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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη (ΣΝ) (ή Συναισθηµατική Ευφυΐα) αποτελεί ένα καινοφανές 
πεδίο έρευνας και αναζήτησης το οποίο απασχολεί την επιστηµονική κοινότητα  τα τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια. Ο όρος Συναισθηµατική Νοηµοσύνη εισήχθηκε το 1990 από τους Salovey 
& Mayer ως ένας τύπος νοηµοσύνης που εµπεριείχε δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών 
συναισθηµατικής φύσης. Το σηµαντικότερο όµως ορόσηµο στη γένεση του όρου αυτού ήταν η 
δηµοσίευση του βιβλίου του Daniel Goleman (1995) “Emotional Intelligence. Why it can 
matter more than IQ” και το συνεπακόλουθο αφιέρωµα σε ένα άρθρο του περιοδικού Times 
(Gibbs, 1995).   Έκτοτε το θέµα της ΣΝ εµφανίστηκε και εξακολουθεί να εµφανίζεται σε 
πληθώρα βιβλίων, περιοδικών, τηλεοπτικών προγραµµάτων και να αποτελεί ένα πεδίο µέσω 
του οποίου οι διάφορες εταιρίες και οργανισµοί επιδιώκουν την ανάπτυξη του προσωπικού 
τους. ∆εδοµένης της πρώιµης αυτής παρουσίασης της έννοιας µέσα από ένα σύγγραµµα 
καθώς και από κανάλια  που δεν ενέπιπταν  στα επικρατούντα πλαίσια διάχυσης της 
ακαδηµαϊκής  γνώσης, η θεωρία αυτή υποτιµήθηκε και χαρακτηρίστηκε ως εκλαϊκευµένη 
ψυχολογία προς.... τέρψιν και κατανάλωση από τις µάζες. Η όλη όµως πορεία στην γένεση 
και εξέλιξη του όρου ακολούθησε ένα διττό δρόµο-αφενός της λαϊκής κατανάλωσης και 
αφετέρου της επιστηµονικής έρευνας και τεκµηρίωσης.  
 
 
1. Βάσεις ανάδυσης 
 
Η έννοια της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης αναδύθηκε κυρίως σε αντιπαράθεση µε την 
επικρατούσα πλέον τάση της Γενικής  Νοηµοσύνης (g)  στον επιστηµονικό χώρο της 
ψυχολογίας. Η έννοια της Γενικής Νοηµοσύνης  έχοντας κατισχύσει κατά  τα τελευταία 
εκατόν περίπου χρόνια στο  πεδίο της ψυχολογικής έρευνας έχει να επιδείξει αρκετά 
δείγµατα γραφής αναφορικά µε την ικανότητα της να λειτουργεί ως καθοριστικός 
παράγοντας πρόβλεψης της ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής επιτυχίας ενός ατόµου 
(Matarazzo, 1972; Ree& Earles,1992). Από την άλλη όµως µια σηµαντική οµάδα 



Συναισθηµατική Νοηµοσύνη 

9ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 
 

1022 

ερευνητών (Bar-On,1997; Cooper & Sawaf, 1997; Goleman, 1995; Salovey & Mayer, 
1990) έχουν αµφισβητήσει αυτή την  ικανότητα   πρόβλεψης που έχει αποδοθεί στη ΓΝ  
θεωρώντας την ανεπαρκή για την πρόβλεψη συγκεκριµένων παραµέτρων της ανθρώπινης 
ζωής και δραστηριότητας όπως  της επιτυχίας στην εργασία, του έλεγχου των 
συναισθηµάτων και των κοινωνικών ικανοτήτων (Hunter & Hunter, 1984; Sternberg, 
1996). Μέσα από τη διαφαινόµενη ανεπάρκεια της ΓΝ  πολλοί θεωρητικοί αναζήτησαν 
εναλλακτικούς τρόπους για να περιγράψουν και να κατανοήσουν την ανθρώπινη 
νοηµοσύνη. Ως εκ τούτου προέκυψαν ποικίλες έννοιες και επιστηµολογικές σχολές οι 
οποίες  και αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία δοµήθηκε η έννοια της Συναισθηµατικής 
Νοηµοσύνης : η κοινωνική νοηµοσύνη (Thorndike, 1920), η πολλαπλή νοηµοσύνη (Gardner, 
1983),   η  επιστηµονική έρευνα  γύρω από την «αλεξιθυµία (Sifneos, 1967) καθώς και οι  
συνεπακόλουθες ερευνητικές κατευθύνσεις  της ψυχολογικής συναίσθησης (psychological 
mindedness) (Appelbaum, 1973)  και της συναισθηµατικής  επίγνωσης (emotional 
awareness) (Lane& Schwartz, 1987), το  µοντέλο της αποκρυσταλλωµένης και  ρέουσας 
ευφυΐας ( Catel , 1971; Horn ,1988). Η θεωρία για τη ΣΝ αντλεί επιπλέον ερείσµατα από 
τον κλάδο της νευρολογίας και της αρχιτεκτονικής του εγκεφάλου (LeDoux,1989; 
Goleman , 1995).   
 
Σήµερα έχουν επικρατήσει τρία κυρίως µοντέλα  για τη ΣΝ (Spielberger, 2004):  
(α) Το µοντέλο των Salovey-Mayer (1997) το οποίο ορίζει τη ΣΝ ως την ικανότητα 
αντίληψης, κατανόησης και χειρισµού των συναισθηµάτων για την  διευκόλυνση  
(facilitation) της σκέψης.   
(β) Το µοντέλο του Goleman(1995) το οποίο βλέπει τη ΣΝ ως µια σειρά από ικανότητες 
και δεξιότητες που καθοδηγούν την αποτελεσµατική (managerial) συµπεριφορά.  
(γ) Το µοντέλο του Bar-On (1997) το οποίο αποτελεί µια σύζευξη συναισθηµατικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και των ικανοτήτων που επηρεάζουν την  «έξυπνη» 
(intelligent)  συµπεριφορά.  
 
Το πρώτο µοντέλο (Salovey-Mayer,1997) ορίζεται ως µοντέλο δεξιοτήτων απηχεί στις 
απόψεις για τη ΣΝ ως σύνολο δεξιοτήτων (abilities-cognitive abilities) άµεσα 
σχετιζόµενων µε το γνωστικό σύστηµα. Η ΣΝ ορίζεται ως το αποτέλεσµα της 
προσαρµοστικής αλληλεπίδρασης µεταξύ συναισθηµάτων και νόησης και ως εκ τούτου η 
ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει, επεξεργάζεται και χειρίζεται πληροφορίες 
συναισθηµατικής φύσεως. Με βάση το δεδοµένο αυτό η ΣΝ αξιολογείται και µετριέται στη 
βάση αντικειµενικών δοκιµίων µε ορθές και λανθασµένες απαντήσεις.  Τα άλλα µοντέλα 
(Bar-On, 1997; Goleman, 1995) ανήκουν στην κατηγορία των µικτών µοντέλων (mixed 
models) σύµφωνα µε τα οποία η ΣΝ αποτελεί σύνθεση των χαρακτηριστικών (traits) της 
προσωπικότητας-χαρακτήρα του ατόµου και µετριέται µε τεστ αυτοαναφοράς.   
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2. Ορισµοί για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη 
 
Οι ορισµοί για τη ΣΝ ποικίλουν ανάλογα µε τη τοποθέτηση του κάθε θεωρητικού και την 
ένταξη της θεωρίας του στην κατηγορία του µοντέλου  των δεξιοτήτων ή του µικτού 
µοντέλου  για τη ΣΝ. Επιπλέον οι ορισµοί ποικίλουν ανάλογα µε το πώς ο κάθε θεωρητικός 
ορίζει τη σχέση µεταξύ συναισθηµατικής και κοινωνικής νοηµοσύνης. Συγκεκριµένα θα 
µας απασχολήσουν οι ορισµοί που δίνουν οι Salovey & Mayer, ο  Bar-On  και ο  Goleman. 
 
Για τους  Salovey & Mayer η ΣΝ  αποτελεί το σύνολο των δεξιοτήτων οι οποίες 
καθορίζουν τη διακύµανση της ακρίβειας στον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι 
αντιλαµβάνονται και κατανοούν τα συναισθήµατά τους:  
 

«Η ΣΝ παριστά  την  ικανότητα της αντίληψης, εκτίµησης και έκφρασης των 
συναισθηµάτων κατά τρόπο ακριβή και προσαρµοστικό. Η ΣΝ είναι η ικανότητα να 
κατανοείς τα συναισθήµατα και τη γνώση για τα συναισθήµατα, η ικανότητα να 
αποκτάς πρόσβαση και να δηµιουργείς συναισθήµατα όταν αυτά  διευκολύνουν τις 
γνωστικές λειτουργίες και τις  λειτουργίες προσαρµογής, και τέλος  η ικανότητα να   
ρυθµίζεις τα συναισθήµατα στον εαυτό σου και στους άλλους.» (Mayer & Salovey, 
1997, σ.2). 
 

Με άλλα λόγια η ΣΝ αναφέρεται στην ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών 
προερχόµενων από τα συναισθήµατα και η χρησιµοποίηση τους για την καθοδήγηση 
της δράσης σε περιστάσεις που απαιτούν ενεργοποίηση του γνωστικού συστήµατος. 
Στο µοντέλο των Mayer & Salovey  η ΣΝ διακρίνεται σε τέσσερις κλάδους 
(Salovey,Mayer & Caruso, 2002) : (1) Αναγνώριση & Έκφραση των Συναισθηµάτωn (2) 
Αφοµοίωση των Συναισθηµάτων στη Σκέψη- Συναισθηµατική ∆ιαχείριση  της Σκέψης 
(3)Κατανόηση και Ανάλυση των Συναισθηµάτων (4) Συναισθηµατική ∆ιαχείριση 

 
O Reuven Bar-On θεωρεί την κοινωνική ευφυΐα αλληλοσχετιζόµενες γι αυτό και στο 
µοντέλο του τις χειρίζεται ενοποιητικά. ∆ιαχωρίζει τη συναισθηµατική νοηµοσύνη από 
τις γνωστικές δεξιότητες (Bar-On, 1997, σ.14) και ορίζει τη συναισθηµατική –
κοινωνική νοηµοσύνη(ΚΣΝ) 

 «..ως µια διαθεµατική περιοχή  από συσχετιζόµενες συναισθηµατικές και 
κοινωνικές ικανότητες, δεξιότητες και παράγοντες που καθορίζουν πόσο 
αποτελεσµατικά κατανοούµε τον εαυτό µας, εκφραζόµαστε κατανοούµε τους 
άλλους και συσχετιζόµαστε µαζί τους και  ανταποκρινόµαστε στις καθηµερινές 
ανάγκες».  
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Ο Daniel Goleman (1995) ορίζει  την συναισθηµατική νοηµοσύνη  ως µια δεξιότητα-
ικανότητα (competence) η οποία παρέχει στο άτοµο τη δυνατότητα να αναγνωρίζει, 
κατανοεί και χρησιµοποιεί πληροφορίες συναισθηµατικής φύσεως (οι οποίες 
αναφέρονται στον εαυτό του ή στους άλλους)  µε τρόπο ώστε να οδηγείται σε 
αποτελεσµατική ή και εξαιρετική επίδοση.  Γενικά  στον όρο συναισθηµατική 
νοηµοσύνη συµπεριλαµβάνονται σύµφωνα µε τον Goleman η  ικανότητα αυτοελέγχου, 
ο ζήλος, η επιµονή και η ικανότητα του ατόµου να δηµιουργεί κίνητρα 
αυτοπαρώθησης... «...όλες αυτές οι δεξιότητες συνοψίζονται από µια λέξη ίσως κάπως 
«παλιοµοδίτικη»: το χαρακτήρα.» (Goleman, 1995, σ.28).   
 
 
3. Κριτήρια για επιστηµονική τεκµηρίωση του όρου 
 
Μια µορφή ευφυΐας, όπως τη συναισθηµατική νοηµοσύνη, για να µπορεί να θεωρηθεί ως 
ευφυΐα πρέπει να πληροί συγκεκριµένα κριτήρια.  Οι κυρίαρχοι θεωρητικοί της ΣΝ 
παραθέτουν µια σειρά κριτηρίων για να αποδείξουν ότι τα µοντέλα τους αποτελούν 
µοντέλα ευφυΐας. Τα διαφορετικά µοντέλα δοµούνται στη βάση διαφορετικών παραδοχών  
για το τι αποτελεί ευφυΐα. Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας όµως  δεν 
µπορούµε να ισχυριστούµε ότι τα στοιχεία που παρατίθενται ως κριτήρια για το ένα 
µοντέλο  δεν ελέγχονται και ικανοποιούνται από το  άλλο. Γενικά τόσο τα  µικτά µοντέλα 
όσο και το µοντέλο των δεξιοτήτων επιχειρούν να δείξουν συσχετίσεις µε νευρο- 
ενδοκρινικές λειτουργίες και ελέγχουν τη συσχέτιση της ΣΝ µε άλλες µορφές ευφυΐας 
επιχειρώντας να καταδείξουν συγκλίσεις και διαφοροποιήσεις. Επιπλέον, διενεργούνται 
έρευνες και για τις δύο κατηγορίες των µοντέλων  για να δείξουν την αυξητική τάση της 
ΣΝ σε σχέση µε την ηλικία καθώς και έρευνες για να ευρεθεί η σχέση της ΣΝ µε την 
επιτυχία και την ευζωία. Σχεδιάζονται επίσης παρεµβατικά προγράµµατα τόσο µε βάση τα 
µικτά όσο και µε βάση το µοντέλο των δεξιοτήτων για να κατοχυρώσουν την προσθετική 
αξία της ΣΝ για την καλυτέρευση των συνθηκών της ανθρώπινης ζωής. Η µοναδική όµως 
διαφορά που θεωρούµε  παραµένει είναι ακριβώς η έµφαση που αποδίδεται από το µοντέλο 
των δεξιοτήτων στην αλληλεπίδραση συναισθηµάτων  και νόησης  σε αντίθεση µε την 
έµφαση που αποδίδεται από τα µικτά µοντέλα η οποία εστιάζεται στα ξεχωριστά δοµικά  
χαρακτηριστικά (traits) της προσωπικότητας.  Με βάση όµως τους ορισµούς που ο κάθε 
θεωρητικός υιοθετεί για την ευφυΐα δεν µπορούµε να θεωρήσουµε το ένα µοντέλο ως 
καταλληλότερο από το άλλο. Η καταλληλότητα και η αποτελεσµατικότητα του κάθε 
ξεχωριστού µοντέλου γίνεται πιο σαφής µε αναφορά στα όργανα και στους τρόπους 
µέτρησης που το κάθε µοντέλο υιοθετεί.  
 
Μια  ίσως πιο αντικειµενική θέσπιση κριτηρίων για την επιστηµονική τεκµηρίωση ενός 
θεωρητικού µοντέλου προτείνεται από τους Matthews, Zeidner & Roberts (2005). Οι 
θεωρητικοί αυτοί χειριζόµενοι ενοποιητικά τη θεωρία για τη ΣΝ επιχειρούν να την 



Λ. Νεοφύτου & Μ. Κουτσελίνη 
 

9ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 
 

1025 

αξιολογήσουν µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια.  Υποστηρίζουν πως µια θεωρία για να 
µπορεί να εδραιωθεί ως επιστηµονικός κλάδος πρέπει να πληροί τα πιο κάτω κριτήρια:   
 
Α) Εννοιολογική διασαφήνιση: αν δηλαδή υπάρχει συµφωνία στο τρόπο µε τον οποίο οι 
ειδικοί καθορίζουν και περιγράφουν την έννοια. 
Β) Αρχές ψυχοµετρικής τεκµηρίωσης: τα τεστ που µετρούν τη ΣΝ πρέπει να υπόκεινται σε 
έλεγχο για διαπίστωση της  εγκυρότητας και της αξιοπιστίας τους, οµοίως µε οποιοδήποτε 
άλλο ψυχοµετρικό τεστ. 
Γ) Τοποθέτηση εντός της σφαίρας του πεδίου των ατοµικών διαφορών: µε δεδοµένη την 
ύπαρξη άλλων µοντέλων για µέτρηση και περιγραφή δεξιοτήτων και στοιχείων της 
προσωπικότητας είναι αναγκαίος ο σαφής διαχωρισµός του από άλλα θεωρητικά µοντέλα 
ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις. Η καινοτοµία και πρωτοτυπία του µοντέλου πρέπει να 
υποστηρίζεται επαρκώς. 
∆) Συνοχή της ψυχολογικής θεωρίας: Ως παράγοντας που διέπει την ανθρώπινη 
συµπεριφορά πρέπει να µπορεί να παρέχει επαρκή στοιχεία για τη συσχέτιση της µε τη ζωή 
και το ρόλο που διαδραµατίζει στην επιτυχία-αποτυχία  των ανθρώπων. 
Ε) Πρακτική συσχέτιση: Αν η ΣΝ επηρεάζει την προσαρµογή σε συνθήκες της 
πραγµατικότητας πρέπει να συνδέεται µε πρακτικές συνεπαγωγές για την εφαρµογή της 
στο εκπαιδευτικό και  εργασιακό περιβάλλον καθώς και στο πεδίο της κλινικής 
ψυχολογίας. 
 
Με αναφορά στο πρώτο από τα πιο πάνω κριτήρια, µπορούµε να διαπιστώσουµε µια 
δυσκολία στην αξιολόγηση της επιτυχίας του µοντέλου.  Η δυσκολία αυτή έγκειται αφενός 
στους διαφορετικούς ορισµούς που οι  επικρατέστεροι  θεωρητικοί  δίνουν στον όρο και 
στη σχέση του µε του την έννοια της Κοινωνικής Νοηµοσύνης.  Όπως έχει ήδη αναφερθεί 
Ο Bar-On  θεωρεί ότι οι δύο αυτές έννοιες πρέπει να τυγχάνουν ενοποιητικού χειρισµού 
και θεώρησης ενώ  οι Salovey & Mayer θεωρούν τη ΣΝ ως µέρος της κοινωνικής 
νοηµοσύνης. Από την άλλη υπάρχει µια διαφωνία στο πιο µέρος του συστήµατος της 
προσωπικότητας πρέπει να τοποθετηθεί η ΣΝ.  
 
Η διάκριση των µοντέλων σε µικτά και δεξιοτήτων είναι ενδεικτική για την απουσία 
συµφωνίας για τον ορισµό της έννοιας. Πέραν τούτου η  µεθοδολογία για την αποτίµηση 
της ΣΝ  διαφέρει  από µοντέλο σε µοντέλο ανάλογα µε το εάν θεωρείται µικτό ή µοντέλο 
δεξιοτήτων.   
 
Σύµφωνα µε το µικτό µοντέλο η ΣΝ θεωρείται ως στοιχείo που προκύπτει από 
προδιαθέσεις και διακριτά ατοµικά χαρακτηριστικά (traits) που συνθέτουν την 
προσωπικότητα του ατόµου  αλλά και την ικανότητά του να προσαρµόζεται και να 
χειρίζεται καταστάσεις της ζωής. Αποτελείται τόσο από στοιχεία από το πεδίο της 
προσωπικότητας (εµπάθεια, αυθορµητισµός,  θετική αυτοβεβαίωση-assertiveness) όσο και 
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από στοιχεία της κοινωνικής (Thorndike, 1920) και προσωπικής (Gardner, 1983) ευφυΐας. 
Η ΣΝ ως µικτό µοντέλο αξιολογείται µε ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς  που 
προσοµοιάζουν τα test µέτρησης της προσωπικότητας. Στο µοντέλο αυτό εντάσσονται 
θεωρητικοί όπως τον Bar-On (όργανο µέτρησης το EQ-I) και τους Goleman, Boyatzis &  
Hay/McBer (όργανο µέτρησης το ECI). Επίσης µπορούµε να εντάξουµε και τον Schutte 
(SSRI-Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden, & Dornheim, 1998). Με 
δεδοµένο το ότι τα µικτά µοντέλα περιλαµβάνουν ένα αρκετά ευρύ φάσµα προσωπικών 
χαρακτηριστικών έχουν συχνά επικριθεί ότι διαπλέκονται µε  άλλα τεστ που µετρούν 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας µε αποτέλεσµα να παρατηρείται µια 
αλληλοεπικάλυψη µεταξύ των περιοχών µέτρησης των οργάνων αυτών.  
 
Στο µοντέλο των δεξιοτήτων- ή γνωστικό συναισθηµατικό µοντέλο-  η ΣΝ ορίζεται ως το 
αποτέλεσµα της προσαρµοστικής αλληλεπίδρασης µεταξύ συναισθηµάτων και νόησης και 
ως εκ τούτου η ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει, επεξεργάζεται και χειρίζεται 
πληροφορίες συναισθηµατικής φύσεως. Με βάση το δεδοµένο αυτό η ΣΝ αξιολογείται και 
µετριέται στη βάση αντικειµενικών δοκιµίων µε ορθές και λανθασµένες απαντήσεις.   
Εκπρόσωποι αυτού του µοντέλο είναι οι Salovey, Mayer και Caruso οι οποίοι έχουν 
αναπτύξει όργανα µέτρησης όπως το MEIS  και το διάδοχό του, το MSCEIT. 
 
Σειρά ερευνών (Petrides& Furnham, 2000; Bar-On, 2005) έχουν δείξει ότι τα δύο µοντέλα 
(δεξιοτήτων και µικτά)  παρουσιάζουν αδύνατες συσχετίσεις γι αυτό και πρέπει να 
θεωρούνται ως διακριτά. Το στοιχείο αυτό αποτελεί πλήγµα στην όλη προσπάθεια για 
ουσιαστική εδραίωση της έννοιας της ΣΝ στην επιστηµονική κοινότητα. Πέραν τούτου 
υπάρχουν αρκετές αµφιβολίες αναφορικά µε την  τοποθέτηση της θεωρίας εντός της 
σφαίρας της θεωρίας των ατοµικών διαφορών καθότι διαπιστώνονται µεν συσχετίσεις αλλά 
παράλληλα και  αρκετές επικαλύψεις µε άλλα όργανα µέτρησης πτυχών της 
προσωπικότητας.  
 
Οι δηµιουργοί των οργάνων κατά γενική οµολογία παραθέτουν στοιχεία αναφορικά µε την  
συνοχή της θεωρίας τους και ικανοποιητικά στοιχεία γύρω από την εγκυρότητα 
συσχετιζόµενη µε κριτήρια όπως την επιτυχία στη ζωή, τις σπουδές  και την εργασία.  
Αναφέρουν επίσης τρόπους µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί µια σύζευξη της θεωρίας 
µε την πρακτική. Τα στοιχεία αυτά όµως εξακολουθούν να  προκαλούν συζητήσεις οι 
οποίες είτε υπερθεµατίζουν είτε αµφισβητούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται.  
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4. Λαϊκή ψυχολογία η επιστηµονικό πεδίο; 
 
Με αναφορά στα κριτήρια που έθεσαν οι Matthews, Zeidner & Roberts (2005) για την 
καταλληλότητα µιας θεωρίας ώστε να µπορεί να χαρακτηρισθεί ως επιστηµονικό πεδίο 
µπορούµε να οδηγηθούµε στο συµπέρασµα ότι η θεωρία για τη ΣΝ απέχει ακόµη από την 
καθιέρωση  και  καθολική αποδοχή της στην επιστηµονική κοινότητα.  Παρά το γεγονός 
ότι η έρευνα και πληροφόρηση γύρω από την έννοια συνεχώς αυξάνεται παραµένουν 
ακόµη θολά και αδιευκρίνιστα αρκετά στοιχεία. Η ασάφεια αυτή  έχει δηµιουργήσει   έναν 
«πόλεµο στατιστικής» µεταξύ των  υποστηρικτών και πολέµιων  της θεωρίας  που πολλές 
φορές δηµιουργεί σύγχυση στον αναγνώστη. Συχνά  παρατηρούµε (αν όχι διαφορετική 
ερµηνεία) διαφορετική απόδοση έµφασης στον τρόπο παρουσίασης των   στοιχείων που 
προκύπτουν από τις έρευνες. Σε γενικές γραµµές τα όργανα αποτίµησης της ΣΝ 
παρουσιάζουν ικανοποιητική αξιοπιστία, δεδοµένης όµως της απουσίας εννοιολογικής 
συναίνεσης δεν υπάρχει αξιοπιστία για την ίδια την εννοιολογική κατασκευή την οποία 
πρεσβεύουν. 
 
Η έννοια της ΣΝ δεν έχει ακόµη επαρκώς διευκρινιστεί ούτε η σχέση της µεταξύ άλλων 
θεωριών γύρω από την ανθρώπινη νοηµοσύνη είναι ξεκάθαρη. Παρά το γεγονός ότι 
γίνονται προσπάθειες εύρεσης της συσχέτισης ή διαφοροποίησης της ΣΝ µε άλλες πτυχές 
της νοηµοσύνης (κοινωνική, γενική, πρακτική, κοκ)  ή της προσωπικότητας (Big Five)  
εντούτοις η ερευνητική τεκµηρίωση παρέχει συνήθως οριακά αποτελέσµατα στο εάν και 
κατά πόσο η ΣΝ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ξεχωριστή /αυτόνοµη έννοια µε την οποία 
µπορούν να εξηγηθούν κάποια στοιχεία της ανθρώπινης νοητικής ικανότητας ή 
προσωπικότητας. Πολλαπλά αποτελέσµατα προκύπτουν τα οποία παρουσιάζουν 
διαφορετικές συσχετίσεις, επικαλύψεις και διαφορετική προσθετική αξία (συνήθως µικρή) 
για κάθε ξεχωριστό όργανο µέτρησης της ΣΝ. Έρευνες για τη σχέση  µεταξύ των οργάνων 
αυτών σπανίζουν. Η διαφορά µεταξύ του µικτού  µοντέλου και του µοντέλου των 
δεξιοτήτων για  τη  ΣΝ  εξακολουθεί να παραµένει αγεφύρωτη επαναδιατυπώνοντας το 
συµπέρασµα των Petrides & Furnham(2000)  ότι τα δύο αυτά µοντέλα µετρούν κάτι το 
διαφορετικό. 
 
Η έρευνα γύρω από τη σχέση  της ΣΝ και της ζωής παρουσιάζει αρκετά θετικά 
αποτελέσµατα στα οποία η υψηλή ΣΝ συνδέεται  µε την προσαρµοστικότητα, την  καλή 
ποιότητα στη ζωή , την ευτυχία και την αποτελεσµατικότητα στην εργασία. Εντούτοις,  
σύµφωνα µε τους Matthews, Zeidner & Roberts (2000, 2001, 2005),δεν υπάρχουν  ακριβείς 
ερµηνείες του πως πτυχές της ΣΝ βοηθούν το άτοµο στην επιτυχία και προσαρµογή στο 
κοινωνικό περιβάλλον ούτε και τι συµβαίνει  εάν κάποια χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας του ατόµου που απέβησαν βοηθητικά σε ένα είδος περιβάλλοντος 
αποβούν αρνητικά σε ένα άλλο.  Επιπλέον, είναι αναµενόµενο ότι τα άτοµα µε υψηλό 
δείκτη ΣΝ θα είναι πιο ευαίσθητα και κατά συνέπεια πιο ευάλωτα τόσο σε αρνητικές όσο 
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και σε θετικές διαθέσεις πράγµα που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η υψηλή ΣΝ δεν οδηγεί 
πάντα σε θετικά αποτελέσµατα.  
 
Πέραν τούτου, η θεωρία της ΣΝ παρά το γεγονός ότι παρέχει τεκµήρια σε επίπεδο 
νευρολογίας και εγκεφαλικής αρχιτεκτονικής δεν παρέχει επαρκείς επεξηγήσεις στη βάση 
των ατοµικών διαφορών για το πώς  και γιατί  παρουσιάζονται διαφορές συναισθηµατικού 
χειρισµού του γνωστικού συστήµατος.  
 
Η θεωρία έχει ήδη ξεκινήσει να παράγει δείγµατα διαχρονικών ερευνών που αξιολογούν τη 
ΣΝ κατά µήκος της ηλικίας παρουσιάζοντας µια αυξητική τάση. Τα αποτελέσµατα αυτά 
είναι βέβαια περιορισµένα και δεν αφορούν όλα τα όργανα. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται 
στην περιοχή αυτή όπως και στην περιοχή της σύγκρισης δειγµάτων από διαφορετικά 
πολιτισµικά συγκείµενα.  
 
Πρακτικές εφαρµογές και χρήσης της ΣΝ έχουν επιχειρηθεί τόσο στον τοµέα των 
επιχειρήσεων όσο και στην εκπαίδευση. Στον πρώτο τοµέα υπάρχει µια δεξαµενή 
αποτελεσµάτων που συνηγορούν στην αξία του µοντέλου. Τα αποτελέσµατα όµως αυτά 
παραµένουν κυρίως σε µορφή ανέκδοτων αναφορών και δεν έχουν κυκλοφορήσει ευρέως 
ώστε να αποτελέσουν αντικείµενο κριτικής και αναστοχασµού στην ακαδηµαϊκή 
κοινότητα. Στον τοµέα της εκπαίδευσης υπάρχει και πάλι µια πληθώρα προγραµµάτων τα 
οποία θεωρούνται ότι εντάσσονται στο µοντέλο της ΣΝ. Τα πλείστα όµως  από τα 
προγράµµατα αυτά δεν έχουν δοµηθεί στη βάση µοντέλων της ΣΝ αλλά για κάποιους 
άλλους παρεµφερείς σκοπούς(αγωγή υγείας, κοινωνικές δεξιότητες, διαχείριση του θυµού)  
ούτε και έχει αποτιµηθεί κατά τρόπο έγκυρο η άξια τους. Οι θεωρητικοί της ΣΝ σε πολλές 
περιπτώσεις  έσπευσαν να εναγκαλιστούν  τέτοια προγράµµατα κατατάσσοντας τα 
αυθαίρετα και ετεροχρονισµένα  ως εκπαιδευτικές εφαρµογές για τη ΣΝ. 
 
Είναι όµως τελικά η ΣΝ επιστηµονικό πεδίο ή ακόµη παραµένει  λαϊκή ψυχολογία; Στην 
ερώτηση αυτή θα απαντήσουµε κατηγορηµατικά ναι. Η ΣΝ αποτελεί πλέον επιστηµονικό 
κλάδο καθότι παρά την κριτική που υφίσταται έχει αφενός αποτελέσει έναυσµα για 
συζήτηση µεταξύ ακαδηµαϊκών και αφετέρου  χρησιµοποιεί  την επιστηµονική  ερευνητική 
µεθοδολογία. Μέσω αυτής της διττής διαδικασίας το εννοιολογικό αυτό κατασκεύασµα 
φιλτράρεται και αποκρυσταλλώνεται µέχρι να αποκτήσει την τελική του µορφή. Ας 
θεωρήσουµε λοιπόν την ΣΝ ως µια επιστηµονική µεν έννοια η οποία βρίσκεται ακόµη στη 
διαδικασία της δηµιουργίας της. Με βάση το συµπέρασµα αυτό διατηρούµε ακόµη την 
επιφύλαξη των Kaufman & Kaufman(2001) ότι η θεωρία δεν έχει ακόµη ωριµάσει αρκετά 
για την εφαρµογή της για κλινικούς, εργασιακούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συνεπώς η 
χρήση της πρέπει να γίνεται µε φειδώ και κάθε βήµα να σχεδιάζεται προσεκτικά πριν 
προβαίνουµε σε µεγαλόστοµες διακηρύξεις περί αποτελεσµατικότητας της. 
 



Λ. Νεοφύτου & Μ. Κουτσελίνη 
 

9ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 
 

1029 

 
  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Appelbaum, S. A. (1973). Psychological mindedness: Word, concept, and essence. 
International Journal of Psycho-Analysis, 54, 35-46. 

Bar-On, R. (1988). The development of a concept of psychological well-being. Unpublished 
doctoral, Rhodes University, South Africa. Cited in Bar-On, R. (2005). The Bar-On 
model of emotional-social intelligence.  

Bar-On, R. (1997). The Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical manual. Toronto, 
Canada: Multi-Health Systems, Inc. 

Bar-On, R. (2005). The Bar-On model of emotional-social intelligence. In P. Fernández-
Berrocal and N. Extremera (Guest Editors), Special Issue on Emotional Intelligence. 
Psicothema, 17.  Retrieved August 20, from 
http://www.eiconsortium.org/research/baron_model_of_emotional_social_intelligence.
pdf 

Boyatzis, R. E., & Sala, F. (2004). The Emotional Competency Inventory (ECI). In Glenn 
Geher (Ed.), Measuring emotional intelligence: Common ground and controversy. 
Hauppauge, NY: Nova Science Publishers. Retrieved August 8, 2005 from 
http://www.eiconsortium.org/research/Assessing_Emotional_Intelligence_Competencie
s.pdf 

Cattell, R. B. (1971). Abilities: Their structure, growth, and measurement. Boston: Houghton 
Mifflin. 

Cherniss, C.  (2000). Emotional intelligence: What it is and why it matters. Paper presented at 
the annual meeting of the society for industrial and organizational psychology, New 
Orleans, LA. Retrieved August 8 from www.eiconsortium.org  

Ciarrochi, J.V.&  Chan, A. Y.C& Caputi, P.(2000).A critical evaluation of the emotional 
intelligence construct. Personality and Individual Differences, 28. 539-561 

Cooper, R. K., & Sawaf, A. (1997). Executive EQ: Emotional intelligence in leadership and 
organizations. New York: Putnam. 

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1985). The NEO personality inventory manual. Odesa, Fl: 
Psychological Assessment Resources. 

Cronbach, L.J. (1960). Essentials of psychological testing (2nd ed.). New York: Harper & 
Row. 



Συναισθηµατική Νοηµοσύνη 

9ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 
 

1030 

Detterman, D. K. (1986)Human intelligence is a complex system of separate processes. In R.J 
Sternberg &D.K. Detterman (Eds.), What is intelligence? Contemporary viewpoints on 
its nature and definition (pp.57-61). Norwood, NJ: Ablex. 

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

Gibbs, N. (1995, October 2). The EQ factor. Time, 60–68. 

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. Why it can matter more than iQ. New York: 
Bantam Books 

Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam. 

Guilford, J.P. (1967). The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill. 

Hay/McBer. (1996). Generic Competency Dictionary. Boston: Hay/McBer. 

Horn, J. L. (1988). Thinking about human abilities. In J. R. Nesselroade & R. B. Cattell 
(Eds.), Handbook of multivariate experimental psychology (2nd ed., pp. 45–685). New 
York: Plenum 

Hunter, J. E., & Hunter, R.F.(1984). Validity and utility of alternative predictors of job 
performance. Psychological Bulletin, 76(1), 72-93. 

Kaufman, A.  & Kaufman, J. (2001). Emotional intelligence as an aspect of general 
intelligence: What would David Wechsler say? Emotion, 1 (3), 258-264. 

Lane, R. D., & Schwartz, G. E. (1987). Levels of emotional awareness. A cognitive 
developmental theory and its application to psychopathology. American Journal of 
Psychiatry, 144, 133-143. 

LeDoux, J. E. (1989). Cognitive-emotional interactions in the brain. Cognition and Emotion, 
3, 267-389. 

Matarazzo, J.D. (1972). Wechsler’s measurement and appraisal of adult intelligence (5th 
ed.). New York: Oxford University Press. 

Matthews, G.  Zeidner, M., & Roberts, R. (2005). Emotional Intelligence. An elusive ability? 
In Wilhem, O. & Randal., E. (eds). Handbook of understanding and measuring 
intelligence. USA: Sage Publications.  

Mayer J., Caruso D., Salovey P. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards 
for an intelligence.Intelligence,27,267-298. 

Mayer J., Salovey P., Caruso D. (2000). Models of emotional intelligence. In R.J. Sternberg 
(Ed.)Handbook of Human Intelligence. (pp.396-420). New York: Cambridge University 
Press. 

Mayer, J. D., & Geher, G. (1996). Emotional intelligence and the identification of emotion. 
Intelligence, 22, 89-113. 



Λ. Νεοφύτου & Μ. Κουτσελίνη 
 

9ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 
 

1031 

Mayer, J.D., & Salovey, P. (1995). Emotional intelligence and the construction and regulation 
of feelings. Applied and Preventive Psychology, 4, 197-208. 

Παπαναστασίου, Κ. & Παπαναστασίου, Ε. (2005). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. 
Λευκωσία. 

Petrides, K. V., & Furnham, A. (2000). On the dimensional structure of emotional emotional 
intelligence. San Francisco: Jossey-Bass. 

Ree, M.J., & Earles, J.A. (1992). Intelligence is the best predictor of job performance. 
Current Directions in Psychological Science, 1, 86-89. 

Roberts, R., Zeidner, M. & Matthews, G. (2001). Does emotional intelligence meet traditional 
standards for an intelligence? Some new data and conclusions. Emotion,1(3), 196–231 

Saklofkse, D.H., Austin, E.J., & Minski, P.S. (2003). Factor structure and validity of a trait 
emotional intelligence measure. Personality and individual differences, 34. 707-721. 

Sala, F. (2002). Emotional Competence inventory (ECI).Technical manual.  Retrieved  
September 4, 2005, from  Hay Group web site 
http://www.eiconsortium.org/research/ECI_Tech_Manual.pdf 

Salovey, P. Brackett, M.A. & Mayer, J. D (2004). Emotional intelligence. Key readings on 
the Mayer and Salovey model. New York: Dude Publishing. 

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and 
Personality, 9, 185–211. 

Salovey,,P. Mayer, J.D., & Caruso, D. (2002). The positive psychology of emotional 
intelligence. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Eds.).The handbook of positive psychology 
(pp.159-171). New York: Oxford University Press. 

Mayer, J.D. & Salovey, P. (1997).  What is emotional intelligence? In P. Salovey & Sluyter, 
D. (Eds.) Emotional development and emotional intelligence: Educational implications 
(pp.3-31). New York: Perseus Book Group. 

Schutte, N., Malouff, J., Hall, L., Haggerty, D., Cooper, J., Golden, C., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality 
and Individual Differences, 25, 167-177 

Science Curriculum, Stone-McCown 

Sifneos, P. E. (1967). Clinical observations on some patients suffering from a variety of 
psychosomatic diseases. Acta Medicina Psychosomatica, 21, 133-136. 

Spielberger, C. (Ed.) (2004). Encyclopedia of Applied Psychology. Academic Press. 

Sternberg, R. J. (1996). Successful intelligence: How practical and creative intelligence 
determine success in life. New York: Simon and Shuster 



Συναισθηµατική Νοηµοσύνη 

9ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 
 

1032 

Stone-McCown, K., Jensen, A. L., Freedman, J. M., & Rideout, M. C. (1998). Self science: 
The emotional intelligence curriculum. San Mateo, CA: Six Seconds. 

Thorndike, E.L. (1920). Intelligence and its uses. Harper’s Magazine. 140, 227-235. 

 


