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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η Μπατσώνα Μαρία γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, δηλώνω υπεύθυνα ότι
η παρούσα εργασία με τίτλο «Συναισθηματική Νοημοσύνη και Επαγγελματική
Ικανοποίηση των Επαγγελματιών Υγείας» αποτελεί προϊόν αυστηρά προσωπικής
εργασίας και όλες οι πηγές που έχω χρησιμοποιήσει, έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις
βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες,
κείμενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την
κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των
βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή.

Η Δηλούσα
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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη συναισθηματική
νοημοσύνη και την επαγγελματική ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας. Η
μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ήταν η ποσοτική, μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου
το οποίο αποτελούταν από 61 ερωτήσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 108 άτομα και
διενεργήθηκε βολική δειγματοληψία, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων που
συγκεντρώθηκαν διενεργήθηκε σύμφωνα με το στατιστικό πακέτο spss.
Από τα ερευνητικά αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο της συναισθηματικής
νοημοσύνης στην περίπτωση των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα κινείται σε
μέτρια επίπεδα. Αντίστοιχη εικόνα επικράτησε και όσον αφορά το επίπεδο της
επαγγελματικής

ικανοποίησης.

Τα

στοιχεία

δημογραφικού

χαρακτήρα

αλληλοεπιδρούν με την συναισθηματική νοημοσύνη και την επαγγελματική
ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας, ενώ ο παράγοντας της επικοινωνίας
σχετίζεται με το επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης των επαγγελματιών υγείας.

Λέξεις Κλειδιά
Συναισθηματική Νοημοσύνη, Επαγγελματική Ικανοποίηση, Επαγγελματίες Υγείας,
Ελλάδα
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Abstract
The aim of the study is to investigate the emotional intelligence and professional
satisfaction of hospital staff in Greece. The quantitative methodology was used to
conduct the survey using questionnaires consisting of 61 questions and in which 108
people took part. The snowball sampling was used, while the collected data was
processed according to the statistical package spss.
The results of the research showed that the level of emotional intelligence in the case
of health professionals in Greece is moderate. A similar picture prevailed in terms of
the level of professional satisfaction. Demographics interact with emotional
intelligence and occupational satisfaction of health professionals while the
communication factor is related to the level of emotional intelligence of health
professionals.
Key words
Emotional Intelligence, Professional Satisfaction, Health Professionals, Greece
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