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«Η σοφία από μόνη της είναι η επιστήμη όλων των επιστημών.» 
(Πλάτωνας, Χαρμίδης 166e)

ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Η σοφία αποτελεί μια σύνθετη έννοια με κύρια χαρακτηριστικά της την επιτέλεση 
ηθικών πράξεων, την ικανότητα ορθής κρίσης και την υιοθέτηση ευρείας προ-
οπτικής για τη ζωή. Όσον αφορά τον επαγγελματικό και οργανωσιακό τομέα, η 
πρακτική σοφία αποτελεί μια βασική συνιστώσα της επαγγελματικής ανάπτυξης 
του ατόμου και ένα αναγκαίο στοιχείο του ηγετικού προφίλ. Στο παρόν κεφάλαιο 
παρουσιάζονται αρχικά η έννοια της σοφίας στον εργασιακό χώρο, η συμβολή 
της στην καλλιέργεια των επαγγελματικών δεξιοτήτων και η αναγκαιότητα συνε-
κτικότητας των ομάδων στο πλαίσιο του οργανισμού. Στη συνέχεια, αναλύεται ο 
τρόπος με τον οποίο η σοφία ενυπάρχει στα διάφορα ηγετικά στυλ και αναδεικνύ-
ονται τα χαρακτηριστικά του σοφού ηγέτη. Ακολουθεί, επίσης, η συσχέτιση της 
σοφίας με τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα και τη λήψη αποφάσεων 
στους οργανισμούς και, τέλος, τονίζεται η χρησιμότητα επαγγελματικής εκπαί-
δευσης βασισμένης στη σοφία. 

Λέξεις-κλειδιά: σοφία, πρακτική σοφία, επαγγελματική ανάπτυξη, συνεκτικότητα 
των ομάδων, δημιουργικότητα, επιχειρηματικότητα, λήψη αποφάσεων 

Wisdom and leadership as aspects of professional development
Olga G . Kofa & Alexandros-Stamatios G . Antoniou

ABSTRACT
Wisdom is a complex construct defined by attributes, such as values informed 
practice, sound judgement and understanding the world from broader perspectives. 
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As far as working environment is concerned, wisdom is a vital aspect of both 
professional development and leadership profile. The present chapter presents 
the concept of wisdom at the workplace, and highlights its contribution to the 
development of professional skills, as well as the effectiveness of wise coherent 
teams in organizational settings. Furthermore, since wisdom is associated with 
different leadership styles the characteristics of a wise leader are discussed. 
Wisdom is also related to creative outcomes, entrepreneurship and decision-
making process. In the end of the chapter, the crucial role of a wisdom-based 
professional education is emphasized.

Keywords: wisdom, practical wisdom, professional development, coherent teams, 
creativity, entrepreneurship, decision-making 

1.  Εισαγωγή 

Η συναφής βιβλιογραφία παραθέτει μια πληθώρα ορισμών για τη σοφία, οι 
οποίοι έχουν ως κοινό τους χαρακτηριστικό ότι είναι περιγραφικοί και εννοι-
ολογικοί . Για παράδειγμα, το Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης (McArthur, Lam-
McArthur & Fontaine, 2018) ορίζει τη σοφία ως την ικανότητα ορθής κρίσης 
σε θέματα που σχετίζονται με τη ζωή και τη συμπεριφορά. Οι Meeks και Jeste 
(2009) σε μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντόπισαν επτά 
κοινά στοιχεία στους διαφορετικούς ορισμούς της σοφίας: 

 α) ευρεία γνώση του βίου, 
 β) κοινωνική λήψη αποφάσεων, 
 γ) συναισθηματική αυτορρύθμιση, 
 δ) προκοινωνικές συμπεριφορές (π .χ . ενσυναίσθηση), 
 ε) αναστοχασμό, 
στ) αποδοχή των διαφορετικών αξιακών συστημάτων και 
 ζ) αποφασιστικότητα . 
Αργότερα, οι Bangen, Meeks και Jeste (2013) συνεισέφεραν στις προσπά-

θειες αυτές ορισμού, συμπληρώνοντας τις διαστάσεις της πνευματικότητας, της 
δεκτικότητας σε νέες εμπειρίες και της αίσθησης του χιούμορ . Η σημαντικότη-
τα των εν λόγω στοιχείων διαφοροποιείται, βέβαια, ανάλογα με το εκάστοτε 
κοινωνικό πλαίσιο και την υφιστάμενη κουλτούρα . Το εννοιολογικό πλαίσιο 
της σοφίας είναι πραγματικά τόσο ευρύ, ώστε η σοφία να σημαίνει διαφορε-
τικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους και σε συνάρτηση τόσο με τη 
χωροταξική διάταξη όσο και με τη χρονική συγκυρία . Άλλωστε, η μελέτη της 
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σοφίας συμβάδιζε για πάρα πολλά χρόνια με τον θεολογικό και πνευματικό 
συλλογισμό, καθώς και με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις (Lenssen, Malloch, 
Cornuel & Kakabadse, 2012), γεγονός που ενισχύει τον όποιο βαθμό υποκει-
μενικότητάς της .

Η πρακτική σοφία ορίζεται ως η αναγνώριση των αναγκαίων στοιχείων μιας 
συγκεκριμένης κατάστασης, τα οποία διαμορφώνουν την αντίληψη που έχει το 
άτομο για αυτή και συμβάλλουν στην εύρεση πιθανών τρόπων δράσης . Επο-
μένως, η πρακτική σοφία συνεπικουρεί το κάθε πρόσωπο να συνειδητοποιεί 
την αναγκαιότητα των καταστάσεων και να αξιοποιεί τις πρακτικές του γνώ-
σεις για την ορθή διαχείρισή τους (Lunenberg & Korthagen, 2009) . Η έννοια 
της πρακτικής σοφίας εισήχθη πρωτίστως από τον Αριστοτέλη, ο οποίος στο 
έργο του έκανε αναφορά σε τρία είδη γνώσης: την επιστήμη, την τέχνη και τη 
φρόνηση (πρακτική σοφία) . Επίσης, χρησιμοποίησε τον όρο «βούληση», για 
να περιγράψει την αναστοχαστική εξέταση των ιδεών και των εννοιών από τον 
άνθρωπο, η οποία και αποσκοπεί στην επιδίωξη της αριστείας . 

Το παρόν κεφάλαιο επιδιώκει να αναδείξει τη σοφία ως απαραίτητη δε-
ξιότητα σταδιοδρομίας στην ενεργό επαγγελματική ζωή του ατόμου, καθώς 
επίσης να προβάλει την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης θεματικών σοφίας στο 
περιεχόμενο και τη στοχοθεσία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συμβου-
λευτικής υποστήριξης .

2.  Πρακτική σοφία και επαγγελματική ανάπτυξη

Σε μια έρευνα της ελεγκτικής εταιρείας Price Waterhouce Coopers το 2013 σχε-
τικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των Μillenials (όσους γεννήθηκαν μεταξύ 
1980 και 2000), το 65% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι η σημαντικότερη δι-
άσταση της τρέχουσας εργασίας τους ήταν η προσωπική τους ανάπτυξη (Kuhl, 
2014) . Τα άτομα αυτά προέβαλαν την ανάγκη τους για μια καθοδηγούμενη 
από την ηγεσία επαγγελματική ανάπτυξη, με κύρια στοιχεία την καινοτομία και 
τη δημιουργικότητα εντός των πλαισίων του οργανισμού . Μέσω της παροχής 
συνετών ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης, οι Millenials 
είναι πιθανό να καλλιεργήσουν την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθησή τους, 
να αυξήσουν τις διαπροσωπικές και ηγετικές τους δεξιότητες, να αντεπεξέλ-
θουν σε δύσκολες καταστάσεις και να αποκτήσουν οργανωσιακή εμπειρία 
(Chaudhuri & Ghosh, 2012) . Εν γένει, η επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζό-
μενων που βασίζεται στην πρακτική σοφία μπορεί να ενισχύσει την ηθική λήψη 
αποφάσεων και τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων εντός του οργανισμού . 
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Η επαγγελματική ανάπτυξη προϋποθέτει τον συνδυασμό θεωρητικής και 
πρακτικής γνώσης, ο οποίος επικυρώνεται διαρκώς μέσω του κριτικού αναστο-
χασμού και της προσωπικής εμπειρίας (Higgs, 2019) . Σύμφωνα με τον Thomson 
(2019), η διερεύνηση της σχέσης της πρακτικής σοφίας με την επαγγελματική 
ανάπτυξη οφείλει να λάβει υπ’ όψιν τις εξής παραδοχές: 
•	 Η σοφία είναι μια διαδικασία στην οποία το άτομο εμπλέκεται διαρκώς και 

δεν συνιστά μια αποκτηθείσα δεξιότητα .
•	 Οι αξίες και ο ηθικός προσανατολισμός αποτελούν κίνητρα για τη δέσμευση 

του ατόμου με τη σοφία .
•	 Η καινοτομία στους οργανισμούς επιτυγχάνεται όταν η διορατικότητα και η 

αυτοπεποίθηση χαρακτηρίζουν τα μέλη τους . 
Η πρακτική σοφία στην επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να αναλυθεί με ένα 

μοντέλο κριτικής μάθησης των ακόλουθων τεσσάρων σταδίων: α) μη συνειδη-
τή ανεπάρκεια (άγνοια των ελλειμμάτων), β) συνειδητή ανεπάρκεια (επίγνωση 
της άγνοιας), γ) συνειδητή επάρκεια (σκόπιμη αλλά μη αυθόρμητη ικανότητα) 
και δ) μη συνειδητή επάρκεια (ρουτίνες ικανότητας που εφαρμόζονται με αυ-
θόρμητο τρόπο) (McPherson, 2005) . Η τελευταία αφορά τις εσωτερικές, αυ-
τοματοποιημένες διαδικασίες που συντελούνται κατά την εκτέλεση σύνθετων 
αλλά μηχανικών δραστηριοτήτων . Οι επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή 
με πολλές περιπτώσεις πελατών περνούν τα διάφορα στάδια και κατακτούν 
σταδιακά τη μη συνειδητή επάρκεια, εφαρμόζοντας οικείες, εμπειρικές θεωρη-
τικές ή διαδικαστικές γνώσεις .

Παρ’ όλα αυτά, η πολυπλοκότητα των ανθρώπινων αναγκών και η αντιμε-
τώπιση νέων εργασιακών προκλήσεων επιβάλλει την ανάπτυξη της δημιουρ-
γικότητας και της διαίσθησης (Thomson, 2019) . Επίσης, η επιβεβλημένη λόγω 
του έντονου ανταγωνισμού κατοχή πολλαπλών γνώσεων οφείλει να συνυ-
πάρχει με την άρρητη ικανότητα αξιολόγησης της αυτο-αποτελεσματικότητας 
ή την αποδοχή της ανεπάρκειας (Cohen & Sherman, 2014) . Οι Whitaker και 
Reimer (2017) αναφέρουν ότι η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης καλλιεργείται 
όταν τα άτομα που βιώνουν σύνθετες κοινωνικές καταστάσεις αφοσιώνονται 
στον κριτικό αναστοχασμό σχετικά με την ταυτότητά τους . Έτσι, η σοφία στους 
οργανισμούς δεν θα μπορούσε να συνιστά μια διδακτέα έννοια . Πρόκειται 
αφενός για την ικανότητα του εργαζόμενου να αξιοποιεί τη γνώση και την απο-
τελεσματικότητά του, αφετέρου για τον τρόπο με τον οποίο οι αναθεωρήσεις 
διαφωτίζουν την καθημερινή πρακτική στα ποικίλα πλαίσια . 

Όσον αφορά τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα και τις ιατρικές υπηρεσίες, κύ-
ριες προαπαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες είναι η διαπροσωπική επικοι-
νωνία και οι δεξιότητες ανθρώπινων σχέσεων . Η πρακτική σοφία στους τομείς 
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αυτούς προσανατολίζεται στην εύρεση επιτυχημένων επικοινωνιακών τρόπων, 
οι οποίοι ενισχύουν την ικανοποίηση . Οι επαγγελματίες που παρακινούνται 
από την εσωτερική ανάγκη υποστήριξης των συνανθρώπων τους οφείλουν να 
διαθέτουν ευαισθησία και προσήνεια, καθώς επίσης να αναζητούν αδιαλείπτως 
τον «ηθικό εαυτό» τους . 

Συνεπώς, όσον αφορά τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τις ανθρώπινες 
σχέσεις, η επάρκεια δεν προκύπτει από τεχνικές ή λογικές δεξιότητες, αλλά 
από μη συνειδητές ηθικές διεργασίες και την αφοσίωση στον συνάνθρωπο 
(Rossiter, 2011) . Η επαγγελματική σοφία προσεγγίζεται ως μια κοινωνική κα-
τασκευή που περιλαμβάνει τον στοχασμό για τις ανθρώπινες δεσμεύσεις, τη 
διαμόρφωση συναισθηματικής ταυτότητας και την αποτίμηση της γνώσης των 
πελατών (Fox, 2017) . 

Οι επαγγελματίες που βασίζονται στις αξίες κατανοούν την πραγματικότητα, 
κατέχουν τον έλεγχο των τρεχουσών δραστηριοτήτων, ασκούν κριτική με τα-
πεινό ύφος στο γνωστικό τους υπόβαθρο, προχωρούν σε εναλλακτικούς τρό-
πους σκέψης, αναστοχάζονται επί των δεξιοτήτων της ζωής και κάνουν χρήση 
της διαίσθησης για να αμφισβητήσουν τις υπάρχουσες εφαρμογές γνώσεων και 
δεξιοτήτων . Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η δέσμευσή τους με τις αξίες υπερβαίνει 
τις πιέσεις που επιβάλλει η κοινή οργανωσιακή συμπεριφορά επίτευξης αποτε-
λεσματικών δεικτών απόδοσης (Thomson & Wadley, 2018) . Η επαγγελματική 
σοφία δεν αναφέρεται στο διανοητικό αλλά στο κοινωνικό πεδίο και την ουσι-
αστική σχέση με τον άλλον . Η διαπροσωπική επικοινωνία των επαγγελματιών 
με τους ωφελούμενους και η προσαρμογή τους σε καινοτόμες και απαιτητικές 
καταστάσεις συνεπάγονται υψηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης 
και πνευματικής δραστηριοποίησης . Επί του πρακτέου, το να μάθει κανείς να 
επικοινωνεί με έναν πελάτη ενδέχεται να αποβεί πιο σημαντικό από τη συσ-
σώρευση γνώσεων από έναν μέντορα . 

Αναντίλεκτα, οι σημαντικότερες θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης προσ-
δίδουν στις οργανωσιακές αξίες έναν κεντρικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση 
των επαγγελματικών επιλογών και προτιμήσεων . Η διερεύνηση των οργανω-
σιακών αξιών των νέων ανθρώπων λειτουργεί προβλεπτικά, όσον αφορά τις 
επιχειρηματικές τους φιλοδοξίες και το όραμά τους προς ενδεχόμενη άσκηση 
ηγεσίας . Αρκετά συχνά, τα άτομα επιλέγουν επαγγέλματα που τους επιτρέπουν 
την έκφραση του προσωπικού τους επαγγελματικού προσανατολισμού . Οι 
επιλογές τους διαμορφώνονται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, την προσωπι-
κότητα, τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και κυρίως τις εργασιακές τους αξίες 
(Porfeli & Mortimer, 2010) .
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3.  Συνεκτικότητα των ομάδων

Μια επιμέρους έκφανση της σοφίας στον επαγγελματικό τομέα αφορά την επι-
θυμία εργασίας στο πλαίσιο συνεκτικών ομάδων . Ως συνεκτικότητα της ομάδας 
ορίζεται ο βαθμός στον οποίο τα μέλη σχετίζονται μεταξύ τους και με την ομάδα 
εν συνόλω . Σύμφωνα με τους VanMeter, Grisaffe, Chonko και Roberts (2013), 
τα άτομα που εμφορούνται από υψηλά ιδανικά τείνουν να έχουν αναφορές σε 
ισχυρότερες ηθικές αξίες και μεγαλύτερα επίπεδα δέσμευσης προς την ομάδα . 
Επιπλέον, εκδηλώνουν συμπόνια για τους συναδέλφους τους, τους πελάτες 
καθώς και για όλους όσοι βρίσκονται εκτός οργανωσιακού πλαισίου . Επίσης, 
η πρακτική σοφία φαίνεται να μην σχετίζεται με την προθυμία ενός ατόμου να 
συμμετέχει σε αντιδεοντολογικού χαρακτήρα ή αμφιβόλου ηθικής επιχειρη-
ματικές επιλογές . 

Oι συνεκτικές ομάδες στηρίζονται στη συνεργατικότητα, η οποία σχετίζε-
ται με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας και επαγγελματικής ικανοποίησης των 
εργαζομένων . Οι αποτελεσματικές ομάδες κατανοούν τις δυνατότητες και τις 
αδυναμίες τους και επικεντρώνονται στους ομαδικούς στόχους . Ως εκ τούτου, 
βελτιώνονται η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα, η ποιότητα και η διαχείριση 
κρίσεων στον οργανισμό (Northouse, 2007) . Επιπρόσθετα, εντός του οργανω-
σιακού περιβάλλοντος, η συνεκτικότητα των ομάδων συμβάλλει στη μείωση 
του εργασιακού στρες του προσωπικού και ενθαρρύνει, επίσης, την έκφραση 
ενδεχόμενων ανησυχιών και προβληματισμών με στόχο τη λήψη εποικοδο-
μητικής ανατροφοδότησης από τους προϊσταμένους (Liu, Magjuka, Bonk & 
Lee, 2007) .

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των ομάδων είναι ότι, ενώ τα μέλη συχνά εκτε-
λούν διαφορετικούς ρόλους, η απόδοσή τους είναι αλληλεξαρτώμενη . Αυτό 
σημαίνει ότι τα μέλη μιας ομάδας πρέπει να μάθουν να συντονίζουν τις πράξεις 
τους, να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να κατανοούν ότι ο ρόλος των άλλων 
επηρεάζει τον δικό τους και σε ποιον να απευθύνονται για συγκεκριμένες πλη-
ροφορίες ή ειδικές γνώσεις . Οι εργαζόμενοι που λειτουργούν ως συνεκτική 
ομάδα κατέχουν τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες και τη δυνατότητα απο-
τελεσματικής αντιμετώπισης των σύνθετων εργασιακών προκλήσεων μέσω 
των κοινών τους εμπειριών και της συμμετοχής τους σε αναστοχαστική μάθη-
ση, καθώς τα στοιχεία αυτά συνιστούν πρότυπα των διαστάσεων της σοφίας 
στον χώρο των οργανισμών (Arnold & Randall, 2016) . 
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4.  Σοφία και ηγετικό στυλ

Όσον αφορά τον οργανωσιακό τομέα, η σοφία εξακολουθεί να συνιστά μια 
δυσνόητη και σύνθετη έννοια . Ο Πλάτωνας, όπως συνάγεται από την Έβδομη 
Επιστολή του, θεωρούσε ότι η σοφία ήταν μέρος του «ρεπερτορίου» οποιου-
δήποτε ηγέτη . Ένας περιεκτικός ορισμός της σοφίας στο οργανωσιακό πλαίσιο 
έχει δοθεί από τους Rooney και McKenna (2007), οι οποίοι την προσδιόρισαν 
ως τη συνετή επιλογή και την ευαίσθητη εφαρμογή ή προσαρμογή της γνώσης 
στο περιβάλλον του οργανισμού . 

Πιο πρόσφατα, ως σοφή ηγεσία ορίστηκε από τους McCann, Graves και 
Cox (2014) ο συνδυασμός της επίγνωσης του περιβάλλοντος και της ικανότη-
τας να αναμένει κανείς τις συνέπειες εντός του δυναμικού του χώρου εργασί-
ας . Η ανάπτυξη της σοφίας συνδέεται με τα ακόλουθα τέσσερα στιλ ηγεσίας: 
μετασχηματιστική, ηθική, διορατική και χαρισματική (Parco-Tropicales & de 
Guzman, 2014) . Εξ αυτών, ιδιαίτερα το μετασχηματιστικό και το διορατικό στιλ 
εμφανίζουν την ισχυρότερη θετική συσχέτιση με τη σοφία .

Πιο συγκεκριμένα, οι μετασχηματιστικοί ηγέτες έχουν την ικανότητα να με-
ταβάλλουν τις οργανωσιακές αντιλήψεις και αξίες, καθώς ο μετασχηματιστικός 
τύπος ηγεσίας χαρακτηρίζεται από εμπνευσμένη παρακίνηση, γνωστικά κίνη-
τρα, ιδανική επίδραση και εξατομικευμένο ενδιαφέρον . Έχει φανεί ότι όσο πε-
ρισσότερο εφαρμόζουν οι ηγέτες το μετασχηματιστικό στιλ τόσο περισσότερο 
αυξάνονται τα επίπεδα σοφίας τους (Elbaz & Haddoud, 2017) . Από την άλλη 
πλευρά, οι διορατικοί ηγέτες δημιουργούν στους υφισταμένους την εντύπω-
ση ότι διαπνέονται από το όραμα ενός εξιδανικευμένου μέλλοντος, το οποίο 
αντανακλά τις ανάγκες και τις αξίες των υφιστάμενών τους . Έτσι προκύπτει 
ότι η διορατική ικανότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υιοθέτηση σοφών 
ηγετικών στρατηγικών (Sosik & Dinger, 2007) .

Ομοίως, σοφοί θεωρούνται και οι χαρισματικοί ηγέτες, εφόσον ασκούν έντο-
νη επιρροή στις πεποιθήσεις, στις αξίες, στη συμπεριφορά και στην απόδοση 
των υφισταμένων τους μέσω του προσωπικού τους παραδείγματος (Michae lis, 
Stegmaier, & Sonntag, 2009) . Όσον αφορά την ηθική ηγεσία, αυτή συνδέεται 
και εξαρτάται από το αξιακό σύστημα, το οποίο ενστερνίζονται ή αποδοκιμάζουν 
όσοι ακολουθούν τις ηγετικές προσωπικότητες . Κατά συνέπεια, η μετακίνηση 
των ηθικών αξιών στους υφιστάμενους αποτελεί την ύψιστη, ενδεχομένως, 
λειτουργία της ηγεσίας (Αντωνίου, 2008) . Οι ηθικοί ηγέτες διακρίνονται για την 
ευγενική τους συμπεριφορά, την αξιοπιστία και την ποιότητα στην επικοινωνία, 
ιδιότητες οι οποίες τους καθιστούν εν παραλλήλω και σοφούς . 
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5.  Χαρακτηριστικά του σοφού ηγέτη

Οι ικανότητες σοφίας καθίστανται απαραίτητες για την επίτευξη μετασχημα-
τιστικών αλλαγών σε σύνθετα οργανωσιακά πλαίσια (Plews-Organ & Beyt, 
2014) . Οι σοφοί ηγέτες αξιοποιούν την ευφυΐα τους προς χάριν του κοινού 
καλού, εξισορροπώντας τον αναστοχασμό και την ενδοσκόπηση με το ταπεινό 
φρόνημα και την ηθική ακεραιότητα . Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ ευφυών και 
σοφών ηγετών έγκειται στο γεγονός ότι οι τελευταίοι ευαισθητοποιούνται από 
το συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς . Η ευαισθησία για το πλαίσιο αποτελεί μια 
έννοια ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο 
οργανωσιακό πλαίσιο . Σύμφωνα με τους Kaipa και Radjou (2013), οι σοφοί 
ηγέτες διαθέτουν και εκδηλώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: προοπτική, 
προσανατολισμό στη δράση, σαφήνεια ρόλου, λήψη ορθολογικών αποφάσε-
ων, ψυχικό σθένος και κίνητρα . 

Πιο συγκεκριμένα, η σύνεση συνεπάγεται την εστίαση σε υψηλότερους στό-
χους και την υιοθέτηση μιας ολιστικής προοπτικής . Οι σοφοί ηγέτες αποδεικνύ-
ονται ιδιαιτέρως δραστήριοι στην εργασία τους, αλλά παραμένουν συναισθημα-
τικά ουδέτεροι και ψύχραιμοι . Οι πράξεις τους είναι αυθεντικές και γνωρίζουν 
πότε πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και πότε να παραχωρήσουν τα «ηνία» 
στους υφιστάμενούς τους . Επιπλέον, χάρη στην υψηλή τους οξυδέρκεια, μπο-
ρούν να αποφασίζουν διαισθητικά, εμπνευσμένοι τόσο από τις ηθικές αξίες όσο 
και από μια φιλοσοφική προσέγγιση ρεαλιστικού ιδεαλισμού (Berger, 2012) . 

Η σημασία της σοφίας για τους ηγέτες μπορεί να κατανοηθεί εύκολα υπό 
το πρίσμα της έννοιας της ταυτότητας . Η ταυτότητα του ατόμου διαμορφώνε-
ται αναπόφευκτα από τις εξουσιαστικές σχέσεις και, κατά συνέπεια, η ταυτό-
τητα των ηγετών είναι ιδιαίτερα επισφαλής και ευάλωτη λόγω της διαρκούς 
ιεραρχικής παρακολούθησης και της κρίσης για την απόδοση . Ωστόσο, αν 
και ο αυθεντικά ειλικρινής εαυτός του ηγέτη θα μπορούσε να χαρακτηρίζεται 
από άγχος και αβεβαιότητα (Hay, 2014), οι νόρμες οργανωσιακής κουλτούρας 
(π .χ . ανάγκη για επιτυχία, επίτευξη, πρόοδο) εξωθούν τους ηγέτες, ώστε να 
υιοθετούν ενίοτε επίπλαστες υποκειμενικότητες (Knights & Clarke, 2014) . Οι 
υποκειμενικότητες αυτές συνήθως δημιουργούνται παθητικά, μέσω είτε των 
κυρίαρχων οργανωσιακών αξιών είτε των ατομικών μη ρεαλιστικών επιθυμιών 
που προκύπτουν από εικόνες του εξιδανικευμένου προφίλ του ηγέτη .

Στο σημείο αυτό, η σοφία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς οι σοφοί 
ηγέτες αμφισβητούν την ύπαρξη των καθολικών αληθειών σχετικά με την ηγε-
σία και δίνουν προτεραιότητα στην κατανόηση των οργανωσιακών σχέσεων 
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εξουσίας και στην ικανότητα δραστηριοποίησης μέσα στο φάσμα του περιορι-
σμού και των ευκαιριών (Warhurst & Black, 2016) . Έτσι, η σοφία των ηγετών 
συμβάλλει στην αποδόμηση των ανασφαλειών και πιθανόν στην αναπλαισίω-
σή τους σε ευκαιρίες για την «οικοδόμηση» ενός πιο ανθεκτικού εαυτού, ο 
οποίος αποδέχεται τα όρια και αναγνωρίζει την αυταξία του (Koveshnikov, 
Vaara & Ehrnrooth, 2016) .

Η διατήρηση της θετικής συνεκτικής ταυτότητας προϋποθέτει μια διαδικασία 
διερεύνησης του εαυτού . Ιδιαίτερα τα μεσαία στελέχη θα πρέπει να εμπλέ-
κονται σε αυτή τη διαδικασία, διότι για αυτά ο ηγετικός ρόλος δεν αποτελεί 
μια τόσο ισχυρή πηγή ταυτότητας όσο για τα χαμηλότερα ή για τα ανώτερα 
στελέχη . Επίσης, τα μεσαία στελέχη περί τα πενήντα έτη νιώθουν συχνά ως 
αρκετά «αναλώσιμα εμπορεύματα», εξαιτίας του γεγονότος ότι οι οργανισμοί 
είθισται πλέον να αξιοποιούν τη συνεχώς αυξανόμενη προσφορά των ηλικιακά 
νέων αποφοίτων (Warhurst & Black, 2015) . Επομένως, η σοφία αποτελεί για 
τα μεσαία στελέχη μια πηγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευκαιριακά ως 
αντιστάθμισμα των απειλών ταυτότητας, όπως επί παραδείγματι, η αποτυχία 
κατάκτησης της «κορυφής» ή η αδυναμία εκπλήρωσης πρώιμων επαγγελμα-
τικών φιλοδοξιών . Συνεπώς, η δέσμευση με τη σοφία παρέχει ένα μέσο για τη 
διατήρηση μιας διακριτής θετικής ταυτότητας σε όλες τις φάσεις της επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας . 

Επιπροσθέτως, ένας σοφός ηγέτης μπορεί να διερευνά τις εμπειρίες χωρίς 
να «αναλώνεται» από αυτές και να αντιλαμβάνεται τις διαφορετικές και ανε-
ξάρτητες ερμηνείες τους, καθώς επίσης να αναγνωρίζει την αμοιβαία σχέση του 
εαυτού του με το περιβάλλον . Το εγχείρημα αυτό αποδεικνύεται ιδιαιτέρως 
δυσχερές λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πολύ περιορισμένες ή μηδαμινές ερμη-
νευτικές διεργασίες που συντελούνται στον σύγχρονο οργανωσιακό κόσμο . Οι 
Rowley και Gibbs (2008) εισήγαγαν την ιδέα της πρακτικής σοφίας στους ορ-
γανισμούς, εστιάζοντας στην ανάγκη ηθικού προσανατολισμού, ο οποίος δεν 
βασίζεται σε γενικούς ορθολογικούς κανόνες και σε δοκιμασμένες πρακτικές, 
αλλά εξαρτάται από το συγκεκριμένο, υποκειμενικό πλαίσιο . 

Οι σοφοί ηγέτες είναι σε θέση να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο τα 
όρια οργανώνουν ή παρεμποδίζουν λειτουργίες, συναισθήματα και πρακτικές . 
Παρόλο που τα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα των οργανισμών συχνά αγνοούν 
τη γνωστική και ψυχολογική διάσταση του ατόμου έναντι της μεγιστοποίησης 
του κέρδους (Mattila, 2016), οι σοφοί ηγέτες προσπαθούν να αναδεικνύουν 
τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων . Ακόμη, στους οργανισμούς υπό συ-
νετή διεύθυνση, γίνονται αντιληπτές οι φαινομενικές πτυχές, δηλαδή η άτυπη 
οργάνωση, που σε ορισμένες περιπτώσεις κατευθύνει ολόκληρο το σύστημα . 
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Οι ηγέτες των συγκεκριμένων οργανισμών χαρακτηρίζονται από αυτεπίγνωση, 
καθώς οι ενέργειες και τα αποτελέσματά τους αντανακλούν τόσο στον εαυτό 
τους όσο και στους άλλους (Antonacopoulou, 2009) .

Η ενδυνάμωση της πρακτικής σοφίας επιτρέπει στους ηγέτες να ενισχύσουν 
το επιχειρηματικό όραμα, τις αξίες, τους σκοπούς και τη δικαιοσύνη, απαραίτητα 
συστατικά στοιχεία για τον οργανισμό . Ιδιαιτέρως, κατά την τρέχουσα περίοδο, 
οι ταχύτατες τεχνολογικές αλλαγές και ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός 
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της επικράτησης του ηθικού χαρακτήρα και 
της ατομικής ακεραιότητας έναντι της θέσεως ισχύος (Küpers & Gunnlaugson, 
2017) . Οι σοφοί και ηθικοί ηγέτες δεν ακολουθούν απλώς γραπτούς κανόνες 
για «να κάνουν τα πράγματα σωστά», αλλά μπορούν να εκτελούν «τα σωστά 
πράγματα», αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα, την ευφυΐα, την εμπειρία και 
την κρίση τους (Sternberg, 2003) .

 

6.  Σοφία και δημιουργικότητα

Σύμφωνα με τους Peterson και Seligman (2004), οι άνθρωποι είναι δυνατόν 
να εμφορούνται από έξι πρωταρχικές αρετές, οι οποίες δομούνται από συγκε-
κριμένες δυνατότητες του χαρακτήρα τους . Η σοφία είναι μία από αυτές τις 
αρετές, η οποία συνίσταται από τις δυνατότητες της προοπτικής, της κρίσης, 
της εφευρετικότητας, της περιέργειας και της φιλομάθειας . Η σοφία συνδέεται 
με επιθυμητές γνωστικές συμπεριφορές, όπως η δημιουργική απόδοση και η 
μείωση του εργασιακού στρες . 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να παρατεθεί η ανάλυση των πέντε διακριτών δυνα-
τοτήτων που συνθέτουν τη σοφία: H προοπτική είναι η εξέταση μιας ιδέας υπό 
το πρίσμα διαφορετικών εμπειριών, η οποία οδηγεί σε πιο δημιουργικά απο-
τελέσματα τα οποία βασίζονται σε ένα μεγαλύτερο εύρος επιλογών (Shalley, 
Zhou & Oldham, 2004) . Η κρίση συνεπάγεται μια πιο ισορροπημένη και αντι-
κειμενική νοοτροπία κατά την επίλυση σύνθετων προβλημάτων . Το γνωστι-
κό στιλ των ατόμων, όπως η ευρύτητα πνεύματος ενόψει αλλαγών, οδηγεί 
σε μεγαλύτερα ποσοστά δημιουργικότητας . Η εφευρετικότητα συνδέεται με 
πρωτότυπες και ασυνήθιστες ιδέες . Η περιέργεια περιλαμβάνει την επιθυμία 
του ατόμου να βιώνει νέες εμπειρίες και σχετίζεται θετικά με τη δημιουργική 
συμπεριφορά στο οργανωσιακό πλαίσιο (Steen, 2013) . Τέλος, η φιλομάθεια 
αναφέρεται στην ανάγκη αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης με τον κόσμο 
μέσω της εκπαίδευσης και των ευκαιριών μάθησης . Στον εργασιακό χώρο, 
τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σοφίας ενδέχεται να εμφανίζουν αυξημένη 
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δημιουργική σκέψη και συμπεριφορά (Avey, Luthans, Hannah, Sweetman & 
Peterson, 2011) . 

Επιπρόσθετα, η σοφία λειτουργεί αντισταθμιστικά στην εμφάνιση εργασια-
κού στρες . Ορισμένοι παράγοντες εργασιακού στρες είναι η πίεση χρόνου, ο 
φόρτος εργασίας, η υπερβολική γραφειοκρατία, οι ανορθόδοξες οργανωσια-
κές πρακτικές, οι ανασφαλείς επαγγελματικές σχέσεις και η μονότονη εργασία, 
η οποία παρεμποδίζει την υγιή προσωπική ανάπτυξη και την εργασιακή ευεξία 
(Antoniou, Ploumpi & Ntalla, 2013) . Οι δυνατότητες που παρέχει η σοφία χρη-
σιμεύουν ως ψυχολογικοί πόροι που καθιστούν τα άτομα ικανά να ελέγξουν 
το περιβάλλον, τις σχέσεις και τις νοηματοδοτήσεις, μειώνοντας με τον τρόπο 
αυτό το εργασιακό στρες . Η περιέργεια, κατ’ εξοχήν, εμφανίζει την ισχυρότε-
ρη αρνητική συσχέτιση με το στρες, καθώς τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα 
περιέργειας μπορούν να ρυθμίζουν αποτελεσματικότερα τις συναισθηματικές 
τους αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον . Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που δια-
θέτουν την αρετή της σοφίας εφευρίσκουν τρόπους, ώστε να μετασχηματίζουν 
τα στρεσογόνα καθήκοντα σε ενδιαφέρουσες και ενίοτε διασκεδαστικές δρα-
στηριότητες (Wright & Goldstein, 2007) .

Εν κατακλείδι, ιδιαίτερα τα επαγγέλματα με γνωστικές απαιτήσεις οφείλουν 
να δίνουν προτεραιότητα στον χαρακτήρα του εργαζομένου και κυρίως στις 
ατομικές του δυνατότητες . Τα κέντρα αξιολόγησης του εν δυνάμει προσωπικού 
ενός οργανισμού θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν τη σοφία ως ένα από τα 
διάφορα κριτήρια επιλογής . Επιπρόσθετα, η ηγεσία του οργανισμού θα πρέπει 
με στοχευμένες επιλογές να διαμορφώνει περιβάλλοντα, όπου οι δημιουργι-
κοί εργαζόμενοι θα είναι σε θέση να αυξήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες 
και δεξιότητές τους (Avey et al ., 2011) . Εξάλλου, η συνετή δημιουργικότητα 
αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της καινοτομίας και της εφαρμογής νέων χρήσιμων 
ιδεών, οι οποίες οδηγούν τον οργανισμό στην επιτυχία .

7.  Συνετή ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
 και λήψη αποφάσεων

Σύμφωνα με τον Small (2004), τα στελέχη των επιχειρήσεων περιορίζονται όλο 
και περισσότερο στη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών, υποβαθμίζοντας 
με τον τρόπο αυτό τη σημασία των πιο αφηρημένων εννοιών, γνώσεων και 
πληροφοριών . Σήμερα, το μεγάλο «στοίχημα» είναι να πειστούν τα ανώτερα 
στελέχη των επιχειρήσεων να μην προτάσσουν το κέρδος εις βάρος των αξι-
ών . Εν αντιθέσει προς την οικονομική προοπτική των επιχειρήσεων, η οποία 
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αποβλέπει κυρίως στην οικονομική ανάπτυξη, η προοπτική της σοφίας θέτει 
ως προτεραιότητα το κοινό καλό . Το τελευταίο επιτυγχάνεται με τη θεώρη-
ση πολλαπλών και μακροπρόθεσμων προοπτικών, τη συνειδητοποίηση των 
ορίων της ανθρώπινης κρίσης και της αβεβαιότητας της ζωής, καθώς και την 
υπέρβαση των περιορισμών του υπάρχοντος συστήματος (Staudinger, 2019) .

Η ανάπτυξη της πρακτικά σοφής επιχειρηματικότητας εστιάζεται στις αρε-
τές (ιδεατοί στόχοι για αυτο-καλλιέργεια) και στην παραγωγικότητα (πρακτικοί 
στόχοι), ενώ παράλληλα εφαρμόζει τα θετικά αποτελέσματα και τους κανόνες . 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Zhu (2011), προαπαιτούμενες δεξιότητες 
σύνεσης για τη δημιουργία μιας επιχείρησης έχουν φανεί ότι είναι οι ακό-
λουθες: ο εντοπισμός των ευκαιριών, η διαχείριση των αλληλεξαρτήσεων, η 
στρατηγική σκέψη, οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης, η διαχείριση χρόνου, το 
εσωτερικό κέντρο ελέγχου, η ανάληψη κινδύνου, η ανάγκη για επίτευξη και η 
διαισθητική λήψη αποφάσεων . Οι CEO μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές της 
πρακτικής σοφίας για την ίδρυση μιας επιχείρησης μέσω της συλλογικής λήψης 
αποφάσεων και της συνεργατικής διερεύνησης καινοτόμων ιδεών .

Όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, αξίζει 
να αναφερθεί ότι η πρακτική σοφία εισάγει την έννοια της ηθικής, τόσο στον 
τελικό επιδιωκόμενο στόχο όσο και στα μέσα με τα οποία αυτός θα επιτευ-
χθεί . Οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να διαθέτουν ορθολογική 
συλλογιστική και ηθική ακεραιότητα, ώστε να λαμβάνουν βιώσιμες για τον 
οργανισμό αποφάσεις και ταυτόχρονα ηθικές για να εξυπηρετούν το κοινό 
όφελος (Melé, 2010) . Η προοπτική αυτή διαφέρει από την κοινή ηθική συλλο-
γιστική, η οποία παρουσιάζει απλώς μια ορθολογιστική μέθοδο αξιολόγησης 
του βαθμού αποδοχής μιας πράξης . Άλλωστε, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη 
όπως αναφέρεται στα «Ηθικά Νικομάχεια», η σωφροσύνη αφορά περισσότερο 
την ίδια τη συμπεριφορά σε κάθε περίσταση παρά τα αποτελέσματά της . 

Επί παραδείγματι, η επιλογή συγκεκριμένου χώρου για μια νέα εγκατάστα-
ση που προβλέπεται από μια κρατική συμφωνία, με μια πρώτη ματιά φαίνεται 
ως μια απόφαση που βασίζεται κυρίως σε τεχνικά κριτήρια . Οι CEO οφείλουν 
να συνεξετάσουν πολλά επιμέρους ζητήματα, όπως το συνολικό κόστος, την 
τοποθεσία του παρόχου και τη διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού . Ωστό-
σο, ο στοχασμός σχετικά με τα μέσα θα πρέπει να εμφυσείται από σύνεση και 
να συμπεριλαμβάνει τις μη τεχνικές διαστάσεις που συνδέονται με την απόφα-
ση . Επομένως, τα ανώτερα στελέχη οφείλουν να συνυπολογίζουν επίσης και 
μια σειρά άλλων παραμέτρων, όπως οι πιθανές επιπτώσεις της συγκεκριμένης 
κατασκευής στο οικολογικό περιβάλλον, στις ανθρώπινες σχέσεις και στην 
ευζωία των κατοίκων της ευρύτερης κοινότητας (Roca, 2008) . 
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8.  Επαγγελματική εκπαίδευση προσανατολισμένη στη σοφία

Τα άτομα που συμμετέχουν σε επαγγελματική εκπαίδευση διδάσκονται συ-
γκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες που αναφέρονται σε εξειδικευμένους επαγ-
γελματικούς ρόλους . Ωστόσο, η διδασκαλία που βασίζεται αποκλειστικά στη 
μετάδοση γνώσεων δεν σχετίζεται με τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των εκπαι-
δευόμενων στον επαγγελματικό τομέα (Dalton, 2002) . Το γεγονός αυτό οφεί-
λεται, πρώτον, στην αδυναμία των επίσημων εκπαιδευτικών προγραμμάτων να 
εξετάσουν στο σύνολό του το φάσμα των περιστάσεων που θα αντιμετωπίσει 
το άτομο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία . Δεύτερον, αποδεικνύεται 
εξαιρετικά δύσκολο η επαγγελματική εκπαίδευση να συλλάβει τις ποικίλες 
διαστάσεις των εργασιακών καταστάσεων, σχέσεων και ρόλων . 

Τέλος, η οξυδέρκεια που απορρέει από την εμπειρία των συσσωρευμένων 
επιτυχιών και αποτυχιών είναι πολύ δύσκολο να κωδικοποιηθεί και να τυπο-
ποιηθεί . Αυτού του είδους η οξυδέρκεια, η οποία ταυτίζεται με την πρακτική 
σοφία είναι δυνατόν να γίνει γνωστή στους υποψήφιους επαγγελματίες μέσω 
των προσωπικών ιστοριών, των αναστοχασμών και των γνώσεων όσων έχουν 
ήδη ασκήσει επιτυχώς το επάγγελμα επί πολλά έτη (Eriksen, Dahl, Karlsson & 
Arman, 2014) . 

Σύμφωνα με την έρευνα της Staudinger (2019), η εκπαίδευση στα ανθρω-
πιστικά επαγγέλματα (π .χ . ιατροί, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί) εμφανίζει πλεονέ-
κτημα σχετικά με την προώθηση της σοφίας, εν συγκρίσει προς την αντίστοιχη 
εκπαίδευση σε μη ανθρωπιστικά επαγγέλματα (π .χ . λογιστές, μηχανικοί) . Η 
βίωση των εμπειριών της καθημερινής πρακτικής στην εκπαίδευση των ανθρω-
πιστικών ειδικοτήτων φαίνεται ότι δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης, εξαγωγής 
συμπερασμάτων, αφηρημένης σκέψης και συναισθηματικής αυτορρύθμισης 
(Scheibe & Carstensen, 2010) . Παρ’ όλα αυτά, ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι 
πεπειραμένοι μέντορες είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον να εντοπίζουν ψήγ-
ματα σοφίας στους εκπαιδευόμενούς τους, τα οποία και θα ενισχυθούν με την 
πάροδο του χρόνου και με την εμπειρία (Edmondson & Pearce, 2007) . 

Όσον αφορά τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, καθίσταται αναγκαία η 
εισαγωγή του μαθήματος της «πρακτικής σοφίας», προκειμένου οι φοιτητές 
και εν δυνάμει ηγέτες να εξασκούνται στην ενάρετη λήψη αποφάσεων και να 
συνειδητοποιούν τις ηθικές και κοινωνικές προεκτάσεις των πράξεών τους . 
Ειδικότερα, η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση θα πρέπει να λαμβάνει τις εξής 
κατευθύνσεις: α) δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που δεν βλάπτουν 
την υγεία και την κοινωνική ασφάλεια, β) αποφυγή χειραγώγησης των οικο-
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νομικών εκθέσεων για την εξασφάλιση κέρδους από τους επενδυτές και γ) 
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού κατά τρόπον, ώστε 
να αποτραπεί ενδεχόμενο πτώχευσής του, καθώς και αρνητικών επιδράσεων 
στις ζωές των εργαζόμενων (Devi, Yuliandari, Sanjaya, Rianita & Wijaya, 2016) .

9.  Επίλογος

Εν κατακλείδι, η ενίσχυση της πρακτικής σοφίας στους οργανισμούς παρέχει 
τη δυνατότητα στους ηγέτες να προωθήσουν το όραμα, τις αξίες, τον σκοπό 
και τους στόχους του οργανισμού, όπως επίσης το θάρρος και τη δικαιοσύνη 
που απαιτούνται για μια παγκόσμια ηγεσία . Επιπρόσθετα, η πρακτική σοφία 
βοηθά τους ηγέτες να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές και 
τον διεθνή ανταγωνισμό, μέσω της συγκρότησης ηθικού χαρακτήρα και της 
διασφάλισης της προσωπικής ακεραιότητας . Οι εκπαιδευτικές και συμβουλευ-
τικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της σοφίας επιφέρουν θετικό 
αντίκτυπο τόσο στην επαγγελματική ανάπτυξη των ίδιων των ατόμων όσο 
και στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο . Τέλος, καθίσταται πρόδηλη 
τόσο η σημασία των ηθικών επιλογών όσο της «σοφής» επιχειρηματικότητας 
για τη δυναμική προώθηση της καινοτομίας και της οργανωσιακής ευημερίας 
εν γένει στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον . 
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8. Η συναισθηματική νοημοσύνη 
ως δεξιότητα επικοινωνίας και προσωπικής ευεξίας 
στη σταδιοδρομία

Ασπασία (Σίσσυ) Ε . Καραβία

«Ας μην ξεχνάμε ότι τα μικρά συναισθήματα 
είναι οι μεγάλοι καπετάνιοι της ζωής μας 

και υπακούμε σ’ αυτά χωρίς να το καταλάβουμε.» 
Vincent van Gogh

ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί μια διαπροσωπική δεξιότητα με ιδιαίτερη 
σημασία για την επαγγελματική επιτυχία και την ικανοποίηση από την εργασία. 
Αν και όλες οι θεωρίες δεν συμπίπτουν απολύτως τόσο ως προς την έννοια της 
συναισθηματικής νοημοσύνης όσο και ως προς τις παραμέτρους που τη συνθέ-
τουν, η έρευνα επιβεβαιώνει σήμερα ότι μπορεί να συμβάλει στην καλή επικοι-
νωνία, την αυτοαποτελεσματικότητα και την ομαδικότητα των εργαζόμενων. Οι 
έρευνες υποδεικνύουν επίσης τη δυνατότητα βελτίωσης διάφορων πτυχών της 
δεξιότητας αυτής μέσα από προγράμματα, τα οποία συνδυάζουν ποσοτικές και 
ποιοτικές μεθόδους ή βασίζονται εξ ολοκλήρου στην αφηγηματική προσέγγιση. 
Στην αρχή αυτού του κεφαλαίου περιγράφεται σύντομα το θεωρητικό πλαίσιο, 
ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται μέσα από μια μελέτη περίπτωσης η συμβουλευ-
τική διαδικασία σε ατομικό επίπεδο, με τη χρήση της δημιουργικής γραφής ως 
μέσο ενίσχυσης της δεξιότητας της συναισθηματικής νοημοσύνης. 
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