ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Συναισθηµατική νοηµοσύνη και ηγεσία στη
νοσηλευτική πράξη
Μιχαήλ Κουράκος1, Γεωργία Πουληµενάκου2, Αλεξάνδρα Μήτση2
1. Νοσηλευτής, ΜSc, PhD, ∆ιευθυντής Ν.Υ. «Ασκληπείο» Βούλας
2. Νοσηλεύτρια, MSc (c), Γ.Ν. «Ασκληπείο» Βούλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η ανάγκη για συναισθηµατικά ευφυή ηγεσία στα επαγγέλµατα υγείας αναγνωρίζεται διεθνώς στη βιβλιογραφία, µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη να έχει ιδιαίτερη αξία για τους νοσηλευτές, οι οποίοι επιτελούν σε µεγάλο
βαθµό «συναισθηµατική εργασία». Τα άτοµα που ασκούν νοσηλευτική διοίκηση και ηγεσία, προκειµένου να είναι
αποτελεσµατικοί στην άσκηση των καθηκόντων τους, θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα ηγετικά προσόντα. Οι
διαπροσωπικές δεξιότητες έχουν πρωτεύοντα ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή σε συνδυασµό µε τη συναισθηµατική
νοηµοσύνη. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η µελέτη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στη νοσηλευτική
ηγεσία, αλλά και στη νοσηλευτική πράξη γενικότερα, καθώς και η διερεύνηση των επιδράσεων αυτής τόσο στους εργαζόµενους νοσηλευτές όλων των βαθµίδων, όσο και στον οργανισµό γενικότερα. Η ανάπτυξη της συναισθηµατικής
νοηµοσύνης βρέθηκε να είναι σηµαντική τόσο για το νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και για τους επικεφαλείς και τους
ηγέτες των νοσηλευτών, καθώς έχει συνδεθεί µε πολλαπλά οφέλη, όπως αύξηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης,
της οργανωτικής δέσµευσης και της εργασιακής απόδοσης. Η σηµαντική συµβολή της συναισθηµατικής νοηµοσύνης
στη νοσηλευτική πρακτική και ηγεσία αναδεικνύει την ανάγκη για ένταξη του αντικειµένου στη νοσηλευτική εκπαίδευση, αλλά και για περαιτέρω έρευνα για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη στο χώρο της νοσηλευτικής.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
συναισθηµατική νοηµοσύνη αναφέρεται στην
«αντίληψη, αφοµοίωση, κατανόηση και διαχείριση των συναισθηµάτων» και έχει συσχετιστεί µε
την απόδοση και την αποτελεσµατικότητα της ηγεσίας, τη
διατήρηση των θέσεων εργασίας, τη διαχείριση του άγχους, την ικανοποίηση από την εργασία, την πρόληψη της
επαγγελµατικής εξουθένωσης και τις θετικές µορφές σύγκρουσης (Codier et al 2010). Η ανάγκη για συναισθηµατικά ευφυή και αποτελεσµατική ηγεσία στα επαγγέλµατα
υγείας αναγνωρίζεται διεθνώς στη νοσηλευτική και µαιευτική βιβλιογραφία, ενώ έχει εντοπιστεί µια άµεση σχέση µεταξύ αποτελεσµατικής ηγετικής συµπεριφοράς και
επιτυχούς απόδοσης ενός οργανισµού. Αυτό καταδεικνύει τη σηµασία της ηγεσίας σε οποιοδήποτε περιβάλλον,
ιδιαίτερα σε αυτό της υγειονοµικής περίθαλψης, όπου
η απόδοση συνδέεται µε την παροχή ποιοτικών προτύπων φροντίδας για τους χρήστες αυτών των υπηρεσιών
(Carragher & Gormley 2017).
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη, η οποία περιγράφει
ένα πλήθος από ικανότητες ή δεξιότητες σχετιζόµενων
µε την αντίληψη, την κατανόηση, τη διαχείριση και την
αξιοποίηση των συναισθηµάτων για τον εαυτό και τους
άλλους, έχει ιδιαίτερη αξία για τους νοσηλευτές, µεγάλο µέρος του έργου των οποίων περιλαµβάνει «συναισθηµατική εργασία». Η συναισθηµατική αυτή εργασία
περιλαµβάνει τη συγκράτηση των συναισθηµάτων του
ατόµου προκειµένου αυτό να προβάλλει µια ήρεµη, µε
ενδιαφέρον, καθησυχαστική συµπεριφορά για τη δηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας και άνεσης στους άλλους
(Foster et al 2017). Ακόµα, οι ασκούντες νοσηλευτική
διοίκηση έχουν άµεσο αντίκτυπο στους ασθενείς, τις οικογένειες και τους άµεσους φροντιστές αυτών, το ιατρικό
προσωπικό και την διεπιστηµονική οµάδα φροντίδας και,
ως εκ τούτου, µπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην
παροχή υγειονοµικής περίθαλψης. Προκειµένου να είναι
αποτελεσµατικοί, οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των νοσηλευτών θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες
ηγεσίας, µε τις διαπροσωπικές δεξιότητες να είναι πρωταρχικής σηµασίας για την επίτευξη αυτού του σκοπού.
Οι ηγέτες πρέπει να εµπνεύσουν, να κινητοποιήσουν, να
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δηµιουργήσουν ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον και να
ενισχύσουν την αίσθηση αξίας και σπουδαιότητας του
κάθε εργαζόµενου µε σκοπό την επίτευξη της αποστολής
του οργανισµού του οποίου όλοι αποτελούν µέλος. Αν και
οι δεξιότητες διαχείρισης µπορούν να αποκτηθούν µέσω
της µάθησης, η έρευνα έχει δείξει ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι κρίσιµη για έναν επιτυχηµένο ηγέτη
(Prufeta 2017).
Τα διάφορα στυλ ηγεσίας έχουν µεγάλη επίδραση
στην ικανοποίηση/δυσαρέσκεια των εργαζοµένων καθώς και στην απόδοση της εργασίας τους (Rasool et al
2017). Εκτεταµένες µελέτες για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη, υποστηρίζουν την άποψη ότι οι συναισθηµατικές
και ψυχολογικές δεξιότητες επηρεάζουν θετικά την οργανωτική παραγωγικότητα, δείχνοντας πως τα άτοµα που
µπορούν να διαγνώσουν καλύτερα τα συναισθήµατα των
άλλων είναι σχετικά πιο επιτυχηµένα στα κοινωνικά περιβάλλοντα και την εργασία (Rasool et al 2017, Samiuddin
et al 2017). Επίσης, αναφέρεται ότι η συναισθηµατική
έκφραση και η κοινωνικότητα αποτελούν κύριους παράγοντες επιτυχίας της ηγεσίας. Τέλος, η συναισθηµατική
νοηµοσύνη παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην απόδοση
των εργαζόµενων, καθώς και στις µεταξύ τους σχέσεις
(Samiuddin et al 2017).
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η µελέτη
της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στη νοσηλευτική ηγεσία, αλλά και στη νοσηλευτική πράξη γενικότερα, καθώς
και η διερεύνηση των επιδράσεων αυτής τόσο στους
εργαζόµενους νοσηλευτές όλων των βαθµίδων, όσο και
στον οργανισµό γενικότερα.
Συναισθη)ατική νοη)οσύνη
Παρόλο που όλοι οι άνθρωποι βιώνουν συναισθήµατα, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους τρόπους
και στην έκταση αντιµετώπισης των ενδοπροσωπικών
ή διαπροσωπικών συναισθηµατικών πληροφοριών. Οι
έννοιες της "συναισθηµατικής επάρκειας" (emotional
competence-EC), της «συναισθηµατικής νοηµοσύνης»
(emotional intelligence-ΕΙ) ή των «συναισθηµατικών δεξιοτήτων» (emotional skills-ES) έχουν προταθεί για την
περιγραφή της ιδέας αυτής. Ο όρος, όµως, «συναισθη-

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
µατική νοηµοσύνη» είναι ο πιο συχνά χρησιµοποιούµενος για τον προσδιορισµό των ατοµικών αυτών διαφορών (Mikolajczak & Van Bellegem 2017). Η νοηµοσύνη,
κυρίως η συναισθηµατική, θα πρέπει να πληροί αυστηρά
εννοιολογικά, συσχετιστικά και αναπτυξιακά κριτήρια
προκειµένου να θεωρηθεί ως πραγµατική. Σύµφωνα µε
τα εννοιολογικά κριτήρια, η νοηµοσύνη πρέπει να αντανακλά την πνευµατική απόδοση και όχι απλώς τους προτιµότερους τρόπους συµπεριφοράς, την αυτοεκτίµηση ή
τα µη-πνευµατικά επιτεύγµατα ενός ατόµου. Τα συσχετιστικά κριτήρια, περιγράφουν εµπειρικά πρότυπα, ενώ
τα αναπτυξιακά κριτήρια αναφέρουν ότι η νοηµοσύνη
αναπτύσσεται µε την ηλικία και την εµπειρία (Mayer et
al 1999).
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη έχει τις ρίζες της στην
θεωρία της κοινωνικής νοηµοσύνης, η οποία, όπως
αναφέρει ο McQueen (2004, p. 102), αρχικά προτάθηκε
το 1920 από τον Thorndyke. Σύµφωνα µε αυτούς τους
ερευνητές, η κοινωνική νοηµοσύνη ήταν διακριτή από
τις ακαδηµαϊκές ικανότητες, αποτελούσε κλειδί για την
επιτυχία στην καθηµερινότητα και ήταν πολύτιµη στις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις και σχέσεις (McQueen 2004).
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη, υπό την ευρεία έννοια του
όρου, µπορεί να οριστεί ως η γνώση ή/και οι ικανότητες
που απαιτούνται για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση
των συναισθηµάτων που ρυθµίζουν τις κοινωνικές και
συναισθηµατικές συµπεριφορές. Έχει συσχετιστεί τόσο
µε ενδοπροσωπικά όσο και µε διαπροσωπικά οφέλη.
Συγκεκριµένα, η συναισθηµατική νοηµοσύνη έχει συσχετιστεί θετικά µε την ψυχική και σωµατική υγεία, την
απόδοση στην εργασία και την ποιότητα των κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων (Pekaar et al 2018). Η συναισθηµατική
νοηµοσύνη επιτρέπει την επικέντρωση στη λήψη αποφάσεων βάσει στόχων και όχι βάσει των συναισθηµάτων.
Η συνειδητοποίηση και η διαχείριση των συναισθηµάτων
του ατόµου είναι πρωταρχικής σηµασίας. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη, η ικανότητα δηλαδή συνδυασµού του
συναισθήµατος µε τη νοηµοσύνη, χρησιµοποιεί τα συναισθήµατα ως µέσο για την επίλυση προβληµάτων και άλλων διαχειριστικών διαδικασιών (Toni Eason 2009).
Οι Salovey και Mayer (1990, p. 189) χαρακτήρισαν τη
συναισθηµατική νοηµοσύνη ως «το υποσύνολο της κοινωνικής νοηµοσύνης που περιλαµβάνει την ικανότητα
παρακολούθησης των αισθηµάτων και συναισθηµάτων
του εαυτού και των άλλων, του µεταξύ τους διαχωρισµού
και της χρήσης των πληροφοριών αυτών για την καθοδήγηση των σκέψεων και των ενεργειών του ατόµου»
(Salovey & Mayer 1990, Hendon et al 2017). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη επικεντρώνεται δηλαδή στην αναγνώριση και τη χρήση των συναισθηµατικών καταστάσεων
του ατόµου και των άλλων για την επίλυση προβληµάτων και τη ρύθµιση της συµπεριφοράς (Salovey & Mayer
1990).

Ακόµα, ο Bar-On, όπως αναφέρεται στους Ba o ul &
Özgür (2016, p.228), ορίζει τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ως µια πολυπαραγοντική σειρά αλληλένδετων συναισθηµατικών και κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
που επηρεάζουν την ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα συναισθήµατα,
να συνδέεται µε τους άλλους, να προσαρµόζεται στην
αλλαγή και να επιλύει προβλήµατα προσωπικής και διαπροσωπικής φύσης, καθώς και να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις καθηµερινές απαιτήσεις, προκλήσεις και
πιέσεις. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που µπορεί να µετρήσει τις επιδόσεις
των ατόµων στην επαγγελµατική τους ζωή, να αυξήσει ή
να µειώσει την επιτυχία τους, να συµβάλει στη µέτρηση
των διοικητικών ικανοτήτων και να βελτιώσει την οργανωτική επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Επιπλέον, η
συναισθηµατική νοηµοσύνη διαδραµατίζει βασικό ρόλο
στην αποτελεσµατική διαχείριση των συγκρούσεων και
στην επιλογή των στρατηγικών που χρησιµοποιούνται για
την αντιµετώπισή τους στην επαγγελµατική ζωή (Ba o ul
& Özgür 2016).
Στη συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορούν να διακριθούν τέσσερις τοµείς, οι οποίοι περιλαµβάνουν την αντίληψη των συναισθηµάτων, τη δυνατότητα προσέγγισης
και δηµιουργίας συναισθηµάτων µε σκοπό την επικοινωνία των συναισθηµάτων ή τη χρησιµοποίησή τους σε
άλλες γνωστικές διαδικασίες, την κατανόηση των συναισθηµάτων, καθώς και τη διαχείριση αυτών. Οι ικανότητες
αυτές αλληλοσυµπληρώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε συνδυαστικά να αποτελούν έναν µοναδικό, παράγοντα συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Rode et al 2017). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί, επίσης, να χωριστεί σε τρία
µοντέλα, ανάλογα µε τον τύπο των χρησιµοποιούµενων
οργάνων µέτρησης και την εννοιολογική κατανόηση του
όρου. Τα µοντέλα αυτά περιλαµβάνουν: α) το µοντέλο που
βασίζεται στις ικανότητες απόδοσης, το οποίο θεωρεί τη
συναισθηµατική νοηµοσύνη ως µια µορφή νοηµοσύνης
ή νοητικής ικανότητας βασισµένης σε συναισθηµατικές
ικανότητες που µπορούν να εκτιµηθούν µε αντικειµενικό τρόπο, µέσω δοκιµασιών απόδοσης όπου οι συµµετέχοντες πρέπει να επιλύσουν προβλήµατα µε σωστές
και λανθασµένες απαντήσεις, β) το µοντέλο που βασίζεται
στις ικανότητες αυτοαναφοράς, το οποίο θεωρεί τη συναισθηµατική νοηµοσύνη, όπως και το πρώτο µοντέλο,
αλλά χρησιµοποιεί εργαλεία αυτοαναφοράς στα οποία
δεν υπάρχουν σωστές και λανθασµένες απαντήσεις και
προσφέρει την υποκειµενική αντίληψη των συµµετεχόντων, και γ) το µεικτό µοντέλο αυτοαναφοράς το οποίο
χρησιµοποιεί επίσης υποκειµενικές δοκιµασίες αυτοαναφοράς, αν και θεωρεί τη συναισθηµατική νοηµοσύνη
ως µια ευρύτερη έννοια που περιλαµβάνει τις νοητικές
ικανότητες, τους παράγοντες σχετιζόµενους µε την προσωπικότητα, τα κίνητρα και τις διαπροσωπικές και ενδοΤΟΜΟΣ 11 - ΤΕΥΧΟΣ 1
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προσωπικές δεξιότητες (Megías et al 2018).
Τέλος, διακρίνονται τέσσερις σηµαντικοί για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη παράγοντες: η ευηµερία, ο αυτοέλεγχος, η συναισθηµατικότητα και η κοινωνικότητα. Όσον
αφορά την ευηµερία, αυτή αποτελείται από τις ακόλουθες
συνιστώσες: την αυτοεκτίµηση, την ευτυχία και την αισιοδοξία, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ανθρώπων που
αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως χαρούµενο, ικανοποιηµένο και µε αυτοπεποίθηση. Ο αυτοέλεγχος αποτελείται
από συνιστώσες, όπως η ρύθµιση των συναισθηµάτων, η
διαχείριση του στρες και η χαµηλή παρορµητικότητα, ενώ
η συναισθηµατικότητα, περιλαµβάνει τη συναισθηµατική
αντίληψη του εαυτού και των άλλων, την έκφραση των
συναισθηµάτων, τις δεξιότητες που απαιτούνται για την
ανάπτυξη σχέσεων και την ενσυναίσθηση. Ο τελευταίος
παράγοντας του αυτοελέγχου είναι η κοινωνικότητα, η
οποία περιλαµβάνει την κοινωνική ικανότητα, την ικανότητα διαχείρισης των συναισθηµάτων και την αφοσίωση,
µε τους έχοντες υψηλή βαθµολογία σε αυτόν τον τοµέα
να διαθέτουν ισχυρότερες κοινωνικές δεξιότητες και να
είναι σε θέση να επηρεάσουν τους άλλους (Heffernan et
al 2010).
Συναισθη)ατική νοη)οσύνη στη νοσηλευτική ηγεσία και
διοίκηση
Η υγειονοµική περίθαλψη αλλάζει τόσο γρήγορα ώστε
οι ηγέτες της να µην µπορούν πλέον να χρησιµοποιούν
ξεπερασµένους τρόπους για την καθοδήγηση των οργανισµών τους. Οι καταναλωτές απαιτούν πλέον ένα σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης περισσότερο επικεντρωµένο στις σχέσεις και προσανατολισµένο στις υπηρεσίες. Οι
απαιτήσεις αυτές επιβάλλουν πρόσθετες επιβαρύνσεις
στους επικεφαλείς των νοσηλευτών, οι οποίοι έχουν
συγχρόνως την ευθύνη να γίνουν πιο δηµοκρατικοί και
ανθρωποκεντρικοί στην άσκηση της εξουσίας τους. Στις
ευθύνες και τις αρµοδιότητές τους περιλαµβάνονται η
κάλυψη των αναγκών του προσωπικού και η παροχή
βοήθειας, τόσο προς τον εαυτό τους, όσο και στο προσωπικό τους, για την ανάπτυξη καλύτερων διαπροσωπικών
και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Vitello-Cicciu 2002). Οι
συναισθηµατικά ευφυείς ηγέτες εµπνέουν εµπλέκοντας
συναισθήµατα, πάθη και κίνητρα τα οποία αποκαλύπτουν
τη δυνατότητα επίτευξης στόχων οι οποίοι διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να γίνουν αντιληπτοί. Εργάζονται
µέσω συναισθηµάτων για να κινητοποιήσουν τις οµάδες,
να εµπνεύσουν κίνητρα ή να δηµιουργήσουν ένα όραµα
για το µέλλον (Cummings et al 2005, Μηνασίδου 2015).
Έτσι, η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι σηµαντική
για τους ευρισκόµενους σε ηγετικές θέσεις νοσηλευτές,
προκειµένου αυτοί να εµπλακούν σε σχέσεις που θα διευκολύνουν την επιτυχή διαχείριση του νοσηλευτικού
προσωπικού (Feather 2009). Ο Segal, ο οποίος σύµφωνα
µε τον Feather (2009, p. 379) κατέχει ηγετική θέση στον
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τοµέα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, παρέχει προτάσεις βασισµένες σε χαρακτηριστικά και ικανότητες που
κάνουν ένα άτοµο συναισθηµατικά ανεπτυγµένο και καλό
ηγέτη. Αυτές οι προτάσεις περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη σύνδεση σκέψης-συναισθηµάτων, την ακρόαση
των συναισθηµάτων, την άσκηση µη λεκτικής επικοινωνίας, την ανάπτυξη της ικανότητας για ενσυναίσθηση, την
αντιµετώπιση των προκλήσεων ως µοναδικών, τον εναγκαλισµό της ανεξαρτησίας και την εµπιστοσύνη στη σοφία του σώµατος. Ο Segal δηλώνει ότι οι ηγέτες µπορούν
να αποκτήσουν όλες τις παραπάνω δεξιότητες µέσω της
διαδικασίας της µάθησης, πράγµα που θα τους επιτρέψει
να διατηρήσουν τις ηγετικές τους θέσεις για µεγάλες χρονικές περιόδους (Feather 2009).
Οι ηγέτες των νοσηλευτών που έχουν ανεπτυγµένη
τη συναισθηµατική νοηµοσύνη, φαίνεται να έχουν πλήρη επίγνωση του πόσο σηµαντικοί είναι οι άλλοι για την
προσωπική και επαγγελµατική ευηµερία τους, εκτιµούν
πραγµατικά τη συµβολή αυτών και προωθούν ένα υγιές
κλίµα που υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, τη
λήψη αποφάσεων και την έκφραση της συναισθηµατικής
νοηµοσύνης. Ακόµα, παρακινούν τόσο τους εαυτούς τους
όσο και τους υφιστάµενούς τους να προβληµατιστούν
σχετικά µε την ευαισθητοποίηση και τη µάθηση, ενισχύοντας έτσι τις δεξιότητες αυτό-ηγεσίας και παρέχοντας
την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα δυνατά σηµεία και τις
αδυναµίες τους. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να προωθήσουν τη γνώση και την καινοτοµία, καθώς και να δηµιουργήσουν θεραπευτικές εργασιακές σχέσεις, οι οποίες
είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης
της γνώσης που οδηγεί σε τεκµηριωµένη νοσηλευτική
πρακτική (Akerjordet & Severinsson 2010). Οι συναισθηµατικά ευφυείς ηγέτες διακρίνονται, επίσης, από την
ικανότητά τους να ενθαρρύνουν τους άλλους, την προσπάθειά τους να υπερέχουν, τον ενθουσιασµό τους για τη
νοσηλευτική και το πάθος τους για αριστεία, ενώ χρησιµοποιούν το σύνολο των δεξιοτήτων τους για να παρακινήσουν το πάθος και την αφοσίωση στο χώρο εργασίας
και εµπνέουν σχέσεις εµπιστοσύνης. Οι συναισθηµατικά
ευφυείς ηγέτες χρησιµοποιούν συναισθηµατικές ικανότητες για τη διαχείριση των συγκρούσεων και τη µεταφορά της ενσυναίσθησης στο προσωπικό ή τις οικογένειες.
Τέλος, µπορούν να επηρεάσουν θετικά τα ιδιαίτερα αγχογόνα κλινικά περιβάλλοντα (Bulmer Smith et al 2009).
Οφέλη συναισθη)ατικής νοη)οσύνης για τη νοσηλευτική
Η ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι
σηµαντική, τόσο για το νοσηλευτικό προσωπικό όσο και
για τους ηγέτες αυτών, καθώς έχει συνδεθεί µε ποικίλα
οφέλη. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη έχει σχετιστεί βιβλιογραφικά µε την λήψη κλινικών αποφάσεων, τις συλλογικές και διεπαγγελµατικές σχέσεις, καθώς και µε την
ορθή χρήση της γνώσης στο κλινικό περιβάλλον. Επιπλέ-
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ον, έχει βρεθεί ότι είναι απαραίτητη για τους νοσηλευτές
που θέλουν να δηµιουργήσουν γνήσιες, αυθεντικές και
συµπονετικές σχέσεις µε τους ασθενείς τους. Η νοσηλευτική ηγεσία µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι σε θέση να επηρεάσει την απόδοση του προσωπικού
και την περίθαλψη των ασθενών µέσω της δηµιουργίας
θετικών σχέσεων µε τα µέλη της οµάδας και µέσω της
χρήσης του πάθους και του ενθουσιασµού της για να παρακινήσει τους νοσηλευτές, προκειµένου να παρέχουν
υψηλής ποιότητας φροντίδα προς τους ασθενείς (Beydler
2017).
Ειδικότερα, οι εργαζόµενοι µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη βιώνουν µειωµένη πρόθεση απόσυρσης
από το χώρο εργασίας τους, βλέπουν τη θετική πλευρά
των πραγµάτων µέσω της διαµόρφωσης της αντίληψής
τους για το εργασιακό περιβάλλον και µπορούν καλύτερα να ρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους. Εποµένως, είναι
λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψουν το επάγγελµα (Ahmad
et al 2017). Πλήθος µελετών έχουν αναφέρει επίσης, µια
άµεση θετική επίδραση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στην κοινωνική υποστήριξη, η οποία θεωρείται ένας
από τους σηµαντικούς παράγοντες για την ενίσχυση της
εργασιακής δέσµευσης. Επιπλέον, τόσο η συναισθηµατική νοηµοσύνη, όσο και η κοινωνική υποστήριξη µπορούν να επηρεάσουν άµεσα τη δηµιουργικότητα των
εργαζοµένων, καθώς έχει βρεθεί πως οι εργαζόµενοι µε
υψηλότερη συναισθηµατική νοηµοσύνη, έχουν αρκετές
δηµιουργικές ιδέες, οι οποίες συµβάλλουν στη βελτίωση
της απόδοσής τους (Toyama & Mauno 2017).
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη έχει βρεθεί, επίσης,
ότι ασκεί θετική επίδραση στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. Η σχέση αυτή είναι λογική,
δεδοµένου ότι η ικανότητα εκτίµησης και αντίληψης των
συναισθηµάτων των άλλων, και η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την εµφάνιση
ενός κλίµατος εξυπηρέτησης και την παροχή υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας (Levitats & Vigoda-Gadot 2017).
Πρόσθετα στα παραπάνω, πλήθος ερευνητικών δεδοµένων συνδέουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη µε τη
διαχείριση του άγχους, τις στρατηγικές αντιµετώπισης και
τις δεξιότητες επίλυσης και διαχείρισης των προβληµάτων, την ευηµερία και την ψυχική υγεία. Για παράδειγµα,
έχει βρεθεί πως τα άτοµα µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη παρουσίαζαν καλύτερη υγεία και ευεξία, ενώ,
εκείνοι µε χαµηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη διαχειρίζονται λιγότερο αποτελεσµατικά τους ψυχοπιεστικούς παράγοντες και κατά συνέπεια βίωναν περισσότερο άγχος
(Por et al 2011). Ακόµα, λιγότερα συµπτώµατα επαγγελµατικής εξουθένωσης έχουν αναφερθεί από νοσηλευτές
µε σχετικά υψηλό προφίλ συναισθηµατικής νοηµοσύνης.
Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι τα άτοµα µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορούν να ρυθµίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους καλύτερα, καθώς και να

αναγνωρίζουν τα βαθύτερα συναισθήµατα των ατόµων
µε τα οποία αλληλεπιδρούν, έτσι, είναι λιγότερο πιθανό
να καταλαµβάνονται από άγχος. Τέλος, φαίνεται ότι αντιµετωπίζουν µικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης προβληµάτων
ψυχικής υγείας (Por et al 2011).
Συναισθη)ατική νοη)οσύνη και επαγγελ)ατική ικανοποίηση των νοσηλευτών
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη αποτελεί σηµαντικό
παράγοντα πρόβλεψης βασικών οργανωτικών αποτελεσµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της ικανοποίησης από
την εργασία. Σύµφωνα µε τη θεωρία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, ένα άτοµο που είναι σε θέση να καταλάβει και να γνωρίζει τα συναισθήµατά του, να ελέγχει
το άγχος, τα αρνητικά συναισθήµατα και τα συναισθήµατα
απογοήτευσης, µπορεί να έχει καλύτερες σχέσεις µε τους
συναδέλφους και τη διοίκηση. Αυτό το γεγονός συµβάλλει στην αύξηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης,
της οργανωτικής δέσµευσης και σε καλύτερη απόδοση
στην ίδια την εργασία (Aghdasi et al 2011). Σύµφωνα µε
τους Cekmecelioglu et al (2012, p. 364) «Η επαγγελµατική ικανοποίηση είναι η συνειδητοποίηση της προσωπικής αξιολόγησης των συνθηκών που υπάρχουν στην
εργασία ή των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την
ύπαρξη εργασίας». ∆εδοµένου του σηµαντικού ρόλου
των νοσηλευτών στην παροχή ποιοτικής υγειονοµικής
περίθαλψης, η ανάγκη για εξασφάλιση ικανοποίησης
από την εργασία τους κρίνεται επιτακτική. Οι εργαζόµενοι
στο νοσοκοµείο ασχολούνται, συνήθως σε καθηµερινή
βάση, µε ιδιαίτερα αγχογόνες καταστάσεις και γεγονότα
που συνδέονται µε συναισθήµατα. Αναµένεται από τους
νοσηλευτές να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις παράλληλα µε την επαγγελµατική υποχρέωση για αποτελεσµατικότερη εκτέλεση της εργασίας τους (Cekmecelioglu
et al 2012, Tagoe & Quarshie 2016).
Η επαγγελµατική ικανοποίηση σχετίζεται µε τα αισθήµατα των νοσηλευτών για την εργασιακή τους ζωή
και αποτελεί βασικό παράγοντα που επιδρά στο επίπεδο
ικανοποίησης των χρηστών των υγειονοµικών υπηρεσιών (Kourakos et al 2012). Η επαγγελµατική ικανοποίηση
για τους νοσηλευτές περιλαµβάνει ένα αίσθηµα αξίας,
νοήµατος και ευτυχίας στο χώρο εργασίας. Tα υψηλά
επίπεδα αυτής έχουν συσχετιστεί µε αυξηµένη ηθική και
οργανωσιακή δέσµευση των νοσηλευτών, θετικά αποτελέσµατα όσο για τους ασθενείς, όσο και για την ποιότητα
της παρεχόµενης φροντίδας. Παρόλο που δεν υπάρχει
κανένας πλήρης ορισµός για την επαγγελµατική ικανοποίηση των νοσηλευτών, για τους νοσηλευτές που εργάζονται σε δοµές οξείας περίθαλψης, οι παράγοντες που
συµβάλλουν σε αυτή µπορούν να διακριθούν σε ενδοπροσωπικούς, διαπροσωπικούς και εξωπροσωπικούς.
Oι υπεύθυνοι διαχείρισης του νοσηλευτικού προσωπικού, επηρεάζουν την ικανοποίηση των νοσηλευτών από
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την εργασία, παρέχοντας θετική ηγεσία και κατανόηση για
τα ζητήµατα και τις προκλήσεις που καθηµερινά αντιµετωπίζουν (Coladonato & Manning 2017).
Όσον αφορά τη σχέση µεταξύ συναισθηµατικής και
επαγγελµατικής νοηµοσύνης, έχει βρεθεί πως οι εργαζόµενοι µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι πιο
πιθανό να έχουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελµατικής
ικανοποίησης, επειδή είναι πιο έµπειροι στην εκτίµηση
και ρύθµιση των συναισθηµάτων τους από ό,τι οι εργαζόµενοι µε χαµηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη (Güleryüz
et al 2008). Παρόµοια ήταν και τα ευρήµατα της µελέτης
των Güleryüz et al. (2008), οι οποίοι διαπίστωσαν µια
θετική σχέση µεταξύ της συναισθηµατικής νοηµοσύνης
και της επαγγελµατικής ικανοποίησης των νοσηλευτών
(Güleryüz et al 2008). Από την άλλη, οι Çekmecelio lu et
al. (2012) βρήκαν επίσης σηµαντική θετική σχέση µεταξύ
συναισθηµατικής νοηµοσύνης και επιπέδων εσωτερικής
ικανοποίησης από την εργασία, µε τους εργαζόµενους µε
υψηλή συναισθηµατική αναγνώριση να είναι πιο πιθανό
να έχουν υψηλότερα επίπεδα εσωτερικής ικανοποίησης
από την εργασία τους (Çekmecelio lu et al 2012).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας κατέστη
σαφές ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι ιδιαίτερα
σηµαντική στη νοσηλευτική πρακτική, καθώς µπορεί να
επιφέρει πλήθος θετικών σηµείων τόσο για τους υγειονο-
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µικούς οργανισµούς και τους ασθενείς, όσο και για τους
ίδιους τους νοσηλευτές. Η χρήση της συναισθηµατικής
νοηµοσύνης από τη νοσηλευτική ηγεσία µπορεί να συµβάλλει στη δηµιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος µέσα
στο οποίο οι νοσηλευτές βρίσκουν υποστήριξη και ενδυναµώνονται, µε τη θετική αυτή επίδραση να συντελείται
χωρίς να απαιτείται περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση
για τον υγειονοµικό οργανισµό.
Η σηµαντική συµβολή της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στη νοσηλευτική πρακτική αναδεικνύει την ανάγκη
για ένταξη της συναισθηµατικής ηγεσίας στη νοσηλευτική
εκπαίδευση. Ακόµα, η έρευνα για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη στον τοµέα της νοσηλευτικής απαιτεί περεταίρω
ανάπτυξη, µε τη διερεύνηση της επίδρασης που µπορεί
να έχουν οι συναισθηµατικά ευφυείς ηγέτες στην επαγγελµατική ικανοποίηση των υφισταµένων τους. Είναι
χρήσιµο να διερευνηθεί, επίσης, η γενικότερη επίδραση της συναισθηµατικά ευφυούς ηγεσίας και διοίκησης
στους ασθενείς, τους επαγγελµατίες υγείας και τους υγειονοµικούς οργανισµούς.
Συµβολή των συγγραφέων
Ο σχεδιασµός του άρθρου και η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πραγµατοποιήθηκαν από τους ΚΜ, ΠΓ, ΜΑ.
Το τελικό κείµενο γράφτηκε από τους ίδιους και αναθεωρήθηκε από τον ΚΜ. Όλοι οι συγγραφείς αξιολόγησαν και
ενέκριναν την υποβολή του τελικού κειµένου.
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ABSTRACT
Introduction: The need for emotionally intelligent leadership in healthcare professions is internationally
recognized in the literature, with emotional intelligence being of particular value for nurses, who in
great extent perform "emotional work". Nurse managers and leaders, in order to be effective in their
duties, they should have the necessary leadership skills. Interpersonal skills have the main role and
along with emotional intelligence. The aim of this paper is to review emotional intelligence in nursing
leadership and nursing practice in general. Furthermore, the paper aimed at investigating the effects
of Emotional Intelligence both on nursing staff and on the organizational level. The development of
emotional intelligence is important for both nursing staff and nurse leaders and managers, as it is
linked to multiple benefits, such as to improved nurses' performance, increased job satisfaction and
organizational commitment for nurses. The important contribution of emotional intelligence in the
nursing context and leadership highlights the need for integrating emotional intelligence and emotionally
intelligent leadership into nursing education as well as for further research in this area.
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