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1. ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

1.1.  Δηζαγσγή:  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη άκεζα ζπζρεηηδφκελε κε ηελ νξγαλσζηαθή αλάπηπμε θαη 

εμέιημε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, επεηδή πξνβάιεη έλα λέν ηξφπν  αληίιεςεο θαη απνδνρήο ησλ 

αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ, κνληέισλ δηνίθεζεο, δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη γεληθψλ 

αληηιήςεσλ.  

Σα δεκφζηα λνζνθνκεία  βάζεη ηεο νξγαλσηηθήο αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο δνκήο, 

απνηεινχληαη απφ ππεξεζίεο πνπ δελ είλαη απηφλνκεο θαη απνθνκκέλεο ε κία  απφ  ηελ άιιε, ην 

έξγν ηεο κηαο επεξεάδεη ην έξγν ηεο άιιεο, ελψ αδπλακίεο ηεο κηαο επεξεάδνπλ αλαπφθεπθηα θαη 

ηηο ππφινηπεο.  

1.2.  θνπνί:  

 Ζ δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ θάζε επαγγεικαηηθή 

θαηεγνξία πνπ εξγάδεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν χξνπ.  

 Ζ απφδνζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ  

 Ζ εκθάληζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πνπ 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε αλά  επαγγεικαηηθή θαηεγνξία  

 

1.3. Τιηθό θαη Μέζνδνο:  

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν χξνπ ηνπο κήλεο Απξίιην έσο 

θαη Ηνχιην ηνπ 2009, αθνχ εγθξίζεθε ε εθπφλεζή ηεο απφ ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Σν δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηέιεζαλ ππάιιεινη ηεο ηαηξηθήο, ηεο 

λνζειεπηηθήο, ηεο δηνηθεηηθήο θαη ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ χξνπ.  

Σε βάζε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζηελ εξγαζία απηή απνηέιεζε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ 

Goleman Boyatzis & Rhee, «Emotional Competence Inventory (ECI)», ην νπνίν αλαπηχρζεθε ην 

1999 θαη εθαξκφδεηαη ζε πεξηβάιινλ  νξγαληζκψλ (Παξάξηεκα 1). 

 



Ζ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη ν Ρφινο ηεο ζηελ Ζγεζία, ηε Γηνίθεζε,  
                                   ζην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ησλ Οξγαληζκψλ Τγείαο   

Σελίδα 4 
 

1.4.  Απνηειέζκαηα:  

Με ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ ρ2 δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

(δηνηθεηηθφ- λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ) θαη αλεβξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο ησλ εξγαδφκελσλ ζην λνζνθνκείν.  

1.5. Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο:  

νβαξφ έιιεηκκα γηα ηελ θαηά ην δπλαηφ ηζρπξφηεξε ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

κειέηεο είλαη ην γεγνλφο ηεο έιιεηςεο παξφκνησλ κειεηψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη ηεο 

ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ. Ζ κειέηε είλαη πηινηηθή θαη επειπηζηεί λα πξνζδψζεη ελδηαθέξνλ θαη 

έλαπζκα γηα ηελ δηελέξγεηα λέσλ εξεπλψλ.  

1.6.  πδήηεζε - πκπεξάζκαηα: 

ηνπο ρψξνπο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ νη δηεπζχλζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηνπο νξγαληζκνχο ησλ 

λνζνθνκείσλ δελ είλαη απηφλνκεο θαη απνθνκκέλεο ε κία απφ  ηελ άιιε, ελψ  ην έξγν ηεο κηαο 

επεξεάδεη ην έξγν ηεο άιιεο θαη νη  αδπλακίεο ηεο κηαο επεξεάδνπλ αλαπφθεπθηα θαη ηηο 

ππφινηπεο.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δηαθάλεθε ε έληνλε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο  κε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, θάηη 

πνπ έρεη επίδξαζε θπξίσο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ  πνπ παξάγνπλ θαη 

πξνζθέξνπλ.  

 
Λέμεηο θιεηδηά: πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο , θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, επηξξνή, νκαδηθφο δείθηεο λνεκνζχλεο 
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2. ΚΤΡΗΟ ΜΔΡΟ 

 

2.1.  Δηζαγσγή:  

Ζ αλζξψπηλε θχζε είλαη πνιχπινθε, πνιπζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε. Κάζε απφπεηξα λα ηελ 

εξκελεχζνπκε κνλνδηάζηαηα είλαη κεξηθή θαη επνκέλσο ειιηπήο.  

Ζ ζπκβαηηθή ζεψξεζε ηεο επηζηήκεο ηεο Γηνίθεζεο φπσο αλαπηχρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα, έρνληαο δψζεη ην βάξνο ηεο ζηε «ινγηθή» ησλ αηφκσλ θαη ζην θαηά πφζν 

ιακβάλνπλ απηά απνθάζεηο νξζνινγηθέο, εξκήλεπζε κφλν κεξηθψο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ.  

Ήδε απφ ην 1973, ν ξφινο ηνπ Γείθηε Ννεκνζχλεο θαη ησλ θαζαξά γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ζηελ 

επηηπρία, είρε αξρίζεη λα ακθηζβεηείηαη. ηελ εξγαζία ηνπ David MacClelland, θαζεγεηή ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard, κε ηίηιν «Testing the Competence Rather than Intelligence» 

(Μεηξψληαο ηελ ηθαλφηεηα αληί γηα ηε λνεκνζχλε), ππνζηεξηδφηαλ φηη ε παξαδνζηαθή 

αθαδεκατθή – ζρνιηθή ηθαλφηεηα, νη βαζκνί ζην ζρνιείν νη δηάθνξεο πεξγακελέο θαη ηα πηπρία, 

δελ ήηαλ αξθεηά γηα λα πξνβιέςνπλ πφζν θαιή ζα ήηαλ ε επίδνζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία ή 

πφζν ζα πεηχραηλαλ ζηε δσή ηνπο.  

Αληίζεηα κηα νκάδα εηδηθψλ ηθαλνηήησλ φπσο ε απηνπεηζαξρία, ε πξσηνβνπιία θαη ε ηθαλφηεηα 

λα θαηαλνεί θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, απνδείρηεθε φηη έθαλαλ ηνπο πην πεηπρεκέλνπο 

λα  μερσξίδνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο  (Goleman, 2000-a: 40).  

Ο φξνο «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε» εηζήρζε επίζεκα ην 1990 απφ δχν Ακεξηθαλνχο 

θαζεγεηέο, ηνλ John Mayer (New Hampshire) θαη Peter Salovey (Yale), νη νπνίνη είραλ 

αλαθαιχςεη φηη θάπνηνη άλζξσπνη είλαη ηθαλφηεξνη απφ άιινπο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ έρνπλ νη ίδηνη ή άιινη γχξσ ηνπο.  

Ο νξηζκφο πνπ δίλνπκε  ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη «ε ηθαλφηεηα λα επεμεξγάδεηαη 

θαλείο ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Γειαδή λα αληηιακβάλεηαη, λα απνξξνθά, λα αλαιχεη, λα 

θαηαλνεί, λα ειέγρεη θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ξπζκίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, έηζη ψζηε λα 

πξνάγεη ηεο ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε» (Salovey & Mayer, 1990). 
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Ο ξφινο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη θπξίσο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

είλαη απφ ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ην ζχγρξνλν κάλαηδκελη.  χγρξνλνη φξνη κε 

ζεκεηνινγηθή ζεκαζία πνπ ζηνρεχνπλ ζην ζπλαίζζεκα, φπσο «δηνηθψληαο κε ηελ θαξδηά», «ε 

ηέρλε ηεο επηξξνήο», «νκαδηθφο λνπο», «νκαδηθφο δείθηεο λνεκνζχλεο», νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

θαηαθιχδνπλ ηελ ειιεληθή θαη μέλε επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία, πξνζδίδνληαο ην ζηίγκα ηνπ  

λένπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.  

Χζηφζν, ζεκαληηθφ ζεκείν εθθίλεζεο πνπ ππξνδφηεζε ηελ εθδήισζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

ρψξνπ απηνχ ήηαλ ε ζπγγξαθή ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ ηνπ Daniel Goleman ζρεηηθά κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.   

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη άκεζα ζπζρεηηδφκελε κε ηελ νξγαλσζηαθή αλάπηπμε θαη 

εμέιημε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, επεηδή πξνβάιεη έλα λέν ηξφπν  αληίιεςεο θαη απνδνρήο ησλ 

αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ, κνληέισλ δηνίθεζεο, δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη γεληθψλ 

αληηιήςεσλ.  

Ηδηαίηεξα ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ηα εθηειεζηηθά φξγαλα είλαη νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη, παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο πηψζεο ηεο πνηφηεηαο, ηεο αθαηαζηαζίαο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ηεο πξνρεηξφηεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ.  

Γελεζηνπξγά αίηηα ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ είλαη δηάθνξνη κεραληζκνί πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

παξαηεξνχληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Σέηνηνη κεραληζκνί θαίλεηαη λα είλαη ε ραιαξή 

νξγάλσζε, ε λννηξνπία θαη ην γεληθφηεξν θιίκα ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαπηχζζεηαη.  

Σα δεκφζηα λνζνθνκεία  βάζεη ηεο νξγαλσηηθήο αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο δνκήο, 

απνηεινχληαη απφ ππεξεζίεο πνπ δελ είλαη απηφλνκεο θαη απνθνκκέλεο ε κία απφ  ηελ άιιε, ην 

έξγν ηεο κηαο επεξεάδεη ην έξγν ηεο άιιεο, ελψ αδπλακίεο ηεο κηαο επεξεάδνπλ αλαπφθεπθηα θαη 

ηηο ππφινηπεο.  

Οη ππεξεζίεο παξνπζηάδνπλ έληνλε αδπλακία λα κπνξέζνπλ λα ζπληνληζηνχλ ζηνπο θνηλνχο 

ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, δεκηνπξγψληαο δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο αιιά θαη πξννπηηθέο γηα ηελ 

θάζε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία.  
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ε θάζε πεξίπησζε, ην θιίκα έληαζεο πνπ νχησο ή αιιηψο πιαηζηψλεη ην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ, 

θαζψο θαη  νη δηαθνξεηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί, δεκηνπξγνχλ ηελ εηθφλα κηαο εξγαζίαο ηδηαίηεξα 

πςειήο  έληαζεο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν θαη ππνζάιπεη ηελ θαιιηέξγεηα, ηε βειηίσζε θαη ηελ 

πηνζέηεζε ησλ δεμηνηήησλ εθείλσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο.  

2.2.  θνπνί: 

 Ζ δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ θάζε επαγγεικαηηθή 

θαηεγνξία πνπ εξγάδεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν χξνπ.  

 Ζ απφδνζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ, θαη  

 Ζ εκθάληζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πνπ 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε αλά  επαγγεικαηηθή θαηεγνξία  

 

2.3. Τιηθό θαη κέζνδνο 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν χξνπ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε  ηνπο κήλεο Απξίιην έσο θαη Ηνχιην ηνπ 2009. Παξά ην 

γεγνλφο φηη γηλφηαλ ε παξάθιεζε λα επηζηξαθεί ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξσκέλν εληφο ιίγσλ 

εκεξψλ, απηφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ θαηέζηε  δπλαηφ.  

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα εξγαζία εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ λνζνθνκείνπ θαηαηέζεθε 

αίηεζε πξνο ην επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ  ζηηο 5/3/2009,  ε νπνία  ζπλνδεπφηαλ 

απφ ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν, ελψ ε έγθξηζή απφ ην ζπκβνχιην δφζεθε ζηηο 18/3/2009.  Σν 

δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηέιεζαλ ππάιιεινη ηεο ηαηξηθήο, ηεο λνζειεπηηθήο, ηεο 

δηνηθεηηθήο θαη ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ χξνπ.   

Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ππάιιεινη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ χξνπ θαη αλήθαλ ζηηο ηξεηο 

ππεξεζίεο ηνπ: ηελ ηαηξηθή, ηε λνζειεπηηθή θαη ηε δηνηθεηηθή ππεξεζία. πγθεθξηκέλα ην δείγκα 

απνηέιεζαλ 132 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 23 ππάιιεινη ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο (17%), 29  

ππάιιεινη ηεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο (22%) θαη 80 ππάιιεινη ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο 

(61%). 

2.3.1 Πεξηγξαθή εξσηεκαηνινγίνπ 
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Σε βάζε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζηελ εξγαζία απηή απνηέιεζε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ 

Goleman Boyatzis & Rhee, «Emotional Competence Inventory (ECI)», ην νπνίν αλαπηχρζεθε ην 

1999 (Παξάξηεκα 1).  

Σν εξσηεκαηνιφγην δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη  είλαη θαηαζθεπαζκέλν γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε νξγαληζκνχο 

θαη επηρεηξήζεηο.  Παξάιιεια δίλεη ηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο  ησλ ζεκείσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

βειηίσζε, παξέρνληαο  ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο 

ησλ αηφκσλ θαη  πξνβιέπνληαο  ηελ εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε.  

Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηχπνπ Likert πέληε δηαβαζκίζεσλ θαη πην ζπγθεθξίκέλα:   

α) Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη, β)πάληα γίλεηαη απηό, γ) Μεξηθέο θνξέο,  δ) πρλά, ε) 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη. 

Σν (ECI) απνηειείηαη απφ 72 εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ 5 μερσξηζηνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη κε 

ηε ζεηξά ηνπο δηεξεπλψληαη κέζα απφ 24 ππνπαξάγνληεο, φπσο απηνί αληρλεχνληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξσηήζεσλ. 

πγθεθξηκέλα: 

1. Ο παξάγνληαο ηεο «Απηνεπίγλσζεο» δηεξεπλάηαη κέζα απφ ηνπο εμήο ππνπαξάγνληεο: 

 Σςναιζθημαηική αςηοεπίγνυζη                              επυηήζειρ   16,18,45 

 Ακπιβήρ αςηοαξιολόγηζη        8,14,25 

 Αςηοπεποίθηζη        3,13,58 

 

2. Ο παξάγνληαο ηεο «Απηνδηαρείξηζεο» δηεξεπλάηαη κέζα απφ ηνπο εμήο ππνπαξάγνληεο: 

 Αςηοέλεγσορ      επυηήζειρ  20,44,50 

 Ολοκλήπυζη ζηόσυν        5,12,21 

 Ππυηοβοςλία, από ηιρ επυηήζειρ       15,33,70 

 Αξιοπιζηία         17,35,6 

 Εςζςνειδηζία          2,29,64 

 Πποζαπμοζηικόηηηα        23,40,60 

 Αιζιοδοξία         26, 42, 65 
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3. Ο παξάγνληαο ηεο «Κνηλσληθήο επίγλσζεο» δηεξεπλάηαη κέζα απφ ηνπο εμήο ππνπαξάγνληεο: 

 Ενζςναίζθηζη      επυηήζειρ  4,54,56 

 Πποζαναηολιζμόρ ππορ εξςπηπέηηζη      7,51,66 

 Επισειπηζιακή επίγνυζη        10,30,48 

 Διαπολιηιζμική επίγνυζη        32,43,52 

4. Ο παξάγνληαο ηεο «Γηαρείξηζεο δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ» δηεξεπλάηαη κέζα απφ ηνπο εμήο 

ππνπαξάγνληεο: 

 Ηγεζία       εξσηήζεηο   1,22,52 

 Επικοινυνία         24,39,41 

 Διασείπιζη ζςγκπούζευν        11,69,71 

 Διεςκόλςνζη αλλαγών        9,67,68 

 Επιπποή          31,37, 59 

 Ανάπηςξη άλλυν         36,53,72 

 Ανάπηςξη δεζμών         34,47,57 

 Ομαδικόηηηα και ζςνεπγαζία       6,49,63 

 

5. Ο παξάγνληαο ηεο «Γλσζηηθήο ζθέςεο» δηεξεπλάηαη κέζα απφ ηνπο εμήο ππνπαξάγνληεο: 

 Σςζηημαηική ζκέτη     επυηήζειρ  28,46,62 

 Αναγνώπιζη παπόμοιυν καηαζηάζευν      19,38,55 

2.3.2 Αμηνπηζηία εξσηεκαηνινγίνπ 

Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο α – Crombach βξέζεθε  ηδηαίηεξα πςειφο (0,924). Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ε κέηξεζε είλαη ζπλεπήο, ην εξσηεκαηνιφγην πιήξσο αμηνπνηήζηκν θαη ηα απνηειέζκαηα 

αμηφπηζηα. 

2.3.3 Δγθπξόηεηα εξσηεκαηνινγίνπ 

εκαληηθφηαην ξφιν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εγθπξφηεηαο παίδεη ε χπαξμε κηαο ζνβαξήο 

ζεσξεηηθήο βάζεο. (Αιεμφπνπινο, 2004: 31) ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην ηνχην  ηζρχεη, θαζψο ε 

απεηθφληζε  ησλ πέληε παξαγφλησλ  ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαηά ηνλ Goleman, 

δηελεξγείηαη κέζα απφ ηελ ηζνκεξή εθπξνζψπεζε  φισλ ησλ ππνπαξαγφλησλ πνπ δηεξεπλνχληαη 



Ζ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη ν Ρφινο ηεο ζηελ Ζγεζία, ηε Γηνίθεζε,  
                                   ζην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ησλ Οξγαληζκψλ Τγείαο   

Σελίδα 10 
 

απφ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εξσηήζεηο ν θαζέλαο. Σνχην ζεκαίλεη φηη ην εξσηεκαηνιφγην  θαιχπηεη 

φιν ην θάζκα ηεο έλλνηαο πνπ  κειεηάεη. 

2.3.4 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Έγηλε θσδηθνπνίεζε  ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ   κε ηα εξσηεκαηνιφγηα, θαη αθνινχζσο 

έγηλε ε κεηαθνξά ηνπο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

καο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS (V. 11.22) θαη ην Excel ηεο Microsoft Office.  

Με ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ ρ
2
 δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

(ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη δηνηθεηηθψλ) θαη ησλ απαληήζεψλ ηνπο. Με ηνλ  έιεγρν Takey 

(ANOVA / POST –HOC)   δηεξεπλήζεθε ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ειηθηψλ κεηαμχ δηνηθεηηθνχ, 

λνζειεπηηθνχ θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θαηαγξάθεθαλ ηα απνηειέζκαηα.  

Ζ δηεξεχλεζε ηεο  θαηάηαμεο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνπο 5 παξάγνληεο πνπ απαξηίδνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζχκθσλα κε ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, δειαδή α) ηελ 

απηνεπίγλσζε, β) ηελ απηνδηαρείξηζε, γ) ηελ θνηλσληθή επίγλσζε, δ) ηελ δηαρείξηζε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ε) ηε γλσζηηθή ζθέςε, έγηλε ζχκθσλα κε ηηο ζηαζκηζκέλεο ηηκέο – Ε 

ζχκθσλα κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: αξρηθά αζξνίζηεθαλ νη ηηκέο ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζε ε 

θάζε νκάδα επαγγεικαηηψλ ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα Likert (αζξνηζηηθφ κνληέιν), ζηε ζπλέρεηα 

νη ηηκέο απηέο ζηαζκίζηεθαλ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε ηηκέο – Ε.  

2.4. Απνηειέζκαηα 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ ρ2 δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

(δηνηθεηηθφ- λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ), κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο θαη αλεβξέζεθαλ ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο.  

Καηά ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηάηαμεο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνπο 5 παξάγνληεο πνπ απαξηίδνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζχκθσλα κε ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, δειαδή α) ζηελ 

απηνεπίγλσζε, β) ηελ απηνδηαρείξηζε, γ) ηελ θνηλσληθή επίγλσζε, δ) ηελ δηαρείξηζε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ε) ηε γλσζηηθή ζθέςε, ε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ησλ λνζειεπηψλ 

βξέζεθε λα θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζε ηξεηο παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα α) ζηελ 

απηνεπίγλσζε, β) ζηελ θνηλσληθή επίγλσζε θαη γ) ζηε γλσζηηθή ζθέςε.  
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Ζ επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ησλ γηαηξψλ βξέζεθε λα θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηνλ 

παξάγνληα  ηεο απηνδηαρείξηζεο, θαη ηέινο, ε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ βξέζεθε λα θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηνλ παξάγνληα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.  

 

2.5. πδήηεζε - Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο - πκπεξάζκαηα 

ηνπο ρψξνπο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ νη ππεξεζίεο νθείινπλ  λα παξέρνληαη κε απφιπηε 

αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα, θαζψο ην αγαζφ ηεο πγείαο ή ηεο απνκάθξπλζεο ηεο αζζέλεηαο παξακέλεη 

αδηαπξαγκάηεπην θνηλσληθφ αγαζφ.  

Οη ππεξεζίεο πνπ απαξηίδνπλ ηνπο νξγαληζκνχο ησλ λνζνθνκείσλ δελ είλαη απηφλνκεο θαη 

απνθνκκέλεο ε κία απφ  ηελ άιιε, ελψ  ην έξγν ηεο κηαο επεξεάδεη ην έξγν ηεο άιιεο θαη νη  

αδπλακίεο ηεο κηαο επεξεάδνπλ αλαπφθεπθηα θαη ηηο ππφινηπεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο δηαθάλεθε ε έληνλε δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο  κε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, θάηη πνπ έρεη επίδξαζε θπξίσο 

ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ  πνπ παξάγνπλ θαη πξνζθέξνπλ.  
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4. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηε ζεκεξηλή νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ηεο αγνξάο ησλ ηδεψλ, ησλ νλείξσλ θαη ησλ θαηλνηνκηψλ, νη 

εξγαδφκελνη δελ απνηεινχλ ην θφζηνο παξαγσγήο, αιιά πξέπεη θαη κπνξεί λα είλαη ε πεγή 

δεκηνπξγίαο θαη αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ.  

πλεπψο ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ ην ρξεκαηηθφ θεθάιαην δελ απνηειεί ζπάλην πφξν, ην 

δηαλνεηηθφ (intellectual capital), ην ζπλαηζζεκαηηθφ (emotional capital), θαη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην (social capital) απνηεινχλ ηνπο ζπαληφηεξνπο θαη πνιπηηκφηεξνπο πφξνπο ελφο 

νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο, δηφηη ε επειημία, ε ζπλερήο βειηίσζε γηα κάζεζε, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαηλνηνκηθφηεηα, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε ηαρχηεηα, ε πνηφηεηα θαη ε 

πνηνηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιηζηνχλ κέζσ θαλνληζκψλ, 

πεξηγξαθψλ ζέζεσλ, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ηεξαξρίαο, θαη επνπηείαο.  

Γηα παξάδεηγκα ην δεζηφ ρακφγειν ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ πειάηε δελ εμαζθαιίδεηαη νχηε κε ηελ 

επνπηεία ηνπ πξντζηάκελνπ, νχηε κε ηελ πεξηγξαθή ζέζεο, νχηε κε ηνπο θαλνληζκνχο. 

(Μπνπξαληάο, Γ., 2005: 197)  

Αλαιχνληαο ην ξφιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, νη  θ. Goleman, Boyatzis & 

McKee (2002: 31-34), αλαθέξνπλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ εξγαζία είλαη έληνλα, δπλακηθά θαη 

κεξηθέο θνξέο δηαζπαζηηθά.  Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ νη άλζξσπνη φηαλ εξγάδνληαη 

αληαλαθιψληαη άκεζα ζηελ πξαγκαηηθή πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο. Όηαλ νη άλζξσπνη 

αηζζάλνληαη θαιά, απνδίδνπλ ηα κέγηζηα ζηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο ηα θαιά ζπλαηζζήκαηα 

ελεξγνπνηνχλ ηε λνεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, θάλνληαο ηνπο αλζξψπνπο θαιχηεξνπο ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηε ιήςε ζχλζεησλ απνθάζεσλ, αιιά θαη πην επέιηθηνπο ζηε 

ζθέςε.  

Δπηπξνζζέησο, ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ νη εξγαδφκελνη   λνηψζνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

απνδεηθλχεηαη φηη είλαη  έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο δείθηεο πξφβιεςεο ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο πηζαλφηεηαο λα παξαηηεζνχλ.                                                
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Δκβαζχλνληαο, ν θ. Goleman (1995: 33)  αλαθέξεη φηη «φια ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη νπζηαζηηθά 

πξνηξνπέο γηα δξάζε, ζηηγκηαία ζρέδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δσήο πνπ ε εμέιημε έρεη 

ζηαιάμεη κέζα καο». Σνχην δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ ίδηα ηε ξίδα ηεο ιέμεο «ζπλαίζζεκα» 

(emotion, φπσο αληίζηνηρα ζηα ιαηηληθά είλαη, motere = θηλψ) ππνλνεί φηη ελππάξρεη ε ηάζε γηα 

θίλεζε, γηα δξάζε.                                                                                                             

Πξφθεηηαη γηα ηθαλφηεηεο φπσο λα κπνξεί λα βξίζθεη θαλείο θίλεηξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα 

αληέρεη ηηο απνγνεηεχζεηο, λα ειέγρεη ηελ παξφξκεζε θαη λα ραιηλαγσγεί ηελ αλππνκνλεζία ηνπ, 

λα ξπζκίδεη ζσζηά ηε δηάζεζή ζνπ θαη λα εκπνδίδεη ηελ απνγνήηεπζε λα θαηαπλίμεη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ γηα ζθέςε, λα έρεη ελζπλαίζζεζε θη ειπίδα.  

Όπσο αλαθέξνπλ νη θ. Λαβδαλίηε & Γηακαληνπνχινπ, (2010), ζήκεξα ππάξρνπλ ηξία κνληέια 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο.  

Σν πξψην κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία ησλ Bar – On γηα ην «ζπλαηζζεκαηηθφ πειίθν» θαη 

νλνκάδεηαη κνληέιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Σν κνληέιν  απηφ βαζίζηεθε ζηηο 

κειέηεο πνπ αθνξνχζαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ην επ 

δελ.  

Σν επφκελν κνληέιν είλαη ηεο «ηθαλφηεηαο / λνεκνζχλεο» ησλ Mayer and Salovey, ην νπνίν 

εζηηάδεη ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ, θαζψο θαη ηε ιχζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Ζ ίδηα ε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο έρεη εηζαρζεί απφ ηνπο Mayer 

and Salovey ην 1990 θαη απφ ηφηε έρεη θαηαζηεί δεκνθηιήο ζηελ βηνκεραληθή θαη ηελ νξγαλσηηθή 

ςπρνινγία, σο ςπρνινγηθφο φξνο ηεο εξγαζηαθήο επηηπρίαο. 

Σν ηξίην κνληέιν ιέγεηαη κηθηφ ή κνληέιν απφδνζεο ηνπ Goleman. Δίλαη έλα κείγκα  ζηνηρείσλ 

απφ ηα δχν πξνεγνχκελα κνληέια θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ εζηηάδεη ζην 

απνηέιεζκα.  

Οη θ. Bar – On & Parker   (Slaski & Cartwright, 2003), φξηζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο 

κηα «πνιππαξαγνληηθή ζεηξά απφ αιιεινζρεηηδφκελεο ζπλαηζζεκαηηθέο, πξνζσπηθέο θαη 
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θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληαπνθξίλεηαη 

ελεξγεηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο πηέζεηο».  

χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, απηέο νη δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αθξηβή απηνεθηίκεζε, ηελ 

ελζπλαίζζεζε, ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηνλ 

έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηέινο ηε λνκηκνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ.  

Οη θ. Mayer & Salovey  κε ηε ζεηξά ηνπο (Voola, Carlson, & West, 2004), φξηζαλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο: «ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη λα αμηνινγεί θαη λα 

δηαθξίλεη ζπλαηζζήκαηα, λα ειέγρεη θαη λα ξπζκίδεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα θαηεπζχλεη ηε ζθέςε θαη ηε δξάζε ηνπ»  

Σελ ζεσξία ηνπο απαξηίδνπλ ηέζζεξα ζπζηαηηθά:  

1. Ζ αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ  

2. Ζ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ  

3. Ζ αλάιπζε  ησλ ζπλαηζζεκάησλ  

4. Ζ ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο 

 

Οη ίδηνη κειεηεηέο δηέθξηλαλ ηξεηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

φξν:  

1. Σελ εκπάζεηα, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επαηζζεζία ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηα ζπλαηζζεκαηηθά 

ζήκαηα ησλ γχξσ ηνπ.  

2. Σελ απηνεπίγλσζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα γλσξίδεη ηελ εζσηεξηθή 

ηνπ θαηάζηαζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ δπλαηφηεηά ηνπ λα ειέγρεη κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ηφζν δηθέο ηνπ φζν θαη ησλ άιισλ.  

3. Σελ απηνξξύζκηζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηελ 

εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη λα παξάγεη ζεηηθή ελέξγεηα ζηνπο ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο δσήο 

ηνπ. Απηή ε ηθαλφηεηα επηηξέπεη ζην άηνκν λα πξνάγεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηηο θνηλσληθέο ηνπ 

ζρέζεηο θαη λα δηαηεξεί ηα θίλεηξά ηνπ.   
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Αληίζηνηρα ν θ. Goleman, (2000-a: 442-443), κε ηνλ φξν «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε» 

αλαθέξεηαη: «ζηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη θαλείο ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη ησλ άιισλ, 

λα δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ρεηξίδεηαη ζσζηά ηφζν ηα ζπλαηζζήκαηα φζν θαη 

ηηο ζρέζεηο ηνπ».  

Παξφηη νη ελ ιφγσ ζεσξεηηθνί ζπλέρηζαλ ηελ επεμεξγαζία ηεο ζεσξίαο ηνπο, ν Goleman 

πξνζάξκνζε ην κνληέιν ηνπο θαηαιήγνληαο ζε κηα παξαιιαγή ε νπνία δηαθαίλεηαη πνιχ ρξήζηκε 

γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο κε πνην ηξφπν ηα κνληέια απηά ιεηηνπξγνχλ ζηε δσή ηεο εξγαζίαο. Ζ 

πξνζαξκνγή απηή πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πέληε βαζηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ηθαλφηεηεο: 

1. Σελ απηνεπίγλσζε: Να γλσξίδεη θαλείο ηη αηζζάλεηαη θάζε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο πξνηηκήζεηο σο γλψκνλα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Να θάλεη κηα 

ξεαιηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη λα έρεη έλα θαιά ηεθκεξησκέλν αίζζεκα 

απηνπεπνίζεζεο. 

2. Σελ απηνξξύζκηζε: Να ρεηξίδεηαη  ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε κάιινλ λα 

δηεπθνιχλνπλ παξά λα παξεκβαίλνπλ θαη λα εκπνδίδνπλ ηελ εθάζηνηε εξγαζία ηνπ. Να είλαη 

επζπλείδεηνο θαη λα ζπζηάδεη ην πξνζσπηθφ φθεινο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ, λα 

ζπλέξρεηαη εχθνια απφ δπζάξεζηεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο.  

3. Σα θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο: Να ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζχηεξεο πξνηηκήζεηο ηνπ γηα λα θηλεζεί 

πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ, λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο, λα πξνζπαζεί λα βειηηψλεη θαη 

λα επηκέλεη παξά ηηο απνηπρίεο θαη ηηο καηαηψζεηο.  

4. Σελ ελζπλαίζζεζε: Να θαηαιαβαίλεη  ηη αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη, λα κπνξεί λα κπαίλεη ζηε 

ζέζε ηνπο, λα θαιιηεξγεί επαθή θαη λα έρεη ζπληνληζκφ κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο.  

5. Σηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο: Να ρεηξίδεηαη θαιά ηα ζπλαηζζήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ θαη λα 

δηαβάδεη κε αθξίβεηα ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα δίθηπα. Να έρεη νκαιή αιιειεπίδξαζε, 

λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ηθαλφηεηεο γηα λα πείζεη θαη λα εγείηαη, λα δηαπξαγκαηεχεηαη θαη λα 

επηιχεη δηαθσλίεο θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε άιινπο.  

 
Ζ πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαζνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη θαλείο ψζηε λα κάζεη ηηο 

πξαθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο πέληε δηαζηάζεηο ηεο (Goleman, 
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2000-b). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα δείρλεη πφζν απφ απηφ ην δπλακηθφ ην έρεη κεηαθξάζεη ζε 

ηθαλφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία. 

Σν παξαθάησ ππφδεηγκα  δείρλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο πέληε δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο θαη ζηηο εηθνζηπέληε ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. Βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη ηα δχν πεδία ηεο πξνζσπηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο 

ζηα νπνία εκπεξηέρνληαη θαη’ αληηζηνηρία φιεο νη θαηεγνξίεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

θαη φιεο νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο απηνχ ή ν ζηνραζκφο 

πάλσ ζ’ απηφ ηφζν απφ ηνλ εγέηε ζχκβνπιν, φζν θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, βνεζάεη θαηά πνιχ 

ην έξγν ηεο επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο. 

Α.  ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ   Β.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

Α1.  Αςηοεπίγνωζη – αςηογνωζία  Β1. Ενζςναίζθηζη 

Α1.1 Δπίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ  Β1.1 Καηαλφεζε ησλ άιισλ  

Α1.2 Αθξηβήο απηναμηνιφγεζε  Β1.2 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ  

Α1.3 Απηνπεπνίζεζε    Β1.3 Δλίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ άιισλ  

       Β1.4 σζηφο ρεηξηζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο  
              
       Β1.5 Πνιηηηθή αληίιεςε  

 Α2  Αςηοππύθμιζη   Β2 Κοινωνικέρ δεξιόηηηερ 

Α2.1 Απηνέιεγρνο    Β2.1 Δπηξξνή  

Α2.2 Αμηνπηζηία    Β2.2 Δπηθνηλσλία 

Α2.3 Δπζπλεηδεζία     Β2.3 Ζγεζία 

Α2.4 Πξνζαξκνζηηθφηεηα    Β2.4 Καηαιπηηθή δξάζε  

Α2.5 Καηλνηνκία    Β2.5 Υεηξηζκφο δηαθσληψλ  

 

Α3  Κίνηηπα ζςμπεπιθοπάρ   Β2.6 Καιιηέξγεηα δεζκψλ  

Α3.1 Σάζε πξνο επίηεπμε    Β2.7 χκπξαμε θαη ζπλεξγαζία 

Α3.2 Γέζκεπζε     Β2.8 Οκαδηθέο ηθαλφηεηεο  
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Α3.3 Πξσηνβνπιία 

Α3.4 Αηζηνδνμία (Goleman, 2000-b) 

 
Ζ θ. Κνπιάθνγινπ (1998: 136) αλαθέξεη φηη ε ζεσξία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ 

Goleman (1995) έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο λνεκνζχλεο» ε νπνία 

πξνζδηνξίζηεθε απφ ηνλ E.L. Thorndike ην 1920.   Ο Thorndike φξηζε ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε 

ζαλ «ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνεί θαη λα επεξεάδεη άλδξεο θαη γπλαίθεο, αγφξηα θαη 

θνξίηζηα, λα ζπκπεξηθέξνληαη ζνθά ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο…» Μηα πην ζχγρξνλε θαη πην 

νινθιεξσκέλε άπνςε ηεο θνηλσληθήο λνεκνζχλεο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.  

 απηή ηε βάζε ν θ. Πνηακηάλνο (1995: 196), αλαθέξεη φηη ζην πιαίζην  κηαο επξχηεξεο 

ζηξαηεγηθήο, απμάλνπκε ηηο πηζαλφηεηεο γηα πεξηζζφηεξν εθιεπηπζκέλεο πξνζεγγίζεηο, αλ 

θνηηάμνπκε κέζα ζην «καχξν θνπηί» πνπ πεξηέρεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ. 

 απηή ηε βάζε πξνηείλεηαη ε αθφινπζε κέζνδνο: «Μάθε πυρ ζκέπηονηαι οι άνθπυποι, ποιερ 

απσέρ ακολοςθεί η ζκέτη ηοςρ και πυρ η ζκέτη αςηή ζςνδέεηαι με ηα ανηίζηοισα ζςναιζθήμαηα και 

ηα ζςμπεπιθοπικά ππόηςπα είηε μέζα ζηοςρ αςηομαηικούρ, αζύνειδοςρ δπόμοςρ είηε με ηη ζςνειδηηή 

λήτη αποθάζευν». 

Ο θ. Goleman αλαθέξεη έξεπλεο ζε άηνκα φπνπ νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ αθνξνχλ ην 

ζπλαίζζεκα έρνπλ ππνζηεί βιάβε. Δλψ νη θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ησλ αηφκσλ απηψλ ήηαλ 

ζνβαξά δηαηαξαγκέλεο, ελ ηνχηνηο ν δείθηεο λνεκνζχλεο θαη ε γλσζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα 

παξέκεηλαλ αλαιινίσηεο. Υσξίο πξφζβαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο γλψζε, ηα άηνκα απηά δελ 

κπνξνχζαλ λα πάξνπλ απνθάζεηο νη νπνίεο επηθαλεηαθά αθνξνχζαλ κφλν ηε ινγηθή ζθέςε.  

Ο Goleman ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη ν Αξηζηνηέιεο ήηαλ εθείλνο ν νπνίνο εξκήλεπζε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν: «Ο νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ζπκψζεη – απηφ 

είλαη εχθνιν. Αιιά λα ζπκψζεηο κε ην ζσζηφ άηνκν, ζηνλ θαηάιιειν βαζκφ, ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή γηα ην ζσζηφ ιφγν θαη κε ην ζσζηφ ηξφπν, απηφ δελ είλαη εχθνιν».  

χκθσλα κε ηελ θ. Δπηηξνπάθε (http://port-site.com/ManagementSynaisthNohmosynh2.htm  

Πξφζβαζε: 20-4/2009), ε βαζηθή δηαθνξά ηεο ζεσξίαο ηνπ Goleman απ' απηέο ηνπ Bar-on θαη 

ησλ Salovey θαη Mayer είλαη φηη ελψ ν Bar-on βιέπεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απφ ηελ 

http://port-site.com/ManagementSynaisthNohmosynh2.htm
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νπηηθή κηαο ζεσξίαο πξνζσπηθφηεηαο θαη νη Salovey θαη Mayer σο κηα ζεσξία λνεκνζχλεο, ν 

Goleman ηελ πξνηάζζεη σο ζεσξία απφδνζεο (performance).  

Δθεί αθξηβψο νθείιεηαη θαη ε επηηπρία ηεο ζεσξίαο ηνπ θαη ην γεγνλφο φηη έγηλε ηφζν δεκνθηιήο 

ζε ηφζν ζχληνκν δηάζηεκα: ζην φηη δειαδή δίδεηαη έκθαζε ζε ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη δπλαηφηεηα εθκάζεζεο θαη βειηίσζεο.  

Καηά ηνπο θ. Bradberry & Greaves (2006: 47), απηφ έρεη εμαηξεηη θφ ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

Γείθηε Ννεκνζχλεο (ΓΝ), γηαηί ν ΓΝ δελ είλαη επέιηθηνο, θαζψο είλαη θαζνξηζκέλνο απφ ηε 

γέλλεζή καο αλ δερηνχκε φηη λνεκνζχλε είλαη ε ηθαλφηεηά καο λα καζαίλνπκε θαη είλαη ε ίδηα 

ηφζν ζηα δεθαπέληε φζν θαη ζηα πελήληα καο ρξφληα.                                                                                                                                              

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε Ν είλαη κηα επέιηθηε δεμηφηεηα πνπ καζαίλεηαη εχθνια. Ζ αιήζεηα είλαη 

πσο θάπνηνη άλζξσπνη είλαη πην λνήκνλεο ζπλαηζζεκαηηθά απφ άιινπο, αιιά αθφκε θη αλ δελ 

έρνπλε γελλεζεί κε πςειή Ν, κπνξνχλε λα ηελ θαιιηεξγήζνπλε. 

Έηζη, ε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο εμήγεζε γηαηί δχν άηνκα πνπ έρνπλ ηνλ ίδην 

δείθηε λνεκνζχλεο, ελδέρεηαη λα θηάζνπλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα επηηπρίαο.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε αγγίδεη έλα ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη δηαθέξεη απφ ηε λφεζε. Γελ ππάξρεη ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηνλ  δείθηε λνεκνζχλεο (ΓΝ) 

θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Ν). Απιψο δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζχκθσλα κε ην πφζν έμππλνο είλαη θάπνηνο.  

Απηφ δηθαηνινγεί ην γεγνλφο φηη  ηα άηνκα πνπ εμαζθνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρνπλ 

ηε κνλαδηθή ηθαλφηεηα λα επηηπγράλνπλ ζε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο άιινη παζρίδνπλ λα ηα 

θαηαθέξνπλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη απηφ ην απξνζδηφξηζην «θάηη» πνπ ππάξρεη 

ζηνλ θαζέλα καο. Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθεξφκαζηε, ρεηξηδφκαζηε ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ καο ζρέζεσλ θαη παίξλνπκε πξνζσπηθέο απνθάζεηο πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

Ο θ. Cherniss Cary  (http://www.talentsmart.com/media/uploads/pdfs/eq-what-it-is.pdf   

Πξφζβαζε: 18-5-2009), ζην εηήζην ζπλέδξην ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Βηνκεραληθήο Φπρνινγίαο 

ζηελ Νέα Οξιεάλε αλαθέξζεθε ζηε κειέηε Sommerville γηα ηα φξηα ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο.  

http://www.talentsmart.com/media/uploads/pdfs/eq-what-it-is.pdf
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Δίλαη κηα έξεπλα δηάξθεηαο 40 εηψλ ζε 450 αγφξηα πνπ κεγάισζαλ ζην Sommerville ηεο  

Μαζαρνπζέηεο.  

Σα δχν ηξίηα ησλ αγνξηψλ ήηαλ απφ ηηο νηθνγέλεηεο εχπνξεο, θαη ην έλα ηξίην είρε IQ.s θάησ απφ 

90. Δληνχηνηο, ν δείθηεο λνεκνζχλεο  είρε ιίγε ζρέζε κε πφζν θαιά ηα πήγαλ ζηελ εξγαζία ή ζην 

ππφινηπν ηεο δσήο  ηνπο. Απηφ πνπ έθαλε ηε κεγαιχηεξε δηαθνξά ήηαλ νη δπλαηφηεηεο πνπ 

απφθηεζαλ ζηελ  παηδηθή ειηθία   λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ  απνγνήηεπζε, λα 

ειέγρνπλ ηηο ζπγθηλήζεηο, θαη λα ζπλεξγάδνληαη  κε άιινπο αλζξψπνπο.   

Γίλεηαη ινηπφλ ηδηαίηεξα εκθαλέο, φηη ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ην εθάζηνηε 

εξγαζηαθφ ζέκα πνπ ηίζεηαη θάζε θνξά, νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζεηο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα απαηηεί λα κπνξεί θαλείο λα πνξεπηεί κέζα απφ ζπλαηζζεκαηηθά 

ππφγεηα ξεχκαηα, αληί λα ηνπο επηηξέςεη λα ηνλ παξαζχξνπλ.  

Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη έλαο εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο. Χο ζχζηεκα 

επηθνηλσλίαο, ηα ζπλαηζζήκαηα δελ ρξεηάδνληαη ιέμεηο θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ νη ζεσξεηηθνί 

ηεο εμέιημεο πηζηεχνπλ φηη  έρνπλ παίμεη βαζηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ 

πνιχ πξηλ νη ιέμεηο γίλνπλ ην ζπκβνιηθφ εξγαιείν γηα ηνπο αλζξψπνπο. Σα θαιά ζπλαηζζήκαηα 

δηαρένληαη πην εχθνια απφ ηα άζρεκα, ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία, ηε δηθαηνζχλε, ην πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο θαη βειηηψλνπλ ηε ζπλνιηθή επίδνζε αθφκε θαη ζε επίπεδν νκάδαο.  

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ θάλεθε λα θάλνπλ ηηο δέθα θαιχηεξεο νκάδεο λα 

δηαθξίλνληαη είλαη νη εμήο: 

1. Δλζπλαίζζεζε ή δηαπξνζσπηθή θαηαλφεζε  

2. πλεξγαζία θαη εληαία πξνζπάζεηα 

3. Αλνηρηή επηθνηλσλία, ζέζε ζαθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνζδνθηψλ θαη αλνηρηή αληηκεηψπηζε 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κε ρακειή επίδνζε. 

4. Σάζε γηα βειηίσζε, έηζη ψζηε ε νκάδα λα δίλεη ζεκαζία ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε 

ηελ επίδνζε θαη λα δεηά λα κάζεη πξνθεηκέλνπ λα ηα πάεη θαιχηεξα.  

5. Απηνεπίγλσζε, ππφ ηε κνξθή ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο 

νκάδαο. 

6. Πξσηνβνπιία θαη έγθαηξε πξνεηνηκαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.  
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7. Απηνπεπνίζεζε σο νκάδα. 

8. Δπειημία ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ζπιινγηθψλ θαζεθφλησλ. 

9. Δπίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ έλλνηα ηεο αληίιεςεο ησλ αλαγθψλ άιισλ 

βαζηθψλ νκάδσλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηεο δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ πνπ έρεη λα 

πξνζθέξεη ν νξγαληζκφο.  

10. Γεκηνπξγία δεζκψλ κε άιιεο νκάδεο (Goleman, 2000-a: 244-316) 

 
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο, φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη κηα έλλνηα ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ άλζξσπν θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ.  Ζ επηθέληξσζε ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ απνθηά 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο δηαδξακαηίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν, ζε αληίζεζε κε άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα κεραλήκαηα θαη νη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο απνηεινχλ ην βαζηθφ ζπληειεζηή ηεο παξαγσγήο. ηελ πξψηε θαηεγνξία πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη «εληάζεσο εξγαζίαο» αλήθεη αζθαιψο ν ηνκέαο πγείαο θαη ηδηαίηεξα ην 

λνζνθνκείν (Σνχληαο,  2008: 191).  

χκθσλα κε ηελ θ. Επγά (2008: 20), ην ζχγρξνλν λνζνθνκείν είλαη έλα ηδηαίηεξα ζχλζεην 

ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζην ζπληνληζκφ δηαθνξεηηθψλ αιιά αιιειεμαξηψκελσλ επαγγεικαηηθψλ 

νκάδσλ νη νπνίεο, παξά ηηο δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, ηελ δηαθνξεηηθή 

εθπαίδεπζε, εμεηδίθεπζε θαη δεμηφηεηέο ηνπο, νθείινπλ λα αληηκεησπίζνπλ απφ θνηλνχ ηα 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εξγάδνληαη φκσο 

ζηα λνζνθνκεία ζηελ νπζία εξγάδνληαη ζε νξγαληζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ  ζνβαξέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε  κε άιινπ είδνπο νξγαληζκνχο.  

Όπσο αλαθέξνπλ νη Γηθαίνο θαη ζπλ, (1999: 400), νη ηδηαηηεξφηεηεο απηέο θαζνξίδνληαη: 

1. Απφ ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ηε κεγάιε επαηζζεζία πνπ ζπλνδεχνπλ θάζε πξφβιεκα 

πγείαο, θαζψο νη αλάγθεο ηνπ αηφκνπ γηα πξφιεςε ηεο αζζέλεηαο, γηα απνθαηάζηαζε, βειηίσζε ή 

δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε γηα αλάινγεο ππεξεζίεο πνπ 

ζα θαιχπηνπλ απφιπηα απηέο ηηο αλάγθεο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. 

2. Απφ ηελ θαηάζηαζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη εηνηκφηεηαο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο δηαθέξεη ξηδηθά απφ ηε ιεηηνπξγία θάζε άιινπ νξγαληζκνχ. Ζ 
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ιεηηνπξγία απηψλ ησλ κνλάδσλ είλαη ζπλερήο, φιν ην 24σξν θαη φιεο ηηο κέξεο ηνπ ρξφλνπ ρσξίο 

αλάπαπια.   

3. Απφ ηελ έληνλε θαη θαζνιηθή απαίηεζε γηα πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.  

4. Απφ ην ζπλερψο απμαλφκελν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο ην θφζηνο παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απμάλεηαη ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έρεη αλαδεηρηεί ζε 

θαζνξηζηηθή παξάκεηξν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ πγείαο. 

5. Απφ ηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο. Ζ θνηλσλία ζε θάζε επνρή έρεη ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο 

θαη απαηηήζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Απηέο νη πξνζδνθίεο 

θαη νη απαηηήζεηο δηακνξθψλνληαη φρη κφλν κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά θαη επηδεκηνινγηθά 

πξφηππα πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, αιιά θαη απφ ηηο πνιηηηθέο, πνιηηηζκηθέο, θνηλσληνινγηθέο θ.α. 

ηάζεηο θαη αμίεο πνπ επηθξαηνχλ. 

Όια ηα παξαπάλσ αθνξνχλ ην καθξνπεξηβάιινλ ην νπνίν δηακνξθψλεη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. ην επίθεληξν φκσο απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο επίζεο 

θαη ζην επίθεληξν πνπ δηθαηνινγεί ηνλ ιφγν χπαξμεο απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, ππάξρεη κηα 

αλζξψπηλε νληφηεηα, ν αζζελήο. 

Όπσο αλαθέξεη ν θ. Goleman, (1995: 237-238), ζηελ επαθή θαη  επηθνηλσλία καο κε ηνλ αζζελή 

θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δηαδξακαηίδεη θνξπθαίν ξφιν, θαζψο ζηε 

ρψξα ησλ αζζελψλ θπξηαξρνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα.  

Ο θφβνο ππάξρεη πίζσ απφ θάζε ζθέςε. Δίκαζηε  ζπλαηζζεκαηηθά επαίζζεηνη φηαλ πάζρνπκε. Ζ 

αζζέλεηα θαη ηδηαίηεξα ε ζνβαξή αζζέλεηα, αλαηξέπεη  ηελ ςεπδαίζζεζε φηη είκαζηε απξφζβιεηνη 

θαη ζέηεη ππφ αίξεζε ην αμίσκα φηη ν ηδησηηθφο καο θφζκνο είλαη αζθαιήο θαη απξφζβιεηνο, 

λνηψζνληαο  μαθληθά αδχλακνη, αβνήζεηνη θαη  επάισηνη.  

πλήζσο ην πξφβιεκα  αξρίδεη φηαλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο  παξφηη αζρνινχληαη  κε ηε 

ζσκαηηθή θξνληίδα ησλ αζζελψλ, αγλννχλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο, 

επηβεβαηψλνληαο  πνιχ ζπρλά ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε ηαηξηθή ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία πξνζδηφξηζε 

ηελ απνζηνιή ηεο σο αγσγήο ηνπ λνζήκαηνο (ηεο βηνζσκαηηθήο δηαηαξαρήο), ελψ παξέβιεςε ηνλ 

ηξφπν πνπ ν αζζελήο βηψλεη ην λφζεκα.  
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Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο ηεο απνζηνιήο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο λα δηαρεηξηζηνχλ ην λφζεκα 

είλαη απηφο πνπ θαζφξηζε ηε ζχγρξνλε δπηηθή ηαηξηθή, ελψ ην κνληέιν απηφ έγηλε γλσζηφ σο 

βιοφαηπικό μονηέλο. Σν κνληέιν απηφ νξίδεη ηελ αζζέλεηα κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν «αληηθεηκεληθφ» 

πιαίζην» κέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ βηνρεκηθψλ δεδνκέλσλ, κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ηελ θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπησκάησλ. (Επγά, ., 2008: 31)   

Σν κνληέιν απηό ζηεξίδεηαη ζε πέληε παξαδνρέο:  

Πξψηνλ φηη ην πλεχκα θαη ην ζψκα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ σο μερσξηζηέο νληφηεηεο, αξρή 

πνπ είλαη γλσζηή σο δπτζκφο ηνπ πλεχκαηνο – ζψκαηνο ηεο ηαηξηθήο.  

Γεχηεξνλ, φηη ην ζψκα κπνξεί λα «επηζθεπαζηεί» κε ηελ έλλνηα πνπ επηζθεπάδεηαη κηα κεραλή. 

Μέζσ ηεο παξαδνρήο απηήο, ε ηαηξηθή απνδέρεηαη φηη νη γηαηξνί κπνξνχλ λα δξάζνπλ σο 

κεραληθνί επηζθεπάδνληαο ηελ φπνηα δπζιεηηνπξγία.  

Σξίηνλ, θαη σο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ηα νθέιε απφ ηηο ηπρφλ  ηερλνινγηθήο θχζεσο 

παξεκβάζεηο ππεξηηκψληαη, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηελ παξαδνρή εθ κέξνπο ηεο ηαηξηθήο, ηεο 

επηηαθηηθήο αλαγθαηφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο.  

Σέηαξηνλ, ε  βηνταηξηθή είλαη αλαγσγηθή, κε ηελ έλλνηα φηη εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηα 

βηνινγηθά αίηηα ησλ αζζελεηψλ, παξαβιέπνληαο θνηλσληθνχο ή ςπρνινγηθνχο λνζνγφλνπο 

παξάγνληεο.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Nettleton (Αγξαθηψηεο,  1995: 23) απηφο ν πεξηνξηζκφο εληζρχζεθε 

απφ ηε ζεσξία ησλ «κηθξννξγαληζκψλ» θαηά ην 19
ν
 αηψλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνυπφζεζε 

γηα ηελ πξφθιεζε θάζε αζζέλεηαο είλαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο αληρλεχζηκνο παξάγνληαο, ν 

ιεγφκελνο «παζνγφλνο νξγαληζκφο».  

Σν βηνταηξηθφ κνληέιν θαη ε εγθαζίδξπζή ηνπ σο θχξην ζεξαπεπηηθφ κνληέιν ηνπιάρηζηνλ ζηα 

πξφηππα ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ, δηαρψξηζε ζρεδφλ ηέιεηα ηνλ άλζξσπν αζζελή απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ.  

Σν λα είλαη φκσο  θαλείο αζζελήο ζε λνζνθνκείν (Goleman, D., 1995: 238) κπνξεί λα είλαη κηα 

ηξνκεξά κνλαρηθή θαη  απειπηζκέλε εκπεηξία. Γηα ηνλ αζζελή, θάζε ζπλάληεζε κε ηνλ 
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λνζειεπηή ή ηνλ γηαηξφ κπνξεί λα είλαη κηα επθαηξία είηε γηα κηα θαζεζπραζηηθή πιεξνθνξία, 

γηα παξεγνξηά θαη ελζάξξπλζε, είηε αλ ηε ρεηξηζηνχλ άζηνρα, λα είλαη κηα πξφθιεζε ζηελ 

απειπηζία, θαζψο  πνιχ ζπρλά νη ζεξάπνληεο είηε δελ πξνζέρνπλ είηε αδηαθνξνχλ γηα ηε 

δπζηπρία ηνπ αζζελνχο.  

Μέζα ζηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο πεξίζαιςεο πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

θαίλεηαη λα ζπληνλίδεηαη απφ νηθνλνκηθνχο ζπκβνχινπο θαη ινγηζηέο, ηα πξάγκαηα πεγαίλνπλ 

απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν, θαζψο κεηψλνληαη αθελφο ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία, αιιά  θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε  πνπ δεκηνπξγνχλ αμία ζηνπο νξγαληζκνχο πγείαο.  

Ζ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία, ε βαζηθή αλζξψπηλε επαθή θαη ε θαζεκεξηλή ελεκέξσζε θαη 

πιεξνθφξεζε ησλ αζζελψλ απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο νκαιήο πξνζαξκνγήο  ησλ αζζελψλ 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ζπκβάιινπλ ζην κέγηζην ζηελ ζεηηθή έθβαζε ηεο λφζνπ. 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο  πξέπεη λα ζεσξνχλ δεδνκέλν φηη ν άλζξσπνο έρεη ζπλήζσο κηα πνιχ 

αζαθή ελεκέξσζε γηα ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη ηνχην δηφηη ηα δηάθνξα θαηλφκελα ή 

γεγνλφηα, δελ ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςε κε εληαίν θαη νκνηφκνξθν ηξφπν, γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο. πλέπεηα απηνχ είλαη νη άλζξσπνη, λα αληηιακβάλνληαη ηα ίδηα θαηλφκελα κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν δίλνληάο ηα δηαθνξεηηθέο εξκελείεο (Φαλαξηψηεο, Π., 1996: 27).  

χκθσλα κε ηνπο θ. Παπαδάηνπ θαη Αλαγλσζηφπνπιν (1999: 113), αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πιεξνθφξεζε ηνπ γηαηξνχ, ηφζν ν άξξσζηνο φζν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο εξκελεχνπλ κε 

έλαλ ππνθεηκεληθφ ηξφπν ηελ αξξψζηηα, επεξεαδφκελνη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο, 

πξνθαηαιήςεηο θαη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο πνπ πηζαλψο είραλ ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

νξγαληθή δηαηαξαρή.  

πρλά ην άγρνο πνπ βηψλνπλ κε ηελ αλαγγειία ηεο δηάγλσζεο δελ ηνπο επηηξέπεη λα αθνκνηψζνπλ 

ηελ πιεξνθφξεζε πνπ δέρνληαη, κε απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη ε θαηαλφεζή ηεο. Άιινηε 

πάιη, ηελ θαηαλφεζε δπζρεξαίλεη ην ίδην ην πξνζσπηθφ πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί αθαηαλφεηνπο ή 

δπζλφεηνπο ηαηξηθνχο φξνπο, πνπ απνθεχγεη λα πιεξνθνξεζεί θαη δελ δηαζέηεη ην ρξφλν γηα λα 

απαληήζεη ζηηο απνξίεο, απνζαθελίδνληαο ελδερφκελεο παξεξκελείεο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ηφζν 

απφ ηνλ άξξσζην, φζν θαη απφ ηνπο άκεζνπο ζπγγελείο ηνπο. 
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Απφ ηε κεξηά ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηαλφεζεο απαηηεί ηε θξνληίδα θαη ηε ζπγθέληξσζε. (Verderber, R., 1996: 60)  Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε πνπ δίλνπκε είλαη άκεζα ζρεηηθή κε ην πφζν λνηαδφκαζηε γηα ηνλ 

άλζξσπν. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη λα έρνπκε κηα βαζηά, πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο έηζη ψζηε λα ηνπο δείρλνπκε / εθθξάδνπκε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε.  

Ζ θξνληίδα απιψο ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα λα βάινπκε ηνπο εαπηνχο καο ζηε  ζέζε ηνπ άιινπ. Να 

έρνπκε δειαδή ή λα εμαζθήζνπκε ηελ  ελζπλαίζζεζε πνπ ζχκθσλα κε ηνλ θ. Μπνπξαληά (2002-

a: 507), είλαη ε ηθαλφηεηα λα αληηιακβαλφκαζηε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ θαη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε αλάινγα.  

Όπσο επηζεκαίλνπλ νη θ. Di Matteo &, Martin (2006: 159), κέζσ  ηεο  ελζπλαίζζεζεο, έλαο 

άλζξσπνο «δεη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζηε δσή ελφο άιινπ αηφκνπ», ππεηζέξρεηαη ζηνλ 

πξνζσπηθφ αληηιεπηηθφ θφζκν ηνπ θαη βιέπεη ηα γεγνλφηα κε ηα κάηηα ηνπ. Ζ ελζπλαίζζεζε 

πξνυπνζέηεη ηελ απνθπγή άζθεζεο θξηηηθήο ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ θαη ηελ πξνζπάζεηα 

πιήξνπο θαηαλφεζεο φισλ φζσλ βηψλεη ηδσκέλα κέζα απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία.  

ήκεξα ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ε 

ελζπλαίζζεζε θαη νη επηκέξνπο αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο πνπ ζπλεπάγεηαη.  

Όπσο αλαθέξνπλ νη θ. Montana & Charmov (2002: 616), νη αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο, ζε αληίζεζε 

κε ηηο κεραληθέο ή  ηερληθέο  δεμηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε κεραλήκαηα, είλαη δεκνθηιήο φξνο 

πνπ εθθξάδεη κηα νκάδα δεμηνηήησλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζεσξείηαη ελ γέλεη φηη 

ζπλδέεηαη κε ηελ επηηπρία ηνπ ζηειέρνπο.  

Απηέο νη δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, γλψζε θαη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

κεζφδσλ ππνθίλεζεο, δπλαηφηεηα νξηζκνχ ζηφρσλ θαη δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο.  

Καηά ηνπο θ. Swansburg & Swansburg (1999: 531), ε ππνθίλεζε είλαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή 

δηαδηθαζία. Πεξηζζφηεξν είλαη ςπρνινγηθή, παξά ινγηθή. Ο κάλαηδεξ κηαο ππεξεζίαο πγείαο 

πξέπεη πξψηα λα κάζεη πψο ζέιεη λα λνηψζεη έλαο επαγγεικαηίαο πγείαο θαη κεηά λα ηνλ βνεζήζεη 

λα ρξεζηκνπνηεί ηα εξγαιεία πνπ ζα  ελζαξξχλνπλ ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  
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Οη άλζξσπνη φκσο είλαη δηαθνξεηηθνί. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαξσηεζεί θαλείο πψο νη 

δηαθνξέο κεηαμχ αηφκσλ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή ηνπο ζηελ εξγαζία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

αληινχλ απφ απηήλ. 

χκθσλα κε ηνλ θ. Υπηήξε (1996: 70-72), ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε, δεκηνπξγνχλ δηαθνξέο ζηε κειέηε ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαη  αλήθνπλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είλαη: ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά επάξθεηαο θαη ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη νη 

αμίεο, νη ζηάζεηο θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ.  

Ζ ππνθίλεζε γηα εξγαζία είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά 

γηα λα πεξηγξάςεη θαλείο ηηο δπλάκεηο πνπ σζνχλ έλα άηνκν θαη νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ην 

επίπεδν, ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ επηκνλή ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απηφ θαηαβάιιεη ζηελ εξγαζία 

ηνπ.                                                                                                                                                     

Ζ πξνζπάζεηα καδί κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε, πξνιέγνπλ 

φηη ζα αθνινπζήζεη απφδνζε. Έλαο άλζξσπνο κε ηζρπξή ππνθίλεζε είλαη έλα άηνκν πνπ 

θαηαβάιιεη νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα ζηελ εξγαζία ηνπ. Αληίζεηα έλαο άλζξσπνο κε ρακειή 

ππνθίλεζε είλαη έλα άηνκν πνπ θαηαβάιιεη ειάρηζηε πξνζπάζεηα ζηελ εξγαζία ηνπ.  

Όπσο αλαθέξνπλ νη θ. θνπιάο θαη Οηθνλνκάθε (1998: 175), «είλαη αλάγθε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, φηη ε ηθαλνπνηεηηθή 

ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο πάλσ ζηε δνπιεηά, είλαη απαξαίηεηεο αιιά 

φρη επαξθείο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνθίλεζή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ δεκηνπξγηθά ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Υξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ψζηε λα κπνξέζνπλ νη εξγαδφκελνη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ (αλάγθεο θνηλσληθέο, ηνπ «εγψ», ηεο 

απηννινθιήξσζεο) θη απηφ ζεκαίλεη ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ, ζπκκεηνρή 

ζηηο δηαδηθαζίεο απφ ηηο νπνίεο βγαίλνπλ νη απνθάζεηο θαη παξνρή επθαηξίαο λα αμηνπνηήζνπλ ηα 

δεκηνπξγηθά ηνπο ηαιέληα, λα κνξθσζνχλ πεξηζζφηεξν θαη λα πξνζθέξνπλ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. 
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ην πιαίζην απηφ πξνηείλνπλ νη ίδηνη ηνπο εμήο απαξαίηεηνπο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε, 

παξάγνληεο ππνθίλεζεο, νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ν θαζέλαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαγθψλ: 

 εβαζκφο ζηε κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ    (Αζθάιεηα) 

 Δλδηαθέξνπζα εξγαζία      (Δγψ) 

 Ηθαλνπνηεηηθνί κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα     (Φπζηθή)  

 πκπαξάζηαζε ζε αηνκηθά πξνβιήκαηα    (Αζθάιεηα – θνηλσληθή) 

 Καιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο     (Αζθάιεηα) 

 Πξναγσγή θαη αλάπηπμε ζην πιαίζην ηεο δνπιεηάο   (Δγψ) 

 Δπθαηξία γηα απηνκφξθσζε θαη θνηλσληθή πξνζθνξά   (Απηννινθιήξσζε)  

 Πιήξεο αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ   (Δγψ) 

 Αίζζεκα αζθάιεηαο πσο δελ ζ απνιπζνχλ    (Αζθάιεηα) 

 Αίζζεκα ζπκκεηνρήο ζηηο ιεηηνπξγίεο     (Κνηλσληθή – Δγψ) 

 

Χζηφζν, αθφκε θαη έλα άηνκν πνπ ηα πξνζσπηθά  ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ηαηξηάδνπλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο θαη πνπ ππνθηλείηαη ηζρπξά, κπνξεί παξφια απηά λα κελ επηηειεί 

ζεκαληηθφ έξγν επεηδή ε νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε είλαη αλεπαξθήο.  

Ζ εμήγεζε απηή απνηειεί κέξνο ηεο απάληεζεο ζην εξψηεκα γηαηί  νη άλζξσπνη δελ δίλνπλ απηφ 

πνπ κπνξνχλ. Πνιχ ζπρλά, νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί αληηιακβάλνληαη ηνπο αλζξψπνπο 

σο έλα θφζηνο θαη έλα πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα. πκπεξηθέξνληαη κε θαρππνςία, ηνπο 

επηβάιινπλ απζηεξνχο γξαθεηνθξαηηθνχο θαλνληζκνχο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ζηελή επνπηεία απφ 

πξντζηακέλνπο θαη απαηηνχλ ζπκκφξθσζε ζ απηά.  

Έηζη πεξηνξίδνπλ ηε ζρέζε ηνπο ζε έλα «λνκηθφ ζπκβφιαην», ην νπνίν πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλε 

ακνηβή γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ίζσο ζπγθεθξηκέλεο επηδφζεηο. Σν πεξηβάιινλ πνπ 

δεκηνπξγείηαη είλαη αζθπθηηθφ θαζψο πεξηνξίδεη ηελ απηνλνκία ζθέςεο θαη δξάζεο θαη 

θαηαζηξέθεη ηε δηάζεζε γηα απφδνζε θαη ζπλερή βειηίσζε.  

ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ηα αηζζήκαηα θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αλάινγεο. 

Αηζζάλνληαη φηη ε επηρείξεζε δελ ηνπο εκπηζηεχεηαη, φηη   ηνπο ζεσξεί έλα πεξηνξηζηηθφ 
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παξάγνληα, φηη ηνπο βιέπεη αληαγσληζηηθά θαη θαηά ζπλέπεηα νη ζηάζεηο ηνπο είλαη ε έιιεηςε 

δηάζεζεο γηα αλάιεςε επζπλψλ, γηα πξσηνβνπιίεο, γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη δέζκεπζε, ελψ ζε 

θακία πεξίπησζε δελ αηζζάλνληαη εζσηεξηθή παξαθίλεζε θαη ηζρπξή ζέιεζε λα δψζνπλ ηνλ 

θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ, ηηο ηδέεο, ην πάζνο, ην κεξάθη, ηνλ ελζνπζηαζκφ, ην κπαιφ, ηελ θαξδηά θαη 

ηελ ςπρή ηνπο. Δίλαη φκσο απηά πνπ απαηηνχληαη γηα λα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα θηάζνπλ ζηηο κέγηζηεο δπλαηέο επηδφζεηο (Μπνπξαληάο, Γ., 2005: 70). 

Οη θαιέο δηαζέζεηο απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο φηαλ ππάξρνπλ νκάδεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, φπνηε νη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπγθξνχζεηο απνδπλακψλνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ ελέξγεηα 

απφ ην θνηλφ έξγν, ε απφδνζε ηεο νκάδαο ζεκεηψλεη θάκςε.  

Οη αμηνινγεηέο ηεο επίδνζεο ζα πξέπεη λα ιαβαίλνπλ ππφςε ηνπο φηη πνιιέο θνξέο ε θαθή 

επίδνζε ησλ πθηζηακέλσλ, δελ απνηειεί παξά κηα απφδνζε αηηίσλ, κε φια ηα πξνβιήκαηα 

γλσζηηθήο κεξνιεςίαο πνπ ζπλεπάγεηαη. Ζ απφθξηζε ηνπ αμηνινγεηή, ην πψο ζα αληηδξάζεη εθεί 

πνπ βιέπεη θαθή απφδνζε, ζα είλαη αλάινγε κε ηελ αηηηνιφγεζε πνπ ζα θάλεη γηα ηελ θαθή 

απφδνζε.  

Μηα θαθή επίδνζε ή κηα απνηπρία ηνπ πθηζηακέλνπ κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα απνδνζεί ζε 

εζσηεξηθά πξνο απηφλ αίηηα (π.ρ. αληθαλφηεηα, ακέιεηα) ή ζε εμσηεξηθά αίηηα (π.ρ. ηχρε, 

θαηάζηαζε αγνξάο θιπ). Σν ίδην γεγνλφο αλάινγα κε ηελ αηηηνιφγεζε πνπ ηνπ έγηλε, ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ηνλ αμηνινγεηή (Κάληαο, Α., 2008: 173).  

Πνηα φκσο είλαη ε δεκηνπξγηθή πεγή έκπλεπζεο θαη ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε έλαλ εξγαζηαθφ 

ρψξν; 

Ζ απάληεζε είλαη ε νπζηαζηηθή εγεζία. Ζ επίδξαζε ηεο νπζηαζηηθήο εγεζίαο εθηείλεηαη πέξα απφ 

ηε βεβαηφηεηα φηη έλα έξγν εθηειέζηεθε ζσζηά. Οη κεγάινη εγέηεο καο θηλεηνπνηνχλ. Ξππλνχλ 

κέζα καο ην πάζνο θαη ελεξγνπνηνχλ ηνλ θαιχηεξφ καο εαπηφ. Όηαλ πξνζπαζνχκε λα εμεγήζνπκε 

γηαηί αζθνχλ ηέηνηα επίδξαζε επάλσ καο, αλαθεξφκαζηε ζε ζηξαηεγηθή, φξακα ή κεγάια 

ηδαληθά. Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη πνιχ πην απιή: νη κεγάινη εγέηεο κηινχλ ζην ζπλαίζζεκά 

καο (Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. 2002: 23-35). 
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Ο θ. Maxwell John (2000: 53)  αλαθέξεη φηη «ε επηηπρία ηνπ εγέηε φηη θη αλ επηδηψθεη, εμαξηάηαη 

φρη απφ ην ηη θάλεη αιιά απφ ην πψο ην θάλεη. Αλ ν εγέηεο δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κηιά ζην 

ζπλαίζζεκα ησλ αλζξψπσλ, δελ ζα έρεη ηελ επηζπκεηή απφδνζε». 

Ζ εγεζία ζα κπνξνχζε ινηπφλ λα νξηζζεί ζαλ ε δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο κηαο 

κηθξήο ή κεγάιεο, ηππηθήο ή άηππεο νκάδαο αλζξψπσλ απφ έλα άηνκν (εγέηε) κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε εζεινληηθά, πξφζπκα θαη κε ηελ θαηάιιειε ζπλεξγαζία λα πξνζπαζνχλ λα πινπνηήζνπλ 

ζηφρνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο, κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Μπνπξαληάο, Γ., 2002-b: 199). 

Αληίζηνηρα, θαηά ηελ θ. Νηθιή (2008: 9), ε ιέμε «δηνίθεζε» πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα δηνηθψ θαη 

ζεκαίλεη κεξηκλψ γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ «νίθνπ» δειαδή ηεο νηθνγέλεηαο. Ο φξνο «νηθνγέλεηα» 

εθιακβάλεηαη θπζηθά κε ηελ επξχηαηε έλλνηα θαη ζεκαίλεη θάζε ζχλνιν αλζξψπσλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ππάξρνπλ πνηθηιφκνξθνη δεζκνί θαηά ηξφπνλ ψζηε λα απνηεινχλ νκάδα.  

Ζ δηνίθεζε ζπλεπψο είλαη ε θξνληίδα πνπ θαηαβάιιεη θάπνηνο (Γηνηθεηήο – Manager), γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, απφ ηελ χπαξμε ηεο αλζξψπηλεο νκάδαο θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ επηδίσμε  ζθνπψλ, πξνο φθεινο θαζελφο εθ ησλ κειψλ  ηεο. Σν θαζαπηφ 

δηνηθεηηθφ έξγν ζπλίζηαηαη ζηελ αλαδήηεζε, ηελ επηινγή θαη ζπζηεκαηνπνίεζε κεζφδσλ 

απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ πάζεο θχζεσο δπλαηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ησλ 

κέζσλ πνπ απηή έρεη ζηε δηάζεζή ηεο. 

Ζ εγεζία φπσο έρεη πξνζδηνξηζηεί ε έλλνηά ηεο, δελ ηαπηίδεηαη κε ην κάλαηδκελη. Καηά ζπλέπεηα 

έλα δηνηθεηηθφ ζηέιερνο δελ είλαη εμ νξηζκνχ εγέηεο. Δπίζεο ε εγεηηθή ιεηηνπξγία δελ ηαπηίδεηαη 

κε  ηε ζεζκηθή έλλνηα ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο (Μπνπξαληάο, Γ., 2002-b: 200). 

Χζηφζν, ν Gardner ππνζηεξίδεη φηη νη πξψηεο ηάμεσο κάλαηδεξ είλαη ζπλήζσο θαη πξψηεο ηάμεσο 

εγέηεο. Οη εγέηεο θαη νη εγέηεο κάλαηδεξ μερσξίδνπλ απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο κάλαηδεξ ζε έμη 

ζεκεία: 

1. θέθηνληαη καθξφπλνα, πέξα απφ ηηο θαζεκεξηλέο θξίζεηο, πέξα απφ ηηο ηξηκεληαίεο 

αλαθνξέο, πέξα απφ ηνλ νξίδνληα.  
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2. Βιέπνπλ πέξα απφ ηε κνλάδα πνπ δηεπζχλνπλ θαη ζπιιακβάλνπλ ηε ζρέζε ηεο κε ηα 

επξχηεξα γεγνλφηα.  

3. Πξνζεγγίδνπλ θαη επεξεάδνπλ νπαδνχο πέξα ησλ νξίσλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο.  

4. Γίλνπλ πνιχ κεγάιε έκθαζε ζε κε απηά πξάγκαηα φπσο ην φξακα, νη αμίεο θαη ηα θίλεηξα 

θαη αληηιακβάλνληαη κε ηε δηαίζζεζή ηνπο ηα κε ινγηθά θαη ππνζπλείδεηα ζηνηρεία ζηελ 

αιιειεπίδξαζε εγέηε – νπαδνχ. 

5. Γηαζέηνπλ ηελ πνιηηηθή δεμηφηεηα λα ρεηξίδνληαη ηηο αιιεινζπγθξνπφκελεο απαηηήζεηο ησλ 

δηαθφξσλ νπαδψλ. 

θέθηνληαη κε ζηφρν ηελ αλαλέσζε. Ο ζπλεζηζκέλνο κάλαηδεξ ηείλεη λα απνδερηεί ηεο δνκή θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο φπσο απηέο είλαη. Ο εγέηεο ή ν εγέηεο – κάλαηδεξ αλαδεηεί αλαζεψξεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηεο δνκήο πνπ απαηηείηαη απφ ηε δηαξθψο κεηαβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα.  

Ο θ. ηνπξλάξαο ( http://www.iobe.gr/media/neaiobe/Hgetis.pdf   Πξφζβαζε: 5-4-2010) , ζηελ 

εηζήγεζή ηνπ ζηελ εκεξίδα πνπ ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Γηνηθήζεσο 

Δπηρεηξήζεσλ θαη ην Business Week ζην Μέγαξν Μνπζηθήο ην 2008 κε ζέκα «Expression of 

Leadership», εξκελεχνληαο ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο αλαθέξεη: «ήκεξα ην λα εγείζαη ζεκαίλεη λα 

εκπλέεηο θαη λα θηλεηνπνηείο.  

Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα θεξδίδεηο ηελ εκπηζηνζχλε. Με ηε ζεηξά ηνπ απηφ απαηηεί 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, εληηκφηεηα, εξγαηηθφηεηα, παηδεία, γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

εμππλάδα, επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, φξακα, ηθαλφηεηα νξγάλσζεο θαη απνθέληξσζεο. Καηά ηε 

γλψκε κνπ ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο βαζηά αλζξψπηλεο 

ηδηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ή δελ δηαζέηεη θάπνηνο, πνπ ηνλ θάλνπλ λα εκπλέεη, λα θηλεηνπνηεί, λα 

θεξδίδεη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ηελ εκπηζηνζχλε».  

Οη  βαζηθέο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ηα εγεηηθά ζηειέρε απφ ηα απιά δηνηθεηηθά 

ζηειέρε παξνπζηάδνληαη γιαθπξά απφ ηνπο θ. Σδσξηδάθε θαη Σδσξηδάθε (2007:  275) θαη είλαη 

νη εμήο: 

 

 

http://www.iobe.gr/media/neaiobe/Hgetis.pdf
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Πίνακαρ 1: Ηγεηικό - απλό διοικηηικό ζηέλεσορ 

ΗΓΕΣΘΚΟ ΣΕΛΕΥΟ ΑΠΛΟ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟ ΣΕΛΕΥΟ 

Δίλαη θαζνδεγεηηθφο θαη έρεη ζεηηθή 

επίδξαζε ζηνπο άιινπο, είλαη δηαζέζηκνο ζε 

φινπο, ιχλεη πξνβιήκαηα, δίλεη ζπκβνπιέο 

θαη έρεη κεηαδνηηθφ ελζνπζηαζκφ  

θέπηεηαη κφλν γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ νθέιε, ηε ζέζε ηνπ 

θαη ηη γλψκε ζα δεκηνπξγήζεη ζηνπο άιινπο 

Αηζζάλεηαη άλεηα κε φιν ην πξνζσπηθφ Γελ αηζζάλεηαη άλεηα φηαλ βξίζθεηαη κε ηνπο άιινπο. 

Φηάλεη λσξίο θαη θεχγεη αξγά Φηάλεη αξγά θαη θεχγεη ζηελ θαζνξηζκέλε ψξα 

Δίλαη θαιφο αθξναηήο Δίλαη θαιφο νκηιεηήο 

Δίλαη δίθαηνο Δίλαη δίθαηνο ζηνπο αλσηέξνπο ηνπ αιιά εθκεηαιιεχεηαη 

ηνπο ππφινηπνπο  

Απνθαζηζηηθφο Αλαζέηεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε επηηξνπέο θαη 

ζπκβνχινπο 

Σαπεηλφο Μαηαηφδνμνο 

Αληηκεησπίδεη ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο Απνθεχγεη ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο κε επηδεμηφηεηα 

Δπίκνλνο Δπηκέλεη κφλν ζε φηη αθνξά ηνλ εαπηφ ηνπ 

Απινπνηεί ηηο θαηαζηάζεηο  Πεξηπιέθεη ηηο θαηαζηάζεηο 

Αλεθηηθφο ζε δηαθσλίεο Γελ αλέρεηαη δηαθσλίεο 

Γλσξίδεη ηα νλφκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ Γελ πξνζπαζεί λα ζπκάηαη ηα νλφκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

Κάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία Αζρνιείηαη κφλν κε ηελ εξγαζία ηεο ζέζεο ηνπ 

Δκπηζηεχεηαη ηνπο αλζξψπνπο Έρεη εκπηζηνζχλε κφλν ζε έγγξαθα ζηνηρεία 

Δπηδηψθεη αλσλπκία γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

δεκνζηφηεηα γηα ηνλ νξγαληζκφ 

Πξνβάιιεη πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ιηγφηεξν ηνλ 

νξγαληζκφ 

Αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο ηνπ Βξίζθεη εμηιαζηήξηα ζχκαηα 

Αλαγλσξίδεη ηελ εξγαζία ησλ άιισλ Οηθεηνπνηείηαη ηελ εξγαζία ησλ άιισλ θαη παξαπνλείηαη 

πσο δελ έρεη θαινχο ζπλεξγάηεο 

Πξνηηκά ηελ «πξφζσπν κε πξφζσπν» 

ζπδήηεζε 

Πξνηηκά ηα ππνκλήκαηα θαη ηηο καθξνζθειείο εθζέζεηο 

Δπζχο Πνλεξφο θαη ειηζζφκελνο 

ηαζεξφο θαη αμηφπηζηνο Αζηαζήο 

Παξαδέρεηαη ηα ιάζε ηνπ. Γίλεη θνπξάγην 

ζηνπο άιινπο φηαλ δέρνληαη ηα ιάζε ηνπο 

Αιάλζαζηνο, θαηεγνξεί ηνπο άιινπο πσο θάλνπλ ιάζε 

Αλνηθηφο Μπζηηθνπαζήο 

Γεκηνπξγεί ζηειέρε κέζα ζηελ επηρείξεζε Δξεπλά γηα ζηειέρε εθηφο ηεο επηρείξεζεο 

Σεξεί ηηο ππνζρέζεηο ηνπ Γελ ηεξεί ηηο ππνζρέζεηο ηνπ 

Απιή επίπισζε θαη δηαθφζκεζε ζην 

γξαθείν ηνπ 

Πνιπηειέο γξαθείν θαη δηαθφζκεζε 

Γη απηφλ ν νξγαληζκφο  είλαη ην παλ θέθηεηαη κφλν ηνλ εαπηφ ηνπ 
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Γηαθαίλεηαη ινηπφλ φηη ε εγεζία είλαη κηα θνηλσληθή ζπλαιιαγή ζηελ νπνία έλα άηνκν επεξεάδεη 

άιια. Σα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ εμνπζία δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εγεζία. 

Μάιινλ ηα απνηειεζκαηηθά άηνκα πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο εμνπζίαο ζπλδπάδνπλ ηελ εμνπζία θαη 

ηελ εγεζία γηα λα βνεζήζνπλ έλαλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ (Swansburg, R., 

Swansburg, R,.  1999: 513). 

Όπσο ην κάλαηδκελη γεληθφηεξα έηζη θαη ε εγεζία απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, φπνπ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο, φπσο ήδε ηνλίζηεθε, είλαη θαζνξηζηηθφο σο 

πξνο ην παξαγφκελν πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. 

Ζ θξηζηκφηεηα ηεο εγεζίαο ζηε δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο δελ νθείιεηαη κφλν ζην γεγνλφο 

φηη απηέο είλαη ρψξνη εληάζεσο εξγαζίαο, αιιά θαη ζην φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιππινθφηεηα 

θαη επκεηαβιεηφηεηα. Πάλσ απ φια φκσο επεηδή δηαρεηξίδνληαη ηελ πγεία ησλ πειαηψλ ηνπο πνπ 

είλαη θαη ην πιένλ πνιχηηκν αγαζφ ηνπο.  

Ηδηαίηεξα ζην λνζνθνκείν, πνπ έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο κεγάινπ θαη ζχλζεηνπ 

νξγαληζκνχ θαη πνπ απαζρνιεί πξνζσπηθφ δεθάδσλ δηαθνξεηηθψλ επαγγεικάησλ, απαηηείηαη ε 

χπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία φρη κφλν απνηειεζκαηηθήο αιιά θαη εκπλεπζκέλεο εγεζίαο, ψζηε λα 

αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νη αλάγθεο ησλ αζζελψλ, λα  επηιχνληαη νη 

ζπρλέο αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο επαγγεικαηηψλ, λα ηθαλνπνηνχληαη ηα επαγγεικαηηθά 

ηνπο αηηήκαηα, πνπ ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζπρλά ηίζεληαη κε επηηαθηηθφ ηξφπν, θαη ηαπηφρξνλα 

λα αζθείηαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζ έλα νινέλα θαη πην πεξηνξηζηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

(Σνχληαο, Γ,. 2008: 207). 

Σα λνζνθνκεία παξά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, σο νξγαληζκνί εκθαλίδνπλ πνιιέο 

νκνηφηεηεο θαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε άιινπο νξγαληζκνχο. Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ είλαη ε αιιειεμάξηεζε, φπνπ θαλέλαο δελ έρεη πιήξε απηνλνκία, φπνπ νη 

πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη είλαη «δεκέλνη» κε πνιινχο άιινπο κέζσ ησλ εξγαζηαθψλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, ηεο ηερλνινγίαο, ησλ ζπζηεκάησλ κάλαηδκελη θαη ηεο ηεξαξρίαο.  

Οη δεζκνί απηνί απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε πξφθιεζε φηαλ νη νξγαληζκνί επηρεηξνχλ λα αιιάμνπλ. 

Αλ δελ ελαξκνληζηνχλ πνιιά άηνκα θαη δελ ζπλδπάζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε, ζα πξνθιεζεί αλαζηάησζε θαη ζχγρπζε. Γηα ηα αλψηεξα ζηειέρε πνπ δηαζέηνπλ 
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πνιχ ζεκαληηθή κφξθσζε ζε ζέκαηα κάλαηδκελη θαη πνιχ ιίγε ζε ζέκαηα εγεζίαο, απηφ πνπ 

πξέπεη λα θάλνπλ ζσζηά  δελ είλαη λα νξγαλψζνπλ άηνκα, αιιά λα ηα «επζπγξακκίζνπλ» θαη λα 

ηα ελαξκνλίζνπλ.  

Ζ ελαξκφληζε θαη ε επζπγξάκκηζε είλαη πεξηζζφηεξν κηα πξφθιεζε πνπ αθνξά ηελ επηθνηλσλία, 

παξά έλα πξφβιεκα ζρεδηαζκνχ. Ζ ελαξκφληζε πξνυπνζέηεη πάληα ηε ζπδήηεζε κε πνιχ 

πεξηζζφηεξα άηνκα  απ φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο νξγάλσζεο. Ο πιεζπζκφο – ζηφρνο είλαη φινη νη 

ππάιιεινη αλεμάξηεηα ηνπ ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ, αιιά αθφκε θαη νη πειάηεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Καηά ηνλ θ. Kotter John (Harvard Business Rewiew: 50), ε πξνζπάζεηα λα θάλνπκε ηα άηνκα λα 

θαηαιάβνπλ έλα φξακα γηα έλα ελαιιαθηηθφ κέιινλ είλαη παξάιιεια θαη κηα επηθνηλσληαθή 

πξφθιεζε εληειψο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο απφ εθείλε ηεο νξγάλσζήο ηνπο ψζηε λα πινπνηήζνπλ 

έλα βξαρππξφζεζκν ζρέδην.  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ εγεηψλ είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαζψο θαη ζηε 

δεκηνπξγία ζεηηθήο ζηάζεο ησλ ππαιιήισλ απέλαληη ζηελ αιιαγή (Voola, Carlson & West, 

2004).                                                                                                                                                 

χκθσλα κε ηνλ θ. Locke (2005), νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαίλεηαη λα βαζίδνληαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ε απηνπεπνίζεζε, ε απηνεθηίκεζε, ν εζηθφο ραξαθηήξαο, ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε επειημία, ε θαηλνηνκία, ε αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο,  ν ρεηξηζκφο ησ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ε αληηθεηκεληθή απηνθξηηηθή     

Οη θ. Bennis θαη  Chen ζεσξνχλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ππεχζπλε θαηά 85 – 90 

% γηα ηελ επηηπρία ησλ εγεηψλ (Connell &Travaglione, 2004)  

Γη απηφ ην ιφγν νη νξγαλψζεηο ζεσξνχλ πνιχηηκα ηα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηελ πξφζιεςε, πξναγσγή θαη αλάπηπμε ησλ εγεηψλ ηνπο (Mandell & Pherwani, 

2003). 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δελ θάλεη κφλν ηνπο εγέηεο θάζε βαζκίδαο επθπείο θαη 

απνηειεζκαηηθνχο αιιά «ρηίδεη» θαη ζπλαηζζεκαηηθά «επθπείο» νξγαληζκνχο, ζηνπο νπνίνπο νη 
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άλζξσπνη εξγάδνληαη ζε κηα αηκφζθαηξα νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη ζέινπλ λα δψζνπλ ηνλ 

θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ.  

Άιισζηε, πνηα είλαη ε πξφθιεζε γηα ηελ εγεζία ζήκεξα; Δίλαη ην πψο νη εγέηεο κπνξνχλ λα 

θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο άιινπο ψζηε λα ζέινπλ λα θάλνπλ εμαηξεηηθά πξάγκαηα κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ. Καη απηφ λα ην πεηπραίλνπλ ρξεζηκνπνηψληαο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο λα 

κεηακνξθψλνπλ ηηο αμίεο ζε δξάζε, ην φξακα ζε πξαγκαηηθφηεηα, ηα εκπφδηα ζε θαηλνηνκία, ηελ 

απνκφλσζε ζε αιιειεγγχε, ηνπο θηλδχλνπο ζε αληακνηβέο.  

Ο θ. Daniel  Goleman έθαλε ιφγν γηα έμη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο (ζηπι) εγεζίαο, πνπ ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο 

ζηελ εξγαζηαθή απφδνζε θαη ην θιίκα ηνπ νξγαληζκνχ. Οη ηχπνη απηνί είλαη:  

 Ο θαηαπηεζηηθφο (coercive). Σν ζηπι κε κηα ιέμε ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί ζην: «θάληε φηη 

ζαο ιέσ» 

 Ο νξακαηηζηήο (visionary). Με κηα ιέμε ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί ζηε θξάζε: 

«αθνινπζείζηε κε…» 

 Ο αλζξσπηζηηθφο (affiliative). Σν κφην ελφο ηέηνηνπ εγέηε είλαη: «νη άλζξσπνη είλαη πάλσ απ 

φια».  

 Ο δεκνθξαηηθφο (democratic). Υξεηάδεηαη λα ππάξμεη θνηλή ζπλαίλεζε ή λα εηζαθνπζηεί ε 

γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Ο θαζνδεγεηηθφο (pacesetting). Σν ζηπι ζπλνςίδεηαη ζηε θξάζε: «θάληε φηη θάλσ, ηψξα»  

 Ο ζπκβνπιεπηηθφο (coaching). πλνςίδεηαη ζην «δνθηκάζηε απηφ» 

Καηέιεμε ζε απηνχο ηνπο ηχπνπο εγεζίαο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηεο Hay/McBer ζε 

3871 δηεπζπληηθά ζηειέρε. 

Οη πξαγκαηηθά επηηπρεκέλνη θαη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν έλα απφ απηά 

ηα ζηπι, αιιά δηαζέηνπλ  επειημία θαη ελαιιάζζνπλ ζηπι αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ βιέπνπλ 

φηη δεκηνπξγνχληαη ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ. Ο θ. Goleman  ζεσξεί φηη νη εγέηεο πνπ 
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επηδεηθλχνπλ ηέζζεξα απφ ηα έμη ζηπι θαη θπξίσο ην νξακαηηζηηθφ, ην δεκνθξαηηθφ,  ην 

αλζξσπηζηηθφ θαη ην ζπκβνπιεπηηθφ, δεκηνπξγνχλ ην θαιχηεξν νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο θαη επηηπγράλνπλ ηηο κεγαιχηεξεο επηδφζεηο. (Goleman, D., 2000-b: 25) 

Σελ άπνςε απηή εληζρχνπλ θαη νη  θ. Hernon, Giesecke & Alire (2007: 55) νη νπνίνη αλαθέξνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά: «Γελ ππάξρεη θαλέλα χθνο εγεζίαο ζαλ λα θφβεηο κπηζθφηα. Καλέλαο δελ 

κπνξεί λα είλαη απζεληηθφο αλ αθνινπζεί ην πξφηππν ελφο άιινπ ζηε δηθή ηνπ νξγάλσζε. Οη 

ζχγρξνλεο νξγαλψζεηο είλαη πάξα πνιχ ζχλζεηεο γηα λα κεηαζρεκαηηζηνχλ απφ έλαλ απιφ 

γίγαληα».  
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5. ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ 

θνπνί ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη: 

 Ζ δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ θάζε επαγγεικαηηθή 

θαηεγνξία πνπ εξγάδεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν χξνπ.  

 Απφδνζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ  

 Δκθάληζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πνπ 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε αλά  επαγγεικαηηθή θαηεγνξία.  
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6. ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν χξνπ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε  ηνπο κήλεο Απξίιην έσο θαη Ηνχιην ηνπ 2009. Παξά ην 

γεγνλφο φηη γηλφηαλ ε παξάθιεζε λα επηζηξαθεί ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξσκέλν εληφο ιίγσλ 

εκεξψλ, απηφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ θαηέζηε  δπλαηφ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα 

εξγαζία εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ λνζνθνκείνπ θαηαηέζεθε αίηεζε πξνο ην επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην 

ηνπ λνζνθνκείνπ  ζηηο 5/3/2009,  ε νπνία  ζπλνδεπφηαλ απφ ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν, ελψ ε 

έγθξηζή απφ ην ζπκβνχιην δφζεθε ζηηο 18/3/2009.  

6.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην γλσζηφ σο Emotional Competence Inventory (ECI), 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Daniel Goleman, Richard Boyatzis & Kenneth Rhee ην 1998.  

Σν εξσηεκαηνιφγην δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη  είλαη θαηαζθεπαζκέλν γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε νξγαληζκνχο 

θαη επηρεηξήζεηο.  Παξάιιεια δίλεη ηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο  ησλ ζεκείσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

βειηίσζε, παξέρνληαο  ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο 

ησλ αηφκσλ θαη  πξνβιέπνληαο  ηελ εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε.  

Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηχπνπ Likert πέληε δηαβαζκίζεσλ. Οη δηαβαζκίζεηο είλαη νη 

εμήο: α) Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη, β)πάληα γίλεηαη απηό, γ) Μεξηθέο θνξέο,  δ) πρλά, 

ε) Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη. 

Σν (ECI) απνηειείηαη απφ 72 εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ 5 μερσξηζηνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη κε 

ηε ζεηξά ηνπο δηεξεπλψληαη κέζα απφ 24 ππνπαξάγνληεο, φπσο απηνί αληρλεχνληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξσηήζεσλ. πγθεθξηκέλα: 

6. Ο παξάγνληαο ηεο «Απηνεπίγλσζεο» δηεξεπλάηαη κέζα απφ ηνπο εμήο ππνπαξάγνληεο: 

 Σςναιζθημαηική αςηοεπίγνυζη, απφ ηηο εξσηήζεηο     16,18,45 

 Ακπιβήρ αςηοαξιολόγηζη, απφ ηηο εξσηήζεηο      8,14,25 

 Αςηοπεποίθηζη, απφ ηηο εξσηήζεηο       3,13,58 
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7. Ο παξάγνληαο ηεο «Απηνδηαρείξηζεο» δηεξεπλάηαη κέζα απφ ηνπο εμήο ππνπαξάγνληεο: 

 Αςηοέλεγσορ, απφ ηηο εξσηήζεηο       20,44,50 

 Ολοκλήπυζη ζηόσυν, απφ ηηο εξσηήζεηο      5,12,21 

 Ππυηοβοςλία, απφ ηηο εξσηήζεηο       15,33,70 

 Αξιοπιζηία, απφ ηηο εξσηήζεηο       17,35,6 

 Εςζςνειδηζία, απφ ηηο εξσηήζεηο       2,29,64 

 Πποζαπμοζηικόηηηα, απφ ηηο εξσηήζεηο      23,40,60 

 Αιζιοδοξία, απφ ηηο εξσηήζεηο       26, 42, 65 

 

8. Ο παξάγνληαο ηεο «Κνηλσληθήο επίγλσζεο» δηεξεπλάηαη κέζα απφ ηνπο εμήο ππνπαξάγνληεο: 

 Ενζςναίζθηζη, απφ ηηο εξσηήζεηο       4,54,56 

 Πποζαναηολιζμόρ ππορ εξςπηπέηηζη, απφ ηηο εξσηήζεηο    7,51,66 

 Επισειπηζιακή επίγνυζη, απφ ηηο εξσηήζεηο      10,30,48 

 Διαπολιηιζμική επίγνυζη, απφ ηηο εξσηήζεηο      32,43,52 

 

9. Ο παξάγνληαο ηεο «Γηαρείξηζεο δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ» δηεξεπλάηαη κέζα απφ ηνπο εμήο 

ππνπαξάγνληεο: 

 Ηγεζία, απφ ηηο εξσηήζεηο        1,22,52 

 Επικοινυνία, απφ ηηο εξσηήζεηο       24,39,41 

 Διασείπιζη ζςγκπούζευν, απφ ηηο εξσηήζεηο      11,69,71 

 Διεςκόλςνζη αλλαγών, απφ ηηο εξσηήζεηο      9,67,68 

 Επιπποή, απφ ηηο εξσηήζεηο        31,37, 59 

 Ανάπηςξη άλλυν, απφ ηηο εξσηήζεηο       36,53,72 

 Ανάπηςξη δεζμών, απφ ηηο εξσηήζεηο      34,47,57 

 Ομαδικόηηηα και ζςνεπγαζία, απφ ηηο εξσηήζεηο     6,49,63 

 

10. Ο παξάγνληαο ηεο «Γλσζηηθήο ζθέςεο» δηεξεπλάηαη κέζα απφ ηνπο εμήο 

ππνπαξάγνληεο: 

 Σςζηημαηική ζκέτη, απφ ηηο εξσηήζεηο      28,46,62 

 Αναγνώπιζη παπόμοιυν καηαζηάζευν, απφ ηηο εξσηήζεηο    19,38,55 
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6.1.1.  ΑΞΘΟΠΘΣΘΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΘΟΤ 

Ζ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ πξνζδηνξίδεη ηνλ βαζκφ δηαθχκαλζεο ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ εξσηψκελσλ. Ο βαζκφο απηφο νθείιεηαη ??????? ζε πξαγκαηηθέο δηαθνξέο  θαη 

ηνπ βαζκνχ αζπλέπεηαο ηεο κέηξεζεο. Με άιια ιφγηα ε αμηνπηζηία ζηελ ζπλέπεηα απφθηεζεο ησλ 

δεηνχκελσλ απνηειεζκάησλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην. 

Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο α – Crombach βξέζεθε  ηδηαίηεξα πςειφο (0,924). Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ε κέηξεζε είλαη ζπλεπήο, ην εξσηεκαηνιφγην πιήξσο αμηνπνηήζηκν θαη ηα απνηειέζκαηα 

αμηφπηζηα. 

6.1.2.  ΕΓΚΤΡΟΣΗΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΘΟΤ 

Καηά ηνλ θ. Αιεμφπνπιν, (2004: 31),  ε εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εξσηεκαηνι νγίνπ  

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην εξσηεκαηνιφγην κεηξά έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

ζπκπεξηθνξψλ απφ ηελ νιηθή ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία ζρεδηάζηεθε λα κεηξήζεη. Γειαδή ε 

εγθπξφηεηα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην αλ νη εξσηήζεηο πνπ απνηεινχλ ην εξσηεκαηνιφγην  

θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο έλλνηαο πνπ απηφ κειεηάεη.  

εκαληηθφηαην ξφιν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εγθπξφηεηαο παίδεη ε χπαξμε κηαο ζνβαξήο 

ζεσξεηηθήο βάζεο. ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην ηνχην  ηζρχεη, θαζψο ε απεηθφληζε  ησλ πέληε 

παξαγφλησλ  ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαηά ηνλ Goleman, δηελεξγείηαη κέζα απφ ηελ 

ηζνκεξή εθπξνζψπεζε  φισλ ησλ ππνπαξαγφλησλ πνπ δηεξεπλνχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

εξσηήζεηο ν θαζέλαο. 

ηελ θξηηηθή ησλ ηεζη νθείιεη λα αλαθεξζεί ε άπνςε ησλ  θ. Crombach θαη Drenth,  

(Αιεμφπνπινο Γ. 1998: 27) νη νπνίνη ακθηζβήηεζαλ κεξηθέο απφ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ ςπρνιφγσλ 

φζνλ αθνξά ηα ηεζη, επηζεκαίλνληαο πέληε αδπλακίεο: 

1. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ ςπρνιφγσλ κε απηφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηξάθεθε κε κεξηθέο 

εμαηξέζεηο πεξηζζφηεξν ζηε κεζνδνινγηθή βειηίσζε ησλ ηεζη παξά ζηελ αλαδήηεζε ησλ 

ζρεηηθψλ απφςεσλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα,  

2. Ζ λνεκνζχλε θαη ε γεληθή ηθαλφηεηα πνιχ ζπρλά ζεσξνχληαη θιεξνλνκηθέο ηδηφηεηεο κάιινλ 

παξά απφδνζε πνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε ηε κάζεζε 



Ζ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη ν Ρφινο ηεο ζηελ Ζγεζία, ηε Γηνίθεζε,  
                                   ζην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ησλ Οξγαληζκψλ Τγείαο   

Σελίδα 42 
 

3. Σα ηεζη είλαη αιιειέλδεηα κε ηνλ πνιηηηζκφ, πξάγκα πνπ πνιχ εχθνια αγλνείηαη ζηελ πξάμε. 

Ζ κνξθή ησλ ηεζη, ην πεξηερφκελν θαη ην λφεκά ηνπο είλαη πνιιέο θνξέο ζπλδεδεκέλα κε ηνλ 

πνιηηηζκφ πεξηζζφηεξν απ φηη αλακέλεηαη,  

4. Σα ηεζη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο κηαο ρψξαο ζπλδένληαη κε ηνπηθνχ ραξαθηήξα πνιηηηζηηθά 

ζηνηρεία  

5. Οη ςπρνιφγνη έδεημαλ κηθξφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη φζνλ αθνξά ηα 

ηεζη, φπσο θαη γηα ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ ζην νπνίν ρνξεγήζεθε έλα δεδνκέλν ηεζη.  

Αθφκε, αλαθέξεη ν ίδηνο ζε ζρέζε κε ηα κεηαθξαζκέλα ηεζη φηη ζηηο κέξεο καο ζπλεζίδεηαη λα 

κεηαθξάδνληαη ή λα πξνζαξκφδνληαη ηεζη πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ή 

ζηελ Αγγιία, αληί λα θαηαζθεπάδνληαη λέα ηεζη ζε άιιεο ρψξεο. Απηφ ζπκβαίλεη θαη ζηελ 

Διιάδα. Έηζη, ε κεηάθξαζε ηνπ ηεζη είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο 

εξσηήζεσλ.  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ελφο ηεζη ζε κηα άιιε ρψξα πξνυπνζέηεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή 

κεηάθξαζε θαη ρνξήγεζή ηνπ. πλδέεηαη κε πιήζνο πξνβιεκάησλ, φπσο π.ρ. κε ηε λνεκνζχλε 

ηελ νπνία κεηξάεη ην ηεζη, γεγνλφο πνπ θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ζηάζκηζήο ηνπ.  Σν 

πξφβιεκα έγθεηηαη ζην αλ ε λνεκνζχλε βξίζθεηαη ή φρη  ζε ζπκθσλία κε ηελ νκάδα αηφκσλ γηα 

ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην ηεζη ή έρεη θάπνηα πνιηηηζκηθή κεξνιεπηηθφηεηα, πνπ νθείιεηαη  ζηελ 

πνιηηηζκηθή ηδηνηππία ηεο νκάδαο ησλ αηφκσλ γηα ηελ νπνία αξρηθά θαηαζθεπάζηεθε ην ηεζη.  

Έλα ηειεπηαίν πξφβιεκα είλαη αλ ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο (π.ρ. εξέζηζκα θαη κνξθή 

απάληεζεο) είλαη επαξθήο γηα λα εθαξκνζηεί απφ κεηάθξαζε θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε νκάδα 

αηφκσλ.  

6.2. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

Έγηλε θσδηθνπνίεζε  ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ   κε ηα εξσηεκαηνιφγηα, θαη αθνινχζσο 

έγηλε ε κεηαθνξά ηνπο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

καο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS (V. 11.22) θαη ην Excel ηεο Microsoft Office. 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ ρ2 δηεξεπλήζακε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

(δηνηθεηηθφ- λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ) θαη ησλ απαληήζεψλ ηνπο.  
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6.3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

6.3.1.  ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΔΕΘΓΜΑΣΟ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ππάιιεινη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ χξνπ θαη αλήθαλ ζηηο ηξεηο 

ππεξεζίεο ηνπ: ηελ ηαηξηθή, ηελ λνζειεπηηθή θαη ηελ δηνηθεηηθή ππεξεζία. πγθεθξηκέλα ην 

δείγκα απνηέιεζαλ 132 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 23 ππάιιεινη ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο (πνζνζηφ 

17%), 29  ππάιιεινη ηεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο (πνζνζηφ 22%) θαη 80 ππάιιεινη ηεο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο (πνζνζηφ 61%). 

Οη ειηθίεο ηαμηλνκήζεθαλ  ζε νκάδεο αλά δεθαεηία πεξίπνπ, βάζεη ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο 

επξεζείζαο εκεξνκελίαο γέλλεζεο. πγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ εηψλ 1946 – 1957 βξέζεθαλ 10  

άηνκα (πνζνζηφ 8,2%, κεηαμχ ησλ εηψλ 1958 – 1968 βξέζεθαλ 35 άηνκα (πνζνζηφ 28,7%), 

κεηαμχ ησλ εηψλ 1969 - 1980 βξέζεθαλ 55 άηνκα (πνζνζηφ 45,1%) θαη κεηαμχ 1981- 1990 

βξέζεθαλ 22 άηνκα (πνζνζηφ 16,7%).  

Με ηνλ  έιεγρν Takey (ANOVA / POST –HOC)   δηεξεπλήζεθε ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ειηθηψλ 

κεηαμχ δηνηθεηηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ ειηθηψλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (p=0,043). Μεηαμχ 

ησλ άιισλ νκάδσλ δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο.  

Γπάθημα:  1: Ημεπομηνία γέννηζηρ ζςμμεηεσόνηυν 
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Ο κέζνο φξνο ησλ ειηθηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ θαηαγξάθεθε σο εμήο: 

Πίνακαρ 2: Μέζορ όπορ ηλικιών ζςμμεηεσόνηυν 

Πξνζσπηθφ min max Μέζνο φξνο  Σππηθή απφθιηζε  

Γηνηθεηηθήο 

ππεξεζίαο  

28 52 38,87 7,98 

Ννζειεπηηθήο 

ππεξεζίαο  

20 64 38,72 8,76 

Ηαηξηθήο 

ππεξεζίαο  

29 61 44,2 9,9 

 

ρεηηθά κε ην θχιν, 103 άηνκα ήηαλ άληξεο (πνζνζηφ 78%) θαη 29 ήηαλ γπλαίθεο (πνζνζηφ 22%)  

Γπάθημα:  2: Φύλο ζςμμεηεσόνηυν 
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ρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 61,1% ήηαλ έγγακνη, 6,9% δνχζαλ κε ηνλ ζχληξνθφ 

ηνπο, 22,1% ήηαλ άγακνη θαη 9,9% ήηαλ δηαδεπγκέλνη. Σν 62,9% είρε παηδηά, ελψ ην 37,1%  ήηαλ 

άηεθλνη.  

Γπάθημα:  3: Οικογενειακή καηάζηαζη ζςμμεηεσόνηυν                           

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γπάθημα:  4: Παιδιά ζςμμεηεσόνηυν ζςμμεηεσόνηυν 
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ρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, 5 άηνκα (πνζνζηφ 3,8%) ήηαλ απφθνηηνη ηνπ Γεκνηηθνχ,  1 

άηνκν (πνζνζηφ 0,8%) ήηαλ απφθνηηνο ηνπ Γπκλαζίνπ, 63 άηνκα (πνζνζηφ 48,1%) ήηαλ 

απφθνηηνη Λπθείνπ, 34 άηνκα (πνζνζηφ 26%) ήηαλ απφθνηηνη ησλ ΣΔΗ θαη 28 άηνκα (πνζνζηφ 

21,4%) ήηαλ απφθνηηνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

Γπάθημα:  5: Σποςδέρ ζςμμεηεσόνηυν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2.  ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΥΕΗ ΜΕΣΑΞΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΩΝ ΚΑΘ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ ρ2 δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

(δηνηθεηηθφ- λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ) θαη ησλ απαληήζεψλ ηνπο.  

(Ζν = Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ επαγγεικαηηψλ.  

Ζ1= Τπάξρεη δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ επαγγεικαηηψλ)  

πγθεθξηκέλα 

1. ηελ εξψηεζε (17) «Πξνζπνηνχκαη γηα ην ηη άλζξσπνο είκαη», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ (ρ2= 18,13 , df=8, ξ=0,02 ), κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη 

ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,6), ην θειί «ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

θαη κεξηθέο θνξέο» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα κε 

5 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο.  
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2. ηελ εξψηεζε (28) «Δμεγψ πνιιαπιά γεγνλφηα ζαλ κηα ζεηξά απφ αηηίεο θαη απνηειέζκαηα», 

ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ (ρ2= 17,19, df=8, ξ=0,028), κε 

απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,6), 

ην θειί «ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη πάληα» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ 

θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 2,3 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο 

απαληήζεηο. 

                                       

3. ηελ εξψηεζε (37) «Πείζσ ηνπο άιινπο ππνδεηθλχνληάο ηνπο ηη έρνπλ λα θεξδίζνπλ θάζε 

θνξά» ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ (ρ2= 16,71 , df=8, 

ξ=0,033) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized 

residual (-2,0), ην θειί «ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη κεξηθέο θνξέο» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη 

απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 3,75 θνξέο ιηγφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                            

4. ηελ εξψηεζε (39) «ηηο παξνπζηάζεηο κνπ ρξεζηκνπνηψ κε ιεθηηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

γηα λα εθθξάζσ ζπλαηζζήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ απηφ πνπ ιέσ», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ (ρ2= 17,62 , df=8, ξ=0,024) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη 

ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,2), ην θειί «ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

θαη ζπρλά» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 1,84 

θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                 

5. ηελ εξψηεζε (52) «Θέησ ζε ακθηζβήηεζε ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ έιιεηςε 

αλεθηηθφηεηαο», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ (ρ2= 19,23 , 

df=8, ξ=0,014) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε 

standardized residual (-2,3), ην θειί «ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη κεξηθέο θνξέο» είλαη απηφ πνπ 

εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 7,1 θνξέο ιηγφηεξεο παξαηεξνχκελεο 

απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                 

6. ηελ εξψηεζε (62) «Απνζαθελίδσ πεξίπινθα γεγνλφηα κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ελφο 

ζπζηήκαηνο ή κε ηε βνήζεηα ελφο δηαγξάκκαηνο ξνήο (flow chart)», ππήξμε ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ (ρ2= 21,53 , df=8, ξ=0,006 ) κε απνηέιεζκα λα 

απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (3,5), ην θειί «ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ θαη πνηέ» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 

4,16 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                 
6.3.3.  ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΥΕΗ ΜΕΣΑΞΤ ΦΤΛΟΤ ΚΑΘ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ ρ2  δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ απαληήζεψλ ηνπο.  

(Ζν = Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ.  

Ζ1= Τπάξρεη δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ) 

πγθεθξηκέλα: 

7. ηελ εξψηεζε (7) «Δίκαη πξνζαλαηνιηζκέλνο /λε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ   αζζελψλ θαη ησλ 

άιισλ γεληθφηεξα», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (ρ2= 7,042, 

df=2, ξ=0,030) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε 

standardized residual (1,6), ην θειί «άλδξαο θαη ζπρλά» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε 

απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 1,45 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                 

8. ηελ εξψηεζε (29) «Δξγάδνκαη κε νξγάλσζε θαη πξνζνρή» ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ (ρ2= 8,741 , df=2, ξ=0,013) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη 

ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,3), ην θειί «άλδξαο θαη κεξηθέο 

θνξέο» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 3,07 θνξέο 

πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο.  

                              

9. ηελ εξψηεζε (46) «Θέησ πξνηεξαηφηεηεο αλάκεζα ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ (ρ2=10,134 , df=3, 

ξ=0,017) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized 

residual (2,4), ην θειί «άλδξαο θαη ζπάληα» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ 
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θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 2,77 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο 

απαληήζεηο. 

                 

10. ηελ εξψηεζε (50) «Κξαηψ ζεηηθή θαη ζηαζεξή ζηάζε αθφκα θαη ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο», 

ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ (ρ2=9,051, df=3, ξ=0,029) κε 

απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,0), 

ην θειί «άλδξαο θαη ζπρλά» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη 

κάιηζηα 1,53 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                 
6.3.4.  ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΥΕΗ ΜΕΣΑΞΤ ΕΠΘΠΕΔΟΤ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ ΚΑΘ 

ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ  

Με ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ ρ2 δηεξεπλήζακε ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ απαληήζεψλ ηνπο.  

(Ζν = Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο.  

Ζ1= Τπάξρεη δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο) 

πγθεθξηκέλα: 

11. ηελ εξψηεζε (4) «Μπνξψ λα θαηαιάβσ κε αθξίβεηα ηε δηάζεζε ηνπ άιινπ ή ηα κε ιεθηηθά 

ζήκαηα πνπ ζηέιλεη», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο 

(ρ2=137,762 , df=16, ξ=0,0005) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην 

δείθηε standardized residual (11,3), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη πνηέ» είλαη απηφ πνπ 

εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 πεξίπνπ θνξέο πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                              

12. ηελ εξψηεζε (5) «Πεξηκέλσ φηη ε επίηεπμε ελφο ζηφρνπ πεξλά απφ εκπφδηα», ππήξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=44,149 , df=12, ξ=0,0005) 

κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual 

(4,9), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη ζπάληα» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ 

θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 πεξίπνπ θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο απαληήζεηο. ηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,1), 
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ην θειί «απφθνηηνο ΑΔΗ θαη πάληα» εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 

1,62 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο  

                              

13. ηελ εξψηεζε (10) «Αληηιακβάλνκαη ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη δηεξγαζίεο ζην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο κνπ», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο 

(ρ2=24,141 , df=12, ξ=0,019) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην 

δείθηε standardized residual (3,3), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πνηέ» είλαη απηφ πνπ 

εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 πεξίπνπ θνξέο πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                 

14. ηελ εξψηεζε (18) «Αληηιακβάλνκαη ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη δηεξγαζίεο ζην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο κνπ», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο 

(ρ2=29,663 , df=12, ξ=0,003) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην 

δείθηε standardized residual (4,1), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη κεξηθέο θνξέο» είλαη απηφ 

πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 πεξίπνπ θνξέο πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                              

15. ηελ εξψηεζε (19) «Αλαγλσξίδσ επαλαιακβαλφκελα κνηίβα ζε θαηαζηάζεηο ή 

πιεξνθνξίεο», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο 

(ρ2=18,286 , df=8, ξ=0,019) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην 

δείθηε standardized residual (2,3), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη κεξηθέο θνξέο» είλαη απηφ 

πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. ηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην δείθηε 

standardized residual (-2,0), ην θειί «απφθνηηνο ΑΔΗ θαη κεξηθέο θνξέο» εκθαλίδεη απνκάθξπλζε 

απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα ιηγφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο.  

                 

16. ηελ εξψηεζε (21) «Θέησ ζηφρνπο πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ», ππήξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=56,419 , df=12, ξ=0,0005) κε 

απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,6), 

ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη ζπάληα» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ 
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θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο 

απαληήζεηο. ηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (6,4), ην θειί 

«απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη ζπάληα» εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 

πνιχ πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                 

17. ηελ εξψηεζε (25) «Κξαηψ αλνηρηή ζηάζε ζε ζρφιηα θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

εαπηφ κνπ», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο 

(ρ2=34,976 , df=16, ξ=0,004) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην 

δείθηε standardized residual (3,3), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πνηέ» είλαη απηφ πνπ 

εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. ηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην δείθηε 

standardized residual (3,1), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη ζπάληα» εκθαλίδεη απνκάθξπλζε 

απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 6,66 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                             

18. ηελ εξψηεζε (26) «ε κηα θαηάζηαζε ςάρλσ πεξηζζφηεξν γηα ηηο δπλαηφηεηεο παξά γηα ηα 

εκπφδηα», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=32,501, 

df=12, ξ=0,001) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε 

standardized residual (4,4), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη ζπάληα» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη 

απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο απαληήζεηο. ηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,2), 

ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πάληα» εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη 

κάιηζηα 2,85 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

 

19. ηελ εξψηεζε (27) «Παξαθηλψ ηνπο άιινπο πξνθαιψληαο ηνπο ηα θαηάιιεια 

ζπλαηζζήκαηα», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο 

(ρ2=30,401 , df=16, ξ=0,016) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην 

δείθηε standardized residual (3,6), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη ζπάληα» είλαη απηφ πνπ 

εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10  θνξέο πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. ηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην δείθηε 
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standardized residual (2,3), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πάληα» εκθαλίδεη απνκάθξπλζε 

απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 3,33 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                              

20. ηελ εξψηεζε (28) «Δμεγψ πνιιαπιά γεγνλφηα ζαλ κηα ζεηξά απφ αηηίεο θαη απνηειέζκαηα», 

ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=86,656 , df=16, 

ξ=0,0005) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized 

residual (6,9), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πνηέ» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε 

απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 20 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο απαληήζεηο. ηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (4,1), 

ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη ζπάληα» εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη 

κάιηζηα 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. ηελ ίδηα 

εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,4), ην θειί «απφθνηηνο ΑΔΗ θαη πάληα» 

εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 2,12 θνξέο πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                              

21. ηελ εξψηεζε (33) «Φάρλσ γηα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο αθφκα θαη κε αλνξζφδνμεο 

κεζφδνπο», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=36,547 

, df=16, ξ=0,002) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε 

standardized residual (3,8), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πάληα» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη 

απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 4,54 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ 

ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                              

22. ηελ εξψηεζε (35) «Παίξλσ απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε εζηθέο αξρέο θαη αμίεο», ππήξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=50.839 , df=12, ξ=0,0005) 

κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual 

(6,5), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη ζπάληα» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ 

θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα, πνιχ πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο 

απαληήζεηο. 
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23. ηελ εξψηεζε (36) «Παξέρσ αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο άιινπο γηα λα βειηησζνχλ», ππήξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=27,781 , df=16, ξ=0,034)  

κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual 

(3,5), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη ζπάληα» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ 

θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο 

απαληήζεηο. ηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,1), ην θειί 

«απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πάληα» εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 

3,33 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                 

24. ηελ εξψηεζε (37) «Πείζσ ηνπο άιινπο ππνδεηθλχνληάο ηνπο ηη έρνπλ λα θεξδίζνπλ θάζε 

θνξά», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=34,264 , 

df=16, ξ=0,005) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε 

standardized residual (2,6), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πνηέ» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη 

απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο απαληήζεηο.  

ηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,6), ην θειί «απφθνηηνο 

γπκλαζίνπ θαη ζπάληα» εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 θνξέο 

πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. Σέινο, ζηελ ίδηα εξψηεζε, 

ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,7), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πάληα» 

εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 4,28 θνξέο πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                              

25. ηελ εξψηεζε (38) «Υξεζηκνπνηψ παξαδείγκαηα θαη κεηαθνξέο γηα λα εμεγήζσ δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο 

(ρ2=47,618 , df=16, ξ=0,0005) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην 

δείθηε standardized residual (5,6), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πνηέ» είλαη απηφ πνπ 

εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 20 θνξέο πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο.                
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26. ηελ εξψηεζε (39) «ηηο παξνπζηάζεηο κνπ ρξεζηκνπνηψ κε ιεθηηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

γηα λα εθθξάζσ ζπλαηζζήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ απηφ πνπ ιέσ», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=42,214 , df=16, ξ=0,000) κε απνηέιεζκα λα 

απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (3,6), ην θειί 

«απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πνηέ» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα 

θαη κάιηζηα 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. ηελ ίδηα 

εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,7), ην θειί «απφθνηηνο ΑΔΗ θαη ζπρλά» 

εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα πεξίπνπ 2 θνξέο πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. Σέινο, ζηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην 

δείθηε standardized residual (2,5), ην θειί «απφθνηηνο ΣΔΗ θαη πάληα» εκθαλίδεη απνκάθξπλζε 

απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 2,35 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                 

27. ηελ εξψηεζε (41) «ηηο παξνπζηάζεηο κνπ ρξεζηκνπνηψ παξαδείγκαηα θαη νπηηθά 

βνεζήκαηα γηα λα μεθαζαξίζσ ηπρφλ ζθνηεηλά ζεκεία», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=27,426 , df=16, ξ=0,037) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη 

ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,8), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ 

θαη ζπάληα» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 θνξέο 

πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο.  

                 

28. ηελ εξψηεζε (44) «Διέγρσ ηπρφλ παξνξκεηηθέο κνπ αληηδξάζεηο θαη ηηο πεξηνξίδσ», ππήξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=43,734 , df=16, ξ=0,0005) 

κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual 

(4,1), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη ζπάληα» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ 

θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο 

απαληήζεηο.                                                                                                                                            

ηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (2,0), ην θειί «απφθνηηνο ΑΔΗ 

θαη ζπάληα» εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 2,66 θνξέο πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. Σέινο, ζηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην 

δείθηε standardized residual (2,8), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πάληα» εκθαλίδεη 
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απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 3,63 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο  απφ 

ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο.    

29. ηελ εξψηεζε (45) «Αλαγλσξίδσ ην πψο ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή 

κνπ», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=147,076 , 

df=16, ξ=0,0005) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν.                                                                                                    

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (11,4), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη 

πνηέ» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα πνιχ 

πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. ηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα 

κε ην δείθηε standardized residual (2,6), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη ζπάληα» εκθαλίδεη 

απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                 

30. ηελ εξψηεζε (46) «Θέησ πξνηεξαηφηεηεο αλάκεζα ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=23,792 , 

df=12, ξ=0,022) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε 

standardized residual (3,8), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη ζπάληα» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη 

απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                              

31. ηελ εξψηεζε (47) «Έρσ αλαπηχμεη έλα δηαδεδνκέλν αλεπίζεκν δίθηπν ζπλεξγαηψλ», ππήξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=26,899 , df=16, ξ=0,043) 

κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual 

(2,9), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη πνηέ» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ 

θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο 

απαληήζεηο. 

                 

32. ηελ εξψηεζε (50) «Κξαηψ ζεηηθή θαη ζηαζεξή ζηάζε αθφκα θαη ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο», 

ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=39,430 , df=12, 

ξ=0,0005) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized 

residual (4,9), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη ζπάληα» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε 
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απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα κε πνιχ πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο 

απαληήζεηο. 

                              

33. ηελ εξψηεζε (51) «Φξνληίδσ ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο καο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θφζκνπ», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο 

(ρ2=72,316 , df=12, ξ=0,0005) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην 

δείθηε standardized residual (7,8), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη ζπάληα» είλαη απηφ πνπ 

εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα κε πνιχ πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                 

34. ηελ εξψηεζε (52) «Θέησ ζε ακθηζβήηεζε ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ έιιεηςε 

αλεθηηθφηεηαο», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο 

(ρ2=37,598 , df=16, ξ=0,002) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην 

δείθηε standardized residual (4,8), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πνηέ» είλαη απηφ πνπ 

εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα κε πνιχ πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                 

35. ηελ εξψηεζε (56) «Αθνχσ κε πξνζνρή», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=22,461 , df=12, ξ=0,033) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (3,3), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη 

ζπάληα» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 θνξέο 

πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο.  

                 

36. ηελ εξψηεζε (58) «Πηζηεχσ φηη εγψ έρσ ηηο πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο γηα κηα εξγαζία», 

ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=36,705 , df=16, 

ξ=0,002) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized 

residual (2,7), ην θειί «απφθνηηνο ΑΔΗ θαη ζπρλά» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ 

ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 2,27 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο 

απαληήζεηο. 
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37. ηελ εξψηεζε (60) «ε πεξηπηψζεηο κεγάισλ αιιαγψλ πξνζαξκφδσ αλάινγα ηελ πξνζέγγηζε 

ζε έλα ζέκα», ηα ζρέδηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά κνπ, ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=28,640 , df=12, ξ=0,004) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (4,4), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη 

ζπάληα» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα κε πνιχ 

πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο.  

                              

38. ηελ εξψηεζε (61) «Γελ απνθεχγσ ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηνλ έιεγρν  αλήζηθσλ 

ζπκπεξηθνξψλ απφ άιινπο», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ 

εθπαίδεπζεο (ρ2=38,269 , df=16, ξ=0,001) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (4,5), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πνηέ» είλαη 

απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 θνξέο  πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. ηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην δείθηε 

standardized residual (2,1), ην θειί «απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη ζπάληα» εκθαλίδεη απνκάθξπλζε 

απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 5 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο 

απαληήζεηο. 

                              

39. ηελ εξψηεζε (69) «Βνεζψ ζηελ απνθιηκάθσζε έληνλσλ θαηαζηάζεσλ – θξίζεσλ»,  ππήξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (ρ2=41,384 , df=16, ξ=0,0005) 

κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual 

(3,0), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πνηέ» είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ 

θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο 

απαληήζεηο. ηελ ίδηα εξψηεζε, ζχκθσλα κε ην δείθηε standardized residual (4,9), ην θειί 

«απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη ζπάληα» εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 

πνιχ πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο.               

 

40. ηελ εξψηεζε (71) «ε κηα ζχγθξνπζε πξνζπαζψ λα γίλνπλ ζε φινπο γλσζηέο φιεο νη ζέζεηο 

πνπ ππάξρνπλ», ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο 

(ρ2=60,506 , df=16, ξ=0,0005) κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ε Ζν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην 

δείθηε standardized residual (6,4), ην θειί «απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη πνηέ» είλαη απηφ πνπ 
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εκθαλίδεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη κάιηζηα 15 θνξέο πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

                                 
 
6.3.5.  ΘΕΡΑΡΥΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΩΝ ΣΟΤ 5 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΑΠΑΡΣΘΖΟΤΝ ΣΗ 

ΤΝΑΘΘΗΜΑΣΘΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ 

Ζ θαηάηαμε ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνπο 5 παξάγνληεο πνπ απαξηίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε, ζχκθσλα κε ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, δειαδή α) ηελ απηνεπίγλσζε, β) ηελ 

απηνδηαρείξηζε, γ) ηελ θνηλσληθή επίγλσζε, δ) ηελ δηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ε) ηε 

γλσζηηθή ζθέςε, έγηλε ζχκθσλα κε ηηο ζηαζκηζκέλεο ηηκέο – Ε ζχκθσλα κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

αξρηθά αζξνίζηεθαλ νη ηηκέο ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζε ε θάζε νκάδα επαγγεικαηηψλ ζχκθσλα 

κε ηελ θιίκαθα Likert (αζξνηζηηθφ κνληέιν), ζηε ζπλέρεηα νη ηηκέο απηέο ζηαζκίζηεθαλ θαη 

κεηαηξάπεθαλ ζε ηηκέο – Ε.  

Πίνακαρ 3: Επαγγελμαηίερ και αςηοεπίγνυζη 

                ΑΤΣΟΔΠΗΓΝΧΖ 

           
Μέζνο 

Όξνο Σηκψλ 
Σππηθή  

Απφθιηζε  
Σηκέο  

Ε 

ΓΗΑΣΡΟΗ 2225 35,32 0,12 
-

1,134 

ΝΟΖΛΔΤΣΔ 2737 35,55   0,755 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ 568 35,50   0,379 

ΤΝΟΛΟ 5530 106,36     

Μ.Ο. 1843,33 35,45     

ηελ απηνεπίγλσζε, ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο-Ε, ε θαηάηαμε έρεη σο εμήο: 

1. λνζειεπηέο (Ε=0,755), 2. δηνηθεηηθνί (Ε=0,379) θαη 3. γηαηξνί (Ε=-1,134), 
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Πίνακαρ 4: Επαγγελμαηίερ και αςηοδιασείπιζη 

  ΑΤΣΟΓΗΑΥΔΗΡΗΖ    

    
Μέζνο Όξνο 

Σηκψλ  
Σππηθή  

Απφθιηζε  
Σηκέο  

Ε 

ΓΗΑΣΡΟΗ 4816 76,44 0,26 0,742 

ΝΟΖΛΔΤΣΔ 5879 76,35   0,395 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ 1215 75,94   
-

1,137 

ΤΝΟΛΟ 11910 228,73     

Μ.Ο. 3970 76,24     

 

ηελ απηνδηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο-Ε, ε θαηάηαμε έρεη σο εμήο: 

1. γηαηξνί (Ε=0,742), 2. λνζειεπηέο (Ε=0,395) θαη 3. δηνηθεηηθνί (Ε=-1,137), 

 

Πίνακαρ 5: Επαγγελμαηίερ και κοινυνική επίγνυζη 

 

    ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΠΗΓΝΧΖ   

    
Μ.Ο. 
ΣΗΜΧΝ 

ΣΤΠ. 
ΑΠΟΚΛΗΖ 

ΣΗΜΔ 
Ε 

ΓΗΑΣΡΟΗ 2111 33,51 0,12 -1,127 

ΝΟΖΛΔΤΣΔ 2598 33,74   0,780 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ 539 33,69   0,347 

ΤΝΟΛΟ 5248 100,94     

Μ.Ο. 1749,33 33,65     

 

ηελ θνηλσληθή επίγλσζε, ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο-Ε, ε θαηάηαμε έρεη σο εμήο: 

1. λνζειεπηέο (Ε=0,780), 2. δηνηθεηηθνί (Ε=0,347) θαη 3. δηνηθεηηθνί (Ε=-1,132) 
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Πίνακαρ 6: Επαγγελμαηίερ και διασείπιζη διαπποζυπικών ζσέζευν 

  
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΧΝ 

ΥΔΔΧΝ   

    
Μ.Ο. 
ΣΗΜΧΝ 

ΣΤΠ. 
ΑΠΟΚΛΗΖ 

ΣΗΜΔ 
Ε 

ΓΗΑΣΡΟΗ 6081 96,52 1,06 -1,091 

ΝΟΖΛΔΤΣΔ 7540 97,92   0,217 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ 1578 98,63   0,874 

ΤΝΟΛΟ 15199 293,07     

Μ.Ο. 5066,33 97,69     

 

ηελ δηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο-Ε, ε θαηάηαμε έρεη σο εμήο: 

1. δηνηθεηηθνί (Ε=0,874), 2. λνζειεπηέο (Ε=0,217) θαη 3. γηαηξνί (Ε=-1,091), 

 

Πίνακαρ 7: Επαγγελμαηίερ και γνυζηική ζκέτη 

 ΓΝΧΣΗΚΖ ΚΔΦΖ   

    
Μ.Ο. 
ΣΗΜΧΝ 

ΣΤΠ. 
ΑΠΟΚΛΗΖ 

ΣΗΜΔ 
Ε 

ΓΗΑΣΡΟΗ 1422 22,57 0,16 -0,123 

ΝΟΖΛΔΤΣΔ 1753 22,77   1,056 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ 359 22,44   -0,933 

ΤΝΟΛΟ 3534 67,78     

Μ.Ο. 1178,00 22,59     

     

ηελ γλσζηηθή ζθέςε , ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο-Ε, ε θαηάηαμε έρεη σο εμήο: 

2. λνζειεπηέο (Ε=1,056), 2. γηαηξνί (Ε=-0,123) θαη 3. δηνηθεηηθνί (Ε=-0,933), 
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7.  ΤΕΖΣΖΖ 

ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο  κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ησλ ηξηψλ ππεξεζηψλ πνπ 

απαξηίδνπλ έλα δεκφζην λνζνθνκείν παξαηεξήζεθαλ  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ζηηο 

κεηαμχ ηνπο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο:  

 17,  ε νπνία δηεξεπλά ηνλ ππνπαξάγνληα ηεο αμηνπηζηίαο 

 28 θαη 62, πνπ δηεξεπλνχλ ηνλ ππνπαξάγνληα ηεο ζπζηεκαηηθήο ζθέςεο  

 37, ε νπνία δηεξεπλά ηνλ ππνπαξάγνληα ηεο επηξξνήο  

 39, ε νπνία δηεξεπλά ηνλ ππνπαξάγνληα ηεο επηθνηλσλίαο  

 52, ε νπνία δηεξεπλά ηνλ ππνπαξάγνληα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επίγλσζεο 

ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο  κεηαμχ ησλ θχισλ, παξαηεξήζεθαλ  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο ζηηο απαληήζεηο, ζηηο εξσηήζεηο:  

 7, ε νπνία δηεξεπλά ηνλ ππνπαξάγνληα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο εμππεξέηεζε  

 29, ε νπνία δηεξεπλά ηνλ ππνπαξάγνληα ηεο επζπλεηδεζίαο  

 46, ε νπνία δηεξεπλά ηνλ ππνπαξάγνληα ηεο ζπζηεκαηηθήο ζθέςεο 

 50, ε νπνία δηεξεπλά ηνλ ππνπαξάγνληα ηνπ απηνειέγρνπ  

ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο  κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, παξαηεξήζεθαλ  ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ζε 30 εξσηήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα:   

 18, 25, 45, 58, νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο απηνεπίγλσζεο θαη ηνπο εμήο 

ππνπαξάγνληεο απηνχ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απηνεπίγλσζεο, ηεο αθξηβνχο απηναμηνιφγεζεο θαη 

ηεο απηνπεπνίζεζεο 

 5, 21, 26, 33, 35, 44, 50, 60, νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο απηνδηαρείξηζεο θαη 

ηνπο εμήο ππνπαξάγνληεο απηνχ, ηνπ απηνειέγρνπ, ηεο νινθιήξσζεο ζηφρσλ, ηεο πξσηνβνπιίαο, 

ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο αηζηνδνμίαο  
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 4,10,51,52,56, νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο θνηλσληθήο επίγλσζεο  θαη  ηνπο εμήο 

ππνπαξάγνληεο απηνχ, ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο εμππεξέηεζε, ηεο 

επηρεηξεζηαθήο επίγλσζεο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επίγλσζεο.  

 27, 36, 37, 39, 41, 47, 69, 71, νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο δηαρείξηζεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ  θαη ηνπο εμήο ππνπαξάγνληεο απηνχ, ηεο εγεζίαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο 

δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ, ηεο επηξξνήο, ηεο αλάπηπμεο άιισλ, ηεο αλάπηπμεο δεζκψλ.  

 28, 38, 46, νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο γλσζηηθήο ζθέςεο θαη ηνπο εμήο 

ππνπαξάγνληεο απηνχ, ηεο ζπζηεκαηηθήο ζθέςεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ.  

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ ηξεηο ππνπαξάγνληεο πνπ δελ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε θακηά απφ ηηο ηξεηο δηεξεπλήζεηο ζρέζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ  θαη 

απηνί είλαη:  

 Ο ππνπαξάγνληαο ηεο επζπλεηδεζίαο πνπ αλήθεη ζηνλ παξάγνληα ηεο απηνδηαρείξηζεο, θαη νη 

ππνπαξάγνληεο ηεο δηεπθφιπλζεο αιιαγψλ θαη ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ παξάγνληα ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηάηαμεο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνπο 5 παξάγνληεο πνπ απαξηίδνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζχκθσλα κε ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, δειαδή α) ζηελ 

απηνεπίγλσζε, β) ηελ απηνδηαρείξηζε, γ) ηελ θνηλσληθή επίγλσζε, δ) ηελ δηαρείξηζε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ε) ηε γλσζηηθή ζθέςε, θαη ηε ζηάζκηζε θαη κεηαηξνπή ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε ηηκέο –Ε , εκθαλίζηεθαλ ηα εμήο ζθνξ: 

1. ηνλ παξάγνληα ηεο απηνεπίγλσζεο πςειφηεξν ζθνξ εκθαλίδνπλ νη λνζειεπηέο, 

αθνινπζνχλ νη δηνηθεηηθνί θαη ηειεπηαίνη θαηαιήγνπλ νη γηαηξνί.  

2. ηνλ παξάγνληα ηεο απηνδηαρείξηζεο πςειφηεξν ζθνξ εκθαλίδνπλ νη γηαηξνί, αθνινπζνχλ νη 

λνζειεπηέο θαη ηειεπηαίνη θαηαιήγνπλ νη δηνηθεηηθνί.  

3. ηνλ παξάγνληα ηεο θνηλσληθήο επίγλσζεο, πςειφηεξν ζθνξ εκθαλίδνπλ νη λνζειεπηέο, 

αθνινπζνχλ νη δηνηθεηηθνί θαη ηειεπηαίνη θαηαιήγνπλ νη γηαηξνί.  
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4. ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, πςειφηεξν ζθνξ εκθαλίδνπλ νη 

δηνηθεηηθνί, αθνινπζνχλ νη λνζειεπηέο, θαη θαηαιήγνπλ ηειεπηαίνη νη γηαηξνί.  

5. Σέινο, ζηνλ ηνκέα ηεο γλσζηηθήο ζθέςεο, πςειφηεξν ζθνξ εκθαλίδνπλ νη λνζειεπηέο, 

αθνινπζνχλ νη γηαηξνί θαη θαηαιήγνπλ ηειεπηαίνη νη δηνηθεηηθνί.  

Δπηρεηξψληαο κηα ζπγθεληξσηηθή θαηάηαμε ησλ παξαπάλσ ζα ιέγακε φηη: 

Οη λνζειεπηέο εκθαλίδνληαη πξψηνη ζε ηξεηο παξάγνληεο θαη δεχηεξνη ζηνπο επφκελνπο δχν.  

Οη δηνηθεηηθνί εκθαλίδνληαη πξψηνη ζε έλαλ παξάγνληα, δεχηεξνη ζε δχν θαη ηειεπηαίνη ζε δχν.  

Οη γηαηξνί εκθαλίδνληαη πξψηνη ζε έλαλ παξάγνληα, δεχηεξνη ζε έλαλ θαη ηειεπηαίνη ζε ηξεηο.  
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8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη άκεζα ζπζρεηηδφκελε κε ηελ νξγαλσζηαθή αλάπηπμε θαη 

εμέιημε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, επεηδή πξνβάιεη έλα λέν ηξφπν  αληίιεςεο θαη απνδνρήο ησλ 

αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ, κνληέισλ δηνίθεζεο, δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη γεληθψλ 

αληηιήςεσλ.  

πκβάιιεη ζηε δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ζην ζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο, ζηε ζηειέρσζε 

ησλ ηκεκάησλ, ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηλνηνκηψλ, ζηνλ φγθν ησλ παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δηνίθεζεο, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη ζε φινπο εθείλνπο ηνπο ηνκείο πνπ 

απαηηνχλ ηελ νκαιή ζπλχπαξμε αηφκσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ απνηειέζκαηνο.   

Ηδηαίηεξα ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ηα εθηειεζηηθά φξγαλα είλαη νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη, παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο πηψζεο ηεο πνηφηεηαο, ηεο αθαηαζηαζίαο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ηεο πξνρεηξφηεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ.  

Γελεζηνπξγά αίηηα ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ είλαη δηάθνξνη κεραληζκνί πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

παξαηεξνχληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Σέηνηνη κεραληζκνί θαίλεηαη λα είλαη ε ραιαξή 

νξγάλσζε, ε λννηξνπία θαη ην γεληθφηεξν θιίκα ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαπηχζζεηαη.  

Απηή ε ζηξεβιή πξαγκαηηθφηεηα δελ επηδξά αξλεηηθά κφλν ζηνπο πνιίηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε  

ησλ ππεξεζηψλ θαη ζπλήζσο εηζπξάηηνπλ δπζαξέζθεηα θαη απνγνήηεπζε,   αιιά θαη ζηνπο ίδηνπο 

ηνπο ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ην εζηθφ επεξεάδεηαη αξλεηηθά θαζψο θαινχληαη λα αλαθπθιψζνπλ 

θαζεκεξηλά ζηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο κε ηνπο πνιίηεο ηηο αδπλακίεο θαη ηα θελά ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ηδηαίηεξα γηα ηνπο ρψξνπο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φπνπ δηεμήρζε θαη ε παξνχζα κειέηε, νη 

ππεξεζίεο πξέπεη λα παξέρνληαη κε απφιπηε αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα, θαζψο ην αγαζφ ηεο πγείαο ή 

ηεο απνκάθξπλζεο ηεο αζζέλεηαο παξακέλεη αδηαπξαγκάηεπην θνηλσληθφ αγαζφ.  

Σα δεκφζηα λνζνθνκεία  βάζεη ηεο νξγαλσηηθήο αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο δνκήο, 

απνηεινχληαη απφ ππεξεζίεο πνπ δελ είλαη απηφλνκεο θαη απνθνκκέλεο ε κία απφ  ηελ άιιε, ην 

έξγν ηεο κηαο επεξεάδεη ην έξγν ηεο άιιεο, ελψ αδπλακίεο ηεο κηαο επεξεάδνπλ αλαπφθεπθηα θαη 

ηηο ππφινηπεο.  
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Οη ππεξεζίεο παξνπζηάδνπλ έληνλε αδπλακία λα κπνξέζνπλ λα ζπληνληζηνχλ ζηνπο θνηλνχο 

ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, δεκηνπξγψληαο δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο αιιά θαη πξννπηηθέο γηα ηελ 

θάζε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία.  

ε θάζε πεξίπησζε ην θιίκα έληαζεο πνπ νχησο ή αιιηψο πιαηζηψλεη ην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ, 

θαζψο θαη  νη δηαθνξεηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί, δεκηνπξγνχλ ηελ εηθφλα κηαο εξγαζίαο ηδηαίηεξα 

πςειήο  έληαζεο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν θαη ππνζάιπεη ηελ θαιιηέξγεηα, ηε βειηίσζε θαη ηελ 

πηνζέηεζε ησλ δεμηνηήησλ εθείλσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο.  
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νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο.  Interbooks, Αζήλα.  

 

 

9.1. ΠΖΓΔ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

1. http://port-site.com/ 

2. http://www.talentsmart.com/  

3. http://www.iobe.gr/   

 

 

 

http://port-site.com/
http://www.talentsmart.com/
http://www.iobe.gr/
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10. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Παπάπηημα 1: Επυηημαηολόγιο έπεςναρ 

 

Α) ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Παξαθαινύκε θπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ ζαο αληηζηνηρεί, ή ζπκπιεξώζηε όηη ιείπεη. 

 

Α1 Έηνο γέλλεζεο:  19 _ _             

Α2 Φύιν:   

Άλδξαο  1  

Γπλαίθα  2 

Α3 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:    

 Έγγακνο /κε     1      

 Εσ κε ηνλ /ηελ ζχληξνθφ κνπ 2 

 Άγακνο /κε         3 

 Γηαδεπγκέλνο /λε     4 

 Υήξνο /Υήξα          5 

Α4 Έρεηε παηδηά;   

Ναη 1   

Όρη 2 
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Α6  Δίζηε απόθνηηνο /ηε: 

Γεκνηηθνχ  1          

Γπκλαζίνπ  2                                          

Λπθείνπ  3   

ΜΣΔΝ  4                                                         

Σ.Δ.Η.   5   

Παλεπηζηεκίνπ 6 

Α5  Πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή ζαο απαζρόιεζε; 

Γηαηξφο    1          

Γηεπζπληήο    1α 

Δπηκειεηήο Α   1β 

Δπηκειεηήο Β       1γ       

Δηδηθεπφκελνο    1δ 

Αγξνηηθφο    1ε                                                                                                                  

Ννζειεπηήο/ηξηα   2  

Βνεζφο Ννζειεπηήο/ηξηα 3  

Μαία    4  

Βνεζφο Θαιάκνπ  5 

Σξαπκαηηνθνξέαο   6 

Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο  7 
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Σερληθφο   8 

Άιιν    9  

Αλαθέξαηε:…………………………………………………………………………………………..

. 

Παξάξηεκα 2: Δξσηεκαηνιφγην “Emotional competence inventory” 

Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε κε (Υ) ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεύεη. 

1) Πξνθαιώ ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο ή projects 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

2) Κάλσ πξάμε απηά γηα ηα νπνία δεζκεύνκαη 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

3) Μπνξώ λα παξνπζηάζσ ηνλ εαπηό κνπ κε ζηγνπξηά θαη ρσξίο δηζηαγκνύο 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

4) Μπνξώ λα θαηαιάβσ κε αθξίβεηα ηε δηάζεζε ηνπ άιινπ ή ηα κε ιεθηηθά ζήκαηα πνπ 

ζηέιλεη  

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

5) Πεξηκέλσ όηη ε επίηεπμε ελόο ζηόρνπ πεξλά από εκπόδηα 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

6) Γηαηεξώ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ζηνλ εξγαζηαθό κνπ ρώξν 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 
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7) Δίκαη πξνζαλαηνιηζκέλνο /λε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ   αζζελώλ θαη ησλ άιισλ 

γεληθόηεξα 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

8) Απηνζαξθάδνκαη 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

9) Απνκαθξύλσ ηα εκπόδηα γηα λα γίλνπλ αιιαγέο  

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

10) Αληηιακβάλνκαη ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη δηεξγαζίεο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο κνπ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

11) Φέξλσ ηηο δηαθσλίεο ζην πξνζθήλην 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

12) Παίξλσ ξίζθα αθνύ ηα ππνινγίζσ θαιά  

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

13) Ζ παξνπζία κνπ γίλεηαη αηζζεηή π.ρ. ζε κηα νκάδα εξγαζίαο  

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

14) Έρσ επίγλσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ αδπλακηώλ κνπ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 
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15) Πξνηηκώ λα ελεξγώ παξά λα πεξηκέλσ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

16) Γλσξίδσ ηη αηζζάλνκαη θαη γηα πνην ιόγν 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

17) Γελ πξνζπνηνύκαη γηα ην ηη άλζξσπνο είκαη 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

18) Αληηιακβάλνκαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζ απηά πνπ ζθέθηνκαη θαη αηζζάλνκαη θαη  ζε απηά 

πνπ ιέσ θαη θάλσ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

19) Αλαγλσξίδσ επαλαιακβαλόκελα κνηίβα ζε θαηαζηάζεηο ή πιεξνθνξίεο 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

20) Γελ αγρώλνκαη 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

21) Θέησ ζηόρνπο πνπ κπνξνύλ λα κεηξεζνύλ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

22) Δκπλέσ ηνπο άιινπο θαζώο παξνπζηάδσ έλα όξακα 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 
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23) Υεηξίδνκαη πνλεξά θαηαζηάζεηο κε πνιιαπιέο απαηηήζεηο από κέλα 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

24) Όηαλ παξνπζηάδσ θάηη πξνζπαζώ λα ηνπο θάλσ όινπο ζπκκέηνρνπο 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

25) Κξαηώ αλνηρηή ζηάζε ζε ζρόιηα θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ εαπηό κνπ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

26) ε κηα θαηάζηαζε ςάρλσ πεξηζζόηεξν γηα ηηο δπλαηόηεηεο παξά γηα ηα εκπόδηα 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

27) Παξαθηλώ ηνπο άιινπο πξνθαιώληαο ηνπο ηα θαηάιιεια ζπλαηζζήκαηα 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

28) Δμεγώ πνιιαπιά γεγνλόηα ζαλ κηα ζεηξά από αηηίεο θαη απνηειέζκαηα  

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

29) Δξγάδνκαη κε νξγάλσζε θαη πξνζνρή 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

30) Δληνπίδσ κε αθξίβεηα ηηο ζρέζεηο – θιεηδηά ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο κνπ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

31) Πξνθαιώ ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ άιισλ γηα δηάθνξα ζέκαηα 
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Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

32) Υξεζηκνπνηώ ηε δηαθνξεηηθόηεηα γηα λα εκβαζύλσ ζηα πξάγκαηα 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

33) Φάρλσ γηα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο αθόκα θαη κε αλνξζόδνμεο κεζόδνπο 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

34)  Γεκηνπξγώ ζηελέο θηιίεο αλάκεζα ζηνλ θύθιν κνπ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

35) Παίξλσ απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε εζηθέο αξρέο θαη αμίεο  

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

36) Παξέρσ αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο άιινπο γηα λα βειηησζνύλ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

37) Πείζσ ηνπο άιινπο ππνδεηθλύνληάο ηνπο ηη έρνπλ λα θεξδίζνπλ θάζε θνξά 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

38) Υξεζηκνπνηώ παξαδείγκαηα θαη κεηαθνξέο γηα λα εμεγήζσ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο  

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

39) ηηο παξνπζηάζεηο κνπ ρξεζηκνπνηώ κε ιεθηηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα λα εθθξάζσ 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ απηό πνπ ιέσ 
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Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

40) Υεηξίδνκαη κε επθνιία θαηαζηάζεηο όπνπ ζπκβαίλνπλ ξαγδαίεο αιιαγέο θαη 

αλαθαηαηάμεηο ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ππάξρνπλ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

41) ηηο παξνπζηάζεηο κνπ ρξεζηκνπνηώ παξαδείγκαηα θαη νπηηθά βνεζήκαηα γηα λα 

μεθαζαξίζσ ηπρόλ ζθνηεηλά ζεκεία 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

42) Έρσ θαηά θαλόλα ζεηηθέο πξνζδνθίεο από ηνπο άιινπο 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

43) έβνκαη θαη δηαηεξώ θαιέο ζρέζεηο κε αλζξώπνπο κε δηάθνξα backgrounds  

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

44) Διέγρσ ηπρόλ παξνξκεηηθέο κνπ αληηδξάζεηο θαη ηηο πεξηνξίδσ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

45) Αλαγλσξίδσ ην πώο ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζή κνπ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

 

 

46) Θέησ πξνηεξαηόηεηεο αλάκεζα ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο  

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  



Ζ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη ν Ρφινο ηεο ζηελ Ζγεζία, ηε Γηνίθεζε,  
                                   ζην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ησλ Οξγαληζκψλ Τγείαο   

Σελίδα 77 
 

47) Έρσ αλαπηύμεη έλα δηαδεδνκέλν αλεπίζεκν δίθηπν ζπλεξγαηώλ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

48) Καηαιαβαίλσ ηηο αμίεο θαη ηε γεληθόηεξε θνπιηνύξα κηαο νκάδαο ή κηαο εηαηξείαο 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

49) ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρσ βνεζώ ζηελ αλάπηπμε μερσξηζηήο ηαπηόηεηαο θαη νκαδηθνύ 

πλεύκαηνο 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

50) Κξαηώ ζεηηθή θαη ζηαζεξή ζηάζε αθόκα θαη ζε δύζθνιεο θαηαζηάζεηο  

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

51) Φξνληίδσ ηα πξντόληα θαη νη ππεξεζίεο καο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

θόζκνπ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

52) Θέησ ζε ακθηζβήηεζε ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ έιιεηςε αλεθηηθόηεηαο 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

53) Λεηηνπξγώ γεληθόηεξα ζαλ κέληνξαο θαη θαζνδεγεηήο 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

54) Καηαιαβαίλσ ηνπο ιόγνπο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 
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55) Δμεγώ κηα θαηάζηαζε ζην παξόλ αλαιύνληαο κηα παιαηόηεξε θαηάζηαζε  

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

56) Αθνύσ κε πξνζνρή 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

57) Καιιηεξγώ εύθνια δεζκνύο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ή 

project 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

58) Πηζηεύσ όηη εγώ έρσ ηηο πεξηζζόηεξεο ηθαλόηεηεο γηα κηα εξγαζία 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

59) Έρσ ηελ ηθαλόηεηα λα πεξηκέλσ ηηο αληηδξάζεηο θαη αλάινγα λα πξνζαξκόζσ ηε δηθή 

κνπ ζηάζε 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

60) ε πεξηπηώζεηο κεγάισλ αιιαγώλ πξνζαξκόδσ αλάινγα ηελ πξνζέγγηζε ζε έλα ζέκα, ηα 

ζρέδηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά κνπ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

61) Γελ απνθεύγσ ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηνλ έιεγρν  αλήζηθσλ ζπκπεξηθνξώλ από άιινπο 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

62) Απνζαθελίδσ πεξίπινθα γεγνλόηα κέζα από ηελ πεξηγξαθή ελόο ζπζηήκαηνο ή κε ηε 

βνήζεηα ελόο δηαγξάκκαηνο ξνήο (flow chart) 
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Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

63) πκβάιισ ζηε δεκηνπξγία ελόο θηιηθνύ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

64) Γίλσ πξνζνρή θαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

65) Έρσ ηελ ειπίδα όηη ην κέιινλ ζα είλαη θαιύηεξν από ην παξειζόλ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

66) Απηνί πνπ κπνξώ λα βνεζήζσ έρνπλ πξόζβαζε ζε κέλα 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

67) Ζγνύκαη πξνζσπηθά πξνζπαζεηώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγώλ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

68) Πξνζπαζώ λα επηζηήζσ ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ ζηελ αλάγθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αιιαγώλ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

69) Βνεζώ ζηελ απνθιηκάθσζε έληνλσλ θαηαζηάζεσλ – θξίζεσλ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

70) Γελ δηζηάδσ λα παξαβηάζσ ηνπο  θαλόλεο όηαλ είλαη αλαγθαίν 
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Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

71) ε κηα ζύγθξνπζε πξνζπαζώ λα γίλνπλ ζε όινπο γλσζηέο όιεο νη ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

72) Μπνξώ λα αλαγλσξίδσ εηδηθέο δπλαηόηεηεο ζηνπο άιινπο. 

Πνηέ δελ ζπκπεξηθέξνκαη έηζη 

 

πάληα γίλεηαη απηό 

 

Μεξηθέο θνξέο 

 

πρλά 

 

Πάληα ιεηηνπξγώ έηζη 

  

 

Α ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΘΔΡΜΑ       
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