεία ησλ ζπλαηζζεκάησλ, όρη ηνπ 

ίδηνπ ηνπ αηόκνπ αιιά ησλ αλζξώπσλ γύξσ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κπνξνύζακε 
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λα πνύκε όηη, ε άπνςε απηή αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ ελεξγεηώλ θαη ηνπ 

ηξόπνπ ζθέςεο ησλ άιισλ αηόκσλ. Με άκεζν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, ην άηνκν 

πνπ ελεξγεί κε απηόλ ηνλ ηξόπν λα θαζίζηαηαη ηθαλό, λα δηαρεηξίδεηαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαιύηεξα, λα πεξηνξίδεη ηηο αξλεηηθέο ηνπ παξνξκήζεηο, θαζώο 

θαη λα αιιειεπηδξά ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ πεξίγπξν ηνπ νκαιά απνθεύγνληαο ηηο 

ζπγθξνύζεηο, επηδεηθλύνληαο ππνκνλή αιιά θαη ήξεκε επηκνλή ζηελ επίηεπμε ηνπ 

εθάζηνηε ζηόρνπ πνπ έρεη ζέζεη. Σέινο, πνιύ ζεκαληηθό παξάγνληα, ζεσξεί ν 

Goleman ηελ απηνγλσζία, ηελ νπνία αλαγάγεη ζε εξγαιείν, κε ην νπνίν ην άηνκν 

κπνξεί λα εξκελεύζεη θαη λα θαηαλνήζεη, κε αληηθεηκεληθό ηξόπν ην ςπρηθό ηνπ 

θόζκν.  

Καηά ζπλέπεηα, κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ν Goleman (1995) ζέινληαο 

λα νξίζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ελ ιόγν 

έλλνηα, πξεζβεύεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηα νπνία όκσο δελ έρνπλ 

θακία ζρέζε κε ην δείθηε λνεκνζύλεο. Αθόκα, επεθηείλνληαο ηελ έξεπλα ηνπ ν 

Goleman (2001) νδεγείηαη ζε έλαλ ζύληνκν νξηζκό ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο πεξηιακβάλνληαο ηα εμήο: 

i. Σελ ηθαλόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο    

(απηνεπίγλσζε). 

ii.  Σελ ηθαλόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο 

(απηνδηαρείξηζε). 

iii.  Σελ ηθαλόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ (θνηλσληθή ζπλεηδεηνπνίεζε).  

iv.  Σελ ηθαλόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ (δηαρείξηζε ζρέζεο).  

πλαθόινπζα, ν Bar-on (2000) ζέινληαο λα πξνζδώζεη έλαλ νξηζκό γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, νδεγήζεθε ζην ζπκπέξαζκα πσο, απνηειεί έλα 

ζπλνλζύιεπκα ςπρηθώλ ηθαλνηήησλ αιιά θαη γλώζεσλ, πνπ απνθηά ην άηνκν, από ηε 

ζπλαλαζηξνθή ηνπ κέζα ζηελ θνηλσλία κε άιινπο αλζξώπνπο. Όια απηά θαηά ηνλ 

νδεγνύλ, ζην λα δηαρεηξίδεηαη ηηο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπ 

απνηειεζκαηηθόηεξα. Γίλεηαη θαηαλνεηό, όηη αλαθέξεηαη ζε ηθαλόηεηεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην ίδην ην άηνκν, θαζώο θαη κε ην ςπρηθό ηνπ θόζκν, όπσο εμεηάδνπκε θαη 

παξαθάησ.  

 ε απηό ην ζεκείν, θαιό είλαη λα ηνληζηεί όηη, ε ελ ιόγν άπνςε 

ζπκπεξηιακβάλεη πέληε βαζηθά ζεκεία (Bar-on 1997), ηα νπνία είλαη: 

i. Σελ ηθαλόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα γλσξίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζε βάζνο, 

δειαδή ηελ απηνγλσζία.  

ii. Σελ ηθαλόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλάπηνπλ 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε άιινπο αλζξώπνπο. 

iii. Σελ ηθαλόηεηα λα πξνζαξκόδνληαη θαιύηεξα θαη ηαρύηεξα ζηηο 

αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη λα εμειίζζνληαη κέζα ζε απηό. 
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iv.  Σελ ηθαλόηεηα λα ραιηλαγσγνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, εηδηθά ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

v. Σέινο, ηελ ηθαλόηεηα λα είλαη επδηάζεηνη θαη ζεηηθνί, ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπο.  

Οη Petrides θαη Furnham (2001) δηαηύπσζαλ ηελ άπνςε, πσο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη έλα πνιύ νπζηώδεο ζηνηρείν ηεο αλζξώπηλεο 

πξνζσπηθόηεηαο, ζεσξώληαο, πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζπλαξηάηαη από ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ, θαζώο θαη από ηελ πξνδηάζεζε θαη ηα πηζηεύσ πνπ έρνπλ 

γηα ηε δσή. ύκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ηα άηνκα κε βάζε ηηο αληηιήςεηο θαη 

ηθαλόηεηεο πνπ δηαζέηνπλ, εθιακβάλνπλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη θαη’ επέθηαζε 

αλαιύνπλ, ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο.  

ε κηα καθξνρξόληα κειέηε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, πξνέθπςαλ 

θαη απόςεηο, πνπ ζεσξνύλ πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, δελ είλαη θάηη άιιν 

από κία θαιή ρεκεία ηνπ αηόκνπ κε ην πεξηβάιινλ γύξσ ηνπ (Matthews et. al., 2003). 

ύκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, έλα άηνκν κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαη θαη’ επέθηαζε 

λα απνδεθηή θάπνην άιιν άηνκν ή άηνκα, όηαλ νη αληηιήςεηο ηνπο ηαηξηάδνπλ, είηε 

πξαγκαηηθά, είηε θαη πξνζπνηεηά. Έηζη, νη παξαπάλσ εξεπλεηέο, ύζηεξα από 

ελδειερή έξεπλα, θαηέιεμαλ ζε έλαλ νξηζκό ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, κε 

ηνλ νπνίν ζεσξνύλ, όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη κία πξνζαξκνζηηθή 

ηθαλόηεηα, ηελ όπνηα δηαζέηνπλ ηα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ην δηάθνξα ζπλαηζζεκαηηθά γεγνλόηα. Αθόκα, ε ηθαλόηεηα γηα ηελ 

νπνία αλαθέξνληαη, ζπλδέεηαη θαη κε άιιεο ηθαλόηεηεο θαη ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ αλζξώπσλ, όπσο κε ηε γλσζηηθή θαη λεπξνινγηθή δνκή ηνπ αλζξώπνπ, ε νπνία 

απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ.  

Μεηέπεηηα, έξεπλεο, όπσο ηνπ Mayer et. al., (2004) ν νπνίνο πξνζπάζεζε θαη 

λα πξνζδώζεη έλαλ νξηζκό γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. Έηζη, θαηέιεμε ζηελ 

πεπνίζεζε πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, είλαη ε ηθαλόηεηα ηνλ αηόκσλ λα 

αληηιακβάλνληαη κε αθξίβεηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα ελεξγνύλ κε ηε βνήζεηα ηεο 

ινγηθήο ηνπο, λα αληηιακβάλνληαη ηελ αηηία πνπ πξνθαιεί απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ηέινο λα είλαη δεθηηθνί ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ιακβάλνπλ από ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

 Έλαο πην πξόζθαηνο νξηζκόο ηεο έλλνηαο, από ηνπο Cooper θαη Orioli (2005) 

ζεσξεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, σο κία ηθαλόηεηα πνπ δηαζέηνπλ νη άλζξσπνη, 

λα αηζζάλνληαη, λα αληηιακβάλνληαη θαη ηέινο λα αμηνπνηνύλ κε ζεηηθό απνηέιεζκα 

γηα απηνύο, ηελ ηζρύ πνπ έρνπλ ηα αλζξώπηλα ζπλαηζζήκαηα. Οη ζπγγξαθείο ηεο ελ 

ιόγν κειέηεο, ζεσξνύλ, πσο θάλνληαο απηό, ην άηνκν απνθηά ηε δπλαηόηεηα 

πξόζβαζεο ζε άιινπο ηνκείο αληίιεςεο, όπνπ ππάξρνπλ κεγάια απνζέκαηα δύλακεο, 

ηα νπνία κπνξνύλ λα δξάζνπλ θαηαιπηηθά ζηελ εμέιημε ελόο αλζξώπνπ.  

πλνςίδνληαο, αθνύ παξαζέζακε ηηο απόςεηο θαη ηνπο νξηζκνύο αξθεηώλ 

εξεπλεηώλ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, είλαη 

κία έλλνηα, κε κία πιεηάδα δηαθνξεηηθώλ νξηζκώλ θαη απόςεσλ (Mayer et. al., 2008). 
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Μπνξνύκε ινηπόλ αβίαζηα, λα ζπκπεξάλνπκε, πσο ε ππό εμέηαζε έλλνηα, 

δηαθαηέρεηαη από κία ελλνηνινγηθή αζάθεηα, κε ζπλέπεηα, ζε πξόζθαηεο έξεπλεο 

θάπνηνη εξεπλεηέο λα ηελ ακθηζβεηνύλ (Davies et. al., 1998). ύκθσλα κε ηελ άπνςε 

ησλ εξεπλεηώλ πνπ αληηηίζεληαη ζε απηήλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ηαπηίδεηαη 

κε ηε γλσζηηθή λνεκνζύλε ηνπ αλζξώπνπ, ζεσξώληαο παξάιιεια ηε γλσζηηθή 

λνεκνζύλε, εγθπξόηεξε ζηελ απνηύπσζε ηεο λνεηηθήο ηθαλόηεηαο πνπ δηαζέηεη 

θάπνην άηνκν (Πιαηζίδνπ, 2004). 

1.4   Η αληηθεηκεληθή θαη ε αληηιεπηή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

 

 Όπσο έγηλε αληηιεπηό, όζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο, θπξηαξρνύλ δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο απόςεηο, πξάγκα πνπ δπζρεξαίλεη 

αθόκε πεξηζζόηεξν ηε δεκηνπξγία ελόο νινθιεξσκέλνπ θαη εληαίνπ νξηζκνύ απηήο. 

Ο ιόγνο πνπ απηό ζπκβαίλεη είλαη, γηαηί πνιιέο θνξέο, ν όξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο, ζπγρέεηαη ή αθόκε θαη ηαπηίδεηαη, κε ηε γλσζηηθή λνεκνζύλε, θαζώο 

θαη κε πξνεθηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ αλζξώπηλε πξνζσπηθόηεηα (Matthews et. al., 

2002, Surwit et. al., 2002). Πέξα από απηή ηελ άπνςε, ππάξρνπλ θαη εξεπλεηέο, πνπ 

ζεσξνύλ, όηη νη δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο, δελ αληηκάρνληαη ε 

κία ηελ άιιε. Αληηζέησο, πηζηεύνπλ, όηη ε κία άπνςε ζπκπιεξώλεη θαη εκπινπηίδεη 

ηελ άιιε. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα, ηελ θαιύηεξε επεμήγεζε όισλ ησλ πηπρώλ πνπ 

απαξηίδνπλ απηό πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε (Ciarrochi et. 

al., 2000, Warwick and Nettelbeck, 2004).  

Αθόκε, κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππό εμέηαζε ζέκαηνο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο Petrides θαη Furnham (2000, 2001). Οη Petrides & 

Furnaham (2001), ινηπόλ νξίδνπλ ηελ αληηθεηκεληθή θαη αληηιεπηή Ν. 

Αληηθεηκεληθή λνεκνζύλε νξίδεηαη σο λνεκνζύλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλόηεηα ή 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ (ability EI) θαη αληηιεπηή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, ε 

λνεκνζύλε σο γλώξηζκα ηεο πξνζσπηθόηεηαο (trait EI). Όπσο θαηαιάβαηε από ηα 

παξαπάλσ ππάξρεη κηα κηθξή αιιά ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν 

αλαπηύρζεθαλ ηα κνληέια ηθαλόηεηαο θαζώο θαη ηα κηθηά κνληέια γηα λα κπνξνύκε 

λα κεηξάκε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε (Πιαηζίδνπ, 2004). 

 Σα κνληέια ηθαλόηεηαο, εθαξκόδνληαη κε ζθνπό ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο 

ηνπ αηόκνπ ζε πξνβιήκαηα ή εξσηήζεηο πνπ ζέηνληαη, κε ζπλαηζζεκαηηθό 

πεξηερόκελν. Αθνινύζσο, βαζκνινγείηαη ε επίδνζε ηνπ αηόκνπ κε βάζε ηελ επηηπρία 

πνπ ζεκείσζε, αιιά θαη κε γλώκνλα πξναπνθαζηζκέλα θξηηήξηα, όπσο 

βαζκνινγνύληαη θαη ηα ηεζη γλσζηηθήο λνεκνζύλεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ζηα 

κηθηά κνληέια, ε κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, πξαγκαηνπνηείηαη κε 

θξηηήξην, ηε γλώκε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, θαζώο 

θαη πόζν ζεκαληηθή ηε ζεσξνύλ. Απηό πξαγκαηνπνηείηαη, κε ηε ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίσλ από ηα εμεηαδόκελα άηνκα, όπνπ απνηππώλνληαη νη απόςεηο ηνπο 

(Bar Οn, 2000, Boyatzis et. al., 2000).  
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πλεπώο, νη δύν κέζνδνη πνπ αλαθέξζεθαλ, δειαδή, ε αληηθεηκεληθή 

αμηνιόγεζε θαη νη αλαθνξέο κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, εμεηάδνπλ μερσξηζηέο 

όςεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, από ηηο νπνίεο άιιεο ζρεηίδνληαη κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη άιιεο κε επίθηεηεο ηδηόηεηεο ηνπ αηόκνπ 

(Petrides and Furnham, 2001, Zeidner et. al., 2002). Η πξώηε κέζνδνο, ζα 

κπνξνύζακε λα πνύκε όηη, αθνξά ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο θαη ε δεύηεξε κέζνδνο, ηε ιεγόκελε θαη αληηιεπηή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε (Ciarrochi et. al., 2000).  

Ύζηεξα από ελδειερείο κειέηεο, απνδείρζεθε, πσο νη δύν πξναλαθεξζείζεο 

πξνζεγγίζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ 

ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πέξα από δηαθνξέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ, ηελ ειηθία θαη ην θύιν, ππάξρνπλ αξθεηνί αθόκε 

παξάγνληεο πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ επίδνζε ηνπ εθάζηνηε αηόκνπ, είηε επαγγεικαηηθά, 

είηε ζε κνξθσηηθό επίπεδν (Austin, 2004, O’ Connor and Little, 2003, Matthews et. 

al., 2004). 

1.5    Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

 

 Ύζηεξα από  έξεπλεο, νη κειεηεηέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, έρνπλ 

θαηαζηαιάμεη ζην ζπκπέξαζκα, πσο ε ελ ιόγσ έλλνηα, απεηθνλίδεη ηνλ ηξόπν κε 

βάζε ηνλ νπνίν θάπνην άηνκν δηαρεηξίδεηαη κία πιεηάδα ζπλαηζζεκάησλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, είηε απηά αθνξνύλ ηνλ εμσηεξηθό πεξίγπξν ηνπ αηόκνπ, είηε 

αθνξνύλ ζπλαηζζήκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ αηόκνπ. Δπηπξόζζεηα, θαιό είλαη λα 

αλαθέξνπκε πσο, κε ην πέξαζκα ησλ εηώλ θαη ηηο ζπλαθόινπζεο έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, δηαηππώζεθαλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο, ζε ζρέζε κε ηα έσο ηώξα 

δεδνκέλα (BarOn, 1997). Σέηνηνπ είδνπο απόςεηο είλαη, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε σο ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ θαη ε ζπλαηζζεηηθή λνεκνζύλε σο γεληθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο (trait model). πλεπώο, νη δύν απηέο έλλνηεο 

έρνπλ θαιύηεξε ρξήζε, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηελ έξεπλαο καο θάζε θνξά.  

1.5.1 Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε σο ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ (ability model) 

 

 Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε σο ηθαλόηεηα ηνπ 

αηόκνπ, αλαθεξόκαζηε ζηελ αλζξώπηλε λνεηηθή ηθαλόηεηα, ε νπνία δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ εζσηεξηθνύ καο θόζκνπ αιιά 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πεξίγπξν καο. Μειεηώληαο ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε από ηελ νπηηθή ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ αηόκνπ, 

αληηιακβαλόκαζηε όηη εκπεξηέρεη έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηε ςπρνινγία, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηε δσή θαη δξάζε ησλ αλζξώπσλ, κε γλώκνλα πάληα, ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή επάξθεηα ηνπο ή ηελ ελδερόκελε έιιεηςε ηνπο, πνπ παξνπζηάδεηαη, 

ζην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. πλεπώο, θάπνηνο άλζξσπνο, ν νπνίνο δηαζέηεη πςειό 
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δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, κπνξεί κε επθνιία λα ρξεζηκνπνίεη, κία 

πιεηάδα αξεηώλ θαη ηθαλνηήησλ πξνο όθεινο ηνπ.  

ε απηό ην ζεκείν θαιό είλαη λα αλαθεξζνύλ νη ηθαλόηεηεο, γηα ηηο νπνίεο 

έγηλε ιόγνο παξαπάλσ, νη νπνίεο είλαη:  

 Η απηνεπίγλσζε, ε νπνία αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα έρεη 

επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, θαζώο θαη λα είλαη ηθαλό λα αμηνινγεί ηνλ ίδην 

ηνπ ην εαπηό θαη λα δηαζέηεη απηνπεπνίζεζε. 

  Ο απηνέιεγρνο, ν νπνίνο αθνξά ηελ πεηζαξρία πνπ δηαζέηεη ην άηνκν, ηελ 

ηθαλόηεηα ηνπ λα ξπζκίδεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα ηνλ θαηεπζύλεη, αθόκε αθνξά αξεηέο 

όπσο, ε δπλαηόηεηα πνπ δηαζέηεη ζην λα πξνζαξκόδεηαη θαη λα πξσηνπνξεί, ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ.  

 Σα θίλεηξα, όζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηελ επηζπκί\α ηνπ αηόκνπ λα 

επηηύρεη ηνπο εθάζηνηε ζηόρνπο ηνπ, θαζώο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ σο πξνο ηε δηαξθή 

επηδίσμε ηνπ, δειαδή, λα επηηύρεη ηα όζα ππνζρέζεθε, κε γλώκνλα ηε ζέιεζε θαη ηελ 

αηζηνδνμία.  

 Η ελζπλαίζζεζε, πνπ αθνξά ηε δπλαηόηεηα λα θαηαλνεί ηνπο άιινπο 

αλζξώπνπο γύξσ ηνπ, ε ηάζε ηνπ λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ πεξίγπξν ηνπ, θαζώο θαη λα 

απνδέρεηαη ηα ειαηηώκαηα θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ άιισλ. 

  Οη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο, πνπ αθνξνύλ ηελ ηθαλόηεηα επηξξνήο πνπ 

δηαζέηεη ζηνλ πεξίγπξν ηνπ, ε ζέιεζε ηνπ γηα δξάζε, όηαλ νη πεξηζηάζεηο ην 

απαηηνύλ, ε δηαρείξηζε πεξηπηώζεσλ όπνπ ππάξρνπλ αληηπαξαζέζεηο θαη δηαθσλίεο, 

θαζώο θαη ην πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγίαο πνπ δηέπεη ην άηνκν. 

 

 ην ίδην κήθνο θύκαηνο, εξεπλεηέο όπσο νη Mayer et. al., (2000), ζπκπέξαλαλ 

ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, σο κία δνκή πνπ δηέπεηαη από κία απζηεξή ηεξαξρία θαη όηη 

ζηε βάζε ηεο ελππάξρνπλ, ε αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ θαη ε απηνγλσζία, 

ελώ ζηελ θνξπθή ηεο, βξίζθνληαη ν απηνέιεγρνο ή εγθξάηεηα. Γηα λα γίλνπλ πην 

θαηαλνεηά ηα παξαπάλσ, κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε πσο, ζηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν, 

αλ θάπνην άηνκν δηαζέηεη ρακειή ελζπλαίζζεζε, δπζθνιεύεηαη λα αληηιεθζεί ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ γύξσ ηνπ, πξάγκα πνπ ζα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζην 

λα εμειηρζεί ζε αμηόινγν εγέηε. Αθόκε, ε ρακειή ελζπλαίζζεζε, κπνξεί λα 

απνηειέζεη εκπόδην, ζηελ νξζή θαη έγθαηξε εξκελεία ησλ κελπκάησλ θαη ησλ 

ζπλαθόινπζσλ αλαγθώλ ηεο αγνξάο. Σέινο, ζην ίδην κήθνο θύκαηνο, ε ρακειή 

ελζπλαίζζεζε, απνηειεί εκπόδην, ζηε ζσζηή απηνθξηηηθή θαη δηόξζσζε ησλ 

αδπλακηώλ ζην ραξαθηήξα ελόο αλζξώπνπ.  

1.5.2 Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε σο γεληθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

(trait model) 

 

 Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε σο γεληθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο, αλαθεξόκαζηε ζε έλα ζύκπιεγκα από 

ζπλαηζζήκαηα, θνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 
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δηαδξακαηίδνπλ πξσηεύνληα ξόιν, ζηε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ πνπ απνξξένπλ από 

ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ. Σν ζύκπιεγκα απηώλ ησλ ηδηνηήησλ, ζπλνςίδεηαη ζηα 

παξαθάησ ζηνηρεία (Bar-On, 1988).  

 Οη ελδνπξνζσπηθέο ηθαλόηεηεο, αθνξνύλ ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ αηόκνπ, κε ηηο 

νπνίεο θαζίζηαηαη ηθαλό λα θξίλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, θαζώο θαη λα γλσξίδεη ζε 

βάζνο ηνλ εαπηό ηνπ.  

 Οη δηαπξνζσπηθέο δεμηόηεηεο, πνπ αθνξνύλ ηε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ, λα 

θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ αλζξώπσλ θαη λα ζπλάπηεη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο καδί ηνπο.  

 Η πξνζαξκνζηηθόηεηα, πνπ αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ, λα θξίλεη 

νξζά θαη αληηθεηκεληθά, θάζε θαηάζηαζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ, λα 

πξνζαξκόδεηαη ζηα λέα θάζε θνξά δεδνκέλα, θαζώο θαη λα δηαρεηξίδεηαη, ηα ηπρόλ 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, γηα ην άηνκν ηνπ, ζε ζεηηθά γηα απηόλ 

ζπλαηζζήκαηα.  

 Οη ηξόπνη θαηαπνιέκεζεο ηνπ άγρνπο, πνπ αθνξνύλ, ηε δπλαηόηεηα ηνπ 

αηόκνπ λα κεηώλεη ηα επίπεδα αρνύο, όπνπ ζε θάπνηεο ζηηγκέο κπνξεί λα είλαη πνιύ 

πςειά, θαζώο θαη λα πεξηνξίδεη ηπρόλ ζπλαηζζεκαηηθέο εμάξζεηο, εμαηηίαο ηνπ 

ππεξβνιηθνύ άγρνπο.  

 Οη κέζνδνη δξαζηεξηνπνίεζεο θαη νη γεληθόηεξνη παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ 

ζηε ςπρνινγία, αθνξνύλ ην βαζκό ζηνλ νπνίν, θάπνην άηνκν αληηκεησπίδεη κε 

αηζηόδνμν ηξόπν ηε δσή γεληθόηεξα θαη ηνπο αλζξώπνπο γύξσ ηνπ. Αθόκε, εδώ 

κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ληώζεη επηπρήο κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη 

απηή ε επηπρία εθθξάδεηαη κε ζεηηθό ηξόπν θαη ζηνπο αλζξώπνπο γύξσ ηνπ.  

 

ύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, αληηιακβαλόκαζηε, όηη 

ζεκαληηθό ζηνηρείν θαη ζηηο δύν ζεσξήζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, 

δηαδξακαηίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ν βαζκόο πνπ απηά ελππάξρνπλ ζην θάζε 

άηνκν μερσξηζηά. ηελ πξώηε ζεώξεζε, είλαη εκθαλέο, όηη ε έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, γίλεηαη αληηιεπηή σο κία ηθαλόηεηα, πνπ ηελ έρεη ν 

άλζξσπνο από ηε γέλλεζε ηνπ, δειαδή απνηειεί κία έκθπηε ηθαλόηεηα. ηε δεύηεξε 

ζεώξεζε, βιέπνπκε όηη ν παξάγνληαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, είηε ζπλδέεηαη κε 

δεμηόηεηεο, είηε δξα κε ππνζηεξηθηηθό ηξόπν ζε απηέο. Αθόκε, θαιό είλαη λα κε 

ιεζκνλεζεί λα αλαθεξζεί, όηη ζηε δεύηεξε ζεώξεζε, ε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο, αληηκεησπίδεηαη σο έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό ηεο αλζξώπηλεο 

πξνζσπηθόηεηαο.  

ηηο κέξεο καο, δηαθαίλεηαη κία αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, όζνλ αθνξά ηελ 

πξόνδν ησλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. Απηό ζπκβαίλεη, 

ιόγν ηεο ηάζεο ησλ αλζξώπσλ, λα αληηιακβάλνληαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, 

σο ππεύζπλε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο αλζξώπηλεο επθπΐαο θαη ηεο πξνζσπηθόηεηαο, 

πνπ έρεη θάζε άλζξσπνο. Παξάιιεια, δσεξό είλαη ην ελδηαθέξνλ, γηα ην αλ θαη ζε 

πνην βαζκό, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε επηδξά ζηελ επηηπρή πνξεία ηνπ 
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αλζξώπνπ, ζε επαγγεικαηηθό, πξνζσπηθό θαη κνξθσηηθό επίπεδν (Tsaousis and 

Nikolaou, 2005).  

Κιείλνληαο, κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε όηη, απνηειέζκαηα εξεπλώλ έδεημαλ 

πσο ηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ πςειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, 

θαηνξζώλνπλ λα επηηύρνπλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηνπο ζηόρνπο ηνπο, κε πεξηζζόηεξν 

απνηειεζκαηηθό ηξόπν, ιεηηνπξγνύλ κε γλώκνλα ηελ νκαδηθή εξγαζία, πνπ απνξξέεη 

από ην πλεύκα ζπλεξγαζίαο πνπ ηνπο δηαθαηέρεη, θαζώο θαη ε ηθαλόηεηα ησλ αηόκσλ 

απηώλ λα πξνζαξκόδνληαη ηαρύηαηα ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο (Vakola et. 

al., 2002).  

1.6 Χαξαθηεξηζηηθά πςειήο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

 Τα οθέλη από ηην ανάπηςξη ηηρ ζςναιζθηηικήρ νοημοζύνηρ  

Οη εηδηθνί κειεηεηέο πνπ δηεξεύλεζαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά αλζξώπσλ 

πνπ δηαζέηνπλ πςειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο  ήηαλ νη Wong and Law, 

(2002). Γηαπίζησζαλ, ινηπόλ, όηη κπνξεί λα δηαβιέπνπλ, ηόζν ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

ειινρεύνπλ, όζν θαη ηηο επθαηξίεο πνπ αξθεηέο θνξέο είλαη δπζδηάθξηηεο, αθόκε 

ραιηλαγσγνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, κε γλώκνλα ηε ινγηθή, πξνζπαζώληαο λα 

εξκελεύζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηα κελύκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, έρνπλ 

ακεξόιεπηε θξίζε, θαζώο δελ επεξεάδνληαη από δεηζηδαηκνλίεο, πνπ δηαθαηέρνπλ 

θάπνηεο θνξέο ηελ θνηλσλία ελώ παξάιιεια έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ελώλνπλ θαη λα 

ζπκθηιηώλνπλ, αλ απηό είλαη απαξαίηεην, ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πεξίγπξν 

ηνπο, θαζώο, δελ ηεξνύλ, αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο, ηνπο 

νπνίνπο επαηλνύλ γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπο. Σέινο, δηαθαηέρνληαη από επγελή 

αηζζήκαηα, όπσο εηιηθξίλεηαο ζηηο πξνζέζεηο, ππνζηήξημεο, αιιά θαη εκςύρσζεο . 

Αθόκε, ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, 

κπνξνύκε λα ηνλίζνπκε πσο, ζεσξεηηθά νη άλδξεο κε ηηο γπλαίθεο έρνπλ ηα ίδηα 

επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, κε δηαθνξέο ζηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά 

απηήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαβιέπνπκε, νη άλδξεο λα δηαζέηνπλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό 

απηνπεπνίζεζε θαη αηζηνδνμία, ελώ είλαη πεξηζζόηεξν αλζεθηηθνί ζε θαηαζηάζεηο 

έληνλνπ άγρνπο. Από ηελ άιιε, νη γπλαίθεο δηαθαίλεηαη λα θαηαλννύλ θαιύηεξα ην 

ζπλαηζζεκαηηθό ηνπο θόζκν θαη παξνπζηάδνπλ πεξηζζόηεξε δηνξαηηθόηεηα (Fatt and 

Howe, 2003).  

ύκθσλα κε ηνπο Mayer et.al., 2004 πνπ αλαθέξεηαη ζην βηβιίνο ηεο θπξίαο 

Πιαηζίδνπ (2010) έλα άηνκν κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: Σν άηνκν απηό κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα εύθνια 

θαη κε αθξίβεηα, λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηξνθνδνηεί ηε ζθέςε ηνπ, λα ηα θαηαλνεί 

θαη λα ηα δηαρεηξίδεηαη θαιύηεξα απ’ όηη θάπνηνο κε ρακειόηεξε Ν. Η ιύζε 

ζπλαηζζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, ινηπόλ, γη’ απηνύο απνηειεί ιηγόηεξε γλσζηηθή 

δηεξγαζία.. Σα επαγγέικαηα πνπ ειθύνπλ θάπνηνλ κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε είλαη απηά πνπ ζρεηίδνληαη κ ηελ δηδαζθαιία/ εθπαίδεπζε θαη ηελ 
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ζπκβνπιεπηηθή θαη όρη εθείλα πνπ αθνξνύλ δηνηθεηηθέο δνπιεηέο θαη ππαιιειηθά 

θαζήθνληα. ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο ην άηνκν είλαη αξθεηά ηθαλό ρσξίο ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, π.ρ εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

θνπόο ινηπόλ είλαη, ην άηνκν, λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί, ώζηε λα θαηαλνήζεη ηνλ εζσηεξηθό ηνπ θόζκν θαη λα επηηύρεη 

ηαρύηεξα ηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη (Kunnanatt, 2004). Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα, λα θαηαλννύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, δηαρεηξίδνληαη, κε ζσζηόηεξν ηξόπν 

ηηο ηπρόλ δύζθνιεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζνύλ, αθόκε παξαηεξείηαη 

όηη είλαη πεξηζζόηεξν πξνζαξκόζηκνη ζε αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ηέηνηνπ 

είδνπο άλζξσπνη, δηαζέηνπλ θαιύηεξε αληίιεςε, ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα, πνπ δηαζέηνπλ. Μηα άιιε έξεπλα πνπ έγηλε ην 2005 από ηνπο 

Σζανύζεο θαη Νηθνιάνπ δείρλνπλ ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο Ν θαη ηεο πγεία ηνπ 

αηόκνπ. Σα επξήκαηα έδεημαλ όηη ηα άηνκα κε πςειή Ν, πνπ ραιηλαγσγνύλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο, δνπλ κία πεξηζζόηεξν ηζνξξνπεκέλε δσή θαη είλαη πεξηζζόηεξν 

πγηήο, ζε αληίζεζε κε απηά πνπ θαηέρνπλ ρακειή Ν. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί, 

δηαρεηξίδνληαη κε ζύλεζε ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο, ρσξίο λα 

ζπαηαινύλ δπλάκεηο ζε αλνύζηα πξάγκαηα, ηα νπνία δελ αμίδνπλ θακίαο πξνζνρήο 

(Tsaousis and Nikolaou, 2005). 

ε αληίζεζε κε ηα όζα αλαθέξακε παξαπάλσ, νη άλζξσπνί πνπ δε δηαζέηνπλ 

πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, δηαθαηέρνληαη από ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, 

θαη κεησκέλεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζηηο ηπρόλ αιιαγέο (Scott-Ladd and Chan, 

2004). Αθόκε, παξαηεξνύληαη ζπλαηζζήκαηα όπσο, επηζεηηθή δηάζεζε, αλαζθάιεηα, 

αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θαθή ςπρνινγία, αληθαλόηεηα λα ζπλππάξμεη θαη λα 

ζπλεξγαζηεί κε άιια άηνκα θ.α. Σα αξλεηηθά όκσο, πνπ πξνέξρνληαη από ηα ρακειά 

επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο δε ζηακαηνύλ εδώ. Απηό γηαηί, όπσο έρεη 

απνδεηρζεί από έξεπλεο, ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε κεηαμύ ρακειώλ επηπέδσλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη θαηλνκέλσλ όπσο, θαηάζιηςε, αιθννιηζκόο θαη 

θάπληζκα (Brackett et. al., 2004).  

Αλαιπηηθόηεξα, άλζξσπνη κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα, λα είλαη πξνζεισκέλνη ζηνπο ζηόρνπο ηνπο, λα εθεπξίζθνπλ ηξόπνπο 

παξαθίλεζεο ηνπ εαπηνύ ηνπο ζε ηπρόλ δπζθνιίεο θαη λα ηηζαζεύνπλ ηηο παξνξκήζεηο 

ηνπο. Δπίζεο, είλαη πεξηζζόηεξν ζπλεξγάζηκνη θαη εζηθόηεξνη, ζε επαγγεικαηηθό 

αιιά θαη πξνζσπηθό επίπεδν (Deshpande and Shu, 2005).  

Όκσο, θαιό είλαη λα αλαθεξζεί, όηη ζηελ ππό εμέηαζε έλλνηα, ππάξρνπλ θαη 

άλζξσπνη πνπ ηελ αληηκεησπίδνπλ κε δπζπηζηία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Locke, (2005), 

ζεσξεί πσο, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε δελ έρεη νξηζηεί επαθξηβώο, παξακέλνληαο 

αθόκε κία ζεσξεηηθή θαζαξά έλλνηα, ρσξίο πξαθηηθή εθαξκνγή. ην ίδην κήθνο 

θύκαηνο κε ηνλ Locke, θαη άιινη εξεπλεηέο όπσο νη Ashkanasy θαη Daus (2005), 

ζεσξνύλ όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, είλαη απιόο κία άιιε ζεώξεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο λνεκνζύλεο. Σέινο, θαιό είλαη λα επηζεκαλζεί, πσο 

αληηδξάζεηο σο πξνο ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε θαη ηα ζπλαθόινπζα απνηειέζκαηα 
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απηήο, ππάξρνπλ όρη κόλν κεηαμύ ησλ πνιέκησλ ηεο, αιιά θαη κεηαμύ ησλ 

ππνζηεξηθηώλ ηεο, όπνπ ν θάζε εξεπλεηήο ηελ εξκελεύεη δηαθνξεηηθά (Spector, 

2005). 

1.7  Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο πλαηζζεκαηηθήο 

Ννεκνζύλεο 

 

Σν γλσζηηθό θαη ην ζπλαηζζεµαηηθό θνµµάηη ζπλεξγάδνληαη γηα ηε 

δεµηνπξγία ηεο ζπλαηζζεµαηηθήο εµπεηξίαο, δειαδή ηε ζπλ-θαηαζθεπάδνπλ. πρλά 

ην έλα από ηα δύν παίξλεη ην πξνβάδηζµα. Σα ζπλαηζζήµαηα ξπζµίδνπλ ηόζν ηνλ 

εζσηεξηθό θόζµν, ηελ ελδνπξνζσπηθή δειαδή ζπµπεξηθνξά, όζν θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο µε ηνλ εμσηεξηθό θόζµν, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (intrapersonal 

θαη interpersonal behaviour) (Denham, 1998: 5). Σα ζπλαηζζήµαηα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζηα ίδηα ηα άηνµα πνπ ηα εθθξάδνπλ θαη ζηνπο άιινπο θαη αληίζηνηρα 

δηαµνξθώλνπλ ζπµπεξηθνξέο. Άιισζηε ηα ζπλαηζζήµαηα λνεµαηνδνηνύληαη µέζα 

από ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη µέζσ ηεο επηηήδεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο 

δηαµνξθώλνπλ πξνζδνθίεο γηα ηηο µειινληηθέο δηαπξνζσπηθέο επαθέο (Denham, 

1998: 8-9). 

Σα ζπλαηζζήµαηα θαηέρνπλ, ινηπόλ, δεζπόδνπζα ζέζε ζηελ αιιειεπίδξαζε 

µε ην πεξηβάιινλ µαο. Δπηδξνύλ ζηελ αληηιεπηηθή δηαδηθαζία θαη νδεγνύλ ζε 

αιιαγέο ζηε ζπµπεξηθνξά, ζηελ έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ θαη ζηε ζηάζε ηνπ 

ζώµαηνο. Σν ζπλαίζζεµα είλαη µηα ππνθεηµεληθή αληίδξαζε ζε έλα ζεµαληηθό 

γεγνλόο πνπ εθδειώλεηαη µέζσ θπζηνινγηθώλ, εµπεηξηθώλ θαη ζπµπεξηθνξηθώλ 

αιιαγώλ. Πξνθύπηεη µέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηόµνπ θαη ηνπ γεγνλόηνο, 

µέζα από ηελ απνηίµεζε ηνπ γεγνλόηνο από ην άηνµν. Σα ζπλαηζζήµαηα έρνπλ 

εμειηθηηθό ππόβαζξν θαη ζπλδένληαη µε ην ιεγόµελν ΄παιαηό΄ εγθέθαιν, σο 

µεηεμέιημε απινύζηεξσλ αξρέγνλσλ µνξθώλ ζπµηθώλ αληηδξάζεσλ ηνπ αλζξώπνπ 

ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο (θηλδύλνπ θαηά βάζε). Σα ζπλαηζζήµαηα έρνπλ αξρέγνλν 

βηνινγηθό ππόζηξσµα, ζπληζηνύλ έλαλ παλάξραην θώδηθα θιεξνδνηεµέλν από ηνπο 

απώηεξνπο πξνγόλνπο µαο (Goleman: 30). Βαζηθή ηδηόηεηα ηνπο είλαη ε 

θαζνιηθόηεηα θαη ε παγθνζµηόηεηα ηνπο (Sroufe: 41-50). 

 Η ζέζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε δηαλνεηηθή δσή παξαµειήζεθε εληππσζηαθά 

γηα µεγάιν ρξνληθό δηάζηεµα από ηνπο εξεπλεηέο θαη δελ είρε ιεθζεί ππόςε όηη ε 

ζπλαηζζεµαηηθή λνεµνζύλε ζπµµαρεί µε ην λνεηηθό δπλαµηθό ηνπ αηόµνπ ζηελ 

θαηάθηεζε επηηεπγµάησλ (Goleman: 22-23). Γηα ηε ράξαμε ηεο αηνµηθήο πνξείαο ηνπ 

θαζελόο, νη αθαδεµατθέο δεμηόηεηεο δελ επαξθνύλ αλ δελ ιεθζεί ππόςε θαη ε 

ζπλαηζζεµαηηθή ζθαίξα. Σν ξεπεξηόξην δεμηνηήησλ είλαη ηδηαίηεξα επξύ θαη 

πνιπεπίπεδν (Goleman: 69). Σα βαζύηεξα ζπλαηζζήµαηα, ηα πάζε θαη νη επηζπµίεο 

ιεηηνπξγνύλ θαζνδεγεηηθά θαη αζθνύλ έληνλε επηξξνή ζηε ζπµπεξηθνξά ηνπ 

αηόµνπ. Σν ζπλαίζζεµα αθππλίδεη γηα δξάζε, ζέηεη ην άηνµν ζε εγξήγνξζε γηα ηελ 

αληηµεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ. Από ηε µία πιεπξά ην άηνµν ζθέθηεηαη θαη από ηελ 

άιιε ληώζεη, ζπλππάξρνπλ ν ζπγθηλεζηαθόο θαη ν ινγηθόο λνπο, ε ινγηθή θαη ε 
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ζπλαηζζεµαηηθή λνεµνζύλε. Σα ζπλαηζζήµαηα θαη ε ζθέςε δειαδή ηεινύλ ππό 

θαζεζηώο αιιειεμάξηεζεο (Goleman: 36). Σα ζπλαηζζήµαηα παίδνπλ ξόιν ζηε 

ινγηθή ζθέςε, είλαη απαξαίηεηα ζηε ιήςε ινγηθώλ απνθάζεσλ (Goleman: 61). Ο 

θπθεώλαο ησλ ζπλαηζζεµάησλ επεξεάδεη ηνλ ηξόπν επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Η δηαλνεηηθή δσή θαη δξαζηεξηόηεηα δελ είλαη µνλόπιεπξε ζπγθηλεζηαθά (Goleman: 

76). Η ηζνξξνπία αξλεηηθώλ θαη ζεηηθώλ ζπλαηζζεµάησλ είλαη απηή πνπ εμαζθαιίδεη 

ηελ ςπρηθή επεμία (Goleman: 97). Σα ζπλαηζζήµαηα ινηπόλ βξίζθνληαη ζε ζρέζε 

αιιειεμάξηεζεο µε ηελ αληίιεςε θαη επηδξνύλ ζ’ απηή µε ηνπο εμήο ηξόπνπο 

ζύµθσλα µε ην Hoffman: α. ελεξγνπνηνύλ ή εµπνδίδνπλ ηελ επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηώλ, µπνξνύλ αθόµε λα επηβάιινπλ θαη µηα επηιεθηηθόηεηα ζηελ 

επεμεξγαζία. β. νξγαλώλνπλ ηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηώλ γηα παξειζνύζεο 

θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζπλδένληαη µε ηα ζπγθεθξηµέλα ζπλαηζζήµαηα, γ. 

ζπµβάιινπλ ζηε δηαµόξθσζε ζπλαηζζεµαηηθά θνξηηζµέλσλ θαηεγνξηώλ θαη 

ζρεµάησλ (Sroufe: 283-284). ∆ελ µπνξνύµε λα µηιήζνπµε γηα απιή γξαµµηθή ζρέζε 

αηηηώδνπο ζπλάθεηαο, αιιά γηα αιιεινζπµπιήξσζε ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο 

αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηνπ αηόµνπ, γηα αιιεινζπµπιεξνύµελνπο µεραληζµνύο 

(Sroufe: 288). 

Σίζεηαη έλα αλαπηπμηαθό δήηεµα πεξί ηεο πξνέιεπζεο, ηεο νληνγέλεζεο ησλ 

ζπλαηζζεµάησλ. ∆ελ έρνπµε 'παξζελνγέλεζε', δειαδή ηα ζπλαηζζήµαηα δελ 

γελληνύληαη από ην µεδέλ, νύηε ηα ώξηµα ζπλαηζζήµαηα ππνιαλζάλνπλ ζηνπο 

πξώηνπο µήλεο ηεο δσήο γηα λα εθδεισζνύλ ζηελ πιήξε ηνπο µνξθή αξγόηεξα. 

Πξνθύπηνπλ µέζα από µηα δηαδηθαζία δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξν-ζπλαηζζεµαηηθώλ 

αληηδξάζεσλ, ησλ πξνδξνµηθώλ ζπλαηζζεµάησλ, µέζα από ηελ ελδπλάµσζε ηνπ 

λνήµαηνο θαη µέζα από ηηο ζπλερώο µεηαβαιιόµελεο θαηαζηάζεηο δηέγεξζεο. Άξα 

αληηµεησπίδνπµε ηα ζπλαηζζήµαηα ππό ην πξίζµα µηαο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, 

ζπλδένληαο ηηο πξώηµεο εθθάλζεηο µε ηηο ώξηµεο µνξθέο (Sroufe: 135).  

Η ζπλαηζζεµαηηθή δσή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεµέλε µε θάζε ηνµέα ησλ 

θνηλσληθώλ ζρέζεσλ. Η αληαιιαγή ζπλαηζζεµάησλ είλαη παξάγνληαο πξσηαξρηθήο 

ζεµαζίαο. Η γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεµαηηθή αλάπηπμε είλαη δύν όςεηο ηνπ ίδηνπ 

λνµίζµαηνο µέζα ζηελ νιόηεηα ηεο δσήο (Sroufe: 101-102).Σν άηνµν θαζώο 

αλαπηύζζεηαη ζπληεινύληαη νξηζµέλεο µεηαβνιέο ζηελ ςπρνζσµαηηθή ηνπ αλάπηπμε 

ζε δηάθνξνπο ηνµείο ζην βηνζσµαηηθό, ζην ςπρνθηλεηηθό, ζην γλσζηηθν-γισζζηθό 

θαη ζην θνηλσληθν-ζπλαηζζεµαηηθό επίπεδν.  

Σα πξώηα ζηάδηα ηεο δσήο είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπλαηζζεµαηηθώλ ηθαλνηήησλ. Οη µεηαγελέζηεξεο δεμηόηεηεο νηθνδνµνύληαη πάλσ 

ζηηο πξώηεο (Goleman: 272). Ο αλζξώπηλνο εγθέθαινο είλαη επµεηάβιεηνο θαη 

ππόθεηηαη ζε µηα ζπλερή δηαδηθαζία σξίµαλζεο µε ην πέξαζµα ηνπ ρξόλνπ. Η 

εληνλόηεξε αλάπηπμε παξαηεξείηαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Οη λεπξσληθέο ζπλάςεηο 

πνπ ρξεζηµνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν είλαη θαη απηέο πνπ ηζρπξνπνηνύληαη ηειηθά. Οη 

εµπεηξίεο δηαδξαµαηίδνπλ ζεµαληηθό ξόιν ζηε δηάπιαζε ηνπ εγθεθάινπ, εηδηθά ζηελ 

παηδηθή ειηθία (Goleman: 313). Η παηδηθή ειηθία απνηειεί έλα πεδίν επθαηξηώλ γηα 

ηε ζπγθξόηεζε ηνπ ζπγθηλεζηαθνύ θπθιώµαηνο ηνπ παηδηνύ µε ηνπο θαηάιιεινπο 
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ρεηξηζµνύο. Σν λεπξσληθό αξρηηεθηόλεµα θαη νη ζπλάςεηο ηνπ παγηώλνληαη, µε βάζε 

ηηο ζπλήζεηεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Σν παηδί µέζσ ηεο µάζεζεο απνθηά ζηαδηαθά πην 

εθιεπηπζµέλα ζπλαηζζεµαηηθά εξγαιεία (Goleman: 315). 

 

1.7.1. Ο ρόλοσ τησ κληρονομικότητασ και του περιβάλλοντοσ  
 

Η ζπλαηζζεµαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ είλαη απνηέιεζµα ηόζν 

θιεξνλνµηθώλ όζν θαη πεξηβαιινληνινγηθώλ ζπλζεθώλ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο 

ηα βξέθε από ηελ ζηηγµή ηεο γέλλεζήο ηνπο έρνπλ εγγελείο µεραληζµνύο έθθξαζεο 

ζπλαηζζεµάησλ πνπ αθνινπζνύλ ζπγθεθξηµέλε πνξεία. Πην ζπγθεθξηµέλα ππάξρνπλ 

βηνινγηθά θαζνξηζµέλεο πεξηνρέο εγθεθάινπ πνπ ελεξγνπνηνύλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 

ζπλαηζζεµαηηθέο πεξηνρέο. Δίλαη ζπλεπώο εγγελή ελ µέξεη ηα ζπλαηζζήµαηα πνπ 

αλαπηύζζεη ην βξέθνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα επηθνηλσλήζεη µε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

(θιάµα, δπζθνξία, ζπµόο).  

Από ηελ άιιε, ην πεξηβάιινλ παίδεη θαη απηό ηνλ δηθό ηνπ ξόιν ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεµάησλ. Σν νηθείν πεξηβάιινλ όπνπ δεη θαη 

αλαπηύζζεηαη θαη νη εµπεηξίεο πνπ απνθνµίδεη µέζα από ηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπ µε 

ηα θνληηλά ηνπ πξόζσπα, επεξεάδνπλ ηηο ζπλαηζζεµαηηθέο εθδειώζεηο ηνπ παηδηνύ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.  

Πνιιέο έξεπλεο θαη µειέηεο πνπ πξαγµαηνπνηήζεθαλ, έδεημαλ πσο πνιιά από 

ηα αξρηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ βξεθώλ είλαη έµθπηα θαζώο όµσο µεγαιώλνπλ θαη 

ιόγσ ησλ εµπεηξηώλ πνπ απνθηνύλ αιιά θαη ηεο αγσγήο πνπ ιαµβάλνπλ από ην 

πεξηβάιινλ ηνπο ηείλνπλ λα γίλνπλ επίθηεηα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έξεπλα πνπ 

έγηλε ζε ηπθινύο θαη απέδεημε πσο ηα ηπθιά παηδία ζηα πξώηα ρξόληα ηεο γέλλεζεο 

ηνπο εµθάληδαλ όιεο ηηο ζπλαηζζεµαηηθέο εθθξάζεηο πνπ εµθάληδαλ θαη ηα βιέπνληα 

παηδηά. Όιεο όµσο απηέο νη εθδειώζεηο ειαηηώζεθαλ µε ηελ πάξνδν 11 ηνπ ρξόλνπ 

επεηδή δελ µπνξνύζαλ νπηηθά ηνπιάρηζηνλ λα ιάβνπλ θάπνηα αληαπόθξηζε από ηνπο 

γνλείο ηνπο µε απνηέιεζµα λα µεησζεί ε ζπρλόηεηα εµθάληζεο απηώλ ησλ 

εθδειώζεσλ. Δμάιινπ πνιιά από ηα ζπλαηζζήκαηα όπσο ραξά, ιύπε, ζπµόο, θόβνο 

απαληώληαη µε ηνλ ίδην ηξόπν ζε πνιινύο ιανύο θαη πνιηηηζµνύο αλά ηνπο αηώλεο 

θάηη πνπ επηβεβαηώλεη ηελ ύπαξμε έµθπησλ ζπλζεµάησλ. Αληίζεηα νη δηαθνξεηηθέο 

εθθξάζεηο ηνπ ίδηνπ ζπλαηζζήµαηνο δειώλνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Καθαβνύιεο, Α. (1997). ό.π., ζζ. 123-126). 

 

1.7.2. Συναιςθηματική Νοημοςύνη και Φύλο 
 

ε ζρέζε κε ην θύιν, έρνπλ βξεζεί δηαθνξέο ζε νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηεο Ν, 

θπξίσο ζε έξεπλεο πνπ έγηλαλ κε ηε κέζνδν ησλ απηναλαθνξώλ (Ciarrochi θαη ζπλ., 
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2000· Shutte θαη ζπλ., 1998) θαη πην ζπάληα ζηηο έξεπλεο πνπ εμέηαδαλ ηελ 

αληηθεηκεληθή Ν (Mayer θαη ζπλ., 1999, 2000). Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλεο έξεπλεο 

έδεημαλ όηη νη γπλαίθεο ππεξέρνπλ από ηνπο άλδξεο ζηελ αλαγλώξηζε θαη ζηελ 

θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ ελζπλαίζζεζε, ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή, 

θαη ζηελ δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Οη άλδξεο, από ηελ άιιε, είλαη πην θαινί ζηε 

δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ, όπσο ην άγρνο, πξνζαξκόδνληαη θαιύηεξα ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο, θαη είλαη πην ζεηηθνί θαη αηζηόδνμνη από όηη νη γπλαίθεο (Bar-On, 2000· 

Mayer θαη ζπλ., 1999, 2000). Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ αθνξνύλ θπξίσο ηηο 

εηδηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. Ωζηόζν, θάπνηεο έξεπλεο 

έδεημαλ όηη νη γπλαίθεο έρνπλ θαιύηεξε γεληθή Ν, από ηνπο άλδξεο (Bar-On, 2000· 

Petrides & Furnham, 2000· Shutte θαη ζπλ., 1998) θαη απνδίδνπλ ην εύξεκα απηό ζην 

δηαθνξεηηθό ηξόπν κε ηνλ νπνίν θνηλσληθνπνηνύληαη νη γπλαίθεο, ώζηε λα δίλνπλ 

κεγαιύηεξε πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. 

1.7.3. Συναιςθηματική Νοημοςύνη και Ακαδημαΰκέσ ςπουδέσ 
 

Οη κέρξη ζήκεξα έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο 

Αθαδεκατθήο Δπηηπρίαο θαη ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο (Ν) θαηαδεηθλύνπλ 

ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε αζζελείο κέρξη κέηξηεο ζπζρεηίζεηο. ε έξεπλα ησλ Schutte 

θαη ζπλ., (1998) δηαπηζηώζεθε όηη ε Ν ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε 

θαη κπνξεί λα πξνβιέπεη ηνπο ηειηθνύο βαζκνύο ησλ πξσηνεηώλ θνηηεηώλ. ην ίδην 

κήθνο θύκαηνο, ν Wong θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1995) βξήθαλ όηη ε δεμηόηεηα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγνληαο πξόβιεςεο γηα ηελ 

αθαδεκατθή επηινγή ησλ θνηηεηώλ.  

Οη θαηεπζύλζεηο γηα αθαδεκατθή ζπνπδή απεπζύλνληαη ζε αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο, ζεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο επηζηήκεο, επηζηήκεο πγείαο θαη δσήο, επηζηήκεο 

ηηο εθπαίδεπζεο θαη νηθνλνκηθέο επηζηήκεο θαη πιεξνθνξηθήο. Η ζρέζε κεηαμύ ηεο 

αλάπηπμεο Ν θαη αθαδεκατθήο ζπνπδήο δηαθαίλεηαη κέζσ ησλ καζεκάησλ πνπ 

δηδάζθνληαη ζε θάζε ζρνιή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε θάπνηεο ζρνιέο ηα καζήκαηα 

ςπρνινγίαο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξώπνπ είλαη πην βαζηθά ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

ζρνιέο όπνπ ε ςπρνινγία θαη αλάπηπμε έξρεηαη ζε δεύηεξε κνίξα. Η παξνύζα 

έξεπλα εμεηάδεη ηηο αθαδεκατθέο θαηεπζύλζεηο ησλ θνηηεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ Ν. Οη 

θαηεπζύλζεηο, απηέο, θαηεγνξηνπνηεζήθαλ ζε δπν νκάδεο: ηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο 

θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, όπνπ νη ζεσξεηηθέο επηζηήκεο πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά ηηο 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη ηηο επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο ελώ ζηηο ζεηηθέο 

επηζηήκεο πεξηιακβάλνληεο νη ηερλνινγηθέο επηζηήκεο, νη επηζηήκεο πγείαο θαη δσήο 

θαζώο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηζηήκεο θαη πιεξνθνξηθήο. 

Αλαιπηηθόηεξα, γηα λα γίλνπκε πην ζαθήο ζηηο ζεσξεηηθέο ζπνπδέο όπνπ 

πεξηιακβάλνληαη νη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, πξέπεη λα αλαιύζνπκε ηνλ όξν 

αλζξσπηζηηθέο , όπνπ ελλννύληαη εθείλεο νη επηζηήκεο  πνπ αζρνινύληαη κε 

ηνλ άλζξσπν θαη ηε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη νξίδνληαη σο αλαιπηηθέο θαη 

θξηηηθέο σο πξνο ηελ πξνζέγγηζή ηνπο, αληηδηαζηειόκελεο πξνο ηηο θπζηθέο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82
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επηζηήκεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ εκπεηξηθή κέζνδν. ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 

πεξηιακβάλνληαη νη γιώζζεο, ε θηινινγία, ε ινγνηερλία, νη θιαζηθέο ζπνπδέο, 

ε θηινζνθία, ε ζενινγία, νη εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη νη παξαζηαηηθέο ηέρλεο (ε κνπζηθή, 

ην ζέαηξν θαη ν ρνξόο). ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο παξαδνζηαθά αλήθνπλ θαη 

ε αξραηνινγία θαη ε ηζηνξία, παξόιν πνπ ζήκεξα εληάζζνληαη 

ζηηο θνηλσληθέο (θπξίσο ε δεύηεξε). Δπίζεο, ζην corpus θαη ησλ αλζξσπηζηηθώλ 

επηζηεκώλ αλαθέξεηαη θαη ε παηδαγσγηθή. ην θνηλσληθό ηνπο πιαίζην νη 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ηνπιάρηζηνλ ζηελ αγγινζαμνληθή ηαμηλνκία 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αλζξσπνινγία, ηε γισζζνινγία, ηα λνκηθά θαη ηηο ζπνπδέο 

επηθνηλσλίαο.  

Από ηελ άιιε, ε Δπηζηήκε ηεο εθπαίδεπζεο  είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη 

κε ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο αγσγήο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

κάζεζεο ζηε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη βνπιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ. 

Δπηπιένλ ζπλεξγάδεηαη κε πνιιέο επηζηήκεο όπσο Φπρνινγία, Κνηλσληνινγία, 

Φηινζνθία, θιπ. Καηά ηελ Παηδαγσγηθή Φπρνινγία κειεηώληαη ηα ςπρνινγηθά 

πξνβιεκάηα / ζεκάηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θαηλόκελα ηεο 

αγσγήο (ςπρνινγία καζεηώλ, εθπαηδεπηηθνύ, ηεο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο, θιπ).  

Χο πξνο ηηο Θεηηθέο ζπνπδέο αλαθεξόκαζηε ζε  επηζηήκεο νη νπνίεο 

ζηεξίδνληαη ζηελ επηζηεκνληθή κέζνδν ή / θαη ζε θαλόλεο ινγηθήο (ζην πιαίζην 

ελόο ηππηθνύ ζπζηήκαηνο) γηα λα δηεξεπλήζνπλ ζπζηεκαηηθά ηε θύζε θαη λα 

δηαηππώζνπλ λόκνπο νη νπνίνη ηελ πεξηγξάθνπλ. ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο 

πεξηιακβάλνληαη ε θπζηθή, ηα καζεκαηηθά, ε ζηαηηζηηθή, ε βηνινγία, 

ε πιεξνθνξηθή θ.αι.. Σα εξγαιεία πνπ παξέρνπλ ηα καζεκαηηθά αμηνπνηνύληαη ζε 

όιεο ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, αιιά θαη ζηηο επηζηήκεο κεραληθνύ νη νπνίεο 

απνηεινύλ εθαξκνγή ηνπο. Οη ζεηηθέο επηζηήκεο έρνπλ θαη απηέο «εθαξκνζκέλεο» 

όςεηο, όκσο δελ δίλνπλ ηόζν έκθαζε ζηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθώλ 

πξνβιεκάησλ όζν ζηελ αλάπηπμε κεζόδσλ νη νπνίεο απνζθνπνύλ ζηελ επίιπζε 

πξαθηηθώλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά, εθαξκνζκέλε 

θπζηθή, βηνηερλνινγία, ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θιπ). Η  επηζηήκε κπνξεί λα κειεηά 

ηε ξνή ησλ ειεθηξνλίσλ ζηνπο ειεθηξηθνύο αγσγνύο. Απηή ε γλώζε κπνξεί έπεηηα 

λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο κεραληθνύο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ αληηθείκελα 

όπσο εκηαγσγνύο, ππνινγηζηέο, θαη άιιεο κνξθέο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο. Η 

ηερλνινγία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη γεληθόηεξα ηε ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή όισλ ησλ 

κνξθώλ γλώζεο (δει., επηζηεκνληθώλ, κεραληθώλ, καζεκαηηθώλ, γισζζηθώλ, 

ηζηνξηθώλ θηι), ηόζν ηππηθά όζν θαη αλεπίζεκα, γηα λα επηηύρεη θάπνην πξαθηηθό 

απνηέιεζκα. 

Σέινο, νη Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο αλήθνπλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ην 

αληηθείκελό ηνπο είλαη ε νηθνλνκία ππό ηελ έλλνηα όηη απηή απνηειεί ην ζύλνιν ησλ 

ελζπλείδεησλ ελεξγεηώλ όπνπ άηνκα ή νκάδεο αλζξώπσλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληώλ 

θαηαβάιινπλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ "κέζα" πνπ λα ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο. Οη Οηθνλνκηθέο επηζηήκεο αζρνινύληαη κε ηελ έξεπλα ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηλνκέλσλ όπσο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηηκώλ ησλ αγαζώλ ζηελ αγνξά, ηελ πξνζθνξά 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
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θαη ηε δήηεζε απηώλ, ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαζώο θαη ηα κέηξα πνπ έιαβαλ ή 

ιακβάλνπλ θαηά θαηξνύο νη θπβεξλήζεηο ησλ δηαθόξσλ ρσξώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζή 

ηνπο. Η θαηεύζπλζε απηή απεπζύλεηαη θαη ζηελ πιεξνθνξηθή πνπ νλνκάδεηαη ε 

ζεηηθή θαη εθαξκνζκέλε επηζηήκε ε νπνία εξεπλά ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ηνπο 

ζε απηνκαηνπνηεκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, από ηε ζθνπηά ηεο ζρεδίαζεο, ηεο 

αλάπηπμεο, ηεο πινπνίεζεο, ηεο δηεξεύλεζεο, ηεο αλάιπζεο θαη ηεο πξνδηαγξαθήο 

ηνπο. ηελ απόθηεζε, ηελ εθπξνζώπεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηελ απνζήθεπζε, ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο. 

 

1.7.4. Συναιςθηµατική νοηµοςύνη και η ςχέςη τησ µε την ηλικία  
 

Πέξα από ηε ζύλδεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεµνζύλεο µε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο όπσο ην θύιν ή ε αθαδεκατθή θαηεύζπλζε , ππάξρεη θάηη αθόµα πνπ ηελ 

θαζηζηά δεµνθηιή: ε εμειηθηηθή ηεο πνξεία. Η θξάζε ηνπ ιανύ «µε ηα ρξόληα 

έξρεηαη ε ζνθία» πξνθύπηεη ηειηθά λα µελ είλαη ηπραία, θαζώο αξθεηέο είλαη νη 

µειέηεο πνπ έρνπλ ππνζηεξίμεη όηη ε ζπλαηζζεµαηηθή λνεµνζύλε είλαη εμειίμηµε 

ηνπιάρηζηνλ µέρξη ηελ πέµπηε δεθαεηία ηεο δσήο (Bar-On, 2000. Mayer, Salovey & 

Caruso, 2000a). Σν ζηνηρείν απηό είλαη ζεµαληηθό γηαηί ζεµαίλεη όηη ε 

ζπλαηζζεµαηηθή λνεµνζύλε µπνξεί λα αλαπηπρζεί είηε ιόγσ λέσλ εµπεηξηώλ, είηε 

µέζσ εθπαίδεπζεο (Goleman, 1998. Zeidner, Matthews, Roberts & MacCann, 2003). 

Σν γεγνλόο όηη ε ζπλαηζζεµαηηθή λνεµνζύλε µπνξεί λα δηδαρηεί έρεη ζπληειέζεη ζηε 

δεµηνπξγία 29 δηαθόξσλ πξνγξαµµάησλ βειηίσζήο ηεο, ώζηε νη ζπµµεηέρνληεο ζε 

απηά λα θαξπσζνύλ ηα νθέιε ηεο.  

Πνιιέο είλαη θαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ εζηηαζηεί ζηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεµνζύλεο. Δλδηαθέξνλ εύξεµα είλαη απηό 

ησλ Mayer, Caruso θαη Salovey (1999), νη νπνίνη ζπλέθξηλαλ έλα δείγµα εθήβσλ 

ειηθίαο 12 έσο 16 εηώλ µε έλα δείγµα ελειίθσλ ειηθίαο 17 έσο 70 εηώλ. Οη 

εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπµπέξαζµα όηη ν µεγαιύηεξνο ξπζµόο αλάπηπμεο ηεο 

αληηθεηµεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεµνζύλεο παξαηεξείηαη θαηά ηα πξώηα ρξόληα 

ηεο λεόηεηαο. Αθόµα πην ελδηαθέξνπζα είλαη ε ελ εμειίμεη έξεπλα ηνπ Bar-On θαη 

ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηεο Πιαηζίδνπ (2010). Πξόθεηηαη 

γηα µηα δηαρξνληθή έξεπλα θαηά ηελ νπνία εμεηάδεηαη αλά δύν έηε ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεµνζύλε 23.000 λεαξώλ αηόµσλ γηα δηάζηεµα 25 ρξόλσλ. Η ελ ιόγσ έξεπλα 

αλαµέλεηαη λα πξνζθέξεη ζηελ επηζηεµνληθή θνηλόηεηα εμαηξεηηθά ρξήζηµα 

ζπµπεξάζµαηα γηα ην εμειηθηηθό πξόηππν ηεο ζπλαηζζεµαηηθήο λνεµνζύλεο.  

Κιείλνληαο, δελ πξέπεη λα παξαιεηθζεί θαη ε αλαθνξά ζε θάπνηα δεδνµέλα 

πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε µε ηελ ηδέα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο ζπλαηζζεµαηηθήο 

λνεµνζύλεο. πγθεθξηµέλα, ε Platsidou (2010) δηαπίζησζε ζε έξεπλα ζε Έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο εηδηθήο αγσγήο όηη ε αληηιαµβαλόµελε ζπλαηζζεµαηηθή ηνπο 
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λνεµνζύλε δελ µεηαβάιιεηαη ζεµαληηθά µε ην πέξαζµα ηεο ειηθίαο, ηνπιάρηζηνλ 

αλάµεζα ζηελ ειηθία ησλ 23-56 εηώλ, όπνπ βξίζθνληαλ ειηθηαθά ην δείγµα. 

1.8 Σξόπνη βειηίσζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο  

 

ηηο κέξεο καο, πνιύ ζπρλά γίλεηαη ιόγνο γηα ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηή αζθεί ζηα ζηειέρε ησλ 

ζύγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, δελ είλαη ιίγνη απηνί, πνπ αλαδεηνύλ ηξόπνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ απμήζνπλ. Αξθεηνί εξεπλεηέο, ζεσξνύλ, όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε, επεξεάδεηαη από θιεξνλνκηθνύο θαη θαη επέθηαζε γελεηηθνύο 

παξάγνληεο, κε θπξίαξρν παξάγνληα βέβαηα ηηο δηάθνξεο επηξξνέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν δεη θαη αλαπηύζζεηαη ν άλζξσπνο.  

ύκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ επηζηεκόλσλ (Emmerling and Goleman, 2003), ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηζρπξέο λεπξσληθέο ζπλδέζεηο 

ζηνλ αλζξώπηλν εγθέθαιν. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, γηα λα ππάξμεη κεηαζηξνθή ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ, ζα ρξεηαζηεί ην άηνκν λα αιιάμεη ζπλήζεηεο θαη 

αληηιήςεηο θαη λα ηηο αληηθαηαζηήζεη κε λέεο. Όκσο, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό, 

είλαη απαξαίηεην, λα αθνζησζεί γηα αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα, ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζπκπεξηθνξώλ, κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία θαηλνύξγησλ λεπξσληθώλ ζπλδέζεσλ, ζηνλ 

αλζξώπηλν εγθέθαιν. Αλ γίλεη απηό, επαλαπξνγξακκαηίδεηαη ν εγθέθαινο ζε λέεο 

ζπκπεξηθνξέο, ιεζκνλώληαο ηνπο παιηνύο ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο. Η εθπιήξσζε 

απηνύ ηνπ ζθνπνύ, απαηηεί από ην άηνκν, λα είλαη πξνζεισκέλν ζην ζηόρν πνπ έρεη 

ζέζεη, θαη λα εξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά γηα απηό.  

ύκθσλα κε εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, κε ηελ 

παξάιιειε ρξήζε πεηξακαηόδσσλ, παξαηεξήζεθε όηη, ν πξνκεησπηαίνο ινβόο 

(prefrontal cortex), ε ακπγδαιή θαη ν ηππόθακπνο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη µε ηελ 

αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ θαη ηνλ παξάιιειν ρεηξηζκό ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

κπνξνύλ λα ιάβνπλ ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηώζεηο, κέζσ ηεο νδνύ ηεο καζήζεσο θαη 

ησλ εκπεηξηώλ (Emmerling and Goleman, 2003).  

Δπηπξόζζεηα, είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε όηη, νη άλζξσπνη αλαπηύζζνπλ 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ηνπο, κε έλαλ νξηζκέλν ηξόπν. Γειαδή, ζε πξώηε 

θάζε, αλαπηύζζεηαη ε ηθαλόηεηα ηεο απηνγλσζίαο, ε νπνία βνεζά ην άηνκν λα 

αληηιακβάλεηαη θαιύηεξα ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαζίζηαηαη ηθαλό λα αληηιακβάλεηαη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

αλζξώπσλ. Σέινο, νη άλζξσπνη, απνθηνύλ ηε δπλαηόηεηα, λα δηαρεηξίδνληαη ηηο 

παξαπάλσ ηθαλόηεηεο, πξνο όθεινο ηνπο (Diggins, 2004).  

Αθόκε, έρεη απνδεηρζεί όηη ζε δεηήκαηα όπσο εγεζίαο, δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκώλ θαη ζπνπδώλ, ε πξνζπάζεηα λα απμεζεί ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, βνεζά θαηαιπηηθά ην άηνκν, λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο 

πνπ ζέηεη θάζε θνξά. Καηά ηελ άπνςε ησλ Mayer θαη Salovey (1993), ε 
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ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, μεθηλά λα αλαπηύζζεηαη από πνιύ λσξίο ζηε δσή ηνπ 

αλζξώπνπ θαη επεξεάδεηαη από παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, όπσο είλαη ε 

νηθνγέλεηα θαη ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο. Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπο, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε κπνξεί λα απμεζεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελόο 

αλζξώπνπ (Schreier, 2002). 

 Όκσο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δεκηνπξγείηαη ην εξώηεκα, ζε πνηα θάζε 

ηεο δσήο ελόο αλζξώπνπ είλαη θαιύηεξα λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα βειηησζεί ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ λνεκνζύλε; Πνιινί εξεπλεηέο, ζεσξνύλ σο ηελ θαηαιιειόηεξε 

ειηθία, ηελ παηδηθή. Απηό γηαηί, ν άλζξσπνο, ζε απηήλ ηε θάζε ηεο δσήο ηνπ, είλαη 

πην δεθηηθόο ζε λέεο ηδέεο θαη κπνξεί επθνιόηεξα λα δηακνξθσζεί ν ραξαθηήξαο 

(Dulewicz and Higgs, 2001). πλεπώο, ε απνδνρή ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηεο έλλνηαο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη ηεο ζπλαθόινπζεο εθαξκνγήο κεζόδσλ 

αύμεζεο ηεο, ζα ιέγακε, όηη βνεζνύλ ην άηνκν, λα κεηαζηξαθεί από απηό πνπ είλαη 

ζήκεξα, ζε θάηη αλώηεξν θαη θαιύηεξν. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα, αξσγόο κπνξεί λα 

είλαη ε κειέηε βηβιίσλ, ζπλαθώλ κε ηελ έλλνηα απηή, θαζώο θαη ε ζπκβνπιέο πνπ 

κπνξεί λα παξέρεη θάπνηνο εηδηθόο, όπσο είλαη έλαο ςπρνιόγνο.  

Όπσο δηαθαίλεηαη από ηα παξαπάλσ, ε ελδπλάκσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ελόο αλζξώπνπ, απνηειεί ζπνπδαία πξόθιεζε γηα όπνηνλ ηελ απνδερζεί, 

θαζώο αλ έλα άηνκν επηζπκεί λα πξνζπαζήζεη λα επεμεξγαζηεί ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, 

βειηηώλνληαο ηα, κέλνληαο ζηαζεξόο ζε απηήλ ηνπ ηελ απόθαζε, λα αιιάμεη δειαδή, 

απηνκάησο θαζίζηαηαη ηθαλόο λα επηηύρεη ηόζν ζε πξνζσπηθό όζν θαη ζε 

επαγγεικαηηθό επίπεδν, παξέρνληαο ζηνλ εαπηό ηνπ κία πην ηζνξξνπεκέλε δσή. 

Οπόηε, είλαη αληηιεπηό όηη, παξά ηηο αληημνόηεηεο πνπ πηζαλώλ λα ειινρεύνπλ ζε κία 

ηέηνηα πξνζπάζεηα κεηαζηξνθήο ελόο αηόκνπ, ην απνηέιεζκα είλαη απηό πνπ ζα 

απαιύλεη ηελ θόπσζε από ηελ πξνζπάζεηα θαη ζα νδεγήζεη όπνηνλ αθνινπζήζεη απηή 

ηελ νδό ζε κία θαιύηεξε δσή. 

 Παξαθάησ, αλαθέξνληαη κεξηθνί ηξόπνη βειηίσζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο, νη όπνηνη είλαη νη εμήο (Goleman, 1998):  

 Η θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ.  

 Η αληίιεςε ηνπ, ζρεηηθά κε ηηο επζύλεο πνπ έρεη αλαιάβεη.  

 Η θαηαβνιή θάζε δπλαηήο πξνζπάζεηαο, ώζηε λα αληηιακβάλεηαη εγθαίξσο, 

ηόζν ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, όζν θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

πεξίγπξν ηνπ.  

 Ο πεξηνξηζκόο ή θαιύηεξα, ε εμάιεηςε, ζπλαηζζεκάησλ κίζνπο θαη 

επηζεηηθόηεηαο.  

Αθόκε, ηξόπνη αλάπηπμεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ, δηάθνξεο κέζνδνη εθπαίδεπζεο ζρεηηθέο κε ηελ έλλνηα απηή. Κάλνληαο 

απηά, ην άηνκν, θαζίζηαηαη ηθαλό, λα εξγάδεηαη κε νκαδηθό ηξόπν, λα ραιηλαγσγεί ηα 
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ζπλαηζζήκαηα ηνπ, λα ρξεζηκνπνηεί κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν ηηο δηάθνξεο 

ηθαλόηεηεο πνπ δηαζέηεη, θαζώο θαη λα θαηαλνεί εγθαίξσο ηηο δηαζέζεηο ησλ 

ζπλαλζξώπσλ γύξσ ηνπ.  

Δπηπξόζζεηα, ζε απηό ην ζεκείν, θαιό είλαη λα αλαθεξζεί πσο, νη εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο αξθεηώλ επηζηεκόλσλ, έρνπλ νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία κεζόδσλ 

βειηίσζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, πξνηείλνληαο θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

βήκαηα. Σα βήκαηα απηά είλαη ηα εμήο: 

  Η ζθηαγξάθεζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ θόζκνπ ηνπ αηόκνπ, δξα 

θαηαιπηηθά, ώζηε λα θαηαλνήζεη ην ςπρηθό ηνπ θόζκν, θαζώο θαη λα αληηιεθζεί 

θαιύηεξα, ην γεγνλόο, πσο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

δσή.  

 Η νινθιεξσκέλε θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θαζώο θαη ε δεκηνπξγία 

κεζόδσλ, ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπο. 

  Η θαζνδήγεζε, ζε ςπρνινγηθό επίπεδν, όπνπ ην άηνκν εθεπξίζθεη ηξόπνπο, 

κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη ηθαλό, λα εθθξάδεη κε νξζό ηξόπν ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ.  

 Η ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ, λα θαηαλνεί εγθαίξσο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

ζπλαλζξώπσλ γύξσ ηνπ. Απηό είλαη πνιύ ρξήζηκν, αθνύ κπνξεί λα δξάζεη 

απνηξεπηηθά, πξνθπιάζζνληαο ηνλ εαπηό ηνπ από δύζθνιεο θαηαζηάζεηο. 

  Η ελδπλάκσζε ηεο επηξξνήο ζηνλ πεξίγπξν ηνπ, ώζηε λα κπνξεί λα έρεη ην 

ζάξξνο ηεο γλώκεο θαη λα επεξεάδεη πξνο όθεινο ηνπ ηηο εθάζηνηε θαηαζηάζεηο. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν, θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ, θαζώο θεξδίδεη ζεβαζκό θαη 

απνδνρή από ηνπο γύξσ ηνπ (Kunnanatt, 2004). 

 Η ελδπλάκσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, είλαη ν ζθνπόο όισλ 

απηώλ ησλ εξεπλώλ πνπ πξναλαθέξακε, είηε από ηελ νπηηθή ηεο ςπρηθήο αλάηαζεο 

ηνπ αηόκνπ, είηε από ηελ νπηηθή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ θαηαμίσζεο. Απνηειέζκαηα 

κειεηώλ, πνπ αμηνιόγεζαλ αλζξώπνπο νη νπνίνη έιαβαλ κέξνο ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο λνεκνζύλεο θαη ζε αλζξώπνπο 

πνπ δελ έιαβαλ κέξνο ζε απηά, θαηαδεηθλύνπλ όηη, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

θάιιηζηα κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί (Jaeger, 2003).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
 

 

2. 1 Θεσξεηηθά κνληέια θαη ηξόπνη κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο  

 

Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, είλαη 

δπλαηόλ λα ηαμηλνκεζνύλ κε βάζε α) ηνλ ηνκέα πνπ επηθεληξώλνληαη νη δηάθνξεο 

ζεσξίεο θαη β) ηα εξγαιεία πνπ δηαζέηνπλ, ώζηε λα αμηνινγήζνπλ ζρεηηθέο έξεπλεο, 

εληνπίδνληαο ηηο κεηαμύ ηνπο δηαθνξέο (Kafetsios and Zampetakis, 2008). 

 

i. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κε γλώκνλα ηνλ νξηζκό ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο.  

Ξεθηλώληαο ηελ αλάιπζε καο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ν Mayer κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ, ήηαλ ν πξώηνο, πνπ νξηνζέηεζε ηα δηάθνξα κνληέια ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, ζε κόιηο δύν θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ήηαλ, ηα κνληέια 

ηθαλόηεηαο θαη ηα κηθηά κνληέια. ρεηηθά κε ηα κνληέια ηθαλόηεηαο ή κνληέια 

γλσζηηθώλ – ζπλαηζζεκαηηθώλ ηθαλνηήησλ, κπνξνύκε αλ αλαθέξνπκε πσο, είλαη 

κνληέια πνπ αλαιύνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, κε κία πην θιαζηθή ζεώξεζε 

ησλ πξαγκάησλ. Αθόκε, νη ζεσξίεο πνπ απνξξένπλ από ηα ελ ιόγσ κνληέια, 

αλαθέξνπλ, πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, εμαξηάηαη από ηηο γλσζηηθέο 

ηθαλόηεηεο ησλ αλζξώπσλ, νη νπνίεο ζηνρεύνπλ ζηε δπλαηόηεηα ηνπο λα αμηνινγνύλ 

πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαηζζήκαηα (Mayer and Salovey, 1993). 

 πλερίδνληαο, ηα κηθηά κνληέια ή θνηλσληθά – ζπλαηζζεκαηηθά κνληέια, ηα 

νπνία επεμεγνύλ ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, ε νπνία απαξηίδεηαη 

από κία πιεηάδα ζπλαηζζεκαηηθώλ ηθαλνηήησλ, πνπ πεγάδνπλ από ηα ηδηαίηεξα 

γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ. Οπόηε, όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κηθηώλ κνληέισλ, αληηιακβάλνληαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, 

σο κία ζπζρέηηζε από γλσζηηθέο ή θαιύηεξα ζπλαηζζεκαηηθέο θαη παξάιιεια 

θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο, αιιά θαη ηε δπλαηόηεηα πνπ έρεη ην άηνκν λα πξνζαξκόδεηαη 

ζηα λέα δεδνκέλα (Bar-On, 2000) κε παξάιιειε ζπζρέηηζε όισλ ησλ παξαπάλσ, κε 

ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο αλζξώπηλεο πξνζσπηθόηεηαο (Petrides and Furnham, 

2001). Οη πξναλαθεξζείζεο ηθαλόηεηεο, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επεξεάδνπλ ηνπο 

αλζξώπνπο, ζηνλ ηξόπν πνπ απηνί δηαρεηξίδνληαη ηηο θαζεκεξηλέο αληημνόηεηεο ή 

θαιύηεξα πώο δηαρεηξίδνληαη ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο γύξσ ηνπο, (Goleman, 

1998, 2000). 

 ε απηό ην ζεκείν, θαιό είλαη λα αλαθεξζεί, πώο άιινη εξεπλεηέο (Petrides 

and Furnham, 2000), αληηιακβάλνληαλ ηηο παξαπάλσ απόςεηο κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, 

ζπκππθλώλνληαο όιεο ηηο πθηζηάκελεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζρεηηθά κε ηε 
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ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Petrides θαη Furnham (2000), 

ζεσξνύλ, ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, σο βαζηθό ζηνηρείν ηεο αλζξώπηλεο 

πξνζσπηθόηεηαο, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από απηήλ. Αλαιπηηθόηεξα, 

ζύκθσλα κε απηήλ ηελ άπνςε, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, επεξεάδεη θάζε πηπρή 

ηεο αλζξώπηλεο δσήο, δξάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο (Bar-On, 1997, Goleman, 1998) θαη 

αλαιύεηαη από κία πιεηάδα ηερληθώλ, πνπ ζθνπό έρνπλ λα πξνζαξκόζνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηε γεληθόηεξε πξνζέγγηζε ηεο λνεκνζύλεο από 

ςπρνινγηθήο πιεπξάο (Mayer et. al., 1999).  

 

ii. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κε γλώκνλα ςπρνκεηξηθέο κεζόδνπο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο.  

Η ύπαξμε πνιιώλ πξνζεγγίζεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε πνιιώλ εξγαιείσλ 

γηα ηε κειέηε ηεο (Bar-On, 1997, Zeiden et. al., 2006). Αλαιπηηθόηεξα, έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κεραληζκνί κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, κεραληζκνί 

απηναλαθνξάο ηνπ αηόκνπ, θαζώο θαη κεραληζκνί, πνπ αζρνινύληαη κε ηε κέγηζηε 

απόδνζε ηνπ αηόκνπ (Ciariochi et. al., 2002). Οη κεραληζκνί απηναλαθνξάο, 

απνβιέπνπλ, ζην λα αληηιεθζνύλ νη ίδηνη νη άλζξσπνη, ην επίπεδν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο λνεκνζύλεο. Αθόκε, εμαηηίαο απηνύ ηνπ παξάγνληα, ε ελ 

ιόγσ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, αλαθέξεηαη θαη σο, αληηιεπηή ή αληηιακβαλόκελε 

(Πιαηζίδνπ, 2004). Οη κεραληζκνί πνπ αζρνινύληαη, κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο κέγηζηεο 

απόδνζε ηνπ αηόκνπ, ζηεξίδνληαη ζηελ ακεξόιεπηε κέηξεζε ηεο λνεηηθήο 

ηθαλόηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηό πξαγκαηνπνηείηαη από εξσηήζεηο ή αθόκε θαη 

δνθηκαζίεο, ζηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα. 

 Όια απηά, αληηπαξαβάιινληαη, κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ δνζεί από 

ηνπο εηδηθνύο, ώζηε λα ππάξμνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα (Mayer et. al., 1999). Έηζη, 

ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, πνπ απνξξέεη κε ηαπηόλ ηνλ ηξόπν, νλνκάδεηαη 

αληηθεηκεληθή. Μία επηπξόζζεηε κέζνδνο κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο (Πιαηζίδνπ, 2004) όπνπ ελππάξρνπλ, κέζνδνη απηναμηνιόγεζεο, είλαη 

ηα ηεζη ή κέζνδνη ησλ 3600 όπσο ιέγνληαη. Απηά ηα ηεζη, ζηεξίδνληαη, ζε 

παξαηεξήζεηο άιισλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πεξίγπξν ηνπ ππό εμέηαζε αηόκνπ 

(π.ρ. ε νηθνγέλεηα ηνπ). Με απηόλ ηνλ ηξόπν, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα 

ζθηαγξαθεζνύλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηόκνπ, πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηελ 

έξεπλα (Boyatzis et. al., 2000).  

ύκθσλα κε ηελ άπνςε πνπ ππνζηήξημαλ νη Mayer θαη Cobb, (2000), ε 

κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ αηόκσλ, θαιό είλαη λα πξνέξρεηαη 

δηακέζνπ ηεο εηθόλαο, πνπ ηα ίδηα ηα άηνκα έρνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Οη ελ ιόγσ 

εξεπλεηέο, πέξα από απηήλ ηελ άπνςε, ππνζηήξημαλ αθόκε πσο, κε ηε κέζνδν απηή, 

ν εμεηαδόκελνο, αλαιύεη κόλνο ηνπ ηνλ εαπηό ηνπ θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

έξεπλα ζε βάζνο, αλαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη βηώζεη. Βέβαηα, όιεο απηέο νη 
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ζεσξήζεηο, ζα ηνικνύζακε λα αλαθέξνπκε πσο, θάιιηζηα ζπκπιεξώλνπλ ε κηα ηελ 

άιιε (Ciarrochi et. al., 2000).  

πλνςίδνληαο, ζέινληαο λα απνηππώζνπκε, ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο 

ζεσξήζεηο, κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε, ηα παξαθάησ. Ξεθηλώληαο ηελ αλάιπζε καο, 

θαιό είλαη λα επηζεκάλνπκε όηη, νη Mayer, Caruso, θαη Salovey, (1999), ύζηεξα από 

ελδειερείο έξεπλεο, κπόξεζαλ λα νξηνζεηήζνπλ ην ζεσξεηηθό κνληέιν ηεο 

ηθαλόηεηαο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. Καηά ηελ άπνςε ηνπο, ε έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, απνηειεί έλα είδνο λνεκνζύλεο, πνπ απνηειείηαη από 

γλώζεηο θαη εκπεηξίεο. Αθόκε, ε άπνςε απηή πεξηθιείεη ηνκείο όπσο: ηελ θαηαλόεζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ απνδνρή ηνπο σο ηξόπν ζπκπεξηθνξάο από ην άηνκν, ηελ 

εξκελεία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηέινο ηελ νξζή ρξήζε ηνπο. 

 

 

2. 2 Κλίµακα: Wong Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) των 

Wong και Law.  
 

 Η Wong Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) είλαη µία θιίµαθα απηό- 

αμηνιόγεζεο ηεο .Ν. ε νπνία αλήθεη ζηα κηθηά κνληέια θαη κεηξά ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε σο ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο πξνζσπηθόηεηαο. 

Καηαζθεπάζηεθε από ηνπο Wong & Law (2002) θαη εµπεξηέρεη 40 ζηνηρεία πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε ηέζζεξηο ππό-θιίµαθεο νη νπνίεο δεµηνπξγήζεθαλ βάζε ησλ 

ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηεο .Ν όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην µνληέιν ησλ Mayer θαη 

Salovey (1997). Η ππν-θιίµαθα Self-Emotion Appraisal (SEA) αμηνινγεί ηελ 

αληίιεςε-θαηαλόεζε πνπ έρεη ην άηνµν γηα ηα ζπλαηζζήµαηα ηνπ. Η ππν- θιίµαθα 

Others’ Emotion Appraisal (OEA) αμηνινγεί ηελ θαηαλόεζε ηνπ αηόµνπ γηα ηα 

ζπλαηζζήµαηα πνπ βηώλνπλ νη ζπλάλζξσπνη ηνπ. Η ππν-θιίµαθα Use of Emotion 

(UOE) µεηξά ηελ εθηίµεζε θάπνηνπ σο πξνο ηελ παξαθίλεζε ηνπ γηα 

απνηειεζµαηηθόηεηα θαη απόδνζε. Σέινο ε ππν-θιίµαθα Regulation of Emotion 

(ROE) µεηξά ηελ δπλαηόηεηα ηνπ αηόµνπ λα ξπζµίδεη ηηο ζπγθηλήζεηο ηνπ. Η 

παξαπάλσ θιίµαθα αμηνιόγεζεο ζα ρξεζηµνπνηεζεί από ηελ παξνύζα µειέηε δηόηη 

βαζίδεηαη ζην µνληέιν ησλ Salovey θαη Mayer (1997) πνπ πηνζεηήζεθε από ηελ 

έξεπλα θαη έρεη ρξεζηµνπνηεζεί ζε µειέηεο πνπ εμέηαδαλ ηελ ζρέζε ηεο .Ν µε 

δεδνµέλα ηεο απόδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Η παξνύζα έξεπλα εμεηάδεη ηελ ζρέζε ηεο 

.Ν µε ηνπο παξάγνληεο ηνπ θύινπ, ειηθίαο, αθαδεκατθήο ζπνπδήο θνηηεηώλ, πσο, 

δειαδή, ρεηξίδνληαη ηνπο βαζηθνύο ηνκείο ηεο Ν αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

 

3. Μεζνδνινγία 

3.1. θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

Αλ θαη ν όξνο ζπλαηζζεκαηηθή λνκνζύλε έρεη αλαθεξζεί θαη αλαιπζεί 

δηεμνδηθά ζηελ βηβιηνγξαθία, ζηελ παξνύζα κειέηε ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ έλλνηα 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο κέζσ ηεο ζεσξίαο ησλ Mayer, Salovey & Caruso. 

θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηνπο βαζηθνύο ηνκείο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο κε ζπγθεθξηκέλα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο ειηθία, θύιν, 

ηκήκα θαη έηνο ζπνπδώλ. Δηδηθόηεξα, ε έξεπλα εζηηάδεη ζην αλ αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο όπσο ε ειηθία, ην θύιν θαη ην ηκήκα θαη έηνο ζπνπδώλ επεξεάδνπλ κηα 

από ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ θνηηεηώλ. Δπίζεο ην 

δείγκα ζπγθξίλεηαη ζε κηα νκάδα θνηηεηώλ από δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ζπνπδώλ θαη 

από πνιιά κέξε ηεο Διιάδνο. 

 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

 

 Πνην είλαη ην επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ θνηηεηώλ; 

 Πσο επεξεάδνληαη νη βαζηθνί άμνλεο  ηεο  ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε από ην θύιν 

ησλ θνηηεηώλ; 

 Πσο επεξεάδνληαη νη βαζηθνί άμνλεο  ηεο  ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε από ην ηκήκα 

θαη ην έηνο ζπνπδώλ ηνπο; 

3.2 Μέζνδνο 

 

Σν δείγκα απνηεινύζαλ θνηηεηέο από δηάθνξα ηκήκαηα όπνπ δηαθξίζεθαλ αλάινγα 

κε ηηο θαηεπζύλζεηο δειαδή ηα ηκήκαηα ρσξίζηεθαλ ζε αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, ζεηηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο επηζηήκεο, επηζηήκεο πγείαο θαη δσήο, επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

νηθνλνκηθέο επηζηήκεο θαη πιεξνθνξηθήο. Η ζπκκεηνρή ζηελ παξνύζα έξεπλα ήηαλ 

εζεινληηθή ελώ ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πεξηιάκβαλε ηελ ζπκπιήξσζε ζε αηνκηθό επίπεδν, 

ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή. Σν εξσηεκαηνιόγην ρνξεγήζεθε είηε ζε έληππε κνξθή 

είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ βνήζεηα ηεο GOOGLE DRIVE γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ 

θαη γηα αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ θαη κε ηαύηηζε κε θπζηθά πξόζσπα. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα 

γηα ηελ ζπκπιεξσζή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ πεξίπνπ 10 κε 15 ιεπηά. 
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3.3. Δξγαιείν- Δξσηεκαηνιόγην 

 

ηελ παξνύζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην Wong & Law Emotional Intelligence 

Scale (WLEIS). Πξόθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιόγην απηναλαθνξώλ ησλ Wong & Law 

(2002). Δίλαη βαζηζκέλν ζην κνληέιν ησλ Mayer, Salovey & Caruso. Γλσξίδνληαο όηη ην 

εξσηεκαηνιόγην δελ βξέζεθε κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, αμηνπνίεζα ηα 

ζηνηρεία κηαο έγθπξεο κεηάθξαζεο από ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά, γηα λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πην εύθνια ζην ειιεληθό θνηλό. 

Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηέρεη ηξεηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο. Η πξώηε είλαη ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ( ηκήκα ζπνπδώλ, έηνο ζπνπδώλ, ειηθία, θύιν), ην δεύηεξν 

θαη ηξίην κέξνο πεξηιακβάλνπλ από 20 ζελάξηα θαη ηθαλόηεηεο ην θαζέλα, 

αληίζηνηρα. Σα ζελάξηα απηά θαη νη ηθαλόηεηεο πνπ θαινύληαη λα απαληήζνπλ νη 

θνηηεηέο απεπζύλνληαη ζηνπο ηέζζεξηο βαζηθνύο ηνκείο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο όπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ. 

Σν Μέξνο Β πεξηιακβάλεη 20 ζελάξηα όπνπ νη θνηηεηέο θαινύληαη λα 

δηαιέμνπλ αλάκεζα ζηηο πηζαλέο απαληήζεηο (α θαη β) ζηελ νπνία θηλνύληαη πην 

θνληά. Οη ππό-θιίκαθεο ηεο Ν κέζα ζηα ζελάξηα δηαθξίλνληαη θάπσο έηζη: α) 

εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (ΔΔ), ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη εξσηήζεηο: 1, 

2,3,4 θαη 5, β) εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ (ΔΑ), ζηελ θαηεγνξία απηή 

αλήθνπλ νη εξσηήζεηο: 6,7,8,9 θαη 10,  γ) ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Υ), ζηελ 

θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη εξσηήζεηο: 16,17,18,19 θαη 20, θαη ηέινο, δ) ξύζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Ρ), ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη εξσηήζεηο: 11, 12,13,14 θαη 

15. 

Σν Μέξνο Γ πεξηιακβάλεη 20 ηθαλόηεηεο όπνπ νη θνηηεηέο θαινύληαη λα 

δηαιέμνπλ αλάκεζα ζηηο δπν πηζαλέο απαληήζεηο (α θαη β) ζηελ νπνία θηλνύληαη πην 

θνληά. Οη ππό-θιίκαθεο ηεο Ν κέζα ζηα ζελάξηα δηαθξίλνληαη θάπσο έηζη: α) 

εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (ΔΔ), ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη εξσηήζεηο: 

1,5,9,13 θαη17, β) εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ (ΔΑ), ζηελ θαηεγνξία 

απηή αλήθνπλ νη εξσηήζεηο: 4,8,12,16 θαη 20,  γ) ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Υ), 

ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη εξσηήζεηο:3,7,11,15 θαη 19, θαη ηέινο, δ) ξύζκηζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Ρ), ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη εξσηήζεηο: 2,6,10,14 θαη 

18. 

Σν WLEIS έρεη ρξεζηκνπνηεί ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα θαη όπσο έδεημαλ ηα 

επξήκαηα, έρεη ηθαλνπνηεηηθή δηαθξίλνπζα εγθπξόηεηα ( Kafetsios & Zampetakis, 

2008). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
 

4. Απνηειέζκαηα  

4.1 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 Φύλο 

 

Σν ζπλνιηθό  πιεζπζκό ηεο έξεπλαο απνηεινύζαλ 409 θνηηεηέο από ηνπο 

νπνίνπο ην 51% ηνπ δείγκαηνο ( Ν=208) ήηαλ γπλαίθεο ελώ ην 49% ηνπ δείγκαηνο 

(Ν=201) ήηαλ άλδξεο. 

Από ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ 

ζε γξάθεκα. Οη γπλαίθεο απνηεινύλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

Γράφημα  1: Το φφλο του δείγματοσ 

 

 

 

 

 Ηλικία  

 

 Ο κέζνο όξνο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 20,525672 έηε, κε ηππηθή απόθιηζε 

1,5903974. Η κεγαιύηεξε ειηθία πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ 29 έηε θαη ε κηθξόηεξε 18 

έηε. Γειαδή ππήξμε εύξνο 11 έηε ζην δείγκα. Οη  πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο 

(επηθξαηνύζα ηηκή) είραλ ειηθία 20. Οη κηζνί (ή ην 50% ησλ θνηηεηώλ) (δηάκεζνο) 

θνηηεηέο είραλ ειηθία έσο 20 έηε. (νη κηζά από 20 εηώλ θαη πάλσ). Σν 25% ησλ 

θνηηεηώλ έρεη ειηθία έσο θαη 19 έηε, ην 50% είλαη ε δηάκεζνο (ηελ ζρνιίαζα πξηλ) 

θαη ην 75% ησλ θνηηεηώλ έρεη ειηθία ην πνιύ έσο 21 έηε. 

ΓΤΝΑΙΚΑ 

ΑΝΔΡΑ 
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Πίνακαρ 1: Η ηλικία ηος δείγμαηορ 

 

 

    Γηα ηελ επεμεξγάζηα ηνπ εξσηεκαηνινγηνύ κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο ρξεηάζηεθε θαη νκαδνπνηήζσ ζε 4 θαηεγνξίεο όπνπ είλαη νη εμήο: 18-19, 20-21, 22-23 θαη 24+. 

 

 

 

 

 

 

 

Γπάθημα  2:  Η ηλικία ηος δείγμαηορ 

 

 Τμήμα ζποςδών 

 

Σα ηκήκαηα ζπνπδώλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ηηο θαηεπζύλζεηο 

ησλ ζρνιώλ ζε ζεσξεηηθέο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο. Σα ηκήκαηα ζπνπδώλ από όπνπ 

πξνέξρνληαλ νη θνηηεηέο ήηαλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θαη γηα ιόγνπο 

εμνηθνλόκεζεο ρώξνπ θαη ρξόλνπ θαηεγνξηνπνηεζήθαλ ζε απηέο ηηο δπν 

επηζηήκεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο θάζε κίαο. Η πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, 

ΗΛΙΚΙΑ 

18-19

20-21

22-23

24+

    ΗΛΙΚΙΑ 

  ΜΕΗ ΣΙΜΗ 20,525672 

ΜΕΣΡΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΣΑΗ ΔΙΑΜΕΟ 20 

  ΕΠΙΚΡΑΣΟΤΑ ΣΙΜΗ 20 

  ΜΙΚΡΟΣΕΡΗ 18 

  ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ 29 

ΜΕΣΡΑ ΜΕΣΑΒΛΗΣΟΣΗΣΑ ΕΤΡΟ 11 

  ΣΤΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΗ 1,5903974 

  Q1 19 

  Q2 20 

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΗΜΕΙΑ Q3 21 

  
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΟΣΗΣΑ 12,906002 
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όπσο θαίλεηαη παξαθάησ, ην 73%, δειαδή, έρεη επηιέμεη ηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο 

ελώ κόλν ην 27% έρεη επηιέμεη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο 

.  

Γράφημα 3: Τα τμήματα ςπουδών του δείγματοσ 

 

 

 

 Έηορ ζποςδών 

 

Η πιεηνςεθία, δειαδή ην 31% ηνπ δείγκαηνο βξίζθεηαη ζην 4
ν
 έηνο 

ζπνπδώλ ελώ ην 28% ηνπ δείγκαηνο βξίζθεηαη ζην 3
ν
 έηνο. Σν 24% ηνπ 

δείγκαηνο δήισζε όηη βξίζθεηαη ζην 2
ν
 έηνο ελώ ην 9% ζην 1

ν
 έηνο. Μηθξόηεξν 

ηζάμην πνζνζηό, ύςνπο 4%, δήισζαλ όηη βξίζθνληαη ζην 5
ν
 θαη 6

ν
 έηνο ζπνπδώλ, 

αληίζηνηρα. 
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Γπάθημα 4: Τα έηη ζποςδών ηος δείγμαηορ 

 

 

4.2 Αλάιπζε αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

εμέηαζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ παξαγόλησλ ηνπ κε ηελ ρξήζε ηνπ δείθηε 

Cronbach alpha. Όζν κεγαιύηεξε ζπλνρή έρεη ην εξσηεκαηνιόγην ηόζν πεξηζζόηεξε 

είλαη ε αμηνπηζηία ηνπ. 

Σν εξσηεκαηνιόγην απηναλαθνξάο WLEIS, κε ην νπνίν κεηξήζεθε ε Ν 

θνηηεηώλ, παξνπζίαζε απνδεθηό επίπεδν πνζνζηό αμηνπηζηίαο θη ζηηο ηέζζεξηο 

κεηαβιεηέο κε ηνλ δείθηε a γηα ηα πξώηα 20 ζελάξηα λα θπκαίλεηαη ζην 0,758 

(75,8%) ελώ ζηηο 20 επόκελεο ηθαλόηεηεο, δείθηεο a αγγίδεη ην 0,812 (81,2%). 

4.3 Αλάιπζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ γηα θάζε άμνλα ηεο πλαηζζεκαηηθήο 

Ννεκνζύλεο 

 

Όζνλ αθνξά ηελ κειέηε ησλ πεξηπηώζεσλ (ζελάξηα), ε αλάιπζε έδεημε όηη  ν 

κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηνπ δείγκαηνο (N= 409)πνπ κπνξεί λα θαηαλνεί ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ (SEA) είλαη 0.50 κε ηππηθή απόθιηζε 0.20. Η ζπρλόηεξε 

βαζκνινγία πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ην 0.60 κε ηελ κεγαιύηεξε βαζκνινγία πνπ 

1 ζτοσ 

2 ζτοσ 

3 ζτοσ 

4 ζτοσ 

5 ζτοσ 

6 ζτοσ 
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κπνξνύζαλ λα πάξνπλ  γηα θάζε απάληεζε λα είλαη ην 1 θαη κηθξόηεξε βαζκνινγία ην 

0. Καηά ηνλ ίδην άμνλα, όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 1, ην 25% ηνπ δείγκαηνο 

βαζκνινγήζεθε ην πνιύ έσο 0.40, ην 50% ην πνιύ κε 0.60 θαη ην 75% επίζεο ην 

πνιύ κε 0.60. Γειαδή ην 25% ησλ θνηηεηώλ κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία, 

βαζκνινγήζεθαλ κε ηνπιάρηζηνλ 0.60. Σα δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ην επίπεδν 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ θνηηεηώλ γηα ηνλ SEA είλαη κέηξην δειαδή δελ 

κπνξνύλ λα θαηαλννύλ επαξθώο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. 

ρεηηθά κε ην ζθνξ πνπ ζεκείσζαλ νη θνηηεηέο, εμεηάδνληαο θαηά πόζν 

κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (OEA), ν κέζνο όξνο 

βαζκνινγίαο ήηαλ 0.32 κε ηππηθή απόθιηζε 0.22. Η ζπρλόηεξε βαζκνινγία πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηνλ άμνλα απηό ήηαλ ην 0.20 κε ηελ κεγαιύηεξε βαζκνινγία πνπ 

κπνξνύζαλ λα πάξνπλ  γηα θάζε απάληεζε λα είλαη ην 1 θαη κηθξόηεξε βαζκνινγία ην 

0. Καηά ηνλ ίδην άμνλα, όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 1, ην 25% ηνπ δείγκαηνο 

βαζκνινγήζεθε ην πνιύ έσο 0.20, ην 50%, επίζεο ην πνιύ έσο 0.20 θαη ην 75% ην 

πνιύ κε 0.40. Γειαδή ην 25% ησλ θνηηεηώλ κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία, 

βαζκνινγήζεθαλ κε ηνπιάρηζηνλ 0.40. Σα δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ην επίπεδν 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ θνηηεηώλ γηα ηνλ άμνλα ΟΔΑ είλαη ρακειό 

δειαδή δελ κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ πιήξσο. 

ρεηηθά κε ην ζθνξ πνπ ζεκείσζαλ νη θνηηεηέο, εμεηάδνληαο θαηά πόζν 

κπνξνύλ λα ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα (ROE), ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ήηαλ 0.46 

κε ηππηθή απόθιηζε 0.21. Η ζπρλόηεξε βαζκνινγία πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ άμνλα 

απηό ήηαλ ην 0.40 κε ηελ κεγαιύηεξε βαζκνινγία πνπ κπνξνύζαλ λα πάξνπλ  γηα 

θάζε απάληεζε λα είλαη ην 1 θαη κηθξόηεξε βαζκνινγία ην 0. Καηά ηνλ ίδην άμνλα, 

όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 1, ην 25% ηνπ δείγκαηνο βαζκνινγήζεθε ην πνιύ 

έσο 0.40, ην 50%, επίζεο ην πνιύ έσο 0.40 θαη ην 75% ην πνιύ κε 0.60. Γειαδή ην 

25% ησλ θνηηεηώλ κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία, βαζκνινγήζεθαλ κε ηνπιάρηζηνλ 

0.60.Σα δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ην επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ 

θνηηεηώλ γηα ηνλ άμνλα ROE είλαη κέηξην δειαδή δελ κπνξνύλ λα ξπζκίδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο επαξθώο. 

ρεηηθά κε ην ζθνξ πνπ ζεκείσζαλ νη θνηηεηέο, εμεηάδνληαο θαηά πόζν 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα (UOE), ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ήηαλ 

0.58 κε ηππηθή απόθιηζε 0.19. Η ζπρλόηεξε βαζκνινγία πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ 

άμνλα απηό ήηαλ ην 0.60 κε ηελ κεγαιύηεξε βαζκνινγία πνπ κπνξνύζαλ λα πάξνπλ  

γηα θάζε απάληεζε λα είλαη ην 1 θαη κηθξόηεξε βαζκνινγία ην 0.2. Καηά ηνλ ίδην 

άμνλα, όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 1, ην 25% ηνπ δείγκαηνο βαζκνινγήζεθε ην 

πνιύ έσο 0.40, ην 50% κε 0.60 θαη ην 75% ην πνιύ κε 0.80. Γειαδή ην 25% ησλ 

θνηηεηώλ κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία, βαζκνινγήζεθαλ κε ηνπιάρηζηνλ 0.80. Σα 

δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ην επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ θνηηεηώλ γηα 

ηνλ άμνλα UOE είλαη κέηξην δειαδή δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ επαξθώο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο. 
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Ύζηεξα από ηελ αλάιπζε απηή, ηα ζθνξ  γηα ηελ κειέηε ησλ πεξηπηώζεσλ 

δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά δηόηη ηα πνζνζηά δελ ήηαλ αξθεηά πςειά ή ρακειά 

γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ην δείγκα καο  ρακειό ή πςειό ζε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε, ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κέηξηα ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. 

Παξαηεξήζεθε όηη νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαλννύλ, λα ξπζκίδνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο πνιύ θαιύηεξα από ην λα θαηαλννύλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 

 

Πίνακαρ 1: Σηαηιζηική ανάλςζη αποηελεζμάηων με βάζη ηοςρ άξονερ ΣΝ για 

όλο ηο δείγμα ωρ ππορ ηην μελέηη πεπιπηώζεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ κειέηε ηθαλνηήησλ, από ηελ άιιε, ε αλάιπζε έδεημε όηη  ν 

κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηνπ δείγκαηνο (N= 409)πνπ κπνξεί λα θαηαλνεί ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ (SEA) είλαη 0.79 κε ηππηθή απόθιηζε 0.25. Η ζπρλόηεξε 

βαζκνινγία πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ην 1 κε ηελ κεγαιύηεξε βαζκνινγία πνπ 

κπνξνύζαλ λα πάξνπλ  γηα θάζε απάληεζε λα είλαη ην 1 θαη κηθξόηεξε βαζκνινγία ην 

0. Καηά ηνλ ίδην άμνλα, όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 2, ην 25% ηνπ δείγκαηνο 

βαζκνινγήζεθε ην πνιύ έσο  0.60, ην 50% κε 0.80 θαη ην 75%  ην πνιύ κε 1. Γειαδή 

ην 25% ησλ θνηηεηώλ κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία, βαζκνινγήζεθαλ κε 

ηνπιάρηζηνλ 0.80. Σα δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ην επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ θνηηεηώλ γηα ηνλ άμνλα SEA είλαη πςειό δειαδή κπνξνύλ λα 

θαηαλννύλ επαξθώο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. 

 
 

SEA OEA ROE UOE 

Ν 409 409 409 409 

Mean .50 .32 .46 .58 

Median .60 .20 .40 .60 

Mode .60 .20 .40 .60 

Std. Deviation .20 .22 .21 .19 

Minimum 0 0 0 .20 

Maximum 1 1 1 1 

Percentiles 25 .40 .20 .40 .40 

Percentiles 50 .60 .20 .40 .60 

Percentiles 75 .60 .40 .60 .80 
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ρεηηθά κε ην ζθνξ πνπ ζεκείσζαλ νη θνηηεηέο, εμεηάδνληαο θαηά πόζν 

κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (OEA), ν κέζνο όξνο 

βαζκνινγίαο ήηαλ 0.83 κε ηππηθή απόθιηζε 0.24. Η ζπρλόηεξε βαζκνινγία πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηνλ άμνλα απηό ήηαλ ην 1 κε ηελ κεγαιύηεξε βαζκνινγία πνπ 

κπνξνύζαλ λα πάξνπλ  γηα θάζε απάληεζε λα είλαη ην 1 θαη κηθξόηεξε βαζκνινγία ην 

0. Καηά ηνλ ίδην άμνλα, όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 2, ην 25% ηνπ δείγκαηνο 

βαζκνινγήζεθε ην πνιύ έσο 0.60, ην 50% ην πνιύ κε 1 θαη ην 75%, επίζεο, ην πνιύ 

κε 1. Γειαδή ην 25% ησλ θνηηεηώλ κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία, βαζκνινγήζεθαλ 

κε ηνπιάρηζηνλ 1. Σα δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ην επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ θνηηεηώλ γηα ηνλ άμνλα OEA είλαη πςειό δειαδή κπνξνύλ λα 

θαηαλννύλ επαξθώο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 

ρεηηθά κε ην ζθνξ πνπ ζεκείσζαλ νη θνηηεηέο, εμεηάδνληαο θαηά πόζν 

κπνξνύλ λα ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα (ROE), ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ήηαλ 0. 

84 κε ηππηθή απόθιηζε 0.23. Η ζπρλόηεξε βαζκνινγία πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ 

άμνλα απηό ήηαλ ην 1 κε ηελ κεγαιύηεξε βαζκνινγία πνπ κπνξνύζαλ λα πάξνπλ  γηα 

θάζε απάληεζε λα είλαη ην 1 θαη κηθξόηεξε βαζκνινγία ην 0. Καηά ηνλ ίδην άμνλα, 

όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 2, ην 25% ηνπ δείγκαηνο βαζκνινγήζεθε ην πνιύ 

έσο 0.80, ην 50% ην πνιύ κε 1 θαη ην 75% επίζεο ην πνιύ κε 1. Γειαδή ην 25% ησλ 

θνηηεηώλ κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία, βαζκνινγήζεθαλ κε ηνπιάρηζηνλ 1. Σα 

δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ην επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ θνηηεηώλ γηα 

ηνλ άμνλα ROE είλαη πςειό δειαδή κπνξνύλ λα ξπζκίδνπλ αξθεηά ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο. 

ρεηηθά κε ην ζθνξ πνπ ζεκείσζαλ νη θνηηεηέο, εμεηάδνληαο θαηά πόζν 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα (UOE), ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ήηαλ 

0.67 κε ηππηθή απόθιηζε 0.24. Η ζπρλόηεξε βαζκνινγία πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ 

άμνλα απηό ήηαλ ην 0.80 κε ηελ κεγαιύηεξε βαζκνινγία πνπ κπνξνύζαλ λα πάξνπλ  

γηα θάζε απάληεζε λα είλαη ην 1 θαη κηθξόηεξε βαζκνινγία ην 0. Καηά ηνλ ίδην 

άμνλα, όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 2, ην 25% ηνπ δείγκαηνο βαζκνινγήζεθε ην 

πνιύ έσο 0.60, ην 50% επίζεο ην πνιύ έσο 0.60 θαη ην 75% ην πνιύ κε 0.80. Γειαδή 

ην 25% ησλ θνηηεηώλ κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία, βαζκνινγήζεθαλ κε 

ηνπιάρηζηνλ 0.80. Σα δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ην επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ θνηηεηώλ γηα ηνλ άμνλα UOE είλαη πςειό δειαδή κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ αξθεηά ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. 

Σέινο, ύζηεξα από ηελ αλάιπζε απηή, ηα ζθνξ  γηα ηελ κειέηε ησλ 

ηθαλνηήησλ έδεημαλ όηη ην επίπεδν ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο είλαη ηδηαίηεξα 

πςειό θαη αλ κπνξεί λα ζπγθξηζεί θαη κε ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζηελ κειέηε ησλ 

πεξηπηώζεσλ, θαίλεηαη όηη ηα πνζνζηά είλαη πνιύ κεγαιύηεξα. Παξαηεξήζεθε όηη νη 

θνηηεηέο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαλννύλ θαη λα ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο θαζώο θαη λα θαηαλννύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ πνιύ θαιύηεξα ζε ζρέζε 

κε ην λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. 
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Πίνακαρ 2: Σηαηιζηική ανάλςζη αποηελεζμάηων με βάζη ηοςρ άξονερ ΣΝ για όλο ηο 

δείγμα ωρ ππορ ηην μελέηη ικανοηήηων 

 

 

4.4 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηνπ κέζνπ όξνπ ζηνπο άμνλεο ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο κε βάζε ην θύιν. 

 

Ο Πίλαθαο 3, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, αληηθαηνπηξίδεη ηα 20 πξώηα ζελάξηα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη αξηζκνί 1 θαη 2, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζηήιε ΦΤΛΟ, 

αληηζηνηρνύλ ζε Άλδξαο θαη Γπλαίθα. Η δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ αλάκεζα ζηα δπν 

θύια ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο απνθαιύπηεη όηη ηα επξήκαηα κπνξνύλ 

λα ραξαθηεξηζηνύλ ζηαηηζηηθώο  ζεκαληηθά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ κεηαβιεηή SEA ( Self-Emotional Appraisal), ε 

κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ αλδξώλ είλαη πςειόηεξε (Μ= 0.53, ΣΑ= 0.20) ζε 

ζρέζε κε ησλ γπλαηθώλ (Μ=0.47, ΣΑ= 0.20). Γειαδή νη άλδξεο έρνπλ πςειό δείθηε 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο έρνπλ ρακειό 

δείθηε σο πξνο ηνλ άμνλα θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ αλδξώλ θαη ησλ γπλαηθώλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t = 2.653, df= 407, p = 0.008 < 0.01). 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ΟEA ( Other’s Emotional Appraisal), ε κέζε ηηκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ αλδξώλ είλαη πςειόηεξε (Μ= 0.36, ΣΑ= 0.24) ζε ζρέζε κε ησλ 

γπλαηθώλ (Μ=0.27, ΣΑ= 0.20). Οη άλδξεο έρνπλ ρακειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο όπσο θαη νη γπλαίθεο σο πξνο ηνλ άμνλα θαηαλόεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ 

 SEA OEA ROE UOE 

Ν 409 409 409 409 

Mean .79 .83 .84 .67 

Median .80 1 1 .60 

Mode 1 1 1 .80 

Std. Deviation .25 .24 .23 .24 

Minimum 0 0 0 0 

Maximum 1 1 1 1 

Percentiles 25 .60 .60 .80 .60 

Percentiles 50 .80 1 1 .60 

Percentiles 75 1 1 1 .80 
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απαληήζεσλ ησλ αλδξώλ θαη ησλ γπλαηθώλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t = 4.297, 

df= 407, p = 0.000 < 0.001). 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ROE ( Regulation of Emotion), ε κέζε ηηκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ αλδξώλ είλαη πςειόηεξε (Μ= 0.48, ΣΑ= 0.20) ζε ζρέζε κε ησλ 

γπλαηθώλ (Μ=0.44, ΣΑ= 0.22). Γειαδή νη άλδξεο έρνπλ ρακειό δείθηε 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο όπσο θαη νη γπλαίθεο σο πξνο ηνλ άμνλα δηαρείξηζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ 

ησλ αλδξώλ θαη ησλ γπλαηθώλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t = 2.474, df= 407, p = 

0.014 < 0.05). 

Γηα ηελ κεηαβιεηή UOE ( Use of Emotion), ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ 

γπλαηθώλ είλαη πςειόηεξε (Μ= 0.60, ΣΑ= 0.20) ζε ζρέζε κε ησλ αλδξώλ (Μ=0.55, 

ΣΑ= 0.22). Γειαδή νη γπλαίθεο όπσο θη νη άλδξεο έρνπλ πςειό δείθηε 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο πξνο ηνλ άμνλα ρξήζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η 

δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ αλδξώλ θαη ησλ 

γπλαηθώλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t = 2.693, df= 407, p = 0.007 < 0.01). 

Ο Πίλαθαο 4, από ηελ άιιε, αληηθαηνπηξίδεη ηηο 20 ηθαλόηεηεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Οη αξηζκνί 1 θαη 2, όπσο πξνείπα, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζηήιε 

ΦΤΛΟ, αληηζηνηρνύλ ζε Άλδξα θαη Γπλαίθα. Η δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ αλάκεζα 

ζηα δπν θύια ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο απνθαιύπηεη όηη ηα επξήκαηα 

κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ ζηαηηζηηθώο  ζεκαληηθά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ κεηαβιεηή SEA ( Self-Emotional Appraisal), ε 

κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ αλδξώλ είλαη πςειόηεξε (Μ= 0.53, ΣΑ= 0.20) ζε 

ζρέζε κε ησλ γπλαηθώλ (Μ=0.47, ΣΑ= 0.20). Γειαδή νη άλδξεο έρνπλ πςειό δείθηε 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο έρνπλ ρακειό 

δείθηε σο πξνο ηνλ άμνλα θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ αλδξώλ θαη ησλ γπλαηθώλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t = 2.653, df= 407, p = 0.008 < 0.01). 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ΟEA ( Other’s Emotional Appraisal), ε κέζε ηηκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ γπλαηθώλ είλαη πςειόηεξε (Μ= 0.85, ΣΑ= 0.20) ζε ζρέζε κε ησλ 

αλδξώλ (Μ=0.73, ΣΑ= 0.28). Οη άλδξεο όπσο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ πςειό δείθηε 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο πξνο ηνλ άμνλα θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ άιισλ. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ αλδξώλ 

θαη ησλ γπλαηθώλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t = 5.211, df= 407, p = 0.000 < 0.001). 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ROE ( Regulation of Emotion), ε κέζε ηηκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ γπλαηθώλ είλαη πςειόηεξε (Μ= 0.89, ΣΑ= 0.20) ζε ζρέζε κε ησλ 

αλδξώλ (Μ=0.77, ΣΑ= 0.27). Οη άλδξεο όπσο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ πςειό δείθηε 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο πξνο ηνλ άμνλα δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η 

δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ αλδξώλ θαη ησλ 

γπλαηθώλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t = 2.226, df= 407, p = 0.027 < 0.05). 
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Γηα ηελ κεηαβιεηή UOE ( Use of Emotion), ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ 

γπλαηθώλ είλαη πςειόηεξε (Μ= 0.71, ΣΑ= 0.24) ζε ζρέζε κε ησλ αλδξώλ (Μ=0.64, 

ΣΑ= 0.24). Οη άλδξεο όπσο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ πςειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο σο πξνο ηνλ άμνλα ρξήζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ αλδξώλ θαη ησλ γπλαηθώλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t = 3.311, df= 407, p = 0.001 < 0.005). 

 

 

 

Πίνακαρ 3: Αποηελέζμαηα αναλύζεων μέζος όπος ηων μεηαβληηών ζηα δύο θύλα ωρ 

ππορ ηην μελέηη πεπιπηώζεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 4: Αποηελέζμαηα αναλύζεων μέζος όπος ηων μεηαβληηών ζηα δύο θύλα ωρ 

ππορ ηην μελέηη ικανοηήηων 

 ΦΤΛΟ Ν Mean Std. 
Deviation 

SEA 1 202 .47 .20 

 2 207 .52 .19 

OEA 1 202 .36 .23 
 2 207 .27 .19 

ROE 1 202 .49 .20 
 2 207 .43 .21 

UOE 1 202 .55 .18 
 2 207 .60 .19 

 ΦΤΛΟ Ν Mean Std. 
Deviation 

SEA 1 202 .73 .28 

 2 207 .85 .20 

OEA 1 202 .77 .27 

 2 207 .89 .20 

ROE 1 202 .81 .23 

 2 207 .87 .22 

UOE 1 202 .63 .24 

 2 207 .71 .23 
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4.5 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηνπ κέζνπ όξνπ ζηνπο άμνλεο ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο κε βάζε ην ηκήκα ζπνπδώλ 

  

Γηα λα εξεπλήζνπκε αλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί κέζνη όξνη κεηαμύ ησλ 

αμόλσλ ηεο Ν θαηά ηα ηκήκαηα ζπνπδώλ πξέπεη λα αλαιύζνπκε ηνλ Πίλαθαο 5, 

όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηα 20 πξώηα ζελάξηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Οη αξηζκνί 1 θαη 2, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζηήιε Σκήκα 

πνπδώλ, αληηζηνηρνύλ ζε ζεσξεηηθέο επηζηήκεο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο. Τπήξμαλ 

πνιιά ηκήκαηα ζπνπδώλ από ηα νπνία πξνέξρνληαλ νη θνηηεηέο θαη γηα 

εμνηθνλόκεζε ρώξνπ θαη ρξόλνπ θαηεγνξηνπνηεζήθαλ ζε Θεσξεηηθά θαη Θεηηθά, 

αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο θάζε ζρνιήο. Η δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ αλάκεζα 

ζηα ηκήκαηα ζπνπδώλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο απνθαιύπηεη όηη ηα 

επξήκαηα δελ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ ζηαηηζηηθώο  ζεκαληηθά, παξά κόλν ζηελ 

κεηαβιεηή UOE όπνπ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ κεηαβιεηή SEA ( Self-Emotional Appraisal), ε 

κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ είλαη πςειόηεξε 

(Μ= 0.51, ΣΑ= 0.20) ζε ζρέζε κε ησλ θνηηεηώλ ησλ ζεηηθώλ ζρνιώλ (Μ=0.48, ΣΑ= 

0.20). Γειαδή νη θνηηεηέο ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ έρνπλ πςειό δείθηε 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ησλ ζεηηθώλ, νη νπνίεο 

έρνπλ ρακειό δείθηε σο πξνο ηνλ άμνλα θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά 

πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη 

ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t = 1.585, df= 407, p = 0.114> 

0.005). 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ΟEA ( Other’s Emotional Appraisal), ), ε κέζε ηηκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ησλ ζεηηθώλ ζρνιώλ είλαη πςειόηεξε (Μ= 0.34, ΣΑ= 

0.22) ζε ζρέζε κε ησλ θνηηεηώλ ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ (Μ=0.30, ΣΑ= 0.23). 

Γειαδή νη θνηηεηέο ησλ ζεηηθώλ όπσο θαη ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ έρνπλ πνιύ 

ρακειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο πξνο ηνλ άμνλα θαηαλόεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (t = 1.671, df= 407, p = 0.095 > 0.05). 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ROE ( Regulation of Emotion), ε κέζε ηηκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ησλ ζεηηθώλ ζρνιώλ είλαη πςειόηεξε (Μ= 0.47, ΣΑ= 

0.22) ζε ζρέζε κε ησλ θνηηεηώλ ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ (Μ=0.46, ΣΑ= 0.21). 

Γειαδή νη θνηηεηέο ησλ ζεηηθώλ όπσο θαη ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ έρνπλ ρακειό 

δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο πξνο ηνλ άμνλα δηαρείξηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ 

θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t =  

0.518, df= 407, p = 0.605 < 0.05). 
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Γηα ηελ κεηαβιεηή UOE ( Use of Emotion), ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ 

θνηηεηώλ ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ είλαη πςειόηεξε (Μ= 0.60, ΣΑ= 0.19) ζε ζρέζε 

κε ησλ θνηηεηώλ ησλ ζεηηθώλ ζρνιώλ (Μ=0.55, ΣΑ= 0.18). Γειαδή νη θνηηεηέο ησλ 

ζεηηθώλ όπσο θαη ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ έρνπλ πςειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο σο πξνο ηνλ άμνλα ρξήζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ 

ζρνιώλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t = 2.294, df = 407, p = 0.023 < 0.05). 

 

 

Πίνακαρ 5: Αποηελέζμαηα αναλύζεων μέζος όπος ηων μεηαβληηών ωρ ππορ ηα 

ημήμαηα ζποςδών για ηην μελέηη πεπιπηώζεων 

 

 ΣΜΗΜΑ ΠΟΤΔΩΝ N Mean Std. Deviation 

SEA 
1 233 .51 .20 

2 176 .48 .20 

OEA 
1 233 .30 .22 

2 176 .34 .22 

ROE 
1 233 .46 .21 

2 176 .47 .22 

UOE 
1 233 .60 .19 

2 176 .55 .18 

 

 

Ο Πίλαθαο 6, από ηελ άιιε, αληηθαηνπηξίδεη ηηο 20 ηθαλόηεηεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Οη αξηζκνί 1 θαη 2, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζηήιε Σκήκα 

πνπδώλ, αληηζηνηρνύλ ζε ζεσξεηηθέο επηζηήκεο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο. Η δηαθνξά 

ησλ κέζσλ όξσλ αλάκεζα ζηα ηκήκαηα ζπνπδώλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο 

έξεπλαο απνθαιύπηεη όηη ηα επξήκαηα κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ ζηαηηζηηθώο  

ζεκαληηθά, παξά κόλν ζηελ κεηαβιεηή ROE όπνπ δελ παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ζπνπδώλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ κεηαβιεηή SEA ( Self-Emotional Appraisal), ε 

κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ είλαη πςειόηεξε 

(Μ= 0.82, ΣΑ= 0.23) ζε ζρέζε κε ησλ θνηηεηώλ ησλ ζεηηθώλ ζρνιώλ (Μ=0.74, ΣΑ= 

0.26). Γειαδή νη θνηηεηέο ησλ ζεηηθώλ όπσο θαη ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ έρνπλ 

πςειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο πξνο ηνλ άμνλα θαηαλόεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ 

θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t = 3.333, df= 

407, p = 0.001 < 0.005). 
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Γηα ηελ κεηαβιεηή ΟEA ( Other’s Emotional Appraisal), ε κέζε ηηκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ είλαη πςειόηεξε (Μ= 0.86, ΣΑ= 

0.23) ζε ζρέζε κε ησλ θνηηεηώλ ησλ ζεηηθώλ ζρνιώλ (Μ=0.79, ΣΑ= 0.26). Γειαδή 

νη θνηηεηέο ησλ ζεηηθώλ όπσο θαη ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ έρνπλ πςειό δείθηε 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο πξνο ηνλ άμνλα θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ άιισλ. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ 

θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t = 2.494, df= 

407, p = 0.012 < 0.05). 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ROE ( Regulation of Emotion), ε κέζε ηηκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ είλαη πςειόηεξε (Μ= 0.86, ΣΑ= 

0.22) ζε ζρέζε κε ησλ θνηηεηώλ ησλ ζεηηθώλ ζρνιώλ (Μ=0.82, ΣΑ= 0.23). Γειαδή 

νη θνηηεηέο ησλ ζεηηθώλ όπσο θαη ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ έρνπλ πςειό δείθηε 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο πξνο ηνλ άμνλα δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η 

δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη 

ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t = 1.573, df= 407, p = 0.117 > 

0.05). 

Γηα ηελ κεηαβιεηή UOE ( Use of Emotion), ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ 

θνηηεηώλ ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ είλαη πςειόηεξε (Μ= 0.71, ΣΑ= 0.23) ζε ζρέζε 

κε ησλ θνηηεηώλ ησλ ζεηηθώλ ζρνιώλ (Μ=0.62, ΣΑ= 0.24). Γειαδή νη θνηηεηέο ησλ 

ζεηηθώλ όπσο θαη ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ έρνπλ πςειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο σο πξνο ηνλ άμνλα ρξήζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ 

ζρνιώλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t = 3.893, df= 407, p = 0.000 < 0.001). 

 

 

Πίνακαρ 6: Αποηελέζμαηα αναλύζεων μέζος όπος ηων μεηαβληηών ωρ ππορ ηα 

ημήμαηα ζποςδών για ηην μελέηη ικανοηήηων 

 

 ΣΜΗΜΑ ΠΟΤΔΩΝ N Mean Std. Deviation 

SEA 
1 233 .82 .23 

2 176 .74 .26 

OEA 
1 233 .86 .23 

2 176 .60 .26 

ROE 
1 233 .85 .22 

2 176 .82 .23 

UOE 
1 233 .71 .23 

2 176 .62 .24 
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4.6 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ γηα ηνπο άμνλεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο 

Ννεκνζύλεο  κε βάζε ηα έηε ζπνπδώλ 

 

Γηα λα εξεπλήζνπκε αλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί κέζνη όξνη κεηαμύ ησλ 

αμόλσλ ηεο Ν θαηά ηα  έηε ζπνπδώλ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ζηαηηζηηθή κέζνδν ηεο 

Αλάιπζεο Γηαθύκαλζεο κε έλαλ παξάγνληα ( ANOVA) θαη όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 7, ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηα 20 πξώηα ζελάξηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη 

αξηζκνί 1 έσο 6, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζηήιε Έηνο πνπδώλ θαη παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά, αληηζηνηρνύλ ζηα έηε ζπνπδώλ όπνπ βξίζθνληαη ηώξα νη θνηηεηέο ηνπ 

δείγκαηνο.  Η δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ αλάκεζα ζηα έηε ζπνπδώλ ζε ζρέζε κε ηηο 

κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο απνθαιύπηεη όηη ηα επξήκαηα δελ κπνξνύλ λα 

ραξαθηεξηζηνύλ ζηαηηζηηθώο  ζεκαληηθά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ κεηαβιεηή SEA ( Self-Emotional Appraisal), ε 

κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζην 5
ν
 ( Μ= 0.56, ΣΑ= 0,17), ζην 4

ν
 ( Μ= 

0.52, ΣΑ= 0.18) θαη ζην 3
ν
 έηνο ζπνπδώλ ( Μ= 0.50, ΣΑ= 0.21) είλαη πςειόηεξε ζε 

ζρέζε κε ησλ θνηηεηώλ ζην 2
ν
 (Μ=0.48, ΣΑ= 0.23), ζην 1

ν
 (Μ=0.47, ΣΑ= 0.21), θαη 

ζην 6
ν
 έηνο (Μ=0.42, ΣΑ= 0.18). Η ζπλνιηθή κέζε ηηκή  ( Μ= 0.49, ΣΑ= 0.20) γηα 

όια ηα έηε καδί θαλεξώλεηαη όηη έρεη ρακειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

σο πξνο ηνλ άμνλα θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη 

κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ( F (5.403) = 1.284 , df= 408, p = 0.27 > 0.05 ). 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ΟEA ( Other’s Emotional Appraisal), ε κέζε ηηκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζην 2
ν
 ( Μ= 0.34, ΣΑ= 0.23), ζην 1

ν
 ( Μ= 0.32, ΣΑ= 

0.23) θαη ζην 4
ν
 έηνο ζπνπδώλ ( Μ= 0.31, ΣΑ= 0.22) είλαη πςειόηεξε ζε ζρέζε κε 

ησλ θνηηεηώλ ζην 3
ν
  (Μ=0.30, ΣΑ= 0.22), ζην 5

ν
 (Μ=0.30, ΣΑ= 0.27), θαη ζην 6

ν
 

έηνο (Μ=0.30, ΣΑ= 0.14). Από ηε ζπλνιηθή κέζε ηηκή  ( Μ= 0.31, ΣΑ= 0.22) γηα όια 

ηα έηε καδί θαλεξώλεηαη όηη έρεη πνιύ ρακειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

σο πξνο ηνλ άμνλα θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. Η δηαθνξά πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ 

ζρνιώλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ( F(5.403) = 0.374 , df= 408, p = 0.87 > 

0.05). 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ROE ( Regulation of Emotion), ε κέζε ηηκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζην 5
ν
 ( Μ= 0.49, ΣΑ= 0.25), ζην 1

ν
 ( Μ= 0.48, ΣΑ= 

0.20),ζην 6
ν
 ( Μ= 0.48, ΣΑ= 0.23)  θαη ζην 2

ν
 έηνο ζπνπδώλ ( Μ= 0.47, ΣΑ= 0.21) 

είλαη πςειόηεξε ζε ζρέζε κε ησλ θνηηεηώλ ζην 3
ν
 (Μ=0.46, ΣΑ= 0.20) θαη ζην 4

ν
 

έηνο (Μ=0.30, ΣΑ= 0.14). Από ηε ζπλνιηθή κέζε ηηκή  ( Μ= 0.46, ΣΑ= 0.21) γηα όια 

ηα έηε καδί θαλεξώλεηαη όηη έρεη ρακειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο 

πξνο ηνλ άμνλα δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη 

κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ( F(5.403) = 0.365, df= 408, p = 0.87 > 0.05 ). 
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Γηα ηελ κεηαβιεηή UOE ( Use of Emotion), ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ 

θνηηεηώλ ζην 5
ν
 ( Μ= 0.65, ΣΑ= 0.24), ζην 1

ν
 ( Μ= 0.61, ΣΑ= 0.18),  θαη ζην 2

ν
  

έηνο ζπνπδώλ ( Μ= 0.50, ΣΑ= 0.18) είλαη πςειόηεξε ζε ζρέζε κε ησλ θνηηεηώλ ζην 

4
ν
 (Μ=0.58, ΣΑ= 0.20), ζην 3

ν
 ( Μ= 0.55, ΣΑ= 0.19) θαη ζην 6

ν
  έηνο (Μ=0.51, ΣΑ= 

0.14). Από ηε ζπλνιηθή κέζε ηηκή  ( Μ= 0.58, ΣΑ= 0.19) γηα όια ηα έηε καδί 

θαλεξώλεηαη όηη έρεη πςειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο πξνο ηνλ άμνλα 

ρξήζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ( F (5.403) = 1.649, df= 408, p = 0.15 > 0.05 ). 

 

Πίνακαρ 7: Αποηελέζμαηα αναλύζεων μέζος όπος για ηα έηη ζποςδών με βάζη ηοςρ 

άξονερ ηηρ ΣΝ για όλο ηο δείγμα ωρ ππορ ηην μελέηη πεπιπηώζεων 

 

 ΕΣΟ 
ΠΟΤΔΩΝ 

Ν Mean Std. Deviation Std. Error 

SEA 1 33 .47 .21 .03 

 2 99 .49 .22 .02 
 3 112 .50 .20 .01 
 4 131 .51 .17 .01 
 5 16 .56 .16 .04 
 6 18 .42 .18 .04 
 Total 409 .50 .20 .01 

OEA 1 33 .32 .22 .04 
 2 99 .34 .23 .02 
 3 112 .30 .22 .02 
 4 131 .31 .21 .01 
 5 16 .30 .27 .07 
 6 18 .30 .14 .03 
 Total 409 .31 .22 .01 

ROE 1 33 .48 .20 .03 
 2 99 .47 .20 .02 
 3 112 .46 .20 .02 
 4 131 .44 .21 .01 
 5 16 .49 .25 .06 
 6 18 .47 .23 .05 
 Total 409 .46 .21 .01 

UOE 1 33 .60 .18 .03 
 2 99 .59 .17 .01 
 3 112 .55 .19 .01 
 4 131 .57 .19 .01 
 5 16 .65 .23 .05 
 6 18 .51 .14 .03 
 Total 409 .58 .19 .01 
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Γράφημα 5: Οι μζςοι όροι ωσ προσ την μελζτη περιπτώςεων με βάςη τουσ άξονεσ τησ ΣΝ 

κατά τα ζτη ςπουδών 
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O Πίλαθαο 8, από ηελ άιιε, αληηθαηνπηξίδεη ηηο 20 ηθαλόηεηεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Οη αξηζκνί 1 έσο 6, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζηήιε Έηνο πνπδώλ 

θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά, αληηζηνηρνύλ ζηα έηε ζπνπδώλ όπνπ βξίζθνληαη 

ηώξα νη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο.  Η δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ αλάκεζα ζηα έηε 

ζπνπδώλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο απνθαιύπηεη όηη ηα επξήκαηα δελ 

κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ ζηαηηζηηθώο  ζεκαληηθά, παξά κόλν ζηελ κεηαβιεηή 

SEA όπνπ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ κεηαβιεηή SEA ( Self-Emotional Appraisal), ε 

κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζην 5ν ( Μ= 0.85, ΣΑ= 0.24), ζην 4
ν
 ( Μ= 

0.84, ΣΑ= 0.24) θαη ζην 6ν έηνο ζπνπδώλ ( Μ= 0.83, ΣΑ= 0.22) είλαη πςειόηεξε ζε 

ζρέζε κε ησλ θνηηεηώλ ζην 1
ν
 (Μ=0.77, ΣΑ= 0.24), ζην 2

ν
 (Μ=0.77, ΣΑ= 0.23), θαη 

ζην 3
ν
 έηνο (Μ=0.74, ΣΑ= 0.28). Η ζπλνιηθή κέζε ηηκή  ( Μ= 0.79, ΣΑ= 0.25) γηα 

όια ηα έηε καδί θαλεξώλεηαη όηη έρεη πςειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο 

πξνο ηνλ άμνλα θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη 

κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ( F(5.403) = 2.475, df= 408, p = 0.032 < 0.05 ). 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ΟEA ( Other’s Emotional Appraisal), ε κέζε ηηκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζην 6
ν
 ( Μ= 0.90, ΣΑ= 0.18), ζην 4

ν
 ( Μ= 0.87, ΣΑ= 

0.20), ζην 5
ν
 ( Μ= 0.85, ΣΑ= 0.33), ζην 2

ν
 ( Μ= 0.82, ΣΑ= 0.24)  θαη ζην 3

ν
 έηνο 

ζπνπδώλ ( Μ= 0.81, ΣΑ= 0.26) είλαη πςειόηεξε ζε ζρέζε κε ησλ θνηηεηώλ ζην 1
ν
  

έηνο (Μ=0.75, ΣΑ= 0.30). Από ηε ζπλνιηθή κέζε ηηκή  ( Μ= 0.83, ΣΑ= 0.24) γηα όια 

ηα έηε καδί θαλεξώλεηαη όηη έρεη πςειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο 

πξνο ηνλ άμνλα θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. Η δηαθνξά πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ 

ζρνιώλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ( F(5.403) = 2.098, df= 408, p = 0.065 >  

0.05 ). 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ROE ( Regulation of Emotion), ε κέζε ηηκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζην 4
ν
 ( Μ= 0.88, ΣΑ= 0.19), ζην 5

ν
 ( Μ= 0.86, ΣΑ= 

0.27), ζην 2
ν
 ( Μ= 0.85, ΣΑ= 0.22), ζην 6

ν
 ( Μ= 0.83, ΣΑ= 0.25)  θαη ζην 3

ν
 έηνο 

ζπνπδώλ ( Μ= 0.81, ΣΑ= 0.24) είλαη πςειόηεξε ζε ζρέζε κε ησλ θνηηεηώλ ζην 1
ν
  

έηνο (Μ=0.76, ΣΑ= 0.26). Από ηε ζπλνιηθή κέζε ηηκή  ( Μ= 0.84, ΣΑ= 0.23) γηα όια 

ηα έηε καδί θαλεξώλεηαη όηη έρεη πςειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο 

πξνο ηνλ άμνλα δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη 

κεηαμύ ησλ κέζσλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ( F(5.403)= 2.017, df= 408, p = 0.75 > 0.05 ). 

Γηα ηελ κεηαβιεηή UOE ( Use of Emotion), ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ 

θνηηεηώλ ζην 5
ν
 ( Μ= 0.70, ΣΑ= 0.27), ζην 4

ν
 ( Μ= 0.69, ΣΑ= 0.24), ζην 3

ν
 ( Μ= 

0.68, ΣΑ= 0.21), ζην 6
ν
 ( Μ= 0.68, ΣΑ= 0.27)  θαη ζην 2

ν
 έηνο ζπνπδώλ ( Μ= 0.67, 

ΣΑ= 0.24) είλαη πςειόηεξε ζε ζρέζε κε ησλ θνηηεηώλ ζην 1
ν
  έηνο (Μ=0.57, ΣΑ= 

0.25). Από ηε ζπλνιηθή κέζε ηηκή  ( Μ= 0.67, ΣΑ= 0.24) γηα όια ηα έηε καδί 

θαλεξώλεηαη όηη έρεη πςειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο πξνο ηνλ άμνλα 

ρξήζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ κέζσλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ( F(5.403) = 1.332, df= 408 p = 0.25 > 0.05 ). 
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Πίνακαρ 8: Αποηελέζμαηα αναλύζεων μέζος όπος για ηα έηη ζποςδών με βάζη ηοςρ 

άξονερ ηηρ ΣΝ για όλο ηο δείγμα ωρ ππορ ηην μελέηη ικανοηήηων 

 

 ΕΣΟ 
ΠΟΤΔΩΝ 

Ν Mean Std. Deviation Std. Error 

SEA 1 33 .77 .24 .04 

 2 99 .76 .23 .02 
 3 112 .74 .28 .02 
 4 131 .84 .23 .02 
 5 16 .85 .23 .05 
 6 18 .83 .21 .05 
 Total 409 .79 .25 .01 
OEA 1 33 .75 .29 .05 
 2 99 .82 .23 .02 
 3 112 .80 .26 .02 
 4 131 .87 .20 .01 
 5 16 .85 .33 .08 
 6 18 .90 .18 .04 
 Total 409 .83 .24 .01 
ROE 1 33 .76 .25 .04 
 2 99 .85 .22 .02 
 3 112 .81 .24 .02 
 4 131 .88 .19 .01 
 5 16 .86 .27 .06 
 6 18 .83 .24 .05 
 Total 409 .84 .23 .01 
UOE 1 33 .57 .25 .04 
 2 99 .67 .25 .02 
 3 112 .68 .21 .02 
 4 131 .69 .24 .02 
 5 16 .70 .27 .06 
 6 18 .68 .27 .06 
 Total 409 .67 .24 .01 
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Γπάθημα 6: Οι μέζοι όποι ωρ ππορ ηην μελέηη ικανοηήηων με βάζη ηοςρ άξονερ ηηρ ΣΝ 

καηά ηα έηη ζποςδών 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο 

 

5.1 πκπεξάζκαηα – πδήηεζε 

 

ηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα εξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο κε ζπγθεθξηκέλα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο 

ειηθία, θύιν, ηκήκα θαη έηνο ζπνπδώλ. Δηδηθόηεξα, ε έξεπλα εζηηάδεη ζην αλ 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο όπσο ε ειηθία, ην θύιν, ην ηκήκα θαη έηνο ζπνπδώλ 

επεξεάδνπλ κηα από ηηο δηαζηάζεηο ηεο Ν ησλ θνηηεηώλ.  

Ο εξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ 

παξνύζα έξεπλα νδήγεζε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο θνηηεηέο, όζνλ αθνξά 

θπξίσο ζηα επίπεδα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο λνεκνζύλεο. Σα ζηνηρεία πνπ 

αλαδείρζεθαλ απαληνύλ ζε όια ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αξρηθά ηέζεθαλ. 

Κάπνηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη είλαη άμηα αλαθνξάο θαζώο 

δηαθέξνπλ από άιιεο παξόκνηεο έξεπλεο.Όζνλ αθνξά ζηα πην ηερληθά κέξε ηεο 

έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε κειέηε ηεο αμηνπηζηίαο, ηα απνηειέζκαηα γη ην 

εξσηεκαηνιόγην ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο (WLEIS) είλαη ζύκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα από πξνεγνύκελεο έξεπλεο. πγθεθξηκέλα, ε θαιή αμηνπηζηία γηα ηελ 

κειέηε πεξηπηώζεσλ ( α= .76 ) θαη γηα ηελ κειέηε ηθαλνηήησλ ( α= .81) ηεο θιίκαθαο 

ηεο αληηιεπηήο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο έρεη απνδεηρηεί θαη από άιινπο 

εξεπλεηέο. (Kafetsios & Zampetakis, 2008, Law et.al, Wong & Law, 2002, Shi & 

Wang, 2007 θαη Karim J., 2010).   

Έηζη, γηα παξάδεηγκα, έλα από ηα πξώηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγεη θαλείο από 

ηελ παξαηήξεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ παξνύζα έξεπλα είλαη ν ίζνο αξηζκόο  

γπλαηθώλ θαη αλδξώλ. ην ζεκείν απηό λα ζεκεησζεί ε ζεξκή αληαπόθξηζε ησλ 

αλδξώλ ζηελ απάληεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ζέκα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε. ύκθσλα µηα έξεπλα πνπ έγηλε ζε εθήβνπο (Πιαηζίδνπ, ππό 

δεµνζίεπζε), δηεξεπλήζεθε ην πξνθίι ησλ εθήβσλ πνπ είραλ πςειή, µέζε ή ραµειή 

αληηιεπηή ζπλαηζζεµαηηθή λνεµνζύλε, σο πξνο νξηζµέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

∆ηαπηζηώζεθε όηη νη έθεβνη µε πςειή ζπλαηζζεµαηηθή λνεµνζύλε ήηαλ θπξίσο 

γπλαίθεο, είραλ πςειόηεξε επίδνζε θαη εμέθξαδαλ εζηθν-θνηλσληθή ζθέςε 

πςειόηεξνπ επηπέδνπ, ζε ζύγθξηζε µε ηνπο εθήβνπο µέζεο θαη ραµειήο 

ζπλαηζζεµαηηθήο λνεµνζύλεο, πνπ ζπλήζσο ήηαλ άλδξεο. Γηα ηελ παξνύζα έξεπλα, 

δελ παξαηεξήζεθαλ γεληθεπµέλεο δηαθνξνπνηήζεηο µεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, 

παξά µόλν θάπνηεο δηαθνξέο, ζπρλά µηθξήο έθηαζεο, ζε επηµέξνπο δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεµαηηθήο λνεµνζύλεο. Γηα παξάδεηγµα, ζηελ πξώηε θαηεγνξία, πνπ είλαη ε 

κειέηε πεξηπηώζεσλ, δηαπηζηώζεθε όηη νη άλδξεο είλαη θάπσο πην ηθαλνί ζηελ 

αλαγλώξηζε θαη ξύζκηζε  ζπλαηζζεµάησλ (Mayer et al., 1999). ε έξεπλα  πνπ έγηλε 

ζηελ δεύηεξε θαηεγνξία, όπνπ ηα πνζνζηά βαζκνινγίαο ήηαλ ηδηαίηεξα πςειά, νη 

γπλαίθεο θάλεθε λα έρνπλ θαιύηεξε γεληθή ζπλαηζζεηηθή λνεµνζύλεο (Schutte et al., 
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1998) ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, νη νπνίεο ζεκείσζαλ ρακειόηεξα πνζνζηά 

βαζκνινγίαο, ρσξίο απηό όκσο λα ζεκαίλεη όηη κεηώζεθε θαη ν πςειόο δείθηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. Παξόια απηά ζηελ παξνύζα έξεπλα ε εθαξκνγή 

Anova έδεημε όηη ηα επξήκαηα δελ ραξαθηεξίδνληαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά, νπόηε θαη 

νη δηαθνξέο γηα ηνπο άμνλεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεµνζύλεο δελ είλαη 

αμηνζεκείσηεο. ε γεληθέο γξακκέο, νη γπλαίθεο έρνπλ πςειόηεξε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε, όπσο απηή κεηξηέηαη από ςπρνκεηξηθά εξγαιεία. Όκσο, εθεί πνπ είλαη πην 

αδύλακεο νη γπλαίθεο, ππεξηζρύνπλ νη άληξεο θαη αληίζηξνθα. Θα κπνξνύζε ινηπόλ λα 

πεη θάπνηνο όηη αιιειν-ζπκπιεξσλόκαζηε θαη γηα απηό είλαη θαιό λα αλαγλσξίδνπκε 

ηηο αδπλακίεο αιιά θαη ηα δπλαηά καο ''ζπλαηζζεκαηηθά'' ραξηηά πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγνύκε ηζνξξνπεκέλεο ζρέζεηο. 

Όζνλ αθνξά,  έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε ζρέζε ηεο ζπλαηζζεµαηηθήο 

λνεµνζύλεο µε ηελ αθαδεκατθή ζπνπδή βξέζεθε λα θπµαίλεηαη από αξθεηά 

ζεµαληηθή έσο θαη µε ζεκαληηθή. Γηα ηελ παξνύζα έξεπλα, αληαπνθξίζεθαλ θνηηεηέο 

από πνιιαπιά ηκήκαηα ζπνπδώλ, ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα ηα θαηεγνξηνπνίεζα ζε 

ζεσξεηηθέο θαη ζεηηθέο ζρνιέο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα από ηηο ζεσξεηηθέο 

ζρνιέο ήηαλ Ννκηθή, Φηινινγία, ΠΣΓΔ θαη ΠΣΝ από όπνπ ήηαλ θαη ε πιεηνςεθία 

ηνπ δείγκαηνο θ.α. θαζώο θαη από ζεηηθέο ζρνιέο ήηαλ Οηθνλνκηθό, Βηνινγίαο, 

Πιεξνθνξηθήο, Μαζεκαηηθό θ.α.. Σα επξήκαηα, ινηπόλ, ζπζρέηηζεο ησλ αμόλσλ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη ησλ ηκεκάησλ ζπνπδώλ θαηά ηελ κειέηε 

πεξηπηώζεσλ παξόιν πνπ δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, 

κπνξνύκε λα ηνλίζνπκε όηη νη ζπκκεηέρνληεο ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ αμηνινγνύλ 

ηνλ εαπηό ηνπο σο άηνκα κε πςειόηεξε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ησλ ζεηηθώλ ζρνιώλ. Απηό θαίλεηαη από ηελ πςειή βαζκνινγία πνπ 

ζεκείσζαλ. Φπζηθά θαη θαηά ηελ κειέηε ηθαλνηήησλ, πνπ ζεκεηώλεη πάληα πην πςειά 

πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηελ κειέηε πεξηπηώζεσλ θαη εδώ νη θνηηεηέο από ζεσξεηηθέο 

επηζηήκεο παξνπζίαζαλ πςειέο κέζεο ηηκέο ζε όιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θη θπξίσο ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, εθηίκεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ άιισλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο. ηηο ππνθαηεγνξίεο απηέο παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, παξά κόλν ζηελ 

ππνθαηεγνξία δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε δηαθνξά ήηαλ κηθξή έσο θαη 

ειάρηζηε. 

Σέινο γηα ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη ην έηνο 

ζπνπδώλ, ηα δεδνκέλα έδεημαλ, όηη νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ εηώλ ζπνπδώλ από ην 1
ν
  

κέρξη θαη ην 6
ν
 έηνο, πνπ αληαπνθξίλεηαη ην δείγκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, δελ είλαη 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο γηα όιεο ζρεδόλ ηηο ππνθαηεγνξίεο. Θα κπνξνύζακε λα 

πνύκε όηη δελ ππήξραλ δηαθνξνπνηήζεηο από άμνλα ζε άμνλα. Γελ ζεκεηώζεθαλ 

ζηαηηζηηθέο ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ κειέηε πεξηπηώζεσλ. Από ηελ άιιε, 

θπζηθά, σο πξνο ηελ κειέηε ηθαλνηήησλ, ζεκεηώζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηελ πξώηε ππνθαηεγνξία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο – SEA – δειαδή, από ηα 

δεδνκέλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θάλεθε όηη νη θνηηεηέο ζην ηξίην κέξνο θαηά ηα έηε 
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ζπνπδσλ από ην 1
ν
 κέρξη ην 6

ν
 δελ είραλ ηελ ηθαλόηεηα λα αληηιακβάλνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο. 

5.2 Πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο 

έξεπλεο 

 

Έλαο πξσηαξρηθόο πεξηνξηζκόο ηεο έξεπλαο αθνξά θαη ζηελ κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε. πγθεθξηκέλα ν ηξόπνο πξνζέγγηζεο πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ κέηξεζε 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ήηαλ κνλάρα έλα εξσηεκαηνιόγην απηναλαθνξάο 

(WLEIS), δειαδή εξεπλήζεθλ κόλν νη πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ 

γηα ην επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο  ηνπο λνεκνζύλεο. Δπίζεο πξόθεηηαη γηα έλα 

εξσηεκαηνιόγην πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θπξίσο γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Γηα κηα νινθιεξσκέλε δηεξεύλεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, ζα κπνξνύζε θαλείο ζε κηα κειινληηθή έξεπλα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη  ζπλδπαζκό ηεο κεζόδνπ απηναλαθνξώλ θαη ηεο κεζόδνπ ηεο 

αληηθεηκεληθήο κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο κε ηελ ρξήζε, γηα 

παξάδεηγκα ησλ Mayer, Salovey, Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). Μηα  

ηέηνηα πξνζέγγηζε ίζσο λα θώηηδε θαη ην αμηνπεξίεξγν ζεκείν πνπ πξνέθπςε από ηελ 

παξνύζα έξεπλα κε ηελ έιιεηςε ζηαηηζηηθώλ ζεκαληηθώλ δηαθνξώλ ζε νξηζκέλα 

ζεκεία ηεο έξεπλαο πνπ απαζρνινύλ θάπνηεο από ηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. Με ηελ ρξήζε ησλ αληηθεηκεληθώλ κεζόδσλ κέηξεζεο 

ζα κπνξνύζε λα θαηαιήμεη θαλείο κε κεγαιύηεξε βεβαηόηεηα ζην αλ όλησο ηειηθά 

ππάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ζε ζρέζε κε 

παξάγνληεο όπσο ην θύιν, ηελ ειηθία, ην ηκήκα θη ην έηνο ζπνπδώλ. 

Σέινο, κηα αθόκε ηδέα γηα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνύζε λα είλαη ε 

δηεμαγσγή ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη ζε κεκνλσκέλα ηκήκαηα θαη παλεπηζηήκηα ηεο 

Διιάδαο. Κάηη ηέηνην ζα νδεγνύζε ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ θνηηεηώλ πνπ 

παξαθνινπζνύλ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ζρνιώλ. Δπίζεο, ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ 

ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα θαλεξώλνπλ ηπρόλ δηαθνξνπνίεζεο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 

αζηηθή ή επαξρηαθή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

 

(Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο αποτελεί μζροσ τθσ πτυχιακισ μου εργαςίασ. Ραρακαλϊ απαντιςτε ςτισ 

ακόλουκεσ ερωτιςεισ όςον τον δυνατόν ειλικρινζςτερα, για τθν εγκυρότθτα των αποτελεςμάτων τουσ.) 

 

            Μζροσ 1ο. Δθμογραφικά ςτοιχεία 

 

Φφλο:            Άνδρασ               Γυναίκα  

Θλικία : ……………………... 

Τμιμα ςπουδϊν : …………………………. 

Ζτοσ ςπουδϊν: ……………………………… 

 

 

Μζροσ 2ο. Αντιδράςεισ ςε Διάφορεσ Υποτικζμενεσ Καταςτάςεισ 

 

Για κάκε μία από τισ ακόλουκεσ 20 καταςτάςεισ, υπάρχουν δφο πικανζσ 

αντιδράςεισ. Σθμειϊςτε με Χ το τετραγωνάκι που αντιςτοιχεί ςτο γράμμα τθσ 

ενζργειασ (α ι β) προσ τθν οποία τείνετε. 

1.  Πταν νιϊκετε πεςμζνοι: 

  α. Θα προςπακιςετε να κάνετε τον εαυτό ςασ να νιϊςει καλφτερα. 

  β. Θα το αγνοιςετε διότι ξζρετε ότι ςφντομα κα νιϊςετε πάλι καλφτερα. 

 

2. Πταν είςτε αναςτατωμζνοι: 

 α. Θα μιλιςετε ςε κάποιον κοντά ςασ για το πϊσ νιϊκετε. 

 β. Θα ςυγκεντρωκείτε ςε άλλα πράγματα (π.χ. δουλειά, διάβαςμα, ι χόμπι)                               

ζτςι ϊςτε να  ξεφφγετε από τα αρνθτικά ςασ ςυναιςκιματα. 
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3. Ο προϊςτάμενόσ ςασ ςάσ ανακζτει μια δουλειά που δεν είναι ςτισ υποχρεϊςεισ ςασ, 

και δεν επικυμείτε να τθν κάνετε: 

α. Θα πείςετε τον εαυτό ςασ ότι θ δουλειά δεν είναι τόςο άςχθμθ και κα τθν κάνετε. 

β. Θα πείτε ςτον προϊςτάμενό ςασ ότι δε ςασ αρζςει θ δουλειά και κα του                                 

πείτε να βρει κάποιον άλλον κατάλλθλο για να τθν κάνει. 

 

4. Ο Γιάννθσ δοφλευε ςε Τθλεφωνικό Κζντρο και θ δουλειά του 

ιταν να δζχεται παράπονα και να απαντά ςε ερωτιςεισ πελατϊν. 

Δεν του άρεςε όμωσ θ δουλειά του και βρικε δουλειά ωσ γκρουμ 

ςε ζνα ξενοδοχείο. Συνειδθτοποίθςε, όμωσ, ότι δεν μποροφςε να 

διαχειριςτεί πελάτεσ με παράλογεσ απαιτιςεισ. Αν ιςαςταν ο 

Γιάννθσ: 

α. Θα προςπακοφςατε να εκπαιδευτείτε περαιτζρω ςτθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν. 

β. Θα μιλοφςατε ςε άτομα με εμπειρία ςτον τομζα και κα ηθτοφςατε ςυμβουλζσ. 

 

 

5.  Δφο διευκυντζσ ςτθν εταιρεία που δουλεφετε είναι πολφ εχκρικοί και 

ανταγωνιςτικοί μεταξφ τουσ. Είςτε ο επικεφαλισ ενόσ τμιματοσ. Βρίςκεςτε «ςτθ 

μζςθ» αυτϊν των δφο διότι κζλουν να αποκτιςουν τον ζλεγχο του τμιματόσ ςασ. Αυτό 

εμποδίηει τθν ομαλι λειτουργία του τμιματόσ ςασ εξαιτίασ τθσ ςφγχυςθσ που 

επικρατεί γφρω από διάφορουσ κανονιςμοφσ. 

α. Θα κάνετε πωσ δεν ξζρετε για τον ανταγωνιςμό ανάμεςα ςτουσ δφο διευκυντζσ         
για να μθν εμπλακείτε. Θα τουσ αφιςετε να μαλϊςουν και κα ακολουκιςετε τουσ 
τελικοφσ κανονιςμοφσ. 
β. Θα βάλετε τα δυνατά ςασ για να κάνετε τουσ κανονιςμοφσ ξεκάκαρουσ ζτςι             
ϊςτε το τμιμα ςασ να λειτουργεί κανονικά. 

 

6.  Ζνασ/μία φίλοσ/θ ςτρζφεται ςε εςάσ γιατί δεν είναι ευτυχιςμζνοσ/θ, εςείσ: 

α. Συμπάςχετε μαηί του/τθσ. 

β. Κάνετε κάτι που του/τθσ αρζςει μαηί. 

 

7.  Πταν κάποιοσ/α ςυνεχίηει να ςυηθτάει μαηί ςασ για αςιμαντα κζματα, κα: 
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α. Μείνετε ςιωπθλοί και κα περιμζνετε να ςταματιςει. 

β. Ρροςποιθκείτε ότι ςυμφωνείτε με τισ απόψεισ του/τθσ και κα αλλάξετε το κζμα. 

 

 

8.  Θ/Ο φίλθ/οσ ςου αντιμετωπίηει μια δφςκολθ κατάςταςθ με το αγόρι τθσ/ τθν 

κοπζλα του, επειδι θ/ο φίλθ/οσ είναι οξφκυμοσ/θ. Πταν θ/ο φίλθ/οσ ςασ ςάσ μιλάει 

για τθν κατάςταςθ αυτι, κα: 

 

α. Ρροςποιθκείτε  ότι  ςυμφωνείτε μαηί τθσ/του ότι το αγόρι τθσ/κορίτςι του δεν       

είναι αρκετά καλό γι’ αυτιν . 

β. Θα επιςθμάνετε ότι κάνει και αυτόσ/ι λάκθ, ελπίηοντασ ότι αυτόσ/ι κα βελτιωκεί. 

 

 

9.  Θ Ιωάννα είναι μοναχοπαίδι. Είναι πολφ κοντά με τουσ γονείσ τθσ και είναι πολφ 

υπεφκυνο άτομο. Θ απόδοςθ ςτθ δουλειά τθσ είναι εξαιρετικι και οι ςυνάδελφοί τθσ 

τθ ςυμπακοφν. Ρρόςφατα θ μθτζρα τθσ είχε ζνα τροχαίο ατφχθμα και βρίςκεται ςε 

κϊμα. Αν και θ Ιωάννα ανθςυχεί για τθ μθτζρα τθσ, δεν παίρνει άδεια και προςπακεί 

να κάνει τα δυνατά τθσ ςτθ δουλειά. Αν ιςαςταν προϊςταμενοσ/θ τθσ Ιωάννασ, κα: 

α. Θα τθν αφινατε να ζρχεται ςτθ δουλειά κανονικά ζτςι ϊςτε να αποςπάται από         

τισ ανθςυχίεσ τθσ. 

β. Θα τθσ ανακζτατε λιγότερθ δουλειά για να μπορεί να πθγαίνει ςτο νοςοκομείο        

πιο εφκολα. 

 

10. Μία από τισ υπαλλιλουσ ςασ μόλισ επζςτρεψε ςτθ δουλειά μετά από ζναν μινα 

αφοφ γζννθςε το πρϊτο τθσ κοριτςάκι. Ξζρετε ότι θ υγεία του μωροφ δεν είναι πολφ 

καλι και παρατθρείτε ότι αυτόν τον μινα θ υπάλλθλόσ ςασ ζκανε λάκθ απροςεξίασ και 

ζπαιρνε ςυχνά αναρρωτικζσ άδειεσ. Ρροφανϊσ δεν είςτε ευχαριςτθμζνοι με τθν 

απόδοςι τθσ μζςα ςτον μινα. Θα: 

α. Τθσ πείτε ευκζωσ ότι δεν είςτε ευχαριςτθμζνοι με τθ δουλειά τθσ και κα      

ςυηθτιςετε μαηί τθσ το πϊσ μπορεί να βελτιϊςει τθν κατάςταςι τθσ. 

β. Τθσ ανακζςετε λιγότερθ δουλειά ι κα τθσ δϊςετε κάποια άλλθ κζςθ με λιγότερο    

όγκο εργαςίασ. 

 

11. Υποκζςτε ότι παίρνετε ζνα βραβείο. Θα:  

α. Το πείτε ςε όλουσ και κα μοιραςτείτε τθ χαρά ςασ μαηί τουσ. 

β. Το γιορτάςετε με τουσ ςυγγενείσ ςασ και τουσ κοντινοφσ ςασ φίλουσ. 
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12.  Πταν πρζπει να κάνετε κάτι που δε ςασ αρζςει, κα προςπακιςετε: 

α. Να βρείτε μια ενδιαφζρουςα πλευρά. 

β. Να το τελειϊςετε όςο πιο γριγορα μπορείτε και να το ξεχάςετε. 

 

13. Στο αγόρι/κορίτςι ςασ αρζςει ζνασ/μία ποπ ςταρ. Ξοδεφετε δφο ϊρεσ ςτθν 

προςπάκεια ςασ να αγοράςετε δφο ειςιτιρια για τθ 

ςυναυλία του/τθσ ποπ ςταρ. Είπατε ςτο αγόρι/κορίτςι ςασ 

να ςασ ςυναντιςει ςτισ 7:30 μ.μ. Τον/τθν περιμζνετε για μία 

ϊρα αλλά δεν εμφανίηεται. Ζτςι πάτε ςτθ ςυναυλία μόνοι 

ςασ. Μετά τθ ςυναυλία βρίςκετε το αγόρι/κορίτςι ςασ. Ρριν 

προλάβετε να πείτε οτιδιποτε, αρχίηει να ςασ επιπλιττει. 

Θα: 

α. Τον/τθν αφιςετε να ςυνεχίςει. Αφοφ τελειϊςει, κα του/τθσ πείτε ότι τον/τθν 

περιμζνατε για μία ϊρα. 

β. Τον/τθν ςταματιςετε αμζςωσ. Θα του/τθσ πείτε να λάβει υπόψθ ότι ο/θ ίδιοσ/α 
άργθςε πριν αρχίςει να ςασ φωνάηει. 

 

14.  Σιμερα πθγαίνετε ςτθ δουλειά ςασ όπωσ ςυνικωσ. Μετά τθν αποβίβαςι ςασ από 
το μετρό, ανακαλφψατε ότι ζχετε χάςει το πορτοφόλι ςασ. Λίγο μετά τθν άφιξι ςασ ςτο 
γραφείο, το αφεντικό ςασ παραπονζκθκε για τισ επιδόςεισ ςασ. Μόλισ αρχίςατε τθ 
δουλειά, ο υπολογιςτισ ςασ χάλαςε. Είναι ξεκάκαρο ότι ςιμερα είςτε πολφ άτυχοι και 
δεν είςτε ευχαριςτθμζνοι με αυτό. Θα: 

 
α. Ρροςπακοφςατε να βρείτε ζναν άλλον υπολογιςτι για να ξεκινιςετε τθ δουλειά     
ςασ, αφοφ δεν πειράηει. 
β. Μιλοφςατε ςε ζναν ςυνάδελφο ι φίλο για ςασ βοθκιςει να βγάλετε αυτό το κακό 
ςυναίςκθμα από μζςα ςασ.  
 

15. Ο ςυνάδελφόσ ςου ο Ραναγιϊτθσ, είναι πολφ ζξυπνοσ και ζχει πολλζσ 
γνϊςεισ. Είναι ςε κζςθ να ανταποκρίνεται αποτελεςματικά και με 
ευαιςκθςία ςτουσ ανκρϊπουσ που βρίςκονται ςε υψθλζσ κζςεισ. Το 
αφεντικό ςου ςοφ ηιτθςε να ςυνεργαςτείτε μαηί ςε ζνα ζργο. Ο 
Ραναγιϊτθσ ζχει πολλζσ ιδζεσ, αλλά ςασ αφινει να κάνετε όλεσ τισ 
αγγαρείεσ. Θα: 
 
α. Συηθτιςετε με τον Ραναγιϊτθσ και κα επιμείνετε ςτο να μοιραςτείτε όλεσ τισ 
εργαςίεσ. 
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β. Μιλιςετε ςτο αφεντικό ςασ για τθν κατάςταςθ και κα δείτε αν μπορεί να ςασ       
δϊςει κάποια ςυμβουλι ι αν μπορεί να βοθκιςει. 
 
 
16.  Πταν αντιμετωπίηετε προβλιματα με τθ δουλειά ι τισ ςπουδζσ ςασ, κα: 
 
α. Ηθτιςετε ςυμβουλζσ από τουσ φίλουσ ςασ. 
β. Τα χειριςτείτε μόνοι ςασ, ο κακζνασ πρζπει να φροντίηει τθ δικι του ηωι. 
 
 
17.  Ζχετε πολφ λίγεσ πικανότθτεσ να πάρετε τθ δουλειά που ςασ άρεςε πολφ. Θα: 
 
α. Κάνετε αίτθςθ για τθ δουλειά ανεξαρτιτωσ, και κα προετοιμαςτείτε καλά. 
β. Συγκεντρωκείτε ςε δουλειζσ, τισ οποίεσ ζχετε περιςςότερεσ πικανότθτεσ να       
πάρετε. 
 
 

18.  Μια μζρα, εκπροςωπείτε τθν εταιρεία ςασ για να καλωςορίςετε δφο ςθμαντικοφσ 

επενδυτζσ από τθ ωςία. Σφμφωνα με τα ζκιμα τθσ ωςίασ, οι άνκρωποι πρζπει να 

φιλθκοφν τθν πρϊτθ φορά που κα ςυναντθκοφν. Ωςτόςο, αιςκάνεςτε πολφ άβολα να 

φιλιςετε άγνωςτα άτομα, ειδικά του ιδίου φφλου. Θα: 

 

α. Ράρετε τθν πρωτοβουλία να κάνετε χειραψία όταν εμφανιςτοφν, ζτςι ϊςτε να 

αποφφγετε τα φιλιά. 

β. Τουσ φιλιςετε για να δείξετε ςεβαςμό. 

 

 

19.  Μια Κυριακι του καλοκαιριοφ, εςείσ  και το αγόρι/κορίτςι ςασ πιγατε με 

αυτοκίνθτο ςτθν παραλία για να απολαφςετε τον ιλιο. Στον δρόμο είχατε ζνα μικρό 

ατφχθμα. Θ πόρτα του αυτοκινιτου ςασ καταςτράφθκε και κα κοςτίςει χριματα για να 

τθν επιςκευάςετε. Θα: 

α. Ράτε το αυτοκίνθτο ςε κάποιον γνωςτό μθχανικό ςασ και κα πάρετε το          

λεωφορείο για τθν παραλία. 

β. Ράτε ςτθν παραλία, όπωσ είχατε προγραμματίςει και κα διορκϊςετε το        

αυτοκίνθτο αργότερα. 

 

 

20. Ζχετε να δϊςετε ςθμαντικζσ εξετάςεισ αφριο και μελετάτε 

ςκλθρά ςτο δωμάτιό ςασ. Θ οικογζνειά ςασ παρακολουκεί ζνα 

τθλεοπτικό πρόγραμμα που ςασ αρζςει πάρα πολφ. Μιασ και το 

ςπίτι ςασ είναι μικρό, ο κόρυβοσ τθσ τθλεόραςθσ ςασ ενοχλεί. 

Εςείσ: 
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α. Ηθτάτε από τθν οικογζνειά ςασ να κλείςει τθν τθλεόραςθ, αλλά να μαγνθτο-            

ςκοπιςει το πρόγραμμα ζτςι ϊςτε να το δείτε μαηί τθν επόμενθ  μζρα,                                         

μετά τισ εξετάςεισ ςασ. 

β. Αν και είναι λίγο άβολο, βάηετε ακουςτικά (για να μειϊςετε το κόρυβο), ζτςι           

ϊςτε να μπορζςετε να ςυγκεντρωκείτε ςτθ μελζτθ ςασ. 

 

 

 
Μζροσ 3ο. Σχετικι βαρφτθτα δεξιοτιτων. 

 
Τα παρακάτω είναι 20 ηεφγθ δεξιοτιτων. Για κάκε ηευγάρι, κρίνετε ποιά 
δεξιότθτα ζχει τθ μεγαλφτερθ βαρφτθτα για εςάσ. Ζπειτα, κυκλϊςτε το γράμμα 
που αντιςτοιχεί ςτθν κάκε δεξιότθτα (α ι β). (Σθμείωςθ: Μπορεί να τείνετε 
προσ και τισ δφο. Θα πρζπει όμωσ να διαλζξετε αυτιν που είναι ςχετικά 
ςθμαντικότερθ για εςάσ). 
 
  Δεξιότθτα: 

 

Δεξιότθτα: 

1  α. Να μπορείτε να κατανοείτε τουσ 
λόγουσ για τουσ οποίουσ είςτε 
δυςτυχιςμζνοι ι ευτυχιςμζνοι. 

 

β. Να μάκετε πϊσ να επιςκευάηετε μια νζα 
θλεκτρικι ςυςκευι. 

2 α. Να κάνετε νοεροφσ υπολογιςμοφσ. β. Να ελζγχετε τα ςυναιςκιματά ςασ. 

3  α. Να μάκετε πϊσ να τραγουδάτε ζνα 
νζο τραγοφδι. 

 

β. Να επικεντρϊνεςτε ςτθν επίτευξθ ενόσ 
ςτόχου. 

4  α. Να κατανοείτε τα αλθκινά 
ςυναιςκιματα των άλλων, 
παρατθρϊντασ τισ ςυμπεριφορζσ 
τουσ. 

 

β. Να ανζχεςτε τον ςωματικό πόνο, ςε 
ςφγκριςθ με τουσ άλλουσ. 

5  α. Να κατανοείτε τισ αλλαγζσ ςτα 
ςυναιςκιματα κάποιου. 

 

β. Να μάκετε να χορεφετε ζναν νζο χορό. 

6  α. Να τρζχετε πιο γριγορα από 
άλλουσ. 

 

β. Να θρεμείτε γρθγορότερα από τουσ άλλουσ 
όταν νιϊκετε κυμό. 

7  α. Να ενκαρρφνετε τον εαυτό ςασ να 
εργαςτεί ςκλθρά ςε δυςμενείσ 
ςυνκικεσ. 
  
 

β. Να μάκετε πϊσ να ςχεδιάηετε ι να 
ηωγραφίηετε. 

8 α. Να παρατθρείτε λεπτομζρειεσ. β. Να παρατθρείτε τα ςυναιςκιματα των 
άλλων. 

9  α. Να είςτε καλφτεροι ςε ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ από άλλουσ. 
  
  
 

β. Να μπορείτε να κατανοείτε τα 
ςυναιςκιματά ςασ καλφτερα. 
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10 α. Να χρθςιμοποιείτε ζνα μθχανικό 
εργαλείο. 
 

β. Να ελζγχετε τθν ψυχραιμία ςασ. 

11 α. Να κατανοείτε το ρυκμό ενόσ 
τραγουδιοφ. 

β. Να κζτετε ςτόχουσ και να εργάηεςτε 
ςκλθρά για τθν επίτευξι τουσ. 

12  α. Να κατανοείτε τα ςυναιςκιματα 
των άλλων από τθ ςυμπεριφορά και 
το λόγο τουσ. 

 

β. Να ζχετε καλφτερθ φυςικι αντοχι από 
άλλουσ. 

13 α. Να είςτε ςωματικά πιο δραςτιριοι 
από άλλουσ. 

β.Να κατανοείτε ςυναιςκιματα καλφτερα από 
άλλουσ. 

14 α. Να απομνθμονεφετε νζουσ 
αρικμοφσ τθλεφϊνου γριγορα. 
 

β. Να μθν χάνετε τθν ψυχραιμία ςασ, όταν  
είςτε κυμωμζνοσ. 

15 α. Να παρακινείτε τον εαυτό ςασ για 
να αντιμετωπίηετε τθν αποτυχία 
κετικά. 
 

β. Να μάκετε να δθμιουργείτε καλλιτεχνικά 
αντικείμενα (π.χ. είδθ πορςελάνθσ, πίνακεσ 
ηωγραφικισ). 

16 α. Να κατανοείτε τθ λογικι των 
πολφπλοκων προβλθμάτων. 

β. Να κατανοείτε τα ςυναιςκιματα των 
άλλων. 

17 α. Να κρίνετε τα άςχθμά ςασ 
ςυναιςκιματα. 

β. Να αξιολογείτε τισ ικανότθτεσ των άλλων 
ςτο τραγοφδι. 

18 α. Να παραμζνετε ςυναιςκθματικά 
ιρεμοι όταν αντιμετωπίηετε 
διπρόςωπουσ ανκρϊπουσ ι 
καταςτάςεισ. 
 

β. Να απομνθμονεφετε ονόματα αγνϊςτων. 

19 α. Να ενκαρρφνετε τον εαυτό ςασ να 
κάνει ό,τι καλφτερο γι’ αυτόν. 

β.Να μάκετε νζεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ 
(π.χ. ποδόςφαιρο). 

20  α. Να κατανοείτε τα ςυναιςκιματα 
των άλλων γριγορα και με ακρίβεια. 
 

 

β.Να εκτιμάτε τθν δθμιουργικότθτα μιασ 
ταινία ι ενόσ δράματοσ. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΙΣΤΩ ΡΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΟΝΟ ΣΑΣ!!! 

 
 


