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0.Περίληψη  

Η παρούσα εργασία διαπραγµατεύεται την ∆υσλεξία θεωρηµένη από την οπτική της 

επιλογής επαγγέλµατος και της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας. Η θεωρητική ανασκόπηση 

αναπτύσσεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος αναφέρεται στις Μαθησιακές ∆υσκολίες και τη 

∆υσλεξία µε έµφαση την ενήλικη ζωή του ατόµου. Πιο συγκεκριµένα, σε ένα πρώτο επίπεδο 

προσδιορίζονται ο όρος Μαθησιακές ∆υσκολίες και ο ορισµός της έννοιας ∆υσλεξία. Έπειτα, 

γίνεται αναφορά στους αιτιατούς παράγοντες που συνδέονται µε την παρουσία της και τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία που διαπνέουν ολόκληρη τη ζωή του δυσλεξικού ατόµου. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αφορούν δυνατότητες και περιορισµούς σε διαφορετικούς τοµείς της ζωής 

του ατόµου. Ακόµη, στο πρώτο µέρος της εργασίας αποδίδεται αναλυτικά η δοµή του εγκεφάλου 

του δυσλεξικού και ο τρόπος λειτουργίας του σε σχέση µε ένα κανονικό εγκέφαλο. Ο δείκτης 

νοηµοσύνης των δυσλεξικών και ο συναισθηµατικός δείκτης αποτελούν σηµαντικά στοιχεία 

αναφοράς. Στην συνέχεια, αποδίδονται συγκριτικά οι οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στις 

Μαθησιακές ∆υσκολίες και τη ∆υσλεξία. Το τµήµα αυτό της εργασίας ολοκληρώνεται µε 

αναφορά στις αδυναµίες του δυσλεξικού κατά την ενήλικη ζωή και την ύπαρξη αυτών στο 

µετέπειτα εργασιακό χώρο.         

 Το δεύτερο µέρος αφορά την επαγγελµατική επιλογή και τη συµβουλευτική 

σταδιοδροµία στην περίπτωση του δυσλεξικού ατόµου. Αρχικά αποσαφηνίζονται οι όροι 

επαγγελµατική ανάπτυξη και επαγγελµατική επιλογή και µετά προσδιορίζεται το σύνολο των 

θεωριών που αναπτύχθηκαν µε βάση την επαγγελµατική ανάπτυξη και επιλογή. Ειδικότερα, 

παρουσιάζονται οι ψυχολογικές θεωρίες, οι ψυχοδυναµικές και ψυχαναλυτικές θεωρίες, η 

θεωρία της κοινωνική µάθησης και οι εξελικτικές θεωρίες για την επιλογή επαγγέλµατος και την 

επαγγελµατική ανάπτυξη. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλµατος, η έννοια 

και ο ρόλος της συµβουλευτικής στην επαγγελµατική σταδιοδροµία, τα µοντέλα λήψης 

αποφάσεων αποτελούν σηµεία αναφοράς. Στο επόµενο κοµµάτι της εργασίας παρουσιάζονται 

διεξοδικά τα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού που αναπτύχθηκαν και δίνονται 

πληροφορίες για τη δοµή τους, το περιεχόµενό τους, τη µορφή τους, τον τρόπο χορήγησης και 

τον τρόπο απόδοσης των αποτελεσµάτων. Γίνεται κριτική θεώρηση των τεστ επαγγελµατικού 

προσανατολισµού και προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία που θεωρούνται θετικά ή 

αρνητικά για τη χορήγησή τους σε άτοµα µε ∆υσλεξία. Με βάση το προφίλ του δυσλεξικού 

ατόµου, τις δυνατότητες και τους περιορισµούς προσδιορίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία 

από την άσκηση συγκεκριµένων επαγγελµάτων. Στην περίπτωση αυτή προτείνονται τα πλέον 

κατάλληλα επαγγέλµατα για τα δυσλεξικά άτοµα. Σε αυτό το κοµµάτι δίνονται εναλλακτικές 
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προτάσεις διαµόρφωσης και τροποποίησης των υπαρχόντων τεστ επαγγελµατικού 

προσανατολισµού µε προοπτικές δηµιουργίας νέων τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

 Το τρίτο µέρος της εργασίας αφορά τη διεξαγωγή ερευνητικής προσπάθειας για τον 

επαγγελµατικό προσανατολισµό των εφήβων και ιδιαίτερα των δυσλεξικών. Σε ένα πρώτο 

επίπεδο η επιλογή σπουδών και σε ένα δεύτερο επίπεδο η επιλογή επαγγέλµατος αποτελεί 

προϊόν προβληµατισµού. Σκοπός του ερευνητικού εγχειρήµατος είναι η παράθεση στοιχείων 

που αποκαλύπτουν τη συσχέτιση ακαδηµαϊκών σπουδών, επαγγελµατικού- εργασιακού 

µοντέλου και ικανοποίησης στη ζωή του ατόµου και ιδιαίτερα στη ζωή του δυσλεξικού ατόµου. 

Σε αυτό το πλαίσιο έγινε µια προσπάθεια προσδιορισµού παραγόντων που σχετίζονται µε την 

επαγγελµατική ζωή και αποκατάσταση. Ειδικότερα, έγινε µια προσπάθεια συλλογής στοιχείων 

που αναφέρονται στο επίπεδο εκπαίδευσης, το µορφωτικό υπόβαθρο των γονέων, την επιλογή ή 

µη συγκεκριµένων σπουδών, την επιθυµία για συνέχιση των σπουδών και την εργασιακή 

κατάσταση των ατόµων µε δυσλεξία. Στην περίπτωση του δυσλεξικού πληθυσµού η συλλογή 

δεδοµένων δεν ήταν εφάµιλλη των προσδοκιών γι’ αυτό η έρευνα προσανατολίστηκε στο γενικό 

πληθυσµό. Στην περίπτωση των δυσλεξικών ατόµων τα δεδοµένα είναι ελάχιστα και η 

παράθεση των στοιχείων γίνεται ενδεικτικά και στερείται στατιστικής σηµασίας και περαιτέρω 

ανάλυσης.   
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Θεωρητικό Μέρος Α: Μαθησιακές δυσκολίες-∆υσλεξία και ενήλικη ζωή. 
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1.Εισαγωγή  

 Η εργασία επιδιώκει να  αποδώσει το θέµα της ∆υσλεξίας θεωρηµένης από την οπτική 

της επιλογής επαγγέλµατος και της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας. Σε ένα πρώτο επίπεδο 

αναφέρεται στις Μαθησιακές ∆υσκολίες και τη ∆υσλεξία µε έµφαση την ενήλικη ζωή του ατόµου. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο  αφορά την επαγγελµατική επιλογή και τη συµβουλευτική σταδιοδροµία 

στην περίπτωση του δυσλεξικού ατόµου.      

 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κριτική θεώρηση των τεστ επαγγελµατικού 

προσανατολισµού και ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών στοιχείων που θεωρούνται θετικά 

ή αρνητικά για τη χορήγησή τους σε άτοµα µε ∆υσλεξία. Στην περίπτωση αυτή προτείνονται τα 

πλέον κατάλληλα επαγγέλµατα για τα δυσλεξικά άτοµα.      

 Στο τελευταίο κοµµάτι δίνονται εναλλακτικές προτάσεις διαµόρφωσης και τροποποίησης 

των υπαρχόντων τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού µε προοπτικές δηµιουργίας νέων τεστ 

επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

2.Ο όρος Μαθησιακές ∆υσκολίες.       

 Ο όρος Μαθησιακές ∆υσκολίες (Learning Disabilities) επινοήθηκε και προτάθηκε από 

τον S.Kirk (1962). Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην Αγγλία είναι Ειδικές Μαθησιακές 

∆υσκολίες (Specific Learning Difficulties), Μαθησιακή Ανικανότητα (Learning Disabilities) ή 

Μαθησιακή ∆ιαταραχή (Learning Disorders) ενώ στην Αµερική είναι Μαθησιακές ∆ιαφορές 

(Learning Differences).         

 Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι ένας όρος αρκετά ευρύς και αφορά µια πληθώρα 

δυσκολιών. Οι δυσκολίες αυτές αναφέρονται σε γλωσσικές διεργασίες και σχετίζονται µε τη 

λειτουργία της οµιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής, της κατανόησης, των µαθηµατικών και την 

εκµάθηση αυτών. Τα προβλήµατα αυτά προσδιορίστηκαν ως εγγενή στον άνθρωπο και 

αποδόθηκαν σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήµατος.    

 Ο όρος Ειδική Μαθησιακή ∆υσκολία είναι πιο συγκεκριµένος και αφορά διαταραχή µιας 

ορισµένης δεξιότητας. Οι δυσκολίες αυτές υπάρχει πιθανότητα να µην υπερκεραστούν και να 

εκδηλώνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόµου. Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες σύµφωνα µε 

το διαγνωστικό κριτήριο DSM-ΙV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (1994) 

εκδηλώνονται µε διαταραχές ανάγνωσης (δυσλεξία), διαταραχές µαθηµατικών (δυσαριθµησία, 

αριθµασθένεια, δυσκαλκουλία), διαταραχές στην γραπτή έκφραση (δυσορθογραφία, αγραφία, 

δυσγραφία, κακογραφία) και Μ∆ µη προσδιοριζόµενη. Οι διαταραχές ανάγνωσης αφορούν 

δυσκολίες οπτικό-ακουστικό-αντιληπτικές και λεκτικές καθώς και δεξιότητες αλληλοδιαδοχής. Οι 
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διαταραχές µαθηµατικών αφορούν τις µειωµένες οπτικο-χωρικές και οπτικο-αντιληπτικές 

δεξιότητες. Τα άτοµα δυσκολεύονται στην κατανόηση µαθηµατικών εννοιών, µαθηµατικών όρων, 

συµβόλων και στην εκτέλεση αριθµητικών πράξεων. Επίσης παρουσιάζεται δυσκολία στους 

µαθηµατικούς υπολογισµούς, στην ορθή στοίχιση και ιδιαίτερα στην προπαίδεια. Η διαταραχή 

γραπτής έκφρασης εστιάζει στην ορθογραφία, στη δοµή, στη σύνταξη, στο λεξιλόγιο, στην 

αποτύπωση της σκέψης. Τα άτοµα δηλαδή υστερούν στην ικανότητα να µεταφέρουν τη σκέψη 

στο γραπτό λόγο(Παυλίδης, 2008).        

 Oι Μαθησιακές ∆υσκολίες σύµφωνα µε το ICD-10 (International Classification of 

Diseases) (1993) αφορούν α) την Ειδική ∆ιαταραχή Ανάγνωσης, β) την Ειδική ∆ιαταραχή 

συλλαβισµού γ) την Ειδική ∆ιαταραχή Αριθµητικών Ικανοτήτων, δ) την Μικτή ∆ιαταραχή 

Σχολικών Ικανοτήτων. Άλλες µαθησιακές δυσκολίες αφορούν την διαταραχή του συντονισµού 

και το σύνδροµο µειωµένης προσοχής µε υπερκινητικότητα (Αγγελοπούλου-Σακαντάµη, 

2004:σελ.146-153).         

 Υπάρχουν περιπτώσεις που οι Μαθησιακές ∆υσκολίες συνυπάρχουν µε άλλα 

προβλήµατα όπως νοητική στέρηση, διαταραχή συµπεριφοράς, συναισθηµατική διαταραχή κ.α. 

Στα προβλήµατα αυτά αρκετές φορές συµπεριλαµβάνονται οι πολιτισµικές διαφορές, το 

στερηµένο γλωσσικό περιβάλλον, η ελλιπής ή ακατάλληλη εκπαίδευση (Λιβανίου,2004 αναφορά 

σε National Committee of Learning Difficulties,1988: σελ. 34-37). Από τον ορισµό που 

διατύπωσε η Κοινή Εθνική Επιτροπή Μαθησιακών ∆υσκολιών των Η.Π.Α. το 1986 φαίνεται ότι 

οι µαθησιακές δυσκολίες δεν αποτελούν µια οµοιογενή οµάδα αλλά έναν ετερογενή πληθυσµό. 

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες που απορρέουν από σοβαρές ψυχοπαθολογίες και αποτελούν 

ψυχογενή σύνδροµα όπως το σύνδροµο Asperger, η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, ο 

αυτισµός κ.α δεν περικλείονται στον ορισµό. Ακόµη, δεν συµπεριλαµβάνονται Μαθησιακές 

∆υσκολίες ως απόρροια ιατρικών προβληµάτων όπως έλλειψη σιδήρου ή άλλων βιταµινών 

(Λιβανίου, 2004 :σελ. 36-37).                         

 Τα άτοµα µε έµφυτες αδυναµίες είναι πιο ευάλωτα σε περιβαλλοντικές αντιξοότητες και 

οι µαθησιακές δυσκολίες αποτελούν απόρροια αλληλεπίδρασης ανάµεσα σε εγγενείς αδυναµίες 

και περιβαλλοντικές δυσκολίες. Τα άτοµα αυτά πρέπει να παραπέµπονται από µικρή ηλικία σε 

σχολικούς ή κλινικούς ψυχολόγους για επαρκή αξιολόγηση της ευφυΐας, της ανάγνωσης και της 

γραφής. Οι γονείς σε πρώτο επίπεδο πρέπει να έρχονται σε επαφή µε γενικούς ιατρούς ή 

παιδίατρους και σε δεύτερο επίπεδο αφού εξαντληθούν οι πιθανότητες δυσλειτουργίας της 

όρασης ή της ακοής να συζητήσουν την πρόοδο των παιδιών τους µε τους εκπαιδευτικούς  

(Yule, 1988:σελ.502). Η κλινική εµπειρία επιδεικνύει ότι αποτελεί πλάνη η ιδέα της απλής 



Δυσλεξία & Επαγγελματικός προσανατολισμός                                                 Παυλίδου Μαρία

   

15 
 

παρατήρησης της ανάπτυξης του παιδιού. Η όποια καθυστέρηση ή δυσλειτουργία θα πρέπει να 

εκκινεί τις υποψίες των γονέων για περαιτέρω διερεύνηση (Snowling, 1996:σελ.1096).      

2.1.Ο ορισµός της έννοιας ∆υσλεξίας.      

 Η πιο κοινή από τις µαθησιακές διαταραχές είναι η ∆υσλεξία. Για πρώτη φορά 

εντοπίστηκε από τον Oswald Berkham το 1881 και ως όρος διατυπώθηκε τo 1887 από τον 

Rudolf Berlin, έναν οφθαλµίατρο στη Στουτγάρδη της Γερµανίας. Τον όρο τον χρησιµοποίησε για 

να αναφερθεί στην περίπτωση ενός νεαρού αγοριού που παρουσίασε σοβαρό πρόβληµα στη 

εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής παρά το γεγονός ότι δεν εµφάνιζε στοιχεία 

διανοητικής ή άλλης καθυστέρησης1.        

 Ο όρος δυσλεξία αφορά δύο κατηγορίες αυτή της αναπτυξιακής δυσλεξίας και της 

επίκτητης δυσλεξίας. Η πρώτη είναι βιολογική, αναφέρεται σε γενετικές επιρροές ενώ η δεύτερη 

είναι αποτέλεσµα εξωτερικών στοιχείων, µεταγενέστερης βλάβης ή ατυχήµατος στη περιοχή του 

εγκεφάλου. H επίκτητη δυσλεξία απαντάται σε ενήλικα άτοµα συνήθως και δεν θα απασχολήσει 

την παρούσα εργασία. Ως όρος Ειδική Αναπτυξιακή ∆υσλεξία χρησιµοποιείται πολύ σπάνια στη 

θέση του ευρύτερα χρησιµοποιείται ο όρος δυσλεξία.      

 Στο πέρασµα των χρόνων έχουν δοθεί αναρίθµητοι ορισµοί για την δυσλεξία. Μόλις το 

1969 ο Adams είχε εντοπίσει 32 διαφορετικούς ορισµούς για τη δυσλεξία. Το να δοθεί ένας 

ορισµός της δυσλεξίας είναι πολύ δύσκολο εγχείρηµα. Σε αρχικό επίπεδο η ∆υσλεξία συνδέθηκε 

µε αδυναµία στην φωνολογική ενηµερότητα δηλαδή στην αναγνώριση και απόδοση µιας λέξης 

(Cao, 2006 αναφορά στον Brady & Shankweiler, 1991 ; Bruck, 1992 ; Stanovich & Siegel, 1994 ; 

Shankweiler et al, 1995: σελ.2). Οι θιασώτες της φωνολογικής ανεπάρκειας προσδιορίζουν την 

δυσλεξία ως µια φωνολογική ανεπάρκεια που συνυπάρχει µε ικανότητες λογικής κρίσης, 

επίλυσης προβληµάτων και σχηµατισµού ιδεών (Λιβανίου, 2004 αναφορά στον Shaywitz, 1996 : 

σελ.55-61). Πρόκειται για την κατάσταση εκείνη όπου το παιδί αποδίδει στην ανάγνωση κάτω 

από το επίπεδο που αντιστοιχεί στο νοητικό του δυναµικό και στην επίδοσή του στ’ άλλα 

µαθήµατα. Οι ερευνητές που χρησιµοποιούν την ιδέα του αποκλεισµού ορίζουν την δυσλεξία ως 

αποτυχία να αποκτήσει κάποιος γραµµατικές γνώσεις µε φυσιολογικό τρόπο ενώ απουσιάζουν 

αιτιολογικοί παράγοντες όπως ψυχολογική διαταραχή, χαµηλή νοηµοσύνη ή 

κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα (Λιβανίου, 2004 αναφορά στον Rutter, Maughan, Mortimore & 

Ouston, 1979 ; Vellutino, 1979 ; Gentille & McMillan, 1987 ; Yule, 1988 : σελ. 57-58).  

 O ορισµός που δίνει έµφαση στα δυνατά σηµεία του ατόµου και υιοθετήθηκε από την 

Παγκόσµια Οµοσπονδία Νευρολογίας είναι του Critchley (1968). Σύµφωνα µε αυτόν η ειδική 

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=dyslexia&action=edit. 
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αναπτυξιακή δυσλεξία είναι µια διαταραχή που εκδηλώνεται µε δυσκολίες στο να µάθει κανείς 

να διαβάζει παρά τη σωστή διδασκαλία, την επαρκή νοηµοσύνη και τις κοινωνικο-οικονοµικές 

συνθήκες. Ο ορισµός αυτός βελτιώθηκε αργότερα προσδιορίζοντας τη ∆υσλεξία ως ειδική 

µαθησιακή δυσκολία που εκδηλώνεται δυσκολία στην εκµάθηση ανάγνωσης, αργότερα µε 

έντονη ανορθογραφία και µε έλλειψη άνεσης στο χειρισµό του γραπτού λόγου σε αντιδιαστολή 

µε τη χρήση του προφορικού λόγου. Τα αίτια είναι γνωστικά και γενετικά, δεν οφείλεται σε 

διανοητική ανεπάρκεια ή έλλειψη κοινωνικό-πολιτισµικών ευκαιριών ή αποτυχηµένη διδασκαλία 

ή συναισθηµατικούς παράγοντες ή εγκεφαλική κάκωση ή βλάβη. Το πιο πιθανό είναι ότι 

αντιπροσωπεύει µια συγκεκριµένη έλλειψη ωριµότητας που µειώνεται καθώς το παιδί µεγαλώνει 

και δέχεται σηµαντική βελτίωση µε την κατάλληλη θεραπευτική βοήθεια όταν αυτή προσφέρεται 

έγκαιρα (Παυλίδης, 2008 αναφορά στον Critchley:Ιn Pavlidis and Miles, 1981).   

 Ένα παιδί µε δυσλεξία µπορεί να έχει δυσκολίες όχι µόνο στην αποκωδικοποίηση του 

γραπτού λόγου δηλαδή στην ανάγνωση αλλά και στην κωδικοποίηση, στη γραφή. Η δυσλεξία 

αφορά παιδιά ή ενήλικες µε νοηµοσύνη µέσου όρου ή πάνω από το µέσο όρο που 

παρουσιάζουν δυσκολία σε ένα ή περισσότερα επίπεδα ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας. 

 Η δυσλεξία είναι ειδική µαθησιακή δυσκολία, έχει βιολογικό υπόβαθρο και αποτελεί 

διαταραχή. Η σηµασία του όρου ειδική σηµαίνει ότι δεν εµφανίζεται σε όλα τα µαθησιακά 

επίπεδα αλλά σε ορισµένα. Η κατάσταση αυτή τη διαφοροποιεί από τη νοητική υστέρηση. Στη 

∆υσλεξία το άτοµο παρουσιάζει αντιφατικά στοιχεία στην επίδοση του που δεν µπορούν να 

ερµηνευτούν. Η πολυµορφία που παρουσιάζει η ∆υσλεξία ως προς τη συµπτωµατολογία της 

αφήνει περιθώρια για αντίθετες ερµηνείες ως προς τις αιτιολογικές διαστάσεις της (Λιβανίου, 

2004 : σελ.57).             

 Η δυσλεξία συγκαταλέγεται στις µαθησιακές δυσκολίες και αποτελεί αναπτυξιακή 

διαταραχή. Σύµφωνα µε τον ορισµό της έννοιας δυσλεξία αποκλείονται τα στοιχεία της 

αναποτελεσµατικής εκπαίδευσης, της εγκεφαλικής βλάβης ή της νοητικής υστέρησης ως αιτιατοί 

παράγοντες (Undheim,2003: σελ. 221).        

 Η αναπτυξιακή δυσλεξία αντανακλά δοµικές αδυναµίες σε γνωστικό επίπεδο. Η 

προσπάθεια εντοπισµού της προέλευσης των αδυναµιών αυτών αποτέλεσε κυρίαρχη επιδίωξη 

αρκετών ετών. Η υπόθεση των οπτικών-αντιληπτικών αδυναµιών των δυσλεξικών (1970) 

συνδέεται µε τις συνέπειες παρά µε τα αίτια της αναγνωστικής δυσκολίας (Hayduk, 1996 

αναφορά στον Vellutino, 1977; Hulme,1988; Lovegrove,1991:σελ.976). Σε αρχικό στάδιο 

κυριαρχούσε η σύνδεση της οπτικής-αντιληπτικής αδυναµίας  µε την υψηλού τύπου αντίληψη 

(higher level perception) (Hayduk, 1996 αναφορά στον Bayliss & Livesey, 1985; Doehring, 1968; 
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Goyen & Lyle, 1973:σελ.976) αργότερα η σύνδεση αυτή αφορούσε την κατώτερη όραση (low-

level vision). Οι θεωρίες αυτές επεδείκνυαν οπτικές αδυναµίες σε ποσοστό 10-15% σε άτοµα µε 

δυσλεξία (Hayduk, 1996 αναφορά  στον Βoder, 1973; Pirozzolo, 1979; Taylor, Fletcher & Satz, 

1982:σελ.976). Ωστόσο ο Lovegrove µε τους συνεργάτες του υποστήριξε την ύπαρξη αδυναµιών 

φωνολογικού και οπτικού τύπου (Hayduk, 1996 αναφορά στον Lovegrove,1986; Lovegrove, 

Garzia & Nicholson, 1990:σελ.976). Ο Vellutino µε τους συνεργάτες του εντόπισαν την ύπαρξη 

αδυναµιών φωνολογικής, συντακτικής, µνηµονικής υφής στις περιπτώσεις της αναπτυξιακής 

δυσλεξίας. Οι µετέπειτα υποθέσεις εστίασαν σε φωνολογικού τύπου αδυναµίες (Hayduk, 1996 

αναφορά  στον Stanovich,1992; Vellutino,1987:σελ.976).           

 Η δυσλεξία εντοπίζεται σε ποσοστό 5-10% σε παιδιά σχολικής ηλικίας και µπορεί να 

εµµείνει µέχρι την ενηλικίωση (Loo, 2007 αναφορά στον Shaywitz, 1990:σελ.433). Στις ΗΠΑ το 

ποσοστό των παιδιών προσχολικής ηλικίας που έχουν διαγνωστεί µε δυσλεξία φτάνει το 20% 

(Λιβανίου, 2004 αναφορά  στον Shaywitz, 1996 : σελ.52), ενώ στην Ευρώπη ο βαθµός 

εµφανίζεται να είναι κάτω του 10% του συνολικού σχολικού πληθυσµού (Λιβανίου, 2004 

αναφορά στον Turner, 1998: σελ.52). Ο Birsh (2005) προσδιορίζει τα ποσοστά της δυσλεξίας σε 

5% µε 17% για το συνολικό πληθυσµό στις ΗΠΑ2. Η αµφιταλάντευση και η αντιφατικότητα των 

απόψεων γύρω από το θέµα της δυσλεξίας  έχουν σαν αποτέλεσµα αφενός την διάσταση ως 

προς τα κριτήρια προσδιορισµού της και αφετέρου την διάσταση στα υπάρχοντα ποσοστά. Η 

δυσλεξία είναι η πιο κοινή διαταραχή ανάµεσα στα παιδιά µε ποσοστό που κυµαίνεται από 5 

µέχρι 17,5% (Cao, 2006 αναφορά στον Shaywitz et al, 1998:σελ.2). Αρκετοί ερευνητές 

αµφισβητούν τα ποσοστά αυτά καθώς τα θεωρούν υπερβολικά. Το ποσοστό των δυσλεκτικών 

θεωρείται ότι κυµαίνεται σε 3 - 5% του πληθυσµού3. Η δυσλεξία ακολουθεί όλη την ενήλικη ζωή 

του δυσλεκτικού ατόµου και η κατάλληλη εκπαίδευση µπορεί να αµβλύνει τη συµπτωµατολογία 

αλλά δε την θεραπεύει. Η ∆υσλεξία αφορά περισσότερο τον αρσενικό από τον γυναικείο 

πληθυσµό µε ποσοστό 3 αγόρια προς ένα κορίτσι (Pavlidis, 1990:σελ. 4-5).  

2.2.Η αιτιολογία της ∆υσλεξίας.       

 Οι αναπτυξιακές διαταραχές συσχετίζονται µε δυσλειτουργία στη δοµή και στον τρόπο 

λειτουργίας του εγκεφάλου. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν την βιολογική, κληρονοµική και 

γενετική βάση της ∆υσλεξίας. Ο Geschwind (1985) υποστήριξε ως αιτία ορµονικές ανωµαλίες. Ο 

Pennington (1997) υποστήριξε την γενετική βάση και την κληρονοµικότητα. Άλλοι υποστηρίζουν 

την σχέση βλάβης του εγκεφάλου και µαθησιακών δυσκολιών (Χρηστάκης, 2006 αναφορά στον 

                                                           
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Dyslexia 
3 http://archive.gr/index.php  
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Πόρποδας, 2002 ; Στασινός, 2003: σελ. 265-266).    

 Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η θεωρία ότι τα γονίδια ευθύνονται για µια πληθώρα 

προβληµάτων. Τα γονίδια αποτελούν κώδικές για τη σύνθεση των πρωτεϊνών και δίνουν στο 

κύτταρο τη χαρακτηριστική του δοµή και λειτουργία. Πρόκειται δηλαδή για φορείς των 

χαρακτηριστικών του οργανισµού. Τα γονίδια µπορούν να ενεργοποιηθούν ή να αδρανήσουν 

εξαιτίας περιβαλλοντικών παραγόντων (Λιβανίου, 2004 αναφορά στον Sternberg, 1999 : σελ.41-

45). Η πορεία δηλαδή που θα ακολουθηθεί καθορίζεται από τον τρόπο ζωής του οργανισµού. Η 

ικανότητα οµιλίας είναι γραµµένη µέσα στο γενετικό υλικό και τα γονίδια που είναι υπεύθυνα 

ενεργοποιούνται ή αδρανοποιούνται σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της 

εξελικτικής πορείας του παιδιού από τη στιγµή της σύλληψής του. Πέρα από το γονίδιο που είναι 

υπεύθυνο για την κατάκτηση της γλώσσας αυτό από µόνο δεν αρκεί. Το άτοµο θα πρέπει να 

καλλιεργήσει αυτή τη δυνατότητα και να την καταστήσει ικανότητα (Loo, 2007:σελ.433). Το 

περιβάλλον θα δώσει ώθηση προς την κατεύθυνση αυτή παρέχοντας τα κατάλληλα ερεθίσµατα. 

Η προδιάθεση ενός ατόµου µπορεί να είναι χαµηλή, µέτρια ή υψηλή από εκεί και πέρα το 

περιβάλλον και τα βιώµατα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο (Λιβανίου, 2004 αναφορά στον 

Willcutt, Oslon et al, 2001: σελ.41-45). To γενετικό µοντέλο δεν δρα µόνο του αλλά αλληλεπιδρά 

µε το περιβαλλοντικό στοιχείο.         

 Η επιστήµη έχει προχωρήσει σε τέτοιο επίπεδο που είναι σε θέση να γνωρίζει ποιες 

περιοχές του εγκεφάλου συνδέονται µε την επεξεργασία της γλώσσας. Με τα υπάρχοντα 

ερευνητικά δεδοµένα είναι γνωστά µε λεπτοµέρεια ποια κέντρα του εγκεφάλου είναι υπεύθυνα 

για τον προφορικό λόγο, ποια για την κατανόηση των εννοιών, ποια για τη γραφή και την 

ανάγνωση. Η επιστήµη που ασχολείται µε τον τοµέα αυτό είναι η νευρολογία. Μια απλή 

διατυπωµένη εξήγηση αυτών των προβληµάτων είναι ότι τα κύτταρα των νεύρων (νευρώνες) 

στον εγκέφαλο επικοινωνούν µεταξύ τους µε τους νευροδιαβιβαστές (χηµικές ουσίες), όταν για 

κάποιο λόγο η χηµική σύσταση αυτών αλλοιωθεί µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία στο 

νευρικό σύστηµα επηρεάζοντας τα κέντρα που σχετίζονται µε τη γλωσσική εξέλιξη και τους 

µηχανισµούς µάθησης (Λιβανίου, 2004 αναφορά  στον Sternberg, 1999: σελ.41-45).  

 Τα αίτια της δυσλεξίας είναι κληρονοµικά και νευροβιολογικά. Ψυχο-κοινωνικοί και 

εκπαιδευτικο-πνευµατικοί παράγοντες δεν σχετίζονται µε την αιτιολογία4. Η ∆υσλεξία 

διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες µαθησιακές δυσκολίες και την νοητική υστέρηση σε θέµατα 

πρόγνωσης και αιτιολογίας. Η νοητική υστέρηση σε αντίθεση µε τη ∆υσλεξία συνδέεται µε 

ψυχολογικούς, περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες σε καµία 

                                                           
4 http://archive.gr/index.php 
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περίπτωση δεν συνδέονται µε τη ύπαρξη ∆υσλεξίας ωστόσο συµβάλλουν στην επιδείνωση ή τη 

βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Πιο συγκεκριµένα, η ∆υσλεξία δεν προκαλείται από 

κοινωνικό-οικονοµικά, εκπαιδευτικά, ψυχολογικά προβλήµατα ή χαµηλή νοηµοσύνη  αλλά 

σχετίζεται µε δυσλειτουργία στον εγκέφαλο (Pavlidis, 1990 αναφορά στον Critchley, 1981; 

Geschwind, 1986; Galaburda and Kemper, 1979; Masland, 1981; Pavlidis, 1981:σελ. 4). H 

νευρολογική βάση της ∆υσλεξίας είναι σχεδόν παγκόσµια αποδεκτή (Pavlidis, 1990 αναφορά 

στον Critchley, 1981; Geschwind, 1986:σελ. 4). Η δυσλεξία οφείλεται σε γενετικούς ή 

γονιδιακούς παράγοντες δηλαδή το άτοµο γεννήθηκε έτσι, γι αυτό και αναφέρεται µε την 

ορολογία Αναπτυξιακή ∆υσλεξία (Developmental Dyslexia). Σε καµία περίπτωση η δυσλεξία δεν 

πρέπει να αποδίδεται σε νοητική καθυστέρηση, κακή όραση ή αναπτυξιακή ανωριµότητα.  

2.3.Τα χαρακτηριστικά των ατόµων µε ∆υσλεξία.     

  Η ύπαρξη της δυσλεξίας εντοπίζεται κατά κύριο λόγο σε δυσκολίες ανάγνωσης και 

γραφής. Η δυσλεξία αφορά ένα ευρύ ηλικιακό φάσµα από παιδιά προσχολικής ηλικίας µέχρι 

ενήλικες. Η δυσκολία έγκειται στη διάγνωση και τον εντοπισµό της. Τα χαρακτηριστικά της 

δυσλεξίας ποικίλλουν σύµφωνα µε τη σοβαρότητα των αδυναµιών και τη ηλικία εµφάνισης της 

διαταραχής. 

Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν αναµένονται συµπτώµατα στην ανάγνωση αφού η 

µάθηση της ανάγνωσης δεν έχει ακόµη αρχίσει. Τα συµπτώµατα που παρατηρούνται αφορούν 

τη µικρή καθυστέρηση στην έναρξη της οµιλίας και σε δραστηριότητες του λόγου όµως είναι 

κανονική ως προς την προφορά. Ακόµη, καθυστέρηση στην κινητική εξέλιξη του παιδιού σε 

λεπτές δραστηριότητες των χεριών και των δακτύλων. Όσο αφορά το περπάτηµα θα περπατήσει 

σε κανονική ηλικία ή λίγο νωρίτερα όµως το βάδισµά του θα είναι µια αδέξια κινητική εικόνα µε 

στοιχεία προσπάθειας εξισορρόπησης5. Το παιδί παρουσιάζει προβλήµατα συγχρονισµού-

συντονισµού πράξεων και εκτέλεσης αλληλοδιαδοχικών κινήσεων. Η γενική εικόνα που 

παρουσιάζει το παιδί σε αυτή την ηλικία δεν είναι καθοριστική αλλά µόνο ενδεικτική (Pavlidis, 

1990:σελ.6-7). 

Στη διάρκεια της φοίτησης στο δηµοτικό (6 - 7 ετών) στην ουσία ξεκινά η  επικοινωνία µε 

γραπτό λόγο. Βέβαια το περιβάλλον που καλείται να αντιµετωπίσει το παιδί διαφέρει σηµαντικά 

από το νηπιαγωγείο. Τα δυσλεκτικά παιδιά που προσέρχονται στη πρώτη δηµοτικού δεν 

ξεχωρίζουν σε επιδόσεις από τα µη δυσλεκτικά παιδιά. ∆εν παρατηρείται ιδιαίτερη δυσκολία 

στο δυσλεκτικό παιδί σε σχέση µε το µη δυσλεκτικό στο να αρχίσει να αναγνωρίζει τα γράµµατα 

και τις λέξεις. Οι λέξεις συνήθως αφορούν αντικείµενα, ζώα και όχι αφηρηµένες έννοιες. Τα 

                                                           
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Dyslexia 
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παιδιά που βρίσκονται στο δηµοτικό θα µάθουν να διαβάζουν µε ένα πιο άχαρο τρόπο, χωρίς 

χρώµα στη φωνή κι αυτό γιατί καταναλώνουν όλη τους την ενέργεια στην αναγνώριση των 

λεκτικών στοιχείων, των γραµµάτων, για τη σύνθεσή τους σε συλλαβές και µετά σε λέξεις6. Πολύ 

πιθανό να παρατηρηθούν συγχύσεις σε συγκεκριµένα γράµµατα που µοιάζουν ηχητικά ή 

σχηµατικά. Πέρα από αυτές τις συγχύσεις υπάρχουν οι αντικαταστάσεις των γραµµάτων δηλαδή 

η διάταξη των γραµµάτων µέσα στη λέξη δεν είναι η κανονική. Συνήθως οι αντικαταστάσεις 

αυτές παρατηρούνται στην αρχή ή στο τέλος µιας λέξης σπάνια στη µέση. Εάν χρειαστεί να 

διαβάσει το συγκεκριµένο παιδί και να µάθει αυτά τα µαθησιακά δεδοµένα δηλαδή τα µαθήµατά 

του θα κουραστεί πολύ χωρίς να επιτύχει τη µάθηση, ενώ όταν τα διαβάζει κάποιος άλλος τότε 

θα τα µάθει ευκολότερα. Όµοια µε την παράδοση στο σχολείο όπου προσπαθεί να µάθει από 

αυτά  που ακούει (Pavlidis, 1990:σελ.6-7).  

Προβλήµατα παρουσιάζονται στη γραφή όπου δεν µπορεί να γράψει στην ευθεία  

γραµµή του τετραδίου του και παρατηρείται µια δυσορθογραφία. Η κακογραφία αποδίδεται στον 

οπτικο-κινητικό συγχρονισµό µατιού-χεριού γι’ αυτό εµφανίζεται στα πρώτα χρόνια της φοίτησης 

στο σχολείο. Όσο αφορά την ορθογραφία µία λέξη µπορεί να εµφανιστεί µε πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους γραφής. Στα µαθηµατικά τα παιδιά µε δυσλεξία παρουσιάζουν µια 

ταχύτητα στην εκτέλεση πράξεων όταν τις πραγµατοποιούν νοητικά. Παρουσιάζουν πρόβληµα 

στην αποστήθιση και ιδιαίτερα στην εκµάθηση της προπαίδειας. Από την πρώτη στιγµή το 

δυσλεκτικό παιδί αντιλαµβάνεται τις αδυναµίες του σε σχέση µε τους συµµαθητές του. Η 

ψυχολογική κατάσταση του δυσλεκτικού παιδιού φαίνεται να επιδεινώνεται καθώς οι 

συµµαθητές του ανταποκρίνονται καλύτερα στις µαθησιακές τους υποχρεώσεις. Το παιδί αρχίζει 

να νιώθει συναισθηµατική ανασφάλεια και να αποκτά ανεξήγητους φόβους (Pavlidis, 

1990:σελ.6-7). 

Στα 8 µε 9 έτη οι εκδηλώσεις του παιδιού φανερώνουν τα συµπτώµατα των συγχύσεων 

και αντικαταστάσεων των γραµµάτων και συλλαβών. Όσον αφορά την ανάγνωση υπάρχουν 

κάποια προβλήµατα σε επίπεδο ρυθµού ανάγνωσης ο οποίος είναι πολύ αργός. Το παιδί 

δυσκολεύεται να διαβάσει µόνο του τα µαθήµατα του. Το παιδί λαµβάνει τις έννοιες του 

µαθήµατος από τη στιγµή που ο εκπαιδευτικός παραδίδει και επεξηγεί το µάθηµα στην τάξη. Στη 

περίπτωση που η  µητέρα ή ο πατέρας να διαβάζουν στο παιδί το µάθηµά από το βιβλίο, αυτό 

είναι σε θέση να αποδώσει το νόηµα. Τα λάθη στη ορθογραφία παρατηρούνται σε λέξεις που 

θεωρητικά µετά τα διδαχθέντα µαθησιακά πρότυπα δεν δικαιολογούνται. Στα µαθηµατικά οι 

δυσλεκτικοί έχουν καλές επιδόσεις. Η µαθηµατική σκέψη αφορά πράξεις χωρίς τη χρήση 

                                                           
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Dyslexia 
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λεκτικών στοιχείων. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν λεκτικά στοιχεία για να αποδοθεί 

ένα πρόβληµα τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται. Τα στοιχεία που κυριαρχούν στον ψυχικό κόσµο 

του παιδιού είναι νευρικότητα και ανασφάλεια7. 

Στα 10 µε 11 έτη το παιδί διαβάζει γρήγορα αλλά µε αρκετά λάθη σε γράµµατα λέξεων 

σε σηµείο που να αλλάζει η έννοια τους ή ακόµη να µην έχουν έννοια. Σηµαντικά στοιχεία 

αποτελούν η απουσία τονισµού των λέξεων, η απουσία χρωµατισµού φωνής, η απουσία στίξης, 

η απουσία λέξεων ή συλλαβών ακόµη και εννοιολογική αντικατάσταση µιας λέξης µε άλλες που 

µοιάζουν ηχητικά. Σχετικά µε  τη κακογραφία και την ορθογραφία τα προβλήµατα συνεχίζουν να 

υπάρχουν. Στα µαθηµατικά δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήµατα. Τα δυσάρεστα συναισθήµατα 

όπως άγχος και νευρικότητα είναι εµφανή και επιδεινώνονται. Η κατάθλιψη είναι ένα στοιχείο 

που θα κάνει την εµφάνισή του (Pavlidis, 1990:σελ.6-7). 

Για τα παιδιά που βρίσκονται στο γυµνάσιο δεν παρατηρούνται φαινόµενα συγχύσεων 

ή αναγραµµατισµών ίσως κάποιες παραλλαγές λέξεων µέσα στο κείµενο. Το παιδί σε αυτή την 

ηλικία φαίνεται ότι διαβάζει καλά αλλά η ανάγνωση κειµένων κουράζει σε  µεγάλο βαθµό. Στη 

γραφή υπάρχει φτωχό λεξιλόγιο, πολλές δυσχέρειες στη στίξη, στο συντακτικό, στην έκφραση 

εξειδικευµένων εννοιών. Στην ορθογραφία η κατάσταση φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί. Στα 

µαθηµατικά που δεν αποτελεί πλέον ένα µάθηµα αλλά περιλαµβάνει τη γεωµετρία, τη 

τριγωνοµετρία, τη φυσική και τη χηµεία υπάρχει το στοιχείο των αριθµών και ο µαθητής τα 

καταφέρνει. Η ψυχολογική κατάσταση δεν φαίνεται βελτιωµένη µάλλον επιβαρυµένη καθώς οι 

απαιτήσεις αυξάνονται και το παιδί δυσκολεύεται να ανταποκριθεί. 

Στη περίοδο της φοίτησης στο λύκειο τα προβλήµατα συνεχίζουν να υπάρχουν, η 

ανάγνωση είναι σε γρήγορο ρυθµό αλλά ακανόνιστη και ο µαθητής συνήθως διαβάζει µια λέξη 

δύσκολη διαφορετικά από ότι πραγµατικά είναι µέσα στο κείµενο. Η ορθογραφία µε τη απουσία 

στίξης παραµένει. Το δυσλεκτικό παιδί φαίνεται να χάνει την εµπιστοσύνη στον εαυτό του, ενώ η 

αυτοεκτίµησή του είναι πολύ χαµηλή8. 

Μερικές φορές, οι λέξεις στη σελίδα τους φαίνονται να ξεφεύγουν από τις γραµµές, να 

ενώνονται ή να αποτελούνται από άλλα γράµµατα. Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται στην 

ανάγνωση, να αντιγράψουν κάτι από τον πίνακα ή να παρακολουθήσουν τον εκπαιδευτικό την 

ώρα που διδάσκει, κρατώντας συγχρόνως σηµειώσεις. Ένας άλλος τοµέας δυσκολιών είναι τα 

προβλήµατα στη µνήµη. ∆υσκολεύονται να θυµηθούν αυτά που διάβασαν για ένα διαγώνισµα ή 

τα θυµούνται αποσπασµατικά. Στο γραπτό λόγο δυσκολεύονται στη µεταφορά των σκέψεων στο 

χαρτί. Στην καθηµερινή ζωή µπορεί να µην κατανοούν τις οδηγίες σε σπορ, παιχνίδια ή 

                                                           
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Dyslexia 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Dyslexia 
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θεατρικές παραστάσεις, να χάσουν τη µέρα, την ώρα και τον τόπο ενός ραντεβού εξαιτίας 

δυσκολιών στη µνήµη. Μπορεί να µην είναι σε θέση να εκφράσουν αυτό που θέλουν ή να µην 

τους έρχονται στο µυαλό οι κατάλληλες λέξεις. Καθώς µεγαλώνουν τα παιδιά δεν ξεπερνούν 

αυτές τις δυσκολίες αλλά µαθαίνουν τρόπους να τις αντισταθµίζουν (Pavlidis, 1990:σελ.6-7). 

Ο δυσλεκτικός µαθητής είναι ένα φυσιολογικό άτοµο µε φυσιολογική ή πάνω από το 

µέσο όρο νοηµοσύνη. Τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες είναι ιδιαίτερα οξυδερκή µε φαντασία, 

δηµιουργικότητα, ποικιλία ενδιαφερόντων, ικανότητα σε µαθηµατικά, γεωµετρία, τέχνες, έχουν 

δυσκολία στην αποµνηµόνευση, την ορθογραφία και σε διαδοχικές δεξιότητες (Αγγελοπούλου-

Σακαντάµη, 2004:σελ.4-5). Ακόµη µπορεί να συνυπάρχει δυσκολία οργάνωσης και διάσπαση 

προσοχής γι αυτό τα άτοµα αυτά αποτυγχάνουν αρκετές φορές να ολοκληρώσουν κάποια 

εργασία που τους ανατέθηκε (Αγγελοπούλου-Σακαντάµη, 2004:σελ.111). Η έκταση και η 

διάρκεια της βραχύχρονης µνήµης φαίνεται να είναι µικρή. Στο θέµα της άρθρωσης και της 

οµιλίας δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβληµα. Το λεξιλόγιό τους είναι ίσως φτωχό, µε 

µονολεκτικές απαντήσεις χωρίς πολλές προτάσεις. Ο συναισθηµατικός τους κόσµος είναι 

πλούσιος, έχουν καλή κριτική ικανότητα και διαµορφώνουν απόψεις και θέσεις για διάφορα 

κοινωνικά ζητήµατα. Σηµαντικό χαρακτηριστικό των ατόµων µε δυσλεξία αποτελεί η λανθασµένη 

οφθαλµοκίνηση (Παυλίδης,2008). Η πνευµατική ανάπτυξη των δυσλεκτικών δεν συνδέεται µε την 

σχολική απόδοση που παρουσιάζουν. Παρά την ανοµοιογένεια στην σχολική επίδοση η 

πνευµατική τους ικανότητα είναι ανώτερη.       

 Η δυσλεξία αποτελεί αναπτυξιακή διαταραχή που επιδρά σε άτοµα κάθε ηλικιακού 

υπόβαθρου ωστόσο τα χαρακτηριστικά που την ακολουθούν διαφοροποιούνται ανά ηλικία. Η 

δυσλεξία σε µεγαλύτερο ποσοστό εµφανίζεται σε αγόρια από κορίτσια. Η πιθανότητα να 

κληρονοµηθεί από τον πατέρα στους απογόνους αφορά το 50%. Η δυσλεξία γενετικά συνδέεται 

µε τα χρωµοσώµατα 1 και 15. Τα άτοµα µε δυσκολίες ανάγνωσης συχνά εµφανίζουν 

ψυχοσωµατικά προβλήµατα (πονοκεφάλους) (Snowling, 1996:σελ.1096). Οι έρευνες που 

εστιάζουν σε δυσκολίες των δυσλεξικών στην πρώιµη εφηβεία µε την µετέπειτα ενήλικη ζωή 

είναι αντιφατικές. Οι Lamm και Epstein υποστήριξαν την αµφίδροµη συσχέτιση ανάµεσα στα 

συναισθηµατικά προβλήµατα και την αναγνωστική ικανότητα. Ειδικότερα, είτε οι 

συναισθηµατικές δυσκολίες αποτελούν αιτιατό παράγοντα εµφάνισης παρατεταµένης 

αναγνωστικής δυσκολίας είτε οι συναισθηµατικές δυσκολίες εµφανίζονται ως απόρροια αυτών 

των συνθηκών. Οι Fergusson και Lynskey εντόπισαν στατιστικά µη σηµαντική συσχέτιση 

ανάµεσα σε αναγνωστικές αδυναµίες σε πρώιµη φάση και σε µετέπειτα συµπεριφοριστικά 

προβλήµατα. Οι Huntington και Bender ύστερα από έρευνες βρήκαν ότι τα παιδιά µε 
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προβλήµατα ανάγνωσης παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες εµφάνισης καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων σε σύγκριση µε τα παιδιά που δεν έχουν προβλήµατα ανάγνωσης. Οι 

προσδοκίες των γονέων για ακαδηµαϊκή επιτυχία συµβάλλουν στη εµφάνιση συναισθηµατικών 

προβληµάτων ιδιαίτερα στα παιδιά µε µέτριες αναγνωστικές αδυναµίες (Undheim,2003 αναφορά 

στον Casey et al, 1992:σελ221). Η χαµηλή αυτοπεποίθηση συχνά συνδέεται µε αισθήµατα 

κατάθλιψης, απελπισίας και τάσεις αυτοκτονίας. Οι παράγοντες που επιδρούν στην 

αυτοεκτίµηση του ατόµου εν µέρει επηρεάζουν τη δυσλεξία. Ενήλικα άτοµα µε δυσλεξία 

περιγράφουν τα σχολικά χρόνια γεµάτα συναισθήµατα αποτυχίας, εξευτελισµού και έλλειψη 

κατανόησης. Τα άτοµα αυτά παραδέχονται βιώµατα πίεσης που συνδέονται µε µετέπειτα 

συναισθηµατικά προβλήµατα. Τα βιώµατα αυτά εκκίνησαν αµυντικούς µηχανισµούς και 

πρόσθετο χρόνο για να ανασυρθούν από την µνήµη (Undheim,2003 αναφορά στον Ηughes & 

Dawson, 1995:σελ.222). Στην πραγµατικότητα η καθηµερινότητα για τα άτοµα µε δυσλεξία 

φαίνεται να είναι πιο δύσκολη σε σύγκριση µε τους συνοµηλίκους τους. Κοινή οµολογία 

αποτελεί η απουσία υποστήριξης από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι συνθήκες στο σχολικό 

περιβάλλον συνέβαλλαν στο να αµφιβάλλουν οι δυσλεξικοί για τις ικανότητες τους, αποκτώντας 

µια νωθρή εικόνα για τον εαυτό τους. Ο εκπαιδευτικοί φαίνεται να ενισχύουν τέτοιες θεωρήσεις 

όπως επιδεικνύουν τα τεστ και οι σχολικές εργασίες. Οι δυσλεξικοί µαθητές σπάνια έλαβαν 

θετική ανατροφοδότηση για να αντισταθµίσουν τις αδυναµίες τους. Οι µαθητές χρειάζονται 

βοήθεια και υποστήριξη για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν αγχώδεις  καταστάσεις στο 

σχολείο ή να αντισταθµίσουν µακροχρόνιες αδυναµίες (Undheim,2003:σελ.226).    

 Τα δυσλεξικά παιδιά στην προσπάθειά τους να αποκρύψουν τις αδυναµίες τους για να 

µην διαφοροποιηθούν από τους συνοµηλίκους τους εµφανίζουν αισθήµατα άγχους και φόβου 

αποτυχίας (∆όϊκου-Αυλίδου, 2002 αναφορά στον Fawcett,1995:σελ.60). Σε περίπτωση που οι 

αδυναµίες δεν αντιµετωπιστούν έγκαιρα, υπάρχει το ενδεχόµενο τα παιδιά αυτά να καταφύγουν 

σε µηχανισµούς άµυνας (άρνηση, προβολή, εκλογίκευση) µε επερχόµενα ψυχολογικά 

προβλήµατα ή προβλήµατα συµπεριφοράς (∆όϊκου-Αυλίδου, 2002 αναφορά στον 

Kline,1986:σελ.60). Οι µαθησιακές δυσκολίες ευθύνονται για την έλλειψη κινήτρων και το 

χαµηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης (∆όϊκου-Αυλίδου, 2002 αναφορά στον Goor et al,1995:σελ.60).       

Ειδικότερα, τα παιδιά µε δυσλεξία παρουσιάζουν στοιχεία συναισθηµατικής απόσυρσης, 

παραίτησης, διαταραχές αγωγής, παραπτωµατικότητα (∆όϊκου-Αυλίδου, 2002 αναφορά στον 

Rutter, 1974:σελ.61) µε χαµηλή ανοχή στη µαταίωση και µειωµένο έλεγχο των παρορµήσεων 

(∆όϊκου-Αυλίδου, 2002 αναφορά στον Goor et al,1995:σελ.61). Tα προβλήµατα συµπεριφοράς 

και η επιθετικότητα που εµφανίζουν τα παιδιά µε δυσλεξία αποδίδονται στην ανάγκη τους να 
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αποσπάσουν την προσοχή των άλλων ακόµη και µε αρνητικό τρόπο. Η συναισθηµατική 

απόσυρση και η παθητικότητα από την άλλη µεριά συνδέεται µε την απογοήτευση από τις 

αρνητικές εµπειρίες του σχολείου, την έλλειψη αυτοπεποίθησης και τη διαµόρφωση µιας 

αρνητικής εικόνας του εαυτού. Στα συναισθηµατικά προβλήµατα συγκαταλέγεται η κοινωνική 

απόσυρση, το άγχος, ο φόβος, το αίσθηµα δυσφορίας και η κατάθλιψη. Τα προβλήµατα αυτά 

προκαλούν δυσχέρεια στο ίδιο το άτοµο ενώ η επίδρασή τους στη σχέση του ατόµου µε τους 

άλλους  δεν είναι πάντα εµφανής (∆όϊκου-Αυλίδου, 2002:σελ.65). Η µαταίωση και η συνεχής 

προσπάθεια να επιτύχουν µια ικανοποιητική επίδοση αποτελούν πηγές ψυχολογικής πίεσης. Το 

αίσθηµα της ψυχολογικής πίεσης αποδίδεται στην αδυναµία του ατόµου να ανταποκριθεί σε 

καθήκοντα που πρέπει να φέρει εις πέρας στην καθηµερινή του ζωή, εξαιτίας του υπερβολικού 

χρόνου που η εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών συνεπάγεται ή της ασάφειας που ενδέχεται 

να τα χαρακτηρίζει (∆όϊκου-Αυλίδου, 2002:σελ.70).  

3.Εγκέφαλος και ∆υσλεξία. 

Ο εγκέφαλος των δυσλεξικών ατόµων διαφοροποιείται ως προς τη δοµή και τη 

λειτουργία του σε σχέση µε τα υπόλοιπα άτοµα. Ειδικότερα, ο εγκέφαλος χωρίζεται σε αριστερό 

και δεξί ηµισφαίριο που συνδέονται µε το µεσολόβιο. Το αριστερό ηµισφαίριο αφορά την 

αντίληψη και την παραγωγή λόγου και το δεξί ηµισφαίριο σχετίζεται µε τις οπτικο-χωρικές 

πληροφορίες.           

 Ο φλοιός του κάθε ηµισφαιρίου χωρίζεται σε τέσσερις λειτουργικές περιοχές: το 

µετωπιαίο (frontal lobe), το βρεγµατικό (parietal lobe), τον κροταφικό (temporal lobe) και τον 

ινιακό λοβό (occipital lobe). Όλες αυτές οι περιοχές συµµετέχουν στη διαδικασία της ανάγνωσης 

και συγκεκριµένα η κροταφική, η ινιακή περιοχή καθώς και η περιοχή ανάµεσα στις δύο, ο 

βρεγµατικός λοβός (βλέπε εικόνα 1). Ειδικότερα εµπλέκεται το οπίσθιο µέρος της βρεγµατικο-

κροταφικής περιοχής και της ινιακό-κροταφικής περιοχής του αριστερού ηµισφαιρίου. Ο 

εγκέφαλος των δυσλεξικών σε νευροαπεικονιστικές µελέτες παρουσιάζει διαταραχή στην 

οπίσθια βρεγµατικο-κροταφική περιοχή (Caylak, 2009:σελ.1020). 

Όταν ένα παιδί  διαβάζει, ο εγκέφαλος αυτόµατα συσχετίζει τα γραφήµατα/ σύµβολα τα 

οποία βλέπει στη σελίδα του βιβλίου µε τα αντίστοιχα φωνήµατα/ ήχους. Ο εγκέφαλος του 

παιδιού µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες προσπαθεί να διαβάσει αλλά χρησιµοποιεί 

διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές για την παραγωγή του λόγου.     

 Οι περιοχές που είναι υπεύθυνες για την κωδικοποίηση (περιοχή Wernicke) και την 

αποκωδικοποίηση (περιοχή της Γωνιακής Έλικας) και αφορούν τη γραφή και τη ανάγνωση 
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υπολειτουργούν ή δυσλειτουργούν. Ακόµη, το κέντρο παραγωγής λόγου η περιοχή Broca µπορεί 

να υπερλειτουργεί (Λιβανίου, 2004 αναφορά στον Shaywitz & Shaywitz, 2000: σελ.45). 

 
Εικόνα 1. Η δοµή του εγκεφάλου9.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Bakker (1979,1986) κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης και 

γραφής κάθε παιδί διαβάζει αρχικά µε το δεξί ηµισφαίριο όµως από την ηλικία των 8 ετών τη 

διαδικασία αυτή την αναλαµβάνει το αριστερό ηµισφαίριο. Προσδιορίζει την ύπαρξη δύο τύπων 

δυσλεξίας.           

 Η Αντιληπτική ∆υσλεξία (Perceptual Dyslexia) στην οποία η αλλαγή στη λειτουργία 

µεταξύ των δύο ηµισφαιρίων δεν πραγµατοποιείται. Το παιδί χρησιµοποιεί το δεξί ηµισφαίριο 

κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης και εµµένει σε αυτό. Η ανάγνωση σε αυτή την περίπτωση 

είναι αργή αλλά ακριβής (P- type).        

 Ο δεύτερος τύπος δυσλεξίας είναι η Λεκτική ∆υσλεξία (Linguistic Dyslexia) όπου από την 

αρχή στη διαδικασία της ανάγνωσης χρησιµοποιείται το αριστερό ηµισφαίριο. Η ανάγνωση 

είναι αρκετά γρήγορη αλλά µε πολλά λάθη και παραλείψεις (L- type) (Bakker & Licht, 1986 : σελ. 

87-94).           

 Έρευνες στην µορφολογία του εγκεφάλου επέδειξαν ασυµµετρία µεταξύ του αριστερού 

και του δεξιού ηµισφαιρίου. Ο εγκέφαλος του δυσλεκτικού είναι διαφορετικά κατασκευασµένος 

στα λεκτικά του κέντρα. Παρατηρήθηκε ότι µεταξύ των δύο ηµισφαιρίων υπάρχει µια συµµετρία 

κάτι που εµφανίζεται στην πλειοψηφία των δυσλεκτικών (Αναστασίου, 1998:σελ.185-186). 

                                                           
9 http://www.centerforbrain.com/images/brain2.jpg   
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Μελέτες του Galaburda µε τους συνεργάτες του (1985) επιβεβαίωσαν τη συµµετρία των 

ηµισφαιρίων στην περίπτωση των δυσλεξικών. Η συµµετρία αυτή επεξηγείται µε διαπλάτυνση 

της δεξιάς πλευράς του κροταφικού πεδίου (planum temporale) παρά µε µείωση της αριστερής 

πλευράς. Ο Galaburda (1988) υποστηρίζει ότι αυτή η διαπλάτυνση αντανακλά ανώµαλη 

ανάπτυξη του εγκεφάλου (Watkins, 1999:σελ.1215).      

 Πέρα από την µεταβολή στην εγκεφαλική ασυµµετρία µεταξύ των δύο ηµισφαιρίων 

διαπιστώθηκε µεταβολή στη συµµετρία της αριστερής κροταφικής περιοχής, κανονικά αυτή η 

περιοχή είναι µεγαλύτερη σε όγκο στο αριστερό ηµισφαίριο κάτι που δεν παρατηρείται στα 

δυσλεξικά άτοµα (Caylak, 2009:σελ.1020). H χρήση του MRI για τη µελέτη της µορφολογίας του 

εγκεφάλου έχει αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε προηγούµενες µεθόδους. Ωστόσο τα 

αποτελέσµατα των ερευνητών δεν συµβαδίζουν πάντα. Το πρόβληµα στη χρήση του MRI αφορά 

τον προσδιορισµό των µικρών περιοχών στο εγκέφαλο. Ειδικότερα, κάθε ηµισφαίριο διαιρείται 

σε µεγάλες περιοχές σύµφωνα µε το φλοιό και το µεσολόβιο που αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο. 

Ο Filipek  µε τους συνεργάτες του χρησιµοποίησε αυτή τη τεχνική για µελέτη της µορφολογίας 

του εγκεφάλου σε αναπτυξιακές διαταραχές (Watkins, 1999 αναφορά στον  Filipek, 

1989:σελ.1216).         

 Παράλληλα  προτάθηκαν νέες τεχνικές µελέτης της µορφολογίας του εγκεφάλου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η χρήση του τοµογράφου εκποµπής απλού φωτονίου (Single 

Photon Emission Computed Tomography-SPECT) για τον εντοπισµό των περιοχών που 

ενεργοποιούνται κατά την εκτέλεση γλωσσικών δραστηριοτήτων (Watkins, 1999 αναφορά στον 

Tzourio, 1994:σελ.1216). Συγκριτικές µελέτες πραγµατοποιήθηκαν σε κλινικό πληθυσµό και όχι 

σε κανονικό δείγµα εξαιτίας της παρακινδυνευµένης χρήσης ραδιοϊσοτόπων σε παιδιά (Watkins, 

1999 αναφορά στον Lou, 1990:σελ.1216). Η µελέτη δυσλειτουργιών σε ενήλικες µε ιστορικό 

αναπτυξιακών διαταραχών πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο αυτή ύστερα από συγκατάθεσή 

τους.           

 Ακόµη, έχουν γίνει µελέτες µε τη χρήση του τοµογράφου εκποµπής πρωτονίων (Positron-

Emission Tomography-PET) σε ενήλικες που έχουν διαγνωστεί µε αναπτυξιακή δυσλεξία στην 

παιδική ηλικία και διαθέτουν αναγνωστική ικανότητα. Κατά τη διάρκεια φωνολογικών 

δοκιµασιών παρατηρήθηκε µερική ενεργοποίηση της περιοχής ανάγνωσης που είναι 

ενεργοποιηµένη σε κανονικούς αναγνώστες (Watkins, 1999 αναφορά στον Paulesu, 

1996:σελ.1216).          

 Ο Eden µε τους συνεργάτες του (1996) χρησιµοποίησαν το fMRI σε ενήλικες άνδρες µε 

δυσλεξία κατά τη διάρκεια οπτικού ερεθίσµατος. Στα υποκείµενα δεν παρατηρήθηκε 
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δραστηριοποίηση στη περιοχή του εγκεφαλικού φλοιού που συνδέεται µε το οπτικό ερέθισµα 

(Watkins, 1999:σελ.1216).          

 Στον εγκέφαλο των δυσλεκτικών τα κύτταρα του µεγαλοκυτταρικού συστήµατος 

εµφανίζονται µικρότερα από τα φυσιολογικά. Το µικροκυτταρικό σύστηµα φαίνεται να έχει 

προσαρµοστεί για την οπτική αντίληψη των σχηµάτων και χρωµάτων ενώ το µεγαλοκυτταρικό 

για την αντίληψη της κίνησης. Το µεγαλοκυτταρικό σύστηµα συντελεί την αντίληψη των 

αναπαραστάσεων που αφορούν την ανάγνωση. Ο δυσλεκτικός έχει διαφορετική κατανοµή στην 

εγκεφαλική δραστηριότητα.        

 Σύµφωνα µε το µοντέλο της δυναµικής νευρικής αλληλεπίδρασης για την αναγνώριση 

των γραµµάτων και των λέξεων τα χαρακτηριστικά ενός γράµµατος λαµβάνονται από τα νευρικά 

κύτταρα στον εγκέφαλο. Η ανίχνευση και η αναγνώριση δηλαδή ενός γράµµατος εµφανίζονται 

ως ηλεκτρικά δυναµικά. Τα ηλεκτρικά αυτά δυναµικά έχουν ορισµένη συχνότητα και πλάτος. Εάν 

τα γράµµατα παρουσιάζονται γρήγορα και η επεξεργασία ενός γράµµατος δεν έχει ολοκληρωθεί 

προτού αρχίσει η επεξεργασία του επόµενου γράµµατος τα δυναµικά θα εξαλειφθούν. Τα 

προβλήµατα αυτά αφορούν τους δυσλεκτικούς10.      

 Οι δυσλεκτικοί δεν διαβάζουν µε τα πίσω κέντρα του εγκεφάλου αλλά µε τα µπροστά. 

Πιο συγκεκριµένα, οι δυσλεκτικοί χρησιµοποιούν κατά την ανάγνωση το µπροστά δεξί 

ηµισφαίριο ενώ οι υπόλοιποι χρησιµοποιούν το πίσω αριστερό ηµισφαίριο (βλέπε εικόνα 2). Οι 

δυσλεκτικοί χρησιµοποιούν την κεντρική όραση και όχι την περιφερειακή µε αποτέλεσµα να 

δυσκολεύονται στην ανάγνωση παρόλο που υπερέχουν βιολογικά 11. 

 

Εικόνα 2. Η εγκεφαλική περιοχή που χρησιµοποιεί ο δυσλεξικός και ο µη-δυσλεξικός κατά την ανάγνωση12. 

Μελέτες µε τη χρήση fMRI και PET εντόπισαν δυσλειτουργίες της εγκεφαλικής 

δραστηριότητας στον αριστερό κροταφικό λοβό, στον βρεγµατικό λοβό και στον πρόσθιο 

                                                           
10 http://www.dys.gr/lang2.html 

11 http://archive.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=97 

12 www.the-scientist.com/article/display/17982 
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µετωπιαίο λοβό. Παρατηρήθηκε µειωµένη φαιά ουσία (gray matter) στη παρεγκεφαλίδα και στο 

κερκοφόρο πυρήνα. Παράλληλα, σύµφωνα µε το PET ο κερκοφόρος πυρήνας µαζί µε τον 

κατώτερο µετωπιαίο φλοιό και τον αισθητικοκινητικό φλοιό φαίνεται να υπερλειτουργούν. Η 

κατάσταση αυτή ερµηνεύεται από την µειωµένη ποσότητα φαιής ουσίας που υποκινεί σε 

υπερδραστηριοποίηση τους νευρώνες. Ωστόσο η συσχέτιση της ποσότητας της φαιής ουσίας µε 

την αντίστοιχη δραστηριότητα τελεί υπό διερεύνηση. Πιθανή εξήγηση αποτελεί η 

συµπεριφοριστική αδυναµία που επιφέρει υπανάπτυξη και επικείµενη δυσλειτουργία στην 

περιοχή αυτή.           

 Ακόµη η µορφολογική ανάλυση µε τη χρήση MRI επέδειξε τη αµφίπλευρη µείωση στο 

µέγεθος του κερκοφόρου πυρήνα σε παιδιά µε γλωσσικές αδυναµίες (Watkins, 1999 αναφορά 

στον Jernigan, 1991:σελ.1220). Η παρεγκεφαλίδα  πέρα από τον έλεγχο των κινήσεων, το µυϊκό 

συντονισµό και συγχρονισµό βρέθηκε ότι σχετίζεται µε αντιληπτικές και γνωστικές διεργασίες 

που περιλαµβάνουν φωνολογικές και σηµασιολογικές λειτουργίες (Brown, 2001:σελ.781).  

 ∆ιαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν και στην λευκή ουσία (white matter) που σχετίζεται µε 

δεξιότητες ανάγνωσης. Οι διαφοροποιήσεις στις περιοχές του εγκεφάλου µειώνουν την 

επικοινωνία στις φλοιώδεις περιοχές που σχετίζονται µε οπτικές, ακουστικές και γλωσσικές 

δεξιότητες (Caylak, 2009:σελ.1022). Ο εγκέφαλος αποτελείται από την φαιά ουσία  (gray matter) 

και τη λευκή ουσία (white matter). H φαιά ουσία αποτελεί περιοχή του νευρικού συστήµατος µε 

µεγάλη πυκνότητα κυτταρικών σωµάτων (cell body-soma) και δεδριτών (dendrite), µε λίγους 

νευράξονες (axon).          

 Το κυτταρικό σώµα αποτελεί τµήµα του νευρώνα που περιέχει τον πυρήνα, ο δενδρίτης 

είναι λεπτή διακλαδιζόµενη ίνα που εκφύεται από το κυτταρικό σώµα ενός νευρώνα, ο 

νευράξονας ή νευρίτης αποτελεί απλή επιµήκης ίνα που εκφύεται από το σώµα ενός νευράξονα. 

Ο νευρώνας (neuron) αποτελεί κύτταρο που ανταλλάσει πληροφορίες µε άλλα κύτταρα µέσω 

ηλεκτροχηµικών ώσεων (Καστελάκης, 2001:σελ.37).      

 Η λευκή ουσία αποτελεί περιοχή του νευρικού συστήµατος που αποτελείται κυρίως από 

εµµύελους νευράξονες. Η φαιά ουσία βρίσκεται στο εξωτερικό µέρος του φλοιού και περικλείει 

τους νευρώνες που είναι απαραίτητοι για τη λήψη και αποστολή σηµάτων. Η λευκή ουσία 

βρίσκεται στο εσωτερικό µέρος του φλοιού και περιλαµβάνει άξονες για την µεταφορά των 

σηµάτων διαµέσου αυτών. Η φαιά ουσία είναι ορατή στην εικόνα 3 µε τη χρήση fMRI 

(λειτουργική απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού) η δραστηριοποίηση στη περιοχή του 

εγκεφάλου έχει κόκκινο χρώµα στη αριστερή πλευρά αφορά δοκιµασίες γλώσσας και στην δεξιά 

πλευρά οπτικές δοκιµασίες.  
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Εικόνα 3. Η φαιά ουσία µε την χρήση fΜRI13. 

 

Μελέτες εντόπισαν διαφορετική πυκνότητα της φαιής ουσίας ιδιαίτερα στο οπίσθιο 

τµήµα του εγκεφάλου στο αριστερό ηµισφαίριο καθώς επίσης και στην επιφάνεια των τριών 

κυριότερων λοβών ειδικότερα στην περιοχή ανάµεσα στο κροταφικό-βρεγµατικό λοβό και τον 

κροταφικό-ινιακό λοβό. Η οπίσθια κροταφική-ινιακή περιοχή της φαιής ουσίας στο αριστερό 

ηµισφαίριο σχετίζεται µε την όραση, τη γλώσσα, την οµιλία και την αναγνώριση λέξεων. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη χρήση του MRI γνωστό ως Diffusion Tensor Imaging-DTI που 

βοηθάει στη µελέτη τη λευκής ουσίας (Beaulieu, 2009: σελ.2).  

Σε ενήλικες µε προβλήµατα ανάγνωσης διαπιστώθηκε ύστερα από τη χρήση DTI χαµηλά 

επίπεδα σύνδεσης στην αριστερή κροταφικό-βρεγµατική περιοχή της λευκής ουσίας. Αυτή η 

σύνδεση νευρώνων µε την αναγνωστική δεξιότητα παρατηρήθηκε και σε παιδιά. Ανεξάρτητες 

έρευνες των Deutsch, 2005 και Beaulieu, 2005 επιβεβαιώνουν τις παρακάτω υποθέσεις σε 

παιδιά ηλικίας 7-13 ετών µε τη χρήση DTI του MRI (βλέπε εικόνα 4).  

 

                                                           
13 http://literacyencyclopedia.ca/pdfs/Structural_Brain_Imaging_of_Reading_Ability_in_Children.pdf 
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Εικόνα 4. Σε παιδιά µε Μ∆ µειωµένη πυκνότητα και συνδεσιµότητα στην λευκή ουσία του αριστερού ηµισφαιρίου µε 

χρήση DTI του MRI14. 

Η µειωµένη πυκνότητα ή συνδεσιµότητα στη λευκή ουσία υπονοεί την µη 

αποτελεσµατική µεταφορά των πληροφοριών µε επακόλουθο προβλήµατα ανάγνωσης 

(Beaulieu, 2009: σελ.3-4). Παράλληλα ο βαθµός συνδεσιµότητας αριστερού και δεξιού 

ηµισφαιρίου στο µεσολόβιο σώµα (corpus callosum) σχετίζεται µε την αναγνωστική ικανότητα. 

Το µεσολόβιο ή τυλώδες σώµα αποτελεί µια µεγάλη οµάδα νευραξόνων που συνδέει τα δύο 

ηµισφαίρια του εγκεφάλου (Beaulieu, 2009: σελ.5). Επιπρόσθετα παρατηρήθηκαν δοµικές και 

λειτουργικές διαφοροποιήσεις στα βασικά γάγγλια (basal ganglia) που σχετίζονται µε την 

αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές (Watkins, 1999:σελ.1220).  

 

3.1.Ευφυία και ∆υσλεξία.        

 Η δυσλεξία και ο προσδιορισµός της ως ειδική µαθησιακή δυσκολία συνίσταται στη 

διαφοροποίηση των δυσλεξικών δυσκολιών από µια σειρά άλλων προβληµάτων όπως η οπτική 

ή ακουστική αισθητηριακή ανεπάρκεια, η νοητική υστέρηση ή η οριακή νοηµοσύνη που µπορεί 

να συσχετίζεται µε αναγνωστική αποτυχία ή αποτυχία στο χειρισµό του γραπτού λόγου. Το 

δυσλεξικό άτοµο έχει µέση ή ανώτερη νοηµοσύνη πράγµα που έρχεται σε ασυµφωνία µε την 

χαµηλή αναγνωστική ή ορθογραφική επίδοση του. Τα άτοµα µε δυσλεξία είναι ιδιαίτερα 

χαρισµατικά η δοµή του εγκεφάλου τους και ο τρόπος σκέψης τους επιτρέπει να προηγούνται σε 

αρκετούς τοµείς (Αναστασίου, 1998:σελ.81-83).      

                                                           
14 http://literacyencyclopedia.ca/pdfs/Structural_Brain_Imaging_of_Reading_Ability_in_Children.pdf 
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 Οι χαρισµατικοί µαθητές έχουν ανάγκη για επαγγελµατική προοπτική και ανέλιξη. Οι 

µαθητές αυτοί επιδιώκουν την απόκτηση ορισµένης ταυτότητας µε συγκεκριµένο 

προσανατολισµό. Συχνά δυσκολεύονται να εστιάσουν σε ένα στόχο και να καλλιεργήσουν 

ορισµένες δεξιότητες που θα αποδώσουν στο κοινωνικό σύνολο θετικά. Οι υπαρξιακές 

ανησυχίες σε συνδυασµό µε τις επαγγελµατικές αποτελούν πεδίο προβληµατισµού. Οι 

επαγγελµατικοί σύµβουλοι σύµφωνα µε τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόµου 

προσανατολίζουν προς ορισµένες επαγγελµατικές οπτικές κάτι που στην περίπτωση των 

χαρισµατικών ατόµων δεν προσφέρει τα µέγιστα. Η παραδοσιακή συµβουλευτική 

επαγγελµατικού προσανατολισµού είναι αποθαρρυντική για τα χαρισµατικά άτοµα. Ο 

Hollingworth (1926) υποστήριξε ότι τα χαρισµατικά άτοµα θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 

συζητούν για τη σηµασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και το σκοπό της ζωής τους. Ο 

Bloom (1985) µετά από µελέτη διακεκριµένων καλλιτεχνών, επιστηµόνων και αθλητών κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι η εγκαθίδρυση µια δυνατής ταυτότητας είναι σηµαντική  για τη καλλιέργεια 

ιδιαίτερων ταλέντων. Ο Colangelo και Zaffrann (1979) µαζί µε το Miller (1981) θεώρησαν ότι οι 

επαγγελµατικοί σύµβουλοι πρέπει να εστιάσουν περισσότερο σε αξίες παρά σε ενδιαφέροντα ή 

ικανότητες. Ο Kerr (1981) από την πλευρά του περιέγραψε την ανάγκη για συγκεκριµένους 

στόχους στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας µε χαρισµατικά παιδιά (Kerr, 1991:σελ.309). Η 

κοινωνική επίδραση έχει ενσωµατωθεί στη συµβουλευτική σταδιοδροµία (Kerr, 1991 αναφορά 

στον Kerr, Olson, Claiborn, Bauers-Gruenler, & Paolo, 1986; Merluzzi, Merluzzi, & Kaul, 1977: 

σελ.310). Σε πρώτη φάση  η συµβουλευτική υπό την επιρροή της κοινωνίας ενισχύει το άτοµο 

ως προς τις ικανότητες, τις δυνατότητές του ενώ σε δεύτερη φάση επιδρά στην υιοθέτηση µιας 

ορισµένης αντίληψης ή στάσης (Kerr, 1991 αναφορά στον Strong, 1968: σελ.310). Τα άτοµα που 

έλαβαν έγκυρη πληροφόρηση για τα ενδιαφέροντά τους, τις ανάγκες τους και τις αξίες τους 

έχουν ισχυρή αίσθηση αυτοπεποίθησης για την ταυτότητά τους. Αυτή η αίσθηση της 

αυτοπεποίθησης για τον εαυτό τους σε συνδυασµό µε την υποστήριξη από συµβούλους για την 

οριοθέτηση συγκεκριµένων στόχων και την ενσωµάτωσή τους στις αξίες τους µπορεί να δώσει 

ώθηση σε ουσιαστικούς επαγγελµατικούς στόχους ή να επιβεβαιώσει ουσιώδεις στόχους (Κerr, 

1991:σελ.312). 

3.2.Ο συναισθηµατικός δείκτης νοηµοσύνης και ∆υσλεξία.   

 Ο όρος συναισθηµατική νοηµοσύνη για πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκε το 1990 από 

τους Salovey Peter και Mayer John για να περιγράψει συναισθηµατικές ιδιότητες που είναι 

σηµαντικές για την επιτυχία. Οι ιδιότητες αυτές αναφέρονται στην ενσυναίσθηση, στην έκφραση 

και κατανόηση συναισθηµάτων, στον έλεγχο ψυχραιµίας, στο να είναι κάποιος αρεστός στους 
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άλλους, στην προσαρµοστικότητα, στην αρέσκεια, στην διαπροσωπική επίλυση προβληµάτων, 

στην επιµονή, στην φιλικότητα, στην ευγένεια και στο σεβασµό. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

ξεκινά από τις επιπτώσεις της στην ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών αλλά επεκτείνεται 

λόγω σπουδαιότητας στο χώρο εργασίας και σε όλο το φάσµα των ανθρώπινων σχέσεων 

(Shapiro, 2001:σελ.27-28). Οι Salovey και Mayer διατύπωσαν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ως 

ένα κοµµάτι της κοινωνικής νοηµοσύνης που περιλαµβάνει τη ικανότητα ενός ανθρώπου να 

ελέγχει τα συναισθήµατα (τα δικά του και των άλλων), να είναι σε θέση να τα διαχωρίζει και να 

χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να ελέγχει τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτεται και ενεργεί 

(Shapiro, 2001:σελ.31-32). Τα άτοµα µε ανεπτυγµένη συναισθηµατική νοηµοσύνη κατανοούν, 

αποδέχονται τα συναισθήµατά τους και είναι σε θέση να επιλύσουν τόσο προβλήµατα δικά τους 

όσο και των υπολοίπων (Gottman, 2000:σελ.244-250).      

 Η έννοια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης εξηγεί γιατί δύο άνθρωποι µε ίδιο δείκτη 

νοηµοσύνης µπορεί να φτάσουν σε διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας. Η νοηµοσύνη αφορά την 

ικανότητά του ατόµου να µαθαίνει και είναι σαφώς καθορισµένη. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

αποτελεί µια ευέλικτη δεξιότητα που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο καλλιέργειας και 

µάθησης. Με άλλα λόγια το άτοµο µπορεί να επεξεργαστεί τη δεξιότητα αυτή σε βαθµό 

βελτίωσης. Στην ουσία ο δείκτης νοηµοσύνης και η συναισθηµατική νοηµοσύνη αποτελούν 

διακριτές ιδιότητες και καθίσταται αδύνατη η πρόβλεψη της µίας µε βάση την άλλη (Καντάς, 

1991:σελ.48-50). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη ξεκινά µέσα στον εγκέφαλο, στον νωτιαίο µυελό 

και απαιτεί τη δυναµική επικοινωνία ανάµεσα στο κέντρο λογικής και στο κέντρο 

συναισθηµάτων του εγκεφάλου. Το σκεπτόµενο τµήµα του εγκεφάλου που θεωρείται ο φλοιός 

και συναισθηµατικό κοµµάτι το µεταιχµιακό σύστηµα. Στην πραγµατικότητα αυτό που καθορίζει 

τη συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι η σχέση ανάµεσα στις δύο αυτές περιοχές. Το µεταιχµιακό 

σύστηµα του εγκεφάλου ευθύνεται για τον συντονισµό των συναισθηµάτων και των 

παρορµήσεων. Το µεταιχµιακό σύστηµα περιλαµβάνει τον ιππόκαµπο που αναπτύσσεται η 

συναισθηµατική γνώση και αποθηκεύονται οι συναισθηµατικές µνήµες, την αµυγδαλή που 

θεωρείται το συναισθηµατικό κέντρο ελέγχου του εγκεφάλου και άλλα δευτερεύοντα συστατικά 

(Shapiro, 2001:σελ.36,40). Η απόσταση ανάµεσα στο κέντρο συναισθηµάτων του εγκεφάλου 

καλύπτεται από εκατοµµύρια µικροσκοπικούς νευρώνες (Bradberry, 2006:σελ.34-35). Οι 

τέσσερις δεξιότητες που συγκροτούν την έννοια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι η 

αυτεπίγνωση, η αυτοδιαχείριση, η κοινωνική επίγνωση και η διαχείριση σχέσεων. Οι δύο 

πρώτες αφορούν το άτοµο µεµονωµένα και οι δύο επόµενες τη σχέση µε τους άλλους 

ανθρώπους (Bradberry, 2006:σελ.46). H αυτεπίγνωση αφορά την αναγνώριση ενός 
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συναισθήµατος την ώρα που δηµιουργείται και η αυτοδιαχείριση αφορά την χειραγώγηση και 

τον έλεγχο των συναισθηµάτων. Η κοινωνική επίγνωση αφορά την αναγνώριση των 

συναισθηµάτων των άλλων και η διαχείριση σχέσεων αφορά τη δεξιότητα χειρισµού των 

συναισθηµάτων των άλλων (Goleman, 1998:σελ.78-79).      

 Η συναισθηµατική νοηµοσύνη αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την επιτυχία 

αφού καταλαµβάνει το 60% της επίδοσης σε όλα τα είδη εργασίας. Η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης της επίδοσης σε εργασιακό χώρο και ισχυρό 

κίνητρο προώθησης της ηγετικής ικανότητας και ατοµικής υπεροχής. Έρευνες στο οικονοµικό 

τµήµα του πανεπιστηµίου Queensland (Κουίνσλαντ) της Αυστραλίας έδειξαν ότι άτοµα µε 

χαµηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη και εργασιακές επιδόσεις µπορούν να φτάσουν τους 

συναδέλφους τους που υπερέχουν και στα δύο, δουλεύοντας πάνω στη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη. Συνολικά το 80% των ατόµων µε υψηλές επιδόσεις στο χώρο εργασίας είχε και 

υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη σε αντιδιαστολή µε το 20% των ατόµων µε χαµηλές 

επιδόσεις και υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη. Υπάρχει η περίπτωση κάποιος να αποδίδει 

χωρίς να διαθέτει συναισθηµατική νοηµοσύνη αλλά αυτό δεν είναι συχνό φαινόµενο. Τα άτοµα 

που αναπτύσσουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη συνήθως επιτυγχάνουν στην εργασία τους 

επειδή οι δύο αυτές συνιστώσες είναι αλληλένδετες (Bradberry, 2006 αναφορά στον 

Ashkanasy,2003:σελ.77).                

 Ερευνητικά δεδοµένα επέδειξαν την ύπαρξη προβληµάτων συµπεριφοράς µε την 

παρουσία δυσλεξίας. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι τα δυσλεξικά άτοµα σε ποσοστό 45,15% 

παρουσιάζουν δυσκολίες συµπεριφοριστικής φύσης, µε σηµάδια τριβής στη σχέση τους µε τους 

γονείς (Narimani, 2009 αναφορά στον Chadwich et al, 1999 :σελ.1388). Τα άτοµα µε µαθησιακές 

δυσκολίες γνωρίζουν τους κοινωνικούς κανόνες ωστόσο έχουν την τάση να µην τηρούν τους 

κανόνες αυτούς και να παρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες προσαρµογής από τα υπόλοιπα 

άτοµα. Σε αρκετές περιπτώσεις τα άτοµα αυτά παραδέχονται την αντικοινωνική τους 

συµπεριφορά µε το πρόσχηµα ότι επιθυµούν να τραβήξουν την προσοχή των άλλων (Narimani, 

2009 αναφορά στον Brayan & Bryyan, 1991 :σελ.1388). Πιο συγκεκριµένα, τα άτοµα µε 

µαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία αντιµετωπίζουν προβλήµατα κοινωνικής προσαρµογής, 

(Narimani, 2009 αναφορά στον Swanson & Malone, 1992; Willians & McGee, 1994 :σελ.1389) 

συµπεριφοριστικού και συναισθηµατικού τύπου (Narimani, 2009 αναφορά στον Stanley, 1997; 

Tur-Kaspa, 1998:σελ.1389).               

 Οι µαθησιακές δυσκολίες µπορεί να οδηγήσουν σε συναισθηµατικού τύπου 

προβλήµατα καθώς οι βασικές δυσκολίες που αφορούν το µαθησιακό επίπεδο επιδρούν 
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βαθύτερα στην κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη του ατόµου (Gorman, 2001 αναφορά 

στον Bender & Wall, 1994:σελ.40). Τα άτοµα µε µαθησιακά προβλήµατα έχουν χαµηλή 

αυτοεκτίµηση και χαµηλή αυτοπεποίθηση σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους. Η κατάσταση 

αυτή εξηγείται από τη βίωση επαναλαµβανόµενων αποτυχιών από τα παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες (Riddick, 1996: σελ.38-39). Τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες συχνά γενικεύουν την 

ύπαρξη αδυναµιών σε µια αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους (Bryan, 1990:σελ.253-255). Η 

χαµηλή αυτοαντίληψη τα κάνει υπερευαίσθητα µε φοβίες ταπείνωσης και απογοήτευσης µετά 

από επανειληµµένες αποτυχίες (Gorman, 2001 αναφορά στον Αbrams, 1986; Short, 

1992:σελ.40). H νοηµοσύνη δεν φαίνεται να αποτρέπει τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες από 

την υιοθέτηση χαµηλής αυτοεκτίµησης, κινήτρων και αρνητικών συναισθηµάτων (κατάθλιψη). Τα 

άτοµα αυτά νιώθουν ανίκανα  σε ακαδηµαϊκό, συµπεριφορικό και κοινωνικό |επίπεδο (Gorman, 

2001 αναφορά στον  Kloomok & Cosden, 1994:σελ.41). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη φαίνεται 

να διαφοροποιείται ανάµεσα σε δυσλεξικά και µη άτοµα. Η κατάσταση αυτή είναι απόρροια της 

χαµηλής αυτοαντίληψης, της απουσίας ανοχής στην αποτυχία, της κοινωνικής αποµόνωσης και 

των φτωχών ικανοτήτων διαχείρισης από τα άτοµα µε δυσλεξία (Riddick, 1996: σελ.38-39). Ο 

Narimani µε τους συνεργάτες του διαπίστωσε τη στενή σχέση ανάµεσα στη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη και τα προβλήµατα συµπεριφοράς µε τρόπο που η υψηλή συναισθηµατική 

νοηµοσύνη επιφέρει λίγα προβλήµατα συµπεριφοράς και το αντίστροφο. Οι µαθησιακές 

δυσκολίες αποτελούν σηµαντικό παράγοντα  διόγκωσης των συναισθηµατικών προβληµάτων 

και το αντίστροφο µε την έννοια ότι τα συναισθηµατικά προβλήµατα παρουσιάζονται ως 

απόρροια της προσπάθειας αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών σε δυσλεξικά άτοµα µε 

πιο συχνά βιώµατα αποτυχίας σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα µη δυσλεξικά άτοµα (Narimani, 

2009 αναφορά  στον Αbrams, 1986; Cicchetti & Toth, 1998; Taghsvi, 1999:σελ.1390).  

 Οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί για να βρεθεί η σχέση αυτοεκτίµησης και 

δυσλεξίας είναι αντιφατικές, σύµφωνα µε τους Humphrey και Mullins (2002), η δυσλεξία έχει 

αρνητική επιρροή στην ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης σε αντίθεση οι έρευνες 

που πραγµατοποιήθηκαν από τον Zeleke (2004) έδειξαν ότι η δυσλεξία δεν επηρεάζει την 

ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης. Αυτό υποστηρίζεται και από την έρευνα των Burden Burdett 

(2004). Οι Humphrey & Mullins (2002) και οι Frederickson & Jacobs (2001) βρήκαν ότι οι 

µαθητές µε δυσλεξία αποδίδουν τη σχολική επίδοση σε εξωτερικούς παράγοντες που δεν 

µπορούν να ελεγχθούν και όχι στον εαυτό τους (εσωτερικός παράγοντας). Η έρευνα των 

Polychroni, Koukoura και Anagnostou (2006) υποστηρίζει ότι οι µαθητές που αντιµετωπίζουν 

µαθησιακές δυσκολίες αποδίδουν τις αποτυχίες τους  σε εσωτερικούς παράγοντες (εαυτό τους) 
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και τις επιτυχίες τους σε εξωτερικούς παράγοντες (δάσκαλο, γονείς). Οι περισσότερες έρευνες 

υποστηρίζουν ότι η δυσλεξία έχει αρνητική επίπτωση σε κοινωνικές δεξιότητες (Φραγγογιάννη, 

2009:σελ. 18-19). Επιπρόσθετα τα κοινωνικά και συναισθηµατικά προβλήµατα σε άτοµα µε 

δυσλεξία προκαλούν κοινωνικά ελαττώµατα. Τα άτοµα αυτά χάνουν την δεξιότητα κατανόησης 

των πράξεων και των συναισθηµάτων των άλλων. Τα άτοµα µε δυσλεξία έχουν περισσότερα 

προβλήµατα συµπεριφοράς µε χαµηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη σε σχέση µε τα µη 

δυσλεξικά άτοµα (Riddick, 1996: σελ.32-40). Οι κοινωνικοί παράγοντες διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στη µάθηση καθώς αποτελούν το έναν από τους τρείς παράγοντες που 

εµπλέκονται στη διαδικασία της µάθησης (Bryan, 1990:σελ.247). Η δυσλεξία συνδέεται τόσο µε 

τα προβλήµατα συµπεριφοράς όσο και µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη. (Narimani, 2009 

αναφορά στον Stanley, 1997; Tur-Kaspa, 1998:σελ.1391).    

 Το αίσθηµα του άγχους των παιδιών µε δυσλεξία αφορά την πίεση που δέχονται από 

τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να επιτείνουν τις προσπάθειες τους ώστε να µάθουν να 

διαβάζουν και να γράφουν σωστά. Η κατάσταση αυτή έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

προσωπική ζωή του ατόµου κατά την ενήλικη ζωή, στον επαγγελµατικό τοµέα και στις 

κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις (∆όϊκου-Αυλίδου, 2002 αναφορά στον Kafka, 

1984:σελ.140). Η συσσώρευση άγχους αποτελεί συνδυασµό ακαδηµαϊκών και προσωπικών 

απαιτήσεων. Η τέλεση εργασιών υπό την επήρεια άγχους καθιστά δύσκολη την οργάνωση και 

διαχείριση καταστάσεων. Τα δυσλεξικά άτοµα είναι επιρρεπή σε αρνητικές συµπεριφορές 

υστέρα από τη βίωση συναισθηµάτων αποθάρρυνσης και πικρίας στο σχολικό περιβάλλον 

(Gilroy, 1996: σελ.45-46). Στην έρευνα που διεξήγαγε η Prior µε τους συνεργάτες της διαπίστωσε 

ότι τα παιδιά µε αναγνωστικές δυσκολίες παρουσίασαν φοβία/ άγχος 50%. Όταν οι 

προσπάθειες των ατόµων µε δυσλεξία καταλήγουν  σε αποτυχία τότε επέρχεται µια αλλαγή. Τα 

άτοµα φτάνουν στο σηµείο να πιστέψουν ότι στη ζωή τους θα εισπράττουν µόνο δυσκολίες και 

αποτυχίες.  Η αντίδρασή τους σε όλη αυτή την κατάσταση είναι συχνά παθητική (Τσοβίλη, 2003: 

σελ.54-59). Η πλειονότητα των µαθητών, των φοιτητών και των ενηλίκων µε δυσλεξία υποφέρουν 

από αισθήµατα ενοχής. Η ενοχή αυτή βιώνεται περισσότερο ως ενόχληση που δεν σταµατά 

ποτέ. Οι πηγές αυτού του αισθήµατος σχετίζονται µε την αποτυχία του ατόµου να υλοποιήσει τις 

προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου (Jordan, 1996:σελ 227).         

4.Οµοιότητες και διαφορές Μαθησιακών ∆υσκολιών και ∆υσλεξίας.  

 Η δυσκολία ανάγνωσης-γραφής σε ενήλικα άτοµα αποτελεί νευρολογική διαταραχή που 

συχνά προσδιορίζεται µε τον όρο δυσλεξία στην ενήλικη ζωή. Ο εγκέφαλος των δυσλεξικών 

λειτουργεί διαφορετικά και αντιλαµβάνεται µε διαφορετικό τρόπο τις πληροφορίες µε 



Δυσλεξία & Επαγγελματικός προσανατολισμός                                                 Παυλίδου Μαρία

   

36 
 

αποτέλεσµα τα άτοµα αυτά συχνά να έχουν µια διαφορετική θεώρηση για τα πεπραγµένα. Η 

δυσκολία ανάγνωσης-γραφής προσδιορισµένη µε τον όρο δυσλεξία δεν πρέπει να συγχέεται µε 

τις Μαθησιακές ∆υσκολίες ή δυσκολίες άλλου τύπου. Τέτοιες δυσκολίες µπορεί να οφείλονται σε 

ασθένεια, σε χρήση φαρµάκων, σε ανεπαρκή σχολική φοίτηση, σε διαφορετική µητρική 

γλώσσα. Υπάρχουν διαφορετικού τύπου Μαθησιακές ∆υσκολίες που δεν σχετίζονται µε την 

δυσλεξία. Οι µη λεκτικές Μαθησιακές ∆υσκολίες αποτελούν νευρολογική διαταραχή που 

προκαλεί αρκετά προβλήµατα σε ολιστικές, αξιολογικές, οργανωτικές, διαισθητικές και οπτικό-

χωρικές λειτουργίες. Οι διαταραχές οπτικού και ακουστικού τύπου σχετίζονται µε τη δυσκολία 

κατανόησης της γλώσσας παρά τη φυσιολογική όραση και ακοή. Η δυσγραφία αφορά δυσκολία 

στο σχηµατισµό γραµµάτων ή στην οριοθέτησή τους µέσα σε πλαίσιο. Η δυσκακουλία 

αναφέρεται στη δυσκολία του ατόµου να επιλύσει το πιο απλό µαθηµατικό πρόβληµα ή να 

κατανοήσει διαφορετικούς µαθηµατικούς τρόπους σκέψης. Η δυσλεξία στην ενήλικη ζωή 

αποτελεί συχνό φαινόµενο καθώς 1/7 κατοίκους των ΗΠΑ ταλαιπωρείται από κάποιου είδους 

Μαθησιακή ∆υσκολία. Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν θεραπεύονται και ακολουθούν το άτοµο σε 

ολόκληρη την ενήλικη ζωή15. 

5.Οι νοµοθετικές οδηγίες για τη δυσλεξία.      

 Στην περίπτωση των ατόµων µε ειδικές ικανότητες κριτήριο ωριµότητας για το κράτος 

αποτελούν οι  παροχές που προσφέρει προς τα άτοµα αυτά για να βελτιώσει τις συνθήκες και 

τον τρόπο ζωής τους. Η αναγνώριση του προβλήµατος µεµονωµένα δεν προσδίδει θετικά στην 

υπάρχουσα κατάσταση. Ο ευρωπαϊκός  κοινοτικός χάρτης που υπογράφτηκε στα 1961 στο 

Τορίνο πρεσβεύει το δικαίωµα στην ακαδηµαϊκή µόρφωση, στον επαγγελµατικό 

προσανατολισµό και την κοινωνική ένταξη για όλους χωρίς καµία διάκριση. Το ελληνικό 

σύνταγµα του 1975 ορίζει ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα στην δωρεάν εκπαίδευση σε όλα 

τα επίπεδα. Σχετικά µε την ειδική αγωγή  ο βασικός νόµος είναι ο  1143 του 1981 που µετέπειτα 

συµπληρώθηκε το 1985 µε το νόµο 1566 και αφορά όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Η 

ισότητα των ευκαιριών εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ το ∆εκέµβριο του 1993 και στην Ελλάδα µε 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 301/29.8.1996 όπου προσδιορίζονται και οι σκοποί του προγράµµατος 

ειδικής αγωγής (Αγγελοπούλου-Σακαντάµη, 2004:σελ.4-5). Οι πιο πρόσφατες νοµοθεσίες για 

την ειδική αγωγή και εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

από το νόµο 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄) µέχρι τον πιο πρόσφατο 3699/2008 (Α΄ 199), ορίζουν ως 

µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσα άτοµα για ολόκληρη ή ορισµένη 

                                                           
15http://www.the-dyslexia-center.com/symptoms-of-adult-dyslexia.htm 
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περίοδο της σχολικής τους ζωής εµφανίζουν σηµαντικές δυσκολίες µάθησης που επηρεάζουν τη 

διαδικασία της σχολικής προσαρµογής και µάθησης. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται τα 

άτοµα µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, 

δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής µε ή χωρίς 

υπερκινητικότητα και προβλέπεται εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιµασιών 

των µαθητών µε προφορικές ή άλλης µορφής δοκιµασίες, στις προαγωγικές, απολυτήριες και 

στις εισαγωγικές εξετάσεις. 

 

6.∆υσλεξία και ενήλικη ζωή.        

 Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι έχουν δυσλεξία κατά την ενήλικη 

ζωή. Η δυσλεξία στην ενήλικη ζωή δεν αποτελεί καινούργια διαπίστωση. Υπάρχουν άτοµα που 

ταλαιπωρούνται από την νευρολογική αυτή διαταραχή για χρόνια. Στην πραγµατικότητα η λίστα 

µε δυσλεξικά άτοµα που έγιναν διάσηµα εξαιτίας της δηµιουργικότητας τους δεν έχει τέλος. 

Μερικά από τα άτοµα αυτά έγιναν θρύλοι µη αφήνοντας την µαθησιακή αδυναµία να σταθεί 

εµπόδιο στο δρόµο για την επιτυχία. Μερικά από τα άτοµα αυτά είναι ο Thomas Alva Edison, o 

Leonardo Da Vinci, o Sir Winston Churchill, o Alexander Graham Bell, o Henry Ford, o John F. 

Kennedy, o Steven Spielberg, o  George Washington, o Mohammad Ali, o Walt Disney, o Tom 

Cruise κ.α. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Thomas Edison η ιδιοφυΐα είναι ένα τοις εκατό 

έµπνευση (inspiration) και ενενήντα εννιά τοις εκατό κόπωση (perspiration). Αυτό δεν σηµαίνει 

ότι η δυσλεξία αποτελεί αίτιο της ιδιοφυΐας αλλά ότι µε την σκληρή προσπάθεια όλα είναι εφικτά. 

Η υποστήριξη και η ενθάρρυνση από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς είναι απαραίτητη. Η 

φαρµακοθεραπεία δεν αποφέρει θετικά αποτελέσµατα όσο λίγες λέξεις και αρκετές πράξεις 

στοργής16. Τα χαρακτηριστικά της ∆υσλεξίας είναι υπαίτια για δυσλειτουργίες στην καθηµερινή 

ζωή. Ο εντοπισµός των δυσλειτουργιών και του παράγοντα που τα προκαλεί θα επιφέρει λύση 

και σταδιακή ανακούφιση. Η δυσλεξία αφορά µια δια βίου κατάσταση που επηρεάζει την 

ικανότητα του ατόµου για µάθηση. Η προέλευση της λέξης είναι ελληνική και σηµαίνει τη 

δυσκολία µε τις λέξεις. Τα χαρακτηριστικά αφορούν την κακή µνήµη, την αδυναµία συγκράτησης 

πληροφοριών, την διαχείριση χρόνου, την δυσκολία να κρατήσουν σηµειώσεις, τον κακό 

γραφικό χαρακτήρα, δυσκολία συγκέντρωσης και επίπεδα ανησυχίας. Υπάρχουν αρκετές 

παρανοήσεις για την δυσλεξία στην ενήλικη ζωή. Τις περισσότερες των περιπτώσεων οι 

άνθρωποι δεν κατανοούν το πραγµατικό πρόβληµα και θεωρούν το δυσλεξικό άτοµο ανεύθυνο ή 

                                                           
16 http://www.the-dyslexia-center.com/symptoms-of-adult-dyslexia.htm 
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οκνηρό. Οι αντιδράσεις αυτές µειώνουν την αυτοπεποίθηση του δυσλεξικού ατόµου µε 

αποτέλεσµα να νιώθει απόρριψη και αποµόνωση. Η δυσλεξία δεν µειώνει την δηµιουργικότητα 

καθώς τα άτοµα αυτά σκέφτονται µε εικόνες και µπορούν να εκφραστούν καλύτερα µε αυτές. Το 

δυνατό τους σηµείο είναι η ζωηρή φαντασία και αν τους δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη και 

ενθάρρυνση είναι σε θέση να επιτύχουν πολλά. Τρόποι βελτίωσης και άµβλυνσης των 

συµπτωµάτων υπάρχουν χωρίς όµως να φτάνουν τα επίπεδα εξάλειψης. Τις περισσότερες των 

περιπτώσεων στα παιδιά που ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου γίνονται προσπάθειες 

ανίχνευσης της ύπαρξης ή µη δυσλεξίας. Ωστόσο για τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας που 

ταλαιπωρούνται από τη δυσλεξία χωρίς ποτέ να ακολουθήσουν κάποιο πρόγραµµα διάγνωσης 

ή θεραπείας έχουν δηµιουργηθεί οµάδες υποστήριξης. Στις οµάδες αυτές οι συναντήσεις 

πραγµατοποιούνται µια φορά το µήνα στο σχολείο της περιοχής. Οι συναντήσεις είναι ανοιχτές 

προς όλους, ο αριθµός των συµµετεχόντων ποικίλλει κάθε φορά και εξαρτάται από το θέµα 

συζήτησης, τον οµιλητή κ.α. Οι πιο παραγωγικές συναντήσεις τείνουν να είναι αυτές που 

µετέχουν λίγα άτοµα καθώς νιώθουν πιο οικεία για να µοιραστούν τις ιστορίες τους µε τα 

υπόλοιπα άτοµα (Shaw, 2001:σελ10). Ο σκοπός της οµάδας υποστήριξης είναι να βοηθήσει 

τους ενήλικες µε δυσλεξία, τους γονείς των παιδιών µε δυσλεξία, τους µαθητές γυµνασίου ή 

λυκείου να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητά τους και να αντισταθµίσουν τις αδυναµίες τους. 

Θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό τα µέλη να νιώθουν οικεία στις συναντήσεις και ελεύθερα για να 

εκφράσουν τις εµπειρίες τους. Οι υπεύθυνοι των συναντήσεων συνεπικουρούν σε όλα τα 

επίπεδα, στη διάγνωση, στην αντιµετώπιση µέσα από στρατηγικές αντιστάθµισης των 

αδυναµιών, στην εύρεση εργασίας µε την σύνταξη επιστολών προς τους εργοδότες για τον 

τρόπο εργασίας µε δυσλεξικά άτοµα. Στα µέλη δίνεται µια λίστα µε στρατηγικές αντιµετώπισης 

των αδυναµιών που βασίζεται σε αυτά που προτάθηκαν στις συναντήσεις. Στο τέλος κάθε 

συνάντησης γίνεται µια σύνοψη των πεπραγµένων και µια περίληψη του θέµατος που θα τεθεί 

υπό διαπραγµάτευση στην επόµενη συνάντηση. Τα περισσότερα από τα µέλη έρχονται στην 

οµάδα µε επίγνωση των αδυναµιών τους και µε την πεποίθηση πρέπει να κάνουν κάτι για τον 

εαυτό τους. Τα άτοµα αυτά είναι ιδιαίτερα χαρισµατικά, δηµιουργικά, ενεργητικά, 

συναισθηµατικά ευαίσθητα, µε αθλητικές και καλλιτεχνικές ανησυχίες. Τα άτοµα αυτά έχουν 

συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν εντατικά και επίµονα για να επιτύχουν σε 

κάτι σε σχέση µε το µέσο όρο. Ο πρόσθετος χρόνος και η προσπάθεια επιφέρουν την επίτευξη 

των στόχων και την ικανοποίηση των προσπαθειών. Τα άτοµα του οικογενειακού 

περιβάλλοντος, οι εκπαιδευτικοί, τα µέλη της κοινωνίας είναι αυτά που θα στηρίξουν τα άτοµα µε 

δυσλεξία και θα να βοηθήσουν να νιώσουν περήφανά, παραγωγικά µέλη της κοινωνίας, ενεργοί 
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πολίτες ή από τη άλλη µεριά τροχοπέδη της κοινωνίας (Shaw, 2001:σελ.12).   

 Στην ενήλικη ζωή οι δυσκολίες αποτυπώνονται σε καταστάσεις της καθηµερινότητας 

εξαιτίας ελλείψεων στη βραχύχρονη µνήµη. Ο σχηµατισµός των κατάλληλων ψηφίων σε 

τηλεφωνικές κλήσεις ή σε αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ATM) αποτελούν διαρκή 

προβλήµατα στη ζωή των δυσλεξικών ατόµων. Τα άτοµα µε δυσλεξία νιώθουν αµηχανία όταν 

δυσκολεύονται να θυµηθούν το όνοµα κάποιου ή όταν δυσκολεύονται να ακολουθήσουν οδηγίες 

(δεξιά-αριστερά) κατά την οδήγηση (Gilroy, 1996: σελ.5). Οι καταστάσεις της καθηµερινότητας 

αρκετές των περιπτώσεων φέρνουν στο νου βιώµατα, εµπειρίες, συναισθήµατα των µαθητικών 

χρόνων όπως απογοήτευση, µαταίωση, ταπείνωση, ντροπή, αµηχανία κ.α. (Τaylor, 

2003:σελ.94). Το άτοµο πρέπει να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί την ύπαρξη της µαθησιακής 

αδυναµίας στη ζωή του και έπειτα να µάθει τρόπους διαχείρισης της. Οι παρεµβάσεις µέσω 

στρατηγικών διαχείρισης των καταστάσεων είναι απαραίτητες για το άτοµο. Το άτοµο 

υιοθετώντας τις στρατηγικές αυτές διευκολύνει τη καθηµερινότητά του απαλλάσσοντας από 

σκέψεις ότι οι αδυναµίες αυτές ελέγχουν τη ζωή του (Τaylor, 2003:σελ.95).   

6.1.Εργασιακό πλαίσιο και δυσλεξία.      

 Η δυσλεξία στην ενήλικη ζωή εκδηλώνεται µε διάφορους τρόπους. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα προβλήµατα περιλαµβάνουν δυσκολίες σε ορθογραφία, ανάγνωση, γραφή, 

µαθηµατικούς υπολογισµούς κ.α. Οι δυσκολίες αυτές εντοπίζονται σε πολλαπλά επίπεδα και η 

ένταση του προβλήµατος ποικίλλει. Τα άτοµα που ταλαιπωρούνται µε δυσλεξία συνήθως δεν 

αποδίδουν στη δουλειά µε αποτέλεσµα να θεωρούνται οκνηρά και απρόσεκτα (Stoner, 1996: 

σελ.1-4). Η εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων εξαρτάται από την σοβαρότητα των 

αδυναµιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις διαφορετικά συµπτώµατα συνυπάρχουν σε 

διαφορετικούς συνδυασµούς. Στον εργασιακό χώρο δεν πρέπει να υποτιµάται η θέση του 

ψυχολόγου. Ο ψυχολόγος αποτελεί το άτοµο που θα ανιχνεύσει τις αδυναµίες και θα ενισχύσει 

τα δυνατά σηµεία των δυσλεξικών ατόµων προκειµένου να διατηρηθεί η παραγωγικότητα σε 

ικανοποιητικά επίπεδα (Stoner, 1996: σελ.1-4). Ωστόσο η δυσλεξία στην ενήλικη ζωή δεν 

αποτελεί τροχοπέδη στην εργασιακή απασχόληση. Σε κάθε εταιρεία ή οργανισµό πρέπει να 

αναπτυχθούν συγκεκριµένες στρατηγικές προκειµένου να δοθεί ώθηση στα δυσλεξικά άτοµα για 

να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στα εργασιακά καθήκοντα17. 

 

                                                           
17 http://www.the-dyslexia-center.com/symptoms-of-adult-dyslexia.htm 
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Θεωρητικό Μέρος Β: 

∆υσλεξία, επαγγελµατικός προσανατολισµός και η συµβουλευτική σταδιοδροµία. 
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7.Ο όρος επαγγελµατική ανάπτυξη και επαγγελµατική επιλογή.    

 Ο όρος επαγγελµατική ανάπτυξη (career development) αφορά την εξελικτική πορεία του 

ατόµου µε τον προσανατολισµό του στο χώρο εργασίας και τις αποφάσεις για το επάγγελµα ή 

τα επαγγέλµατα που επιθυµεί ή επιδιώκει να ακολουθήσει. Η είσοδος στο επάγγελµα δεν είναι 

αποτέλεσµα µιας στιγµιαίας απόφασης αλλά µακροχρόνιας αναπτυξιακής πορείας. 

Επιπρόσθετα ο όρος επαγγελµατική ανάπτυξη αναφέρεται στην εξέλιξη της σταδιοδροµίας του 

ατόµου σε συγκεκριµένο εργασιακό χώρο. Ο όρος επαγγελµατική επιλογή σηµαίνει την επιλογή 

από ένα άτοµο του επαγγέλµατος που θα ασκήσει. Σε αντίθεση µε τον όρο επαγγελµατική 

προτίµηση που αναφέρεται σε προτιµώµενο επάγγελµα που το άτοµο µπορεί να µην 

ακολουθήσει για υποκειµενικούς ή αντικειµενικούς λόγους (Καντάς,1991:σελ.1-2).  

 Η περίοδος της νεότητας δηλαδή κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο λύκειο ή µε την 

αποφοίτηση από αυτό αποτελεί ορόσηµο για την επαγγελµατική σταδιοδροµία. Οι αποφάσεις 

που καλείται να πάρει το άτοµο συνδέονται µε πίεση από τις προσδοκίες του περιβάλλοντος του 

(Ireh, 2000 αναφορά στον Noeth, Engen, & Noeth, 1984: σελ.1). Η νεολαία προβληµατίζεται 

τόσο ως προς τον τύπο εργασίας όσο και ως προς το ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον που θα 

τους εξασφαλίσει προσωπική ικανοποίηση και ανέλιξη. Παράλληλα, καθώς ο τοµέας της 

εργασίας γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκος µε τεχνολογικές επιρροές η διαδικασία επιλογής 

επαγγέλµατος γίνεται κι αυτή περίπλοκη.  Υπό την πίεση να λάβουν µια απόφαση εκφράζουν 

την επιθυµία τους για την επαγγελµατική κατεύθυνση που θα θελαν να ακολουθήσουν χωρίς να 

συνυπολογίζουν αν πληρούν τα στοιχεία ή τα ιδιαίτερα ταλέντα που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων (Ireh, 2000 αναφορά στον Stone & Wang, 1990:σελ.1). Ως 

αποτέλεσµα οι µαθητές αποφοιτούν χωρίς κατάλληλη προετοιµασία για να ασκήσουν κάποιο 

επάγγελµα, για να συνεχίσουν σε ανώτερες σπουδές ή για να ενταχθούν στο στρατό. Αυτή η 

κατάσταση ενισχύει το χάσµα ανάµεσα στο σχολείο και τον πραγµατικό κόσµο της εργασίας.  Η 

απόφαση για την επαγγελµατική σταδιοδροµία αποτελεί απόφαση ζωής καθώς σε πολλές 

περιπτώσεις από αυτό εξαρτάται η προσωπική ευτυχία (Ireh, 2000 αναφορά στον Sears, 1982; 

Sharf, 1997:σελ.1). Οι θεωρίες για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό αποτελούν οδηγό για την 

επαγγελµατική σταδιοδροµία και παρέχουν ένα πλαίσιο επίλυσης προβληµάτων που 

σχετίζονται µε την εργασία (Ireh, 2000 αναφορά στον Brown & Brooks, 1996; McDaniels & 

Gysbers, 1992; Sharf, 1997:σελ.2). Για τον όρο καριέρα (career) έχουν δοθεί αρκετοί ορισµοί. 

Για παράδειγµα ο Sharf (1997) προσδιορίζει τον όρο στο τρόπο που βλέπουν τα άτοµα τον 

εαυτό τους σε σχέση µε αυτό που κάνουν. Η Εθνική Ένωση Επαγγελµατικής Ανάπτυξης 

(National Career Development Association) αποσαφηνίζει τον όρο καριέρα ως την ατοµική 



Δυσλεξία & Επαγγελματικός προσανατολισμός                                                 Παυλίδου Μαρία

   

42 
 

εργασία που διέπει το άτοµο σε ολόκληρη τη ζωή του (Ireh, 2000 αναφορά στον Sears, 1982: 

σελ.2). Σύµφωνα µε τον Sharf η επαγγελµατική επιλογή σχετίζεται µε αποφάσεις που λαµβάνουν 

τα άτοµα σε κάποια στιγµή στη ζωή τους και επιδιώκουν να τις υλοποιήσουν µε κάθε τρόπο.  

8.Ψυχολογικές θεωρίες για την επαγγελµατική ανάπτυξη και επιλογή.    

8.1.Η θεωρία των χαρακτηριστικών και των παραγόντων του F.Parson 

 Στα 1900 εµφανίστηκε η πρώτη θεωρία για την επαγγελµατική ανάπτυξη από τον Frank 

Parson. Η σκέψη του Parson για την επαγγελµατική καθοδήγηση αποτέλεσε το θεµέλιο για τη 

θεωρία των χαρακτηριστικών (trait) και των παραγόντων (factor) (Ireh, 2000 αναφορά στον 

Parson, 1909; Sharf, 1997:σελ.3). Ως χαρακτηριστικό (trait) ορίζεται το ιδιαίτερο γνώρισµα του 

ατόµου που µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιολόγηση. Ως παράγοντας (factor) αναφέρεται το στοιχείο 

που απαιτείται  για µια επιτυχηµένη επαγγελµατική πορεία (Ireh, 2000 αναφορά στον Sharf, 

1997:σελ.3). Οι όροι γνώρισµα και παράγοντας αναφέρονται στην αξιολόγηση των 

χαρακτηριστικών του ατόµου και της δουλειάς του. Ο Parson θεωρείται πατέρας του 

επαγγελµατικού προσανατολισµού. Το 1908 καθιέρωσε το γραφείο επαγγελµατικού 

προσανατολισµού για να βοηθήσει τους νέους στη µετάβαση από το σχολείο στη εργασία. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε  τον Parson για την επιλογή επαγγέλµατος το άτοµο πρέπει να έχει α) 

ξεκάθαρη εικόνα του εαυτού του, της προσωπικότητάς του, των ικανοτήτων του, των 

ενδιαφερόντων του, των φιλοδοξιών του, των αδυναµιών, των περιορισµών του β) γνώση των 

προϋποθέσεων, των συνθηκών, των θετικών και αρνητικών στοιχείων που µπορεί να  

περιβάλλουν µια επιτυχία και γ) επίγνωση της συσχέτισης που υπάρχει ανάµεσα στα δύο αυτά 

στοιχεία. Η συσχέτιση των δεξιοτήτων, των ενδιαφερόντων, των αξιών, των επιτευγµάτων και 

γενικά της προσωπικότητας του ατόµου µε τις απαιτήσεις, το περιβάλλον της εργασίας 

αποτελούν σηµαντική παράµετρο στις θεωρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης (Ireh, 2000 :σελ.4).  

8.2.Η τυπολογική θεωρία του Holland      

 Η προσωπικότητα του ατόµου προσδιορίζεται από τα επαγγελµατικά του ενδιαφέροντα. 

Ο Holland (1959,1966,1973,1985) ανέπτυξε τη θεωρία του ενσωµατώνοντας την υπάρχουσα 

γνώση στη διαδικασία της επαγγελµατικής επιλογής. Όταν το άτοµο προβαίνει σε µια 

επαγγελµατική επιλογή αυτή αποτελεί συνισταµένη κληρονοµικότητας µε προσωπικές, 

πολιτισµικές επιρροές από το περιβάλλον (Ireh, 2000:σελ.7). Η θεωρία του Holland (1985) για 

τους τύπους προσωπικότητας και το εργασιακό περιβάλλον είναι ουσιαστική κατά τη διάρκεια 

της ζωής του ατόµου.          

 Στην θεωρία του ο Holland προσδιορίζει τα άτοµα και το περιβάλλον µε βάση έξι 
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τύπους. Τα άτοµα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε έναν από τους έξι τύπους 

προσωπικότητας. Ο Holland αναφέρεται σε έξι τύπους προσωπικότητας ή ενδιαφερόντων α) ο 

πρακτικός (R-realistic) β) ο ερευνητικός (I-investigative) γ) ο κοινωνικός (S-social) δ) ο 

οργανωτικός/διοικητικός (C-Conventional) ε) ο επιχειρηµατικός (E-enterprising)  και στ) ο 

καλλιτεχνικός (A-artistic) (Miller, 2002 σελ.: 43).       

 Ο πρακτικός-ρεαλιστικός τύπος (R-realistic) αναφέρεται στο άτοµο που εµπλέκεται σε 

δραστηριότητες που ενέχουν δύναµη, επιθετικότητα, κινητική άσκηση αποµακρυσµένος από 

κοινωνικές διαδικασίες µε λεκτικές, διαπροσωπικές δεξιότητες. Ο πρακτικός-ρεαλιστικός τύπος 

χαρακτηρίζεται ακοινώνητος, υποτακτικός, ειλικρινής, επίµονος, άκαµπτος στη σκέψη, 

οικονόµος, χωρίς έµπνευση.         

 Ο ερευνητικός (I-investigative) τύπος αφορά το άτοµο που είναι προσανατολισµένο στο 

καθήκον, αναλογίζεται τα προβλήµατα που υπάρχουν και προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσµο. 

Το άτοµο αυτό είναι αναλυτικό, µεθοδικό, περίεργο, εφευρετικό, συγκρατηµένο.    

 Ο κοινωνικός (S-social) τύπος προτιµάει να εµπλέκεται µε τη διδασκαλία ή µε 

θεραπευτικούς ρόλους. Ο τύπος αυτός τείνει να είναι φιλικός, συνεργατικός, ευγενής, 

υπεύθυνος.           

 Ο οργανωτικός/διοικητικός/συµβατικός (C-conventional) τύπος ασχολείται µε λεκτικές ή 

αριθµητικές δεξιότητες, εµπλέκεται σε υποδεέστερους ρόλους και  µε τη συµµόρφωση πετυχαίνει 

τους στόχους του. Το άτοµο αυτό είναι προσεκτικό, συµβατικό, ευσυνείδητο, άκαµπτο, υπάκουο, 

επίµονο, σεµνότυφο, χωρίς φαντασία.        

 Ο επιχειρηµατικός (E-enterprising) τύπος προτιµάει τις λεκτικές δεξιότητες σε 

καταστάσεις που του δίνουν ευκαιρίες για κυριαρχία ή καθοδήγηση µέσα στην οµάδα. Ο τύπος 

αυτός είναι συνήθως ριψοκίνδυνος, φιλόδοξος, κυριαρχικός, ενεργητικός, επιδεικτικός, 

αισιόδοξος, οµιλητικός.          

 Ο καλλιτεχνικός (A-artistic) τύπος προτιµάει έµµεσους τρόπους επικοινωνίας και δείχνει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά ζητήµατα. Ο τύπος αυτός είναι συναισθηµατικός, 

πολύπλοκος, ιδεολόγος, ευφάνταστος, παρορµητικός, ευαίσθητος, ενδοσκοπικός (Herr, 1996: 

σελ.18).             

 Οι έξι τύποι προσωπικότητας ή ενδιαφερόντων του Holland κατατάσσονται σχηµατικά 

στις κορυφές ενός εξάγωνου (βλέπε σχήµα 1). Στο εξαγωνικό µοντέλο του Holland όσο 

πλησιέστερα βρίσκονται οι τύποι που περιγράφουν την προσωπικότητα του ατόµου, τόσο 

µεγαλύτερη συνέπεια θεωρείται ότι υπάρχει ανάµεσα στα ενδιαφέροντά του και την 

προσωπικότητά του (Κοσµίδου-Handy, 2007 σελ:16). Βασική έννοια της θεωρίας του είναι η 
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συνέπεια. Οι προτιµήσεις ενός συνεπούς ατόµου συγκεντρώνονται στον ίδιο τύπο ή σε πολύ 

συγγενικούς τύπους προσωπικότητας. 

40
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Σχήµα 1: Η σχηµατική απόδοση των έξι τύπων προσωπικότητας ή ενδιαφερόντων του Holland µε κορυφές ενός 

εξάγωνου. Ο Πρακτικός (Π), ο Ερευνητικός (Ερ), ο Κοινωνικός (Κο), ο Οργανωτικός/∆ιοικητικός (Ο/∆), ο 

Επιχειρηµατικός (Επ) και ο Καλλιτεχνικός (Κα). 

Το κάθε περιβάλλον κυριαρχείται από τον αντίστοιχο τύπο προσωπικότητας. Ο κάθε 

τύπος επιζητεί το αντίστοιχο περιβάλλον µε τον ίδιο τρόπο που το κάθε περιβάλλον επιζητεί 

παρόµοιους τύπους (Κοσµίδου-Handy, 2007 σελ:16). Η συµπεριφορά καθορίζεται από την 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στην προσωπικότητα και το περιβάλλον. Ο Holland εισάγει τις έννοιες 

της συνέπειας (consistency) και της διαφοροποίησης (differentiation). Συνέπεια είναι ο βαθµός 

συγγένειας µεταξύ τύπων και περιβαλλόντων. Για παράδειγµα ο ρεαλιστικός και ο ερευνητικός 

τύπος έχουν µεταξύ τους περισσότερα κοινά στοιχεία από ότι ο συµβατικός και ο καλλιτεχνικός 

τύπος. ∆ιαφοροποίηση είναι ο βαθµός που ένα άτοµο ή ένα περιβάλλον είναι καθορισµένα µε 

σαφήνεια. Μερικοί τύποι και µερικά περιβάλλοντα είναι απόλυτα καθορισµένα ως προς τα 

χαρακτηριστικά τους ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις ανάµεικτων χαρακτηριστικών από 

διαφορετικούς τύπους και διαφορετικά περιβάλλοντα. Επιπρόσθετα ο Holland εισάγει την έννοια 

της ταυτότητα (identity) και της σύµπτωσης (congruence). Ταυτότητα είναι ο βαθµός 

καθαρότητας και σταθερότητας των στόχων, των ενδιαφερόντων, των ταλέντων του ατόµου ή 

των στόχων, των καθηκόντων και των αµοιβών του περιβάλλοντος. Κάθε τύπος προσωπικότητας 

απαιτεί ένα περιβάλλον, δεν υπάρχει σύµπτωση όταν το άτοµο ζει σε ένα περιβάλλον κοντά στις 

προτιµήσεις του και τις ικανότητές του. Μια επιπρόσθετη έννοια είναι ο λογισµός (calculus) που 

αναφέρεται στην εξαγωγική διάταξη των τύπων προσωπικότητας και των περιβαλλόντων. Οι έξι 

τύποι κατατάσσονται σχηµατικά στις κορυφές ενός εξαγώνου. Οι τύποι που βρίσκονται σε 

γειτονικές κορυφές σχετίζονται περισσότερο παρά µε τους τύπους που δεν γειτνιάζουν ή 
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βρίσκονται σε αντίθετη θέση. Ο λογισµός αναφέρεται στις αποστάσεις µεταξύ των τύπων και το 

βαθµό συνάφειας µεταξύ τους. Ο Holland κάνει µια σηµαντική διάκριση ανάµεσα στο πεδίο (το 

είδος της δουλειάς) και το επίπεδο των επαγγελµάτων όσο αφορά τις επαγγελµατικές επιλογές. 

Το πεδίο αναφέρεται στις δραστηριότητες που συνδέονται µε ένα επάγγελµα και καθορίζεται 

από τα ενδιαφέροντα του ατόµου ενώ το επίπεδο αναφέρεται στην κοινωνική ιεράρχηση των 

επαγγελµάτων και καθορίζεται από τη νοηµοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να υπάρχουν 

επιλογές που αναφέρονται στο ίδιο πεδίο (ασχολίες µε µηχανές ή µε επαγγέλµατα υγείας) αλλά 

σε διαφορετικά επίπεδα (µηχανικός αυτοκινήτων, πτυχιούχος µηχανικός, γιατρός, νοσοκόµος). 

Σε ποιο επίπεδο του ίδιου πεδίου θα στραφεί το άτοµο εξαρτάται από τη νοηµοσύνη, την 

αυτογνωσία, την επαγγελµατική πληροφόρηση (Καντάς, 1991:σελ.11-16).   

 Σύµφωνα µε τον Holland (1973) η επιλογή επαγγέλµατος αποτελεί εκφραστική τέχνη που 

αντανακλά τα κίνητρα, την εκπαίδευση, την προσωπικότητα και την ικανότητα του ατόµου (Ireh, 

2000:σελ.7). Η προσωπικότητα ενός ατόµου µπορεί να εκτιµηθεί µε θεώρηση των τριών 

κυρίαρχων τύπων. Η προσωπικότητα και το περιβάλλον περιγράφονται µε τρείς τύπους 

ξεκινώντας από τον πρώτο τον πιο ουσιαστικό, στο δεύτερο αρκετά σηµαντικό για να καταλήξει 

στον τρίτο και λιγότερο σηµαντικό. Στη θεωρία του Holland τόσο η προσωπικότητα όσο και το 

περιβάλλον χαρακτηρίζονται µε τριπλό κώδικα (three-letters code) από το σύνολο των έξι τύπων 

προσωπικότητας.          

 Τα άτοµα για να µην κατατάσσονται σε έναν από τους έξι τύπους αναπτύχθηκε µια 

µέθοδος κωδικοποίησης των ανθρώπινων ενδιαφερόντων σε έναν τριψήφιο κώδικα (τρίγωνο) 

που αντιπροσωπεύει τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του ατόµου (Κοσµίδου-Handy, 2007 σελ:17).

 Τα άτοµα φαίνονται ικανοποιηµένα όταν το εργασιακό περιβάλλον συνάδει µε τα 

στοιχεία της προσωπικότητας τους (Miller, 2002 σελ.: 43). Οι βασικές εκτιµήσεις του Holland 

είναι ότι τα άτοµα µε παρόµοιες επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν παρόµοιες 

προσωπικότητες και ότι τα άτοµα τείνουν να επιλέγουν εργασιακό περιβάλλον εγγύτερο προς 

την προσωπικότητά τους. Ο Holland διαφοροποίησε την επικρατούσα αντίληψη για την ανώτερη 

εκπαίδευση και τα επιτεύγµατα των χαρισµατικών ανθρώπων (Gottfredson, 2009:σελ.561). Το 

Self-Directed Search-SDS (Holland, 1990) είναι ανεξάρτητο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να 

παρέχει επαγγελµατική καθοδήγηση σε µαθητές και ενήλικες. Ο Ηolland επεδίωξε να 

δηµιουργήσει ένα σύστηµα επαγγελµατικής καθοδήγησης ιδανικό για κάθε προσωπικότητα. Το 

SDS σε σύντοµο χρονικό διάστηµα έγινε γνωστό και χρησιµοποιήθηκε ευρύτερα (Gottfredson, 

2009:σελ.561). Το SDS αποτελείται από υποτέστ όπου ο ενδιαφερόµενος καλείται να απαντήσει 

µονολεκτικά (µου αρέσει-δεν µου αρέσει ή ναι-όχι. Επιπλέον, υπάρχει κλίµακα αυτοεκτίµησης 
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που απαιτεί από το άτοµο να αξιολογήσει τον εαυτό του από το 1 µέχρι το 7 µε βάση τα έξι 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε τους έξι τύπους προσωπικότητας του Holland τον πρακτικό 

(R-realistic), τον ερευνητικό (I-investigative), τον κοινωνικό (S-social), τον οργανωτικό/διοικητικό 

(C-Conventional), τον επιχειρηµατικό (E-enterprising)  και τον καλλιτεχνικό (A-artistic). Μετά την 

συµπλήρωση του SDS αθροίζονται όλες οι θετικές απαντήσεις και αποδίδεται ο τριπλός 

κώδικας (three letter code). Αρκετές έρευνες που έχουν διενεργηθεί µε το SDS επέφεραν θετικά 

αποτελέσµατα και ενίσχυσαν την αξιοπιστία του εργαλείου (Miller, 2002:σελ.45 αναφορά στον 

Osipow, 1983). Για την διεξαγωγή της έρευνας σύµφωνα µε τους C.E. Hill, Carter και O’Farrell 

(1983) η µελέτη περίπτωσης έχει το πλεονέκτηµα της ακριβής περιγραφής του τι πραγµατικά 

συµβαίνει και επιφέρει µια θετικότερη εκτίµηση από άλλες πειραµατικές µεθόδους. Η Sue (1978) 

ισχυρίζεται ότι η µελέτη µια ορισµένης περίπτωσης επιτρέπει στους ερευνητές  να µελετήσουν 

την κατάσταση για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

περίπτωση του Luke (ψευδώνυµο) που αρχικά αξιολογήθηκε στην ηλικία των 16 ετών ως 

µαθητής στο λύκειο. Ο Luke αποτελούσε ένα παιδί της µεσαίας κοινωνικής τάξης που έµενε µε 

τις δύο νεότερες αδελφές του, τη µητέρα του και τον πατριό του. Μερικά από τα αγαπηµένα του 

αθλήµατα του Luke ήταν το τένις, το µπάσκετ και µετά την αποφοίτηση του από το σχολείο οι 

πολεµικές τέχνες. Ο Luke ακολούθησε πανεπιστηµιακές σπουδές λαµβάνοντας πτυχίο στην 

βιολογία και αργότερα ολοκλήρωσε τις σπουδές του και στη νοµική σχολή (2001). Η αξιολόγηση 

του Luke έγινε µε το Self-Directed Search (SDS-Holland,1990) σε τακτικά χρονικά διαστήµατα 

και σε ορισµένη περίοδο του έτους. Ειδικότερα, η αξιολόγηση λάµβανε χώρα κάθε δύο χρόνια 

στην περίοδο των Χριστουγέννων και σε τοποθεσία απαλλαγµένη από επιρροές. Πριν τη 

διαδικασία δόθηκαν οδηγίες σύµφωνα µε τις οποίες οι απαντήσεις θα έπρεπε να διέπονται από 

ειλικρίνεια. Οι δοκιµασίες δεν είχαν χρονικό περιορισµό, η πρώτη διήρκησε περίπου 40 λεπτά 

ενώ η τελευταία περίπου 25 λεπτά. Επιπρόσθετα ζητήθηκε από τον Luke να αντιστοιχήσει τις 

απαντήσεις και να προσδιορίσει το σκορ για το SDS (Miller, 2002:σελ.44). Τα αποτελέσµατα 

από τις αξιολογήσεις συνολικά τίθενται στον παρακάτω πίνακα (βλέπε πίνακας 1). 
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Πίνακας 1. Οι εκτιµήσεις σύµφωνα µε το SDS για την περίπτωση του Luke σε χρονικό διάστηµα 10 ετών. 

Ειδικότερα, SDS=Self-Directed Search, I=Investigative, A=Artistic, S=Social, E=Enterprising. Η διαφοροποίηση των 

σκορ κυµαίνεται από 1 µέχρι 48. 

 Τα δεδοµένα από τη µελέτη περίπτωσης φαίνεται να ενισχύουν τη αξιοπιστία του 

τριπλού κώδικα του Holland (Three Letter Holland Code) (1985) στο πέρασµα του χρόνου. Για 

την περίπτωση του Luke o τριπλός κώδικας στην ηλικία των 16 ετών ήταν όµοιος µε αυτόν στην 

ηλικία των 26 ετών παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διαφοροποιήσεις στο raw σκορ και µεταλλαγές 

του προσδιορισµού στο πέρασµα του χρόνου (βλέπε πίνακας 1). Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά ο 

πρωταρχικός χαρακτηρισµός του Luke  ερευνητικός (Ι-Ιnvestigative) που επικράτησε χωρίς 

διαφοροποίηση για διάστηµα 10 ετών. Η όποια διαφοροποίηση αναφέρεται στην 

προσωπικότητα ή στο επαγγελµατικό προφίλ, στο βαθµό που το άτοµο ή το περιβάλλον 

ορίζονται µε σαφήνεια αυτό αποτελεί και το βαθµό διαφοροποίησης. Υπάρχουν εναλλακτικές 

µέθοδοι αξιολόγησης της διαφοροποίησης που είναι διαθέσιµες όπως αυτή του Ιachan (1984) 

ωστόσο αυτή που προτάθηκε από τους Holland, Powell και Fritzsche (1994) συνεχίζει να 

αποτελεί την ευρύτερα διαδεδοµένη µέθοδο. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή η διαφοροποίηση 

µπορεί να εκτιµηθεί εύκολα αφαιρώντας το µικρότερο σκορ από το µεγαλύτερο σκορ για καθένα 

από τους έξι τύπους του Holland. Οι διαφοροποιήσεις για την περίπτωση του Luke 

παρουσιάζουν µια ανοδική πορεία στο πέρασµα του χρόνου αλλά η πιο σηµαντική και 

ουσιώδης διαφοροποίηση πραγµατοποιήθηκε στην ηλικία των 16 ετών (διαφοροποίηση 

(dif)=15) και των 26 ετών (διαφοροποίηση (dif)=27). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ύπαρξη ή µη 

συσχέτισης ανάµεσα στο τριπλό κώδικα (three-letter code) του Luke και στις σπουδές του. Με 

τη µέθοδο του Miller (1997) ο τριπλός κώδικας (three letter code) για το Luke ορίζεται (IAS) ως 

ερευνητικός (I=Investigative), καλλιτεχνικός (A=Artistic) και κοινωνικός (S=Social). Η µέθοδος του 

Miller (1997) είναι πρακτική και εύκολη στην εφαρµογή. Η αποτίµηση της αντιστοιχίας του 

κώδικα µε την προσωπικότητα του ατόµου καθορίζεται µε δείκτες (Miller, 2002:σελ.46 αναφορά  

στον Holland et al, 1994; Iachan, 1984; Kwak & Pulvino, 1982 ; Zener & Schnuelle, 1976). Η 
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αποτίµηση της αντιστοίχισης πραγµατοποιήθηκε µε τη λίστα (index) του Iachan (1984). Η 

αντιστοίχιση αναφέρεται στην ύπαρξη συµβατότητας ή συµφωνίας ανάµεσα σε δύο τύπους 

προσωπικότητας του Holland.  Αυτή η λίστα (index) περιγράφεται από τον  Holland ως η πιο 

ακριβής για την αξιολόγηση της αντιστοίχησης. Ανάλογα µε τα σκορ µπορούν να αποδοθούν 

διαφορετικές ερµηνείες κάθε φορά. Ειδικότερα για σκορ 26 µε 28 υποδηλώνεται στενή 

αντιστοιχία, για σκορ 20 µε 25 εύλογη αντιστοιχία, για σκορ 14 µε 19 ελάχιστη αντιστοιχία ενώ 

για σκορ κάτω από 13 καµία αντιστοιχία. Σύµφωνα µε τους Rosen, Holmberg και Holland (1989) 

ο τριπλός κώδικας για τον Luke στην επιστήµη της βιολογίας είναι ISR δηλαδή ερευνητικός (Ι-

investigative), κοινωνικός (S-social), πρακτικός (R-realistic) ενώ στη νοµική επιστήµη είναι ESA 

δηλαδή επιχειρηµατικός (E-enterprising), κοινωνικός (S-social), καλλιτεχνικόs (A-artistic). Ο 

τριπλός κώδικας (three letter code) για το Luke (ISA) ως ερευνητικός (I=Investigative), 

κοινωνικός (S=Social) και καλλιτεχνικός (A=Artistic) βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία µε τις 

προπτυχιακές σπουδές του στη βιολογία (ISR, M=27) και σε µικρότερη αντιστοιχία µε τις 

σπουδές στη νοµική (ESA, M=6) (Miller, 2002:σελ. 46). Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

βρίσκονται σε άµεση συσχέτιση µε τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα και σχέδια (Miller, 

2002:σελ.46 αναφορά στον Costa & McCrae, 1985, 1986; Costa, McCrae & Holland, 1984; 

Holland et al, 1994). Η συνοχή του τριπλού κώδικα (three-letter code) ενισχύει την αξιοπιστία και 

την προβλεψιµότητα της θεωρίας του Holland (1985). Tα στοιχεία αυτά είναι θετικά για τους 

συµβούλους σταδιοδροµίας που µπορούν να προχωρήσουν σε προτάσεις για επαγγελµατικό 

προσανατολισµό πρώιµα από την φοίτηση στο γυµνάσιο. Η θεωρία Holland είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµη σε περιπτώσεις ατόµων που έχουν αµφιβολίες ή είναι αναποφάσιστα (Miller, 

2002:σελ.47).          

 Ο Οsipow (1983) αποτιµώντας τη θεωρία του Holland εκφράζει τις επιφυλάξεις του 

αναφέροντας ότι δεν λαµβάνεται υπόψη ότι τόσο το άτοµο όσο και το περιβάλλον 

µεταβάλλονται. Η θεωρία του Holland βασίζεται σε µια υποτιθέµενη µονιµότητα στα 

χαρακτηριστικά του ατόµου. Επιπρόσθετα, σηµείο επιφύλαξης αποτελεί η απουσία ερµηνείας 

για τη διαµόρφωση των τύπων προσωπικότητας. Ο Holland στην περίπτωση αυτή δίνει το 

θεωρητικό πλαίσιο  χωρίς αυτό να µπορεί να επαληθευτεί απόλυτα. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι 

οι βιολογικές καταβολές και οι πρώτες εµπειρίες οδηγούν το άτοµο σε δραστηριότητες που 

προτιµά και σε δραστηριότητες που απεχθάνεται. Οι δραστηριότητες αυτές καλλιεργούν 

ενδιαφέροντα που µε τη σειρά τους οδηγούν σε δεξιότητες, ικανότητες και σε τελικό επίπεδο στη 

διαµόρφωση αξιών. Κατά παρόµοιο τρόπο σταδιακά διαµορφώνει και τις επαγγελµατικές του 

προτιµήσεις. Το άτοµο έχει συγκεκριµένο χαρακτήρα που αντιστοιχεί σε ορισµένο περιβάλλον. 



Δυσλεξία & Επαγγελματικός προσανατολισμός                                                 Παυλίδου Μαρία

   

49 
 

Η τυπολογία αυτή ισχύει σε µεγάλο βαθµό ωστόσο δεν έχει πλήρως επαληθευτεί αν αποτελεί 

προϊόν µεταγενέστερης εµπειρίας και µάθησης, πέρα από την παιδική ηλικία και σε ποιο βαθµό 

δεν αποτελεί µια διαδικασία που συνεχίζεται σε όλη τη ζωή του ατόµου. Το πρόβληµα του 

ταιριάσµατος ατόµου-περιβάλλοντος µετατρέπεται τότε σε πρόβληµα προσαρµογής (Καντάς, 

1991:σελ.18-19).          

 Η διευθέτηση των τύπων για άτοµα νεαρής ηλικίας καθίσταται προβληµατική. Ο 

προσδιορισµός τριών χαρακτηριστικών µε την µετέπειτα ανάπτυξη και καλλιέργειά τους µπορεί 

να καταστεί επιζήµιος και ανεπαρκής για την µελλοντική τους πορεία. Γενικότερα η θεωρία του 

Holland δέχτηκε τόσο έντονη κριτική που έγινε η αιτία να σχεδιαστούν τα εργαλεία SDS και VPI. 

Ωστόσο και τα εργαλεία αυτά κατηγορήθηκαν ως στερεοτυπικά καθώς ο γυναικείος πληθυσµός 

φαίνεται να εκδηλώνει προτίµηση για τον καλλιτεχνικό, κοινωνικό τύπο και λιγότερο για τον 

οργανωτικό/ διοικητικό ή πρακτικό τύπο. Η απάντηση του Holland περιορίζεται στη δήλωση ότι 

αυτή η κατάσταση αποτελεί αντανάκλαση της κοινωνικής πραγµατικότητας. Στις αδυναµίες της 

θεωρίας αναφέρονται η απουσία συσχέτισης ανάµεσα στις ψυχολογικές διαδικασίες και την 

επαγγελµατική επιλογή καθώς επίσης και η απουσία διασαφήνισης στη λήψη αποφάσεων. 

Θεωρεί ότι όταν δεν υπάρχει ικανοποίηση από το αταίριαστο προσωπικότητας- περιβάλλοντος 

επέρχεται µεταβολή της σταδιοδροµίας αλλά δεν αναφέρεται στην επίδραση περιβαλλοντικών, 

οικονοµικών εµποδίων. Ακόµη η περίπτωση εγγύτητας κάποιων τύπων όπως πρακτικός και 

οργανωτικός/διοικητικός είναι προβληµατική καθώς η βαθµολόγηση φαίνεται να διαφέρει 

αισθητά. Με αυτό τον τρόπο τα ενδιαφέροντα φαίνεται να µην αντιπροσωπεύονται επαρκώς από 

το εξαγωνικό µοντέλο (Handy-Κοσµίδου, 2007 αναφορά στον Gati, 1991. Tracey & Rounds, 

1993: σελ.46).           

 H συστηµατική εκτίµηση των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων ανιχνεύεται στα 1927 όταν 

ο E.K. Strong εξέδωσε εγχειρίδιο µε τίτλο Strong Vocational Interest Black For Men (SVIB). Το 

εγχειρίδιο βασίστηκε σε εµπειρικά δεδοµένα και συνέκρινε τα ενδιαφέροντα ανθρώπων µε 

διαφορετική επαγγελµατική ιδιότητα. Η εργασία του Strong είχε σηµαντική επίδραση στην 

έρευνα για τη µέτρηση των ενδιαφερόντων. Η πιο πρόσφατη έκδοση (τρίτη έκδοση) του SVIB 

δηµοσιεύτηκε το 1981 και ονοµάζεται Strong Campbell Interest Inventory (Walsh & Osipow, 1986 

:σελ.i). Στο τοµέα αυτό ξεχωρίζει και η εργασία του G.F.Kuder. To 1934 παρουσιάστηκε το 

εγχειρίδιο Kuder Preference Record που αποτελείται από κλίµακες εκτίµησης προτιµήσεων για 

συγκεκριµένες δραστηριότητες. Αργότερα το 1966 δηµοσιεύτηκε το εγχειρίδιο Kuder 

Occupational Interest Scale που προσδιορίζει εργασιακές κλίµακες µε εµπειρικό τρόπο. Η 

επόµενη αναθεώρηση (δεύτερη έκδοση) του Kuder Occupational Interest Survey –KOIS έγινε το 
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1979 (Kuder & Diamond, 1979). Κατά σειρά η τρίτη έκδοση υλοποιήθηκε και εκδόθηκε το 1985 

(Walsh & Osipow, 1986 :σελ.vii).        

 Το 1959 o J.Holland υπέθεσε ότι η συµπεριφορά αποτελεί µια λειτουργία 

ενδιαφερόντων, προσωπικότητας και κοινωνικοποίησης. Ο Ηοlland υποστήριξε ότι η επιλογή 

επαγγέλµατος συνάδει µε την προσωπικότητα του κάθε ατόµου. Στην ουσία θεώρησε ότι το 

άτοµο επιλέγει το επαγγελµατικό περιβάλλον ως απόρροια των ενδιαφερόντων και της 

προσωπικότητας του. Για να αντιστοιχήσει τα ενδιαφέροντα µε τους τύπους προσωπικότητας ο 

Holland ανέπτυξε το Vocational Preference Inventory και αργότερα το Self-Directed Search 

(Ερωτηµατολόγιο Αυτοκατευθυνόµενης διερεύνησης επαγγελµατικών ενδιαφερόντων). Η 

επίδραση του θεωρητικού µοντέλου που παρουσίασε ο Holland επηρέασε όλα τις µετέπειτα 

εργασίες (Walsh & Osipow, 1986 :σελ.viii).       

 Το Strong Interest Inventory, Strong Vocational Interest Blank/Strong-Campbell Interest 

Inventory (SVIB-SCII) αναθεωρήθηκε ολοκληρωτικά το 1985. Αυτή η έκδοση χαρακτηρίζεται από 

264 κλίµακες που περιλαµβάνουν 6 γενικές επαγγελµατικές θεµατικές κλίµακες (General 

Occupational Themes- GOT), 23 βασικές κλίµακες ενδιαφέροντος (Basic Interest Scales-BIS), 

207 επαγγελµατικές κλίµακες (Occupational Scales), 2 ειδικές κλίµακες (Special Scales) και 26 

ευρετήρια (Administrative Indexes). Η έκδοση αυτή σε σύγκριση  µε τη νεότερη φόρµα (δοµή) του 

προφίλ περιλαµβάνει µόνο 10 επαγγελµατικές κλίµακες (Occupational Scales) (Hasen, 1986: 

σελ.1). ∆είγµα της έκδοσης του 1985 για το προφίλ αποτελεί ο παρακάτω πίνακας (βλέπε 

πίνακα 2). 
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Πίνακας 2. ∆είγµα του Strong Interest Inventory, Strong Vocational Interest Blank/Strong-Campbell Interest Inventory 

(SVIB-SCII) για το προφίλ του 1985. 

Το εγχειρίδιο SVIB-SCII αποτελείται από 325 ερωτήµατα όπου ο ενδιαφερόµενος 

καλείται να απαντήσει µου αρέσει ή δεν µου αρέσει και να επιδείξει πως νιώθει σε µια πληθώρα 

δραστηριοτήτων επαγγελµατικών, σχολικών, ελεύθερου χρόνου κ.α. (Hasen, 1986: σελ.1).  

∆είγµα του ερωτηµατολογίου φαίνεται στον πίνακα 3.  
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Part I.  Occupations  Response Choice  

 
Actor/Actress  L  I  D  

 
Sports Reporter  L  I  D  

Part II.  School Subjects  
   

 
Agriculture  L  I  D  

 
Geometry  L  I  D  

Part III.  Activities  
   

 
Making a Speech  L  I  D  

 
Cabinetmaking  L  I  D  

Part IV.  Leisure Activities  
   

 
Golf  L  I  D  

 
Planning a Large Party  L  I  D  

Part V.  Types of People  
   

 
Highway Construction Workers  L  I  D  

 
Prominent Business Leaders  L  I  D  

Part VI.  Preferences  
   

 
Airline pilot    vs.    Airline ticket agent L  = R 

 
Going to a play    vs. Going to a dance L = R 

Part VII.  Your Characteristics  
   

 
Usually start activities of my group Y  ?  N  

 
Have patience when teaching others Y ?  N  

 

Πίνακας 3. ∆είγµα ερωτηµατολογίου του Strong Interest Inventory, Strong Vocational Interest Blank/Strong-Campbell 

Interest Inventory (SVIB-SCII). O ενδιαφερόµενος επιλέγει την αριστερή (L- Left) ή την δεξιά στήλη (R-Right) 

ανάλογα µε την επιθυµία του και την µεσαία στήλη (=) σε περίπτωση που επιθυµεί ή δεν επιθυµεί και τις δύο 

επιλογές. Σε ορισµένες ερωτήσεις ο ενδιαφερόµενος καλείται να απαντήσει µε σωστό (Y-True), λάθος (N-Not True) 

ή δεν γνωρίζω (?). 

 Η έκταση που λαµβάνουν οι κλίµακες δυσκολεύει την βαθµολόγηση µε το χέρι γι αυτό το 

σκορ προβλέπεται να υπολογίζεται µε τη βοήθεια υπολογιστή. Το προφίλ του ερωτώµενου 

προκύπτει ύστερα από διεργασία των απαντήσεων, προσδιορισµό του αποτελέσµατος για 

καθεµία κλίµακα και συσχέτιση των αποτελεσµάτων (από τις κλίµακες). Επιπρόσθετα, 

υπάρχουν δύο διαθέσιµα εγχειρίδια το Manual for the SVIB-SCII (Hansen & Campbell, 1985) 

που αποτελεί τεχνικό εργαλείο για τη δοµή και την εγκυρότητα της κάθε κλίµακας και το User’s 

Guide to the SVIB-SCII (Hansen, 1984) που αποτελεί περισσότερο ερµηνευτικό εργαλείο µε 

ανάλυση των θεωρητικών επιλογών (Hasen, 1986 σελ.7).                                    

 Οι επαγγελµατικές κλίµακες (occupational scales) του Strong (1927, 1933, 1938, 1946) 

σχεδιάστηκαν για να εκτιµήσουν κατά τα πόσο τα ενδιαφέροντα του ατόµου είναι παρόµοια µε 

την επαγγελµατική του ενασχόληση. Σε συνδυασµό µε το Basic Interest Scales (BIS) (1960) και 
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το General Occupational Themes (GOT) (1970) επεκτάθηκε η χρήση της δοµής του Strong µε τις 

επαγγελµατικές κλίµακες. Με τη δοµή του Strong προσδιορίζονται τα επαγγελµατικά 

ενδιαφέροντα του ατόµου, η επιθυµία ή µη να συναναστρέφεται διαφορετικούς τύπους 

ανθρώπων, τα ενδιαφέροντά του στον ελεύθερο χρόνο, η επιθυµία ή µη να διαµένει και να 

εργάζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η δοµή του Strong εκπληρώνει διαφορετικούς σκοπούς 

αναλόγως τις απαιτήσεις των ενδιαφεροµένων. Ειδικότερα, µερικά άτοµα ενδιαφέρονται να 

διευρύνουν τους επαγγελµατικούς τους ορίζοντες, κάποια άτοµα επιθυµούν να διαπιστώσουν αν 

έκαναν τη σωστή επαγγελµατική επιλογή και άλλα άτοµα που βρίσκονται στο σηµείο της 

επιλογής επαγγέλµατος, χρειάζονται προσανατολισµό. Η δοµή του Strong χρησιµοποιήθηκε για 

να προσδιορίσει τις τάσεις των κοινωνικών οµάδων (Hansen,1986 αναφορά στον Hansen, 

1982: σελ.8), τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων σε διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια 

(Hansen,1986 αναφορά στον Fouad, 1984: σελ.8), τη δοµή των ενδιαφερόντων σε µειονότητες 

(Hansen,1986 αναφορά στον Fouad, Cudeck, & Hansen, 1984: σελ.8) και τις δοµές της θεωρίας 

του Holland για τους τύπους ενδιαφερόντων (Hansen,1986 αναφορά στον Swanson & Hansen, 

in press: σελ.8). Η χορήγηση του ερωτηµατολογίου αφορά άτοµα ηλικίας 13 µε 15 ετών όχι 

νεότερα καθώς τα ενδιαφέροντα δεν έχουν αναπτυχθεί και δεν έχουν σταθεροποιηθεί αρκετά. Οι 

γενικές επαγγελµατικές θεµατικές κλίµακες (General Occupational Themes- GOT) και οι βασικές 

κλίµακες ενδιαφέροντος  (Basic Interest Scales-BIS) είναι ιδιαίτερα χρήσιµες σε νεαρά άτοµα 

που έχουν επαγγελµατικές ανησυχίες και αναζητήσεις. Το Strong Inventory γενικά εκτείνεται 

µέχρι την ηλικία των 50 ετών και αφορά διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Πιο συγκεκριµένα, 

αφορά µαθητές, φοιτητές, εργαζόµενους που επιθυµούν αλλαγή στην επαγγελµατική πορεία ή 

επανείσοδο στον επαγγελµατικό στίβο, άτοµα που σκέφτονται τη συνταξιοδότηση, µειονοτικούς 

πληθυσµούς, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.α. για διαφορετικό σκοπό κάθε φορά. Ο σκοπός µπορεί 

να σχετίζεται µε την εκπαίδευση, τη βιοµηχανία, το στρατό, µια επιχείρηση, µια συµβουλή ή 

απλά προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο κ.α. (Hansen, 1986: σελ.8). To Strong Inventory 

µπορεί να χορηγηθεί ατοµικά ή οµαδικά ακολουθώντας απλά τις οδηγίες που βρίσκονται στο 

εγχειρίδιο. Η διάρκεια για την συµπλήρωσή του κυµαίνεται στα 20 µε 30 λεπτά.  

 Οι κλίµακες του Strong µπορεί να δηµοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 1927 αλλά 

εφαρµόστηκαν νωρίτερα το 1919 σε πρώιµο πειραµατικό στάδιο (Hansen, 1986: σελ.8). Ο λόγος 

που το εγχειρίδιο παρέµεινε επίκαιρο µετά από τόσα χρόνια είναι η αποφυγή της απαξίωσης και 

η διαρκής αναθεώρησή του µέχρι σήµερα.        

 Η πρώτη φόρµα (δοµή) για τη µέτρηση των ενδιαφερόντων δηµοσιεύτηκε το 1927 από 

τον Strong και αφορούσε µόνο τον ανδρικό πληθυσµό. Η αντίστοιχη φόρµα (δοµή) για το 
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γυναικείο πληθυσµό δηµιουργήθηκε το 1933 πάλι από τον Strong. Αυτή η πρώιµη εργασία 

έδωσε το προβάδισµα για µελλοντικές αναθεωρήσεις. Στις αναθεωρήσεις χρονικά προηγούνταν 

η φόρµα (δοµή) για τον ανδρικό πληθυσµό και ακολουθούσε η φόρµα (δοµή) για το γυναικείο 

πληθυσµό. Η αναθεώρηση για τον ανδρικό πληθυσµό πραγµατοποιήθηκε αρχικά το 1938 (form 

M) και µετά το 1966 (form T399). Για το γυναικείο πληθυσµό η αναθεώρηση υλοποιήθηκε το 

1946 (form W) και το 1969 (form Tw398) αντίστοιχα. Αυτή η χρονική διαφοροποίηση είχε ως 

αποτέλεσµα η δοµή για το γυναικείο πληθυσµό να υπερέχει από την αντίστοιχη του ανδρικού 

πληθυσµού. Οι όποιες αναλύσεις και τεχνικές δοκιµάστηκαν στη δοµή για τον ανδρικό 

πληθυσµό τροποποιήθηκαν και βελτιώθηκαν όταν εφαρµόστηκαν στη δοµή για το γυναικείο 

πληθυσµό. Το 1974 εµφανίστηκε δοµή που να αφορά και τα δύο φύλα. Η έκδοση αυτή έχει τη 

ονοµασία  Strong-Campbell Interest Inventory (SCII) και στην ουσία αποτελεί προσπάθεια για 

ίσες επαγγελµατικές ευκαιρίες τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Οι επερχόµενες 

αναθεωρήσεις το 1981 και το 1985 διευρύνουν τις επαγγελµατικές επιλογές σε επαγγέλµατα που 

µέχρι τότε θεωρούνταν παραδοσιακά για τον ανδρικό ή το γυναικείο πληθυσµό. Το εγχειρίδιο 

του Strong  είναι το περισσότερο διαδεδοµένο αν όχι το πιο διαδεδοµένο ανάµεσα σε εγχειρίδια 

που αφορούν κλίµακες ενδιαφερόντων (Sell & Torres-Henry, 1979, Zytowski & Warman, 1982) 

(Ηansen, 1986: σελ.9).       

 Οι κλίµακες επαγγελµατικού προσανατολισµού (Occupational Scales) αποτελούν τη 

θεµελιώδη βάση του Strong Interest Inventory (1985) µε 106 επαγγέλµατα προσδιορισµένα σε 

207 επαγγελµατικές κλίµακες. Οι κλίµακες αυτές δοµούνται σε εµπειρική βάση µε τη µέθοδο των 

αντίθετων οµάδων. Η µέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από τον Strong στα 1920 και τροποποιήθηκε 

στην υπάρχουσα µορφή µε αντίθετα µοντέλα για τον ανδρικό και το γυναικείο πληθυσµό.

 Υπάρχουν διαφορετικές επαγγελµατικές κλίµακες ανά φύλο (separate-sex occupational 

scales). Tην τελευταία δεκαετία έγιναν προσπάθειες για την δηµιουργία µίας κοινής κλίµακας για 

τον Strong (Hansen, 1986 αναφορά στον Campbell & Hansen, 1981; Hasen,1976; Hasen & 

Campbell,1985; Webber & Harmon,1978:σελ.12) και για την έρευνα επαγγελµατικών 

ενδιαφερόντων (Kuder Occupational Interest Survey) του Kuder (1977). Οι προσπάθειες που 

έγιναν απέτυχαν καθώς οι διαφορές ανάµεσα σε γυναίκες και άνδρες εµφανίζονται σε µικρή 

ηλικία και διαρκούν µέχρι την ενηλικίωση (Hansen, 1986 αναφορά στον Hansen & Campbell, 

1985; Riley,1981:σελ.12). Όταν οι γυναίκες συγκρίνονται µε τους άνδρες οι διαφορές στα 

ενδιαφέροντα είναι φανερές αλλά το πιο σηµαντικό είναι ότι οι διαφορές αυτές συνεχίζουν να 

υφίστανται στις ίδιες επαγγελµατικές ενασχολήσεις.       

 Το πρώτο βήµα στην δόµηση της επαγγελµατικής κλίµακας είναι η συλλογή κριτηρίων 
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από τα ίδια τα υποκείµενα. Τα υποκείµενα του δείγµατος πρέπει να νιώθουν ικανοποιηµένα από 

τη εργασία τους. Σε ερωτήσεις για το πώς νιώθουν για την εργασία τους οι ενδεχόµενες 

απαντήσεις αφορούν είµαι ικανοποιηµένος/η από την εργασία, µου αρέσει, είµαι αδιάφορος/η 

για την εργασία, δεν µου αρέσει κ.α. Τα άτοµα που δείχνουν αδιαφορία ή δυσαρέσκεια για την 

εργασία αποκλείονται από το δείγµα. Οι ηλικίες του δείγµατος κυµαίνονται από 25 µέχρι 60 ετών 

η απόκλιση αυτή χρησιµοποιείται για να ανιχνεύσει το ρόλο που διαδραµατίζει η ηλικία στην 

σταθερότητα των ενδιαφερόντων. Καταλυτικό κριτήριο αποτελεί η ύπαρξη ή µη επαγγελµατικής 

εµπειρίας τουλάχιστον 3 έτη. Το στοιχείο αυτό βοηθά σε δύο επίπεδα, τα 3 έτη επαγγελµατικής 

εµπειρίας παρέχουν την δυνατότητα στα άτοµα να εκτιµήσουν το πώς νιώθουν για την εργασία 

και παράλληλα δίνουν στους εργοδότες την ευκαιρία να αξιολογήσουν το έργο. Η εργασία 

αξιολογείται για να προσδιοριστεί ότι όλα έγιναν ακολουθώντας την τυπική διαδικασία. Το 

δεύτερο βήµα αφορά την ανάπτυξη δείγµατος αναφοράς που περιλαµβάνει δύο υποσύνολα. Το 

ένα αποτελείται από 300 γυναίκες και το άλλο από 300 άνδρες. Το δείγµα των γυναικών και των 

ανδρών συνολικά προσδιορίζει τις περιοχές ενδιαφερόντων του Holland. Ο µέσος όρος ηλικίας 

αφορά τα 38 έτη, µε τα µισά άτοµα να ασκούν επαγγελµατική εργασία και τα υπόλοιπα όχι 

(Hansen, 1986:σελ.14). Τρίτο βήµα αποτελεί η σύγκριση των απαντήσεων ανάµεσα στο δείγµα 

και στις υποοµάδες αναφοράς. Αυτό µπορεί να γίνει εύκολα µε υπολογισµό του ποσοστού των 

απαντήσεων µου αρέσει, είµαι αδιάφορος, δεν µου αρέσει, κάθε υποοµάδας για καθένα από τα 

325 στοιχεία. Μια διαφοροποίηση της τάξης του 16% στις απαντήσεις ανάµεσα στα δείγµατα θα 

επιφέρει αξιόπιστα και έγκυρα στοιχεία. Αρχικά πρέπει να γίνει η επιλογή 60-70 στοιχείων που 

διαφοροποιούν τις οµάδες σε ποσοστό 16% ή παραπάνω και µετά η διαβάθµιση των στοιχείων 

αυτών. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα είναι περισσότερα από 60-70 τότε 

και η διαφοροποίηση αυξάνεται σε 17%-18% µέχρι να προσδιοριστεί το φράγµα των 60 

στοιχείων. Μετά την επιλογή των στοιχείων και τη διαβάθµισή τους ακολουθεί η στάθµιση 

(norm) της κλίµακας. Σηµαντική παράµετρο αποτελεί ο έλεγχος της αξιοπιστίας της κλίµακας για 

να επιβεβαιωθεί ότι η κλίµακα  είναι σταθερή στις µετρήσεις. Η κατοχύρωση της αξιοπιστίας 

εξασφαλίζει ότι οι αλλαγές που θα εντοπιστούν στα ενδιαφέροντα του χρήστη απεικονίζουν 

πραγµατικές αλλαγές σε αυτά. Ο συντελεστής αξιοπιστίας για τις επαγγελµατικές κλίµακες 

(Occupational Scales) του Strong (1985) στην περίοδο 2 εβδοµάδων προσδιορίστηκε σε .92, 

στην περίοδο 30 ηµερών σε .89 και στα 3 έτη σε .87. Οι τιµές αυτές είναι αρκετά υψηλές και 

εξασφαλίζουν την αξιοπιστία (Hansen, 1986:σελ.15). Στην περίπτωση της εγκυρότητας η 

εξασφάλιση αφορά την µέτρηση του αντικειµένου. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία στην 

επαγγελµατική κλίµακα (Occupational Scale) του Strong είναι σχετική καθώς οι κλίµακες αυτές 
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χρησιµοποιούνται για εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές αποφάσεις. Η πρακτική που 

χρησιµοποιείται συχνά για να µετρήσει την εγκυρότητα της επαγγελµατικής κλίµακας είναι η 

επικάλυψη επί τοις εκατό του Tilton (1937), που ανιχνεύει πόσο καλά η επαγγελµατική κλίµακα 

διακρίνει τα υποκείµενα ως µέρος του δείγµατος  (Criterion Sample) ή ως µέρος των αντιθετικών 

οµάδων (Women-or Men-in-General). H επικάλυψη µπορεί να κυµανθεί από 100% 

επιδεικνύοντας ότι η κλίµακα δεν διαφοροποιεί καθόλου τα δύο υποσύνολα µέχρι 0% 

επιδεικνύοντας ότι τα δύο υποσύνολα διαφοροποιούνται πλήρως µε βάση την επαγγελµατική 

κλίµακα. Οι κλίµακες µε υψηλή εγκυρότητα (χαµηλό ποσοστό επικάλυψης) αφορούν εργασίες 

που είναι προσδιορισµένες µε σαφήνεια και δείγµα που διαχέεται από οµοιογένεια. Στην 

αντίθετη περίπτωση οι κλίµακες µε χαµηλή εγκυρότητα αφορούν εργασίες που έλκονται από 

ετερογενές δείγµα ως προς τα ενδιαφέροντα και τις επιλογές. Κύριο µέληµα του Strong 

αποτέλεσε η εξασφάλιση της προβλεπτικότητας από τη χρήση του εργαλείου για τα επόµενα έτη 

(Hansen, 1986:σελ.16). Το επίπεδο της προβλεπτικότητας επηρεάζεται από εξωτερικούς 

παράγοντες. Ο McArthur (1954) διαπίστωσε ότι µαθητές µε υψηλό κοινωνικό-οικονοµικό status 

έχουν χαµηλά επίπεδα προβλεπτικότητας σε σχέση µε µαθητές µε µέτριο ή χαµηλό κοινωνικό-

οικονοµικό status. Κάτι τέτοιο συµβαίνει γιατί τα άτοµα στην δεύτερη περίπτωση πιθανότατα να 

συνεχίσουν την παράδοση της οικογένειας ύστερα από υποδείξεις αυτής χωρίς να 

ακολουθήσουν τα ενδιαφέροντά τους. Οι Swanson  και Hansen (1985) διατύπωσαν ότι η 

προβλεπτικότητα ενισχύεται όταν οι µαθητές είναι ικανοποιηµένοι από τις σπουδές τους και 

όταν τα ενδιαφέροντα τους παραµένουν σταθερά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι Brandt 

και Hood (1968) υποστήριξαν ότι η κλίµακα του Strong παρουσιάζει στοιχεία αδυναµίας στην 

προβλεπτικότητα για άτοµα µε σοβαρά συναισθηµατικά προβλήµατα. Μετέπειτα µελέτες 

διαπίστωσαν ότι η κλίµακα του Strong είναι έγκυρη για πολυπολιτισµικές οµάδες (Fouad & 

Hansen, 1984; Lonner, 1968), για µειονότητες (Borgen & Harper, 1973; Fouad, Cudeck, & 

Hansen, 1984), για ασθενείς µε τραυµατισµό στο νωτιαίο µυελό (Rohe & Athelstan, 1982). Τα 

στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η κλίµακα του Strong είναι αυτοδύναµη και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί αξιόπιστα για επαγγελµατικό προσανατολισµό σε κάθε περίπτωση που αυτός 

απαιτείται (Hansen, 1986:σελ.19). Οι επαγγελµατικές κλίµακες του Strong προσδιορίζονται µε 

βάση τους έξι τύπους προσωπικότητας που πρότεινε ο Holland (1973). Οι τύποι αυτοί παρέχουν 

στοιχεία για το περιεχόµενο της κλίµακας, πληροφορίες για τις οµοιότητες και τις διαφορές 

ανάµεσα στα επαγγέλµατα και δεδοµένα για γενίκευση των επαγγελµάτων που δεν υπάρχουν 

στη λίστα του Strong. Οι θεµατικές επαγγελµατικές κλίµακες (General Occupational Themes-

GOT) αναπτύχθηκαν για να εκτιµήσουν τους έξι επαγγελµατικούς τύπους της θεωρίας του 
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Holland (1973). Οι κλίµακες είναι χρήσιµες στον εντοπισµό ενδιαφερόντων σε διάφορους τοµείς 

της ζωής και σε διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Οι βασικές κλίµακες ενδιαφερόντων (Basic 

Interest Scale- BIS) βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε τις θεµατικές επαγγελµατικές κλίµακες 

(General Occupational Themes- GOT). Επιπρόσθετα, οι θεµατικές διαδραµατίζουν επικουρικό 

ρόλο για τον σύµβουλο ή τον συνεντευκτή προκριµένου να εκτιµηθούν τα επαγγελµατικά 

ενδιαφέροντα, το εργασιακό περιβάλλον και οι προτιµήσεις διαφορετικών ανθρώπων. Οι 

στρατηγικές αυτές βελτιώνουν τα αποτελέσµατα της συµβουλευτικής (Hansen, 1986 αναφορά 

στον Kivlighan, Hageseth, Tipton & McGovern, 1981: σελ.21). Για παράδειγµα τα πρακτικά 

άτοµα (realistic) δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους και να µιλήσουν για τον 

εαυτό τους στα υπόλοιπα άτοµα. Σε αυτή την περίπτωση οι σύµβουλοι οφείλουν να εστιάσουν 

προκειµένου να δοµήσουν επικοινωνιακά πλαίσια µε τα πρακτικά άτοµα σε αντιδιαστολή µε τα 

κοινωνικά άτοµα που είναι επικοινωνιακά από µόνα τους. Τα πρακτικά άτοµα ίσως να 

επιθυµούν µια δοµηµένη συµβουλευτική βοήθεια, σαφώς προσδιορισµένη, συµπαγής και 

λιγότερο φιλοσοφική (Hansen, 1986: σελ.21). 

9. Ψυχοδυναµικές και ψυχαναλυτικές θεωρίες για την επαγγελµατική ανάπτυξη και 

επιλογή. 

9.1. Η θεωρία της A.Roe.        

 Η  Anne Roe (1951, 1957) όντας κλινική ψυχολόγος ανέπτυξε της θεωρία των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Η Roe µελέτησε αφενός τις θεωρίες των ψυχολόγων- 

βιολόγων και αφετέρου των κοινωνικών επιστηµόνων. Από τη συστηµατική αυτή µελέτη 

διαπίστωσε ουσιαστικές διαφορές προσωπικότητας ανάµεσα στις δύο οµάδες των 

επιστηµόνων. Η Roe θεώρησε ότι η διαφοροποίηση αυτή συσχετίζονταν µε τα άτοµα του 

περιβάλλοντος τους και ειδικά µε τους γονείς. Ειδικότερα, υποστήριξε τη συσχέτιση παιδικής 

ηλικίας και επαγγελµατικής σταδιοδροµίας ως απόρροια της συναισθηµατική κατάστασης που 

επικρατεί στο σπίτι. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται διακρίνονται σε τρείς τύπους : α) Ο 

υπερπροστατευτικός γονέας µε στοιχεία περιορισµού, εξάρτησης, υψηλών απαιτήσεων, 

προσδοκιών από το παιδί β)Ο γονέας που παραµελεί και απορρίπτει το παιδί και γ)Ο γονέας 

που καλλιεργεί µια σχέση αποδοχής µε το παιδί, µε στοιχεία προτροπής, ενθάρρυνσης, 

ανεξαρτησίας (Ireh, 2000 αναφορά στον Bailey & Stadt, 1973; Roe, 1972; Roe & Lunneborg, 

1990; Sharf, 1997:σελ.8). Η επαγγελµατική σταδιοδροµία αποτελεί συνισταµένη αρκετών 

παραγόντων, της ανατροφής του παιδιού, της ανάγκης για εξέλιξη, της προσωπικότητας κ.α. Το 

άτοµο έχει γενετικά προσδιοριζόµενη προδιάθεση µε εν δυνάµει ικανότητες και δεξιότητες που 
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υπό την επίδραση του περιβάλλοντος γίνονται εν ενεργεία. Από τη µία πλευρά η σχέση ανάµεσα 

στους γενετικούς παράγοντες µε τις εµπειρίες της πρώιµης ηλικίας και από την άλλη µεριά η 

επαγγελµατική συµπεριφορά θέτουν τη θεωρία της Roe ρητή (Ireh, 2000 αναφορά στον Osipow 

& Fitzgerald, 1996:σελ.9). Με βάση τα συναισθηµατικά του βιώµατα το άτοµο αναπτύσσει 

στάσεις, ενδιαφέροντα και ικανότητες. Η επίδραση από το οικογενειακό περιβάλλον θεωρείται 

καταλυτική στην επιλογή επαγγέλµατος. Οι κατηγορίες αφορούν ενασχόληση µε α)υπηρεσίες, 

β)επιχειρήσεις, γ)οργανισµούς, δ)τεχνολογία, ε)εξωτερικές εργασίες  στ)επιστήµες, η)κουλτούρα-

πολιτισµό και θ) τέχνες (Ireh, 2000 αναφορά στον Roe,1957:σελ.9). Τα παιδιά που 

προσανατολίζονται σε επαγγέλµατα που αφορούν την ενασχόληση-επαφή µε άλλα άτοµα (π.χ. 

οργανισµοί) προέρχονται συνήθως από υπερπροστατευτικές οικογένειες. Οι επιστηµονικές και 

οι τεχνικές ειδικότητες συνήθως προέρχονται από συναισθηµατικά ελλιπές οικογενειακό 

περιβάλλον. Η γενετική προδιάθεση σε συνδυασµό µε την ενεργητική φύση του ατόµου 

προσδιορίζουν το επίπεδο των επαγγελµατικών αλµάτων (Ireh, 2000 αναφορά στον  Osipow, 

1983; Osipow & Fitzgerald, 1996:σελ.9). Οι επιθυµίες και οι επιδιώξεις του κάθε ατόµου αρκετές 

φορές περιορίζονται από τη νοηµοσύνη και το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο.  

9.2.Η ψυχαναλυτική θεωρία του Bordin και συνεργατών του.   

 Οι Bordin, Nachmann και Segal (1963) προσπάθησαν να προσεγγίσουν το θέµα της 

επαγγελµατικής επιλογής από ψυχαναλυτική οπτική. Πιο συγκεκριµένα, βασίστηκαν στην 

υπόθεση ότι η επιλογή επαγγέλµατος σχετίζεται µε τις ανάγκες στα πρώτα χρόνια της ζωής του 

ατόµου. Στην ουσία µελέτησαν κάποια επαγγέλµατα (λογιστές, κοινωνικοί λειτουργοί) και 

προσπάθησαν να ερµηνεύσουν την επιλογή επαγγέλµατος όχι µε βάση τα ενδιαφέροντα αλλά 

την ικανοποίηση παρορµήσεων και την µείωση της έντασης. Οι κοινωνικοί λειτουργοί 

λαµβάνουν ικανοποίηση από την προσφορά βοήθειας, οι λογιστές από την παροχή 

καθοδήγησης οικονοµικής φύσης κ.α. Ο Segal (1961) είχε παρουσιάσει τη δική του ερµηνεία 

σύµφωνα µε την οποία οι λογιστές από µικρή ηλικία είχαν αποδεχτεί µια συµβιβαστική, 

κοµφορµιστική αντίληψη µε την προσαρµογή του ατόµου σε απαιτήσεις και  τύπους 

συµπεριφοράς της οµάδας. Η αµφισβητούµενη θέση της ψυχαναλυτικής θεωρίας συνέβαλλε 

στην παραµέριση αυτών των θεωρήσεων. Οι ερµηνείες αυτές έχουν περιορισµένη εµβέλεια γιατί 

φτάνουν στα όρια της υπερβολής.        

 Στην αναδιατυπωµένη θεωρία του Bordin (1984) δίνεται έµφαση στο ρόλο του 

παιχνιδιού. Ειδικότερα, διατυπώνεται η υπόθεση της συσχέτισης ανάµεσα στο παιχνίδι και τις 

µεταγενέστερες επαγγελµατικές επιλογές. Οι βιολογικές ανάγκες, η οικογενειακή ατµόσφαιρα 

δοµούν την προσωπικότητα του ατόµου. Το άτοµο προσπαθεί να εντοπίσει την εργασία που 
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ανταποκρίνεται καλύτερα στην προσωπική του ταυτότητα. Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε 

σταδιοδροµία και αποφάσεις στην ουσία αποτελούν προβλήµατα εσωτερικής σύγκρουσης. Η 

εσωτερική αυτή σύγκρουση αποτελεί το κύριο θέµα της αναθεωρηµένης θεωρίας του Bordin 

(Καντάς,1991:σελ.25-27).  

10.Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης στην επαγγελµατική ανάπτυξη και επιλογή. 

10.1.Η θεωρία του Bandura- Η αυτεπάρκεια.     

 Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης του Bandura (1971, 1977) υπάγεται στις 

συµπεριφοριστικές θεωρίες µάθησης. Η θεωρία αυτή δίνει έµφαση στην έµµεση µάθηση 

(vicarious learning) δηλαδή τη µάθηση µέσα από την παρατήρηση των άλλων, των προτύπων 

(models). Η παρατήρηση των προτύπων βοηθάει στην ανάπτυξη προσδοκιών από το άτοµο για 

τη δική του µελλοντική πορεία. Η έννοια της αυτεπάρκειας (self-efficacy) ερµηνεύει τη διαδικασία 

αυτή ως την υποκειµενική κρίση του ατόµου σχετικά µε την ικανότητά του να ακολουθήσει µια 

πορεία ενεργειών που θα αποδειχτεί αποτελεσµατική σε µια συγκεκριµένη κατάσταση. Η 

αυτεπάρκεια αναφέρεται στις πεποιθήσεις που έχει το άτοµο για την διεκπεραίωση ορισµένων 

δραστηριοτήτων. Στο τοµέα της επαγγελµατικής επιλογής η αυτεπάρκεια αφορά την πεποίθηση 

ή µη της ικανότητας του ατόµου για άσκηση κάποιου επαγγέλµατος. Με άλλα λόγια η 

αυτεπάρκεια είναι αυτή που καθορίζει την µετέπειτα σταδιοδροµία του ατόµου σε κάποια 

επαγγέλµατα (Καντάς,1991:σελ.28).       

10.2.Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης του Krumboltz.     

 Ο Krumboltz µε τους συνεργάτες του ανέπτυξε τη θεωρία της επαγγελµατικής επιλογής 

που δίνει έµφαση στη  συµπεριφορά (ως πράξη) και στη γνώση (ως τρόπο σκέψης) (Ireh, 2000 

αναφορά στον Sharf 1997:σελ.10). Η θεωρία εστιάζει στη εκµάθηση τεχνικών λήψης 

αποφάσεων και στη επιλογή επαγγελµατικών προοπτικών. Μερικά από τα ερωτήµατα που έθεσε 

ο Krumboltz µε τους συνεργάτες του αφορούσαν το λόγο που οι άνθρωποι επιλέγουν την 

εργασία τους, το λόγο που διακρίνουν την κύρια εργασία από τις άλλες εργασίες, το λόγο που 

διαλέγουν κάποιο πανεπιστηµιακό ίδρυµα από άλλα ιδρύµατα κ.α. (Ireh, 2000 αναφορά στον 

Krumboltz, 1994; Sharf, 1997:σελ.10). Για να δώσουν απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα 

διερεύνησαν τέσσερις πρωταρχικούς παράγοντες που φαίνεται να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

επαγγελµατική επιλογή. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τις γενετικές καταβολές (genetic 

endowment), τις περιβαλλοντικές συνθήκες (environmental conditions), την εκπαίδευση (learning 

experiences) και τις ικανότητες-δεξιότητες (task-approach skills). Η γενετική προδιάθεση αφορά 
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χαρακτηριστικά του ατόµου που είναι κληρονοµικά ή εγγενή (δέρµα, χρώµα µαλλιών, ύψος, 

προδιάθεση σε ασθένειες, χαρισµατικές ικανότητες κ.α.), οι περιβαλλοντικές συνθήκες αφορούν 

το κλίµα, τις γεωγραφικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές περιστάσεις. Ο Mitchell µε τον 

Krumboltz (1996) περιέγραψαν αυτές τις καταστάσεις και τις κατηγοριοποίησαν σε κοινωνικές 

(αλλαγές στην κοινωνία µε τη χρήση της τεχνολογίας που επιδρούν στις επαγγελµατικές 

οπτικές), εκπαιδευτικές (το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες, οι 

οικονοµικές παροχές, ο ρόλος του εκπαιδευτικού) και επαγγελµατικές (παράγοντες που 

επιδρούν στα επαγγέλµατα και στην αγορά εργασίας) που µε τη σειρά τους επιδρούν στην 

απόφαση επιλογής επαγγέλµατος. Οι επαγγελµατικές προτιµήσεις και οι αποφάσεις αποτελούν 

απόρροια της εκπαίδευσης του ατόµου. Οι δεξιότητες-ικανότητες επιδρούν ως παράγοντας που 

σταδιακά συµβάλλει στην επιλογή επαγγέλµατος. Στην ουσία η κοινωνική θεωρία του Krumboltz 

παρουσιάζει ένα µοντέλο επαγγελµατικής επιλογής που δίνει έµφαση στον συµπεριφορισµό µε 

γνωστικά στοιχεία (Ireh, 2000:σελ.11). Ειδικότερα, η εκπαίδευση και οι ικανότητες-δεξιότητες 

αναφέρονται στις µαθησιακές εµπειρίες του ατόµου. Οι µαθησιακές εµπειρίες είναι δύο ειδών α) 

οι λειτουργικές µαθησιακές εµπειρίες (instrumental learning experiences) και β) οι συνειρµικές 

µαθησιακές εµπειρίες (associative learning experiences). Οι λειτουργικές µαθησιακές εµπειρίες 

αφορούν τις ενέργειες του ατόµου που επιδρούν στο περιβάλλον µε τέτοιο τρόπο που παράγουν 

κάποιο αποτέλεσµα. Οι συνειρµικές µαθησιακές εµπειρίες σχετίζονται µε την µάθηση του 

ατόµου που προέρχεται από αποκρίσεις σε εξωτερικά ερεθίσµατα. Στην περίπτωση αυτή το 

άτοµο µαθαίνει  µε την παρατήρηση πραγµατικών ή φανταστικών προτύπων και τελικά συνδέει 

µε θετικό ή αρνητικό συναίσθηµα καταστάσεις που πριν ήταν αδιάφορες. Από την 

αλληλεπίδραση των παραπάνω παραγόντων προκύπτει ένας επιπρόσθετος παράγοντας που 

συµβάλλει προς ορισµένη επαγγελµατική κατεύθυνση. Πρόκειται για τις δεξιότητες προσέγγισης 

έργου (task approach skills) δηλαδή τις αξίες, τις συνήθειες, τα πρότυπα, τις αντιληπτικές και 

γνωστικές διαδικασίες που έχει αναπτύξει το άτοµο. Οι δεξιότητες αυτές υπεισέρχονται κάθε 

φορά που το άτοµο προσεγγίζει κάποιο έργο και επιδρούν στο αποτέλεσµα που θα έχει το έργο. 

Για παράδειγµα, αν κάποιος µαθητής κατόρθωσε να µπει στο πανεπιστήµιο µελετώντας µε 

ορισµένο τρόπο (δεξιότητα προσέγγισης έργου) αλλά η µέθοδος αυτή αποδείχτηκε ακατάλληλη 

για την πρόοδό του είναι πολύ πιθανό να αλλάξει µέθοδο µελέτης. Η δεξιότητα προσέγγισης του 

έργου είχε αρνητικά αποτελέσµατα οπότε το αρνητικό αυτό αποτέλεσµα επιδρά στη δεξιότητα 

προσέγγισης του έργου, ο µαθητής αλλάζει τρόπο µελέτης (Καντάς,1991:σελ.30-33). Τα στοιχεία 

αυτά συνολικά οδηγούν σε α) γενικεύσεις σχετικά µε τον κόσµο (worldview generalizations) 

δηλαδή σε αντιλήψεις για τον κόσµο, για το κοινωνικό περιβάλλον β) σε αυτοπαρατηρητικές 



Δυσλεξία & Επαγγελματικός προσανατολισμός                                                 Παυλίδου Μαρία

   

61 
 

γενικεύσεις (self-observation generalizations) όπου τα άτοµα παρατηρούν τις ενέργειες των 

άλλων, τον εαυτό τους και κάνουν εκτιµήσεις σχετικά µε τις ικανότητες τους. Οι εκτιµήσεις αυτές 

αφορούν 1) την επάρκεια ως προς το έργο, αν δηλαδή κατέχουν τις απαραίτητες ικανότητες για 

την εκτέλεση κάποιου έργου, 2) τα ενδιαφέροντα ως αποτελέσµατα µαθησιακών εµπειριών που 

συνδέουν την προηγούµενη µάθηση µε την µεταγενέστερη και 3) τις προσωπικές αξίες που 

σχετίζονται µε το αξιολογικό σύστηµα του ατόµου. Γενικότερα, πρόκειται για αξιολογικές 

δηλώσεις του ατόµου σε επιδόσεις, ενδιαφέροντα και αξίες που προέρχονται από συγκρίσεις µε 

άλλα άτοµα. Ο Krumboltz και οι συνεργάτες του περιγράφουν τους παράγοντες που επιδρούν 

στη διαµόρφωση επαγγελµατικών προτιµήσεων. Οι παράγοντες αυτοί βασίζονται στις αρχές του 

συµπεριφορισµού. Ειδικότερα, το άτοµο έχει περισσότερες πιθανότητες να διαµορφώσει θετική 

άποψη εάν δεχτεί θετική ενίσχυση, εάν έχει παρατηρήσει κάποιο πρότυπο να επιβραβεύεται για 

τις ενέργειες αυτές, εάν έχει δεχτεί ενίσχυση από κάποιο σηµαντικό πρόσωπο ή εάν έχει 

ακούσει θετικά λόγια για αυτές τις ενέργειες. Παρόµοια θα διαµορφώσει αρνητική άποψη σε 

περίπτωση που δεχτεί αρνητική ενίσχυση µε µορφή ποινής, έχει παρατηρήσει κάποιο σηµαντικό 

πρόσωπο να δέχεται ποινή για παρόµοιες ενέργειες, έχει διαπιστώσει κάποιο σηµαντικό 

πρότυπο να εκφράζεται αρνητικά ή έχει εκτεθεί σε αρνητικά σχόλια και λόγια για αυτές τις 

ενέργειες. Κατά παρόµοιο τρόπο οι παράγοντες που επηρεάζουν τις δεξιότητες λήψης 

αποφάσεων θετικά µε την σταδιοδροµία σχετίζονται µε το αν έχει δεχτεί θετική ενίσχυση για τις 

αποκρίσεις αυτές, αν έχει παρατηρήσει κάποια πρότυπα να παίρνουν αποτελεσµατικές 

αποφάσεις σε σχέση µε την σταδιοδροµία, αν έχει πρόσβαση σε άτοµα ή πηγές για την 

απαραίτητη πληροφόρηση (Ηerr, 1996 σελ.21-24). Σε αντίθετη περίπτωση οι παράγοντες που 

εµποδίζουν τη λήψη αποφάσεων αναφέρονται στην απουσία ενίσχυσης ή την παροχή ποινής, 

στην παρατήρηση όµοιας συµπεριφοράς σε κάποιο πρότυπο ή στη µη πρόσβαση σε άτοµα και 

πηγές. Η θετική συµπεριφορά του ατόµου προς µια επαγγελµατική επιλογή αφορά την 

προτίµηση προς κάποια  κατεύθυνση, την έκθεση σε ευκαιρίες για µάθηση ή επαγγελµατική 

πρόσληψη και την απόκτηση αντίστοιχων δεξιοτήτων. Η αρνητική θέση µε τάσεις αποφυγής 

αφορά την θεώρηση για υπερβολικό κόστος προετοιµασίας σε σχέση µε οικονοµικές, 

κοινωνικές, προσωπικές απολαβές και την έλλειψη προϋποθέσεων προς τον συγκεκριµένο 

τοµέα. Ο Krumboltz και οι συνεργάτες του (1978) θεωρούν την επιλογή σταδιοδροµίας 

διαδικασία που διαρκεί σε όλη τη ζωή του ατόµου και επηρεάζεται από κοινωνικούς, 

οικονοµικούς περιορισµούς (Καντάς,1991:σελ.33-36).   
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11.Εξελικτικές θεωρίες για την επιλογή επαγγέλµατος και την επαγγελµατική 

ανάπτυξη.          

 Οι εξελικτικές θεωρίες για τη  επιλογή επαγγέλµατος αποτελούν το τελικό στάδιο µιας 

µακροχρόνιας αναπτυξιακής διαδικασίας, της επαγγελµατικής ανάπτυξης (career development) 

που ξεκινά από την παιδική ηλικία και φτάνει µέχρι την ώριµη ηλικία. Η επαγγελµατική ανάπτυξη 

ολοκληρώνεται µε τη σταθεροποίηση των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων και την τελική επιλογή 

επαγγέλµατος. Οι εξελικτικές θεωρίες άρχισαν από τη δεκαετία του 1950 και κατέχουν κυρίαρχη 

θέση. Παράλληλα παρατηρήθηκε µια τάση αµφισβήτησης της εξελικτικής θεωρίας από τους 

κοινωνιολόγους µε επιτονισµό των κοινωνικών και οικονοµικών επιρροών (Καντάς,1991:σελ.39). 

11.1 H Θεωρία του Ginzberg.       

 Οι Ginzberg, Ginzburg, Axelrad, και Herma (1951) εξέδωσαν την πρώτη περιεκτική 

θεωρία για την επαγγελµατική συµπεριφορά που βασίστηκε σε εµπειρικά δεδοµένα. Η έρευνα 

είχε ως σκοπό να καταλήξει σε γενικεύσεις για τις επαγγελµατικές επιλογές των νέων πριν και 

µετά τη φοίτηση στο κολλέγιο. Τα ευρήµατα έδειξαν ότι η διαδικασία της λήψης απόφασης 

περιλαµβάνει τρία αναπτυξιακά στάδια. Το πρώτο στάδιο ονοµάζεται περίοδος ονειροπόλησης-

φαντασίας (fantasy period). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (6 µε 11 έτη) το παιδί 

αναγνωρίζει την επιθυµία για εργασία και παίζει ρόλους  αποτυπώνοντας καταστάσεις από τη 

καθηµερινότητα των ενηλίκων. Το παιδί προσφεύγει σε διάφορες επιλογές αγνοώντας τα όρια. Ο 

όρος ονειροπόληση επιλέχθηκε από τον Ginzberg για να εκφράσει τη φυσικότητα των επιλογών 

σε αυτή την ηλικία. Οι επιλογές σε αυτή την ηλικία είναι αυθόρµητες χωρίς αναφορά στα 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν µια επαγγελµατική επιλογή. Σύµφωνα µε τον Ginzberg τα στοιχεία 

που χαρακτηρίζουν µια επαγγελµατική επιλογή είναι η πραγµατικότητα (reality), οι ικανότητες 

(abilities) και οι δυνατότητες (potentials) (Ireh, 2000  αναφορά στον Bailey & Stadt, 1973:σελ.4). 

Το δεύτερο στάδιο αφορά την περίοδο των δοκιµαστικών επιλογών (tentative period) (11 µε 17 

έτη) όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στις συνθήκες της πραγµατικότητας. Αυτή η περίοδος 

χαρακτηρίζεται από αναγνώριση των προβληµάτων που σχετίζονται µε την επαγγελµατική 

επιλογή. Το άτοµο κατανοεί πέρα από τη σηµασία των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και των 

αξιών τις συνθήκες που επικρατούν στην πραγµατικότητα. Το µεταβατικό στάδιο είναι σηµαντικό 

στην ανάπτυξη του ατόµου και σηµατοδοτεί το τέλος της µαθητικής ζωής. Το τελευταίο στάδιο 

είναι η ρεαλιστική περίοδος (realistic period) (18 ετών και άνω) όπου το άτοµο έχει κατασταλάξει 

για τις ανάγκες του σε εκπαίδευση, εµπειρία προκειµένου να επιλύσει το θέµα της 

επαγγελµατικής επιλογής. Το άτοµο έχει συνειδητοποιήσει συµβιβασµούς που ενδέχεται να 
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προβεί σε σχέση µε τις ευκαιρίες που θα συναντήσει στην πραγµατική ζωή. Η επαγγελµατική 

επιλογή για τον Ginzberg δεν αποτελεί µεµονωµένη απόφαση αλλά µια µακροχρόνια 

αναπτυξιακή διαδικασία (10 ετών και άνω). Η διαδικασία της επαγγελµατικής επιλογής 

παραµένει ανοιχτή από τη στιγµή που προβαίνει ή επιθυµεί να προβεί σε αποφάσεις για την 

εργασία του και την καριέρα του. Οι αποφάσεις που λαµβάνει το άτοµο σε προπαρασκευαστικό 

επίπεδο θα έχουν αντίκτυπο στη µετέπειτα εργασιακή του πορεία. Τα άτοµα προβαίνουν σε 

αποφάσεις για την εργασία τους µε απώτερο σκοπό την ικανοποίηση που συνδέεται µε  

βαθύτερες ανάγκες και επιθυµίες (Ireh, 2000  αναφορά στον Ginzberg, Ginzburg, Axelrad, & 

Herma, 1951:σελ.5). Στη διαδικασία επιλογής επαγγέλµατος εµπλέκονται τέσσερις κύριοι 

παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στην πραγµατικότητα (reality factor) όπου το 

άτοµο καλείται να πάρει αποφάσεις σε σχέση µε τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον. 

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τη εκπαίδευση όπου ο τύπος και η διάρκεια αυτής 

προσδιορίζουν τους επαγγελµατικούς ορίζοντες και προοπτικές. Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται 

µε την προσωπικότητα και τα συναισθηµατικά στοιχεία του ατόµου. Τελευταίος παράγοντας 

είναι οι αξίες του ατόµου και η ικανοποίηση αυτών (Καντάς,1991:σελ.39-40). Η επιλογή 

επαγγέλµατος σύµφωνα µε τον Ginzberg και τους συνεργάτες του αποτελεί µια εξελικτική 

διαδικασία µη αντιστρέψιµη µε την έννοια ότι κάθε απόφαση έχει σχέση µε την ηλικία και τη 

φάση ανάπτυξης του ατόµου. Η διαδικασία λήψης µιας απόφασης δεν µπορεί να επαναληφθεί 

σε µεταγενέστερο επίπεδο καθώς οι προηγούµενες αποφάσεις καθορίζουν µεταγενέστερες. Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται µε τον συµβιβασµό όπου το άτοµο προσπαθεί να ταιριάξει τον χώρο 

της εργασίας µε τις ικανότητες, δεξιότητές του.       

 Η κριτική που δέχτηκε η θεωρία από τον Super οδήγησε στην αναµόρφωσή της. Τα 

επόµενα χρόνια προέκυψαν αναθεωρήσεις σε τρία σηµεία της θεωρίας, τη διαδικασία, τη µη 

αντιστρεψιµότητα και το συµβιβασµό. Ειδικότερα, ο Ginzberg υποστηρίζει ότι η επαγγελµατική 

επιλογή µπορεί να διαρκέσει σε ολόκληρη τη ζωή του ατόµου, δεν περιορίζεται στα χρόνια της 

πρώτης ωριµότητας. Ανακαλεί τη µη αντιστρεψιµότητα των αποφάσεων. Οι αποφάσεις µπορούν 

να αντιστραφούν αν το άτοµο είναι έτοιµο να αντιµετωπίσει το κόστος µιας τέτοιας ενέργειας. 

Επιπρόσθετα η λήψη µιας επαγγελµατικής απόφασης δεν καταλήγει απαραίτητα σε 

συµβιβασµό. Πιο συγκεκριµένα, εισάγεται ο όρος βελτιστοποίηση (optimization) που δηλώνει 

την προσπάθεια για τον καλύτερο δυνατό συνδυασµό αντικειµενικής πραγµατικότητας και 

προσωπικών επιδιώξεων. Βέβαια η δια βίου λήψη αποφάσεων δεν ισχύει για όλους τους 

ανθρώπους αλλά µόνο για εκείνους που ενδιαφέρονται για βελτίωση της εργασία τους. Η 

συνεισφορά του Ginzberg έγκειται στην στροφή από τα χαρακτηριστικά προς τους παράγοντες 
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µε τον συνδυασµό ατόµου και εργασίας. Ήταν από τους πρώτους που τόνισε τους περιορισµούς 

της πραγµατικότητας στις επιλογές του ατόµου και το ρόλο των αξιών στην πορεία του ατόµου 

(Καντάς,1991:σελ.40,43).   

11.2.Η εξελικτική θεωρία του Super-H αυτοαντίληψη.    

 Ο Donald Super (1957, 1963, 1990, 1994) µε βάση τις θεωρίες των προγενέστερών του 

θεωρητικών Thorndike, Hull, Bandura, Freud, Jung, Adler, Rank, Murray, Maslow, Allport, Rogers 

κ.α  ανέπτυξε την θεωρία της δια βίου επαγγελµατική ανάπτυξης (Life Span theory of career 

development). Στην ουσία επιχειρεί τη συνένωση στοιχείων από διαφορετικές θεωρίες. Ο Super 

(1957) διέκρινε τα εξής στάδια: α) το στάδιο της ανάπτυξης (growth stage) (γέννηση µε 14 έτη), 

β) το στάδιο της διερεύνησης (exploration stage) (15 µε 24 έτη), γ) το στάδιο του 

κατασταλάγµατος (establishment stage) (25 µε 44 έτη), δ) το στάδιο της συντήρησης 

(maintenance stage) (45 µε 64 έτη) και ε) το στάδιο της παρακµής (decline stage) (65 και άνω). 

Βασική παράµετρο της θεωρίας του αποτελεί η υπόθεση ότι ψυχολογικές οπτικές όπως η 

γενετική προδιάθεση µε το γεωγραφικό πλάτος (χώρα καταγωγής) επιδρούν στα στοιχεία της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης (Ηerr, 1996 σελ.19-20). Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνουν την 

ανάπτυξη ορισµένης ψυχολογική δοµής που µαζί µε το κοινωνικό-οικονοµικό υπόβαθρο 

ενσωµατώνονται στον αυτοπροσδιορισµό του ατόµου. Ειδικότερα, τα ιδιαίτερα ψυχολογικά 

στοιχεία (ανάγκες, ενδιαφέροντα, νοηµοσύνη, ικανότητες, δεξιότητες) του ατόµου ωθούν στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του και τα περαιτέρω επιτεύγµατα του σε κοινωνικό-οικονοµικό 

επίπεδο (κοινωνία, σχολείο, οικογένεια, συνοµήλικοι) επιδρούν στην εργασία και στις σχέσεις 

που δοµούνται στο πλαίσιο αυτής (Ireh, 2000  αναφορά στον Sharf, 1997; Super, 1990, 

1994:σελ.5). Ο συνδυασµός ψυχολογικών και κοινωνικών-οικονοµικών παραγόντων συντελούν 

στην ανάπτυξη του εαυτού. Βασικό στοιχείο της θεωρίας του Super αποτελεί ο τρόπος που 

βλέπουν τα άτοµα το εαυτό τους. Σε αντίθεση µε τη θεωρία των χαρακτηριστικών (trait) και των 

παραγόντων (factor) του Parsons που εστιάζει σε εξωτερικά εργαλεία µέτρησης της 

προσωπικότητας (ερωτηµατολόγιο ενδιαφερόντων, στάσεων) (αντικειµενική αξιολόγηση) η 

θεωρία της αυτοαντίληψης (self-concept) αναφέρεται στην οπτική των ατόµων για τον εαυτό τους 

και την κοινωνία (υποκειµενική αξιολόγηση). Για τον Super η επαγγελµατική ανάπτυξη αποτελεί 

µια διαδικασία εξέλιξης και εφαρµογής της αυτοαντίληψης. Η αυτοαντίληψη αποτελεί έναν 

συνδυασµό βιολογικών χαρακτηριστικών, κοινωνικών ρόλων και εκτίµησης της γνώµης που έχει 

ο περίγυρος για το άτοµο αυτό. Ο τρόπος που τα άτοµα αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους και 

αλληλεπιδρούν µε τους ανθρώπους αντανακλάται στην προσωπικότητα, τις ανάγκες του, τις 

αξίες του και τα ενδιαφέροντά του ατόµου. Οι αντιλήψεις αυτές διαφοροποιούνται κατά τη 
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διάρκεια της ζωής του ατόµου. Τα άτοµα αναλαµβάνουν σηµαντικούς ρόλους κατά τη διάρκεια 

των σπουδών, στο χώρο εργασίας, στο πλαίσιο της οικογένειας, της κοινωνίας, σε ελεύθερες 

δραστηριότητες κ.α. Η σηµασία των ρόλων αυτών είναι φανερή από τη συµµετοχή του ατόµου 

σε αυτές τις δραστηριότητες. Βασικά στάδια της επαγγελµατικής ανάπτυξης αποτελούν η 

διερεύνηση (exploration), το καταστάλαγµα (establishment), η συντήρηση (maintenance) και η 

παρακµή (disengagement). Το στάδιο της διερεύνησης (exploration)(15 µε 25 έτη) αφορά την 

αναζήτηση επαγγελµατικών οπτικών, την λήψη αποφάσεων και την άσκηση ορισµένης 

εργασίας. Τα άτοµα  αποκτούν µια πλήρη εικόνα για τις επιθυµίες τους (αποκρυστάλλωση), 

προσδιορίζουν µε σαφήνεια το αντικείµενο µε το οποίο θέλουν να ασχοληθούν (εξειδίκευση) και 

προσπαθούν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους (εφαρµογή) (Ireh, 2000:σελ.6). Μετά βρίσκεται το 

στάδιο του κατασταλάγµατος (establishment) (25 µε 45 έτη) όπου το άτοµο εστιάζει στα στοιχεία 

της εργασίας που θα του επιτρέψουν να σταθεροποιήσει τη θέση του (stabilizing), να την 

εδραιώσει (consolidating) και να την προωθήσει (advancing). Η συντήρηση (maintenance) (45 µε 

65 έτη) αφορά τη διατήρηση της εργασιακής θέσης (holding) µε την αναβάθµιση των προσόντων 

(updating) και την εισαγωγή καινοτοµιών (innovating). Το τελευταίο στάδιο της παρακµής 

αναφέρεται στην αποδέσµευση (disengaging) (65 έτη και άνω) το άτοµο παρουσιάζει 

στασιµότητα στην αναβάθµιση προσόντων, επιβράδυνση (deceleration) στο χρόνο που 

αφιερώνει σε εργασιακές υποχρεώσεις ή αποσκοπεί στην συνταξιοδότηση (retirement). Τα 

στάδια αυτά τροποποιήθηκαν αρκετές φορές (Ireh, 2000  αναφορά στον Brown & Brooks, 1996; 

Sharf, 1997; Super, 1990, 1994:σελ.6).  Ωστόσο ο Super θεωρεί ότι οι επαγγελµατικές επιλογές 

είναι συνεχείς στη διάρκεια της ζωής και αποτελούν ένα µηχανισµό προσαρµογής που δεν 

µπορεί να κατακερµατιστεί (Ireh, 2000  αναφορά στον Bailey & Stadt, 1973:σελ.6). Η κριτική που 

ασκήθηκε στις θεωρίες (Ginzberg,Super) αφορά την απουσία συνέχειας ως προς τις επιλογές 

και τον επαναπροσδιορισµό στην επαγγελµατική ανάπτυξη. Το άτοµο επιλέγει την εργασία που  

ταιριάζει στον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας και έκφρασής του. Η ικανοποίηση που λαµβάνει το 

άτοµο από την εργασία του σχετίζεται µε πραγµάτωση της αυτοαντίληψης του. Η επαγγελµατική 

ανάπτυξη αποτελεί µια διαρκή, συνεχιζόµενη και µη αναστρέψιµη διαδικασία (Ireh, 2000 :σελ.7).  

Κεντρικά σηµεία της θεωρίας αποτελούν η αυτοαντίληψη, η ανάπτυξη και η πραγµάτωση µέσα 

από την επαγγελµατική επιλογή. Η πορεία µετά από τα πέντε βιοτικά στάδια ολοκληρώνεται µε 

συµβιβασµό (ή σύνθεση) ανάµεσα στην αυτοαντίληψη και την αντικειµενική πραγµατικότητα. Η 

συνολική σταδιοδροµία του ατόµου παρουσιάζεται µε ουράνιο τόξο, το ουράνιο τόξο της 

σταδιοδροµίας (career rainbow) όπου κατά µήκος βρίσκονται τα εξελικτικά, βιοτικά στάδια. Σε 
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κάθε στάδιο το άτοµο ασκεί ένα ή περισσότερους ρόλους ανάλογα τις συνθήκες 

(Καντάς,1991:σελ.48-49).  

11.3.Η θεωρία των Tiedeman και O’Hara.                    

 Η θεωρία των Tiedeman και O’Hara δίνει έµφαση στη µοναδικότητα του ατόµου που µε 

τη σειρά της κάνει περίπλοκη και σύνθετη την απόφαση για την επιλογή επαγγέλµατος (Ιreh, 

2000 αναφορά στον Miller-Tiedeman, 1988; Miller-Tiedeman & Tiedeman, 1990; Tiedeman, 

1961, Tiedeman & O'Hara, 1963:σελ.9). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή η επαγγελµατική ανάπτυξη 

σχετίζεται µε διαδοχικές αποφάσεις του ατόµου στο σχολείο, στην εργασία, στη ζωή. Ο 

Τiedeman επηρεάστηκε από το αναπτυξιακό µοντέλο επιλογής επαγγέλµατος των Ginzberg και 

Super (Ιreh, 2000 αναφορά στον Miller-Tiedeman, 1988; Miller-Tiedeman & Tiedeman, 1990; 

Sharf, 1997:σελ.9). Η επιλογή επαγγέλµατος σε αυτή την περίπτωση διακρίνεται σε δύο στάδια 

την περίοδο της προσµονής (anticipation) και την περίοδο προετοιµασίας (preoccupation). Η 

περίοδος της προσµονής περιλαµβάνει τη φάση της διερεύνησης (exploration stage) όπου το 

άτοµο εµπλέκεται σε δραστηριότητες, θέτει στόχους, τη φάση της αποκρυστάλλωσης (crystal 

stage) όπου τα αποτελέσµατα των πράξεων και οι εναλλακτικές προοπτικές γίνονται ορατές, τη 

φάση της επιλογής που το άτοµο κατασταλάζει σε ορισµένο στόχο και τη φάση της 

αποσαφήνισης που το άτοµο διευκρινίζει και αποσαφηνίζει τη τελική του επιλογή. Η περίοδος 

της προετοιµασίας περιλαµβάνει την εισαγωγή (induction stage) όπου το άτοµο καλείται να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καριέρας, την αναµόρφωση (reformation stage) όπου το άτοµο 

έχει γίνει αποδεκτό, προσπαθεί προβάλει τις πεποιθήσεις του και την ολοκλήρωση όπου το 

άτοµο ισορροπεί, γίνεται υπεύθυνο, αναπτύσσει το αίσθηµα της αυτοαντίληψης. Η 

επαγγελµατική εξέλιξη συντελεί στην ανάπτυξη του ατόµου σε επίπεδο εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών επιδιώξεων (Ιreh, 2000 αναφορά στον Tiedeman, 1961; Miller-Tiedeman & 

Tiedeman, 1990:σελ.10). Οι επαγγελµατικές επιλογές βρίσκονται σε αρµονία µε τις οπτικές της 

ζωής (Ιreh, 2000 :σελ.10) . Το µοντέλο αυτό  δεν έτυχε ιδιαίτερης προσοχής.   

 Οι εξελικτικές θεωρίες για την επαγγελµατική επιλογή θεωρούνται οι πιο ολοκληρωµένες 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δίνουν τελική απάντηση για τη µετάβαση από το χώρο της 

εκπαίδευσης στο χώρο της εργασίας (Καντάς, 1991 αναφορά στον Crites, 1978:σελ.56). Οι 

εξελικτικές θεωρίες αναφέρονται σε στάδια που σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό επηρεάζονται 

από τις οικονοµικές ή κοινωνικές συνθήκες. Με άλλα λόγια έχουν ορισµένη ισχύ σε 

συγκεκριµένο πλαίσιο. H κριτική που διατυπώθηκε σχετίζεται µε αυτόν τον περιορισµό. Η 

θεωρία έχει ισχύ σε ορισµένη κοινωνική κατηγορία, τη µεσαία αστική τάξη. Οι θεωρίες αυτές 

εµφανίστηκαν στις ΗΠΑ την µεταπολεµική περίοδο και δεν έλαβαν υπόψη τα εµπόδια που 
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µπορεί να ανατρέψουν τις διαδικασίες αυτές. Στην ουσία οι εξελικτικές θεωρίες δεν κατόρθωσαν 

να περιγράψουν τα αναπτυξιακά στάδια που να ισχύουν για όλες τις κοινωνικές και οικονοµικές 

δοµές. Ο βαθµός ισχύος για την ελληνική πραγµατικότητα δεν έχει διερευνηθεί (Καντάς, 

1991:σελ.57). Οι Sonnenfeld και Kotter (1982) επικρίνουν στις θεωρίες αυτές αφενός γιατί το 

άτοµο θεωρείται παθητικό και αφετέρου γιατί αγνοούν τις δυναµικές επιδράσεις που υπάρχουν 

σε κάθε δεδοµένη στιγµή και σχετίζονται µε την εργασία και την µη-εργασία (nonwork). Τα κενά 

αυτά προσπαθεί µε αναδιατυπώσεις να καλύψει ο Super.   

12. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελµατική επιλογή.  

 Μια πληθώρα ερευνών ασχολήθηκε µε τους παράγοντες που έχουν άµεση ή έµµεση 

συσχέτιση µε την είσοδο στο επάγγελµα. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν το φύλο, το 

οικογενειακό περιβάλλον, τις φιλοδοξίες-στόχους, τις αξίες. Ειδικότερα, οι γυναίκες εισήλθαν 

στον εργασιακό χώρο αργά γι’ αυτό τα ενδιαφέροντά τους διαφέρουν σε σχέση µε τους άνδρες. 

Οι διαφορές αυτές δεν είναι γενετικές αλλά αποτέλεσµα κοινωνικοποίησης. Η είσοδος της 

γυναίκας στην αγορά εργασίας δεν έγινε σταδιακά. Η αρχική νοοτροπία της εργασίας της 

γυναίκας µόνο για οικονοµικούς λόγους διαφοροποιήθηκε µε το πέρασµα των χρόνων. Στη 

σταδιοδροµία µιας γυναίκας εισέρχονται µεταβλητές που έχουν σχέση µε το γάµο. Τέτοια 

στοιχεία είναι η πρόθεσή της γυναίκας να παντρευτεί, οι λόγοι που την οδηγούν στο γάµο, η 

οικονοµική κατάσταση του συζύγου, στάση του απέναντι στην εργασία της συζύγου, η 

απόκτηση παιδιών και ο κατάλληλος χρόνος για την απόκτησή τους. Η σταδιοδροµία µια 

γυναίκας σύµφωνα µε τον Super ακολουθεί επτά διαφορετικά πρότυπα. Το οικογενειακό 

περιβάλλον, το σπίτι επιδρά στις επαγγελµατικές αποφάσεις του παιδιού είτε άµεσα µε τη 

µορφή παρέµβασης (υπόδειξη, απαγόρευση, συµβουλή) είτε έµµεσα µέσα από την µετάδοση 

αξιών (στάσεων). Οι νέοι καταλήγουν σε εργασίες παρόµοιες µε αυτές των πατέρων τους 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οικογενειών που έχουν µεγάλες οικονοµικές επενδύσεις στο 

επάγγελµα αυτό ή σε περιπτώσεις µικρών κοινοτήτων (ψαράδες, γεωργοί, ανθρακωρύχοι). Οι 

φιλοδοξίες και οι στόχοι του παιδιού αποτελούν αποτέλεσµα επιδράσεων της οικογένειας, του 

σχολείου, του κοινωνικού περιβάλλοντος και αντιλήψεων για τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά 

του. Οι αξίες επιδρούν στη συµπεριφορά επιλογής του ατόµου. Αξία είναι µια διαρκούσα 

πεποίθηση ότι ένας συγκεκριµένος τρόπος συµπεριφοράς ή τελική υπαρξιακή κατάσταση είναι 

προσωπικά ή κοινωνικά προτιµότερη από µια αντίθετη. Οι αξίες αναφέρονται σε µεµονωµένες 

αντιλήψεις και σε κάποιο επιθυµητό τρόπο συµπεριφοράς που οδηγεί τις πράξεις, τις στάσεις, 

τις κρίσεις πέρα από συγκεκριµένα αντικείµενα και καταστάσεις. Οι πιο συχνά αναφερόµενες 

εργασιακές αξίες σύµφωνα µε τους Kidd και Knasel είναι ασφάλεια, γόητρο, µισθός, 



Δυσλεξία & Επαγγελματικός προσανατολισμός                                                 Παυλίδου Μαρία

   

68 
 

διαπροσωπικές σχέσεις, ανεξαρτησία, αλτρουισµός κ.α. Άλλες αξίες που συχνά αναφέρονται 

είναι συνθήκες εργασίας, εξουσία/ηγεσία, ενδιαφέρουσα εργασία, αίσθηµα επίτευξης. Μια µικρή 

διαφοροποίηση ανάµεσα στα δύο φύλα εντοπίζεται µε τα αγόρια να προσανατολίζονται προς 

εξωγενείς αξίες (χρήµα, προαγωγές, διασφάλιση, περιβάλλον) και τα κορίτσια  προς εσωγενείς 

αξίες (επίτευξη, δηµιουργικότητα, ανεξαρτησία) (Καντάς, 1991:σελ.96-109).  

13.Η επαγγελµατική σταδιοδροµία και συµβουλευτική.    

 Τη δεκαετία του 1970 παρατηρείται µια στροφή όπου η επαγγελµατική επιλογή παύει να 

θεωρείται το ένα και µοναδικό γεγονός στην πορεία του ατόµου. Η σταδιοδροµία του ατόµου δεν 

είναι απαραίτητο να είναι σταθερή και µονόδροµη. Η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι κάτι 

περισσότερο από επαγγελµατική επιλογή, πρόκειται για πορεία αυτοανάπτυξης που διαρκεί 

ολόκληρη τη ζωή του ατόµου. Στη πορεία αυτή το άτοµο µπορεί να αλλάξει πολλούς και 

διαφορετικούς µεταξύ τους ρόλους. Τα κίνητρα της σταδιοδροµίας σχετίζονται µε τρείς άξονες: 

την ταυτότητα σταδιοδροµίας (career identity), την επίγνωση σταδιοδροµίας (career insight) και 

την ανθεκτικότητα σταδιοδροµίας (career resilience). Η ταυτότητα σταδιοδροµίας αφορά την 

κεντρική θέση που έχει η σταδιοδροµία στην ταυτότητα του ατόµου και δίνει έµφαση σε δύο 

τοµείς την αφοσίωση στην εργασία και την ανοδική κινητικότητα. Η αφοσίωση στην εργασία 

αφορά το βαθµό που το άτοµο είναι δεµένο µε την εργασία του και η ανοδική κινητικότητα την 

ανάγκη του ατόµου για άνοδο, αναγνώριση, κυριαρχία, απόκτηση χρηµάτων. Η επίγνωση 

σταδιοδροµίας αναφέρεται στις αντιλήψεις που έχει το άτοµο για τον εαυτό του πόσο 

ρεαλιστικές είναι και τους στόχους που θέτει στη σταδιοδροµία του. Η ανθεκτικότητα 

σταδιοδροµίας αφορά το βαθµό που το άτοµο µπορεί να αντιµετωπίσει δύσκολες περιστάσεις 

σχετικά µε τη σταδιοδροµία του (Καντάς, 1991:σελ.110-116). Η σταδιοδροµία σύµφωνα µε τον 

Schein διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική σταδιοδροµία είναι η υποκειµενική 

αντίληψη του ατόµου για την εργασία και το δικό του ρόλο στο χώρο εργασίας. Η εξωτερική 

σταδιοδροµία αφορά αυτό που συµβαίνει στην πραγµατικότητα, η αντικειµενική πραγµατικότητα 

που επικρατεί στο χώρο της εργασίας (Καντάς, 1991:σελ.119-120).  Ο Dalton διαπίστωσε την 

ύπαρξη σταδίων κατά την εκδίπλωση της σταδιοδροµίας του ατόµου µέσα σε ένα επάγγελµα ή 

έναν οργανισµό. Η πορεία αυτή δεν συνδέεται απαραίτητα µε την ηλικία σε γενικές γραµµές 

όµως ολοκληρώνεται στην ηλικία 38 µε 41. Στο πρώτο στάδιο το άτοµο εργάζεται υπό την 

εποπτεία κάποιου άλλου και κάνει κυρίως δουλειές ρουτίνας χωρίς να αναλαµβάνει αυτόνοµη 

εργασία. Κύριο επίτευγµα θεωρείται που το άτοµο κατάφερε να εισέλθει στο χώρο αυτό. Στο 

δεύτερο στάδιο το άτοµο εµβαθύνει και αναλαµβάνει πλέον την ευθύνη ενός προγράµµατος ή 

έργου. Το άτοµο διαµορφώνει κάποια ξεχωριστή επίδοση και αποκτά κάποιο κύρος σε αυτό το 
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τοµέα. Στο τρίτο στάδιο το άτοµο διευρύνει τις γνώσεις και δεξιότητές του. Ίσως να αναλάβει την 

εκπροσώπηση της επιχείρησης ή του οργανισµού σε διάφορες εξωτερικές επαφές. Στο στάδιο 

αυτό το άτοµο διαµορφώνει και δηµιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις. Στο τέταρτο και τελευταίο 

στάδιο το άτοµο δίνει τις δικές του κατευθύνσεις και ασκεί εξουσία. Το άτοµο αποκτά ηγετικές 

ικανότητες και καθορίζει τη σταδιοδροµία άλλων ατόµων (Καντάς, 1991:σελ.128-129). Η θεωρία 

της σταδιοδροµίας επιδεικνύει ότι παλιότερα η είσοδος στο επάγγελµα θεωρείτο  το τέλος µιας 

πορείας σήµερα θεωρείται το ξεκίνηµα µιας νέας πορείας.    

 Η επαγγελµατική συµβουλευτική είναι η καθοδήγηση και στήριξη του ατόµου στην 

προσπάθεια του να επιλέξει το επάγγελµα που του ταιριάζει ή να επιλύσει προβλήµατα που 

σχετίζονται µε το επάγγελµα. Η συµβουλευτική αποτελεί έναν ευρύτερο τοµέα της εφαρµοσµένης 

ψυχολογίας µε ιδιαίτερη µορφή και ιδιαίτερη πρακτική για κάθε κατηγορία προβληµάτων 

(συµβουλευτική γάµου, συµβουλευτική αποκλινόντων εφήβων, συµβουλευτική εξαρτηµένων 

ατόµων, επαγγελµατική συµβουλευτική κ.α.). Ορίζεται ως η βοήθεια που προσφέρεται προς το 

άτοµο για να βοηθήσει τον εαυτό του, να διερευνήσει το πρόβληµά του, να ανακαλύψει τις 

εναλλακτικές κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, να πάρει τελικές αποφάσεις. 

Η συµβουλευτική ολοκληρώνεται µε την άµεση παρέµβαση (συµβουλή, υπόδειξη) του 

συµβούλου µε την κατεύθυνση που πρόκειται να ακολουθήσει το άτοµο ωστόσο προτιµότερο 

είναι να αφεθεί το άτοµο να πάρει µόνο του τις αποφάσεις. Ο σύµβουλος υποβοηθά στην πορεία 

αυτή (Καντάς, 1991:σελ.134). Η έρευνα σε αυτό τον τοµέα είναι µικρή. Ειδικότερα, οι µέθοδοι 

επαγγελµατικής συµβουλευτικής δεν έχουν ολοκληρωµένη µορφή, οι αξιολογήσεις σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων είναι σπάνιες και η συνέντευξη ως εργαλείο 

προσέγγισης δεν µπορεί να µπει σε προδιαγεγραµµένα πλαίσια. Η αποτελεσµατικότητα της 

συµβουλευτικής παρέµβασης δεν φαίνεται άµεσα και είναι δύσκολο να οριστεί η επιτυχής 

έκβαση µιας συµβουλευτικής παρέµβασης. Ένας τοµέας που αναπτύχθηκε όσο αφορά την 

πράξη της συµβουλευτικής παρέµβασης και καθοδήγησης είναι ο σχολικός επαγγελµατικός 

προσανατολισµός. Ο σχολικός επαγγελµατικός προσανατολισµός είναι ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα που προσφέρει στο παιδί την κατάλληλη ευαισθητοποίηση σε θέµατα επαγγελµάτων, 

σταδιοδροµίας, παρέχει σχετικές πληροφορίες και ασκεί το άτοµο στη λήψη αποφάσεων. 

Βασικά στοιχεία είναι η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και η εκµάθηση ρόλων που σχετίζονται µε 

επαγγελµατικές θέσεις. Ο σχολικός προσανατολισµός θα µπορούσε να αποτελέσει 

ολοκληρωµένο σύστηµα επαγγελµατικής καθοδήγησης εφόσον έχει εξελικτική µορφή και 

περιλαµβάνει ψυχολογική καθοδήγηση από τον ειδικό σύµβουλο. Ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν 

πλήρως στελεχωµένη υπηρεσία επαγγελµατικού προσανατολισµού στο σχολείο και το 



Δυσλεξία & Επαγγελματικός προσανατολισμός                                                 Παυλίδου Μαρία

   

70 
 

πανεπιστήµιο. Στις περισσότερες χώρες ο σχολικός επαγγελµατικός προσανατολισµός 

περιορίζεται στην επαγγελµατική πληροφόρηση, στην οµαδικά συµβουλευτική και στις οµαδικές 

ασκήσεις επαγγελµατικής ανάπτυξης. Σπάνια υπάρχει προσωπική συνέντευξη και όταν υπάρχει 

είναι του τύπου ταίριασµα επαγγέλµατος και ατόµου. Στην ουσία δεν υπάρχει πραγµατικός 

σχολικός επαγγελµατικός προσανατολισµός αν δεν υπάρχει συστηµατική επαφή ανάµεσα στο 

σύµβουλο και το νέο που θα εισέλθει στο χώρο εργασίας. Η εφαρµογή του σχολικού 

επαγγελµατικού προσανατολισµού απαιτεί τη διάθεση πόρων για τη υλοποίηση ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος. Για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα επαγγελµατικού 

προσανατολισµού απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό, µεταπτυχιακής εκπαίδευσης µε 

σύµβουλο που βρίσκεται σε διαρκή επαφή µε το άτοµο. Αρκετές των περιπτώσεων η διαδικασία 

αυτή ανατίθεται σε µέλη του διδακτικού προσωπικού µε ανεπαρκή σχετική εκπαίδευση (Καντάς, 

1991:σελ.131-133). Η συµβουλευτική επιδιώκει να δώσει στο άτοµο τη δυνατότητα αξιοποίησης 

του δυναµικού και των δυνατοτήτων του. Η συµβουλευτική παρέµβαση µπορεί να γίνει σε 

ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο.              

14.Τα µοντέλα λήψης αποφάσεων.       

 H θεωρία της λήψης αποφάσεων πρωτοεµφανίζεται τη δεκαετία του 1960 στο χώρο της 

ψυχολογίας και χρησιµοποιείται για την ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Τη δεκαετία 

του 1960 γίνεται µια προσπάθεια ερµηνείας της διαδικασίας της επαγγελµατικής επιλογής µέσα 

από τη θεωρία της λήψης αποφάσεων. Το πλαίσιο της λήψης αποφάσεων θεωρεί ότι υπάρχει 

ένα άτοµο που πρόκειται να πάρει µια απόφαση (decision-maker), µια κατάσταση που απαιτεί 

τη λήψη απόφασης (decision situation) (κοινωνική προσδοκία) και οι πληροφορίες που 

προέρχονται από το ίδιο το άτοµο και έξω από αυτό και µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη λήψη 

της απόφασης. Το άτοµο επεξεργάζεται τις λύσεις µε βάση την πιθανότητα να συµβούν και µε 

την αξία ή ωφελιµότητα ως προς αυτό (Καντάς, 1991:σελ.59). Μερικά µοντέλα λήψης 

αποφάσεων είναι το µοντέλο του Hilton, το µοντέλο του Katz, το µοντέλο του Gelatt, το µοντέλο 

των Kaldor και Zytowski και το µοντέλο του Vroom. Τα περισσότερα µοντέλα ενέµειναν σε 

επίπεδο θεωρητικών διερευνήσεων χωρίς εµπειρικό έλεγχο.     

 To µοντέλο του Hilton βασίζεται στη λογική επιλογή (rational choice) και στη έννοια της 

γνωστικής ασυµφωνίας (cognitive dissonance). Η γνωστική ασυµφωνία εµφανίζεται όταν το 

άτοµο υιοθετεί στάσεις µη συµβατές µεταξύ τους ή όταν οι πεποιθήσεις του ατόµου έρχονται σε 

αντιδιαστολή µε τη συµπεριφορά του. Σε αυτή την περίπτωση το άτοµο πρέπει να µειώσει την 

ένταση από αυτή την ασυµφωνία µεταβάλλοντας τις στάσεις του ή τις πεποιθήσεις του. Το 

µοντέλο αυτό είναι περιγραφικό παρά κανονιστικό. Με άλλα λόγια ασχολείται µε την περιγραφή 
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του τρόπου που αποφασίζουν οι άνθρωποι και όχι µε τον ιδανικό τρόπο λήψης αποφάσεων. Το 

περιβάλλον διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη ύπαρξη ή µη γνωστικής ασυµφωνίας. Το άτοµο 

επιδιώκει να αναθεωρήσει τις πεποιθήσεις του και να τις εναρµονίσει µε αυτές του 

περιβάλλοντος, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό εξετάζει εναλλακτικές λύσεις. Για 

παράδειγµα αν προσφερθεί µια θέση µε υψηλές ευθύνες στο άτοµο και το άτοµο θεωρήσει ότι 

είναι πέρα από τις δυνατότητες του  ενώ κατά βάθος θέλει τη θέση και τα χρήµατα είναι πιθανό 

αφού δεν µπορεί να αλλάξει αντίληψη για τις ικανότητες του  να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι 

δεν θέλει ευθύνες ή ότι η αµοιβή δεν είναι ικανοποιητική, να πείσει τον εαυτό του ότι δεν θέλει 

αυτή τη θέση. Από την άλλη υπάρχει η περίπτωση να πείσει τον εαυτό του ότι θα τα καταφέρει 

παρά τις δυσκολίες που µπορεί να αντιµετωπίσει και έτσι να αλλάξει τις συλλογικές αρχές του. 

Στο µοντέλο αυτό οι προσπάθειες µείωσης της γνωστικής συµφωνίας προηγούνται της λήψης 

απόφασης δεν ακολουθούν (Καντάς, 1991:σελ.60-61).      

 Το µοντέλο του Katz αφορά την καθοδήγηση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την 

σταδιοδροµία. Στο µοντέλο αυτό συνυπάρχουν τρία στοιχεία: ένα σύστηµα αξιών, ένα σύστηµα 

πληροφοριών και ένα σύστηµα πρόβλεψης. Το κάθε άτοµο έχει ένα δικό του σύστηµα αξιών που 

ιεραρχείται µε βάση τις δικές του προτεραιότητες. Η κάθε πιθανή επιλογή κρίνεται ως προς τη 

δύναµη επιστροφής δηλαδή από την δυνατότητα να εκπληρώσει τις αξίες του ατόµου. Η δύναµη 

επιστροφής (πιθανότητα εκπλήρωσης) για κάθε µία από τις λύσεις (επαγγέλµατα που σκέφτεται 

το άτοµο) πολλαπλασιάζεται µε τη σπουδαιότητα που έχει η κάθε αξία και µε τον τρόπο  αυτό 

υπάρχει για κάθε εναλλακτική λύση (επάγγελµα) άθροισµα γινοµένων που ονοµάζεται 

επιστροφή αξίας. Έπειτα υπάρχει η πιθανότητα εισόδου σε καθεµία από τις εναλλακτικές λύσεις 

(επαγγέλµατα) που πολλαπλασιάζεται µε την επιστροφή αξίας για να αποδώσει την 

αναµενόµενη αξία για κάθε εναλλακτική λύση (επάγγελµα). Πρόκειται για τη θεωρία της 

προσδοκίας στη θεωρία των κινήτρων µεταφερόµενη στο χώρο της επαγγελµατικής 

συµβουλευτικής. Για το µοντέλο αυτό δηµιουργήθηκε σχετικό πρόγραµµα για τον υπολογιστή 

που ονοµάστηκε SIGI (System for Interactive Guidance Information) (Καντάς, 1991:σελ.62-63). 

 Για την παροχή επαγγελµατικής καθοδήγησης δηµιουργήθηκε το µοντέλο λήψης 

αποφάσεων του Gelatt (1962). Πιο συγκεκριµένα, όταν το άτοµο καλείται να λάβει κάποια 

απόφαση αρχικά συλλέγει πληροφορίες και σε πρώτη φάση λειτουργεί το σύστηµα πρόβλεψης 

όπου εκτιµά τα πιθανά αποτελέσµατα και τις πιθανότητες που υπάρχουν για να 

πραγµατοποιηθούν αυτά. Σε δεύτερη φάση υπεισέρχεται το αξιολογικό σύστηµα µε την επιθυµία 

για αυτά τα αποτελέσµατα. Στο τρίτο στάδιο το άτοµο καταλήγει σε κάποια απόφαση που 

µπορεί να είναι προσωρινή ή τελική. Αν είναι παροδική το άτοµο αναζητά πρόσθετες 
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πληροφορίες µέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η απόφαση (Καντάς, 1991:σελ.63-64).  

 Το µοντέλο των Kaldor και Zytowski (1969) θεωρεί ότι υπάρχουν εναλλακτικές 

κατευθύνσεις (διάφορα είδη επαγγελµάτων) από τις οποίες θα γίνει η επιλογή µε βάση κάποιο 

κριτήριο. Το άτοµο συνήθως περιορίζεται σε εκείνες τις εναλλακτικές κατευθύνσεις για τις οποίες 

έχει προσόντα και πληροφορίες. Ο κατάλογος αυτός περιορίζεται καθώς το άτοµο συσχετίζει 

κάθε εναλλακτική λύση µε επιθυµητά στοιχεία ή όχι. Η επαγγελµατική επιλογή εντάσσεται στο 

πλαίσιο µιας διαδικασίας εισερχόµενων-εξερχόµενων ή µέσων-αποτελεσµάτων. Εισερχόµενα ή 

µέσα είναι τα χαρακτηριστικά του ατόµου (διανοητικές, φυσικές ικανότητες) που αξιολογούνται 

από το ίδιο το άτοµο µε βάση την αξία των πραγµάτων από τα οποία το άτοµο παραιτείται όταν 

χρησιµοποιεί τα µέσα (ή εισερχόµενα) αυτά σε µια επαγγελµατική επιλογή. Ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά των εισερχοµένων αυτών και τα χαρακτηριστικά της κάθε εναλλακτικής πορείας, 

προκύπτουν ορισµένα εξερχόµενα ή αποτελέσµατα, στα οποία το άτοµο αποδίδει κάποια 

συνολική αξία, για κάθε εναλλακτική πορεία ξεχωριστά. Το συνολικό κόστος των εισερχοµένων 

(µέσων) συγκρίνεται µε την συνολική αξία των εξερχοµένων (αποτελεσµάτων) και 

προσδιορίζεται µια καθαρή τελική αξία για κάθε εναλλακτική πορεία. Το όφελος των 

αποτελεσµάτων µετριάζεται ή επαυξάνεται ανάλογα µε το κόστος επίτευξης.  Οι Kaldor και 

Zytowski ασκούν κριτική στις υπόλοιπες θεωρίες επειδή δεν εξετάζουν την ποιότητα αλλά την 

αλληλεπίδραση των παραγόντων που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση επαγγελµατικών 

προτιµήσεων ή την είσοδο στο επάγγελµα. Επιπρόσθετα, επικρίνουν τους Super και Ginzberg 

για την θεώρηση της τελικής επιλογής ως προϊόντος συµβιβασµού χωρίς να δίνεται περαιτέρω 

εξήγηση (Καντάς, 1991:σελ.64-66).        

 Το µοντέλο του Vroom (1964) σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα µοντέλα έχει όχι µόνο 

θεωρητική προσέγγιση αλλά και εµπειρική εφαρµογή. Στην ουσία αυτό το µοντέλο αποτελείται 

από δύο επιµέρους µοντέλα α) το µοντέλο του σθένους (valence) και β) το µοντέλο της δύναµης 

(force). Το µοντέλο του σθένους χρησιµεύει για την πρόγνωση της επαγγελµατικής προτίµησης 

και ικανοποίησης. Το µοντέλο της δύναµης χρησιµεύει στην πρόβλεψη της επαγγελµατικής 

επιλογής. Τα µοντέλα αυτά στηρίζονται στη θεωρία των πεδίων του Kurt Lewin και τις θεωρίες 

αποφάσεων. Το µοντέλο του Vroom βασίζεται στα στοιχεία που επεξεργάζεται το άτοµο τη 

στιγµή της λήψης της απόφασης και τις ιεραρχικές αξιολογήσεις του ατόµου χωρίς να εξετάζει 

πως ή γιατί διαµορφώθηκαν οι αντιλήψεις αυτές. Σθένος (ή προτίµηση) µιας εναλλακτικής 

πορείας είναι η κατευθυντήρια δύναµη που προκύπτει για το άτοµο από τα επιµέρους 

αποτελέσµατα που έχει η πορεία αυτή και την αξία που έχουν τα αποτελέσµατα αυτά για το 

άτοµο. Το άτοµο έχει ορισµένες αντιλήψεις για το πόσο η κάθε εναλλακτική πορεία συνδέεται µε 
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ορισµένα δευτερεύοντα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, η εργασία Α (κατά τις υποκειµενικές 

αντιλήψεις του ατόµου) συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε την απόκτηση χρηµάτων, σε µέτριο 

βαθµό µε ενδιαφέρουσα απασχόληση και ελάχιστα µε ελεύθερο χρόνο. Η εργασία Β συνδέεται 

σε µέτριο βαθµό µε την απόκτηση χρηµάτων, σε µεγάλο βαθµό µε ενδιαφέρουσα απασχόληση 

και σε µέτριο βαθµό µε τον ελεύθερο χρόνο. Η εκάστοτε δουλειά είναι συνάρτηση των 

υποκειµενικών εκτιµήσεων ως προς το βαθµό σύνδεσης επαγγέλµατος µε τα δευτερεύοντα αυτά 

αποτελέσµατα και της υποκειµενικής αξίας που δίνει το άτοµο σε κάθε ένα από αυτά τα 

επιµέρους αποτελέσµατα (χρήµατα, ενδιαφέρον, ελεύθερος χρόνος κλπ.) Η επιλογή του ατόµου 

(η δύναµη που τον ωθεί προς µια επιλογή) είναι συνάρτηση των παραπάνω και της πιθανότητας 

που διαβλέπει το άτοµο να υπάρχει επίτευξη των επιµέρους αποτελεσµάτων ή της κάθε 

εναλλακτικής πορείας. Έτσι µεταξύ των επαγγελµάτων Α και Β µπορεί να υπάρχει µεγαλύτερη 

προτίµηση για το Α αλλά µεγαλύτερη πιθανότητα για το Β. Σύµφωνα µε το µοντέλο το άτοµο 

είναι πιθανό να επιλέξει το Β και όχι το Α γιατί το βλέπει πιο προσιτό. Ο Vroom διαφοροποιεί 

την επαγγελµατική προτίµηση από την επαγγελµατική επιλογή. Ως επαγγελµατική προτίµηση 

ορίζει το επάγγελµα που έχει το µεγαλύτερο θετικό σθένος και ως επαγγελµατική επιλογή ορίζει 

το επάγγελµα προς το οποίο υπάρχει η µεγαλύτερη θετική δύναµη. Η επαγγελµατική επίτευξη 

αναφέρεται στο επάγγελµα που καταλήγει το άτοµο και µπορεί να είναι διαφορετικό από το 

προτιµώµενο ή το επιδιωκόµενο για διάφορους λόγους (Καντάς, 1991:σελ.66-68).  

 Τα µοντέλα λήψης αποφάσεων δεν ασχολούνται µε την ψυχολογική προϊστορία του 

ατόµου αλλά µε τα προϊόντα της που υπεισέρχονται στη διαδικασία λήψης απόφασης. ∆εν 

ασχολούνται µε το πώς διαµορφώθηκαν οι προτιµήσεις, οι αξιολογήσεις αλλά µε το πώς 

υφίστανται νοητική επεξεργασία την ώρα της απόφασης, πως τη επηρεάζουν και την 

διαµορφώνουν. Τα µοντέλα αυτά επιδιώκουν την πρόβλεψη της συµπεριφοράς και την 

καθοδήγηση στη λήψη απόφασης. Παρά το γεγονός ότι αγνοούν την προϊστορία του ατόµου 

ωστόσο δίνουν έµφαση στις προσωπικές αξιολογήσεις του ατόµου. Η προβληµατική που τίθεται 

αφορά αν τα άτοµα πράγµατι παίρνουν αποφάσεις µε τον τρόπο που περιγράφει το µοντέλο. Τα 

µοντέλα αυτά δίνουν ένα ποσοστό πρόβλεψης όµως στην πραγµατικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο 

απόλυτα (Καντάς, 1991:σελ.68-69).   

15.Τα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού.     

 Τα είδη των τεστ που χρησιµοποιούνται στην επαγγελµατική συµβουλευτική αφορούν 

τεστ γενικών και ειδικών ικανοτήτων, τεστ ενδιαφερόντων, τεστ προσωπικότητας.   

 Τα τεστ γενικών ικανοτήτων σχετίζονται µε το δείκτη νοηµοσύνης που θεωρείται ότι 

αποτελείται από διάφορες επιµέρους διαστάσεις (γλωσσική, αριθµητική, χωροαντιληπτική 
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ικανότητα κ.α.). ένα µεγάλο µέρος του νοητικού δυναµικού του ατόµου δεν κληρονοµείται αλλά 

αναπτύσσεται ανάλογα µε το περιβάλλον και τις εµπειρίες στις οποίες εκτίθεται το άτοµο. Η 

ύπαρξη συσχέτισης ανάµεσα στην νοηµοσύνη και την άσκηση επαγγέλµατος δεν έχει 

διαπιστωθεί. Ο δείκτης νοηµοσύνης σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση, που µε τη σειρά της 

σχετίζεται µε κοινωνικές µεταβλητές. Ο συνήθης τρόπος που χρησιµοποιούνται τα τεστ 

νοηµοσύνης είναι για την πρόγνωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων.    

 Τα τεστ ειδικών ικανοτήτων αφορούν µερικές διαστάσεις που συµπεριλαµβάνουν τα 

τεστ γενικών ικανοτήτων. Η µνήµη, η γλωσσική ικανότητα, η χωροαντιληπτική ικανότητα 

αποτελούν µέρος των τεστ γενικών ικανοτήτων. Ο υψηλός δείκτης νοηµοσύνης δεν εξασφαλίζει 

την επιτυχή άσκηση ενός επαγγέλµατος ή τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό. Η βαθµολογία σε 

µια επιµέρους ικανότητα µπορεί να δώσει ενδείξεις για κάποια επαγγέλµατα (αρχιτέκτονα, 

δηµοσιογράφου) χωρίς να σχετίζεται µε το βαθµό επιτυχίας στο εκάστοτε επάγγελµα. ∆εδοµένου 

ότι αρκετές ικανότητες είναι εκµαθηµένες και όχι κληρονοµικές σηµαίνει ότι το άτοµο έχει 

περιθώρια βελτίωσης (Καντάς, 1991:σελ.178-180). Στα τεστ ειδικών ικανοτήτων εντάσσονται το 

∆ιαφορικό Τεστ Ικανοτήτων (Differential Aptitude Test-DAT) και η Συστοιχία Τεστ Γενικών 

Ικανοτήτων (General Aptitude Test Battery-GATB). Το DAT εκτιµά επιµέρους διαστάσεις τη 

λεκτική λογική σκέψη, την αριθµητική ικανότητα, την υπαλληλική ταχύτητα και ικανότητα, τη 

µηχανική λογική σκέψη, την κατανόηση χώρου, την ορθογραφία και τη γραµµατική και 

προορίζεται για σχολική συµβουλευτική. Ο Kline διατύπωσε τις αµφιβολίες του για την 

εγκυρότητα του τεστ και αρκετοί το συσχέτισαν µε την σχολική επίδοση. Η Συστοιχία Τεστ 

Γενικών Ικανοτήτων αφορά ενήλικες που ψάχνουν δουλειά και επιµέρους διαστάσεις. Οι 

διαστάσεις αυτές αφορούν οχτώ παράγοντες τη λεκτική ικανότητα, την αριθµητική ικανότητα, την 

χωροαντιληπτική ικανότητα, την αντίληψη και ταίριασµα µορφών, των συντονισµό κινήσεων, την 

επιδεξιότητα χεριών κ.α. Ως ένατος παράγοντας εκτιµάται η γενική νοητική ικανότητα 

(παράγοντας g) που υπολογίζεται από τον συνδυασµό των τριών πρώτων στοιχείων (λεκτική, 

αριθµητική, χωροαντιληπτική ικανότητα). Με βάση αυτά τα στοιχεία παρέχεται συµβουλευτική 

καθοδήγηση σχετικά µε τους χώρους που πρέπει να στραφεί το άτοµο για αναζήτηση εργασίας. 

Οι Super και Bohn επισηµαίνουν ότι κατά την επιλογή επαγγέλµατος υπεισέρχονται και άλλοι 

παράγοντες τα ενδιαφέροντα, η προσωπικότητα, η αγορά εργασίας (Καντάς, 1991:σελ.181-182). 

 Τα τεστ ενδιαφερόντων εστιάζουν σε δραστηριότητες και αντικείµενα µέσω των οποίων 

οι άνθρωποι επιδιώκουν τους αντικειµενικούς τους στόχους (αξίες). Τα τεστ ενδιαφερόντων είναι 

χρήσιµα στην περίπτωση ατόµων µε απεριόριστες επιλογές και πραγµατικά ενδιαφέροντα να 

αποκοµίσουν τη µεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση από το επάγγελµα τους. Το πιο γνωστό 
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ερωτηµατολόγιο είναι το Strong Vocational Interest Blank-SVIB που µετά τη διασκευή του 

µετονοµάστηκε σε Strong-Campbell Interest Inventory-SCII (1974). Το τεστ αποτελείται από 325 

ερωτήσεις κατανεµηµένες σε επτά µέρη. Στα πρώτα πέντε µέρη το υποκείµενο µπορεί να 

απαντήσει µου αρέσει, µου είναι αδιάφορο, δεν µου αρέσει σε ερωτήσεις που αφορούν 

επαγγέλµατα, σχολικά µαθήµατα, δραστηριότητες, µορφές ψυχαγωγίας, καθηµερινές επαφές µε 

διάφορους τύπους ανθρώπων. Στα υπόλοιπα µέρη το άτοµο καλείται να εκφράσει την 

προτίµησή του µεταξύ διαφόρων δραστηριοτήτων ή να κάνει αξιολόγηση του εαυτού του ως 

προς ορισµένα σηµεία. Στα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται οι επιδόσεις του ατόµου ως προς 

τις έξι κατηγορίες του Ηolland και σε άλλες 23 κλίµακες που έχουν υπαχθεί σε αυτές τις έξι 

ευρύτερες κλίµακες. Ειδικότερα, υπάρχει η βαθµολογία στην κλίµακα Ακαδηµαϊκού 

Προσανατολισµού όπου διαφαίνεται η προδιάθεση του ατόµου να συνεχίσει τις σπουδές µέχρι 

το πανεπιστήµιο, η βαθµολογία ως προς ορισµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

(εσωστρέφεια-εξωστρέφεια) και η βαθµολογία σε ορισµένα επαγγέλµατα (από ένα κατάλογο 24 

επαγγελµάτων). Αυτή η κλίµακα δείχνει την οµοιότητα του υποκειµένου ως προς τα ενδιαφέροντα 

µε τα µέλη διαφόρων επαγγελµάτων. Η σύγκριση αυτή έχει διαβαθµίσεις πολύ ανόµοιος, 

ανόµοιος, µεσαία κατάσταση, όµοιος, πολύ όµοιος. Η κύρια αντίρρηση αφορά ότι τα 

επαγγελµατικά προφίλ, τα ενδιαφέροντα που χαρακτηρίζουν διάφορες επαγγελµατικές 

κατηγορίες, µπορεί να διαµορφώνονται εκ των υστέρων ως µορφή κοινωνικοποίησης όντας 

µέσα στο επάγγελµα. Σε περίπτωση που το άτοµο έχει τα ενδιαφέροντα αυτά από πριν δεν θα 

υπάρξει πρόβληµα, αν όµως δεν έχει αυτά τα ενδιαφέροντα δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα τα 

αποκτήσει στο µέλλον ή όταν εισέλθει στο επάγγελµα. Το τεστ θεωρείται υψηλής αξιοπιστίας. 

Ένα άλλο τεστ ενδιαφερόντων είναι το Kuder (Kuder Vocational Preference Record). Οι κλίµακες 

ενδιαφερόντων (δέκα στον αριθµό) αφορούν υπαίθρια, µηχανικά, µαθηµατικά, επιστηµονικά, 

πειθούς, καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά, µουσικά, κοινωνικών υπηρεσιών, υπαλληλικά. Το άτοµο 

καλείται να απαντήσει στην ασχολία που του αρέσει πιο πολύ και αυτή που του αρέσει 

λιγότερο. Τα επαγγέλµατα έχουν καταταχθεί µε βάση τις κατηγορίες ενδιαφερόντων. Το τεστ 

Kuder θεωρείται υψηλής αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Πρόσφατη έκδοση του SVIB αποτελεί το 

Kuder Occupational Interest Survey-KOIS όπου τα ενδιαφέροντα του ατόµου συγκρίνονται 

µεταξύ τους όχι µε νόρµες κατηγοριών ατόµων. Το πλεονέκτηµα είναι ότι έχει ως µέτρο 

σύγκρισης το ίδιο το άτοµο και ως µειονέκτηµα ότι δεν είναι δυνατή η σύγκριση δύο 

διαφορετικών ατόµων εξαιτίας της ιδιότυπης βαθµολογίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται το 

Ευρετήριο Επαγγελµατικών Προτιµήσεων (Vocational Preference Inventory-VPI) (Holland 1965, 

νέα έκδοση 1985) και η Αυτοκατευθυνόµενη Έρευνα (Self-Directed Search-SDS) (Holland 1972, 
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νέα έκδοση 1985) του Holland. Το VPI περιέχει έξι κλίµακες που αντιστοιχούν στους έξι τύπους 

προσωπικότητας και πέντε επιπλέον κλίµακες, αυτοέλεγχος, αρρενωπότητα, κοινωνική θέση, 

ασυχνότητα, συµφωνία. Ο Super µελετώντας τη θεωρία του Holland διατύπωσε ένα 

µεθοδολογικό σφάλµα η προγνωστική µεταβλητή, δηλαδή η βαθµολογία στο VPI και το προς 

πρόβλεψη κριτήριο (µια επαγγελµατική προτίµηση που θα εκφραστεί σε κάποια µελλοντική 

στιγµή) αποτελούν στην ουσία το ίδιο πράγµα. Με άλλα λόγια οι προτιµήσεις χρησιµοποιήθηκαν 

για να προβλεφθούν οι προτιµήσεις και όχι οι πραγµατικές επαγγελµατικές επιλογές. Σε αρκετές 

έρευνες (µε το VPI ή µε το SDS) διαπιστώθηκε σύµπτωση προσωπικότητας και περιβάλλοντος. 

Η σύµπτωση αυτή ενέχει κάποια αδυναµία, µπορεί να ήταν αποτέλεσµα µεταγενέστερης 

προσαρµογής στο περιβάλλον ίσως και τυχαία. Το θέµα της σύµπτωσης ατόµου και 

περιβάλλοντος στη θεωρία του Holland εξακολουθεί να αποτελεί αντικείµενο διερεύνησης. Το 

SDS βαθµολογείται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο. Στοιχεία αµφισβήτησης στη χρήση του 

SDS είναι η διαφοροποίηση σε πολλά σηµεία ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες. Οι γυναίκες 

είναι καλλιτεχνικοί, κοινωνικοί, συµβατικοί τύποι ενώ οι άνδρες διοχετεύονται και στους έξι 

τύπους (Καντάς, 1991:σελ.16-19).        

 Τα τεστ προσωπικότητας αφορούν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου 

και εκφράζονται αντιρρήσεις κατά πόσο έχουν άµεση σχέση µε την επαγγελµατική 

συµβουλευτική. Οι δεκαέξι παράγοντες της προσωπικότητας (16PF) και το ερωτηµατολόγιο 

προσωπικότητας για το Γυµνάσιο/Λύκειο (HSPQ) συγκαταλέγονται στα τεστ προσωπικότητας 

προσδιορίζοντας επαγγελµατικά προφίλ προσωπικότητας. Τα τεστ αυτά βοηθούν το άτοµο να 

γνωρίσει τον εαυτό του. Το προσαρµοσµένο άτοµο είναι ικανό να προσαρµοστεί στις 

απαιτήσεις του ρόλου εκτός αν δεν είναι προσαρµοσµένο οπότε απαιτείται παρέµβαση και 

εκτίµηση της προσωπικότητας. Γενικά διατυπώνονται επιφυλάξεις για τη σχέση 

προσωπικότητας και επαγγελµατικής επίδοσης (Καντάς, 1991:σελ.184-188).    

 Η κριτική που αναπτύχθηκε και αποτέλεσε σηµείο αντιπαράθεσης αφορά τη συσχέτιση 

της επαγγελµατικής αξιολόγησης µε ψυχολογικά ή ψυχοκοινωνικά στοιχεία. Τα ψυχολογικά τεστ 

επιδιώκουν να εκτιµήσουν στοιχεία της προσωπικότητας µε εργαλεία εσωτερικής αξιολόγησης 

σε αντίθεση µε τα ψυχοκοινωνικά τεστ που αξιολογούν την ικανότητα του ατόµου να 

προσαρµοστεί στο περιβάλλον. Ο Glavin πρεσβεύει ότι τα εργαλεία αξιολόγησης επαγγέλµατος 

αφορούν ψυχοκοινωνικά τεστ που εκτιµούν τις ευρύτερες σχέσεις του ατόµου (Watson, 

2005:σελ.30). Πιο συγκεκριµένα θεωρεί ότι η τυπολογική θεωρία του Holland περισσότερο 

αποτελεί τεστ προσδιορισµού της προσωπικότητας του ατόµου παρά τεστ αξιολόγησης και 

επιλογής επαγγέλµατος. Από την µια πλευρά οι έρευνες των Sverko και Babarovic (2004) 
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επιδεικνύουν την εγκυρότητα της θεωρίας του Holland σε πολιτισµικά πλαίσια. Ο πολιτισµικός 

παράγοντας και η ηλικία φαίνεται να µην επηρεάζουν τα αποτελέσµατα. Από την άλλη πλευρά ο 

Watson διατείνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η θεωρία του Holland δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί και αυτές αφορούν άτοµα αφρικανικής καταγωγής (Watson, 2005:σελ.31). Ωστόσο 

τόσο ο Glavin (2004) όσο και ο Watson (2004) θεωρούν σηµαντικό στοιχείο την επαγγελµατική 

ωριµότητα (career maturity). Η επαγγελµατική ωριµότητα προσδιορίζεται ως την ετοιµότητα του 

ατόµου να προβεί σε αποφάσεις για την εκπαίδευση που θα λάβει και για το επάγγελµα που θα 

ασκήσει. Στους δυτικούς πολιτισµούς η επαγγελµατική ωριµότητα σχετίζεται µε την ανεξάρτητη 

σκέψη, την αυτάρκεια, τα επιτεύγµατα και γενικά εκείνα τα στοιχεία που συνιστούν την 

ιδιοσυγκρασία του ατόµου. Σε κολεκτιβιστικού τύπου πολιτισµούς η επαγγελµατική ωριµότητα 

αφορά στοιχεία αλληλεξάρτησης µε συλλογικούς στόχους και συλλογικές ανταµοιβές. Η 

διαφορετική αυτή θεώρηση έχει ως επακόλουθο την χαµηλή επίδοση επαγγελµατικής 

ωριµότητας. Τα εργαλεία επαγγελµατικής επιλογής  πρέπει να χορηγούνται από ειδικούς µε 

γνώσεις της κουλτούρας και των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής. Η επικράτηση 

των αµερικάνικων ψυχοµετρικών εργαλείων αποτελεί πρόκληση για την διεθνή κοινότητα 

(Watson, 2005:σελ.33).  

15.1.Το τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 Η προσέγγιση του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού υιοθετήθηκε στην 

Ελλάδα, αρκετά καθυστερηµένα σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες, τη δεκαετία του 1980. Το  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε µια προσπάθεια ενίσχυσης της εκπαιδευτικής πράξης προέβει στον 

εµπλουτισµό του θεσµού της Συµβουλευτικής και του Προσανατολισµού, προκειµένου να 

προσφέρει υποστήριξη στα νεαρά άτοµα που οφείλουν να προσαρµόζονται δυναµικά στα νέα 

δεδοµένα. Στο πλαίσιο του έργου ΄΄Επένδυση στον άνθρωπο: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και 

Εφαρµογή Σύγχρονων Εργαλείων ΣΕΠ και Υπηρεσιών Συµβουλευτικής΄΄ προσαρµόστηκε η 

έντυπη µορφή των ψυχοµετρικών εργαλείων για το ΣΕΠ σε ηλεκτρονική µορφή. Τα ψυχοµετρικά 

αυτά εργαλεία αποτελούν βοήθηµα στο έργο των στελεχών ΣΕΠ στα ΚΕΣΥΠ και των στελεχών 

των ΓΡΑΣΕΠ. Στο πλαίσιο αυτού του έργου (υποέργο 1) εντάσσονται τα παρακάτω ψυχοµετρικά 

εργαλεία: το Τεστ Ενδιαφερόντων (ΤΕΠΕ), το Τεστ Επαγγελµατικής Αυτεπάρκειας (ΤΕΠΑ), το 

Τεστ Αριθµητικών Ικανοτήτων (ΤΑΡΙ), το Τεστ Μηχανικών Ικανοτήτων (ΤΕΜΙ), το Τεστ Λήψης 

Αποφάσεων και το Τεστ Εργασιακών Αξιών (ΤΕΡΓΑ). Τα τεστ αυτά έχουν αναπτυχθεί σε έντυπη 

και ηλεκτρονική µορφή. Στόχος του έργου είναι η στήριξη των υπεύθυνων στα ΚΕΣΥΠ µε 

ψυχοπαιδαγωγικό υλικό για την υλοποίηση των στόχων του ΣΕΠ και η παροχή υπηρεσιών 

Συµβουλευτικής (Κοσµίδου-Handy, 2007 σελ:9). Για την πρόσθετη βοήθεια των συµβούλων 
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προβλέπεται η ανάπτυξη Πακέτου Συµβουλευτικής στο πλαίσιο υποέργου 2 το οποίο σχετίζεται 

µε πλήρως αυτοµατοποιηµένα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού και χρησιµοποιείται για 

παρεµβάσεις Συµβουλευτικής µετά τη χορήγηση οποιουδήποτε εργαλείου χρησιµοποιήσει ο 

σύµβουλος.      

 Στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού τα 

ψυχολογικά τεστ χρησιµοποιούνται µε στόχο τη διάγνωση των κλίσεων, ικανοτήτων, 

δυνατοτήτων ή ακόµη και των στάσεων ή πεποιθήσεων του ατόµου για να πάρει σωστές 

επαγγελµατικές αποφάσεις (Κοσµίδου-Handy, 2007 αναφορά στον Κάντας, 2002 σελ:11). Τα 

τεστ αυτά δεν προσδιορίζουν ένα διαγνωστικό µοντέλο αλλά ένα κριτικό αναπτυξιακό µοντέλο 

(Κοσµίδου-Handy, 2007 σελ:27). Οι επιµέρους στόχοι του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

αφορούν την αυτογνωσία, την πληροφόρηση, τη λήψη απόφασης και τη µετάβαση. Ο/Η 

σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού επιχειρεί να προσδιορίσει την επαγγελµατική 

πορεία ενός/µιας µαθητή/τριας µέσα από την αξιολόγηση των επαγγελµατικών του 

ενδιαφερόντων, των εργασιακών αξιών, των ικανοτήτων κ.λπ., όπως αυτά προκύπτουν από 

σταθµισµένα ψυχοµετρικά εργαλεία.          

 Το τεστ επαγγελµατικών ενδιαφερόντων θεωρητικά βασίζεται στο εξαγωνικό µοντέλο 

περιγραφής των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων του Holland. Το τεστ περιλαµβάνει έξι 

διαφορετικές κλίµακες που αντιστοιχούν σε έξι επαγγελµατικές κατηγορίες ενδιαφερόντων µε έξι 

αντίστοιχους επαγγελµατικούς τύπους.       

 Ο πρακτικός τύπος µε επίκεντρο της προσοχής τα αντικείµενα και ενδεικτικά 

επαγγέλµατα Μηχανικός-Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ξυλουργός, Οπτικός, Αυτοκινητιστής, 

Μάγειρας-Σεφ, Τεχνικός Ηλεκτρικών Εφαρµογών, Χρυσοχόος, ∆ύτης, Γεωργός, Οδοντοτεχνίτης, 

Υδραυλικός, Χτίστης, Τυπογράφος, Αρχιτέκτονας τοπίου, ∆ασονόµος, Ελαιοχρωµατιστής, 

Ζαχαροπλάστης, Μηχανικός Αυτοκινήτων, Οδηγός, Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, Ναυτικός, 

Ράφτης, Ηχολήπτης, Εργολάβος οικοδοµών, Κοµµωτής, Οδηγός Σιδηροδρόµων, Πλοηγός, 

Επιπλοποιός, Κάµεραµαν, Ταχυδρόµος, Πυροσβέστης κ.ά. Η κλίµακα αυτή αντιπροσωπεύεται 

από 10 ερωτήµατα.       

 Ο ερευνητικός τύπος µε επικέντρωση στις ιδέες και ενδεικτικά επαγγέλµατα Βιολόγος, 

Κοινωνιολόγος, Φυσικός, Μαθηµατικός, Ναυπηγός, Ανθρωπολόγος, Πολιτικός Μηχανικός, 

Χειρούργος, Μεταφραστής, Αρχαιολόγος, Πιλότος, Προγραµµατιστής Η/Υ, Φαρµακοποιός, 

Οικονοµολόγος, Χηµικός, Βοηθός Ιατρικών Επαγγελµάτων, Γεωπόνος, Αναλυτής Συστηµάτων 

Η/Υ, Τεχνολόγος Τροφίµων, Οδοντίατρος, Μικροβιολόγος, Πειραµατικός Ψυχολόγος, 

Αεροναυπηγός, Γεωγράφος, Ιχθυολόγος, Γενετιστής, Μετεωρολόγος, Οινολόγος, Τοπογράφος 
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κ.ά. Η κλίµακα αυτά αποτελείται από 8 ερωτήµατα.      

 Ο καλλιτεχνικός τύπος όπου το επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται σε ανθρώπους και 

ιδέες µε ενδεικτικά επαγγέλµατα Ζωγράφος, Γλύπτης, Μουσικός, Ηθοποιός, Αρχιτέκτονας, 

Σκηνογράφος, Σκηνοθέτης, Συγγραφέας, Τραγουδιστής, ∆ιακοσµητής, Σχεδιαστής Μόδας, 

Γραφίστας, ∆ιαφηµιστής, Στιχουργός, Χορευτής, Καθηγητής χορού, Καθηγητής καλλιτεχνικών, 

∆ιερµηνέας, Μοντέλο, Εκδότης/τρια, Κριτικός, Φωτογράφος κ.ά. Η κλίµακα αυτά 

αντιπροσωπεύεται από 9 ερωτήµατα.       

 Ο κοινωνικός τύπος έχει στο κέντρο της προσοχής τον άνθρωπο µε ενδεικτικά 

επαγγέλµατα Εκπαιδευτικός, Ιατρός, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Ξεναγός, 

Πυροσβέστης, Νοσηλευτής, Αεροσυνοδός, ∆ιαιτολόγος, Εργοθεραπευτής, ∆ηµοσιογράφος, 

Αστυνόµος, Εκπαιδευτής, Νηπιαγωγός, Παιδίατρος, Κοµµωτής, Λογοθεραπευτής/τρια, 

Κοινωνιολόγος, Σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Ιερέας, Υπεύθυνος Πρόσληψης 

Προσωπικού κ.ά. Η κλίµακα αυτή αποτελείται από 9 ερωτήµατα.     

 Ο επιχειρηµατικός τύπος µε επικέντρωση σε ανθρώπους και δεδοµένα σχετίζεται µε 

επαγγέλµατα όπως Ασφαλιστής, Πωλητής, Στέλεχος Οργανισµού, Βιοτέχνης, Έµπορος, 

Οικονοµολόγος, Ταξιδιωτικός Πράκτορας, Εργολάβος, Ναυλωτής, Χρηµατιστής, Μάνατζερ, 

Κτηµατοµεσίτης, Ελεγκτής, Τραπεζικός, ∆ιευθυντής Επιχειρήσεων, ∆ιευθυντής Πωλήσεων, 

Εκπρόσωπος Πωλήσεων, Εµποροβιοτέχνης, Οικονοµικός Αναλυτής, ∆ικηγόρος, Πολιτικός, 

Ιδιωτικός Ντέντεκτιβ, Υπεύθυνος ∆ιαφήµισης, Έµπορος κ.ά. Η κλίµακα αυτά αποτελείται από 8 

ερωτήµατα.       

 Ο οργανωτικός/∆ιοκητικός τύπος επικεντρώνεται στη σκέψη και στα δεδοµένα. Τα 

ενδεικτικά επαγγέλµατα γι αυτό τον τύπο προσωπικότητας είναι Λογιστής, Βιβλιοθηκονόµος, 

Γραµµατέας, Ταχυδρόµος, Ρεσεψιονίστ, Υπαξιωµατικός, Υπάλληλος γραφείου, Σερβιτόρος, 

Εφοριακός, Τελωνειακός, Μετρητής, Σοφέρ, ∆ακτυλογράφος, Αρχειοθέτης, Τηλεφωνητής, 

Ταµίας, Οικονοµικός Αναλυτής, Λογιστής, Τραπεζικός Υπάλληλος, Επόπτης, ∆ικαστικός 

Υπάλληλος κ.ά. Η κλίµακα αυτή αντιπροσωπεύεται από 9 ερωτήµατα (Κοσµίδου-Handy, 2007 

σελ:47-52).      

 Η χορήγηση του τεστ αφορά µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες ατόµων ηλικίας 15 µε 18 ετών. 

Το τεστ αποτελείται από 53 προτάσεις που αφορούν εργασιακές δραστηριότητες που 

σχεδιάστηκαν σύµφωνα µε τους έξι τύπους προσωπικότητας (βλέπε παράρτηµα Α). Ο χρόνος 

χορήγησης κυµαίνεται σε 25 µε 30 λεπτά. Ο πραγµατικός χρόνος που απαιτείται διαφέρει από 

άτοµο σε άτοµο ανάλογα µε την ηλικία, την αναγνωστική ικανότητα, την οικειότητα του 

υπεύθυνου χορήγησης του τεστ (Κοσµίδου-Handy, 2007 σελ:52). Για τη συµπλήρωση του τεστ 
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δίνονται σαφείς οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης του τεστ επαγγελµατικών ενδιαφερόντων. Οι 

οδηγίες αφορούν τον τρόπο συµπλήρωσης, το περιβάλλον χορήγησης (φωτισµός, χώρος), την 

απουσία σωστών ή λανθασµένων απαντήσεων κ.α. που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του τεστ 

(Κοσµίδου-Handy, 2007 σελ:53). Το Τεστ επαγγελµατικών ενδιαφερόντων µπορεί να χορηγηθεί 

σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή. Στην έντυπη µορφή µαζί µε τις ερωτήσεις χορηγείται και 

ειδικό απαντητικό φύλλο. Στην ηλεκτρονική χορήγηση γίνεται καταχώρηση των ατοµικών 

στοιχείων του µαθητή/τριας. Ενδεικτικό κοµµάτι του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος χορήγησης του 

τεστ βρίσκεται στο παράρτηµα Α (Κοσµίδου-Handy, 2007 σελ:56).     

 Στην έντυπη χορήγηση του τεστ ο υπολογισµός της βαθµολογίας µπορεί να γίνει µε το 

χέρι σύµφωνα µε τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης ενώ στην ηλεκτρονική 

χορήγηση η διαδικασία είναι αυτοµατοποιηµένη και τα αποτελέσµατα προκύπτουν άµεσα 

(Κοσµίδου-Handy, 2007 σελ:56). Μετά τη διαδικασία βαθµολόγησης προκύπτουν οι τρείς τύποι 

προσωπικότητας µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία που αντιπροσωπεύουν τον τύπο 

προσωπικότητας του ατόµου. Οι τρείς αυτοί κώδικες αποδίδονται σχηµατικά µε µορφή 

έγχρωµου τριγώνου και τα αποτελέσµατα προβάλλονται συγκεντρωτικά σε ραβδόγραµµα (βλέπε 

παράρτηµα Α). Στο επάνω µέρος κάθε ραβδογράµµατος εµφανίζεται το ποσοστό που παίρνει 

κάθε µαθητής/τρια σε κάθε τύπο προσωπικότητας και στη συνέχεια παρουσιάζεται η επίδοση 

σε κάθε κλίµακα επαγγελµάτων σε σχέση µε τη γενική κατάταξη. Τα όρια µεταξύ χαµηλής, 

µέτριας και υψηλής βαθµολογίας έχουν προκύψει µε την στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων 

από το δείγµα στάθµισης του Τεστ Επαγγελµατικών Ενδιαφερόντων. Τα αποτελέσµατα µε την 

υψηλή και µέτρια βαθµολογία σε σχέση µε τη γενική κατάταξη παρουσιάζονται αναλυτικά µε τον 

ορισµό, τα χαρακτηριστικά και τα επαγγέλµατα που περιλαµβάνει κάθε επαγγελµατική 

κατηγορία (Κοσµίδου-Handy, 2007 σελ:59).       

 Η υπάρχουσα έκδοση του τεστ επαγγελµατικών ενδιαφερόντων αποτελεί αναθεωρηµένο 

προϊόν µιας µακρόχρονης ερευνητικής προσπάθειας. Το αρχικό τεστ είχε κατασκευαστεί από 

ειδικούς ερευνητές σύµφωνα µε τη θεωρία του Holland και περιελάµβανε 60 ερωτήσεις (10 

ερωτήσεις για κάθε επαγγελµατική κατηγορία). Τα ερωτήµατα επαναδιατυπώθηκαν και 

τροποποιήθηκαν ως προς το περιεχόµενό τους καθώς εκφράστηκαν παράπονα ελλιπούς 

κατανόησης (Κοσµίδου-Handy, 2007 σελ:61).       

 Η αξιολόγηση του ΤΕΠΕ υλοποιήθηκε µε την χορήγησή του σε µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου 

από όλη την ελληνική επικράτεια. Η αξιοπιστία του τεστ ελέγχθηκε µε τη χρήση του δείκτη 

αξιοπιστίας επαναληπτικών µετρήσεων (test-retest) για το συνολικό τεστ και µε το δείκτη 

εσωτερικής συνοχής Cronbach alpha (1951) για καθεµία από τις έξι κλίµακες. Για την 
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αξιολόγηση της αξιοπιστίας το ΤΕΠΕ χορηγήθηκε σε µια οµάδα µαθητών/τριών (Ν= 221) δύο 

φορές, µε απόσταση τεσσάρων περίπου εβδοµάδων ανάµεσα στις δύο χορηγήσεις, την πρώτη 

σε ηλεκτρονική και τη δεύτερη σε έντυπη µορφή. Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια του δείκτη 

συσχέτισης Pearson r υπολογίστηκε η συσχέτιση που είχαν οι επιδόσεις του κάθε ατόµου στις 

δύο αυτές χορηγήσεις. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι όλες οι κλίµακες του ΤΕΠΕ είχαν 

αποδεικτές τιµές (>0.70), στοιχείο που υποδηλώνει ότι το ΤΕΠΕ είναι ένα εργαλείο που µετρά µε 

αξιοπιστία τις έννοιες που αξιολογεί. Πιο συγκεκριµένα, οι δείκτες αξιοπιστίας επαναληπτικών 

µετρήσεων για καθεµία κλίµακα ξεχωριστά ήταν: Πρακτικά Επαγγέλµατα: .91, ∆ιερευνητικά 

Επαγγέλµατα: .81, Καλλιτεχνικά Επαγγέλµατα: .86, Κοινωνικά Επαγγέλµατα: .76, 

Επιχειρηµατικά Επαγγέλµατα: .78, και Επαγγέλµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης: .72 (Κοσµίδου-

Handy, 2007 σελ:65).  Για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής του ΤΕΠΕ, 

χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης alpha (Cronbach, 1951) για καθεµία από τις έξι (6) κλίµακες που 

περιλαµβάνει το ΤΕΠΕ. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι όλες οι κλίµακες είχαν αποδεκτούς 

συντελεστές εσωτερικής συνοχής (> 0.70), αφού ο δείκτης κυµάνθηκε από .79 έως .89. Πιο 

συγκεκριµένα, ο δείκτης alpha για κάθε κλίµακα ήταν: Πρακτικά Επαγγέλµατα: .91, ∆ιερευνητικά 

Επαγγέλµατα: .86, Καλλιτεχνικά Επαγγέλµατα: .84, Κοινωνικά Επαγγέλµατα: .81, 

Επιχειρηµατικά Επαγγέλµατα: .84, και Επαγγέλµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης: .83 (Κοσµίδου-

Handy, 2007 σελ:65-66).         

 Για να µετρηθεί η εγκυρότητα του τεστ µελετήθηκε η επιβεβαιωτική παραγοντική δοµή 

του τεστ (confirmatory factor analysis). Η διαδικασία αυτή στηρίζεται στο συσχετισµό µε τα 

δεδοµένα από την πιλοτική έρευνα του ΤΕΠΕ. Στην ουσία θα διαπιστωθεί εάν επιβεβαιώνεται το 

θεωρητικό µοντέλο που προέκυψε από την πιλοτική έρευνα. Για να διερευνηθεί κατά πόσο το 

προτεινόµενο θεωρητικό µοντέλο επιβεβαιώνεται από τα δεδοµένα, υπολογίστηκαν διάφοροι 

δείκτες προσαρµογής (fit indices). Σύµφωνα µε τον Griffin (2005) θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 

τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικοί δείκτες, καθώς είναι δυνατό µε µεµονωµένους δείκτες να 

διαπιστωθεί εάν κάποιο µοντέλο επιβεβαιώνεται από τα δεδοµένα ή όχι. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν πέντε διαφορετικοί δείκτες προσαρµογής: α) το πηλίκο χ2/βαθµοί 

ελευθερίας και ο Goodness-of-Fit Index-GFI (Κοσµίδου-Handy, 2007 αναφορά στον Jöreskog & 

Sörbon, 1993: σελ.66-67), οι οποίοι µπορούν να θεωρηθούν και ως απόλυτοι δείκτες 

προσαρµογής, β) ο Comparative Fit Index-CFI (Κοσµίδου-Handy, 2007 αναφορά στον Bentler, 

1990: σελ.66-67) και ο Tucker-Lewis index-TLI (Κοσµίδου-Handy, 2007 αναφορά στον Tucker & 

Lewis, 1973: σελ.66-67), οι οποίοι µπορούν να χαρακτηριστούν ως αυξητικοί ή συγκριτικοί 

δείκτες προσαρµογής και γ) ο Root Mean Square Error of Approximation index-RMSEA 
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(Κοσµίδου-Handy, 2007 αναφορά στον Steiger, 1990: σελ.66-67). Πιο συγκεκριµένα, οι δείκτες 

βρέθηκαν χ2 237 (N = 400) = 672,18, χ2/df = 2,84, CFI = 0.92, TLI = 0.90, GFI = 0.87, RMSEA = 

0.06. Μια τιµή µικρότερη από το 3,0 για το δείκτη χ2/βαθµοί ελευθερίας και µια τιµή πάνω από 

0,90 για τους δείκτες GFI, CFI, TLI υποδηλώνουν ένα µοντέλο µε καλή προσαρµογή στα 

δεδοµένα. Για το δείκτη RMSEA τιµές µικρότερες από 0,05 υποδηλώνουν καλή προσαρµογή, 

ενώ τιµές µέχρι και 0.08, είναι αποδεκτές, καθώς υποδηλώνουν ικανοποιητική προσαρµογή. Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης επιδεικνύουν ότι οι δείκτες προσαρµογής κυµαίνονται µέσα στα 

αποδεκτά όρια. Ακόµη και ο δείκτης GFI, ο οποίος εµφανίζεται ελαφρά χαµηλότερος από την 

κρίσιµη τιµή 0.90, είναι στα αποδεκτά όρια (Κοσµίδου-Handy, 2007 αναφορά στον Bryne, 

2000:σελ.66-67). Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι το µοντέλο των έξι 

παραγόντων, το οποίο αντικατοπτρίζει τη δοµή της αναθεωρηµένης έκδοσης του ΤΕΠΕ, έτσι 

όπως αυτή προέκυψε από την πιλοτική έρευνα, επιβεβαιώνεται από τα δεδοµένα και 

τεκµηριώνεται ως ένα έγκυρο µοντέλο αξιολόγησης επαγγελµατικών ενδιαφερόντων (Κοσµίδου-

Handy, 2007:σελ.67).       

 Για να αξιολογηθεί το κατά πόσο το ΤΕΠΕ µετρά πράγµατι επαγγελµατικά ενδιαφέροντα 

θα πρέπει να συσχετιστούν οι κλίµακές του µε ένα αντίστοιχο εργαλείο, το οποίο να µετρά και 

αυτό τις ίδιες έννοιες και να έχει αποδειχθεί από προηγούµενες έρευνες ότι είναι έγκυρο και 

αξιόπιστο. Με αυτόν τον τρόπο θα  τεκµηριώνεται ότι το ΤΕΠΕ έχει συγχρονική εγκυρότητα. Για 

το σκοπό αυτό, χορηγήθηκε σε µια οµάδα ατόµων (Ν = 255) τόσο το ΤΕΠΕ όσο και ένα ακόµη 

ερωτηµατολόγιο ενδιαφερόντων το Ερωτηµατολόγιο Αυτο-κατευθυνόµενης ∆ιερεύνησης 

Επαγγελµατικών Ενδιαφερόντων του Holland (Self Directed Search). Στον Πίνακα 4 που 

ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τη συγκεκριµένη έρευνα. 

Πίνακας 4. ∆είκτης συσχέτισης ανάµεσα στις κλίµακες του ΤΕΠΕ και στο  Ερωτηµατολόγιο Αυτό-Κατευθυνόµενης 

Έρευνας. ** p <0.001 

Από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα, διαπιστώθηκε ότι το ΤΕΠΕ 

είναι ένα εργαλείο που πραγµατικά µετρά επαγγελµατικά ενδιαφέροντα, καθώς σχεδόν όλες οι 
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κλίµακες παρουσιάζουν µέτρια προς υψηλή συσχέτιση µε τις αντίστοιχες υποκλίµακες του 

Ερωτηµατολογίου Αυτο-Κατευθυνόµενης Έρευνας του Holland. Μόνο µία κλίµακα («Οργανωτικά 

– ∆ιοικητικά» Επαγγέλµατα) δεν παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση µε την αντίστοιχη κλίµακα του 

τεστ του Holland, υποδηλώνοντας ότι περιλαµβάνει διαφορετικές επαγγελµατικές δραστηριότητες 

από αυτές που περιλαµβάνονται στο ερωτηµατολόγιο του Holland. Το όνοµα που χρησιµοποιεί ο 

Holland για την αντίστοιχη κλίµακα είναι «Conventional», και περιλαµβάνει περισσότερο 

επαγγέλµατα που έχουν να κάνουν µε αρχειοθέτηση και οργάνωση γραφείου και λιγότερο µε 

διοίκηση. Οι δείκτες συσχέτισης ανάµεσα στις κλίµακες του ΤΕΠΕ και του Ερωτηµατολογίου 

Αυτο-Κατευθυνόµενης Έρευνας Επαγγελµατικών Ενδιαφερόντων κυµαίνονται από .37 έως .77 

και είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p<0.001 (Κοσµίδου-Handy, 2007:σελ.66-68). Για 

περαιτέρω τεκµηρίωση της εγκυρότητας του ΤΕΠΕ αξιολογήθηκε η ύπαρξη συγκλίνουσας 

εγκυρότητας. Για το σκοπό αυτό µαζί µε το ΤΕΠΕ χορηγήθηκε το Τεστ Επαγγελµατικής 

Αυτεπάρκειας. Τα αποτελέσµατα για κάθε κλίµακα ανάµεσα στο ΤΕΠΕ και το ΤΕΠΑ επέδειξαν 

µέτρια προς υψηλή συσχέτιση κάτι που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα. Βασικός παράγοντας για 

τη στάθµιση ενός τεστ αποτελεί η δειγµατοληψία, και συγκεκριµένα το µέγεθος του δείγµατος και 

η αντιπροσωπευτικότητά του. Στο πλαίσιο αυτό, στην τελική φάση της στάθµισης του Τεστ 

Επαγγελµατικών Ενδιαφερόντων χρησιµοποιήθηκε δείγµα 1782 µαθητών/τριών της Γ’ 

Γυµνασίου σχολείων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Οι µαθητές/τριες συµπλήρωσαν το 

τεστ σε 65 ΚΕΣΥΠ. Για το ΤΕΠΕ δεν κατασκευάστηκαν νόρµες αφού η αξιολόγηση 

πραγµατοποιείται µε διαφορετικό τρόπο (κωδικοί τριών γραµµάτων) και όχι µε το συµβατικό 

σύστηµα νορµών (Κοσµίδου-Handy, 2007:σελ.69).     

15.2.Το Τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού Career Gate Test .  

 Το Career Gate Test είναι τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού που εκτιµά την 

προσωπικότητα, τις προτιµήσεις, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του ατόµου. Η εκτίµηση αυτή 

επιτρέπει την παροχή υποθέσεων για τις σπουδές ή τα επαγγέλµατα που θεωρούνται κατάλληλα 

για το άτοµο. Στην περίπτωση των σπουδών πρόκειται τόσο για ανώτερη, ανώτατη, 

µεταπτυχιακή εκπαίδευση όσο και για µέση, επαγγελµατική εκπαίδευση.   

 Οι συνολικές ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει ο ενδιαφερόµενος ανέρχονται στις 

357. Πιο συγκεκριµένα, οι 315 ερωτήσεις σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις του 

ατόµου. Οι ερωτήσεις δεν αποτελούν ερωτήσεις γνώσεων αλλά προτιµήσεων και 

ενδιαφερόντων. Οι απαντήσεις προσδιορίζονται από ένα ναι ή όχι. Το ναι στην περίπτωση που 

το ενδιαφέρον είναι µεγάλο και όχι στην περίπτωση που το ενδιαφέρον είναι µέτριου ή 

µηδενικού βαθµού. Οι υπόλοιπες 42 ερωτήσεις αφορούν διάφορες καταστάσεις και ο 
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ενδιαφερόµενος απάντα αν οι καταστάσεις αυτές τον αντιπροσωπεύουν ή όχι (βλέπε παράρτηµα 

Β). Το Career Gate Test  διαρκεί τριάντα µε σαράντα  πέντε λεπτά 18. Μετά το πέρας του τεστ 

επαγγελµατικού προσανατολισµού εκδίδεται εξατοµικευµένη έκθεση για τον ενδιαφερόµενο µε 

βάση τις απαντήσεις του. Η διεργασία των απαντήσεων που έδωσε ο ενδιαφερόµενος γίνεται µε 

ορισµένο λογισµικό αυτοµατοποιηµένο. Η έκθεση συνολικά αποτελείται από 50 µε 60 σελίδες 

και ταυτόχρονα παρέχονται σχετικοί πίνακες και ιστογράµµατα (Katsanevas, 2008:σελ.427). 

 Πιο συγκεκριµένα, στο εξώφυλλο της έκθεσης αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του 

ενδιαφερόµενου (όνοµα, τόπος, χρόνος χορήγησης, βαθµολογία σχολείου) καθώς και το όνοµα 

του χορηγού (βλέπε παράρτηµα Β). Στην έκθεση αρχικά παρουσιάζεται η διασπορά της 

προσωπικότητας του ενδιαφερόµενου σε ιστόγραµµα σύµφωνα µε τις απαντήσεις του χρήστη 

και τους έξι τύπους προσωπικότητας του Holland για τους οποίους ακολουθεί συνοπτική 

περιγραφή. Στη συνέχεια, προσδιορίζονται οι βαθµοί αυτοεικόνας και αποφασιστικότητας µε το 

απαραίτητο ιστόγραµµα και τη σχετική ως προς αυτό ερµηνεία. Οι κλίµακες της αυτοεικόνας και 

της αποφασιστικότητας αποτελούν ειδικούς παράγοντες προσωπικότητας. Πολύ υψηλή ή πολύ 

χαµηλή κλίµακα αυτοεικόνας αποτελεί αρνητική κατάσταση. Η ορθολογική συµπεριφορά 

θεωρείται αυτή που βρίσκεται στο µέσο και λίγο προς τα επάνω της κλίµακας. Ο υψηλός δείκτης 

αποφασιστικότητας αποτελεί ένδειξη ηγετικών ικανοτήτων γεγονός που αποτελεί θετικό στοιχείο 

(παράρτηµα Β).           

 Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η διασπορά των παραγόντων της προσωπικότητας  µε 

βάση την ταξινόµηση Κ.17 (Katsanevas, 2008:σελ.428-429). Η διασπορά στις 17 οµάδες 

επαγγελµάτων παρουσιάζεται µε ιστόγραµµα και έπειτα σε πίνακα µε φθίνουσα σειρά (βλέπε 

παράρτηµα Β). Αναλυτικά παρατίθεται η περιγραφή των 17 αυτών επαγγελµάτων.                 

 Οι 17 επαγγελµατικές κατηγορίες ταξινόµησης  αφορούν:                                 

1)την γεωργία, κτηνοτροφία ,αλιεία                    

2)τιςκατασκευές,µηχανολογία,σιδηρουργία                                                                             

3)τηνχηµεία,ενέργεια,φάρµακα,τρόφιµα,ποτά                                                             

4)πληροφορική, τηλεπικοινωνίες (Λογισµικό/ Υλισµικό)                         

5)οικονοµία, διοίκηση, τράπεζες, ασφάλειες              

6)δηµόσιες σχέσεις, εµπόριο                             

7)νοµικά                             

8)µεταφορές, ναυτιλία                               

9)τουρισµός                               

                                                           
18 https://www.careergatetest.com/images/stories/CGTPresentationel.pdf 
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10)αθλητισµός, φύλαξη                                                                                                                

11)Ενηµέρωση και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας                     

12) Καλές, Εφαρµοσµένες Τέχνες                   

13) Υγεία, Πρόνοια           

14)Εκπαίδευση,Θεωρητικέςεπιστήµες(παιδαγωγικά/ιστορία/διεθνολογία)                                                                                            

15) Φυσικοµαθηµατικές επιστήµες                  

16) Στρατιωτικά, Αστυνοµικά επαγγέλµατα                

17) Εκκλησιαστικά.          

 Βάση του τεστ αποτελεί η κατηγοριοποίηση των επαγγελµάτων σε 17 οµάδες και 

υποοµάδες (ταξινόµηση Κ. 17)19. Η ανάλυση των εκάστοτε κατηγοριών µε τα συναφή ως προς 

αυτά επαγγέλµατα και τις αντίστοιχες δεξιότητες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 5 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 https://www.careergatetest.com/images/stories/EllinikoFULLVersion.pdf 
20https://www.careergatetest.com/images/stories/CGTPresentationel.pdf 



Δυσλεξία & Επαγγελματικός προσανατολισμός                                                 Παυλίδου Μαρία

   

86 
 

επαγγελµατικές 

κατηγορίες 

επαγγέλµατα για Α.Ε. επαγγέλµατα για Ε.Ε.  ∆εξιότητες  

1)γεωργία, 

κτηνοτροφία 

αλιεία 

γεωπόνος, δασολόγος, 

γεωλόγος, ιχθυολόγος 

περιβαλλοντολόγος,  

τεχνίτης καλλιεργειών, 

δασοφύλακας, ψαράς, 

λατόµος, πτηνοτρόφος  

 αγάπη για φυσικό 

περιβάλλον, 

χειρωνακτική εργασία 

 

2)κατασκευές, 

µηχανολογία, 

σιδηρουργία 

πολιτικός µηχανικός, 

αρχιτέκτονας µηχανικός, 

τοπογράφος, ναυπηγός,  

τεχνικός έργων, 

µηχανικός, τεχνίτης, 

ηλεκτ/λόγος,υδρ/λικός,  

 άτοµα µε πρακτικές, 

τεχνικές δεξιότητες, σε 

υπαίθριους χώρους   

 

3)χηµεία, 

τρόφιµα, 

φαρµακοποιός, βιολόγος, 

τεχνολόγος τροφίµων,  

τεχνίτης πετρελαίου, 

οινολόγος-οινοποιός 

 ερευνητική και 

δηµιουργική σκέψη,  

 

4)πληροφορική, 

τηλεπικοινωνίες 

  προγραµµατιστής, 

τηλεπικοινωνιών, 

λογισµικού, πολυµέσων,  

τεχνικός  δεδοµένων και 

δικτύων, κινητής 

τηλεφωνίας, Η/Υ,  

 συνεχή ενασχόληση µε 

Η/Υ, γνώση 

πληροφορική/αγγλικής 

 

5)οικονοµία, 

τράπεζες, 

ασφάλειες 

6)δηµόσιες 

σχέσεις, εµπόριο 

                   

7)νοµικά   

                

8)µεταφορές, 

ναυτιλία 

          

οικονοµολόγος, τραπεζικός 

φοροτεχνικός-λογιστής,  

στέλεχος  

οικονοµολόγος πωλήσεων 

στέλεχος δηµοσίων 

σχέσεων, πωλητής 

δικηγόροι, δικαστές, 

νοµικός σύµβουλος 

πιλότος,  πλοίαρχος, 

µηχανικός ναυτικού 

 

 

αποθηκάριος, βοηθός 

λογιστή, ταµίας, ειδικός 

στατιστικών, 

έµπορος, πωλητής, 

ειδικός διαφήµισης, 

περιοδεύων πωλητής 

υποθηκοφύλακας, 

δικαστικός επιµελητής 

οδηγός µέσων, 

ιπτάµενος φροντιστής,  

 

 µεθοδική σκέψη, 

αποφασιστικότητα,    µε 

επιµονή 

εξωστρεφής, 

κοινωνικός, ευχέρεια 

επικοινωνίας 

κριτική, αναλυτική 

σκέψη, πειθώ 

πρακτικές ικανότητες, 

ισχυρά ανακλαστικά,  
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Πίνακας 5. Ταξινόµηση Κ.17. για τα δύο επίπεδα εκπαίδευσης Α.Ε. (Ανώτερη-Ανώτατη εκπαίδευση) και Ε.Ε. 

(Επαγγελµατικά Εκπαίδευση) µε τις απαιτούµενες δεξιότητες.  

Στη συνέχεια η έκθεση παρέχει σε ιστόγραµµα τη διασπορά της προσωπικότητας στις 

έξι επικρατέστερες οµάδες-υποοµάδες επαγγελµάτων µε την υψηλότερη βαθµολογία. Οι οµάδες 

αυτές αποτελούν τη βάση για την ανάλυση των επαγγελµατικών κλίσεων µε στόχο να 

επαγγελµατικές 

κατηγορίες 

επαγγέλµατα για Α.Ε. επαγγέλµατα  για Ε.Ε. ∆εξιότητες 

9)τουρισµός                                 

                                                                                                                             

10)αθλητισµός, 

φύλαξη 

στέλεχος τουριστικών 

ξεναγός, πράκτορας 

γυµναστής-εκπαιδευτικός, 

προπονητής, διευθυντής 

ασφάλειας 

µάγειρας,  σερβιτόρος, 

ξενοδοχοϋπάλληλος,  

βοηθός προπονητή, 

φύλακας ασφαλείας,  

συνοδός ταξιδιών 

επικοινωνιακός, 

κοινωνικός 

φυσική κατάσταση, 

διοικητικέ-οργανωτικές 

δεξιότητες,αθλητικός 

11)ενηµέρωση και 

Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας 

δηµοσιογράφος,  επιµελητής 

εκδόσεων, παραγωγός 

τηλεόρασης   

ηχολήπτης, µακιγιέρ 

εικονολήπτης, µοντέρ, 

παραγωγός µουσικής,  

επικοινωνιακός, 

δηµιουργικότητα, 

προσαρµοστικότητα, 

12)Καλές Τέχνες 

                  

13)Υγεία, Πρόνοια     

                                                    

14)εκπαίδευση, 

θεωρητικές επι/µες 

                                                                                                

15)φυσικ/µαθηµκές 

επι/µες 

16) στρατιωτικά, 

αστυνοµικά          

17) εκκλησιαστικά 

 

σκηνοθέτης, ζωγράφος, , 

χορευτής, γκαλερίστας,   

γιατρός, οδοντίατρος,  

ψυχολόγος, κοινωνικός 

λειτουργός, διαιτολόγος 

α) παιδαγωγικά, φιλολογία 

β) ιστορία, αρχαιολογία, γ) 

κοινωνιολογία, διεθνολογία 

φυσικοµαθηµατικός,  

στατιστικολόγος 

αξιωµατικός, αστυνόµος, 

αρχιφύλακας, αστυφύλακας  

θεολόγος,  εκκλησιαστικός 

λειτουργός, ιερέας  

φωτογράφος,    

ξυλογλύπτης,                                       

βοηθό µικροβιολογικού 

οδοντοτεχνίτης, ειδικός 

φροντίδας ΑΜΕΑ, 

παιδονόµος, συνοδός 

φύλακας, συντηρητής, 

υπάλληλος πρεσβείας 

βοηθός στατιστικών 

ερευνών 

ειδικών δυνάµεων, 

λιµενοφύλακας                                                          

νεωκόρος, ψάλτης, 

επιµελητής εκκλησιών                                

καλλιτεχνική φύση, 

ευρηµατικότητα,   

κοινωνική αλληλεγγύη, 

αναλυτική, ερευνητική 

και δηµιουργική σκέψη 

συγκροτηµένη σκέψη, 

κατανόηση,ερευνητική, 

κριτική σκέψη 

θετική σκέψη, 

αριθµητικές ικανότητες 

οργανωτικός,          τάξη 

και πειθαρχία                           

πίστη, αφοσίωση στο 

Θεό, ήπιο χαρακτήρα,  
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εντοπιστούν τα κατάλληλα επαγγέλµατα. Ειδικότερα, σε αναλυτικούς πίνακες παρουσιάζονται 

33 επαγγέλµατα προσιτά στον ενδιαφερόµενο που αντιστοιχούν µε σπουδές ανώτερης, 

ανώτατης εκπαίδευσης (Α.Ε.) και 20 επαγγέλµατα που αφορούν σπουδές επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης (Ε.Ε.). Με τον τρόπο αυτό προτείνονται τα επαγγέλµατα που ταιριάζουν στον 

ενδιαφερόµενο τόσο σε ανώτερη, ανώτατη εκπαίδευση όσο και σε  επαγγελµατική εκπαίδευση. 

Επιπρόσθετα, παρέχονται οι προοπτικές των επαγγελµάτων στη αγορά εργασίας σε ελληνικό 

και διεθνές επίπεδο και παράλληλα οι διέξοδοι σε άλλες ειδικότητες. Οι διέξοδοι σε άλλα 

επαγγέλµατα σηµατοδοτούνται µε ∆∆∆= επάγγελµα µε ευρύτερες επαγγελµατικές διεξόδους, µε 

∆∆= επάγγελµα µε ικανοποιητικές επαγγελµατικές διεξόδους και µε ∆=επάγγελµα µε 

περιορισµένες επαγγελµατικές διεξόδους. Οι προοπτικές των επαγγελµάτων προσδιορίζονται µε 

***ως πολύ θετικές προοπτικές, µε **ως θετικές προοπτικές και µε * ως περιορισµένες 

προοπτικές (Katsanevas, 2008:σελ.434).       

 Η αξιοπιστία του τεστ µελετήθηκε εντατικά και βρέθηκε ότι ο συντελεστής αξιοπιστίας 

για τη διασπορά προσωπικότητας στους έξι τύπους του Holland είναι 0.91. Παράλληλα, ο 

συντελεστής αξιοπιστίας για τη διασπορά προσωπικότητας και επαγγελµατικών κλίσεων 

κυµαίνεται στο 0,9221. Η εγκυρότητά του έχει ελεγχθεί από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων 

πολλών τεστ µε ελεγµένες και διαγνωσµένες καταστάσεις περιπτώσεων. Η στάθµισή του έχει 

πραγµατοποιηθεί σε δείγµα 10.500 νέων ηλικίας 15 µε 18 ετών από την Ελλάδα και την Κύπρο 

και έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα στη φάση του σχεδιασµού του. Το τεστ χορηγήθηκε σε µαζικό 

πληθυσµό και διαπιστώθηκαν θετικές αναφορές (Καβρουλάκη, 2007:σελ.264-265). Σηµαντικό 

στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη ελέγχου ειλικρίνειας των απαντήσεων µέσα από 

επαναλαµβανόµενες ερωτήσεις µε διαφορετική διατύπωση που λειτουργούν ως δικλείδες 

ασφαλείας για το αποτέλεσµα. Ο βαθµός της ειλικρίνειας είναι καίριος και ειδικά 

προσαρµοσµένος  µέσα στο πρόγραµµα. Εάν ο χρήστης δεν είναι συνεπής και ειλικρινής το 

λογισµικό του συστήµατος δεν εκδίδει αποτελέσµατα και καλεί τον ενδιαφερόµενο να ξαναπάρει 

το τεστ. Σε περίπτωση που ο βαθµός αυτός είναι κάτω από 75% τότε δεν προβλέπεται 

προσωπική έκθεση για το άτοµο22 (βλέπε παράρτηµα).     

 Το τεστ βασίζεται στην ταξινόµηση Κ.17 που στηρίζεται σε οικονοµικά, ψυχοµετρικά και 

εκπαιδευτικά δεδοµένα. Ο καθηγητής Θεόδωρος Κατσανέβας ηγείται της επιστηµονικής οµάδας 

που αποτελείται από οικονοµολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους της εργασίας, σύµβουλους 

σταδιοδροµίας, εκπαιδευτικούς και πληροφορικούς επιστήµονες 23.   

                                                           
21 https://www.careergatetest.com/content/view/176/171/lang,el/ 
22 https://www.careergatetest.com/content/view/176/171/lang,el/ 
23 https://www.careergatetest.com/content/view/152/152/lang,el/ 



Δυσλεξία & Επαγγελματικός προσανατολισμός                                                 Παυλίδου Μαρία

   

89 
 

 Τα βασικά κριτήρια στην επιλογή επαγγέλµατος αφορούν α) την αυτογνωσία, τα 

ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις προτιµήσεις, την ικανοποιητική ταύτιση κάθε προσωπικότητας µε 

σπουδές, επαγγέλµατα β) τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τις αξίες, τους στόχους, τις 

φιλοδοξίες γ) τις προοπτικές στην αγορά εργασίας και δ) οικογενειακά δεδοµένα, οικονοµικά 

δεδοµένα, εκπαιδευτικά δεδοµένα και τυχαία γεγονότα (Κατσανέβας, 2006:σελ.3-4).Όταν ένα 

επάγγελµα δεν ταιριάζει µε την προσωπικότητα ενός ατόµου και τα ενδιαφέροντά του τότε το 

άτοµο πρέπει να το αποφύγει ακόµη και στην περίπτωση που διαγράφονται πολύ καλές 

προοπτικές στην αγορά εργασίας. Είναι λάθος να επιλέγεται ένα επάγγελµα µε µοναδικό 

κριτήριο ότι ταιριάζει µε την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα του ατόµου. Σύµφωνα µε τη 

θεωρία του χρυσού κανόνα τα άτοµα µε υψηλές επιδόσεις και ισχυρή θέληση µπορούν να 

επιλέξουν από ένα ευρύ φάσµα επαγγελµάτων ακόµη κι από αυτά µε αρνητικές προοπτικές στη 

αγορά εργασίας αντίθετα τα άτοµα µε χαµηλές επιδόσεις και αδύναµη θέληση είναι προτιµότερο 

να επιλέξουν σπουδές που ταιριάζουν µε την προσωπικότητά τους και έχουν καλές προοπτικές 

εργασίας (Katsanevas,χχχχ:σελ.2-8).        

 Το τεστ είναι ευρύτερα διαδεδοµένο και η χρήση του γίνεται τόσο από δηµόσιους φορείς 

όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Πιο συγκεκριµένα, το υπουργείο παιδείας και πολιτισµού της 

Κύπρου το διαθέτει σε όλα τα δηµόσια σχολεία και το υπουργείο εργασίας στις υπηρεσίες του. 

Ακόµη και στην Τουρκία διατίθεται από δίκτυο φροντιστηρίων. Η επιστηµονική οµάδα του 

Career Gate Test  έχει εκπονήσει και άλλα τεστ που αφορούν την προσωπικότητα, τις 

ικανότητες-δεξιότητες, τις εργασιακές αξίες, τη συναισθηµατική νοηµοσύνη, την επιλογή και 

αξιολόγηση προσωπικού, διάφορες χώρες, διαφορετικούς πληθυσµούς ακόµη και για άτοµα µε 

ειδικές ικανότητες24.          

 Αξίζει να σηµειωθεί η ύπαρξη του Μέτρον τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού που 

αποτελεί προγενέστερο εργαλείο σε σχέση µε τα Career Gate Test και Άριστον Τεστ που 

αποτελούν απόρροιά του. Η Μetrontest ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί το κεντρικό δικαιούχο του 

τεστ ύστερα από παραχώρηση των δικαιωµάτων από το Θ. Κατσανέβα. Στην ερευνητική οµάδα 

µετέχουν επιστήµονες ειδικευµένοι στην συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό 

(οικονοµολόγοι εργασίας, ψυχολόγοι εργασίας, κοινωνιολόγοι εργασίας, σύµβουλοι καριέρας, 

παιδαγωγοί)25. Το Μέτρον τεστ κυκλοφορεί από το 2002 και θεωρείται αποδεκτό και έγκυρο 

αυτοµατοποιηµένο τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού. Το Μέτρον Τεστ Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού διερευνά την προσωπικότητα του κάθε ατόµου, τα ενδιαφέροντα, τις 

επαγγελµατικές κλίσεις και προσδιορίζει τα επαγγέλµατα που ταιριάζουν στο άτοµο και έχουν 

                                                           
24https://www.careergatetest.com/content/view/169/165/lang,el/  
25 http://www.metrontest.gr/metrontest.html 
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θετικές ή αρνητικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας. Παράλληλα υπάρχει το Μέτρον 

Επιλογής Σπουδών ένα πρόγραµµα λογισµικού που βοηθά στη συµπλήρωση του 

µηχανογραφικού δελτίου µε επιλογές για τα διάφορα τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

ανάλογα µε τις επιδόσεις τους, τις βάσεις εισαγωγής των σχολών και τις προτιµήσεις τους. Τα 

προσωπικά ενδιαφέροντα και οι κλίσεις του κάθε ατόµου κατατάσσονται σε  µεγάλες κατηγορίες 

επαγγελµάτων και στις υποκατηγορίες τους, κάτω από τις οποίες διαρθρώνονται διάφορα επι 

µέρους επαγγέλµατα και ειδικότητες. Η ταξινόµηση Κ. αρχικά αναλύθηκε σε 33 κατηγορίες και 

αργότερα σε 14 κατηγορίες και υποκατηγορίες για την υπάρχουσα έκδοση υιοθετήθηκε η 

ταξινόµηση σε 12 κατηγορίες καθώς αφορά µαθητές 14-18 ετών που ενδιαφέρονται για 

περαιτέρω σπουδές. Τα 33 κυρίαρχα επαγγέλµατα που παρουσιάζονται στις ατοµικές εκθέσεις 

του τεστ, αποτελούν υποσύνολα των ως άνω 12 κατηγοριών και των υποκατηγοριών τους, 

ανάλογα µε τις απαντήσεις που δίνει ο κάθε ερωτώµενος στις 350 περίπου ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου. Η διάρκεια χορήγησης του τεστ κυµαίνεται στα 40 λεπτά και η διαδικασία 

υποστηρίζεται µε λογισµικό εξασφαλίζοντας αντικειµενικότητα. Για το σύνολο των απαντήσεων 

υπάρχει έλεγχος ειλικρίνειας. Επιπρόσθετα εκδίδεται ατοµική έκθεση από την ανάλυση των 

απαντήσεων που αποτελείται από 30 µε 40 σελίδες. Σε αυτή εµπεριέχεται η διασπορά  της 

προσωπικότητάς του ατόµου στους έξι ψυχολογικούς τύπους και διασπορά των επαγγελµατικών 

ενδιαφερόντων και κλίσεων στις δώδεκα µεγάλες επαγγελµατικές κατηγορίες και τις 

υποκατηγορίες τους, η διασπορά των προσωπικών κλίσεων σε τριάντα επαγγέλµατα, µε  

διασύνδεσή τους προς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα (ΑΕΙ,ΤΕΙ, ΙΕΚ), καθώς και  

προσδιορισµό των θετικών ή αρνητικών επαγγελµατικών προοπτικών τους στην αγορά 

εργασίας για τα επόµενα χρόνια26. 

15.3. Το τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού Άριστον.     

 Το Άριστον τεστ στηρίζεται επιστηµονικά σε έρευνες δεκαετιών πάνω στην ανάλυση της 

εργασιακής προσωπικότητας και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε επαγγέλµατος. Η οµάδα της 

εταιρείας Computer Academy παρέχει και χορηγεί το εν λόγο τεστ επαγγελµατικού 

προσανατολισµού. Το Άριστον τεστ µελετά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις 

δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα του ατόµου, την αυτοεκτίµηση, τον έλεγχο που πιστεύει ότι έχει το 

άτοµο, εντοπίζει τα κατάλληλα ως προς αυτόν επαγγέλµατα και προτείνει τα αντίστοιχα τµήµατα 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Το τεστ αφορά µαθητές Γυµνασίου - 

Λυκείου, φοιτητές που προσανατολίζονται σε µεταπτυχιακές σπουδές και ενήλικες. Για του 

µαθητές της Γ΄ λυκείου τα δεδοµένα µέσα από επεξεργασία µε ορισµένο λογισµικό (∆ιάκρισις 

                                                           
26 www.unipi.gr/katsanevas/arthra/scientific%20articles/88.doc 
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σπουδών) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την συµπλήρωση του µηχανογραφικού. Το τεστ 

απευθύνεται σε άτοµα ηλικίας από 13 έως 60 ετών27.     

 Τα ερωτηµατολόγια που συνθέτουν το Άριστον τεστ είναι το τεστ επαγγελµατικής 

προσωπικότητας σύµφωνα µε τον Holland, το τεστ επαγγελµατικών ενδιαφερόντων της 

Computer Academy που στηρίζεται τόσο στην προσωπικότητα όσο και στα ενδιαφέροντα του 

ενδιαφερόµενου, το τεστ αυτοεκτίµησης κατά Coopersmith, το επίκεντρο ελέγχου κατά Rotter και 

το τεστ εργασιακών κινήτρων28.         

 Η χορήγηση του τεστ γίνεται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή για να διασφαλιστεί η 

αντικειµενικότητα των αποτελεσµάτων. Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 400 ερωτήσεις. Οι 

ερωτήσεις αφορούν επιλογές ενδιαφερόντων ή προτιµήσεων. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής δύο ειδών. Σύµφωνα, µε το πρώτο είδος ο χρήστης πρέπει να 

απαντήσει ποια δραστηριότητα προτιµά περισσότερο και ποια λιγότερο ανάµεσα σε τρείς 

επιλογές. Η απάντηση δίνεται µε πληκτρολόγηση των αριθµών 1,2,3. Στο δεύτερο είδος τίθεται 

το ερώτηµα και ο χρήστης απαντά µε ένα ναι ή ένα όχι. Η διάρκεια του τεστ κυµαίνεται στα 40 µε 

50 περίπου λεπτά. Αξιοσηµείωτη είναι η διενέργεια ελέγχου των απαντήσεων για να 

προσδιοριστεί η ειλικρίνεια ή µη του ενδιαφερόµενου29. Το σύνολο των απαντήσεων 

προσδιορίζεται µε βάση 10 διαφορετικές οµάδες επαγγελµάτων. Οι οµάδες αυτές των 

επαγγελµάτων είναι :   

1. υπαίθρια επαγγέλµατα (γεωργία, κτηνοτροφία) 

2. µηχανολογικά επαγγέλµατα ( εργαλεία µηχανικά, χειριστές υπολογιστών) 

3. υπολογιστικά επαγγέλµατα (µαθηµατικά, πληροφορική) 

4. επιστηµονικά επαγγέλµατα (ερευνητικά, επίλυση προβληµάτων, πειραµατικά) 

5. επαγγέλµατα "πειθούς" (επικοινωνία µε ανθρώπους, ψυχολογία, πωλητής/τρια) 

6. καλλιτεχνικά επαγγέλµατα (καλλιτεχνική δηµιουργία, σχέδιο, χρήση χρωµάτων) 

7. λογοτεχνικά επαγγέλµατα (φιλολογία, συγγραφική) 

8. µουσικά επαγγέλµατα (µουσικολογία, σύνθεση, τραγούδι) 

9. επαγγέλµατα κοινωνικών επιστηµών (κοινωνικοί λειτουργοί, ανθρωπιστικά επαγγέλµατα) 

10. υπαλληλικά επαγγέλµατα (γραφειακή εργασία)30 

                                                           
27 http://www.computeracademy.gr/aristonPrologos.htm 
28 http://www.epaggelma.gr/ariston.htm 

29 http://www.computeracademy.gr/sepDiadikasia.htm 
30 http://www.computeracademy.gr/sepPhilosophy.htm 
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Το τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού έχει σταθµιστεί στην ελληνική 

πραγµατικότητα (από το 1991). Το τεστ αυτό αφενός στηρίζεται σε ψυχοµετρικά ερωτηµατολόγια 

(που εκτιµούν τις ικανότητες, την προσωπικότητα, την αυτοεκτίµηση, το επίπεδο ψυχολογικού 

ελέγχου του ατόµου) και αφετέρου στη κλίµακα επαγγελµάτων CAPS (Computer Academy 

Psychometric Series). Η διαδικασία που ακολουθείται αφορά δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο 

υλοποιείται συνέντευξη µε τον ενδιαφερόµενο και χορηγείται το Άριστον τεστ και σε δεύτερο 

επίπεδο ύστερα από επεξεργασία των δεδοµένων συντάσσεται έκθεση και παρέχονται οι 

απαραίτητες διευκρινήσεις. Περαιτέρω υπάρχει η δυνατότητα συναντήσεων για εκπαιδευτικά ή 

ψυχολογικά προβλήµατα.        

 Η έκθεση που παρέχεται µετά την επεξεργασία των απαντήσεων έχει ορισµένη δοµή και 

αποτελείται από 60 σελίδες. Με την έκθεση παρέχονται πλήρη στοιχεία της προσωπικότητας του 

ατόµου, οι παράγοντες αυτοεκτίµησης, οι παράγοντες εσωτερικού - εξωτερικού ελέγχου και η 

ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας µε βάση τους 6 τύπους του Holland. Η διαδικασία 

στο τελικό στάδιο προτείνει τα επαγγέλµατα που θεωρεί κατάλληλα για τον ενδιαφερόµενο 

σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έδωσε και αφορούν την προσωπικότητά του.   

 Αναλυτικά στην έκθεση που θα παραλάβει ο ενδιαφερόµενος περιέχονται  

αποτελέσµατα που περιλαµβάνουν το βαθµό αλήθειας δηλαδή το δείκτη που επιδεικνύει το 

βαθµό εγκυρότητας των αποτελεσµάτων για το συγκεκριµένο υποψήφιο. Στην περίπτωση 

χαµηλού δείκτη αληθείας (µικρότερο του 4 στην κλίµακα Sten) απαιτείται επανάληψη χορήγησής 

του. Ακόµη παρουσιάζεται η διασπορά της προσωπικότητας µε βάση τους έξι τύπους του 

Holland και αναλυτική περιγραφή των ιδιαίτερων στοιχείων της προσωπικότητας του ατόµου, 

ιστόγραµµα της αυτοεκτίµησης του ενδιαφερόµενου µέσα από τέσσερις δευτερογενείς 

παράγοντες α) αυτοαντίληψη β) περιβάλλον γ) οικογένεια δ) σχολείο, ιστόγραµµα του 

εξωτερικού-εσωτερικού έλεγχου της προσωπικότητας του χρήστη, ιστόγραµµα διασποράς της 

προσωπικότητας του ατόµου στις 19 επαγγελµατικές κατηγορίες σύµφωνα µε την κλίµακα 

CAPS. Οι κατηγορίες αυτές είναι :  

1) εκπαίδευσης                   

2) κοινωνικές                                                                                                                           

3) περιβάλλοντος                  

4) ζωής               

5)υπηρεσίες                   

6) υγείας                   

7) αρχιτεκτονικής                                                                                      
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8)ανθρωπιστικές                 

9) νοµικές                 

10) επικοινωνίας                

11) γεωπονικές                              

12) φυσικές                 

13) αθλητισµού                                    

14)ασφαλείας                    

15)τέχνες                             

16) µαθηµατικές                 

17) µηχανικών                                          

18) υπολογιστών και                

19) οικονοµίας.     

Στην έκθεση που παρέχεται στον ενδιαφερόµενο υπάρχει στατιστική ανάλυση της 

διασποράς των επαγγελµατικών κλίσεων (διασπορά, τυπική απόκλιση, µέση-απόλυτη 

απόκλιση, συντελεστής µεταβλητότητας, βαθµός συνάφειας- βαθµός διαφοροποίησης, z score, t 

score, sten score, γράφηµα Rank-score). Από το συνδυασµό όλων των παραπάνω παρέχεται η 

διασπορά της προσωπικότητας του ενδιαφεροµένου σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα και τις 

σπουδές που µπορούν να γίνουν µετέπειτα σε προπτυχιακό, µεταπτυχιακό και διεπιστηµονικό 

επίπεδο. Προτείνει δηλαδή 30 συγκεκριµένες επαγγελµατικές εξειδικεύσεις που µπορεί να 

ακολουθήσει το άτοµο. Για τις εξειδικεύσεις αυτές υπάρχουν δείκτες που προσδιορίζουν το 

βαθµό ταύτισης ανάµεσα στις εξειδικεύσεις και την προσωπικότητα του ενδιαφεροµένου. Το 

στοιχείο αυτό είναι σηµαντικό και διαφοροποιεί το τεστ από τα υπόλοιπα τεστ επαγγελµατικού 

προσανατολισµού.                      

 Το τεστ µπορεί να χρησιµοποιηθεί συνδυαστικά µε το ειδικό λογισµικό ∆ιάκρισις 

σπουδών για τη συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου. Στην ουσία σύµφωνα µε τις 

επαγγελµατικές εξειδικεύσεις προτείνονται τα αντίστοιχα τµήµατα των ΑΕΙ και ΤΕΙ µε κωδικούς 

του µηχανογραφικού δελτίου. Για τα τµήµατα αυτά υπάρχει σχετική πληροφόρηση όσον αφορά 

το σκοπό της σχολής, το πρόγραµµα σπουδών (σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο), την 

αγορά εργασίας, τις προοπτικές του αντίστοιχου επαγγέλµατος σύµφωνα µε το εθνικό 

παρατηρητήριο απασχόλησης, τα ειδικά µαθήµατα, τη βάση της σχολής, πρόσθετες 

πληροφορίες από το site της σχολής και φωτογραφίες του πανεπιστηµίου31.   

 Το τεστ βασίζεται σε έρευνες του καθηγητή Μ. Γιαννακουδάκη (οικονοµικό τµήµα του 
                                                           
31 http://www.youtube.com/watch?v=5p3rrtRt9uw 
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πανεπιστήµιου Αθηνών). Η αξιοπιστία του τεστ επιβεβαιώνεται µέσα από έρευνες και µελέτες 

που έχουν διενεργηθεί στο πλαίσιο τριάντα ετών. Ο δείκτης αξιοπιστίας φτάνει το 99% σε δείγµα 

στάθµισης 10.000 νέων. Η ειλικρίνεια και η αντικειµενικότητα των απαντήσεων διασφαλίζεται µε 

τη κατοχή πέντε βαθµών αλήθειας32. Το τεστ έχει σταθµιστεί στα ελληνικά δεδοµένα και στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα33.        

15.4. Το τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού της ISON.   

 Η Ison Psychometrica (ISON) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί εταιρία παροχής 

Υπηρεσιών Εφαρµοσµένης Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Η Ison Psychometrica έχει αναπτύξει 

προγράµµατα µε Τεστ Προσωπικότητας (16PF), που αφορούν την αξιολόγηση του τρόπου που 

σκέπτεται και αντιδρά το άτοµο σε διάφορες καταστάσεις, µε Τεστ Ικανοτήτων (CAB-

Comprehensive Ability Battery), που αφορούν τη φυσική ευκολία των ανθρώπων να κάνουν 

ορισµένα πράγµατα, µε Τεστ ∆εξιοτήτων, που αφορούν στις ικανότητες που έχουν καλλιεργήσει 

σε κάποιες δραστηριότητες, µε Τεστ Αξιών, που αφορούν στα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα 

της συµπεριφοράς των ανθρώπων, µε Τεστ Ενδιαφερόντων (OVIS-Ohaio Vocational Interest 

Survey), που αφορούν στα πεδία εκείνα που είναι περισσότερο ελκυστικά για κάθε άνθρωπο, µε 

Τεστ Ψυχοπαθολογίας (κλινικά εργαλεία) που αφορούν στη διερεύνηση πιθανής παθολογίας της 

προσωπικότητας και χρησιµοποιούνται στην επιλογή για ευαίσθητες θέσεις εργασίας (ένοπλοι, 

χειριστές µέσων µαζικής µεταφοράς κλπ)34. Για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό γίνεται 

χρήση δύο ή περισσότερων ερωτηµατολογίων. Για την επαγγελµατική επιλογή βασικά εργαλεία 

θεωρούνται το τεστ προσωπικότητας 16PF® και το τεστ ενδιαφερόντων OVIS. Επικουρικά 

µπορούν να χορηγηθούν το τεστ ικανοτήτων CAB-Comprehensive Ability Battery και το 

ερωτηµατολόγιο Αξιών.         

 Το Τεστ προσωπικότητας 16PF® αποτελεί επιστηµονικό ερωτηµατολόγιο για την 

µέτρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και χρησιµοποιείται στην αξιολόγηση, 

επιλογή προσωπικού, στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας 

και στη γενική συµβουλευτική προσώπων35. Το 16PF πρωτοεκδόθηκε το 1949 και η πρώτη 

στάθµιση για την Ελλάδα έγινε το 1995 από την ISON.To τεστ χρησιµοποιείται στα 

προγράµµατα του κέντρου επαγγελµατικού προσανατολισµού (ΚΕΠ), στην επιλογή πιλότων της 

Πολεµικής Αεροπορίας και στην επιλογή ειδικών κατηγοριών του προσωπικού του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα. Το 16PF είναι ικανό να προσδιορίζει τις παραµέτρους που διαµορφώνουν την 

                                                           
32 http://www.ereyna.gr/index.php?cat_id=17 
33 http://www.computeracademy.gr/aristonReliability.htm 
34 http://www.ison.gr/page.php?pid=49&la=gr 
35 http://www.ison.gr/page.php?pid=57&la=gr 
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ανθρώπινη συµπεριφορά ανεξάρτητα από πολιτισµικές διαφορές. Η πλήρης κάλυψη των 

πτυχών της προσωπικότητας επιτυγχάνεται µέσω 16 λειτουργικά ανεξάρτητων διαστάσεων που 

είναι οι εξής : Εξωστρέφεια, Ικανότητα αφαιρετικής σκέψης, Συναισθηµατική σταθερότητα, 

Κυριαρχικότητα, ∆ιαχυτικότητα, Συµµόρφωση µε τους κανόνες, Τόλµη, Ρεαλισµός, Εµπιστοσύνη 

στους άλλους, Επινοητικότητα, Κοινωνική επιδεξιότητα, Αυτοπεποίθηση, Ριζοσπαστικότητα, 

Αυτάρκεια, Πειθαρχία, Επίπεδο έντασης. Εκτός από τους 16 πρωτογενείς παράγοντες µετράει 

και 5 δευτερογενείς παράγοντες, οι οποίοι προέκυψαν από το συνδυασµό πρωτογενών 

παραγόντων (Τάση προς εσωστρέφεια ή εξωστρέφεια, Επίπεδο άγχους, Συναισθηµατική 

αντιµετώπιση των καταστάσεων ή έλλειψη συναισθήµατος, Ανεξαρτησία και Υποταγή, Επίπεδο 

Αυτοέλεγχου)36. Η 5η Έκδοση του 16PF περιέχει 185 θέµατα που περιλαµβάνουν τις 16 κλίµακες 

πρωτογενών παραγόντων προσωπικότητας και τους 5 δευτερογενείς παράγοντες. Για κάθε 

κλίµακα αντιστοιχούν 10-15 θέµατα. Η ολοκλήρωση του τεστ γίνεται σε 30-50 λεπτά γραπτώς 

και 25-35 λεπτά µε τον υπολογιστή. Για την εκτίµηση των προκατειληµµένων απαντήσεων έχουν 

εφαρµοστεί νέοι δείκτες χειρισµού. Τέτοιοι δείκτες είναι ο δείκτης Impression Management (IM) 

που απαρτίζεται από θέµατα που δεν υπάρχουν στις κλίµακες των 16 πρωτογενών παραγόντων 

προσωπικότητας, η κλίµακα Αcquiescence (ACQ) που µετράει την τάση των ατόµων να 

επιλέγουν την απάντηση ΄΄αλήθεια΄΄ άσχετα από την ερώτηση και Infrequency (INF). Η 

βαθµολόγηση των ερωτήσεων προσωπικότητας δεν γίνεται πλέον µε βάση τους δείκτες 

εγκυρότητας. Η βαθµολόγηση γίνεται µέσω υπολογιστή µε τη χρήση λογισµικού αλλά για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, το τεστ µπορεί επίσης να βαθµολογηθεί µε το χέρι, µε µια σειρά από 

κλείδες.           

 Το 16PF-5 παρουσιάζει συσχέτιση µε άλλα τεστ προσωπικότητας το 16PF-4th edition 

(r=0,31 ως 0,81) καθώς και µε τα PRF (Personality Research Form), CPI (California 

Psychological Inventory), Neo PI-R (ΝΕΟ Personality Inventory Revised) και MBTI (Myers-Briggs 

Type Inventory) όπου πολλοί παράγοντες αυτών των τεστ συσχετίζονται µε τους δευτερογενείς 

παράγοντες του 16PF. Ως προς την εγκυρότητα και την προβλεπτική δυνατότητα του τεστ, έχει 

βρεθεί ότι συσχετίζεται µε µετρήσεις της αυτοεκτίµησης, της προσαρµογής των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, της δηµιουργικής δυνατότητας, της δυνατότητας για ηγετικά προσόντα και της 

ενσυναίσθησης. Η εσωτερική συνοχή (Cronbach’s a) είναι κατά µέσο όρο 0,75 ενώ η αξιοπιστία 

χορήγησης-επαναχορήγησης είναι 0,82 για ενδιάµεσο διάστηµα 2 εβδοµάδων και 0,73 για 

ενδιάµεσο διάστηµα 2 µηνών. Αναφορικά µε την στάθµιση υπάρχουν νόρµες για τον ελληνικό 

πληθυσµό ξεχωριστές για παιδιά και ενήλικες καθώς επίσης και για άνδρες και γυναίκες 

                                                           
36 http://www.ison.gr/page.php?pid=68&la=gr 
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(Raymond B. Cattell, A. Karen S. Cattell & Heather E.P. Cattell)37.    

 Μετά τη βαθµολόγηση συντάσσεται έκθεση που περιγράφει τα χαρακτηριστικά πρότυπα 

επαγγελµατικής συµπεριφοράς και τον τρόπο ζωής του ατόµου µε βάση τα αποτελέσµατα από 

τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 16PF και τη συσχέτιση παραγόντων προσωπικότητας. Η 

έκθεση αυτή αναφέρεται στους τρόπους επίλυσης προβληµάτων, στους τρόπους αντιµετώπισης 

αγχογόνων καταστάσεων, στις µορφές διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων, στον οργανωτικό 

ρόλο και τις προτιµήσεις ως προς το εργασιακό περιβάλλον και τέλος τα επαγγελµατικά 

ενδιαφέροντα.           

 Πιο συγκεκριµένα, η επίλυση προβληµάτων αφορά την ικανότητα του συγκεκριµένου 

ατόµου στην επίλυση προβληµάτων και τους συγκεκριµένους τρόπους που επιστρατεύει 

προκειµένου να επιλύει τα προβλήµατα, στους τρόπους επίλυσης προβληµάτων περιγράφονται 

οι χαρακτηριστικοί, προσωπικοί τρόποι που το άτοµο αυτό χρησιµοποιεί στις προσπάθειές του 

να αντιµετωπίσει τις καταστάσεις πίεσης και άγχους που του παρουσιάζονται, στις µορφές 

διαπροσωπικών σχέσεων περιγράφονται οι τρόποι που το άτοµο αυτό χρησιµοποιεί για να 

σχετίζεται και να επικοινωνεί µε τους άλλους, στον οργανωτικό ρόλο και τις προτιµήσεις ως 

προς το εργασιακό περιβάλλον περιγράφεται ο προσωπικός τρόπος µε τον οποίο το 

συγκεκριµένο άτοµο ανταποκρίνεται σε ηγετικούς ή κατώτερους ρόλους στο πλαίσιο των 

εργασιακών οργανωτικών δοµών και τις προτιµήσεις του ως προς το εργασιακό και οργανωτικό 

περιβάλλον στα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα συνιστούν ένα σηµαντικό µέρος των προσωπικών 

χαρακτηριστικών του συγκεκριµένου ατόµου και του γενικού προσανατολισµού της 

προσωπικότητάς του. Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρέχει πληροφορίες οι οποίες είτε 

θα υποστηρίξουν τις ήδη υπάρχουσες επιλογές σταδιοδροµίας της είτε θα τη βοηθήσουν να 

διερευνήσει, να εξετάσει και να κάνει σχεδιασµό για άλλη επαγγελµατική κατεύθυνση ή πορεία 

σταδιοδροµίας38 (βλέπε παράρτηµα Γ).        

 Για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό γίνεται η χορήγηση και του ερωτηµατολογίου 

ενδιαφερόντων OVIS (Ohaio Vocational Interest Survey). Το Ερωτηµατολόγιο Ενδιαφερόντων 

ΟVIS περιέχει 253 προτάσεις που περιγράφουν πραγµατικές δραστηριότητες και καθήκοντα 

διαφόρων επαγγελµάτων. Το ερωτηµατολόγιο βοηθάει το άτοµο να συνδέσει το ενδιαφέρον του 

για συγκεκριµένες δραστηριότητες µε πληροφορίες γύρω από διάφορα επαγγέλµατα39. Στην 

έκθεση που συντάσσεται παρουσιάζονται οι τοµείς-δραστηριότητες που επιθυµεί το άτοµο να 

                                                           
37 http://www.ison.gr/page.php?pid=71&la=gr 
38 http://www.ison.gr/page.php?pid=72&la=gr 
39 http://www.ison.gr/page.php?pid=61&la=gr 
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ασχοληθεί επαγγελµατικά. Παράλληλα µε βάση τις απαντήσεις του χρήστη δίνονται 

διαγράµµατα των ενδιαφερόντων του (βλέπε παράρτηµα ∆).    

15.5.Κριτική θεώρηση των τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού.  

 Η κριτική θεώρηση των τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού αφορά στοιχεία 

εξωτερικής και εσωτερικής φύσης. Τα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού ως προς τα 

δοµικά στοιχεία παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά µε λίγες αισθητές διαφοροποιήσεις. Πιο 

συγκεκριµένα, τα τεστ µε βάση το ηλικιακό υπόβαθρο, το χρόνο χορήγησης, των αριθµό των 

ερωτήσεων, τη µορφή χορήγησης και το κόστος συµµετοχής δεν διαφοροποιούνται αισθητά. Το 

CGT τεστ, το, Άριστον τεστ, το 16PF τεστ και το OVIS τεστ απευθύνονται σε άτοµα ηλικίας 13 

και άνω, ο χρόνος χορήγησής τους κυµαίνεται περίπου σε 30-50 λεπτά, ο αριθµός των 

ερωτήσεων αφορά 250-350 ερωτήσεις και το κόστος συµµετοχής αφορά 50-70 ευρώ. Η 

διαφοροποίηση που παρατηρείται αφορά τον τρόπο χορήγησης του CGT τεστ και του Άριστον 

τεστ. Στο CGT τεστ και στο Άριστον τεστ ακολουθείται µόνο η ηλεκτρονική µορφή χορήγησης για 

λόγους αντικειµενικότητας ενώ στα υπόλοιπα τεστ χρησιµοποιείται τόσο η έντυπη όσο και η 

ηλεκτρονική µορφή. Το τεστ επαγγελµατικών ενδιαφερόντων του Π.Ι. διαφέρει από τα υπόλοιπα 

τεστ καθώς αναφέρεται σε µικρότερες µόνο ηλικίες (15-18 έτη), ο χρόνος χορήγησης είναι 

µικρότερος (25-30 λεπτά) και ο αριθµός ερωτήσεων αφορά τις 53 ερωτήσεις. Ωστόσο η 

χορήγηση του τεστ γίνεται µε έντυπη και µε ηλεκτρονική µορφή και διατίθεται χωρίς κόστος 

συµµετοχής. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης όλων των τεστ συµβάλλει στην αποφυγή 

σφάλµατος τόσο κατά την εισαγωγή των απαντήσεων όσο και κατά την εξαγωγή των 

αποτελεσµάτων (βλέπε πίνακας 6). 

Πίνακας 6. Συγκριτικός πίνακας των δοµικών στοιχείων των τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού. 
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  Οι κύριες συνιστώσες που πρέπει να πληροί ένα τεστ αφορούν την εγκυρότητα, την 

αξιοπιστία, το επίπεδο δυσκολίας και τις νόρµες. Με αυτό τον τρόπο µπορεί να οριστεί η 

καταλληλότητα ενός τεστ για την οµάδα του πληθυσµού που θα το χρησιµοποιήσει. Τα στοιχεία 

αυτά σχετίζονται µε το εσωτερικό υπόβαθρο των τεστ. Πιο συγκεκριµένα, αξιοπιστία (reliability) 

σηµαίνει ότι το τεστ µετράει µε ακρίβεια αυτό που υποτίθεται ότι µετράει. Σε περίπτωση που το 

τεστ δοθεί σε ίδια άτοµα αυτά θα πρέπει να φέρουν παρόµοια (παρεµφερή) αποτελέσµατα και 

όχι ακριβώς τα ίδια ακριβώς αποτελέσµατα. Κάτι τέτοιο είναι αναµενόµενο στο βαθµό που 

υπεισέρχεται το σφάλµα µέτρησης που πηγάζει από πολλούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες 

είναι τα έµφυτα ή επίκτητα χαρακτηριστικά των ατόµων (κίνητρα, προσοχή, συγκέντρωση, 

κόπωση, αναγνωστική ικανότητα, συναισθηµατικές αντιδράσεις) και τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος (σε ποιο πλαίσιο γίνεται το τεστ, ποιοι το χορηγούν, συνθήκες, θερµοκρασία) 

που κάνουν το άτοµο να µην απαντάει στα ερωτήµατα (Cohen, 1994:σελ.194-199).  

 Τα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού προσδιορίζουν υψηλό δείκτη αξιοπιστίας. 

Ειδικότερα, για το ΤΕΠΕ(Π.Ι.) ο δείκτης αξιοπιστίας αφορά >.70 (µε ελάχιστη τιµή για τις 

κλίµακες .72 και µέγιστη τιµή το .91.). Με παρόµοιο τρόπο για το 16PF ο δείκτης αφορά το .73 µε 

.82. Ακόµη πιο υψηλό δείκτης αξιοπιστίας φαίνεται να έχουν το CGT τεστ και το Άριστον τεστ µε 

.91 και .99 αντίστοιχα.          

 Ο δείκτης συνοχής για τα ερωτηµατολόγια κυµάνθηκε σε θετικά επίπεδα πλησιάζοντας 

υψηλές τιµές. Για το ΤΕΠΕ (Π.Ι.) ο δείκτης συνοχής Cronbach alpha αφορά >.70 (µε ελάχιστη 

τιµή για τις κλίµακες το .81 και µέγιστη το .91), για το 16PF αφορά το .75 και για το CGT τεστ 

αφορά το .92. Ο συντελεστής αυτός πρέπει να προσλαµβάνει τιµές από 0.70 - 0.80 και πάνω, 

προκειµένου να θεωρηθεί αξιόπιστο το εργαλείο. Ο δείκτης συσχέτισης µε άλλες κλίµακες 

φαίνεται να επιβεβαιώνει τους αριθµούς. Ο δείκτης συσχέτισης Pearson r για το ΤΕΠΕ (Π.Ι) 

αφορά το .37-.77 και για το 16PF το .31-.81. Τα στοιχεία υποστηρίζουν την ύπαρξη αξιοπιστίας 

(βλέπε πίνακα 7).  
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Πίνακας 7. ∆είκτες αξιοπιστίας για τα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

 * Πρακτικά Επαγγέλµατα: .91, ∆ιερευνητικά Επαγγέλµατα: .81, Καλλιτεχνικά Επαγγέλµατα: .86, Κοινωνικά Επαγγέλµατα: .76, Επιχειρηµατικά 

Επαγγέλµατα: .78,και Επαγγέλµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης: .72. ** Πρακτικά Επαγγέλµατα:.91, ∆ιερευνητικά Επαγγέλµατα: .86, Καλλιτεχνικά 

Επαγγέλµατα: .84, Κοινωνικά Επαγγέλµατα: .81, Επιχειρηµατικά Επαγγέλµατα: .84, και Επαγγέλµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης: .83. 

      

Η επόµενη παράµετρος που πρέπει να πληροί ένα τεστ αφορά την εγκυρότητα. Η 

εγκυρότητα (validity) αναφέρεται στο βαθµό που το τεστ µετράει αυτό που επιδιώκει να µετρήσει 

(Καντάς, 1991:σελ.165). Επιπρόσθετα ένα τεστ πρέπει να είναι τυποποιηµένο και σταθµισµένο 

(standardized) αυτό σηµαίνει ότι το τεστ έχει δοθεί σε µεγάλα αντιπροσωπευτικά δείγµατα 

υποκειµένων από συγκεκριµένες κατηγορίες (γυναίκες, άνδρες, εφήβους, µαθητές, φοιτητές) των 

οποίων έχουν καταγραφεί τα αποτελέσµατα. Οι πίνακες αποτελεσµάτων των διαφόρων 

πληθυσµών (νόρµες) που δοκιµάστηκε το τεστ επιτρέπουν τη σύγκριση για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων. Η ερµηνεία ενός σταθµισµένου τεστ γίνεται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα 

κάποιου πληθυσµού στον οποίο δοκιµάστηκε.       

 Τα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού επιδεικνύουν στοιχεία και πρεσβεύουν την 

εγκυρότητά τους. Το ΤΕΠΕ (Π.Ι.) ενέχει πέντε δείκτες προσαρµογής. Μια τιµή µικρότερη από το 

3,0 για το δείκτη χ2/βαθµοί ελευθερίας και µια τιµή πάνω από 0,90 για τους δείκτες GFI, CFI, TLI 

υποδηλώνουν ένα µοντέλο µε καλή προσαρµογή στα δεδοµένα. Για το δείκτη RMSEA τιµές 

µικρότερες από 0,05 υποδηλώνουν καλή προσαρµογή, ενώ τιµές µέχρι και 0.08, είναι αποδεκτές, 

καθώς υποδηλώνουν ικανοποιητική προσαρµογή. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης επιδεικνύουν 

ότι οι δείκτες προσαρµογής κυµαίνονται µέσα στα αποδεκτά όρια. Ακόµη και ο δείκτης GFI, ο 

οποίος εµφανίζεται ελαφρά χαµηλότερος από την κρίσιµη τιµή 0.90, είναι στα αποδεκτά όρια. 

Στο ΤΕΠΕ (Π.Ι.) δεν προσδιορίζεται δείκτης βαθµό ειλικρίνειας. Το τεστ αρκείται σε σχετική 

επισήµανση στην αρχή του ερωτηµατολογίου. Στις οδηγίες που αναγράφονται επισηµαίνεται η 

σηµασία απόδοσης απαντήσεων µε ειλικρίνεια και συνέπεια, δίνοντας την πρώτη αυθόρµητη 

απάντηση που έρχεται στο µυαλό, καθώς δεν υπάρχουν σωστές και λανθασµένες απαντήσεις 
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(βλέπε παράρτηµα Α). Για το CGT τεστ και το Άριστον τεστ υπάρχει ο δείκτης αλήθειας που 

απαιτείται να βρίσκεται πάνω από το 75 τοις εκατό ή όχι κάτω από 4. Για το 16PF υπάρχουν ο 

δείκτης Impression Management (IM) που απαρτίζεται από θέµατα που δεν υπάρχουν στις 

κλίµακες των 16 πρωτογενών παραγόντων προσωπικότητας και η κλίµακα Αcquiescence (ACQ) 

που µετράει την τάση των ατόµων να επιλέγουν την απάντηση ΄΄αλήθεια΄΄ άσχετα από την 

ερώτηση. Η στάθµιση για τα τεστ πραγµατοποιήθηκε µε µια αρκετά µεγάλη διαφοροποίηση στο 

µέγεθος του δείγµατος. Το ΤΕΠΕ (Π.Ι) χορηγήθηκε σε 1.782 µαθητές της γ΄ γυµνασίου ενώ το 

CGT τεστ χορηγήθηκε σε 10.500 µαθητές 15 µε 18 ετών. Αναφορικά µε την στάθµιση για το 

16PF υπάρχουν νόρµες για τον ελληνικό πληθυσµό ξεχωριστές για παιδιά και ενήλικες καθώς 

επίσης και για άνδρες και γυναίκες Για το ΤΕΠΕ δεν κατασκευάστηκαν νόρµες αφού η 

αξιολόγηση πραγµατοποιείται µε διαφορετικό τρόπο (κωδικοί τριών γραµµάτων) και όχι µε το 

συµβατικό σύστηµα νορµών (βλέπε πίνακα 8). Τα στοιχεία που παρατίθενται υποστηρίζουν την 

εγκυρότητα των τεστ. Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται για τους δείκτες αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας από τα εκάστοτε τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού δεν αποτελούν πλήρη 

στοιχεία αλλά επαρκή για την χορήγησή τους.      

Πίνακας 8. Οι δείκτες εγκυρότητας για τα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

* χ2/βαθµοί ελευθερίας χ2 237 (N = 400) = 672,18, χ2/df = 2,84, Goodness-of-Fit Index-GFI= 0.87, Comparative Fit Index-CFI= 0.92, Tucker-Lewis 
index-TLI= 0.90, Root Mean Square Error of Approximation index-RMSEA= 0.06. **βαθµός ειλικρίνειας κάτω από 75% απαιτείται επανάληψη του 
τεστ. ***βαθµό αλήθειας κάτω 4 επανάληψη τεστ. 

Ακόµη, και η ίδια η κατασκευή του τεστ µπορεί να αποτελέσει πηγή σφάλµατος (Καντάς, 

1991:σελ.163). Ο κατασκευαστής πρέπει να περιγράφει µε ακρίβεια τη διαδικασία χορήγησης 

του τεστ, τις οδηγίες που πρέπει να δίνονται, το χρόνο που απαιτεί η συµπλήρωσή του για να 

µην υπεισέρχονται παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα. Παράλληλα πρέπει να 

δίνονται οδηγίες για τη βαθµολόγηση και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων.  

 Μια κριτική θεώρηση των τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού ενέχει στοιχεία 

περιεχοµένου και µορφής. Το θεωρητικό υπόβαθρο του ΤΕΠΕ (Π.Ι.) αφορά κατά βάση το 

εξαγωνικό µοντέλο του Holland που προσδιορίζει τα άτοµα και το περιβάλλον µε βάση τους έξι 
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τύπους και τους κατατάσσει σχηµατικά στις κορυφές ενός εξάγωνου. Για το ΤΕΠΕ (Π.Ι.) ο κάθε 

τύπος προσδιορίζεται από συγκεκριµένο αριθµό προτάσεων του ερωτηµατολογίου. Στο σύνολο 

53 προτάσεων του τεστ ο ερευνητικός τύπος αντιπροσωπεύεται από 8 ερωτήµατα, ο κοινωνικός 

τύπος από 9 ερωτήµατα, ο επιχειρηµατικός τύπος από 8 ερωτήµατα, ο οργανωτικός/ διοικητικός 

τύπος από 9 ερωτήµατα, ο καλλιτεχνικός από 9 ερωτήµατα και ο πρακτικός από 10 ερωτήµατα. 

Οι προτάσεις του ερωτηµατολογίου αποδίδονται όλες µαζί χωρίς υποκατηγορίες και οι 

απαντήσεις που καλείται να δώσει ο υποψήφιος αφορούν την επιλογή ανάµεσα σε 4 

διαφορετικές εκδοχές αριθµηµένες από το 1 ως το 4. Οι επιλογές αυτές  ορίζονται  1=δεν σας 

αρέσει καθόλου, 2=σας αρέσει λίγο, 3=σας αρέσει αρκετά και 4=σας αρέσει πάρα πολύ. Οι 

απαντήσεις είναι αντικειµενικού - κλειστού τύπου και δεν είναι αναγκαία η παραγωγή λόγου. Για 

το CGT τεστ το θεωρητικό υπόβαθρο βασίζεται κι αυτό την τυπολογική θεωρία του Holland. Η 

διασπορά της προσωπικότητας γίνεται µε βάση την ταξινόµηση επαγγελµάτων Κ.17. Οι 

ερωτήσεις του τεστ ανέρχονται στις 357 από τις οποίες, οι 315 ερωτήσεις σχετίζονται µε τα 

ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις του ατόµου και οι υπόλοιπες 42 ερωτήσεις αφορούν διάφορες 

καταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δηλαδή διαφοροποίηση σε δύο υποκατηγορίες και 

οι προτάσεις δεν αποδίδονται ενιαία. Στην  πρώτη υποκατηγορία οι προτάσεις επιζητούν την 

εκδήλωση ή µη ενδιαφέροντος για κάποιες δραστηριότητες, ενώ δεύτερη υποκατηγορία οι 

προτάσεις επιζητούν την δήλωση ειλικρίνειας. Μετά από αναλυτική επισκόπηση όλων των 

ερωτήσεων βρέθηκε ότι στην πρώτη κατηγορία ερωτήσεων 48 προτάσεις σχετίζονται µε τον 

οργανωτικό/διοικητικό τύπο προσωπικότητας, 51 προτάσεις µε τον πρακτικό τύπο 

προσωπικότητας, 85 προτάσεις µε τον ερευνητικό τύπο, 33 προτάσεις µε τον καλλιτεχνικό τύπο, 

65 προτάσεις µε τον κοινωνικό τύπο και 33 προτάσεις µε τον επιχειρηµατικό τύπο 

προσωπικότητας. Οι απαντήσεις στις δύο υποκατηγορίες είναι αντικειµενικού - κλειστού τύπου 

δηλαδή προσδιορίζονται από ένα ναι ή όχι. ∆εν υπάρχουν ερωτήµατα ανοιχτού - υποκειµενικού 

τύπου. Υπάρχουν προτάσεις που εγείρουν ερωτήµατα ως προς το περιεχόµενο και τη σηµασία 

τους όπως να κερδίσεις ένα λαχείο ή να γευµατίσεις δωρεάν σε ένα ωραίο εστιατόριο. Το 

Άριστον τεστ σε θεωρητικό πλαίσιο βασίζεται κι αυτό στους έξι τύπους προσωπικότητας κατά 

Holland. Οι 400 προτάσεις του ερωτηµατολογίου αφορούν ενδιαφέροντα ή προτιµήσεις. Οι 

ερωτήσεις αυτές είναι δύο ειδών σύµφωνα µε το πρώτο ο χρήστης απαιτείται να απαντήσει ποια 

δραστηριότητα προτιµά περισσότερο και ποια λιγότερο ανάµεσα σε τρείς επιλογές. Η απάντηση 

δίνεται µε πληκτρολόγηση των αριθµών 1,2,3. Στο δεύτερο είδος τίθεται το ερώτηµα και ο 

χρήστης απαντά µε ένα ναι ή ένα όχι. Αξιοσηµείωτη είναι η διενέργεια ελέγχου των απαντήσεων 

για τη δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων προκειµένου να προσδιοριστεί η ειλικρίνεια ή µη του 
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ενδιαφερόµενου Ωστόσο δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τη δοµή των ερωτήσεων και 

το ακριβές τους περιεχόµενο.  Το 16PF τεστ αναφέρεται στην κάλυψη των πτυχών της 

προσωπικότητας µέσω 16 λειτουργικά ανεξάρτητων διαστάσεων και 5 δευτερογενών 

παραγόντων, που προέκυψαν από το συνδυασµό των πρωτογενών παραγόντων. Το τεστ 

περιέχει 185 θέµατα που περιλαµβάνουν τις 16 κλίµακες πρωτογενών παραγόντων 

προσωπικότητας και τους 5 δευτερογενείς παράγοντες. Για κάθε κλίµακα αντιστοιχούν 10-15 

θέµατα. Για την εκτίµηση των προκατειληµµένων απαντήσεων όπως έχει αναφερθεί 

εφαρµόζονται δείκτες χειρισµού. Το Ερωτηµατολόγιο Ενδιαφερόντων ΟVIS περιέχει 253 

προτάσεις που περιγράφουν πραγµατικές δραστηριότητες και καθήκοντα διαφόρων 

επαγγελµάτων. ∆εν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία για τη δοµή και το περιεχόµενο των 

ερωτήσεων από τα δύο αυτά τεστ. Σύµφωνα µε τα παραπάνω διαπιστώνεται η κυριαρχία της 

θεωρίας του Holland για το ΤΕΠΕ (Π.Ι.), το CGT τεστ και το Άριστον τεστ.   

 Η έκδοση των αποτελεσµάτων συνοδεύεται από γραφικές παραστάσεις και 

ιστογράµµατα για το σύνολο των τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού. Το ΤΕΠΕ (Π.Ι.) είναι 

αρκετά φειδωλό στην αναλυτική παρουσίαση των απαντήσεων και την σχηµατοποιηµένη 

απόδοσή τους. Ωστόσο σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η παρουσίαση της επίδοσης σε κάθε 

κλίµακα επαγγελµάτων σε σχέση µε τη γενική κατάταξη. Για το CGT τεστ και το Άριστον τεστ η 

έκθεση των αποτελεσµάτων αγγίζει τις 50 µε 60 σελίδες για το πρώτο τεστ και τις 60 σελίδες για 

το δεύτερο τεστ. Επιπρόσθετα οι γραφικές παραστάσεις και στα δύο τεστ είναι ακριβείς και 

πολυάριθµες. Το CGT επιπρόσθετα προσδιορίζει τους βαθµοί αυτοεικόνας και 

αποφασιστικότητας µε το απαραίτητο ιστόγραµµα και τη σχετική ως προς αυτό ερµηνεία ενώ το 

Άριστον τεστ προσδιορίζει τους παράγοντες αυτοεκτίµησης και τους παράγοντες εσωτερικού - 

εξωτερικού ελέγχου.         

 Το ΤΕΠΕ (Π.Ι), το CGT τεστ και το Άριστον τεστ παρουσιάζουν την διασπορά 

προσωπικότητας και αποδίδουν τα κατάλληλα για το χρήστη επαγγέλµατα. Το ΤΕΠΕ (Π.Ι.) 

παρουσιάζει τα στοιχεία αυτά αρκετά γενικευµένα σε σχέση το CGT τεστ και το Άριστον τεστ 

που είναι πιο συγκεκριµένα. Στο ΤΕΠΕ (Π.Ι.) η βαθµολόγηση εστιάζει σε έξι επαγγελµατικές 

κατηγορίες που σχετίζονται µε τον τύπο προσωπικότητας του ατόµου ενώ στο CGT τεστ η 

βαθµολόγηση εστιάζει στις έξι επικρατέστερες οµάδες επαγγελµάτων της ταξινόµησης Κ.17. Το 

CGT χρησιµοποιεί την κατηγοριοποίηση των επαγγελµάτων σε 17 οµάδες και υποοµάδες για 

δύο επίπεδα εκπαίδευσης  ενώ το Άριστον τεστ προσδιορίζει το σύνολο των απαντήσεων µε 

βάση 10 οµάδες επαγγελµάτων σε 19 επαγγελµατικές κατηγορίες της κλίµακας CAPS.Το CGT 

τεστ παρουσιάζει 33 επαγγέλµατα ανώτερης εκπαίδευσης και 20 επαγγέλµατα ανώτατης 



Δυσλεξία & Επαγγελματικός προσανατολισμός                                                 Παυλίδου Μαρία

   

103 
 

εκπαίδευσης. Το Άριστον προτείνει 30 συγκεκριµένες επαγγελµατικές εξειδικεύσεις που µπορεί 

να ακολουθήσει το άτοµο. Για τις εξειδικεύσεις αυτές υπάρχουν δείκτες που προσδιορίζουν το 

βαθµό ταύτισης ανάµεσα στις εξειδικεύσεις και την προσωπικότητα του ενδιαφεροµένου. 

Επίσης διαθέτει ειδικό λογισµικό για τη συµπλήρωση µηχανογραφικού. Κοινό στοιχείο για τα 

δύο τεστ (CGT τεστ και Άριστον τεστ ) είναι ότι σηµατοδοτούνται οι προοπτικές των 

επαγγελµάτων στη αγορά εργασίας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο και παράλληλα οι διέξοδοι 

σε άλλες ειδικότητες. Η έκθεση για το 16PF τεστ και το OVIS τεστ είναι αρκετά γενικευµένη. Για 

το 16PF τεστ παρέχονται πληροφορίες στους τρόπους επίλυσης προβληµάτων, στους τρόπους 

αντιµετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, στις µορφές διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων, στον 

οργανωτικό ρόλο και τις προτιµήσεις ως προς το εργασιακό περιβάλλον και τέλος τα 

επαγγελµατικά ενδιαφέροντα.  Στην έκθεση του OVIS τεστ που συντάσσεται παρουσιάζονται 

οι τοµείς-δραστηριότητες που επιθυµεί το άτοµο να ασχοληθεί επαγγελµατικά. Οι πτυχές του 

ατόµου που εξετάζονται ακολουθούν διαφορετική κατηγοριοποίηση και για τα δύο τεστ (βλέπε 

ενότητα 15.4). Σχετικά µε τη µορφή των τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού ακολουθούν 

τις επιταγές της τεχνολογίας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Η περιήγηση είναι απλή και αφορά το 

χειρισµό του κέρσορα µε τη χρήση ποντικιού.      

 Μια τελευταία κριτική θεώρηση προκύπτει εκ µέρους µου ύστερα από διενέργεια του 

τεστ επαγγελµατικών ενδιαφερόντων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Career Gate Test. 

Το ΤΕΠΕ από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι αρκετά λιτό, σύντοµο σε αντίθεση µε το Career 

Gate Test που είναι εκτενές µε πληθώρα ερωτήσεων. Τα αποτελέσµατα των τεστ προσδιόρισαν 

τον τύπο της προσωπικότητας µε βάση το εξάγωνο του Holland. Για το ΤΕΠΕ οι τύποι 

προσωπικότητας προσδιορίζονται ως εξής πρακτικός τύπος 25%, ερευνητικός τύπος 31%, 

καλλιτεχνικός τύπος 36%, κοινωνικός τύπος 33%, επιχειρηµατικός τύπος 34% και οργανωτικός/ 

διοικητικός τύπος 28%. Σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα οι πιο ισχυροί τύποι είναι ο καλλιτεχνικός 

τύπος (36%), ο επιχειρηµατικός τύπος (34%) και ο κοινωνικός τύπος (33%). Για το Career Gate 

Test  οι τύποι προσωπικότητας προσδιορίζονται ως πρακτικός τύπος 12%, ερευνητικός τύπος 

25%, καλλιτεχνικός τύπος 10%, κοινωνικός τύπος 48%, επιχειρηµατικός τύπος 31% και 

οργανωτικός/ διοικητικός τύπος 31%.  Οι τρείς επικρατέστεροι τύποι που προσδιορίζουν την 

προσωπικότητα είναι ο κοινωνικός τύπος (48%), ο επιχειρηµατικός τύπος (31%) και ο 

οργανωτικός/διοικητικός τύπος (31%). Για το ΤΕΠΕ τα κατάλληλα ως προς την προσωπικότητα 

επαγγέλµατα που προκύπτουν αφορούν τα πρακτικά επαγγέλµατα (40) (µηχανικός, 

ηλεκτρολόγος, οπτικός, ξυλουργός), τα καλλιτεχνικά επαγγέλµατα (36) (ηθοποιός, συγγραφέας, 

αρχιτέκτονας, διακοσµητής), τα κοινωνικά επαγγέλµατα (36) (ιατρός, ψυχολόγος, 
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δηµοσιογράφος, εκπαιδευτικός), τα οργανωτικά-διοικητικά επαγγέλµατα (36) (εφοριακός, 

υπαξιωµατικός, υπάλληλος γραφείου), τα ερευνητικά επαγγέλµατα (32) (πολιτικός µηχανικός, 

χειρουργός, πιλότος, κοινωνιολόγος) και τα επιχειρηµατικά επαγγέλµατα (32) (έµπορος, 

εργολάβος, κτηµατοµεσίτης). Ο βαθµός ταύτισης µε την προσωπικότητα εµφανίζεται µέσα σε 

παρένθεση. Για το Career Gate Test η διασπορά της προσωπικότητας και των επαγγελµατικών 

κλίσεων αφορά τις οµάδες επαγγελµάτων νοµικά (88), πρόνοια (61), υγεία (59), στρατιωτικά-

αστυνοµικά (45), κοινωνιολογία (41) και οικονοµία-τράπεζες-διοίκηση (34). Τα 33 κυρίαρχα 

επαγγέλµατα ανωτέρου ή ανωτάτου επιπέδου που προσδιορίζονται ως κατάλληλα είναι του 

δικηγόρου (100), του δικαστή (100), του εισαγγελέα (100), του νοµικού συµβούλου (100), του 

νοµικού-οικονοµολόγου (100), του ιατροδικαστή (100), του συµβολαιογράφου (100), του 

γραφολόγου (100), του ψυχολόγου (69), του κοινωνικού λειτουργού (69), του σύµβουλου 

σταδιοδροµίας (69), του σύµβουλου σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού (69), του 

ψυχίατρου (69), του λογοθεραπευτή (69), του ειδικού οργανωτή παιδικών κατασκηνώσεων (69), 

του αξιωµατικού πυροσβεστικής (51), του αξιωµατικού στρατού (51), του αστυνοµικού-

υπαστυνόµου (51), του αξιωµατικού αεροπορίας (51), του αξιωµατικού ναυτικού (51), του 

διεθνολόγου (47), του κοινωνιολόγου (47), του πολιτικού επιστήµονα (47), του κοινωνιολόγου 

εργασίας (47), του οικονοµολόγου (39), του φοροτεχνικού-λογιστή (39) και του οικονοµολόγου 

διαχείρισης έργων (39). Τα 20 κυρίαρχα επαγγέλµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που 

προσδιορίζονται ως κατάλληλα επαγγέλµατα είναι του δικαστικού επιµελητή (100), του 

υπάλληλου δικηγορικού γραφείου (100), του υποθηκοφύλακα (100), του ειδικού φροντίδας 

ΑΜΕΑ (69), του ειδικού φροντίδας ηλικιωµένων (69), του ειδικού φροντίδας παιδιών (69), του 

πρακτικού νοσοκόµου (69), του ειδικού οργάνωσης παιδικών κατασκηνώσεων (69), του µόνιµου 

ειδικών δυνάµεων στο στρατό (51), του µόνιµου ειδικών δυνάµεων στο ναυτικό (51), του µόνιµου 

ειδικών δυνάµεων στην αεροπορία (51), του βοηθού προσωπάρχη (47) και του γραµµατέα 

διοίκησης (39).           

 Ο βαθµός ειλικρίνειας των απαντήσεων προσδιορίστηκε σε 79% µε κλίµακες 0%-70% 

µη ικανοποιητικός, 71%-80% ικανοποιητικός και 80%-100% πολύ ικανοποιητικός. Οι 

απαντήσεις δηλαδή θεωρούνται ικανοποιητικές ως την αληθοφάνειά τους. Σχετικά µε το βαθµό 

της αυτοεικόνας και της αποφασιστικότητας, ο πρώτος προσδιορίστηκε σε 18 και ο δεύτερος σε 

15 µε µέγιστη τιµή το 23. Στην πρώτη περίπτωση η αρκετά υψηλή κλίµακα θεωρείται µάλλον 

αρνητική, όπως ισχύει για την περίπτωση της πολύ χαµηλής κλίµακας. Η πιο ορθολογική 

συµπεριφορά θεωρείται αυτή που βρίσκεται στο µέσο και λίγο προς τα επάνω της ως άνω 

κλίµακας. Στην δεύτερη περίπτωση η κλίµακα βρίσκεται λίγο παραπάνω από το µέσο γεγονός 
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που υποδηλώνει αποφασιστικότητα, συνέπεια και µεθοδικότητα.    

 Η προσωπική έκθεση των τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού ενέχει κοινούς δύο 

τύπους προσωπικότητας τον κοινωνικό και τον επιχειρηµατικό τύπο. Ως προς τον 

προσανατολισµό σε επαγγέλµατα τα στοιχεία διαφέρουν δίνοντας διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Το ΤΕΠΕ δίνει πρωταρχική έµφαση σε πρακτικά επαγγέλµατα ενώ το Career Gate Test  σε 

νοµικού τύπου επαγγέλµατα. Ωστόσο τα επαγγέλµατα που έπονται µάλλον ενέχουν 

περισσότερα κοινά στοιχεία µε άλλα λόγια αφορούν κοινωνικού και ερευνητικού τύπου 

επαγγέλµατα στα οποία εντάσσονται τα επαγγέλµατα υγείας, πρόνοιας, κοινωνιολογίας, τα 

οργανωτικά-διοικητικά επαγγέλµατα στα οποία ανήκουν τα στρατιωτικά επαγγέλµατα. Τα 

καλλιτεχνικά επαγγέλµατα µαζί µε τα επιχειρηµατικά επαγγέλµατα που προτείνονται από το 

ΤΕΠΕ δεν συνάδουν µε τα υπόλοιπα επαγγέλµατα που προτείνει το Career Gate Test και 

αφορούν την οικονοµία-τράπεζες-διοίκηση.  

16.Η ∆υσλεξία και ο επαγγελµατικός προσανατολισµός.    

 Η ∆υσλεξία ως ειδική µαθησιακή δυσκολία επιφέρει αλλαγές στην ζωή του ατόµου. Το 

άτοµο µε δυσλεξία αντιµετωπίζει κάποιες αδυναµίες τις οποίες δεν µπορεί να θεραπεύσει παρά 

µόνο να αντισταθµίσει ενισχύοντας τις δυνατότητες του που αρκετές των περιπτώσεων 

υπερκαλύπτουν και ελαχιστοποιούν τις αδυναµίες αυτές. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά 

αφενός σε πρωτογενές και αφετέρου σε δευτερογενές επίπεδο είναι τα εξής: (βλέπε πίνακα 9).  

Πίνακας 9. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός δυσλεξικού σε πρωτογενές και δευτερογενές επίπεδο. 
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 Τα χαρακτηριστικά αυτά ακολουθούν ολόκληρη τη ζωή του δυσλεξικού και την ενήλική 

ζωή. Στην ενήλικη ζωή ο τοµέας της εργασίας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή του 

ατόµου. Η επιλογή του κατάλληλου ως προς το άτοµο επαγγέλµατος κρίνεται πρωταρχική και 

ουσιώδης για την κατάκτηση της επιτυχίας που αποτελεί πηγή ευτυχίας. Ο έφηβος µε δυσλεξία 

έχει ανάγκη από συµβουλευτική και καθοδήγηση σε σχέση µε τις φιλοδοξίες, τα σχέδιά και τα 

όνειρά του.          

 Τα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού ενέχουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά 

στοιχεία για τη χορήγησή τους σε άτοµα µε δυσλεξία. Τα είδη των τεστ που χορηγούνται στην 

επαγγελµατική συµβουλευτική αφορούν τεστ γενικών και ειδικών ικανοτήτων, τεστ 

ενδιαφερόντων και τεστ προσωπικότητας. Τα στοιχεία αυτά συνυπολογίζονται από τα τεστ που 

αναλύθηκαν στην προηγούµενη ενότητα µε πρόσθετα τεστ που λειτουργούν επικουρικά όταν 

αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον επαγγελµατικό σύµβουλο. Πιο συγκεκριµένα, ανάµεσα στα 

ψυχοµετρικά εργαλεία που ανέπτυξε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πέρα από  το Τεστ 

Ενδιαφερόντων (ΤΕΠΕ), είναι το Τεστ Επαγγελµατικής Αυτεπάρκειας (ΤΕΠΑ), το Τεστ 

Αριθµητικών Ικανοτήτων (ΤΑΡΙ), το Τεστ Μηχανικών Ικανοτήτων (ΤΕΜΙ), το Τεστ Λήψης 

Αποφάσεων και το Τεστ Εργασιακών Αξιών (ΤΕΡΓΑ). Το CGT τεστ λειτουργεί ως τεστ 

επαγγελµατικών ενδιαφερόντων και τεστ επαγγελµατικής προσωπικότητας σύµφωνα µε τον 

Holland. Τα ερωτηµατολόγια που συνθέτουν το Άριστον τεστ είναι το τεστ επαγγελµατικής 

προσωπικότητας σύµφωνα µε τον Holland, το τεστ επαγγελµατικών ενδιαφερόντων της 

Computer Academy που στηρίζεται τόσο στην προσωπικότητα όσο και στα ενδιαφέροντα του 

ενδιαφερόµενου, το τεστ αυτοεκτίµησης κατά Coopersmith, το επίκεντρο ελέγχου κατά Rotter και 

το τεστ εργασιακών κινήτρων. Η Ison Psychometrica (ISON) για τον επαγγελµατικό 

προσανατολισµό κάνει χρήση δύο ή περισσότερων ερωτηµατολογίων. Ειδικότερα, για την 

επαγγελµατική επιλογή ως βασικά εργαλεία χορηγεί το τεστ προσωπικότητας 16PF® και το τεστ 

ενδιαφερόντων OVIS ενώ επικουρικά χορηγεί το τεστ ικανοτήτων CAB-Comprehensive Ability 

Battery και το ερωτηµατολόγιο Αξιών. Με άλλα λόγια η προοπτική αξιολόγησης των ικανοτήτων 

του ατόµου σε ειδικές καταστάσεις παρατηρείται από όλα τα τεστ µε εξαίρεση το CGT τεστ. 

 Τα τεστ γενικών ικανοτήτων σχετίζονται µε το δείκτη νοηµοσύνης που αποτελείται από 

διάφορες επιµέρους διαστάσεις τη γλωσσική ικανότητα, την αριθµητική ικανότητα, την 

χωροαντιληπτική ικανότητα κ.α. Η παράµετρος του δείκτη νοηµοσύνης θεωρείται σηµαντικό 

στοιχείο καθώς δεν εµπλέκεται η περίπτωση του δυσλεξικού ατόµου µε περιπτώσεις νοητικής 

υστέρησης . Η ύπαρξη συσχέτισης ανάµεσα στην νοηµοσύνη και την άσκηση επαγγέλµατος δεν 

έχει διαπιστωθεί. Επιπρόσθετα, ο τρόπος χορήγησης των τεστ δεν ευνοεί σηµαντικά τα 
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δυσλεξικά άτοµα. Η προσπάθεια ανάγνωσης των προτάσεων καθίσταται κουραστική για το 

δυσλεξικό άτοµο. Η οπτική επεξεργασία των πληροφοριών είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική 

µορφή καταπονεί το δυσλεξικό άτοµο. Ο µεγάλος όγκος των ερωτήσεων στην περίπτωση του 

CGT τεστ και του Άριστον τεστ φορτίζει την αναγνωστική προσπάθεια. Επακόλουθο την 

προσπάθειας αυτής είναι η αύξηση του χρόνου διεξαγωγής του τεστ που για το δυσλεξικό είτε 

καλύπτει το µέγιστο δυνατό είτε επιζητά πρόσθετο χρόνο. Το πρόβληµα εντοπίζεται στο CGT 

τεστ και το Άριστον τεστ που ενέχουν δικλίδες ασφαλείας. Οι καθυστερηµένες απαντήσεις 

µειώνουν το δείκτη αλήθειας και ο χρήστης καλείται να επαναλάβει το τεστ. Οι περιπτώσεις 

συννοσηρότητας  µε ∆ΕΠΥ δεν υπολογίζονται αφού αρκετά άτοµα ίσως δεν ολοκληρώσουν το 

τεστ. Θετικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη ερωτήσεων κλειστού-αντικειµενικού τύπου που 

διευκολύνει τα άτοµα και τα απαλλάσσει από την παραγωγή λόγου.    

 Η σωστή επιλογή επαγγέλµατος είναι καίριας σηµασίας για κάθε άτοµο. Για το λόγο 

αυτό θα πρέπει στην περίπτωση των δυσλεκτικών ατόµων να προσδιοριστούν τα 

χαρακτηριστικά εκείνα της προσωπικότητας που θα οδηγήσουν στη σωστή επαγγελµατική 

επιλογή. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα ψυχο-κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

Επιπρόσθετα, σηµαντική παράµετρο αποτελούν οι ικανότητες και οι δυνατότητες των ατόµων 

αυτών (Ηuston, 1992: σελ.165-166). Απαραίτητη είναι η παράθεση των κριτηρίων αξιολόγησης 

των ικανοτήτων. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων 

επαγγελµάτων µε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία από την άσκηση αυτών για το ίδιο το άτοµο, 

τον εργοδότη και τους συναδέλφους. Από τον συνδυασµό όλων των παραπάνω θα προκύψουν 

τα πλέον κατάλληλα επαγγέλµατα. Η καταλληλότητα ή µη ενός επαγγέλµατος κρίνεται από τις 

αδυναµίες του ατόµου, τη σοβαρότητα αυτών και το επίπεδο βελτίωσης από το ίδιο το άτοµο. Οι 

προτάσεις για τα πλέον κατάλληλα επαγγέλµατα αφορούν τους δυσλεξικούς µε βάση τους 

εκάστοτε περιορισµούς και αδυναµίες. Ο δυσλεξικός πληθυσµός δεν αποτελεί οµοιογενή οµάδα. 

Το δυσλεξικό άτοµο µπορεί θεωρητικά να ασκήσει τα επαγγέλµατα του δικηγόρου και του 

γιατρού. Τα επαγγέλµατα αυτά απαιτούν συνεχή ακαδηµαϊκή προετοιµασία και ενασχόληση 

που µπορεί να δυσκολέψει το άτοµο. Τα επαγγέλµατα του πωλητή, του µηχανικού, του µάνατζερ 

στη διαχείριση υποθέσεων θεωρούνται επιθυµητά. Το επάγγελµα του δασκάλου, του φιλολόγου 

και γενικά του εκπαιδευτικού σε θεωρητικά µαθήµατα δεν συνίσταται εξαιτίας συνάφεια µε τις 

εγγενείς αδυναµίες του δυσλεξικού. Εξάλλου η άσκηση του επαγγέλµατος αυτού θα είναι 

ιδιαίτερα κουραστική (Ηuston, 1992: σελ.165-166). 
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17.Το προφίλ του δυσλεξικού ατόµου δυνατότητες και περιορισµοί.   

 Οι µαθησιακές δυσκολίες επηρεάζουν πολύπλευρα τη ζωή του ατόµου στη σχολική 

εργασία, στις καθηµερινές συνήθειες, τις φιλίες, την οικογενειακή ζωή χωρίς αυτό να σηµαίνει 

ότι τα άτοµα αυτά δεν ζουν φυσιολογικά. Το παιδί µε µαθησιακή δυσκολία έχει φυσιολογική 

νοηµοσύνη και ψυχική λειτουργία, φυσιολογική αισθητηριακή λειτουργία αλλά έχει δυσκολία 

στην αντίληψη, την ολοκλήρωση και την έκφραση κάποιας δεξιότητας που επηρεάζει σοβαρά τη 

µαθησιακή ικανότητα. Η µαθησιακή δυσκολία περιορίζει την ικανότητα του ατόµου να ερµηνεύει 

τα αισθητήρια ερεθίσµατα και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τα διάφορα µέρη του 

εγκεφάλου. Οι δυσκολίες αφορούν τον γραπτό λόγο, τον συντονισµό, την αυτορρύθµιση και την 

προσοχή. Τα στοιχεία αυτά επιδρούν στην σχολική επίδοση, µειώνουν την ικανότητα σε 

ανάγνωση, γραφή ή αντίληψη µαθηµατικών (Αγγελοπούλου-Σακαντάµη, 2004:σελ.145). Η 

κινητική ανάπτυξη και η ψυχοκινητική ανάπτυξη εξαρτάται από την εµπειρία και την ωρίµανση. 

Ειδικότερα, η κινητική ανάπτυξη εξαρτάται από την ακεραιότητα και την ωρίµανση του νευρικού 

συστήµατος. Η οπτικοκινητική αντίληψη και ο οπτικοκινητικός συντονισµός σχετίζονται µε 

λεπτές κινητικές δεξιότητες που αφορούν τη γραφή, το σχέδιο, τη ζωγραφική κ.α. Η θέση του 

σώµατος στο χώρο, η σχέση µε τα αντικείµενα, ο προσανατολισµός σχετίζονται µε τη θέση, το 

σχήµα, τη φορά των γραµµάτων και των οπτικών συµβόλων µε την αναγνωστική ικανότητα. Η 

εκτίµηση της κινητικής ανάπτυξης και η αποκάλυψη κάποιας δυσκολίας µπορεί να βοηθήσει 

στην πρόληψη εµφάνισης µαθησιακών δυσκολιών. Το υπερκινητικό σύνδροµο και η εξελικτική 

διαταραχή του συντονισµού (κινητική αδεξιότητα) σχετίζονται µε τις µαθησιακές δυσκολίες. Τα 

αντιληπτικο-κινητικά προβλήµατα και η κινητική δεξιότητα σε µεγάλο ποσοστό συνοδεύουν τις 

µαθησιακές δυσκολίες. Τα περισσότερα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες έχουν δυσκολία στην 

αναγνώριση της εικόνας του σώµατός τους και στη σχέση τους µε το χώρο και ιδιαίτερη 

δυσκολία γνώσης και χρήσης των δακτύλων τους (finger agnosia). Οι δυσκολίες αυτές είναι 

εµφανείς στις λεπτές δεξιότητες όπως το γράψιµο, τη ζωγραφική και άλλες λεπτές κινητικές 

δεξιότητες. Σχετική µε την αντίληψη της εικόνας του σώµατος είναι και η ικανότητα 

προσανατολισµού στον χώρο στην οποία συναντούν δυσκολία τα παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες. Επιπρόσθετα, έχουν δυσκολία στην εκτίµηση αποστάσεων, του µήκους, του ύψους, 

στην αντίληψη της κατεύθυνσης δεξιά-αριστερά, πάνω, κάτω, µπρος, πίσω, στην αντίληψη 

γεωµετρικών σχηµάτων κ.α. Σε δεξιότητες όπως ισορροπία, αµφοτερόπλευρο συντονισµό, λεπτό 

οπτικο-κινητικό έλεγχο και ρυθµό είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή κινητικών δραστηριοτήτων  

τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες έχουν χαµηλές επιδόσεις. Το παιδί µε µαθησιακή δυσκολία 

παρουσιάζει δυσκολία στην κινητική δεξιότητα ή την ακολουθία (σειρά) επιµέρους δεξιοτήτων 
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που ολοκληρώνουν την κινητική δεξιότητα µε αποτέλεσµα να έχει δυσκολία στο σχεδιασµό, την 

οργάνωση και την ολοκλήρωση της δραστηριότητας (Αγγελοπούλου-Σακαντάµη, 2004:σελ.154-

156).            

 Οι µαθησιακές δυσκολίες επιδρούν στην συναισθηµατική ζωή των παιδιών και των 

οικογενειών τους. Η βιβλιογραφία είναι εκτεταµένη στο γνωστικό επίπεδο των µαθησιακών 

δυσκολιών και όχι στο ψυχοκοινωνικό επίπεδο (Πολυχρόνη, 2006 σελ. 49-50 αναφορά στον 

Hatzichristou & Hopf, 1993; Riddick, 1996; ∆όικου-Αυλίδου, 2002). Τα παιδιά  µε δυσκολίες 

ανάγνωσης, γραφής και άλλες µαθησιακές δυσκολίες είναι περισσότερο ευάλωτα  

ψυχοσυναισθηµατικά (Πολυχρονοπούλου, 2003 αναφορά στον Benton, & Pearl, 1979: σελ.196-

218). Συχνά εµφανίζουν προβλήµατα όπως είναι η κοινωνική απόσυρση-αναστολή, το αίσθηµα 

απογοήτευσης, µαταίωσης, το αίσθηµα απόρριψης, η στεναχώρια, η αµηχανία, το άγχος, το 

στρες, η ανησυχία, η αγωνία, η χαµηλή αυτοεκτίµηση, η µειωµένη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη, η 

έλλειψη επιµονής, οι περιορισµένες προσδοκίες, η δυσκολία σε κοινωνικές σχέσεις, τα 

προβλήµατα συµπεριφοράς, η επιθετικότητα, διαταραχές διαγωγής, παραβατικότητα είναι τα 

ψυχοκοινωνικά προβλήµατα που αναπτύσσουν τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες. Τα 

προβλήµατα αυτά είναι διάχυτα και δεν παρουσιάζονται στην ίδια ένταση υπάρχει σε µεγάλο 

βαθµό ετερογένεια (Πολυχρόνη, 2006 σελ.50- 54).     

 Τα άτοµα µε δυσλεξία δεν έχουν πάντα το ψυχικό σθένος να υπερκεράσουν τις 

αδυναµίες τους στον ίδιο βαθµό και να κατακτήσουν την κορυφή. Αρκετά άτοµα διακατέχονται 

από αισθήµατα φόβου ως κατάλοιπα εµπειριών της παιδικής ηλικίας. Οι εµπειρίες αυτές 

αποµακρύνουν κάθε ίχνος κουράγιου ή εσωτερικής δύναµης για να αντισταθµιστούν οι 

αδυναµίες. Οι περιστάσεις της ζωής ξεπερνούν τις φιλοδοξίες, συνθλίβουν τις ελπίδες και τα 

όνειρα. Ωστόσο υπάρχουν δυσλεξικά άτοµα που σπάνε τα εµπόδια που τους φράζουν το δρόµο. 

Κατά την διάρκεια της εφηβείας και µε την είσοδό τους στην ενήλικη ζωή βρίσκουν τρόπους να 

αντισταθµίσουν και να ξεπεράσουν τις µαθησιακές δυσκολίες για να κατακτήσουν στόχους που 

στο παρελθόν φαινόντουσαν µη υλοποιήσιµοι. Τα ονόµατα των Thomas Edison, George S. 

Patton IV, Woodrow Wilson, Albert Einstein, Nelson A. Rockefeller, Stephen J. Cannell, Phil 

Troyer, Richard YaDeau, Josef Sanders αποτελούν παραδείγµατα επιτυχίας από ευφυή άτοµα 

µε δυσλεξία (Jordan, 1996:σελ 279-296). Τα χαρακτηριστικά που επέτρεψαν στους ευφυείς 

αυτούς δυσλεξικούς να υπερκεράσουν τις αδυναµίες τους σχετίζονται µε το πείσµα (anger), την 

υπερηφάνεια (pride), την πίστη (faith), την εσωτερική δύναµη (inner strength), το συναγωνιστικό 

πνεύµα (competitive spirit), την αυτοπειθαρχία (self-discipline), την στοργή (loving support), την 

υποστήριξη (a friendly advocate), την επιµονή (courage) και την απουσία µεµψιµοιρίας (no self-
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pity). Το πείσµα αρκετές φορές αποτελεί καταστροφική δύναµη που στρεβλώνει την 

πραγµατικότητα και µπλοκάρει την ικανότητα του ατόµου να διαχειριστεί καθαρά τις 

καταστάσεις. Ωστόσο στην περίπτωση των ατόµων µε δυσλεξία µπορεί να αποτελέσει κινητήρια 

δύναµης προόδου. Η περηφάνια  αποτελεί την πηγή δυσκολιών στις διαπροσωπικές σχέσεις 

αλλά για τα άτοµα µε δυσλεξία αποτελεί το κλειδί της αποδοχής του εαυτού τους µε επακόλουθη 

την επιτυχία. Η πίστη βασίζεται στην ελπίδα και υπάρχει κάτω από την επιφάνεια της ζωής του 

ατόµου. Η πίστη αποδέχεται το άτοµο πέρα από τις αδυναµίες του και αναγνωρίζει την οµορφιά 

της ψυχής. Η εσωτερική δύναµη ενέχει την ικανότητα αντίστασης στις αρνητικές καταστάσεις και 

διατήρησης την ισορροπίας. Τα άτοµα που ξεπερνούν τις αδυναµίες τους έχουν ισχυρή 

εσωτερική δύναµη (Jordan, 1996:σελ 297-308). Το συναγωνιστικό πνεύµα αποτελεί το κλειδί για 

το µέλλον. Η προσήλωση στις προκλήσεις για τα άτοµα µε δυσλεξία διατηρεί το όραµα καθαρό 

στην επιδίωξη της επιτυχίας (Rawson, 1995:σελ.103). Η αυτοπειθαρχία αποτελεί το στοιχείο που 

κρατάει ενωµένα τα συστατικά της επιτυχίας. Κάθε άτοµο πρέπει να αποφεύγει καταστάσεις που 

µπορεί να το αποπροσανατολίσουν από τους αρχικούς του στόχους. Η στοργή επιδρά 

καταλυτικά στη ζωή των ατόµων µε αδυναµίες. Ίσως πρόκειται για το συστατικό στοιχείο που 

γεννά ελπίδες και πίστη στον αποδέκτη του (Jordan, 1996:σελ 297-308). Κάθε άνθρωπος 

ειδικότερα το δυσλεξικό άτοµο χρειάζεται ένα άτοµο στον πλευρό του. Η ύπαρξη ενός ατόµου 

που υποστηρίζει το άτοµο µε αδυναµίες, πιστεύει στο δυναµικό του, ενδιαφέρεται γι αυτό 

ειλικρινά και προτίθεται να προασπίσει τα δικαιώµατά του αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στη 

πορεία της ζωής. Το άτοµο που διαδραµατίζει το σηµαντικό αυτό ρόλο µπορεί να είναι η µητέρα, 

ο πατέρας ακόµη και η δασκάλα. Η επιµονή για µάθηση αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στη ζωή 

του ατόµου. Τα άτοµα µε αδυναµίες έχουν γίνει επίµονα και ανθεκτικά για να αντιµετωπίσουν τις 

δύσκολες συνθήκες αφήνοντας µόνο λίγες ουλές για να επιβεβαιώνουν τις καθηµερινές 

αψιµαχίες. (Rawson, 1995:σελ.109). Το άτοµο µε δυσλεξία δεν θα µπορέσει να υπερκεράσει την 

αδυναµία του εάν νιώθει οίκτο για τον εαυτό του. Η µεµψιµοιρία απορροφάει κάθε ζωτική 

ενέργεια και κακοποιεί κάθε συναισθηµατική απόχρωση. Στην ουσία καταδικάζει το άτοµο σε 

συναισθηµατική σύγχυση. Το αντίδοτο είναι η αίσθηση του χιούµορ τουλάχιστον σε κάποιο 

βαθµό. Είναι αδύνατο να υπερκεράσεις τη δυσλεξία εάν αυτό το αρνητικό συναίσθηµα είναι 

παρόν στη ζωή του ατόµου (Jordan, 1996:σελ 297-308).      
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18. Το θέµα και ο σκοπός της έρευνας.       

  Το ερευνητικό εγχείρηµα της παρούσας εργασίας αφορά τον επαγγελµατικό 

προσανατολισµό των εφήβων και ιδιαίτερα των δυσλεξικών. Τα άτοµα µε δυσλεξία σύµφωνα µε 

την βιβλιογραφική ανασκόπηση έχουν ανάγκη από συµβουλευτική και καθοδήγηση στον 

επαγγελµατικό προσανατολισµό. Τα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού δεν 

διαφοροποιούνται για την περίπτωση των δυσλεξικών ατόµων µε αποτέλεσµα να 

προσανατολίζονται σε επαγγέλµατα που δεν είναι κατάλληλα. Σε ένα πρώτο επίπεδο η επιλογή 

σπουδών και σε ένα δεύτερο επίπεδο η επιλογή επαγγέλµατος αποτελεί προϊόν 

προβληµατισµού. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα φορτισµένη για τα δυσλεξικά άτοµα.  

  Σκοπός του ερευνητικού εγχειρήµατος είναι η παράθεση στοιχείων που αποκαλύπτουν 

τη συσχέτιση ακαδηµαϊκών σπουδών, επαγγελµατικού- εργασιακού µοντέλου και ικανοποίησης 

στη ζωή του ατόµου και ιδιαίτερα στη ζωή του δυσλεξικού ατόµου.    

 Σε αυτό το πλαίσιο έγινε µια προσπάθεια προσδιορισµού παραγόντων που σχετίζονται 

µε την επαγγελµατική ζωή και αποκατάσταση. Ειδικότερα, έγινε µια προσπάθεια συλλογής 

στοιχείων που αναφέρονται στο επίπεδο εκπαίδευσης, το µορφωτικό υπόβαθρο των γονέων, την 

επιλογή ή µη συγκεκριµένων σπουδών, την επιθυµία για συνέχιση των σπουδών και την 

εργασιακή κατάσταση των ατόµων µε δυσλεξία.    

18.1.Ερευνητικά ερωτήµατα-ερευνητική υπόθεση.    

 Κύριος στόχος της έρευνας είναι να συγκρίνει τον τοµέα της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης, 

τον επαγγελµατικό χώρο και τα κίνητρα που προσανατολίζουν τα άτοµα µε δυσλεξία προς τη µία 

ή άλλη κατεύθυνση σπουδών και εργασίας. Η καταγραφή των στοιχείων που συνθέτουν αυτούς 

τους καίριους παράγοντες προσωπικής ολοκλήρωσης και πηγής ευτυχίας αποτελεί τη βάση για 

την διατύπωση υποθέσεων. Η τελική διατύπωση του προβλήµατος καταλήγει σε συγκεκριµένες 

επιµέρους υποθέσεις οι οποίες πρόκειται να ελεγχθούν στην έρευνα (Κελπανίδης, 1999:σελ.42).

 Τα ερευνητικά ερωτήµατα που διατυπώνονται στο πλαίσιο της προβληµατικής  της 

έρευνας αφορούν άτοµα µε δυσλεξία και είναι τα παρακάτω:     

1. Τα υπάρχοντα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

των ατόµων µε δυσλεξία αφενός ως προς την διαδικασία υλοποίησης και αφετέρου ως προς τις 

επαγγελµατικές κατευθύνσεις που προτείνουν; 

2.Τα άτοµα αυτά είναι ικανοποιηµένα από το αντικείµενο σπουδών τους, τo αντικείµενο αυτό 

ταυτίζεται µε το όνειρο ζωής τους, θα επέλεγαν ξανά το ίδιο αντικείµενο σπουδών; 
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3. Ποια ήταν η σειρά προτίµησης του τµήµατος σπουδών αρχικά και σε ποια σειρά θα το 

κατέτασσαν σήµερα; 

4. Ποιο ήταν το κριτήριο (κίνητρο) επιλογής των σπουδών τους παλιότερα και ποιο είναι σήµερα; 

5.Τα άτοµα αυτά συµβουλεύτηκαν τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού; τα αποτελέσµατα του 

τεστ ταίριαζαν µε τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες τους; τα άτοµα ακολούθησαν µελλοντικά τις 

υποδείξεις του τεστ; το τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού βοήθησε στην επιλογή του 

σωστού επαγγέλµατος; 

6. Τα άτοµα µε δυσλεξία επιθυµούν να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους; σε περίπτωση 

που εκδηλώσουν µια τέτοια επιθυµία ποιοι είναι οι λόγοι; 

7. Για τα άτοµα που εργάζονται στον εργασιακό τοµέα υπάρχει συνάφεια µε το αντικείµενο 

σπουδών; 

8.Με ποιες δεξιότητες θεωρούν τα άτοµα µε δυσλεξία ότι σχετίζεται η επιτυχία στην 

επαγγελµατική σταδιοδροµία;  

 Η κύρια ερευνητική υπόθεση που διατυπώνεται είναι ότι τα τεστ επαγγελµατικού 

προσανατολισµού αγνοούν τις ιδιαιτερότητες των ατόµων µε δυσλεξία κατά την διαδικασία 

χορήγησης και στις εκπαιδευτικές-επαγγελµατικές προτάσεις. Πιο συγκεκριµένα, διατυπώνονται 

οι παρακάτω υπο-υποθέσεις: 

α. Τα άτοµα µε δυσλεξία δεν είναι απόλυτα ικανοποιηµένα µε το αντικείµενο σπουδών τους 

αποφεύγοντας παρόµοια επιλογή. 

β. Η σειρά προτίµησης του τµήµατος σπουδών παλιότερα διαφέρει από την σειρά προτίµησης 

σήµερα. 

γ. Το κριτήριο (κίνητρο) επιλογής των σπουδών παλιότερα διαφέρει από το κριτήριο επιλογής 

σπουδών σήµερα. 

δ. Ένας µικρός αριθµός ατόµων συµβουλεύτηκε τα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού 

εµµένοντας στις υποδείξεις του.  

ε. Τα άτοµα µε δυσλεξία επιθυµούν να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους ως 

επαγγελµατική προοπτική. 

στ. Στον εργασιακό χώρο το περιεχόµενο της εργασίας ελάχιστα έχει συνάφεια µε το αντικείµενο 

σπουδών. 
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η. Οι δύο πρωταρχικές δεξιότητες που οδηγούν σε επιτυχία στην επαγγελµατική σταδιοδροµία 

αφορούν την συνεργασία-επικοινωνία και την εργατικότητα.                                                                                                     

18.2.Μέθοδος.         

  Η καταλληλότερη µέθοδος για την καταγραφή των ακαδηµαϊκών-επαγγελµατικών 

στοιχείων που συνθέτουν το προφίλ των δυσλεξικών εφήβων θεωρείται η ποσοτική έναντι της 

ποιοτικής µεθόδου. Το σύνολο των µεταβλητών που µελετήθηκαν αφορά κατηγορικές (ποιοτικές) 

µεταβλητές που αναφέρονται σε κάποιο χαρακτηριστικό χωρίς να αποδίδουν τιµές ή να 

εκφράζονται µε αριθµητικές ιδιότητες. 

18.3.Συµµετέχοντες-∆είγµα.        

 Η δειγµατοληψία αφορά την καταγραφή ορισµένων χαρακτηριστικών ενός τµήµατος 

του πληθυσµού. Στην συγκεκριµένη περίπτωση η έρευνα αφορά απλή τυχαία δειγµατοληψία. 

Κάθε µονάδα του πληθυσµού έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί σαν µονάδα του δείγµατος 

(Howard, 2001: σελ.194-195). Οι συµµετέχοντες στην έρευνα διαρθρώνονται σε δύο οµάδες το 

γενικό πληθυσµό και το δυσλεξικό πληθυσµό. Το δείγµα για το γενικό πληθυσµό υπερτερεί 

αριθµητικά σε σχέση µε το δυσλεξικό πληθυσµό. Οι συµµετέχοντες από το γενικό πληθυσµό 

ανέρχονται στα 107 άτοµα ενώ οι µετέχοντες από το δυσλεξικό πληθυσµό µόλις στα 6 άτοµα. Ο 

έλεγχος των ερωτηµατολογίων που πραγµατοποιήθηκε πριν την επεξεργασία των δεδοµένων 

µείωσε τον αριθµό του δείγµατος για το γενικό πληθυσµό στα 100 άτοµα, στην περίπτωση του 

δυσλεξικού πληθυσµού ο αριθµός αυτός δεν τροποποιήθηκε. Πιο συγκεκριµένα, η σύνθεση του 

δείγµατος για το γενικό πληθυσµό περιλαµβάνει 36 άνδρες (36% επί του συνόλου) και 64  

γυναίκες (64% επί του συνόλου)ενώ για το δυσλεξικό πληθυσµό αφορά 4 άνδρες (67% επί του 

συνόλου) και 2 γυναίκες (33% επί του συνόλου). Η προσπάθεια διενέργειας της έρευνας σε 

περισσότερα άτοµα µε δυσλεξία δεν ήταν εφάµιλλη των προσδοκιών. Το πλήθος του δείγµατος 

κρίθηκε κατάλληλο και ικανοποιητικό για το χαρακτήρα και τους στόχους της συγκεκριµένης 

έρευνας στην περίπτωση του γενικού πληθυσµού. Στην περίπτωση του δυσλεξικού πληθυσµού 

η παράθεση των στοιχείων γίνεται ενδεικτικά και στερείται στατιστικής σηµασίας και περαιτέρω 

ανάλυσης.   

18.4.Μεθοδολογικά εργαλεία-Μέσα συλλογής δεδοµένων.   

 Για τους σκοπούς της έρευνας σχεδιάστηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε βάση ερωτήσεις 

κλειστού τύπου και ελάχιστες ανοιχτού τύπου για την συγκέντρωση δεδοµένων σχετικά µε τον 

επαγγελµατικό προσανατολισµό και την εργασιακή σταδιοδροµία των φοιτητών. Οι 

περισσότερες δειγµατοληπτικές έρευνες κάνουν χρήση ενός ερωτηµατολογίου (Robson, 2007: 
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σελ. 277). Από τους τρεις υπάρχοντες βασικούς τρόπους συµπλήρωσης ενός ερωτηµατολογίου 

(αυτοσυµπλήρωση, πρόσωπο µε πρόσωπο συνέντευξη και τηλεφωνική/ηλεκτρονική 

συνέντευξη), στην προκειµένη έρευνα πραγµατοποιήθηκε η αυτοσυµπλήρωση από τους 

ερωτώµενους και η ηλεκτρονική συµπλήρωση. Η αυτοσυµπλήρωση διενεργήθηκε κυρίως από 

την πρώτη οµάδα, το γενικό πληθυσµό ενώ η ηλεκτρονική συµπλήρωση χρησιµοποιήθηκε από 

το δυσλεξικό πληθυσµό. Λόγω ακριβώς του αυτοσυµπληρούµενου των ερωτηµατολογίων, κατά 

το σχεδιασµό τους έγινε προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ελάχιστη πολυπλοκότητα (Robson, 

2007: σελ. 280). Επιπλέον, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των υπό ανάλυση δεδοµένων, το 

αυτοσυµπληρούµενο ερωτηµατολόγιο θεωρείται ως αποτελεσµατικότερο (Robson, 2007: 

σελ.280). Επίσης, έγινε προσπάθεια να διατυπωθούν οι εκφωνήσεις των ερωτήσεων µε απλό 

και εύληπτο τρόπο, προς αποφυγή παρανοήσεων. Οι απαντήσεις δεν κουράζουν τον 

ερωτώµενο, αφού ζητείται η σηµείωση µιας ή περισσότερες από τις προτεινόµενες επιλογές και 

µόνο σε ορισµένα σηµεία καλούνται οι συµµετέχοντες να καταγράψουν εν συντοµία την 

απάντησή τους. 

 Το ερωτηµατολόγιο αντανακλά τους στόχους µιας έρευνας υπό τη µορφή ερωτήσεων, οι 

οποίες έχουν ως αντικείµενο να προκαλέσουν εκείνες τις απαντήσεις των υποκειµένων που 

εκφράζουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή πληρότητα τις απόψεις τους πάνω στο προς µελέτη 

πρόβληµα. Το ερωτηµατολόγιο που κατασκευάστηκε στη συγκεκριµένη έρευνα, αποτελείται από 

τρείς σελίδες και περιλαµβάνει στην τελική µορφή του 4 ενότητες.    

 Η πρώτη ενότητα αφορά τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόµου, το φύλο, την 

ηλικία, τον τόπο γέννησης, το επίπεδο εκπαίδευσης, το επάγγελµα των γονέων (πατέρας- 

µητέρα) και το µορφωτικό επίπεδο των γονέων (πατέρας- µητέρα). Σε περίπτωση που το άτοµο 

είναι φοιτητής συµπληρώνει τη σχολή και το τµήµα σπουδών.     

 Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην επιλογή του τµήµατος ή της ειδικότητας σπουδών 

που πραγµατοποιούν ή πραγµατοποίησαν τα άτοµα αυτά. Η ενότητα αυτή αφορά τη σειρά 

προτίµησης του τµήµατος σπουδών, τον τρόπο εισαγωγής στη σχολή, την ταύτιση σπουδών µε 

το όνειρο ζωής, την επανεπιλογή ή µη των συγκεκριµένων σπουδών και την τοποθέτηση του σε 

σειρά προτίµησης, την επιθυµία ή µη επαγγελµατικής ενασχόλησης µε το αντικείµενο σπουδών, 

τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας, τα κίνητρα (κριτήρια) επιλογής σπουδών παλιότερα και τα 

κίνητρα (κριτήρια) επιλογής σπουδών σήµερα. Σηµαντικό στοιχείο στην ενότητα αυτή αποτελεί η 

πραγµατοποίηση ή µη τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού και η ύπαρξη συνάφειας σε 

µεταβατικό επίπεδο ανάµεσα σε ενδιαφέροντα, ικανότητες, υποδείξεις του τεστ και 

προσδιορισµό του σωστού επαγγέλµατος-ειδικότητας.      
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 Στην τρίτη ενότητα γίνεται αναφορά σε σπουδές µετά τη λήψη πτυχίου. Ειδικότερα, 

προσδιορίζεται η επιθυµία για συνέχιση των σπουδών σε ακαδηµαϊκό επίπεδο και οι λόγοι µιας 

τέτοιας επιλογής. Ο ερωτώµενος µπορεί πέρα από τις επιλογές που δίνονται να συµπληρώσει το 

λόγο µιας τέτοιας επιλογής.        

 Η τέταρτη και τελευταία ενότητα αφορά την εργασία του ατόµου, το είδος της εργασιακής 

σχέσης και την ύπαρξη ή µη συνάφειας µε το αντικείµενο σπουδών. Ακόµη, προσδιορίζονται οι 

δύο πιο σηµαντικές δεξιότητες για την επιτυχία στην επαγγελµατική σταδιοδροµία και τίθεται το 

ερώτηµα επιλογής ίδιου αντικειµένου σπουδών ή ειδικότητας. Ακόµη, δίνεται χώρος 

συµπλήρωσης της αιτιολογίας µιας τέτοιας επιλογής.     

 Με αυτόν τον τρόπο σχεδιάστηκαν 22 ερωτήµατα έτσι ώστε να καλύπτουν όσο το 

δυνατό πληρέστερα και σφαιρικότερα το θέµα του επαγγελµατικού προσανατολισµού και της 

εργασιακής αποκατάστασης. Στα ερωτήµατα οι συµµετέχοντες καλούνται να επιλέξουν τα 

στοιχεία που τους αντιπροσωπεύουν ή να δηλώσουν την αποδοχή ή απόρριψη µιας σειράς από 

θέµατα. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο µε προαιρετική αναγραφή ονόµατος. 

18.5.∆ιαδικασία διεξαγωγής της έρευνας      

 Η διεξαγωγή της έρευνας και η συνακόλουθη συλλογή δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε 

στο χώρο του πανεπιστηµίου και ειδικότερα στο πανεπιστήµιο Μακεδονίας και στο Αριστοτέλειο 

πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Το πλήθος των ερωτηθέντων αφορούσε ως επι το πλείστον 

φοιτητικό πληθυσµό και από τους δύο πανεπιστηµιακούς χώρους.  

18.6.Κωδικοποίηση και επεξεργασία αποτελεσµάτων.    

 Σε ένα πρώτο επίπεδο µετά τη συλλογή δεδοµένων διενεργήθηκε µια πρώιµη 

επεξεργασία των ερωτηµατολογίων µε τη διενέργεια ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα, ο έλεγχος αυτός 

αφορούσε την καταµέτρηση των ερωτηµατολογίων, τη διάταξή τους σε ορισµένη σειρά µε την 

απόδοση κωδικού αριθµού για κάθε ερωτηµατολόγιο και την αποµάκρυνση αµφιβόλων 

περιπτώσεων ερωτηµατολογίων ή ερωτηµατολογίων µε ελλιπή συµπλήρωση στοιχείων. Τα 

ερωτηµατολόγια αυτά ανήλθαν 7 στον αριθµό και αποµακρύνθηκαν από την περαιτέρω 

ερευνητική διαδικασία.          

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο εντάσσεται η κωδικοποίηση του ερωτηµατολογίου για κάθε 

ενότητα και για κάθε ερώτηση. Η κωδικοποίηση αυτή αφορά κάθε ερώτηση µεµονωµένα µαζί µε 

το πλήθος των απαντήσεων. Η κωδικοποίηση γίνεται µε την ένταξη ενός αριθµού-κωδικού στην 

κάθε δυνατή απάντηση (Κελπανίδης, 1999: σελ.58-59). Η κωδικοποίηση που έγινε ήταν κοινή 

για τις δύο οµάδες του δείγµατος, το γενικό πληθυσµό και το δυσλεξικό πληθυσµό. Όλες οι 
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απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε ένα αρχείο δεδοµένων, σε υπολογιστικό 

φύλλο Excel της Microsoft Office, για να είναι εφικτή η στατιστική τους επεξεργασία. Η ανάλυση 

των δεδοµένων της έρευνας πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences, έκδοση 16) και του προγράµµατος Excel της σουίτας 

Microsoft Office. Το Excel αποτελεί εξελιγµένη µορφή προγράµµατος λογιστικού φύλλου που 

στοχεύει στην καταγραφή δεδοµένων στη µορφή πίνακα διπλής εισόδου. Με τη χρήση 

µακροεντολών και ενσωµατωµένων προγραµµάτων δίνει τη δυνατότητα υπολογισµού 

στατιστικών µέτρων και σχεδιασµού γραφικών παραστάσεων. Το SPSS είναι ένα από τα 

εξελιγµένα υπολογιστικά προγράµµατα στατιστικής που καλύπτει το σύνολο των στατιστικών 

τεχνικών και δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας (Τσάντας, 1999:σελ.1-13). 

19. Παρουσίαση δεδοµένων-Αποτελέσµατα.     

 Η ανάλυση των δεδοµένων αφορά την αξιολόγηση µιας σειράς µεταβλητών που 

ενέχονται στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Η διεξαγωγή της έρευνας πραγµατοποιήθηκε 

στο πλαίσιο του πανεπιστηµίου αποδίδοντας δείγµα ορισµένης εκπαίδευσης που αναφέρεται σε 

συγκεκριµένη ηλικιακή βαθµίδα (βλέπε πίνακα 10).  

 

Πίνακας 10. Το επίπεδο εκπαίδευσης των συµµετεχόντων (δείγµα) της έρευνας σε µονάδες και ποσοστά. 

Ειδικότερα, για το γενικό πληθυσµό από τα 100 άτοµα του δείγµατος τα 80 άτοµα (80% 

επι του συνόλου) αποτελούν (προπτυχιακό) φοιτητικό πληθυσµό, 8 άτοµα (8% επι του συνόλου) 

απόφοιτους Ι.ΕΚ., 7 άτοµα (7% επι του συνόλου) πτυχιούχους Α.Ε.Ι., 1 άτοµο (1% επι του 

συνόλου) πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., 3 άτοµα (3% επι του συνόλου) µεταπτυχιακούς φοιτητές ή 

υποψήφιους διδάκτορες και 1 άτοµο (1% επι του συνόλου) πτυχιούχο µεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών (βλέπε γραφική παράσταση 1).     
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 Γράφηµα 1. Το επίπεδο εκπαίδευσης των συµµετεχόντων (δείγµα) της έρευνας σε ποσοστά. 

Για το δυσλεξικό πληθυσµό 4 άτοµα (66,6% επί του συνόλου) αποτελούν 

προπτυχιακούς φοιτητές, 1 άτοµο (16,6% επί του συνόλου) πτυχιούχο ΤΕΙ και 1 άτοµο (16,6% 

επί του συνόλου) µεταπτυχιακό φοιτητή/τρια.       

 Θεωρητικά το ερωτηµατολόγιο δίνει την δυνατότητα αξιοποίησης του σ’ ένα εκτενή 

ηλικιακό πληθυσµό δηλαδή σε άτοµα κάτω των 17 ετών, 18-23 ετών, 24-27 ετών, 28-35 ετών και 

35 και άνω ετών. Το ηλικιακό πλαίσιο για το γενικό πληθυσµό αφορά 88 άτοµα (88% επί του 

συνόλου) ηλικίας 18 µε 23 έτη, 9 άτοµα (9%επί του συνόλου) ηλικίας 28-35 έτη και 3 άτοµα (3% 

επί του συνόλου) ηλικίας 24 µε 27 έτη. Για το δυσλεξικό πληθυσµό αφορά 4 άτοµα (67% επί του 

συνόλου) ηλικίας 18 µε 23 έτη και 2 άτοµα (33% επί του συνόλου) ηλικίας 24 µε 27 έτη. Με άλλα 

λόγια το σύνολο της έρευνας αφορά (προπτυχιακό) φοιτητικό πληθυσµό, ηλικίας 18 µε 23 έτη. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί από την αρχή ότι ο χώρος διεξαγωγής της έρευνας σε 

πανεπιστηµιακό επίπεδο εξασφαλίζει την παράµετρο του πληθυσµού αναφοράς µε ορισµένη 

ηλικιακή βαθµίδα.          
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Οι µεταβλητές που διερευνήθηκαν σε ένα πρώτο επίπεδο αφορούν το φύλο και το τόπο 

γέννησης των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα (βλέπε πίνακα 11). 

Πίνακας 11. Η σχέση ανάµεσα στο παράγοντα φύλο και τόπο γέννησης για το ανδρικό και γυναικείο πληθυσµό σε 

µονάδες και ποσοστά.  

Πιο συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι για τον ανδρικό πληθυσµό 12 άτοµα (33,3% επι του 

συνόλου των ανδρών) προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, 19 άτοµα (52,8% επι του συνόλου των 

ανδρών) προέρχονται από άλλη πόλη και 5 άτοµα (13,9% επι του συνόλου των ανδρών) από 

άλλο χωριό. Για το γυναικείο πληθυσµό 16 άτοµα (25% επι του συνόλου των γυναικών) 

προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, 39 άτοµα (60,9%επι του συνόλου των γυναικών) από άλλη 

πόλη και 6 άτοµα (9,4% επί του συνόλου των γυναικών) από άλλο χωριό. Υπάρχουν και 3 

γυναίκες (4,7% επι του συνόλου των γυναικών) που φαίνεται να µην απάντησαν στο ερώτηµα. Η 

ύπαρξη ενός αρκετά µεγάλου ποσοστού ατόµων από άλλη πόλη τόσο για τον ανδρικό πληθυσµό 

όσο και για το γυναικείο υποδηλώνει την µετακίνησή τους για λόγους σπουδών στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης (βλέπε πίνακα 11). Η κατάσταση αυτή αποδίδεται παραστατικά στην γραφική 

παράσταση που ακολουθεί (βλέπε γράφηµα 2).  
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Γράφηµα 2. Η σχέση ανάµεσα στο παράγοντα φύλο και τόπο γέννησης σε γραφική παράσταση για το ανδρικό και 

γυναικείο πληθυσµό σε ποσοστά.         

 Στην περίπτωση του δυσλεξικού πληθυσµού 4 άτοµα (67% επί του συνόλου) δηλώνουν 

ως τόπο γέννησης τη Θεσσαλονίκη και 2 άτοµα (33% επί του συνόλου) άλλη πόλη. 

 Η επόµενη µεταβλητή που µελετήθηκε αφορά το µορφωτικό επίπεδο των γονέων 

(πατέρας - µητέρα) για τα άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνα. Αρχικά προσδιορίστηκε το 

επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα (βλέπε πίνακας 12) και ύστερα το επίπεδο εκπαίδευσης της 

µητέρας (βλέπε πίνακας 13). 

 

Πίνακας 12. Το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα για το σύνολο των συµµετεχόντων στην έρευνα σε µονάδες και σε 

ποσοστά. 

 Στην περίπτωση του πατέρα φαίνεται ότι 36 άτοµα (36% επί του συνόλου) είναι 

απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης, 26 άτοµα (26% επί του συνόλου) έχουν πτυχίο ανώτατης σχολής, 

15 άτοµα (15% επί του συνόλου) έχουν πτυχίο τεχνικής επαγγελµατικής σχολής, 14 άτοµα (14% 
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επί του συνόλου) έχουν µεταπτυχιακό  ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, 8 άτοµα (8% επί του 

συνόλου) έχουν απολυτήριο δηµοτικού και 1 άτοµο (1% επί του συνόλου) έχει φοιτήσει σε λίγες 

τάξεις στο δηµοτικό.  

 

Πίνακας 13. Το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας για το σύνολο των συµµετεχόντων στην έρευνα σε µονάδες και σε 

ποσοστά. 

 Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας φαίνεται ότι 39 άτοµα (39% επί του 

συνόλου) έχουν απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης, 28 άτοµα (28% επί του συνόλου) έχουν πτυχίο 

ανώτατης σχολής, 15 άτοµα (15% επί του συνόλου) έχουν πτυχίο τεχνικής επαγγελµατική 

σχολής, 8 άτοµα (8% επί του συνόλου) έχουν απολυτήριο δηµοτικού, 7 άτοµα (7% επί του 

συνόλου) µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών και 2 άτοµα (2% επί του συνόλου) έχουν 

φοιτήσει σε κάποιες τάξεις στο δηµοτικό. Ένα άτοµο φαίνεται να µην έδωσε απάντησε το 

συγκεκριµένο ερώτηµα. Το µορφωτικό επίπεδο των γονέων αποδίδεται συγκριτικά στην 

παρακάτω γραφική παράσταση (βλέπε γράφηµα 3). 
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Γράφηµα 2. Συγκριτική συσχέτιση του µορφωτικού επιπέδου των γονέων (πατέρας- µητέρα) για το σύνολο των 

συµµετεχόντων (δείγµα) σε ποσοστά. 

 Στην περίπτωση του δυσλεξικού πληθυσµού το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα αφορά 3 

άτοµα (50% επί του συνόλου) απόφοιτους µέσης εκπαίδευσης, 1 άτοµο (17% επί του συνόλου) 

µε πτυχίο ανώτατης σχολής και 1 άτοµο µε πτυχίο ανώτερης τεχνικής επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης (17% επί του συνόλου). Το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας αφορά 3 άτοµα (50% 

επί του συνόλου) µέσης εκπαίδευσης, 2 άτοµα (33% επί του συνόλου) µε πτυχίο ανώτατης 

σχολής και 1 άτοµο (17% επί του συνόλου) µε πτυχίο ανώτερης τεχνικής επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης σχολής.         

 Η επόµενη µεταβλητή που εξετάστηκε αφορά το επάγγελµα των γονέων (πατέρας -

µητέρα). Αρχικά αναλύεται η εργασιακή θέση του πατέρα (βλέπε πίνακα 14) και µετά η 

εργασιακή θέση της µητέρας (βλέπε πίνακας 15). 

 

Πίνακας 14. Η επαγγελµατική θέση του πατέρα σε µονάδες και σε ποσοστά. 

 Σχετικά µε την επαγγελµατική θέση του πατέρα προσδιορίζεται ότι 35 άτοµα (35% επί 

του συνόλου) απασχολούνται ως δηµόσιοι υπάλληλοι, 35 άτοµα (35% επί του συνόλου) ως 
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ελεύθεροι επαγγελµατίες και 13 άτοµα (13% επί του συνόλου) εργάζονται στο ιδιωτικό τοµέα. Τα 

υπόλοιπα 17 άτοµα (17% επί του συνόλου) έχουν συνταξιοδοτηθεί.   

 

Πίνακας 15. Η επαγγελµατική θέση της µητέρας σε µονάδες και σε ποσοστά. 

Η εργασιακή θέση της µητέρας αφορά 33 άτοµα (33% επί του συνόλου) που 

απασχολούνται ως δηµόσιοι υπάλληλοι, 22 άτοµα (22% επί του συνόλου) ως ελεύθεροι 

επαγγελµατίες και 15 άτοµα (15% επί του συνόλου) ως ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ένας σηµαντικός 

αριθµός ατόµων 23 στον αριθµό (23 % επί του συνόλου) δεν εργάζεται πουθενά δηλώνοντας 

ανεργία και ένα άτοµο (1% επί του συνόλου) έχει συνταξιοδοτηθεί. Τα στοιχεία της 

επαγγελµατικής ενασχόλησης του πατέρα και της µητέρας αποδίδονται συγκριτικά για κάθε 

επαγγελµατική κατηγορία στη γραφική παράσταση 4. 

 

Γράφηµα 4. Συγκριτική συσχέτιση της επαγγελµατικής ενασχόλησης των γονέων (πατέρας- µητέρα) για το σύνολο 

των συµµετεχόντων (δείγµα) σε ποσοστά. 

 Στην περίπτωση του δυσλεξικού πληθυσµού για το επάγγελµα του πατέρα 

προσδιορίζονται 3 άτοµα (50% επί του συνόλου) ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, 1 άτοµο (17% επί 

του συνόλου) στην κατηγορία συνταξιούχος και ένα άτοµο (17% επί του συνόλου) στην 
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κατηγορία άνεργος. Ένα άτοµο δεν προσδιορίζει το επάγγελµα του πατέρα.  

 Για το επάγγελµα της µητέρας προσδιορίζονται 2 άτοµα (33% επί του συνόλου) ως 

ιδιωτικοί υπάλληλοι, 1 άτοµο (17% επί του συνόλου) ως δηµόσιος υπάλληλος, 1 άτοµο (17% επί 

του συνόλου) ως ελεύθερος επαγγελµατίας και 1 άτοµο (17% επί του συνόλου) στην κατηγορία 

συνταξιούχος. Ένα άτοµο δεν προσδιορίζει το επάγγελµα της µητέρας.   

 Η επόµενη µεταβλητή που µελετήθηκε αφορά την αρχική σειρά προτίµησης του τµήµατος 

σπουδών ή ειδικότητας και την παρούσα σειρά προτίµησης σπουδών ή ειδικότητας (βλέπε 

πίνακα 16).  

 

Πίνακας 16. Η σχέση ανάµεσα στη αρχική σειρά προτίµησης τµήµατος σπουδών ή ειδικότητας µε την παρούσα 

σειρά προτίµησης τµήµατος σπουδών ή ειδικότητας σε µονάδες και ποσοστά. 

 Η σειρά του προτίµησης σπουδών ή ειδικότητας παλιότερα και σήµερα προσδιορίζεται 

από 44 άτοµα (77,2% επί του συνόλου αυτών που δήλωσαν σειρά προτίµησης παλιά και 

σήµερα ως πρώτη επιλογή) ως πρώτη επιλογή και από 16 άτοµα (47,1% επί του συνόλου αυτών 
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που δήλωσαν σειρά προτίµησης παλιά και σήµερα ως δεύτερη επιλογή) ως δεύτερη-τρίτη 

επιλογή. Τα άτοµα αυτά εµµένουν στη σειρά προτίµησης παλιότερα και σήµερα. Ωστόσο 10 

άτοµα (17,5% επί του συνόλου αυτών που δήλωσαν παλιότερα 1η επιλογή και σήµερα 2η-3η 

επιλογή) αρχικά προσδιόρισαν το αντικείµενο των σπουδών τους σε πρώτη επιλογή και έπειτα 

σε δεύτερη µε τρίτη επιλογή. Επιπρόσθετα, 12 άτοµα (35,3% επί του συνόλου αυτών που 

δήλωσαν παλιότερα 2η-3η επιλογή και σήµερα 1η επιλογή) προσδιόρισαν το αντικείµενο των 

σπουδών τους αρχικά σε δεύτερη µε τρίτη επιλογή και µετά αναθεώρησαν τοποθετώντας το στην 

πρώτη επιλογή. Η υπόλοιπες κατηγορίες (τέταρτη µε έβδοµη επιλογή και πάνω από έβδοµη 

επιλογή) συγκεντρώνουν ελάχιστο αριθµό προτιµήσεων γι’ αυτό δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικές.            

 Τα άτοµα που προσδιορίζουν αρχικά τη σειρά προτίµησης τµήµατος σπουδών ή 

ειδικότητας ως την πρώτη επιλογή αφορούν το 57% (επί του συνόλου), ως δεύτερη µε τρίτη 

επιλογή το 34% (επί του συνόλου), ως τέταρτη µε έβδοµη επιλογή το 6% (επί του συνόλου)και 

πάνω από την έβδοµη επιλογή το 3% (επί του συνόλου). Για τη σειρά προτίµησης τµήµατος 

σπουδών ή ειδικότητας σήµερα τα άτοµα µε την πρώτη επιλογή αφορούν το 57% (επί του 

συνόλου), ως δεύτερη µε τρίτη επιλογή το 29% (επί του συνόλου), ως τέταρτη µε έβδοµη επιλογή 

το 7%(επί του συνόλου) και πάνω από την έβδοµη επιλογή το 5%(επί του συνόλου) (βλέπε 

γράφηµα 5). 

 

Γράφηµα 5. Η σχέση ανάµεσα στη σειρά προτίµησης τµήµατος σπουδών ή ειδικότητας παλιότερα µε τη σειρά 

προτίµησης τµήµατος σπουδών ή ειδικότητα τώρα σε ποσοστά. 

 Στην περίπτωση του δυσλεξικού πληθυσµού για τη σειρά προτίµησης τµήµατος 

σπουδών ή ειδικότητας παλιότερα 3 άτοµα (50% επί του συνόλου) ορίζουν την πρώτη επιλογή 
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και 3 άτοµα (50% επί του συνόλου) τη δεύτερη µε τρίτη επιλογή. Οι απαντήσεις τέταρτη µε 

έβδοµη επιλογή και πάνω από την έβδοµη επιλογή δεν απαντήθηκαν από κανένα άτοµο. Για τη 

σειρά προτίµησης τµήµατος σπουδών ή ειδικότητας σήµερα 5 άτοµα (83% επί του συνόλου) 

ορίζουν την πρώτη επιλογή και 1 άτοµο (17% επί του συνόλου) την τέταρτη  µε έβδοµη επιλογή. 

Οι υπόλοιπες επιλογές δεν απαντήθηκαν από κανένα άτοµο.    

 Σηµαντική παράµετρο αποτελεί το κριτήριο (κίνητρο) επιλογής σπουδών παλιότερα και 

σήµερα. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα συνολικά για τα υποκείµενα το κριτήριο (κίνητρο) επιλογής 

σπουδών (παλιότερα) που αναφέρεται στο επιστηµονικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει το 28% των 

απαντήσεων, στις επαγγελµατικές προοπτικές το 32% των απαντήσεων, στη διαδοχή του 

επαγγέλµατος των γονέων το 3% των απαντήσεων, στις χρηµατικές απολαβές το 10% των 

απαντήσεων, στο κύρος και στην κοινωνική αναγνώριση το 10% των απαντήσεων, στις 

ικανότητες του ατόµου το 15% των απαντήσεων και στην επιλογή εκεί πέτυχα το 2% των 

απαντήσεων. Το κριτήριο (κίνητρο) επιλογής σπουδών (σήµερα) που αναφέρεται στο 

επιστηµονικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει το 25% των απαντήσεων, στις επαγγελµατικές 

προοπτικές το 36% των απαντήσεων, στη διαδοχή του επαγγέλµατος των γονέων το 2% των 

απαντήσεων, στις χρηµατικές απολαβές το 17% των απαντήσεων, στο κύρος και στην κοινωνική 

αναγνώριση το 6% των απαντήσεων, στις ικανότητες του ατόµου το 14% των απαντήσεων και 

στην επιλογή κανένα από αυτά το 0% των απαντήσεων (βλέπε γράφηµα 6).  

 

Γράφηµα 6. Η σχέση ανάµεσα στο κριτήριο (κίνητρο) επιλογής σπουδών παλιότερα µε το κριτήριο (κίνητρο) 

επιλογής σπουδών σήµερα σε ποσοστά. 
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 Σύµφωνα µε τα δεδοµένα για το δυσλεξικό πληθυσµό το κριτήριο (κίνητρο) επιλογής 

σπουδών (παλιότερα) που αναφέρεται στις ικανότητες 3 άτοµα (43% επί του συνόλου), στις 

επαγγελµατικές προοπτικές αφορά 2 άτοµα (29% επι του συνόλου), στο επιστηµονικό 

ενδιαφέρον 1 άτοµο (14% επί του συνόλου) και στη διαδοχή του επαγγέλµατος των γονέων 1 

άτοµο (14%επί του συνόλου). Το κριτήριο (κίνητρο) επιλογής σπουδών (σήµερα) που 

αναφέρεται στις επαγγελµατικές προοπτικές αφορά 3 άτοµα (50%επί του συνόλου) και στις 

ικανότητες 3 άτοµα (50%επί του συνόλου).  

 Εν συνεχεία µελετήθηκε η παράµετρος της ταύτισης των σπουδών µε το όνειρο ζωής των 

ατόµων και η συνειδητή επιλογή του ίδιου αντικειµένου σπουδών για το συνολικό δείγµα (βλέπε 

πίνακας 17).  

 

Πίνακας 17. Η σχέση ανάµεσα στην ταύτισης των σπουδών µε το όνειρο ζωής των ατόµων και την συνειδητή 

επιλογή του ίδιου αντικειµένου σπουδών σε µονάδες και σε ποσοστά. 

 Από τη σχέση της ταύτισης των σπουδών µε το όνειρο ζωής των ατόµων και τη 

συνειδητή επιλογή του ίδιου αντικειµένου σπουδών για το συνολικό δείγµα προκύπτει ότι ένας 

σηµαντικά µεγάλος αριθµός 70 ατόµων (89,7% επί του συνόλου των καταφατικών απαντήσεων) 

προσδιορίζει θετικά τις σπουδές του µε το όνειρο ζωής όπως επίσης επιλέγει να σπουδάσει 

ξανά το ίδιο αντικείµενο. Σε αντιδιαστολή βρίσκονται 13 άτοµα (59% επί του συνόλου των 

αρνητικών απαντήσεων) που αποφαίνονται αρνητικά µάλλον αποτελούν άτοµα που για 

διαφορετικούς λόγους ή τυχαία σπουδάζουν αυτό το αντικείµενο. Η περίπτωση των 8 ατόµων 

(10,3% επί του συνόλου) που απαντούν ότι οι υπάρχουσες σπουδές αποτελούν όνειρο ζωής 
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ωστόσο δεν θα σπούδαζαν ξανά το ίδιο αντικείµενο υποδηλώνει απογοήτευση. Ενώ τα 9 άτοµα 

(40,9% επί του συνόλου) που απαντούν ότι δεν αποτελούν οι υπάρχουσες σπουδές όνειρο ζωής 

ωστόσο θα σπούδαζαν ξανά το ίδιο αντικείµενο προφανώς παρέµβαση τρίτων (οικογένεια) ή 

ψευδή δήλωση εκ µέρους τους. Για την περίπτωση του δυσλεξικού πληθυσµού 5 άτοµα (83% επί 

του συνόλου) προς 1 άτοµο (17% επί του συνόλου) ταυτίζουν τις σπουδές τους µε το όνειρο 

ζωής που έχουν για τον εαυτό τους και στη συνειδητή επιλογή του ίδιου αντικειµένου σπουδών 5 

άτοµα (83% επί του συνόλου) αποφαίνονται καταφατικά έναντι 1 ατόµου (17% επί του συνόλου) 

που αποφαίνεται αρνητικά (βλέπε γράφηµα 7).  

 

Γράφηµα 7. Η σχέση ανάµεσα στην ταύτισης των σπουδών µε το όνειρο ζωής των ατόµων και την συνειδητή 

επιλογή του ίδιου αντικειµένου σπουδών σε ποσοστά. 

 Έπειτα µελετήθηκε η παράµετρος που αφορά το τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού 

και την περίπτωση ταύτισης των αποτελεσµάτων του τεστ µε τα ενδιαφέροντα του άτοµου, τις 

ικανότητές του, την συνέπεια των υποδείξεών του και τον επιτυχή ή µη προσδιορισµό του 

σωστού επαγγέλµατος. Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι τα άτοµα που απάντησαν 

καταφατικά στην υλοποίηση τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού για την επιλογή των 

σπουδών του ανέρχονται στα 23 άτοµα (23% επί του συνόλου) και τα άτοµα που απάντησαν 

αρνητικά στα 77 άτοµα (77% επί του συνόλου) (βλέπε πίνακα 18). 

 

Πίνακας 18. Η διενέργεια τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού ή µη για την επιλογή σπουδών σε µονάδες και σε 

ποσοστά. 
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 Σε ένα δεύτερο επίπεδο τα άτοµα που απάντησαν καταφατικά στην διενέργεια τεστ 

επαγγελµατικού προσανατολισµού αποφάνθηκαν ως προς τα αποτελέσµατα του και τη σχέση µε 

τα ενδιαφέροντά τους, τις ικανότητες τους, την συνέπεια ως προς τις υποδείξεις του τεστ και την 

παροχή καθοδήγησης για το σωστό ή µη επάγγελµα-ειδικότητα. Πιο συγκεκριµένα, 

παρατηρήθηκε ότι 17 άτοµα (73,9% επί του συνόλου αυτών που διενέργησαν τεστ 

επαγγελµατικού προσανατολισµού) απάντησαν θετικά στην ταύτιση του τεστ µε τα ενδιαφέροντά 

τους (βλέπε πίνακα 19), 20 άτοµα (87% επί του συνόλου αυτών που διενέργησαν τεστ 

επαγγελµατικού προσανατολισµού) απάντησαν θετικά ως προς τη συνάφεια µε τις ικανότητες 

(βλέπε πίνακας 20), 12 άτοµα (52,2% επί του συνόλου αυτών που διενέργησαν τεστ 

επαγγελµατικού προσανατολισµού) ακολούθησαν τις υποδείξεις του τεστ επαγγελµατικού 

προσανατολισµού (βλέπε πίνακας 21) και 13 άτοµα (59,1% επί του συνόλου αυτών που 

διενέργησαν τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού) απάντησαν ότι το τεστ βοήθησε στην 

εύρεση του σωστού επαγγέλµατος (βλέπε πίνακας 22). Τα δεδοµένα αυτά δίνονται παραστατικά 

στο γράφηµα 8. 

 

Πίνακας 19. Η συµφωνία του τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού µε τα ενδιαφέροντα του ατόµου σε µονάδες 

και ποσοστά. 

 

Πίνακας 20. Η συµφωνία του τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού µε τις ικανότητες του ατόµου σε µονάδες και 

ποσοστά. 
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Πίνακας 21. Η συνέπεια µε τις υποδείξεις του τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού σε µονάδες και ποσοστά. 

 

Πίνακας 22. Η συµφωνία του τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού µε την εύρεση του σωστού επαγγέλµατος για 

το ατόµου σε µονάδες και ποσοστά. 

 

Γράφηµα 8. Η διενέργεια τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού ή µη για την επιλογή σπουδών σε ποσοστά και η 

συνέπεια ή µη µε τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τις υποδείξεις και την εύρεση σωστού επαγγέλµατος. 

 Στην περίπτωση του δυσλεξικού πληθυσµού φαίνεται ότι το τεστ επαγγελµατικού 

προσανατολισµού διενεργήθηκε από 1 άτοµο (17% επί του συνόλου) που απάντησε θετικά στα 

υπο-ερωτήµατα που αναφέρονται στη συσχέτισή του τεστ µε τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες του 

ατόµου, τη συνέπεια στις υποδείξεις του τεστ και τη βοήθεια εύρεσης σωστού επαγγέλµατος 

έναντι των 5 ατόµων (83% επί του συνόλου) που απάντησαν αρνητικά.   
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 Η παράµετρος που µελετήθηκε στη συνέχεια αφορά το φύλο και τη συνέχιση των 

σπουδών σε ακαδηµαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι η επιθυµία για περαιτέρω 

συνέχιση των σπουδών στον ανδρικό πληθυσµό αφορά 32 άτοµα (88,9% επί του συνόλου) και 

στο γυναικείο πληθυσµό αφορά 43 άτοµα (67,2% επί του συνόλου) (βλέπε πίνακας 23). Η 

κατάσταση αυτή αποδίδεται παραστατικά στα γραφήµατα 9 και 10. 

 

Πίνακας 23. Η σχέση του παράγοντα φύλου µε την περαιτέρω συνέχιση σπουδών σε ακαδηµαϊκό επίπεδο σε 

µονάδες και σε ποσοστά.  

 

Γράφηµα 9. Ο παράγοντας φύλο και η συνέχιση σπουδών σε ακαδηµαϊκό επίπεδο για τον ανδρικό πληθυσµό σε 

ποσοστά. 
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Γράφηµα 10. Ο παράγοντας φύλο και η συνέχιση σπουδών σε ακαδηµαϊκό επίπεδο για τον γυναίκειο πληθυσµό σε 

ποσοστά. 

Σχετικά µε τη συνέχιση σπουδών σε ακαδηµαϊκό επίπεδο αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή 

αφορά 40 άτοµα (53,3% επί του συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές) για 

M.Sc/M.A, 12 άτοµα (16% επί του συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές) για 

Ph.D., 12 άτοµα (16% επί του συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές) για ΑΕΙ 

εξωτερικού, 7 άτοµα (9,3% επί του συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές) για 

ΑΕΙ εσωτερικού και 4 άτοµα (5,3% επί του συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις 

σπουδές) για ΤΕΙ (βλέπε πίνακας 24). 

 

Πίνακας 24. Η συνέχιση σπουδών σε ακαδηµαϊκό επίπεδο για το γενικό πληθυσµό σε µονάδες και ποσοστά. 

 Η επιλογή της συνέχισης σπουδών συσχετίστηκε περαιτέρω µε την αιτιολογία µιας 

τέτοιας επιλογής. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι 48 άτοµα (58% επί του συνόλου αυτών που θέλουν να 

συνεχίσουν τις σπουδές) επέλεξαν τις επαγγελµατικές προοπτικές, 33 άτοµα (42% επι του 

συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές) επέλεξαν το επιστηµονικό ενδιαφέρον, 
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13 άτοµα (15% επί του συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές) τις χρηµατικές 

απολαβές,9 άτοµα (11% επί του συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές) τις 

ικανότητες και 6 άτοµα (8% επί του συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές) το 

κύρος και την κοινωνική αναγνώριση. Οι κατηγορίες διαδοχή επαγγέλµατος γονέων και καµία 

επιλογή δεν συγκέντρωσαν απαντήσεις (βλέπε γράφηµα 11). 

 

Γράφηµα 11. Η σχέση επιλογής σπουδών µε την αιτιολογίας µιας τέτοιας επιλογής, επιστηµονικό ενδιαφέρον, 

επαγγελµατικές προοπτικές, διαδοχή επαγγέλµατος γονέων, χρηµατικές απολαβές, κύρος-κοινωνική αναγνώριση, 

ικανότητες σε ποσοστά. 

 Στην περίπτωση του δυσλεξικού πληθυσµού 4 άτοµα (67% επί του συνόλου) επιδιώκουν 

τη συνέχιση των σπουδών τους σε ακαδηµαϊκό επίπεδο από αυτά 2 ανήκουν στο ανδρικό 

πληθυσµό και 2 στο γυναικείο πληθυσµό. ∆ύο άτοµα (33% επί του συνόλου) δηλώνουν 

αρνητική διάθεση ως προς αυτό. Το είδος των σπουδών που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν 

αφορά µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και διδακτορικό τίτλο σπουδών. Το µεταπτυχιακό 

επιλέγεται από 1 άτοµο (25% επί του συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές) 

και το διδακτορικό από 3 άτοµα (75% επί του συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις 

σπουδές). Ως λόγοι αυτής της επιλογής ορίζονται οι επαγγελµατικές προοπτικές από 3 άτοµα 

(75% επί του συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές) και το επιστηµονικό 

ενδιαφέρον από 1 άτοµο (25% επί του συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές).

  Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε το θέµα της εργασίας και η συνάφεια της µε το αντικείµενο 

σπουδών. Πιο συγκεκριµένα φαίνεται να εργάζονται 16 άτοµα (16% επί του συνόλου) (βλέπε 

πίνακα 25), από αυτά τα 6 άτοµα (37,5% επί του συνόλου των εργαζόµενων) σε πλήρη 

απασχόληση και 10 άτοµα (62,5% επί του συνόλου των εργαζόµενων) σε µερική απασχόληση 
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(βλέπε πίνακα 26). ∆εν υπάρχουν άτοµα που να εργάζονται σε εποχιακού τύπου απασχόληση. 

Η ύπαρξη συνάφειας εργασίας µε αντικείµενο σπουδών επέδειξε 12 άτοµα (75% επί του 

συνόλου των εργαζόµενων) να δίνουν καταφατική απάντηση και 4 άτοµα (25% επί του συνόλου 

των εργαζόµενων) να αποφαίνονται αρνητικά (βλέπε πίνακα 27). 

 

Πίνακας 25. Η άσκηση εργασίας για το συνολικό πληθυσµό σε µονάδες και σε ποσοστά. 

 

Πίνακας 26. Το είδος της εργασιακής σχέσης, πλήρη απασχόληση, µερική απασχόληση, εποχιακή απασχόληση 

για το συνολικό πληθυσµό σε µονάδες και σε ποσοστά. 

 

Πίνακας 27. Η ύπαρξη συνάφειας ή µη  της εργασίας µε το αντικείµενο σπουδών για το γενικό πληθυσµό σε 

µονάδες και σε ποσοστά. 

 Για το δυσλεξικό πληθυσµό 4 άτοµα (67% επί του συνόλου) φαίνεται να εργάζονται, από 

τα οποία 2 άτοµα (50% επί του συνόλου των εργαζόµενων) σε θέσεις εποχιακής απασχόλησης, 

1 άτοµο (25% επί του συνόλου των εργαζόµενων) σε θέση πλήρους απασχόλησης και 1 άτοµο 

(25% επί του συνόλου των εργαζόµενων) σε θέση µερικής απασχόλησης. Στο επίπεδο της 

συνάφειας εργασίας και αντικειµένου σπουδών 2 άτοµα (50% επί του συνόλου των 

εργαζόµενων) απάντησαν καταφατικά και 2 άτοµα (50% επί του συνόλου των εργαζόµενων) 

απάντησαν αρνητικά.          
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Ακόµη, προσδιορίστηκε η πρώτη και δεύτερη σηµαντική δεξιότητα για την επιτυχία στην 

επαγγελµατική σταδιοδροµία. Για πρώτη δεξιότητα  προσδιορίζεται από 21 άτοµα (21% επί του 

συνόλου) η ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, από 18 άτοµα (18% επί του συνόλου) η 

µεθοδικότητα-πρακτικότητα, από 17 άτοµα (17% επί του συνόλου) η φαντασία-δηµιουργικότητα, 

από 14 άτοµα (14% επί του συνόλου) η εργατικότητα, από 13 άτοµα (13% επί του συνόλου) η 

αναλυτική-συνθετική σκέψη, από 9 άτοµα (9% επί του συνόλου) οι διοικητικές-οργανωτικές 

δεξιότητες και από 7 άτοµα (7% επί του συνόλου) η πρωτοβουλία και η ηγετική ικανότητα. Η 

επιλογή άλλο επιλέχθηκε από 1 άτοµο (1% επί του συνόλου) (βλέπε πίνακας 28).   

 

Πίνακας 28. Ο προσδιορισµός της πρώτης δεξιότητας για την επιτυχία στην επαγγελµατική σταδιοδροµία για το 

γενικό πληθυσµό σε µονάδες και ποσοστά. 

Τα δεδοµένα για την πρώτη σηµαντική δεξιότητα για την επιτυχία στην επαγγελµατική 

σταδιοδροµία δίνονται παραστατικά στο γράφηµα 12. 
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Γράφηµα 12. Ο προσδιορισµός της πρώτης δεξιότητας για την επιτυχία στην επαγγελµατική σταδιοδροµία για το 

γενικό πληθυσµό σε ποσοστά. 

Για δεύτερη δεξιότητα  προσδιορίζεται από 28 άτοµα (28% επί του συνόλου) η 

µεθοδικότητα-πρακτικότητα, από 17 άτοµα (17% επί του συνόλου) η φαντασία-δηµιουργικότητα, 

14 άτοµα (14% επί του συνόλου) η ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, από 13 άτοµα 

(13% επί του συνόλου) η εργατικότητα, από 12 άτοµα (12% επί του συνόλου) η αναλυτική-

συνθετική σκέψη, από 8 άτοµα (8% επί του συνόλου) η πρωτοβουλία και η ηγετική ικανότητα και από 7 

άτοµα (7% επί του συνόλου) οι διοικητικές-οργανωτικές δεξιότητες. Η επιλογή άλλο επιλέχθηκε από 1 

άτοµο (1% επί του συνόλου) (βλέπε πίνακας 29). 

 

Πίνακας 29. Ο προσδιορισµός της δεύτερης δεξιότητας για την επιτυχία στην επαγγελµατική σταδιοδροµία για το 

γενικό πληθυσµό σε µονάδες και ποσοστά. 
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Τα δεδοµένα για την δεύτερη σηµαντική δεξιότητα για την επιτυχία στην επαγγελµατική 

σταδιοδροµία δίνονται παραστατικά στο γράφηµα 13. 

 

Γράφηµα 13. Ο προσδιορισµός της δεύτερης δεξιότητας για την επιτυχία στην επαγγελµατική σταδιοδροµία για το 

γενικό πληθυσµό σε ποσοστά. 

 Για το δυσλεξικό πληθυσµό ως πρώτη δεξιότητα 2 άτοµα (33% επί του συνόλου) 

προσδιορίζουν την ικανότητα συνεργασίας- επικοινωνίας, 2 άτοµα (33% επί του συνόλου) την 

µεθοδικότητα-πρακτικότητα, 1 άτοµο (17% επί του συνόλου) την πρωτοβουλία-ηγετική ικανότητα 

και 1 άτοµο (17% επί του συνόλου) την φαντασία-δηµιουργικότητα. Ως δεύτερη δεξιότητα 3 

άτοµα (50% επί του συνόλου) προσδιορίζουν την φαντασία και δηµιουργικότητα, 2 άτοµα (33% 

επί του συνόλου) τη µεθοδικότητα-πρακτικότητα, 1 άτοµο (17% επί του συνόλου) την ικανότητα 

συνεργασίας-επικοινωνίας.        
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20.Συζήτηση-Συµπεράσµατα 

Από την παρουσίαση των δεδοµένων προκύπτει για το γενικό πληθυσµό ότι το δείγµα  

αφορά κατά κύριο λόγο προπτυχιακούς φοιτητές 80 άτοµα (76% επί του συνόλου), µε ηλικιακό 

υπόβαθρο 88 άτοµα (88% επί του συνόλου) από 18 µέχρι 23 έτη. Η σύνθεση του πληθυσµού 

στους 100 συµµετέχοντες είναι 36 άνδρες (36%επί του συνόλου) και 64 γυναίκες (64% επί του 

συνόλου).           

 Η πρώτη συσχέτιση που διερευνήθηκε αφορά το φύλο και το τόπο γέννησης των 

ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα. Τόσο για τον ανδρικό πληθυσµό όσο και για το γυναικείο 

πληθυσµό τα περισσότερα άτοµα προέρχονται από άλλη πόλη. Για τον ανδρικό πληθυσµό 19 

άτοµα (52,8% επί του συνόλου των ανδρών) και για το γυναικείο πληθυσµό 39 άτοµα (60,9% επί 

του συνόλου των γυναικών). Στο σύνολο 58 άτοµα (58%) προέρχονται από άλλη πόλη. 

 Η µεταβλητή του µορφωτικού επιπέδου των γονέων (πατέρα-µητέρας) επέδειξε ότι η 

µεγαλύτερη εκπροσώπηση στην περίπτωση του πατέρα αφορά 36 άτοµα (36% επί του συνόλου) 

απόφοιτους µέσης εκπαίδευσης και ακολουθούν 26 άτοµα (26% επί του συνόλου) µε πτυχίο 

ανώτατης σχολής. Για τη µητέρα το µορφωτικό επίπεδο εκπροσωπείται συνολικά µε 39 άτοµα 

(39% επί του συνόλου) που έχουν απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης και 28 άτοµα (28% επί του 

συνόλου) µε πτυχίο ανώτατης σχολής.       

 Στην συνέχεια η µεταβλητή που εξετάστηκε αφορά την επαγγελµατική ενασχόληση των 

γονέων (πατέρας- µητέρα). Γενικά το επάγγελµα του πατέρα εκπροσωπείται µε 35 άτοµα (35% 

επί του συνόλου) που απασχολούνται ως δηµόσιοι υπάλληλοι και 35 άτοµα (35% επί του 

συνόλου) που απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Η εργασιακή θέση της µητέρας 

αφορά 33 άτοµα (33% επί του συνόλου) που απασχολούνται ως δηµόσιοι υπάλληλοι, 22 άτοµα 

(22% επί του συνόλου) ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ενώ ένας σηµαντικός αριθµός ατόµων 23 

στον αριθµό (23 % επί του συνόλου) δεν εργάζεται πουθενά δηλώνοντας ανεργία.  

 Η επόµενη σχέση αφορά την αρχική σειρά προτίµησης του τµήµατος σπουδών ή 

ειδικότητας και τη  παρούσα σειρά προτίµησης σπουδών ή ειδικότητας. Παρατηρείται ότι οι 

συµµετέχοντες εµµένουν στις επιλογές τους. Μια πιο προσεκτική µελέτη καθορίζει ότι η σειρά 

του προτίµησης σπουδών ή ειδικότητας παλιότερα και σήµερα προσδιορίζεται από 44 άτοµα 

(77,2% επί του συνόλου αυτών που δήλωσαν σειρά προτίµησης παλιά και σήµερα ως πρώτη 

επιλογή) ως πρώτη επιλογή και από 16 άτοµα (47,1% επί του συνόλου αυτών που δήλωσαν 

σειρά προτίµησης παλιά και σήµερα ως δεύτερη επιλογή) ως δεύτερη-τρίτη επιλογή. Τα άτοµα 

αυτά εµµένουν στη σειρά προτίµησης παλιότερα και σήµερα. Ωστόσο 10 άτοµα (17,5% επί του 

συνόλου αυτών που δήλωσαν παλιότερα 1η επιλογή και σήµερα 2η-3η επιλογή) αρχικά 
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προσδιόρισαν το αντικείµενο των σπουδών τους σε πρώτη επιλογή και έπειτα σε δεύτερη µε 

τρίτη επιλογή. Επιπρόσθετα, 12 άτοµα (35,3% επί του συνόλου αυτών που δήλωσαν παλιότερα 

2η-3η επιλογή και σήµερα 1η επιλογή) προσδιόρισαν το αντικείµενο των σπουδών τους αρχικά 

σε δεύτερη µε τρίτη επιλογή και µετά αναθεώρησαν τοποθετώντας το στην πρώτη επιλογή. Η 

υπόλοιπες κατηγορίες (τέταρτη µε έβδοµη επιλογή και πάνω από έβδοµη επιλογή)  

συγκεντρώνουν ελάχιστο αριθµό προτιµήσεων γι’ αυτό δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. Τα 

περισσότερα άτοµα φαίνεται να εµµένουν στις επιλογές τους µε ελάχιστες διακυµάνσεις.  

 Σηµαντική παράµετρο αποτελεί το κριτήριο (κίνητρο) επιλογής σπουδών παλιότερα και 

σήµερα. Από τα δεδοµένα προκύπτει ότι παλιότερα το κριτήριο επιλογής που συγκέντρωνε το 

µεγαλύτερο αριθµό απαντήσεων είναι οι επαγγελµατικές προοπτικές (32% επι του συνόλου των 

κινήτρων παλιά), ακολουθεί το επιστηµονικό ενδιαφέρον (28% επί του συνόλου των κινήτρων 

παλιά).  Σχετικά µε το κίνητρο επιλογής σπουδών σήµερα οι επιλογές είναι οι ίδιες µε διαφορά 

µόνο στα ποσοστά, το µεγαλύτερο αριθµό απαντήσεων συγκεντρώνουν οι επαγγελµατικές 

προοπτικές (36% επι του συνόλου των κινήτρων σήµερα), ακολουθεί το επιστηµονικό 

ενδιαφέρον (25% επί του συνόλου των κινήτρων σήµερα).     

 Εν συνεχεία µελετήθηκε η παράµετρος της ταύτισης των σπουδών µε το όνειρο ζωής 

των ατόµων και η συνειδητή επιλογή του ίδιου αντικειµένου σπουδών για το συνολικό δείγµα. 

Από τη σχέση της ταύτισης των σπουδών µε το όνειρο ζωής των ατόµων και τη συνειδητή 

επιλογή του ίδιου αντικειµένου σπουδών για το συνολικό δείγµα προκύπτει ότι ένας σηµαντικά 

µεγάλος αριθµός 70 ατόµων (89,7% επί του συνόλου των καταφατικών απαντήσεων) 

προσδιορίζει θετικά τις σπουδές του µε το όνειρο ζωής όπως επίσης επιλέγει να σπουδάσει 

ξανά το ίδιο αντικείµενο. Σε αντιδιαστολή βρίσκονται 13 άτοµα (59% επί του συνόλου των 

αρνητικών απαντήσεων) που αποφαίνονται αρνητικά µάλλον αποτελούν άτοµα που για 

διαφορετικούς λόγους ή τυχαία σπουδάζουν αυτό το αντικείµενο. Η περίπτωση των 8 ατόµων 

(10,3% επί του συνόλου) που απαντούν ότι οι υπάρχουσες σπουδές αποτελούν όνειρο ζωής 

ωστόσο δεν θα σπούδαζαν ξανά το ίδιο αντικείµενο υποδηλώνει απογοήτευση. Ενώ τα 9 άτοµα 

(40,9% επί του συνόλου) που απαντούν ότι δεν αποτελούν οι υπάρχουσες σπουδές όνειρο ζωής 

ωστόσο θα σπούδαζαν ξανά το ίδιο αντικείµενο προφανώς παρέµβαση τρίτων (οικογένεια) ή 

ψευδή δήλωση εκ µέρους τους.       

 Έπειτα µελετήθηκε η παράµετρος που αφορά το τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού 

και την περίπτωση ταύτισης των αποτελεσµάτων του τεστ µε τα ενδιαφέροντα του άτοµου, τις 

ικανότητές του, την συνέπεια των υποδείξεών του και τον επιτυχή ή µη προσδιορισµό του 

σωστού επαγγέλµατος. Στην υλοποίηση του τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού για την 



Δυσλεξία & Επαγγελματικός προσανατολισμός                                                 Παυλίδου Μαρία

   

140 
 

επιλογή των σπουδών απάντησαν καταφατικά µόλις 23 άτοµα (23% επί του συνόλου) έναντι των 

77 ατόµων (77% επί του συνόλου) που απάντησαν αρνητικά. Από το σύνολο των ατόµων που 

έκαναν το τεστ στα επι µέρους ερωτήµατα η πλειονότητα απάντησε θετικά.   

 Η παράµετρος που µελετήθηκε στη συνέχεια αφορά το φύλο και τη συνέχιση των 

σπουδών σε ακαδηµαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι η επιθυµία για περαιτέρω 

συνέχιση των σπουδών στον ανδρικό πληθυσµό αφορά 32 άτοµα (88,9% επί του συνόλου) και 

στο γυναικείο πληθυσµό αφορά 43 άτοµα (67,2% επί του συνόλου). Σχετικά µε τη συνέχιση 

σπουδών αυτή αφορά 40 άτοµα (53,3% επί του συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις 

σπουδές) για την λήψη M.Sc/M.A. Η επιλογή της συνέχισης σπουδών συσχετίστηκε περαιτέρω 

µε την αιτιολογία µιας τέτοιας επιλογής και βρέθηκε ότι 48 άτοµα (58% επί του συνόλου αυτών 

που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές) επέλεξαν τις επαγγελµατικές προοπτικές και 33 άτοµα 

(42% επι του συνόλου αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές) επέλεξαν το επιστηµονικό 

ενδιαφέρον. Τα στοιχεία αυτά ταυτίζονται µε τα κριτήρια επιλογής στην περίπτωση των 

σπουδών.         

 Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε το θέµα της εργασίας και η συνάφεια της µε το αντικείµενο 

σπουδών. Πιο συγκεκριµένα φαίνεται να εργάζονται 16 άτοµα (16% επί του συνόλου)  µε τα 

περισσότερα να ισχυρίζονται την ύπαρξη συνάφειας εργασίας µε αντικείµενο σπουδών, 12 

άτοµα (75% επί του συνόλου των εργαζόµενων) να δίνουν καταφατική απάντηση έναντι των 4 

ατόµων (25% επί του συνόλου των εργαζόµενων) που αποφαίνονται αρνητικά.  

 Ακόµη, προσδιορίστηκε η πρώτη και δεύτερη σηµαντική δεξιότητα για την επιτυχία στην 

επαγγελµατική σταδιοδροµία. Για πρώτη δεξιότητα προσδιορίζεται η ικανότητα συνεργασίας και 

επικοινωνίας από 21 άτοµα (21% επί του συνόλου) και ακολουθεί η µεθοδικότητα-πρακτικότητα 

από 18 άτοµα (18% επί του συνόλου) Για δεύτερη δεξιότητα προσδιορίζεται η µεθοδικότητα-

πρακτικότητα από 28 άτοµα (28% επί του συνόλου) και ακολουθεί η φαντασία-δηµιουργικότητα 

από 17 άτοµα (17% επί του συνόλου).       

 Για το δυσλεξικό πληθυσµό ο αριθµός του δείγµατος δεν επαρκεί για την στατιστική 

ανάλυση, τη σύγκριση µε το γενικό πληθυσµό  και την περαιτέρω εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δυσλεξικά άτοµα του δείγµατος σηµείωσαν λάθος απάντηση σε 

αναλογία 4 προς 6 άτοµα πράγµα που υπονοεί την πιθανή συνύπαρξη διάσπασης προσοχής.  
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 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της ίδιας θεµατικής ενότητας διενεργήθηκε 

έρευνα που αφορούσε το τρίπτυχο σπουδές, περιεχόµενο σπουδών και απασχόληση. Η έρευνα 

αφορούσε τη συµπλήρωση γραπτού ερωτηµατολογίου σε 1017 άτοµα την περίοδο Μάρτιος-

Μάιος 2007. Το ερωτηµατολόγιο περιείχε ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων, ελεύθερης 

ανάπτυξης και ήταν προσωπικό µε επώνυµη συµπλήρωση. Οι συµµετέχοντες ήταν φοιτητές 

όλων των ειδικοτήτων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η ηλικιακή σύνθεση κυµαίνονταν από 18 ετών µέχρι 24 

ετών. Οι συµµετέχοντες προέρχονται από διάφορα µέρη της Ελλάδας µε το µεγαλύτερο ποσοστό 

των συµµετεχόντων να κατάγεται από την Β. Ελλάδα. Η ερευνητική οµάδα αφορά τους 

Ταουσάνης, Χ,  Κότιος, Κ, Σαραφίδης, Η, Παπαδόπουλος, Π, και Πέτρα, Χ.   

 Η ανάλυση των δεδοµένων επέδειξε ότι αναφορικά µε το ερώτηµα αν η σχολή που 

σπουδάζουν εντάσσεται στις πρώτες προτιµήσεις ή όχι το 45,6% δήλωσε πως εντάσσεται στις 

πρώτες, το 44,9% σε δευτερεύουσες και το 9,5% ως τυχαία επιλογή. Σχετικά µε τη γνώση ή µη 

του περιεχοµένου σπουδών των σχολών πρώτης επιλογής το 60,7% απάντησε καταφατικά, το 

31,4% περίπου και το 7,9% αρνητικά. Ως πηγές πληροφόρησης για τις εκπαιδευτικές-

επαγγελµατικές επιλογές το 35% το οικογενειακό-φιλικό περιβάλλον, το 25,5% δήλωσε το 

σχολείο, το 21,3% το φροντιστήριο, το 11,7% το διαδίκτυο, το 2,7% τον τύπο και το 3,7% κάποια 

άλλη πηγή. Το 91,5% θεωρεί αναγκαία την ενηµέρωση για την επιλογή σπουδών από ειδικούς, 

το 5,3% µάλλον αναγκαία και το 3,2% δεν την κρίνει αναγκαία. Σχετικά µε το κριτήριο επιλογής 

σπουδών-επαγγέλµατος το 51,7% απάντησε το ενδιαφέρον για το αντικείµενο, το 25,9% η 

σίγουρη-σύντοµη επαγγελµατική αποκατάσταση, το 9,7% βάση των επιδράσεων από το 

οικογενειακό περιβάλλον, το 8,3% µε άλλο κριτήριο και το 4,4% µε βάση προτροπές από το 

σχολείο. Στο ερώτηµα αν η σχολή ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους ή όχι και σε ποια 

σηµεία υστερεί το 40,2% απάντησε θετικά, το 44,6% απάντησε µερικώς και το 15,2% απάντησε 

αρνητικά. Η διάψευση των προσδοκιών αφορούσε 30,5% την υλικοτεχνική υποδοµή, 23,4% τα 

προγράµµατα-περιεχόµενο σπουδών, 21,4% για το διδακτικό προσωπικό, 19,2% 

επαγγελµατικές προοπτικές και 5,5% ανέφερε κάτι άλλο. Στην περίπτωση συµπλήρωσης του 

µηχανογραφικού δελτίου το 76,8% δήλωσε ότι θα προέβαινε στην ίδια επιλογή ενώ το 23,2% θα 

επέλεγε διαφορετικό προσανατολισµό. Για το επίπεδο παρεχόµενων σπουδών στα ελληνικά 

ΑΕΙ-ΤΕΙ το 46,2% δηλώνει δυσαρεστηµένο, το 36,6% µάλλον ευχαριστηµένο και το 17,2% 

µάλλον ικανοποιηµένο. Για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης 

το 82,6% θεωρεί αναγκαία την αλλαγή σε διδακτικό προσωπικό, πρόγραµµα σπουδών, 

υλικοτεχνική υποδοµή, δωρεάν µεταπτυχιακά προγράµµατα, µείωση αριθµού εισακτέων, 
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σύνδεση θεωρίας και πράξης, χρηµατοδότηση µεγαλύτερη, αλλαγή τρόπου εισαγωγής, 

αξιοκρατική επιλογή βοηθών, στελεχών, σύνδεση σπουδών µε ανάγκες κοινωνίας, έλεγχος 

καθηγητών, σύστηµα βαθµολόγησης, κατάργηση πελατειακών σχέσεων, οικονοµική ενίσχυση, 

συµπεριφορά-αιθαιρεσία διδακτικού προσωπικού-υπαλλήλων, καλύτερες συνθήκες στη 

φοιτητική λέσχη-εστία, ενίσχυση πρακτικής άσκησης, επιµόρφωση διδακτικού προσωπικού, 

αξιολόγηση καθηγητών, αγορά Η/Υ και χρήση νέων τεχνολογιών, συµβουλευτική σταδιοδροµίας 

για την είσοδο στην αγορά εργασίας, αύξηση κρατικών επιχορηγήσεων, σύγχρονη διδασκόµενη 

ύλη, δωρεάν µεταφορά µε ΟΑΣΘ ενώ για το 17,4% δεν είναι απαραίτητη κάποια αλλαγή.  

 Για τη συνέχιση των σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο το 53,7% δήλωσε σχετική 

επιθυµία. Οι λόγοι µιας τέτοιας επιλογής αφορούν το 40,3% πρόσθετο εφόδιο στην εύρεση 

εργασίας, το 22,4%  ενδιαφέρον στην επιστήµη/ακαδηµαική καριέρα, το 21,8% υψηλές 

αποδοχές στη µετέπειτα εργασιακή ζωή και το 15,5% µεγαλύτερες πιθανότητες πρόσληψης 

λόγω µορίων στο δηµόσιο. Το 36,9% δεν γνωρίζει τι θα πράξει αναφορικά µε τη συνέχιση των 

σπουδών του και το 9,3% δεν δήλωσε επιθυµία για συνέχιση σπουδών παραθέτοντας τους 

παρακάτω λόγους, απευθείας συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ, µεγάλη χρονική διάρκεια, 

οικονοµικό κόστος, έλλειψη αναγνώρισης στην αγορά εργασίας.     

 Ως επαγγελµατική προοπτική από τους φοιτητές θεωρείται για το 39,7% το δηµόσιο και 

η µονιµότητα που αυτό προσφέρει, για το 35,5% η ατοµική επιχείρηση και για το 24,8% ο 

ιδιωτικός τοµέας. Στο ερώτηµα εάν θα επιχειρούσαν τη δηµιουργίας δικής τους επιχείρησης το 

51,2% απαντά καταφατικά, το 32,6 δεν γνωρίζει και το 16,2% αρνητικά. Οι λόγοι που έθεσαν 

όσοι απάντησαν αρνητικά αφορούν το ρίσκο-οικονοµικοί κίνδυνοι, ανάγκη µεγάλου κεφαλαίου, 

ελλιπής βοήθεια κράτους, αίσθηµα ανασφάλειας, νοµικό καθεστώς-γραφειοκρατία, στέρηση 

προσωπικού χρόνου, τεράστιος ανταγωνισµός. Στο ερώτηµα της βοήθειας από την Πολιτεία το 

65,2% δήλωσε ότι δεν βοηθάει τους νέους, το 17,5% είχε αντίθετη άποψη και το 17,3% δεν 

έδωσε καµία απάντηση. Σχετικά µε το χρόνο απορρόφησης-επαγγελµατικής αποκατάστασης το 

54,5% δήλωσε πέρα από ένα έτος, το 18,4% 6 µήνες µε ένα χρόνο, το 10,4% µέχρι 6 µήνες και 

το 16,7% άµεσα µετά την αποφοίτηση. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να 

προβούν σε εκτιµήσεις για τους κλάδους επαγγέλµατα µε τις καλύτερες προοπτικές 

(επαγγελµατική αποκατάσταση, οικονοµικές απολαβές) µελλοντικά. Το  38,1% µηχανικός-ειδικός 

υπολογιστών, το 24,3% δήλωσε τεχνικός-τεχνίτης (ηλεκτρολόγος-υδραυλικός), το 12,4% γιατρός, 

το 10,4% εκπαιδευτικός, το 9,5% πολιτικός µηχανικός και το 5,3% δικηγόρος. Για τις προοπτικές 

απασχόλησης των πτυχιούχων το 44,5% πιστεύει ότι θα γίνουν ακόµη πιο αρνητικές, το 38,6% 

πως θα παραµείνουν στην παρούσα κατάσταση και το 16.9% ότι θα βελτιωθούν. Το 
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ερωτηµατολόγιο περιείχε και ερωτήσεις σχετικά µε το νόµο πλαίσιο για την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση.          

 Από το σύνολο της έρευνας προκύπτει ότι οι µισοί σχεδόν φοιτητές επέλεξαν το 

αντικείµενο σπουδών τους µε κριτήριο το ενδιαφέρον. Ένα µεγάλο ποσοστό 60,7% δήλωσε ότι 

γνώριζε το αντικείµενο σπουδών κάτι που επαληθεύεται αφού 3 στους 4 φοιτητές θα 

συµπλήρωναν τις ίδιες επιλογές στο µηχανογραφικό τους δελτίο. Από την άλλη µεριά οι 

προσδοκίες φαίνεται για το 59,8% να ικανοποιήθηκαν εν µέρει ή να διαψεύστηκαν µε κύριο λόγο 

την υλικοτεχνική υποδοµή των ΑΕΙ-ΤΕΙ, το περιεχόµενο σπουδών (σηµείο αντίφασης καθώς 1 

στους 4 διαψεύστηκε στο περιεχόµενο σπουδών και 6 στους 10 δήλωσαν πως γνώριζαν το 

περιεχόµενο σπουδών, προφανώς δεν γνώριζαν αλλά είχαν µια γενική ιδέα). Ίσως γι’ αυτό 8 

στους 10 κρίνουν αναγκαία τη βελτίωση σε ορισµένους τοµείς. Από τα δεδοµένα φαίνεται ότι 1 

στους 10 σπουδάζει τυχαία στο συγκεκριµένο κλάδο και όχι συνειδητά εγείροντας αξιώσεις για 

µεγαλύτερο ποσοστό από τους ερευνητές στην περίπτωση µεγαλύτερης διαβάθµισης στις 

επιλογές. Το µεγαλύτερο ποσοστό στις ερωτήσεις 9 στους 10 φοιτητές δηλώνει απαραίτητη την 

συστηµατική ενηµέρωση και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό των µαθητών. Το 35|% 

φαίνεται να καθοδηγήθηκε από το οικογενειακό-φιλικό περιβάλλον στη συµπλήρωση του 

µηχανογραφικού δελτίου. Σχετικά µε το εκπαιδευτικό-επαγγελµατικό µέλλον οι µισοί περίπου 

φοιτητές επιθυµούν συνέχιση των σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο ως πρόσθετο προσόν 

στον εργασιακό χώρο. Η µονιµότητα του δηµόσιου τοµέα για 4 στους 10 φοιτητές προσδιορίζει 

την καλύτερη επαγγελµατική προοπτική, µε τους µισούς συµµετέχοντες να επιδιώκουν 

µελλοντικά ατοµική επιχείρηση. Οι 6 στους 10 φοιτητές θεωρούν ότι η Πολιτεία δεν βοηθάει τους 

νέους προς την υλοποίηση µιας τέτοιας επιδίωξης. Για την προοπτική επαγγέλµατος παραπάνω 

από τους µισούς φοιτητές θεωρούν ότι θα µεσολαβήσει πέρα από ένα έτος γι’ αυτό 83% 

θεωρούν αρνητικές ή ίδιες µε τις υπάρχουσες τις προοπτικές απασχόλησης των πτυχιούχων. 

Σχετικά µε τις εκτιµήσεις για θετικές προοπτικές σε επαγγέλµατα προτάσσονται οι επαγγελµατίες 

της πληροφορικής, τα τεχνικά επαγγέλµατα και αποδεσµεύονται το επάγγελµα του γιατρού ή του 

δικηγόρου40.  

 

 

 

                                                           
40 http://www.diorismos.gr/Dpages/vima/articles/viewarticle.php?vid=377 
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21.∆ιατύπωση προτάσεων. 

 Κατά πρώτο λόγο, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς του ατόµου µε ∆υσλεξία απαιτείται να 

ενθαρρύνουν τα άτοµα αυτά µε απώτερο σκοπό, µέσα από την επιµονή και την εντατική 

προσπάθεια, να οδηγηθούν στην επιτυχία που συντελεί στην ευτυχία.    

  Η κριτική θεώρηση των τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού συντελεί στην 

διατύπωση προτάσεων για την περίπτωση των δυσλεξικών ατόµων. Τα τεστ επαγγελµατικού 

προσανατολισµού δεν διαφοροποιούνται για την περίπτωση των δυσλεξικών ατόµων µε 

αποτέλεσµα να προσανατολίζονται σε επαγγέλµατα που δεν είναι κατάλληλα. Πιο συγκεκριµένα, 

τα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού µπορούν να υλοποιηθούν από άτοµα µε δυσλεξία µε 

κάποιες παραλλαγές. Η ύπαρξη ορισµένου χρόνου για τη διενέργεια του τεστ αποτελεί αρνητική 

παράµετρο. Τα άτοµα αυτά µπορούν να εκφραστούν πιο ελεύθερα σε οικείο περιβάλλον και 

συνήθως χρειάζονται πρόσθετο χρόνο για να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά. Ακόµη, οι φόρµες 

του τεστ ίσως κουράσουν το δυσλεξικό άτοµο εξαιτίας του πλήθους των ερωτήσεων. Η ύπαρξη 

λειτουργικών πρακτικών που διευκολύνουν τη ζωή του δυσλεξικού ατόµου αφορά τη µερική 

τροποποίηση του υπολογιστή µε οµιλούσα οθόνη ή οθόνη που αποδίδει τον προφορικό λόγο σε 

γραπτό. Οι παράµετροι αυτοί διευκολύνουν λειτουργικά τη διενέργεια του τεστ επαγγελµατικού 

προσανατολισµού από  το δυσλεξικό άτοµο. Στον εργασιακό στίβο τα οργανωτικά ή διοικητικά 

επαγγέλµατα δεν συνάδουν µε τα εγγενή χαρακτηριστικά του δυσλεξικού ατόµου. Τα 

επαγγέλµατα αυτά επιφορτίζουν µε άγχος τα δυσλεξικά άτοµα που δεν µπορούν ανταπεξέλθουν 

αποτελεσµατικά στα καθήκοντα.        

 Το ερευνητικό κοµµάτι της εργασίας προσπάθησε να προσδιορίσει τον επαγγελµατικό 

προσανατολισµό των έφηβων δυσλεξικών. Σκοπός του ερευνητικού εγχειρήµατος είναι η 

παράθεση στοιχείων που αποκαλύπτουν τη συσχέτιση ακαδηµαϊκών σπουδών, 

επαγγελµατικού- εργασιακού µοντέλου και ικανοποίησης στη ζωή του ατόµου και ιδιαίτερα στη 

ζωή του δυσλεξικού ατόµου. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε µια προσπάθεια συλλογής στοιχείων που 

αναφέρονται στο επίπεδο εκπαίδευσης, το µορφωτικό υπόβαθρο των γονέων, την επιλογή ή µη 

συγκεκριµένων σπουδών, την επιθυµία για συνέχιση των σπουδών και την εργασιακή 

κατάσταση των ατόµων µε δυσλεξία. Η ελλιπής ύπαρξη δείγµατος δυσλεξικού πληθυσµού 

προσανατόλισε την έρευνα προς το γενικό πληθυσµό. Η ανάλυση των δεδοµένων προβληµάτισε 

µε τη µικρή συγκέντρωση ατόµων που υλοποίησαν τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού για 

την επιλογή των σπουδών τους. Επιβεβαιώνεται ότι στην Ελλάδα δεν δίνεται η πρέπουσα 

σηµασία στο θέµα του επαγγελµατικού προσανατολισµού που αποτελεί το κλειδί για  την 

µετέπειτα ευτυχία του ατόµου. Η ικανοποίηση που λαµβάνει το άτοµο από την άσκηση του 
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κατάλληλου επαγγέλµατος είναι πρωταρχικής σηµασίας. Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος 

εµµένει στην σειρά προτίµησης των σπουδών παλιότερα και σήµερα όπως και στα κριτήρια 

(κίνητρα) επιλογής παλιότερα και σήµερα. Ακόµη, η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνεται από τον 

µεγάλο αριθµό ατόµων που θα σπούδαζαν ξανά το ίδιο αντικείµενο. Ένας µεγάλος αριθµός 

ατόµων ταυτίζει το αντικείµενο σπουδών µε το όνειρο ζωής. Η επιδίωξη εργασίας µε βάση το 

αντικείµενο επιβεβαιώνεται από τα άτοµα που εργάζονται και απαντούν καταφατικά στην 

ύπαρξη συνάφειας. Τα κίνητρα επιλογής σπουδών συνεχίζουν να αποτελούν κοινά στοιχεία για 

όσους επιθυµούν περαιτέρω σπουδές. Για τον ανδρικό πληθυσµό ο αριθµός αυτών που 

επιθυµούν τη συνέχιση των σπουδών τους σχεδόν ταυτίζεται µε δείγµα. Τα κριτήρια επιλογής 

σπουδών αφορούν το επιστηµονικό ενδιαφέρον και τις επαγγελµατικές προοπτικές. Η συνέχιση 

των σπουδών σε µεγάλο ποσοστό αφορά τη λήψη µεταπτυχιακού τίτλου. Οι δεξιότητες που 

θεωρούνται σηµαντικές για την επιτυχία αφορούν κατά πρώτο λόγο την ικανότητα συνεργασίας- 

επικοινωνίας και κατά δεύτερο λόγο την µεθοδικότητα-πρακτικότητα. Γενικότερα, το δείγµα των 

συµµετεχόντων φαίνεται σύµφωνα µε τις απαντήσεις του ικανοποιηµένο από τις σπουδές του.  
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Παράρτηµα Α: ∆είγµα από το Τεστ Επαγγελµατικών Ενδιαφερόντων του 

ΥΠΕΠΘ 
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Το Τεστ Επαγγελµατικών Ενδιαφερόντων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Τεστ Επαγγελµατικών Ενδιαφερόντων 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ  

Αυτό το ερωτηµατολόγιο εξετάζει τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα κάθε ατόµου. Οι προτάσεις 

που περιλαµβάνει, περιγράφουν διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν σε 

συγκεκριµένα επαγγέλµατα. ∆ιαβάστε προσεκτικά κάθε πρόταση και σκεφτείτε κατά πόσο θα 

σας άρεσε (ή όχι) να ασχοληθείτε µε τη δραστηριότητα που περιγράφεται σαν να πρόκειται 

για ο κύριο επάγγελµά σας (άσχετα µε το αν νιώθετε ότι µπορείτε ή δεν µπορείτε να την 

ασκήσετε µε επιτυχία). 

Είναι σηµαντικό να απαντήσετε µε ειλικρίνεια και συνέπεια, δίνοντας την πρώτη αυθόρµητη 

απάντηση που σας έρχεται στο µυαλό, καθώς δεν υπάρχουν σωστές και λανθασµένες 

απαντήσεις. Για κάθε πρόταση που διαβάζετε, προτείνονται στο φύλλο απαντήσεων που 

συνοδεύει το ερωτηµατολόγιο, 4 διαφορετικές εκδοχές (αριθµηµένες από το 1 ως το 4) από τις 

οποίες µπορείτε να επιλέξετε. Θα σηµειώνετε λοιπόν κάθε φορά τον αριθµό που εκφράζει την 

απάντηση που θέλετε να δώσετε. 

Παράδειγµα: 

∆ιαλέγετε το νούµερο ένα (1), όταν δεν σας αρέσει καθόλου να ασχοληθείτε 

µε τη συγκεκριµένη επαγγελµατική δραστηριότητα. ���� � � � 

∆ιαλέγετε το νούµερο δύο (2), όταν σας αρέσει λίγο να ασχοληθείτε µε τη 

συγκεκριµένη επαγγελµατική δραστηριότητα. � ���� � � 

∆ιαλέγετε το νούµερο τρία (3), όταν σας αρέσει αρκετά να ασχοληθείτε µε τη 

συγκεκριµένη επαγγελµατική δραστηριότητα, � � ���� � 

∆ιαλέγετε το νούµερο τέσσερα (4), όταν σας αρέσει πάρα πολύ να 

ασχοληθείτε µε τη συγκεκριµένη επαγγελµατική δραστηριότητα. � � � ���� 

 

Και τώρα ξεκινήστε από την πρώτη πρόταση. 

 

1. Να είµαι υπεύθυνος/η για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των βλαβών των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 
  
2. Να µελετώ και να ερευνώ τη µοριακή δοµή των ζωντανών οργανισµών. 
 
3. Να ασχολούµαι µε τη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών ή άλλων καλών τεχνών (π.χ. 
ζωγραφικής, χορού, µουσικής κ.λπ.). 
 
4. Να οργανώνω διάφορες δραστηριότητες (π.χ. κηπουρική, κατασκευές, θεατρικές 
παραστάσεις κ.λπ.). για τη θεραπεία ατόµων µε σωµατικά ή ψυχικά προβλήµατα  
 
5. Να ασχολούµαι µε την οργάνωση και τη λειτουργία µιας βιβλιοθήκης ή ενός αρχείου. 
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6. Να ασχολούµαι µε υδραυλικές εργασίες (π.χ. εγκατάσταση και επισκευή ειδών υγιεινής, 
ψυκτικών ή κλιµατιστικών µηχανηµάτων). 
 
7. Να ασχολούµαι µε τον εντοπισµό µικροβίων και άλλων µικροοργανισµών στο ανθρώπινο 
σώµα.  
 
8. Να εργάζοµαι σε κοινωνικές υπηρεσίες πρόληψης υγείας ή να επισκέπτοµαι ασθενείς στο 
σπίτι τους και να τους παρέχω φροντίδα. 
 
9. Να ψαρεύω χρησιµοποιώντας σύγχρονες µεθόδους αλιείας. 
 
10. Να αντιµετωπίζω µε χειρουργική επέµβαση παθήσεις και βλάβες του ανθρώπινου 
οργανισµού. 
 
11. Να εφαρµόζω ειδικές ασκήσεις και τεχνικές για τη θεραπεία ατόµων µε κινητικά 
προβλήµατα. 
 
12. Να ασχολούµαι µε την ενηµέρωση πελατών για ασφαλιστικά συµβόλαια (π.χ. ζωής, υγείας, 
συντάξεων    κ.λπ). 
 
13. Να οδηγώ και να χειρίζοµαι µεγάλα µηχανήµατα (π.χ. οδοστρωτήρες, τρυπάνια, γερανούς 
κ.λπ). 
 
14. Να ασχολούµαι µε τη χηµική ανάλυση και την παρασκευή φαρµάκων και άλλων χηµικών 
ουσιών. 
 
15. Να εκφράζοµαι µέσω της κίνησης και του χορού. 
 
16. Να εποπτεύω και να διευθύνω την εκτέλεση κάποιου έργου ή προγράµµατος (π.χ. 
διοργάνωση αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, βελτίωση συνθηκών εργασίας σε έναν 
οργανισµό κ.λπ). 
 
17. Να χειρίζοµαι το τηλεφωνικό κέντρο µιας επιχείρησης. 
 
18. Να παρέχω συµβουλές για τη διατροφική αξία των τροφίµων και το ρόλο τους στην υγεία. 
 
19. Να είµαι στέλεχος τουριστικών µονάδων (π.χ. ξενοδοχείων), γραφείων και επιχειρήσεων. 
 
20. Να είµαι υπεύθυνος/η για το σχεδιασµό και την κατασκευή αυτοκινήτων, πλοίων, 
αεροσκαφών κ.λπ. 
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Παράρτηµα Β: ∆είγµα ερωτήσεων από το Τεστ Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού Career Gate Test. 
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Το Τεστ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Career Gate Test. 

Υποθέτοντας ότι έχετε τις σχετικές γνώσεις και ικανότητες, απαντήστε µε ναι ή όχι αν 
θα σας ενδιέφερε να κάνετε τις παρακάτω δραστηριότητες. 
 
 
1. Να οργανώσεις και να επιβλέψεις 
την ξενάγηση τουριστών 

2. Να ερευνήσεις σύγχρονες µεθόδους 
θεραπείας σοβαρών ασθενειών 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 
3. Να ασχολείσαι αρκετές ώρες µε το 
διαδίκτυο 

4. Να βοηθήσεις κάποιον να συντάξει 
τη διαθήκη του 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 
5. Να υπερασπιστείς έναν 
κατηγορούµενο στο δικαστήριο 

6. Να παράσχεις πρώτες βοήθειες σε 
έναν τραυµατία 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 
7. Να σχεδιάσεις ένα θαλάσσιο 
σκάφος αναψυχής 

8. Να παρακολουθήσεις µια οµιλία για 
τις τράπεζες και το διαδίκτυο 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 
9. Να ενηµερώσεις τα αρχεία µιας 
επιχείρησης 

10. Να επιλέξεις τα θέµατα για ένα 
διαγώνισµα µαθηµατικών 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 
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Απαντήστε µε ειλικρίνεια αν ισχύουν για σας οι παρακάτω δηλώσεις. 
 
 
321. Προτιµώ να πάρω µια 
απόφαση, από το να µην πάρω 
καµµία. 

322. Συνήθως δεν κάνω το πρώτο 
βήµα σε µια νέα γνωριµία. 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 
323. ∆εν παίρνω εύκολα 
πρωτοβουλίες. 

324. Επιµένω στις απόψεις µου. 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 
325. Μου αρέσει να λέω ανοιχτά τη 
γνώµη µου. 

326. Προτιµώ να αποφασίζουν άλλοι 
αντί εγώ. 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 
327. Όταν είµαι µε τους φίλους µου, 
µου αρέσει να αποφασίζω εγώ για 
διάφορα θέµατα. 

328. ∆ε µου αρέσει να αποφασίζω για 
σηµαντικά θέµατα. 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 
329. Αυτό που λέω συνήθως το 
ακολουθούν και οι άλλοι. 

330. ∆ε µου αρέσει να παίρνω 
πρωτοβουλίες. 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 
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Προσωπικά στοιχεία χρήστη: Τόπος, Χρόνος και όνοµα χρήστη. 

 

 

Βαθµός ειλικρίνειας χρήστη: Ο βαθµός ειλικρίνειας των συγκεκριµένων απαντήσεων ανέρχεται 
σε 79%, ποσοστό που βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικά όρια. 
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∆ιασπορά της προσωπικότητας (σε ιστόγραµµα) µε βάση τις απαντήσεις του χρήστη και 
σύµφωνα µε τους έξι τύπους του Ηοlland. 

 

Βαθµός αυτοεικόνας και βαθµός αποφασιστικότητας. 
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Η διασπορά της προσωπικότητας (σε ιστόγραµµα) µε βάση την ταξινόµηση Κ.17. 

 

Η διασπορά της προσωπικότητας µε βάση την ταξινόµηση Κ.17 σε φθίνουσα σειρά. 
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Η διασπορά της προσωπικότητας στις έξι επικρατέστερες οµάδες επαγγελµάτων (σε 

ιστόγραµµα) της ταξινόµησης Κ.17 

 

 

Η διασπορά της προσωπικότητας σε 33 κυρίαρχα επαγγέλµατα Α.Ε µε επισήµανση του βαθµού 
ταύτισης, των διεξόδων και των προοπτικών στην αγορά εργασίας. 
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Η διασπορά της προσωπικότητας σε 20 κυρίαρχα επαγγέλµατα Ε.Ε µε επισήµανση του βαθµού 
ταύτισης, των διεξόδων και των προοπτικών στην αγορά εργασίας. 
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Παράρτηµα Γ: ∆είγµα ερωτήσεων από το Τεστ Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού Άριστον. 
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Το Τεστ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Άριστον.              

Περιγραφή παραγόντων-ικανοτήτων. 

 

Κλίµακα RIASEC 
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Το επίπεδο της αυτοεκτίµησης-αυτοαντίληψης του ατόµου ως προς τον εαυτό του και σε 

συνάρτηση µε άλλους παράγοντες. 

 

Ο προσανατολισµός ελέγχου (εξωτερικός ή εσωτερικός) του ατόµου. 
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Κλίµακα CAPS 
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Βαθµολογία σε κάθε τεστ ανά παράγοντα. 
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Οι δευτερογενείς παράγοντες προσωπικότητας ανά τύπο Holland 

             

 

 

 

Προτεινόµενες σχολές και ειδικότητες 
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Ειδικότητες και κωδικοί µηχανογραφικού δελτίου 

 

 

 

 

Συνολικά αποτελέσµατα ανά επιστηµονικό πεδίο. 
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Παράρτηµα ∆: ∆είγµα ερωτήσεων από το Τεστ Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού ISON. 
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Το Τεστ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού από την ISON. 

Προσωπικά στοιχεία, πρωτογενείς και δευτερογενείς παράγοντες προσωπικότητας 16PF. 
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∆ιάγραµµα ενδιαφερόντων OVIS 
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Παράρτηµα Ε: Ερευνητικό εργαλείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


