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Πεξίιεςε 

 

Ο ξφινο ηνπ δηαηηεηή ζην πνδφζθαηξν είλαη δχζθνινο, άραξνο θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπγθεληξψλεη ηα ππξά φισλ. Χο εθ ηνχηνπ, εθηφο απφ ζσκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη θαιή γλψζε ησλ θαλνληζκψλ, ν ηδαληθφο δηαηηεηήο ρξεηάδεηαη θαη 

ζπγθξνηεκέλε πξνζσπηθφηεηα, ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο ην έξγν ηνπ ππφ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πίεζε. 

 Γεδνκέλσλ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

δηαηηεζίαο πνδνζθαίξνπ, είλαη εχινγν λα ππνζέζεη θαλείο φηη νη δηαηηεηέο κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ ζε γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα, ε απηνπεπνίζεζε, ν απηνέιεγρνο, ε απνθαζηζηηθφηεηα, νη ηθαλφηεηεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

 Η εξγαζία απηή έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη απηφ ην εξψηεκα 

ρξεζηκνπνηψληαο ςπρνκεηξηθά ηεζη, δειαδή ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ε Δπηζηήκε 

ηεο Φπρνκεηξίαο, ψζηε λα κεηξήζεη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηελ αλζξψπηλε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά. 

 

 ην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπκκεηείραλ 32 Έιιελεο δηαηηεηέο απφ ηελ 

Α’, Β’ θαη Γ’ Δζληθή Καηεγνξία Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ, νη νπνίνη 

ζπκπιήξσζαλ έλα εμεηδηθεπκέλν ςπρνκεηξηθφ ηεζη πνπ θαιχπηεη πηπρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ηνλ ηχπν πξνζσπηθφηεηαο (RIASEC), ην επίθεληξν ειέγρνπ, 

ηελ θαηαλνκή ησλ εκηζθαηξίσλ, ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ηελ απηνεθηίκεζε, ηε 

πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε, ηηο αμίεο, ηα εξγαζηαθά θίλεηξα θαη ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα. 
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 Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε ειαθξψο πςειφηεξε 

βαζκνινγία ζηνπο πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο ηνπ ςπρνκεηξηθνχ ηεζη, σζηφζν, νη 

φπνηεο δηαθνξέο είλαη ζπγθξηηηθά κηθξέο, ψζηε λα νδεγήζνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο 

ππάξρεη εκθαλήο θαη νπζηαζηηθή δηαθνξά ζε θάπνηνλ ηνκέα ζε ζρέζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ. 

 ηελ θιίκαθα επαγγεικαηηθήο-πεξηβαιινληηθήο ηππνινγίαο RIASEC ηνπ 

Holland, επηθξαηέζηεξνο ηχπνο πξνθχπηεη ν Κνηλσληθφο, κε δεπηεξεχνληα ηνλ 

Δπηρεηξεκαηηθφ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη δηαηηεηέο αξέζθνληαη ζε 

αλζξσπνθεληξηθά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, γλψξηζκα πνπ ζπλδπάδνπλ κε 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο πεηζψ, αληαγσληζηηθφηεηα θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο. 
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

 

Φπρνκεηξία θαη ςπρνκεηξηθά ηεζη 

 

Η Φπρνκεηξία είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ζεσξίεο θαη ηηο ηερληθέο 

γηα ηε κέηξεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ δεηθηψλ, φπσο νη γλψζεηο, νη 

ηθαλφηεηεο, ε ζπκπεξηθνξά θαη ε πξνζσπηθφηεηα. Κχξην κέιεκα ηεο ςπρνκεηξίαο 

είλαη ε θαηαζθεπή έγθπξσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ησλ παξαπάλσ, φπσο 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ηεζη. 

Αλ θαη, παξαδνζηαθά, απνηειεί θιάδν ηεο Φπρνινγίαο, ε ζχγρξνλε 

Φπρνκεηξία ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Πιεξνθνξηθή, ηελ Σερλεηή Ννεκνζχλε θαη 

ηε ηαηηζηηθή, θαζψο απαηηεί κεγάιν αξηζκφ πνιχπινθσλ ππνινγηζκψλ γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ.  

ηα πξψηα ηεο βήκαηα, ε Φπρνκεηξία επηθεληξψζεθε ζηε κέηξεζε ηεο 

αλζξψπηλεο λνεκνζχλεο, ζηφρνο πνπ νδήγεζε ζην πνιχ γλσζηφ IQ test, αιιά 

αξγφηεξα επεθηάζεθε ζηε κέηξεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ 

πηζηεχσ θαη ησλ αθαδεκατθψλ επηηεπγκάησλ. Καηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο ζνβαξέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα. Δλδεηθηηθά θαη κφλν, αλαθέξνπκε ηνπο εξεπλεηέο 

Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, Wilhelm Wundt, William James, Sir Francis 

Galton, James McKeen Cattell, John Broadus Watson, Max Wertheimer, Donald O. 

Hebb, Erich Fromm, Henry Murray, Erik Erikson, Gordon Allport, Raymond Cattell, 

Hans Eysenck, Abraham Maslow, Carl Rogers, George Kelly, Jean Piaget, Burrhus 
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Frederic Skinner, Ivan Pavlov, Albert Bandura, Julian Rotter, Albert Ellis, Aaron T. 

Beck, Leon Festinger, Stanley Milgram, Philip Zimbardo, Viktor Frankl. Γηαθξίλνπκε 

ην έξγν ησλ Alfred Binet, πνπ θαηαζθεχαζε ην πξψην ηεζη λνεκνζχλεο (Stanford-

Binet IQ Test), ην νπνίν είρε ζηφρν λα ζπγθξίλεη ηηο επηδφζεηο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

αηφκσλ πνπ αλήθαλ ζηελ ίδηα νκάδα θαη, γηα ηνχην ηνλ ιφγν, εθαξκφζηεθε ζε 

καζεηέο ζηε Γαιιία, Charles Spearman, πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ αλάιπζε 

παξαγφλησλ (factor analysis), Edward Thorndike, πνπ αλέπηπμε ηε ζπλδεηηθή ζεσξία 

(connectionism), Κarl Pearson πνπ επηλφεζε ην γλσζηφ ρ^2 ηεζη, θαη Frederic Kuder, 

πνπ θαηαζθεχαζε ην πξψην γλήζην ηεζη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

 

Βαζηθφ εξγαιείν ηεο Φπρνκεηξίαο είλαη ηα ιεγφκελα ςπρνκεηξηθά ηεζη, 

δειαδή ε πξνζπάζεηα πνζνηηθνπνίεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά. Σα εξγαιεία απηά έρνπλ 

σο ζηφρν, κέζσ κηαο ζεηξάο εξσηήζεσλ, λα απνζπλζέζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα κε ηξφπν ζπγθεθξηκέλν θαη αληηθεηκεληθφ. 

Γχν δνκηθέο έλλνηεο ζηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ ηεζη είλαη ε αμηνπηζηία θαη ε 

εγθπξφηεηα, δειαδή ε απαίηεζε λα παξάγεη έλα ηεζη ηα ίδηα απνηειέζκαηα, φηαλ 

επαλαρνξεγείηαη (αμηνπηζηία), αιιά θαη ε απαίηεζε λα κεηξά απηφ πνπ ππνηίζεηαη φηη 

κεηξά (εγθπξφηεηα).  

Γηα ηα ςπρνκεηξηθά ηεζη, επίζεο, είλαη απαξαίηεηε ε δηαδηθαζία ζηάζκηζεο, 

δειαδή κηα δηαδηθαζία πνπ ζπγθξίλεη ηελ επίδνζε ηνπ εμεηαδνκέλνπ κε ηνπο φκνηνχο 

ηνπ, ψζηε λα δψζεη λφεκα ζε απηή. Γηα παξάδεηγκα, έλαο Έιιελαο άλδξαο 30 εηψλ 

ρξεηάδεηαη λα ζπγθξηζεί ζηηο επηδφζεηο ηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο άλδξεο ηεο 

ίδηαο ειηθίαο. Υσξίο απηή ηε ζχγθξηζε, είλαη αδχλαηνλ θαη παξαπιαλεηηθφ λα 

εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο βαζκνινγίεο πνπ παξάγεη ην ηεζη. Οκνίσο, ζα ήηαλ 
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άλεπ λνήκαηνο λα ηνλ ζπγθξίλνπκε κε αλζξψπνπο άιιεο ειηθίαο, άιινπ θχινπ ή 

άιιεο Δζληθφηεηαο (εθηφο αλ απηφ ζπγθεθξηκέλα είλαη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα). 

 

 

Σν πνδφζθαηξν θαη ε δηαηηεζία ζηελ Διιάδα 

 

 χκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο ηνπ πνδνζθαίξνπ, θάζε πνδνζθαηξηθφο 

αγψλαο δηεμάγεηαη παξνπζία ελφο (1) δηαηηεηή θαη δχν (2) βνεζψλ δηαηηεηή (ζην 

παξειζφλ νλνκάδνληαλ επφπηεο γξακκψλ).  

 

Δηθόλα 1: Γηαηηεηέο εηζέξρνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν αθνινπζνύκελνη από πνδνζθαηξηζηέο. 

 

Ρφινο ηνπ δηαηηεηή είλαη λα θξνληίδεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο πνδνζθαηξηζηέο 

νη θαλνληζκνί, λα επηζεκαίλεη θαη λα ηηκσξεί παξαβάζεηο ηνπο, λα δηεπζεηεί ηπρφλ 

αληηδηθίεο κεηαμχ ηνπο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ρσξίο λα 

θάλεη ηελ παξνπζία ηνπ πεξηζζφηεξν αηζζεηή απ’ φζν είλαη απαξαίηεην.  
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 Γεδνκέλεο ηεο έθηαζεο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ (ηνπιάρηζηνλ 100 x 64 κέηξα, 

ζε γήπεδα πξνδηαγξαθψλ UEFA), έρεη θαζηεξσζεί ε ρξήζε ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ, νη 

νπνίνη ειέγρνπλ ηνλ αγψλα απφ ηελ πιάγηα γξακκή ηνπ γεπέδνπ θαη ππνδεηθλχνπλ 

ζην δηαηηεηή παξαβάζεηο, ηηο νπνίεο απηφο δελ αληηιακβάλεηαη επαξθψο, είηε ιφγσ 

απφζηαζεο είηε ιφγσ νπηηθήο γσλίαο. Η ηειηθή απφθαζε έγθεηηαη ζην δηαηηεηή, αλ 

θαη δηρνγλσκίεο κεηαμχ δηαηηεηή θαη βνεζψλ ζπαλίδνπλ: άιισζηε, ε δηαηηεηηθή 

ηξηάδα ζεσξείηαη θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο θαιά νξγαλσκέλε νκάδα. 

Σα πξνεγνχκελα ρξφληα, ζε νξηζκέλεο δηνξγαλψζεηο, έγηλε δνθηκαζηηθή 

ρξήζε αθφκα δχν (2) βνεζψλ δηαηηεηψλ, έλαο δίπια ζε θάζε εζηία, γηα λα 

ιακβάλνληαη θαιχηεξεο απνθάζεηο, αιιά, πξνο ην παξφλ, δελ έρεη θαζηεξσζεί ν 

ξφινο ηνπο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν δηαηηεηήο θαη ν βνεζφο δηαηηεηή έρνπλ δηαθνξεηηθνχο 

θαη δηαθξηηνχο ξφινπο, νη απαηηήζεηο ζε ηθαλφηεηεο είλαη παξφκνηεο θαη, γηα ηηο 

αλάγθεο απηήο ηεο κειέηεο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ηζάμηνη. Χο εθ ηνχηνπ, φπνπ 

δε δηεπθξηλίδεηαη, κε ηνλ φξν “δηαηηεηήο” αλαθεξφκαζηε ηφζν ζηνλ πξψην δηαηηεηή 

φζν θαη ζηνπο βνεζνχο δηαηηεηή. 

 

ηηο επαγγεικαηηθέο θαη εκηεπαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο ππάξρεη θαη 

παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο, ν νπνίνο επηβιέπεη ηνλ αγψλα θαη αμηνινγεί ηελ επίδνζε ηνπ 

δηαηηεηή θαη ησλ βνεζψλ ηνπ. Η αμηνιφγεζε απηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηφζν 

βαζκνινγία, φζν θαη έθζεζε, παίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ αλέιημε ησλ δηαηηεηψλ, 

αλάινγα κε ηελ επίδνζή ηνπο. 
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Δηθόλα 2: Οη δηακαξηπξίεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζπλνδεύνπλ, θαηά θαλόλα, ηελ πιεηνλόηεηα ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ δηαηηεηή. 

 

ηελ Διιάδα, ην πνδφζθαηξν ρσξίδεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο, ηηο νπνίεο 

αθνινπζεί θαη ε θαηάηαμε ησλ δηαηηεηψλ: 

 Α’ Δζληθή Καηεγνξία (ή Superleague) 

 Β’ Δζληθή Καηεγνξία 

 Γ’ Δζληθή Καηεγνξία 

 Γ’ Δζληθή Καηεγνξία (ή πεξηθεξεηαθφ πξσηάζιεκα) 

 Α’ Σνπηθή Καηεγνξία 

 Β’, Γ’ Σνπηθή Καηεγνξία 

 

Οη ηξεηο πξψηεο θαηεγνξίεο (Α, Β, Γ) είλαη νη επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, ελψ 

ε Γ’ θαη νη ηνπηθέο θαηεγνξίεο είλαη εξαζηηερληθέο. Η δηάθξηζε επαγγεικαηηθψλ ή κε 

θαηεγνξηψλ αθνξά κφλν ηα ζσκαηεία θαη ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ αγσλίδνληαη ζε 

απηά, φρη ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαηηεηέο. 
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Οη δηαηηεηέο ΓΔΝ είλαη επαγγεικαηίεο δηαηηεηέο, αζρνινχληαη κε ηε δηαηηεζία 

εξαζηηερληθά θαη έρνπλ δηάθνξα επαγγέικαηα, πνιιέο θνξέο εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ 

αζιεηηζκνχ. Χζηφζν, νη πςειέο ακνηβέο ησλ δηαηηεηψλ, εηδηθά  ζηηο αλψηεξεο 

θαηεγνξίεο, θαζψο θαη νη πςειέο απαηηήζεηο ζε θπζηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

αλάγνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε ηε δηαηηεζία ζε θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή 

εξαζηηερληθή ελαζρφιεζε.  

 

    

    

Δηθόλα 3: Μεξηθέο θνξέο, ε θαηάζηαζε μεθεύγεη από ηνλ έιεγρν. Ο δηαηηεηήο πξέπεη αθελόο λα θξνληίδεη 

γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ, αθεηέξνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί παξά ηελ απεηιή βίαο. 

  

Η θαηάηαμε θάζε δηαηηεηή πξνθχπηεη κεηά απφ εμεηάζεηο γλψζεο ησλ 

θαλνληζκψλ, αιιά θαη εμεηάζεηο θπζηθήο θαηάζηαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφδνζή 



Αηκίιηνο Απνζηνιόπνπινο – Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

16 

ηνπ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο βαζκνινγίεο θαη ζηηο εθζέζεηο ηνπ ζηνπο αγψλεο πνπ 

δηεπζχλεη, θαζψο επίζεο θαη ηα ρξφληα εκπεηξίαο.  Φπζηθά, δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε 

αμηνιφγεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ή ηε ζπκπεξηθνξά, παξά κφλν νη 

ππνθεηκεληθέο θξίζεηο ησλ εθάζηνηε παξαηεξεηψλ ηνπ. 

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε ρξφληα εκπεηξίαο είλαη λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα ζε θάπνηα θαηεγνξία, πξηλ λα απνθηήζεη δηθαίσκα λα 

πξνρσξήζεη ζηελ ακέζσο αλψηεξε. Γηα παξάδεηγκα, έλαο λένο δηαηηεηήο πξέπεη λα 

αγσληζηεί γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα ζηηο ηνπηθέο θαηεγνξίεο, πξηλ απνθηήζεη 

δηθαίσκα λα γίλεη δηαηηεηήο Γ’ Δζληθήο θαηεγνξίαο. Όηαλ γίλεη απηφ, πξέπεη λα 

αγσληζηεί γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα αθφκα ζηε  Γ’ Δζληθή θαηεγνξία, πξηλ 

πξνρσξήζεη ζηε Γ’, θ.ν.θ. 

 

ηελ Διιάδα, ηε ζηηγκή ηεο ζχληαμεο ηνπ παξφληνο
1
, ππάξρνπλ αλά 

θαηεγνξία: 

 Α’ Δζληθή: 21 δηαηηεηέο θαη 36 βνεζνί 

 Β’ Δζληθή: 50 δηαηηεηέο θαη 90 βνεζνί 

 Γ’ Δζληθή: 89 δηαηηεηέο θαη 153 βνεζνί 

 Γ’ Δζληθή: 208 δηαηηεηέο 

 Σνπηθέο θαηεγνξίεο: πεξίπνπ 600 δηαηηεηέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο 

βνεζνί ζηε Γ’ Δζληθή. 

 

                                                 

1
 Μάηνο 2010, πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο θαη ηε Γηεχζπλζε 

Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο 
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Τπάξρνπλ, δειαδή, ζπλνιηθά 439 δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηψλ ζηηο Δζληθέο 

θαηεγνξίεο, φπνπ θαη επηθεληξψλεηαη ε παξνχζα εξγαζία. 

Οη ηνπηθέο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγνχλ σο θπηψξηα λέσλ δηαηηεηψλ, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ εκπεηξία θαη λα αλειηρζνχλ. Άιισζηε, ζηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα νη 

κηθξφηεξνη ζε ειηθία δηαηηεηέο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ νξηζκφ αγψλσλ. Γηαηηεηέο 

πνπ ζεσξνχληαη αθαηάιιεινη γηα κεγαιχηεξεο θαηεγνξίεο (θαθή βαζκνινγία, θαθέο 

εθζέζεηο) ή δελ έρνπλ αληίζηνηρεο θηινδνμίεο παξακέλνπλ επί ζεηξά εηψλ ζηηο ηνπηθέο 

θαηεγνξίεο. 

Σέινο, πνιινί απφ ηνπο δηαηηεηέο πνπ απνρσξνχλ απφ ηελ ελεξγφ δξάζε, 

ζπλερίδνπλ λα θηλνχληαη ζηνπο θχθινπο ηεο δηαηηεζίαο, απαζρνινχκελνη θπξίσο σο 

παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο ζε αγψλεο ή θαη σο εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο.  

 

  

Δηθόλα 4: Οη θαλαηηθνί θίιαζινη κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπγθινληζηηθή αηκόζθαηξα ζην γήπεδν κε 

θσηνβνιίδεο, ηαρέο θαη ζπλζήκαηα. Όζα από απηά αλαθέξνληαη ζην δηαηηεηή δελ είλαη πνηέ επεθεκίεο. 

 

 ε ζεκαληηθνχο αγψλεο πνπ δηνξγαλψλεη ε UEFA (ε έλσζε ησλ Δπξσπατθψλ 

νκνζπνλδηψλ πνδνζθαίξνπ) ππάξρεη, κεξηθέο θνξέο, εμεηδηθεπκέλνο ςπρνιφγνο πνπ 

αθνινπζεί θαη παξαηεξεί  ηε δηαηηεηηθή νκάδα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηνλ 

αγψλα. θνπφο ηνπ είλαη λα ππνδείμεη ζην δηαηηεηή πψο ρεηξίδεηαη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ηνπ ζρέζεηο κε ηνπο βνεζνχο ηνπ, κε ηνπο παίθηεο θαη κε ηνπο θηιάζινπο. Σν γεγνλφο 
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ηεο χπαξμεο ηνπ ςπρνιφγνπ ζε ηέηνηεο δηνξγαλψζεηο ππνδεηθλχεη ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο αλάγθεο αμηνιφγεζεο θξηηεξίσλ πέξαλ ησλ θαζαξά αγσληζηηθψλ. Χζηφζν, αλ θαη 

εμαηξεηηθά ρξήζηκε, ε ρξήζε ςπρνιφγνπ εηζάγεη ηνλ ππνθεηκεληθφ παξάγνληα ζηελ 

αμηνιφγεζε, θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη κε ηε ρξήζε ςπρνκεηξηθψλ ηεζη ζε ππνινγηζηή. 

 

 

Δξεπλεηηθή ππφζεζε 

  

Έλαο δηαηηεηήο θαιείηαη λα ιάβεη ακεξφιεπηεο θαη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πνδνζθαηξηθνχ αγψλα, απνθάζεηο πνπ πνιιέο θνξέο θξίλνπλ 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα, ελψ ηειεί ππφ ζπλζήθεο ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο 

θαηαπφλεζεο. Παξάιιεια, ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο 

κε ηελ ππφινηπε δηαηηεηηθή νκάδα, ηνπο παίθηεο, ηνπο παξάγνληεο θαη ηνπο 

θηιάζινπο, ψζηε λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ αγψλα, έξγν εμαηξεηηθά δχζθνιν, 

αθνχ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ν δηαηηεηήο αληηκεησπίδεηαη κε αξλεηηζκφ θαη 

θαρππνςία. 

 Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο πξνυπνζέηνπλ ηνλ ηδαληθφ δηαηηεηή ηθαλφ λα 

αληαπεμέιζεη ζε έλα πιήζνο ελδνπξνζσπηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ αληημννηήησλ. 

Δίλαη εχινγν λα ππνζέζεη θαλείο φηη έλα ηέηνην πεξηβάιινλ απαηηεί θαη δηακνξθψλεη 

πξνζσπηθφηεηεο ηθαλέο λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο ηηο δπζθνιίεο, ζε βαζκφ 

κεγαιχηεξν απφ ην κέζν άλζξσπν.  

 Χο εθ ηνχηνπ, ε εξεπλεηηθή ππόζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη: “ε 

πξνζσπηθόηεηα ησλ Διιήλσλ δηαηηεηώλ πνδνζθαίξνπ δηαθέξεη από ην γεληθό 

πιεζπζκό”. 
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 Γεδνκέλσλ ησλ ηδηνκνξθηψλ ηνπ ρψξνπ ηεο δηαηηεζίαο θαη ηνπ απαηηεηηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγεί, ε παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα έρνπλ ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο νη άλζξσπνη πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηε δηαηηεζία θαη πνπ δηακνξθψλνληαη κέζσ ηεο δηαηηεζίαο.  

Γηα ηε κέηξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ςπρνκεηξηθά ηεζη. 

 

 Σέινο, ε παξνχζα εξγαζία έρεη σο δεπηεξεχνληα ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη σο 

ζεκείν αλαθνξάο θαη ζχγθξηζεο γηα κειινληηθά ςπρνκεηξηθά ηεζη δηαηηεηψλ, πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αμηνιφγεζε θαηαιιειφηεηαο ππνςήθησλ δηαηηεηψλ . 

 

 

 

 Παξά ηελ ελδειερή αλαδήηεζε παξφκνησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζην ρψξν 

ηνπ αζιεηηζκνχ, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα βξεζνχλ αληίζηνηρεο κειέηεο πνπ λα εμεηάδνπλ 

ςπρνκεηξηθνχο παξάγνληεο ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρψξν ηεο 

δηαηηεζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ζεσξνχκε φηη ε παξνχζα κειέηε είλαη ε κνλαδηθή πνπ 

εμεηάδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ Διιήλσλ δηαηηεηψλ. 
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Κεθάιαην 2: Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ησλ ηεζη 

 

Σν ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε επηθεληξψζεθε ζηηο εμήο 

ζπζηνηρίεο ςπρνκεηξηθψλ παξαγφλησλ: 

 Κιίκαθα RIASEC 

 Σεζη εκηζθαηξίσλ 

 Σεζη επηθέληξνπ ειέγρνπ 

 Σεζη επηθνηλσλίαο 

 Σεζη απηνεθηίκεζεο 

 Σεζη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

 Σεζη αμηψλ 

 Σεζη εξγαζηαθψλ θηλήηξσλ 

 Σεζη απνθαζηζηηθφηεηαο 

 

Οη ιφγνη θαη ν ηξφπνο πνπ επηιέρζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο ζπζηνηρίεο 

πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην «Μεζνδνινγία». Αθνινπζεί, αλαιπηηθά, ε ζεσξεηηθή 

ζεκειίσζε θάζε επηκέξνπο ζπζηνηρίαο. 

 

RIASEC 

 

Η επαγγεικαηηθή-πεξηβαιινληηθή ηππνινγία ηνπ Holland ρξεζηκνπνηεί κηα 

εηδηθή ηαμηλφκεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη θαη λα εμεγήζεη 
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αηνκηθέο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο, φπσο επίζεο θαη κηα ηαμηλφκεζε εξγαζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη θαη λα εμεγήζεη δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο 

κεηαμχ επαγγεικάησλ. Η ζεσξία ρξεζηκνπνηεί ηηο δχν απηέο ηαμηλνκήζεηο, θαζψο θαη 

κηα ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθψλ ελλνηψλ, γηα λα εμεγήζεη: α) ηελ επηινγή 

επαγγεικαηηθήο θαξηέξαο, β) ηελ πξνζέιθπζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, γ) 

ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη ηθαλνπνίεζε, θαη δ) ηε ζπκβαηφηεηα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

 

 

Δηθόλα 5: Σν εμάγσλν RIASEC. Όζν καθξύηεξα γεσκεηξηθά βξίζθνληαη δπν παξάγνληεο, ηόζν ιηγόηεξε 

ζρέζε έρνπλ θαη ην αληίζηξνθν. 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ε εξγαζηαθή πξνζσπηθφηεηα δχλαηαη λα 

εξεπλεζεί θάησ απφ έμη ηχπνπο, πνπ είλαη: ν πξαθηηθφο (Realistic), ν εξεπλεηηθφο 

(Investigative), ν θαιιηηερληθφο (Artistic), ν θνηλσληθφο (Social), ν επηρεηξεκαηηθφο 

(Enterprising) θαη ν ζπκβαηηθφο (Conventional). Κάζε ηχπνο πξνζσπηθφηεηαο 

ζρεηίδεηαη κε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ αληηπξνζσπεχεη κία ή πεξηζζφηεξεο 

θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ κε θνηλά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απνηειεί αμίσκα 
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φηη νη εξγαδφκελνη αλαδεηνχλ εξγαζηαθά πεξηβάιινληα πνπ βξίζθνληαη ζε ζχκπησζε 

κε ηνπο ίδηνπο. Αληίζηνηρα, ηα πεξηβάιινληα ζηξαηνινγνχλ, δηαηεξνχλ θαη 

αληακείβνπλ αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ζχκπησζε κε απηά. Η ζχκπησζε 

εθηηκάηαη κε βάζε ην πνζνζηφ, θαηά ην νπνίν ε επαγγεικαηηθή πξνζσπηθφηεηα ελφο 

αηφκνπ ηαηξηάδεη κε ηνλ πεξηβαιινληηθφ ηχπν ελφο επαγγέικαηνο ή κηαο ζέζεο 

εξγαζίαο.  

Σν πξαθηηθφ πεξηβάιινλ ζπρλά έρεη λα θάλεη κε εξγαζία ζρεηηθή κε κεραλέο 

ή κε εξγαιεία, ελψ πνιιέο θνξέο αθνξά θαη ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Υαξαθηεξηζηηθά 

επαγγέικαηα είλαη ηα αγξνηηθά, αξραηνιφγνο, αξρηηέθηνλαο, αζηξνλαχηεο, αζιεηήο, 

κεραληθφο, αζηπλνκηθφο, ππξνζβέζηεο, ε επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Σν εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ απαηηεί ζθεπηηθηζκφ θαη αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά επαγγέικαηα είλαη ε επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο, ηα νηθνλνκηθά, 

κεραληθφο, δηθεγφξνο, καζεκαηηθφο, ηαηξηθή, θαζεγεηήο, ςπρνιφγνο. 

Σν θαιιηηερληθφ πεξηβάιινλ απαηηεί δεκηνπξγηθφηεηα, αλεμαξηεζία θαη 

αληηθνκθνξκηζκφ. Υαξαθηεξηζηηθά επαγγέικαηα είλαη εζνπνηφο, δσγξάθνο, 

ζπγγξαθέαο, ρνξεπηήο, κνπζηθφο. 

Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ έρεη λα θάλεη κε εξγαζία ζε ζρέζε κε αλζξψπνπο 

παξά ζε ζρέζε κε κεραλέο ή κε εξγαιεία, ζε πεξηβάιινληα ζπλεξγαζίαο θαη 

ππνζηήξημεο. Υαξαθηεξηζηηθά επαγγέικαηα είλαη ζχκβνπινο, εθπαηδεπηηθφο, 

λνζειεπηήο, γηαηξφο, ςπρνιφγνο, θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, ζενιφγνο. 

Σν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ απαηηεί πεηζψ, αληαγσληζηηθφηεηα, εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθά επαγγέικαηα είλαη ηα δηνηθεηηθά, ηα επηθνηλσληαθά, 

αζθαιηζηηθά, δεκνζηνγξαθία, πνιηηηθή, δηαθήκηζε, δεκφζηα πγεία, ρξεκαηηζηεξηαθά, 

πσιήζεηο. 
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Σέινο, ην ζπκβαηηθφ πεξηβάιινλ επηθξνηεί ηελ επηαμία θαη ηελ εθαξκνγή 

ζηνλ ηξφπν δσήο θαζηεξσκέλσλ θαλφλσλ ή πξνηχπσλ, ηε ζαθήλεηα, ηελ εκκνλή ζηε 

ιεπηνκέξεηα. Υαξαθηεξηζηηθά επαγγέικαηα είλαη ηα ινγηζηηθά, ηα δηνηθεηηθά, ηα 

ηξαπεδηθά, γξακκαηέαο. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα πξνεγνχκελα, αξθεηά επαγγέικαηα εθάπηνληαη 

πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο πεξηβάιινληνο. 

 

Ο βαζκφο, θαηά ηνλ νπνίν ν εμεηαδφκελνο εθδειψλεη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ 

ησλ δεδνκέλσλ ηαμηλνκήζεσλ πξνζσπηθφηεηαο, αληηθαηνπηξίδεη ηηο αληίζηνηρεο 

θιίζεηο ηνπ. Τςειφο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ησλ παξαγφλησλ δειψλεη κεγάιε 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ πςειφβαζκσλ θαη ησλ ρακειφβαζκσλ εξγαζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ. Υακειφο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ δειψλεη 

κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ησλ πςειφβαζκσλ θαη ησλ ρακειφβαζκσλ εξγαζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ. 

Ο δηαρσξηζκφο απηφο ζε έμη ηχπνπο δε ζπλεπάγεηαη φηη θάζε άλζξσπνο αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ή εμ νινθιήξνπ ζε θάπνηνλ απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο. Αληηζέησο, ε 

βαζηθή ππφζεζε εξγαζίαο ηνπ Holland ήηαλ φηη θάζε άλζξσπνο έρεη ελδηαθέξνληα 

θαη απφ ηνπο έμη ηχπνπο ζε θζίλνπζα ζεηξά πξνηίκεζεο. Με ηελ ππφζεζε απηή, 

κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ζπλνιηθά 720 (6!) δηαθνξεηηθά κνηίβα πξνζσπηθφηεηαο. 

Οη έμη ηχπνη ζπρλά αλαπαξίζηαληαη ζε έλα εμάγσλν, φπνπ θάζε θνξπθή 

αληηπξνζσπεχεη θαη έλαλ ηχπν πξνζσπηθφηεηαο. Όζν πην θνληά βξίζθνληαη δχν 

θνξπθέο γεσκεηξηθά, ηφζν πην ζηελά ζπλδένληαη νη δχν αληίζηνηρνη ηχπνη. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο εμεηαδφκελνο κε πνιχ έληνλν ηνλ πξαθηηθφ ηχπν είλαη πνιχ πηζαλφ 

λα έρεη θαη έληνλν εξεπλεηηθφ ηχπν, ελψ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφλ λα έρεη ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλήθνπλ ζηνλ θαιιηηερληθφ ηχπν θαη αθφκα ιηγφηεξν πηζαλφλ λα 

έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλήθνπλ ζηνλ θνηλσληθφ ηχπν.  

Χζηφζν, απηφ ζε θακηά πεξίπησζε δε ζεκαίλεη φηη νη ζπλδπαζκνί 

αληηδηακεηξηθά αληίζεησλ ηχπσλ (πξαθηηθφο-θνηλσληθφο, εξεπλεηηθφο-επηρεηξεζηαθφο 

θαιιηηερληθφο-ζπκβαηηθφο) δελ είλαη δπλαηνί ή φηη ζπλεπάγνληαη πξνβιεκαηηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο.  Οη ζπλδπαζκνί απηνί απιά είλαη πην ζπάληνη, θάηη πνπ ηνπο 

θαζηζηά πνιχηηκνπο γηα επαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ ηθαλφηεηεο ζε αληηδηακεηξηθά 

αληίζεηα πεξηβάιινληα. Γηα παξάδεηγκα, επαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ θαη 

ηερληθέο/πξαθηηθέο ηθαλφηεηεο θαη εθπαηδεπηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο ε εθπαίδεπζε ηεο 

πιεξνθνξηθήο, είλαη θαηάιιεια γηα άηνκα κε θπξίαξρνπο ηχπνπο ηνλ πξαθηηθφ θαη 

ηνλ θνηλσληθφ. 

 

 

Ηκηζθαίξηα 

 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο απνηειείηαη απφ δχν 

εκηζθαίξηα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία εμεηδηθεχεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη 

ππεξεζίεο, αμηνπνηψληαο ηνπο δηθνχο ηνπ αηζζεηήξεο θαη επεμεξγαζηέο πιεξνθνξηψλ. 

Απφ απηφ πξνθχπηεη φηη θάζε εκηζθαίξην «πξνηηκά» λα αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο [Paul Broca, Carl Wernicke, Anne 

Kilshaw, Roger Wolcott Sperry, David Hunter Hubel, Torsten Nils Wiesel]. Χζηφζν, 

ην γεγνλφο φηη ππάξρεη εηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο απφ θάζε 

εκηζθαίξην δε ζεκαίλεη φηη ην άιιν εκηζθαίξην δε ζπκκεηέρεη θαζφινπ ζηελ 

εθάζηνηε ιεηηνπξγία. Χο εθ ηνχηνπ, νη ππέξκεηξεο γεληθεχζεηο πξέπεη λα 
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απνθεχγνληαη, θαζφηη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε εζθαικέλα ή θαη ςεπδνεπηζηεκνληθά 

ζπκπεξάζκαηα. 

 

Σν αξηζηεξφ εκηζθαίξην εηδηθεχεηαη ζηε γξακκηθή (ζεηξηαθή) επεμεξγαζία 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ ην δεμηφ εηδηθεχεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην εηδηθεχεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ εληνπηζκφ ησλ επηκέξνπο ζπλζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ παξά ζην “φινλ”. Γηα παξάδεηγκα, ην άηνκν κε αλεπηπγκέλν αξηζηεξφ 

εκηζθαίξην ζα πξνζέμεη πξψηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ζε κηα δσγξαθηά θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

ζχλνιφ ηεο. Έηζη, ζα αλαγλσξίζεη πξψηα ηα επηκέξνπο αληηθείκελα ελφο γξίθνπ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζεη ζην ζρεκαηηζκφ ηεο εηθφλαο. Δπνκέλσο, καζαίλεη πην 

εχθνια ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, φπνπ ζπλήζσο ε κεηάδνζε ηεο γλψζεο γίλεηαη 

“θάησζελ” (απφ ηε ιεπηνκέξεηα ζηε γεληθφηεηα). Διέγρεη ηε ινγηθή θαη ηελ 

νξζνινγηζηηθή ζθέςε, έρεη θιίζε πξνο ηε γισζζνινγία, ηελ αθαδεκατθή έξεπλα θαη 

ηελ επηζηήκε. Γνπιεχεη κεζνδηθά, κε θαλφλεο θαη αμηψκαηα, θαη νινθιεξψλεη θάζε 

έξγν πνπ αλαιακβάλεη, πξηλ αζρνιεζεί κε άιιν. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εθδειψλεη 

πξνηηκήζεηο ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην είλαη ε ινγηθή, ν ζπιινγηζκφο, ε κεζνδνινγία, ε 

αλάιπζε, ε έξεπλα, ε δηαλφεζε, ε γιψζζα, ε επηζηεκνληθή ζθέςε, ηα καζεκαηηθά, ε 

ζπλεηδεηή ζθέςε. 

 

Σν δεμηφ εκηζθαίξην εηδηθεχεηαη ζηε ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, πξνηηκά ην 

“φινλ” θαη ην ζχλνιν θαη φρη ηα επηκέξνπο ζπλζεηηθά ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, ην 

άηνκν κε αλεπηπγκέλν δεμηφ εκηζθαίξην ζα αλαιχζεη πξψηα ηελ εηθφλα ζην ζχλνιφ 

ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζέμεη ηηο ιεπηνκέξεηεο. Έηζη, ζα ζρεκαηίζεη πξψηα ηελ 
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εηθφλα ηνπ ζπλφινπ ελφο γξίθνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζεη ζηε ζχλζεζε ησλ 

επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη ην άηνκν κε αλεπηπγκέλν ην 

δεμηφ εκηζθαίξην καζαίλεη πνιχ πην εχθνια, φηαλ έρεη ελεκεξσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ 

γηα ην ζέκα κηαο δηάιεμεο ή έρεη δηαβάζεη κηα πεξίιεςε, θαη, επνκέλσο, είλαη 

πξνεηνηκαζκέλν έρνληαο ζρεκαηίζεη ην απαηηνχκελν καζεζηαθφ πιαίζην, ην νπνίν 

ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεη κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Δίλαη ζε ζέζε λα αξρίζεη κηα δξαζηεξηφηεηα, πξνηνχ νινθιεξψζεη κηα άιιε, κε 

απνηέιεζκα λα δηεμάγεη παξάιιειε επεμεξγαζία - αθήλνληαο θάπνηεο θνξέο 

κηζνηειεησκέλα έξγα -, γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαβνιή εθ κέξνπο ηνπ 

ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηαο θαη ηελ θαηαλάισζε πνιχηηκσλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο. Έρεη, 

επίζεο, ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα αλάιπζεο ηνπ ρψξνπ, εθδειψλεη δεκηνπξγηθή ζθέςε, 

πξνηηκά ηηο θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, έρεη δηαηζζεηηθφηεηα θαη αξέζθεηαη ζην 

κπζηηθηζκφ θαη ζηελ ηειεηνπξγία. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εθδειψλεη πξνηηκήζεηο ην 

δεμηφ εκηζθαίξην είλαη, επηγξακκαηηθά, ε δηαίζζεζε, ε θαληαζία, ε δεκηνπξγηθφηεηα, 

ε ζχλζεζε, ε αλάιπζε ηνπ ρψξνπ, ε νπηηθή απεηθφληζε, ε ελζηηθηψδεο πιεπξά, ν 

αηζζεζηαζκφο, ε κνπζηθή, νη ηέρλεο, ε αζπλείδεηε ζθέςε, ε πξαθηηθή επθπΐα.  

 

Δπίθεληξν ειέγρνπ 

 

ην ηεζη απηφ εμεηάδεηαη ν εμσηεξηθφο θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο ηνπ αηφκνπ, 

κε ζηφρν λα δηαπηζησζεί ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηνπ, λα δξα 

αλεμάξηεηα θαη λα επεξεάδεη ην πεξηβάιινλ ηνπ.  Ο αγγιηθφο φξνο είλαη “locus of 

control” απφ ηε ιαηηληθή ιέμε “locus” (“κέξνο”, “ηνπνζεζία”). Δηζήρζε απφ ηνλ 



Αηκίιηνο Απνζηνιόπνπινο – Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

27 

Julian Rotter θαη ζεσξείηαη απφ πνιινχο κηα γέθπξα ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο θαη ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο.  

 

Η ζεσξία ηνπ επηθέληξνπ ειέγρνπ (Locus of Control) αλαθέξεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα πνπ έρεη ην άηνκν λα ειέγρεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πξφνδν θαη ηελ επηηπρία ζηε δσή [Julian B. Rotter (1966)]. Σν άηνκν 

πνπ έρεη εζσηεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ειέγρνπ ηείλεη λα πηζηεχεη φηη πνιιά εμαξηψληαη 

απφ ηηο πξάμεηο θαη απφ ηε ζηάζε ηνπ ίδηνπ θαη φηη κπνξεί λα μεπεξάζεη πνιιά απφ ηα 

εκπφδηα πνπ ζπλαληά. Σν άηνκν πνπ έρεη εμσηεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ειέγρνπ ηείλεη 

λα πηζηεχεη φηη ην ίδην αδπλαηεί λα επεξεάζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ, αιιά θαη λα ειέγμεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ ζην βαζκφ πνπ επηζπκεί, δηφηη πνιιά εμαξηψληαη απφ παξάγνληεο πνπ 

δελ ειέγρεη. 

ε θάζε πεξίπησζε, ππάξρνπλ βεβαίσο παξάγνληεο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ειεγρζνχλ απφιπηα θαη νη νπνίνη επεξεάδνπλ άκεζα ηε δσή καο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, πνιιέο θνξέο νη αληηδξάζεηο καο δειψλνπλ, εκκέζσο πιελ ζαθψο, παξαδνρή 

ηεο ζεσξίαο φηη "αφξαηεο" δπλάκεηο ειέγρνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη επζχλνληαη γηα 

θάζε επηηπρία θαη απνηπρία ζηε δσή καο, άιιεο δε θνξέο απνδίδνπκε ζηελ ηχρε ηελ 

χπαξμε πνιιψλ θαηαζηάζεσλ. εκαζία, επνκέλσο, γηα έλαλ εμεηαδφκελν, έρεη λα 

γλσξίζεη ην βαζκφ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ηνλ δηαθξίλεη, νχησο 

ψζηε, κέζσ ηεο απηνθξηηηθήο, λα πεξηνξίζεη ηηο ππεξβνιέο θαη ηηο αθξαίεο ζηάζεηο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο ειέγρνπ πνπ καο ραξαθηεξίδεη επεξεάδεη 

άκεζα ηα θίλεηξά καο, ηηο πξνζδνθίεο καο, ηελ απηνεθηίκεζή καο, αθφκε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πξάμεψλ καο. 



Αηκίιηνο Απνζηνιόπνπινο – Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

28 

 

ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ην άηνκν δηέπεηαη απφ ηζνξξνπία, ζπλεπψο έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα επεξεάδεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη 

επηζπκεηφ, αιιά θαη λα ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ηνλ εαπηφ ηνπ γεληθφηεξα. Η 

επίγλσζε ηνπ βαζκνχ ηνπ επηθέληξνπ ειέγρνπ ζπκβάιιεη άκεζα ζηε ιήςε ζσζηψλ 

απνθάζεσλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ πξνθιήζεσλ ηεο δσήο. 

Γεληθά, ζεσξείηαη “ςπρνινγηθά πγηέο” έλα άηνκν λα ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο 

απφ εζσηεξηθφ έιεγρν, αλ θαη ε ππεξαπινχζηεπζε απηνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη λα απνπξνζαλαηνιίζεη, εηδηθά αλ ηέηνηεο 

αμηνινγήζεηο γίλνληαη εθηφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ εθάζηνηε ηεζη. Άιισζηε, ζε αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο, είλαη δπλαηφλ γηα άηνκα κε απμεκέλν εζσηεξηθφ έιεγρν λα είλαη 

ςπρνινγηθά αζηαζή, αλ απηφ δε ζπλνδεχεηαη απφ ηθαλφηεηεο, απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηα (self-efficacy) θαη ηηο θαηάιιειεο εκπεηξίεο επηηπρίαο πνπ λα 

δψζνπλ ζην άηνκν ηελ αίζζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ειέγρνπ. ην άιιν άθξν ηνπ 

θάζκαηνο, είλαη δπλαηφλ γηα άηνκα κε απμεκέλν εμσηεξηθφ έιεγρν λα δνπλ άλεηα, 

ραιαξά θαη ρσξίο άγρνο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα πεξηβάιινληα, ζηα νπνία δνπλ, δελ 

πξνθαινχλ άγρνο θαη δελ απαηηνχλ πξσηνβνπιία ή δχζθνιεο απνθάζεηο. 

Άιισζηε, ν ίδηνο ν Rotter έρεη επηζεκάλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο ιαλζαζκέλεο εθαξκνγέο ηνπ επηθέληξνπ ειέγρνπ. Πξψηνλ, έρεη 

πξνεηδνπνηήζεη φηη δελ πξφθεηηαη γηα ηππνινγία θαη φηη δελ πξφθεηηαη γηα 

αιιειναπνθιεηφκελεο παξακέηξνπο. Γεχηεξνλ, είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο θαη θαηαζηάζεηο, θαηά ηηο νπνίεο άηνκα, πνπ γεληθά έρνπλ απμεκέλν 

εμσηεξηθφ έιεγρν, λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα είραλ απμεκέλν εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Κάηη ηέηνην ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ φηαλ κειεηνχκε ηελ πξνζσπηθφηεηα.  
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Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην βαζκφ 

ειέγρνπ κεηαμχ ησλ θχισλ [Schultz and Schultz (2005)], αλ θαη είλαη πηζαλφλ λα 

ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο: γηα 

παξάδεηγκα, νη άληξεο δείρλνπλ κεγαιχηεξν εζσηεξηθφ έιεγρν ζε ζέκαηα 

αθαδεκατθψλ επηηεπγκάησλ [Strickland & Haley, 1980; cited in Schultz & Schultz, 

(2005).] 

Όζνλ αθνξά ζην βαζκφ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, ηα δεδνκέλα 

ζεσξνχληαη αξθεηά αζαθή, σζηφζν νξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο απμάλεη κέρξη ηε κέζε ειηθία θαη κεηά κεηψλεηαη [Gatz and Karel 

(cited in Johnson et al., 2004)], [Schultz and Schultz (2005)]. 

Δλδηαθέξνλ, επίζεο, παξνπζηάδνπλ νη δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ 

βαζκνχ ειέγρνπ. Οη Ιάπσλεο παξνπζηάδνπλ απμεκέλν εμσηεξηθφ έιεγρν ζε ζρέζε κε 

ηνπο θαηνίθνπο ησλ Η.Π.Α., ελψ δε θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο αιιά θαη κεηαμχ Δπξψπεο θαη ΗΠΑ [Berry, Poortinga, 

Segall & Dasen, 1992]. 

 

 

Δπηθνηλσλία 

 

Η ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζηε ζεκεξηλή επνρή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο θνηλσληθνπνίεζεο, ζπλεξγαζίαο, αξκνληθήο ζπκβίσζεο θαη 

βέβαηα εμσηεξίθεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ αηφκνπ. Πξνθεηκέλνπ λα 
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επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία απαηηείηαη ε πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ 

πξσηνθφιινπ αληαιιαγήο ησλ κελπκάησλ εθείλσλ πνπ πξνθαινχλ, εξεζίδνπλ θαη 

δηεγείξνπλ ηνπο άιινπο γχξσ καο. Σα κελχκαηα κπνξεί λα ζηεξίδνληαη ζηηο πέληε 

αηζζήζεηο (αθνή, αθή, φξαζε, φζθξεζε, γεχζε), αθφκε θαη ζηε δηαίζζεζε.  

Σν άηνκν, γηα λα επηηχρεη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία, νθείιεη λα αθνχεη ηε 

γλψκε ησλ άιισλ, λα εληνπίδεη ηπρφλ θνηλά ζεκεία αιιά θαη δηαθνξέο κε ηε δηθή ηνπ 

άπνςε θαη λα αληηδξά αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαηά ηξφπνλ, ψζηε λα πξνθαιεί ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ άιινπ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην άηνκν αληηδξά 

(ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα) κε ηξφπν ηέηνην πνπ κεηαθέξεη ην κήλπκα ηεο 

απνδνθηκαζίαο ζηνπο άιινπο, πξνθαιψληαο αληίδξαζε θαη ζπκφ, κε απνηέιεζκα λα 

κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπκπφξεπζεο κε κηα άπνςε.  

Η επηκνλή ζε έλα ζέκα, επίζεο, θαη ε επαλαιακβαλφκελε δηαηχπσζε κηαο 

άπνςεο θνπξάδνπλ θαη κεηψλνπλ ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ. Η ζπρλή αλαθνξά ζην 

"εγψ" θαη ζηνλ εαπηφ καο γεληθά δεκηνπξγεί αηζζήκαηα απνδνθηκαζίαο θαη άξλεζεο, 

αθνχ ζεσξείηαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ εγσηζκνχ. Με άιια ιφγηα, ν θαιφο 

ζπλνκηιεηήο θαη ε θαιή ζπλνκηιήηξηα απνθεχγνπλ ηηο αλαθνξέο ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εμσηεξίθεπζε ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ άιινπ, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα ζεηηθή πξνδηάζεζε απέλαληη 

ζηηο απφςεηο πνπ ζέινπλ λα πξνσζήζνπλ.  

 Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ δηαδξακαηίδεη ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

επηθνηλσλίαο είλαη ν ηφλνο θαη ε έληαζε ηεο θσλήο καο, πνπ ζίγνπξα επεξεάδνπλ ηνλ 

ςπρηθφ θφζκν θαη ηε δηάζεζε ησλ άιισλ, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηε κνπζηθή 

πνπ πξνθαιεί ζηνπο αθξναηέο πνηθίια ζπλαηζζήκαηα. Δίλαη πιένλ θνηλψο απνδεθηφ 

φηη ην άηνκν πνπ πςψλεη ηε θσλή ηνπ πηζηεχνληαο φηη ε άπνςή ηνπ ζα θπξηαξρήζεη 
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πξνθαιεί ζπκφ θαη έληαζε ζηνπο άιινπο. Αληίζεηα, νη ήπηνη ηφλνη, ην ρακφγειν θαη 

ην ραιαξφ κπτθφ ζχζηεκα πάληνηε θαηεπλάδνπλ ηα πλεχκαηα.  

Σέινο, ε θαιή ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ηέρλεο ηεο ξεηνξηθήο ζπκβάιινπλ 

άκεζα ζηε δηακφξθσζε απφςεσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο. Ο γξαπηφο θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο απνηεινχλ ηνπο πιένλ δηαδεδνκέλνπο 

θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. 

  

 Αλαιπηηθφηεξα, ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη εμεηάδεη θαη αμηνινγεί: 

α) ηελ επηθνηλσληαθή ζηάζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, δειαδή ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηα άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ ζπλφινπ, θαζψο θαη ηε δπλακηθή 

ηεο θνηλσληθήο ζηάζεο ηνπ φζνλ αθνξά ζηε δηαηήξεζε αξκνληθψλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. 

β) ηελ αληαπόθξηζε ζε εξεζίζκαηα θαη πξνθιήζεηο, δειαδή ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίo αληηδξά ζε επηθνηλσληαθά εξεζίζκαηα θαη ζε πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο αληαπφθξηζεο απηήο. 

 

 

Απηνεθηίκεζε 

 

Σν ηεζη εμεηάδεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ, ηνλ ηξφπν δειαδή κε ηνλ 

νπνίν ην άηνκν βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν πηζηεχεη φηη 

ην βιέπνπλ νη άιινη, θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ πξνθαιεί ε γλψκε πνπ ην 

ίδην έρεη ζρεηηθά κε ην πψο ην βιέπνπλ νη άιινη. Γηεξεπλά, επίζεο, ηε ζηάζε ηνπ 

αηφκνπ πξνο ηελ θνηλσλία, πξνο ηελ νηθνγέλεηα θαη πξνο ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 



Αηκίιηνο Απνζηνιόπνπινο – Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

32 

εκπεηξίεο, θαζψο θαη ην βαζκφ απηνεθηίκεζεο θαη πίζηεο ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

δηαπηζηψλεη φηη έρεη. 

χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ “απηνεθηίκεζε”, είλαη 

εκθαλήο θαη κάιηζηα ζε κεγάιν βαζκφ ε αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα εθηηκήζεη ζσζηά 

ηφζν ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, φζν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ γεληθφηεξα. Πνιιέο θνξέο 

αδηαθνξεί γηα ην βαζκφ ηεο επθπΐαο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

άιινη ηνλ αμηνινγνχλ, θ.ιπ. Παξά ην ελδηαθέξνλ ηνπ - πνπ φκσο βξίζθεηαη ζε 

ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε -, δελ επηδηψθεη λα γλσξίζεη ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, ελψ 

παξάιιεια ζρεκαηίδεη κηα εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ε νπνία, δπζηπρψο, ειάρηζηεο 

θνξέο αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Χο απνηέιεζκα, ην άηνκν πηζηεχεη φηη 

δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη θάπνην έξγν ή φηη δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηιχζεη 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα. Δπηπιένλ, ε επηθνηλσλία κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θνηλσληθνχ 

ηνπ πεξηβάιινληνο γίλεηαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο. 

Ο φξνο απηνεθηίκεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφδνζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ 

self-esteem. Ο Stanley Coopersmith, ν νπνίνο ππήξμε έλαο απφ ηνπο θχξηνπο 

κειεηεηέο ηεο έλλνηαο ηεο απηνεθηίκεζεο, πξνζδηφξηζε σο εμήο ην πεξηερφκελφ ηεο:  

“Απηνεθηίκεζε είλαη ε πξνζσπηθή θξίζε ηεο αμίαο ηνπ αηόκνπ, ε νπνία εθθξάδεηαη κε 

ηηο ζηάζεηο πνπ πηνζεηεί αλαθνξηθά κε ηνλ εαπηό ηνπ”. Με άιια ιφγηα, ν φξνο 

ππνδειψλεη ηελ εθηίκεζε θαη ηηο ζπλήζεηο αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

θαζνξίδνληαο ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν εθείλν πηζηεχεη φηη είλαη ηθαλφ, επηηπρεκέλν, 

ζεκαληηθφ θαη άμην. 

Η απηνεθηίκεζε ελφο αηφκνπ δελ πξνθχπηεη απνθιεηζηηθά απφ ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ εκπεηξία, αιιά απνξξέεη θαη απφ ηηο θξίζεηο θαη ζηάζεηο ησλ άιισλ απέλαληί ηνπ. 

Η απηνεθηίκεζε δελ ηαπηίδεηαη πάληνηε κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ αηφκνπ. 

πκβαίλεη, ινηπφλ, άλζξσπνη κε πνιιέο ηθαλφηεηεο θαη αξεηέο λα κε δηαζέηνπλ ηελ 
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αλάινγε απηνεθηίκεζε, ελψ, αληίζεηα, άιινη κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο λα 

αλαπηχζζνπλ πςειή απηνεθηίκεζε. 

ηηο ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο ησλ Freud θαη Erikson ε απηνεθηίκεζε 

εκθαλίδεηαη θαηά ηξφπν έκκεζν, ελψ απφ ηνπο λενθξνυδηθνχο Sullivan, Horney θαη 

Fromm αληηκεησπίδεηαη σο έλα μερσξηζηφ ζέκα θαη φρη σο έλα θεληξηθφ ζηνηρείν ζηηο 

ζεσξίεο ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη ζηε ζεσξία ηνπ Adler, ζηελ νπνία ε απηνεθηίκεζε 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο. 

Αιιά, νχηε νη θαηλνκελνιφγνη απέθιεηζαλ απφ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο ηελ 

απηνεθηίκεζε. Έλαο απφ απηνχο, ν C. Rogers, επηζεκαίλεη ηε ζπλεηδεηή πξνζσπηθή 

εκπεηξία, ε απνδνρή ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη ηελ εμαζθάιηζε νκαιήο πξνζαξκνγήο 

θαη απηνεθηίκεζεο. Η απηναπνδνρή, φπσο νλνκάδεηαη, ζπληζηά θαηά ηνλ Rogers 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο δηαηαξαγκέλεο ζπκπεξηθνξάο. Η 

άπνςε πνπ ζρεκαηίδεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ε νπνία απνηειεί νπζηψδε 

κεηαβιεηή ηεο ζπκπεξηθνξάο, εκπεξηέρεη ηδηφηεηεο λνεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

πξνηξεπηηθέο. 

Έρεη δηαπηζησζεί κέζα απφ πνιιέο κειέηεο φηη ηα άηνκα κε πςειή 

απηνεθηίκεζε απνδέρνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη βξίζθνληαη ζε αξκνληθή ζρέζε καδί 

ηνπ, γεγνλφο πνπ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ςπρνινγηθήο 

ηζνξξνπίαο. Αλαπηχζζνπλ, επίζεο θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζπλήζσο 

αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή νκάδα, ζηελ νπνία αλήθνπλ. Η 

πξνζαξκνγή ηνπο ζπληειείηαη νκαιά, δίρσο λα παξαθσιχεηαη απφ αλππέξβιεηα 

πξνβιήκαηα, ελψ δηαθξίλνληαη γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ζηαζεξφηεηα. Δίλαη πην 

επηπρηζκέλα απφ εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη 

δηαζέηνπλ ηζρπξφηεξνπο κεραληζκνχο, γηα λα αληηκεησπίδνπλ ή γηα λα ππνκέλνπλ - 

αιιά θαη γηα λα μεπεξλνχλ - αγρψδεηο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηάζεηο. Βιέπνπλ ηε δσή 
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κε αηζηνδνμία θαη κε κεγάιε απηνπεπνίζεζε, ελψ ππνθχπηνπλ δχζθνια ζε 

εμσηεξηθέο πηέζεηο γηα ζπκκφξθσζε. 

Δμάιινπ, άηνκα κε πςειή απηνεθηίκεζε είλαη ζηαζεξφηεξα ζηηο αμηνινγηθέο 

ηνπο πξνηηκήζεηο, ελψ ε ξεαιηζηηθή ηνπο απηνεθηίκεζε βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξε 

ζπκθσλία κε ηνλ ηδεαηφ εαπηφ ηνπο, θαηάζηαζε πνπ ηα πξνθπιάζζεη απφ εζσηεξηθέο 

ζπγθξνχζεηο θαη απφ ην αίζζεκα ηεο ελνρήο. 

Αληίζεηα, ηα άηνκα κε ρακειή απηνεθηίκεζε δελ έρνπλ αξκνληθή ζρέζε κε 

ηνλ εαπηφ ηνπο θαη θαη' επέθηαζε κε ηνπο άιινπο. Σν ππέξκεηξν άγρνο ηα θαηαβάιιεη 

θαη θαζηζηά εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ πξνζαξκνγή ηνπο, ελψ ζπρλά παξνπζηάδνπλ 

δείγκαηα εζσηεξηθήο δηαηαξαρήο. Οη θιηληθνί ςπρνιφγνη δηαπηζηψλνπλ φηη ηα άηνκα 

απηά επηδεηνχλ ζπρλά ηελ ςπρνινγηθή βνήζεηα, γηαηί ζεσξνχλ φηη είλαη αλίζρπξα θαη 

αβνήζεηα. 

Απφ ηε ζρεηηθή κε ην ζέκα απηφ βηβιηνγξαθία, πξνθχπηεη φηη ε αμηνπηζηία 

επαλεμέηαζεο εκθαλίδεη πςειφηεξεο ζπζρεηίζεηο ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο απφ φηη 

ζηηο κηθξφηεξεο. Δχινγα, ινηπφλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε απηνεθηίκεζε ζηαζεξνπνηείηαη 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ελειηθίσζεο ηνπ αηφκνπ. 

 

Σν ηεζη απηφ εμεηάδεη ηελ απηνεθηίκεζε ελφο αηφκνπ θαη αθνξά ηελ εηθφλα 

πνπ έρνπλ νη άιινη γηα εθείλν, θαζψο θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην επεξεάδνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αηζζαλζεί θαιά κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Δπηπιένλ, δηεξεπλά ηε ζηάζε ελφο 

αηφκνπ απέλαληη ζηελ θνηλσλία, ζηελ νηθνγέλεηα, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ην άηνκν αμηνινγεί ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο.  
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Αλαιπηηθφηεξα, ην ηεζη ππνινγίδεη δχν δείθηεο: 

Αςηοανηίλητη – Αςηοζςναίζθημα 

Ο παξάγνληαο απηφο απνηειεί έλα γεληθφ δείθηε, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ην 

βαζκφ απηνζπλαηζζήκαηνο θαη απηναληίιεςεο πνπ δηαζέηεη ν ζπκκεηέρσλ. 

Παξάιιεια, αληηπξνζσπεχεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηξέθεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

αζρέησο ηεο γλψκεο ησλ άιισλ. ηφρνο ηνπ είλαη λα αλαιχζεη ηελ απηνεηθφλα ηνπ, 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηα θξηηήξηα ζηα νπνία βαζίδεηαη. 

Ο βαζκφο ηνπ παξάγνληα απηνχ πξέπεη λα αλαιχεηαη θαη λα αμηνινγείηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ην βαζκφ αιήζεηαο, πνπ επίζεο ππνινγίδεηαη, ν νπνίνο αθνξά ην 

ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ απηναληίιεςεο θαη απηνζπλαηζζήκαηνο.  

 

Κοινυνικό πεπιβάλλον 

ηφρνο ηνπ ελ ιφγσ παξάγνληα είλαη ε κειέηε ηνπ βαζκνχ, ζηνλ νπνίν ν 

ζπκκεηέρσλ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ, θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ, ζηνλ νπνίν αηζζάλεηαη ζηγνπξηά θαη 

αζθάιεηα κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο θαη πίζηε ζηνπο θαλφλεο πνπ ηε 

δηέπνπλ.  

 

 

πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε 

 

Ο δείθηεο λνεκνζχλεο (ΓΝ) ελφο αηφκνπ, ή αιιηψο λνεηηθφ πειίθν 

(Intelligence Quotient - ΙQ), δηαπηζηψλεηαη κέζσ ηεζη πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζην 

δηαγξακκαηηθφ ζπιινγηζκφ, ζηελ αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα, ζηελ αληίιεςε ρψξνπ θαη 
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ζηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο. Χζηφζν, παξφιν πνπ ν παξαδνζηαθφο απηφο δείθηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαπίζησζε ησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ θαη γλψζεσλ γεληθά, 

δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαιχζεη νξηζκέλεο πηπρέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Με ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αζρνιήζεθαλ νη Καζεγεηέο 

Daniel Goleman (1955) θαη Howard Gardner (1983), νη νπνίνη πξνζδηφξηζαλ ηε 

ιεγφκελε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Ν), θαζψο επίζεο θαη ηξφπνπο βειηίσζήο 

ηεο. Πνιινί δε ζήκεξα πηζηεχνπλ φηη ε Ν είλαη πην ζεκαληηθή απφ ην ΓΝ, θαζφηη 

ζπκβάιιεη άκεζα ζηελ αλάπηπμε φισλ ησλ κνξθψλ δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ελφο 

αηφκνπ.  

 

Η αλάιπζε ηεο Ν ζπκβάιιεη ζηελ απηνγλσζία, ζηε δηαπίζησζε θαη ζην 

ραξαθηεξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ καο θαη ζηνλ ελαξκνληζκφ ηνπο 

κε ηνπο καθξνρξφληνπο ζρεδηαζκνχο θαη ζηφρνπο καο, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε 

θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θνηλσληθή καο 

δσή. Με απιά ιφγηα, ην άηνκν πνπ δηαζέηεη πςειή Ν είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβεη 

θαη λα δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηνλ εαπηφ ηνπ, λα θαηαλνεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ζσζηά 

ηνπο άιινπο γχξσ ηνπ, θαζψο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο.  

 

Η αλάιπζε ηεο Ν ζπκβάιιεη, εμάιινπ, ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηάο καο λα 

ζπκθηιηψλνπκε θαη λα ελαξκνλίδνπκε ηηο αλάγθεο καο κε ηα ζπλαηζζήκαηά καο. 

Δπνκέλσο, απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε αλεχξεζε θηλήηξσλ (π.ρ. αλαγλψξηζε, 

πξφθιεζε, πξννπηηθή) θαη ε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ ζεηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο καο (π.ρ. δπλακηζκφο, πξνζπάζεηα, πεηζαξρία, εγθαξηέξεζε, 

αλζεθηηθφηεηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα, επθακςία, ειαζηηθφηεηα), θαζψο θαη ησλ 
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εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ (π.ρ. θνηλσληθέο ζρέζεηο, επηθνηλσληαθή πνιηηηθή, 

ελαίζζεζε, ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή, θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, 

ν νξηζκφο πιαηζίσλ θαη νξίσλ).  

 χκθσλα κε ην ability-based model (κνληέιν βαζηζκέλν ζηηο ηθαλφηεηεο), 

ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη ζρεηηθψλ ηθαλνηήησλ (αλ θαη ην κνληέιν απηφ έρεη 

θαηεγνξεζεί φηη πάζρεη ζηελ εγθπξφηεηα): 

 Αληίιεςε ζπλαηζζεκάησλ: ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη 

απνθξππηνγξάθεζεο ζπλαηζζεκάησλ (ζε πξφζσπα, εηθφλεο, νκηιία, θ.ά.), 

αιιά θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδίσλ ζπλαηζζεκάησλ. Η αληίιεςε 

ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί ηε βάζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη 

θαζηζηά ηελ νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία δπλαηή. 

 Υξήζε ζπλαηζζεκάησλ: ε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, γηα 

ηελ εμππεξέηεζε γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (πρ. ζθέςε, επίιπζε πξνβιεκάησλ). 

Κάπνηνο κε απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ζε ζέζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, αλάινγα κε ηελ εξγαζία 

πνπ επηηειεί. 

 Καηαλφεζε ζπλαηζζεκάησλ: ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

γιψζζαο, θαζψο θαη ησλ πνιχπινθσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

φπσο, γηα παξάδεηγκα, ησλ αλεπαίζζεησλ δηαθνξψλ κεηαμχ παξφκνησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ή ησλ αιιαγψλ ζηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. 

 Γηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ: ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηφζν ζηνλ ίδην, φζν θαη ζηνπο άιινπο. Κάπνηνο κε απμεκέλε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κπνξεί λα ραιηλαγσγήζεη ηα ζεηηθά ή θαη 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κηαο νκάδαο αηφκσλ, ψζηε λα επηηχρεη θάπνην ζθνπφ. 
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Σν κνληέιν πνπ έρεη πξνηείλεη ν Goleman πεξηγξάθεη ηε πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζχλε σο κηα ζεηξά δεμηνηήησλ, πνπ θαζνξίδνπλ ηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο. 

Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θχξηεο δνκέο: 

 Απηνγλσζία: ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, αιιά θαη ησλ 

επηπηψζεψλ ηνπο, θπξίσο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 Απηνθπξηαξρία: ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

παξνξκήζεσλ θαη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο ησλ θαηαζηάζεσλ. 

 Κνηλσληθή ζπλαίζζεζε: ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο, θαηαλφεζεο θαη αληίδξαζεο 

ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 

 Γηαρείξηζε ζρέζεσλ: ε ηθαλφηεηα έκπλεπζεο ησλ άιισλ, επηξξνήο θαη 

αλάπηπμεο, θαζψο θαη δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη αμηνινγεί ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

Κοινυνική ζςναιζθημαηική νοημοζύνη 

Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ λα 

αλαγλσξίδεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, θαζψο θαη ηα δηθά 

ηνπ ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ θνηλσλία θαη γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη ην βαζκφ 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαηήξεζεο αξκνληθψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ. Τςειή βαζκνινγία ζε ηνχην ηνλ παξάγνληα ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα ζπλεηδεηνπνηεί ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηξέθεη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, λα 

αληηιακβάλεηαη θαη λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ θαη λα 

κεξηκλά γηα ηε δηακφξθσζε πγηψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, 
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ρακειή βαζκνινγία ππνδεηθλχεη αδπλακία λα παξαδερζεί ηηο ζθέςεηο ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ηε ζέζε ηνπ ζηελ θνηλσλία, θαζψο θαη λα απνδερζεί ηνλ δηαθνξεηηθφ απφ 

ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζθέςεο ησλ άιισλ, κε απνηέιεζκα λα ηείλεη λα αηζζάλεζαη 

απνηπρεκέλνο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο, λα απνμελψλεηαη θαη λα παξακέλεη 

ζην πεξηζψξην. θνπφο ηεο παξέκβαζεο ζηελ πεξίπησζή ηνπ απνηειεί αθελφο ε 

θαηάθηεζε ηεο απηνγλσζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαη αθεηέξνπ ε επαηζζεηνπνίεζή 

ηνπ απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηα θνηλσληθά δεηήκαηα.  

 

 

Πποζυπική ζςναιζθημαηική νοημοζύνη 

Ο παξάγνληαο απηφο αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ λα 

αληηιακβάλεηαη κε αθξίβεηα, λα αμηνινγεί θαη λα εθθξάδεη κε ζαθήλεηα ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ειέγρεη ηα αξλεηηθά 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη δηαλνεηηθήο 

ηνπ αλάπηπμεο.  

Τςειή βαζκνινγία ζηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα ππνδειψλεη φηη έρεη πιήξε 

επίγλσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Δίλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ πξνθαινχληαη ζε θάζε πεξίζηαζε, θαη, ηαπηφρξνλα, λα ηα 

εθθξάδεη κε πγηή ηξφπν ζηνπο γχξσ ηνπ. Παξάιιεια, είλαη ηθαλφο λα θξίλεη ηε 

βαξχηεηα ή κε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηψλ, θαζψο θαη ην εάλ απηά είλαη θνηλσληθψο 

απνδεθηά θαη λα ζέηεη ππφ έιεγρν εθείλα πνπ ζεσξνχληαη αξλεηηθά.  

Αληηζέησο, ρακειή βαζκνινγία ππνδεηθλχεη αδπλακία λα θαηαλνεί θαη λα 

αμηνινγεί κε ηα ζσζηά θξηηήξηα ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν θαη, ελ ζπλερεία, λα 

δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ, γεγνλφο πνπ ηνλ 

θάλεη λα δείρλεη επηπφιαηνο, παξνξκεηηθφο θαη ζπλαηζζεκαηηθά αλψξηκνο. 
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Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ λνεκνζχλεο 

απνηειεί ε απηνγλσζία.  

 

Σςναιζθημαηική ζηαθεπόηηηα και ηπεμία 

Ο παξάγνληαο απηφο αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηά ηνπ εμεηαδφκελνπ λα 

αληηκεησπίδεη κε ζηαζεξφηεηα θαη εξεκία ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αηζζάλεηαη φηη δηαηεξεί αξκνληθέο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο ζηνλ παξάγνληα απηφλ, ηφζν κεγαιχηεξε 

εξεκία θαη ζηαζεξφηεηα αηζζάλεηαη θαη βηψλεη. Δπνκέλσο, πςειή βαζκνινγία 

καξηπξεί φηη έρεη θαηαθηήζεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο 

ηζνξξνπίαο. Δίλαη ηθαλφο φρη κφλν λα αλαγλσξίδεη θαη λα αηηηνινγεί θάζε 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζή ηνπ, αιιά θαη λα δηαθξίλεη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ 

εθείλα πνπ κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ επεκεξία, ηα νπνία δελ 

δηζηάδεη λα θαηαπνιεκά. Η εξεκία πνπ ηνλ δηαθξίλεη ελζαξξχλεη ηνπο γχξσ ηνπ λα 

ηνλ ζπλαλαζηξέθνληαη θαη λα ηνλ εκπηζηεχνληαη εχθνια. Αληηζέησο, ρακειή επίδνζε 

ζε απηφ ηνλ παξάγνληα νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη θαη' επέθηαζε ησλ πξάμεψλ ηνπ, γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο 

ελίζρπζεο ηεο δπζπηζηίαο θαη ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ 

απέλαληί ηνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο ηνπ δσήο (πξνζσπηθή, 

επαγγεικαηηθή, θ.ν.θ). ην πιαίζην απηφ θιεηδί γηα ηελ ζηαδηαθή εμαζθάιηζε ηεο 

πξνζσπηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη εξεκίαο απνηειεί θαη πάιη ε απηνγλσζία θαη ε 

απηνεθηίκεζε, θαζψο θαη ε εθ κέξνπο ηνπ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ πνπ 

δηαδξακαηίδεη - ή πνπ ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη - κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

 

 



Αηκίιηνο Απνζηνιόπνπινο – Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

41 

Σςναιζθημαηική τςσπαιμία 

Ο ελ ιφγσ παξάγνληαο αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ λα δηαηεξεί 

ηελ ςπρξαηκία ηνπ ζε πεξηζηάζεηο πνπ εληείλνπλ ην άγρνο θαη ηε ζπγθίλεζε θαη 

απεηινχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ηζνξξνπία. Τςειφο βαζκφο ζε απηφλ ππνδεηθλχεη 

φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξακέλεη ςχρξαηκνο αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο πςειήο 

πίεζεο θαη λα αμηνινγεί ηα δεδνκέλα κε γλψκνλα ηε ινγηθή θαη δίρσο ηελ παξεκβνιή 

ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ παξάγνληα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ρακειφο βαζκφο 

ππνδεηθλχεη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηείλεη λα θαηαιακβάλεηαη απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα εγθισβίδεηαη ζε απηά, αδπλαηψληαο λα βξεη ινγηθέο ιχζεηο 

ζηα πξνβιήκαηά ηνπ. Αηζζάλεηαη ζπρλά άγρνο θαη εθλεπξηζκφ, γεγνλφο πνπ 

δπζρεξαίλεη ηελ επηθνηλσλία θαη παξεκπνδίδεη ηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ.  

 

 

Αμίεο 

 

Με ηνλ φξν αμίεο πεξηγξάθνπκε ην ζχλνιν ησλ ηδεψλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη 

ησλ ηδαληθψλ πνπ δηακνξθψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη πνπ 

δηέπνπλ ηφζν ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ φζν θαη ηελ θνηλσληθή δσή. 

Αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη, 

νη αμίεο είλαη δπλαηφλ λα δηαθξηζνχλ ζε: Ηζηθέο, Κνηλσληθέο, Πνιηηηζκηθέο, 

Θξεζθεπηηθέο, Αηζζεηηθέο, θ.ν.θ.  

 

Η παγίσζε ησλ αμηψλ δελ είλαη κηα ελέξγεηα πνπ εθηειείηαη απηνκάησο ζε 

θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ηεο δσήο, αιιά, αληηζέησο, απνηειεί πξντφλ καθξνρξφληαο θαη 
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επίπνλεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ηε δηάπιαζε θαη ηελ εμέιημε 

ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Μέζα 

απφ ηελ θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, ην άηνκν 

εμνηθεηψλεηαη κε ηνλ θφζκν θαη, παξάιιεια, γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Η δηαξθήο 

ελδνζθφπεζε ηνχ επηηξέπεη λα αλαθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ, ηφζν ηηο πιηθέο φζν θαη 

ηηο εζηθέο θαη ηηο πλεπκαηηθέο, λα εληνπίδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ, 

θαζψο θαη λα δηαπηζηψλεη ηνλ ηξφπν πνπ ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ επεξεάδεη θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηνπο γχξσ ηνπ. Έρνληαο απνθηήζεη απηνγλσζία, είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλεηδεηνπνηεί ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο ελεξγφ κέινο ηεο 

θνηλσλίαο θαη νδεχεη ζηαζεξά πξνο ηελ πλεπκαηηθή θαη δε ηε ζπλεηδεζηαθή 

σξηκφηεηα, ε νπνία ζπληζηά θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζεκειίσζε ησλ δηαθφξσλ 

αμηψλ.  

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο άλζξσπνο δηακνξθψλεη ην ζχζηεκα αμηψλ ηνπ, 

επηιέγεη ηαπηνρξφλσο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δξαζηεξηνπνηείηαη κέζα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Σνχην ζεκαίλεη φηη αλαπηχζζεη έλα ζχλνιν ηδεψλ θαη απφςεσλ γηα 

ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο δσήο θαη πηνζεηεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, κε ηνλ νπνίν 

αμηνινγεί ηηο πξάμεηο ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ, θαζψο θαη ηα δηάθνξα γεγνλφηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ. Οη απνθάζεηο ηνπ, νη επηινγέο ζηηο νπνίεο νδεγείηαη, θαζψο θαη 

νη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη πνπ ζέηεη είλαη, ζπλήζσο, ζπλέπεηα ησλ αμηψλ ηνπ. 

Δπηπιένλ, ην άηνκν απνθηά έλαλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο πνπ απνηειεί ζπληζηακέλε 

ησλ δηακνξθσκέλσλ αμηψλ θαη ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη απφ ηνπο γχξσ ηνπ.  
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Μπνξεί θαλείο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

νη αμίεο ζηελ αλζξψπηλε δσή, εάλ αλαινγηζηεί ηα απνηειέζκαηά ηνπο ηφζν ζε 

πξνζσπηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν.  

 

Οη αμίεο απνηεινχλ έλα ζηαζεξφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ην άηνκν 

αηζζάλεηαη αζθάιεηα θαη κπνξεί κε ζηγνπξηά λα αλαπηπρζεί σο πξνζσπηθφηεηα θαη 

λα δεκηνπξγήζεη. Δθφζνλ ν άλζξσπνο έρεη ζέζεη σο φξακα θαη ζθνπφ ζηε δσή ηνπ λα 

ππεξεηεί, φζν πην πηζηά κπνξεί, ηδαληθά, φπσο είλαη ε εληηκφηεηα, ε ππεπζπλφηεηα 

θαη ε αιιειεγγχε, θαη έρεη επηιέμεη ζπλεηδεηά θαη αβίαζηα ηνλ αλάινγν ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο, θαζηζηά ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ελδηαθέξνπζα, πξάγκα πνπ ηνπ 

δεκηνπξγεί αηζηνδνμία θαη απηνπεπνίζεζε, ελψ, ράξηλ ηεο θνηλσληθά ζπκβαηήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ, θαηαθέξλεη λα εμαζθαιίζεη ηελ απνδνρή θαη, ζπρλά, ηελ 

εθηίκεζε ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ, γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά 

πξνθεηκέλνπ ν ίδηνο λα ζπλερίζεη λα πξάηηεη κε γλψκνλα ηηο δηάθνξεο αμίεο. 

Δπηπιένλ, εάλ θάπνηνο ιάβεη ππφςε φηη γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο 

δηακφξθσζεο αμηψλ απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ λνεηηθήο ηθαλφηεηαο 

(αλεπηπγκέλε αληίιεςε θαη θξίζε, πλεπκαηηθή σξηκφηεηα), κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη 

ην γεγνλφο φηη άηνκα κε αμίεο επηδεηθλχνπλ ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ. ε γεληθέο γξακκέο, ε χπαξμε αμηψλ πξνζθέξεη 

αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο θαη εζσηεξηθήο γαιήλεο ζε θάζε άλζξσπν, ελψ ηνλ αλπςψλεη 

εζηθά θαη πλεπκαηηθά.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην άηνκν πνπ απαξλείηαη ηηο δηάθνξεο αμίεο αθαηξεί 

απφ ηε δσή ηνπ ηε ζηαζεξή βάζε απφ φπνπ κπνξεί λα ζηεξηρζεί, πξνθεηκέλνπ λα 

εμειηρζεί θαη λα επηηχρεη, ελψ ηαπηνρξφλσο ζηεξεί απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ εζηθή 
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ηθαλνπνίεζε πνπ εθείλεο πξνζθέξνπλ θαη, ηειηθά, ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο 

ηνπ.  

 

Πέξα απφ ηα νθέιε πνπ νη αμίεο εμαζθαιίδνπλ ζε αηνκηθφ επίπεδν, ζπληεινχλ 

επηπιένλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο. ε κηα ηδεαηή θνηλσλία, φπνπ ε 

δσή δηέπεηαη απφ αμίεο, ε ππαθνή ησλ αηφκσλ ζηνπο θνηλσληθνχο λφκνπο θαη θαλφλεο 

δελ ππαγνξεχεηαη απφ ην ρξένο θαη ην θφβν, αιιά, αληηζέησο, είλαη πξντφλ 

πξνζσπηθήο βνχιεζεο. Ιδαληθά, φπσο ν αιιεινζεβαζκφο θαη ν αιηξνπηζκφο, δελ 

είλαη ε εμαίξεζε, αιιά ν θαλφλαο, ελψ ε αδηθία, ε δηαθζνξά θαη ε ρξεζηκνζεξία είλαη 

άγλσζηεο έλλνηεο.  

 

Αληηζέησο, ζε κηα θνηλσλία φπνπ θαηαζηξαηεγείηαη νπνηαδήπνηε κνξθή 

αμηψλ, ηα άηνκα γίλνληαη θαζεκεξηλά κάξηπξεο αλαξρίαο θαη αδηθίαο, θαζψο είλαη 

αηζζεηή ε αδηαθνξία γηα ην ζπλάλζξσπν θαη ε απνπζία αλψηεξσλ ζπλαηζζεκάησλ, 

πνπ εμεπγελίδνπλ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή εμέιημε.  

 

 

 Σν ηεζη αμηψλ εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

Μεηπιοθποζύνη 

Ο ελ ιφγσ παξάγνληαο ζηνρεχεη λα δηεξεπλήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

εμεηαδφκελνπ λα αμηνινγεί ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο κε ςπρξαηκία θαη 

κεηξηνπάζεηα θαη λα κελ ελζνπζηάδεζαη ππεξβνιηθά κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο. Τςειή βαζκνινγία ππνδειψλεη φηη είλαη ζε ζέζε λα εθηηκά ζσζηά ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ, απνθεχγεη λα θνκπνξξεκνλεί θαη, γεληθά, δίλεη 

ηελ εληχπσζε ελφο αηφκνπ πνπ δηέπεηαη απφ ηαπεηλνθξνζχλε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, 
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ρακειή βαζκνινγία ζην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα ππνδεηθλχεη φηη ηείλεη λα 

ππεξεθηηκά ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνλ νπνίν επηδηψθεη λα πξνβάιιεη ζε θάζε δπλαηή 

επθαηξία, θαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ζπκπεξηθέξεηαη κε αιαδνληθφ θαη ππεξνπηηθφ 

ηξφπν.  

 

Ειλικπίνεια 

Με ηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα, εθηηκάηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ λα 

επηδεηθλχεη αλππφθξηηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. ε 

πεξίπησζε πςειήο βαζκνινγίαο, δείρλεη φηη ραξαθηεξίδεζαη απφ θηιαιήζεηα, θαζψο 

επηδηψθεη λα ιέεη ηελ αιήζεηα, εθηηκά φζνπο είλαη εηιηθξηλείο θαη απνγνεηεχεηαη, φηαλ 

δηαπηζηψλεη πξνζπνίεζε. ε ηνχην ην πιαίζην, ν ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

απνδεηθλχεηαη γλήζηνο θαη αλεπηηήδεπηνο. Δπηπιένλ, δελ αξθείηαη ζηελ επηθάλεηα, 

αιιά αλαδεηά ηελ αιήζεηα πέξα απφ απηή. Αληηζέησο, ζε πεξίπησζε ρακειήο 

βαζκνινγίαο, έρεη ηελ ηάζε λα πξνβάιιεη κία δηαθνξεηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη 

λα απνθξχπηεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Δμαηηίαο ηεο αηληγκαηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο, είλαη 

δχζθνιν γηα θάπνηνλ λα αληρλεχζεη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ αληηιήςεηο.  

 

Υπεςθςνόηηηα 

Απνζηνιή ηνπ παξάγνληα απηνχ είλαη λα δηεξεπλήζεη ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν ν 

εμεηαδφκελνο έρεη ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δξαζηεξηνπνίεζε. 

Δπνκέλσο, πςειή βαζκνινγία ππνδειψλεη φηη ηείλεη λα ελεξγεί κε ππεχζπλν ηξφπν, 

είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο 

ηνπ ρσξίο δηζηαγκφ θαη ππεθθπγέο θαη, ηειηθά, θαηαθέξλεη λα θεξδίζεη ηελ εθηίκεζε 

θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ρακειή 

βαζκνινγία ζπλεπάγεηαη αλεχζπλν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ 
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απφ ηελ πιεπξά ηνπ, θαζψο αδπλαηεί, ζπρλά, λα αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζπλεζίδεη λα κεηαζέηεη ηηο επζχλεο ζε άιινπο.  

 

Σςνεπγαηικόηηηα 

Μέζα απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα πξνθχπηνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά θαη δεκηνπξγηθά κε ηνπο 

άιινπο. ην πιαίζην απηφ, εάλ έρεη ζεκεηψζεη πςειή βαζκνινγία, αηζζάλεηαη 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα, φηαλ απνηειεί κέινο κίαο νκάδαο παξά φηαλ 

δξαζηεξηνπνηείηαη κφλνο ζνπ. Δπηδεηθλχεη ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέπεηα ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ νκάδα θαη ππνζηεξίδεη, ζε θάζε πεξίπησζε θαη κε 

ζέξκε, ηα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηεο. Δάλ έρεη ζεκεηψζεη ρακειή βαζκνινγία, 

αληηζέησο, πξνηηκά ηελ αηνκηθή δξάζε, θαζψο ζεσξεί φηη, θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν, 

απνδίδεη θαιχηεξα. Γελ απνδεηά ζπρλά ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ 

θαη δελ εθηηκά ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο, φηαλ δε αλαγθάδεηαη λα εληαρζεί ζε κία 

νκάδα, εθδειψλεη έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο ηνπο θαλφλεο πνπ ηε δηέπνπλ.  

 

Αμεπολητία 

Ο ελ ιφγσ παξάγνληαο δηεξεπλά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ λα κελ 

επεξεάδεηαη απφ ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο θξίζεο ηνπ θαη 

λα κελ αδηθεί ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. ε πεξίπησζε πςεινχ ζθνξ, ηείλεη λα 

κεηαρεηξίδεηαη ηζφηηκα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, λα αλαγλσξίδεη θαη λα πξνζηαηεχεη 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα ηνπο παξέρεη ίζεο επθαηξίεο. Γηαζέηεη ην ράξηζκα λα 

κεηαηξέπεηαη ζε θαιφ θαη ππνκνλεηηθφ αθξναηή, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη ην ζάξξνο λα 

παξαδέρεηαη ηα ιάζε ζνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε πεξίπησζε ρακεινχ ζθνξ, 

επηδεηθλχεη απνπζία ηεο ηθαλφηεηαο λα θξίλεη ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ακεξφιεπηα. 
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Απσζείηαη απφ ηελ ηδέα ηνπ ζπκβηβαζκνχ θαη, φπνηε νη πεξηζηάζεηο ην επλννχλ, δελ 

δηζηάδεη λα εθκεηαιιεπηεί ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ πξνο δηθφ ηνπ φθεινο.  

 

Εςζπλασνία 

Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα εμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ λα 

επηδεηθλχεη επζπιαρλία πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. πλεπψο, πςειή βαζκνινγία 

ηνπ ππνδειψλεη φηη αληηκεησπίδεη θαινπξναίξεηα ηνπο γχξσ ηνπ: θέξεηαη κε 

θαηαλφεζε ζε φζνπο ζνπ έρνπλ πξνθαιέζεη θαθφ, είλαη πξφζπκνο λα δηθαηνινγήζεη 

ηελ αξλεηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη λα ηνπο ζπγρσξήζεη. Αληηζέησο, ρακειή 

βαζκνινγία ππνδεηθλχεη αδπλακία ηνπ λα απνδέρεηαη θαη λα δηθαηνινγεί νπνηαδήπνηε 

κνξθή παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο. Σείλεη λα θξίλεη απζηεξά ηνπο άιινπο, 

γεγνλφο πνπ καξηπξνχλ ε άξλεζή ηνπ λα δέρεηαη ηε ζπγγλψκε, ε αδπλακία ηνπ λα 

μεπεξλά ηπρφλ πξνζβνιέο, θαζψο θαη ε αλνρή πνπ επηδεηθλχεη ζηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ 

θάπνηνο άιινο ππνθέξεη.  

 

Επιμονή 

Με ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ 

λα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ επηδεηθλχνληαο επηκνλή θαη θνπξάγην. Τςειή 

βαζκνινγία κεηαθξάδεηαη σο ηθαλφηεηα λα εξγάδεηαη ζθιεξά θαη λα παξακέλεη 

πξνζεισκέλνο ζην ζηφρν, ηνπ αςεθψληαο ελδερφκελα εκπφδηα ή θηλδχλνπο. 

Παξάιιεια, είλαη ζε ζέζε λα θέξεη εηο πέξαο έλα έξγν κε επηηπρία θαη δελ επηηξέπεη 

ζηνλ εαπηφ ηνπ λα παξαηηείηαη. Υακειή βαζκνινγία ππνδειψλεη φηη δελ είλαη ζπρλά 

ζε ζέζε λα νινθιεξψζεη έλα έξγν, θαζψο δε δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ππνκνλή θαη 

επηκνλή. Δπηπιένλ, ηείλεη λα κεηαβάιιεη ηηο απφςεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ αλάινγα 

κε ηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη απφ ηνπο άιινπο.  
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Ακεπαιόηηηα 

Ο ελ ιφγσ παξάγνληαο αμηνινγεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν εμεηαδφκελνο 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ εζηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. ε πεξίπησζε πςειήο βαζκνινγίαο, 

παξνπζηάδεηαη σο άλζξσπνο ηνλ νπνίν εκπηζηεχνληαη νη γχξσ ηνπ, θαζψο ζπλεζίδεη 

λα ηεξεί ηηο ππνζρέζεηο ηνπ θαη λα είλαη εηιηθξηλήο σο πξνο ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Γίλεη, 

επηπιένλ, ηελ εληχπσζε ελφο πξνζγεησκέλνπ αηφκνπ πνπ έρεη επίγλσζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ θαη παξακέλεη πηζηφ ζηηο εζηθέο ηνπ αμίεο. Αληηζέησο, ζε 

πεξίπησζε ρακειήο βαζκνινγίαο, δε δηζηάδεη λα πξνβεί ζε εζηθά θαηαθξηηέεο 

πξάμεηο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ, ελψ ζπρλά κεγαινπνηεί ηα 

πξνβιήκαηά ηνπ.  

 

Καλοζύνη 

ηνλ παξάγνληα απηφ αλαιχεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ λα 

αηζζάλεηαη θαη λα εθδειψλεη θαινζχλε πξνο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. 

Τςειή βαζκνινγία ππνδειψλεη ηελ ηάζε ηνπ λα δξαζηεξηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψλεη ηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ γχξσ ηνπ θαη, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, λα 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο επηπρία. Δπηδεηθλχεη γλήζην ελδηαθέξνλ θαη 

ελζνπζηαζκφ γηα ηελ επεκεξία ησλ άιισλ θαη ηξέθεη θηιάλζξσπα αηζζήκαηα. 

Αληηζέησο, ρακειή βαζκνινγία κεηαθξάδεηαη σο ηάζε ηνπ λα ζπκπεξηθέξεηαη κε 

αληαπνδνηηθφ ηξφπν, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πξνζθέξεη 

θαινζχλε κφλν εθφζνλ δερηεί θαινζχλε.  
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Τόλμη 

ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ λα 

επηδεηθλχεη ηφικε ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ θαζεκεξηλνχ ηνπ βίνπ. Τςειή 

βαζκνινγία ππνδειψλεη φηη ν ηξφπνο ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ δελ 

ππαγνξεχεηαη απφ ηε βνχιεζε ησλ άιισλ, αιιά είλαη απνηέιεζκα κίαο εζσηεξηθήο 

δχλακεο, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα δηαηππψλεη ρσξίο θφβν ηηο απφςεηο ηνπ, λα 

ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ γχξσ ηνπ θαη λα 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία γηα δξάζε ηε ζηηγκή πνπ νη άιινη αξθνχληαη ζηα ιφγηα. 

Υακειή βαζκνινγία κεηαθξάδεηαη σο αδπλακία λα ρεηξηζηεί κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν 

ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη αδπλακία λα ππεξαζπηζηεί 

κε ζάξξνο ηηο αμίεο ηνπ.  

 

 

Αλληλεγγύη 

Με ηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα εμεηάδεηαη ε ζηάζε ηνπ εμεηαδφκελνπ απέλαληη 

ζηελ ηδέα ηνπ λα πξνζθέξεη, αιιά θαη λα ιακβάλεη εζηθή ή πιηθή ζπκπαξάζηαζε ζην 

πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Τςειή βαζκνινγία ζπλεπάγεηαη φηη είλαη ζε ζέζε 

λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηελ έθθιεζε άιισλ αλζξψπσλ γηα βνήζεηα εθθξάδνληαο 

ηελ αιιειεγγχε ηνπ. Γείρλεη λα ζπκκεξίδεηαη ηα πξνβιήκαηα ησλ γχξσ ηνπ θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψκαηά ηνπο. πλππάξρεη θαη 

ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηνπο άιινπο, θαζψο απνθεχγεη λα ζίγεη ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο αξρέο. Αληηζέησο, ρακειή βαζκνινγία ζπλεπάγεηαη άξλεζή ηνπ λα ππνζηεξίδεη 

ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, ελψ ηείλεη λα απνδέρεηαη ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο.  
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Εςζςνειδηζία 

ηνλ παξάγνληα απηφ δηεξεπλάηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εμεηαδφκελνο έρεη 

επίγλσζε ηνπ θαζήθνληνο θαη ησλ επζπλψλ ηνπ κέζα ζηελ θνηλσλία. Τςειή 

βαζκνινγία ζπλεπάγεηαη φηη δηαζέηεη εζηθή αθεξαηφηεηα, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη 

απφ ηε ζπλέπεηα πνπ επηδεηθλχεη σο πξνο ηηο αθαδεκατθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, απφ ηε 

δηαθξηηηθφηεηα κε ηελ νπνία ρεηξίδεηαη ηα δεηήκαηα ησλ νηθείσλ ηνπ θαη απφ ηε 

λνκηκνθξνζχλε πνπ ηνλ δηέπεη σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απέλαληη 

ζηελ πνιηηεία. Αληηζέησο, ρακειή βαζκνινγία ππνδειψλεη, ζπλήζσο, έιιεηςε 

επζπλεηδεζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ. Σείλεη λα κελ είλαη ηδηαίηεξα εηιηθξηλήο απέλαληη 

ζηνπο άιινπο θαη λα κεηαζέηεη ηηο επζχλεο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα κε ρξεηάδεηαη λα ηηο 

αληηκεησπίζεη θαη, γεληθψο, επηδεηθλχεη αλψξηκε ζπκπεξηθνξά.  

 

 

 

Αγάπη 

Η αμηνιφγεζε ηνπ παξάγνληα απηνχ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ εμεηαδφκελνπ λα πξνζθέξεη θαη λα δέρεηαη ηελ αγάπε ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. 

πλεπψο, πςειή βαζκνινγία ππνδεηθλχεη ζεηηθή ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ έλλνηα ηεο 

αγάπεο. πγθεθξηκέλα, είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πξνζθέξεη απιφρεξα ηελ αγάπε ηνπ 

ηφζν ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ηνπ θηιηθνχ ηνπ θχθινπ φζν θαη ζε 

εθείλνπο πνπ είλαη ζεηηθά θείκελνη απέλαληί ηνπ. Δθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζε 

θάζε επθαηξία θαη δε δηζηάδεη λα δηαθηλδπλεχζεη πξνθεηκέλνπ λα παγηψζεη κία ζρέζε. 

Αληηζέησο, ρακειή βαζκνινγία κεηαθξάδεηαη σο αδπλακία ηνπ λα βηψζεη, λα 

εθθξάζεη θαη λα κνηξαζηεί βαζχηεξα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο.  
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Εςγνυμοζύνη 

Μέζσ ηνπ παξάγνληα απηνχ εθηηκάηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ λα 

αηζζάλεηαη, αιιά θαη λα θεξδίδεη ηελ επγλσκνζχλε ησλ γχξσ ηνπ. Δάλ έρεη 

ζεκεηψζεη πςειή βαζκνινγία, ηνχην ζεκαίλεη φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, δίλεη ηελ 

εληχπσζε ελφο γελλαηφδσξνπ αηφκνπ, ην νπνίν ληψζεη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηα φζα ηνπ 

έρεη πξνζθέξεη ε δσή θαη, κε ηε ζεηηθή ηνπ ζηάζε, θεξδίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ 

ζπλαλζξψπσλ ηνπ. Δάλ, απφ ηελ άιιε κεξηά, έρεη ζεκεηψζεη ρακειή βαζκνινγία, 

είλαη άηνκν, ην νπνίν δελ ελζνπζηάδεηαη ηδηαηηέξσο απφ πξάμεηο γελλαηνδσξίαο θαη 

δελ αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζεη ηελ επγλσκνζχλε ηνπ γηα νηηδήπνηε, θαζψο 

ειάρηζηα είλαη ηα πξάγκαηα ζηε δσή, ηα νπνία ηνλ ζπγθηλνχλ.  

 

Αςηαπάπνηζη 

Με ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ 

λα απαξλείηαη ηελ πξνζσπηθή ζνπ ηθαλνπνίεζε πξνο φθεινο ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. 

ε πεξίπησζε πςειήο βαζκνινγίαο, δείρλεη φηη δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα ππεξβαίλεη 

ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ ράξηλ ηεο επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ ηνπ ζηελνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Γελ θαηαβάιιεηαη απφ θφβν ζε ζπλζήθεο πνπ ζπληζηνχλ θίλδπλν, 

αιιά, αληηζέησο, έρεη ην ζάξξνο λα δηαθηλδπλεχεη πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ ζηνπο άιινπο. ε πεξίπησζε ρακειήο βαζκνινγίαο, παξνπζηάδεηαη 

αξλεηηθφο απέλαληη ζηελ ηδέα ηεο απηνζπζίαο. Αληηζέησο, ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζπκθέξνληα θαη δελ ηνλ ελζνπζηάδεη ε ηδέα ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνλ 

ζπλάλζξσπν.  
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Σύνεζη 

Με ηνλ παξάγνληα απηφ εθηηκάηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εμεηαδφκελνο ηεξεί 

ινγηθή ζηάζε απέλαληη ζηα δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ. ε πεξίπησζε 

πςειήο βαζκνινγίαο, δηαζέηεη εζηθά ζπγθξνηεκέλε πξνζσπηθφηεηα, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ην φηη δελ πξνθαιεί ζηνπο άιινπο θαθφ κε ηε ζέιεζή ηνπ θαη 

απνθεχγεη λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ κε ςέκαηα θαη απάηεο. Δίλαη πλεπκαηηθά 

ψξηκνο, ψζηε λα αμηνινγεί ζσζηά ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, λα πξνβιέπεη ηελ 

έθβαζή ηνπο θαη λα θαηαιήγεη ζηηο νξζφηεξεο επηινγέο. ε πεξίπησζε ρακειήο 

βαζκνινγίαο, δείρλεη λα κελ επηδεηθλχεη ζνθία ζην ρεηξηζκφ ησλ δεηεκάησλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, αιιά ζπκπεξηθέξεηαη θαηά ηξφπν πνπ δε ζεσξείηαη θξφληκνο, 

θαζψο ζπλεζίδεη λα παίξλεη ξίζθα, αθφκα θαη φηαλ δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ην 

απνηέιεζκα.  

 

 

Δίκαιο 

Με ηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα εθηηκάηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εμεηαδφκελνο 

δηαθαηέρεηαη απφ ην αίζζεκα ηνπ δηθαίνπ. πγθεθξηκέλα, πςειή βαζκνινγία 

ππνδειψλεη φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζεζπηζκέλνπο θαλφλεο θαη λφκνπο. Δίλαη ζε ζέζε λα θξίλεη αληηθεηκεληθά αλζξψπνπο 

θαη θαηαζηάζεηο θαη, φληαο ππέξκαρνο ηεο αμηνθξαηίαο, ππνζηεξίδεη κφλν εθείλνπο 

πνπ αμίδνπλ πξαγκαηηθά. πγρσξεί θαη δίλεη δεχηεξε επθαηξία ζε άηνκα πνπ 

κεηαλννχλ γηα ηα ιάζε ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ρακειή βαζκνινγία ππνδεηθλχεη 

φηη ηεξεί κεξνιεπηηθή ζηάζε απέλαληη ζε κε νηθεία ηνπ πξφζσπα θαη δε δηζηάδεη, 

πνιιέο θνξέο, λα ηαρζεί ππέξ ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ.  
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Πνεςμαηικόηηηα 

Ο παξάγνληαο απηφο δηεξεπλά ηε ζηάζε ηνπ εμεηαδφκελνπ απέλαληη ζε 

δεηήκαηα ζξεζθεπηηθνχ θαη, γεληθφηεξα, πλεπκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Τςειή 

βαζκνινγία ππνδειψλεη φηη αξέζθεηαη ζε πλεπκαηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

αλαδεηήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Γηαθαηέρεηαη απφ έληνλν ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα θαη 

επηζηξαηεχεη ηελ αθιφλεηε πίζηε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζε δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο. Αληηζέησο, ρακειή βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα απηφ ππνδεηθλχεη φηη 

δελ αζρνιείηαη κε ηε δηεξεχλεζε πλεπκαηηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη ηείλεη λα απέρεη 

απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ «ππνρξεψζεηο».  

 

Ωπαίο 

Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο αμηνινγεί ηε ζηάζε ηνπ εμεηαδφκελνπ ζε ζρέζε 

κε ηελ αμία ηεο εθηίκεζεο ηνπ σξαίνπ. Γηεξεπλά ηε δπλαηφηεηά ηνπ, φρη κφλν λα 

ζαπκάδεη ην σξαίν, αιιά θαη λα δεκηνπξγεί αηζζεηηθά φκνξθα πξντφληα. ηελ 

πεξίπησζε πνπ έρεη ζεκεηψζεη πςειή βαζκνινγία ζηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα, δείρλεη 

λα ζπγθηλείηαη ζηε ζέα ηεο νκνξθηάο θαη εθηηκά ηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο ηέρλεο, ελψ 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εθδειψλεη έληνλεο θαιιηηερληθέο αλεζπρίεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, εάλ έρεη ρακειή βαζκνινγία, δηαζέηεη πεξηνξηζκέλε αίζζεζε ηνπ σξαίνπ, 

επηδεηθλχεη αδηαθνξία γηα ηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο θαη, ζε γεληθέο γξακκέο, δελ 

ηθαλνπνηείηαη απφ ηηο απιέο θαζεκεξηλέο απνιαχζεηο ηεο δσήο.  
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Κίλεηξα 

 

Η δηαδηθαζία επηινγήο επαγγέικαηνο θαη, ζε δεχηεξν επίπεδν, ε δηαδηθαζία 

επηινγήο ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ 

χπαξμε εξγαζηαθψλ θηλήηξσλ θαη αμηψλ, δειαδή παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη 

θαζνξίδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ηνπ αηφκνπ. Σα εξγαζηαθά θίλεηξα-αμίεο - 

κνλνιεθηηθά, 'θίλεηξα' - είλαη πνηθίια θαη θάζε άηνκν ραξαθηεξίδεηαη απφ εθείλα πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, αιιά θαη πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο, 

ζηηο θηινδνμίεο θαη ζηηο επηδηψμεηο πνπ έρεη ζέζεη ζηε δσή ηνπ, ηφζν ζε 

επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν [Hubert Hermans, 1974]. Δίλαη, 

ινηπφλ, ε αηνκηθή βηνζεσξία, δειαδή ν πξνζσπηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαλείο 

ζεσξεί ηα πξάγκαηα γχξσ ηνπ, ν βαζηθφο εθείλνο παξάγνληαο πνπ ππαγνξεχεη ηελ 

πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηαθψλ θηλήηξσλ-αμηψλ, γεγνλφο πνπ είλαη εχινγν, 

θαζψο ε επηινγή επαγγέικαηνο θαη ε επηινγή εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο δελ 

κπνξνχλ, σο δηαδηθαζίεο, λα απνκνλσζνχλ θαη λα απνθνπνχλ απφ ηελ ππφινηπε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ, αιιά - αληηζέησο - απνηεινχλ νξγαληθά θνκκάηηα ηεο θαη 

ηαπηφρξνλα θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ ελ γέλεη πνξεία ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ 

[Weiner Bernard, 2000].  

 

Δληνπίδνληαο ηα εξγαζηαθά ηνπ θίλεηξα, ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζδηνξίζεη εθείλν πνπ ην ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν επαγγεικαηηθά, απηφ ην νπνίν 

πξνζδνθά απφ ην θάζε επάγγεικα, εθείλν πνπ πεξηκέλεη λα θεξδίζεη [Heider Fritz, 

1958]. Έρνληαο γλψζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ θηλήηξσλ, ην άηνκν κπνξεί κε 

αζθάιεηα: α) λα ειέγμεη ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, β) λα θηλεζεί πξνο ηελ πιένλ 
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ελδεδεηγκέλε εηδηθφηεηα, γ) λα επηιέμεη ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ απφ ελαιιαθηηθά 

πξνζθεξφκελα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, δ) λα πξνζθέξεη έξγν επηπέδνπ πξνο φθεινο 

φισλ.  

 

Ιζρπξά θαη ζπρλά παξαηεξνχκελα ηεξαξρηθά [Abraham Maslow 1943, 1970] 

εξγαζηαθά θίλεηξα είλαη, πξσηίζησο, νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο, θαη έπεηηα ε 

ζηαζεξφηεηα πνπ δχλαηαη λα πξνζθέξεη έλα επάγγεικα ή έλα ζπγθεθξηκέλν 

εξγαζηαθφ πφζην. Αληηζέησο, ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο λέσλ εκπεηξηψλ θαη ε 

αληηκεηψπηζε πξνθιήζεσλ ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο 

ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ γηα θάπνηνπο βαζηθφ θξηηήξην θαηά ηελ επηινγή κηαο 

ζέζεσο εξγαζίαο. Παξάγνληεο πνπ επίζεο είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζνχλ ζεκαληηθά 

εξγαζηαθά θίλεηξα είλαη ην θαηά πφζν θάπνην επάγγεικα ή εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ άζθεζε επηξξνήο ζηνπο άιινπο, θαζψο θαη ην θαηά πφζν ην 

επάγγεικα απηφ επλνεί ηελ πξνζσπηθή πξνβνιή ηνπ αηφκνπ κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ 

ή/θαη ηε γξήγνξε αλέιημή ηνπ ζε πςειφηεξεο ζέζεηο. Σέινο, παξάκεηξνη, φπσο ε 

εμαζθάιηζε θχξνπο θαη θνηλσληθήο απνδνρήο, ε θαηαμίσζε, θαζψο θαη ε πξνζθνξά 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, είλαη πηζαλφλ λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε γηα ηελ απαζρφιεζε 

ζε θάπνηα εξγαζηαθή ζέζε.  

 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, εθείλν πνπ θαζνδεγεί ην άηνκν ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπ επηινγέο είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλαο ζπγθεξαζκφο θάπνησλ 

απφ ηα παξαπάλσ ελδεηθηηθά αλαθεξφκελα εξγαζηαθά θίλεηξα. Βεβαίσο, 

πξνθεηκέλνπ νη επηινγέο απηέο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηεθκεξησκέλεο, ζα 

πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο θιίζεηο, ηα ηαιέληα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη 
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ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ζηνηρεία κε θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε θαη 

ζηελ πηνζέηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο.  

 

Η δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο εξγαζηαθψλ θηλήηξσλ δειψλεη κε ηε ζεηξά ηεο ηελ 

χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ζθνπψλ, αμηψλ, ελζνπζηαζκνχ, ελέξγεηαο θαη 

θηινδνμίαο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ζηελ φιε 

δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηηο επαγγεικαηηθέο θιίζεηο θαη κε ηα ηαιέληα ηνπ αηφκνπ. Παξάιιεια, 

ηα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά επηδξνχλ θαηαιπηηθά, ελζαξξχλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα. 

Δληνχηνηο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα δηαπηζησζνχλ ηα θίλεηξα ελφο αηφκνπ κέζσ ηεο 

ζπλέληεπμεο ή ηεο ζπδήηεζεο, θαζφηη πνιιέο θνξέο ν ζπλεληεπμηαδφκελνο 

πξνζπνηείηαη, εθδειψλνληαο ελζνπζηαζκφ θαη φξεμε γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ππφ 

ζεψξεζε έξγνπ.  

 

Καηά ηελ αλάιπζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ην έλα ζθέινο ηεο κειέηεο 

απνβιέπεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, αλαδεηψληαο απάληεζε ζην εξψηεκα 

"πνηα ζπκπεξηθνξά;". Σν άιιν εμίζνπ ζεκαληηθφ ζθέινο επηρεηξεί ηελ εξκελεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, δίλνληαο απάληεζε ζην "γηαηί πθίζηαηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά;". Σν παξφλ ηεζη αθνξά θαη ηηο δχν πεξηπηψζεηο θαη δηεξεπλά 

εξγαζηαθά θίλεηξα πνπ πεγάδνπλ απφ: α) πξνζσπηθή πξσηνβνπιία θαη αηνκηθή 

πξνζπάζεηα, β) ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε άιινπο, γ) αληηθείκελα, κεραληθά θαη 

κε, θαη πιηθά αγαζά.  
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 πγθεθξηκέλα, νη παξάγνληεο πνπ εμεηάδεη θαη παξάγεη ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη 

είλαη νη εμήο: 

Αναγνώπιζη πποζθεπόμενος έπγος 

Ο παξάγνληαο απηφο αθνξά ηε βαξχηεηα πνπ απνδίδεη ν εμεηαδφκελνο ζην 

θαηά πφζν ην έξγν πνπ πξνζθέξεη αλαγλσξίδεηαη θαη αμηνινγείηαη ζεηηθά απφ ηνλ 

εξγνδφηε θαη γεληθφηεξα απφ ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  

 

Αςηονομία εκηέλεζηρ έπγος  

Ο παξάγνληαο απηφο εμεηάδεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζηε δπλαηφηεηα γηα 

απηνλνκία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαζψο θαη ζηελ πξννπηηθή 

πξνζθνξάο έξγνπ σο άηνκν θαη φρη σο κέινο κηαο νκάδαο. εκεηψλεηαη φηη ζε 

πεξηβάιινληα πνπ απαηηνχλ ζπλεξγαζία κε άιινπο, ην επηζπκεηφ είλαη ρακειή 

βαζκνινγία ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα. 

 

Πποοπηικέρ εξέλιξηρ 

Ο παξάγνληαο απηφο εμεηάδεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ν εμεηαδφκελνο ζηηο 

πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο σο εξγαζηαθφ θίλεηξν. 

 

Άζκηζη επιπποήρ και εξοςζίαρ 

Ο παξάγνληαο απηφο εξεπλά ην πψο θαη ην θαηά πφζν αμηνινγεί ν 

εμεηαδφκελνο σο εξγαζηαθφ θίλεηξν ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο επηξξνήο θαη εμνπζίαο 

πνπ ηνπ παξέρεη έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  
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Αζθάλεια, ζηαθεπόηηηα, άνεζη και ηάξη 

Ο παξάγνληαο απηφο εμεηάδεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ν εμεηαδφκελνο ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θαη ζπγθεθξηκέλα, ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ε αζθάιεηα, ε ζηαζεξφηεηα, ε άλεζε θαη ε ηάμε  επεξεάδνπλ ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπ επηινγέο.  

 

Οικονομικέρ απολαβέρ 

Ο παξάγνληαο απηφο εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο 

σο εξγαζηαθφ θίλεηξν θαζνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζπκκεηέρνληα.  

 

Εδπαιυμένερ επγαζιακέρ παπαδόζειρ 

ε απηφλ ηνλ παξάγνληα εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εμεηαδφκελνο 

αληαπνθξίλεηαη ζε εδξαησκέλεο αμίεο θαη παξαδφζεηο ελφο εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ε ζηάζε πνπ ηεξεί απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο 

θαη δηαδηθαζίεο πνπ απνηεινχλ έθθξαζε ησλ θαζηεξσκέλσλ απηψλ εξγαζηαθψλ 

αξρψλ. Ο παξάγνληαο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη, παξάιιεια, γηα λα δηαπηζησζεί ν 

βαζκφο αιήζεηαο ησλ απαληήζεσλ, κε βάζε έλαλ εηδηθφ αιγφξηζκν. Όζν κεγαιχηεξνο 

είλαη ν βαζκφο απηφο ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο αιήζεηαο ησλ απαληήζεψλ 

ηνπ.  

 

Απνθαζηζηηθφηεηα 

 

Η ηθαλφηεηα λα ιακβάλεη θαλείο απνθάζεηο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. πρλά δηαπηζηψλνπκε 
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φηη ζεκαζία δελ έρεη ηφζν ην απνηέιεζκα, φζν ε ιήςε ηεο απφθαζεο απηήο 

θαζεαπηήο ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή. Άιισζηε, ε «ζεά ηχρε» δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο κηα απφθαζε 

λα ραξαθηεξίδεηαη επηηπρεκέλε, ελψ δελ έρεη ιεθζεί θαηφπηλ πξνζεθηηθήο αλάιπζεο 

θαη ζηάζκηζεο ησλ δεδνκέλσλ. Δμάιινπ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη δε ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα 

πξνεηνηκαζία θαη ζπιινγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιήςε κηαο απφθαζεο πιεξνθνξηψλ.  

 

Τπάξρνπλ, επίζεο, πεξηπηψζεηο φπνπ ην εκπιεθφκελν άηνκν είηε δε γλσξίδεη 

φηη απαηηείηαη ε ιήςε κηαο απφθαζεο, είηε δελ αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε λα πξνβεί ζε 

κηα ηέηνηα θίλεζε. Βέβαηα, δελ απνθιείεηαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε αδξάλεηα θαη ε 

αλαπνθαζηζηηθφηεηα λα είλαη ε βέιηηζηε ιχζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηεη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, είλαη 

δηνξαηηθφηεηα, δηαηζζεηηθφηεηα, απηνπεπνίζεζε, θαζψο επίζεο θαη πςειφο βαζκφο 

εζσηεξηθνχ επίθεληξνπ ζεκείνπ ειέγρνπ, νπφηε ην άηνκν πηζηεχεη φηη πνιιά 

εμαξηψληαη απφ ηηο πξάμεηο θαη απφ ηε ζηάζε ηνπ.  

 

Σα απνηειέζκαηα κηαο απφθαζεο δε ζεσξνχληαη πάληνηε ηδαληθά απφ φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε, ελψ κάιηζηα πνιιέο θνξέο ραξαθηεξίδνληαη εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηα, αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ πηνζεηεί ε θάζε πιεπξά θαη κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρεη ζέζεη. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην 

ραξαθηεξηζκφ κηαο απφθαζεο σο επηηπρεκέλεο ή φρη είλαη ν ρξφλνο (timing) θαηά ηνλ 

νπνίν απηή πινπνηείηαη.  
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Γελ απνθιείεηαη, βέβαηα, κηα απφθαζε λα ραξαθηεξηζηεί επηηπρεκέλε, αθφκε 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ζπλππνινγηζηεί θαη αμηνπνηεζεί φιεο νη πεγέο 

πιεξνθφξεζεο, εθφζνλ απηέο είηε ήηαλ άγλσζηεο, είηε δελ ήηαλ δηαζέζηκεο. πρλά, 

δερφκαζηε πηέζεηο γηα άκεζε ιήςε απνθάζεσλ, έηζη ψζηε δε καο δίλνληαη πεξηζψξηα 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνραζκνχ, νχηε παξέρεηαη ε πνιπηέιεηα λα 

ζπκβνπιεπηνχκε ηε γλψκε ησλ ζπλεξγαηψλ καο.  

 

ε ηειεπηαία αλάιπζε, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα αμηνινγεζεί, θαη, εάλ 

είλαη δπλαηφλ λα δηαζθαιηζηεί, ην ζπλνιηθφ φθεινο ηεο απφθαζεο. Δπίζεο, ην άηνκν 

πνπ ιακβάλεη ηελ απφθαζε επηβάιιεηαη λα αλαιακβάλεη πάληνηε ηελ επζχλε ησλ 

πξάμεψλ ηνπ, θαζψο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αηηηνινγεί ηηο θηλήζεηο ηνπ.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ηα θχξηα βήκαηα γηα ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ είλαη ηα 

αθφινπζα:  

1. θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη ζθνπψλ 

2. ζπιινγή ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ 

3. απνζαθήληζε θαη κείσζε ηνπ βαζκνχ ακθηβνιίαο 

4. αλάιπζε θαη ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ 

5. πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ 

6. αλαγλψξηζε ελαιιαθηηθψλ απνθάζεσλ 

7. εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απφ ελαιιαθηηθέο απνθάζεηο 

8. ιήςε απφθαζεο 

 

Σν ηεζη απηφ δηαπηζηψλεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν είλαη ζε ζέζε αθελφο 

λα ιακβάλεη απνθάζεηο θαη αθεηέξνπ λα αμηνινγεί ηα δεδνκέλα, ψζηε λα απνθαζίδεη 
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ζσζηά, επηιέγνληαο δειαδή ηε βέιηηζηε ιχζε. πγθεθξηκέλα, ην ηεζη παξάγεη ηνπο 

εμήο παξάγνληεο: 

 

Υποσπευηική λήτη αποθάζευν 

Δμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν εμεηαδφκελνο αληηδξά ζε πεξηπηψζεηο, 

ζηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο γηα ηελ επίιπζε ελφο 

δεηήκαηνο.  

 

Πποαιπεηική λήτη αποθάζευν 

Δμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν εμεηαδφκελνο ελεξγεί, θαζψο θαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ηηο νπνίεο θάλεη, φηαλ ε ιήςε κηαο απφθαζεο είλαη 

πξναηξεηηθή.  

 

Σςναιζθημαηική λήτη αποθάζευν 

Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο εξεπλά ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν 

εμεηαδφκελνο θαηαιήγεη ζε κηα απφθαζε βαζηδφκελνο θαηά θχξην ιφγν ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ιακβάλνληαο ειάρηζηα ππφςε ινγηθά 

επηρεηξήκαηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα πνπ απαηηνχλ 

δίθαηεο θαη ακεξφιεπηεο απνθάζεηο, φπσο απηφ ηεο δηαηηεζίαο, είλαη επηζπκεηή ε 

ρακειή βαζκνινγία ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα, θαζψο έλαο δηαηηεηήο δελ πξέπεη λα 

επεξεάδεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηζκνχο. 
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Κεθάιαην 3: Μεζνδνινγία 

 

Λνγηζκηθά ςπρνκεηξηθψλ ηεζη ζηελ Διιάδα 

 

 ηελ Διιάδα ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ αξθεηά θέληξα πνπ πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κε ρξήζε ςπρνκεηξηθψλ ηεζη, ηφζν ζε 

καζεηέο φζν θαη ζε ελήιηθεο θαη επαγγεικαηίεο. Χζηφζν, δελ εμαζθαιίδνπλ φια ηα 

απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδνληαη απφ έλα νινθιεξσκέλν θαη ζχγρξνλν 

ςπρνκεηξηθφ ηεζη, φπσο ε αμηνπηζηία, ε εγθπξφηεηα, ε ζηάζκηζε, θαζψο θαη ε 

ελζσκάησζή ηνπο ζε νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ απηφκαηε 

επεμεξγαζία ηνπο. 

 Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ην “Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ISON Psychometrica” (http://www.ison.gr/page.php?pid=1&la=gr), ηελ “Φπρηαηξηθή 

Κιηληθή Λπξάθνπ Α.Δ.” (εμεηδηθεπκέλα ςπρνκεηξηθά ηεζη γηα θιηληθέο πεξηπηψζεηο) 

(http://www.klinikilyrakou.gr/psychometric-tests-gr.html), ην GalaEmo Test 

(http://www.testbiz.gr), ην ηεζη ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο Θεηηθψλ πλαηζζεκάησλ 

(http://www.positiveemotions.gr). 

 Μεηά απφ έξεπλα θαη κειέηε ηεζη φπσο ησλ παξαπάλσ, δηαπηζηψζεθε φηη ηα 

πεξηζζφηεξα παξαβηάδνπλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο, ελψ ζπάληα 

είλαη δπλαηφλ λα βξεζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ηεθκεξίσζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

ειάρηζηα πξνζθέξνπλ ζηαζκηζκέλα απνηειέζκαηα γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, ελψ ε 

δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ζπλήζσο δελ αλαθέξεηαη θαλ, έλδεημε γηα ηελ έιιεηςή 

http://www.ison.gr/page.php?pid=1&la=gr
http://www.klinikilyrakou.gr/psychometric-tests-gr.html
http://www.positiveemotions.gr/
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ηεο. Παξάιιεια, αξθεηά ηεζη θάλνπλ επζείεο εξσηήζεηο, δελ εθκαηεχνπλ δειαδή ηηο 

απαληήζεηο απφ ηνλ εμεηαδφκελν, φπσο πξέπεη λα θάλνπλ. 

 

 Σν ινγηζκηθφ ζην νπνίν θαηαιήμακε είλαη ην “ΑΡΙΣΟΝ ΣΔΣ” ηεο 

Computer Academy, θαζψο είλαη απφ ηα ειάρηζηα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία πνπ είλαη 

πινπνηεκέλν εμ νινθιήξνπ ζε ππνινγηζηή, εμαζθαιίδεη αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα, 

ελψ δηαζέηεη κηα ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ κε δείγκαηα απφ ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, 

απφ ηελ νπνία ζηαζκίδεη απηφκαηα ηα απνηειέζκαηα. 

 

Σν ινγηζκηθφ “ΑΡΙΣΟΝ ΣΔΣ” 

  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην έκπεηξν 

ζχζηεκα «ΑΡΙΣΟΝ ΣΔΣ» ηεο εηαηξίαο Computer Academy, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί 

απφ ηνλ Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ θ. Δκκαλνπήι Γηαλλαθνπδάθε, ν νπνίνο 

αζρνιείηαη κε ηε κειέηε θαη ην ζρεδηαζκφ ςπρνκεηξηθψλ ηεζη γηα πεξηζζφηεξα απφ 

ηξηάληα ρξφληα, ελψ έρεη ζπλεξγαζηεί ζην παξειζφλ κε κεγάια νλφκαηα ηνπ ρψξνπ 

ηεο ςπρνκεηξίαο, φπσο ν Holland θαη ν Mandelbrot, αιιά θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, 

φπσο ν Dijkstra. 

 Έκπεηξν ζχζηεκα είλαη ην ινγηζκηθφ πνπ έρεη θσδηθνπνηεκέλε ηελ αλζξψπηλε 

γλψζε θαη εκπεηξία θαη, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, έρεη δνκεζεί κε βάζε ηελ 

ηεθκεξησκέλε γλψζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ. Έλα απφ ηα  κεγάια πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ρσξίο παξέκβαζε ζπκβνχινπ, είλαη ε 

εμάιεηςε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα απφ ηε δηαδηθαζία, ν νπνίνο κπνξεί λα εηζάγεη 

ππνθεηκεληθέο θξίζεηο. 
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 Ο εμππεξεηεηήο (server) ηνπ  «ΑΡΙΣΟΝ ΣΔΣ» ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία απφ 

εμεηδηθεπκέλα θέληξα ζε φιε ηελ Διιάδα, κε απνηέιεζκα λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξάγεη απνηειέζκαηα ζηαζκηζκέλα ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ. Η κεζνδνινγία παξαγσγήο ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ ζηεξίδεηαη ζε 

δηεζλψο εδξαησκέλα ςπρνκεηξηθά θαη ζηαηηζηηθά κνληέια, ηα νπνία αλαιχνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, δειαδή ηφζν επίθηεηα 

ραξαθηεξηζηηθά φζν θαη έκθπηα. 

 Σν ζχζηεκα παξάγεη κηα ιεπηνκεξέζηαηε αλαθνξά πνπ πεξηγξάθεη κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ θαη έρεη σο ηειηθφ ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε, ηελ επηινγή θαη δηαηήξεζε 

πξνζσπηθνχ, ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη, γεληθά, ηε δηαρείξηζε 

αλζξψπηλσλ πφξσλ.  

 

Η δηεπαθή 

  

Σν ινγηζκηθφ εγθαζίζηαηαη ζε ππνινγηζηή, ζηνλ νπνίν ν εμεηαδφκελνο απαληά 

ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο δηεπαθήο. Μεηά ην πέξαο ησλ 

εξσηήζεσλ παξάγεηαη έλα θξππηνγξαθεκέλν αξρείν πνπ πεξηέρεη ηηο απαληήζεηο θαη 

ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηνλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή ηνπ «ΑΡΙΣΟΝ» γηα 

επεμεξγαζία. Ο εμππεξεηεηήο απαληά κε ηελ αλαιπηηθή αλαθνξά πνπ πεξηέρεη ηα 

αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα ησλ παξαγφλησλ θάζε ζπζηνηρίαο, θαζψο θαη ηε 

ζεσξεηηθή ηνπο πεξηγξαθή. 

 Η δηεπαθή πεξηιακβάλεη κηα εξψηεζε θιεηζηνχ ηχπνπ, πνπ κπνξεί λα 

απαληεζεί κε επηινγή πεπεξαζκέλνπ αξηζκνχ απαληήζεσλ (λαη, φρη, κεξηθέο θνξέο). 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αιήζεηα ησλ απαληήζεσλ ηνπ εμεηαδνκέλνπ, ππνινγίδεηαη 
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«βαζκφο αιήζεηαο» επί κέξνπο ζπζηνηρηψλ, αιιά θαη ζπλνιηθά ηνπ ηεζη, κε ηελ 

πξνζεθηηθή επαλάιεςε ησλ ίδησλ εξσηήζεσλ κε δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε. 

 Η ζπγθεθξηκέλε ζπζηνηρία πεξηέρεη ζπλνιηθά 529 εξσηήζεηο, κε κέζν 

εθηηκψκελν ρξφλν ρνξήγεζεο ηε κία ψξα (60 ιεπηά). 

 

 

Δηθόλα 6: Σν πεξηβάιινλ ηνπ "ΑΡΙΣΟΝ ΣΔΣ". Ο ζπκκεηέρσλ απαληά ζηηο εξσηήζεηο επηιέγνληαο 

ηελ απάληεζε πνπ ζεσξεί θαηαιιειόηεξε. Πνιιέο εξσηήζεηο επαλαιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, 

ώζηε λα εθηηκεζεί ε αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ. 
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Πψο επηιέρζεθαλ νη ζπζηνηρίεο 

 

 Σν «ΑΡΙΣΟΝ ΣΔΣ» ππνζηεξίδεη κηα ζεηξά απφ ζπζηνηρίεο παξαγφλησλ 

πνπ αμηνινγνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα, φπσο ην ηεζη ηχπσλ πξνζσπηθφηεηαο RIASEC, 

ην ηεζη απνθαζηζηηθφηεηαο, ην ηεζη αμηψλ θαη πνιιψλ άιισλ. Μεηά απφ 

ζπλεληεχμεηο θαη ζπδεηήζεηο κε αλζξψπνπο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ηεο δηαηηεζίαο, 

ζπληάρζεθε, ζε ειεχζεξν θείκελν, κηα γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ηη ραξαθηεξηζηηθά 

απαηηνχληαη απφ ηνλ “ηδαληθφ” δηαηηεηή, φπσο γηα παξάδεηγκα, άκεζε ιήςε 

απνθάζεσλ, ακεξνιεςία, εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηθαλφηεηεο πεηζνχο θαη 

ζπλαλαζηξνθήο κε άιινπο αλζξψπνπο. Η πεξηγξαθή απηή δνκήζεθε κε ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ «Θεζαπξνχ», ην νπνίν είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ πινπνηεί έλα 

ελλνηνινγηθφ δίθηπν, ψζηε λα αληηζηνηρίζεη ηελ παξαπάλσ αδφκεηε πεξηγξαθή ζε 

νξνινγία ηεο ςπρνκεηξίαο θαη λα ππνδείμεη πνηεο ζπζηνηρίεο ηεζη είλαη θαηάιιειεο 

θαη δφθηκεο λα εθαξκνζηνχλ ζηελ επηινγή ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ. 

 Μεηά ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ επηιέρζεθαλ νη παξαθάησ ζπζηνηρίεο: 

1. Κιίκαθα RIASEC 

2. Σεζη εκηζθαηξίσλ 

3. Σεζη επηθέληξνπ ειέγρνπ 

4. Σεζη επηθνηλσλίαο 

5. Σεζη απηνεθηίκεζεο 

6. Σεζη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

7. Σεζη αμηψλ 

8. Σεζη εξγαζηαθψλ θηλήηξσλ 

9. Σεζη απνθαζηζηηθφηεηαο 
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Σν δείγκα 

 

 Η ρνξήγεζε ησλ ηεζη έγηλε ζε ζχλνιν 32 ελειίθσλ Διιήλσλ (αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ), δηαθφξσλ ειηθηψλ, πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί σο δηαηηεηέο θαη βνεζνί 

δηαηηεηψλ Α’, Β’ θαη Γ’ Δζληθήο Καηεγνξίαο πνδνζθαίξνπ. 

 πγθεθξηκέλα, ην δείγκα πεξηιακβάλεη 13 δηαηηεηέο Α’ Δζληθήο 

(Superleague), 12 Β’ Δζληθήο θαη 7 Γ’ Δζληθήο. Απφ απηνχο, κφλν νη 3 είλαη γπλαίθεο 

(1 ζηε Β’ θαη 2 ζηε Γ’), θάηη ην νπνίν νθείιεηαη ζην φηη ν ρψξνο ηεο δηαηηεζίαο αιιά 

θαη ηνπ πνδνζθαίξνπ γεληθφηεξα είλαη αλδξνθξαηνχκελνο. Δπίζεο, νη 22 απφ απηνχο 

είλαη ελ ελεξγεία.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη 3 απφ ηνπο δηαηηεηέο ηεο Α’ θαηεγνξίαο είλαη 

επίζεο θαη δηαηηεηέο UEFA, δειαδή έρνπλ πηζηνπνηεζεί θαη απφ ηελ ππεξθείκελε 

αξρή ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο, ηελ UEFA, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε δηεζλείο αγψλεο. 

 Σν γεγνλφο φηη ην δείγκα πεξηιακβάλεη δηαηηεηέο κφλν απφ ηηο ηξεηο αλψηεξεο 

θαηεγνξίεο δηαζθαιίδεη φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαη αξθεηά ρξφληα ζην 

ρψξν θαη αληηπξνζσπεχεη επαξθψο ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο ειιεληθήο δηαηηεζίαο, 

απνθιείνληαο έηζη δηαηηεηέο πνπ θξίλνληαη αθαηάιιεινη απφ ηηο επηηξνπέο 

αμηνιφγεζεο ή δηαηηεηέο πνπ εγθαηαιείπνπλ λσξίο ην ρψξν, επεηδή δελ αληέρνπλ ην 

πεξηβάιινλ.  
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Η δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

  

Γηα ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο εμαζθαιίζηεθαλ ειεγρφκελνη ρψξνη, ζηνπο 

νπνίνπο νη εμεηαδφκελνη κπνξνχζαλ λα απνκνλσζνχλ απφ εμσηεξηθέο ελνριήζεηο θαη 

ζνξχβνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο απνζπάζνπλ. πγθεθξηκέλα, εμαζθαιίζηεθαλ 

θιεηζηά γξαθεία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο, 

θαζψο θαη ρψξνο γξαθείνπ ζε ζπίηη. Μεηά ηηο βαζηθέο νδεγίεο, νη ζπκκεηέρνληεο 

ζπκπιήξσλαλ ην ηεζη κφλνη ηνπο, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ή ηελ επίβιεςε ηεο νκάδαο 

ρνξήγεζεο, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ζαθείο νδεγίεο λα κε δηαθφςνπλ ην ηεζη εθφζνλ ην 

μεθηλήζνπλ, λα θιείζνπλ ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα, ελψ εξσηνχληαλ, εάλ βξίζθνληαη 

ζε επαίζζεηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε (αλ είλαη ηαξαγκέλνη ή αγρσκέλνη κε θάηη πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ηνπο απνζπάζεη θαη λα αιινηψζεη ηα απνηειέζκαηα). Σέηνηα 

θαηλφκελα δελ παξαηεξήζεθαλ. 

Δπίζεο, ηνπο γηλφηαλ ζαθέο φηη ην ελ ιφγσ ηεζη ήηαλ ζηα πιαίζηα 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη δελ επεξέαδε ζε θακία πεξίπησζε ηελ αλέιημή ηνπο σο 

δηαηηεηέο (πηζαλή ππφλνηα γηα ην αληίζεην ζα κπνξνχζε λα αιινηψζεη ηα 

απνηειέζκαηα). ηε ζπλέρεηα, ηνπο γηλφηαλ γλσζηφ φηη ην ηεζη ππνινγίδεη βαζκφ 

αιήζεηαο/ςεχδνπο, νπφηε πηζαλή πξνζπάζεηα εμαπάηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γηλφηαλ 

αληηιεπηή θαη ην κφλν απνηέιεζκα ζα ήηαλ ε αρξήζηεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη φινη νη εμεηαδφκελνη αλήθνπλ ζην ίδην επαγγεικαηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη, αλαπφθεπθηα ζα ζπλαλαζηξέθνληαλ κεηαμχ ηνπο, δεηήζεθε απφ 

φινπο λα κε ζπδεηήζνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ηηο εξσηήζεηο κεηαμχ ηνπο, πξηλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ηα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε 
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ζπκκεηέρνληα θνηλνπνηήζεθαλ κεηά ηε ζπιινγή θαη ηνπ ηειεπηαίνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Αλ θαη ν ρξφλνο ρνξήγεζεο δελ ήηαλ ακειεηένο (πεξίπνπ κία ψξα θαηά κέζν 

φξν), νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ραξαθηήξηζαλ ηε δηαδηθαζία πνιχ 

ελδηαθέξνπζα, αξθεηνί επέδεημαλ ελζνπζηαζκφ θαηά ηε ρνξήγεζε θαη δήισζαλ φηη 

αλππνκνλνχζαλ γηα ηα απνηειέζκαηα.  

Οξηζκέλνη επηζήκαλαλ ηελ επαλάιεςε εξσηήζεσλ κε δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε 

σο έλδεημε ηεο αληνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πξνζπάζεηεο εμαπάηεζεο.  

Έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο δήισζε φηη θνπξάζηεθε απφ ην πιήζνο ησλ 

εξσηήζεσλ (529 ζπλνιηθά). 

Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε έρνληαο ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, δπζθνιεχηεθε αξθεηά λα ρεηξηζηεί ηε ζπζθεπή 

θαηάδεημεο (πνληίθη), ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηζκηθφ. Η ρνξήγεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα νηθείνπ ηνπ πξνζψπνπ, πνπ ρεηξηδφηαλ ηε ζπζθεπή 

θαηάδεημεο θαη απαληνχζε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ. Γεδνκέλνπ φηη δελ ππήξρε 

ζέκα αιινίσζεο ησλ απαληήζεσλ απφ ηελ παξνπζία ηνπ δεχηεξνπ πξνζψπνπ 

(εθφζνλ ήηαλ νηθείν), ν ζπκκεηέρσλ ζπκπεξηιήθζεθε θαλνληθά ζην δείγκα. 

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Όια ηα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην γηα ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή SPSS 14.0. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε one sample t-

test, θαζψο θαη ε αλάιπζε correlation coefficient. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε 

ην p<0.05. 



Αηκίιηνο Απνζηνιόπνπινο – Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

70 

Οη κέζνη φξνη ησλ παξαγφλησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαηηεηψλ ζπγθξίζεθαλ 

κε ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο φξνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (one sample t-test), φπσο 

ππνινγίζηεθαλ απφ ην έκπεηξν ζχζηεκα «ΑΡΙΣΟΝ ΣΔΣ». 
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Κεθάιαην 4: Απνηειέζκαηα 

  

Αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη ε 

πεξηγξαθή ηνπο αλά ζπζηνηρία. Γηα ιφγνπο ρψξνπ, ζε θάζε παξάγνληα αλαθέξνληαη 

ζε πίλαθα κφλν νη δείθηεο ζπζρέηηζεο πνπ ππνινγίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Ο 

πιήξεο πίλαθαο φισλ ησλ δεηθηψλ ζπζρέηηζεο βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα. 

 

  N Refs 
Std. 
Dev 

Std. 
Error 
Mean 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Diff 

General 
Population 

RIASEC: realistic 32 71 27,566 4,873 5,265 31 0,000 25,656 45 

RIASEC: 
investigative 32 66 24,589 4,347 2,452 31 0,020 10,656 55 

RIASEC: artistic 32 54 28,004 4,951 1,035 31 0,309 5,125 49 

RIASEC: social 32 90 12,532 2,215 9,155 31 0,000 20,281 70 

RIASEC: enterprising 32 80 20,246 3,579 5,090 31 0,000 18,219 62 

RIASEC: 
conventional 32 57 21,820 3,857 4,553 31 0,000 17,563 39 

RIASEC: truth score 32 84 9,157 1,619 -2,548 31 0,016 -4,125 88 

Hemispheres: right 32 52 10,444 1,846 -2,894 31 0,007 -5,344 57 

Hemispheres: left 32 48 10,444 1,846 2,894 31 0,007 5,344 43 

Locus of Control: 
external 32 30 9,715 1,717 -0,328 31 0,745 -0,563 31 

Locus of Control: 
internal 32 70 9,715 1,717 0,328 31 0,745 0,563 69 

Communication: 
attitude 32 83 10,450 1,847 0,068 31 0,946 0,125 83 

Communication: 
responsiveness 

32 83 10,317 1,824 0,308 31 0,760 0,563 82 

Self-esteem: self 32 78 15,170 2,682 5,314 31 0,000 14,250 64 

Self-esteem: 
environment 32 83 14,064 2,486 1,810 31 0,080 4,500 78 

Self-esteem: truth 32 74 13,805 2,440 -0,666 31 0,510 -1,625 76 

EQ: personal 32 74 14,663 2,592 3,219 31 0,003 8,344 66 

EQ: social 32 69 13,288 2,349 2,395 31 0,023 5,625 63 

EQ: stability 32 76 12,493 2,209 1,033 31 0,310 2,281 74 

EQ: coolness 32 60 17,185 3,038 -0,113 31 0,911 -0,344 60 

Values: beauty 32 72 18,497 3,270 -1,195 31 0,241 -3,906 76 

Values: love 32 79 13,065 2,310 0,812 31 0,423 1,875 77 

Values: teamwork 32 83 16,368 2,893 2,408 31 0,022 6,969 76 

Values: fairness 32 86 10,144 1,793 6,831 31 0,000 12,250 74 
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Values: mercy 32 85 12,326 2,179 3,471 31 0,002 7,563 77 

Values: gratitude 32 78 10,954 1,936 -1,097 31 0,281 -2,125 80 

Values: perseverance 32 84 16,062 2,839 4,358 31 0,000 12,375 72 

Values: integrity 32 86 14,576 2,577 4,682 31 0,000 12,063 74 

Values: kindness 32 80 14,670 2,593 2,012 31 0,053 5,219 75 

Values: modesty 32 69 24,800 4,384 3,628 31 0,001 15,906 53 

Values: prudence 32 72 11,483 2,030 3,341 31 0,002 6,781 65 

Values: spirituality 32 68 20,120 3,557 3,716 31 0,001 13,219 55 

Values: courage 32 79 13,390 2,367 4,040 31 0,000 9,563 69 

Values: sincerity 32 92 8,469 1,497 7,577 31 0,000 11,344 81 

Values: responsible 32 92 9,188 1,624 6,041 31 0,000 9,813 82 

Values: self-denial 32 73 18,072 3,195 3,209 31 0,003 10,250 63 

Values: solidarity 32 85 8,247 1,458 8,424 31 0,000 12,281 73 

Values: 
conscientious 32 85 11,972 2,116 2,894 31 0,007 6,125 79 

Values: equity 32 74 12,632 2,233 2,995 31 0,005 6,688 67 

Motives: recognition 32 83 10,462 1,849 -3,261 31 0,003 -6,031 89 

Motives: autonomy 32 74 9,345 1,652 -2,440 31 0,021 -4,031 78 

Motives: prospect 32 76 10,882 1,924 0,049 31 0,961 0,094 76 

Motives: influence 32 83 9,446 1,670 -0,150 31 0,882 -0,250 83 

Motives: security 32 86 7,987 1,412 2,390 31 0,023 3,375 83 

Motives: salary 32 71 8,913 1,576 -3,689 31 0,001 -5,813 77 

Motives: traditions 32 89 6,364 1,125 0,556 31 0,583 0,625 88 

Decisiveness: 
mandatory 32 77 10,046 1,776 -0,739 31 0,465 -1,313 78 

Decisiveness: 
optional 32 85 6,210 1,098 -0,199 31 0,843 -0,219 85 

Decisiveness: 
emotional 32 59 11,897 2,103 -1,724 31 0,095 -3,625 63 

 

Πίλαθαο 1: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο t-test. Οη γθξίδεο ζηήιεο είλαη νη κέζνη φξνη ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ. ηε ζηήιε ηεο ζεκαληηθφηεηαο, κε πξάζηλν ρξψκα είλαη ηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα θαη κε θφθθηλν ηα κε ζεκαληηθά. ηε ζηήιε ηεο κέζεο δηαθνξάο κε θφθθηλν είλαη νη αξλεηηθέο 

δηαθνξέο (δειαδή, ν κέζνο πιεζπζκφο έρεη κεγαιχηεξε βαζκνινγία) θαη κε πξάζηλν νη ζεηηθέο δηαθνξέο (δειαδή, 

νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία). Με ζθνχξν πξάζηλν ζεκεηψλνληαη νη δηαθνξέο πνπ είλαη 

κεγαιχηεξεο ηνπ 10. 

 

 



Αηκίιηνο Απνζηνιόπνπινο – Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

73 

RIASEC 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 1, ζπγθξηηηθά κε ην γεληθφ πιεζπζκφ ηεο 

Διιάδαο, ζε γεληθέο γξακκέο, νη παξάγνληεο ηνπ RIASEC αθνινπζνχλ ην κνηίβν ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ, κε θχξηνπο παξάγνληεο ηνλ Κνηλσληθφ θαη ηνλ Δπηρεηξεκαηηθφ. 

ε 5 απφ ηνπο 6 παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (20-30 κνλάδσλ) απφ 

ην γεληθφ πιεζπζκφ, σζηφζν νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ δεηθηψλ απηψλ είλαη 

ζεκαληηθέο (θηλνχληαη κεηαμχ 20 θαη 28 κνλάδσλ). Δμαίξεζε απνηειεί ν Κνηλσληθφο 

ηχπνο κε ηππηθή απφθιηζε ζ=12,5. 

 

 

Γηάγξακκα 1: ύγθξηζε παξαγόλησλ ηεο θιίκαθαο RIASEC κεηαμύ δηαηηεηώλ θαη γεληθνύ πιεζπζκνύ 
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Γεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, νη δηαθνξέο απηέο δελ είλαη ηφζν 

κεγάιεο, ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Δπηπιένλ, ππάξρεη 

πεξίπησζε λα νθείινληαη ζηνλ ειαθξά κεησκέλν βαζκφ αιήζεηαο. Σν ζεκαληηθφηεξν 

ζπκπέξαζκα ζηελ θιίκαθα RIASEC αθνξά ηε ζεηξά ησλ ηχπσλ πξνζσπηθφηεηαο. 

 

 

Γηάγξακκα 2: Οη παξάγνληεο ηεο θιίκαθαο RIASEC ζε αξαρλνεηδέο δηάγξακκα. Όζν πην θνληά είλαη 

δύν ηύπνη γεσκεηξηθά ηόζν πεξηζζόηεξν ζρεηίδνληαη θαη ην αληίζηξνθν 

 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, επηθξαηέζηεξνο ηχπνο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ν Κνηλσληθφο 

(Social), θάηη πνπ δείρλεη φηη νη δηαηηεηέο είλαη άλζξσπνη πνπ αξέζθνληαη ζε 

πεξηβάιινληα, ζηα νπνία ππάξρεη ζπλαλαζηξνθή θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο 
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αλζξψπνπο. Η ζρεηηθά κηθξή ηππηθή απφθιηζε απηνχ ηνπ παξάγνληα (ζ= 12,5) 

εληζρχεη ην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη αμηνζεκείσηε δηαθνξά απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

 

 Ο Δπηρεηξεκαηηθφο ηχπνο (Enterprising) αθνινπζεί σο δεπηεξεχσλ, θάηη πνπ 

δείρλεη φηη νη δηαηηεηέο είλαη άλζξσπνη πνπ δηαζέηνπλ πεηζψ θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο. 

 Έλαο δηαηηεηήο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηβάιινλ πνπ ρξεηάδεηαη αθελφο λα 

ιεηηνπξγήζεη κε ηνπο βνεζνχο ηνπ σο νκάδα, αθεηέξνπ λα δηαρεηξηζηεί 

απνηειεζκαηηθά ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε παίθηεο, πξνπνλεηέο θαη θηιάζινπο (νη 

νπνίεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ερζξηθέο), θάηη πνπ απνηππψλεηαη ζην 

ζπλδπαζκφ Κνηλσληθνχ/Δπηρεηξεκαηηθνχ ηχπνπ. 

 

 Σξίηνο θαηά ζεηξά ηχπνο  είλαη ν Πξαθηηθφο (Realistic). Ο Πξαθηηθφο ηχπνο 

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ αζιεηηζκφ, θάηη πνπ ζπλάδεη κε ην φηη, ηε ζεκεξηλή επνρή, ν 

δηαηηεηήο ζεσξείηαη αζιεηήο θαη κάιηζηα κε απμεκέλεο ζσκαηηθέο απαηηήζεηο. 

 

 Ο Δξεπλεηηθφο (Investigative) θαη ν πκβαηηθφο (Conventional) ηχπνο 

αθνινπζνχλ, αλ θαη δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθνί φζν νη πξνεγνχκελνη. Η δηαθνξά απφ 

ην γεληθφ πιεζπζκφ ζε απηνχο ηνπο δχν παξάγνληεο πηζαλφλ λα απνηππψλεη ηελ 

ελαζρφιεζε ησλ δηαηηεηψλ κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ πνδνζθαίξνπ, θάηη πνπ απαηηεί 

ηφζν αλαιπηηθή θαη ζπζηεκαηηθή ζθέςε, φζν θαη νξγάλσζε θαη πξνζνρή ζηε 

ιεπηνκέξεηα.  

 Σέινο, ν Καιιηηερληθφο ηχπνο (Artistic) δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κε ην γεληθφ πιεζπζκφ θαη δείρλεη λα είλαη αδηάθνξνο γηα ην 

ρψξν ηεο δηαηηεζίαο. 
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 Αμίδεη λα ζεκεησζεί ν κεησκέλνο βαζκφο αιήζεηαο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ, ν νπνίνο, αλ θαη παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, θηλείηαη ζε 

απνδεθηά πιαίζηα, ψζηε λα κελ πιήηηεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπκπεξαζκάησλ ή ηε 

ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ. 

 

 Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα ην κεησκέλν βαζκφ αιήζεηαο είλαη ελδερφκελε 

(ιαλζάλνπζα ή κε) αλεζπρία ησλ ζπκκεηερφλησλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη είλαη 

δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αλέιημή ηνπο ζην ρψξν ηεο δηαηηεζίαο. Αλ θαη 

απηφ ηνπο δηεπθξηλίζηεθε θαηά ηε ρνξήγεζε θαη απνθιείζηεθε θαηεγνξεκαηηθά, ε 

αλεζπρία ηνπο είλαη ινγηθή θαη αλακελφκελε. Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα, 

θαζηεξψζεθαλ μαθληθά απζηεξέο ζσκαηηθέο εμεηάζεηο αιιά θαη εμεηάζεηο γλψζεο 

ησλ θαλνληζκψλ, πνπ πξνθάιεζαλ αληηδξάζεηο θαη αλαηαξαρή ζην ρψξν. Αλ 

ζπλππνινγίζνπκε θαη ηελ επηζεηηθφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαη νη δηαηηεηέο 

απφ παίθηεο, πξνπνλεηέο, πξνέδξνπο νκάδσλ αιιά θαη ηνλ ηχπν, είλαη ινγηθφ λα 

πξνθαηαιακβάλνληαη αξλεηηθά ζε νηηδήπνηε αληηιακβάλνληαη σο εμέηαζε ή 

αμηνιφγεζε, εηδηθά αλ είλαη θάηη ηφζν πξσηφγλσξν γηα απηνχο, φπσο έλα 

ςπρνκεηξηθφ ηεζη.  

Η εκπεηξία έρεη δείμεη φηη θαηλνηνκίεο ηέηνηνπ είδνπο είλαη εχθνια 

παξεμεγήζηκεο είηε απφ ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο είηε απφ ηξίηνπο. Δλδεηθηηθά, 

πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, ζε έλα ζεκηλάξην δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα, νη δηνξγαλσηέο 

ρνξήγεζαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα απιφ ηεζη απηνζπγθέληξσζεο, ην νπνίν έπξεπε 

λα ζπκπιεξψζνπλ ππφ ηε θαζαξία πνπ επηθξαηεί ζε έλαλ πνδνζθαηξηθφ αγψλα (ηαρέο 

θηιάζισλ, ηχκπαλα, θξφηνη θσηνβνιίδσλ, ηα νπνία είραλ πξν-ερνγξαθήζεη θαη 

έπαηδαλ ζε πςειή έληαζε κέζα ζην δσκάηην). Ο ζθνπφο ήηαλ λα επηζεκάλνπλ ζηνπο 

δηαηηεηέο ηνλ παξάγνληα «θίιαζινη» θαη ην πφζν πνιχ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 
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θξίζε ηνπο. Η πξσηνβνπιία απηή απνηππψζεθε ζηηο εθεκεξίδεο κε άζηνρνπο ηίηινπο 

φπσο «ην δσκάηην ηνπ ηξόκνπ…», «Βαζαληζηήξηα ζηε δηαηηεζία», θιπ., γεγνλφο πνπ 

δείρλεη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν θηλνχληαη νη δηαηηεηέο θαη ην πφζν θαηαλνεηή είλαη 

πηζαλή θαρππνςία ηνπο. 

 

Σα παξαπάλσ αμίδεη λα εμεηαζηνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο δείθηεο ζπζρέηηζεο 

(Pearson’s correlation coefficient) αλά δχν ησλ παξαγφλησλ RIASEC. 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

   

,3 - ,49: Low correlation  

,5 - ,69: Medium correlation  

,7 - ,79: High correlation  

,8 - ,99: Very high correlation  

N/A  

  

 

 

Απφ ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ δείθηε αιήζεηαο κε θάζε έλαλ απφ ηνπο ηχπνπο 

πξνζσπηθφηεηαο βιέπνπκε φηη δελ ππάξρεη θάπνηνο ηχπνο πξνζσπηθφηεηαο γηα ηνλ 

νπνίν λα ςεχδνληαη ζπζηεκαηηθά νη δηαηηεηέο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ππήξρε ηζρπξή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ δείθηε αιήζεηαο θαη θάπνηνπ ηχπνπ, ζα κπνξνχζακε 

λα ππνςηαζηνχκε φηη νη ζπκκεηέρνληεο πξνζπάζεζαλ λα εμαπαηήζνπλ ην ηεζη, ψζηε 

λα εκθαληζηνχλ πην θαηάιιεινη γηα ηα αληίζηνηρα πεξηβάιινληα. Κάηη ηέηνην δελ 

 R I A S E C 

investigative Pearson r ,661(**)           

Sig(2t) 0,000           

artistic Pearson r ,487(**) ,587(**)         

Sig(2t) 0,005 0,000         

social Pearson r ,592(**) ,517(**) ,506(**)       

Sig(2t) 0,000 0,002 0,003       

enterprising Pearson r ,465(**) ,568(**) 0,236 ,371(*)     

Sig(2t) 0,007 0,001 0,193 0,036     

conventional Pearson r ,393(*) ,559(**) ,658(**) ,605(**) 0,338   

Sig(2t) 0,026 0,001 0,000 0,000 0,059   

truth score Pearson r -0,052 -0,064 -0,109 -0,243 0,168 -0,325 

Sig(2t) 0,777 0,730 0,554 0,181 0,357 0,069 

Πίλαθαο 2: Γείθηεο ζπζρέηηζεο γηα ηνπο παξάγνληεο RIASEC 
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παξαηεξείηαη, νπφηε ε πηζαλή κεησκέλε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ (αλ 

πθίζηαηαη) πνπ ππνδεηθλχεη ν ειαθξά κεησκέλνο βαζκφο αιήζεηαο θαηαλέκεηαη 

νκνηφκνξθα θαη ζηνπο έμη ηχπνπο RIASEC. 

 

 Σν γεγνλφο φηη πέληε απφ ηνπο έμη ηχπνπο έρνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία απφ 

ην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ην φηη νη ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο είλαη αλά δχν δηακεηξηθά 

αληίζεηνη, ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζηελ χπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ κνηίβσλ 

πξνζσπηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, λα ππάξρνπλ δηαηηεηέο κε απμεκέλν Κνηλσληθφ θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφ ηχπν αιιά κε κεησκέλν Πξαθηηθφ ηχπν θαη δηαηηεηέο κε ην 

αληίζηξνθν κνηίβν. Αλ ίζρπε θάηη ηέηνην, νη κέζνη φξνη ζα κπνξνχζαλ λα θξχβνπλ 

απηφ ην κνηίβν. 

 Οη ηηκέο ησλ δεηθηψλ ζπζρέηηζεο πνπ βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 1 δείρλνπλ 

ζρεδφλ φιεο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο (εθηφο απφ δχν πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ζπζρέηηζε), 

νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη αξθεηά ηζρπξέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ πθίζηαηαη ε 

πεξίπησζε ησλ πνιιαπιψλ κνηίβσλ πξνζσπηθφηεηαο θαη επηβεβαηψλεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ζηνπο δηαηηεηέο επηθξαηέζηεξνο ηχπνο είλαη ν Κνηλσληθφο θαη ν 

Δπηρεηξεκαηηθφο, ελψ αξθεηά ζεκαληηθφο θαίλεηαη λα είλαη θαη ν Πξαθηηθφο. 

 

 

 Σέινο, ν δείθηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ειηθίαο θαη βαζκνχ αιήζεηαο RIASEC 

είλαη r(31)=.453, p<.01, θάηη πνπ δείρλεη φηη νη φζν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία είλαη έλαο 

δηαηηεηήο ηφζν κεγαιχηεξε ζπλνρή θαη αιήζεηα είραλ νη απαληήζεηο ηνπ. 
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Ηκηζθαίξηα 

  

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 3, ε θαηαλνκή ησλ εκηζθαηξίσλ ησλ 

δηαηηεηψλ είλαη 48-52 ππέξ ηνπ δεμηνχ, κε ηππηθή απφθιηζε  ζ=10,45, ελψ ν γεληθφο 

πιεζπζκφο είλαη 43-57 ππέξ ηνπ δεμηνχ. Η δηαθνξά απηή, αλ θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, δελ απνθιίλεη ηδηαίηεξα απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ θαη δείρλεη φηη νη 

δηαηηεηέο είλαη ηθαλνί λα ιάβνπλ λέα γλψζε ηφζν απφ ηε ιεπηνκέξεηα πξνο ην φινλ, 

φζν θαη ην αληίζηξνθν. Χο εθ ηνχηνπ, ην εχξνο ησλ ελδεηθλπφκελσλ κεζφδσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαηηεηψλ αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμεο είλαη κεγάιν θαη κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ φιεο. 

 

 

Γηάγξακκα 3: Καηαλνκή εκηζθαηξίσλ ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο δηαηηεηώλ θαη γεληθνύ πιεζπζκνύ 

  

Σερληθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ θπξίσο ην δεμί εκηζθαίξην είλαη απηέο πνπ 

βαζίδνληαη θπξίσο ζε νπηηθέο πιεξνθνξίεο, παξά ζε θείκελν, φπσο θαη νη ηερληθέο 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπφκελνη δηαηηεηέο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ πνιχ απφ ηελ 
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αλάιπζε θάζεσλ αγψλσλ ζε βίληεν, φπνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηνπο 

θαλνληζκνχο ζε πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο. ηελ ίδηα θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαη 

ηερληθέο πνπ πξνάγνπλ ηε ζπδήηεζε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Αληίζεηα, ηερληθέο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην 

επηθεληξψλνληαη ζηελ ηάζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ λα ρεηξίδεηαη ζεηξηαθά ηα δεδνκέλα 

θαη λα δίλεη πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα. ηελ πεξίπησζε ηεο δηαηηεζίαο, απηφ ζα 

κπνξνχζε λα εθαξκφδεηαη κε ηελ ελδειερή αλάιπζε ησλ θαλνληζκψλ, θπξίσο κε 

πεξηγξαθέο βαζηζκέλεο ζε θείκελν. 

 Πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη ηα δχν εκηζθαίξηα θαη λα επσθειεζνχλ 

φινη νη εθπαηδεπφκελνη δηαηηεηέο ζην κέγηζην βαζκφ, αλεμαξηήησο καζεζηαθνχ ζηπι, 

πξνηείλεηαη έλαο ζπλδπαζκφο ηερληθψλ εθπαίδεπζεο, πνπ λα επηθεληξψλνληαη ηφζν 

ζην δεμί, φζν θαη ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην. 

 

 

Δπίθεληξν ειέγρνπ 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 4, νη δηαηηεηέο δελ παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε ην γεληθφ πιεζπζκφ ζηελ θαηαλνκή ησλ θέληξσλ 

ειέγρνπ, ην νπνίν θηλείηαη ζην 70-30 ππέξ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ηππηθή 

απφθιηζε ζ=9,7.  

 Σν παξαπάλσ δείρλεη φηη νη δηαηηεηέο είλαη άλζξσπνη πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηζνξξνπία ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ειέγρνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, είλαη ζε ζέζε λα εθηηκνχλ ζσζηά ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ πξαγκάησλ, ζπλεηδεηνπνηψληαο, παξάιιεια, φηη 

ππάξρνπλ θάπνηα θαηλφκελα πνπ δελ εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ απηνχο. 



Αηκίιηνο Απνζηνιόπνπινο – Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

81 

 

 

Γηάγξακκα 4: Καηαλνκή ηνπ επίθεληξνπ ειέγρνπ ζε δηαηηεηέο θαη ζην γεληθό πιεζπζκό 

  

 Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θπζηνινγηθφ θαη θαζεζπραζηηθφ, 

θαζψο, γηα παξάδεηγκα, ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ ππέξ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα ππνδείθλπε φηη νη δηαηηεηέο ππεξεθηηκνχλ ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο, ηείλνπλ λα αλαδεηνχλ πεξηζζφηεξεο επζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο απ’ φηη ηνπο 

αλαινγνχλ θαη φηη ζπρλά απνγνεηεχνληαη απφ ην απνηέιεζκα. Αληίζεηα, πηζαλή 

απφθιηζε ππέξ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα ππνδείθλπε φηη νη δηαηηεηέο ππνηηκνχλ 

ζπζηεκαηηθά ηνλ εαπηφ ηνπο, απνθεχγνπλ ηηο επζχλεο θαη δελ παίξλνπλ 

πξσηνβνπιίεο. 

 

 

 

 
Locus of Control: 
external 

Locus of Control: 
internal 

Self-esteem: 
total 

Pearson r -,680(**) ,680(**) 

Sig(2t) 0,000 0,000 

EQ: total score Pearson r -,632(**) ,632(**) 

Sig(2t) 0,000 0,000 

Selft-esteem: 
self 

Pearson r -,699(**) ,699(**) 

Sig(2t) 0,000 0,000 
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EQ: personal Pearson r -,697(**) ,697(**) 

  Sig(2t) 0,000 0,000 

EQ: social Pearson r -,542(**) ,542(**) 

  Sig(2t) 0,001 0,001 

EQ: stability Pearson r -,617(**) ,617(**) 

Sig(2t) 0,000 0,000 

EQ: coolness Pearson r -,410(*) ,410(*) 

Sig(2t) 0,020 0,020 

Values: 
teamwork 

Pearson r -,489(**) ,489(**) 

Sig(2t) 0,004 0,004 

Values: 
perseverence 

Pearson r -,615(**) ,615(**) 

Sig(2t) 0,000 0,000 

Values: integrity Pearson r -,465(**) ,465(**) 

Sig(2t) 0,007 0,007 

Values: 
responsible 

Pearson r -,369(*) ,369(*) 

Sig(2t) 0,037 0,037 

Values: 
conscientious 

Pearson r -,481(**) ,481(**) 

Sig(2t) 0,005 0,005 

Values: equity Pearson r ,353(*) -,353(*) 

Sig(2t) 0,047 0,047 

Decisiveness: 
optional 

Pearson r -,402(*) ,402(*) 

Sig(2t) 0,023 0,023 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

    

,3 - ,49: Low correlation   

,5 - ,69: Medium correlation   

,7 - ,79: High correlation   

,8 - ,99: Very high correlation   

N/A   
Πίλαθαο 3: Γείθηεο ζπζρέηηζεο ηνπ επηθέληξνπ ειέγρνπ κε άιινπο παξάγνληεο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί 

 

 

 ηνλ πίλαθα 2 θαίλνληαη νη ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο (κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ 

αξθεηά ζεκαληηθέο) κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ηελ απηνεθηίκεζε θαη θάπνηεο αμίεο. Όζνη 

παξάγνληεο δελ εκθαλίδνληαη δελ παξνπζηάδνπλ θακία ζπζρέηηζε (ζεηηθή ή 

αξλεηηθή). 
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 Παξαηεξείηαη,  φηη φζν απμάλεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζχλε, θάηη πνπ είλαη ινγηθφ θαη 

αλακελφκελν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ απηναληίιεςε, αιιά φρη γηα ηνλ παξάγνληα 

«Κνηλσληθφ πεξηβάιινλ», πνπ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Απηφ δείρλεη φηη ην 

επίθεληξν ειέγρνπ δε θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ην πφζν ζεσξεί ην άηνκν φηη είλαη 

ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ή κε ην 

πφζν αηζζάλεηαη αζθάιεηα κέζα ζε απηφ. 

 Όζνλ αθνξά ηηο αμίεο, ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θέληξνπ 

ειέγρνπ θαη ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο 

επζπλεηδεζίαο θαη κεζαία ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επηκνλή, δεδνκέλα πνπ ζπλάδνπλ 

κε ηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ επηθέληξνπ ειέγρνπ. 

Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ε αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ην αίζζεκα ηεο δηθαηνζχλεο. Πηζαλφλ ηα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ θπξίσο ζηνλ εαπηφ 

ηνπο ηηο επζχλεο ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ ζηε δσή ηνπο λα κελ πηζηεχνπλ ηφζν πνιχ 

ζηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο, επεηδή απνγνεηεχνληαη ζπρλά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

ηελ πεξίπησζε ησλ δηαηηεηψλ, ίζσο απνηππψλεηαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ 

έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο, ιφγσ ηεο εγγελνχο επηζεηηθφηεηαο θαη θαρππνςίαο κε ηελ 

νπνία αληηκεησπίδνληαη απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο πνδνζθαηξηθήο 

θνηλφηεηαο. 

Σέινο, ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ 

Πξναηξεηηθή Λήςε Απνθάζεσλ. Χζηφζν κε ηελ Τπνρξεσηηθή θαη ηε 

πλαηζζεκαηηθή Λήςε Απνθάζεσλ, πνπ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ηελ πεξίπησζε ησλ 

δηαηηεηψλ, δελ ππάξρεη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 
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Δπηθνηλσλία 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 5, δελ παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο παξάγνληεο ηεο Δπηθνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ. 

  

 

Γηάγξακκα 5: Ιθαλόηεηα επηθνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ην γεληθό πιεζπζκό 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο ηθαλφηεηεο κε ην γεληθφ πιεζπζκφ 

ζηελ επηθνηλσληαθή ζηάζε (attitude), δειαδή ζην πψο επηθνηλσλνχλ κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο, αιιά θαη ζηελ αληαπφθξηζε (responsiveness), δειαδή ζην πψο αληηδξνχλ 

ζε επηθνηλσληαθά εξεζίζκαηα θαη πξνθιήζεηο αιιά θαη ηελ πνηφηεηα απηήο ηεο 

αληίδξαζεο. 
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 Απηφ δείρλεη λα έξρεηαη, ελ κέξεη, ζε αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη 

επηθξαηέζηεξνη ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο είλαη ν Κνηλσληθφο θαη ν Δπηρεηξεκαηηθφο, 

θαζφηη ζα ήηαλ ινγηθφ λα αλακέλεη θαλείο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο επηθνηλσληαθέο 

ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Χζηφζν, ρξεηάδεηαη λα ζπλππνινγίζεη 

θαλείο ην ερζξηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη έλαο δηαηηεηήο θαη 

ην νπνίν είλαη ινγηθφ λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηε γλψκε πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, 

αλαθνξηθά κε ην πφζν θαιά δηαρεηξίδνληαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. 

 

 

Απηνεθηίκεζε 

 

 

Γηάγξακκα 6: Οη παξάγνληεο ηεο Απηνεθηίκεζεο ζε ζρέζε κε ην γεληθό πιεζπζκό 
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ην δηάγξακκα 6 παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ 

παξάγνληα Απηναληίιεςε/Απηνζπλαίζζεκα, κε ηππηθή απφθιηζε ζ=15,2. ηνλ 

παξάγνληα Πεξηβάιινλ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, φπσο θαη ζηνλ 

αληίζηνηρν βαζκφ αιήζεηαο. 

 Ο ειαθξά απμεκέλνο παξάγνληαο Απηναληίιεςεο δείρλεη φηη νη δηαηηεηέο ηνπ 

δείγκαηνο έρνπλ, γεληθά, ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ζε ιίγν κεγαιχηεξν βαζκφ 

απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ, αλ θαη δελ παξαηεξείηαη ε αληίζηνηρε δηαθνξά ζην θαηά 

πφζν ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ηθαλφ λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

θαη ζην πφζν αζθαιείο αηζζάλνληαη κέζα ζε απηφ. 

 

 Όπσο θαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο παξάγνληεο, ε αληίζεζε απηή κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηε θχζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο δηαηηεζίαο, ην νπνίν είλαη εγγελψο ερζξηθφ 

θαη σζεί ηνπο δηαηηεηέο ζην λα εθιακβάλνπλ σο επηζθαιέο, ελψ παξάιιεια ηνπο 

νδεγεί ζην λα αλαπηχμνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζε απηφ. Η εθηίκεζε απηή απνηειεί θνηλή παξαηήξεζε ζε ζπδεηήζεηο κε δηαηηεηέο 

θαη δείρλεη λα επηβεβαηψλεηαη απφ ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα. 

 

 

 
Selft-esteem: 
self 

Self-esteem: 
environment 

Self-esteem: 
truth 

EQ: total score 
Pearson r ,830(**) -0,034 -0,034 

Sig(2t) 0,000 0,854 0,854 

Locus of Control: 
external 

Pearson r -,699(**) -0,011 0,010 

Sig(2t) 0,000 0,954 0,956 

Locus of Control: 
internal 

Pearson r ,699(**) 0,011 -0,010 

Sig(2t) 0,000 0,954 0,956 

Self-esteem: 
environment 

Pearson r -0,089   

Sig(2t) 0,628   

Self-esteem: truth Pearson r -0,148 -0,176  
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Sig(2t) 0,418 0,336  

EQ: personal Pearson r ,827(**) -0,110 -0,023 

 Sig(2t) 0,000 0,551 0,901 

EQ: social Pearson r ,731(**) -0,165 0,159 

 Sig(2t) 0,000 0,368 0,383 

EQ: stability 
Pearson r ,819(**) -0,031 0,061 

Sig(2t) 0,000 0,867 0,741 

EQ: coolness 
Pearson r ,596(**) 0,170 0,042 

Sig(2t) 0,000 0,352 0,818 

Values: love 
Pearson r ,404(*) 0,256 -0,032 

Sig(2t) 0,022 0,156 0,862 

Values: teamwork 
Pearson r ,488(**) -0,194 0,127 

Sig(2t) 0,005 0,287 0,487 

Values: mercy 
Pearson r -,354(*) 0,119 0,299 

Sig(2t) 0,047 0,518 0,096 

Values: 
perseverence 

Pearson r ,592(**) -0,051 -0,314 

Sig(2t) 0,000 0,782 0,080 

Values: integrity 
Pearson r ,669(**) -0,218 -0,087 

Sig(2t) 0,000 0,230 0,636 

Values: modesty 
Pearson r 0,063 -,387(*) 0,027 

Sig(2t) 0,731 0,029 0,884 

Values: prudence 
Pearson r ,410(*) -0,183 -0,170 

Sig(2t) 0,020 0,315 0,353 

Values: spirituality 
Pearson r -0,011 -,379(*) -0,215 

Sig(2t) 0,953 0,033 0,237 

Values: sincerety 
Pearson r 0,270 0,346 -,352(*) 

Sig(2t) 0,135 0,052 0,048 

Values: 
conscientious 

Pearson r ,557(**) -0,074 -0,271 

Sig(2t) 0,001 0,686 0,134 

Values: equity 
Pearson r -,426(*) -0,201 -0,017 

Sig(2t) 0,015 0,270 0,927 

Motives: influence 
Pearson r -0,038 0,315 -,367(*) 

Sig(2t) 0,835 0,079 0,039 

Decisiveness: 
optional 

Pearson r ,366(*) -0,183 -0,052 

Sig(2t) 0,040 0,316 0,777 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

     

,3 - 0,49: Low correlation    

,5 - 0,69: Medium correlation    

,7 - 0,79: High correlation    

,8 - 0,99: Very high correlation    

N/A    

Πίλαθαο 4: Γείθηεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ Απηνεθηίκεζεο θαη όζσλ παξαγόλησλ ππνινγίζηεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 
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Όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 3, ε πςειή Απηναληίιεςε έρεη ηζρπξή 

ζπζρέηηζε  κε ηνπο δείθηεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο, θάηη πνπ επηβεβαηψλεη 

ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο φηη νη δείθηεο ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο δελ παξνπζηάδνπλ θακία ζπζρέηηζε κε ηνλ παξάγνληα 

«Πεξηβάιινλ» ηεο Απηνεθηίκεζεο, αθφκα θαη ν παξάγνληαο ηεο Κνηλσληθήο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο, θάηη πνπ ίζσο δείρλεη φηη αθφκα θαη «θνηλσληθά 

επηδέμηνη» δηαηηεηέο δελ αηζζάλνληαη αζθαιείο κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 Σέινο, ε ζπζρέηηζε ειηθίαο θαη ηνπ βαζκνχ αιήζεηαο ηεο Απηνπεπνίζεζεο 

είλαη r(31)=-.416, p<.05, θάηη πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη λεαξφηεξνη δηαηηεηέο ήηαλ πην 

εηιηθξηλείο ζηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο ηνπο. 

 

 

πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε 

 

ην δηάγξακκα 7 παξαηεξείηαη κηθξή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, δηαθνξά ππέξ 

ησλ δηαηηεηψλ ζηνπο παξάγνληεο ηεο Πξνζσπηθήο θαη ηεο Κνηλσληθήο Ννεκνζχλεο, 

ελψ δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο παξάγνληεο ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη ηεο πλαηζζεκαηηθήο Φπρξαηκίαο. 

 Η δηαθνξά ζηνπο δχν πξψηνπο παξάγνληεο δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε, ψζηε 

λα νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, αιιά ππνδεηθλχεη φηη νη δηαηηεηέο ηνπ 

δείγκαηνο είλαη άηνκα ηθαλά λα δηαρεηξίδνληαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, 

αιιά θαη λα αληηιακβάλνληαη θαη λα δηαρεηξίδνληαη επηηπρψο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ ζε βαζκφ ειαθξψο κεγαιχηεξν απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 
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Γηάγξακκα 7: Οη παξάγνληεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο ζε ζρέζε κε ην γεληθό πιεζπζκό 

 

 Γεδνκέλσλ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο δηαηηεζίαο ζε 

πηπρέο φπσο ε ςπρξαηκία θαη ε αληνρή ζε ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ 

ηελ πξνζσπηθή επεκεξία, απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη δελ παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο αληίζηνηρνπο παξάγνληεο «Φπρξαηκία» θαη 

«ηαζεξφηεηα». 

 

 

 age 
EQ: 
personal 

EQ: 
social 

EQ: 
stability 

EQ: 
coolness 

EQ: personal Pearson r -0,281         

  Sig(2t) 0,120         

EQ: social Pearson r -0,310 ,833(**)       

  Sig(2t) 0,084 0,000       

EQ: stability Pearson r -,396(*) ,816(**) ,818(**)     

Sig(2t) 0,025 0,000 0,000     

EQ: coolness Pearson r -,580(**) ,635(**) ,524(**) ,754(**)   

Sig(2t) 0,000 0,000 0,002 0,000   
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Values: beauty Pearson r  -0,279 -0,220 -0,322 -,394(*) 

Sig(2t)  0,122 0,227 0,072 0,026 

Values: love Pearson r  ,351(*) ,465(**) ,378(*) 0,182 

Sig(2t)  0,049 0,007 0,033 0,318 

Values: 
teamwork 

Pearson r  ,524(**) ,478(**) ,585(**) ,498(**) 

Sig(2t)  0,002 0,006 0,000 0,004 

Values: 
perseverence 

Pearson r  ,522(**) ,370(*) ,543(**) ,351(*) 

Sig(2t)  0,002 0,037 0,001 0,049 

Values: 
integrity 

Pearson r  ,702(**) ,636(**) ,651(**) ,538(**) 

Sig(2t)  0,000 0,000 0,000 0,001 

Values: 
prudence 

Pearson r  0,342 0,189 ,398(*) ,406(*) 

Sig(2t)  0,055 0,300 0,024 0,021 

Values: 
courage 

Pearson r  ,380(*) ,482(**) ,384(*) 0,327 

Sig(2t)  0,032 0,005 0,030 0,068 

Values: 
responsible 

Pearson r  ,479(**) ,583(**) ,465(**) 0,303 

Sig(2t)  0,006 0,000 0,007 0,092 

Values: 
conscientious 

Pearson r  ,563(**) ,562(**) ,576(**) ,434(*) 

Sig(2t)  0,001 0,001 0,001 0,013 

Values: equity Pearson r  -0,305 -,383(*) -,420(*) -0,326 

Sig(2t)  0,090 0,030 0,017 0,069 

Motives: 
recognition 

Pearson r  -,476(**) -0,307 -0,273 -0,308 

Sig(2t)  0,006 0,088 0,130 0,087 

Motives: 
autonomy 

Pearson r  -,499(**) -,635(**) -,464(**) -,386(*) 

Sig(2t)  0,004 0,000 0,007 0,029 

Decisiveness: 
optional 

Pearson r  ,349(*) 0,314 0,234 0,134 

Sig(2t)  0,050 0,080 0,197 0,464 

Decisiveness: 
emotional 

Pearson r  -,415(*) -,358(*) -,373(*) -,512(**) 

Sig(2t)  0,018 0,044 0,036 0,003 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
       
,3 - 0,49: Low correlation     
,5 - 0,69: Medium correlation     
,7 - 0,79: High correlation     
,8 - 0,99: Very high correlation     
N/A     

Πίλαθαο 5: Γείθηεο ζπζρέηηζεο ησλ παξαγόλησλ ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο κε όζνπο 

παξάγνληεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

 

 

 Χζηφζν, φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 4, ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

ειηθίαο κε ηε πλαηζζεκαηηθή ηαζεξφηεηα θαη κε ηε πλαηζζεκαηηθή Φπρξαηκία, 

θάηη πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη λεφηεξνη δηαηηεηέο είλαη πην ςχρξαηκνη θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηαζεξνί. 
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 Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη νη παξάγνληεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο 

έρνπλ φινη ηζρπξέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο 

κεηαμχ ηνπο αιιειεμάξηεζεο. 

 Θεηηθέο ζπζρεηίζεηο παξαηεξνχληαη θαη κε ηηο πεξηζζφηεξεο αμίεο, κε 

ζεκαληηθφηεξε ηε ζπζρέηηζε Πξνζσπηθήο Ν κε ηελ Αθεξαηφηεηα: r(31)=.702, p=0.  

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο Πξνζσπηθήο Ν 

κε ην θίλεηξν ηεο Αλαγλψξηζεο r(31)=-.476, p<.01, θάηη πνπ ππνδεηθλχεη φηη φζν 

θαιχηεξα κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο, ηφζν 

ιηγφηεξν ηνπο αθνξά ε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο απφ ηνπο άιινπο. 

 Αληίζηνηρα, αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο παξνπζηάδνπλ φινη νη παξάγνληεο ηεο Ν 

κε ην θίλεηξν ηεο Απηνλνκίαο, γεγνλφο πνπ καξηπξεί ηελ ηάζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

άιινπο πνπ έρνπλ φζνη δηαζέηνπλ απμεκέλε Ν. 

 Σέινο, αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο ηεο Ν παξαηεξνχληαη θαη κε ηνλ παξάγνληα 

ηεο πλαηζζεκαηηθήο Λήςεο Απνθάζεσλ, εηδηθά κε ηνλ παξάγνληα ηεο Φπρξαηκίαο, 

φπνπ ε ζπζρέηηζε είλαη αξθεηά ηζρπξή: r(31)=-.512, p<.01. Άξα, φζν θαιχηεξα 

κπνξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηφζν ιηγφηεξν 

ηνπο επηηξέπνπλ λα ηνπο επεξεάδνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηθαλφηεηα βαζηθή γηα 

έλα δηαηηεηή. 

 

Αμίεο 

  

ην δηάγξακκα 8 παξνπζηάδεηαη ε βαζκνινγία ζην ηεζη αμηψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

παξάγνληεο παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ππέξ ησλ δηαηηεηψλ, κε 
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κφλν ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο λα κελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

θαη θαλέλαλ παξάγνληα λα κελ εκθαλίδεηαη ππέξ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

 Αλ θαη νη δηαθνξέο είλαη πνιχ κηθξέο ζπγθξηηηθά, κπνξνχκε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη άλζξσπνη κε κέζν σο πςειφ επίπεδν 

αμηψλ, ζε βαζκφ ειαθξψο κεγαιχηεξν απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ, εηδηθά ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία, φπσο ε 

ππεπζπλφηεηα (92), ε εηιηθξίλεηα (92), ε αθεξαηφηεηα (86), ε  ακεξνιεςία (86), ε 

επζπλεηδεζία (85), ε αιιειεγγχε (85) θαη ε επζπιαρλία (85).  



Αηκίιηνο Απνζηνιόπνπινο – Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

93 

 

Γηάγξακκα 8: Οη Αμίεο ζε ζρέζε κε ην γεληθό πιεζπζκό 
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Κίλεηξα 

 

 

Γηάγξακκα 9: Δξγαζηαθά Κίλεηξα ζε ζρέζε κε ην γεληθό πιεζπζκό 

 

  

Όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 9, αλ θαη νξηζκέλνη παξάγνληεο παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ ζηα Δξγαζηαθά Κίλεηξα, νη δηαθνξέο απηέο είλαη αξθεηά κηθξέο, θάηη πνπ 
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νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, νη ζπκκεηέρνληεο παξαθηλνχληαη 

απφ ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο πνπ παξαθηλείηαη θαη ν γεληθφο πιεζπζκφο 

Ο παξάγνληαο «Δδξαησκέλεο Δξγαζηαθέο Παξαδφζεηο» (Traditions), ν νπνίνο 

δξα θαη σο βαζκφο αιήζεηαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη, δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ, άξα ηα ελ ιφγσ απνηειέζκαηα κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ αμηφπηζηα. Παξάιιεια, δείρλεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρνληαη θαη 

ζέβνληαη ηηο εδξαησκέλεο αμίεο θαη παξαδφζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην εξγαζηαθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ.  

 

ηνλ πίλαθα 5 θαίλνληαη νη δείθηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ Δξγαζηαθψλ 

Κηλήηξσλ θαη δηαθφξσλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Οη 

παξάγνληεο Αλαγλψξηζε, Δπηξξνή, Πξννπηηθέο θαη Απνιαβέο παξνπζηάδνπλ 

αζζελείο κε κέζεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο, θάηη πνπ δείρλεη φηη ηα θίλεηξα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο. 

Έλα απνηέιεζκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ςπρνκεηξηθνχ ηεζη 

είλαη νη αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο ηεο Απηνλνκίαο κε παξάγνληεο φπσο ε 

πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε, ν Κνηλσληθφο ηχπνο, θαζψο θαη αξθεηέο Αμίεο, θπξίσο 

φζεο αθνξνχλ ηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Όζν κηθξφηεξε 

βαζκνινγία ζπγθεληξψλεη θάπνηνο ζηνλ παξάγνληα Απηνλνκία (άξα, πξνηηκά λα 

δνπιεχεη ζε νκάδα, παξά κφλνο ηνπ), ηφζν πςειφηεξε βαζκνινγία παξνπζηάδεη ζε 

παξάγνληεο πνπ κεηξνχλ ηηο θνηλσληθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. 

Σέινο, ππάξρεη κέζε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο Αλαγλψξηζεο θαη ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Λήςεο Απνθάζεσλ r(31)=.583, p=0. Σα λνχκεξα απηά δείρλνπλ φηη 

φζν πεξηζζφηεξν απνδεηά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ έλαο δηαηηεηήο, ηφζν 
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κεγαιχηεξε ηάζε έρεη λα επεξεάδεηαη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ.  
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RIASEC: 

total 

EQ: 
total 

score 

Values: 
total 

score 
Decisiveness: 

total score 
RIASEC: 

investigative 
RIASEC: 
artistic 

RIASEC: 
social 

RIASEC: 
enterprising 

RIASEC: 
conventional 

RIASEC: 
truth 
score 

Communication: 
attitude 

Communication: 
responsiveness 

Selft-
esteem: 

self 

Self-
esteem: 

truth 
EQ: 

personal 
EQ: 

social 
EQ: 

stability 

Motives: 
recognition 

Pearson 
r 

0,059 -,393(*) -0,346 ,562(**) 0,120 -0,082 -0,033 0,308 -0,281 ,352(*) 0,142 -0,044 -0,310 -0,110 -,476(**) -0,307 -0,273 

Sig(2t) 
0,747 0,026 0,052 0,001 0,514 0,656 0,856 0,086 0,119 0,048 0,437 0,812 0,084 0,548 0,006 0,088 0,130 

Motives: 
autonomy 

Pearson 
r 

-,387(*) 
-

,559(**) 
-

,639(**) 
0,244 -0,222 -,426(*) -,547(**) -0,213 -,413(*) 0,330 0,046 -0,124 -0,248 -0,131 -,499(**) 

-
,635(**) 

-,464(**) 

Sig(2t) 
0,029 0,001 0,000 0,179 0,221 0,015 0,001 0,242 0,019 0,065 0,804 0,499 0,171 0,474 0,004 0,000 0,007 

Motives: 
prospect 

Pearson 
r 

0,274 -0,249 -0,035 0,110 ,369(*) 0,000 0,093 0,310 0,068 0,288 0,259 0,214 -0,203 -0,063 -0,279 -0,248 -0,251 

Sig(2t) 
0,129 0,169 0,848 0,550 0,037 1,000 0,611 0,084 0,710 0,110 0,153 0,240 0,265 0,731 0,122 0,171 0,165 

Motives: 
influence 

Pearson 
r 

0,167 -0,200 -0,179 0,315 0,207 -0,116 -0,044 ,420(*) -0,216 ,466(**) 0,198 0,137 -0,038 -,367(*) -0,287 -0,192 -0,116 

Sig(2t) 
0,362 0,273 0,328 0,079 0,256 0,529 0,813 0,017 0,236 0,007 0,276 0,455 0,835 0,039 0,112 0,292 0,529 

Motives: 
security 

Pearson 
r 

-0,276 -0,242 -0,224 0,282 -0,349 0,015 -0,327 -0,242 -0,122 0,217 0,124 -,418(*) -0,223 -0,139 -0,209 -0,293 -0,193 

Sig(2t) 
0,126 0,182 0,218 0,118 0,050 0,935 0,068 0,183 0,506 0,233 0,499 0,017 0,219 0,449 0,251 0,103 0,289 

Motives: 
salary 

Pearson 
r 

0,136 -0,226 -0,121 0,039 0,113 0,124 -0,115 0,076 0,057 ,357(*) ,361(*) 0,010 -0,216 -0,097 -0,328 -0,319 -0,255 

Sig(2t) 
0,459 0,213 0,508 0,834 0,539 0,499 0,530 0,679 0,756 0,045 0,042 0,957 0,235 0,598 0,067 0,075 0,160 

Motives: 
traditions 

Pearson 
r 

-0,269 0,015 -0,332 ,411(*) -0,036 -,395(*) -0,255 0,032 -0,338 0,039 -0,060 0,060 0,048 0,084 -0,003 -0,060 -0,010 

Sig(2t) 
0,136 0,936 0,064 0,019 0,846 0,025 0,160 0,863 0,059 0,832 0,745 0,745 0,795 0,647 0,988 0,744 0,955 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                     

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         

                   

,3 - 0,49: Low correlation                 

,5 - 0,69: Medium correlation                 

,7 - 0,79: High correlation                 

,8 - 0,99: Very high correlation                 

N/A                 
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EQ: 

coolness 
Values: 

love 
Values: 

teamwork 
Values: 
fairness 

Values: 
integrity 

Values: 
kindness 

Values: 
modesty 

Values: 
prudence 

Values: 
spirituality 

Values: 
courage 

Values: 
sincerety 

Values: 
responsible 

Values: 
solidarity 

Values: 
conscientious 

Motives: 
recognition 

Pearson 
r 

-0,308 0,032 -,433(*) -,357(*) -,509(**) -0,189 -,473(**) -,413(*) -0,194 -0,046 -0,220 -0,175 0,087 -,354(*) 

Sig(2t) 
0,087 0,861 0,013 0,045 0,003 0,299 0,006 0,019 0,286 0,804 0,226 0,339 0,636 0,047 

Motives: 
autonomy 

Pearson 
r 

-,386(*) 
-

,463(**) 
-,551(**) -,529(**) -,581(**) -,374(*) -0,193 -0,269 0,025 -,447(*) -0,330 -,561(**) -,513(**) -,483(**) 

Sig(2t) 
0,029 0,008 0,001 0,002 0,000 0,035 0,290 0,137 0,894 0,010 0,065 0,001 0,003 0,005 

Motives: 
prospect 

Pearson 
r 

-0,124 -0,046 -0,081 -0,124 -0,140 -0,241 -0,111 -0,020 -0,060 -0,074 -0,187 0,108 0,266 -0,068 

Sig(2t) 
0,501 0,802 0,658 0,501 0,444 0,184 0,546 0,913 0,746 0,688 0,307 0,556 0,142 0,712 

Motives: 
influence 

Pearson 
r 

-0,102 0,098 -0,311 -0,213 -0,249 -0,128 -0,287 -0,222 -0,196 0,046 0,121 -0,014 0,136 0,001 

Sig(2t) 
0,579 0,594 0,084 0,241 0,169 0,486 0,112 0,221 0,283 0,804 0,508 0,941 0,457 0,995 

Motives: 
security 

Pearson 
r 

-0,200 -0,040 -0,183 -0,043 -0,249 -0,106 -0,174 -,359(*) 0,152 -,388(*) -0,014 -0,309 -0,316 -0,167 

Sig(2t) 
0,273 0,826 0,316 0,814 0,169 0,564 0,342 0,043 0,407 0,028 0,940 0,085 0,079 0,360 

Motives: 
salary 

Pearson 
r 

0,060 -0,237 -0,051 -0,289 -0,087 -0,037 0,113 0,209 -0,059 -0,248 -,497(**) -0,038 -0,206 -0,158 

Sig(2t) 
0,746 0,192 0,781 0,109 0,637 0,840 0,540 0,252 0,749 0,171 0,004 0,837 0,259 0,389 

Motives: 
traditions 

Pearson 
r 

0,126 0,042 -0,243 -0,219 -0,286 0,014 -0,340 -0,167 -,473(**) 0,215 -0,086 -,427(*) 0,046 -0,298 

Sig(2t) 
0,493 0,817 0,181 0,228 0,113 0,941 0,057 0,361 0,006 0,237 0,642 0,015 0,804 0,098 

 
Πίλαθαο 6: Γείθηεο ζπζρέηηζεο ησλ παξαγόλησλ ησλ Δξγαζηαθώλ Κηλήηξσλ ζε ζρέζε κε 

άιινπο παξάγνληεο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί  
Motives: 

recognition 
Motives: 

autonomy 
Motives: 
prospect 

Motives: 
influence 

Motives: 
security 

Motives: 
salary 

Decisiveness: 
mandatory 

Decisiveness: 
emotional 

Motives: 
recognition 

Pearson 
r 

            ,399(*) ,583(**) 

Sig(2t) 
            0,024 0,000 

Motives: 
autonomy 

Pearson 
r 

0,307           -0,157 ,518(**) 

Sig(2t) 
0,088           0,391 0,002 

Motives: 
prospect 

Pearson 
r 

,433(*) 0,016         0,248 -0,027 

Sig(2t) 
0,013 0,933         0,171 0,883 

Motives: 
influence 

Pearson 
r 

,684(**) 0,183 ,521(**)       0,274 ,374(*) 

Sig(2t) 
0,000 0,315 0,002       0,129 0,035 

Motives: 
security 

Pearson 
r 

0,199 0,229 -0,283 0,136     0,214 ,424(*) 

Sig(2t) 
0,274 0,208 0,117 0,458     0,240 0,016 

Motives: 
salary 

Pearson 
r 

0,283 0,181 ,513(**) 0,136 -0,018   0,173 -0,111 

Sig(2t) 
0,116 0,321 0,003 0,457 0,923   0,343 0,544 

Motives: 
traditions 

Pearson 
r 

,446(*) 0,154 0,192 0,314 -0,076 0,103 0,246 0,295 

Sig(2t) 
0,011 0,401 0,293 0,080 0,677 0,575 0,175 0,101 
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Απνθαζηζηηθφηεηα 

 

 

Γηάγξακκα 10: Οη δείθηεο ηεο Απνθαζηζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ην γεληθό πιεζπζκό 

 

 Όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 10, νη δείθηεο ηεο Απνθαζηζηηθφηεηαο δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. Με άιια 

ιφγηα, νη δηαηηεηέο ηνπ δείγκαηνο δε δείρλνπλ λα δηαθέξνπλ απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ 

ζην πφζν γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά θηάλνπλ ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο, αιιά θαη 

ζην πφζν επηηξέπνπλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε λα ηνπο επεξεάζεη ζε 

απηφ. 

 Η ζπζηνηρία ηεο Απνθαζηζηηθφηεηαο είλαη κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε κε ζρεηηθή ζηγνπξηά ηη ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρεη ν 

ηδαληθφο δηαηηεηήο. πγθεθξηκέλα, ν ηδαληθφο δηαηηεηήο ιακβάλεη γξήγνξα θαη κε 

ζηγνπξηά δχζθνιεο θαη ζεκαληηθέο απνθάζεηο, ζπλήζσο ζε πεξηβάιινλ ςπρνινγηθήο 
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πίεζεο, άγρνπο θαη ακθηζβήηεζεο, ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ απηά. Άξα, ηδαληθά ζα 

έρεη πςειή βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα «Τπνρξεσηηθή Λήςε Απνθάζεσλ» θαη 

ρακειή βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα «πλαηζζεκαηηθή Λήςε Απνθάζεσλ». 

Σα δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη νη δηαηηεηέο ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη θαιχηεξνη 

ή ρεηξφηεξνη ζε απηφ ην έξγν απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 
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Κεθάιαην 5: πδήηεζε 

 

Ση ζεκαίλνπλ ηα απνηειέζκαηα; 

 

 Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο είλαη φηη 

επηθξαηέζηεξνο ηχπνο πξνζσπηθφηεηαο RIASEC είλαη ν Κνηλσληθφο, κε 

δεπηεξεχνληα ηνλ Δπηρεηξεκαηηθφ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

δηαηηεηέο είλαη άλζξσπνη πνπ αξέζθνληαη ζε πεξηβάιινληα φπνπ ππάξρεη 

ζπλαλαζηξνθή θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο αλζξψπνπο, θάηη πνπ ζπλδπάδνπλ κε  

γλσξίζκαηα, φπσο πεηζψ θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο. 

 Χο εθ ηνχηνπ, ε αλαδήηεζε λέσλ δηαηηεηψλ κπνξεί λα επσθειεζεί απφ έλα 

ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν κε ην λα ππνδεηθλχεη ηα άηνκα απηά πνπ παξνπζηάδνπλ 

έκθπηεο θνηλσληθέο θαη εγεηηθέο δεμηφηεηεο.  

 

 

 Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ζην νπνίν κπνξεί λα θαηαιήμεη θάπνηνο απφ ηα 

απνηειέζκαηα είλαη φηη νη δηαηηεηέο ηνπ δείγκαηνο εκθαλίδνληαη λα ππεξηεξνχλ 

ειαθξά ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δείθηεο. Χζηφζν, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη φπνηεο δηαθνξέο είλαη πνιχ κηθξέο ζπγθξηηηθά, ψζηε λα 

ππνζηεξίμεη θάπνηνο φηη ππάξρεη νθζαικνθαλήο θαη νπζηαζηηθή δηαθνξά ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηαηηεηψλ θαη ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

 Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη δηαηηεηέο δε θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ 

θαζφινπ απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ φζνλ αθνξά ζηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο, 
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ζπγθεθξηκέλα ζην πφζν γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ιακβάλνπλ απνθάζεηο, αιιά 

θαη ζην θαηά πφζν επηηξέπνπλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε λα ηνπο 

επεξεάδεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα γηα κειινληηθέο κειέηεο 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε παξνχζα είλαη ε πξψηε κειέηε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ησλ Διιήλσλ δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ, νπφηε δελ ππάξρεη αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία κε 

ηελ νπνία κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα. Γηα πεξηζζφηεξα θαη 

αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα, ρξεηάδνληαη αληίζηνηρεο κειινληηθέο έξεπλεο, θαηά 

πξνηίκεζε κε κεγαιχηεξν κέγεζνο δείγκαηνο. 

 

Παξαιιαγή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, πνπ ζα κπνξνχζε λα δψζεη ην 

έλαπζκα γηα πεξηζζφηεξεο κειέηεο, είλαη ην αλ θαη θαηά πφζν δηαθέξνπλ ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα νη δηαηηεηέο αλά θαηεγνξία. Δίλαη εχινγν λα ππνζέζεη θαλείο φηη, 

εθηφο απφ ηηο ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηε γλψζε ησλ θαλνληζκψλ, νη δηαηηεηέο ησλ 

αλψηεξσλ θαηεγνξηψλ δηαθέξνπλ θαη ζε παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα. 

Έλα άιιν ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ εξψηεκα είλαη ην αλ θαη θαηά πφζν ν ρψξνο 

ηεο δηαηηεζίαο δηακνξθψλεη θαη επεξεάδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ. Με άιια 

ιφγηα, εάλ ε δηαηηεζία απιά ζπγθεληξψλεη άηνκα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή 

αλ ην ηδηφκνξθν απηφ πεξηβάιινλ ραιθεχεη ηελ πξνζσπηθφηεηα κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηξφπνπο. Γηα λα δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
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ςπρνκεηξηθά ηεζη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε δηαηηεηέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαηηεηηθήο ηνπο θαξηέξαο. 

Σέινο, ζα κπνξνχζε ν ρψξνο ηεο δηαηηεζίαο πνδνζθαίξνπ λα ζπγθξηζεί κε ην 

ρψξν ηεο δηαηηεζίαο άιισλ αζιεκάησλ ζην θαηά πφζν δηαθέξεη ε πξνζσπηθφηεηα 

ησλ δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ δηαηηεηψλ άιισλ 

αζιεκάησλ. Απνηειεί θνηλή νκνινγία φηη ην πνδφζθαηξν πξνθαιεί πεξηζζφηεξεο θαη 

εληνλφηεξεο δηακαξηπξίεο ζε ζρέζε κε ηα άιια αζιήκαηα, νπφηε είλαη εχινγν λα 

ππνζέζεη θαλείο φηη απηή ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο πηζαλφλ λα νδεγεί θαη 

ζε δηαθνξέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ δηαηηεηψλ. 

 

 

Δηθόλα 7: Τπάξρνπλ, θπζηθά, θαη πην ήπηνη ηξόπνη δηαθσλίαο… 
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Παξάξηεκα A: Πιήξεο πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ 

 

Πιήξεο πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ φισλ ησλ παξαγφλησλ ηνπ ηεζη. 

 

Τπφκλεκα ρξσκαηηζκψλ θαη ζπκβφισλ: 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
        
,3 - 0,49: Low correlation   
,5 - 0,69: Medium correlation   
,7 - 0,79: High correlation   
,8 - 0,99: Very high correlation   
N/A   
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Παξάξηεκα Β: Γείγκα απνηειεζκάησλ ηνπ ηεζη 

 

Αθνινπζεί δείγκα απνηειεζκάησλ πνπ παξάγεη ην ζχζηεκα θαη ιακβάλεη ν 

ζπκκεηέρσ, φηαλ νινθιεξψζεη ην ηεζη.  

Με εμαίξεζε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, ηα νπνία αθαηξέζεθαλ γηα επλφεηνπο 

ιφγνπο, ην παξαθάησ είλαη πξαγκαηηθφ έγγξαθν πνπ δεκηνπξγήζεθε απηφκαηα απφ 

ην ζχζηεκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπζηνηρίαο. 
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Pearson r 0,261 -0,005 -0,279 0,284 0,048 -0,101 ,369(*) 0,060 -0,239 -0,304 -0,232 -0,194 -0,117 -0,105 0,310 0,049 0,084 0,215 ,661(**)

Sig(2t) 0,148 0,978 0,121 0,115 0,796 0,581 0,038 0,743 0,188 0,091 0,201 0,288 0,524 0,566 0,084 0,788 0,649 0,237 0,000

Pearson r 0,030 -0,073 -,426(*) 0,033 -0,089 -0,059 ,607(**) -0,205 -0,193 -0,300 -0,151 -0,121 -0,007 -0,067 0,203 -0,109 -0,033 -0,034 ,487(**) ,587(**)

EQ: duration

Values: 

duration

Motives: 

duration

RIASEC: 
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Communication
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Control: 
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RIASEC: 
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Total duration 

of the test

RIASEC: 

duration

Values: total 

score

EQ: total score
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Sig(2t) 0,870 0,692 0,015 0,856 0,628 0,748 0,000 0,260 0,290 0,095 0,408 0,511 0,971 0,717 0,265 0,553 0,859 0,855 0,005 0,000

Pearson r 0,155 -0,108 -0,264 -0,027 0,131 0,227 ,641(**) -0,284 -0,172 -,354(*) -0,149 -0,237 -0,080 -0,200 0,123 -0,132 -0,079 0,199 ,592(**) ,517(**) ,506(**)

Sig(2t) 0,397 0,555 0,145 0,882 0,475 0,212 0,000 0,116 0,346 0,047 0,417 0,192 0,664 0,273 0,501 0,472 0,668 0,276 0,000 0,002 0,003

Pearson r 0,214 -0,238 -0,190 0,155 0,079 0,041 0,330 0,196 -0,147 -,471(**) -0,335 -0,337 -0,338 -0,186 -0,079 -0,100 -0,033 0,115 ,465(**) ,568(**) 0,236 ,371(*)

Sig(2t) 0,240 0,189 0,298 0,398 0,668 0,822 0,065 0,283 0,421 0,007 0,061 0,059 0,059 0,308 0,669 0,586 0,859 0,531 0,007 0,001 0,193 0,036

Pearson r 0,095 -0,054 -,384(*) -0,034 -0,076 0,035 ,597(**) -0,305 -,431(*) -0,276 -0,074 -0,161 0,015 -0,074 0,142 -0,089 0,052 0,067 ,393(*) ,559(**) ,658(**) ,605(**) 0,338

Sig(2t) 0,604 0,769 0,030 0,852 0,679 0,850 0,000 0,090 0,014 0,126 0,686 0,377 0,937 0,687 0,439 0,630 0,777 0,714 0,026 0,001 0,000 0,000 0,059

Pearson r ,453(**) -0,149 0,026 0,279 0,050 -0,159 -0,193 ,525(**) ,442(*) -0,114 -0,100 -0,055 -0,264 -0,125 -0,173 -0,095 -0,157 -0,019 -0,052 -0,064 -0,109 -0,243 0,168 -0,325

Sig(2t) 0,009 0,417 0,887 0,122 0,787 0,385 0,290 0,002 0,011 0,534 0,585 0,767 0,145 0,494 0,343 0,605 0,392 0,918 0,777 0,730 0,554 0,181 0,357 0,069

Pearson r -0,302 -0,219 0,303 -0,015 -0,058 -0,157 -0,306 -0,202 0,173 0,105 -0,214 -0,154 -0,275 -,357(*) -0,110 -0,254 -0,151 -0,070 -0,291 -0,086 0,032 0,083 -0,097 0,088 -0,085 0,038

Sig(2t) 0,093 0,228 0,092 0,937 0,754 0,392 0,089 0,268 0,344 0,569 0,241 0,401 0,128 0,045 0,548 0,160 0,411 0,705 0,106 0,639 0,862 0,650 0,596 0,630 0,642 0,838

Pearson r 0,302 0,219 -0,303 0,015 0,058 0,157 0,306 0,202 -0,173 -0,105 0,214 0,154 0,275 ,357(*) 0,110 0,254 0,151 0,070 0,291 0,086 -0,032 -0,083 0,097 -0,088 0,085 -0,038

Sig(2t) 0,093 0,228 0,092 0,937 0,754 0,392 0,089 0,268 0,344 0,569 0,241 0,401 0,128 0,045 0,548 0,160 0,411 0,705 0,106 0,639 0,862 0,650 0,596 0,630 0,642 0,838

Pearson r 0,224 -0,267 -0,029 -0,124 -0,139 -,680(**) -,632(**) -0,190 0,130 -0,141 -0,159 -0,256 -0,162 -0,301 -0,154 -0,299 -0,287 -0,303 -0,210 -0,215 -0,201 0,142 -0,087 -0,133 0,013 0,002

Sig(2t) 0,219 0,139 0,873 0,499 0,448 0,000 0,000 0,297 0,478 0,441 0,386 0,158 0,377 0,095 0,399 0,097 0,111 0,092 0,250 0,238 0,271 0,439 0,635 0,467 0,943 0,989

Pearson r -0,224 0,267 0,029 0,124 0,139 ,680(**) ,632(**) 0,190 -0,130 0,141 0,159 0,256 0,162 0,301 0,154 0,299 0,287 0,303 0,210 0,215 0,201 -0,142 0,087 0,133 -0,013 -0,002

Sig(2t) 0,219 0,139 0,873 0,499 0,448 0,000 0,000 0,297 0,478 0,441 0,386 0,158 0,377 0,095 0,399 0,097 0,111 0,092 0,250 0,238 0,271 0,439 0,635 0,467 0,943 0,989

Pearson r 0,257 -0,285 -0,108 0,236 -0,213 -0,131 -0,003 0,259 0,048 -0,326 -0,313 -0,199 -0,210 -0,270 -0,121 -0,237 -0,274 -0,281 0,222 0,122 0,021 -0,160 0,159 0,057 0,334

Sig(2t) 0,155 0,114 0,557 0,193 0,242 0,476 0,985 0,153 0,793 0,069 0,081 0,275 0,250 0,134 0,509 0,191 0,128 0,120 0,222 0,507 0,911 0,381 0,385 0,756 0,062

Pearson r 0,183 0,138 -0,189 0,238 0,175 0,086 0,004 -0,026 0,029 0,072 -0,058 0,060 0,012 0,036 0,331 0,165 0,093 0,171 0,272 0,317 0,009 0,074 0,135 -0,136 0,203

Sig(2t) 0,315 0,450 0,300 0,190 0,339 0,639 0,982 0,887 0,875 0,696 0,754 0,743 0,947 0,846 0,064 0,368 0,611 0,349 0,131 0,078 0,961 0,688 0,461 0,459 0,265

Pearson r -0,217 0,272 -0,071 0,119 -0,073 ,830(**) 0,310 -0,307 0,064 0,159 0,304 0,169 0,310 0,106 0,219 0,267 0,307 0,325 0,288 0,035 -0,035 0,197 0,144 0,002 0,081

Sig(2t) 0,233 0,132 0,701 0,516 0,692 0,000 0,084 0,087 0,726 0,383 0,091 0,355 0,084 0,563 0,228 0,139 0,087 0,070 0,110 0,849 0,848 0,280 0,431 0,990 0,659

Pearson r -0,037 -0,338 0,007 0,035 ,358(*) -0,034 -0,178 0,233 0,140 -0,180 -,393(*) -,453(**) -0,327 -,360(*) -0,178 -0,202 -0,271 -,437(*) 0,065 0,167 -0,014 -0,143 0,010 -0,165 0,104

Sig(2t) 0,840 0,059 0,968 0,849 0,044 0,854 0,330 0,200 0,445 0,323 0,026 0,009 0,067 0,043 0,329 0,266 0,133 0,012 0,724 0,360 0,938 0,435 0,957 0,366 0,572

Pearson r -,416(*) 0,128 -,398(*) -,413(*) -0,013 -0,034 -0,158 -0,206 0,055 0,217 0,320 0,104 0,175 0,143 0,004 0,077 0,036 -0,011 -,471(**) -0,246 -0,221 -0,020 -0,317 -0,058 -0,334

Sig(2t) 0,018 0,484 0,024 0,019 0,944 0,854 0,389 0,258 0,764 0,233 0,074 0,570 0,339 0,436 0,984 0,677 0,846 0,952 0,006 0,174 0,225 0,913 0,078 0,751 0,062

EQ: personal Pearson r -0,281 ,353(*) -0,132 0,091 0,082 ,758(**) ,372(*) -,536(**) -0,061 0,230 0,323 0,255 ,445(*) 0,163 0,312 0,335 ,378(*) 0,336 0,278 -0,019 -0,030 0,220 0,036 0,115 -0,187

Sig(2t) 0,120 0,048 0,472 0,621 0,655 0,000 0,036 0,002 0,742 0,205 0,071 0,159 0,011 0,374 0,082 0,061 0,033 0,060 0,124 0,920 0,871 0,227 0,843 0,532 0,305

EQ: social Pearson r -0,310 0,160 -0,010 0,134 0,002 ,681(**) ,402(*) -,515(**) -0,013 0,044 0,250 0,064 0,246 0,004 0,170 0,125 0,161 0,269 0,345 -0,041 0,035 ,447(*) 0,111 0,083 -0,215

Sig(2t) 0,084 0,382 0,957 0,466 0,992 0,000 0,023 0,003 0,943 0,810 0,168 0,728 0,175 0,983 0,353 0,495 0,379 0,136 0,054 0,823 0,850 0,010 0,546 0,650 0,237

Pearson r -,396(*) 0,241 0,017 0,057 -0,087 ,799(**) 0,295 -,397(*) -0,003 0,064 0,257 0,078 0,258 0,101 0,161 0,305 0,299 0,317 0,287 -0,049 -0,078 0,243 0,115 -0,053 -0,049

Sig(2t) 0,025 0,185 0,925 0,759 0,635 0,000 0,101 0,025 0,986 0,728 0,156 0,673 0,154 0,582 0,378 0,090 0,097 0,077 0,111 0,791 0,671 0,181 0,532 0,773 0,789

Pearson r -,580(**) 0,122 0,019 -0,161 -0,019 ,662(**) 0,128 -0,248 -0,085 -0,022 0,091 -0,061 0,175 0,027 -0,024 0,254 0,267 0,135 0,040 -0,233 -0,147 -0,066 -0,085 -0,061 -0,110

Sig(2t) 0,000 0,505 0,917 0,379 0,917 0,000 0,484 0,170 0,642 0,904 0,622 0,738 0,339 0,885 0,896 0,160 0,139 0,461 0,829 0,200 0,422 0,718 0,643 0,740 0,550

Pearson r 0,163 -0,286 -,493(**) ,573(**) -0,040 -0,303 -0,340 0,079 -0,107 -,400(*) -,419(*) -0,207 -0,155 -0,203 -0,051 -0,307 -0,247 -0,190 ,392(*) ,521(**) ,693(**) ,398(*) 0,287 ,462(**) -0,156

Sig(2t) 0,373 0,113 0,004 0,001 0,829 0,092 0,057 0,666 0,558 0,023 0,017 0,257 0,396 0,266 0,780 0,088 0,173 0,297 0,026 0,002 0,000 0,024 0,111 0,008 0,395

Pearson r -0,277 -0,167 -0,110 0,271 0,019 ,491(**) ,383(*) -0,148 0,150 -0,157 -0,138 -0,161 -0,012 -0,174 0,029 -0,155 -0,259 -0,160 0,252 0,189 0,323 ,493(**) 0,233 0,129 -0,141

Sig(2t) 0,125 0,361 0,550 0,134 0,919 0,004 0,031 0,419 0,413 0,391 0,451 0,378 0,947 0,340 0,875 0,398 0,152 0,381 0,164 0,301 0,072 0,004 0,200 0,483 0,443

Pearson r -0,325 ,390(*) -0,022 0,234 -0,025 ,423(*) ,590(**) -,457(**) -0,208 0,114 0,338 0,287 ,420(*) 0,327 ,383(*) ,439(*) ,406(*) 0,299 0,160 0,162 0,222 0,139 0,171 0,295 -0,046

Sig(2t) 0,070 0,027 0,903 0,197 0,892 0,016 0,000 0,009 0,253 0,534 0,059 0,112 0,017 0,068 0,031 0,012 0,021 0,096 0,382 0,374 0,222 0,448 0,348 0,101 0,804

Hemispheres: 

left
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Self-esteem: 
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truth
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right
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Values: beauty

Values: love

Values: 
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Pearson r -0,139 0,163 -0,180 0,169 -0,036 -0,126 0,145 -,438(*) -0,186 0,100 0,012 0,160 0,319 0,159 0,337 0,080 -0,056 0,031 0,022 0,147 ,350(*) ,361(*) 0,020 0,289 -,362(*)

Sig(2t) 0,449 0,374 0,324 0,355 0,846 0,491 0,427 0,012 0,307 0,587 0,950 0,383 0,075 0,386 0,059 0,664 0,761 0,865 0,906 0,422 0,050 0,043 0,916 0,109 0,042

Pearson r -0,080 0,035 0,155 -0,025 -0,062 -0,239 -0,143 -0,119 -0,200 0,187 0,024 0,019 0,080 -0,106 0,030 0,018 -0,005 0,001 -0,252 0,017 0,028 -0,058 -0,029 0,250 -0,222

Sig(2t) 0,664 0,848 0,396 0,892 0,735 0,187 0,434 0,517 0,274 0,307 0,897 0,919 0,664 0,563 0,872 0,923 0,980 0,995 0,164 0,925 0,877 0,754 0,877 0,167 0,221

Pearson r 0,009 -0,284 0,118 0,163 -0,164 0,058 -0,061 0,052 ,367(*) -0,167 -0,190 -0,211 -0,125 -0,220 -0,112 -,389(*) -,420(*) -0,246 0,081 0,137 ,350(*) 0,331 0,031 0,008 0,064

Sig(2t) 0,962 0,115 0,521 0,373 0,369 0,753 0,741 0,777 0,039 0,361 0,297 0,246 0,497 0,225 0,542 0,028 0,017 0,175 0,660 0,455 0,050 0,064 0,868 0,964 0,729

Pearson r -0,069 0,114 -0,297 ,377(*) 0,107 ,488(**) ,503(**) -0,111 0,178 -0,170 0,118 0,113 0,233 0,135 0,257 0,117 0,156 0,090 ,380(*) 0,267 0,321 0,268 0,134 0,314 0,132

Sig(2t) 0,709 0,533 0,099 0,034 0,559 0,005 0,003 0,546 0,329 0,353 0,520 0,539 0,199 0,460 0,155 0,523 0,394 0,622 0,032 0,140 0,074 0,138 0,465 0,080 0,472

Pearson r -0,227 0,139 -0,322 ,444(*) -0,051 ,547(**) ,715(**) -,522(**) -0,270 -0,108 0,099 0,038 0,327 0,039 0,221 0,127 0,214 0,182 ,386(*) 0,246 ,372(*) ,468(**) 0,296 ,561(**) -0,214

Sig(2t) 0,211 0,448 0,072 0,011 0,780 0,001 0,000 0,002 0,135 0,557 0,590 0,835 0,068 0,831 0,225 0,488 0,239 0,320 0,029 0,174 0,036 0,007 0,100 0,001 0,240

Pearson r -0,213 0,004 -0,164 0,258 0,062 0,010 0,049 -0,281 -0,168 0,070 -0,142 -0,062 0,118 -0,098 0,111 -0,036 0,042 -0,099 0,156 0,199 0,321 0,180 0,225 0,258 -0,265

Sig(2t) 0,241 0,984 0,369 0,154 0,738 0,957 0,788 0,119 0,359 0,705 0,437 0,736 0,520 0,595 0,544 0,843 0,822 0,590 0,394 0,275 0,073 0,325 0,216 0,153 0,143

Pearson r 0,258 0,040 -0,069 0,156 0,063 -0,086 0,095 -,357(*) -0,253 0,004 -0,035 0,046 0,225 -0,034 0,073 -0,053 0,000 0,061 -0,039 -0,027 0,143 0,269 0,056 ,396(*) 0,055

Sig(2t) 0,154 0,829 0,707 0,393 0,732 0,641 0,607 0,045 0,162 0,984 0,848 0,803 0,216 0,853 0,689 0,775 0,998 0,740 0,832 0,882 0,436 0,136 0,761 0,025 0,763

Pearson r 0,033 0,276 -0,162 ,375(*) 0,077 0,294 ,381(*) -0,310 -0,226 -0,144 0,117 0,099 ,350(*) 0,176 0,345 ,355(*) 0,342 0,255 0,297 0,256 0,208 0,253 0,277 0,334 0,097

Sig(2t) 0,858 0,126 0,376 0,035 0,674 0,102 0,031 0,084 0,215 0,431 0,525 0,590 0,050 0,336 0,053 0,046 0,056 0,159 0,099 0,157 0,254 0,162 0,125 0,061 0,597

Pearson r 0,111 -0,092 -,442(*) 0,184 -0,319 -0,214 -0,144 -0,178 -0,128 -0,081 0,071 0,068 0,062 -0,059 -0,097 -0,258 -0,109 -0,061 0,047 -0,037 ,451(**) 0,320 -0,087 ,434(*) -0,106

Sig(2t) 0,546 0,615 0,011 0,314 0,075 0,239 0,432 0,330 0,484 0,658 0,698 0,713 0,735 0,747 0,598 0,155 0,553 0,742 0,797 0,840 0,009 0,074 0,637 0,013 0,565

Pearson r -0,212 0,221 -0,059 0,118 0,242 ,440(*) ,435(*) -0,238 0,111 0,033 0,117 0,073 0,289 0,166 ,360(*) 0,273 0,196 0,100 0,216 0,115 0,068 0,311 0,050 0,018 -0,233

Sig(2t) 0,245 0,224 0,748 0,518 0,182 0,012 0,013 0,189 0,545 0,859 0,523 0,693 0,108 0,365 0,043 0,130 0,283 0,585 0,235 0,531 0,712 0,084 0,786 0,924 0,200

Pearson r 0,053 0,051 -,413(*) 0,234 0,288 0,338 0,280 -0,314 -0,024 -0,034 -0,073 -0,060 0,024 -0,074 0,253 0,103 0,016 -0,035 0,327 0,224 0,125 0,139 0,077 0,121 -0,135

Sig(2t) 0,773 0,782 0,019 0,197 0,109 0,058 0,120 0,080 0,897 0,851 0,693 0,743 0,895 0,686 0,162 0,575 0,929 0,848 0,068 0,219 0,494 0,447 0,674 0,510 0,460

Pearson r -0,073 -0,158 -0,340 ,452(**) ,374(*) 0,312 ,509(**) -0,325 -0,085 -,403(*) -0,052 -0,241 -0,028 -0,247 0,017 -0,130 -0,060 -0,061 ,530(**) 0,201 0,314 ,526(**) 0,246 0,280 -0,070

Sig(2t) 0,690 0,388 0,057 0,009 0,035 0,082 0,003 0,069 0,645 0,022 0,778 0,184 0,881 0,173 0,928 0,478 0,746 0,739 0,002 0,270 0,081 0,002 0,175 0,121 0,702

Pearson r 0,191 -0,120 -0,159 ,448(*) -0,229 -0,065 -0,061 -0,020 -0,016 -0,240 -0,305 -0,124 -0,079 -0,100 -0,002 -0,154 0,002 0,097 0,348 ,378(*) ,351(*) ,555(**) ,487(**) 0,248 -0,160

Sig(2t) 0,294 0,512 0,383 0,010 0,207 0,724 0,739 0,915 0,929 0,186 0,090 0,500 0,667 0,584 0,991 0,400 0,992 0,597 0,051 0,033 0,049 0,001 0,005 0,172 0,382

Pearson r 0,264 0,180 -0,166 ,599(**) 0,169 -0,079 -0,039 -0,109 -0,024 -0,077 -0,018 0,055 0,102 0,070 ,376(*) 0,191 0,111 0,307 ,351(*) ,556(**) ,485(**) ,573(**) ,398(*) ,428(*) -0,015

Sig(2t) 0,144 0,325 0,364 0,000 0,357 0,669 0,831 0,553 0,896 0,675 0,924 0,764 0,578 0,703 0,034 0,294 0,545 0,088 0,049 0,001 0,005 0,001 0,024 0,014 0,934

Pearson r -0,147 0,021 -0,333 0,176 0,238 ,459(**) ,599(**) -,367(*) -0,018 -0,022 0,005 -0,020 0,178 -0,001 0,118 -0,002 -0,003 -0,014 0,236 -0,005 0,104 0,290 0,167 0,059 0,055

Sig(2t) 0,422 0,908 0,062 0,334 0,190 0,008 0,000 0,039 0,921 0,904 0,979 0,912 0,331 0,994 0,520 0,990 0,987 0,941 0,193 0,977 0,571 0,108 0,361 0,748 0,765

Pearson r 0,147 -0,041 -0,204 0,196 -0,102 -,501(**) -,395(*) -0,115 -0,250 -0,076 -0,135 -0,052 0,075 -0,040 0,075 -0,057 -0,058 -0,099 -0,120 0,110 0,279 0,118 0,186 ,411(*) -0,198

Sig(2t) 0,422 0,823 0,263 0,282 0,578 0,004 0,025 0,532 0,167 0,681 0,463 0,779 0,682 0,828 0,682 0,758 0,754 0,591 0,513 0,548 0,122 0,521 0,307 0,020 0,278

Pearson r 0,147 -,487(**) 0,272 0,059 0,006 -0,242 -,393(*) -0,346 ,562(**) -,430(*) -,428(*) -,419(*) -,627(**) -0,271 -,455(**) -,384(*) -,396(*) -0,206 0,035 0,120 -0,082 -0,033 0,308 -0,281 ,352(*)

Sig(2t) 0,422 0,005 0,132 0,747 0,976 0,182 0,026 0,052 0,001 0,014 0,015 0,017 0,000 0,133 0,009 0,030 0,025 0,259 0,849 0,514 0,656 0,856 0,086 0,119 0,048

Pearson r 0,322 -0,038 0,147 -,387(*) -0,092 -0,289 -,559(**) -,639(**) 0,244 0,125 0,043 0,158 -0,165 0,121 -0,180 -0,089 -0,059 -0,085 -0,325 -0,222 -,426(*) -,547(**) -0,213 -,413(*) 0,330

Sig(2t) 0,072 0,836 0,421 0,029 0,617 0,109 0,001 0,000 0,179 0,496 0,816 0,389 0,367 0,508 0,325 0,628 0,747 0,643 0,070 0,221 0,015 0,001 0,242 0,019 0,065

Pearson r 0,151 -0,336 0,170 0,274 0,269 -0,178 -0,249 -0,035 0,110 -,485(**) -,358(*) -0,330 -,352(*) -0,306 -0,229 -0,248 -0,275 -0,020 0,063 ,369(*) 0,000 0,093 0,310 0,068 0,288

Sig(2t) 0,409 0,060 0,352 0,129 0,137 0,329 0,169 0,848 0,550 0,005 0,044 0,065 0,048 0,088 0,207 0,172 0,128 0,912 0,733 0,037 1,000 0,611 0,084 0,710 0,110

Pearson r 0,330 -,473(**) 0,058 0,167 0,169 0,018 -0,200 -0,179 0,315 -,470(**) -,470(**) -,499(**) -,578(**) -,410(*) -0,346 -0,323 -,402(*) -0,188 0,146 0,207 -0,116 -0,044 ,420(*) -0,216 ,466(**)

Sig(2t) 0,065 0,006 0,752 0,362 0,354 0,924 0,273 0,328 0,079 0,007 0,007 0,004 0,001 0,020 0,053 0,071 0,023 0,303 0,425 0,256 0,529 0,813 0,017 0,236 0,007

Pearson r 0,098 -0,302 -0,028 -0,276 -0,212 -0,199 -0,242 -0,224 0,282 0,054 -0,124 -0,073 -0,183 -0,084 -0,284 -0,347 -,440(*) -,502(**) -0,274 -0,349 0,015 -0,327 -0,242 -0,122 0,217Motives: 

security

Motives: 

recognition

Values: 

conscientious

Values: equity

Values: courage

Values: 

sincerety

Values: 

responsible

Values: 

solidarity

Values: 

perseverence

Motives: 

autonomy

Motives: 

prospect

Motives: 

influence

Values: 

selfdenial

Values: 

spirituality

Values: fairness

Values: mercy

Values: 

gratitude

Values: 

integrity

Values: 

kindness

Values: 

modesty

Values: 

prudence
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age

Total 

duration 

of the 

test

Total 

truth 

value

RIASEC: 

total

Commu

nication: 

total 

score

Self-

esteem: 

total

EQ: total 

score

Values: 

total 

score

Motives: 

total 

score

Decisive

ness: 

total 

score

RIASEC: 

duration

Hemisp

heres: 

duration

Locus of 

Control: 

duration

Commu

nication: 

duration

Self-

esteem: 

duration

EQ: 

duration

Values: 

duration

Motives: 

duration

Decisive

ness: 

duration

RIASEC: 

realistic

RIASEC: 

investig

ative

RIASEC: 

artistic

RIASEC: 

social

RIASEC: 

enterpri

sing

RIASEC: 

conventi

onal

RIASEC: 

truth 

score 

Total duration 

of the test

Sig(2t) 0,592 0,093 0,879 0,126 0,243 0,275 0,182 0,218 0,118 0,769 0,500 0,692 0,316 0,649 0,115 0,052 0,012 0,003 0,130 0,050 0,935 0,068 0,183 0,506 0,233

Pearson r 0,043 -0,317 0,149 0,136 0,188 -0,210 -0,226 -0,121 0,039 -,389(*) -0,289 -0,302 -0,249 -0,210 -0,286 -0,256 -0,220 -0,132 0,048 0,113 0,124 -0,115 0,076 0,057 ,357(*)

Sig(2t) 0,816 0,077 0,415 0,459 0,304 0,248 0,213 0,508 0,834 0,028 0,109 0,093 0,169 0,248 0,112 0,158 0,227 0,473 0,794 0,539 0,499 0,530 0,679 0,756 0,045

Pearson r -0,136 0,126 -0,269 -0,036 0,178 0,015 -0,332 ,411(*) 0,190 0,042 0,049 0,040 0,186 0,073 0,172 0,061 0,146 -0,262 -0,036 -,395(*) -0,255 0,032 -0,338 0,039

Sig(2t) 0,458 0,492 0,136 0,846 0,330 0,936 0,064 0,019 0,298 0,820 0,788 0,828 0,309 0,692 0,347 0,740 0,424 0,147 0,846 0,025 0,160 0,863 0,059 0,832

Pearson r -0,296 -,408(*) ,515(**) -0,134 0,057 0,274 0,244 -0,082 0,346 -0,249 -0,238 -,389(*) -,392(*) -0,320 -,411(*) -0,338 -0,333 -0,339 -0,126 -0,157 -0,097 -0,071 -0,039 -0,189 0,323

Sig(2t) 0,100 0,020 0,003 0,466 0,755 0,129 0,178 0,657 0,052 0,170 0,189 0,028 0,027 0,075 0,020 0,059 0,063 0,057 0,491 0,390 0,598 0,698 0,831 0,299 0,072

Pearson r -0,087 ,451(**) 0,141 -0,153 0,199 0,266 0,283 0,091 -0,096 ,359(*) ,367(*) ,551(**) ,427(*) ,396(*) ,389(*) ,355(*) ,350(*) ,381(*) -0,018 -0,119 -0,114 -0,143 -0,207 -0,276 0,172

Sig(2t) 0,634 0,010 0,440 0,402 0,276 0,142 0,117 0,619 0,602 0,043 0,039 0,001 0,015 0,025 0,028 0,046 0,049 0,032 0,921 0,517 0,536 0,434 0,255 0,126 0,347

Pearson r 0,340 -0,240 0,182 -0,263 -0,169 -0,199 -,471(**) -0,238 ,503(**) 0,008 -0,137 -0,019 -0,208 0,030 -0,163 -0,319 -,441(*) -0,337 -0,289 -0,185 -0,169 -0,135 -0,098 -,363(*) 0,300

Sig(2t) 0,057 0,185 0,318 0,146 0,355 0,275 0,007 0,189 0,003 0,964 0,456 0,916 0,253 0,870 0,372 0,075 0,012 0,059 0,108 0,312 0,355 0,461 0,594 0,041 0,095

Motives: 

security

Motives: salary

Motives: 

traditions

Decisiveness: 

mandatory

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Decisiveness: 

emotional

Decisiveness: 

optional

,3 - 0,49: Low correlation

,5 - 0,69: Medium correlation

,7 - 0,79: High correlation

,8 - 0,99: Very high correlation

N/A
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Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

EQ: duration

Values: 

duration

Motives: 

duration

RIASEC: 

realistic

Communication

: duration

Locus of 

Control: 

duration

Total truth 

value

RIASEC: total

Communication

: total score

Motives: total 

score

Decisiveness: 

total score

Decisiveness: 

duration

RIASEC: 

investigative

RIASEC: artistic

Self-esteem: 

duration

Hemispheres: 

duration

Self-esteem: 

total

 

Total duration 

of the test

RIASEC: 

duration

Values: total 

score

EQ: total score

Hemisp

heres: 

right

Hemisp

heres: 

left

Locus of 

Control: 

external

Locus of 

Control: 

internal

Commu

nication: 

attitude

Commu

nication: 

responsi

veness

Selft-

esteem: 

self

Self-

esteem: 

environ

ment

Self-

esteem: 

truth

EQ: 

personal

EQ: 

social

EQ: 

stability

EQ: 

coolnes

s

Values: 

beauty

Values: 

love

Values: 

teamwor

k

Values: 

fairness

Values: 

mercy

Values: 

gratitud

e

Values: 

persever

ence

Values: 

integrity

Values: 

kindnes

s

Values: 

modesty

Values: 

prudenc

e

Values: 

spirituali

ty

Values: 

courage
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Pearson r

 

Total duration 

of the test

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

EQ: personal Pearson r

Sig(2t)

EQ: social Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Hemispheres: 

left

EQ: coolness

Self-esteem: 

environment

Self-esteem: 

truth

Locus of 

Control: 

internal

Communication

: attitude

Communication

: 

responsiveness

Selft-esteem: 

self

Hemispheres: 

right

EQ: stability

Values: beauty

Values: love

Values: 

teamwork

Locus of 

Control: 

external

RIASEC: artistic

RIASEC: social

RIASEC: 

enterprising

RIASEC: 

conventional

RIASEC: truth 

score

Hemisp

heres: 

right

Hemisp

heres: 

left

Locus of 

Control: 

external

Locus of 

Control: 

internal

Commu

nication: 

attitude

Commu

nication: 

responsi

veness

Selft-

esteem: 

self

Self-

esteem: 

environ

ment

Self-

esteem: 

truth

EQ: 

personal

EQ: 

social

EQ: 

stability

EQ: 

coolnes

s

Values: 

beauty

Values: 

love

Values: 

teamwor

k

Values: 

fairness

Values: 

mercy

Values: 

gratitud

e

Values: 

persever

ence

Values: 

integrity

Values: 

kindnes

s

Values: 

modesty

Values: 

prudenc

e

Values: 

spirituali

ty

Values: 

courage

0,233 -0,233

0,199 0,199

-0,233 0,233

0,199 0,199

0,021 -0,021 0,080 -0,080

0,907 0,907 0,662 0,662

-0,150 0,150 -0,302 0,302 0,236

0,414 0,414 0,093 0,093 0,194

-0,256 0,256 -,699(**) ,699(**) -0,219 0,113

0,157 0,157 0,000 0,000 0,228 0,539

0,085 -0,085 -0,011 0,011 0,161 0,348 -0,089

0,643 0,643 0,954 0,954 0,378 0,051 0,628

0,301 -0,301 0,010 -0,010 -0,317 -,368(*) -0,148 -0,176

0,094 0,094 0,956 0,956 0,078 0,038 0,418 0,336

-,450(**) ,450(**) -,697(**) ,697(**) -0,051 0,162 ,827(**) -0,110 -0,023

0,010 0,010 0,000 0,000 0,783 0,375 0,000 0,551 0,901

-0,242 0,242 -,542(**) ,542(**) -0,146 0,127 ,731(**) -0,165 0,159 ,833(**)

0,182 0,182 0,001 0,001 0,427 0,487 0,000 0,368 0,383 0,000

-0,210 0,210 -,617(**) ,617(**) -0,189 0,013 ,819(**) -0,031 0,061 ,816(**) ,818(**)

0,248 0,248 0,000 0,000 0,301 0,943 0,000 0,867 0,741 0,000 0,000

-0,158 0,158 -,410(*) ,410(*) -0,113 0,020 ,596(**) 0,170 0,042 ,635(**) ,524(**) ,754(**)

0,388 0,388 0,020 0,020 0,536 0,912 0,000 0,352 0,818 0,000 0,002 0,000

-0,012 0,012 0,208 -0,208 0,012 -0,064 -0,242 0,023 -0,336 -0,279 -0,220 -0,322 -,394(*)

0,949 0,949 0,252 0,252 0,947 0,729 0,182 0,901 0,060 0,122 0,227 0,072 0,026

0,002 -0,002 -0,192 0,192 -0,098 0,112 ,404(*) 0,256 -0,032 ,351(*) ,465(**) ,378(*) 0,182 0,318

0,990 0,990 0,291 0,291 0,595 0,541 0,022 0,156 0,862 0,049 0,007 0,033 0,318 0,077

-0,207 0,207 -,489(**) ,489(**) -0,101 0,024 ,488(**) -0,194 0,127 ,524(**) ,478(**) ,585(**) ,498(**) -0,051 0,114

0,256 0,256 0,004 0,004 0,583 0,895 0,005 0,287 0,487 0,002 0,006 0,000 0,004 0,783 0,535
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Pearson r

 

Total duration 

of the test

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson r

Sig(2t)

Pearson rMotives: 

security

Motives: 

recognition

Values: 

conscientious

Values: equity

Values: courage

Values: 

sincerety

Values: 

responsible

Values: 

solidarity

Values: 

perseverence

Motives: 

autonomy

Motives: 

prospect

Motives: 

influence

Values: 

selfdenial

Values: 

spirituality

Values: fairness

Values: mercy

Values: 

gratitude

Values: 

integrity

Values: 

kindness

Values: 

modesty

Values: 

prudence

Hemisp

heres: 

right

Hemisp

heres: 

left

Locus of 

Control: 

external

Locus of 

Control: 

internal

Commu

nication: 

attitude

Commu

nication: 

responsi

veness

Selft-

esteem: 

self

Self-

esteem: 

environ

ment

Self-

esteem: 

truth

EQ: 

personal

EQ: 

social

EQ: 

stability

EQ: 

coolnes

s

Values: 

beauty

Values: 

love

Values: 

teamwor

k

Values: 

fairness

Values: 

mercy

Values: 

gratitud

e

Values: 

persever

ence

Values: 

integrity

Values: 

kindnes

s

Values: 

modesty

Values: 

prudenc

e

Values: 

spirituali

ty

Values: 

courage

-0,099 0,099 -0,042 0,042 -0,070 -0,063 -0,029 -0,320 0,133 0,154 0,241 0,128 -0,008 0,275 0,290 0,287

0,591 0,591 0,818 0,818 0,702 0,733 0,875 0,074 0,468 0,401 0,183 0,486 0,967 0,127 0,108 0,111

-0,147 0,147 0,127 -0,127 0,053 -0,144 -,354(*) 0,119 0,299 -0,118 -0,111 -0,240 -0,084 0,006 -0,067 0,156 0,298

0,423 0,423 0,487 0,487 0,774 0,433 0,047 0,518 0,096 0,521 0,545 0,185 0,646 0,972 0,714 0,392 0,097

0,025 -0,025 0,186 -0,186 -0,094 -0,165 0,002 0,103 0,095 -0,082 0,095 0,043 -0,238 ,404(*) ,489(**) -0,238 0,205 -0,168

0,891 0,891 0,307 0,307 0,609 0,368 0,992 0,576 0,607 0,657 0,604 0,815 0,189 0,022 0,004 0,190 0,261 0,359

-0,256 0,256 -,615(**) ,615(**) 0,101 0,078 ,592(**) -0,051 -0,314 ,522(**) ,370(*) ,543(**) ,351(*) 0,166 0,288 ,514(**) 0,057 -0,266 0,053

0,158 0,158 0,000 0,000 0,583 0,671 0,000 0,782 0,080 0,002 0,037 0,001 0,049 0,364 0,110 0,003 0,755 0,141 0,772

-0,260 0,260 -,465(**) ,465(**) -0,025 -0,088 ,669(**) -0,218 -0,087 ,702(**) ,636(**) ,651(**) ,538(**) 0,153 ,403(*) ,682(**) ,439(*) 0,035 0,020 ,636(**)

0,151 0,151 0,007 0,007 0,893 0,632 0,000 0,230 0,636 0,000 0,000 0,000 0,001 0,405 0,022 0,000 0,012 0,848 0,913 0,000

0,185 -0,185 -0,003 0,003 0,073 0,017 0,027 -0,037 -0,013 0,097 0,122 -0,050 -0,016 0,226 0,333 0,099 ,497(**) ,388(*) 0,090 -0,107 ,358(*)

0,311 0,311 0,988 0,988 0,690 0,924 0,885 0,843 0,942 0,598 0,507 0,787 0,931 0,214 0,063 0,588 0,004 0,028 0,625 0,558 0,044

-0,106 0,106 0,125 -0,125 0,203 -0,114 0,063 -,387(*) 0,027 0,144 0,118 -0,001 0,037 0,004 -0,097 0,148 ,460(**) 0,182 -0,039 0,014 ,495(**) ,381(*)

0,565 0,565 0,494 0,494 0,264 0,536 0,731 0,029 0,884 0,433 0,521 0,997 0,840 0,982 0,599 0,418 0,008 0,320 0,831 0,941 0,004 0,031

-0,121 0,121 -0,273 0,273 0,073 0,031 ,410(*) -0,183 -0,170 0,342 0,189 ,398(*) ,406(*) 0,035 0,016 ,537(**) 0,223 -0,197 -0,094 ,456(**) ,638(**) 0,170 ,505(**)

0,510 0,510 0,131 0,131 0,692 0,865 0,020 0,315 0,353 0,055 0,300 0,024 0,021 0,847 0,931 0,002 0,219 0,281 0,610 0,009 0,000 0,352 0,003

-0,129 0,129 0,202 -0,202 -0,175 -0,288 -0,011 -,379(*) -0,215 -0,052 -0,065 -0,173 -0,245 ,500(**) 0,191 -0,178 0,224 -0,075 0,322 0,237 0,243 0,078 0,279 0,015

0,483 0,483 0,266 0,266 0,338 0,110 0,953 0,033 0,237 0,776 0,724 0,345 0,177 0,004 0,295 0,330 0,218 0,682 0,073 0,192 0,181 0,673 0,122 0,934

-0,081 0,081 -0,286 0,286 -0,012 0,349 0,332 0,287 0,000 ,380(*) ,482(**) ,384(*) 0,327 0,009 ,561(**) 0,257 0,132 0,039 0,110 0,308 0,329 0,237 -0,115 0,074 -0,188

0,658 0,658 0,112 0,112 0,949 0,051 0,063 0,111 0,998 0,032 0,005 0,030 0,068 0,961 0,001 0,155 0,471 0,830 0,549 0,087 0,066 0,191 0,530 0,688 0,304

-0,314 0,314 -0,169 0,169 0,052 0,303 0,270 0,346 -,352(*) 0,305 0,213 0,249 0,220 -0,079 0,151 0,272 0,129 0,066 -0,080 0,270 0,248 0,004 -0,094 0,204 -0,221 0,311

0,080 0,080 0,354 0,354 0,776 0,092 0,135 0,052 0,048 0,090 0,242 0,169 0,225 0,666 0,409 0,132 0,481 0,719 0,663 0,135 0,171 0,985 0,609 0,262 0,223 0,083

-0,155 0,155 -,369(*) ,369(*) 0,225 0,346 0,337 0,041 -0,139 ,479(**) ,583(**) ,465(**) 0,303 0,113 ,428(*) 0,256 0,210 -0,188 0,189 ,491(**) ,520(**) 0,097 0,152 0,324 0,246 ,403(*)

0,396 0,396 0,037 0,037 0,215 0,052 0,059 0,822 0,448 0,006 0,000 0,007 0,092 0,539 0,015 0,157 0,250 0,302 0,301 0,004 0,002 0,599 0,407 0,070 0,175 0,022

0,019 -0,019 0,060 -0,060 -0,241 -0,112 0,028 -0,167 -0,090 0,003 0,147 -0,033 -0,294 ,537(**) 0,348 -0,138 0,281 -0,019 ,447(*) -0,051 0,213 ,462(**) 0,176 0,009 0,252 0,165

0,917 0,917 0,746 0,746 0,183 0,540 0,881 0,360 0,624 0,985 0,423 0,859 0,102 0,002 0,051 0,453 0,119 0,918 0,010 0,783 0,241 0,008 0,335 0,960 0,165 0,367

-0,147 0,147 -0,026 0,026 0,021 0,244 0,003 -0,111 -0,186 0,045 0,138 -0,052 -0,255 ,438(*) 0,286 0,227 ,463(**) 0,215 0,202 0,103 0,238 0,236 0,164 0,188 0,121 0,334

0,423 0,423 0,889 0,889 0,908 0,179 0,987 0,545 0,309 0,809 0,452 0,777 0,158 0,012 0,113 0,212 0,008 0,238 0,267 0,574 0,189 0,194 0,371 0,302 0,510 0,062

-0,323 0,323 -,481(**) ,481(**) -0,021 ,356(*) ,557(**) -0,074 -0,271 ,563(**) ,562(**) ,576(**) ,434(*) -0,025 ,399(*) ,408(*) ,403(*) -0,227 0,150 ,477(**) ,609(**) 0,274 0,279 ,405(*) 0,185 0,347

0,071 0,071 0,005 0,005 0,909 0,045 0,001 0,686 0,134 0,001 0,001 0,001 0,013 0,893 0,024 0,020 0,022 0,213 0,413 0,006 0,000 0,129 0,121 0,021 0,310 0,051

0,042 -0,042 ,353(*) -,353(*) 0,095 -0,254 -,426(*) -0,201 -0,017 -0,305 -,383(*) -,420(*) -0,326 0,323 -0,045 -0,205 ,424(*) ,379(*) 0,151 -0,163 0,077 ,433(*) ,447(*) 0,236 ,422(*) -0,195

0,821 0,821 0,047 0,047 0,606 0,160 0,015 0,270 0,927 0,090 0,030 0,017 0,069 0,071 0,808 0,261 0,016 0,032 0,408 0,374 0,675 0,013 0,010 0,194 0,016 0,285

0,325 -0,325 0,171 -0,171 0,142 -0,044 -0,310 0,206 -0,110 -,476(**) -0,307 -0,273 -0,308 0,147 0,032 -,433(*) -,357(*) -0,143 0,183 -0,119 -,509(**) -0,189 -,473(**) -,413(*) -0,194 -0,046

0,069 0,069 0,350 0,350 0,437 0,812 0,084 0,257 0,548 0,006 0,088 0,130 0,087 0,422 0,861 0,013 0,045 0,435 0,317 0,517 0,003 0,299 0,006 0,019 0,286 0,804

0,258 -0,258 0,224 -0,224 0,046 -0,124 -0,248 -0,044 -0,131 -,499(**) -,635(**) -,464(**) -,386(*) -0,149 -,463(**) -,551(**) -,529(**) -0,324 -0,180 -0,184 -,581(**) -,374(*) -0,193 -0,269 0,025 -,447(*)

0,153 0,153 0,219 0,219 0,804 0,499 0,171 0,810 0,474 0,004 0,000 0,007 0,029 0,414 0,008 0,001 0,002 0,071 0,325 0,313 0,000 0,035 0,290 0,137 0,894 0,010

-0,081 0,081 -0,091 0,091 0,259 0,214 -0,203 0,094 -0,063 -0,279 -0,248 -0,251 -0,124 0,235 -0,046 -0,081 -0,124 0,057 0,096 0,022 -0,140 -0,241 -0,111 -0,020 -0,060 -0,074

0,660 0,660 0,619 0,619 0,153 0,240 0,265 0,608 0,731 0,122 0,171 0,165 0,501 0,195 0,802 0,658 0,501 0,755 0,603 0,904 0,444 0,184 0,546 0,913 0,746 0,688

0,031 -0,031 0,007 -0,007 0,198 0,137 -0,038 0,315 -,367(*) -0,287 -0,192 -0,116 -0,102 0,022 0,098 -0,311 -0,213 -0,085 0,084 -0,003 -0,249 -0,128 -0,287 -0,222 -0,196 0,046

0,866 0,866 0,969 0,969 0,276 0,455 0,835 0,079 0,039 0,112 0,292 0,529 0,579 0,905 0,594 0,084 0,241 0,645 0,647 0,987 0,169 0,486 0,112 0,221 0,283 0,804

-0,076 0,076 0,202 -0,202 0,124 -,418(*) -0,223 0,103 -0,139 -0,209 -0,293 -0,193 -0,200 0,021 -0,040 -0,183 -0,043 0,097 0,065 0,033 -0,249 -0,106 -0,174 -,359(*) 0,152 -,388(*)
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e
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0,679 0,679 0,269 0,269 0,499 0,017 0,219 0,573 0,449 0,251 0,103 0,289 0,273 0,909 0,826 0,316 0,814 0,597 0,722 0,857 0,169 0,564 0,342 0,043 0,407 0,028

0,156 -0,156 0,103 -0,103 ,361(*) 0,010 -0,216 0,050 -0,097 -0,328 -0,319 -0,255 0,060 0,179 -0,237 -0,051 -0,289 -0,100 -0,087 0,014 -0,087 -0,037 0,113 0,209 -0,059 -0,248

0,394 0,394 0,574 0,574 0,042 0,957 0,235 0,786 0,598 0,067 0,075 0,160 0,746 0,328 0,192 0,781 0,109 0,587 0,637 0,941 0,637 0,840 0,540 0,252 0,749 0,171

0,034 -0,034 -0,130 0,130 -0,060 0,060 0,048 0,262 0,084 -0,003 -0,060 -0,010 0,126 -0,241 0,042 -0,243 -0,219 0,062 0,000 -0,212 -0,286 0,014 -0,340 -0,167 -,473(**) 0,215

0,852 0,852 0,479 0,479 0,745 0,745 0,795 0,147 0,647 0,988 0,744 0,955 0,493 0,183 0,817 0,181 0,228 0,736 0,999 0,245 0,113 0,941 0,057 0,361 0,006 0,237

0,137 -0,137 -0,251 0,251 0,126 -0,044 0,098 0,311 0,271 0,130 0,162 0,251 0,320 -0,273 0,165 0,050 -0,152 0,046 0,268 0,182 -0,026 -0,097 -0,191 -0,117 -0,258 0,064

0,454 0,454 0,166 0,166 0,493 0,811 0,594 0,083 0,134 0,477 0,377 0,165 0,074 0,131 0,367 0,788 0,405 0,801 0,139 0,320 0,887 0,599 0,296 0,525 0,154 0,729

-0,169 0,169 -,402(*) ,402(*) -0,013 ,360(*) ,366(*) -0,183 -0,052 ,349(*) 0,314 0,234 0,134 -0,043 0,036 0,267 -0,024 -0,129 -0,017 0,340 0,125 -0,044 -0,055 0,080 -0,085 ,380(*)

0,356 0,356 0,023 0,023 0,944 0,043 0,040 0,316 0,777 0,050 0,080 0,197 0,464 0,816 0,846 0,140 0,898 0,480 0,924 0,057 0,497 0,809 0,764 0,664 0,643 0,032

0,123 -0,123 0,223 -0,223 -0,066 -0,133 -0,191 0,018 -0,126 -,415(*) -,358(*) -,373(*) -,512(**) 0,101 0,053 -,521(**) -0,157 -0,291 0,334 -0,068 -,486(**) -0,181 -0,220 -0,314 0,096 -0,093

0,501 0,501 0,219 0,219 0,721 0,468 0,294 0,921 0,492 0,018 0,044 0,036 0,003 0,583 0,774 0,002 0,390 0,106 0,062 0,713 0,005 0,320 0,226 0,080 0,600 0,613
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0,255
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0,245 ,684(**) 0,112 0,117
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0,307 0,556 0,794 0,142 0,712 0,953 0,013 0,933

0,121 -0,014 0,102 0,136 0,001 -0,126 ,684(**) 0,183 ,521(**)

0,508 0,941 0,578 0,457 0,995 0,491 0,000 0,315 0,002
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0,940 0,085 0,249 0,079 0,360 0,842 0,274 0,208 0,117 0,458

-,497(**) -0,038 -0,110 -0,206 -0,158 0,016 0,283 0,181 ,513(**) 0,136 -0,018

0,004 0,837 0,547 0,259 0,389 0,932 0,116 0,321 0,003 0,457 0,923

-0,086 -,427(*) 0,042 0,046 -0,298 -0,174 ,446(*) 0,154 0,192 0,314 -0,076 0,103

0,642 0,015 0,818 0,804 0,098 0,342 0,011 0,401 0,293 0,080 0,677 0,575

0,002 0,192 -0,132 -0,134 0,102 -0,230 ,399(*) -0,157 0,248 0,274 0,214 0,173 0,246

0,989 0,294 0,472 0,465 0,578 0,205 0,024 0,391 0,171 0,129 0,240 0,343 0,175

-0,030 0,031 -0,031 0,118 0,163 -0,320 -0,096 0,049 -0,035 -0,227 -0,305 -0,017 0,229 0,056

0,871 0,864 0,865 0,519 0,374 0,075 0,601 0,791 0,851 0,212 0,090 0,925 0,208 0,762

-0,025 -0,345 0,112 0,022 -0,225 -0,015 ,583(**) ,518(**) -0,027 ,374(*) ,424(*) -0,111 0,295 0,133 0,066

0,891 0,053 0,541 0,907 0,216 0,936 0,000 0,002 0,883 0,035 0,016 0,544 0,101 0,469 0,719
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Προσωπικότητα - Ικανότητες - Δεξιότητες 
 
1. Πρόλογος 

 
Η αναφορά που ακολουθεί περιέχει εμπιστευτικά προσωπικά στοιχεία και είναι 
αποτέλεσμα επεξεργασίας των απαντήσεων που έδωσες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 
των τεστ προσωπικότητας - ικανοτήτων - δεξιοτήτων. Η επεξεργασία έχει γίνει 
αυτόματα, μέσω ειδικού έμπειρου συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή που 
αξιοποιεί προχωρημένα μαθηματικά μοντέλα, χωρίς την παραμικρή επέμβαση 
συμβούλου, και, επομένως, είναι απαλλαγμένη από οποιοδήποτε υποκειμενικό 
στοιχείο.  
 
Σο έμπειρο σύστημα σχεδιάστηκε από τον Καθηγητή Πανεπιστημίου Εμμανουήλ 
Γιαννακουδάκη, ο οποίος, για τριάντα και πλέον συναπτά έτη, ασχολείται με τη 
μελέτη και το σχεδιασμό ψυχομετρικών τεστ, ενώ κατά καιρούς έχει συνεργαστεί με 
κορυφαίους επιστήμονες της Χυχομετρίας, συμπεριλαμβανομένου και του John 
Holland.  
 
Όταν κάνουμε λόγο για έμπειρο σύστημα, στην περίπτωση της σειράς των τεστ 
CAPS ΑΡΙΣΟΝ εννοούμε λογισμικό που έχει κωδικοποιημένη την ανθρώπινη 
εμπειρία και που έχει δομηθεί με βάση επαρκή και τεκμηριωμένη γνώση των 
παραγόντων που συνθέτουν την προσωπικότητα ενός ατόμου. Όλη αυτή η γνώση που 
εμπεριέχει η παρούσα συστοιχία στηρίζεται σε στάθμιση που αφορά τον ελληνικό 
πληθυσμό, καθώς και το ελληνικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.  
 
Η μεθοδολογία που υιοθετούμε στηρίζεται σε διεθνώς εδραιωμένα ψυχομετρικά και 
στατιστικά μοντέλα, τα οποία αναλύουν τις ικανότητες του ατόμου (δηλαδή, επίκτητα 
γνωστικά και γνωσιακά χαρακτηριστικά, δεξιότητες, και τάσεις προς συγκεκριμένες 
δραστηριότητες), καθώς επίσης και την προσωπικότητα του ατόμου (δηλαδή, την 
έμφυτη συμπεριφορά και προδιάθεση του ατόμου, εγγενή, σταθερά και διαχρονικά 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και παγιωθεί, 
διαφοροποιώντας το άτομο από τους άλλους γύρω του).  
 
Σα αποτελέσματα της παρούσας αναφοράς, αξιοποιούμενα, στηρίζουν και καθιστούν 
αποτελεσματικότερο το έργο της ανάλυσης της προσωπικότητας, της αξιολόγησης, 
της επιλογής και της διατήρησης προσωπικού, του επαγγελματικού 
προσανατολισμού, της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, της 
συμβουλευτικής καριέρας, και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων γενικότερα, 
εφόσον μέσω αυτών είναι δυνατόν:  
 
α) Να διαπιστωθούν συγκεκριμένοι παράγοντες της προσωπικότητας του ατόμου, 
καθώς και το επίπεδο στο οποίο αυτό τους κατέχει και το διακρίνουν.  
β) Να διαπιστωθούν ικανότητες, δεξιότητες, κλίσεις και ταλέντα που κατέχει ένα 
άτομο, καθώς και το επίπεδο στο οποίο αυτό τα κατέχει.  
γ) Να διαπιστωθεί η δυνατότητα που έχει ένα άτομο να παρουσιάσει τα εξεταζόμενα 
χαρακτηριστικά στο μέλλον.  
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δ) Να καταστεί δυνατή η πρόβλεψη του τρόπου συμπεριφοράς του ατόμου κάτω από 
διάφορες συνθήκες.  
ε) Να διαπιστωθεί η δυνατότητα που έχει το άτομο για εξελικτική πορεία και για 
βελτίωση της προσωπικότητάς του.  
 
 

1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 
Η Χυχομετρία αποτελεί κλάδο της επιστήμης της Χυχολογίας, του οποίου έργο 
είναι η μαθηματική μέτρηση παραγόντων της προσωπικότητας, ψυχικών 
χαρακτηριστικών, συμπεριφοράς, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ατόμου. Ένας 
ορισμός της προσωπικότητας είναι: «Σα σχετικά σταθερά και διαρκή χαρακτηριστικά 
ενός ατόμου που το κάνουν να ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους καθιστώντας το 
μοναδικό, αλλά και που ταυτόχρονα επιτρέπουν τη σύγκρισή του με τους άλλους».  
 
Ψς κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία και την ανάπτυξη του κλάδου της 
Χυχομετρίας λειτούργησε η ανάγκη αξιολόγησης της ανθρώπινης νοημοσύνης, η 
αυτογνωσία, η σωστή λήψη αποφάσεων, η ανάδειξη του ατόμου και η αρμονική του 
ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  
 
Οι επιστήμονες που ασχολούνται με την ψυχομετρία τείνουν να συμφωνήσουν στο 
ότι, για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και έγκυρη ανάλυση 
των παραγόντων της προσωπικότητας, απαιτείται η σύμπραξη σύγχρονων 
επιστημονικών κλάδων, οι κυριότεροι των οποίων είναι οι εξής: α) Χυχολογία, β) 
Πληροφορική-Λογισμικό, γ) Σεχνητή Νοημοσύνη, δ) τατιστική.  
 
Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου πραγματοποιήθηκαν οι 
πρώτες σοβαρές έρευνες σχετικά με την ανθρώπινη προσωπικότητα και τα 
αποτελέσματα μέχρι σήμερα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Ενδεικτικά και μόνον 
αναφέρουμε τους ερευνητές Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, Wilhelm 
Wundt, William James, Sir Francis Galton, James McKeen Cattell, John Broadus 
Watson, Max Wertheimer, Donald O. Hebb, Erich Fromm, Henry Murray, Erik 
Erikson, Gordon Allport, Raymond Cattell, Hans Eysenck, Abraham Maslow, 
Carl Rogers, George Kelly, Jean Piaget, Burrhus Frederic Skinner, Ivan Pavlov, 
Albert Bandura, Julian Rotter, Albert Ellis, Aaron T. Beck, Leon Festinger, Stanley 
Milgram, Philip Zimbardo, Viktor Frankl. Διακρίνουμε το έργο των Alfred Binet 
που κατασκεύασε το πρώτο τεστ νοημοσύνης (Stanford-Binet IQ Test), το οποίο 
είχε στόχο να συγκρίνει τις επιδόσεις πολλών διαφορετικών ατόμων που ανήκαν στην 
ίδια ομάδα και για τούτο τον λόγο εφαρμόστηκε σε μαθητές στην Γαλλία, Charles 
Spearman που ασχολήθηκε με την ανάλυση παραγόντων (factor analysis), Edward 
Thorndike που ανέπτυξε τη συνδετική θεωρία (connectionism), Κarl Pearson που 
επινόησε το γνωστό χ^2 τεστ, και Frederic Kuder που κατασκεύασε το πρώτο 
γνήσιο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.  
 
Οι μέθοδοι στις οποίες βασίζεται η Χυχομετρία για τη μέτρηση των ψυχικών 
χαρακτηριστικών είναι: 1) η μέθοδος των ερεθισμάτων ή των εντυπώσεων, σύμφωνα 
με την οποία ο ερευνητής μετρά τα ερεθίσματα καθώς και τις αντιδράσεις που 
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προκαλούνται από αυτά, 2) η μέθοδος των εκδηλώσεων, κατά την οποία ο ερευνητής 
μετρά τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται η ψυχική κατάσταση και 3) η 
χρονομετρική μέθοδος ή η μέθοδος της αντίδρασης, η οποία υπολογίζει το χρονικό 
διάστημα από τη στιγμή που το άτομο αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα μέχρι τη στιγμή 
που εκείνο αντιδρά στο ερέθισμα αυτό.  
 
κοπός των μετρήσεων της Χυχομετρίας είναι να εντοπιστεί και να αξιολογηθεί η 
ψυχική κατάσταση των υποκειμένων, οι ψυχικές ιδιότητες και ικανότητές τους και, εν 
τέλει, να καταστεί δυνατή η πρόβλεψη του τρόπου συμπεριφοράς των ανθρώπων 
κάτω από διάφορες συνθήκες. το πλαίσιο του προαναφερόμενου γενικού ορισμού 
της προσωπικότητας έχουν αναπτυχθεί τέσσερις διαφορετικές θεωρητικές 
προσεγγίσεις:  
 
1) Η Χυχομετρική προσέγγιση (Eysenck, Cattell)  
2) Η Χυχοδυναμική προσέγγιση (Freud, Jung, Adler)  
3) Η προσέγγιση της Κοινωνικής Μάθησης (Mischel, Bandura)  
4) Η ανθρωπιστική προσέγγιση (Maslow, Rogers)  
 
Πρόσφατες έρευνες εδραιώνουν την ύπαρξη ενός γενικά αποδεκτού μοντέλου για την 
περιγραφή της δομής της προσωπικότητας. Παρατηρούμε μια συνεχώς αυξανόμενη 
συμφωνία των ερευνητών ότι οι ατομικές διαφορές στην προσωπικότητα είναι 
δυνατόν να περιγραφούν επαρκώς από συγκεκριμένους παράγοντες [π.χ. Kuder 
(1972), Holland (2000), Goldberg (1990), McCrae & Costa (1985), McAdams 
(1992), Perugini (1999)]. Ερευνητικά αποτελέσματα [Kohnstamm, Mervielde, 
Halverson (1995)] αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ παιδί, αλλά 
γεννιέται ενήλικος!  
 
 

1.2 Φορήγηση και υποστήριξη 

 
Ο εξεταζόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό που του παρέχεται από 
το σύμβουλο, απαντά σε σειρά ερωτήσεων μέσω ειδικά σχεδιασμένων οθονών. Η 
διεπαφή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη. Η διάρκεια του τεστ 
εξαρτάται από το συνδυασμό των ερωτηματολογίων (συστοιχία) που έχει επιλέξει ο 
σύμβουλος. τη συνέχεια, οι απαντήσεις αναλύονται από ένα εξελιγμένο έμπειρο 
σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί προχωρημένα στατιστικά μοντέλα και τεχνικές 
συσταδοποίησης (clustering) για την παραγωγή της παρούσας αναφοράς.  
 
Επισημαίνουμε ότι η παρούσα αναφορά έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και 
επιδιώκει να βοηθήσει τόσο τον εξεταζόμενο στην επίπονη διαδικασία του «γνώθι 
σαυτόν» όσο και τον σύμβουλο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στη δύσκολη 
αποστολή του να προσδιορίσει με σαφήνεια και υπευθυνότητα την προσωπικότητα 
του εξεταζόμενου.  
 
Σο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζεται από την εταιρεία 
Computer Academy (Κολοκοτρώνη 35, Κεφαλάρι, Κηφισιά, 14562 Αθήνα, Σηλ. 
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210.8083035, 210.8084695, Fax. 210.8081645, ariston@computeracademy.gr), η 
οποία έχει την ευθύνη εκπαίδευσης και πιστοποίησης των υμβούλων.  
 

Μην ξεχνάς ότι το τεστ δεν αποφασίζει, εσύ είσαι αυτός που 
αποφασίζει.  
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2. τοιχεία εξεταζόμενου 

 
τοιχεία Εξεταζόμενου 
ΕΠΙΘΕΣΟ  
ΟΝΟΜΑ  
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ  
ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ  
ΗΛΙΚΙΑ  
ΥΤΛΟ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΩΡΑ  
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ  
ΩΡΑ ΛΗΞΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
ΠΟΛΗ  
ΣΗΛΕΥΩΝΟ  
E-Mail  
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΣΗ  

 
 

3. Διάρκεια χορήγησης 

 
Σο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του ερωτηματολογίου κρίνεται μικρότερο του 
συνήθους. Πιθανόν να είσαι άτομο κάπως ανυπόμονο ή και απρόβλεπτο. Η 
κατανομή του χρόνου που διέθεσες ανά ερωτηματολόγιο έχει ως ακολούθως: 
 

Α/Α Σεστ Διάρκεια 

1 Κλίμακα_RIASEC πολύ μικρότερο του συνήθους 

2 Ημισφαίρια μικρότερο του συνήθους 

3 Έλεγχος μικρότερο του συνήθους 

4 Επικοινωνία μικρότερο του συνήθους 

5 Αυτοεκτίμηση_Ε μικρότερο του συνήθους 

6 υναισθηματική_Ν φυσιολογικό 

7 Αξίες φυσιολογικό 

8 Κίνητρα μικρότερο του συνήθους 

9 Αποφασιστικότητα μικρότερο του συνήθους 
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4. Βαθμός αλήθειας 

 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 
παραγόντων που διερευνούν το βαθμό αλήθειας-ψεύδους των απαντήσεών σου. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι στο σύνολό τους τα τεστ περιλαμβάνουν κλίμακα  αλήθειας-ψεύδους 
του εξεταζόμενου και, ως εκ τούτου, παράγουν σχετική βαθμολογία. Η εν λόγω 
βαθμολογία άλλοτε εμφανίζεται στην αναφορά και αξιολογείται από το ύμβουλο, 
ενώ άλλοτε αξιολογείται από το έμπειρο σύστημα και δεν εμφανίζεται. τη δεύτερη 
περίπτωση, εάν το σύστημα διαγνώσει χαμηλή αξιοπιστία των απαντήσεων, δεν 
παράγει αποτελέσματα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους παράγοντες 
εξακρίβωσης του βαθμού αλήθειας-ψεύδους θα βρεις στα κεφάλαια των αντίστοιχων 
ερωτηματολογίων στην παρούσα αναφορά.  
 
ε κάθε περίπτωση, ο βαθμός αλήθειας εκφράζει, μεταξύ άλλων, τη λογική συνέπεια 
της σκέψης σου, την εγκυρότητα και την ειλικρίνεια των επιλογών σου. Αυτό σημαίνει 
ότι το τεστ – μέσω ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού – είναι σε θέση να ελέγχει τις 
απαντήσεις σου, παράγοντας ένα βαθμό που αντικατοπτρίζει, μετρά και 
ποσοτικοποιεί την αξιοπιστία αυτών.  
 
Έτσι, χαμηλός βαθμός αλήθειας σημαίνει χαμηλή αξιοπιστία των απαντήσεων που 
έδωσες, γεγονός που μπορεί να οφείλεται είτε σε μη επαρκή εκ μέρους σου 
κατανόηση των ερωτήσεων που ετέθησαν, είτε σε εσκεμμένη προσπάθειά σου να 
εξαπατήσεις το σύστημα ή σε ελλιπή συγκέντρωσή σου κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας χορήγησης του τεστ. την περίπτωση που το τεστ διαπιστώσει χαμηλό 
βαθμό αλήθειας (μικρότερο του 4 στην κλίμακα Sten), απαιτείται επανάληψη της 
χορήγησής του, κάτι που, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποδειχθεί από 
το σύμβουλο ανθρωπίνων πόρων, ο οποίος και θα προσδιορίσει – πάντοτε βάσει της 
αναφοράς – τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείς.  
 

Α/Α Σεστ Παράγοντας Βαθμός 

1 Κλίμακα_RIASEC Βαθμός αλήθειας - κλίμακα RIASEC 7 

2 Αυτοεκτίμηση_Ε Βαθμός αλήθειας - αυτοεκτίμηση 4 

3 Κίνητρα Εδραιωμένες εργασιακές παραδόσεις 7 
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5. Θεωρητική θεμελίωση των τεστ 
 
5.1 Κλίμακα_RIASEC 

 
Η επαγγελματική-περιβαλλοντική τυπολογία του Holland χρησιμοποιεί μια ειδική 
ταξινόμηση της προσωπικότητας, προκειμένου να περιγράψει και να εξηγήσει 
ατομικές διαφορές και ομοιότητες, και μια ταξινόμηση εργασιακών περιβαλλόντων, 
προκειμένου να περιγράψει και να εξηγήσει διαφορές και ομοιότητες μεταξύ 
επαγγελμάτων. Η θεωρία χρησιμοποιεί τις δύο αυτές ταξινομήσεις, καθώς και μια 
σειρά συμπληρωματικών εννοιών, για να εξηγήσει: α) την επιλογή επαγγελματικής 
καριέρας, β) την προσέλκυση και τη διατήρηση των εργαζομένων, γ) την 
επαγγελματική επιτυχία και ικανοποίηση, και δ) τη συμβατότητα της 
προσωπικότητας με το εργασιακό περιβάλλον.  
 
ύμφωνα με τη θεωρία αυτή η εργασιακή προσωπικότητα δύναται να ερευνηθεί κάτω 
από έξι τύπους, που είναι: ο πρακτικός (Realistic), ο ερευνητικός (Investigative), ο 
καλλιτεχνικός (Artistic), ο κοινωνικός (Social), ο επιχειρηματικός (Enterprising) και 
ο συμβατικός (Conventional). Κάθε τύπος προσωπικότητας σχετίζεται με ένα 
εργασιακό περιβάλλον που αντιπροσωπεύει μία ή περισσότερες κατηγορίες 
επαγγελμάτων με κοινά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά. Αποτελεί αξίωμα ότι οι 
εργαζόμενοι αναζητούν εργασιακά περιβάλλοντα που βρίσκονται σε σύμπτωση με 
τους ίδιους. Αντίστοιχα, τα περιβάλλοντα στρατολογούν, διατηρούν και ανταμείβουν 
ανθρώπους που βρίσκονται σε σύμπτωση με αυτά. Η σύμπτωση εκτιμάται με βάση 
το ποσοστό κατά το οποίο η επαγγελματική προσωπικότητα ενός ατόμου ταιριάζει 
με τον περιβαλλοντικό τύπο ενός επαγγέλματος ή μιας θέσης εργασίας.  
 
Σο πρακτικό περιβάλλον συχνά έχει να κάνει με εργασία σχετική με μηχανές ή με 
εργαλεία, ενώ το κοινωνικό περιβάλλον έχει να κάνει με εργασία σε σχέση με 
ανθρώπους παρά σε σχέση με μηχανές ή με εργαλεία. Σο ερευνητικό περιβάλλον 
απαιτεί σκεπτικισμό και αναλυτικές ικανότητες, τη στιγμή που το επιχειρηματικό 
περιβάλλον απαιτεί πειθώ και άλλες κοινωνικές δεξιότητες. Σο καλλιτεχνικό 
περιβάλλον απαιτεί δημιουργικότητα, τη στιγμή που το συμβατικό περιβάλλον 
επικροτεί την ευταξία και την εφαρμογή στον τρόπο ζωής καθιερωμένων κανόνων ή 
προτύπων.  
 
Ο βαθμός κατά τον οποίο ο εξεταζόμενος εκδηλώνει διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
δεδομένων ταξινομήσεων προσωπικότητας αντικατοπτρίζει τις αντίστοιχες κλίσεις 
του. Τψηλός βαθμός διαφοροποίησης των παραγόντων δηλώνει μεγάλη απόσταση 
μεταξύ των υψηλόβαθμων και των χαμηλόβαθμων εργασιακών περιβαλλόντων. 
Φαμηλός βαθμός διαφοροποίησης μεταξύ των παραγόντων δηλώνει μικρή απόσταση 
μεταξύ των υψηλόβαθμων και των χαμηλόβαθμων εργασιακών περιβαλλόντων.  
 
 

5.2 Ημισφαίρια 

 
Όπως είναι γνωστό ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από δύο ημισφαίρια, το 
καθένα από τα οποία εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες λειτουργίες και υπηρεσίες, 
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αξιοποιώντας τους δικούς του αισθητήρες και επεξεργαστές πληροφοριών. Προκύπτει 
ότι κάθε ημισφαίριο προτιμά να ασχολείται με συγκεκριμένες δραστηριότητες και 
εγκεφαλικές λειτουργίες, αποδίδοντας έτσι τα μέγιστα [Paul Broca, Carl Wernicke, 
Anne Kilshaw, Roger Wolcott Sperry, David Hunter Hubel, Torsten Nils Wiesel].  
 
Σο αριστερό ημισφαίριο ειδικεύεται στη γραμμική (σειριακή) επεξεργασία των 
πληροφοριών, ενώ το δεξιό ειδικεύεται στην ταυτόχρονη επεξεργασία των 
δεδομένων. Επίσης, το αριστερό ημισφαίριο ειδικεύεται στην ανάλυση των 
δεδομένων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον εντοπισμό των επιμέρους συνθετικών 
στοιχείων παρά στο "όλον". Για παράδειγμα, το άτομο με ανεπτυγμένο αριστερό 
ημισφαίριο θα προσέξει πρώτα τις λεπτομέρειες σε μια ζωγραφιά και στη συνέχεια το 
σύνολό της. Έτσι, θα αναγνωρίσει πρώτα τα επιμέρους αντικείμενα ενός γρίφου και 
στη συνέχεια θα προχωρήσει στο σχηματισμό της εικόνας. Επομένως, μαθαίνει πιο 
εύκολα στην αίθουσα διδασκαλίας, όπου συνήθως η μετάδοση της γνώσης γίνεται 
"κάτωθεν" (από τη λεπτομέρεια στη γενικότητα). Ελέγχει τη λογική και την 
ορθολογιστική σκέψη, έχει κλίση προς τη γλωσσολογία, την ακαδημαϊκή έρευνα και 
την επιστήμη. Δουλεύει μεθοδικά, με κανόνες και αξιώματα, και ολοκληρώνει κάθε 
έργο που αναλαμβάνει πριν ασχοληθεί με άλλο. Οι τομείς στους οποίους εκδηλώνει 
προτιμήσεις το αριστερό ημισφαίριο είναι, επιγραμματικά:  
 

Αριστερό ημισφαίριο  

ΛΟΓΙΚΗ, ΤΛΛΟΓΙΜΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΛΤΗ, ΕΡΕΤΝΑ,  
ΔΙΑΝΟΗΗ, ΓΛΨΑ, ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΕΧΗ, ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ,  

ΤΝΕΙΔΗΣΗ ΚΕΧΗ.  

 
 
Σο δεξιό ημισφαίριο ειδικεύεται στη σύνθεση των πληροφοριών, προτιμά το "όλον" 
και το σύνολο και όχι τα επιμέρους συνθετικά στοιχεία. Για παράδειγμα, το άτομο 
με ανεπτυγμένο δεξιό ημισφαίριο θα αναλύσει πρώτα την εικόνα στο σύνολό της και 
στη συνέχεια θα προσέξει τις λεπτομέρειες. Έτσι, θα σχηματίσει πρώτα την εικόνα 
του συνόλου ενός γρίφου και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη σύνθεση των 
επιμέρους αντικειμένων. Σο γεγονός αυτό σημαίνει ότι το άτομο με ανεπτυγμένο το 
δεξιό ημισφαίριο μαθαίνει πολύ πιο εύκολα όταν έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων 
για το θέμα μιας διάλεξης ή έχει διαβάσει μια περίληψη, και, επομένως, είναι 
προετοιμασμένο έχοντας σχηματίσει το απαιτούμενο μαθησιακό πλαίσιο, το οποίο 
στη συνέχεια συμπληρώνει με τις γνώσεις και τις λεπτομέρειες που ακολουθούν. Είναι 
σε θέση να αρχίσει μια δραστηριότητα, προτού ολοκληρώσει μια άλλη, με 
αποτέλεσμα να διεξάγει παράλληλη επεξεργασία - αφήνοντας κάποιες φορές 
μισοτελειωμένα έργα -, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή εκ μέρους 
του ιδιαίτερης προσπάθειας και την κατανάλωση πολύτιμων πόρων και ενέργειας. 
Επίσης, έχει ιδιαίτερη ικανότητα ανάλυσης του χώρου, εκδηλώνει δημιουργική 
σκέψη, προτιμά τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, έχει διαισθητικότητα και 
αρέσκεται στο μυστικισμό και στην τελετουργία. Οι τομείς στους οποίους εκδηλώνει 
προτιμήσεις το δεξιό ημισφαίριο είναι, επιγραμματικά:  
 

Δεξιό ημισφαίριο  
ΔΙΑΙΘΗΗ, ΥΑΝΣΑΙΑ, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ,  
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ΤΝΘΕΗ, ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ, ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ,  
ΕΝΣΙΚΣΨΔΗ ΠΛΕΤΡΑ, ΑΙΘΗΙΑΜΟ, ΜΟΤΙΚΗ, ΣΕΦΝΕ,  

ΑΤΝΕΙΔΗΣΗ ΚΕΧΗ, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΤΥΤΩΑ.  

 
 
Μελετήστε προσεκτικά την εξατομικευμένη ανάλυση της κατανομής των ημισφαιρίων 
που παρουσιάζεται σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας αναφοράς.  
 
 

5.3 Έλεγχος 

 
Η θεωρία του επικέντρου ελέγχου (Locus of Control) αναφέρεται στη δυνατότητα 
που έχει το άτομο να ελέγχει τον εαυτό του και το περιβάλλον του, καθώς επίσης και 
τις πεποιθήσεις του όσον αφορά τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την 
πρόοδο και την επιτυχία στη ζωή [Julian B. Rotter]. Σο άτομο που έχει εσωτερικό 
προσανατολισμό ελέγχου τείνει να πιστεύει ότι πολλά εξαρτώνται από τις πράξεις και 
από τη στάση του ίδιου και ότι μπορεί να ξεπεράσει πολλά από τα εμπόδια που 
συναντά. Σο άτομο που έχει εξωτερικό προσανατολισμό ελέγχου τείνει να πιστεύει 
ότι το ίδιο αδυνατεί να επηρεάσει το περιβάλλον του, αλλά και να ελέγξει τον εαυτό 
του στο βαθμό που επιθυμεί, διότι πολλά εξαρτώνται από παράγοντες που δεν 
ελέγχει.  
 
ε κάθε περίπτωση, υπάρχουν βεβαίως παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν 
απόλυτα και οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας. Από την άλλη πλευρά, πολλές 
φορές οι αντιδράσεις μας δηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, παραδοχή της θεωρίας 
ότι "αόρατες" δυνάμεις ελέγχουν την πραγματικότητα και ευθύνονται για κάθε 
επιτυχία και αποτυχία στη ζωή μας, άλλες δε φορές αποδίδουμε στην τύχη την 
ύπαρξη πολλών καταστάσεων. ημασία, επομένως, έχει να γνωρίσουμε το βαθμό 
εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου που μας διακρίνει, ούτως ώστε, μέσω της 
αυτοκριτικής, να περιορίσουμε τις υπερβολές και τις ακραίες στάσεις. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο προσανατολισμός ελέγχου που μας χαρακτηρίζει επηρεάζει άμεσα 
τα κίνητρά μας, τις προσδοκίες μας, την αυτοεκτίμησή μας, ακόμη και τα 
αποτελέσματα των πράξεών μας.  
 
την ιδανική περίπτωση, το άτομο διέπεται από ισορροπία, συνεπώς έχει την 
ικανότητα να επηρεάζει το περιβάλλον του στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και 
επιθυμητό, αλλά και να ελέγχει τις πράξεις του και τον εαυτό του γενικότερα. Η 
επίγνωση του βαθμού του επικέντρου ελέγχου συμβάλλει άμεσα στη λήψη σωστών 
αποφάσεων και στην αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων της ζωής.  
 
τόχος λοιπόν του τεστ αυτού είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός του εσωτερικού και του 
εξωτερικού ελέγχου του ατόμου, καθώς και η ικανότητά του να δρα ανεξάρτητα, να 
ελέγχει τις πράξεις του και το περιβάλλον του.  
 
ημειώστε ότι ο βαθμός του εσωτερικού ελέγχου χρησιμοποιείται κυρίως στην 
αξιολόγηση του ατόμου όσον αφορά τα εργασιακά περιβάλλοντα που απαιτούν 
τα σχετικά με τον παράγοντα αυτόν χαρακτηριστικά.  
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5.4 Επικοινωνία 

 
Η ικανότητα επικοινωνίας στη σημερινή εποχή αποτελεί έναν από τους πλέον 
σημαντικούς παράγοντες κοινωνικοποίησης, συνεργασίας, αρμονικής συμβίωσης και 
βέβαια εξωτερίκευσης του εσωτερικού κόσμου του ατόμου. Προκειμένου να 
επιτευχθεί αποτελεσματική επικοινωνία απαιτείται η υιοθέτηση ενός κοινού 
πρωτοκόλλου ανταλλαγής των μηνυμάτων εκείνων που προκαλούν, ερεθίζουν και 
διεγείρουν τους άλλους γύρω μας. Σα μηνύματα μπορεί να στηρίζονται στις πέντε 
αισθήσεις (ακοή, αφή, όραση, όσφρηση, γεύση), ακόμη και στη διαίσθηση. Κατά την 
άποψή μας, η ικανότητα αυτή είναι τόσο σημαντική όσο η σκέψη και η λογική, και, 
επομένως, μετατρέπουμε τη διαπίστωση του Καρτέσιου "κέπτομαι, άρα υπάρχω" 
σε "Επικοινωνώ, άρα υπάρχω".  
 
Για να επιτύχει ουσιαστική επικοινωνία, το άτομο οφείλει να ακούει τη γνώμη των 
άλλων, να εντοπίζει τυχόν κοινά σημεία, αλλά και διαφορές με τη δική του άποψη, 
και να αντιδρά ανάλογα με την περίσταση κατά τρόπον ώστε να προκαλεί το 
ενδιαφέρον του άλλου. Τπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το άτομο αντιδρά 
(συνειδητά ή ασυνείδητα) με τρόπο τέτοιο που μεταφέρει το μήνυμα της 
αποδοκιμασίας στους άλλους, προκαλώντας αντίδραση και θυμό, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η πιθανότητα επικοινωνίας και συμπόρευσης με μια άποψη.  
 
Επίσης, η επιμονή σε ένα θέμα και η επαναλαμβανόμενη διατύπωση μιας άποψης 
κουράζουν και μειώνουν την προσοχή των άλλων. Η συχνή αναφορά στο "εγώ" και 
στον εαυτό μας γενικά δημιουργεί αισθήματα αποδοκιμασίας και άρνησης, αφού 
θεωρείται χαρακτηριστικό γνώρισμα του εγωισμού. Με άλλα λόγια, ο καλός 
συνομιλητής και η καλή συνομιλήτρια αποφεύγουν τις αναφορές στον εαυτό τους και 
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εξωτερίκευση των θετικών χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας του άλλου, δημιουργώντας έτσι μια θετική προδιάθεση απέναντι 
στις απόψεις που θέλουν να προωθήσουν.  
 
Ένας άλλος παράγοντας που διαδραματίζει ρόλο στη διαδικασία της επικοινωνίας 
είναι ο τόνος και η ένταση της φωνής μας, που σίγουρα επηρεάζουν τον ψυχικό 
κόσμο και τη διάθεση των άλλων, όπως ακριβώς συμβαίνει με τη μουσική που 
προκαλεί στους ακροατές ποικίλα συναισθήματα. Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι 
το άτομο που υψώνει τη φωνή του πιστεύοντας ότι η άποψή του θα κυριαρχήσει 
προκαλεί θυμό και ένταση στους άλλους. Αντίθετα, οι ήπιοι τόνοι, το χαμόγελο και 
το χαλαρό μυϊκό σύστημα πάντοτε κατευνάζουν τα πνεύματα.  
 
Σέλος, η καλή χρήση της γλώσσας και της τέχνης της ρητορικής συμβάλλουν άμεσα 
στη διαμόρφωση απόψεων και στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας. Ο 
γραπτός και ο προφορικός λόγος αποτελούν τους πλέον διαδεδομένους και 
αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας. Κατανοώντας και αναγνωρίζοντας τη 
δύναμη του λόγου, οι αρχαίοι Έλληνες ήδη πρέσβευαν ότι: "Γλώσσα μεν ανόστεος, 
οστέα δε θλάττει", και "Η γλώσσα πολλών εστίν αιτία κακών".  
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5.5 Αυτοεκτίμηση_Ε 

 
ύμφωνα με τη σύγχρονη θεωρία για την αυτοεκτίμηση, το μεγαλύτερο πρόβλημα 
που προκύπτει στις μέρες μας αφορά την αδυναμία ενός ατόμου να αξιολογήσει 
θετικά τόσο τις ικανότητές του όσο και το περιβάλλον του γενικότερα. τις 
περισσότερες περιπτώσεις επιδεικνύει αδιαφορία για το επίπεδο της νοητικής του 
ικανότητας, για τον βαθμό στον οποίο οι γύρω του το εκτιμούν, κ.λπ. Σο ενδιαφέρον 
για τους παραπάνω παράγοντες, ενώ υφίσταται σε λανθάνουσα μορφή, σπάνια 
εκδηλώνεται, αφήνοντας περιθώριο στο άτομο να σχηματίσει μια εικόνα του εαυτού 
του, η οποία συχνά, δυστυχώς, απέχει αρκετά από την πραγματικότητα. Ψς 
αποτέλεσμα, το άτομο κρίνει τον εαυτό του αδύναμο ως προς το να επωμιστεί την 
ευθύνη της ολοκλήρωσης κάποιου έργου ή ως προς το να μεριμνήσει για την επίλυση 
οποιουδήποτε προβλήματος. Επιπλέον, η επικοινωνία με το κοινωνικό του 
περιβάλλον δυσχεραίνεται σε μεγάλο βαθμό.  
 
Ο όρος αυτοεκτίμηση χρησιμοποιείται για την απόδοση του αγγλικού όρου self-
esteem. Ο Stanley Coopersmith, ένας από τους κυριότερους μελετητές της 
αυτοεκτίμησης, προσδιόρισε ως εξής το περιεχόμενό της: "Αυτοεκτίμηση είναι η 
προσωπική κρίση της αξίας του ατόμου, η οποία εκφράζεται με τις στάσεις που 
υιοθετεί σε σχέση με τον εαυτό του". Με άλλα λόγια, ο όρος υποδηλώνει την 
εκτίμηση και τις συνήθεις αντιλήψεις του ατόμου για τον εαυτό του, καθορίζοντας τον 
βαθμό στον οποίο εκείνο πιστεύει ότι είναι ικανό, επιτυχημένο, σημαντικό και άξιο 
[Morris Rosenberg].  
 
Η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου δεν είναι αποκλειστικά προϊόν της προσωπικής του 
εμπειρίας, αλλά απορρέει και από τις κρίσεις και στάσεις των άλλων απέναντί του. 
Εξάλλου, η αυτοεκτίμηση δεν ταυτίζεται πάντοτε με την πραγματική αξία του 
ατόμου. Κατά συνέπεια, άνθρωποι με πολλές ικανότητες και αρετές συμβαίνει να μη 
διαθέτουν την ανάλογη αυτοεκτίμηση, ενώ, αντιθέτως, άνθρωποι με περιορισμένες 
δυνατότητες συμβαίνει να αναπτύσσουν υψηλή αυτοεκτίμηση.  
 
τις θεωρητικές υποθέσεις των Freud και Erikson η αυτοεκτίμηση εμφανίζεται κατά 
τρόπο έμμεσο, ενώ από τους νεοφροϋδικούς Sullivan, Horney και Fromm 
αντιμετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό θέμα και όχι ως ένα κεντρικό στοιχείο των 
θεωριών τους, όπως συμβαίνει στη θεωρία του Adler, όπου η αυτοεκτίμηση 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της θεραπείας.  
 
Ψστόσο, και οι φαινομενολόγοι δεν απέκλεισαν την αυτοεκτίμηση από τα 
ενδιαφέροντά τους. Ένας από αυτούς, ο C. Rogers, επισήμανε τη συνειδητή 
προσωπική εμπειρία, η αποδοχή της οποίας συνηγορεί υπέρ της ομαλής 
προσαρμογής στην πραγματικότητα και συμβάλλει στην εξασφάλιση της 
αυτοεκτίμησης. Η αυτοαποδοχή, όπως ορίζεται, συνιστά για εκείνον τη βασική 
προϋπόθεση για την αποκατάσταση μιας διαταραγμένης συμπεριφοράς. Η άποψη 
που σχηματίζει κάποιος αναφορικά με την επάρκεια ή μη της προσωπικότητάς του - 
εξαιτίας του ότι αποτελεί ουσιώδη μεταβλητή της συμπεριφοράς - εμπεριέχει 
ιδιότητες νοητικές, συναισθηματικές και προτρεπτικές.  
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Μελέτες έχουν δείξει ότι η υψηλή αυτοεκτίμηση, καθώς συνεπάγεται την αποδοχή - 
εκ μέρους του ατόμου - του εαυτού του, συνιστά παράγοντα που συμβάλλει στη 
διασφάλιση της ψυχολογικής ισορροπίας. Σα άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση 
αναπτύσσουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις και συνήθως αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο 
στην κοινωνική ομάδα της οποίας είναι μέλη. Η προσαρμογή τους συντελείται 
ομαλά, δίχως να παρακωλύεται από ανυπέρβλητα προβλήματα, ενώ διέπονται από 
συναισθηματική σταθερότητα. ε αντιδιαστολή προς τα άτομα με χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, τα άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση αισθάνονται πιο ευτυχισμένα και 
διαθέτουν ισχυρότερους μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουν ή για να υπομείνουν - 
αλλά και για να ξεπεράσουν - τις αγχώδεις περιβαλλοντικές καταστάσεις. Αντικρίζουν 
τη ζωή με αισιοδοξία και με μεγάλη αυτοπεποίθηση, ενώ υποκύπτουν δυσκολότερα 
στις πιέσεις για συμμόρφωση.  
 
Εξάλλου, τα άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση είναι σταθερότερα στις αξιολογικές τους 
προτιμήσεις, ενώ η ρεαλιστική τους αυτοεκτίμησή βρίσκεται σε αντιστοιχία προς τον 
ιδεατό εαυτό τους, κατάσταση που τα προφυλάσσει από εσωτερικές συγκρούσεις και 
από το αίσθημα της ενοχής.  
 
Αντιθέτως, τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση δε βρίσκονται σε αρμονία με τον 
εαυτό τους και, κατ' επέκταση, με τους άλλους. Σο υπέρμετρο άγχος που τους 
χαρακτηρίζει καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προσαρμογή τους, ενώ συχνά 
παρουσιάζουν δείγματα εσωτερικής διαταραχής. Οι κλινικοί ψυχολόγοι διαπιστώνουν 
ότι τα άτομα αυτά καταφεύγουν συχνά σε ψυχολογική βοήθεια, διότι κρίνουν τον 
εαυτό τους ανίσχυρο και αβοήθητο.  
 
Από τη σχετική με το θέμα αυτό βιβλιογραφία προκύπτει ότι η αξιοπιστία 
επανεξέτασης εμφανίζει υψηλότερες συσχετίσεις στις μεγαλύτερες ηλικίες από ό,τι 
στις μικρότερες. Εύλογα, λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι η αυτοεκτίμηση παγιώνεται 
κατά την περίοδο της ενηλικίωσης του ατόμου.  
 
Σο παρόν τεστ εξετάζει την αυτοεκτίμηση ενός ατόμου και πραγματεύεται την εικόνα 
που οι άλλοι έχουν για εκείνο, καθώς και το βαθμό στον οποίο αυτοί το επηρεάζουν 
προκειμένου να αποκτήσει αρμονική σχέση με τον εαυτό του. Επιπλέον, διερευνά τη 
στάση ενός ατόμου απέναντι στην κοινωνία, στην οικογένεια, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο αυτό αξιολογεί τις προσωπικές του εμπειρίες.  
 
 

5.6 υναισθηματική_Ν 

 
Ο δείκτης νοημοσύνης (ΔΝ) ενός ατόμου, άλλως νοητικό πηλίκο (Intelligence 
Quotient - ΙQ), διαπιστώνεται μέσω τεστ που στηρίζονται κυρίως στον 
διαγραμματικό συλλογισμό, στην αριθμητική ικανότητα, στην αντίληψη χώρου και 
στις γλωσσικές ικανότητες. Ψστόσο, παρόλο που ο παραδοσιακός αυτός ΔΝ 
χρησιμοποιείται για τη διαπίστωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων και γνώσεων γενικά, 
δεν είναι σε θέση να αναλύσει ορισμένες πτυχές των συναισθημάτων της 
προσωπικότητας του ατόμου. Με το συγκεκριμένο θέμα ασχολήθηκαν οι Καθηγητές 
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Daniel Goleman (1955) και Howard Gardner (1983), οι οποίοι προσδιόρισαν τη 
λεγόμενη συναισθηματική νοημοσύνη (Ν), καθώς επίσης και τρόπους βελτίωσής 
της. Πολλοί δε σήμερα πιστεύουν ότι η Ν είναι πιο σημαντική από το ΔΝ, καθότι 
συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη όλων των μορφών διανοητικών ικανοτήτων ενός 
ατόμου.  
 
Η ανάλυση της Ν συμβάλλει στην αυτογνωσία, στη διαπίστωση και στο 
χαρακτηρισμό των συναισθημάτων και των αναγκών μας και στον εναρμονισμό τους 
με τους μακροχρόνιους σχεδιασμούς και στόχους μας, καθώς και στην ανάπτυξη 
καλών σχέσεων με τους συνανθρώπους μας που εμπλέκονται στην κοινωνική μας ζωή. 
Με απλά λόγια, το άτομο που διαθέτει υψηλή Ν είναι σε θέση να καταλάβει και να 
διαχειρίζεται σωστά τον εαυτό του, να κατανοεί και να διαχειρίζεται σωστά τους 
άλλους γύρω του, καθώς και τις διαπροσωπικές του σχέσεις.  
 
Η ανάλυση της Ν συμβάλλει, εξάλλου, στη βελτίωση της ικανότητάς μας να 
συμφιλιώνουμε και να εναρμονίζουμε τις ανάγκες μας με τα συναισθήματά μας. 
Επομένως, αυτό που απαιτείται είναι η ανεύρεση κινήτρων (π.χ. αναγνώριση, 
πρόκληση, προοπτική) και η ενεργοποίηση όλων των θετικών γνωρισμάτων της 
προσωπικότητάς μας (π.χ. δυναμισμός, προσπάθεια, πειθαρχία, εγκαρτέρηση, 
ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευκαμψία, ελαστικότητα), καθώς και των 
εξωτερικών παραγόντων (π.χ. κοινωνικές σχέσεις, επικοινωνιακή πολιτική, εναίσθηση, 
συναισθηματική συμμετοχή, κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων, ο ορισμός 
πλαισίων και ορίων).  
 
Η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται από πολλούς σημαντική για όλα τα 
επαγγέλματα.  
 
 

5.7 Αξίες 

 
Με τον όρο αξίες περιγράφουμε το σύνολο των ιδεών, των αντιλήψεων και των 
ιδανικών που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου και που 
διέπουν τόσο τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του όσο και την κοινωνική ζωή. 
Ανάλογα με τον τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας από τον οποίο προέρχονται, 
οι αξίες είναι δυνατόν να διακριθούν σε: Ηθικές, Κοινωνικές, Πολιτισμικές, 
Θρησκευτικές, Αισθητικές, κ.ο.κ.  
 
Η παγίωση των αξιών δεν είναι μια ενέργεια που εκτελείται αυτομάτως σε κάποια 
χρονική στιγμή της ζωής αλλά, αντιθέτως, αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας και 
επίπονης διαδικασίας, η οποία είναι άρρηκτα δεμένη με τη διάπλαση και την εξέλιξη 
της ανθρώπινης προσωπικότητας στο πλαίσιο του κοινωνικού περιβάλλοντος. Μέσα 
από την καθημερινή αλληλεπίδραση με τους συνανθρώπους του, το άτομο 
εξοικειώνεται με τον κόσμο και, παράλληλα, γνωρίζει τον εαυτό του. Η διαρκής 
ενδοσκόπηση του επιτρέπει να ανακαλύπτει τις ανάγκες του, τόσο τις υλικές όσο και 
τις ηθικές και τις πνευματικές, να εντοπίζει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του, 
καθώς και να διαπιστώνει τον τρόπο που η προσωπικότητά του επηρεάζει και 
επηρεάζεται από τους γύρω του. Έχοντας αποκτήσει αυτογνωσία, είναι σε θέση να 
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συνειδητοποιεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως ενεργό μέλος της 
κοινωνίας και οδεύει σταθερά προς την πνευματική και δη τη συνειδησιακή 
ωριμότητα, η οποία συνιστά καθοριστικό παράγοντα για τη θεμελίωση των διαφόρων 
αξιών.  
 
Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος διαμορφώνει το σύστημα αξιών του, επιλέγει 
ταυτοχρόνως και τον τρόπο με τον οποίο θα δραστηριοποιείται μέσα στο 
περιβάλλον του. Σούτο σημαίνει ότι αναπτύσσει ένα σύνολο ιδεών και απόψεων για 
σημαντικούς τομείς της ζωής και υιοθετεί έναν συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο 
αξιολογεί τις πράξεις των συνανθρώπων του καθώς και τα διάφορα γεγονότα της 
καθημερινότητάς του. Οι αποφάσεις του, οι επιλογές στις οποίες οδηγείται, καθώς 
και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που θέτει είναι, συνήθως, συνέπεια των αξιών του. 
Επιπλέον, το άτομο αποκτά έναν κώδικα συμπεριφοράς που αποτελεί συνισταμένη 
των διαμορφωμένων αξιών και τον κάνει να ξεχωρίζει από τους γύρω του.  
 
Μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αξίες 
στην ανθρώπινη ζωή εάν αναλογιστεί τα αποτελέσματά τους τόσο σε προσωπικό όσο 
και σε κοινωνικό επίπεδο.  
 
Οι αξίες αποτελούν ένα σταθερό πλαίσιο, μέσα στο οποίο το άτομο αισθάνεται 
ασφάλεια και μπορεί με σιγουριά να αναπτυχθεί ως προσωπικότητα και να 
δημιουργήσει. Εφόσον ο άνθρωπος έχει θέσει ως όραμα και σκοπό στη ζωή του να 
υπηρετεί, όσο πιο πιστά μπορεί, ιδανικά όπως είναι η εντιμότητα, η υπευθυνότητα και 
η αλληλεγγύη και έχει επιλέξει συνειδητά και αβίαστα τον ανάλογο τρόπο 
συμπεριφοράς, καθιστά την καθημερινότητά του ενδιαφέρουσα πράγμα που του 
δημιουργεί αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση ενώ, χάριν της κοινωνικά συμβατής 
συμπεριφοράς του, καταφέρνει να εξασφαλίσει την αποδοχή και, συχνά, την εκτίμηση 
των συνανθρώπων του, γεγονός που με τη σειρά του λειτουργεί ενισχυτικά 
προκειμένου ο ίδιος να συνεχίσει να πράττει με γνώμονα τις διάφορες αξίες. 
Επιπλέον, εάν κάποιος λάβει υπόψη ότι για τη συνειδητοποίηση της ανάγκης 
διαμόρφωσης αξιών απαιτείται η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου νοητικής ικανότητας 
(ανεπτυγμένη αντίληψη και κρίση, πνευματική ωριμότητα), μπορεί να δικαιολογήσει 
το γεγονός ότι άτομα με αξίες επιδεικνύουν σταθερότητα και συνέπεια σε όλες τις 
εκφάνσεις του καθημερινού βίου. ε γενικές γραμμές, η ύπαρξη αξιών προσφέρει 
αίσθημα ικανοποίησης και εσωτερικής γαλήνης σε κάθε άνθρωπο, ενώ τον ανυψώνει 
ηθικά και πνευματικά.  
 
Από την άλλη πλευρά, το άτομο που απαρνείται τις διάφορες αξίες αφαιρεί από τη 
ζωή του τη σταθερή βάση από όπου μπορεί να στηριχθεί προκειμένου να εξελιχθεί 
και να επιτύχει, ενώ ταυτοχρόνως στερεί από τον εαυτό του την ηθική ικανοποίηση 
που εκείνες προσφέρουν και, τελικά, υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής του.  
 
Πέρα από τα οφέλη που οι αξίες εξασφαλίζουν σε ατομικό επίπεδο, συντελούν 
επιπλέον στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. ε μια κοινωνία όπου η ζωή 
διέπεται από αξίες, η υπακοή των ατόμων στους κοινωνικούς νόμους και κανόνες δεν 
υπαγορεύεται από το χρέος και τον φόβο αλλά, αντιθέτως, είναι προϊόν προσωπικής 
βούλησης. Ιδανικά όπως ο αλληλοσεβασμός και ο αλτρουϊσμός δεν είναι η εξαίρεση 
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αλλά ο κανόνας, ενώ η αδικία, η διαφθορά και η χρησιμοθηρία είναι άγνωστες 
έννοιες.  
 
Αντιθέτως, σε μια κοινωνία όπου καταστρατηγείται οποιαδήποτε μορφή αξιών, τα 
άτομα γίνονται καθημερινά μάρτυρες αναρχίας και αδικίας, καθώς είναι αισθητή η 
αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και η απουσία ανώτερων συναισθημάτων που 
εξευγενίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη και συμβάλλουν στην κοινωνική εξέλιξη. Εν 
κατακλείδι, θα ήταν δυνατόν να υποστηρίξουμε ότι ζωή χωρίς αξίες είναι, στην 
πραγματικότητα, πορεία από το τίποτα στο τίποτα.  
 
 

5.8 Κίνητρα 

 
Η διαδικασία επιλογής επαγγέλματος και, σε δεύτερο επίπεδο, η διαδικασία επιλογής 
συγκεκριμένου εργασιακού περιβάλλοντος συνδέονται άρρηκτα με την ύπαρξη 
εργασιακών κινήτρων και αξιών, δηλαδή παραγόντων που προσδιορίζουν και 
καθορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές του ατόμου. Σα εργασιακά κίνητρα-αξίες - 
μονολεκτικά, 'κίνητρα' - είναι ποικίλα και κάθε άτομο χαρακτηρίζεται από εκείνα που 
ταιριάζουν με την προσωπικότητά του, αλλά και που ανταποκρίνονται στους 
στόχους, στις φιλοδοξίες και στις επιδιώξεις που έχει θέσει στη ζωή του, τόσο σε 
επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο [Hubert Hermans 1974]. Είναι, 
λοιπόν, η ατομική βιοθεωρία, δηλαδή ο προσωπικός τρόπος με τον οποίο κανείς 
θεωρεί τα πράγματα γύρω του, ο βασικός εκείνος παράγοντας που υπαγορεύει την 
υιοθέτηση συγκεκριμένων εργασιακών κινήτρων-αξιών, γεγονός που είναι εύλογο, 
καθώς η επιλογή επαγγέλματος και η επιλογή εργασιακού περιβάλλοντος δεν 
μπορούν, ως διαδικασίες, να απομονωθούν και να αποκοπούν από την υπόλοιπη 
δραστηριότητα του ατόμου, αλλά - αντιθέτως - αποτελούν οργανικά κομμάτια της 
και ταυτόχρονα καθοριστικούς παράγοντες στην εν γένει πορεία της ζωής του 
ατόμου [Weiner Bernard 2000].  
 
Εντοπίζοντας τα εργασιακά του κίνητρα, το άτομο είναι σε θέση να προσδιορίσει 
εκείνο που το ενδιαφέρει περισσότερο επαγγελματικά, αυτό το οποίο προσδοκά από 
το κάθε επάγγελμα, εκείνο που περιμένει να κερδίσει [Heider Fritz 1958]. Έχοντας 
γνώση των επαγγελματικών του κινήτρων, το άτομο μπορεί με ασφάλεια: α) να 
ελέγξει το εργασιακό του περιβάλλον, β) να κινηθεί προς την πλέον ενδεδειγμένη 
ειδικότητα, γ) να επιλέξει το βέλτιστο συνδυασμό από εναλλακτικά προσφερόμενα 
εργασιακά περιβάλλοντα, δ) να προσφέρει έργο επιπέδου προς όφελος όλων.  
 
Ισχυρά και συχνά παρατηρούμενα ιεραρχικά [Abraham Maslow 1943, 1970] 
εργασιακά κίνητρα είναι, πρωτίστως, οι οικονομικές απολαβές, και έπειτα η 
σταθερότητα που δύναται να προσφέρει ένα επάγγελμα ή ένα συγκεκριμένο 
εργασιακό πόστο. Αντιθέτως, η δυνατότητα απόκτησης νέων εμπειριών και η 
αντιμετώπιση προκλήσεων στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους 
ενδέχεται να αποτελέσουν για κάποιους βασικό κριτήριο κατά την επιλογή μιας 
θέσεως εργασίας. Παράγοντες που επίσης είναι δυνατόν να θεωρηθούν σημαντικά 
εργασιακά κίνητρα είναι το κατά πόσο κάποιο επάγγελμα ή εργασιακό περιβάλλον 
συνεπάγεται την άσκηση επιρροής στους άλλους, καθώς και το κατά πόσο το 
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επάγγελμα αυτό ευνοεί την προσωπική προβολή του ατόμου μέσω της εργασίας του 
ή/και τη γρήγορη ανέλιξή του σε υψηλότερες θέσεις. Σέλος, παράμετροι όπως η 
εξασφάλιση κύρους και κοινωνικής αποδοχής, η καταξίωση, καθώς και η προσφορά 
στο κοινωνικό σύνολο, είναι πιθανόν να ληφθούν σοβαρά υπόψη για την απασχόληση 
σε κάποια εργασιακή θέση.  
 
τις περισσότερες περιπτώσεις, εκείνο που καθοδηγεί το άτομο στις επαγγελματικές 
του επιλογές είναι, στην πραγματικότητα, ένας συγκερασμός κάποιων από τα 
παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενα εργασιακά κίνητρα. Βεβαίως, προκειμένου οι 
επιλογές αυτές να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα τεκμηριωμένες, θα πρέπει να 
συνδυάζονται με τις προτιμήσεις, τις κλίσεις, τα ταλέντα, τις ικανότητες και τις 
δεξιότητες του ατόμου, στοιχεία με καταλυτική επίδραση στη διαμόρφωση και στην 
υιοθέτηση της επαγγελματικής ταυτότητάς του, τα οποία μπορούν να ανιχνευθούν με 
τη συνδρομή των εξειδικευμένων ερωτηματολογίων που περιλαμβάνει η σειρά CAPS.  
 
Η διαπίστωση της ύπαρξης εργασιακών κινήτρων δηλώνει με τη σειρά της την 
ύπαρξη συγκεκριμένων στόχων, σκοπών, αξιών, ενθουσιασμού, ενέργειας και 
φιλοδοξίας, χαρακτηριστικά που αποτελούν την κινητήρια δύναμη στην όλη 
διαδικασία της επιλογής συγκεκριμένου εργασιακού περιβάλλοντος, η οποία 
σχετίζεται με τις επαγγελματικές κλίσεις και με τα ταλέντα του ατόμου. Παράλληλα, 
τα εν λόγω χαρακτηριστικά επιδρούν καταλυτικά, ενθαρρύνοντας την αποδοτικότητα. 
Εν τούτοις, είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθούν τα κίνητρα ενός ατόμου μέσω της 
συνέντευξης ή της συζήτησης, καθότι πολλές φορές ο συνεντευξιαζόμενος 
προσποιείται, εκδηλώνοντας ενθουσιασμό και όρεξη για την ανάληψη του υπό 
θεώρηση έργου.  
 
Κατά την ανάλυση της προσωπικότητας, το ένα σκέλος της μελέτης αποβλέπει στη 
διερεύνηση της συμπεριφοράς, αναζητώντας απάντηση στο ερώτημα "ποια 
συμπεριφορά;". Σο άλλο εξίσου σημαντικό σκέλος επιχειρεί την ερμηνεία της 
συμπεριφοράς, δίνοντας απάντηση στο "γιατί υφίσταται η συγκεκριμένη 
συμπεριφορά;". Σο παρόν τεστ αφορά και τις δύο περιπτώσεις και διερευνά 
εργασιακά κίνητρα που πηγάζουν από: α) προσωπική πρωτοβουλία και ατομική 
προσπάθεια, β) συνεργασία και επικοινωνία με άλλους, γ) αντικείμενα, μηχανικά και 
μη, και υλικά αγαθά.  
 
 

5.9 Αποφασιστικότητα 

 
Η ικανότητα να λαμβάνει κανείς αποφάσεις αποτελεί έναν από τους πλέον 
σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας στην καθημερινή μας ζωή. υχνά διαπιστώνουμε 
ότι σημασία δεν έχει τόσο το αποτέλεσμα όσο η λήψη της απόφασης αυτής 
καθεαυτήν στην κατάλληλη στιγμή. Άλλωστε, η θεά τύχη διαδραματίζει 
σημαντικότατο ρόλο στην όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα πολλές φορές μια 
απόφαση να χαρακτηρίζεται επιτυχημένη, ενώ δεν έχει ληφθεί κατόπιν προσεκτικής 
ανάλυσης και στάθμισης των δεδομένων. Εξάλλου, σε αρκετές περιπτώσεις δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία και δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για 
προετοιμασία και συλλογή των σχετικών με τη λήψη μιας απόφασης πληροφοριών.  
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Τπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις όπου το εμπλεκόμενο άτομο είτε δε γνωρίζει ότι 
απαιτείται η λήψη μιας απόφασης, είτε δεν αναγνωρίζει την ανάγκη να προβεί σε μια 
τέτοια κίνηση. Βέβαια, δεν αποκλείεται σε κάποιες περιπτώσεις η αδράνεια και η 
αναποφασιστικότητα να είναι η βέλτιστη λύση. Σα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 
πρέπει να διαθέτει η προσωπικότητα του ατόμου, στην προκειμένη περίπτωση, είναι 
διορατικότητα, διαισθητικότητα, αυτοπεποίθηση, καθώς επίσης και υψηλός βαθμός 
εσωτερικού επίκεντρου σημείου ελέγχου (βλέπε σχετικό τεστ), οπότε το άτομο 
πιστεύει ότι πολλά εξαρτώνται από τις πράξεις και από τη στάση του.  
 
Σα αποτελέσματα μιας απόφασης δε θεωρούνται πάντοτε ιδανικά από όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη, ενώ μάλιστα πολλές φορές χαρακτηρίζονται εκ διαμέτρου 
αντίθετα, ανάλογα με τα κριτήρια που υιοθετεί η κάθε πλευρά και με τους στόχους 
που έχει θέσει. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το 
χαρακτηρισμό μιας απόφασης ως επιτυχημένης ή όχι είναι ο χρόνος (timing) κατά 
τον οποίο αυτή υλοποιείται.  
 
Δεν αποκλείεται βέβαια μια απόφαση να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν έχουν συνυπολογιστεί και αξιοποιηθεί όλες οι πηγές 
πληροφόρησης, εφόσον αυτές είτε ήταν άγνωστες είτε δεν ήταν διαθέσιμες. υχνά 
δεχόμαστε πιέσεις για άμεση λήψη αποφάσεων, έτσι ώστε δε μας δίνονται περιθώρια 
συλλογής πληροφοριών και στοχασμού ούτε παρέχεται η πολυτέλεια να 
συμβουλευτούμε τη γνώμη των συνεργατών μας.  
 
ε τελευταία ανάλυση, αυτό που έχει σημασία είναι να αξιολογηθεί, και, εάν είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί, το συνολικό όφελος της απόφασης. Επίσης, το άτομο που 
λαμβάνει την απόφαση επιβάλλεται να αναλαμβάνει πάντοτε την ευθύνη των πράξεών 
του, καθώς και να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις κινήσεις του.  
 
υμπερασματικά, τα κύρια βήματα για σωστή λήψη αποφάσεων είναι τα ακόλουθα: 
1. καθορισμός στόχων και σκοπών, 2. συλλογή των διαθέσιμων στοιχείων, 3. 
αποσαφήνιση και μείωση του βαθμού αμφιβολίας, 4. ανάλυση και συσχέτιση των 
δεδομένων, 5. ποσοτικοποίηση των δεδομένων, όπου αυτό είναι εφικτό, 6. 
αναγνώριση εναλλακτικών αποφάσεων, 7. εκτίμηση των κινδύνων από εναλλακτικές 
αποφάσεις, 8. λήψη απόφασης.  
 
Σο τεστ αυτό διαπιστώνει τον βαθμό στον οποίο το άτομο είναι σε θέση αφενός να 
λαμβάνει αποφάσεις και αφετέρου να αξιολογεί τα δεδομένα, ώστε να αποφασίζει 
σωστά, επιλέγοντας δηλαδή τη βέλτιστη λύση.  
 
Σέλος, η ικανότητα λήψης αποφάσεων συμβάλλει άμεσα και στηρίζει πλήρως το έργο 
όλων των ειδικοτήτων, κυρίως εκείνων που ασχολούνται με την εποπτεία 
εργαζομένων, τη διοίκηση έργων, τη διαχείριση οργανισμών, κ.λπ.  
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6. Αναλυτική αξιολόγηση 

 
Κάθε άνθρωπος διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ταλέντα 
που τον κάνουν να ξεχωρίζει από τους άλλους. Ψστόσο, με την κατάλληλη 
προετοιμασία και προσπάθεια μπορείς να διακριθείς στον τομέα σου και να επιτύχεις 
τόσο στην προσωπική σου ζωή όσο και στον επαγγελματικό χώρο που θα επιλέξεις. 
Όσον αφορά τις ειδικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση 
ορισμένων επαγγελμάτων, στην περίπτωση που αυτές δεν έχουν καλλιεργηθεί σε 
επιθυμητό βαθμό, μπορούν να αναπτυχθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση και με τη 
σχετική εξάσκηση, καθότι συχνά οι ικανότητες αυτές είναι επίκτητες.  
 
 

6.1 Κλίμακα_RIASEC (79) 
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6.2 Ημισφαίρια (40) 
 
Σο δεξιό ημισφαίριο προηγείται ελαφρώς έναντι του αριστερού, πράγμα που 
σημαίνει ότι δίνεται προβάδισμα στην ενορατική, συνθετική και υποκειμενική σκέψη. 
Η καταρχήν θεώρηση των πραγμάτων βασίζεται στο «όλον», η αντίληψη, δηλαδή, 
μιας εικόνας ή ενός θέματος γίνεται πρώτα σε επίπεδο συνόλου και κατόπιν, σε μία 
δεύτερη φάση, σε επίπεδο επιμέρους συνθετικών στοιχείων. Από την άλλη πλευρά, 
συνυπάρχει σε σημαντικό βαθμό η αναλυτική, μεθοδική και αντικειμενική σκέψη που 
ελέγχει το αριστερό ημισφαίριο, οπότε η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί αφενός να 
περιέχει μεθόδους προσαρμοσμένες στο δεδομένο της υπεροχής του δεξιού 
ημισφαιρίου – έτσι ώστε να επιτυγχάνεται γρηγορότερη αφομοίωση –, ωστόσο – 
λόγω της σχετικά μικρής υπεροχής του δεξιού έναντι του αριστερού ημισφαιρίου – 
θα πρέπει να υπάρχουν και δραστηριότητες που θα στοχεύουν στην αξιοποίηση και 
στην περαιτέρω ενδυνάμωση των λειτουργιών του αριστερού ημισφαιρίου. Κατά τη 
μαθησιακή διαδικασία, ο δάσκαλος μπορεί να επιτύχει ταχύτερη αφομοίωση της νέας 
γνώσης εκ μέρους των διδασκομένων, εάν με μια περιληπτική περιγραφή θέσει πρώτα 
το μαθησιακό πλαίσιο, έτσι ώστε να τους προετοιμάσει, και στη συνέχεια να 
συμπληρώσει τη γενική αυτή εικόνα με επιμέρους διευκρινιστικές και εξειδικευμένες 
λεπτομέρειες.  

 

Ημισυαίπια

60

40

Δεξιό: 60 %

Απιζηεπό: 40 %

 



© Yannakoudakis 21 

6.3 Έλεγχος (90) 
 
Ελέγχεις πολύ αποτελεσματικά τόσο τον εαυτό σου όσο και το περιβάλλον σου και 
συχνά εκπλήσσεις τους πάντες γύρω σου. Εμφανίζεσαι άτομο που, σε γενικές 
γραμμές, παρόλο που συνειδητοποιείς την πραγματικότητα, η οποία είναι συνήθως 
αμείλικτη, σε οδηγεί ορισμένες φορές στην απογοήτευση. Παρουσιάζεσαι άτομο 
προσγειωμένο και απολύτως συνειδητοποιημένο ως προς το εύρος των δυνατοτήτων 
που διαθέτεις προκειμένου να ελέγχεις τις καταστάσεις, οπότε δεν αναλώνεσαι σε 
άσκοπες αναζητήσεις. Ψστόσο, πιστεύεις ότι πολλά πράγματα, ακόμα και εκείνα για 
τα οποία δε φέρεις ευθύνη, εξαρτώνται από σένα και από τις προσπάθειες που 
καταβάλλεις για αυτά, γεγονός που συχνά σου προκαλεί το αίσθημα της αποτυχίας. 
Επιβάλλεται να αναγνωρίσεις το γεγονός ότι η πραγματικότητα είναι σκληρή και ότι 
η έκβαση ορισμένων καταστάσεων εξαρτάται, τελικά, από άλλους.  
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6.4 Επικοινωνία (87) 

 
Διαπιστώθηκε ότι είσαι άτομο με ΠΟΛΤ-ΤΧΗΛΗ ικανότητα επικοινωνίας, γεγονός 
που σημαίνει ότι ακούς τη γνώμη των άλλων, διαπιστώνεις τα αδύναμα και τα δυνατά 
σημεία των επιχειρημάτων τους, εκμεταλλεύεσαι με ευστροφία τα στοιχεία που 
συλλέγεις, παίρνεις το λόγο την κατάλληλη στιγμή και διατυπώνεις τις απόψεις σου 
πείθοντας τους άλλους με απόλυτη επιτυχία. Είσαι άτομο με επικοινωνιακές 
ικανότητες, που δε διστάζει να αναλάβει πρωτοβουλία και να διατυπώσει την άποψή 
του εκεί όπου άλλοι σιωπούν και αποδέχονται τη γνώμη των άλλων. Έχεις την 
ικανότητα να προσαρμόζεσαι ανάλογα με τις περιστάσεις και να μεταφέρεις τα 
μηνύματα που εσύ επιλέγεις. Ο τρόπος και η συμπεριφορά σου σε καθιστούν άτομο 
δημοφιλές και ικανό να συντονίζει το έργο των άλλων με απόλυτη επιτυχία, 
χρησιμοποιώντας τη διπλωματία - όποτε χρειαστεί - και δημιουργώντας μια 
ευχάριστη ατμόσφαιρα γύρω σου.  
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6.5 Αυτοεκτίμηση_Ε (89) 
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6.6 υναισθηματική_Ν (78) 

 
ΠΟΛΤ-ΤΧΗΛΗ: Είσαι άτομο που εκφράζει και εξωτερικεύει τα συναισθήματά του 
με τρόπο σαφή και κατάλληλο για την εκάστοτε περίσταση. ε διακρίνει η 
αισιοδοξία και η θετική αντιμετώπιση της ζωής, ενώ παράλληλα επιδεικνύεις την 
ικανότητα να προσαρμόζεσαι με μεγάλη ευκολία στις αλλαγές που συντελούνται στο 
περιβάλλον σου. Αντιμετωπίζεις αποτελεσματικά το άγχος, τις κοινωνικές πιέσεις και 
τον κοινωνικό σου περίγυρο, και διαθέτεις πολύπλευρες ικανότητες στον τομέα της 
επικοινωνίας. Φαρακτηρίζεσαι από άνεση στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και έχεις 
επίγνωση των κλίσεων και των ταλέντων σου, καθώς και των αδυναμιών σου. Έχεις 
την ικανότητα να θέτεις στον εαυτό σου στόχους και κίνητρα, να αντλείς την ενέργεια 
και τη δύναμη που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτού που έχεις ξεκινήσει και 
των σκοπών σου γενικότερα. υνήθως επανέρχεσαι για να αντιμετωπίσεις 
καταστάσεις, στις οποίες αρχικά είχες αναγκαστεί να υποχωρήσεις. Διαθέτεις την 
ικανότητα να αντεπεξέρχεσαι στις δυσκολίες, δίχως να κρατάς μέσα σου δυσάρεστα 
συναισθήματα, γεγονός που με τη σειρά του συντελεί στην καλή ψυχική και σωματική 
σου υγεία, καθώς και στην προσωπική σου ευτυχία.  
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6.7 Αξίες (86) 
 
Παρουσιάζεσαι ως άτομο που διαθέτει ΠΟΛΤ ΤΧΗΛΟ επίπεδο αξιών. Έχεις 
κατακτήσει το ανώτατο επίπεδο συνειδησιακής ωριμότητας, το οποίο σου επιτρέπει 
να συνειδητοποιείς τη σημασία των αξιών για την πραγμάτωση της ηθικής και 
πνευματικής σου ανύψωσης και, γενικότερα, για την εξασφάλιση της κοινωνικής 
ισορροπίας. Έχεις θέσει ως ύψιστο στόχο της ζωής σου να υπηρετείς πιστά ανώτερες 
αξίες όπως είναι η εντιμότητα, η ηθική ακεραιότητα, η αυταπάρνηση και, σε αυτό το 
πλαίσιο, έχεις υιοθετήσει έναν τρόπο συμπεριφοράς που είναι συναφής προς τα 
πιστεύω σου. Παρά τις όποιες εξωτερικές πιέσεις, σπανίως αποκλίνεις από τον αρχικό 
σου στόχο, γεγονός που, κατά ένα σημαντικό βαθμό, οφείλεται στο ότι διαθέτεις 
αυτογνωσία αλλά και αυτοπεποίθηση.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Β

Παπάγονταρ

Αξίερ

Σςνεπγαηικόηηηα: 100 %

Εςζπλασνία: 100 %

Εςγνυμοζύνη: 100 %

Επιμονή: 100 %

Ακεπαιόηηηα: 100 %

Ειλικπίνεια: 100 %

Υπεςθςνόηηηα: 100 %

Εςζςνειδηζία: 100 %

Δίκαιο: 100 %

Ωπαίο: 94 %

Σύνεζη: 94 %

Αμεπολητία: 89 %

Τόλμη: 89 %

Αλληλεγγύη: 89 %

Καλοζύνη: 83 %

Αγάπη: 78 %

Αςηαπάπνηζη: 72 %

Μεηπιοθποζύνη: 33 %

Πνεςμαηικόηηηα: 11 %

 



© Yannakoudakis 26 

6.8 Κίνητρα (86) 

 
Διαπιστώθηκε ότι είσαι άτομο που σίγουρα διαθέτει ΠΟΛΤ-ΤΧΗΛΟ επίπεδο 
εργασιακών κινήτρων, γεγονός που δηλώνει με τη σειρά του την ύπαρξη 
συγκεκριμένων στόχων, σκοπών, αξιών, ενθουσιασμού, ενέργειας και φιλοδοξίας. 
Διαθέτεις όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που αποτελούν την κινητήρια δύναμη για 
την αξιοποίηση των ταλέντων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που κατέχεις, ώστε 
να αποδώσεις βέλτιστα στον εργασιακό σου χώρο και να προσφέρεις έργο υψηλού 
επιπέδου. Είσαι σε θέση να αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες, να συνεργάζεσαι με άλλους 
και να φέρνεις σε πέρας το έργο που αναλαμβάνεις με απόλυτη επιτυχία.  
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6.9 Αποφασιστικότητα (71) 

 
Διαπιστώνεται ότι είσαι άτομο με ΜΕΗ-ΤΧΗΛΗ ικανότητα λήψης αποφάσεων, 
γεγονός που σημαίνει ότι εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και την κρίση σου. Είσαι 
άτομο που ζυγίζει τα δεδομένα, συνυπολογίζει τη γνώμη των άλλων και λαμβάνει 
αποφάσεις με αυτοπεποίθηση και σιγουριά, ικανοποιώντας την πλειοψηφία γύρω του. 
Επίσης, αξιοποιείς σχεδόν όλες τις εναλλακτικές διαθέσιμες πηγές άντλησης των 
σχετικών με μια απόφαση πληροφοριών, με αποτέλεσμα να μειώνεις τον κίνδυνο 
λήψης λανθασμένων αποφάσεων. Όπου χρειαστεί, επικαλείσαι τη διαισθητικότητά 
σου, συμπληρώνοντας έτσι τυχόν ελλείψεις στην πληροφόρηση. Οι ελάχιστες 
περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδηλώνεις αναποφασιστικότητα εξηγούνται από το ότι 
διαισθάνεσαι τον κίνδυνο μιας λανθασμένης απόφασης, με αποτέλεσμα να μειώνεται 
η εμπιστοσύνη σου προς το ένστικτό σου. ημασία έχει ότι διαθέτεις όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα προσωπικότητας που απαιτούνται για α) τον καθορισμό 
του στόχου, β) την εκτίμηση του κινδύνου, γ) τη σωστή λήψη αποφάσεων.  
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7. Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες 

 
Καθεμία από τις βασικές ψυχομετρικές κατηγορίες υποδιαιρείται σε άλλες επιμέρους 
εξειδικευμένες κατηγορίες ή παράγοντες, όπως συχνά αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 
Για παράδειγμα, η βασική κατηγορία «Ελέγχου» περιλαμβάνει τους εξειδικευμένους 
παράγοντες «Εσωτερικό» και «Εξωτερικό», η βασική κατηγορία «Κίνητρα» 
περιλαμβάνει «Αναγνώριση», «Αυτονομία», «Προοπτική», «Επιρροή» κ.ο.κ. Οι 
εξειδικευμένοι παράγοντες που σχετίζονται με τα ερωτηματολόγια στα οποία 
απάντησες παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.  
 
Απαιτείται προσοχή στην ερμηνεία των σκορ, διότι - όπως αναφέραμε 
προηγουμένως -, υπάρχουν κατηγορίες (βασικές και εξειδικευμένες) που 
αξιολογούνται θετικά όταν ο εξεταζόμενος εκδηλώνει χαμηλή βαθμολογία. Για 
παράδειγμα, υπάρχουν εργασιακά περιβάλλοντα όπου ο εργαζόμενος πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με άλλους, και, επομένως, στο ερωτηματολόγιο που εξετάζονται 
τα κίνητρα ο παράγοντας «Αυτονομία» αξιολογείται θετικά όταν χαρακτηριστεί με 
χαμηλό βαθμό.  
 
Οι εξειδικευμένοι αυτοί παράγοντες αποτελούν τη βάση για την ανάλυση της 
προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων σου τόσο σε επιστημονικό όσο 
και σε διεπιστημονικό επίπεδο. Ο βαθμός κάθε βασικής κατηγορίας αντιπροσωπεύει 
το συνδυασμό των βαθμών όλων των επιμέρους παραγόντων που εντάσσονται στην 
κατηγορία αυτή. Είναι βεβαίως πιθανό ένας εξειδικευμένος παράγοντας να εμφανίσει 
βαθμό υψηλότερο από το βαθμό της βασικής κατηγορίας στην οποία αυτός 
υπάγεται. ε κάθε περίπτωση, τόσο ο βασικός βαθμός όσο και οι επιμέρους βαθμοί 
λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται ανάλογα, με στόχο την ανάλυση των κλίσεων 
και των ταλέντων σου.  
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7.1 Σαξινόμηση ανά ερωτηματολόγιο - Πίνακας 1 

 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη βαθμολογία των εξειδικευμένων 
ψυχομετρικών παραγόντων ανά ερωτηματολόγιο. Κάθε παράγοντας αναλύεται και 
συγκρίνεται με τον αντίστοιχο κανονικοποιημένο βαθμό του (νόρμα) σύμφωνα με 
την ακόλουθη κωδικοποίηση: ΠΤ=Πολύ Τψηλό, Τ=Τψηλό, Κ=Κανονικό, 
Φ=Φαμηλό, ΠΦ=Πολύ Φαμηλό.  
 

Α/Α Σεστ Παράγοντας Βαθμός Νόρ. 

1 Κλίμακα_RIASEC Πρακτικός τύπος 100 ΠΤ 

2 Κλίμακα_RIASEC Ερευνητικός τύπος 100 ΠΤ 

3 Κλίμακα_RIASEC Επιχειρηματικός τύπος 91 Τ 

4 Κλίμακα_RIASEC Κοινωνικός τύπος 73 Κ 

5 Κλίμακα_RIASEC υμβατικός τύπος 41 Κ 

6 Κλίμακα_RIASEC Καλλιτεχνικός τύπος 36 Φ 

7 Ημισφαίρια Δεξιό ημισφαίριο 60 Κ 

8 Ημισφαίρια Αριστερό ημισφαίριο 40 Κ 

9 Έλεγχος Εσωτερικός προσανατολισμός 
ελέγχου 

90 ΠΤ 

10 Έλεγχος Εξωτερικός προσανατολισμός 
ελέγχου 

10 ΠΦ 

11 Επικοινωνία Επικοινωνιακή στάση 93 Κ 

12 Επικοινωνία Ανταπόκριση σε ερεθίσματα 
και προκλήσεις 

77 Κ 

13 Αυτοεκτίμηση_Ε Αυτοαντίληψη - 
Αυτοσυναίσθημα 

96 ΠΤ 

14 Αυτοεκτίμηση_Ε Κοινωνικό περιβάλλον 91 ΠΤ 

15 υναισθηματική_Ν υναισθηματική σταθερότητα 
και ηρεμία 

98 ΠΤ 

16 υναισθηματική_Ν Κοινωνική συναισθηματική 
νοημοσύνη 

79 Κ 

17 υναισθηματική_Ν Προσωπική συναισθηματική 
νοημοσύνη 

77 Κ 

18 υναισθηματική_Ν υναισθηματική ψυχραιμία 58 Κ 

19 Αξίες Εκτίμηση της 
συνεργατικότητας 

100 ΠΤ 

20 Αξίες Εκτίμηση της ευσπλαχνίας 100 ΠΤ 

21 Αξίες Εκτίμηση της Ευγνωμοσύνης 100 ΠΤ 

22 Αξίες Εκτίμηση της επιμονής 100 ΠΤ 

23 Αξίες Εκτίμηση της ακεραιότητας 100 ΠΤ 

24 Αξίες Εκτίμηση της ειλικρίνειας 100 ΠΤ 

25 Αξίες Εκτίμηση της υπευθυνότητας 100 ΠΤ 

26 Αξίες Εκτίμηση της ευσυνειδησίας 100 ΠΤ 

27 Αξίες Εκτίμηση του δικαίου 100 ΠΤ 

28 Αξίες Εκτίμηση του ωραίου 94 ΠΤ 

29 Αξίες Εκτίμηση της σύνεσης 94 ΠΤ 
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30 Αξίες Εκτίμηση της αμεροληψίας 89 ΠΤ 

31 Αξίες Εκτίμηση της τόλμης 89 ΠΤ 

32 Αξίες Εκτίμηση της αλληλεγγύης 89 ΠΤ 

33 Αξίες Εκτίμηση της καλοσύνης 83 ΠΤ 

34 Αξίες Εκτίμηση της αγάπης 78 ΠΤ 

35 Αξίες Εκτίμηση της αυταπάρνησης 72 Τ 

36 Αξίες Εκτίμηση της 
μετριοφροσύνης 

33 Φ 

37 Αξίες Εκτίμηση της 
πνευματικότητας 

11 ΠΦ 

38 Κίνητρα Αναγνώριση προσφερόμενου 
έργου 

100 Κ 

39 Κίνητρα Άσκηση επιρροής και 
εξουσίας 

94 Κ 

40 Κίνητρα Προοπτικές εξέλιξης 89 Κ 

41 Κίνητρα Ασφάλεια, σταθερότητα, 
άνεση και τάξη 

89 Κ 

42 Κίνητρα Οικονομικές απολαβές 72 Κ 

43 Κίνητρα Αυτονομία εκτέλεσης έργου 56 Φ 

44 Αποφασιστικότητα Τποχρεωτική λήψη 
αποφάσεων 

90 Κ 

45 Αποφασιστικότητα Προαιρετική λήψη 
αποφάσεων 

80 Κ 

46 Αποφασιστικότητα υναισθηματική λήψη 
αποφάσεων 

41 Φ 
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7.2 Σαξινόμηση ανά παράγοντα - Πίνακας 2 

 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει, σε φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, τους 
εξειδικευμένους ψυχομετρικούς παράγοντες.  
 

Α/Α Σεστ Παράγοντας Βαθμός 

1 Κλίμακα_RIASEC Πρακτικός τύπος 100 

2 Κλίμακα_RIASEC Ερευνητικός τύπος 100 

3 Αξίες Εκτίμηση της συνεργατικότητας 100 

4 Αξίες Εκτίμηση της ευσπλαχνίας 100 

5 Αξίες Εκτίμηση της Ευγνωμοσύνης 100 

6 Αξίες Εκτίμηση της επιμονής 100 

7 Αξίες Εκτίμηση της ακεραιότητας 100 

8 Αξίες Εκτίμηση της ειλικρίνειας 100 

9 Αξίες Εκτίμηση της υπευθυνότητας 100 

10 Αξίες Εκτίμηση της ευσυνειδησίας 100 

11 Αξίες Εκτίμηση του δικαίου 100 

12 Κίνητρα Αναγνώριση προσφερόμενου έργου 100 

13 υναισθηματική_Ν υναισθηματική σταθερότητα και 
ηρεμία 

98 

14 Αυτοεκτίμηση_Ε Αυτοαντίληψη - Αυτοσυναίσθημα 96 

15 Αξίες Εκτίμηση του ωραίου 94 

16 Αξίες Εκτίμηση της σύνεσης 94 

17 Κίνητρα Άσκηση επιρροής και εξουσίας 94 

18 Επικοινωνία Επικοινωνιακή στάση 93 

19 Κλίμακα_RIASEC Επιχειρηματικός τύπος 91 

20 Αυτοεκτίμηση_Ε Κοινωνικό περιβάλλον 91 

21 Έλεγχος Εσωτερικός προσανατολισμός ελέγχου 90 

22 Αποφασιστικότητα Τποχρεωτική λήψη αποφάσεων 90 

23 Αξίες Εκτίμηση της αμεροληψίας 89 

24 Αξίες Εκτίμηση της τόλμης 89 

25 Αξίες Εκτίμηση της αλληλεγγύης 89 

26 Κίνητρα Προοπτικές εξέλιξης 89 

27 Κίνητρα Ασφάλεια, σταθερότητα, άνεση και τάξη 89 

28 Αξίες Εκτίμηση της καλοσύνης 83 

29 Αποφασιστικότητα Προαιρετική λήψη αποφάσεων 80 

30 υναισθηματική_Ν Κοινωνική συναισθηματική νοημοσύνη 79 

31 Αξίες Εκτίμηση της αγάπης 78 

32 Επικοινωνία Ανταπόκριση σε ερεθίσματα και 
προκλήσεις 

77 

33 υναισθηματική_Ν Προσωπική συναισθηματική νοημοσύνη 77 

34 Κλίμακα_RIASEC Κοινωνικός τύπος 73 

35 Αξίες Εκτίμηση της αυταπάρνησης 72 

36 Κίνητρα Οικονομικές απολαβές 72 

37 Ημισφαίρια Δεξιό ημισφαίριο 60 
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38 υναισθηματική_Ν υναισθηματική ψυχραιμία 58 

39 Κίνητρα Αυτονομία εκτέλεσης έργου 56 

40 Κλίμακα_RIASEC υμβατικός τύπος 41 

41 Αποφασιστικότητα υναισθηματική λήψη αποφάσεων 41 

42 Ημισφαίρια Αριστερό ημισφαίριο 40 

43 Κλίμακα_RIASEC Καλλιτεχνικός τύπος 36 

44 Αξίες Εκτίμηση της μετριοφροσύνης 33 

45 Αξίες Εκτίμηση της πνευματικότητας 11 

46 Έλεγχος Εξωτερικός προσανατολισμός ελέγχου 10 
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8. Προχωρημένες στατιστικές μετρήσεις 
 
8.1 Συπικές μετρήσεις 

 
Οι ακόλουθες μετρήσεις δίνουν μια σαφή εικόνα της διασποράς της βαθμολογίας 
σου στους ψυχομετρικούς παράγοντες στους οποίους εξετάστηκες.  
 
Mean:      79.69  
Variance:      591.88  
Standard deviation:    24.32  
Mean absolute deviation:    18.99  
Coefficient of variation:    0.305  
 
Πέραν των παραδοσιακών μετρήσεων, υπάρχουν και τα λεγόμενα τυπικά πηλίκα, τα 
οποία δηλώνουν τη σχέση που έχουν οι αρχικές μετρήσεις με το μέσο όρο των 
υποκειμένων του αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού της στάθμισης που 
αφορά το ίδιο φύλο, την ίδια χρονολογική ηλικία, το ίδιο έθνος (χώρα), κ.ά. 
υγκεκριμένα, αναλύουμε και παρουσιάζουμε τους βαθμούς Ζ, Σ, και Sten.  
 
α) Βαθμοί Ζ  
 
Η 'Ζ' τιμή δηλώνει το βαθμό στον οποίο η αρχική μέτρηση αποκλίνει σε σχέση με 
το μέσο όρο (μ) και με την τυπική απόκλιση (s). Οι Ζ τιμές ακολουθούν την 
τυποποιημένη κανονική κατανομή, όπου μ=0, σ=1, ενώ το 99.74% αυτών βρίσκεται 
στο διάστημα -3.0 έως +3.0.  
 
β) Βαθμοί Σ  
 
Σο γεγονός ότι οι Ζ τιμές είναι αρνητικές ορισμένες φορές μάς αναγκάζει να 
αναζητήσουμε εναλλακτικό πηλίκο μέτρησης. Σο ρόλο αυτό αναλαμβάνει να 
διαδραματίσει η λεγόμενη 'Σ' μέτρηση, η οποία μετατρέπει τις αρνητικές Ζ τιμές σε 
αντίστοιχες θετικές, όπου μ=50, σ=10.  
 
γ) Βαθμοί Sten  
 
Η μετατροπή των Ζ τιμών στην κλίμακα 1-10, άλλως κλίμακα Sten, όπου μ=5.5, 
σ=1.5, μάς παρέχει τη δυνατότητα ένταξης παρόμοιων τιμών στο ίδιο Sten, κατά 
τρόπο ώστε να γίνονται περισσότερο κατανοητές οι διαφορές αλλά και οι ομοιότητες 
μεταξύ των αρχικών μετρήσεων. Η λέξη Sten προκύπτει από τη σύνθεση των λέξεων 
Standard (σταθμισμένος βαθμός) και Ten (Δέκα).  
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Αιμίλιος Αποστολόπουλος 
 

Σεστ Παράγοντας Ποσοστό Sten 

Κλίμακα_RIASEC Πρακτικός_ΦΟΛ 100 7 

Κλίμακα_RIASEC Ερευνητικός_ΦΟΛ 100 7 

Κλίμακα_RIASEC Καλλιτεχνικός_ΦΟΛ 36 3 

Κλίμακα_RIASEC Κοινωνικός_ΦΟΛ 73 5 

Κλίμακα_RIASEC Επιχειρηματικός_ΦΟΛ 91 6 

Κλίμακα_RIASEC υμβατικός_ΦΟΛ 41 3 

Ημισφαίρια Δεξιό_Ημισφ 60 4 

Ημισφαίρια Αριστερό_Ημισφ 40 3 

Έλεγχος Εξωτερικός_ΕΛΕΓΦ 10 1 

Έλεγχος Εσωτερικός_ΕΛΕΓΦ 90 6 

Επικοινωνία Ανταπόκριση_ΕΠΙΚ 77 5 

Επικοινωνία τάση_ΕΠΙΚ 93 6 

Αυτοεκτίμηση_Ε Αυτοαντίληψη_Ε 96 7 

Αυτοεκτίμηση_Ε Περιβάλλον_Ε 91 6 

υναισθηματική_Ν Προσωπική_Ν 77 5 

υναισθηματική_Ν Κοινωνική_Ν 79 5 

υναισθηματική_Ν ταθερότητα_Ν 98 7 

υναισθηματική_Ν Χυχραιμία_Ν 58 4 

Αξίες Ψραίο_ΑΞΙ 94 6 

Αξίες Αγάπη_ΑΞΙ 78 5 

Αξίες υνεργατικότητα_ΑΞΙ 100 7 

Αξίες Αμεροληψία_ΑΞΙ 89 6 

Αξίες Ευσπλαχνία_ΑΞΙ 100 7 

Αξίες Ευγνωμοσύνη_ΑΞΙ 100 7 

Αξίες Επιμονή_ΑΞΙ 100 7 

Αξίες Ακεραιότητα_ΑΞΙ 100 7 

Αξίες Καλοσύνη_ΑΞΙ 83 6 

Αξίες Μετριοφροσύνη_ΑΞΙ 33 3 

Αξίες ύνεση_ΑΞΙ 94 6 

Αξίες Πνευματικότητα_ΑΞΙ 11 1 

Αξίες Σόλμη_ΑΞΙ 89 6 

Αξίες Ειλικρίνεια_ΑΞΙ 100 7 

Αξίες Τπευθυνότητα_ΑΞΙ 100 7 

Αξίες Αυταπάρνηση_ΑΞΙ 72 5 

Αξίες Αλληλεγγύη_ΑΞΙ 89 6 

Αξίες Ευσυνειδησία_ΑΞΙ 100 7 

Αξίες Δίκαιο_ΑΞΙ 100 7 

Κίνητρα Αναγνώριση_ΚΙΝ 100 7 

Κίνητρα Αυτονομία_ΚΙΝ 56 4 

Κίνητρα Προοπτική_ΚΙΝ 89 6 

Κίνητρα Επιρροή_ΚΙΝ 94 6 

Κίνητρα Ασφάλεια_ΚΙΝ 89 6 
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Κίνητρα Απολαβές_ΚΙΝ 72 5 

Αποφασιστικότητα Τποχρεωτική_ΑΠΟΥ 90 6 

Αποφασιστικότητα Προαιρετική_ΑΠΟΥ 80 6 

Αποφασιστικότητα υναισθηματική_ΑΠΟΥ 41 3 
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8.2 Γράφημα Rank-Score εξειδικευμένων ψυχομετρικών παραγόντων 

 
Η γραφική παράσταση που ακολουθεί παρουσιάζει την κατανομή των κλίσεών σου 
με βάση τον βαθμό (Score) και την τάξη (Rank) των αντίστοιχων εξειδικευμένων 
παραγόντων προσωπικότητας - ικανοτήτων - δεξιοτήτων. Η εξατομικευμένη 
κατανομή αντιπροσωπεύεται από την καμπύλη Zipf. Η αντίστοιχη θεωρητική 
κατανομή αντιπροσωπεύεται από την καμπύλη Mandelbrot.  
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8.3 Βαθμός διακριτότητας 

 
Ο βαθμός διακριτότητας (διαφοροποίησης) των εξειδικευμένων ψυχομετρικών 
παραγόντων είναι χαμηλός. Ο βαθμός αυτός εκφράζει το δείκτη διακριτότητας που 
εμφάνισαν οι επιμέρους βαθμολογίες στους εξειδικευμένους ψυχομετρικούς 
παράγοντες. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
διακριτότητα των σκορ των παραγόντων που εξετάστηκαν.  
 
Σονίζουμε ότι ο υψηλός βαθμός δε θεωρείται πάντοτε ο πλέον κατάλληλος, καθώς 
κάτι τέτοιο εξαρτάται από το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, σε 
ορισμένα εργασιακά περιβάλλοντα απαιτείται υψηλός βαθμός, ενώ σε άλλα απαιτείται 
χαμηλός βαθμός. Συπικά παραδείγματα της παραπάνω διαπίστωσης αποτελούν τα 
διεπιστημονικά επαγγέλματα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις απαιτούν χαμηλό 
βαθμό διακριτότητας (π.χ. διασπορά της προσωπικότητας σε πολλαπλά γνωστικά 
πεδία).  
 
(EJY-VOC-000-Own). 
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