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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ  
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ην 2016. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο θαη ηδηαίηεξα ηελ θαζεγήηξηά κνπ Κπξία Παλαγησηνπνχινπ Καιιηφπε γηα ηελ 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Διζαγωγή: Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (EQ) ζην ρψξν ηεο πγείαο είλαη έλα πεδίν 

πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Οη ςπρνθζφξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ 

επηθξαηνχλ θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη επίζεο ζπλδεζεί κε ηελ εγεζία, θαιχηεξεο 

επηδφζεηο θαη βειηησκέλα απνηειέζκαηα θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο.  

κοπόρ: θνπφο ηεο παξνχζαο αλαζθφπεζεο είλαη ε (α) ε ελλνηνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, (β) ε αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηάο 

ηεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηελ εγεζία (γ) ε πξνβνιή ησλ  ζεηηθψλ 

επηπηψζεσλ  ζην ρψξν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη (δ) ε παξνπζίαζε ησλ 

ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ζηνπο λνζειεπηέο, ζηελ άζθεζε ηεο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο 

θαη ζηα απνηειέζκαηα θξνληίδαο.  

Τλικό και μέθοδορ: Ζ αλαζθφπεζε  ηεο βηβιηνγξαθίαο απηήο πεξηέιαβε εξεπλεηηθά, 

αλαζθνπηθά άξζξα θαη κειέηεο, πνπ δεκνζηεχηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2016,  

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Google Scholar κε ιέμεηο 

επξεηεξίνπ «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε», «ζπλαηζζήκαηα», «επαγγεικαηίεο 

πγείαο», «λνζειεπηέο», «δηνίθεζε», «εξγαζία» θαη «εγεζία».  

Αποηελέζμαηα: Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε αλαθέξεηαη σο έλαο ηχπνο 

λνεκνζχλεο θαζψο αξρηθά νξίζηεθε σο ηθαλφηεηα έθθξαζεο, αληίιεςεο θαη 

ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Οη ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ εξκελεία 

ηεο, ηελ αληηκεησπίδνπλ σο κηα ζχλζεηε έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά ζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ θαη ζηελ πξνζσπηθή επηηπρία 

ησλ αηφκσλ. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο, θαη ζπγθεθξηκέλα νη λνζειεπηέο,  θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηδείμνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ κε ελζπλαίζζεζε, θξνληίδα θαη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ ζηηο αλάγθεο 

ηνπ αζζελή. Οη  ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνπο 

λνζειεπηέο κπνξεί λα θάλνπλ ηε δηαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξαθηηθή. Ζ 

εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ πξάμε κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο, αιιά θαη 



 v 

ζηελ ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο  ησλ λνζειεπηψλ αλ θαη νη έξεπλεο ζε απηφ ηνλ 

ηνκέα βξίζθνληαη αθφκα ζε αξρηθφ ζηάδην. 

ςμπεπάζμαηα: Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηνπο 

νξγαληζκνχο παξνρήο πγείαο, αθνχ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ ελίζρπζε θάζε 

ξφινπ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο. Ζ ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ άζθεζε εγεζίαο 

ζην ρψξν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο ζπλδέεηαη κε 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν δηνίθεζεο θαη  ζε θιηληθφ επίπεδν. Δλ θαηαθιείδη 

ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θαη' επέθηαζε ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ αζζελψλ επηηπγράλεηαη κφλν κέζα απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ επαγγεικαηία πγείαο 

λα αλαγλσξίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη αλάγθεο.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Emotional Intelligence (EQ) in the area of healthcare is a field of 

particular interest. The stressful working conditions create an urgent need for the 

staff, to develop emotional skills. Emotional Intelligence has also been linked with 

leadership, better performance and improved results in patient care. 

Purpose: The purpose of the current review is a) the conceptual approach of 

emotional Intelligence, b) highlighting its importance in the workplace in relation to 

leadership, c) to  promote the positive effects in the field of health care services and 

d) the presentation of the positive effects on nurses, within nursing practice and on 

the results of nursing  care.  

Material and method: The literature review included research and retrospective 

articles and studies published during the period of 2000-2016, using the data bases 

Medline and Google Scholar. Key words used were: “emotional Intelligence”, 

“emotions”, “health professionals”, “nurses”, “leadership”, “work” and “management”. 

Results: Emotional Intelligence is referred as a skill of expression, perception and 

emotion regulation.  Theories that have been formulated for its interpretation face a 

complex concept that is associated with a series of positive actions and practical 

applications in the workplace such as personal and organizational success and 

effectiveness. Healthcare professionals, and particularly nurses, must be able to 

show features of emotional Intelligence during the execution of their duties in order 

to respond with empathy, care and real interest to the patient’s needs. The skills and 

knowledge of emotional Intelligence in nurses can make a difference in their 

professional practice. The application of the theory of emotional Intelligence in 

practice can contribute to the upgrade and effectiveness of the profession but also to 

boost the confidence of nurses, even though researches in this field are still in their 

early stages.  

Conclusions: Emotional Intelligence is particularly important for the organizations of 

healthcare since it can be associated to the strengthening of each professional role 

in the healthcare services. Its correlation with leadership application in the healthcare 

field is particularly important as it’s associated with better results on a management 
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level but also on a clinical level. In conclusion, the recognition of emotions and 

therefore the satisfaction of patients needs is achieved only through the ability of the 

health professionals to recognize and manage their own feelings and needs.  
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σν θαηλφκελν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζήκεξα είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο 

ηφζν ζε επηζηεκνληθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Πνιιέο θαη πνιιά 

ππνζρφκελεο νη εθαξκνγέο ηεο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ 

εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη ηελ εξγαζία. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε είλαη κία έλλνηα πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο επηζηήκνλεο πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαίλεηαη λα παίδνπλ ξφιν ζηελ επηηπρία ησλ αηφκσλ 

ζηε δσή ηνπο.  

Πεξηγξάθεηαη σο ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφεζεο  ησλ δηθψλ καο 

ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη ησλ άιισλ. Με άιια ιφγηα είλαη κηα κνξθή επθπΐαο ζηελ 

νπνία ην άηνκν θαηαλνεί ηφζν ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα φζν θαη ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ. Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα θαη αλάινγε πξνζαξκνγή ησλ ζθέςεσλ 

θαη ησλ πξάμεψλ ηνπ. Γηαδξακαηίδεη δε ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ εμέιημε ηφζν 

ησλ εξγαδνκέλσλ ρακειήο βαζκίδαο φζν θαη ησλ ζηειερψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ. 

ζν, κάιηζηα απμάλεη ε δηνηθεηηθή επζχλε ηφζν νη απαηηήζεηο γηα ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο πνιιαπιαζηάδνληαη. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζην ρψξν 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Παξφηη ν ξφινο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο έρεη κειεηεζεί ειάρηζηα, 

ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο ζε πνιιά πεδία ζην ρψξν ηεο πγείαο δελ κπνξεί λα 

ακθηζβεηεζεί. ηε λνζειεπηηθή, έλα επάγγεικα πνπ απαηηεί φρη κφλν γλψζεηο θαη 

ηερληθέο ηθαλφηεηεο αιιά θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, κε 

φηη απηφ ζπλεπάγεηαη, θξίλεηαη σο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε 

θαη αλάπηπμε ηνπ επαγγέικαηνο.  

Ζ επαθή θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ λνζειεπηψλ κε ηνπο αζζελείο θαη ε νξζή 

εξκελεία ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθιχνληαη, ζπκβάιιεη  ζηελ εξκελεία ησλ 

αλεζπρηψλ ησλ αζζελψλ θαη ζηελ πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή θαη δηαζθάιηζε πνηνηηθήο θξνληίδαο πγείαο κε επαθφινπζν ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπο. Απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ππνθηλεί ηελ 

αλαδήηεζε κηαο βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

λνζειεπηή.  
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Δπηπξφζζεηα ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη έλα κία δεμηφηεηα πνπ είλαη  

γλψξηζκα ηνπ επηηπρεκέλνπ εγέηε. Οη κεγάινη εγέηεο θηλεηνπνηνχλ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη αζθνχλ επίδξαζε φρη κφλν δηακέζνπ ηεο δηακφξθσζεο 

ζηξαηεγηθήο θαη νξάκαηνο αιιά θπξίσο δηακέζνπ ηεο αθχπληζεο θαη ελεξγνπνίεζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. 

Παξφκνηα, ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ην 

«ζπλαηζζεκαηηθφ θαζήθνλ» απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο ππνρξεψζεηο ησλ 

εγεηψλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ζην ρψξν ππεξεζηψλ πγείαο εθηηκάηαη σο δπλάκελε λα βειηηψζεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηαπηφρξνλα λα απμήζεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηφζν απφ ηελ πιεπξά εξγαδνκέλσλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ρξεζηψλ 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ.  

2. ΚΟΠΟ 

  θνπφο ηεο αλαζθφπεζεο είλαη (α) ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, (β) ε αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηεο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηελ εγεζία, (γ) ε πξνβνιή ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ  

ζην ρψξν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη (δ) ε παξνπζίαζε ησλ ζεηηθψλ 

επηδξάζεσλ ζηνπο λνζειεπηέο, ζηελ άζθεζε ηεο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο θαη ζηα 

απνηειέζκαηα θξνληίδαο. 

3. ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟ 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο απηήο πεξηέιαβε εξεπλεηηθά, αλαζθνπηθά άξζξα 

θαη κειέηεο, πνπ δεκνζηεπηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2016  ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ Medline, Google Scholar κε ιέμεηο επξεηεξίνπ «ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε», «ζπλαηζζήκαηα», «επαγγεικαηίεο πγείαο», «λνζειεπηέο», «δηνίθεζε», 

«εξγαζία» θαη «εγεζία». 
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4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

4.1 ςναιζθήμαηα και Νεςποεπιζηήμερ 

Ζ θχξηα πξφθιεζε γηα ηηο ζχγρξνλεο λεπξνεπηζηήκεο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ 

εληππσζηαθνχ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν εγθέθαινο επηηειεί ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ. Ζ έξεπλα ηνπ εγθεθάινπ θαη νη λεπξνεπηζηήκεο αλαθέξνληαη ζαλ θαηλνχξγην 

γλσζηηθφ πεδίν αλ θαη βξέζεθαλ ίρλε ηνπο απφ ηελ αξραία Διιάδα (Παπαηδίθεο, 

2014). Απνζηνιή ησλ λεπξνεπηζηεκψλ είλαη λα εξκελεχζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά κε 

βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εγθεθάινπ, λα εμεγήζνπλ πσο εθαηνκκχξηα μερσξηζηά 

λεπξηθά θχηηαξα ζηνλ εγθέθαιν ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ παξαγσγή ζπκπεξηθνξάο θαη 

πσο, αληίζηξνθα, ηα θχηηαξα απηά επεξεάδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ αλζξψπσλ (Kandel, Schwartz, & 

Jessell, 2011). Με άιια ιφγηα, ε ηθαλφηεηα ηεο λεπξνεπηζηήκεο ζπλδέεη ηε κνξηαθή 

βηνινγία κε ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη θαζηζηά εθηθηή ηε δηεξεχλεζε ηεο βηνινγίαο 

ησλ αλζξψπηλσλ δπλαηνηήησλ κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπκε ηη είλαη εθείλν πνπ καο 

θάλεη απηφ πνπ είκαζηε ζήκεξα.  

Αξθεηνί επηζηήκνλεο πνπ κειεηνχλ ηα λεχξα ηνπ εγθεθάινπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

ζπλαίζζεκα παξάγεηαη ζε δηάθνξεο δνκέο ηνπ εγθεθάινπ νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο φπσο είλαη ε πεξηνρή ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ θαη ηνπ κεηαηρκηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. ην κεησπηαίν ινβφ, ν νπνίνο είλαη θαη ν κεγαιχηεξνο απφ ηνπο 

ηέζζεξηο ινβνχο ηνπ εγθεθάινπ, βξίζθνληαη νη εθηειεζηηθέο ηθαλφηεηεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν ζρεδηαζκφο θαη ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη κεηαμχ άιισλ ε 

ακπγδαιή θαη ν ηππφθακπνο.  Μεγάιν ηκήκα ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ θαηαιακβάλεηαη 

απφ ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ ν νπνίνο ειέγρεη ζπλνιηθά ηνλ θηλεηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηξνπνπνηεί θαη πξνζαξκφδεη ηε ζπκπεξηθνξά αλάινγα κε ηα 

δεδνκέλα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια ην 

κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα ζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξα ζπζηήκαηα ηνπ εγθεθάινπ θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κλήκε θαη ζηε κάζεζε ηνπ αηφκνπ (Kandel, Schwartz & Jessell, 

2011). 

ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα (ρήκα 1), ε ακπγδαιή έρεη κέγεζνο θαξπδηνχ θαη ππάξρεη 

κηα ζε θάζε πιεπξά ηνπ εγθεθάινπ αξηζηεξά θαη δεμηά αληίζηνηρα, ε νπνία ζπλδέεηαη 

θπξίσο κε ζπλαηζζήκαηα φπσο ην άγρνο θαη ν θφβνο θαη κε ηηο αληηδξάζεηο ζε απηά. 
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Δίλαη γεγνλφο φηη ε ακπγδαιή αληρλεχεη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηα εθδειψλεη. 

Ο ηππφθακπνο έρεη ζηελφκαθξν κέγεζνο θαη ζπλαληάηαη πίζσ απφ ηελ ακπγδαιή. 

Έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ 

φπσο θαη ζηελ πινήγεζε ηνπ ρψξνπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ. Δπνκέλσο απηφο 

είλαη πνπ βνεζά ην άηνκν ψζηε λα ληψζεη επραξίζηεζε απφ κηα θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία ζπκβαίλνπλ ζεηηθά γεγνλφηα. Βιάβε ζηνλ ηππφθακπν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αδπλακία κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε (Goleman, 2003). 

Με άιια ιφγηα θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη άιιεο γηα ηελ ξχζκηζή ηνπ. ε φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο παξαηεξνχληαη ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο ζηα δχν ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ 

ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα, αθνχ νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ν αξηζηεξφο κεησπηαίνο 

θινηφο ζρεηίδεηαη κε ζεηηθά θαη ν δεμηφο κεησπηαίνο θινηφο κε αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα.  Γη απηφ θαη νη λεπξνεπηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη δχν κεησπηαίνη 

ινβνί ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα ειέγρνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ελψ ηαπηφρξνλα είλαη 

ππεχζπλνη θαη γηα ηελ αλεμέιεγθηε έθθξαζή ηνπο (Kandel, Schwartz & Jessell, 2011). 

Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη νη θαηαζηάζεηο πνπ ππελζπκίδνπλ ζην θάζε άηνκν κε κεγάιε 

ζαθήλεηα ην παξειζφλ ηνπ. Μπνξεί λα κεηαβιεζνχλ απφηνκα ή ζηαδηαθά, λα είλαη 

μεθάζαξα ή αζαθή θαη δηαδξακαηίδνπλ ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε δσή 

επεξεάδνληαο ηηο επηινγέο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (νπθιέξε, 2008). 

ρήκα 1: Απεηθφληζε  κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο 
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4.2 Σα ζςναιζθήμαηα: οπιζμόρ, ιδιόηηηερ, ηαξινόμηζη   

Αξθεηνί απφ ηνπο θηιφζνθνπο ηεο αξραίαο Διιάδαο αζρνιήζεθαλ κε ηα αλζξψπηλα 

ζπλαηζζήκαηα. Δθθξαζηήο ηεο εζηθήο ζεσξίαο αλαθέξεηαη ν Αξηζηνηέιεο ν νπνίνο 

αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα σο «πξνζσξηλέο θαηαζηάζεηο ηνπ λνπ πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο θξίζεηο θαη νθείινληαη ζηελ θαζνδεγνπκέλε απφ ην πλεχκα θίλεζε 

ηνπ ζψκαηνο». πνπδαίνο εθθξαζηήο ηεο ςπρνζσκαηηθήο ζεσξίαο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, ν Πιάησλαο, δηαρσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ζε αλψηεξα δειαδή απηά 

πνπ γελληνχληαη ζην θεθάιη θαη θαησηέξα δειαδή απηά πνπ γελληνχληαη ζην ζψκα 

(Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2013). 

Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ φζν 

θαη γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ην ζπλαίζζεκα απνηειεί κηα απφ ηηο 

θεληξηθφηεξεο θαη πην δηάρπηεο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. Ο νξηζκφο ηνπ 

απνηειεί κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε πξάμε (Αγνξαζηφο, 2007). Μπνξεί λα νξηζηεί ζαλ 

ηελ ςπρνζσκαηηθή εκπεηξία πνπ πεξηιακβάλεη κηα θαηάζηαζε θπζηνινγηθήο 

δηέγεξζεο θαη δηακεζνιαβνχζαο εξκελείαο, δίλνληαο έκθαζε ζε δχν παξάγνληεο: (α) 

έλα νξηζκέλν βαζκφ δηέγεξζεο θαη (β) ηελ απφπεηξα απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ βηψλεη 

ηελ εκπεηξία λα θαηεγνξηνπνηήζεη απηή ζε ζεηηθά ή αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Αθφκε ν 

Joseph Campos νξίδεη ην ζπλαίζζεκα σο ην αίζζεκα ή ηε ζπγθίλεζε πνπ 

εθθξάδεηαη φηαλ ην άηνκν ζπκκεηέρεη ζε κηα ζεκαίλνπζα αιιειεπίδξαζε γηα απηφ, 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ επεμία ηνπ (Νηνχλεο, 2013). Έλαο άιινο νξηζκφο πνπ 

θαλεξψλεη ηελ πνηθηιία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα 

αλαθέξεηαη ζηελ ςπρηθή θαηάζηαζε πνπ βηψλεη έλα άηνκν είηε κε ζεηηθά είηε κε 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. Βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα είλαη ν θφβνο, ε ραξά, ε ιχπε θαη ν ζπκφο, ελψ απνθιίζεηο ηνπο 

ζεσξνχληαη ε ελνρή, ε δήιηα, ε απνγνήηεπζε, ν ελζνπζηαζκφο, ε έθπιεμε, ε νξγή, ε 

ηξπθεξφηεηα θαη ε αγάπε (Goleman, 1995). 

Χο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλαθέξνληαη ε έληαζε, ε δηάξθεηα θαη ε 

πνηφηεηα (Γειαδάξε, Παξάζρνπ Παπιίδνπ, 2009). Ζ έληαζε αθνξά ζην βαζκφ πνπ 

θάπνην ζπλαίζζεκα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο αηζζήζεηο θαη κπνξεί λα είλαη πνιχ 

δπλαηήο, κέηξηαο ε ρακειήο έληαζεο. Ζ δηάξθεηα ελφο ζπλαηζζήκαηνο αθνξά ζην 

ρξφλν πνπ απηφ δηαξθεί. ηελ πεξίπησζε ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο απηφ θξαηάεη γηα 

αξθεηή ψξα κε πηζαλφηεηα λα νδεγεζεί ζε αξλεηηθφ απνηέιεζκα φπσο ηελ πιήμε 
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θαη ηελ θφπσζε ιφγσ θνξεζκνχ  θαη επαλάιεςεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη 

αξλεηηθφ ην ζπλαίζζεκα ηφηε δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα εμειηρζεί ζε θάηη ζεηηθφ 

απιά ππάξρεη πηζαλφηεηα ε έληαζε ηνπ λα κεησζεί. πλήζσο ηα ζπλαηζζήκαηα 

έρνπλ δηάξθεηα κεξηθά ιεπηά ελψ αλ δηαξθνχλ γηα ψξεο ηφηε ε δηάξθεηα απηή 

δεκηνπξγεί δηάζεζε (θαιή ή θαθή) θαη αλ ζπλερίδνληαη γηα εβδνκάδεο ηφηε είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή (Αγνξαζηφο, 2007). Ζ ηειεπηαία βαζηθή ηδηφηεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα, ε νπνία αθνξά ην είδνο ηεο ςπρηθήο 

θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγεί θαη δηαθξίλεηαη ζηα ζεηηθά θαη επράξηζηα θαη ηα αξλεηηθά 

θαη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ (Γειαδάξε, 

Παξάζρνπ & Παπιίδνπ, 2009).  

Αλάινγα κε ην επίπεδν έθθξαζήο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο. Χο πξψηε αλαγλσξίδεηαη ε επίγνωζη ηνπ αηφκνπ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ, κε ηελ έλλνηα ηεο αλαγλψξηζεο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηάιεμήο ηνπο κε ζεηηθφ ή 

αξλεηηθφ πξφζεκν. Χο κοινωνική αλαθέξεηαη ε θαηεγνξία πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα δειαδή ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε 

ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Πξνθχπηνπλ αιιά θαη δηακνξθψλνπλ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα άηνκα ζε ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ θαη πξνθαινχλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο είλαη ε θηιία θαη ε 

ζπκπάζεηα, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Σα βιολογικά 

ζςναιζθήμαηα είλαη ε ηξίηε θαηεγνξία θαη ζρεηίδνληαη κε βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο 

είλαη ε δίςα θαη ε πείλα. Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία αθνξά ζηα ηειηθά, ηα ανώηεπα 

ζςναιζθήμαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ θψδηθα αμηψλ θαη δηαρσξίδνληαη ζε 

ζεσξεηηθά, εζηθά, ζξεζθεπηηθά, εζληθά θαη αλζξσπηζηηθά (Γειαδάξε, Παξάζρνπ & 

Παπιίδνπ, 2009). 

Γεληθφηεξα, νη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ εμειηθηηθή πνξεία 

ηνπ αλζξψπνπ θαη πξνζθέξνπλ απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα επηβίσζε, πξνζαξκνγή θαη 

έληαμε  ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία. Καηά ζπλέπεηα  ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο 

λνεκνζχλε ησλ ζπλαηζζεκάησλ έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ αηνκηθή θαη ηε ζπιινγηθή νξγαλσηηθή απφδνζε (Goleman & Boyatzis 1998).  
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4.3 Γείκηηρ εςθςΐαρ  και ζςναιζθημαηική νοημοζύνη 

Δίλαη γεγνλφο ε παξαδνρή φηη ε ςειή βαζκνινγία ελφο αηφκνπ ζηα ηεζη λνεκνζχλεο 

δε ζπλεπάγεηαη απηφκαηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ επθπΐα. Ο δείθηεο 

επθπΐαο (Intelligence Quotient, IQ), δηακνξθψζεθε ηνλ 20ν αηψλα θαη κεηξά ηελ 

επθπΐα ηνπ θάζε αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ θαη αλαπηχζζεηαη ζηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο. Ο δείθηεο απηφο κεηξά ηε ινγηθή θαη επαγσγηθή ζθέςε 

θάπνηνπ αηφκνπ, ε νπνία κέλεη ίδηα γηα φιε ηνπ ηε δσή, θαη κπνξεί λα κεηξεζεί κε 

δηάθνξα κέζα φπσο είλαη ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο, νη εξσηήζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο 

κε θαζνξηζκέλα αληηθείκελα. Αξθεηά άηνκα πνπ αμηνινγνχληαη κε πςειφ δείθηε 

επθπΐαο ίζσο λα κελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Γαιαθνχξα, 2011).  

ηαλ εκθαλίζηεθε ε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Emotional Quotient, 

EQ) ζηελ ςπρνινγία, βξέζεθε «απέλαληη»  κε ην δείθηε επθπΐαο, ν νπνίνο θαη 

επηθξαηνχζε κέρξη ηφηε σο δείθηεο ηεο αθαδεκατθήο θαη επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο 

ελφο αηφκνπ. Γηάθνξνη φκσο εξεπλεηέο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έρνπλ ζέζεη 

ζε ακθηζβήηεζε ην δείθηε λνεκνζχλεο σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζεσξψληαο 

ηνλ αλεπαξθή λα πξνβιέςεη ηνλ ηξφπν επηηπρίαο ζηελ εξγαζία, ζηνλ έιεγρν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ (Νενθχηνπ & Κνπηζειίλε, 2006). 

Σν IQ ην EQ είλαη δχν εληειψο μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο φκσο ε πνξεία καο ζηε δσή 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη ησλ δχν, θαζψο ε δηαλνεηηθή δηάζηαζε 

δελ εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρία ηνπ αλζξψπνπ φηαλ ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο  ηνπ 

αηφκνπ δελ έρεη αλαπηπρζεί εμίζνπ. Δπηπξφζζεηα αλαγλσξίδεηαη πιένλ φηη ην 

ζπλαίζζεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ηνλ πνιπηηκφηεξν ιίζν πνπ πξνζθέξεη 

ηεξάζηηα νθέιε θαη απνηειέζκαηα. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε αλάινγα κε ηα 

εξεζίζκαηα, ηα βηψκαηα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ αλαπηχζζεηαη μερσξηζηά 

κέρξη θαη ηα βαζηά γεξάκαηα. Αθφκε, παξά ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε απηά 

ηα δχν είδε λνεκνζχλεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη λα ζπκπιεξψλεη ε 

κία ηελ άιιε (Μελαζίδνπ, 2015). 
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4.4  ςναιζθημαηική νοημοζύνη 

4.4.1 Οπιζμόρ και εννοιολογική πποζέγγιζη 

Ζ έλλνηα ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο νξηνζεηήζεθε αξθεηά ρξφληα πξηλ, αξρηθά απφ 

ηνλ Thorndike πνπ κειέηεζε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαζψο θαη ηε λνεηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

αλζξψπσλ. Ο Thorndike  πξφηεηλε ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε ζαλ μερσξηζηφ είδνο 

λνεκνζχλεο. Σελ φξηζε σο ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη θαλείο λα θαηαιαβαίλεη ηνπο 

άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο, ηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα,  αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ζσζηήο ζθέςεο ζε κηα πιεηάδα θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ θνηλσληθή, 

επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ δσή (Καξαδήκαο & Καξαδήκα, 2014). Αξθεηά 

αξγφηεξα, ην 1973, ν McClelland ζε κειέηε  ηνπ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

αλαθέξεη πσο κηα νκάδα εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε ελζπλαίζζεζε, ε 

απηνπεηζαξρία θαη ε πξσηνβνπιία αλέδεημαλ ηνπο επηηπρεκέλνπο εξγαδφκελνπο ζε 

ζρέζε κε απηνχο πνπ βάδηδαλ βάζεη αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ (McClelland, 

1973). 

ηαζκφ ζηε κειέηε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο απνηέιεζε ε δεθαεηία ηνπ 

1980. Ο Gardner πξφηεηλε ζε ζπλέρεηα ηεο ζεσξίαο ηνπ Thorndike, ηε ζεσξία ηεο 

πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ζρεηηθά κε ηε δηαπξνζσπηθή θαη ελδναηνκηθή λνεκνζχλε, 

πνπ απνηειείηαη απφ νθηψ δηαθνξεηηθά είδε, ηε γισζζηθή, ηε κνπζηθή, ηε ινγηθφ – 

καζεκαηηθή, ηε ρσξηθή, ηε ζσκαηηθή - θηλαηζζεηηθή, ηελ ελδνπξνζσπηθή, ηε 

δηαπξνζσπηθή  θαη ηε λαηνπξαιηζηηθή λνεκνζχλε (Gardner, 1983). Δπηζήκαλε 

επίζεο ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο: ηεο γλσζηηθήο, 

δειαδή ηεο γλψζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ εαπηνχ, θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα αλαπηχμεη θαλείο ηελ θνηλσληθή, 

δηαπξνζσπηθή θαη ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε, είλαη ε ηθαλφηεηα λα βξίζθεηαη ζε 

άκεζε θαη θαιή επαθή κε ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. 

Παξφια απηά ν φξνο εληάρζεθε ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο απφ ηνπο  Mayer & 

Salovey, πνπ απνηεινχλ ηνπο θνξπθαίνπο κειεηεηέο φζνλ αθνξά ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Ήηαλ νη πξψηνη πνπ ην 1990 εηζήγαγαλ ηνλ φξν 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ππνζηήξημαλ φηη γηα γίλεη απνδεθηφ έλα είδνο 

λνεκνζχλεο ζα πξέπεη λα πιεξνί θάπνηα θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα απηά θαηαηάζζνληαη 

ζε ηξείο νκάδεο, (α) ηα ζεκειηψδε θξηηήξηα δειαδή  ηα πλεπκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
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πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο αξρέο ηηο λνεκνζχλεο, (β) ηα ζπζρεηηδφκελα θξηηήξηα αθνχ 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζχγθξηζε κε εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη (γ) ηα εμειίμηκα θξηηήξηα 

αθνχ ζα πξέπεη λα εμειίζζεηαη πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ  σο «ην επηκέξνπο ηκήκα ηεο 

θνηλσληθήο λνεκνζχλεο ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαθξίλεη 

ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα αηζζήκαηα ηνπ ηδίνπ θαη ησλ άιισλ θαη λα κπνξεί λα ηα 

δηαρσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα θαζνδεγήζεη ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπ». Σαπηφρξνλα ππνζηήξημαλ φηη ππάξρεη απηφ ην είδνο 

λνεκνζχλεο ην νπνίν δηαθέξεη απφ ηε γλσζηηθή επθπΐα θαη κπνξεί λα κεηξεζεί κε 

αμηφπηζην ηξφπν (Mayer & Salovey,1990).   

ηε ζπλέρεηα, ν εξεπλεηήο πνπ έθαλε επξέσο γλσζηή ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

ν Goleman, ηελ πεξηέγξαςε σο ζχλνιν ηθαλνηήησλ φπσο ν απηνέιεγρνο, ν δήινο, ε 

επηκνλή, ε ειπίδα, ε ελζάξξπλζε, θαη ε απνθπγή ηεο επηξξνήο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

απφ ηε ζθέςε (Goleman, 1995). Ο ίδηνο φξηζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο 

βάζε ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε απηνπεπνίζεζε, ε ελζπλαίζζεζε, ε 

απηνγλσζία θαη ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ αλάκεζα ζε 

νκάδεο. Λίγν αξγφηεξα, ην 1998, ηελ εηζήγαγε ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ 

πξνηείλνληαο έλα πιαίζην θαηά ην νπνίν νη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, 

ζπκβάινπλ ζηελ αηνκηθή βειηίσζε, ζηε βειηίσζε ησλ ζπλαδειθηθψλ ζρέζεσλ θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.  

Ο Goleman ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ηνπ ην 1995 αλαθέξεη απφθζεγκα ην νπνίν 

θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε ηνλ 5ν αηψλα πρ «ν θαζέλαο κπνξεί λα ζπκψζεη, απηφ είλαη 

εχθνιν. Αιιά ην λα ζπκψζεη θαλείο κε ην ζσζηφ άηνκν, ζην ζσζηφ βαζκφ, θαη ζηε 

ζσζηή ζηηγκή, γηα ηε ζσζηή αηηία θαη κε ην ζσζηφ ηξφπν, απηφ δελ είλαη εχθνιν» Σν 

απνηέιεζκα ησλ ηφζσλ εξεπλψλ απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο ήηαλ λα εκθαληζηνχλ 

πνιπάξηζκνη νξηζκνί αιιά θαη κέζνδνη κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο.  

πλαθφινπζα ν Reuven Bar – On ζεσξεί ηελ θνηλσληθή επθπΐα θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε αιιεινζρεηηδφκελεο έλλνηεο, θαη ζην κνληέιν ηνπ ηηο 

ελνπνηεί (Bar – On, 1997).  Γηαρσξίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απφ ηηο 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη νξίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή – θνηλσληθή λνεκνζχλε ζαλ 

«δηαζεκαηηθή πεξηνρή απφ αιιεινζρεηηδφκελεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 
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ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ πφζν απνηειεζκαηηθά 

θαηαλννχκε θαη εθθξάδνπκε ην άηνκφ καο, θαηαλννχκε θαη ζπζρεηηδφκαζηε κε ηνπο 

άιινπο ελψ ηαπηφρξνλα αληαπνθξηλφκαζηε ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο». ια απηά 

θαηά ηνλ Bar – On  βνεζνχλ ην άηνκν λα δηαρεηξίδεηαη ηηο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο 

ηεο δσήο ηνπ απνηειεζκαηηθφηεξα. 

 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη κηα ζεηξά ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ θαηά πφζν έλα άηνκν έρεη ηε δχλακε λα αληηκεησπίζεη ηηο απαηηήζεηο θαη 

πηέζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο (Bar-On & Parker, 2000). Οη δεμηφηεηεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη 

δηαηήξεζεο ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηε 

δπλαηφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο θαη ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

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

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ (Slaski & Cartwright, 2003). 

Πην πξφζθαηα νη Cooper θαη Orioli πξνζδηφξηζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο 

ηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ νη άλζξσπνη λα αηζζάλνληαη, λα αληηιακβάλνληαη θαη λα 

αμηνπνηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο,  κε ηειηθφ απνηέιεζκα γη’ απηνχο ηε δχλακε πνπ 

απνξξέεη απφ απηά (Cooper & Orioli, 2005). Πην πξαθηηθή είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ 

Bradberry θαη Greaves, ζε ζρέζε κε ηνλ Goleman, αθνχ θάλνπλ ιφγν γηα ηε 

«ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ινγηθήο». Έηζη νξίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζπλεηδεηνπνηεί ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επίγλσζε απηή γηα λα ρεηξίδεηαη ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ (Bradberry & Greaves, 2005).  

Ζ καθξνρξφληα κειέηε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηεο δηαζχλδεζήο ηεο κε 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηα ηειεπηαία 20 έηε, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεσξεηηθνχ 

πεδίνπ ζπλερψο αλαπηπζζφκελνπ  πνπ πεξηιακβάλεη θαη πεξηγξάθεη βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη ηελ εξγαζία 

ηνπ. Φαίλεηαη δε φηη  ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί απαξαίηεην εθφδην γηα 

ηελ επηβίσζε θαζψο ζπκβάιεη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

αηφκσλ.  
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4.4.2 Θεωπίερ  

Οη έξεπλεο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηελ πεξηγξάθνπλ κε ηε κνξθή 

δηαζηάζεσλ θαη αλαθέξνληαη ζε δηάθνξα πεδία ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Ο Goleman 

(Goleman, 2003) γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ηνπ βαζίδεηαη ζε 5 βαζηθέο δηαζηάζεηο 

γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη δίλεη έκθαζε ζηε ζπλεηδεηή θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Απηέο είλαη:(α) Ζ αςηεπίγνωζη, πνπ είλαη ν ππξήλαο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

άηνκνπ λα αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ φπσο θαη ηηο επηπηψζεηο 

ηνπο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ θαζψο θαη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ 

εαπηνχ ηνπ. Σαπηφρξνλα ην άηνκν λα έρεη ζεηηθή πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπ κε άιια ιφγηα 

απηνπεπνίζεζε. (β) Ζ αςηοδιασείπιζη δειαδή ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη θάπνην 

άηνκν φπσο είλαη ν απηνέιεγρνο ζε κεηαβιεηέο θαηαζηάζεηο, ε αθεξαηφηεηα εαπηνχ 

θαη ην αίζζεκα ηεο επζχλεο, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα δειαδή ε επειημία ζε 

νπνηνλδήπνηε πεξηβάιινλ θαη θαηάζηαζε, ην θίλεηξν γηα ηελ επηηπρία δειαδή ηελ 

αλάγθε ηνπ θάζε αηφκνπ γηα επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο θαη ηέινο ηελ  

πξσηνβνπιία δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εθηηκήζεη ηηο επθαηξίεο θαη λα 

αλαιάβεη δξάζε. (γ) Σα κίνηηπα ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ φπσο είλαη ε ηθαλφηεηα 

γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ ζηφρσλ αλεμαξηήησο δπζθνιίαο, ηε δέζκεπζε θαη ηελ 

αηζηνδνμία. (δ) Ζ ενζςναίζθηζη πνπ είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη 

ηα πξάγκαηα απφ ηελ πιεπξά ησλ άιισλ, λα αλαγλσξίδεη ηνπο άιινπο θαη ην 

εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλεζπρίεο ηνπο. Ζ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο θαη ν 

θαηάιιεινο ρεηξηζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη (ε) ηηο κοινωνικέρ δεξιόηηηερ, φπσο ε 

ηθαλφηεηα επηξξνήο, επηθνηλσλίαο, εγεζίαο, θαηαιπηηθήο δξάζεο φζνλ αθνξά ζηελ 

αιιαγή, ρεηξηζκφο δηαθσληψλ, θαιιηέξγεηα δεζκψλ, ζπλεξγαζία, νκαδηθφηεηα.  

Οη Boyatzis θαη ζπλ ππνζηεξίδνπλ πσο ε νξγάλσζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

Goleman δελ είλαη ηπραία θαζψο απηέο εκθαλίδνληαη ζε νκάδεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ε κηα ηελ άιιε (Boyatzis θαη ζπλ, 2000). Απηέο 

νη νκάδεο δηαθξίλνληαη ζε (α) πποζωπική αςηογνωζία, (β) κοινωνική αςηογνωζία, (γ) 

πποζωπική αςηοππύθμιζη θαη (δ) κοινωνική αςηοππύθμιζη.  

Μεξίδα αλαιπηψλ αλαθέξεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πεξηθιείεη θαη ζηνηρεία 

ηνπ αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα, φπσο είλαη ην πείζκα θαη ε ζεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Καξαδήκαο, Καξαδήκα, 2014). Ο Goleman 



 

12 
 

ζεσξεί βαζηθή ρξήζε ηεο, ηελ πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο ή αθφκα θαη δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή 

ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ πνπ έρεη 

ηεζεί. 

Με ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο αζρνιήζεθαλ νη 

Salovey θαη Mayer  πνπ  πξφηεηλαλ έλα κνληέιν ηαμηλφκεζεο πνπ ππνζηεξίδεη πσο 

ηα άηνκα δηαθέξνπλ αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επεμεξγάδνληαη 

πιεξνθνξίεο ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο θαη λα ηηο ζπζρεηίδνπλ ζε έλα επξχηεξν πεδίν 

λφεζεο (Salovey & Mayer, 1990). πγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, δηαηππψλνπλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο 

ζεκεία δεμηνηήησλ: (α) ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ 

εμσηεξίθεπζή ηνπο, αθνχ γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα ζα πξέπεη 

πξψηα λα ηα αληηιεθζεί αθξηβψο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία αθνχ σο ζεκαληηθά ζηνηρεία αλαθέξνληαη ε γιψζζα ηνπ 

ζψκαηνο θαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, (β) ηελ επεμήγεζε, εξκελεία θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε δηαδηθαζία εθινγίθεπζεο κε ζθνπφ ηελ 

πξναγσγή ηεο ζθέςεο, αθνχ ηα ζπλαηζζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε πξνψζεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο λφεζεο θαη ηεο γλσζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο ηα ζπλαηζζήκαηα 

βνεζνχλ ην άηνκν λα ζέζεη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ ζε πξάγκαηα φπνπ απαηηείηαη 

πξνζνρή ή αληίδξαζε. Σα άηνκα αληηδξνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θπξίσο  ζε θαηαζηάζεηο 

πνπ ηνπο ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή, (γ) ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο αθνχ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη θαη εξκελεχεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα κε πνιιά δηαθνξεηηθά λνήκαηα. Γηα παξάδεηγκα φηαλ έλα άηνκν 

δηαθαηέρεηαη απφ ζπλαίζζεκα ζπκνχ, ν παξαηεξεηήο ζα πξέπεη λα εξκελεχζεη ην 

αίηην θαη ηελ ζεκαζία πνπ ην νδήγεζαλ ζην ζπκφ θαη ηέινο, (δ) ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπνπ ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα ραιηλαγσγήζεη 

απνηειεζκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαηέρνληαο φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη  

ην θιεηδί ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο.  

Δπηπξφζζεηα, ν Bar – On  κειέηεζε κε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Σν κνληέιν ηνπ αθνξά ζηε 

ζρέζε κεηαμχ δπλαηνηήησλ επίδνζεο θαη επηηπρίαο θαη ζεσξείηαη πσο 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο παξά ζηα απνηειέζκαηα. Θεσξεί πσο ζεκαληηθέο 
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θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο 

ηζρπξψλ θαη έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ, θαζψο θαη απηή ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο κε ζθνπφ ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ ή πξνζσπηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Bar – On,1997). Έηζη αλαθέξεηαη ζε πέληε ρξήζηκεο θαηεγνξίεο πνπ 

είλαη (α) νη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ελφο αηφκνπ θαη 

αθνξνχλ ζηελ απηνεθηίκεζε, ηελ απηνπξαγκάησζε θαη ηελ αλάγθε ηεο ειεχζεξεο 

έθθξαζεο, (β) νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ήζνο θαη ηε ζπλέπεηα 

ζηε ζρέζε ηνπο κε άιια άηνκα, (γ) ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε επρέξεηα ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ ζε νκάδεο, (δ) ε απηνθπξηαξρία ψζηε λα 

κελ παξαζχξεηαη απφ έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη ηέινο (ε) ε ζεηηθή ζηάζε θαη 

αληηκεηψπηζε ηεο δσήο, ησλ δπζθνιηψλ ηεο θαη φζσλ ζπλεπάγνληαη . 

 

Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ν Cooper ππνζηήξημε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δε 

ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ αιιά θαη κε ην γεληθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ (Cooper, 1997). Σελ δηαρσξίδεη ζε πέληε δηαζηάζεηο κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλφηεηεο φπσο (α) ην πεξηβάιινλ, (β) ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε, (γ) ε αληαγσληζηηθφηεηα, (δ) νη ζηάζεηο θαη νη αμίεο ησλ αηφκσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνζδνθίεο, ηε ζπκπφληα, ηελ εκπηζηνζχλε, ηε δηαίζζεζε, ηνλ 

αηνκηθφ δπλακηζκφ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ εαπηνχ θαη (ε) ε γεληθή θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο αιιά θαη ε πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ.  

Ζ βαζηθή δηαθνξά ηεο ζεσξίαο ηνπ Goleman απφ απηέο ηνπ Bar – On θαη ησλ 

Salovey & Mayer είλαη φηη ν Bar-On πξνζεγγίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο 

κηα ζεσξία πξνζσπηθφηεηαο αθνχ ηελ εξκελεχεη σο έλα ζπλδπαζκφ απφ ηθαλφηεηεο 

πξνζαξκνγήο θαη ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, νη Salovey θαη Mayer ηελ 

πξνζεγγίδνπλ σο κηα ζεσξία λνεκνζχλεο ζρεηηθή κε ηηο ηθαλφηεηεο, πνπ αληηζηνηρεί 

σο πξνο ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε κε ηα άιια είδε λνεκνζχλεο ηα νπνία 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηέινο ν Goleman  πξνηείλεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζαλ κηα ζεσξία απφδνζεο αθνχ φπσο αλαθέξεη δίλεη 

έκθαζε ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ πνπ επηρεηξνχλ λα εμεγήζνπλ αιιά θαη λα 

πξνβιέςνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επίδνζή ηνπ ζηελ εξγαζία ηνπ, κε 

βάζε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Δπηπιένλ  αλαθέξεηαη ζε 
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δεμηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ην άηνκν κπνξεί λα εθπαηδεπηεί, λα αλαπηχμεη θαζψο θαη λα 

βειηησζεί.  

ιεο νη ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ εξκελεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ηελ αληηκεησπίδνπλ σο κηα ζχλζεηε έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

απφ δηαζηάζεηο ηθαλνηήησλ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δεμηνηήησλ. Αλαθέξεηαη ζε 

δηάθνξα πεδία ηεο αλζξψπηλεο θχζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηε γλψζε, ηε δχλακε, ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε αζρνιείηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, ζε εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ φια 

απηά απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Χο εθ 

ηνχηνπ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε θαηάιιειε 

αληαπφθξηζε θαηά  πεξίπησζε θαζψο θαη ε αληαπφθξηζε ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο επλντθνχ θιίκαηνο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ νδεγνχλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο  

4.4.3 Σα μονηέλα μέηπηζηρ ηος δείκηη ηηρ ζςναιζθημαηικήρ νοημοζύνηρ  

Δίλαη γεγνλφο φηη αζθείηαη θξηηηθή γηα φια ηα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο. Αξθεηνί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηαπηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε 

γλσζηηθή λνεκνζχλε θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Οη Mayer, Caruso & Salovey αλαθέξνπλ φηη είλαη έλα μερσξηζηφ 

είδνο λνεκνζχλεο, απηφλνκν θαη ηζφηηκν κε ηε γλσζηηθή λνεκνζχλε. Τπνζηεξίδνπλ 

φκσο φηη γηα λα ζπκβεί απηφ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλα θξηηήξηα φπσο (α) 

λα έρεη αμηνπηζηία ζηηο κεηξήζεηο ηεο, (β) λα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο νη ηθαλφηεηεο 

πνπ πεξηιακβάλεη, (γ) λα ζπζρεηίδεηαη κε άιια είδε λνεκνζχλεο αιιά λα είλαη 

αλεμάξηεηε θαη (δ) λα είλαη εμειίμηκε (Mayer, Caruso & Salovey,1999). Ζ ζεσξία 

απηή έρεη ραξαθηεξηζηεί σο  κνληέιν ηθαλνηήησλ,  αθνχ ζεσξνχλ φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη έλα αλεμάξηεην θαη δηαθξηηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο (Νενθχηνπ, 2009). 

Αξθεηή θξηηηθή αζθήζεθε ζηηο ζεσξίεο ησλ Bar – On θαη Goleman. Δίλαη γεγνλφο  φηη 

νη ζεσξίεο ηνπο κνηξάδνληαη πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηηο ζεσξίεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Καη’ επέθηαζε νη επηθξηηέο αλαθέξνληαη ζηηο ζεσξίεο απηέο σο 

κεηνλνκαζία θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Σηο ραξαθηεξίδνπλ σο 
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κεηθηά κνληέια, φπνπ ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε αλαθέξεηαη ηφζν ζε ηθαλφηεηεο 

φζν θαη δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα ππνζηεξίδνπλ φηη δεμηφηεηεο φπσο ν απηνέιεγρνο, ν 

έιεγρνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο εθηείλνληαη ελλνηνινγηθά 

πην πέξα απφ ηνπο φξνπο ζπλαίζζεκα θαη λνεκνζχλε (Πιαηζίδνπ, 2004). 

Ο McGrae  ηζρπξίδεηαη φηη ηα κεηθηά κνληέια θαη ηα κνληέια ηθαλνηήησλ κνηξάδνληαη 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ην κνληέιν ησλ πέληε παξαγφλησλ γηα ηελ εξκελεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Τπνζηεξίδεη φηη νη δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

εκπεξηέρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαη θαηαιήγεη πσο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη πξνηηκφηεξν λα εκπηζηεπηεί ηα ηεζη απηνχ ηνπ 

κνληέινπ (McGrae, 2000).   

Σν εξγαιεία κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο  βαζίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο 

ζεσξίεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη δηαθέξνπλ ζηνλ ηξφπν κέηξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ηα κεηθηά κνληέια ν Bar – On  

εηζήγαγε ην δείθηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο  (EQ) πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα κεηξεζεί ε 

δηαπξνζσπηθή θαη ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε (Bar – On, 1997). Οη δχν απηνί 

δείθηεο κεηξνχλ δχν μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο αθνχ νη άλζξσπνη ζην ζχλνιν ηνπο 

επηδεηθλχνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλήθνπλ είηε ζηε γλσζηηθή είηε ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.   

Σν πην δηαδεδνκέλν εξγαιείν θαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη νη απηναλαθνξέο. Οη απηναλαθνξέο κεηξνχλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζπρλά σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

(Καξαδήκαο & Καξαδήκα, 2014). Σν πξψην έγθπξν θαη αμηφπηζην εξγαιείν κέηξεζεο 

πνπ αμηνινγήζεθε απφ εηδηθνχο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα θαη αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ απηναλαθνξψλ, είλαη ην EQ-I (Emotional Quotient Inventory). 

Αμηνινγεί 15 παξάγνληεο ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο, νκαδνπνηεκέλνπο ζηηο 

θιίκαθεο: ελδνπξνζσπηθή, δηαπξνζσπηθή, πξνζαξκνζηηθφηεηαο, δηαρείξηζεο 

άγρνπο, ζεηηθήο εληχπσζεο, γεληθήο δηάζεζεο θαη ζπλνιηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο (Γειιαηφιαο, 2010). 

ηελ ίδηα θαηεγνξία απηναλαθνξψλ αλήθνπλ θαη άιια εξγαιεία κέηξεζεο φπσο ην 

EQ-Map ηνπ Cooper, ηνπ Goleman θαη Hay/McBer,  θαη ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ 

Schutte (Καθέηζηνο, 2003). Παξφιν πνπ ηα εξγαιεία κέηξεζεο απηναλαθνξάο έρνπλ 
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δερηεί ακθηζβεηήζεηο απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο, γηα ηνλ ηξφπν κέηξεζήο ηνπο, 

βνήζεζαλ ζηελ αμηνιφγεζε δεμηνηήησλ θαη αδπλακηψλ ησλ παξακέηξσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Βαζηιεηάδνπ, 2008). 

Ζ αληηθεηκεληθή κέηξεζε ησλ ηθαλνηήησλ αλήθεη ζε άιιε θαηεγνξία, απφ ηηο 

απηναλαθνξέο, εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο Ν φπσο γηα παξάδεηγκα ην ηεζη ησλ 

Mayer, Salovey & Caruso (Mayer, Salovey & Caruso, 2002). Γηα ηε κέηξεζε ηεο Ν 

θαηαζθεχαζαλ δχν θιίκαθεο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ αληηθεηκεληθή κέηξεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ. Ζ πξψηε θιίκαθα είλαη ην MEIS (Multifactor Iintelligence Scale) πνπ 

κεηά απφ κηα ζεηξά δνθηκψλ θαη βειηηψζεσλ εθδφζεθε ε MSCEIS (Mayer, Salovey, 

Caruso, Emotional Intelligence, Scale). Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη (MSCEIT V.2.0, 

Mayer, Salovey, & Caruso Emotional Intelligence Test) κεηξά ηηο επηδφζεηο ηνπ θάζε 

αηφκνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο μερσξηζηά θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. 

Σα απνηειέζκαηα νδεγνχλ ζε θάπνην γεληθφ δείθηε ηθαλφηεηαο πνπ αθνξά ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη άιινπο ηέζζεξηο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αληίιεςε, ηελ ελζσκάησζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Κάζε κηα απφ ηηο επηκέξνπο θιίκαθεο πεξηιακβάλνπλ βαζκνινγήζεηο ζε δχν 

ππνθιίκαθεο. Οη ηέζζεξηο απηέο θιίκαθεο κπνξεί λα δηαθξηζνχλ ζε δχν ζεκεία: ηελ 

βησκαηηθή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε θαη ελζσκάησζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ηε ζηξαηεγηθή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε θαη νξγάλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηεζη είλαη φηη ε βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε θξηηήξην ην κέζν φξν ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ δφζεθε ην δείγκα.  

Παξφκνηεο θιίκαθεο κε ησλ Mayer θαη ζπλ αλαθέξνληαη νη EARS (Emotional 

Accuracy Research Scale), EISC (Emotional Intelligence Scale for Children) θαη 

FNEIPT (Freudenthaler & Neubauer Emotional Intelligence Performance Test). Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα κεζφδσλ βαζκνιφγεζεο πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε αμία ηνπο είλαη απνδεδεηγκέλε (Καξαδήκαο & Καξαδήκα, 

2014).  

Μηα άιιε θαηεγνξία κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη νη 

εηεξναλαθνξέο πνπ αλαθέξνληαη σο θπθιηθή αμηνιφγεζε γλσζηή σο ηεζη 360 

κνηξψλ. ηα ζπγθεθξηκέλα ηεζη εηεξναλαθνξψλ ηα απνηειέζκαηα βαζίδνληαη ζε 

αλαθνξέο άιισλ  φπσο είλαη νη γνλείο, νη δάζθαινη, νη ζπλάδειθνη θαη νη 
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πξντζηάκελνη. Σα άηνκα απηά θαινχληαη λα εθηηκήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άιινπ αηφκνπ. ε απηή ηελ θαηεγνξία θαηαηάζζεηαη ην Emotional 

Competence Inventory (ECI) ησλ Boyatzis πνπ αμηνινγεί θαηά βάζε ηηο νξγαλσηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ ζην επαγγεικαηηθφ ηνπο πιαίζην (Boyatzis, Goleman & 

Rhee, 2000). 

Δπνκέλσο ε αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είρε απνηέιεζκα ηελ 

παξάιιειε εκθάληζε εξγαιείσλ θαη θιηκάθσλ γηα ηε κέηξεζή ηεο. Απηφ πνπ ζηελ 

νπζία δηαθνξνπνηεί ηηο κεζφδνπο κέηξεζήο ηεο είλαη φηαλ απηή εθιακβάλεηαη σο 

γλσζηηθή ηθαλφηεηα ή φηαλ απηή ζεσξείηαη σο ζπλδπαζκφο κε γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Ζ κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

άηνκα. Γη απηφ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ ηε ζπλζέηνπλ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, θαζψο αθφξα ηφζν ηελ αθξηβή κέηξεζε ηεο φζν ηηο δπλαηφηεηεο 

εθκάζεζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. 

4.5  H  ςναιζθημαηική Νοημοζύνη ζηο σώπο Δπγαζίαρ  

ε κηα επνρή φπνπ ν θφζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιάδεη ζπλερψο ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ιχζεηο θαη επηινγέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ 

νξγαληζκφ ζε βηψζηκεο επηινγέο. πσο θαίλεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είηε 

ζαλ ηθαλφηεηα απηνειέγρνπ, θαηαλφεζεο θαη επηξξνήο ησλ άιισλ, είηε ζαλ 

ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά 

ζεηηθψλ ελεξγεηψλ φπσο ε παξαγσγηθή ζπλεξγαζία κε ηα άηνκα ηεο νκάδαο, ε ιήςε 

νξζψλ απνθάζεσλ, ε θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο θαη πξαθηηθψλ 

εθαξκνγψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ πξνζσπηθή επηηπρία ησλ αηφκσλ 

(Tζίθνπξαο, 2011, Βφξξε, 2011). Απηφ δε έρεη ηεθκεξησζεί κε κειέηεο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα Ακεξηθάληθε έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη βαζηθέο γηα ηελ επηηπρία, ζε 181  δηαθνξεηηθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο, βξέζεθε φηη ην 67% ησλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ππεξνρήο, δειαδή δχν ζηηο 

ηξείο ηθαλφηεηεο, είλαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο (Πνιιάιεο, 2012). Οξηζκέλεο 

ηθαλφηεηεο πνπ δηαθξίλνληαη θαη ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζηαθή απφδνζε ζεσξνχληαη 

ε πξσηνβνπιία, ε αμηνπηζηία, ε ελζπλαίζζεζε, ε αηζηνδνμία θαη ε απηνπεπνίζεζε 

(Goleman, 1998). Σα άηνκα απηά κεηαδίδνπλ κε επηηπρία ηηο ηδέεο ηνπο, ρσξίο 
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ακθηζβεηήζεηο θαη θάλνπλ ηνπο άιινπο λα αηζζάλνληαη θαηάιιεινη γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  

εκαληηθφο ηνκέαο ελδηαθέξνληνο θάζε νξγαληζκνχ είλαη ε ζρέζε θφζηνπο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Έρεη βξεζεί ζε κειέηεο φηη ηα ζηειέρε πνπ επηιέγνληαη θαη κε 

θξηηήξηα ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ είλαη πην απνδνηηθά ζηελ εξγαζία ηνπο 

(Μαξγαξίηε, 2013). Έρεη επίζεο βξεζεί, φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ νη εξγαδφκελνη κεηαμχ ηνπο  θαη φηη έρεη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ, άγρνπο θαη απφδνζεο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο (Ashkanasy & Daus, 

2005). Σα ρακειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο έρνπλ ζπλδεζεί κε 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζε κία 

εξγαζηαθή νκάδα νηθνδφκσλ (Κνπαλάθεο, 2010).    

Απηφ έρεη γίλεη αληηιεπηφ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπο εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Κπξίσο ζηνρεχνπλ ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

ζπγθξνχζεηο, ζηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο απνβιέπνληαο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Πιαηζίδνπ, 2004). Γηα παξάδεηγκα,  ην 2000 ε Κνηλφηεηα 

Καηάξηηζεο θαη Αλάπηπμεο ησλ ΖΠΑ (The American Society for Training and 

Development) εμέδσζε εγρεηξίδην κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ψζηε λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Μαξγαξίηε, 2013).  

Δλ θαηαθιίδεη, δηαπηζηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνπο ηνκείο ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο πξνζέιθπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Παξάιιεια ζεκαληηθή έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πεδίν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ζε ζρέζε κε ηελ εγεζία, ε νπνία απνηειεί ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο 

πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο.  

4.5.1 ςναιζθημαηική νοημοζύνη και ηγεζία 

Ζγεζία είλαη θαηαξρήλ κηα δηαπξνζσπηθή ζρέζε, φπσο είλαη θαη ε δηαδηθαζία 

επηξξνήο ελφο αηφκνπ ζε κηα νκάδα ή έλαλ νξγαληζκφ θαη ζπλεπάγεηαη ηνλ 

θαζνξηζκφ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο ή ηνπ νξγαληζκνχ, ηε δεκηνπξγία 
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θηλήηξσλ γηα ηελ παξαγσγή έξγνπ, ηε ζπκβνιή ζηελ δηαηήξεζε ηεο νκάδαο θαη ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο (Πξεβχδε & Κφιιηα, 2012). Ζ εγεζία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο 

ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε είλαη επηβεβαησκέλα ζπλδεδεκέλεο θαη ε επηηπρεκέλε 

εγεζία ζε κηα νξγάλσζε απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο 

(Κνπαλάθεο, 2010). Γηάθνξνη επηζηήκνλεο αλαδεηνχλ θαη ζα αλαδεηνχλ 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο άζθεζεο ηεο εγεζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Ζ λέα αληαγσληζηηθή πξαγκαηηθφηεηα εηζάγεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο ηνλ 

ππξήλα ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη ηεο αγνξάο (Γειάηνιαο, 2010). Έξεπλεο 

αλαδεηθλχνπλ φηη ηα απμεκέλα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζε άηνκα πνπ 

είλαη εγέηεο έρνπλ κεγάιεο πηζαλφηεηεο γηα δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα ηα άηνκα κε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

μερσξίδνπλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο (Κνπαλάθεο, 2010). Έλαο ραξηζκαηηθφο 

εγέηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν εγεηηθφ ζηπι θαη αξθεηέο ηθαλφηεηεο, 

κεηαμχ απηψλ θαη απηή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ψζηε λα πεηχρεη ην φξακά 

ηνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο εξγαζίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο θαη  κέζα απφ ηελ επίηεπμε αηνκηθψλ, νκαδηθψλ ζηφρσλ ηφζν ζε 

επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο φζν θαη ζε επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία 

(Μαξγαξίηε, 2013). 

Καλέλα εγεηηθφ ζηπι δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο θαη γηα φινπο 

ηνπο εγέηεο. O Goleman  παξνπζηάδεη έμη ζηπι εγεζίαο (α) ην εμνπζηαζηηθφ πνπ είλαη 

θαη ην πην παξαδνζηαθφ θαη ηνλίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ εγέηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ, (β) ην επίζεκν, (γ) ην δηεπζπληηθφ, (δ) ην δεκνθξαηηθφ ην νπνίν ηνλίδεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ εγέηε γηα ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, (ε) ην πξσηνπνξηαθφ, (ζη) ην 

θαζνδεγεηηθφ, ηα νπνία ζεσξνχληαη θαηάιιεια ψζηε λα ελδπλακψζνπλ ην άηνκν- 

εγέηε θαη απνζθνπνχλ ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζθνπψλ 

ηνπ (Goleman, 2000).  

Σν θαηάιιειν ζηπι εγεζίαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, θαη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο (α) ε πξνζσπηθφηεηα, ε 

κφξθσζε, ε εκπεηξία θαη ην ζχζηεκα αξρψλ θαη αμηψλ ηνπ θάζε αηφκνπ, (β) ν 

ραξαθηήξαο, ε κφξθσζε, ε εκπεηξία, ε γλψζε ηνπ έξγνπ, νη αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο 

ησλ πθηζηακέλσλ, (γ) νη παξάγνληεο ηεο θάζε θαηάζηαζεο: ηερλνινγία ηνπ 

νξγαληζκνχ, δνκή, πνιηηηθέο, ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο (Αξβαληηάθεο, 2005). 
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πλεπψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο ζηπι εγεζίαο 

πνπ είλαη θαηάιιειν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο νδεγεί ζε βειηησκέλεο επηδφζεηο (ηνπ 

εγέηε) ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη έκκεζα, εκπλένληαο θαη επεξεάδνληαο ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ Αληίζεηα, ε επηζεηηθή δηάζεζε ηνπ εγέηε, ε νινθιεξσηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη γεληθά ε ζθιεξή γξακκή ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο νδεγνχλ ζε 

απνηπρία εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ησλ πξντζηακέλσλ λα ρεηξηζηνχλ ζσζηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο απφ ηελ πιεπξά ηεο εγεζίαο 

(Αξβαληηάθεο, 2005).  

πκπεξαζκαηηθά, ε εγεζία απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ζηελ πξάμε αθνχ ζεκειηψδεο θαζήθνλ ηνπ εγέηε απνηειεί ε πξφθιεζε 

ελζνπζηαζκνχ, αηζηνδνμίαο θαη πάζνπο γηα δνπιεηά, ε θαιιηέξγεηα θιίκαηνο 

νκαδηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο. Δπηπξφζζεηα, ε θαηνρή 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ φπσο ηεο απηνγλσζίαο, απηνδηαρείξηζεο, θνηλσληθήο 

επίγλσζεο θαη δηαρείξηζεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πξνζδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία 

ζηηο δξάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εγέηε. Ζ κειέηε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ζηελ πγεία θαη ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ άζθεζε εγεζίαο ζην ρψξν 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη έρεη ζπλδεζεί κε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζε επίπεδν δηνίθεζεο θαη  ζε θιηληθφ επίπεδν. 

4.6 Η ςναιζθημαηική νοημοζύνη ζηο σώπο ηηρ Τγείαρ  

Σν ζχζηεκα πγείαο ηεο θάζε ρψξαο είηε δεκφζην είηε ηδησηηθφ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε 

επηρείξεζε αθνχ απαζρνιεί κηαλ αξθεηά κεγάιε κεξίδα πιεζπζκνχ.  Ζ ξαγδαία 

εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο πνπ απμάλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο, ε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ απμάλεη ηνπο δείθηεο λνζεξφηεηαο θαη ην δήηεκα ηεο αζζέλεηαο γηα 

ηνλ θάζε άλζξσπν είλαη κηα ζεηξά απφ πξνθιήζεηο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

πγείαο.  Σαπηφρξνλα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αλάγθε ζε παγθφζκην επίπεδν, ηεο νξζήο 

δηάζεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

νξγαληζκψλ πγείαο. 

ηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε παξαγσγή 

αζθαιψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ (Υήηνπ, 2012). Ο ηειηθφο απνδέθηεο φκσο απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο είλαη γεληθφηεξα θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν αζζελήο, αθνχ 
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απηφο είλαη ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πγείαο, ν θαηαλαισηήο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ. 

Ο ρψξνο ηεο πγείαο εκθαλίδεη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δε ζπλαληψληαη ζε άιια εξγαζηαθά 

πεξηβάιινληα. Οη αιιειεπηδξάζεηο επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη αζζελψλ είλαη ζπρλά 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο θαη απαηηνχληαη δεμηφηεηεο πέξαλ ησλ γλσζηηθψλ. Οη 

εληάζεηο είλαη ζπρλά ςειέο αθνχ ππάξρεη πίεζε ρξφλνπ θαη αλάγθε γηα ιήςε 

απνθάζεσλ, θαζνξηζηηθή γηα ηελ πνξεία ηεο λφζνπ ηνπ αζζελή. Ζ νξζή θαη 

νινθιεξσκέλε άζθεζε ηεο λνζειεπηηθήο απαηηεί θξηηηθή ζθέςε, πνιιέο 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ππεπζπλφηεηα θαη δεμηφηεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην πνιπδηάζηαην έξγν ηεο (Γεκεηξηάδνπ – Παληέθα θαη 

ζπλ, 2013). 

Οη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο είλαη αλζξσπνθεληξηθά ζπζηήκαηα αθνχ 

ηνπνζεηνχλ ηνλ αζζελή ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, έηζη δε ζα κπνξνχζε λα κελ 

επεξεαζηεί απφ δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

Πνιιέο κειέηεο επί ηνπ ζέκαηνο αλέδεημαλ φηη ηα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο αζζελείο (Σζίθνπξαο, 2011). 

Δπνκέλσο κε ηε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο απμάλνληαη θαη ηα επίπεδα απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ πγείαο.  

πλεπψο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί απαξαίηεην πξνζφλ θαη ηδηφηεηα 

γηα φινπο ηνπο λνζειεπηέο, πνπ απνηεινχλ θαη ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα 

επαγγεικαηηψλ πγείαο αθνχ απηνί είλαη πνπ έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε επαθή 

κε ηα πάζρνληα άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ πνπ λνζεί ρξεηάδεηαη ε γλψζε θαη ε εθαξκνγή 

δηαπξνζσπηθψλ ηδηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζχλεο ψζηε απηνί λα 

κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο γηα ηνπο θφβνπο θαη ηηο αλεζπρίεο 

ηνπο (Μελαζίδνπ, 2015).  Γη’ απηφ πξναπαηηείηαη απφ ηνπο λνζειεπηέο λα δηαζέηνπλ 

γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ζέζε πνπ 

εθπξνζσπνχλ ψζηε λα παξέρνπλ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο  θξνληίδαο ζηνπο πνιίηεο απνιακβάλνληαο παξάιιεια πξνζσπηθή 

ηθαλνπνίεζε κέζα απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  
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4.6.1 Ο ζςναιζθημαηικά νοήμων νοζηλεςηήρ 

Ζ λνζειεπηηθή επηζηήκε ζεσξείηαη πιένλ επηζηήκε πξνζθνξάο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν αζζελήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ 

απαηηεί ηδηαίηεξνπο ρεηξηζκνχο απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ θαζηζηά αθφκα 

πην πνιχπινθν ην έξγν ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη λνζειεπηέο ζα πξέπεη λα 

δηαθξίλνληαη απφ ηθαλφηεηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ψζηε λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε 

ηνπο γηαηξνχο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (Υήηνπ, 2012). 

Απηέο νη ζπλζήθεο δεκηνπξγνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ αθελφο γηα ηελ εμαίξεηε θιηληθή επίδνζε θαη αθεηέξνπ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ απηφ ην ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ. Ζ επαθή θαη ε γλσξηκία ησλ 

λνζειεπηψλ κε ηνπο αζζελείο βνεζά ηνπο πξψηνπο ζην λα εξκελεχνπλ ηηο αλεζπρίεο 

ησλ αζζελψλ, λα πξνβιέπνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα απμάλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε 

κέζα απφ ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Γλσξίδνληαο ηνπο αζζελείο ζαλ άηνκα 

κνηξάδνληαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο ζηνλ πφλν ηνπο. ήκεξα ζεσξείηαη 

απνδεθηφ γηα ηνπο λνζειεπηέο λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο πξνο ηνπο 

αζζελείο εθδειψλνληαο ηελ αλζξψπηλε πιεπξά ηνπο (Κνληνχ & Καιιέξγεο, 2014). 

Γη’ απηφ νη επαγγεικαηίεο πγείαο  θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζα πξέπεη 

λα κπνξνχλ λα επηδείμνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ κε ελζπλαίζζεζε, θξνληίδα θαη 

πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ ζηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή (Σζίθνπξαο, 2011). 

Ζ Williams αλαθέξεη φηη νη λνζειεπηέο καζαίλνπλ κε αξθεηφ πφλν θαη κε ηελ εκπεηξία 

λα βξίζθνπλ ην θαηάιιειν επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

εξγαζία ζπλήζσο καζαίλεηαη άηππα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη φρη επίζεκα ζηελ 

ηάμε. Ζ δηαρείξηζε ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο απφζηαζεο ζηε θξνληίδα κεηαβηβάδεηαη 

άηππα κέζα απφ ηηο πξνθνξηθέο παξαδφζεηο πνπ πεξλνχλ απφ ηνπο παιηνχο ζηνπο 

λένπο λνζειεπηέο. ην βαζκφ πνπ ε θνπιηνχξα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

πηνζεηεί ην ηαηξνθεληξηθφ παξάδεηγκα, ε έθθξαζε θαη ε γλψζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

απνηξέπνληαη θαη ε θξνληίδα γίλεηαη πεξηζζφηεξν απξφζσπε θαη βαζηζκέλε ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο. ε έλα αξλεηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ θπξηαξρνχλ 

παιαηφηεξεο θνπιηνχξεο ν λνζειεπηήο πνπ πξνζπαζεί λα εθθξαζηεί 

ζπλαηζζεκαηηθά θηλδπλεχεη λα ππνηηκεζεί ή λα απνξξηθηεί. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

εξγαζία θαη ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε κε ηνλ αζζελή απαηηνχλ ππνζηεξηθηηθφ 
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πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη θαηάιιειε θνπιηνχξα. Βέβαηα ε αλάπηπμε απηήο ηεο 

θνπιηνχξαο δελ αθνξά κφλν έλα λνζειεπηή αιιά νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ πνπ 

πξέπεη λα κνηξάδνληαη θνηλνχο ζηφρνπο θαη αμίεο  (Williams, 2001). 

Κάζε λνζειεπηήο κέζα ζηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα απνηειεί κηα κνλαδηθή 

απηνδχλακε επαγγεικαηηθή νληφηεηα. Μηα νληφηεηα κε κνλαδηθφηεηα ζηελ αληίιεςε 

θαη ηελ παξνπζία αθνχ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπληνλίδεη θαη λα ζπλεγνξεί ππέξ ηνπ 

αζζελνχο, λα επηθνηλσλεί κε ηνλ αζζελή, θαζψο θαη κε ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο, λα πξνηείλεη, λα αλαζεσξεί θαη λα πξνγξακκαηίδεη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία 

ηδηαίηεξεο αληίιεςεο, κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηφζν ηνπ ηδίνπ ηνπ 

αζζελνχο θαη ηεο νηθνγέλεηαο φζν θαη ηηο δηθέο ηνπ ζαλ επαγγεικαηίαο πγείαο 

(Γηαβαζφπνπινο, 2007). Παξάιιεια νη λνζειεπηέο πεξλνχλ αξθεηέο ψξεο δίπια 

ζηνλ αζζελή θαη είλαη ζπλερψο αληηκέησπνη κε ηνλ πφλν, ηελ αλεζπρία ή ηελ 

δπζαξέζθεηα ηνπ αζζελνχο θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο. Σαπηφρξνλα νη πεξηβαιινληηθέο 

θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ έρνπλ 

νδεγήζεη ηνπο λνζειεπηέο λα πξνζεγγίδνπλ δηαθνξεηηθά ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ 

πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ην ζάλαην απμάλνληαο ην αίζζεκα άγρνπο θαη 

αλεζπρίαο (Bailey, Murphy & Porock, 2011). 

Δπνκέλσο ν ξφινο ηνπ λνζειεπηή δελ είλαη κφλν ε παξνρή θξνληίδαο πγείαο αιιά 

θαη ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο αθνχ 

απηνί είλαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ άκεζε, θαζεκεξηλή θαη δηαξθή επηθνηλσλία κε ην 

άηνκν πνπ λνζεί, ηνπο ζπγγελείο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

4.6.2 Αναζκόπηζη επεςνηηικών άπθπων 

Έξεπλεο έδεημαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε επηηξέπεη ζηνπο λνζειεπηέο λα 

αλαπηχμνπλ ζεξαπεπηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο κε 

επαθφινπζν ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο (Jose & Esther, 2010). 

Οξηζκέλεο αηηίεο ηνπ ζηξεο είλαη ε επαθή κε ηνλ ζάλαην, νη δηακάρεο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ε ειιηπήο πξνεηνηκαζία ζηελ αληηκεηψπηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αλαγθψλ αζζελνχο θαη νηθνγέλεηαο, ε αβεβαηφηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζεξαπείαο, ε θνχξαζε θαη ν θφβνο γηα ιάζνο απφ παξάιεηςε θαη ηέινο ε βξαδηλή 

εξγαζία. Οη Stechmiller & Yarandi  ζε έξεπλά ηνπο ζηελ Φιφξηληα αλαθάιπςαλ φηη ε 

επζχλε ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο, ε απαζρφιεζε κε άιινπο, ηα πξνβιήκαηα 

πγείαο, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ε αζθάιεηα θαηά ηελ εξγαζία θαη ε 



 

24 
 

ςπρνινγηθή εμνπζέλσζε δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζχλδξνκν 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Stechmiller & Yarandi,1993).   

Έρεη βξεζεί φηη ην ζηξεο πνπ δελ αληηκεησπίδεηαη κε θαηάιιειεο δξάζεηο γίλεηαη 

κφληκν θαη νδεγεί ζηελ απνπζία πγείαο, ζηνλ αιθννιηζκφ θαη ζηε ζηεθαληαία λφζν. 

Απηφ επηηείλεηαη απφ ηηο αιιαγέο ζηα σξάξηα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο βηνινγηθνχο 

ξπζκνχο θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ  (Jose & Esther, 2010). 

Δπηπξφζζεηα, νη λνζειεπηέο αλαθέξνπλ επηπηψζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο 

ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη παξφιν πνπ ηηο αλαγλσξίδνπλ δελ κπνξνχλ λα ηηο 

δηαρεηξηζηνχλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δηακείβνληαη 

ζην ρψξν εξγαζίαο, νδεγνχλ ζε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επειημία ζηελ αιιαγή.  

Πνηνηηθή κειέηε αλάκεζα ζε πξντζηακέλνπο λνζειεπηέο βξήθε ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζε ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ θαη ρακειφ δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Vitello 

Cicciu, 2001). Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηεο θιίκαθαο MSCEIT V. 2.0 

θαη ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. Γηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο 

θαηαζηάζεσλ ζε εξγαζηαθά πιαίζηα. Γηα παξάδεηγκα ζπκκεηέρνπζα κε πςειφ δείθηε 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζε κηα ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε πθηζηάκελε θαη γηαηξφ 

βξήθε ιχζε απνδεθηή θαη απφ ηνπο δχν. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζπκκεηέρνπζα 

πνπ θιήζεθε λα απαληήζεη κε ρακειφ δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, 

επηθεληξψζεθε ζε δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζχζηεκα γηα ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο επηιχζεηο ζπγθξνχζεσλ. Άιιε παξφκνηα έξεπλα  πνπ αθνινχζεζε 

ρξεζηκνπνίεζε πνηνηηθέο κεζφδνπο ζε 26 πξντζηάκελνπο λνζνθνκείνπ θαη εληφπηζε 

φηη νη ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθέο λνεκνζχλεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Mayer & 

Salovey αλαθέξνληαη ζηηο αθεγήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Molter, 2001).   

ε άιιε έξεπλα δηεξεχλεζεο ησλ επηπέδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνπο 

λνζειεπηέο,  βξέζεθε φηη θαηαλννχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

απφςεηο ησλ αζζελψλ. Σαπηφρξνλα έδεημε φηη ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο 

θαηαλννχλ εμίζνπ ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ αζζελψλ. ζνλ αθνξά ζηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο δηαθάλεθε φηη νη λνζειεπηέο επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ κε 

πεηζηηθφηεηα θαη έκπλεπζε αθνχ αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη 

πξνσζνχλ ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηελ ζπλεξγαζία (Παπαγεσξγίνπ θαη ζπλ, 2010). 
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Δπηπξφζζεηα, θαζψο ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα έιιεηςεο 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ζηα 

λνζειεπηήξηα, ηα νπνία επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

πξαθηηθήο, ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο, ζηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο αιιά θαη ζηελ ηφλσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

απηνπεπνίζεζεο. Απηφ δε επηβεβαηψζεθε ζε παξφκνηα κειέηε φπνπ βξέζεθε φηη νη 

ηθαλφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ήηαλ εκθαλείο ζηηο αλαθνξέο ησλ 

λνζειεπηψλ, ζρεηηθά κε ην πσο ε λνζειεπηηθή γλψζε κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξαθηηθή.  (Γηακαληνπνχινπ θαη ζπλ, 2010). 

χκθσλα κε άιιε κειέηε αλαθέξεηαη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί 

πξνγλσζηηθφ δείθηε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ λνζειεπηψλ αθνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο ηνπο αζζελείο. πκπεξηθνξέο νη νπνίεο 

θαζνξίδνληαη απφ ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο (Kooker, Shoultz & 

Codier, 2007). Παξάιιεια νη λνζειεπηέο κε αλεπηπγκέλε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε είλαη ηθαλνί λα εληνπίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο γηα ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ θαη λα έρνπλ βειηίσζε ζηελ 

απφδνζή ηνπο (Kaur, Sambasivan & Effect, 2013). Ζ απφδνζε κπνξεί λα ρσξηζηεί 

ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ ζπκθξαδφκελε απφδνζε (contextual). Ζ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απνηειεί ηε ζπκβνιή ζηελ ηερληθή δηαδηθαζία ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη ε ζπκθξαδφκελε δηαδηθαζία ζηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή δηαδηθαζία ηνπ 

νξγαληζκνχ (Manal & Sanaa, 2012). 

Χο γλσζηφ ηα επαγγέικαηα πγείαο απαηηνχλ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπο απμεκέλε 

νκαδηθή εξγαζία. Ζ ζεκαζία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ δηα κέζνπ απηήο, ήηαλ ε αθνξκή γηα ηε κειέηε ηεο 

επίδξαζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ απφδνζε ησλ νκάδσλ. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη φηαλ νκάδεο αλαπηχζζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηα 

απνηειέζκαηα θαη νη επηδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη πνιχ θαιχηεξα απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο κφλν κέινπο. ηελ νκάδα βέβαηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθα αθνχ κηα ηέηνηα νκάδα 
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είλαη αλαγθαζκέλε λα αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηεο ζε πεξηζζφηεξα επίπεδα 

απφ απηά πνπ απαηηνχληαη γηα έλα κφλν κέινο (Σζίθνπξαο, 2011).  

 

Έλα πεδίν ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο ζην νπνίν δηαθαίλεηαη ε άκεζε ζρέζε ηνπ κε 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ε εγεζία θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, 

πνπ θαινχληαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο λα αζθήζνπλ. Οη πξντζηάκελνη ησλ 

νξγαληζκψλ πγείαο νη νπνίνη αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε ήπηεο δεμηφηεηεο θαη κε 

νδεγφ ηε ζθέςε θαη ηελ θαξδηά ηνπο επηηπγράλνπλ πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Ζ 

αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο πξνο ην πξνζσπηθφ, ε δεκηνπξγία θαιψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηφζν κε ηα άηνκα ηεο νκάδαο φζν θαη κε ηηο δηάθνξεο 

νκάδεο εξγαζίαο, θαη ε αλαγλψξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε λνζειεπηή μερσξηζηά 

επηθέξεη ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα γη’ φινπο (Σζίθνπξαο, 2011, Κνληνχ, Καιιέξγεο, 

2014). Ζ ζπλεξγαζία θαη ε αλνηρηή επηθνηλσλία κεηαμχ λνζειεπηή θαη αζζελή, ε 

αλαγλψξηζε ησλ δηθψλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζπλαδέιθσλ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

ζπγγελψλ απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Αμίδεη λα ηνληζηεί θαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ρηνχκνξ ζηα απνηειέζκαηα θξνληίδαο 

ησλ αζζελψλ αιιά θαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία. Ζ ρξήζε ηνπ ρηνχκνξ ζπκβάιεη ζηελ 

πλεπκαηηθή επεκεξία ησλ αηφκσλ κεηψλνληαο ηελ επίδξαζε ησλ αξλεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζην άηνκν πξνζηαηεχνληάο ην απφ ηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο. 

χκθσλα κε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα,  ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα βιέπεη ηηο 

θαηαζηάζεηο κε ρηνχκνξ είλαη αλαγθαία (Astedt – Kurki & Isola, 2001), ελψ ε 

θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ ρηνχκνξ ζηνπο λνζειεπηέο βνεζά ζηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ 

ησλ αζζελψλ (Παπαγεσξγίνπ θαη ζπλ, 2010).  

Γηα ηελ δεκηνπξγία ζεηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη αλαγθαία ε χπαξμε 

ελφο εγέηε πξντζηάκελνπ. Οη εγέηεο παίδνπλ ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο. Έλαο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο είλαη 

απαξαίηεηνο ψζηε λα δψζεη θίλεηξα ζηνπο πθηζηάκελνπο λνζειεπηέο, λα κεηψζεη θαη 

λα βνεζήζεη ζηε δηαρείξηζε ηνπο άγρνπο απφ ηελ εξγαζία θαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά 

ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Δξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ εγεζία θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη θαη δηαζέηνπλ νη εγέηεο παξφιν 

πνπ έλα πνιχ ζπνπδαίν γλψξηζκα γηα ηελ επηηπρία ελφο πξντζηάκελνπ λνζειεπηή 

είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Μελαζίδνπ, 2015). Ο πξντζηάκελνο κε 



 

27 
 

αλεπηπγκέλε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο πθηζηάκελνπο 

λνζειεπηέο θαη ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο ζηξεο ησλ ηδίσλ θαη ησλ 

αζζελψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ακθφηεξσλ ησλ κεξψλ. Χο επαθφινπζν, 

ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ησλ αζζελψλ απφ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ κεηψλνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ κε απνηέιεζκα 

ηελ απνθπγή επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Παξάιιεια εληζρχεηαη ε ζπλαδειθηθή 

αιιειεγγχε κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απμάλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα  (Βφξξε, 2011). 

Οη λνζειεπηέο πνπ εθπαηδεχνληαη, ζπληνλίδνληαη θαη θαζνδεγνχληαη απφ άηνκα 

εγέηεο κε αλαπηπγκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, 

επηδεηθλχνπλ ιηγφηεξε εξγαζηαθή εμάληιεζε, ιηγφηεξα ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, 

θαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή πγεία, κεγαιχηεξε δηάζεζε γηα εξγαζία θαη ζπλεξγαζία κε 

ηηο άιιεο νκάδεο, κεγαιχηεξε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κε επαθφινπζν ιηγφηεξνπο 

δπζαξεζηεκέλνπο αζζελείο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο (Σζίθνπξαο, 

2011).  Δπηπξφζζεηα νη λνζειεπηέο κε απμεκέλε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πνπ 

θαηέρνπλ θάπνηα ζέζεο εγεζίαο έρνπλ δεμηφηεηεο ππνθίλεζεο  ηνπ πξνζσπηθνχ, 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο (Cadman & Brewer, 2001). 

Παξά ην φηη ε κειέηε ηεο ζρέζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε ηελ 

επαγγεικαηηθή λνζειεπηηθή πξαθηηθή είλαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην 

(Γηακαληνπνχινπ θαη ζπλ, 2010), είλαη πξνθαλέο φηη νη ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνπο λνζειεπηέο κπνξεί λα θάλνπλ ηε δηαθνξά ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο πξαθηηθή. Τπάξρνπλ βέβαηα αξθεηά ζνβαξά πξνβιήκαηα φπσο 

είλαη ε έιιεηςε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ζηα 

λνζνθνκεία, ηα νπνία έρνπλ επίδξαζε ζηελ πνηνηηθή λνζειεία θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή πξαθηηθή. Παξά ηαχηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαίλεηαη λα 

δείρλεη ην δξφκν γηα ζεηηθφηεηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη βειηίσζε ζρέζεσλ, αθνχ 

κπνξεί λα είλαη ην θχξην ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο 

ηνπ λνζειεπηή. Απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν γηα φιεο ηηο εξγαζηαθέο βαζκίδεο 

ζηνπο λνζειεπηέο βνεζψληαο λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε γηα ηελ 

εξγαζία ηνπο. Δπνκέλσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζηνπο λνζειεπηέο ζα 

ζπληειέζεη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θαη 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ απφ ην επάγγεικά ηνπο. Απνηειεί δε ηελ 
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κνλαδηθή ηδηφηεηα πνπ είλαη επέιηθηε θαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο κπνξεί λα αλαπηπρζεί. 

4.6.3 Νοζηλεςηική εκπαίδεςζη και ζςναιζθημαηική νοημοζύνη 

Ο ξφινο ησλ λνζειεπηψλ είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη απαηηεί πςειά πξνζφληα. πσο 

έρεη θαηαδεηρζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, είλαη αλαγθαίν γηα ηνπο λνζειεπηέο λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο επηδέμηα αθνχ απνηειεί 

πιενλέθηεκα γηα ηνπο ίδηνπο, ηελ νκάδα, ηνλ νξγαληζκφ θαη βέβαηα ηνπο αζζελείο.  

Τπνζηεξίδεηαη φηη φζν θαιχηεξε είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ ηφζν πην 

πνηνηηθή είλαη ε θξνληίδα πνπ παξέρεηαη ζηνπο αζζελείο θαη απμάλεηαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ησλ λνζειεπηψλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα ζηελ πξάμε είλαη δχζθνιε ε εθαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ, νξγαλσηηθψλ 

θαη θιηληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

(Γεκεηξηάδνπ – Παληέθα θαη ζπλ, 2013). 

Δίλαη γλσζηφ φηη ν ζηφρνο ησλ παξαδνζηαθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ήηαλ ε 

απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ αθνξνχλ 

ζηε λνζειεπηηθή. Δξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ε εηζαγσγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ζηε δηδαθηέα χιε δίλεη ζηνπο λνζειεπηέο ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζνπλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο  (Freshwater & 

Stickley, 2003).  Δίλαη μεθάζαξν φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πξέπεη λα εληαρζεί 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ρσξίο φκσο 

λα θαηαδεηθλχεηαη ν ηξφπνο.  

Ζ λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Δπξψπε ζηεξίδεηαη ζε κηα θνηλή βάζε, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (EU) θαη ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηε 

Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε (Advisory Committee on Training in Nursing). Ο 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο αλαθέξεη φηη ε εθπαίδεπζε ζηε λνζειεπηηθή ζηελ 

Δπξψπε έρεη αληαπνθξηζεί ζηηο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

ζηηο πνιηηηθέο θαη θαηαλαισηηθέο απαηηήζεηο κε ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία. Δπίζεο 

ζηηο ΖΠΑ ε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε έρεη ππνβιεζεί πξφζθαηα ζε κεγάιεο αιιαγέο 

πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία ζε λνζειεπηηθέο ζρνιέο, κε ηελ θαηάιιειε 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ λνζειεπηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

λνζειεπηψλ κε ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηα πξνεγκέλα επίπεδα πξαθηηθήο κε απνηέιεζκα ηα 



 

29 
 

πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα λα είλαη πεξηζζφηεξν δηαδξαζηηθά θαη δεκηνπξγηθά. Οη 

επθαηξίεο απμάλνληαη δξακαηηθά γηα ηνπο λνζειεπηέο ψζηε λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν ηφζν ζηελ παξνρή ηεο θξνληίδαο φζν θαη σο επηθεθαιείο 

ηκεκάησλ, δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηέο πγείαο. Σν ζπκβνχιην λνζειεπηψλ ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο (RCN), ππνζηεξίδεη φηη νη λνζειεπηέο ρξεηάδεηαη λα έρνπλ 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο γηα ηε ζηήξημε ησλ αζζελψλ φκσο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη 

λνζειεπηέο δε ληψζνπλ έηνηκνη γηα λα παξέρνπλ απηή ηε ζηήξημε (Anee, 2003). Ο 

McQueen ππνζηεξίδεη φηη νη λνζειεπηέο ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπλαηζζεκαηηθά έμππλνη 

γηα λα αζθνχλ απηφ ην επάγγεικα (McQueen, 2004). 

Δπνκέλσο γηα λα κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ νη λνζειεπηέο ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο 

ηνπ επαγγέικαηνο θαη γηα λα είλαη ηζφηηκα κέιε ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο, 

ρξεηάδνληαη γλψζεηο θαη εθπαίδεπζε γη’ απηφ θαη είλαη αλαγθαίν λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο.  
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Αξθεηνί επηζηήκνλεο έρνπλ εξεπλήζεη θαη αλαθεξζεί ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

ρσξίο λα έρνπλ θαηαιήμεη ζε έλα θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ. Παξφια απηά, κέζα απφ ηε 

κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ απνδεηθλχεηαη φηη ην 

ζπλαίζζεκα θαη ε ε ινγηθή είλαη δχν εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο δηαθνξεηηθέο πνπ φκσο 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Χζηφζν είλαη ζαθέο φηη ν ηξφπνο πνπ αληηιακβαλφκαζηε 

θαη δηαρεηξηδφκαζηε ηα ζπλαηζζήκαηα καο θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο θαη ζηελ εξγαζία καο.  Έηζη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζην ρψξν ηεο πγείαο, αθνχ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ 

ελίζρπζε θάζε ξφινπ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο.   

ινη νη άλζξσπνη, φπσο νη αζζελείο θαη νη λνζειεπηέο, είλαη άηνκα αηειή θαη 

επάισηα. Αλαγλσξίδεηαη φηη ηα άηνκα κε απμεκέλε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

έρνπλ πην πγηή, επηπρηζκέλε θαη παξαγσγηθή επαγγεικαηηθή δσή. Ζ γλψζε, ε θνηλή 

αλζξσπηά θαη ε θαηαλφεζε επηηξέπνπλ ζην θάζε άηνκν λα είλαη ιηγφηεξν επηθξηηηθφ 

θαη πεξηζζφηεξν αλεθηηθφ. Ο απηνέιεγρνο ζηνπο λνζειεπηέο ζα κεηψζεη ηα επίπεδα 

ηνπ ζηξεο θαη παξάιιεια ζα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο 

θαζψο επίζεο θαη ησλ αζζελψλ ηνπο. Παξά ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζην λνζειεπηηθφ επάγγεικα φκσο νη λνζειεπηέο κε αλεπηπγκέλε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή  λνεκνζχλε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ζηνπο αζζελείο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο γηα λα επηηχρνπλ είλαη ζεκαληηθφ λα 

ελζαξξχλνπλ ηνπο αζζελείο ψζηε απηνί λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, αιιά 

θαη λα ηα ιακβάλνπλ ππφςε. Απηή ε ζρέζε ηνπ αζζελή κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

ελδπλακψλεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αζθάιεηα νδεγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

ζπλεξγαζία απηή πην απνηειεζκαηηθή. 

Σα ζπλαηζζήκαηα παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ ηθαλφηεηα εθινγίθεπζεο, αληίιεςεο 

θαη θαηαλφεζεο, επνκέλσο κπνξνχλ λα καο επηηξέςνπλ λα ρεηξηζηνχκε ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ ζηξεο ψζηε λα είκαζηε ςπρηθά θαη ζσκαηηθά πγηείο. Δίλαη γεγνλφο φηη 

νη λνζειεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ζηελ εξγαζία ηνπο. Ζ παξνρή βνήζεηαο 

θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ λνζειεπηψλ φπσο ην άγρνο πνπ 

αληινχλ απφ ηελ εξγαζία ηνλίδεη ηελ αλάγθε ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί αλάινγν 

κάζεκα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ.  
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Δλ θαηαθιείδη, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο 

επηηπρίαο  θαζψο ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ αζζελνχο επηηπγράλεηαη κφλν απφ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο λα αλαγλσξίδνπλ αξρηθά ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη αλάγθεο έηζη 

κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηα ζχλζεηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αζζελψλ, ζπγγελψλ αιιά θαη 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο.  Ζ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζπκβάιιεη ζηελ 

βειηησκέλε θιηληθή επίδνζε θαζψο επίζεο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ εξγαδφκελνπ ζην 

δχζθνιν απηφ πεξηβάιινλ.  
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6. ΠΡΟΣΑΔΙ 

Οη νξγαληζκνί θαη ππεξεζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαινχληαη λα 

ζπλεθηηκήζνπλ φινπο  ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξερφκελε θξνληίδα 

πγείαο ζηνπο αζζελείο. Δίλαη γεγνλφο φηη πιένλ ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο δελ είλαη αξθεηφ παξφιν πνπ είλαη ζεκαληηθφ. Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή. Θα ήηαλ ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνλ ε εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο θαηά ηηο 

ζπνπδέο ηνπο κε εηδηθφ πξφγξακκα θαηάξηηζεο, φπνπ λα κάζνπλ λα έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηνπο, ησλ άιισλ θαη ζηελ ζσζηή δηαρείξηζε 

απηψλ κε ζηφρν ηελ απνθπγή θαη δηαρείξηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θφξηνπ θαη άγρνπο 

Οη ππεχζπλνη θνξείο ζα πξέπεη λα δνπλ κε πξνζνρή θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ή/θαη βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ λνζειεπηψλ 

εζηηάδνληαο ζε πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Παξάιιεια 

λα εληάμνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ θάζε 

εξγαδφκελνπ, ζε θάζε νξγαληζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε πνπ ζα πξνσζήζεη 

ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο. Δπηπξφζζεηα πξνγξάκκαηα 

ελίζρπζεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηηο νκάδεο κεηαμχ ηνπο ζα 

ήηαλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν παξαγσγηθφηεηαο θαη βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο 

θξνληίδαο.  

Ζ κέηξεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο κε ηα δηάθνξα εξγαιεία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε κειέηε ηνπ 

ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ηθαλφηεηεο ζε απηά ηα ηδηαίηεξα 

επαγγέικαηα, ζην ρψξν ηεο πγείαο. Με απηέο ηηο ελέξγεηεο ζα κπνξνχζε λα 

εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ πγείαο κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ν ρξφλνο λνζειείαο ησλ αζζελψλ θαη ε ζλεηφηεηα θαη 

παξάιιεια λα απμάλεηαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε ηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

 

 



 

33 
 

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Διιεληθή Βηβιηνγξαθία  

1. Αγνξαζηφο, Γ., (2007), «αο κηιήζνπκε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα», Γεθέκβξηνο, 

http://psychologein.dangorastos.net  

2. Αζαλαζνχια – Ρέππα, Α., (2013), «ν ξφινο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

δηαζέζεσλ ζηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο», επηζηεκνληθφ δχθηην 

ελειίθσλ Κξήηεο, Ηνχιηνο.  

3. Αξβαληηάθεο, Γ., (2005) «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε & εγεζία», 

επηέκβξηνο, ζρνιή επηζηεκψλ θαη δηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

4. Βαζηιεηάδνπ, Φ., (2008) «ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν», εθεκεξίδα «ηα λέα»  

5. Βφξξε, Ε., (2011), «πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε – ζεσξία θαη εθαξκνγέο ζηελ 

λνζειεπηηθή δηνίθεζε», βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, Διιεληθφ πεξηνδηθφ ηεο 

λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, ηφκνο 4, ηεχρνο 1.  

6. Γειαδάξε, Δ., Παξάζρνπ, Δ., Παπιίδνπ, Α., (2009), «ε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή 

ηνπ παηδηνχ. Ο ξφινο ησλ γνλέσλ», εξγαζία, παηδαγσγηθή ζρνιή, 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 

7. Γηαβαζφπνπινο, Δ., (2007) «νιηζηηθή ζεψξεζε ηνπ πφλνπ- λνζειεπηηθή 

πξνζέγγηζε», ηφκνο 6, ηεχρνο 4, Οθηψκβξηνο – Γεθέκβξηνο, ην βήκα ηνπ 

Αζθιεπηνχ.   

8. Γαιάθνπξα, Α., (2011), «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε» Οθηψκβξηνο.  

9. Γειιαηνιαο, Α., (2010) «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ραξηζκαηηθή εγεζία 

ζηνπο θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» Γηπισκαηηθή εξγαζία, 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 

10. Γηακαληνπνχινπ, Δ., Λαβδαλίηε, Μ., (2010) «Ζ δηεξεχλεζε ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ζηε Ννζειεπηηθή Πξαθηηθή ησλ Διιήλσλ 

Ννζειεπηψλ» Ννζειεπηηθή, 49(1):62-72.  

11. Γεκεηξηάδνπ – Παληέθα, Α., Σζαινγιίδνπ, Α., Λαβδαλίηε, Μ., Νηίν, Δ., 

απνπληδή – Κξέπηα, Γ., (2013), «νη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πγείαο θαη ησλ θνηηεηψλ έλαληη ηνπ λνζειεπηηθνχ 

επαγγέικαηνο», ηξίκελε έθδνζε ηνπ ηκήκαηνο λνζειεπηηθήο Ά, ηφκνο 12, 

ηεχρνο 2, ζει 186-204,Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Αζήλαο, πεξηνδηθφ 

Σν Βήκα ηνπ Αζθιεπηνχ, www.vima-asklipiou.gr     

http://psychologein.dangorastos.net/
http://www.vima-asklipiou.gr/


 

34 
 

12. Καξαδήκαο, Θ., Καξαδήκα, Π., (2014), «ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο 

αλζχπαξθηε έλλνηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο γηα ην ζχγρξνλν άλζξσπν θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο», e – πεξηνδηθφ επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, (5), 9.  

13. Καθέηζηνο, Κ., (2003), «ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο: ζεσξία θαη 

εθαξκνγή ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ». Διιεληθή αθαδεκία δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ, 2, 16-25. 

14. Κνληνχ, Υ., Καιιέξγεο, Γ., (2014), «πζρέηηζε ησλ ςπρνινγηθψλ 

εθδειψζεσλ ησλ λνζειεπηψλ κε ηα επίπεδα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο 

λνεκνζχλεο», αλαζθφπεζε, ηφκνο 53, ηεχρνο 4, Hellenic Journal of Nursing, 

ζει 327-333. 

15. Κνπαλάθεο, Ν., (2010) «ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζην ρψξν εξγαζίαο» 

δηπισκαηηθή εξγαζία, ζρνιή δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο, Οθηψκβξεο, Ζξάθιεην, 

ΣΔΗ Κξήηεο. 

16. Μαξαγαξίηε, Π., (2013), «ν ξφινο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ: κειέηεο πεξηπηψζεσλ», δηπισκαηηθή εξγαζία, ηκήκα 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο.   

17. Μελαζίδνπ, Δ., (2015), «ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζηελ λνζειεπηηθή», 

ηφκνο 8, ηεχρνο 1, Διιεληθφ Πεξηνδηθφ ηεο Ννζειεπηηθήο Δπηζηήκεο. 

18. Νενθχηνπ, Λ., (2009), «ε δηαδηθαζία εγθπξνπνίεζεο ηνπ EQ-I ζηελ Κχπξν», 

11ν ζπλέδξην παηδαγσγηθήο εηαηξείαο Κχπξνπ, Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο.  

19. Νενθχηνπ Λ., Κνπηζειίλε Μ., (2006), «πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε: 

Δπηζηεκνλνινγηθέο Ακθηζβεηήζεηο θαη Πεξηνξηζκνί», 9ν ζπλέδξην 

παηδαγσγηθήο εηαηξείαο Κχπξνπ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ.  

20. Νηνχλεο, Α., (2013), «Πξνζδηνξίδνληαο ην ζπλαίζζεκα», Κνηλσληθή πνιηηηθή – 

Κνηλσληθή ζεσξεία, Γεθέκβξηνο. http://socialpolice.gr 

21. Παπαγεσξγίνπ, Γ., Μπνιηνπδάθε, Δ., Παπαιά Δ., ηακαηάθε, Π., Καγηαιάξε, 

Μ., ηαζφπνπινο, Θ., (2010) «Ννζειεπηέο θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνζεκνζχλε: 

πεξηγξαθηθή κειέηε», ηφκνο 2, ηεχρνο 3, Διιεληθφ πεξηνδηθφ ηεο λνζειεπηηθήο 

επηζηήκεο, ζει 69-75 

22. Παπαηδίθεο, Δ., (2014), «ηη είλαη λεπξνεπηζηήκε θαη πσο κπνξεί λα 

βνεζήζεη», Ηνχιηνο, www.iatronet.gr  

23. Πιαηζίδνπ Μ., (2004), «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε: χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο 

κηαο παιηάο έλλνηαο», Δπηζηήκεο Αγσγήο, 1, ζει 27-39.  

http://socialpolice.gr/
http://www.iatronet.gr/


 

35 
 

24. Πνιιάιεο, Α. Γ., (2012), «εγεζία & ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε», 

παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. 

25. Πξεβχδε, Δ., Κφιιηα, Θ., (2012), «εγεζία θαη παξαθίλεζε: έλλνηεο ζηελ 

λνζειεπηηθή», 11νο ηφκνο, 1νο ηεχρνο, πεξηνδηθφ, ην βήκα ηνπ Αζθιεπηνχ, 

Ηαλνπάξηνο – Μάξηηνο. 

26. νπθιέξε, Η., Α., (2008) «εγθέθαινο θαη ζψκα, ζχλνιν εληαίν θαη αδηαίξεην», 

Οθηψκβξηνο, πεξηνδηθφ, Σν βήκα. 

27. Σζίθνπξαο, Η., (2011) «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

θαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γ.Ν.Θ 

(Γ.Γελλεκαηαο)» δηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο.  

28. Υήηνπ, Π., (2012) «ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλεζην ρψξν ηεο πγείαο θαη πσο 

απηή ζρεηίδεηαη κε ην Performance Management», δεπισκαηηθή εξγαζία, 

παλεπηζηήκην Πεηξαηά. 

29. Kandel R. Eric, Schwartz H. James, Jessell M. Thomas., (2011), 

«λεπξνεπηζηήκε θαη ζπκπεξηθνξά», Διιεληθή έθδνζε, Παλεπηζηεκηαθέο 

Δθδφζεηο Κξήηεο.  

30. Goleman, D., (1995) «ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε», εθδφζεηο ειιεληθά 

γξάκκαηα.  

31. Goleman, D., (2003), «Destractive Emotions», http://docplayer.gr/712671-

Executive-eq-i-epidrasi-tis-synaisthimatikis-noimosynis-sto-syghrono-

ergasiako-perivallon.html  

 

Ξελφγισζζε Βηβιηνγξαθία 

1. Astedt – Kurki, P., Isola A., (2001) «Humour between nurse and patient, 

and among staff: analysis of nurses’ diaries» Journal of Advanced Nursing, 

35 (3), 452-458. 

2. Bar – On, R., (1997) «The Emotional Quotient Inventory (EQ-i): a test of 

emotional intelligence» Toronto, Canada, Multi – Health Systems. 

3. Bar – On, R. & Parker, J.D.A., (2000) «The Bar –On EQ-I:YV: Technical 

manual» Toronto, Canada, Multi – Health Systems. 

http://docplayer.gr/712671-Executive-eq-i-epidrasi-tis-synaisthimatikis-noimosynis-sto-syghrono-ergasiako-perivallon.html
http://docplayer.gr/712671-Executive-eq-i-epidrasi-tis-synaisthimatikis-noimosynis-sto-syghrono-ergasiako-perivallon.html
http://docplayer.gr/712671-Executive-eq-i-epidrasi-tis-synaisthimatikis-noimosynis-sto-syghrono-ergasiako-perivallon.html


 

36 
 

4. Bailey Cara, Murphy Roger, Porock Davina, (2011) «Professional tears: 

developing emotional intelligence around death and dying in emergency 

work» Journal of Clinical Nursing, 20, 3364 – 3372. 

5. Boyatzis, R. E., Goleman, D., & Rhee, K. S.,  (2000) «Clustering 

competence in emotional intelligence. In R. Bar – On & J.D.A Parker), The 

handbook of emotional intelligence, 343-362, San Francisco, John Willey 

& Sons, Inc.  

6. Bradberry, T., Creaves, J., (2005), «emotional intelligence quick book», 

New York: Fireside Publishing. 

7. Cadman C., Brewer, J., (2001), «The emotional Intelligence: a vital 

prerequisite for recruitment in nursing», Journal of nursing management, 9, 

321-324.   

8. Gardner, H., (1983), «Frames of mind», New York: Basic Books.  

9. Goleman D., (2000), «Leadership that Gets Results», Harvard Business 

Review, March. 

10. Goleman D., Boyatzis R., (1998) «emotional intelligence», Harvard 

University. 

11. Cooper, R. K., (1997) «EQ. Map» San Francisco, AIT and Essi Systems. 

12. Cooper, R. K., & Orioli, A., (2005) «Executive EQ. Emotional Intelligence in 

Leadership and Organizations» New York, Perigee Book.  

13. Peter Salovey, John D., Mayer, (1990) « Emotional Intelligence» 

14. McQueen A.C.H., (2004) «emotional intelligence in nursing work» Journal 

of Advanced Nursing, 47, 101-180. 

15. Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P., (1999) «emotional intelligence 

meets traditional standards for an intelligence» Intelligence, 27, 267-298.  

16. Mayer, J. D., Salovey, P. & Caruso, D.R., (2002), «MSCEIT User’s 

Manual», Toronto, Ontario: Multi – Health Systems inc. 

17. Manal Mohamed Bakr., Sanna M. Safaan, (2012), «Emotional Intelligence: 

A Key for Nurses’ Performance», Journal of American Science, 8(12) 

18. McGrae, R.R., (2000) «emotional intelligence from the perspective of the 

five– factor doctor model of personality» San Francisco, pp. 263-267. 

19. Mc Clelland David, (1973) «testing for competence rather than for 

«Intellignece» American Psychologist, 28, 1-14. 



 

37 
 

20. Molter, N. C., (2001) «the role of emotions and emotional intelligence in 

nursing leadership» Unpublished doctoral dissertation, The fielding 

Institute, Santa Barbara, CA.  

21. Kooker BM, Shoultz J, Codier E.E., (2007) «Intentifying emotional 

intelligence in professional nursing practice» J Prof Nurs, 23(1):30-6. 

22. Kaur D., Sambasivan M., Kumar N., (2013) «effect of spiritual intelligence, 

emotional intelligence, psychological ownership and burnout on caring 

behaviour of nurses: a cross-sectional study» J Clin Nurs, 22(21-22):3192-

202. 

23. Vitello – Cicciu, J. M., (2001) «Leadership practice and emotional 

intelligence of nurse leaders» Unpublished doctoral dissertation, The 

fielding Institute, Santa Barbara, CA.  

24. Jose Maria Augusto Landa, Esther Lopez – Zafra, (2010), «the impact of 

emotional intelligence on Nursing: an Overview», psychology Univerisity of 

Jaen, Spain. 

25. Freshwater Dawn., Stickley Theodore., (2003), «The heart of the art: 

emotional intelligence in nurse education», Blackwell Publishing ltd, 

Nursing Inquiry: 11 (2): 91-98.  

26. Slaski , M., & Cartwright, S., (2003), «emotional intelligence training and its 

implications for stress, health and performance. Stress and health, 233-

239. 

27. Williams A. (2001) «a study of practising nurse’s perceptions and 

experience of intimacy within the nurse – patient relation – ship», J Adv 

Nurs, 35:436-444.  

28. J. K. Stechmiller, H. N. Yarandi, (1993) «Predictors of Burnout in Critical 

Care Nurses», Heart-Ling, Vol. 22, No. 6, pp. 534-541. 

 

 

 

 


