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Περίληψη: Αρκετές µελέτες έχουν αναδείξει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της ψυχικής ανθεκτικότητας των αστυνοµικών λόγω της σχέσης που έχουν
µε µεταβλητές ψυχικής και σωµατικής υγείας καθώς και εργασιακής απόδοσης των αστυνοµικών. Ωστόσο, ελάχιστες είναι οι σχετικές παρεµβάσεις. Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό
την εφαρµογή και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας ενός ψυχοεκπαιδευτικού οµαδικού
προγράµµατος συναισθηµατικής νοηµοσύνης και ψυχικής ανθεκτικότητας σε αξιωµατικούς αστυνοµίας. Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 50 αξιωµατικοί, 23 στην οµάδα παρέµβασης και
27 στην οµάδα ελέγχου. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια συναισθηµατικής
νοηµοσύνης και ψυχικής ανθεκτικότητας πριν την εφαρµογή του προγράµµατος, µετά την ολοκλήρωσή του και τρεις µήνες αργότερα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν βελτίωση των επιπέδων συναισθηµατικής νοηµοσύνης συνολικά, αλλά και επιµέρους πτυχών της, καθώς και των επιπέδων ψυχικής ανθεκτικότητας για τους συµµετέχοντες της οµάδας παρέµβασης µετά την εφαρµογή του προγράµµατος, σε αντίθεση µε τους συµµετέχοντες της οµάδας ελέγχου. Τα θετικά
αποτελέσµατα διατηρήθηκαν τρεις µήνες µετά την εφαρµογή του προγράµµατος και ήταν ανεξάρτητα από το φύλο των συµµετεχόντων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αστυνοµικό επάγγελµα αποτελεί επάγγελµα που συνεπάγεται συχνή έκθεση σε
συναισθηµατικά απαιτητικές διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις είτε εντός είτε εκτός
οργανισµού, µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη να αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σηµαντική σε τέτοια πλαίσια (Bakker & Heuven, 2006. Hochschild, 2003). Εµπειρικές
έρευνες έχουν τεκµηριώσει το ρόλο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στην ευζωία
των αστυνοµικών (Dar, Alam, & Lone, 2011), την εργασιακή τους απόδοση (Adetula,
2016. Al Ali, Garner, & Magadley, 2012), την επαγγελµατική ικανοποίηση, την αφοσίωση και δέσµευση στον οργανισµό (Brunetto, Teo, Shacklock, & Farr-Wharton, 2012),
την αυτο-αποτελεσµατικότητα και ηγετική αποτελεσµατικότητα (Ramchunder &
Martins, 2014) και ποικίλες άλλες µεταβλητές. Παράλληλα, αποτελεί επάγγελµα υψηλής επικινδυνότητας µε συχνή έκθεση σε στρεσογόνους και δυνητικά τραυµατικές καταστάσεις (Andersen, Papazoglou, Nyman, Koskelainen, & Gustafsberg, 2015), µε αρνητικές συνέπειες για την ψυχική και σωµατική υγεία και εργασιακή απόδοση των
αστυνοµικών (Miller, 2008). Στο πλαίσιο αυτό έχει µελετηθεί ο ρόλος της ψυχικής ανθεκτικότητας στην πρόληψη και αντιµετώπιση των παραπάνω συνεπειών (Miller, 2008).
Ως προς τη συναισθηµατική νοηµοσύνη έχουν αναπτυχθεί διάφορα θεωρητικά µοντέλα, τα οποία µπορούν να κατανεµηθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τα µοντέλα ικανοτήτων και τα µικτά µοντέλα. Τα µοντέλα ικανοτήτων θεωρούν τη συναισθηµατική
νοηµοσύνη ως ικανότητα µε επιµέρους διαστάσεις την αντίληψη και έκφραση των συναισθηµάτων, την αφοµοίωση των συναισθηµάτων στη σκέψη, την κατανόηση και αιτιολόγηση των συναισθηµάτων και τη ρύθµιση των συναισθηµάτων στον εαυτό και τους
άλλους (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000). Τα µικτά µοντέλα, από την άλλη, συνδυάζουν διαστάσεις κοινωνικές, συναισθηµατικές, γνωστικές και προσωπικότητας στην
έννοια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Mayer et al., 2000). Τα πιο αντιπροσωπευτικά
µικτά µοντέλα είναι το µοντέλο της κοινωνικής-συναισθηµατικής νοηµοσύνης, το οποίο
αναφέρεται σε ένα σύνολο µη γνωστικών δεξιοτήτων που επηρεάζουν την ικανότητα του ατόµου να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και
πιέσεις (Bar-On, 1997. Stein & Book, 2011), και το µοντέλο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, που αναφέρεται σε ένα σύµπλεγµα προδιαθέσεων συµπεριφοράς που αφορούν σχετικές µε συναισθήµατα πληροφορίες ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής φύσης (Petrides & Furnham, 2001).
Η ψυχική ανθεκτικότητα έχει οριστεί ως ένα σύνολο προσωπικών ιδιοτήτων που επιτρέπει στα άτοµα να αντιµετωπίζουν επιτυχώς µία αντιξοότητα (Connor & Davidson,
2003), ενώ πιο πρόσφατοι ορισµοί αναφέρονται στη διαδικασία της επιτυχούς προσαρµογής του ατόµου παρά την ύπαρξη αντιξοοτήτων, τραυµατικών γεγονότων, τραγωδίας
ή σηµαντικών απειλών (Horn, Charney, & Feder, 2016) και ευρύτερα στην ικανότητα
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ενός δυναµικού συστήµατος να προσαρµόζεται µε επιτυχία σε καταστάσεις που απειλούν τη λειτουργία, τη βιωσιµότητα ή την ανάπτυξή του (Μasten, 2014). Οι διαστάσεις
της έννοιας της ψυχικής ανθεκτικότητας περιλαµβάνουν, από τη µια, την παρελθοντική ή τρέχουσα έκθεση του ατόµου σε µία αντιξοότητα ή κίνδυνο που αυξάνει την πιθανότητα εµφάνισης προβληµάτων σε διάφορους τοµείς της ανάπτυξης και προσαρµογής
του ατόµου και, από την άλλη, τη θετική ανάπτυξη και προσαρµογή (Masten, 2001).
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται µία άνθιση σε παρεµβάσεις για την ενίσχυση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Schutte,
Malouff, & Thorsteinsson, 2013) ή της ψυχικής ανθεκτικότητας (Leppin et al., 2014.
Robertson, Cooper, Sarker, & Curran, 2015) σε ποικίλα πλαίσια και σε προληπτικό
ή θεραπευτικό επίπεδο. Ωστόσο, λίγα προγράµµατα αποσκοπούν και στις δύο δεξιότητες, παρόλο που η βιβλιογραφία έχει δείξει θετική συσχέτιση µεταξύ τους
(Armstrong, Galligan, & Critchley, 2011. Di Fabio & Saklofske, 2014. Saklofske et al.,
2013). Ακόµη λιγότερες είναι οι παρεµβάσεις που έχουν εφαρµοστεί σε αστυνοµικό
πλαίσιο, και ιδίως στο επίπεδο της πρόληψης, δηλαδή πριν την εµφάνιση προβληµάτων ψυχικής και σωµατικής υγείας και εργασιακής απόδοσης των αστυνοµικών.
Αναλυτικότερα, η επισκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ένα µόνο πρόγραµµα για
την ενίσχυση της συναισθηµατικής ρύθµισης των αστυνοµικών (Berking, Meier, &
Wupperman, 2010), το οποίο βασίστηκε σε θεωρίες συναισθηµατικής ρύθµισης (Larsen,
2000. Saarni, 1999) και όχι συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Στη συγκεκριµένη µελέτη την οµάδα παρέµβασης αποτέλεσαν αστυνοµικοί που παρακολούθησαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα συναισθηµατικών δεξιοτήτων, ενώ την οµάδα ελέγχου αποτέλεσαν πολίτες σε συνθήκη αναµονής για την παρακολούθηση του προγράµµατος.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν βελτίωση συγκεκριµένων διαστάσεων συναισθηµατικής
ρύθµισης στην οµάδα παρέµβασης. Η συγκεκριµένη έρευνα, ωστόσο, δε συµπεριέλαβε οµάδα ελέγχου αστυνοµικών και δεν εξέτασε την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος µακροπρόθεσµα ούτε και πιθανές επιδράσεις φύλου στα αποτελέσµατα.
Ως προς την ψυχική ανθεκτικότητα, δύο ερευνητικές οµάδες εφάρµοσαν προγράµµατα προαγωγής της ανθεκτικότητας σε αστυνοµικούς. Τα συγκεκριµένα προγράµµατα βασίστηκαν σε τεχνικές της γνωστικής-συµπεριφορικής προσέγγισης, όπως
τεχνικές χαλάρωσης, ελέγχου αναπνοής, χρήσης νοερών εικόνων και καθοδηγούµενης
φαντασίας, και έδειξαν θετικά αποτελέσµατα σε διάφορες µεταβλητές ψυχικής και
σωµατικής υγείας και εργασιακής απόδοσης των αστυνοµικών (Andersen, Dorai,
Papazoglou, & Arnetz, 2016. Andersen, Papazoglou, Koskelainen, Nyman, Gustafsberg,
& Arnetz, 2015. Arnetz, Arble, Backman, Lynch, & Lublin, 2013. Arnetz, Nevedal,
Lumley, Backman, & Lublin, 2009). Ωστόσο, οι συγκεκριµένες µελέτες δε χρησιµοποίησαν
εργαλεία µέτρησης της ψυχικής ανθεκτικότητας. Ακόµη, τρεις από τις παραπάνω παρεµβάσεις εφαρµόστηκαν µόνο σε άνδρες αστυνοµικούς (Andersen et al., 2016. Andersen,
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Papazoglou, Koskelainen, et al., 2015. Arnetz et al., 2009), εκ των οποίων οι δύο πρώτες σε ειδικές επιχειρησιακές αστυνοµικές δυνάµεις, ενώ µόνο µία εξέτασε τη µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα της αντίστοιχης παρέµβασης (Arnetz et al., 2013).
Επίσης, ένα πρόγραµµα ανθεκτικότητας σε αστυνοµικούς βασίστηκε στην έννοια
της ενσυνειδητότητας1, µε τα αποτελέσµατα να δείχνουν βελτίωση σε µεταβλητές, όπως
η ενσυνειδητότητα, η ψυχική ανθεκτικότητα, το στρες, η συναισθηµατική νοηµοσύνη,
η ψυχική υγεία, η σωµατική υγεία, κ.λπ., µετά την παρέµβαση (Christopher et al., 2016).
Ωστόσο, δε χρησιµοποιήθηκε οµάδα ελέγχου και δεν εξετάστηκαν τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα της παρέµβασης. Άλλες παρεµβάσεις ψυχικής ανθεκτικότητας που
βασίστηκαν σε έννοιες όπως η συνεκτικότητα µεταξύ διαφορετικών διαστάσεων ανθεκτικότητας (McCraty & Atkinson, 2012) ή η αυτο-ρύθµιση (Ramey, Perkhounkova,
Hein, Chung, Franke, & Anderson, 2016) έδειξαν επίσης θετικά αποτελέσµατα ως προς
το στρες και την εργασιακή απόδοση των αστυνοµικών. Ωστόσο, υπήρχαν µεθοδολογικές
ατέλειες, που αφορούσαν την απουσία οµάδας ελέγχου (Ramey et al., 2016), την εξέταση της µακροπρόθεσµης επίδρασης της παρέµβασης και πιθανών επιδράσεων φύλου (McCraty & Atkinson, 2012. Ramey et al., 2016), ενώ είναι αξιοσηµείωτο ότι δεν
χρησιµοποιήθηκαν εργαλεία µέτρησης της ψυχικής ανθεκτικότητας.
Συνοπτικά, σε αστυνοµικό πλαίσιο, δεν εντοπίστηκε παρέµβαση για την ενίσχυση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης ούτε παρέµβαση που να συνδυάζει ως στόχο την
ενίσχυση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της ψυχικής ανθεκτικότητας, παρόλο που η βιβλιογραφία έχει δείξει θετική συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Ακόµη, υπήρχαν µεθοδολογικές ατέλειες, κυρίως σε ό,τι αφορά την ύπαρξη οµάδας ελέγχου και
τη µελέτη της µακροπρόθεσµης επίδρασης της παρέµβασης και του φύλου. Ως προς
το φύλο, στις µελέτες που συµµετείχαν γυναίκες αστυνοµικοί, δεν εξετάστηκε η πιθανή επίδραση του φύλου στα αποτελέσµατα, µε εξαίρεση µία µόνο έρευνα που δεν
εντόπισε διαφυλικές διαφορές (Arnetz et al., 2013). Παρεµβάσεις σε άλλα εργασιακά
πλαίσια έδειξαν µικτά αποτελέσµατα, µε τις περισσότερες, ωστόσο, παρεµβάσεις συναισθηµατικής νοηµοσύνης και ψυχικής ανθεκτικότητας να έχουν δειχθεί εξίσου αποτελεσµατικές για άνδρες και γυναίκες (Dacre Pool & Qualter, 2012. Dray et al., 2017.
Gorgas, Greenberger, Bahner, & Way, 2015).

Η παρούσα έρευνα
Η παρούσα έρευνα, υιοθετώντας ερευνητικό σχεδιασµό παρέµβασης, είχε ως στόχο να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα ενός ψυχοεκπαιδευτικού οµαδικού προγράµµατος που συνδύασε αρχές της γνωστικής-συµπεριφορικής προσέγγισης, της
1

Με τον όρο ενσυνειδητότητα αναφερόµαστε στον αγγλικό όρο mindfulness.
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προσωποκεντρικής προσέγγισης και της θετικής ψυχολογίας στη συναισθηµατική νοηµοσύνη και την ψυχική ανθεκτικότητα των αξιωµατικών αστυνοµίας. Επίσης, επιδίωξε
να εξετάσει τη µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, καθώς και
την επίδραση του φύλου.
Ειδικότερα, διατυπώθηκαν οι ακόλουθες ερευνητικές υποθέσεις.
1. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη και η ψυχική ανθεκτικότητα στην οµάδα παρέµβασης θα αυξηθούν µετά το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραµµα, σε σχέση µε
την οµάδα ελέγχου (Υπόθεση 1).
2. Η βελτίωση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της ψυχικής ανθεκτικότητας στην οµάδα παρέµβασης, σε αντίθεση προς την οµάδα ελέγχου, θα διατηρηθεί και µετά το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραµµα (Υπόθεση 2).
3. Άνδρες και γυναίκες αστυνοµικοί θα ωφεληθούν εξίσου από το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραµµα ως προς τη συναισθηµατική νοηµοσύνη και την ψυχική ανθεκτικότητα (Υπόθεση 3).

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Συµµετέχοντες
Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 50 αξιωµατικοί αστυνοµίας γενικών καθηκόντων,
από τους οποίους 23 (16 άνδρες και 7 γυναίκες) αποτέλεσαν την οµάδα παρέµβασης
και 27 (19 άνδρες και 8 γυναίκες) την οµάδα ελέγχου. Συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν τρεις µετρήσεις: πριν την εφαρµογή του προγράµµατος, µετά την εφαρµογή του
προγράµµατος και τρεις µήνες αργότερα. Η οµάδα ελέγχου µειώθηκε στην τρίτη µέτρηση κατά δύο άτοµα, διότι δύο αξιωµατικοί, λόγω απόσπασης σε άλλες γεωγραφικές
περιοχές, δε συµπλήρωσαν τα ψυχοµετρικά εργαλεία στο δεδοµένο χρόνο.
Οι συµµετέχοντες στην οµάδα παρέµβασης είχαν ηλικία από 29 έως 51 ετών (Μ.Ο.
= 36.78, Τ.Α. = 4.73), επαγγελµατική εµπειρία στην αστυνοµία από 12 έως 25 έτη
(Μ.Ο.= 17.87, Τ.Α. = 2.94), και ήταν απόφοιτοι της Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, εκ των οποίων οκτώ (34.7%) είχαν και περαιτέρω σπουδές. Οι συµµετέχοντες στην οµάδα παρέµβασης προέρχονταν από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηπείρου. Οι συµµετέχοντες της οµάδας ελέγχου προέρχονταν από
τις Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και
τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής. Είχαν ηλικία από 31 έως 50 ετών (Μ.Ο.
= 36.44, Τ.Α. = 4.56), επαγγελµατική εµπειρία από 6 έως 23 έτη (Μ.Ο.= 17.00, Τ.Α.
= 3.58) και ήταν απόφοιτοι της Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας. Από
αυτούς, 12 (44.4%) είχαν περαιτέρω σπουδές. Όλοι οι συµµετέχοντες και των δύο
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οµάδων γνώριζαν την αγγλική γλώσσα από πολύ καλό έως άριστο επίπεδο.
Η οµάδα ελέγχου δε διέφερε από την οµάδα παρέµβασης ως προς την κατανοµή των φύλων, χ2(1) = .004, p = .951, την ηλικία (βλ. Πίνακα 1), την επαγγελµατική
εµπειρία στην αστυνοµία (βλ. Πίνακα 1) και το εκπαιδευτικό επίπεδο, χ2(1) = .483,
p = .487. Επίσης, οι δύο οµάδες δε διέφεραν ως προς τις µεταβλητές της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και ψυχικής ανθεκτικότητας στη µέτρηση πριν την εφαρµογή του
προγράµµατος (βλ. Πίνακα 1).
Για τη διεξαγωγή της έρευνας χορηγήθηκε άδεια από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Πίνακας 1. Έλεγχοι t-test ανεξάρτητων δειγµάτων για διαφορές της οµάδας παρέµβασης
και της οµάδας ελέγχου στη µέτρηση πριν την εφαρµογή του προγράµµατος

Μεταβλητές
Ηλικία (έτη)
Έτη υπηρεσίας
Συναισθηµατική νοηµοσύνη
Αυτο-αντίληψη
Αυτο-έκφραση
∆ιαπροσωπικές δεξιότητες
Λήψη αποφάσεων
∆ιαχείριση στρες
∆είκτης ευηµερίας
Ψυχική ανθεκτικότητα

Οµάδα
παρέµβασης
(Ν = 23)
Μ.Ο.
Τ.Α.
36.78
4.73
17.87
2.94
20.21
1.92
4.22
0.43
3.90
0.47
4.05
0.42
4.19
0.44
3.84
0.41
4.04
0.55
99.00
10.38

Οµάδα
ελέγχου
(Ν = 27)
Μ.Ο.
Τ.Α
36.44
4.56
17.00
3.58
19.50
1.76
4.11
0.38
3.75
0.41
3.98
0.42
4.04
0.51
3.62
0.47
3.99
0.48
97.96
8.86

df
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

t
0.257
0.927
1.356
1.006
1.174
0.574
1.097
1.800
0.394
0.381

p
.798
.359
.181
.319
.246
.569
.278
.078
.696
.705

Ψυχοµετρικά εργαλεία
Κλίµακα Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης Emotional Quotient inventory, version 2.0
(EQ-i2.0)
Για τη µέτρηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης χρησιµοποιήθηκε το Emotional
Quotient inventory version 2.0 (“MHS Assessments, EQ-i2.0”, n.d.), το οποίο βασίζεται
στο µοντέλο κοινωνικής-συναισθηµατικής νοηµοσύνης και αποτελεί αναθεωρηµένη
έκδοση του Emotional Quotient inventory (Bar-On, 1997. Stein & Book, 2011). Το
εργαλείο2 χορηγήθηκε στην αγγλική γλώσσα συνοδευόµενο από βοήθηµα στην ελληνική
γλώσσα, διότι σύµφωνα µε τους όρους χρήσης που έθετε ο εκδοτικός οίκος MHS κατά
2

Κατά το χρόνο της έρευνας η αναθεωρηµένη έκδοση EQ-i2.0 δεν είχε χρησιµοποιηθεί στα
ελληνικά από άλλον και ο εκδοτικός οίκος σταµάτησε την εκχώρηση της άδειας χρήσης του
(προγενέστερου) EQ-i, το οποίο είχε ήδη χρησιµοποιηθεί στα ελληνικά (Κουµουνδούρου
& Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2003).
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το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, δεν επιτρεπόταν µετάφραση και στάθµιση του εργαλείου από εξωτερικούς ερευνητές. Το EQ-i2.0 απαρτίζεται από 133 προτάσεις και
παρέχει συνολική βαθµολογία συναισθηµατικής νοηµοσύνης, επιµέρους βαθµολογίες για τις πέντε σύνθετες κλίµακες και τις δεκαπέντε υποκλίµακες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, καθώς και έναν δείκτη ευηµερίας, ενώ επτά προτάσεις χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της εσωτερικής εγκυρότητας του εργαλείου.
Συγκεκριµένα, οι σύνθετες κλίµακες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι η αυτοαντίληψη (υποκλίµακες: αυτο-αποδοχή, αυτο-πραγµάτωση, συναισθηµατική αυτο-επίγνωση), η αυτο-έκφραση (υποκλίµακες: συναισθηµατική έκφραση, διεκδικητικότητα, ανεξαρτησία), οι διαπροσωπικές δεξιότητες (υποκλίµακες: διαπροσωπικές σχέσεις, ενσυναίσθηση, κοινωνική υπευθυνότητα), η λήψη αποφάσεων (υποκλίµακες: επίλυση προβληµάτων, έλεγχος πραγµατικότητας, έλεγχος παρορµήσεων) και η διαχείριση
στρες (υποκλίµακες: ευελιξία, αντοχή στο στρες, αισιοδοξία). Οι συµµετέχοντες καλούνταν να περιγράψουν τον εαυτό τους σηµειώνοντας σε µία πεντάβαθµη κλίµακα
(1 = Ποτέ/Σπάνια, 2 = Περιστασιακά, 3 = Μερικές φορές, 4 = Συχνά, 5 = Πάντα/Σχεδόν πάντα) τη συχνότητα µε την οποία αισθάνονται, σκέφτονται ή ενεργούν
µε τον τρόπο που περιγράφει η κάθε πρόταση. Για παράδειγµα, «Γνωρίζω ποια συναισθήµατα επηρεάζουν την απόδοσή µου», «Μου είναι δύσκολο να µοιράζοµαι τα
συναισθήµατά µου µε άλλους», «Κατανοώ τα συναισθήµατα των άλλων», «Αποφεύγω
να αντιµετωπίζω τα προβλήµατα», «Είµαι παρορµητικός/ή», «Αποδίδω καλά κάτω
από πίεση». Για 47 προτάσεις χρησιµοποιείται αντίστροφη κωδικοποίηση.
Στην παρούσα έρευνα, η κάθε υποκλίµακα βαθµολογήθηκε αθροίζοντας τις βαθµολογίες στις αντίστοιχες προτάσεις και διαιρώντας µε τον αριθµό των προτάσεων.
Οι τιµές κυµαίνονταν από 1 έως 5. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίστηκε ο δείκτης ευηµερίας. Στη συνέχεια, η κάθε σύνθετη κλίµακα βαθµολογήθηκε αθροίζοντας τις βαθµολογίες στις αντίστοιχες υποκλίµακες και διαιρώντας µε τον αριθµό των υποκλιµάκων,
µε τις τιµές να κυµαίνονται από 1 έως 5. Τέλος, η συνολική συναισθηµατική νοηµοσύνη υπολογίστηκε από το άθροισµα των βαθµολογιών στις πέντε σύνθετες κλίµακες, µε τιµές που κυµαίνονταν από 5 έως 25. Στην παρούσα έρευνα, η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας εκτιµήθηκε διακριτά για την οµάδα παρέµβασης, την οµάδα ελέγχου και το συνολικό δείγµα και για τις τρεις µετρήσεις (πριν-, µετά-, επαναληπτική),
µε τις τιµές του δείκτη Cronbach’s alpha να κυµαίνονται από .97 έως .99 για τη συνολική κλίµακα συναισθηµατικής νοηµοσύνης, από .85 έως .97 για τις πέντε σύνθετες κλίµακες και από .77 έως .89 για το δείκτη ευηµερίας.

Κλίµακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας
Για τη µέτρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των συµµετεχόντων χρησιµοποιήθηκε
η ελληνική εκδοχή της Κλίµακας Ψυχικής Ανθεκτικότητας των Connor και Davidson
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(Connor, Davidson, ∆ουζένης, Τσίτας, & Τσιγκαροπούλου, 2012). Πρόκειται για ένα
εργαλείο αυτο-αναφοράς 25 προτάσεων που καλεί τους συµµετέχοντες να προσδιορίσουν, σύµφωνα µε όσα συνέβησαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια του τελευταίου µήνα, κατά πόσο συµφωνούν µε την κάθε πρόταση, σε µία πεντάβαθµη κλίµακα (1 = Καθόλου αληθές, 2 = Σπανίως αληθές, 3 = Μερικές φορές αληθές, 4 =
Συχνά αληθές, 5 = Σχεδόν πάντα αληθές). Για παράδειγµα, «Είµαι ικανός να προσαρµόζοµαι όταν συµβαίνουν αλλαγές», «Έχω τουλάχιστον µία στενή και ασφαλή σχέση που µε βοηθάει όταν είµαι αγχωµένος», «Προτιµώ να αναλαµβάνω την
ευθύνη στη λύση προβληµάτων παρά να αφήνω άλλους να λαµβάνουν όλες τις αποφάσεις», «∆εν απογοητεύοµαι εύκολα από την αποτυχία». Το εργαλείο παρέχει µία
συνολική βαθµολογία για την ψυχική ανθεκτικότητα, η οποία προκύπτει από το άθροισµα των απαντήσεων στις επιµέρους προτάσεις. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας
εκτιµήθηκε διακριτά για την οµάδα παρέµβασης, την οµάδα ελέγχου και το συνολικό δείγµα και για τις τρεις µετρήσεις (πριν-, µετά-, επαναληπτική), µε τις τιµές
του δείκτη Cronbach’s alpha να κυµαίνονται από .84 ως .93.

Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραµµα
Το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραµµα αποτελούνταν από τέσσερις 4ωρες συναντήσεις
που πραγµατοποιήθηκαν σε χρονικό διάστηµα πέντε εβδοµάδων µε χρονική απόσταση 7-10 ηµερών µεταξύ των συναντήσεων. Συνολικά δηµιουργήθηκαν τρεις ολιγοµελείς ψυχοεκπαιδευτικές οµάδες (9, 8 και 6 ατόµων), στις οποίες εφαρµόστηκε διακριτά το πρόγραµµα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα µέλη θα επωφελούνταν από αυτό. Πιο συγκεκριµένα, το µέγεθος των υπο-οµάδων ήταν αρκετά µεγάλο ώστε να ευνοεί ποικίλες αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα µέλη και ταυτόχρονα αρκετά µικρό ώστε να συµµετέχουν ενεργά όλα τα µέλη και να έχουν το αίσθηµα του
ανήκειν σε µία οµάδα (Corey, Corey, & Corey, 2014). Ο σχεδιασµός του προγράµµατος και ο συντονισµός των ψυχοεκπαιδευτικών οµάδων υλοποιήθηκε από την πρώτη συγγραφέα υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του δεύτερου και τρίτου συγγραφέα, σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία (Βασιλόπουλος, Μπρούζος, & Μπαούρδα,
2016. Brown, 2005. Corey et al., 2014). Ειδικότερα, το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραµµα
αποτέλεσε συνδυασµό τάξης διδασκαλίας και οµάδας συµβουλευτικής και διέθετε
χαρακτηριστικά και των δύο. Είχε συγκεκριµένους στόχους και σαφώς προσδιορισµένη δοµή, συγκεκριµένο υλικό που έπρεπε να καλυφθεί στις συναντήσεις και συγκεκριµένα µαθησιακά αποτελέσµατα που αναµένονταν από τους συµµετέχοντες. Ταυτοχρόνως, έδινε προσοχή στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των συµµετεχόντων και στη
δυναµική και τις διαδικασίες της οµάδας, ενώ ο ρόλος της συντονίστριας ήταν να
προσφέρει πληροφορίες, να διδάσκει, να παρέχει δοµή στην οµάδα και να δηµιουργεί
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ένα θετικό κλίµα που να προάγει τη µάθηση (Βασιλόπουλος et al., 2016. Brown, 2005.
Corey et al., 2014).
Το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραµµα, υιοθετώντας µία συνθετική αντί για µία «καθαρή» προσέγγιση (McLeod, 2005), ενσωµάτωσε στοιχεία της γνωστικής-συµπεριφορικής και της προσωποκεντρικής συµβουλευτικής προσέγγισης (βλ. McLeod, 2005.
Μπρούζος, 2004), καθώς και αρχές της θετικής ψυχολογίας (Σταλίκας & Μυτσκίδου,
2011). Οι προσεγγίσεις αυτές χαρακτήριζαν τόσο τη συµπεριφορά της συντονίστριας,
όσο και τις δραστηριότητες που αξιοποιήθηκαν για την επίτευξη των επιµέρους στόχων του προγράµµατος.
Επιπλέον, οι επιµέρους δραστηριότητες του προγράµµατος ήταν συµβατές µε διαφορετικά θεωρητικά µοντέλα και ορισµούς συναισθηµατικής νοηµοσύνης και ψυχικής ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης βασίστηκαν κατά κύριο λόγο στο αναθεωρηµένο µοντέλο κοινωνικής-συναισθηµατικής
νοηµοσύνης (Bar-On, 1997. Stein & Book, 2011), αλλά ταυτοχρόνως ήταν συµβατές
και µε άλλα µοντέλα, όπως το µοντέλο ικανοτήτων (Mayer et al., 2000) και το µοντέλο συναισθηµατικής νοηµοσύνης ως χαρακτηριστικού προσωπικότητας (Petrides
& Furnham, 2001). Ακόµη, οι δραστηριότητες ψυχικής ανθεκτικότητας βασίστηκαν
στις κύριες διαστάσεις της έννοιας (δηλαδή, έκθεση σε αντιξοότητα και θετική ανάπτυξη και προσαρµογή) (βλ. Εισαγωγή), στις οποίες οι περισσότεροι θεωρητικοί και
ερευνητές συµφωνούν (Λακιώτη, 2011). Στο Παράρτηµα Α παρατίθενται οι δραστηριότητες του ψυχοεκπαιδευτικού προγράµµατος, καθώς και οι ειδικότερες διαστάσεις συναισθηµατικής νοηµοσύνης και ψυχικής ανθεκτικότητας στις οποίες
αποσκοπούσαν.
Για το περιεχόµενο των συναντήσεων χρησιµοποιήθηκαν διάφορες βιβλιογραφικές
πηγές, έντυπες (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003. Ciarrochi & Mayer, 2007. Hughes &
Terrell, 2012) και ηλεκτρονικές (“Stress management”, n.d. www.resilience-project.eu),
µε πλήθος βιωµατικών ασκήσεων και δηµιουργικών δραστηριοτήτων για την οµαδική
εργασία και την ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της ψυχικής ανθεκτικότητας σε ενήλικες.
Οι επιµέρους στόχοι των δραστηριοτήτων οργανώθηκαν σε θεµατικές ενότητες
και καθόρισαν το περιεχόµενο των συναντήσεων, έτσι ώστε οι τρεις πρώτες συναντήσεις να αφορούν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη και η τέταρτη την ψυχική ανθεκτικότητα (βλ Παράρτηµα Α).
Για παράδειγµα, η δραστηριότητα Επίσκεψη στην πραγµατικότητα του άλλου, αποσκοπούσε στη σύνθετη κλίµακα συναισθηµατικής νοηµοσύνης λήψη αποφάσεων και
ειδικότερα στην υποκλίµακα ελέγχου πραγµατικότητας (Hughes & Terrell, 2012). Η
δραστηριότητα είχε ως στόχο να βοηθήσει τους συµµετέχοντες να ασκηθούν στο να
βλέπουν τα πράγµατα από την οπτική γωνία του άλλου ώστε να µπορούν να ελέγχουν
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την πραγµατικότητα από µία διαφορετική πλευρά, καθώς και να αυξήσουν την ενσυναίσθηση και τις διαπραγµατευτικές τους δεξιότητες. Μετά από σύντοµη παρουσίαση (Powerpoint), η συντονίστρια διένειµε φύλλο εργασίας (βλ. Παράρτηµα Β) και
ζήτησε από τους συµµετέχοντες να το συµπληρώσουν µέσα σε είκοσι λεπτά. Στη συνέχεια ζήτησε από τους συµµετέχοντες να σχηµατίσουν ζευγάρια και µε βάση το φύλλο εργασίας να κάνουν εναλλάξ παιχνίδι ρόλων ώστε και οι δύο να περάσουν από
τη θέση του άλλου στη διαφωνία. Ακολούθως, οι συµµετέχοντες επέστρεψαν στην οµάδα και έγινε επεξεργασία και αποτίµηση της δραστηριότητας. Η συντονίστρια διευκόλυνε τη διαδικασία µε ερωτήσεις, όπως Σας βοήθησε αυτή η διαδικασία να αποκτήσετε µεγαλύτερη επίγνωση όσον αφορά την οπτική γωνία του άλλου; Πού αλλού
µπορεί να χρησιµεύσει αυτή η διαδικασία; Πώς µπορείτε να υπενθυµίζετε στον εαυτό σας να προσπαθεί να αυξήσει την κατανόηση της πραγµατικότητας των άλλων ατόµων; Τέλος, η συντονίστρια συνοψίζοντας ανέδειξε τη διαφορά µεταξύ «θέσεων» και
«συµφερόντων» χρησιµοποιώντας ένα παράδειγµα (∆ύο άτοµα, ο Α και ο Β, θέλουν
το ίδιο πορτοκάλι. Αυτή είναι η «θέση» τους. Ο Α θέλει να το φάει, ενώ ο Β θέλει
τη φλούδα για να φτιάξει µπισκότα. Αυτά είναι τα «συµφέροντά» τους).
Η δραστηριότητα Συναισθηµατικοί Φακοί αποσκοπούσε στη διαχείριση των συναισθηµάτων και είχε ως επιµέρους στόχους να µάθουν οι συµµετέχοντες για την επίδραση των συναισθηµατικών φακών στη σκέψη και τη συµπεριφορά, να κατανοήσουν
τους δικούς τους συναισθηµατικούς φακούς αναλύοντας την ακολουθία συναισθηµάτων-αιτιών-συµπεριφορών, να µάθουν να χρησιµοποιούν συγκεκριµένα συναισθήµατα που ταιριάζουν µε συγκεκριµένα αποτελέσµατα σε καταστάσεις και να βελτιώσουν την ικανότητα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται αποτελέσµατα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις χρησιµοποιώντας τη συναισθηµατική νοηµοσύνη (Ciarrochi
& Mayer, 2007). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγµατοποιήθηκε σύντοµη συζήτηση σχετικά µε τη διαχείριση των συναισθηµάτων. Η συντονίστρια διευκόλυνε τη
διαδικασία µε ερωτήσεις, όπως Μπορείτε να καταλάβετε τι ενοχλεί τους άλλους/εσάς; Το αντιλαµβάνεστε όταν οι αντιλήψεις των άλλων/οι δικές σας δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα; Καταλαβαίνετε τι κινητοποιεί τη συµπεριφορά των άλλων/τη δική σας; Αντιλαµβάνεστε πώς οι διαθέσεις των άλλων/οι δικές σας
επιδρούν πάνω τους/σας; Στη συνέχεια απεστάλη ηλεκτρονικά στους συµµετέχοντες
αντίστοιχο φύλλο εργασίας (βλ. Παράρτηµα Γ), το οποίο συζητήθηκε στην έναρξη
της επόµενης συνάντησης.
Η δοµή καθεµίας από τις τέσσερις συναντήσεις περιλάµβανε το στάδιο έναρξης,
το στάδιο εργασίας και επεξεργασίας (κύριο µέρος) και το στάδιο λήξης. Το στάδιο
έναρξης περιείχε συζήτηση για τις σκέψεις και τα συναισθήµατα των συµµετεχόντων σχετικά µε τη συνάντηση, τη λειτουργία και εξέλιξη της οµάδας, το περιεχόµενο της συνάντησης, καθώς και για επιµέρους δραστηριότητες που είχαν αποσταλεί
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ηλεκτρονικά στους συµµετέχοντες στο µεσοδιάστηµα µεταξύ των συναντήσεων για
να διευκολυνθεί η µεταφορά της γνώσης που αποκόµισαν κατά τις συναντήσεις στην
καθηµερινότητά τους. Το στάδιο εργασίας επικεντρωνόταν στη διδασκαλία και την
εξάσκηση συγκεκριµένων δεξιοτήτων που σχετίζονταν µε τους στόχους της κάθε συνάντησης µέσα από την πραγµατοποίηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, περιλάµβανε παρουσιάσεις µε τη χρήση powerpoint και βίντεο, καθώς και βιωµατικές δραστηριότητες που καλούσαν τους συµµετέχοντες να εργαστούν ατοµικά
ή να συνεργαστούν σε ζεύγη, υπο-οµάδες ή ως µία µεγάλη οµάδα, σύµφωνα µε τις
οδηγίες των φύλλων εργασίας που διανέµονταν σε αυτούς (π.χ., παιχνίδι ρόλων). Την
κάθε δραστηριότητα ακολουθούσε το στάδιο επεξεργασίας, κατά το οποίο δινόταν
η δυνατότητα στους συµµετέχοντες να διερευνήσουν σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στις αλληλεπιδράσεις της οµάδας ώστε να µπορούν να αναγνωρίζουν αυτό
που έµαθαν και να σχεδιάζουν πώς µπορούν να γενικεύσουν τη γνώση αυτή έξω από
την οµάδα. Τέλος, το στάδιο λήξης αποτελούνταν από σύνοψη της συνάντησης, συζήτηση για τις κατ’ οίκον δραστηριότητες που θα αποστέλλονταν ηλεκτρονικά και έκφραση των σκέψεων και συναισθηµάτων των συµµετεχόντων. Η διαδικασία αυτή βοηθούσε στη µετάβαση από την οµάδα στην ατοµική καθηµερινότητά τους.

∆ιαδικασία
Η κατανοµή των συµµετεχόντων στις οµάδες βασίστηκε στη θετική ανταπόκριση και
τη διαθεσιµότητά τους. Πιο συγκεκριµένα, όλοι οι αξιωµατικοί από τις παραπάνω
γεωγραφικές περιοχές ενηµερώθηκαν µέσω των υπηρεσιών τους για την ταυτότητα
και εµπειρία των ερευνητών, για το σκοπό και τις διαδικασίες της έρευνας, καθώς
και για τη δυνατότητά τους να συµµετάσχουν σε αυτήν είτε παρακολουθώντας ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραµµα και συµπληρώνοντας ψυχοµετρικά εργαλεία σε τρεις χρόνους είτε µόνο συµπληρώνοντας ψυχοµετρικά εργαλεία σε τρεις χρόνους. Οι ενδιαφερόµενοι ήρθαν σε τηλεφωνική επικοινωνία µε την πρώτη συγγραφέα και έλαβαν περισσότερες πληροφορίες, ιδίως εγγυήσεις εµπιστευτικότητας, ανωνυµίας και
µη ανιχνευσιµότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται η απουσία αναγνωριστικών στοιχείων
(ονοµάτων, βαθµών στην ιεραρχία, ειδικότητας στην υπηρεσία, διευθύνσεων, κ.λπ.)
κατά τη συµπλήρωση των ψυχοµετρικών εργαλείων, η χρήση 6ψήφιου κωδικού προσωπικής επιλογής των συµµετεχόντων για συσχέτιση των εργαλείων κατά τις τρεις
µετρήσεις, η χρήση ευρύτερων κατηγοριών αναφοράς (για παράδειγµα, έτος γέννησης
αντί για συγκεκριµένη ηµεροµηνία, επίπεδο εκπαίδευσης αντί για συγκεκριµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή αντικείµενο σπουδών, κ.λπ.), η διακίνηση των ψυχοµετρικών εργαλείων µέσα σε φάκελο, καθώς και ο ορισµός σε κάθε γεωγραφική περιοχή ενός
αξιωµατικού ως ενδιάµεσου µεταξύ των ερευνητών και των συµµετεχόντων, υπεύ-
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θυνου για τη διακίνηση των φακέλων µε τα εργαλεία. Ο ενδιάµεσος αξιωµατικός δε
συµµετείχε στην έρευνα.

Στατιστικές αναλύσεις
Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε το στατιστικό πακέτο SPSS
23.0. Προκειµένου να ελεγχθεί αν υπήρχαν διαφορές ανάµεσα στην οµάδα παρέµβασης και την οµάδα ελέγχου ως προς τις δηµογραφικές µεταβλητές και τις µεταβλητές
της έρευνας στη µέτρηση πριν την εφαρµογή του προγράµµατος χρησιµοποιήθηκε το
κριτήριο χ2 και ο έλεγχος t ανεξάρτητων δειγµάτων, για τις διακριτές και τις συνεχείς µεταβλητές αντιστοίχως. Στη συνέχεια, προκειµένου να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση διακύµανσης µικτού σχεδιασµού µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις. Τέλος, για τις επιµέρους συγκρίσεις (post
hoc αναλύσεις) χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο Bonferroni.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συναισθηµατική νοηµοσύνη
Εφαρµόστηκε ανάλυση διακύµανσης µικτού σχεδιασµού µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις, µε το χρόνο (πριν / µετά / επαναληπτική εξέταση) ως ενδοϋποκειµενικό παράγοντα και την οµάδα (παρέµβασης / ελέγχου) ως µεταξύ των ατόµων παράγοντα
για τον έλεγχο της επίδρασης της παρέµβασης στη συναισθηµατική νοηµοσύνη. Επειδή η συνθήκη σφαιρικότητας δεν ίσχυε, Mauchly’s W = .628, χ²(2) = 20.948, p < .001,
χρησιµοποιήθηκε η διόρθωση Greenhouse-Greisser (ε = .729). Η ανάλυση έδειξε στατιστικώς σηµαντική κύρια επίδραση του χρόνου εξέτασης, Pillai’s = .803, p < .001,
F(1.458, 67.046) = 149.842, p < .001, µερικό η2 = .77, στατιστικώς σηµαντική κύρια
επίδραση της οµάδας, F(1, 46) = 31.267, p < .001, µερικό η2 = .41, καθώς και στατιστικώς σηµαντική αλληλεπίδραση ανάµεσα στο χρόνο και την οµάδα, F(1.458,
67.046) = 136.751, p < .001, µερικό η2 = .75. Οι post hoc συγκρίσεις, χρησιµοποιώντας το κριτήριο Bonferroni, έδειξαν (α) από την πρώτη στη δεύτερη µέτρηση, στατιστικώς σηµαντική αύξηση του µέσου όρου της συναισθηµατικής νοηµοσύνης για την
οµάδα παρέµβασης (p < .001), ενώ για την οµάδα ελέγχου ουδεµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά (p > .05), (β) από τη δεύτερη στην τρίτη µέτρηση, στατιστικώς σηµαντική µείωση του µέσου όρου της συναισθηµατικής νοηµοσύνης για την οµάδα παρέµβασης (p < .01), ενώ για την οµάδα ελέγχου ουδεµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά (p > .05), (γ) από την πρώτη στην τρίτη µέτρηση, στατιστικώς σηµαντική αύξηση
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του µέσου όρου της συναισθηµατικής νοηµοσύνης για την οµάδα παρέµβασης (p <
.001), ενώ για την οµάδα ελέγχου ουδεµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά (p > .05).
Ακολούθως, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά µικτών αναλύσεων διακύµανσης µε το
χρόνο εξέτασης ως ενδοϋποκειµενικό παράγοντα και την οµάδα ως µεταξύ των υποκειµένων παράγοντα. Εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν καθεµία από τις πέντε σύνθετες
κλίµακες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (αυτο-αντίληψη, αυτο-έκφραση, διαπροσωπικές δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, διαχείριση στρες), καθώς και ο δείκτης
ευηµερίας. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για τις σύνθετες κλίµακες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και το δείκτη ευηµερίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2. Αποτελέσµατα αναλύσεων διακύµανσης για την επίδραση του χρόνου και της
οµάδας στις σύνθετες κλίµακες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και το δείκτη ευηµερίας

Αυτο-αντίληψη

Αυτο-έκφραση

∆ιαπροσωπικές δεξιότητες

Λήψη αποφάσεων

∆ιαχείριση στρες

∆είκτης ευηµερίας

Επιδράσεις
Χρόνου * Οµάδας
Χρόνου
Οµάδας
Χρόνου * Οµάδας
Χρόνου
Οµάδας
Χρόνου * Οµάδας
Χρόνου
Οµάδας
Χρόνου * Οµάδας
Χρόνου
Οµάδας
Χρόνου * Οµάδας
Χρόνου
Οµάδας
Χρόνου * Οµάδας
Χρόνου
Οµάδας

df
1.293, 59.477
1.293, 59.477
1, 46
2, 92
2, 92
1, 46
1.363, 62.705
1.363, 62.705
1, 46
1.448, 66.612
1.448, 66.612
1, 46
1.501, 69.047
1.501, 69.047
1, 46
1.605, 73.831
1.605, 73.831
1, 46

F
86.004
67.786
38.653
78.556
124.217
19.362
95.599
68.908
22.695
54.599
76.213
15.625
45.915
65.670
23.125
29.483
16.721
10.290

p
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
<.001
<.001
<.001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .01

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν post hoc συγκρίσεις, χρησιµοποιώντας το κριτήριο Bonferroni, διακριτά για καθεµία από τις παραπάνω µεταβλητές. Οι post hoc συγκρίσεις έδειξαν: (α) Από την πρώτη στη δεύτερη µέτρηση, για την οµάδα παρέµβασης στατιστικώς σηµαντική αύξηση του µέσου όρου της αυτο-αντίληψης (p < .001),
της αυτο-έκφρασης (p < .001), των διαπροσωπικών δεξιοτήτων (p < .001), της λήψης αποφάσεων (p < .001), της διαχείρισης στρες (p < .001) και του δείκτη ευηµερίας (p < .001), ενώ για την οµάδα ελέγχου ουδεµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά για καθεµία από τις παραπάνω µεταβλητές (p > .05). (β) Από τη δεύτερη στην
τρίτη µέτρηση, για την οµάδα παρέµβασης στατιστικώς σηµαντική µείωση του µέσου
όρου της αυτο-έκφρασης (p < .01), της λήψης αποφάσεων (p < .01) και της διαχεί-
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ρισης στρες (p < .05), αλλά ουδεµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά του µέσου όρου
της αυτο-αντίληψης (p > .05), των διαπροσωπικών δεξιοτήτων (p > .05) και του δείκτη ευηµερίας (p > .05), ενώ για την οµάδα ελέγχου ουδεµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά για καθεµία από τις παραπάνω µεταβλητές (p > .05). (γ) Από την πρώτη στην τρίτη µέτρηση, για την οµάδα παρέµβασης στατιστικώς σηµαντική αύξηση του
µέσου όρου της αυτο-αντίληψης (p < .001), της αυτο-έκφρασης (p < .001), των διαπροσωπικών δεξιοτήτων (p < .001), της λήψης αποφάσεων (p < .001), της διαχείρισης στρες (p < .001) και του δείκτη ευηµερίας (p < .001), ενώ για την οµάδα ελέγχου ουδεµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά για καθεµία από τις παραπάνω µεταβλητές (p > .05).
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη συνολικά και κατά σύνθετη κλίµακα και για το δείκτη ευηµερίας, σε κάθε µέτρηση, καθώς και η στατιστική σηµαντικότητα των µεταβολών µεταξύ των µετρήσεων.
Πίνακας 3. Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) των εξαρτηµένων µεταβλητών ανά οµάδα
και µέτρηση
Οµάδα παρέµβασης (N = 23)
Οµάδα ελέγχου (N = 27*)
Πριν
Μετά
Επαναληπτική Πριν
Μετά Επαναληπτική
Εξαρτηµένες µεταβλητές Μ.Ο. (Τ. Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.)
Συναισθηµατική
20.21 (0.39) 23.09 (0.31)α 22.75 (0.31)β, δ19.41 (0.37) 19.49 (0.30) 19.46 (0.30)
νοηµοσύνη
Αυτο-αντίληψη
4.22 (0.08) 4.86 (0.06)α 4.81 (0.06)δ 4.08 (0.08) 4.05 (0.06) 4.04 (0.06)
Αυτο-έκφραση
3.90 (0.09) 4.52 (0.08)α 4.42 (0.08)β,δ 3.73 (0.09) 3.80 (0.08) 3.79 (0.07)
∆ιαπροσωπικές δεξιότητες 4.05 (0.09) 4.67 (0.07)α 4.62 (0.07)δ 3.98 (0.08) 3.92 (0.07) 3.94 (0.07)
Λήψη αποφάσεων
4.19 (0.10) 4.71 (0.08)α 4.64 (0.08)β,δ 4.03 (0.10) 4.06 (0.07) 4.07 (0.07)
∆ιαχείριση στρες
3.84 (0.09) 4.34 (0.08)α 4.26 (0.07)γ,δ 3.59 (0.09) 3.65 (0.07) 3.61 (0.07)
∆είκτης ευηµερίας
4.04 (0.11) 4.49 (0.09)α 4.42 (0.09)δ 3.96 (0.10) 3.89 (0.08) 3.91 (0.08)
Ψυχική ανθεκτικότητα
99.00 (2.02) 110.91 (1.60)α 109.91 (1.63)δ 97.40 (1.93) 97.40 (1.54) 97.92 (1.56)
Σηµειώσεις: *N= 25 για την οµάδα ελέγχου στην επαναληπτική µέτρηση.
α
Στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην πριν- και τη µετά- µέτρηση (p < .001).
β
Στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη µετά- και την επαναληπτική µέτρηση (p < .01).
γ
Στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη µετά- και την επαναληπτική µέτρηση (p < .05).
δ
Στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην πριν- και την επαναληπτική µέτρηση (p < .001).

Ψυχική ανθεκτικότητα
Εφαρµόστηκε ανάλυση διακύµανσης µικτού σχεδιασµού 3 (χρόνος εξέτασης) X 2
(οµάδα) µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις στον πρώτο παράγοντα κι εξαρτηµένη
µεταβλητή την ψυχική ανθεκτικότητα. Επειδή η συνθήκη σφαιρικότητας δεν
ίσχυε, Mauchly’s W = .507, χ²(2) = 30.565, p < .001, χρησιµοποιήθηκε η διόρθω-
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ση Greenhouse-Greisser (ε = .670). Η ανάλυση έδειξε στατιστικώς σηµαντική κύρια επίδραση του χρόνου εξέτασης, Pillai’s = .660, p < .001, F(1.340, 61.621) = 67.543,
p <. 001, µερικό η2 = .60, στατιστικώς σηµαντική κύρια επίδραση της οµάδας, F(1,
46) = 14.848, p < .001, µερικό η2 = .24, καθώς και στατιστικώς σηµαντική αλληλεπίδραση ανάµεσα στο χρόνο και την οµάδα, F(1.340, 61.621) = 62.439, p < .001,
µερικό η2 = .58. Οι post hoc συγκρίσεις, χρησιµοποιώντας το κριτήριο Bonferroni, έδειξαν (α) από την πρώτη στη δεύτερη µέτρηση, στατιστικώς σηµαντική αύξηση
του µέσου όρου της ψυχικής ανθεκτικότητας για την οµάδα παρέµβασης (p < .001),
ενώ για την οµάδα ελέγχου ουδεµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά (p > .05), (β)
από τη δεύτερη στην τρίτη µέτρηση, καµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά του µέσου όρου ψυχικής ανθεκτικότητας για την οµάδα παρέµβασης (p > .05) και για την
οµάδα ελέγχου (p > .05), (γ) από την πρώτη στην τρίτη µέτρηση, στατιστικώς σηµαντική αύξηση του µέσου όρου της ψυχικής ανθεκτικότητας για την οµάδα παρέµβασης (p < .001), ενώ για την οµάδα ελέγχου ουδεµία στατιστικώς σηµαντική
διαφορά (p > .05). (Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές
αποκλίσεις της ψυχικής ανθεκτικότητας, καθώς και η στατιστική σηµαντικότητα των
µεταβολών µεταξύ των µετρήσεων).

∆ιαφυλικές διαφορές
Εφαρµόστηκε 3 (χρόνος εξέτασης) Χ 2 (οµάδα) Χ 2 (φύλο) µικτή ανάλυση διακύµανσης µε ενδοϋποκειµενικό παράγοντα το χρόνο εξέτασης. Τα αποτελέσµατα της
ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ως προς καθεµία από τις µεταβλητές της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και ψυχικής ανθεκτικότητας, δε βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική κύρια επίδραση του φύλου ούτε αλληλεπίδραση ανάµεσα στο χρόνο, την οµάδα και το φύλο (ps > .05), µε
εξαίρεση την αυτο-έκφραση. Ειδικότερα, ως προς την αυτο-έκφραση, επειδή η συνθήκη σφαιρικότητας δεν ίσχυε, Mauchly’s W = .786, χ²(2) = 10.368, p < .01, χρησιµοποιήθηκε η διόρθωση Greenhouse-Greisser (ε = .824). Η ανάλυση έδειξε στατιστικώς σηµαντική αλληλεπίδραση ανάµεσα στο χρόνο, την οµάδα και το φύλο, Pillai’s
= .778, F(1.647, 72.473) = 4.977, p < .05, µερικό η2 = .10, µε τις post hoc συγκρίσεις
κατά Bonferonni (p < .01) να δείχνουν διαφυλικές διαφορές µόνο στην οµάδα ελέγχου (στατιστικώς σηµαντική αύξηση στους άνδρες από την πρώτη στη δεύτερη µέτρηση,
στατιστικώς σηµαντική αύξηση στις γυναίκες από τη δεύτερη στην τρίτη µέτρηση και
στατιστικώς σηµαντική µείωση στους άνδρες από τη δεύτερη στην τρίτη µέτρηση). Οι
µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της αυτο-έκφρασης για άνδρες και γυναίκες κάθε
οµάδας σε κάθε µέτρηση παρουσιάζονται στον Πίνακα 5, όπου εµφανίζονται επίσης
τα αποτελέσµατα των post hoc συγκρίσεων.
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Πίνακας 4. Αποτελέσµατα ανάλυσης διακύµανσης για την αλληλεπίδραση χρόνου, οµάδας
και φύλου για καθεµία από τις εξαρτηµένες µεταβλητές
Εξαρτηµένες µεταβλητές
Συναισθηµατική νοηµοσύνη
Αυτο-αντίληψη
Αυτο-έκφραση
∆ιαπροσωπικές δεξιότητες
Λήψη αποφάσεων
∆ιαχείριση στρες
∆είκτης ευηµερίας
Ψυχική ανθεκτικότητα

df
1.399, 61.577
1.317, 57.965
1.647, 72.473
1.339, 58.922
1.396, 61.437
1.471, 64.704
1.546, 68.011
1.338, 58.891

F

p

2.594
1.923
4.977
2.152
1.534
.620
.515
.026

.100
.168
< .05
.141
.225
.493
.553
.928

Πίνακας 5. Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) της αυτο-έκφρασης ανά φύλο, οµάδα και µέτρηση
Οµάδα παρέµβασης (N = 23)
Πριν
Μετά
Επαναληπτική
Μ.Ο. (Τ. Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.)
4.04 (0.17)
4.61 (0.15)α 4.49 (0.14)ε,ζ
3.84 (0.11)
4.47 (0.10)α 4.39 (0.09)ε,ζ

Οµάδα ελέγχου (N = 27*)
Πριν
Μετά
Επαναληπτική
Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.)
3.70 (0.15) 3.63 (0.14) 3.79 (0.13)γ
3.75 (0.11) 3.89 (0.10)β 3.80 (0.09)δ

Αυτο-έκφραση
Γυναίκες
Άνδρες
Σηµειώσεις: *N= 25 για την οµάδα ελέγχου στην επαναληπτική µέτρηση.

Στατιστικώς σηµαντική διαφορά µέσων όρων ανάµεσα στην πριν- και τη µετά- µέτρηση (p < .001).
Στατιστικώς σηµαντική διαφορά µέσων όρων ανάµεσα στην πριν- και τη µετά- µέτρηση (p < .01).
γ
Στατιστικώς σηµαντική διαφορά µέσων όρων ανάµεσα στη µετά- και την επαναληπτική µέτρηση (p < .001).
δ
Στατιστικώς σηµαντική διαφορά µέσων όρων ανάµεσα στη µετά- και την επαναληπτική µέτρηση (p < .01).
ε
Στατιστικώς σηµαντική διαφορά µέσων όρων ανάµεσα στη µετά- και την επαναληπτική µέτρηση (p < .05).
ζ
Στατιστικώς σηµαντική διαφορά µέσων όρων ανάµεσα στην πριν- και την επαναληπτική µέτρηση (p < .001).
α
β

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Πρωταρχικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει κατά πόσο η συναισθηµατική νοηµοσύνη και η ψυχική ανθεκτικότητα των αξιωµατικών αστυνοµίας δύναται
να ενισχυθεί µέσα από την εφαρµογή ενός ψυχοεκπαιδευτικού οµαδικού προγράµµατος συνθετικής προσέγγισης που αποσκοπούσε στην καλλιέργεια και των δύο δεξιοτήτων.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν βελτίωση των επιπέδων συναισθηµατικής νοηµοσύνης στο
σύνολό της και κατά σύνθετη κλίµακα καθώς και του δείκτη ευηµερίας στην οµάδα παρέµβασης σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου που δεν παρουσίασε µεταβολή. Επίσης, βρέθηκε βελτίωση των επιπέδων ψυχικής ανθεκτικότητας µετά την παρέµβαση.
Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν µε προγενέστερες έρευνες που αφορούν αντίστοιχες
παρεµβάσεις για την πρόληψη προβληµάτων ψυχικής και σωµατικής υγείας, αλλά και
βελτίωσης της εργασιακής απόδοσης σε επαγγελµατικά περιβάλλοντα. Ποικίλα προγράµµατα έχουν εφαρµοστεί µε επιµέρους στόχους την προαγωγή της ψυχικής υγείας, τη µείωση των επιδράσεων του στρες, την πρόληψη της κατάθλιψης και εξουθέ-
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νωσης, την αύξηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης και της παραγωγικότητας των
εργαζοµένων, µε θετικά αποτελέσµατα (Awa, Plaumann, & Walter, 2010. Bhui, Dinos,
Stansfeld, & White, 2012. LaMontagne, Keegel, & Vallance, 2007. Martin, Sanderson,
& Cocker, 2009. Tan et al., 2014).
Ταυτοχρόνως, έρχεται να προστεθεί στο σώµα ερευνών που αφορούν παρεµβάσεις
ενίσχυσης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στην ενήλικη ζωή (π.χ., Nelis, Quoidbach,
Mikolajczak, & Hansenne, 2009. Nelis et al., 2011). Οι συγκεκριµένες έρευνες δείχνουν
ότι και οι ενήλικες µπορούν, µε κινητοποίηση, προσπάθεια και καθοδήγηση, να ενισχύσουν τη συναισθηµατική τους νοηµοσύνη και συνεπώς να βελτιώσουν την προσαρµογή
τους σε διάφορους τοµείς της ζωής τους. Στον τοµέα της επαγγελµατικής ζωής, η παρούσα έρευνα συµφωνεί µε άλλες έρευνες παρεµβάσεων συναισθηµατικής νοηµοσύνης που εφαρµόστηκαν σε οργανισµούς και έδειξαν αύξηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στην οµάδα παρέµβασης σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου που παρέµεινε
αµετάβλητη, υποδηλώνοντας την αποτελεσµατικότητα των αντίστοιχων παρεµβάσεων
σε ποικίλα επαγγελµατικά περιβάλλοντα (Groves, McEnrue, & Shen, 2008. Slaski &
Cartwright, 2003). Ενδιαφέρον εύρηµα της έρευνάς µας αποτελεί η ενίσχυση όλων των
επιµέρους πτυχών συναισθηµατικής νοηµοσύνης (αυτο-αντίληψη, αυτο-έκφραση, διαπροσωπικές δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, διαχείριση στρες) µετά το πρόγραµµα.
Αντίστοιχες παρεµβάσεις συναισθηµατικής νοηµοσύνης δεν εστίασαν σε επιµέρους πτυχές της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Slaski & Cartwright, 2003) ή έδειξαν θετικές
αλλαγές σε ορισµένες πτυχές και ουδεµία µεταβολή σε άλλες (Nelis et al., 2009).
Εστιάζοντας ειδικότερα στο αστυνοµικό επάγγελµα, η βιβλιογραφική επισκόπηση
έδειξε ότι απουσίαζε παρέµβαση για την ενίσχυση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των
αστυνοµικών, παρά τα πολλαπλά οφέλη που µια τέτοια παρέµβαση θα µπορούσε να επιφέρει. Πιο συγκεκριµένα, πληθώρα ερευνών έχουν θεµελιώσει θετικές συσχετίσεις ανάµεσα στη συναισθηµατική νοηµοσύνη και ποικίλες µεταβλητές ψυχικής και σωµατικής
υγείας, διαπροσωπικών σχέσεων, εργασιακής απόδοσης, ευζωίας, και προσωπικότητας σε ποικίλα πλαίσια (για µία επισκόπηση βλ. Schutte et al., 2013), αλλά και στο αστυνοµικό (π.χ., Adetula, 2016. Al Ali et al., 2012. Brunetto et al., 2012. Dar et al., 2011.
Ramchunder & Martins, 2014). Οι θετικές αυτές συσχετίσεις υποδηλώνουν ότι η ενίσχυση
της συναισθηµατικής νοηµοσύνης µετά από µία κατάλληλη παρέµβαση αναµένεται να
επιφέρει σηµαντικά οφέλη και σε άλλες µεταβλητές που συσχετίζονται µε αυτή.
Στο πεδίο των παρεµβάσεων για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συµφωνούν µε άλλες αντίστοιχες έρευνες στον εργασιακό χώρο. Ωστόσο είναι αξιοσηµείωτο ότι παρά την πληθώρα παρεµβάσεων ψυχικής ανθεκτικότητας στον εργασιακό χώρο, λίγες µόνο από αυτές µελέτησαν την επίδραση της αντίστοιχης παρέµβασης στην ψυχική ανθεκτικότητα, ενώ οι περισσότερες
εστίασαν σε άλλες συσχετιζόµενες µε αυτήν µεταβλητές (βλ. Robertson et al., 2015).
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Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο σώµα των ερευνών που µελετούν την επίδραση
της παρέµβασης στην ψυχική ανθεκτικότητα και παρέχει πρόσθετη εµπειρική στήριξη στην αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων αυτών (Grant, Curtayne, & Burton,
2009. Sherlock-Storey, Moss, & Timson, 2013. Sood, Prasad, Schroeder, & Varkey, 2011).
Εστιάζοντας ειδικότερα στο αστυνοµικό πλαίσιο, η παρούσα έρευνα συµφωνεί
µε προγενέστερες µελέτες παρεµβάσεων για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των αστυνοµικών που αποδείχθηκαν αποτελεσµατικές (Andersen et al., 2016.
Andersen, Papazoglou, Koskolainen, et al., 2015. Arnetz et al., 2009, 2013. Christopher
et al., 2016. McCraty & Atkinson, 2012), εµπλουτίζοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία µε ένα «συνθετικό» ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο συνδυάζει αρχές
και µεθόδους της γνωστικο-συµπεριφορικής προσέγγισης, της προσωποκεντρικής προσέγγισης και της θετικής ψυχολογίας. Σε πρακτικό επίπεδο, η ενίσχυση της ψυχικής
ανθεκτικότητας των αστυνοµικών αναµένεται να συµβάλει στην πρόληψη και αντιµετώπιση προβληµάτων ψυχικής και σωµατικής υγείας και εργασιακής απόδοσης που
έχουν συνδεθεί µε τη στρεσογόνο φύση του αστυνοµικού επαγγέλµατος (Andersen,
Papazoglou, Nyman, et al., 2015. Conn, 2016. Miller, 2008).
Επιπλέον, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας πραγµατοποιήθηκε επαναληπτική µέτρηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και ψυχικής ανθεκτικότητας τρεις µήνες µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος προκειµένου να εξετασθεί η µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητά του. Ως προς τη συναισθηµατική νοηµοσύνη, η έρευνα έδειξε ότι τα θετικά αποτελέσµατα για την οµάδα παρέµβασης παρέµειναν σηµαντικά τρεις µήνες µετά την εφαρµογή του προγράµµατος σε σχέση µε τα αρχικά
επίπεδα των συµµετεχόντων, ενώ η οµάδα ελέγχου δεν παρουσίασε µεταβολή. Το εύρηµα αυτό είναι σύµφωνo µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία που δείχνει µακροπρόθεσµη διατήρηση των θετικών αποτελεσµάτων των προγραµµάτων ενίσχυσης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Nelis et al., 2009, 2011). Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει
η στατιστικώς σηµαντική µείωση του µέσου όρου της συνολικής συναισθηµατικής νοηµοσύνης, καθώς και ορισµένων πτυχών της (αυτο-έκφραση, λήψη αποφάσεων και διαχείριση στρες) από τη δεύτερη στην τρίτη µέτρηση στην οµάδα παρέµβασης, µολονότι οι τιµές των µεταβλητών στην τρίτη µέτρηση εξακολουθούσαν να είναι στατιστικώς
σηµαντικά υψηλότερες σε σχέση µε την αρχική µέτρηση. Το εύρηµα αυτό υποδηλώνει ότι παρά το γεγονός ότι ορισµένες ιδιότητες µπορούν να ενισχυθούν µέσω εκπαίδευσης, ορισµένα από τα θετικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να τείνουν να εξασθενήσουν µε το πέρασµα του χρόνου. Στο σηµείο αυτό η παρούσα έρευνα δε συµφωνεί µε αντίστοιχες έρευνες στις οποίες τα θετικά αποτελέσµατα διατηρήθηκαν ή
και ενισχύθηκαν από τη δεύτερη στην τρίτη µέτρηση (Nelis et al., 2009, 2011). Ειδικότερα, στην αντίστοιχη έρευνα των Nelis et al. (2011), αποστέλλονταν στους συµµετέχοντες ηλεκτρονικά µηνύµατα (δύο µηνύµατα ανά εβδοµάδα για έξι εβδοµάδες
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µετά το πέρας των συναντήσεων), µε θεωρητικές υπενθυµίσεις εννοιών και αντίστοιχες
πρακτικές ασκήσεις. Αυτό υποδηλώνει ότι η αποτελεσµατικότητα αντίστοιχων παρεµβάσεων µπορεί να βελτιωθεί αν συµπεριληφθούν επαναληπτικές υπενθυµίσεις
ή και συναντήσεις, ώστε τα οφέλη να διατηρηθούν σε σταθερά επίπεδα για µεγαλύτερα
χρονικά διαστήµατα µετά την παρέµβαση ή ακόµα και να ενισχυθούν.
Ως προς την ψυχική ανθεκτικότητα, η έρευνα έδειξε ότι τα θετικά αποτελέσµατα για την οµάδα παρέµβασης παρέµειναν σηµαντικά τρεις µήνες µετά την εφαρµογή
του προγράµµατος σε σχέση µε τα αρχικά επίπεδα των συµµετεχόντων, ενώ η οµάδα ελέγχου δεν παρουσίασε µεταβολή. Επιπλέον, η ψυχική ανθεκτικότητα στην οµάδα παρέµβασης δε µεταβλήθηκε από τη δεύτερη στην τρίτη µέτρηση. Το εύρηµα αυτό
υποδηλώνει τη µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα του ψυχοεκπαιδευτικού προγράµµατος και εµπλουτίζει το σώµα αντίστοιχων ερευνών που έδειξαν διατήρηση των
θετικών αποτελεσµάτων στην επαναληπτική µέτρηση (Arnetz et al., 2013. Liossis,
Shochet, Millear, & Biggs, 2009. Millear, Liossis, Shochet, Biggs, & Donald, 2008), µολονότι ορισµένες από τις έρευνες αυτές εστίασαν όχι στη µέτρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας, αλλά διαφορετικών µεταβλητών που συνδέονται µε αυτήν. Επίσης, τα
θετικά αποτελέσµατα τόσο αµέσως µετά την παρέµβαση όσο και τρεις µήνες αργότερα διαφοροποιούν την έρευνά µας από άλλες έρευνες, οι οποίες δεν έδειξαν βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας αµέσως µετά την παρέµβαση ούτε και ένα µήνα
αργότερα, αλλά τέσσερις µήνες µετά το πέρας του προγράµµατος και αφού πραγµατοποιήθηκαν δύο επαναληπτικές συναντήσεις (Pidgeon, Ford, & Klassen, 2014).
Τέλος, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι άνδρες και γυναίκες αστυνοµικοί ωφελήθηκαν
εξίσου από το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραµµα τόσο ως προς τη συναισθηµατική νοηµοσύνη όσο και ως προς την ψυχική ανθεκτικότητα. ∆ιαφυλικές διαφορές εντοπίστηκαν
µόνο στην αυτο-έκφραση της οµάδας ελέγχου και δύνανται να αποδοθούν σε επιδράσεις οµάδας ελέγχου (επαναλαµβανόµενη µέτρηση του ίδιου δείγµατος που ενδέχεται να επηρεάζει τη συµπεριφορά του) ή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες.
Το συγκεκριµένο εύρηµα συµφωνεί µε αποτελέσµατα παρεµβάσεων συναισθηµατικής νοηµοσύνης και ψυχικής ανθεκτικότητας που εφαρµόστηκαν σε άλλα πλαίσια και
αποδείχθηκαν εξίσου αποτελεσµατικές για άνδρες και γυναίκες (Dacre Pool & Qualter,
2012. Dray et al., 2017. Gorgas et al., 2015) και εµπλουτίζει τη βιβλιογραφία στο αστυνοµικό πλαίσιο, από την οποία σχεδόν απουσίαζε µελέτη της ενδεχόµενης επίδρασης του φύλου στα αποτελέσµατα.

Περιορισµοί
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν οι βασικοί περιορισµοί της παρούσας έρευνας, προκειµένου τα ευρήµατά της να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά. Κατ’ αρχάς,
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το σχετικά µικρό µέγεθος του δείγµατος και το γεγονός ότι προέρχεται κατά το µεγαλύτερο µέρος από συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή της χώρας δηµιουργούν περιορισµούς ως προς τη δυνατότητα άµεσης γενίκευσης των αποτελεσµάτων στον ευρύτερο πληθυσµό των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας ή και το συνολικό πληθυσµό των Ελλήνων αστυνοµικών. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι οι αστυνοµικοί
στις διάφορες περιοχές της χώρας συχνά δεν προέρχονται από την ίδια περιοχή στην
οποία υπηρετούν, κι αυτό προσδίδει µεγαλύτερη εγκυρότητα στα ευρήµατα και τη
συναγωγή συµπερασµάτων. Ακόµη, η χορήγηση του εργαλείου EQ-i2.0 στην αγγλική γλώσσα σε συµµετέχοντες µε µητρική γλώσσα την ελληνική, αποτελεί κύριο περιορισµό της έρευνας, που οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το χρόνο διεξαγωγής της
υπήρχαν περιορισµοί από τον εκδοτικό οίκο MHS που δεν επέτρεπαν σε εξωτερικούς ερευνητές µετάφραση του εργαλείου και στάθµιση σε ελληνικό πληθυσµό. Τέλος, η παρούσα έρευνα επιβαρύνεται µε όλους τους περιορισµούς που συνεπάγεται
η αποκλειστική χρήση εργαλείων αυτο-αναφοράς.
Μελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τον πειραµατικό σχεδιασµό µε µεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό δείγµα αστυνοµικών και µε ένα
ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραµµα µε επαναληπτικές συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Επιπλέον, µελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν τη
συλλογή δεδοµένων για την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος µε συνδυαστική
χρήση διαφορετικών εργαλείων (αυτο-αναφοράς, αντικειµενικών µετρήσεων και εργαλείων αξιολόγησης 360ο)3. Παράλληλα, η διερεύνηση των οµαδικών διαδικασιών
που λαµβάνουν χώρα στη διάρκεια του ψυχοεκπαιδευτικού προγράµµατος (π.χ., σχέση συντονιστή-µέλους, χαρακτηριστικά και τακτικές συντονιστή, στάδια ανάπτυξης
της οµάδας, θεραπευτικοί παράγοντες), καθώς και η µελέτη πιθανής συσχέτισης ανάµεσα στις οµαδικές διαδικασίες και την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, θα
έδινε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο πραγµατοποίησης των αλλαγών και
τις µεταβλητές που έχουν µεγαλύτερη επίδραση στα θετικά αποτελέσµατα. Επίσης,
παρά το γεγονός ότι διενεργήθηκε µέτρηση τρεις µήνες µετά την ολοκλήρωση του
προγράµµατος, θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί κατά πόσο τα θετικά αποτελέσµατα διατηρούνται έπειτα από την πάροδο ενός µεγαλύτερου χρονικού διαστήµατος
µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Τέλος, µελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν να εξετάσουν την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος σε ειδικές οµάδες αστυνοµικών, για τις οποίες οι σχετικές ιδιότητες είναι, σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ιδιαίτερα σηµαντικές, όπως οι ∆ιαπραγµατευτές Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας (Grubb & Brown, 2012. Katz & Sosa, 2015).
3

Ο όρος 360° σηµαίνει αξιολόγηση του συµµετέχοντα τόσο από το ίδιο το άτοµο όσο και από
άλλους, π.χ., από συναδέλφους/ προϊσταµένους, κ.λπ.
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Συµπερασµατικά, η παρούσα έρευνα υποστηρίζει την αποτελεσµατικότητα του
ψυχοεκπαιδευτικού προγράµµατος ως προς την ενίσχυση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της ψυχικής ανθεκτικότητας των αξιωµατικών αστυνοµίας. Η ενσωµάτωση του ψυχοεκπαιδευτικού προγράµµατος στα προγράµµατα εκπαίδευσης και
µετεκπαίδευσης στην Αστυνοµική Ακαδηµία θα µπορούσε να επιφέρει βελτίωση
των επιπέδων συναισθηµατικής νοηµοσύνης και ψυχικής ανθεκτικότητας των αστυνοµικών, µε σηµαντικά περαιτέρω οφέλη σε επίπεδο ατοµικό, οµαδικό, αλλά και
οργανισµού.
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Το πρόγραµµα παρέµβασης σε σχέση µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη
και την ψυχική ανθεκτικότητα
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Σηµειώσεις: Οι δραστηριότητες προσαρµόστηκαν από Αρχοντάκη & Φιλίππου (2003), Ciarrochi & Mayer (2007) και Hughes & Terrell, 2012. Επίσης από “Stress management” (n.d.)
και www.resilience-project.eu.
1. Μοντέλο κοινωνικής-συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Bar-On, 1997. Stein & Book, 2011)
2. Μοντέλο ικανοτήτων (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Παράδειγµα από το Φύλλο Εργασίας
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ4
(Βασισµένο στους Hughes & Terrell, 2012.)
Σκεφτείτε µία διαφωνία που έχετε µε κάποιο πρόσωπο στη ζωή σας (π.χ., από το εργασιακό περιβάλλον, από το φιλικό σας κύκλο ή την οικογένειά σας). Πρέπει όµως
να είναι κάτι που βιώνετε αυτή την περίοδο. Μπορεί να είναι κάτι µακροχρόνιο και
όχι τόσο ενεργό τώρα, αλλά έτοιµο να αναζωπυρωθεί αν το θέµα αναφερθεί ξανά.
Κάντε µία λίστα των λόγων για τους οποίους θεωρείτε ότι έχετε δίκιο για τη θέση σας
και µία λίστα των λόγων για τους οποίους το άλλο πρόσωπο έχει άδικο. Να είστε όσο
το δυνατόν πιο συγκεκριµένοι.
Εγώ έχω δίκιο, γιατί…

Ο άλλος έχει άδικο, γιατί…

Τώρα κάντε µία λίστα του γιατί ο άλλος λέει ότι ο ίδιος έχει δίκιο και εσείς άδικο.
Να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβής και λεπτοµερής.
Ο άλλος έχει δίκιο, γιατί…

Εγώ έχω άδικο, γιατί…

Προσπαθήστε τώρα να προσδιορίσετε τα συµφέροντα, δηλαδή τους στόχους, τις επιθυµίες και τις ανάγκες που κινητοποιούν το άλλο πρόσωπο. (∆όθηκαν συγκεκριµένες οδηγίες)4.
Με ποιο τρόπο βελτιώσατε την αντίληψη της πραγµατικότητας µέσα από αυτή την
άσκηση;

4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Παράδειγµα από το Φύλλο Εργασίας
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ
(…για να βελτιώσετε τη διαχείριση των συναισθηµάτων σας)5
(Βασισµένο στους Ciarrochi & Mayer, 2007.)
Για να κατανοήσουµε πώς τα συναισθήµατα επηρεάζουν τη σκέψη και τη συµπεριφορά µας, µπορούµε να φανταστούµε ένα χρωµατιστό φακό µπροστά στα µάτια µας.
Κάθε διαφορετικό χρώµα αναπαριστά ένα συναίσθηµα. Το κόκκινο χρώµα αναπαριστά το θυµό, το µπλε χρώµα τη λύπη, το κίτρινο τη χαρά και το πορτοκαλί την ανησυχία. Ας ονοµάσουµε αυτούς τους φακούς συναισθηµατικούς φακούς. Όταν ο φακός τοποθετείται µπροστά στα µάτια µας, αισθανόµαστε το αντίστοιχο συναίσθηµα,
µπορεί να σκεφτόµαστε σύµφωνα µε αυτό το συναίσθηµα και να ενεργούµε µε βάση
αυτό. Μερικές φορές οι φακοί αυτοί είναι βοηθητικοί και ακριβείς, ενώ άλλες φορές είναι παραµορφωτικοί και επιβλαβείς για την κατάσταση.
(Γράφηµα για την απεικόνιση της διαδοχής: Γεγονός - Φακός - Αποτέλεσµα)4
Παράδειγµα: Σ & Μ
Η Σ βίωσε πρόσφατα µία µεγάλη τραγωδία, είναι θλιµµένη και αποσυρµένη από την
κοινωνική ζωή. Έτσι, δεν έχει συναντηθεί µε τη στενή της φίλη Μ για µεγάλο διάστηµα. Ο φακός της Σ είναι µπλε, που αντιπροσωπεύει τη λύπη. Η Μ είναι θυµωµένη, γιατί η Σ δεν έχει επικοινωνήσει µαζί της τις τελευταίες εβδοµάδες. Η Μ έχει κόκκινο φακό θυµού. Έτσι, η Μ, γράφει ένα γράµµα στη Σ για να εκφράσει το θυµό της.
Μερικές ερωτήσεις είναι σηµαντικές. Είναι τα συναισθήµατα της Σ δικαιολογηµένα; Είναι τα συναισθήµατα της Μ δικαιολογηµένα; Μήπως η Σ και η Μ έχουν µία
τάση προς συγκεκριµένα συναισθήµατα και όχι άλλα; Ας υποθέσουµε ότι τα συναισθήµατα της Σ είναι δικαιολογηµένα, καθώς τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στη
ζωή της θα προκαλούσαν λύπη σε οποιονδήποτε. Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει
τα διάφορα στάδια που βίωσαν η Σ και η Μ. Όπως θα δείτε επηρεάζεται η αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ τους υπονοµεύοντας τη διατήρηση της φιλίας τους.
(Σχήµα που απεικονίζει το συναισθηµατικό φακό, τη σκέψη, την ενέργεια, το άµεσο αποτέλεσµα και το µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα για καθένα από τα πρόσωπα του
παραδείγµατος και για την κατάσταση)5.
5
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Τώρα κοιτάξτε πώς εξελίσσεται η κατάσταση ανάµεσα στη Σ και τη Μ µε ένα διαφορετικό συναισθηµατικό φακό. Το συναίσθηµα της Μ τώρα δεν είναι ο θυµός, αλλά
η ανησυχία, γιατί η Σ δεν έχει επικοινωνήσει µαζί της για ασυνήθιστα µεγάλο χρονικό διάστηµα.
(Σχήµα όµοιο µε παραδείγµατος κενό. Απεικονίζει το συναισθηµατικό φακό, τη σκέψη, την ενέργεια, το άµεσο αποτέλεσµα και το µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα για καθένα από τα πρόσωπα του παραδείγµατος και για την κατάσταση. Η διαφορά µε το
προηγούµενο σχήµα είναι εµφανής.)6
Τώρα σκεφτείτε µία πρόσφατη διαφωνία/σύγκρουση που είχατε µε ένα πρόσωπο από
το εργασιακό, φιλικό ή οικογενειακό σας περιβάλλον, όπου το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης δεν ήταν αυτό που θα θέλατε και οδήγησε εσάς ή το άλλο πρόσωπο να
νιώσετε άσχηµα συναισθήµατα. Στη συνέχεια, συµπληρώστε το παρακάτω σχήµα.

6
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND RESILIENCE
PSYCHOEDUCATIONAL PROGRAM IN POLICE
OFFICERS: IMPLEMENTATION AND EVALUATION
Vasiliki Romosiou1, Andreas Brouzos1, & Stephanos Vassilopoulos2
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Abstract: Εnhancement of emotional intelligence and resilience of police officers is
important, as these skills are connected to several positive variables of physical and
mental health and work performance. This study aimed at the implementation and
evaluation of the effectiveness of a psychoeducational group intervention program
designed to enhance emotional intelligence and resilience among police officers. Fifty
police officers participated in the research, 23 in the intervention group and 27 in the
control group. The participants completed the psychometric tools (EQ-i2.0, CD-RISC)
before and after the implementation of the program and at the follow up three
months later. The results showed improvement of emotional intelligence and
components of it, as well as improvement of resilience levels in the intervention group
compared to the control group. The positive effects remained significant three months
after the intervention and were independent of gender. The results are discussed.
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