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Πεπίλητη
Οη βηβιηνζήθεο ηνπ 21νπ αη. έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ακέηξεηεο πξνθιήζεηο ηφζν
απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Η επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο
αληαλαθιάηαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζπιινγψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο δηάζεζήο
ηνπο, ζηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ζηελ θαηαλνκή ησλ πεγψλ θαζψο θαη ζηνπο
ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ αιιαγψλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ. Τε ζηηγκή ησλ
αιιαγψλ θαη ησλ απμαλφκελσλ επέιηθησλ δνκψλ ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, νη
Βηβιηνζήθεο ζήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ είλαη ζε ζέζε λα εζηηάζνπλ ηηο
ππεξεζίεο ηνπο ζην πεξηερφκελν θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα παξάδνζεο ηεο
πιεξνθνξίαο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνλ άλζξσπν. Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη δεμηφηεηεο
εθείλεο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηνλ Βηβιηνζεθνλφκν θαη γεληθά ηνλ Δπηζηήκνλα ηεο
Πιεξνθφξεζεο, ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηνπο ζεκεξηλνχο ξφινπο ηεο Βηβιηνζήθεο κε
επηηπρία δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί πιήξσο. Αλ θαη ν ξφινο ησλ ηερλνινγηθψλ θαη
νξγαλσζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ησλ αιιαγψλ έρεη εθηελψο αλαιπζεί
θαη ζπδεηεζεί ζηε βηβιηνγξαθία, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη
εμίζνπ θαζνξηζηηθά γηα ηελ επηηπρία ησλ αιιαγψλ, έρνπλ παξακειεζεί.
Έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ απνδεηθλχνπλ φηη ε επθπΐα απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα
εμεγήζεη ηηο επηηπρίεο ζηε δσή καο ή ζηε δνπιεηά καο θαη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα
παίδνπλ έλα ξφιν-θιεηδί ζηελ επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ καο. Η Σπλαηζζεκαηηθή
Ννεκνζχλε (ΣΝ) (Emotional Intelligence), είλαη ε ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί θαλείο ηα
ζπλαηζζήκαηα ηφζν ηα δηθά ηνπ φζν θαη ησλ άιισλ, λα θάλεη ιεπηέο δηαθξίζεηο
αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα, θαη λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο
ψζηε λα θαζνδεγεί αλαιφγσο ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ. Η ΣΝ, ζχκθσλα κε
πνιινχο κειεηεηέο, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ζηε
δσή, κε πηζαλά κεγαιχηεξε επίδξαζε απφ απηή ηεο γλσζηαθήο λνεκνζχλεο ζε πνιιέο
πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο. Η έλλνηα έρεη ππνζηεξηρηεί θαη ζπδεηεζεί ζε βάζνο απφ ηνπο
ςπρνιφγνπο θαη θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζην δηνηθεηηθφ
πεδίν. Σηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο
θαη ηεο εγεζίαο εμεηάδεηαη θαη ην θαηά πφζνλ ε δηαθνξά κεηαμχ ελφο δηεπζπληή θαη
ελφο εγέηε κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο.
Απνηέιεζκα ηεο ΣΝ, ζχκθσλα κε έξεπλεο, είλαη ε απμαλφκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ
ηνπ πξνζσπηθνχ, ε ππνθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνπο δηεπζπληέο/πξντζηακέλνπο,
θαη θαηά ζπλέπεηα ε πςειή παξαγσγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ ζηελ
εξγαζία ηνπ. Σην πξνζσπηθφ κε πςειή ΣΝ παξαηεξνχληαη ρακειά πνζνζηά
ζπγθξνχζεσλ θαη πςειφηεξα επίπεδα εηνηκφηεηαο γηα δεκηνπξγία θαη θαηλνηνκία.
Δλζσκαηψλνληαο ην κνληέιν ηεο ΣΝ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, νη
Βηβιηνζεθνλφκνη-Δπηζηήκνλεο ηεο Πιεξνθφξεζεο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ
ηθαλφηεηεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε επηηπρεκέλε δηαπξνζσπηθή επαθή κε ηνπο ρξήζηεο,
κε ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε θάιπςε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο αλαγθψλ.

Σηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη λα αλαιπζεί, κε βάζε ηελ ππάξρνπζα
βηβιηνγξαθία, ε έλλνηα ηεο ΣΝ, θαη λα ηνληζηεί ε αμία ηεο ζε ζρέζε κε ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ δηαλνίγνληαη απφ ηελ ρξήζε ηεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη εηδηθά
ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο. Σπκπεξαζκαηηθά, κέζα απφ ηα βηβιηνγξαθηθά
ζηνηρεία δηαθαίλεηαη ην γεγνλφο πσο ε ΣΝ είλαη έλα πεδίν έξεπλαο θαη πξαθηηθήο
πνιιά ππνζρφκελν.
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Abstract
Academic Libraries of 21st century have to face numerous challenges from the
internal and external environment. The effect of technology is reflected in the
transformation of their collections, services and their disposal, in the policies that are
followed, in the distribution of sources, such as, in the ways that personnel deal with
all those changes. This moment of changes and increasing flexible structures in all
organizations, the libraries today, more than never, can focus their services in the
content and they can create a system of information delivery orientate to the personuser.
Those prerequisites and skills which place Librarian and general the Information
Scientist, capable enough to come up successfully in today’s role of Library, have not
been fully investigated. Although the role of organizational characteristics in the
change process has been extensively analyzed and discussed in the literature,
individual characteristics, which are equally crucial for the success of change, have
been neglected. Evidence exists to suggest that intelligence alone will not explain our
achievement at work or life and that emotion plays a key role in organizational
success.
Emotional Intelligence (EI) is the ability to monitor one’s own and others’ feelings
and emotions, to discriminate among them and to use this information to guide one’s
thinking and actions. EI, according a lot of researchers of the field, constitutes one of
the main elements of success in life, probably with much more influence than the one
of knowledge intelligence, in many aspects of human behaviour, including work and
education. The concept has been argued and discussed at length by psychologists and
it appears to have key applicability in the management area in debates over
differences between management and leadership and whether the difference between
a manager and a leader can be attributed to an understanding of emotional
intelligence. As a result of EI, according several researchers is the increasing
cooperation between staff, the staff motivation from the leaders and as a result of all
these, is the high productivity and outcome. Low percentage of conflicts and higher
levels of readiness for creation and innovation are observed in staff with increasing
EI. Incorporating the model of EI in their daily routine, librarians can develop skills
which will lead them to a successful interpersonal contact with users, targeting to
accomplish their informational needs.
This paper, based to the existing literature, attempts to analyze the concept of EI and
to emphasize its value, in relation with the possibilities can exist after its use in the
work field and especially in Academic Libraries. As a conclusion, through
bibliography, it seems that EI is a field for research and practice with lots of promises.

Key Words: Emotional Intelligence, Academic Libraries, Librarians, Users,
Management
1.Διζαγυγή
Η δηεχξπλζε ησλ ζπιινγψλ (ζπκβαηηθψλ θαη ςεθηαθψλ), ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ
ζρεκάησλ βηβιηνζεθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, νη κεηαβνιέο
ζηελ νηθνλνκία θαη νη λέεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο επηθέξνπλ
αλαπφθεπθηα ζεκαληηθέο πηέζεηο ζην κνληέιν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, φπσο
εθαξκφδεηαη κέρξη ζήκεξα ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Η αμηνπνίεζε ησλ
αιιαγψλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ γελληνχληαη ζην πεξηβάιινλ ησλ Βηβιηνζεθψλ
απαηηεί ηελ χπαξμε ηθαλφηεηαο, ηέρλεο θαη ζπλδπαζκψλ ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ
ζηνπο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ (Λεθίδνπ, 2002). Τν κεγάιν θεθάιαην φκσο γηα θάζε
εξγαζηαθφ ρψξν είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη
απνηειεζκαηηθά θαη λα εθαξκφζεη θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο, άξα νη βηβιηνζεθνλφκνη
πξέπεη λα γίλνπλ νη εξγάηεο ηεο γλψζεο, εηδηθεπφκελνη ζηελ πιεζψξα ησλ κεζφδσλ
ηνπ κάλαηδκελη. Οη εγέηεο ησλ βηβιηνζεθψλ είλαη απηνί πνπ έρνπλ σο επζχλε λα
δεκηνπξγνχλ εθείλν ην νξγαλσηηθφ θιίκα πνπ ελζαξξχλεη θαη πξνσζεί ηελ αιιαγή
(Καηζηξίθνπ, 2002).
Αλ θαη ν ξφινο ησλ νξγαλσζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ησλ αιιαγψλ
ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, έρεη εθηελψο αλαιπζεί θαη ζπδεηεζεί ζηε
βηβιηνγξαθία, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη εμίζνπ θαζνξηζηηθά γηα
ηελ επηηπρία ησλ αιιαγψλ, έρνπλ παξακειεζεί (Vakola,e.a. 2004). Τα ηειεπηαία
ρξφληα πνιιέο έξεπλεο έρνπλ εκθαληζηεί πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε επθπΐα θαη ε
λνεκνζχλε απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα εμεγήζεη ηηο επηηπρίεο καο ζηελ θαζεκεξηλή
καο εξγαζία ή ηε δσή καο θαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα παίδνπλ έλαλ πξσηαξρηθφ ξφιν
ζηελ νξγαλσηηθή επηηπρία (Suliman, 2007). Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζπλδέεηαη
κε ηα βαζχηεξα επίπεδα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο αμίεο
θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ, άπηεηαη ησλ άκεζσλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ ζχγρξνλνπ
αλζξψπνπ γηα νξζή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία σο ζεκειηψδεο κέζν γηα
αξκνληθή ζπλεξγαζία, πξφνδν θαη επεκεξία ζ’ φινπο ηνπο ηνκείο, εηδηθά ζηνλ
εξγαζηαθφ. (Τζεηζψλε, φ.π.)
Σηηο επφκελεο ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε
εληφο ηνπ 2007 γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζηηο αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο κε
ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ηεο έλλνηαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ππεπζχλσλ
ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ήηαλ ε θαηαγξαθή: α)ηεο
γλψζεο ή φρη ηεο έλλνηαο θαζψο θαη ηεο πξνζπκίαο γηα ηελ πηνζέηεζή ηεο β)ηνπ
βαζκνχ πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γ)θαηαγξαθή ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηνπλ νη ππεχζπλνη ησλ Βηβιηνζεθψλ δ)θαηαγξαθή ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζεσξνχλ πην ζεκαληηθά γηα έλα δηεπζπληή θαη ηέινο ε)ηελ
πξνζπκία πηνζέηεζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε απηήλ.
2.Οπιζμόρ ηηρ ςναιζθημαηικήρ Νοημοζύνηρ
Τν πξφζθαην ελδηαθέξνλ γηα ηε ΣΝ είλαη απφξξνηα πνιιψλ εηψλ έξεπλαο ζηελ
πεξηνρή ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη
ηα ζπλαηζζήκαηα (Forgas, 2001). Τε δεθαεηία ηνπ 1990 ν Jack Meyer θαη ν Peter
Salovey ππνζηήξημαλ φηη ππάξρεη έλα είδνο λνεκνζχλεο δηαθνξεηηθφ απφ ηε
γλσζηαθή επθπΐα πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί κε αμηφπηζην ηξφπν (Καθέηζηνο, 2003).
Σχκθσλα κε απηνχο, ε ΣΝ νξίζηεθε σο «κηα κνξθή θνηλσληθήο επθπΐαο ε νπνία

πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα ηφζν ηα δηθά ηνπ
φζν θαη ησλ άιισλ αλζξψπσλ, λα θάλεη ιεπηέο δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα
ζπλαηζζήκαηα, θαη λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαζνδεγεί
αλαιφγσο ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ» (Mayer & Salovey, 1993). Σηνλ νξηζκφ
απηφ ν Goleman (2000) αλαπηχζζεη έλα κνληέιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο
ζην νπνίν ελζσκαηψλεη έλα ζπλδπαζκφ δεμηνηήησλ ην νπνίν έρεη άκεζε δπλαηφηεηα
εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγαλσηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο,
ηδηαίηεξα ζηελ πξφβιεςε ηεο ηειεηφηεηαο ζηηο εξγαζίεο φισλ ησλ εηδψλ, θαη ζε φιεο
ηηο βαζκίδεο:
Αςηεπίγνυζη (self-awareness)
Αςηό-έλεγσο (self-regulation)
Παπακίνηζη (motivation)
Δνζςναίζθηζη (empathy)
Κοινυνικέρ δεξιόηηηερ (social skills).
Τν άηνκν πνπ δηαζέηεη ζε πςειφ βαζκφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αςηεπίγνυζηρ (selfawareness) είλαη ζε ζέζε λ’ αλαγλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη
λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ νξζή ιήςε απνθάζεσλ. Γηαζέηεη απηνπεπνίζεζε θαη
νπνηαδήπνηε θξηηηθή ηε δέρεηαη θαινπξναίξεηα κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζή ηνπ.
Μηα ηέηνηα δεμηφηεηα είλαη αλεθηίκεηε γηα ηνπο Βηβιηνζεθνλφκνπο πνπ έρνπλ λα
δπλδηαιεγνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ρξεζηψλ.
Ο αςηοέλεγσορ (self-regulation) απνηξέπεη ηελ αλάπηπμε θάζε είδνπο παξφξκεζεο.
Βνεζά ην άηνκν λα ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη εηδηθά ηνπ ζπκνχ θαη ηεο
αλαζθάιεηαο. Μέξνο ηνπ απηνειέγρνπ, απνηειεί ζχκθσλα κε ηνλ Eidson (2000) θαη ε
πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επθακςία ζην ρεηξηζκφ δηαθφξσλ αιιαγψλ. Γηα ην
Βηβιηνζεθνλφκν, κηα εθαξκνγή ηεο δεμηφηεηαο απηήο είλαη ε δπλαηφηεηα
πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Οη
Dewdney & Michell (1997) ζεκεηψλνπλ πσο νη Βηβιηνζεθνλφκνη δνπλ θαζεκεξηλά
ηηο ηάζεηο ησλ ρξεζηψλ λα ζέηνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο εξσηήζεηο ειιηπείο, αζαθείο θαη
ζπρλά κε ζπγθαιπκκέλνπο φξνπο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ γίλεηαη φρη γηα λα
ππνβιεζεί έλα εξψηεκα αιιά απιά γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο
Βηβιηνζεθνλφκνπο θαη λα απνθηεζεί έηζη ε πξνζνρή ηνπο.
Η παπακίνηζη (motivation) απνηειεί παξάγνληα θηλεηνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ ην
άηνκν λα πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ πνπ ζέηεη. Τν άηνκν αλαπηχζζεη πξσηνβνπιίεο,
επηδεηά ηε βειηίσζε, ηελ θαηλνηνκία θαη παξάιιεια κέζσ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ
αλαγλσξίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηηο εμαιείςεη.
Η ενζςναίζθηζη (empathy) ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα γλσξίδεη ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Ο ηφλνο ηεο θσλήο ησλ αλζξψπσλ, νη θηλήζεηο ησλ
ζσκάησλ ηνπο, νη αληηδξάζεηο ηνπο, απνηεινχλ ζηνηρεία ηα νπνία
απνθσδηθνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ελζπλαίζζεζε. Έηζη, εμάγνπλ
πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα απηνχο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαλαζηξέθνληαη θαη είλαη ζε
ζέζε λα δηακνξθψλνπλ ζρέζεηο αθφκα θαη κε άηνκα δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ
ηάμεσλ.
Τέινο, νη κοινυνικέρ δεξιόηηηερ (social skills) ζρεηίδνληαη κε ην ρεηξηζκφ ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο (Τζειέθεο, 2005).
Σήκεξα, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε εθηηκάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο πνιιέο
ππνζρφκελεο εθαξκνγέο ηεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη
απμεζεί θαηαθφξπθα ν αξηζκφο ησλ εξεπλεηψλ πνπ κειεηνχλ ηε θχζε, ηε κέηξεζε
θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο (Πιαηζίδνπ, 2004).
Τα ζπλαηζζεκαηηθά επθπή άηνκα κπνξνχλ λα είλαη πην ελήκεξα γηα ηα ζπλαηζζήκαηά
ηνπο θαζψο επίζεο θαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, θαιχηεξα ηθαλά λα ηα

πξνζδηνξίζνπλ, θαη θαιχηεξα ηθαλά λα επηθνηλσλήζνπλ φπνπ ρξεηάδεηαη (Mayer &
Salovey, 1993). Τα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν θαη κπνξνχλ αθφκα λα ππνλνκεχζνπλ ηε ινγηθή επηινγή ησλ
βέιηηζησλ ζρεδίσλ δξάζεο (Leith & Baumeister, 1996). Οη Quebbeman θαη Rozell
(2002) αλαθέξνπλ ζε εξγαζία ηνπο φηη επηρεηξήζεηο, θαη θαη’ επέθηαζε θαη
νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζην δπλακηθφ ηνπο άηνκα κε
πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, κηαο θαη έρνπλ ηηο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα
εκπιαθνχλ ζε ζπγθξνχζεηο κε ζπλαδέιθνπο ηνπο, ελδπλακψλνληαο κε απηφ ηνλ
ηξφπν ην θαιφ θιίκα ηνπ νξγαληζκνχ θαη πεηπραίλνληαο έηζη ηελ αλάπηπμε ηεο
απνδνηηθφηεηάο ηνπ.
Σχκθσλα κε ηνλ Walsh (1995) παξφηη γλσξίδνπκε πνιχ ιίγα γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή
βάζε ησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ, είκαζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπκε ην ζεκαληηθφ
ξφιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ην πξνζσπηθφ ηα ρξεζηκνπνηεί θαη ηα
ρεηξίδεηαη θαηά ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ αιιαγψλ κέζα ζε έλα νξγαληζκφ. Ο Huy
(1999) ππνζηεξίδεη φηη ε δπλακηθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ηα ζεκεία θιεηδηά πνπ
θαζνξίδνπλ αλ έλαο ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί ζα επηηχρεη ή ζα απνηχρεη.
Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη άηνκα κε πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο
(Vakola e.a, 2004):
 Βηψλνπλ επηηπρία ζηελ θαξηέξα ηνπο (Dulewicz & Higgs, 1998 ;
Weisinger,1998)
 Αηζζάλνληαη ιηγφηεξν αλαζθαιείο ζηελ εξγαζία ηνπο (Jordan e.a., 2002)
 Ηγνχληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ εξγαζία ηνπο (Cooper & Sawaf, 1997
; Palmer e.a., 2000 ; Prati e.a, 2003 ; Higgs & Rowland, 2002)
 Δίλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί ζηελ εγεζία νκάδσλ θαη ζηελ
απφδνζε απηψλ (Prati e.a,ν.π.)
 Πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζε θαηαζηάζεηο πίεζεο θαη ζηξεο (Νηθνιάνπ &
Τζανχζεο, 2002 ; Slaski & Cartwright, 2002)
 Αληηκεησπίδνπλ θαη εθαξκφδνπλ θαιχηεξα νπνηεζδήπνηε ζηξαηεγηθέο
έρνπλ ηεζεί (Bar-On e.a, 2000)
Οη Dewdney & Michell (1997) εμεγνχλ πσο πξνθεηκέλνπ νη βηβιηνζεθνλφκνη λα
δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο, πξέπεη λα έρνπλ ζαθή θαη πιήξε θαηαλφεζε ησλ
αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ησλ ρξεζηψλ. Γηα λα θαιπθζνχλ απηέο νη αλάγθεο ζπρλά
απαηηείηαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιή γλψζε θαη εμνηθείσζε κε ηηο πιεξνθνξηαθέο
πεγέο πνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε, απαηηείηαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Όπσο
αλαθέξεη ν Goleman (1998) "νη ρξήζηεο ζεσξνχλ δεδνκέλε ηελ θαηνρή αξθεηψλ
δηαλνεηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ πψο λα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο,
θαη εζηηάδνπλ αλη' απηνχ ζηηο πξνζσπηθέο ηδηφηεηεο, φπσο ε πξσηνβνπιία θαη ε
ελζπλαίζζεζε, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε πεηζηηθφηεηα.
3.ςναιζθημαηική Νοημοζύνη ζηο σώπο επγαζίαρ
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο έρνπλ γίλεη αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο (Goleman ,1998). Οη εγέηεο ηνπ παξειζφληνο
πνπ ζρεδίαδαλ θαη ήιεγραλ νινθιεξσηηθά έλαλ νξγαληζκφ, ζηε ζεκεξηλή επνρή ηελ
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θαιχηεξε δπλαηή παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο,
ζηαδηαθά ζπγθαηαιέγνπλ ζηνπο ξφινπο ηνπο ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ έκπλεπζε ησλ
άιισλ, ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ εξγαζία θαη ηε δεκηνπξγία
ηεο αίζζεζεο ζπλεηζθνξάο θαη ζπνπδαηφηεηαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ (Hogan
e.a,1994).

Η αλάπηπμε ησλ εγεηψλ ζε κηα Βηβιηνζήθε ζχκθσλα κε ηνλ Mech (1996) απνηειεί
ζέκα ζπλερνχο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ ππνβνεζνχκελνπ απφ ηηο επθαηξίεο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη. Μηα κεηαβιεηή πνπ ηειεπηαία
έρεη γίλεη δεκνθηιήο σο κηα δπλεηηθή δεμηφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο είλαη
ν ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Sosik &
Megerian,1999). Η ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ
εγεζία, έλαλ ξφιν ηνπ νπνίνπ ε νπζία έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα θηλεηνπνίεζεο ησλ
άιισλ γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Η αληθαλφηεηα ησλ
εγεηψλ ζην δηαπξνζσπηθφ επίπεδν επηδξά αξλεηηθά ζηελ επίδνζε φισλ: ράλεηαη
ρξφλνο, δεκηνπξγνχληαη εληάζεηο, δηαβξψλνληαη ηα θίλεηξα θαη ε αθνζίσζε,
πξνθαινχληαη επηζεηηθφηεηα θαη αδηαθνξία. Τα ηζρπξά θαη αδχλαηα ζεκεία ελφο
εγέηε ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ απφ ην
θέξδνο ή ηελ απψιεηα πνπ έρεη ν νξγαληζκφο ζε ζρέζε κε ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε
ησλ ηαιέλησλ ησλ νπνίσλ εγείηαη (Goleman, 2000). Σχκθσλα κε ηνλ Diggins (2004)
νη θαιχηεξνη δηεπζπληέο πξέπεη λα θαηέρνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (EI) γηα
λα ιάβνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ βάζηζαλ ζε έλαλ ζπλδπαζκφ απηνδηαρεηξηζηηθψλ θαη
δεμηνηήησλ ζρέζεο θαη κηα ζπλεηδεηνπνίεζε γηα ην πψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο έρεη
επηπηψζεηο ζε άιιεο ζηελ νξγάλσζε. Ο ηειεπηαίνο ππνζηήξημε επίζεο φηη ε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δηαδξακαηίδεη έλαλ κεγαιχηεξν ξφιν απφ ηε
"παξαδνζηαθή" λνεκνζχλε ζηελ θαζνξηζηηθή επηηπρία ησλ εγεηψλ θαη ησλ
νξγαλψζεσλ θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ΣΝ βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα:
γλσξίζνπλ ην δηαπξνζσπηθφ χθνο ηνπο ,
αλαγλσξίζνπλ θαη δηαρεηξηζηνχλ ηνλ αληίθηππν ησλ ζπγθηλήζεσλ ζηηο
ζθέςεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ,
αλαπηχμνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ,
θαηαιάβνπλ πφζν θαιά δηαρεηξίδνληαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη
πψο λα βειηησζνχλ.
4. Μεθοδολογία έπεςναρ
4.1. Σεκμηπίυζη ηηρ ανάγκηρ για έπεςνα
Όπσο αλαθέξεη ε Weiner (2003) «ε εγεζία ζε κηα Βηβιηνζήθε είλαη εθείλε πνπ
θαζνξίδεη αλ ε θηινζνθία θαη ην φξακα πνπ έρνπλ ηεζεί είλαη απνζαθεληζκέλα θαη ζε
ηη έθηαζε πινπνηνχληαη. Αλ θαη πνιιέο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ
λα δηαπηζησζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληψλ ησλ Αθαδεκατθψλ
Βηβιηνζεθψλ, ην ζηπι δηνίθεζεο, νη ξφινη θαη νη ππεπζπλφηεηέο ηνπο ελ ηνχηνηο, είλαη
ζαθέο φηη πνιιέο πιεπξέο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη πεξαηηέξσ κειέηεο θαη έξεπλεο
είλαη απαξαίηεηεο». Έξεπλα ησλ Rosete & Ciarrochi (2005) απέδεημε φηη «δηεπζπληέο
κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηηχρνπλ
εξγαζηαθά απνηειέζκαηα θαη λα ζεσξεζνχλ απνηειεζκαηηθνί σο εγέηεο απφ ηνπο
θαησηέξνπο ηνπο.
Η βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζην ρψξν ηεο
Βηβιηνζεθνλνκίαο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε (Eidson 2000 ; Nazarova, 2002 ;
Rovenger, 2000). Αμηνζεκείσηε είλαη ε έξεπλα πνπ ρξεκαηνδφηεζε ε American
Association of Law Libraries (AALL) (Browne, 2005) βαζηδφκελε ζε έξεπλεο πνπ
απνδεηθλχνπλ πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο
γηα ηελ επηηπρία ηνπ αηφκνπ ζηε δσή, αιιά θαη ζην φηη νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληέο
ηεο ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο πεξηνρέο. Οη Herner
& Rossiter (2006) είλαη νη πξψηνη πνπ παξνπζίαζαλ εκπεηξηθή έξεπλα κεηαμχ ηεο

άκεζεο ζρέζεο ησλ δεμηνηήησλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ησλ ηδαληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηνπο δηεπζπληέο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. Η έξεπλά ηνπο
θαηέιεμε ζην φηη ε εγεζία κπνξεί λα νξηζηεί ζε φξνπο ηεο Σπλαηζζεκαηηθήο
Ννεκνζχλεο. Η Hopper (2005) ζπλέθξηλε ηα επηζπκεηά γλσξίζκαηα ησλ δηεπζπληψλ
βηβιηνζεθψλ έηζη φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε βηβιηνγξαθία, κε απηά πνπ
εκθαλίδνληαη ζηελ έξεπλα ησλ Herner & Rossiter1 απνδεηθλχνληαο φηη απηά
ζρεηίδνληαη. Σηελ Διιάδα δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα αλάινγε έξεπλα ζην
ρψξν ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη ε παξνχζα εξγαζία ζθνπφ έρεη ηελ έλαξμε ελαζρφιεζεο
κε ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα θαζψο θαη ηελ παξαθίλεζε γηα κηα ζεηξά κειινληηθψλ
εξεπλψλ ζην ζέκα απηφ, κηαο θαη απνηειεί πεπνίζεζε ηεο ζπγγξαθέσο ε ηεξάζηηα
ζπκβνιή ηεο ζηελ βειηίσζε ηνπ θαζεκεξηλνχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο κε απνηέιεζκα
ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
4.2. ηοισεία καηαζκεςήρ ηος επυηημαηολογίος ηηρ έπεςναρ για
ςναιζθημαηική Νοημοζύνη ζηιρ Δλληνικέρ Ακαδημαφκέρ Βιβλιοθήκερ

ηη

Η αξρηθή κνξθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ εηέζε ζε πηινηηθή δηαθίλεζε
γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο άπνςεο νκάδαο εηδηθψλ, απνηεινχκελε απφ 2
Βηβιηνζεθνλφκνπο, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρψξν ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ
θαη αλψηαηεο ζπνπδέο, θαζψο θαη 1 θαζεγήηξηα κε εμεηδίθεπζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζχλε, 1 ππνςήθηα Γηδάθηνξα ζην ζέκα απηφ, θαη 1 Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε
ζηε ζηαηηζηηθή επηζηήκε. Βαζηδφκελνη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο έγηλαλ αλαζεσξήζεηο
θαη βειηηψζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηε ηειηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Σηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 17 εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο
εθ ησλ νπνίσλ νη 10 είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη νη επηά αλνηθηνχ ηχπνπ (πίλ.1).
Πίν.1:Γομή
και
πεπιεσόμενο
επυηημαηολογίος
για
ηη
ςναιζθημαηική
Νοημοζύνη
ζηιρ
Δλληνικέρ Ακαδημαφκέρ Βιβλιοθήκερ
Ερ.1-6 Σηοιτεία ερωηώμενων
Φχιν
Ηιηθία
Σπνπδέο
Αθαδεκατθφ Ίδξπκα
Έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο
Έηε ζην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα
Ερ.7-9 Σηοιτεία για ηις ακαδημαϊκές
βιβλιοθήκες
Δίδνο
Βηβιηνζήθεο
(Κεληξηθή
ή
Τκεκαηηθή)
Αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ εμππεξεηεί ε
Βηβιηνζήθε
Αξηζκφο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί
Δνόηηηα Β
Δπ.10-12 Γνώζη ηης Σσναιζθημαηικής
Νοημοζύνης
ζηις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
1

Δλφζσ ήηαλ ζε θαηάζηαζε «in press»

Αλαγθαηφηεηα κφλν ησλ γλσζηηθψλ
δεμηνηήησλ
Γλψζε ηεο Σπλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο
Πξνζπκία γηα ηε πηνζέηεζή ηεο
Ερ.13-14
Χαρακηηριζηικά
ηης
Σσναιζθημαηικής Νοημοζύνης
Πνηα ε γλψκε ζαο γηα ην βαζκφ
ζεκαληηθφηεηαο θαζελφο απφ απηά
Πνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά λνκίδεηε
φηη δηαζέηε
Δξ.15: Φαξαθηεξηζηηθά ελφο δηεπζπληή
Βηβιηνζήθεο (ανοικηού ηύπος)
Ερ.16 : Δθπαίδεπζε θαη Σπλαηζζεκαηηθή
Ννεκνζχλε
Δπ.17 (ανοικηού ηύπος): Παξαθαιψ φπσο
εθθξάζεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ηελ
εθαξκνγή
ησλ
δεμηνηήησλ
ηεο
Σπλαηζζεκαηηθήο
Ννεκνζχλεο
ζηηο
αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα.
Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή: α)ηεο γλψζεο ή φρη ηεο έλλνηαο
θαζψο θαη ηεο πξνζπκίαο γηα ηελ πηνζέηεζή ηεο β)ηνπ βαζκνχ πνπ ζεσξνχληαη
ζεκαληηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γ)θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηνπλ
νη ππεχζπλνη ησλ Βηβιηνζεθψλ δ)θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζεσξνχλ πην
ζεκαληηθά γηα έλα δηεπζπληή θαη ηέινο ε)ηελ πξνζπκία πηνζέηεζεο κηαο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε απηήλ.

4.3.Σαςηόηηηα ηηρ έπεςναρ για ηη ςναιζθημαηική Νοημοζύνη ζηιρ Δλληνικέρ
Ακαδημαφκέρ Βιβλιοθήκερ
Τν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, ήηαλ ν Ινχιηνο ηνπ
2007. Ο πιεζπζκφο ζηνλ νπνίν απεπζπλφηαλ ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ νη
δηεπζπληέο/πξντζηάκελνη/ππεχζπλνη ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ησλ ΑΔΙ θαη
ΤΔΙ ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ απνζηνιή ηνπ επηιέρζεθε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ησλ παξαιεπηψλ αιιά θαη ιφγσ κείσζεο ζην
ειάρηζην δπλαηφ, ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηεί ε παξάδνζή ηνπ. Τα εξσηεκαηνιφγηα πνπ
εζηάιεζαλ ήηαλ ζπλνιηθά 39 θαη απφ απηά επεζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 31
δειαδή έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 79,4%. Ο Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ηηο απαληήζεηο
ησλ εξσηψκελσλ αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ηαπηφηεηα ηνπ εξσηψκελνπ.
Πίνακαρ 2 – ύνθεζη ηυν επυηώμενυν με βάζη ηα απανηημένα επυηημαηολόγια
(ερωηήζεις από 1 μέτρι 9)
Σαςηόηηηα έπεςναρ για ηη ςναιζθημαηική Νοημοζύνη ζηιρ Δλληνικέρ
ακαδημαφκέρ βιβλιοθήκερ
Φχιν
γπλαίθεο (πνζνζηφ 80,65) θαη άλδξεο (πνζνζηφ 19,35%)
Καηεγνξίεο ειηθηψλ 25-35 (32,2%), 35-45(25,8%) θαη 45- (35,4%)

πηπρίν
εθηφο
Βηβιηνζεθνλνκίαο
(38,7%),
ΤΔΙ
Βηβιηνζεθνλνκίαο (67,7%), ΑΔΙ Βηβιηνζεθνλνκίαο (9,6%),
Σπνπδέο
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Βηβιηνζεθνλνκία (19,3%),
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εθηφο Βηβιηνζεθνλνκίαο (16,1%)
Οη ππεχζπλνη Βηβιηνζεθψλ φισλ ησλ ΑΔΙ(εθηφο 3) θαη
Αθαδεκατθφ Ίδξπκα
φισλ ησλ ΤΔΙ (εθηφο 5)
Έηε
εξγαζηαθήο 1-5 έηε (22,5%), 6-10 έηε (6,4%), 11-15 έηε (6,4%), 16-20
εκπεηξίαο
έηε (22,5%) πάλσ απφ 20 έηε (41,9%)
Έηε
εξγαζηαθήο
εκπεηξίαο
ζην 1-5 έηε (32,2%), 6-10 έηε (19,3%), 16-20 έηε (22,5%), πάλσ
ζπγθεθξηκέλν
απφ 20 έηε (25,8%)
ίδξπκα
74,19% πξνΐζηαηαη ζε Κεληξηθή Βηβιηνζήθε θαη ην 25,81%
Δίδνο Βηβιηνζήθεο
ζε Τκεκαηηθή Βηβιηνζήθε
κέρξη 1000 ρξήζηεο (9,68%), 1000-5000 ρξήζηεο(48,39%),
Αξηζκφο ρξεζηψλ
5000-10000 ρξήζηεο (12,5%) πάλσ απφ 10.000 ρξήζηεο
(29,03%)
Αξηζκφο
1-6 άηνκα (29%), 6-10 άηνκα (25,8%), 11-15 άηνκα (9,6%),
πξνζσπηθνχ
πνπ
16-20 άηνκα (6,4%), 21-25 άηνκα (3,2%), 26-30 άηνκα
απαζρνιεί
ε
(6,4%), πάλσ απφ 31 άηνκα (16,1%)
Βηβιηνζήθε
4.4. Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ για ηη ςναιζθημαηική Νοημοζύνη ζηοςρ
Γιεςθςνηέρ ηυν Ακαδημαφκών Βιβλιοθηκών
Μεηά ηελ θαηαγξαθή ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εξσηψκελσλ εμεηάδεηαη ην πξψην
εξεπλεηηθφ δεηνχκελν δει. ε γλψζε ή φρη ηεο έλλνηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζχλεο ζην νπνίν θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (93,5%) απάληεζε πσο
γλσξίδεη(Σρ.1). Τν ίδην πνζνζηφ (93,5%) απάληεζε πσο είλαη πξφζπκν λα ηελ
πηνζεηήζεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία. Αμίδεη εδψ λα αλαθέξνπκε επίζεο πσο
83,87% ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε πσο ε εξγαζία ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο
δελ απαηηεί κφλν γλσζηηθέο δεμηφηεηεο (Σρ.2).
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Σρ.1: Γλψζε ηεο Σπλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο
κφλν γλσζη.δεμηνηήησλ ζηηο ΑΒ

Σρ.2: Απαίηεζε

Σηελ εξεπλεηηθή εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο θαηά ηελ θξίζε
ησλ εξσηψκελσλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Σπλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο, νη
ηειεπηαίνη απάληεζαλ πσο ζεσξνχλ ηελ απηεπίγλσζε πάξα πνιχ ζεκαληηθή ζε
πνζνζηφ 64,52%, ηνλ απηνέιεγρν ζε πνζνζηφ 67,74%, ηελ παξαθίλεζε ζε πνζνζηφ
48,39%, ηελ ελζπλαίζζεζε ζε πνζνζηφ 41,94% ελψ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε
πνζνζηφ 45,16%(Πίλ.3).
Δπεςνηηικέρ
ΒΑΘΜΟ
ΒΑΘΜΟ
ΓΙΑΘΔΗ
ΣΩΝ
Δπυηήζειρ 13- ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ ΑΤΣΩΝ
14
1 2 3
4
5
1
2
3
4
5
Απηεπίγλσζε
- - 3,23 29,03 64,52
48,39 45,16
(self-awareness)
%
%
%
%
%
Απηφ-έιεγρνο
- - 6,45 22,58 67,74
6,45 19,35 41,94 25,81
(self-regulation)
%
%
%
%
%
%
%
Παξαθίλεζε
- - 6,45 41,94 48,39
3,23 9,68% 38,71 45,16
(motivation)
%
%
%
%
%
%
Δλζπλαίζζεζε
- - 32,2 41,94 22,58
3,23 9,68 19,35 29,03 35,48
(empathy)
%
%
%
%
%
%
%
%
Κνηλσληθέο
- - 19,3 32,26 45,16
3,23 3,23 29,03 25,81 35,48
δεμηφηεηεο
%
%
%
%
%
%
%
%
(social skills)
Πίν.3:Βαθμόρ ζημανηικόηηηαρ ηυν σαπακηηπιζηικών και Βαθμόρ διάθεζηρ
αςηών
Σπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
επφκελεο εξψηεζεο πνπ δεηνχζε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα θαηαγξάςνπλ ην βαζκφ
ζηνλ νπνίν δηαζέηνπλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά (βι.Πίλ.2), θαίλεηαη πσο νη
εξσηψκελνη δηαζέηνπλ απηεπίγλσζε ζε πνζνζηφ «πνιχ» 48,39%, ελψ ην δειψλνπλ
σο «πάξα πνιχ ζεκαληηθφ» 64,52%. Τν ίδην ζπκβαίλεη κε ηνλ απηνέιεγρν πνπ ελψ

δειψλεηαη σο «πάξα πνιχ» ζεκαληηθφο κε πνζνζηφ 67,74%, δειψλεηαη σο βαζκφο
δηάζεζεο ην «πνιχ» κε πνζνζηφ 41,94%. Σην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξαθίλεζεο
ηαπηίδνληαη νη απαληήζεηο φζνλ αθνξά ην βαζκφ πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ («πάξα
πνιχ» κε πνζνζηφ 48,3%) θαη ην βαζκφ πνπ δειψλνπλ νη εξσηψκελνη πσο ην
θαηέρνπλ («πάξα πνιχ» κε πνζνζηφ 45,16%). Παξά ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία
απάληεζε ζε πνζνζηφ 41,94% πσο ε ελζπλαίζζεζε ζεσξείηαη «πνιχ ζεκαληηθή», ελ
ηνχηνηο, νη εξσηψκελνη απάληεζαλ πσο δηαζέηνπλ «πάξα πνιχ» ην ραξαθηεξηζηηθφ
απηφ, ζε πνζνζηφ 35,48%. Τέινο, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ζεσξνχληαη «πάξα πνιχ»
ζεκαληηθέο γηα ηνπο εξσηψκελνπο ζε πνζνζηφ 45,16%, θαη ε πιεηνςεθία δειψλεη
πσο δηαζέηεη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ «πάξα πνιχ» ζε πνζνζηφ 35,48%.
Σηελ αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο δηεπζπληήο Βηβιηνζήθεο, απάληεζαλ 29 απφ ηνπο 31 πνπ
ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην (δει.έλα πνζνζηφ 93,54%). Οη απαληήζεηο πνπ
θαηαγξάθεζαλ ήηαλ πνηθίιεο θαη ελδηαθέξνπζεο. Σχκθσλα κε απηέο ηηο απαληήζεηο
θαη ην πιήζνο ησλ εξσηψκελσλ πνπ ηηο θαηέγξαςε, ηα πην δεκνθηιή ραξαθηεξηζηηθά
πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο δηεπζπληήο βηβιηνζήθεο είλαη :
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΑΡ.ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ
Απηνέιεγρνο
14
Παξαθίλεζε
14
Γλψζε ηεο επηζηήκεο
12
Απηεπίγλσζε
12
Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο
11
Δλζπλαίζζεζε
10
Δπηθνηλσλία
8
Σπλερήο ελεκέξσζε
6
Σπλεξγαηηθφηεηα
5
Δξγαηηθφηεηα
5
Οξγαλσηηθφηεηα
5
Καηαλφεζε
5
Πίν.4: Γημοθιλέζηεπα σαπακηηπιζηικά πος ππέπει να διαθέηει έναρ διεςθςνηήρ
Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δηαθξίλνπκε πσο ηα πέληε ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαηαηάζζνληαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ειιεληθψλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ πξψηα κεηαμχ ησλ άιισλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ην
άηνκν πνπ θαηέρεη κηα αλάινγε ζέζε2. Σην ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ δεηνχκελν πνπ
εμέηαδε ην γεγνλφο ηεο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ε
πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ (93,5%) ήηαλ ζεηηθή ζηελ εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
ςμπεπάζμαηα
Η έξεπλά καο επηβεβαίσζε ηε ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ
εγεζία ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. Η επηζπκία θαη ε αλάγθε γηα ηνλ
2

Η έξεπλα ησλ Hernon & Rossiter (2006) έθεξε ζε πξψηε ζέζε ηελ απηεπίγλσζε, ηνλ απηνέιεγρν θαη
ηελ παξαθίλεζε, αθνινπζνχκελε απφ ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο,
απνδεηθλχνληαο φηη ε εγεζία κπνξεί λα νξηζηεί κε φξνπο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Σπλεπψο
κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο νη απφςεηο ησλ Διιήλσλ ππεπζχλσλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ
ζπγθιίλνπλ κε απηέο ησλ μέλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο.

πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη δηεπζπληέο ησλ
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη αθ’ εο ζηηγκήο νη αθαδεκατθέο
βηβιηνζήθεο είλαη νξγαληζκνί πνπ δέρνληαη επηδξάζεηο απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν
ιεηηνπξγνχλ θαη ην νπνίν εμειίζζεηαη ζπλερψο θαζψο, θαη απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπο
ιεηηνπξγία απηή θαζ’ απηή. Τν ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ πεδίν απνηειεί πξφζθνξν
έδαθνο γηα κειινληηθέο έξεπλεο. Η θαηαλφεζε ηνπ πσο αθξηβψο ζρεηίδεηαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε κπνξεί λα νδεγήζεη
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα
εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθνχλησλ. Η γλψζε πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη
απφ ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηελ θαηαλφεζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη λα ζπληειέζεη ζηελ παξαγσγή εξγαιείσλ γηα ηελ
επηινγή, εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ησλ εγεηψλ, εληζρχνληαο έηζη ηελ απφδνζε
νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ.
Δπίλογορ
Σαθψο πνιινί άλζξσπνη έθηαζαλ ζηελ θνξπθή παξά ηηο κεηνλεμίεο ηνπο ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, απηή είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηζρχεη εδψ θαη πνιχ
θαηξφ ζηε δσή ησλ νξγαληζκψλ. Καζψο φκσο ε εξγαζία γίλεηαη πην ζχλζεηε θαη
απαηηεί ζπλεξγαζία, νη νξγαληζκνί φπνπ νη άλζξσπνη δνπιεχνπλ κε αξκνληθή
ζπλεξγαζία δηαζέηνπλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σην λέν ρψξν ηεο εξγαζίαο,
φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ επειημία, ηηο νκάδεο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρξήζηε,
απηφ ην εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζχλνιν ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ γίλεηαη φιν
θαη πην βαζηθφ γηα ηελ ππεξνρή ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο, ζε θάζε κέξνο ηνπ θφζκνπ.
Σαθψο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δελ απνηειεί ην καγηθφ ξαβδί, νχηε εγγχεζε
γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηηο βηβιηνζήθεο. Ο
θφζκνο ησλ βηβιηνζεθψλ είλαη ξεπζηφο θαη ζχλζεηνο θαη δελ κπνξεί κηα κφλν
παξέκβαζε ή αιιαγή λα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα. Όπσο φκσο ιέλε: «Όια είλαη
δπλαηά φζν ππάξρνπλ άλζξσπνη», θαη αλ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο αγλνεζεί, ηφηε
ηίπνηα άιιν δε ζα απνδψζεη ζηνλ ίδην βαζκφ. Σηα επφκελα ρξφληα, νξγαληζκνί ζηηο
νπνίεο ηα άηνκα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά ζα είλαη αληαγσληζηηθέο θαη έηζη ε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζα είλαη πην δσηηθήο ζεκαζίαο. Πέξα φκσο απφ ηε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ νξγαληζκψλ γηα ηνπο νπνίνπο εξγαδφκαζηε, αλ
δηαζέηνπκε απηέο ηηο ηθαλφηεηεο έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα επηβηψζνπκε δηαηεξψληαο
αλέπαθε ηελ αλζξσπηά θαη ηελ ςπρηθή καο πγεία, άζρεηα απφ ην πνχ εξγαδφκαζηε.
Καη θαζψο αιιάδεη ε εξγαζία, απηέο νη αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο κπνξνχλ λα καο
βνεζήζνπλ φρη κφλν λα θέξλνπκε ζε πέξαο ηα θαζήθνληά καο, αιιά λα
αλαθαιχςνπκε ηξφπνπο ψζηε ε εξγαζία λα κπνξεί λα καο ζπλεπάξεη, λα καο
θαιιηεξγήζεη θαη λα καο πξνζθέξεη ην αίζζεκα ηεο εθπιήξσζεο.
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