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ΠερίληψηΗ παρούσα έρευνα αποσκοπεί να διερευνήσει αν και κατά πόσο ησυμμετοχή στο θεσμό των Σχολών Γονέων επιφέρει βελτίωση στη συναι-σθηματική νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση των γονέων που τις παρακο-λουθούν. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο χρονικές περιόδους,κατά την έναρξη και κατά τη λήξη του προγράμματος, στο ίδιο δείγμαπληθυσμού με σκοπό να δημιουργηθούν εξαρτημένα ή συσχετιζόμενα κατάζεύγη δείγματα (paired-samples). Ως εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν η σύ-ντομη εκδοχή του Trait Emotional Intelligence Test (TEI-Que-SF) τωνPetrides και Furnham (2006) και η διάσταση «ανάληψη της προοπτικήςτου άλλου» της Κλίμακας Διαπροσωπικής Ανταπόκρισης του Davis (1980).Τα αποτελέσματα φανέρωσαν βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνηςκαι της ενσυναίσθησης των συμμετεχόντων ως αποτέλεσμα της παρακο-λούθησης του προγράμματος στις Σχολές Γονέων. Ενδιαφέρον προκαλεί τοότι δε βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στα έτη παρακολούθησης του θεσμούκαι τη συναισθηματική νοημοσύνη. Τέλος, η παρούσα έρευνα συμφωνεί μετο συμπέρασμα των Schutte et al. (2001) περί θετικής συσχέτισης ανάμεσαστη συναισθηματική νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση.
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ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥ. – ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ Μ.106 AbstractThe aim of the present study is to explore if parents’ participation inthe program “School of Parents” can enhance their level of emotional intel-ligence and empathy. Measures were taken twice, first at the beginning andthen at the end of the program, in the same sample of population, so thatpaired-samples are formed. The research tools used were (a) the shortform of Petrides and Furnham’s (2006) Trait Emotional Intelligence Ques-tionnaire (TEI-Que-SF) and (b) the part of Davis’s (1980) Interpersonal Re-activity Index addressed to “perspective taking”. According to the results,the parents who attended the School of Parents show improved levels ofemotional intelligence and empathy. No correlation was found betweenemotional intelligence and the years of attendance in the School of Parents,a finding which is particularly interesting. Finally, the results about the cor-relation between emotional intelligence and empathy are consistent withwhat was found in the Schutte et al. (2001) research.
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Εισαγωγή
Συναισθηματική ΝοημοσύνηΗ συναιαθηματική νοημοσύνη έχει αναδειχτεί τα τελευταία περίπου20 χρόνια σε ένα πεδίο εξαιρετικού ενδιαφέροντος τόσο για τον επιστημο-νικό κόσμο, όσο και για το ευρύ κοινό. Το αυξανόμενο αυτό ενδιαφέρον ο-φείλεται, κατά κύριο λόγο, στην έκδοση των βιβλίων του Daniel Goleman(1995, 1998). Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται (Πλατσίδου, 2004), οι ρίζες τηςσυναισθηματικής νοημοσύνης μπορούν να εντοπιστούν σε παλιότερες θε-ωρητικές απόψεις, όπως η κοινωνική νοημοσύνη του Thorndike (1920),αλλά και η διαπροσωπική και ενδοπροσωπική νοημοσύνη του μοντέλουτου Gardner (1983) για την πολλαπλή νοημοσύνη. Οι Mayer και Salovey(1993, σ. 433) ορίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως «μια μορφή κοι-νωνικής νοημοσύνης, η οποία περιλαμβάνει την ικανότητα να κατανοεί
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κανείς τα συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και των άλλων ανθρώπων,να κάνει λεπτές διακρίσεις ανάμεσα στα διάφορα συναισθήματα, και ναχρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθοδηγεί αναλόγως τιςσκέψεις και τις πράξεις του».Σήμερα μπορεί να βρει κανείς στη βιβλιογραφία πολλά θεωρητικά μο-ντέλα που έχουν ως στόχο να περιγράψουν αλλά και να μετρήσουν τη συ-ναισθηματική νοημοσύνη. Οι Mayer, Salovey και Caruso (2000a) κατηγο-ριοποιούν τα διάφορα αυτά μοντέλα σε δύο ομάδες: τα μοντέλα ικανότη-τας και τα μικτά μοντέλα. Τα μοντέλα ικανότητας ερμηνεύουν τη συναι-σθηματική νοημοσύνη ως μια ικανότητα του νου που έχει αντιστοιχίες μετα άλλα είδη νοημοσύνης, τα οποία αναφέρονται στις γνωστικές ικανότη-τες. Οι Mayer, Salovey και Caruso (2000a) εντάσσουν το δικό τους μοντέλοσε αυτή την κατηγορία. Από την άλλη, τα μικτά μοντέλα ορίζουν τη συναι-σθηματική νοημοσύνη ως ένα συνδυασμό των ικανοτήτων προσαρμογήςτου ατόμου και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του. Στα μικτάμοντέλα ανήκουν τα μοντέλα του Bar-On (1997), του Goleman (1995,1998) και των Petrides & Furnham (2001). Οι Mayer, Salovey και Caruso(2008) τα ονόμασαν μικτά γιατί, όπως υποστηρίζουν, δεν περιλαμβάνουνμόνο ιδιότητες σχετικές με τα συναισθήματα, όπως η συναισθηματική αυ-τοενημερότητα και η ενσυναίσθηση, αλλά και άλλες μη άμεσα σχετικές ι-κανότητες, όπως η αυτοεκτίμηση, η προσαρμοστικότητα και οι κοινωνικέςδεξιότητες.Σε κάθε περίπτωση, οι θεωρητικοί των μοντέλων συναισθηματικήςνοημοσύνης ενδιαφέρθηκαν, πέρα από την περιγραφή της δομής της, καιγια τη μέτρηση της, κατασκευάζοντας σχετικές κλίμακες και ερωτηματο-λόγια. Έτσι, οι υποστηρικτές των μικτών μοντέλων κατασκεύασαν ερωτη-ματολόγια αυτοαναφορών, τα οποία περιέχουν μια σειρά προτάσεων-δηλώσεων που εξετάζουν ικανότητες, προδιαθέσεις και χαρακτηριστικάκαι για τις οποίες το άτομο πρέπει να εκφράσει το βαθμό συμφωνίας ήδιαφωνίας του ως προς το τι ισχύει για τον/την ίδιο/α. Από την άλλη, η α-
ντικειμενική μέτρηση ικανοτήτων χρησιμοποιείται ως τρόπος μέτρησης τηςσυναισθηματικής νοημοσύνης από τα μοντέλα ικανότητας. Πρόκειται γιατεστ που περιέχουν προβλήματα και ερωτήσεις, τα οποία όμως έχουν μόνομία σωστή λύση ή απάντηση. Το άτομο βαθμολογείται σε αυτή την περί-πτωση κατά αναλογία των τεστ που μετράνε γνωστικές ικανότητες, δηλα-δή με βάση αντικειμενικά, προκαθορισμένα κριτήρια (βλ. Πλατσίδου,
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2010).Πέρα από τους θεωρητικούς διαξιφισμούς γύρω από τη δομή και τημέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, τα τελευταία χρόνια συνεχώςαυξάνονται τα διάφορα προγράμματα παρέμβασης, τα οποία επιδιώκουννα αναπτύξουν στους συμμετέχοντες διάφορες πλευρές της συναισθημα-τικής νοημοσύνης. Οι λόγοι για αυτό το φαινόμενο είναι κατά βάση δύο.Κατά πρώτον, σύμφωνα με μελέτες, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ε-ξελίξιμη τουλάχιστον μέχρι την πέμπτη δεκαετία της ζωής (Bar-On, 2000.Mayer, Salovey & Caruso, 2000a). Αυτό σημαίνει ότι η συναισθηματικήνοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί είτε λόγω νέων εμπειριών, είτε μέσω εκ-παίδευσης (Goleman, 1998. Zeidner, Matthews, Roberts & MacCann, 2003).Κατά δεύτερον, σύμφωνα με διάφορες έρευνες, η υψηλή συναισθημα-τική νοημοσύνη έχει βρεθεί ότι σχετίζεται θετικά με παράγοντες όπως οικαλές διαπροσωπικές σχέσεις, η καλή σωματική και ψυχική υγεία (Austin,Saklofske & Egan, 2005), η επιτυχία στην εργασία (Elfenbein, Foo, White,Tan & Aik, 2007. Lopes, Côté, Grewal, Kadis, Gall και Salovey, 2006) και ηεπιτυχία στην εκπαίδευση (Song, Huang, Peng, Law, Wongd & Chen, 2010),αλλά και η ενσυνάισθηση. Μεγάλο ενδαφέρον, ειδικά για τις ανάγκες τηςπαρούσας εργασίας, παρουσιάζει η έρευνα των Schutte, Malouff, Bobik,Coston, Greeson, Jedlicka, Rhodes & Wendorf (2001) για το ρόλο της συ-ναισθηματικής νοημοσύνης στις διαπροσωπικές σχέσεις. Σύμφωνα με ταευρήματά τους, τα άτομα που έχουν υψηλή αντιλαμβανόμενη συναισθη-ματική νοημοσύνη επιδεικνύουν μεγαλύτερη αυτοπαρακολούθηση στιςδιαπροσωπικές τους σχέσεις και μεγαλύτερη γνωστική ενσυναίσθηση(perspective taking), σύμφωνα με το μοντέλο ενσυναίσθησης του Davis(1980). Η γνωστική ενσυναίσθηση, ή αλλιώς «ανάληψη της προοπτικήςτου άλλου», ορίζεται ως η γνωστική ικανότητα που έχει το άτομο να βλέ-πει τα πράγματα από την άποψη των άλλων χωρίς απαραιτήτως να έχειοποιαδήποτε συναισθηματική συμμετοχή. Οι Schutte et al. (2001) βρήκανότι οι συμμετέχοντες που είχαν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη βαθμο-λογήθηκαν  υψηλά, μόνο στην κλίμακα της γνωστικής ενσυναίσθησης (r=,35, n=23, p< ,045) από τις τέσσερις διαστάσεις της ενσυναίσθησης που ε-ξετάστηκαν.Είναι γεγονός πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η συναισθηματικήνοημοσύνη, από τη μια, μπορεί να διδαχτεί και, από την άλλη, σχετίζεται μεεπιτυχίες στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, παρά τις αντιρρήσεις
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που κάποιοι διατυπώνουν (βλ. Πλατσίδου, 2010). Οι ισχυρισμοί αυτοί έ-χουν συντελέσει στη δημιουργία διαφόρων προγραμμάτων με στόχο τηβελτίωσή της, ώστε οι συμμετέχοντες σε αυτά να καρπωθούν τα οφέλητης. Τα προγράμματα αυτά συνήθως πραγματοποιούνται σε εργασιακούςχώρους και στην εκπαίδευση, τυπική και άτυπη. Ένα παράδειγμα προ-γράμματος για τη βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης στα πλαίσιατης άτυπης εκπαίδευσης είναι οι Σχολές Γονέων.
Σχολές ΓονέωνΣτη Σχολή Γονέων διενεργείται στην ουσία ομαδική συμβουλευτικήγονέων με στόχο κυρίως την πρόληψη, την ενημέρωση των γονέων και τηνπροετοιμασία τους για δια βίου ανάπτυξη και αυτογνωσία (Μπεχράκη,2002). Στόχος των Σχολών Γονέων είναι η συστηματική ενημέρωση καιεκπαίδευση των γονέων σε θέματα που αφορούν: (α) στη βελτίωση της ε-πικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και της επικοινωνίας τωνγονέων με το σχολείο, (β) στη βελτίωση των γνώσεων των γονέων σχετικάμε τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σεκάθε στάδιο ανάπτυξής τους, (γ) στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιο-τήτων των γονέων, όπως αυτές της ενσυναίσθησης, με σκοπό την καλύτε-ρη επικοινωνία γονέα-παιδιού και την αντιμετώπιση δύσκολων καταστά-σεων και συμπεριφορών των παιδιών και, τέλος, (δ) στη βελτίωση τωνγνώσεων των γονέων ως προς κάποια ειδικά θέματα (π.χ., μαθησιακές δυ-σκολίες, σεξουαλική διαπαιδαγώγιση, εξαρτησιογόνες ουσίες, διαζύγιο).Στον ελλαδικό χώρο, οι Σχολές Γονέων είναι ένας όρος που χρησιμο-ποιήθηκε για πρώτη φορά από τη Μαρία Χουρδάκη το 1962 σε μια διάλεξητης στη XEN Αθηνών (Χουρδάκη, 1995). Σήμερα, και μετά την θέσπιση τουσχετικού νόμου 2621/21/6/1998, έχει δοθεί η έγκριση σε δήμους, συλλό-γους, σωματεία και γενικότερα φορείς που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτη-ση σε αντίστοιχες επιτροπές που είναι υπεύθυνες για την οργάνωση καιτην προώθηση των Σχολών Γονέων και έτσι να αρχίσει η λειτουργία τους.Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.)του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αξίζει α-ναφοράς γιατί είναι ο φορέας που οργανώνει σε πανελλήνια κλίμακα Σχο-λές Γονέων.Όσον αφορά στη λειτουργία των Σχολών Γονέων, η κάθε ομάδα απο-
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τελείται συνήθως από 10-15 γονείς, οι οποίοι συγκεντρώνονται σε συμ-φωνημένο από την αρχή χρόνο και προκαθορισμένο χώρο, με συχνότηταμία συνάντηση ανά εβδομάδα για 1 ώρα και 30 λεπτά ή 2 ώρες (Μπεχράκη,2002). Ο αριθμός των συναντήσεων ποικίλει από 8 ως 25, ανάλογα με τηδομή που διοργανώνει κάθε φορά τη Σχολή Γονέων. Τον συντονισμό τωνΣχολών Γονέων αναλαμβάνουν κυρίως ψυχολόγοι, αλλά και κοινωνικοίλειτουργοί ή κοινωνιολόγοι. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στις ΣχολέςΓονέων είναι η βιωματική μέθοδος. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η οποίαβασίζεται στο έργο του Dewey (1938) και αργότερα του Kolb (1984), η με-τάδοση της γνώσης γίνεται με την ενεργητική εμπλοκή του συμμετέχονταστη μαθησιακή διαδικασία. Στις βιωματικές τεχνικές και ασκήσεις περι-λαμβάνονται τα παιχνίδια ρόλων, οι μελέτες περίπτωσης, οι συζητήσεις σεδυάδες, σε μικρές ομάδες ή σε ολόκληρη την ομάδα, η δραματοποίηση, ο ε-λεύθερος συνειρμός και διάφορες άλλες ασκήσεις προσομοίωσης της οικο-γένειας και των μορφών επικοινωνίας και διαπαιδαγώγισης.Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει είναι αν και κατά πόσο οι ΣχολέςΓονέων επιτυγχάνουν τους στόχους τους και πιο συγκεκριμένα αν υπάρχειβελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης των γονέων που συμμετέχουνσε αυτές. Η αναζήτηση ερευνών αξιολόγησης του έργου που συντελείταιστις Σχολές Γονέων κατέληξε σε μόνο δύο έρευνες. Η πρώτη πραγματο-ποιήθηκε στις Σχολές Γονέων του Δήμου Περάματος στον Πειραιά. Οι γο-νείς που τις παρακολούθησαν, απαντώντας σε ερωτηματολόγια αυτοανα-φορών, εντόπισαν διαφοροποιήσεις στους εαυτούς τους από τη συμμετο-χή τους στις Σχολές Γονέων σε επίπεδο ατομικό, συντροφικό και γονεϊκό(Μπεχράκη, 2002). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκανείναι φανερή η βελτίωση της συναισθηματικής τους νοημοσύνης και συ-γκεκριμένα σε διαστάσεις όπως η διαχείριση του άγχους, η αισιοδοξία, ηαυτοεκτίμηση, η προσαρμοστικότητα, η ενσυναίσθηση, η συναισθηματικήέκφραση και η διαχείριση του συναισθήματος. Η δεύτερη σχετική έρευνα(Γιούργη & Παππά, 2007) πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Πανελλή-νιου Συνδέσμου Σχολών Γονέων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής, οιΣχολές Γονέων συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του τύπου τουγονέα ως συναισθηματικού μέντορα κατά το μοντέλο του Gottman και τωνσυνεργατών του (1997) για τους τρόπους διαπαιδαγώγησης. Η υιοθέτησηαυτού του τύπου διαπαιδαγώγησης καθιστά τον γονέα περισσότερο απο-τελεσματικό, τόσο για τη δημιουργία καλύτερης επικοινωνίας με το παιδί
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του, όσο και γενικότερα για την καλλιέργεια καλύτερων οικογενειακώνσχέσεων.Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να εμπλουτίσει το πεδίο της μελέτης τηςσυναισθηματικής νοημοσύνης και να ενισχύσει την έρευνα για την αξιολό-γηση του έργου των Σχολών Γονέων. Ειδικότερα, στόχος της είναι η αξιο-λόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης των γο-νέων στην αρχή και το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος που παρα-κολουθούν στα πλαίσια των Σχολών Γονέων. Τα ερευνητικά ερωτήματα έ-χουν ως εξής: (α) Υπάρχει βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης τωνγονέων λόγω της συμμετοχής τους στις Σχολές Γονέων; (β) Υπάρχουν ατο-μικές διαφορές ως προς τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ενσυναί-σθηση; (γ) Επιβεβαιώνεται η θετική συσχέτιση ανάμεσα στη συναισθημα-τική νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση που βρέθηκε στην έρευνα τωνSchutte και των συνεργάτες του (2001).

Μέθοδος
Σχεδιασμός και συμμετέχοντεςΟ σχεδιασμός αφορούσε στην πραγματοποίηση δύο ερευνών (Έρευνα1 και Έρευνα 2), οι οποίες ήταν ωστόσο άρρηκτα συνδεδεμένες. Πιο συ-γκεκριμένα, το ερευνητικό σχέδιο περιελάμβανε μετρήσεις σε δύο χρονικέςστιγμές (Χρόνος Ι: με την έναρξη των Σχολών Γονέων => Έρευνα 1, καιΧρόνος ΙΙ: με τη λήξη των Σχολών Γονέων => Έρευνα 2) στο ίδιο δείγματου πληθυσμού, γονείς που συμμετέχουν στις Σχολές Γονέων του ΔήμουΚαλαμαριάς. Στην Έρευνα 1 σκοπός ήταν να γίνουν οι μετρήσεις της συ-ναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης. Στην Έρευνα 2 σκοπόςήταν να δημιουργηθούν εξαρτημένα ή συσχετιζόμενα κατά ζεύγη δείγματα(paired-samples) για να μετρηθεί η επίδραση που θα είχε το πρόγραμματων Σχολών Γονέων στις παραπάνω μετρήσεις. Με άλλα λόγια το μοντέλοσχεδιασμού που ακολουθήθηκε ήταν το εξής: μέτρηση πριν- παρέμβαση:Σχολή Γονέων- μέτρηση μετά.Στην Έρευνα 1, συμμετείχαν 97 άτομα (93 γυναίκες), ηλικίας από 30έως 63 ετών (M.Ο.= 44,12 , Τ.Α.= 5,951). Τα 97 άτομα είχαν από 1 έως 4παιδιά (Μ.Ο.= 1,95, Τ.Α.=,705) και ήταν κατά 86,6% έγγαμοι, 11,3% άγαμοι
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ή μόνοι (84 και 11 άτομα αντίστοιχα). Από άποψη μορφωτικού επιπέδου,τα 43 άτομα (44,3%) έχουν ολοκληρώσει βασικές σπουδές στην εκπαίδευ-ση (γυμνάσιο/τεχνική σχολή ή γενικό ενιαίο λύκειο/επαγγελματικό λύ-κειο) και τα υπόλοιπα 54 άτομα (55,7%) έχουν προχωρήσει σε μεταλυ-κειακές σπουδές (ΙΕΚ, ΑΕΙ/ΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Από τα 97 ά-τομα, οι  43 (44,3%) παρακολουθούν για πρώτη χρονιά το θεσμό των Σχο-λών Γονέων και οι υπόλοιποι 54 (55,7%) έχουν παρακολουθήσει και στοπαρελθόν Σχολές Γονέων (το 96,3% από αυτούς στο Δήμο Καλαμαριάς). Οιτελευταίοι αναφερόμενοι παρακολουθούν τις Σχολές Γονέων του ΔήμουΚαλαμαριάς από 1 έως 10 χρόνια (M.Ο.= 3,65, Τ.Α.= 2,836).Στην Έρευνα 2, από τα 97 αρχικά άτομα, 45 άτομα (42 γυναίκες) συ-μπλήρωσαν για δεύτερη φορά το ίδιο ερωτηματολόγιο, πάντα σε εθελο-ντική βάση. Η ηλικία των 45 ατόμων κατά το Χρόνο ΙΙ κυμαινόνταν από 30έως 54 έτη (M.Ο.= 43,56 , Τ.Α.= 5,388).  Τα 45 αυτά άτομα είχαν από 1 έως4 παιδιά (M.Ο.= 2,02 , Τ.Α.= ,812) και ήταν κατά 93,3% έγγαμοι, 6,6% άγα-μοι ή μόνοι (42 και 3 άτομα αντίστοιχα). Από άποψη μορφωτικού επιπέ-δου, τα 20 άτομα (44,4 %) έχουν ολοκληρώσει βασικές σπουδές στην εκ-παίδευση (γυμνάσιο/ τεχνική σχολή ή γενικό ενιαίο λύκειο/ επαγγελματι-κό λύκειο) και τα υπόλοιπα 25 άτομα (55,6%) έχουν προχωρήσει σε μετα-λυκειακές σπουδές (ΙΕΚ, ΑΕΙ/ ΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Από τα 45άτομα του Χρόνου ΙΙ, οι 19 (42,2%) παρακολουθούν για πρώτη χρονιά τοθεσμό των Σχολών Γονέων και οι υπόλοιποι 26 (57,8%) έχουν παρακο-λουθήσει και στο παρελθόν Σχολές Γονέων (το 96,3% από αυτούς στο Δή-μο Καλαμαριάς). Οι τελευταίοι αναφερόμενοι παρακολουθούν τις ΣχολέςΓονέων του Δήμου Καλαμαριάς από 1 έως 10 χρόνια (M.Ο.= 4,08 , Τ.Α.=2,813).
ΜετρήσειςΣτην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών,το οποίο περιελάμβανε δημογραφικά στοιχεία και ερωτήσεις (α) για τημέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και (β) τη μέτρηση της ενσυ-ναίσθησης.

Μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνηςΤο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της συναι-
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σθηματικής νοημοσύνης είναι το Trait Emotional Intelligence Question-naire - Short Form (TEI-Que-SF). Πρόκειται για τη σύντομη μορφή του ε-ρωτηματολογίου που κατασκεύασαν οι Petrides και Furnham (2003) γιανα μετρήσουν την αντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη. Αποτε-λείται από 30 προτάσεις αυτοαναφορών, οι οποίες βαθμολογούνται σεκλίμακα Likert 7 σημείων (1=διαφωνώ απόλυτα, 7=συμφωνώ απόλυτα).Στα ελληνικά το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί από τους Petrides, Pitaκαι Kokkinaki (2007).

Μέτρηση της ενσυναίσθησηςΓια τη μέτρηση της γνωστικής ενσυναίσθησης χρησιμοποιήθηκε μίααπό τις τέσσερις διαστάσεις που περιλαμβάνει η Κλίμακα ΔιαπροσωπικήςΑνταπόκρισης (Interpersonal Reactivity Index) του Davis (1980), η «ανά-ληψη της προοπτικής του άλλου» (perspective taking). Η μέτρηση έγινε μεέξι προτάσεις που βαθμολογήθηκαν σε κλίμακα Likert 7 σημείων(1=διαφωνώ απόλυτα, 7=συμφωνώ απόλυτα). Η διάσταση αυτή επιλέχτη-κε για να διερευνηθεί αν ισχύει η διαπίστωση του Schutte και των συνερ-γατών του (2001) για την ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάμεσα στην ανά-ληψη της προοπτικής του άλλου και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Στονελληνικό πληθυσμό η παραπάνω κλίμακα έχει προσαρμοστεί και έχεισταθμιστεί από τους Τσίτσα και Μαλικιώση-Λοϊζου (χ.χ.).
ΔιαδικασίαΟι Σχολές Γονέων του Δήμου Καλαμαριάς πραγματοποιούνται από ταμέσα Οκτωβρίου ως τις αρχές Ιουνίου, με διαστήματα διακοπών κατά τιςεβδομάδες των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η συλλογή των δεδομένωνγια την παρούσα έρευνα έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη ήταν κατά τον μήναΔεκέμβριο (Χρόνος Ι), ενώ η δεύτερη το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίουέως 15 Μαΐου (Χρόνος ΙΙ). Και στους δύο χρόνους χρησιμοποιήθηκε το ίδιοερευνητικό εργαλείο. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν ανώνυμεςκαι η σύζευξη των δειγμάτων του Χρόνου Ι και του Χρόνου ΙΙ έγινε χάρηστη χρήση κωδικών από τους συμμετέχοντες.
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Έρευνα 1Στόχος της Έρευνας 1, στην οποία συμμετείχαν 97 άτομα, ήταν να διε-ρευνηθεί η αξιοπιστία και η εσωτερική δομή των ερευνητικών εργαλείωνπου χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον στόχος της πρώτης έρευνας ήταν να με-λετηθεί η επίδραση ατομικών διαφορών καθώς και η ύπαρξη πιθανής συ-σχέτισης ανάμεσα στις κλίμακες της συναισθηματικής νοημοσύνης και τηςενσυναίσθησης.Η αξιοπιστία του TEI-Que-SF βρέθηκε να είναι ικανοποιητική (α=0,784). Η ανάλυση παραγόντων που έγινε στις 30 προτάσεις έδειξε ότι τοερωτηματολόγιο έχει μονοπαραγοντική δομή. Η αξιοπιστία της κλίμακαςγια την ενσυναίσθηση κρίνεται ικανοποιητική (α= 0,698), αν λάβουμε υ-πόψη το μικρό αριθμό των προτάσεων της κλίμακας που ήταν μόνο έξι. Ηανάλυση παραγόντων ανέδειξε μια μονοπαραγοντική δομή και σε αυτήντην κλίμακα.Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από αναλύσεις διακύμαν-σης μονής φοράς με σκοπό να διερευνηθεί η επίδραση των δημογραφικώνπαραγόντων στα επίπεδα της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυ-ναίσθησης, ενώ για τις συνεχείς μεταβλητές πραγματοποιήθηκαν αναλύ-σεις συσχέτισης. Οι μεταβλητές των οποίων η επίδραση (ή η συσχέτιση)διερευνήθηκε ήταν η ηλικία των συμμετεχόντων, ο αριθμός των παιδιώνπου έχουν, η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, το αν είναιη πρώτη φορά που παρακολουθούν Σχολές Γονέων και, τέλος, ο αριθμόςτων ετών που συμμετέχουν σε αυτές. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, σεκαμία από τις παραπάνω μεταβλητές δεν παρουσιάστηκε στατιστικώς ση-μαντική διαφορά ή σχέση.
Έρευνα 2Η Έρευνα 2 διεξήχθη κατά το Χρόνο ΙΙ, κατά τον οποίο προέκυψαν 45συζευγμένα δείγματα. Βασικός σκοπός της ήταν να μελετηθεί αν η παρέμ-βαση στις Σχολές Γονέων επέφερε βελτίωση στη συναισθηματική νοημο-σύνη των γονέων που συμμετείχαν και στην ενσυναίσθησή τους. Για αυτότο λόγο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος μέσων τιμών (t-test) για τις αντί-
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στοιχες κλίμακες στο σύνολό τους και ο έλεγχος μέσων τιμών ξεχωριστάγια κάθε πρόταση αυτών των κλιμάκων. Επιπλέον στόχος της Έρευνας 2ήταν να διερευνηθεί η πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στις κλίμακες που χρη-σιμοποιήθηκαν, οπότε υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson.Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των μέσων τιμών του TEI-Que-SFφανερώνουν αύξηση της συναισθηματικής νοημοσύνης από το Χρόνο Ι(M.Ο.= 4,03, Τ.Α.= ,46) στο Χρόνο ΙΙ (M.Ο.= 4,80, Τ.Α.= ,79), t (34) = - 4,43, p< 0,0005. Ο έλεγχος μέσων τιμών για καθεμιά ξεχωριστά από τις 30 προ-τάσεις του ερωτηματολογίου φανέρωσε πως 14 από αυτές, οι οποίες πα-ρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1, έχουν ιδιαίτερο στατιστικό εν-διαφέρον. Στατιστικά σημαντική βελτίωση υπήρξε και στην ενσυναίσθησητων γονέων, σύμφωνα με τον σχετικό έλεγχο μέσων τιμών στη διάστασητης κλίμακας του Davis (1980, 1983), από το Χρόνο Ι (M.Ο.= 4,45, Τ.Α.=,63) στο Χρόνο ΙΙ (M.Ο.= 5,10, Τ.Α.= ,93), t (41) = - 4,42, p < 0,0005. Η πραγ-ματοποίηση επιμέρους t-test για καθεμιά από τις έξι προτάσεις του ερωτη-ματολογίου ενέδειξε τρεις με στατιστικό ενδιαφέρον, οι οποίες παρουσιά-ζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.Με τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης Pearson φάνηκε ότιστο Χρόνο Ι υπάρχει μέτρια προς υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ των κλι-μάκων της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης (r = 0,49,p = 0,003). Το στοιχείο αυτό σημαίνει ότι υψηλά επίπεδα συναισθηματικήςνοημοσύνης συνδέονται με υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης. Αντιθέτως, στοΧρόνο ΙΙ η συσχέτιση ανάμεσα στις κλίμακες δεν βρέθηκε στατιστικά ση-μαντική.

ΣυζήτησηΤο κυριότερο εύρημα της παρούσας έρευνας είναι ότι οι Σχολές Γονέ-ων επιφέρουν βελτίωση στη συνολική συναισθηματική νοημοσύνη και τηνενσυναίσθηση των συμμετεχόντων σε αυτές, όπως προκύπτει από τον έ-λεγχο των μέσων όρων πριν και μετά την παρακολούθηση του προγράμ-ματος εντός του ίδιου σχολικού έτους. Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντεςστο θεσμό έχουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης καιενσυναίσθησης αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε σχέση με όταν τοξεκίνησαν, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι Σχολές Γονέων πετυχαίνουν το
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στόχο τους. Αυτό το εύρημα συμφωνεί και με τα αποτελέσματα άλλων ε-ρευνών για τις Σχολές Γονέων, όπως αυτή της Μπεχράκη (2002) και τωνΓιούργη & Παππά (2007).Ωστόσο, από τη μελέτη των επιμέρους προτάσεων της κλίμακας τηςσυναισθηματικής νοημοσύνης, προκύπτουν κάποια αντιφατικά συμπερά-σματα. Συγκεκριμένα, στο τέλος των Σχολών Γονέων, δηλαδή κατά τη μέ-τρηση στο Χρόνο ΙΙ, οι συμμετέχοντες σημειώνουν ότι από τη μια υπάρχειβελτίωση στη διάσταση «κατανόηση των συναισθημάτων που νιώθω» καιταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει βελτίωση, με σχετικές αυξήσεις και μειώσειςστο σκορ δύο προτάσεων της κλίμακας (ΣΝ 8 και ΣΝ 23) που φαίνεται ναμετράνε το ίδιο πράγμα αλλά με αντίστροφο τρόπο. Ίδια αντίφαση συμ-βαίνει και με τη διάσταση «επηρεάζω τα συναισθήματα των άλλων» μετους συμμετέχοντες να σημειώνουν ταυτόχρονα βελτίωση της (ΣΝ26) καιεπιδείνωση της (ΣΝ11) από τον Χρόνο Ι στο Χρόνο ΙΙ. Οι αντιφάσεις αυτέςδεν είναι εύκολο να εξηγηθούν και μάλλον χρειάζονται επιπλέον διερεύνη-ση. Ίσως η πιο απλή υπόθεση είναι ότι οι συμμετέχοντες μπερδεύτηκαν α-πό τον αντεστραμμένο τρόπο διατύπωσης των προτάσεων. Επιπλέον, μεί-ωση της τιμής υπάρχει και στην πρόταση «Συνήθως μου είναι δύσκολο ναελέγξω τα συναισθήματά μου -ΣΝ4». Ίσως οι συμμετέχοντες μετά την πα-ρακολούθηση των Σχολών Γονέων αποκτούν καλύτερη αυτοαντίληψη καικατανοούν ότι ο έλεγχος των συναισθημάτων τους είναι δύσκολη υπόθε-ση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι πιο συγκρατημένοι στις εκτιμήσειςπου δίνουν στο Χρόνο ΙΙ, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης.Η απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τις ατομικές διαφο-ρές προκαλεί εντύπωση, καθώς δεν διαπιστώθηκε καμία στατιστικά ση-μαντική ατομική διαφορά. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο έγκειται στο γεγο-νός ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ετών παρακολούθησης του θε-σμού και του επιπέδου της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναί-σθησης. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι τα περισσότερα του ενός χρόνια πουμπορεί κάποιος γονιός να παρακολουθεί τις Σχολές Γονέων δεν συμβάλ-λουν στην περαιτέρω βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης ή τηςενσυναίσθησης.Ωστόσο, το εύρημα αυτό μπορεί να έχει και μια δεύτερη ερμηνεία. Ί-σως, τελικά να υπάρχει βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης καιτης ενσυναίσθησης με κάθε έτος παρακολούθησης των Σχολών Γονέων, ηοποία όμως να μη μπορεί να μετρηθεί επαρκώς με τα ερωτηματολόγια αυ-
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τοαναφορών. Με το πέρασμα των ετών, ίσως οι συμμετέχοντες στις ΣχολέςΓονέων αναπτύσσουν, παράλληλα με τις δεξιότητες της συναισθηματικήςνοημοσύνης και της ενσυναίσθησης, και το επίπεδο της αυτογνωσίας τους.Αυτό έχει άμεση επίπτωση στις μετρήσεις με τη μέθοδο των αυτοαναφο-ρών, αφού οι συμμετέχοντες που παρακολουθούν περισσότερα χρόνια τιςΣχολές Γονέων κρίνουν τον εαυτό τους πιο αυστηρά και με μετριοπάθεια,σε σχέση με όσους μόλις έχουν ξεκινήσει το πρόγραμμα και διακατέχονταιαπό ενθουσιασμό. Άλλωστε, το ποσοστό όσων συνεχίζουν για πάνω από έ-να έτος στις Σχολές Γονέων είναι εντυπωσιακά υψηλό (55,7%), στοιχείοπου πιθανόν να δηλώνει ότι οι γονείς έχουν οφέλη από τη συμμετοχή τουςκαι για αυτό το λόγο δεν εγκαταλείπουν μετά τον πρώτο χρόνο.Όσον αφορά στη συσχέτιση ανάμεσα στις κλίμακες της συναισθημα-τικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης, τα αποτελέσματα χρήζουν ιδιαί-τερης προσοχής. Η στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση που βρέθηκεκατά την πρώτη μέτρηση είναι σύμφωνη με τα ευρήματα των Schutte καιτων συνεργατών του (2001). Και στην παρούσα έρευνα οι συμμετέχοντεςμε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη βαθμολογούσαν υψηλά τον εαυτότους και ως προς την ενσυναίσθηση τους και αντιστρόφως. Μετά την ολο-κλήρωση όμως του προγράμματος δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συ-σχέτιση ανάμεσα στις δύο κλίμακες. Ο πιο πιθανός λόγος είναι ότι ο μικρόςαριθμός των συμμετεχόντων (45) αλλοίωσε την εικόνα και την οποιαδή-ποτε υπαρκτή συσχέτιση.Πέρα από τις απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που εξαρχήςδιατυπώθηκαν, από την παρούσα έρευνα προέκυψαν και κάποιες επιπλέονενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Έτσι, από τα πρώτα στοιχεία που προσέχεικανείς είναι η υπερεκπροσώπηση των γυναικών που παρακολουθούν τιςΣχολές Γονέων, σε αντίθεση με τον εξαιρετικά χαμηλό αριθμό των αντρών.Φαίνεται πως οι μητέρες σε σχέση με τους πατέρες ενδιαφέρονται περισ-σότερο για τη συμμετοχή τους σε έναν τέτοιο θεσμό που αφορά στη βελ-τίωση της σχέσης και της επικοινωνίας με το παιδί τους. Δεδομένου ότισήμερα η μητέρα δεν έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα της ανατροφήςτου παιδιού αλλά, καθώς εργάζεται, μοιράζεται με το σύζυγό της πολλέςαπό τις δουλειές και τις υποχρεώσεις της οικογένειας, θα περίμενε κανείςοι πατέρες να παρακολουθούν Σχολές Γονέων σε μεγαλύτερο βαθμό. Τοστοιχείο πάντως της χαμηλής αντιπροσώπευσης των αντρών στις ΣχολέςΓονέων θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο δεδομένο για όσους οργανώ-
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νουν αυτό το θεσμό. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τηνπληροφορία για να προβούν σε κατάλληλες δράσεις ώστε να ενθαρρύνουνκαι να παρακινήσουν και τους άντρες να συμμετέχουν στις Σχολές Γονέων.Ακόμα, θα μπορούσαν να σχεδιάσουν κατάλληλα προγράμματα με θεματο-λογία που να ελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον των αντρών συμμετε-χόντων.Ενδιαφέρον έχουν και κάποιες περισσότερο τεχνικές παρατηρήσειςγια το TEI-Que-SF. Συγκεκριμένα, το εύρημα για τη καλή αξιοπιστία τηςσυγκεκριμένης κλίμακας που προέκυψε σε αυτή την έρευνα συμβάλει στηνυπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία (Cooper & Petrides, 2010). Επίσης, η μο-νοπαραγοντική δομή του ερωτηματολογίου που βρέθηκε στην παρούσα έ-ρευνα είναι σύμφωνη με τον αρχικό σχεδιασμό της κλίμακας (Petrides &Furnham, 2003).

Περιορισμοί της παρούσας έρευναςΚλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, αν και τα παραπάνω συ-μπεράσματα είναι χρήσιμα, η παρούσα έρευνα διέπεται από ορισμένουςπεριορισμούς. Ο βασικότερος της περιορισμός αφορά στον μικρό αριθμότων συμμετεχόντων. Η απώλεια του δείγματος από την πρώτη ως τη δεύ-τερη μέτρηση ήταν πάνω από 50% καθώς, από τα 97 άτομα που συμμετεί-χαν στην Έρευνα 1, μόνο τα 45 συνέχισαν και στην Έρευνα 2 που έγινε πέ-ντε μήνες αργότερα. Η μείωση αυτή του δείγματος ίσως είχε ευρύτερες συ-νέπειες στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εν λόγω έρευνα. Τομειονέκτημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί σε μια μελλοντική έρευνα, αν το ε-ρωτηματολόγιο χορηγηθεί σε μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού, στις ΣχολέςΓονέων κι άλλων δήμων για παράδειγμα, οπότε η πιθανή απώλεια συμμε-τεχόντων δεν θα μειώσει δραματικά τον τελικό αριθμό των συζευγμένωνδειγμάτων.Ένας επιπλέον περιορισμός της παρούσας έρευνας αφορά και στη με-θοδολογία που ακολουθήθηκε. Συγκεκριμένα, ο τρόπος προσέγγισης πουεπιλέχτηκε για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της εν-συναίσθησης ήταν μονάχα τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, με αποτέ-λεσμα να μελετήθούν μόνο οι προσωπικές εκτιμήσεις των συμμετεχόντων.Για μια πιο ολοκληρωμένη διερεύνηση της βελτίωσης της συναισθηματι-
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κής νοημοσύνης, προτείνεται σε μελλοντική έρευνα να χρησιμοποιηθείσυνδυασμός της μεθόδου αυτοαναφορών και της αντικειμενικής μέτρησηςτης συναισθηματικής νοημοσύνης με τη χρήση, για παράδειγμα, τουMayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (Mayer, Salovey, &Caruso, 2002). Μια τέτοια προσέγγιση ίσως να φώτιζε και το αξιοπερίεργοεύρημα που προέκυψε σχετικά με την έλλειψη συσχέτισης μεταξύ τωνχρόνων παρακολούθησης του θεσμού και του επιπέδου της συναισθηματι-κής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης των συμμετεχόντων.
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 123ΠαράρτημαΠίνακας 1: Έλεγχος μέσων τιμών σε συζευγμένα δείγματα για την κλίμακαμέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης
Στατιστικά στοιχεία

των συσχετιζόμενων κατά ζεύγη
δειγμάτων

t-test

Προτάσεις του TEI-Que-SF Μ.Ο. Ι Τ.Α. Ι Μ.Ο. II Τ.Α. II
Διαφορά
Μ.Ο.

t df p

Συχνά το βρίσκω δύσκολο ναδω τα πράγματα από την ο-πτική γωνία των άλλων.(ΣΝ2) 3,50 1,75 4,66 1,45 -1,159 -2,971 43 ,005
Συνήθως μου είναι δύσκολονα ελέγξω τα συναισθήματάμου. (ΣΝ4) 4,44 1,78 3,62 1,68 ,822 2,124 44 ,039Γενικά δε βρίσκω τη ζωήδιασκεδαστική. (ΣΝ5) 3,22 1,99 4,83 1,75 -1,610 -3,269 40 ,002Έχω την τάση να αλλάζωγνώμη συχνά. (ΣΝ7) 3,30 1,77 4,47 1,69 -1,465 -3,260 42 ,002Γενικά δυσκολεύομαι να κα-τανοήσω τι ακριβώς νιώθω.(ΣΝ 8) 3,04 2,03 4,76 1,84 -1,711 -3,650 44 ,001Συνήθως μπορώ να επηρεά-σω τα συναισθήματα τωνάλλων ανθρώπων. (ΣΝ11) 4,41 1,23 3,68 ,86 ,727 3,709 43 ,001Γενικά είμαι απαισιόδοξοςάνθρωπος. (ΣΝ12) 2,80 1,88 5,11 1,68 -2,311 -4,745 44 ,000Οι κοντινοί μου άνθρωποιπαραπονιούνται ότι δεν τουςσυμπεριφέρομαι σωστά.(ΣΝ13) 2,96 1,73 5,04 1,67 -2,089 -5,215 44 ,000
Συνήθως δυσκολεύομαι ναπροσαρμόζω τη ζωή μου α-νάλογα με τις περιστά-σεις.(ΣΝ14) 3,24 1,68 4,76 1,68 -1,511 -3,927 44 ,000
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Συχνά δυσκολεύομαι να δεί-χνω στοργή στους κοντινούςμου ανθρώπους. (ΣΝ16) 1,93 1,44 5,76 1,65 -3,822 -10,920 44 ,000Δεν έχω αρκετά κίνητρα στηζωή μου. (ΣΝ18) 2,64 1,66 5,20 1,76 -2,568 -5,680 43 ,000Γενικά, έχω επίγνωση τωνσυναισθημάτων που νιώθω.(ΣΝ23) 6,00 ,93 5,65 1,11 ,349 2,479 42 ,017Πιστεύω πως δεν έχω καθό-λου επιρροή στα συναισθή-ματα των άλλων. (ΣΝ26) 3,04 1,52 4,53 1,63 -1,489 -3,780 44 ,000Δυσκολεύομαι να δεθώ πολύακόμη και με όσους βρίσκο-νται πολύ κοντά μου.(ΣΝ28) 2,42 1,82 5,51 1,75 -3,089 -6,616 44 ,000
Πίνακας 2: Έλεγχος μέσων τιμών σε συζευγμένα δείγματα για την κλίμακαμέτρησης της ενσυναίσθησης

Στατιστικά στοιχεία
των συσχετιζόμενων κατά ζεύγη δειγ-

μάτων
t-test

Προτάσεις της Κλίμακας
Διαπροσωπικής Ανταπό-

κρισης
Μ.Ο. Ι Τ.Α. Ι Μ.Ο. II Τ.Α. II

Διαφορά
Μ.Ο.

t df p

Πριν κριτικάρω κάποιονπροσπαθώ να φανταστώπως θα αισθανόμουν εγώστη θέση του. (Ε31) 4,88 1,42 5,43 1,31 -,548 -2,125 41 ,040
Εάν είμαι βέβαιος/η ότι έχωδίκιο σε κάτι, δε χάνω τοχρόνο μου ακούγοντας τα ε-πιχειρήματα των άλλων.(Ε32)

3,13 1,80 4,78 1,48 -1,644 -4,371 44 ,000
Μερικές φορές δυσκολεύο-μαι να δω τα πράγματα απότην πλευρά του άλλου. (Ε34) 3,07 1,42 4,98 1,55 -1,911 -5,382 44 ,000


