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       Περίληψη  

Το επάγγελμα έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Ασκώντας το, 

ικανοποιεί τις βιοτικές του ανάγκες, γίνεται ανεξάρτητος και ζει με αξιοπρέπεια. 

Αναγνωρίζεται και καταξιώνεται κοινωνικά, νιώθει ηθική ικανοποίηση, αποκτά 

αυτοπεποίθηση και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Επιπλέον, ολοκληρώνει την 

προσωπικότητα του ως άνθρωπος και ως πολίτης. Σκοπός λοιπόν της παρούσας 

έρευνας είναι (α) να διερευνήσει την παρούσα και την επιθυμητή κατάσταση 

εργαζομένων ατόμων και (β) να ανιχνεύσει συσχετίσεις ανάμεσα στην υπάρχουσα 

και επιθυμητή κατάσταση απασχόλησης με στοιχεία της προσωπικότητας των 

εργαζομένων. Ειδικότερα, έγινε μια προσπάθεια συλλογής στοιχείων που σχετίζονται 

με την επαγγελματική κατάσταση των συμμετεχόντων και την ανάλυση των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας τους. Για τη συλλογή των δεδομένων 

χορηγήθηκε το τεστ 16PF του Cattell και ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 20 ιδιωτικοί υπάλληλοι, ηλικίας 35-50 ετών, στο νομό 

Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες είναι ικανοποιημένοι 

με την παρούσα επαγγελματική τους κατάσταση παρόλο που ένα σημαντικό ποσοστό 

εργάζονται σε αντικείμενο διαφορετικό των σπουδών τους. Εμφανίζονται διστακτικοί 

στην αναζήτηση νέας εργασίας αν και κάποιοι από αυτούς είναι δυσαρεστημένοι από 

την τωρινή  τους εργασία. Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

των υποκειμένων, το δείγμα μας χαρακτηρίζεται από αυτοέλεγχο, πείσμα και 

επιφυλακτικότητα. Οι γυναίκες ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι περισσότερο εξωστρεφείς 

από τους άνδρες. Οι έγγαμοι συμμετέχοντες εμφανίζονται πιο οργανωτικοί και 

πειθαρχημένοι από τους άγαμους. 

 

 

 Λέξεις- κλειδιά: επαγγελματική κατάσταση, προσωπικότητα, ιδιωτικοί 

υπάλληλοι. 
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               Abstract 

The profession is vital for humans. Exercising, satisfies the living needs, he 

becomes independent and lives with dignity. He is Recognized and is made worthy 

social, moral feeling satisfaction gains confidence and looks optimistically to the 

future. Moreover, completes his personality as a man and as a citizen. Therefore, the 

aim of this research is to (a) investigate the current and desired state of working 

people and (b) to detect correlations between the current and desired state 

employment personality traits of employees. In particular, there was an effort to 

collect data related to the employment status of the participants and analyzing the 

characteristics of their personality. For data collection was administered the test of 

Cattell 16PF, an impromptu questionnaire. The survey involved 20 private employees, 

aged 35-50 years old, from the prefecture of Thessaloniki. The results showed that 

participants are satisfied with their current business situation although a significant 

percentage is working in different object of study. They also appear ,hesitant to seek 

new work, while some of them are unhappy with their current job. Regarding the 

personality traits of subjects, the population is characterized by self-control, tenacity 

and caution. Women private employees are more extroverted than men. Married 

participants appear more organizational and disciplined than the unmarried. 

 

 

 

Key - words: professional status, personality, private employee 
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 1. Εισαγωγή   

 Μία από τις σοβαρές επιλογές που έχει να κάνει κανείς στη ζωή του είναι η 

επιλογή σπουδών και σταδιοδρομίας, αφού η σταδιοδρομία επηρεάζει τον τρόπο που 

θα ζήσει τόσο ο ίδιος όσο και οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του. Η επιλογή αυτή 

δεν είναι στιγμιαία υπόθεση, επειδή ο άνθρωπος ωριμάζει επαγγελματικά 

ακολουθώντας μια αναπτυξιακή διαδικασία, αλλά και επειδή, στο μέλλον ιδιαίτερα 

θα χρειαστεί να αλλάζει επαγγέλματα, εξαιτίας αλλαγών στον κόσμο της εργασίας. Ο 

άνθρωπος  ασκώντας το  επάγγελμα του, εξοικονομεί τους πόρους που είναι 

απαραίτητοι για να καλύψει τις βιοτικές του ανάγκες και γίνεται οικονομικά 

ανεξάρτητος. Αυτή η ανεξαρτησία του επιτρέπει να οργανώσει τη ζωή του όπως 

αυτός θέλει και να αποφεύγει συμβιβασμούς και δεσμεύσεις που προσβάλλουν την 

αξιοπρέπεια του.  

 Ο άνθρωπος, όταν ασκεί το επάγγελμα που του αρέσει, συμβάλλει με όλες του 

τις δυνάμεις στην ανάπτυξη και στην πρόοδο, λόγω του ζήλου με τον οποίο επιδίδεται 

σε αυτό και της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης που έχει. Αυτό ισχύει ανεξαίρετα 

για όλα τα επαγγέλματα. Γιατί όλα έχουν την ομορφιά τους και την αναντικατάστατη 

προσφορά τους.  Ο σημερινός πολιτισμός, με τη μορφή που έχει, δε δημιουργήθηκε 

μόνο από όσους ασκούν κάποιο «σπουδαίο» επάγγελμα, αλλά οφείλεται στην 

υπεύθυνη επαγγελματική δραστηριότητα όλων των ανθρώπων. Αρκεί να 

παρατηρήσουμε με πόση επιμονή και τι μόχθο πασχίζει ο καθένας, είτε είναι εργάτης 

είτε υπάλληλος, γεωργός, επιστήμονας, καλλιτέχνης, να δώσει ό,τι περισσότερο  και 

ό,τι  καλύτερο μπορεί. Και η ατομική δημιουργία μετατρέπεται σε κοινωνικό κτήμα 

και ικανοποιεί γενικότερες κοινωνικές ανάγκες. 

 Με βάση τα παραπάνω, κρίθηκε σκόπιμη η διεξαγωγή μιας έρευνας που θα 

αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση εργαζομένων στο νομό Θεσσαλονίκης και 

την ανίχνευση στοιχείων ανάμεσα στην παρούσα και επιθυμητή κατάσταση 

απασχόλησης με στοιχεία της προσωπικότητας τους. Η εν λόγω εργασία, πέραν της 

πρωτοτυπίας τόσο στα ελληνικά, όσο και στα διεθνή ερευνητικά δεδομένα, εκτιμάται 

ότι θα συνεισφέρει στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη 

προσωπικότητα και  στην επαγγελματική κατάσταση των συμμετεχόντων. 

 Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος, παρατίθεται  μια βιβλιογραφική επισκόπηση των 

θεωρητικών μοντέλων επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογής, των θεωριών της 

προσωπικότητας και  των τεστ προσωπικότητας. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, 
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παρουσιάζεται η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε. Συγκεκριμένα,  

παρουσιάζεται ο σκοπός της έρευνας, το δείγμα της καθώς και  τα ερευνητικά 

εργαλεία  που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της. Ακολουθεί η 

παρουσίαση και  η ερμηνεία των αποτελεσμάτων όπου επιχειρήθηκε, αρχικά η 

χαρτογράφηση της επαγγελματικής κατάστασης των υποκειμένων, έπειτα  η ανάλυση 

των χαρακτηριστικών  της προσωπικότητας τους, στη συνέχεια,  συσχετίσεις 

δημογραφικών στοιχείων με την παρούσα επαγγελματική κατάσταση,  παραγόντων 

προσωπικότητας με ομάδες επαγγελμάτων και η συνάφεια τωρινής εργασίας τους με 

βάση τα αποτελέσματα ανάλυσης της προσωπικότητας τους του 16PF. Τέλος, 

παρατίθεται η ελληνική και η ξενόγλωσση βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε κατά 

την εκπόνηση της εργασίας, καθώς και το ερωτηματολόγιο της έρευνας. 
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2. Επαγγελματική ανάπτυξη και επιλογή 

Η εργασία αποτελεί ένα κυρίαρχο παράγοντα οργάνωσης, τόσο της ιδιωτικής 

ζωής του ατόμου όσο και της κοινωνίας γενικότερα. Η εργασία και το επάγγελμα 

είναι στοιχεία που παραπέμπουν στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση του, στο 

εκπαιδευτικό του επίπεδο, στο πολιτισμικό κεφαλαίο που φέρει αλλά ακόμη ίσως και 

στην πολιτική του συμπεριφορά. Η επιλογή του επαγγέλματος καθίσταται μια 

σημαντική απόφαση για την εξέλιξη του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα κάποιων 

αποφάσεων και επιλογών, συνειδητών ή μη που πραγματοποιούνται από τα αρχικά 

κιόλας στάδια της ζωής του έως ότου ολοκληρωθεί  η επαγγελματική του ανάπτυξη. 

Ο όρος  επαγγελματική ανάπτυξη (career  development) αφορά την εξελικτική 

του πορεία του ατόμου με τον προσανατολισμό του στο χώρο εργασίας και τις 

αποφάσεις για το επάγγελμα που επιθυμεί να ακολουθήσει. Η επιλογή και εν τέλει η 

είσοδος του σε ένα επάγγελμα δεν αποτελεί στιγμιαία απόφαση αλλά μακροχρόνια 

περισυλλογή (Κάντας & Χαντζή, 1991) Απαντάται σχεδόν αποκλειστικά στην 

αγγλόφωνη βιβλιογραφία και κάνει αναφορά στις πολλές λειτουργίες και 

δραστηριότητες, τελικός σκοπός των οποίων είναι η επαγγελματική και προσωπική 

ανάπτυξη των ατόμων που ανήκουν  σε συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο ή 

επαγγελματικό χώρο (Δασκολιά, 2000). Ενώ ο  όρος επαγγελματική επιλογή σημαίνει 

την επιλογή ενός ατόμου του επαγγέλματος  που θα ακολουθήσει.  Ο όρος 

επαγγελματική προτίμηση αναφέρεται στο προτιμώμενο επάγγελμα που το άτομο 

μπορεί και να μην ακολουθήσει λόγω υποκειμενικών ή αντικειμενικών λόγων ( 

Κάντας & Χαντζή, 1991). Με τον όρο επαγγελματικό τομέα εννοούμε τον τομέα, 

οποίος περιλαμβάνει τη συμπεριφορά του ατόμου πάνω στο επάγγελμα. Αυτή είναι 

μέρος της συνολικής συμπεριφοράς του και αφορά την επαγγελματική ζωή (Ιsaacson 

& Brown, 1993).  

Η επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον  

πολλών ερευνητών αλλά και ερευνητικών κλάδων εδώ και πολλά χρόνια. Το 

ενδιαφέρον αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ερευνηθεί σε βάθος, να ερευνηθούν οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν και να επινοηθούν τεχνικές και μέθοδοι που τη 

διευκολύνουν  Ο Sharf αναφέρει ότι  η επαγγελματική επιλογή σχετίζεται με 

αποφάσεις που λαμβάνουν τα άτομα σε κάποια στιγμή της ζωής τους και επιδιώκουν 

να τις υλοποιήσουν με κάθε τρόπο (Sharf, 1997). Εμφανίστηκαν λοιπόν, ένα σύνολο 

θεωριών που στην βιβλιογραφία αναφέρονται με το γενικό τίτλο «Θεωρίες 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης» στις οποίες εντάσσονται δύο ομάδες θεωριών, η μία 
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είναι αυτή που πραγματικά ασχολείται με την επαγγελματική ανάπτυξη και η δεύτερη 

που ασχολείται αποκλειστικά  με την επιλογή επαγγέλματος και τους παράγοντες που 

την επηρεάζουν (Δημητρόπουλος, 1998). Πολλές φορές οι έννοιες της ανάπτυξης και 

επιλογής χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, αν και δεν είναι ταυτόσημες. Ο κύριος 

στόχος των θεωριών είναι να προβλέψουν την επαγγελματική συμπεριφορά είτε 

κινούμενες μέσα σε εμπειρικά και θεωρητικά πλαίσια είτε βασιζόμενες απλώς σε 

σκέψεις, θέσεις και αναλύσεις. 

 Έχουν  προταθεί διάφορες ταξινομήσεις των θεωριών, οι οποίες προσπαθούν 

να συμπεριλάβουν και να κατατάξουν την πληθώρα των διαφορετικών θεωρητικών 

προσεγγίσεων που χαρακτηρίζουν τον τομέα αυτό. 

Ο Ηerr (1970) λοιπόν,  παρουσιάζει έξι κατηγορίες θεωριών για την 

επαγγελματική ανάπτυξη: α) Θεωρίες χαρακτηριστικών – παραγόντων ή 

πραγματιστικές θεωρίες (trait-factor theories), β) Οικονομικές Θεωρίες, γ) Θεωρίες 

της κοινωνικής δομής, δ) Θεωρίες επεξεργασίας σύνθετων πληροφοριών, ε) Θεωρίες 

Αναγκών και στ) Θεωρίες Αυτοαντίληψης. 

Ο Crites (1969) από την άλλη,  χρησιμοποιεί τρεις ευρύτερες κατηγορίες με 

υποδιαιρέσεις: α) μη ψυχολογικές θεωρίες, στις οποίες υπάγονται οι θεωρίες του 

τυχαίου και οι οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνιολογικές θεωρίες, β) 

ψυχολογικές θεωρίες, στις οποίες υπάγονται οι θεωρίες χαρακτηριστικών- 

παραγόντων, οι ψυχοδυναμικές, οι εξελικτικές θεωρίες και οι θεωρίες των 

αποφάσεων και γ) γενικές θεωρίες. 

Τέλος ο  Osipow (1983) διακρίνει πέντε κατηγορίες θεωριών επαγγελματικής 

ανάπτυξης: α) Θεωρίες χαρακτηριστικών- παραγόντων, β) Κοινωνιολογικές 

προσεγγίσεις της επαγγελματικής επιλογής, γ) Εξελικτική και Θεωρία 

Αυτοαντίληψης, δ) Θεωρίες Προσωπικότητας και ε) Συμπεριφοριστικές Θεωρίες. 

Αναφέραμε μερικές ταξινομήσεις για να τονιστεί η πολυπλοκότητα του θέματος 

(Οsipow, 1996). Στη συνέχεια, επιχειρείται να γίνει παρουσίαση ορισμένων θεωριών 

επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογής, 

 

 

 

 

 

 



 - 15 - 

2.1 Θεωρητικά μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογής 

2.1.1 Θεωρία  χαρακτηριστικών και παραγόντων (Parsons) 

 Η θεωρία των χαρακτηριστικών και παραγόντων παρουσιάζεται για πρώτη 

φορά από τον Frank Parsons (1909) και βασίζεται στην ψυχολογία των ατομικών 

διαφορών που εξετάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου. Η λογική της 

θεωρίας του Parsons είναι απλή. Τα άτομα διαφέρουν ως προς τις δεξιότητες, τα 

ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους. Ύστερα, κάθε 

επάγγελμα απαιτεί σε διαφορετικό βαθμό την ύπαρξη των χαρακτηριστικών και των 

παραγόντων αυτών. Έτσι λοιπόν, φυσικό επακόλουθο είναι  να διαφέρουν και τα 

άτομα που μπορούν να ασκήσουν το κάθε επάγγελμα. Το άτομο ακολουθεί μια 

πορεία μέχρι να φτάσει στην επιλογή του επαγγέλματος, η οποία περιλαμβάνει τρία 

στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την κατανόηση από το άτομο του ίδιου του εαυτού, 

της προσωπικότητας του, των φιλοδοξιών, των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, των 

αδυναμιών και των περιορισμών του. Ως δεύτερο στάδιο, αναφέρεται στη γνώση των 

συνθηκών ενός επαγγέλματος, των θετικών και αρνητικών στοιχείων που μπορεί να 

περιβάλλουν μια επιτυχία. Το τελευταίο στάδιο, αφορά τη λογική απόφαση 

στηριζόμενος στις παραπάνω ομάδες (Ireh, 2000). Ο Parsons θεωρείται πατέρας του 

επαγγελματικού προσανατολισμού. Το 1908 καθιέρωσε το γραφείο του 

επαγγελματικού προσανατολισμού με σκοπό να βοηθήσει τους νέους στη μετάβαση 

τους από το σχολείο στην αγορά εργασίας. 

 

 

2.1.2 Τυπολογική θεωρία (Holland) 

Ο  John Holland (1985), κορυφαίος θεωρητικός της Εργασιακής Ψυχολογίας, 

δέχεται ότι τη στιγμή της επαγγελματικής επιλογής το άτομο είναι  προϊόν 

αλληλεπίδρασης της γενετικής του κληρονομιάς με μια σειρά από πολιτιστικές και 

προσωπικές δυνάμεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι φίλοι, οι γονείς, η κοινωνική 

του τάξη, η κουλτούρα και το φιλικό περιβάλλον. Μέσα από αυτή την εμπειρία το 

άτομο δημιουργεί μια ιεραρχία από συνήθειες με τις οποίες εκτελεί τα καθήκοντα 

του. Τη στιγμή της επαγγελματικής επιλογής έχει μια έτοιμη γκάμα συμπεριφορών 

και προσπαθεί να συνταιριάξει τα χαρακτηριστικά αυτά με το κατάλληλο περιβάλλον. 

Υποστήριξε λοιπόν πως οι άνθρωποι επιλέγουν να εργαστούν σε ένα περιβάλλον που 

ταιριάζει με το τύπο της προσωπικότητας τους και έτσι είναι πιο πιθανό να είναι 

αποδοτικοί, ικανοποιημένοι και παραγωγικοί. Προχώρησε μάλιστα στην ανάπτυξη 
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ενός εξάγωνου μοντέλου που αναπαριστά τη σχέση μεταξύ τύπου προσωπικότητας 

και εργασιακού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το μοντέλο του, οι περισσότεροι 

άνθρωποι σήμερα ανήκουν σε έναν από τους έξι παρακάτω τύπους προσωπικότητας: 

Πρακτικός (R-realistic), Ερευνητικός (I-investigative), Καλλιτεχνικός (A-artistic) , 

Κοινωνικός (S-social), Επιχειρηματικός (E-enterprising) και Οργανωτικός/ 

Διοικητικός (C-conventional) (Miller, 2002). Οι έξι τύποι προσωπικότητας ή 

ενδιαφερόντων κατατάσσονται σχηματικά στις έξι κορυφές ενός εξαγώνου (βλέπε 

σχήμα 1). 

           

 

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

κορυφές εξαγώνου. Ο Πρακτικός (Π), ο Ερευνητικός (ΕΡ), ο Κοινωνικός (ΚΟ), ο Οργανωτικός/ 

Διοικητικός (Ο/Δ), ο Επιχειρηματικός (Επ) και ο Καλλιτεχνικός (ΚΑ) 

 

  Ο Πρακτικός – Ρεαλιστικός τύπος αφορά το άτομο που εμπλέκεται σε 

δραστηριότητες που ενέχουν επιθετικότητα, δύναμη, κινητική άσκηση 

απομακρυσμένος από κοινωνικές διαδικασίες και διαπροσωπικές δεξιότητες. 

Χαρακτηρίζεται ως προσγειωμένος, λογικός, αξιόπιστος, απλός, ευθύς και ρεαλιστής. 

Ενδεικτικά επαγγέλματα που ταιριάζουν σε αυτό το τύπο είναι γεωπόνος, 

ηλεκτρολόγος, πιλότος, μηχανικός αυτοκινήτων. 

 Ο Οργανωτικός-Διοικητικός τύπος ασχολείται  με λεκτικές ή αριθμητικές 

δεξιότητες, εμπλέκεται σε κατώτερους ρόλους και συμμορφώνεται για να πετύχει 

τους στόχους του. Το άτομο αυτό είναι υπεύθυνο, προσεκτικό, προσαρμόζεται στις 

υπάρχουσες δομές, έχει ανάγκη από σαφείς οδηγίες. Θα μπορούσε να γίνει 

γραμματέας, διοικητικός υπάλληλος, λογιστής, υπάλληλος τραπέζης. 
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 Ο Επιχειρηματικός τύπος από την άλλη προτιμάει τις λεξικές δεξιότητες σε 

καταστάσεις που του δίνουν ευκαιρίες για κυριαρχία και καθοδήγηση μέσα στην 

ομάδα.  Είναι φιλόδοξος, τολμηρός, ανταγωνιστικός, έμπιστος, εξωστρεφής, με 

αυτοπεποίθηση και δυναμισμός. Τα επαγγέλματα που θεωρούνται κατάλληλα για 

αυτόν τον τύπο είναι: επιχειρηματίας, δικηγόρος, έμπορος, επενδυτής, τραπεζικός. 

 Στον Ερευνητικό τύπο ανήκουν τα άτομα που διαθέτουν ικανότητες  

παρατηρητικές, οργανωτικές και αποφεύγουν τις κοινωνικές δραστηριότητες. 

Χαρακτηρίζονται από ερευνητικό πνεύμα, περιέργεια, αντικειμενικότητα, ικανότητα 

αφαιρετικής, ανεξάρτητης κριτικής σκέψης, ανάλυσης, σύνθεσης και εξαγωγής 

συμπερασμάτων. Θα μπορούσαν να γίνουν μαθηματικοί, ανθρωπολόγοι, γιατροί, 

χημικοί, φυσικοί και ψυχολόγοι. 

 Στον Καλλιτεχνικό τύπο εντάσσονται τα άτομα εκείνα που κλίνουν προς 

ελεύθερες, απρογραμμάτιστες, αισθητικές γενικά δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν 

σε δημιουργικά αποτελέσματα. Είναι εκφραστικοί, ανεξάρτητοι, αυθόρμητοι, 

δημιουργικοί με ελεύθερη σκέψη. Ζωγράφος, μουσικός, χορευτής, ηθοποιός, 

συγγραφέας, ποιητής είναι μερικά από τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε αυτό το 

τύπο.  

 Στον Κοινωνικό τύπο, τέλος, ανήκουν τα άτομα που αποστρέφονται τις 

συστηματικές δραστηριότητες ή εκείνες που απαιτούν χειρωνακτική χρήση μηχανών 

και εργαλείων. Είναι εξυπηρετικοί, φιλικοί, είναι αφοσιωμένοι, έχουν ικανότητα στην 

επικοινωνία και εμπνέουν εμπιστοσύνη. Θα μπορούσαν να γίνουν γιατροί, 

ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, υπεύθυνοι προσωπικού ή κοινωνικοί λειτουργοί (Herr, 

1996). 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο πιο πολύ μοιάζει ένα άτομο με ένα 

συγκεκριμένο τύπο τόσο πιο πιθανό είναι να παρουσιάσει τα ατομικά χαρακτηριστικά 

και τις συμπεριφορές που συνδέονται με αυτό το τύπο (Κάντας & Χατζή, 1991). 

Βέβαια, οι κληρονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση και εξέλιξη των τύπων. 

 Η θεωρία του Holland χρησιμοποιείται περισσότερο από τους Συμβούλους 

Προσανατολισμού, επειδή είναι σαφής και διευκολύνει την εφαρμογή του 

προσανατολισμού. Κατασκεύασε δύο όργανα μέτρησης το VPI ( Vocational 

Preference Inventory- Ευρετήριο Επαγγελματικών Προτιμήσεων) και το SDS (Self-

Directed Search- Αυτοκατευθυνόμενη Έρευνα).  Το πρώτο περιείχε έξι κλίμακες που 

αντιστοιχούν σε έξι τύπους προσωπικότητας και πέντε επιπλέον κλίμακες: 
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αυτοέλεγχος, αρρενωπότητα, κοινωνική θέση και συμφωνία. Το συγκεκριμένο 

όργανο σύμφωνα με τον Holland έχει μέτρια εγκυρότητα σε σχέση με τον πρόβλεψη 

του τελικού επαγγέλματος ή του τομέα εκπαίδευσης λόγω ενός μεθοδολογικού 

σφάλματος διότι η προγνωστική μεταβλητή που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι  

η βαθμολογία στο VPI καθώς και το προβλέψιμο  κριτήριο ( μια επαγγελματική 

προτίμηση που θα εκφραστεί σε κάποια μελλοντική στιγμή) αποτελούν στην ουσία το 

ίδιο πράγμα, πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις για προτιμήσεις. Παρόλα αυτά 

επισημαίνει ότι η προγνωστική εγκυρότητα του είναι ανώτερη ή ίδια με αυτή άλλων 

παρεμφερών ερωτηματολογίων (Κάντας & Χατζή, 1991). 

Το SDS (Self-Directed Search- Αυτοκατευθυνόμενη Έρευνα), βαθμολογείται 

από τον ίδιο την ενδιαφερόμενο, σχεδιάστηκε για να παρέχει επαγγελματική 

καθοδήγηση σε μαθητές και ενήλικες. Ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει 

μονολεκτικά (μου αρέσει, δε μου αρέσει, ναι ή όχι). Μετά την ολοκλήρωση της 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου SDS αθροίζονται όλες οι θετικές απαντήσεις και 

αποδίδεται ο τριπλός κώδικας. Τo SDS σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε γνωστό 

και χρησιμοποιήθηκε ευρέως και μάλιστα έγιναν πολλές έρευνες οι οποίες έφεραν 

θετικά αποτελέσματα.  

 Τα εργαλεία SDS και VPI κατηγορήθηκαν ως στερεοτυπικά μιας και ο 

γυναικείος πληθυσμός διαπιστώνεται ότι προτιμά τον καλλιτεχνικό και κοινωνικό 

τύπο, ο Holland ισχυρίζεται ότι η κατάσταση αύτη είναι μια αντανάκλαση της 

κοινωνικής πραγματικότητας. Η απουσία συσχέτισης ανάμεσα στις ψυχολογικές 

διαδικασίες και την επαγγελματική επιλογή καθώς επίσης και η απουσία 

διασαφήνισης στη λήψη αποφάσεων αποτελεί μια ακόμη αδυναμία της θεωρίας. 

Θεωρεί ότι όταν δεν υπάρχει ικανοποίηση  από το αταίριαστο προσωπικότητας –

περιβάλλοντος επέρχεται μεταβολή της σταδιοδρομίας (Gati, 1991 στο Κοσμίδου-

Hardy, 2007). 

 

 

2.1.3 Εξελικτικές θεωρίες  

 Οι πιο πολλές θεωρίες επαγγελματικής συμπεριφοράς προσεγγίζουν την 

επιλογή του επαγγέλματος ως απόφαση που παίρνεται σε μια ορισμένη ηλικιακή 

φάση. Σε αντίθεση, οι εξελικτικές θεωρίες  θεωρούν την επιλογή επαγγέλματος ως 

μια διαδικασία που ξεκινά από την παιδική ηλικία του ατόμου και τελειώνει με την 

επαγγελματική αποκατάσταση αυτού. Το θεωρητικό υπόβαθρο των θεωριών αυτών 
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βρίσκεται στην Εξελικτική Ψυχολογία. Αναλυτικότερα ο Ginzberg (1951) διακρίνει 

τρεις φάσεις – χρονικές περιόδους κατά τις οποίες το άτομο σταδιακά οδηγείται στην 

επιλογή επαγγέλματος. Στην πρώτη φάση της φαντασίας (6 έως 11 ετών) το άτομο 

θεωρεί ότι εκδηλώνει τις επιθυμίες του άσχετα από την πραγματικότητα. Ακολουθεί η 

δοκιμαστική φάση (11 έως 17  ετών) κατά την οποία συνδέει όλο και περισσότερο τις 

δυνατότητες και τις επιθυμίες του με την πραγματικότητα και αρχίζει να διαμορφώνει 

σταδιακά μια πιο ξεκάθαρη οπτική. Βέβαια, εφόσον πρόκειται για μια δοκιμαστική 

περίοδο δεν υπάρχει το στοιχείο της μονιμότητας στις προτιμήσεις του ατόμου. Στο 

τελευταίο στάδιο, το άτομο περνά στην ρεαλιστική φάση (18 έως 25 ετών), κατά την 

οποία εισέρχεται στη διαδικασία συμβιβασμού μεταξύ των δυνατοτήτων και των 

προτιμήσεων του με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν. Καθ’ όλη αυτή τη 

διαδικασία που ακολουθεί το άτομο για την επιλογή επαγγέλματος λαμβάνει υπόψη 

του λοιπόν  την πραγματικότητα, την εκπαίδευση του, στοιχεία προσωπικότητα και 

συναισθηματικά στοιχεία και τις αξίες του (Κάντας & Χατζη, 1991). 

 Από την άλλη μεριά ο Super (1957, 1963) σε γενικές γραμμές ακολουθεί τη 

θεωρία του Ginzberg διαφοροποιείται από αυτόν καθώς θέτει το ζήτημα της 

αυτοαντίληψης του ατόμου. Έτσι ο Donald Super ενδιαφέρεται και για την 

επαγγελματική επιλογή που κάνει το άτομο με βάση την αντίληψη που έχει για τον 

εαυτό του  με σκοπό ουσιαστικά την ικανοποίηση της αυτοεικόνας του. Αρχικά, 

διατύπωσε δέκα προτάσεις/ θέσεις  οι οποίες στη συνέχεια έγιναν δώδεκα και  

αποτελούν τη θεωρία της επαγγελματικής ανάπτυξης.  

Οι θέσεις του είναι οι ακόλουθες: 

1. Οι άνθρωποι διαφέρουν  ως προς τις ικανότητες, τα επαγγέλματα και τις 

προσωπικότητες τους. 

2. Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά ο άνθρωπος έχει τα προσόντα για 

συγκεκριμένα επαγγέλματα. 

3. Κάθε ένα από τα επαγγέλματα αυτά απαιτεί ένα πλέγμα από ικανότητες, 

ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αλλά υπάρχει μια μικρή ανοχή 

ώστε το κάθε επάγγελμα να αντιστοιχεί σε διάφορα άτομα και αντιστρόφως. 

4. Οι επαγγελματικές προτιμήσεις και ικανότητες, οι καταστάσεις στις οποίες οι 

άνθρωποι ζουν και εργάζονται και η αυτοαντίληψη τους αλλάζουν με το χρόνο και 

την εμπειρία, κάνοντας λοιπόν την επιλογή και την προσαρμογή μια συνεχιζόμενη 

διαδικασία.  
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5. Το στάδιο της Ανάπτυξης, Διερεύνησης, Κατασταλάγματος, Συντήρησης και 

Παρακμής αποτελούν μια σειρά από βιοτικά στάδια. Το στάδιο της Διερεύνησης 

υποδιαιρείται στις φάσεις της φαντασίας, τη δοκιμαστική και ρεαλιστική φάση ενώ το 

στάδιο του Κατασταλάγματος υποδιαιρείται σε φάση της δοκιμής και στη φάση της 

σταθερότητας.  

6. Η φύση της επαγγελματικής ζωής ( δηλαδή το επιτυχημένο επαγγελματικό επίπεδο 

καθώς και η σειρά, η διάρκεια και η συχνότητα των δοκιμαστικών και σταθερών 

εργασιών) καθορίζεται από το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονιών του ατόμου, 

τις νοητικές του ικανότητες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του και τις 

ευκαιρίες στις οποίες το άτομο εκτίθεται. 

7. Η πορεία του ατόμου μέσα από τις περιόδους ζωής μπορεί να διευκολυνθεί μέσω 

της διαδικασία ωρίμανσης των ενδιαφερόντων και ικανοτήτων του και της 

διαδικασίας ελέγχου της πραγματικότητας και ανάπτυξης της αυτοαντίληψης. 

8. Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία σύνθεσης και συμβιβασμού κατά 

την οποία η αυτοαντίληψη παράγεται από την αλληλεπίδραση των κληρονομικών 

ικανοτήτων, των ευκαιριών που έχει να ασκήσει και της εκτίμησης που κάνει για το 

βαθμό που τα αποτελέσματα της άσκησης των ρόλων του έχουν την έγκριση των 

ανωτέρων και των συντρόφων του. 

9. Η διαδικασία σύνθεσης ή συμβιβασμού είναι η άσκηση ρόλων, είτε ο ρόλος 

ασκείται με τη φαντασία, κατά τη συμβουλευτική συνέντευξη, είτε ασκείται σε 

πραγματικές δραστηριότητες όπως στο σχολείο. 

10. Οι επαγγελματικές ικανοποιήσεις και ικανοποιήσεις από τη ζωή γενικά, 

εξαρτώνται από το βαθμό στον οποίο το άτομο βρίσκει διεξόδους για τις ικανότητες 

του, τα ενδιαφέροντα του, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του και τις αξίες 

του (Super, 1984) 

11. Ο βαθμός ικανοποίησης  που το άτομο νιώθει από την εργασία του είναι ανάλογος 

ως προς το βαθμό που μπόρεσε να πραγματώσει την αυτοαντίληψη του. 

12. Το επάγγελμα για τον άνθρωπο αποτελεί τη βάση για την οργάνωση της 

προσωπικότητας του, βέβαια για κάποιους κεντρική θέση έχουν άλλα πράγματα όπως 

το σπίτι ή οι κοινωνικές δραστηριότητες.   

 Ο Super έκανε συνεχείς αναθεωρήσεις και αναδιατυπώσεις προσπαθώντας να 

ενσωματώσει σε αυτήν στοιχεία και προσεγγίσεις που τονίζονται από πιο πρόσφατες 

θεωρίες. Επηρεαζόμενος από τη θεωρία του Ginzberg θεώρησε τις περιόδους 

διερεύνησης και δημιουργίας τις πιο σημαντικές για την επαγγελματική συμπεριφορά 
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και πρότεινε μια διαδικασία που περιλαμβάνει οχτώ στάδια όπου συντελείται η 

διερεύνηση και στη συνέχεια η δημιουργία. Τα στάδια λοιπόν είναι τα ακόλουθα: α) η 

ανάπτυξη (- 14), β) η αποκρυστάλλωση σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατεύθυνση 

(14-18), γ) η εστίαση στη κατεύθυνση αυτή (18-21), δ) ο προγραμματισμός και η 

εφαρμογή του σχεδίου επαγγελματικής σταδιοδρομίας: σπουδές και είσοδος στο 

επάγγελμα (21-24), ε) η σταθεροποίηση στο επάγγελμα (25-35), στ) η εξέλιξη στο 

επάγγελμα (35 και άνω), ζ) η συντήρηση (45-64), και τέλος η)  η παρακμή (65- ) 

(Δημητρόπουλος, 1998). 

 . Ο Super (1976, 1981, 1984) παρουσίασε αναθεωρημένη την θεωρία της 

επαγγελματικής ανάπτυξης δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην άσκηση ρόλων και 

στη λήψη αποφάσεων. Η  σταδιοδρομία του ανθρώπου παρομοιάζεται με ουράνιο 

τόξο, (σχήμα 2) που το μήκος του αποτελούν τα βιοτικά στάδια, ενώ κάθε αχτίδα 

αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό ρόλο που παίζεται σε κάποιο ξεχωριστό θέατρο. Οι 

ρόλοι είναι οι ακόλουθοι: παιδί, μαθητής, ψυχαγωγούμενος, πολίτης, εργαζόμενος/ 

άνεργος, σύζυγος, οικογενειάρχης, γονιός, συνταξιούχος. Το θέατρο όπου παίζονται 

οι ρόλοι είναι το σπίτι η κοινότητα, το σχολείο και ο εργασιακός χώρος. Σε κάθε 

αναπτυξιακό στάδιο, το άτομο ασκεί ένα ή περισσότερους ρόλους  (Καντάς & Χατζή, 

1991). 

 

  

 
Σχήμα 2: Το ουράνιο τόξο της σταδιοδρομίας Super. 

 

 

 



 - 22 - 

 Ανέπτυξε και ένα ψυχομετρικό εργαλείο, το Τεστ Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

(Career Development Inventory – CDI) για να διαπιστώσει το βαθμό της 

επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου.  

 Προέκταση της θεωρίας του Super στον 21
ο
 αιώνα αποτελεί η αφηγηματική 

προσέγγιση του Savickas, που αντιπροσωπεύει την κονστρουκτιβιστική θεωρία.  Τα 

άτομα  και τα περιβάλλοντα αλλάζουν ταχύτατα, με απόρροια να μην μπορούν να 

εξακριβωθούν τα  χαρακτηριστικά των ανθρώπων και να εξασφαλιστεί μια σταθερή 

αντιστοιχία μεταξύ ατομικών χαρακτηριστικών και ταιριαστή εργασίας. Ο Savickas 

(2005, όπ. αναφ. στο Amundson et al., 2009)  υποστηρίζει ότι «οι καριέρες δεν 

ξεδιπλώνονται, αλλά χτίζονται καθώς τα άτομα κάνουν επιλογές που εκφράζουν τις 

αυτοαντιλήψεις τους και δηλώνουν τους στόχους τους στην κοινωνική πραγματικότητα 

της ζωής».  

 Στη θεωρία των  Tiedeman και O’ Ηara (1963) διατύπωθηκε μια άλλη 

εξελικτική θεωρία επαγγελματικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτούς,  η διαδικασία της 

επαγγελματικής ανάπτυξης συντελείται κατά τη διάρκεια δύο εξελικτικών περιόδων: 

της προεπαγγελματικής και της περιόδου υλοποίησης και προσαρμογής. Δίνουν 

έμφαση στη μοναδικότητα του ατόμου που με τη σειρά της κάνει περίπλοκη την 

απόφαση για την επιλογή επαγγέλματος (Miller-Tiedeman, 1988 στο Ιreh, 2000).   Η 

πρώτη περιλαμβάνει  τη φάση της διερεύνησης (exploration stage) όπου το άτομο 

ασχολείται με δραστηριότητες, θέτει στόχους, εξετάζει διάφορες εναλλακτικές 

πορείες που του ανοίγονται,  τη φάση της αποκρυστάλλωσης (crystal stage) όπου 

αρχίζει να κατασταλάζει σε ορισμένες κατευθύνσεις και στόχους και τη φάση της 

αποσαφήνισης που αποσαφηνίζει τη τελική του επιλογή. Η δεύτερη περίοδος 

περιλαμβάνει την εισαγωγή (induction stage) όπου το άτομο καλείται να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις της καριέρας, την αναμόρφωση (reformation stage) στο στάδιο αυτό 

το άτομο έχει γίνει αποδεκτό, προσπαθεί να προβάλλει τις πεποιθήσεις του και την 

ολοκλήρωση, ισορροπεί, γίνεται υπεύθυνο και αναπτύσσει το αίσθημα της 

αυτοαντίληψης (Ireh, 2000). Ο Τiedeman έστρεψε την προσοχή του και προς την 

εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην πράξη της διαδικασίας της 

επαγγελματικής καθοδήγησης. Το 1968 ανέπτυξε το Πληροφοριακό Σύστημα για 

Επαγγελματικές Αποφάσεις (Information System for Vocational Decisions – ISVD), 

που αποτελεί πρόδρομο σημερινών μεγάλων συστημάτων. (Δημητρόπουλος, 1999
α
). 

 Η θεωρία της Gottfredson (1981) αποτελεί τη νεώτερη από τις εξελικτικές 

θεωρίες. Εξετάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες οι οποίες διαμορφώνονται σε 
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τέσσερις φάσεις. Η πρώτη είναι ο προσανατολισμός του ατόμου προς τη δύναμη (3-5), 

η δεύτερη, ο προσανατολισμός προς τους ρόλους του φύλου (6-8), η προτελευταία ο 

προσανατολισμός προς τις κοινωνικές αξίες (9-13) και η τελευταία ο προσανατολισμός 

προς το μοναδικό εσωτερικό εαυτό του (14 και εξής). Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η θεωρία 

αυτή σε κάθε ηλικία κάποια στοιχεία του περιβάλλοντος επηρεάζουν το άτομο 

περισσότερο. Έτσι λοιπόν, η Gottfredson (1981) κατασκεύασε ένα πίνακα κατάταξης 

των επαγγελμάτων κατά τύπο φύλου, όπου στον κάθετο βαθμολογεί την κοινωνική 

αίγλη του, σε κλίμακα 0-100,  ενώ στον οριζόντιο άξονα βαθμολογείται η  

θηλυκότητα / ανδρικότητα ενός επαγγέλματος.  

 Θα ήταν παράλειψη να μην προσθέσουμε εδώ μια ενδιαφέρουσα άποψη του 

Dysinger (1971) (Δημητρόπουλος, 1999β), o oποίος ισχυρίστηκε ότι σπουδαίο ρόλο 

στην επαγγελματική επιλογή παίζουν οι αρνητικές αποφάσεις, αυτές οδηγούν σε 

αποκλεισμό επαγγελμάτων. Πρόκειται για μια διαδικασία απόρριψης.  Υποστήριξε 

ακόμη, ότι η επιτυχής ή ανεπιτυχής επιλογή επαγγέλματος δεν είναι έγκυρο κριτήριο 

επαγγελματικής ανάπτυξης, αφού πολλά άτομα αναγκάζονται να προβούν σε μια 

επαγγελματική επιλογή, χωρίς να έχουν ωριμάσει για να κάνουν τέτοιου είδους 

επιλογή. 

Οι εξελικτικές θεωρίες για την επαγγελματική επιλογή θεωρούνται οι πιο 

ολοκληρωμένες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δίνουν τελική απάντηση για τη μετάβαση 

στο χώρο της εργασίας (Kάντας & Χατζή, 1991). Αναφέρονται σε στάδια που σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό επηρεάζονται από τις οικονομικές ή κοινωνικές 

συνθήκες. Έχουν  ισχύ σε ορισμένη κοινωνική κατηγορία, τη μεσαία αστική τάξη. 

Στην ουσία, οι ίδιες δεν κατόρθωσαν να περιγράψουν τα αναπτυξιακά στάδια που 

ισχύουν για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές δομές. Ο βαθμός ισχύος για την 

ελληνική πραγματικότητα δεν έχει διερευνηθεί ( Κάντας & Χατζή, 1991). 

 

 

2.1.4 Ψυχοδυναμικές θεωρίες   

 Οι ψυχοδυναμικές θεωρίες έχουν επηρεαστεί κατά κόρον από την Ψυχολογία 

του Βάθους και ξεκινούν από τις βασικές ψυχαναλυτικές θέσεις αναφορικά με το 

ρόλο της εργασίας στην ψυχική υγεία του ατόμου. Βασική αρχή της Ψυχανάλυσης 

είναι ότι κάθε δημιουργική εκδήλωση ή επαγγελματική  δραστηριότητα δεν είναι 

παρά εκδήλωσης της μετουσίωσης (μετασχηματισμού) απωθημένων επιθυμιών και 

ενστίκτων σε κοινωνικά παραδεκτές μορφές συμπεριφοράς.  (Δημητρόπουλος, 1998). 
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Πέρα όμως από την μετουσίωση, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στην επιλογή 

επαγγέλματος  η αρχή της ευχαρίστησης/ ικανοποίησης, η αρχή της πραγματικότητας 

και ο μηχανισμός της ταύτισης (Κάντας και Χατζή, 1991).  

 Οι Bordin, Nachmann και Segal (1963) υποστήριξαν ότι η επιλογή 

επαγγέλματος έχει σχέση με τις ανάγκες στα πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου. 

Αυτό που έκαναν ήταν να μελετήσουν κάποια επαγγέλματα όπως του λογιστή και του 

κοινωνικού λειτουργού και επιχείρησαν να ερμηνεύσουν την επιλογή του 

επαγγέλματος με βάση την ικανοποίηση των παρορμήσεων και την μείωση της 

έντασης. Έτσι λοιπόν οι λογιστές λαμβάνουν ικανοποίηση από την παροχή 

καθοδήγησης οικονομικής φύσης ενώ οι κοινωνικοί λειτουργοί από την προσφορά 

βοήθειας. Ο Segal (1961) παρουσίασε τη δική του άποψη 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 γιατί φθάνουν στα όρια της υπερβολής. 

 Ο Bordin (1984) δίνει έμφαση στο ρόλο του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, 

διατυπώνει την υπόθεση της συσχέτισης μεταξύ παιχνιδιού και μεταγενέστερων 

επαγγελματικών. Το άτομο προσπαθεί να ανακαλύψει την εργασία που ταιριάζει 

καλύτερα στην προσωπικότητα του. Επισημαίνει, ότι τα προβλήματα που σχετίζονται 

με  τη σταδιοδρομία και τις αποφάσεις είναι ουσιαστικά προβλήματα εσωτερικής 

σύγκρουσης (Κάντας και Χατζή, 1991: 25-27). 

 

 

2.2 Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική επιλογή 

Η εργασία σε κάθε κοινωνία αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για το άτομο 

όσο και για τον τρόπο διάρθρωσης των κοινωνικών σχέσεων και γενικότερα των 

θεσμών της. Η επιλογή ενός επαγγέλματος αποτελεί ίσως την πιο κρίσιμη απόφαση 

στη ζωή ενός νέου, αν ληφθεί υπόψη ότι ένας άνθρωπος δαπανά στο χώρο εργασίας 

του το 1/3 περίπου της ζωής του. Βασικός συντελεστής στην απόφαση αυτή, είναι ο 

καθένας να γνωρίζει τι θέλει, τι συμβαίνει γύρω του, ποιες είναι, δηλαδή, οι 

τρέχουσες συνθήκες και οι τάσεις που επικρατούν στο χώρο των επαγγελμάτων και 

στην αγορά εργασίας. 

 Μέσα σε αυτή τη λογική παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η μελέτη των 

παραγόντων και της σημαντικότητας τους στην διαδικασία επιλογής του 
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επαγγέλματος. Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες παραγόντων που 

επηρεάζουν την επαγγελματική επιλογή: τους ατομικούς, τους οικογενειακούς, τους 

εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς. Οι παράγοντες αυτοί όμως δε δρουν 

μεμονωμένα και ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, αλλά αντίθετα υπάρχει μια 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν και το άτομο αναπτύσσει τη δική 

του μοναδική προσωπικότητα, η οικογένεια και το σχολείο διαδραματίζουν ρόλο  στη 

διαμόρφωση της. Έτσι λοιπόν,  η επαγγελματική επιλογή αν και πρόκειται για μια 

κατά βάση προσωπική επιλογή επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες. 

 Οι ατομικοί παράγοντες σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες τις προτιμήσεις και τις ικανότητες του 

ατόμου. Τονίζεται λοιπόν, ότι το άτομο συνδυάζει τα παραπάνω γνωρίσματα για να 

επιλέξει το επάγγελμα που θα ακολουθήσει.. Αδιαμφισβήτητα, τα στοιχεία αυτά 

παίζουν σπουδαίο  ρόλο κατά τη διαδικασία επιλογής ενός  επαγγέλματος, γιατί το 

άτομο αξιολογώντας  τα προσωπικά  χαρακτηριστικά του σε σχέση με τις 

ιδιαιτερότητες που  απαιτεί το κάθε επάγγελμα, προσανατολίζει την προτίμηση  του 

σε κάποιο επάγγελμα. Βέβαια, για να θέσει ρεαλιστικές βάσεις στις προσδοκίες και 

στις επιλογές ένα άτομο πρέπει να διαθέτει αυτογνωσία (Γουδήρας, 2009). 

 Από την άλλη μεριά, η εκπαίδευση αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για 

την επιλογή επαγγέλματος, καθώς το σχολείο έρχεται μετά από την οικογένεια, ως 

δεύτερος φορές κοινωνικοποίησης, προετοιμάζει το άτομο ώστε να οδηγηθεί σε 

ποικίλα επαγγέλματα (Γουδήρας, 2009). Η επίδραση του στην εξέλιξη του είναι 

ιδιαίτερα σημαντική κυρίως μέσω της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος και των 

προτύπων που προσφέρει, των συνθηκών μάθησης που επικρατούν σε αυτό, των 

δραστηριοτήτων, σχολικών και εξωσχολικών. Στο σχολείο επίσης 

κοινωνικοποιούνται με το να αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας και 

αλληλοσεβασμού τόσο με τους καθηγητές όσο και με τους συμμαθητές τους.  Οι 

εκπαιδευτικοί ακόμη αποτελούν πρότυπα για τους νέους, με το ήθος τους, την 

ποιότητα σκέψης και την διάθεση να τους βοηθήσουν στα προβλήματα μιας ηλικίας 

που φλέγεται από ζωή και αμφισβήτηση (Φραγκουδάκη, 1985). Με αυτό τον τρόπο, η 

εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει τις επαγγελματικές επιλογές του ατόμου  είτε 

βοηθώντας το να λάβει την απόφαση του ή απλώς να το οδηγήσει σε κάποιο 

επάγγελμα. 

Οι αντιλήψεις που επικρατούν στη συνείδηση του κοινού για την αξία των 

διαφόρων επαγγελμάτων, θετική στάση απέναντι στα επιστημονικά κυρίως 
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επαγγέλματα και προκατάληψη απέναντι στα χειρωνακτικά, επηρεάζουν μέχρι ενός 

βαθμού τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές του ατόμου. Άλλοι 

παράγοντες που τις επηρεάζουν είναι οι προοπτικές απασχόλησης των διαφόρων 

επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας (μια κι αυτές μπορούν να ενθαρρύνουν ή να 

αποθαρρύνουν ένα άτομο από το να επιλέξει ένα συγκεκριμένο επάγγελμα), καθώς 

και οι διάφορες αλλαγές στα κοινωνικά-οικονομικά δεδομένα μιας με 

συνεπακόλουθο τις αλλαγές στην επαγγελματική δομή της κοινωνίας όπου παλιά 

επαγγέλματα φθίνουν και δίνουν στη θέση τους σε νέα (Κασιμάτη, 2004). 

 Η οικογένεια, τέλος, ως το κατ’εξοχήν περιβάλλον όπου ζει και αναπτύσσεται 

το άτομο παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή επαγγέλματος. Η κοινωνική τάξη της 

οικογένειας, η οικονομική της κατάσταση, το επάγγελμα και το επίπεδο μόρφωσης 

των μελών της, η έφεση τους για κοινωνική άνοδο και επιτυχία, ο τρόπος ζωής τους, 

οι αξίες που ενστερνίζονται και μεταδίδουν στα παιδιά τους, επηρεάζει τη 

συναισθηματική, πνευματική και διανοητική τους ανάπτυξη. Αυτή με τη σειρά της 

επιδρά στο δρόμο που θα ακολουθήσουν στη ζωή τους και στη μελλοντική τους 

στάση απέναντι στην κοινωνία και τους θεσμούς της.  Αναμφίβολα, οι προσδοκίες, οι 

επιθυμίες και οι φιλοδοξίες των γονιών παίζουν σαφέστατα ρόλο στις επαγγελματικές 

επιλογές του ατόμου. Πολλές φορές, οι γονείς προσπαθούν να επηρεάσουν τα παιδιά 

τους να ακολουθήσουν είτε το δικό τους επάγγελμα είτε κάποιο άλλο της δικής τους 

αρεσκείας αδιαφορώντας αν αυτό ανταποκρίνεται ή όχι στις ικανότητες, στα 

ενδιαφέροντα των παιδιών τους. Βέβαια, όσο αυτό βρίσκεται στα αρχικά στάδια της 

ανάπτυξης του είναι λογικό η επίδραση της οικογένειας να είναι μεγαλύτερη και με 

το πέρασμα των χρόνων αυτή να εξασθενεί, ή να γίνεται λιγότερο εμφανής και 

διακριτικότερη. Έτσι η οικονομική κατάσταση, οι αξίες και τα δίκτυα επαφών, καθώς 

και τα πολιτισμικά πρότυπα αντίστοιχα που μεταφέρουν οι γονείς στα παιδιά έχουν 

ισχυρή επίδραση στην πορεία που θα ακολουθήσουν (Aldridge, 2001).  

 

 

3. Η προσωπικότητα ως παράγων επίδρασης στην επαγγελματική επιλογή 

3.1 Προσωπικότητα 

 Ο όρος προσωπικότητα είναι κεντρική έννοια της Ψυχολογίας, στην οποία 

διαμορφώθηκε και ένας ιδιαίτερος κλάδος που ονομάστηκε Ψυχολογία της 

Προσωπικότητας. Η προσωπικότητα είναι εκείνο το κομμάτι του κλάδου της 
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ψυχολογίας το οποίο ασχολείται περισσότερο με τους ανθρώπους ως ολοκληρωμένα 

όντα.  

Η επιστημονική μελέτη της προσωπικότητας εξακολουθεί να απευθύνεται στο 

ερώτημα, γιατί είμαστε όπως είμαστε. Στο εγχείρημα μας να απαντήσουμε σε αυτό το 

ερώτημα, συνειδητοποιούμε την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οι 

άνθρωποι μοιάζουν σε πολλά σημεία, ενώ διαφέρουν σε άλλα. Μέσα από αυτόν τον 

πολύπλοκο λαβύρινθο, που αρκετές φορές μοιάζει χαοτικός, αναζητάμε κάποια τάξη 

και κάποιες ουσιώδεις σχέσεις.  

Μια πολύ γενική προσέγγιση, που εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα μελετών, ορίζει 

την προσωπικότητα ως μια πάγια ενότητα της συμπεριφοράς, ως ένα τυπικό 

σύνδρομο αντίδρασης, το οποίο διαμορφώνεται κατά την αλληλεπίδραση εγγενών και 

επίκτητων ατομικών διαθέσεων σε αλληλεξάρτηση με περιβαλλοντικές επιδράσεις 

και επηρεάζει τις ατομικές συμπεριφορές στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις τους 

(Osterkamp, 1986). 

 Λόγω της πολυπλοκότητας της έννοιας  και του μεγάλου κενού  που 

παρουσιάζουν οι γνώσεις μας για την προσωπικότητα υπάρχουν πολύ ορισμοί. Οι 

ορισμοί αυτοί αποτελούν αντανάκλαση των πολλαπλών θεωριών οι οποίες έχουν 

δημιουργηθεί. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί: Προσωπικότητα είναι: «η ολική 

ποιότητα της συμπεριφοράς ενός ατόμου, όπως αυτή συνδέεται  με τις χαρακτηριστικές 

του συνήθειες, σκέψεις και εκφράσεις» (Woodworth,1928). «η πλέον χαρακτηριστική 

ολοκλήρωση της δομής και των δραστηριοτήτων του ατόμου, η οποία έχει το 

χαρακτηριστικό της μοναδικότητας και της διαφοροποίησής του από τα άλλα άτομα» 

(Munn,1974). «Το σύνολο των χαρακτηριστικών και των τρόπων συμπεριφοράς, τα 

οποία καθορίζουν την μοναδικότητα της προσαρμογής ενός ατόμου προς το περιβάλλον 

του» (Hilgard,1977). Παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την 

προσωπικότητα. Κανένας ορισμός δεν μπορεί να θεωρείται σωστός ή λανθασμένος. 

Ο κάθε ορισμός συμβάλλει στην κατανόηση σημαντικών τομέων γνώσης και είναι 

χρήσιμος στον βαθμό εκείνο που μπορεί να συνεισφέρει στην προώθηση του κλάδου 

αυτού. Οι ορισμοί θα  μπορούσαν να καταταγούν σε δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία 

των ορισμών που τονίζουν τα επιφανειακά, ορατά χαρακτηριστικά και στην 

κατηγορία των ορισμών που τονίζουν τα εσωτερικά, υποκειμενικά χαρακτηριστικά 

του ατόμου.   

Κάθε ορισμός για την προσωπικότητα μας επιτρέπει να επικεντρώσουμε την 

προσοχή μας σε πολλές διαφορετικές πλευρές του ατόμου. Υποδηλώνουν ότι 
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εξετάζουμε τα σταθερά σχήματα συμπεριφοράς και ιδιότητες του ατόμου: σκέψεις, 

συναισθήματα και ορατές μορφές συμπεριφοράς. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει ο τρόπος 

με τον οποίο αυτές οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι εμφανείς συμπεριφορές 

συσχετίζονται για να διαμορφώσουν το μοναδικό, διακριτό άτομο. 

 

 

3.1.1 Θεωρίες προσωπικότητας 

 Οι θεωρίες της προσωπικότητας είναι το σύνολο των υποθέσεων των 

σχετικών με τα αίτια της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οι θεωρίες αυτές έχουν ως 

αφετηρία την ύπαρξη της ζωής του ανθρώπου. Οι σημερινές δυτικές  θεωρίες έχουν 

επηρεαστεί από την αρχαία ελληνική ιστορία αλλά ερευνούν όχι το πώς γεννήθηκε ο 

άνθρωπος αλλά το πώς εξελίσσεται η προσωπικότητα του, ο τύπος του. 

 Οι θεωρίες που κατά καιρό αναπτύχθηκαν για να ερμηνεύσουν την ανθρώπινη 

προσωπικότητα, προέκυψαν από διάφορες φιλοσοφίες της ανθρώπινης φύσης και 

προσδιορίστηκαν από τη γενικότερη κοσμοαντίληψη που κυριαρχούσε τη 

συγκεκριμένη περίοδο στη συγκεκριμένη κοινωνία  για τη φύση του ανθρώπου. 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ψυχολογικών θεωριών που αναπτύχθηκαν και 

αναλύονται από την υποκειμενικότητα του ιδρυτή της κάθε θεωρίας.  

 

 

3.1.2 Η θεωρία του Sheldon 

 Όλες οι θεωρίες της προσωπικότητας θεωρούνται τυπολογικές, με την έννοια 

ότι προσπαθούν να περιγράψουν και να εξηγήσουν τις διαφορές των ανθρώπινων 

τύπων που υπάρχουν. Πρώτος που ανέπτυξε μια συστηματική άποψη για τη σχέση 

μεταξύ σωματικών και ψυχικών χαρακτηριστικών ήταν ο Ιπποκράτης. Τις θέσεις του 

ολοκλήρωσε ο Γαληνός.  Οι απόψεις τους βέβαια είναι απλοϊκές. Άλλοι ερευνητές 

συσχέτισαν τη μορφή του προσώπου ή του κρανίου με ψυχικά χαρακτηριστικά, 

απόψεις που γρήγορα αποδείχθηκαν αβάσιμες. Ο Sheldon (1940), Αμερικανός 

ερευνητής στην δεκαετία του ’40 ταξινόμησε την προσωπικότητα σύμφωνα με τον 

τύπο σωμάτων που ονομάστηκε σωματότυπο. (somatotypes) (Παπαδόπουλος, 1996). 

 Ο Sheldon κατέταξε τους τύπους σώματος σε τρεις βασικές κατηγορίες, τον 

ενδόμορφο, τον μεσόμορφο και τον εκτόμορφο. Η θεωρία του αναφέρει ότι ο 

σωματότυπος έχει γενετική προέλευση και προκαθορίζει την ιδιοσυγκρασία του 

ατόμου. Σύμφωνα με αύτη την θεώρηση τα ενδομορφικά άτομα χαρακτηρίζονται από 
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σπλαγχνοτομία, τα μεσομορφικά άτομα από σωματοτονία. Ενώ τα εκτόμορφα άτομα 

από εγκεφαλοτονία. 

 Καθαρός τύπος σώματος συναντιέται σπάνια. Οι περισσότεροι άνθρωποι 

συνδυάζουν στοιχεία και από τους τρεις τύπους σώματος και ταξινομούνται σε 

διάφορες κατηγορίες. 

 Ο ενδόμορφος τύπος σώματος χαρακτηρίζεται από στρογγυλό κεφάλι, φαρδύς 

γοφούς και ώμους. Έχει αυξημένο ποσοστό λίπους στο σώμα και κυρίως στο πάνω 

μέρος. Δεν ευνοείται σε αθλήματα που απαιτούν ευλυγισία και ταχύτητα. Αθλήματα 

καθαρής δύναμης, όπως αυτά που απαιτούν χαμηλό κέντρο βάρους, όπως η άρση 

βαρών είναι ιδανικά για τους ενδόμορφους τύπους. Συσσωρεύει εύκολα λίπος κυρίως 

στην περιοχή της κοιλιάς και των γοφών και έχει γενικά πλαδαρό σώμα.   

 Ο μεσόμορφος τύπος χαρακτηρίζεται από τετράγωνο κεφάλι και συμμετρικό 

σώμα. Το πρόσωπο του έχει έντονες γωνίες και συνήθως αρκετά βαριά χροιά φωνής. 

Έχει μυώδη άκρα και στενούς γοφούς. Έχει αρκετά ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα, το 

μέτριο ύψος του σε συνδυασμό με την ικανότητα να παίρνει εύκολα μυϊκή μάζα αλλά 

και η δυνατότητα δύναμης, τον καθιστά συνήθως αθλητή υψηλού επιπέδου σε κάθε 

αγώνισμα Είναι εξαιρετικά εξωστρεφής, σφριγηλός, μαχητικός. Δε χρειάζεται 

ιδιαίτερα συμβουλές λόγω της φυσικής του κατάστασης. 

  Τέλος, ο εκτόμορφος τύπος σώματος διακρίνεται από μακρόστενο κεφάλι, 

στενούς ώμους και γοφούς, λεπτά και μακρά άκρα και συνήθως το ύψος του είναι 

πάνω από τον μέσο όρο. Παίρνει πολύ δύσκολα λίπος αλλά και βάρος και ακόμα 

δυσκολότερα μυς. Είναι ιδανικοί για δρομείς μεγάλων αποστάσεων και γυμναστική. 

Η μικρότερη επιφάνεια σώματος τους ευνοεί στην αντοχή και την καλύτερη 

θερμορύθμιση (Sheldon, 1941) 

 Ο Sheldon (1954) στην έρευνα του, εστίασε στο ότι η προδιάθεση έναντι της 

εγκληματικότητας μπορεί να επηρεάζεται από ένα σωματότυπο που έχει υψηλή 

βαθμολογία στον ενδόμορφο και ενδιάμεσα σε μεσόμορφο τύπο, σε αντίθεση μια 

προδιάθεση αυτοκτονίας μπορεί να επηρεάζεται από ένα σωματότυπο που έχει υψηλή 

βαθμολογία στον εκτόμορφο τύπο. Παρατηρήθηκε ακόμα ότι οι εκτόμορφοι είναι πιο 

κοινοί τρόφιμοι σε ψυχιατρικά ιδρύματα (Sheldon, 1954). 

 Ακολουθεί πίνακας με τους  τρεις τύπους σωματότυπων του Sheldon: 
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                                              Σχήμα  3. Σωματότυπα Sheldon 

 

 

      Οι εργασίες του Sheldon προκάλεσαν θόρυβο στα πανεπιστήμια, όμως σε 

κατοπινές έρευνες με μεγάλο αριθμό ατόμων δε βρέθηκε τέτοιου είδους συνάφεια, 

όπως νόμισε ο Sheldon. Μια προσωπικότητα έχει ως βάση μια πολύπλευρη δομή, η 

οποία δεν μπορεί να κατανοηθεί με σωματικές διαστάσεις και εκτάσεις. Πολλά που 

αφορούν την προσωπικότητα είναι κρυμμένα στον εγκέφαλο, όπου βρίσκονται 

αποθηκευμένα εμπειρίες και γενικά μαθημένη συμπεριφορά. Τέτοια χαρακτηριστικά 

μπορούν να συγκεντρωθούν με διερεύνηση ή παρατήρηση της συμπεριφοράς, πράγμα 

που εξηγεί, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά ερωτηματολόγια και για την προσωπικότητα 

(Παπαδόπουλος, 1993).  

 

 

3.1.3  Ψυχαναλυτική θεωρία (Freud) 

 Η ψυχαναλυτική θεωρία έχει ένα ολόκληρο θεωρητικό υπόβαθρο αναφορικά 

με τα βαθύτατα και αόρατα αίτια των συμπτωμάτων και δεν ασχολείται με το 

σύμπτωμα αλλά με τις αιτίες που το προκαλούν. Οι αιτίες αυτές βρίσκονται στο 

ασυνείδητο. Το κατεξοχήν ψυχικό φαινόμενο ανήκει στο ασυνείδητο και όχι στη 

συνείδηση.  Δεν στοχεύει στην τροποποίηση της συμπεριφοράς αλλά, μέσα από τη 

διαδικασία του λόγου προσπαθεί να βοηθήσει το άτομο να συνειδητοποιήσει τις 

εσωτερικές του  συγκρούσεις που το οδηγούν σε διαταραχή και μέσω αυτής της 

συνειδητοποίησης στην αλλαγή. (Νασιάκου, 2002:142). 

 Η ψυχαναλυτική θεωρία είναι μια πασίγνωστη άγνωστη θεωρία και είναι ίσως 

η πιο παρεξηγημένη ή παρερμηνευμένη θεωρία. Ιδρυτής της είναι ο Sigmund Freud, 
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οξύς και άψογος παρατηρητής, βαθύς φιλόσοφος, λαμπρός συγγραφέας και 

απαιτητικός επιστήμονας.  

 Ανέπτυξε μια θεωρία προσωπικότητας όπου η έννοια του ασυνείδητου 

βρίσκεται στο επίκεντρο. Προκάλεσε τεράστιο σκάνδαλο, έγινε για δεκαετίας 

αντικείμενο ειρωνείας και σε ορισμένες περιόδους αποσιωπήθηκε, απαγορεύτηκε και 

οι οπαδοί της προπηλακίστηκαν. Κυρίαρχη αιτία της τρομερής αντίδρασης ήταν, το 

έντονα προκλητικό για την ηθική μιας συγκεκριμένης εποχής περιεχόμενο που είχε η 

θεωρία, αποκαλύπτοντας τη σημασία και τις επιπτώσεις της σεξουαλικής ορμής και 

δείχνοντας πως ο πολιτισμός οικοδομείται πάνω σε αυτήν την καταπίεση των ορμών 

αυτών. Ο Freud παρουσίασε και όρισε τρία επίπεδα συνείδησης στον άνθρωπο: το 

ασυνείδητο, το προσυνείδητο και το συνειδητό.  

 Το συνειδητό, η συνείδηση, είναι το μικρότερο μέρος του ψυχισμού. Στο 

περιεχόμενο του εντάσσονται οι αντιλήψεις, οι παραστάσεις της εξωτερικής 

πραγματικότητας, οι συγκινήσεις και τα αισθήματα, οι προθέσεις, οι σκοποί, οι 

σκέψεις(Σερδαρης, 2002).Το προ-συνειδητό αποτελείται από σκέψεις και αισθήματα, 

τα οποία σε δεδομένη στιγμή δεν συνειδητοποιούνται, αλλά δυνητικά μπορούν να 

αποκτήσουν επαφή με τη συνείδηση. Η μνήμη είναι η τυπικότερη μορφή του προ-

συνειδητού, σε αυτήν διατηρούνται εικόνες, ιδέες, βιώματα (Pervin & John, 2001). 

Το ασυνείδητο από την άλλη, αποτελείται από βαθιά ένστικτα και έννοιες, που ποτέ 

δεν είναι προσιτά στη συνείδηση. Είναι μεγάλο μέρος του ψυχισμού, του οποίου ο 

άνθρωπος δεν έχει επίγνωση, περιλαμβάνει ορμές ψυχικής ενέργειας καθώς και 

γεγονότα, επιθυμίες και παρορμήσεις που έχουν απωθηθεί από τη συνείδηση και τις 

εμπειρίες της παιδικής ηλικίας που ο άνθρωπος έχει λησμονήσει (Νασιάκου, 2002). 

 To 1923, o Freud, δημοσίευσε το βιβλίο «Το Εγώ και το Εκείνο» και 

εγκατέλειψε αυτήν ταξινόμηση. Σύμφωνα με τον ίδιον, η προσωπικότητα ως προς τη 

δομή της συνίσταται από τρία στοιχεία: το Εκείνο, το Εγώ και το Υπερεγώ. Το Εκείνο 

(id) είναι σκοτεινό και απροσπέλαστο μέρος της προσωπικότητας από το οποίο 

πηγάζουν οι βασικές ανάγκες για την επιβίωση καθώς και οι ενορμήσεις και η 

επιτακτική ανάγκη της ικανοποίησης τους. Δεν υπάρχουν λογικοί νόμοι και οι 

αντικρουόμενες επιδιώξεις συμβιώνουν, χωρίς να απορρίπτονται. Δεν υπάρχει 

άρνηση και μη αποδοχή, ούτε αντιλήψεις για τη ροή του χρόνου και την 

ασυμβατότητα των γεγονότων. Η λειτουργία του έγκειται στο να παρέχει την ψυχική 

ενέργεια που κάνει τον άνθρωπο να θέλει να ζήσει. Αυτή μπορεί να τον ωθήσει σε 

δύο κατευθύνσεις: είτε προς μια εποικοδομητική, ερωτική και συναισθηματική 
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συμπεριφορά, είτε προς μια επιθετική, εχθρική και καταστρεπτική (Κουλάκογλου, 

1998). 

 Το Εγώ (ego) σχηματίζεται λίγο μετά τη γέννηση μας, ο ρόλος του είναι η 

μεσολάβηση μεταξύ Εκείνου και της πραγματικότητας. Το Εγώ ακολουθώντας την 

αρχή της πραγματικότητας ψάχνει για ρεαλιστικές και ασφαλείς διεξόδους για την 

εκτόνωση των ενορμήσεων. Περιλαμβάνει λειτουργίες όπως τη λογική σκέψη, την 

επίλυση προβλημάτων και την εποικοδομητική και δημιουργική σκέψη. Οφείλει να 

συνεργάζεται και με το Υπερεγώ (superego), το οποίο αποτελεί το ηθικό μέρος της 

προσωπικότητας που σχηματίζεται περίπου στον πέμπτο χρόνο της ζωής ενός 

παιδιού, αφού επιλύσει το οιδιπόδειο σύμπλεγμα, δηλαδή στην ηλικία που αρχίζει να 

νιώθει ενοχές. Το παιδί τότε θα αντλήσει δύναμη από τους γονείς του ταυτιζόμενο 

μαζί τους και έτσι θα αρχίσει να αναπτύσσεται το Υπερεγώ. Οι γονείς θα του 

επιβάλουν αξίες και ιδανικά μέσα από την ανταμοιβή και την τιμωρία. Το Υπερεγώ 

εγκρίνει ή απορρίπτει επιθυμίες ή συμπεριφορές, αυτό-τιμωρεί αλλά και αυτό-αμείβει 

τον άνθρωπο. Ο ρόλος του δηλαδή,  είναι να περιορίζει τις απόπειρες ικανοποίησης 

του Εκείνου και του Εγώ (Σερδανης, 2002). 

 Όταν το Εκείνο, το Εγώ και το Υπερεγώ ισορροπούν, τότε υπάρχει 

προσαρμογή. Αν η ισορροπία αυτή διαταραχθεί, έχουμε συμπτώματα 

δυσπροσαρμοστικότητας. Το γεγονός αυτό καταλήγει στην ανάπτυξη κατηγοριών 

τύπων προσωπικότητας, όπως του στοματικού, πρωκτικού, του φαλλικού, του 

σταδίου της λανθάνουσας σεξουαλικότητας και του σταδίου της γενετήσιας 

σεξουαλικότητας (Pervin & John, 2001). Ο Freud αναλύει τα στάδια της 

ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης.  

 

ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΚΙΑ 

Στοματικό στάδιο 0-18 μηνών 

Πρωκτικό στάδιο 2-4 ετών 

Φαλλικό στάδιο 3-6 ετών 

Λανθάνουσα περίοδος  5 με 6-11 με 13 ετών 

Γεννητικό στάδιο 11 με 13- ενηλικίωση 

Πίνακας 1: Τα στάδια ανάπτυξης της προσωπικότητας – κύκλου της ζωής κατά το Freud. 

 

 Το κάθε στάδιο αναφέρεται σε μια διαφορετική περιοχή του σώματος και 

στην οποία εστιάζεται χρονικά η σεξουαλική ικανοποίηση της. Στο πρώτο στάδιο, το 
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στοματικό (0-18 μηνών), η ικανοποίηση του προέρχεται από τη διέγερση της περιοχής 

του στόματος όπως το πιπίλισμα, το δάγκωμα και η κατάποση. Το πρωκτικό είναι το 

δεύτερο στάδιο (2-4 χρονών), το ενδιαφέρον και οι συγκρούσεις  επικεντρώνονται 

στη λειτουργία της αφόδευσης (κατακράτηση και αποβολή κοπράνων). Στη συνέχεια 

ακολουθεί το φαλλικό στάδιο (3-6 ετών) και αυτή τη φορά τα γεννητικά όργανα 

απορροφούν το ενδιαφέρον του παιδιού. Το παιδί μπορεί να αγγίξει τα γεννητικά του 

όργανα, να τριφτεί, να ικανοποιείται με την επίδειξη του σώματος του, να του αρέσει 

να κρυφοκοιτά γυμνά σώματα (Κοντοπούλου, 2002). 

 Η λανθάνουσα περίοδος ξεκινά από την ηλικία από πέντε με έξι έως έντεκα 

χρονών. Στο διάστημα αυτό, το παιδί αναπτύσσει ποικίλες νοητικές, ακαδημαϊκές 

ικανότητες ή δεξιότητες, επίσης κοινωνικοποιείται μέσα από διαπροσωπικές 

αντιδράσεις τόσο με συνομηλίκους όσο και με ενηλίκους. 

  Το τελευταίο στάδιο είναι το γεννητικό στάδιο, όπου το παιδί ύστερα από μια 

σχετικά ήρεμη φάση, γύρω στα έντεκα του χρόνια αρχίζει ενεργά να απομακρύνεται 

από την οικογένεια. Η εφηβεία τελειώνει, όταν το άτομο πετυχαίνει την ψυχολογική 

ανεξαρτησία από τους γονείς του που του επιτρέπει να γυρίσει κοντά τους σε μια νέα 

σχέση βασισμένη στην ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Εγκαθιστά, ακόμα, μια 

προσωπική ταυτότητα, που περιλαμβάνει και ένα σύστημα ηθικών αξιών και 

αφοσίωση στην εργασία (Nασιάκου, 2002). 

 Η ψυχαναλυτική θεωρία και πράξη διαδόθηκαν ευρύτερα και συνεχίζουν να 

εξελίσσονται και στη σύγχρονη περίοδο. Ο Freud δέχθηκε ισχυρή κριτική για το έργο 

του. Η κριτική αφορούσε τόσο τα συμπεράσματα των μελετών του όσο και  την 

επιστημονική φύση των διαδικασιών ψυχική ερμηνείας και θεραπείας. Οι κυριότερες 

αδυναμίες της ψυχανάλυσης είναι: 

- η υπερβολική βαρύτητα που δίνεται στη σεξουαλική έλξη, η οποία θεωρείται ως 

μόνη κινητήρια δύναμη της ανθρώπινης συμπεριφοράς  

- η ανυπαρξία λειτουργικών ορισμών βασικών εννοιών (Σερδαρης, 2002). 

 

 

3.1.4 Θεωρίες των χαρακτηριστικών  

 Οι θεωρίες χαρακτηριστικών υποθέτουν ότι υπάρχουν ορισμένα  ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατόμου που ερμηνεύουν τη σταθερότητα  και τις 

ατομικές διαφορές της προσωπικότητας του. Τα χαρακτηριστικά αυτά θεωρούνται οι 

βασικές μονάδες ανάλυσης και κατανόησης της προσωπικότητας. Σε αντίθεση με τις 
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τυπολογικές θεωρίες, όπου η προσπάθεια ήταν να  δημιουργηθούν ιδεώδεις τύποι, οι 

δημιουργοί των θεωριών αυτών έδωσαν έμφαση στη μοναδικότητα κάθε ατόμου 

(Πιπερόπουλος, 2005). 

 Στη θεωρία των χαρακτηριστικών δεν υπάρχει κάποια ηγετική φυσιογνωμία. 

Η βασική υπόθεση της θεωρίας ξεκινά με ότι τα άτομα έχουν γενικές προδιαθέσεις να 

αντιδρούν με συγκεκριμένους τρόπους. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται σε 

αυτές τις γενικές προδιαθέσεις. Ο Allport, o Eysenck και ο Cattell μπορεί να 

θεωρηθούν αντιπροσωπευτικοί θεωρητικοί των χαρακτηριστικών λόγω της κοινής 

τους έμφασης σε αυτές τις ατομικές διαφορές και στη μοναδικότητα της 

προσωπικότητας του ατόμου. 

 Ο Αμερικανός ψυχολόγος Gordon Allport, ένας από τους κορυφαίους 

θεωρητικούς των χαρακτηριστικών θεώρησε τα χαρακτηριστικά ως βασική δομή της 

ψυχικής οργάνωσης, διότι αυτά είναι τα στοιχεία που καθορίζουν ουσιαστικά τη 

συμπεριφορά και καθορίζουν πως το κάθε άτομο ερμηνεύει τα ερεθίσματα και τις 

πληροφορίες του περιβάλλοντος (Pervin & John, 2001). Με άλλα λόγια, ο τρόπος που 

ο καθένας μας θα εισπράξει και θα ερμηνεύσει τα εξωτερικά ερεθίσματα, τις 

πληροφορίες εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του. 

Στη θεωρία του, η λειτουργική αυτονομία ξεχωρίζει τα ατομικά από τα 

διατομικά ή κοινά χαρακτηριστικά. Τα κοινά όμως χαρακτηριστικά δεν είναι τα ίδια 

σε όλους τους ανθρώπους, αλλά μοιάζουν. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενώ 

πολλά άτομα διαθέτουν ηγετικά χαρακτηριστικά, ο κάθε ηγέτης έχει ένα απόλυτο 

δικό του στυλ ηγεσίας. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους διαθέτουν πέντε έως 

δέκα κεντρικές διαθέσεις, κεντρικά χαρακτηριστικά, που τους βοηθούν να 

οργανώνουν και να καθοδηγούν πολλές πτυχές της ζωής τους για αυτό τα 

ονομάζουμε κυρίαρχα, σε αντιδιαστολή με δεκάδες άλλα, που χαρακτηρίζονται 

δευτερεύοντα επειδή αυτός είναι ο ρόλος τους για παράδειγμα ο τρόπος ντυσίματος 

και ο τρόπος της προσωπικής εμφάνισης (Πιπεροπουλος, 2005). Συμβαίνει συχνά ένα 

κεντρικό χαρακτηριστικό να είναι τόσο έντονο ώστε όλη η συμπεριφορά του να 

επηρεάζεται κατά βάση από αυτό. 

 Οι περισσότεροι ψυχολόγοι επικεντρώνονται στα κοινά χαρακτηριστικά γιατί 

αυτά τους οδηγούν καλύτερα στην ποσοτική ανάλυση και τη συστηματική σύγκριση 

των ατόμων. Ο Allport ισχυρίζεται ότι στο βάθος των ατόμων, τα άτομα κινδυνεύουν 

να αλώσουν αυτό που ο ίδιος θεωρεί ως ουσία της ατομικότητας. Όταν γίνεται η 

μέτρηση και η σύγκριση των κοινών χαρακτηριστικών, αυτό δεν ελέγχει την 
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ατομικότητα του ανθρώπου.  Οι ψυχολόγοι των κοινών χαρακτηριστικών θεωρούν 

ότι αυτή η άποψη του Allport είναι μάλλον βιογραφία παρά επιστήμη (Νασιάκου, 

2002). 

 Ένας άλλος σημαντικός εκπρόσωπος της θεωρίας των χαρακτηριστικών είναι 

ο Raymond Cattel του οποίου το ερωτηματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί στη παρούσα 

έρευνα. Ισχυρίζεται, λοιπόν, ότι η προσωπικότητα είναι  « αυτό που μας δίνει τη 

δυνατότητα να προβλέψουμε πως θα φερθεί ένα άτομο σε καταστάσεις της 

πραγματικής ζωής» (Cattell & Heather,1999). Χρησιμοποίησε την ανάλυση 

παραγόντων, δηλαδή τη στατιστική μέθοδο που διερευνά τις συσχετίσεις ανάμεσα σε 

ένα αριθμό μετρήσεων και τις ομαδοποιεί έτσι ώστε να υπάρχει ένας μικρός αριθμός 

διαστάσεων που ονομάζονται παράγοντες. Για παράδειγμα, υπάρχουν άπειρες λέξεις 

που σηματοδοτούν τα ίδια ουσιαστικά χαρακτηριστικά όπως «συντηρητικός», 

«παραδοσιακός», «αντιστεκόμενος στην αλλαγή» (Pervin & John, 2001). Με άλλα 

λόγια, οι λέξεις αυτές μετρούν τον ίδιο παράγοντα και για αυτό τις ομαδοποιούνται.  

 Ο Cattell έχει δημιουργήσει το ευρέως διαδεδομένο ερωτηματολόγιο 16PF, το 

οποίο θα  αναλυθεί διεξοδικά σε επόμενο  κεφάλαιο και είναι ένα από τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα μας. Έχει αφοσιωθεί στη χρήση ερωτηματολογίων 

που έχουν προέλθει από παραγοντική ανάλυση. Επιδίωξε δηλαδή να απομονώσει ένα 

μικρό αριθμό παναθρώπινων χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να αποτελέσούν 

ένα ιδεώδη τύπο αναφοράς, προσφέροντας ταυτόχρονα ικανοποιητικές ερμηνείες για 

την ατομική ανθρώπινη προσωπικότητα (Pervin & John, 2001). 

 Οι κύριες διαστάσεις της προσωπικότητας μπορούν να εκτιμηθούν ποσοτικά, 

να μετρηθούν με τεχνικές και να υποβληθούν σε ανάλυση. Με βάση τον πυρήνα των 

χαρακτηριστικών και μια βαθμολογική κλίμακα για το καθένα, ο Cattell υποστήριξε 

ότι θα μπορούσε επαγωγικά να δημιουργήσει ένα προφίλ χαρακτηριστικών του 

καθενός. Σύμφωνα με τη θεωρία του, τα διάφορα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας περιγράφονται ως αντιθετικές έννοιες και χαρακτηρίζονται ως 

πηγαία (αυτά αποτελούν θεμέλια της ατομική μας προσωπικότητας και πηγή 

έκφρασης συγκεκριμένης συμπεριφοράς, αν και δεν είναι άμεσα ορατά), και 

επιφανειακά (αυτά είναι ευδιάκριτα στην καθημερινή και συνηθισμένη συμπεριφορά 

του ατόμου) (Πιπεροπουλος, 2005). 

Ο Cattell ξεχώρισε από τους άλλους θεωρητικούς στο γεγονός ότι διαχώρισε 

τη διμεταβλητή, την πολυμεταβλητή και την κλινική ερευνητική θεώρηση της 

προσωπικότητας, ευνοώντας την πολυμεταβλητή μελέτη της αλληλεπόδρασης μεταξύ 
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πολλών μεταβλητών. Επιπλέον, έκανε τον διαχωρισμό ανάμεσα στα χαρακτηριστικά 

των ικανοτήτων, της ιδιοσυγκρασίας και στα δυναμικά χαρακτηριστικά, καθώς 

επίσης ανάμεσα στα επιφανειακά και τα πρωτεύοντα. Τα πρωτεύοντα 

χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν μια συσχέτιση ανάμεσα στις συμπεριφορές που 

ανακαλύπτουμε με τη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης και αποτελούν τους 

δομικούς λίθους της προσωπικότητας. Αν και στις ερευνητικές του προσπάθειες 

χρησιμοποίησε ερωτηματολόγια (16PF), αποπειράθηκε να δείξει ότι οι ίδιοι 

παράγοντες προκύπτουν και μέσα από τη χρήση βαθμολογιών και αντικειμενικών 

δοκιμασιών. 

 Μολονότι ο Cattell ασχολήθηκε με τη συνέπεια στη συμπεριφορά και στη 

δομή της προσωπικότητας, η προσοχή του στράφηκε στη διεργασία και τα κίνητρα. 

(Cattell,1985). Η ανάλυση του για την τακτική δράσης που ακολουθούν οι άνθρωποι 

σε συγκεκριμένες περιστάσεις και των αντίστοιχων τύπων συμπεριφοράς, τον 

οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα ανθρώπινα κίνητρα συνίσταται από έμφυτες 

τάσεις, τα λεγόμενα έργια (ergs)  και από περιβαλλοντικά καθοριζόμενα κίνητρα, τα 

λεγόμενα συναισθήματα (sentiments). Χαρακτηριστικά έργια είναι η ασφάλεια, η 

επιβεβαίωση και το σεξ  ενώ χαρακτηριστικά συναισθήματα είναι η σταδιοδρομία, το 

αυτοσυναίσθημα και το θρησκευτικό (Pervin & John, 2001). 

 Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ο Cattell  δε θεωρεί το άτομο ότι είναι μια 

στατική οντότητα και ούτε ότι συμπεριφέρεται παντού και πάντα με το ίδιο τρόπο. Η 

συμπεριφορά του ατόμου εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και τις μεταβλητές που 

αφορούν τα κίνητρα και έχουν σχέση με κάθε περίσταση.  Οι καταστάσεις και οι 

ρόλοι είναι ακόμα δύο έννοιες που παίζουν ρόλο στην εξήγηση της μεταβλητότητας 

της συμπεριφοράς. Ο Cattell χρησιμοποιεί την έννοια της κατάστασης για να 

αναφερθεί στις συναισθηματικές μεταβολές και στις αλλαγές που μπορεί να 

υπάρχουν στη διάθεση. Χαρακτηριστικές καταστάσεις είναι το άγχος, η κατάθλιψη, η 

περιέργεια. Επισημαίνει μάλιστα για την ακριβή περιγραφή ενός ατόμου σε μια 

συγκεκριμένη στιγμή απαιτείται μέτρηση όχι μόνον των χαρακτηριστικών αλλά και 

των καταστάσεων (Pervin & John, 2001). 

 Η έννοια του ρόλου, από την άλλη,  αποτελεί μια σημαντική παροδική 

επιρροή. Ορισμένες συμπεριφορές συνδέονται πιο στενά με τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες από ό,τι με τη γενική λειτουργία των παραγόντων της προσωπικότητας. Τα 

ήθη και τα έθιμα είναι δυνατόν να τροποποιούν την επιρροή των χαρακτηριστικών 

της προσωπικότητας, έτσι ώστε «όλοι μπορεί να φωνάξουν ζωηρά σε ένα 
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ποδοσφαιρικό αγώνα, λιγότερο ζωηρά σε ένα δείπνο και καθόλου σε μια εκκλησία» 

(Cattell, 1979). Ο ρόλος επίσης εκφράζει το γεγονός ότι ένα άτομο αντιλαμβάνεται 

διαφορετικά το ίδιο ερέθισμα ανάλογα με το ρόλο του στη συγκεκριμένη περίσταση 

(Pervin & John, 2001). 

 Η έρευνα του Cattell άγγιξε σχεδόν όλες τις διαστάσεις που συνδέονται με τη 

θεωρία της προσωπικότητας. Υπήρξε σημαντική δύναμη στην ανάπτυξη νέων 

τεχνικών παραγοντικής ανάλυσης και τεχνικών για τον καθορισμό της γενετικής 

συμβολής στην προσωπικότητα. Επιπρόσθετα,  προσπάθησε να θέσει το έργο του σε 

ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο. Ένας υποστηρικτής του  αναφέρει χαρακτηριστικά «Η 

θεωρία του Cattell αποδεικνύεται επίτευγμα πολύ πιο εντυπωσιακό από όσο 

αναγνωρίστηκε γενικά. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αρχική του σύλληψη για 

τη μελέτη της προσωπικότητας κατέληξε σε μια εξαιρετικά πλούσια θεωρητική δομή 

από την οποία γεννήθηκαν περισσότερες εμπειρικές έρευνες από οποιαδήποτε άλλη 

θεωρία της προσωπικότητας» (Wigginw, 1984). Αν και ο  Cattell συνέβαλε 

σημαντικά στην έρευνα της προσωπικότητας έχει δεχθεί έντονη κριτική κυρίως για 

ότι παρ’όλες τις προσπάθειες η θεωρία του δεν μπορεί να αντιγραφεί πιστά. Το 1971 

οι Howarth και Brown  κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 16PF δε μετρά τους 

παράγοντες που φιλοδοξούσε να μετρήσει σε πρωτογενές επίπεδο (Eysenck & 

Eysenck, 1985). Αμφισβητήθηκε ακόμη και η αξιοπιστία της αυτό-αναφοράς των 

στοιχείων του Cattell (Schuerger, Zarrella & Hotz, 1989). O Cattell και οι συνεργάτες 

του απαντώντας στους επικριτές τους, τόνισαν ότι ο λόγος που οι μελέτες δεν ήταν 

επιτυχείς στην αναπαραγωγή του αρχικού μοντέλου του 16PF ήταν επειδή δεν είχαν 

διεξαχθεί με σύμφωνα με τη μεθοδολογία τους (Noller, Law & Comrey, 1987). 

  Ένας άλλος σημαντικός θεωρητικός που χρησιμοποίησε την παραγοντική 

ανάλυση είναι ο Hans Eysenck. Το έργο του επηρεάστηκε από τη μεθοδολογική 

πρόοδο στη στατιστική με την τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης από το στοχασμό 

των Ευρωπαίων τυπολόγων, όπως του Jung, του Cyril Burt πάνω στην 

κληρονομικότητα και  από το έργο του φυσιολόγου  Pavlov. 

 O Eysenck δίνει μεγάλη βάση στην εννοιολογική ευκρίνεια και μέτρηση. 

Υποστηρίζει τη θεωρία των χαρακτηριστικών,  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν 

επαρκές μετρήσεις των χαρακτηριστικών, την ανάγκη διατύπωσης μιας θεωρίας που 

μπορεί να ελέγχεται και να είναι ανοικτή στην ανασκευή και τέλος το πόσο 

σημαντικό είναι να αναγνωριστούν τα βιολογικά θεμέλια για την ύπαρξη κάθε 

χαρακτηριστικού  (Pervin & John, 2001).  
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 Η θεωρία του υπογραμμίζει την ιεραρχική δομή της προσωπικότητας. Οι 

ποικιλομορφίες στην ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία συνδέονται με τρεις ανεξάρτητες 

διαστάσεις, Ψυχωτισμός-Υπερεγώ (Ρ),  οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από τον 

παράγοντα αυτό είναι ψυχροί, περίεργοι, αντικοινωνικοί και εχθρικοί. Η άλλη 

διάσταση είναι η Εξωστρέφεια-Εσωστρέφεια (Ε) Οι εξωστρεφείς είναι κοινωνικοί, 

ενδιαφέρονται για κοινωνικές δραστηριότητες, αγαπούν την αλλαγή. Οι εσωστεφείς 

από την άλλη είναι ήσυχοι, σκεπτικοί και μη εκδηλωτικοί. Αποφεύγουν τις πολλές 

κοινωνικές συναλλαγές και δεν τους αρέσει η αλλαγή. Η τελευταία διάσταση 

Νευρωτισμός-Σταθερότητα (Ν) αφορά ανθρώπους που είναι συναισθηματικά σταθεροί 

χαρακτηρίζονται από ηρεμία, δεν αλλάζουν συναισθήματα από τη μια στιγμή στην 

άλλη, είναι άνετοι και φιλικοί. Οι τρεις διαστάσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους 

(Eysenck, 1953) 

 O Eysenck υποστήριξε ότι το DNA  μέσω  της γενετικής κληροδότησης, 

επηρεάζει και καθορίζει το επίπεδο της θέσης που καταλαμβάνουν τα άτομα στις 

διαστάσεις Ε, Ν, και Ρ. Αυτό συμβαίνει γιατί οι διαφορές στη δομή και στη 

λειτουργία του νευρικού συστήματος μεταξύ των ατόμων καθορίζουν και τις μεταξύ 

τους διαφορές σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας, καθώς και στις γνωστικές 

λειτουργίες.. Έτσι,  η θέση την οποία καταλαμβάνει ένα άτομο σε καθεμιά από τις 

τρεις διαστάσεις της προσωπικότητας καθορίζει τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας που θα διαθέτει, τα οποία, με τη σειρά τους, θα καθορίζουν τις 

συνήθεις αντιδράσεις του (Pervin & John, 2001). 

 Η πρώτη προσπάθεια του Εysenck για τον καθορισμό και τη μέτρηση των 

διαστάσεων της προσωπικότητας, περιγράφεται στο βιβλίο του «Dimensions of 

Personality» (Eysenck,1975) και βασίζεται σε παρατηρήσεις που είχε κάνει ο ίδιος σε 

7300 άνδρες και γυναίκες. 

 Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων του έδειξαν την ύπαρξη δύο σταθερών 

και ανεξάρτητων διαστάσεων ή αξόνων της προσωπικότητας. Η μια διάσταση 

ονομάστηκε Εσωστρέφεια- Εξωστρέφεια και η άλλη Νευρωτισμός ή 

Συναισθηματικότητας σε αντίθεση προς τη σταθερότητας της συμπεριφοράς. (σχήμα  

4) 
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Σχήμα 4 :Eysenck, H.J. and Eysenck, M.W. Personality and Individual Differences Plenum Publishing, 1958. ( 

Διάφορες βαθμίδες της συναισθηματικότητας-σταθερότητας και της εσωστρέφειας- εξωστρέφειας συνδυάζονται 

για να παραγάγουν προβλέψιμα σχήματα χαρακτηριστικών). 

 

 

 

Παρ’όλες τις ομοιότητες των τριών θεωρητικών, διαπιστώνουμε και 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ως προς το πώς προσεγγίζουν τη μελέτη των 

χαρακτηριστικών και τη θέση της θεωρίας των χαρακτηριστικών σε σχέση με τις 

άλλες θεωρίες προσωπικότητας.  

Μία σημαντική διαφορά βρίσκεται στη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης για 

τον καθορισμό του αριθμού και της φύσης των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας. Έτσι λοιπόν, ο Allport αποδοκίμασε τη μέθοδο αυτή, ενώ ο 

Eysenck και ο Cattell ήταν σημαντικοί υποστηρικτές. Παράλληλα ο Cattell έδωσε 

έμφαση σε πολλά χαρακτηριστικά ενώ ο Eysenck τόνισε λίγα. Επίσης ο Allport 

προχώρησε ακόμη περισσότερο από τον Cattell επισημαίνοντας  ότι για κάθε άτομο 

υπάρχουν μοναδικά χαρακτηριστικά, ανοίγοντας το δρόμο για τη διερεύνηση απείρων 

χαρακτηριστικών  (Pervin & John, 2001). 

Η σημαντικότερη κριτική της θεωρίας των χαρακτηριστικών είναι ότι η 

βασική αξίωση μπορεί να μην είναι αληθινή. Ίσως τα χαρακτηριστικά να μην 

υπάρχουν μόνιμα, όπως  τα αναφέρουν. Ίσως η συμπεριφορά των ατόμων να 

μεταβάλλεται τόσο συχνά ανάλογα με το χρόνο και τις συνθήκες, που δεν είναι 

έγκυρο να θεωρείται ότι τα άτομα κατέχουν μόνιμα και σταθερά χαρακτηριστικά. 

Είναι γεγονός, άλλωστε, ότι η συμπεριφορά μας μπορεί να αλλάζει ευρύτατα από μια 

κατάσταση σε άλλη, οπότε η μέτρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας δεν 
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είναι τόσο επιτυχής ώστε να προβλέπει τη συμπεριφορά ανάλογα με τις περιπτώσεις, 

όπως υποστηρίζουν οι ψυχολόγοι. 

 

 

3.1.5 Το μοντέλο των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων (The Big Five) 

  Τα τελευταία 30 χρόνια, έχουν γίνει αρκετές έρευνες στο χώρο της 

προσωπικότητας και καταλήγουν στο ότι η ενήλικη προσωπικότητα μπορεί να 

περιγραφεί μέσα από πέντε βασικούς παράγοντες, γνωστή ως το μοντέλο των Πέντε 

Παραγόντων (ΜΠΠ) (Fine-Factor Model, FFM) (McCray & Costa, 1987). Αν και 

έχει δεχθεί έντονη κριτική, αποτελεί το επικρατέστερο μοντέλο προσωπικότητας και 

αποτελεί σπουδαία εξέλιξη στο χώρο των θεωριών της προσωπικότητας. Σύμφωνα με 

αυτό η προσωπικότητα μπορεί να με τους εξής πέντε παράγοντες: Openness 

(ανοιχτοσύνη, δεκτικότητα σε εμπειρίες), Conscientiousness (ευσυνειδησία), 

Extraversion (εξωστρέφεια), Agreeableness (προσήνεια) και Neuroticism  

(νευρωτισμός). Κάθε παράγοντας αποτελείται από μία ομάδα από πιο ειδικά 

γνωρίσματα που σχετίζονται μεταξύ τους (McCrae & Costa, 1987- McCrae & John 

1992) Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζονται οι πέντε διαστάσεις της 

προσωπικότητας, σύμφωνα με το μοντέλο Big Five. 

 

 
Σχήμα 5: Οι πέντε διαστάσεις προσωπικότητας BIG FIVE 

 

 

 

 Οι πέντε παράγοντες που αποτελούν το συγκεκριμένο μοντέλο και τα 

γνωρίσματα τους συνοψίζονται παρακάτω: 

1. Openness: O  παράγοντας αυτός  αναφέρεται στην αναζήτηση και εκτίμηση 

εμπειριών. Τα άτομα τα οποία είναι ανοιχτά είναι συνήθως περίεργα και 

ενδιαφέρονται για νέες απόψεις. 

2. Conscientiousness:  Η ευσυνειδησία αξιολογεί το βαθμό της οργάνωσης, 

σταθερότητας και κινητοποίησης του ατόμου προς ένα στόχο. Τα άτομα που 
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εμφανίζουν υψηλό βαθμό ευσυνειδησίας χαρακτηρίζονται από  αξιοπιστία, 

εργατικότητα, πειθαρχία και φιλοδοξία. 

3. Extraversion: Η εξωστρέφεια σχετίζεται με την ποσότητα και την ένταση των 

διαπροσωπικών σχέσεων. Άτομα με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας είναι κοινωνικά, 

ενεργητικά, δραστήρια. 

4. Agreeableness: H προσήνεια είναι μια προσωπική διάσταση και αφορά το είδος 

των διαπροσωπικών σχέσεων που το άτομο προτιμά, από τη συμπάθεια έως τον 

ανταγωνισμό. 

5. Neuroticism: Ο παράγοντας αυτός αξιολογεί την προσαρμογή σε αντίθεση προς τη 

συναισθηματική αστάθεια. Προσδιορίζει την τάση των ατόμων προς κατάθλιψη, τις 

ουτοπικές ιδέες και τους ακατανίκητους πόθους (Pervin & John, 2001). 

.   Επιχειρήθηκε λοιπόν, να παρουσιαστούν κάποιες από τις θεωρίες 

προσωπικότητας και στη συνέχεια κρίθηκε σκόπιμο να διασαφηνιστούν οι όροι 

προσωπικότητα και χαρακτήρας. 

 

 

3.2 Προσωπικότητα και Χαρακτήρας 

 Ανάμεσα στην έννοια της προσωπικότητας και του χαρακτήρα δεν υπάρχει 

διαχωριστική γραμμή. Οι Ευρωπαίοι ψυχολόγοι δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στα 

έμφυτα ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούν τον όρο «χαρακτήρας» 

ενώ οι Αμερικάνοι και Αγγλοσάξωνες δίνουν έμφαση στις περιβαλλοντικές 

επιδράσεις για τη διαμόρφωση των βιολογικών δυνάμεων του ανθρώπου και 

χρησιμοποιούν τον όρο «προσωπικότητα» (Αllport ,1961).  

 Ο όρος «χαρακτήρας» αρχικά σήμαινε το εργαλείο με το οποίο χαρασσόταν 

κάτι. Με την πάροδο του χρόνου, δήλωνε το αποτέλεσμα της χάραξης, δηλαδή το 

αποτύπωμα, τη σφραγίδα, το χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός πράγματος ή ενός 

προσώπου. Σήμερα πια, ο όρος χρησιμοποιείται με ηθική και ψυχολογική έννοια. Με 

τη ηθική έννοια, ο όρος σημαίνει πειθαρχημένη συνείδηση, που θέτει τις πράξεις της 

κάτω από τον έλεγχο σταθερών κανόνων (Παπανούτσου,1972). «Τα ηθικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, την προσωπικότητα από την πλευρά της 

βουλητικής κατεύθυνσης και αξιολογικής τοποθέτησης» (Σακκά, 1977)  Με την 

ψυχολογική του έννοια, ο όρος δηλώνει «το σταθερό και αμετάβλητο περίγραμμα μέσα 

στο οποίο με την αλληλεπίδραση του ατόμου και περιβάλλοντος θα σχηματιστεί η 

προσωπικότητα» (Κασιώλα, 1977). «Ο χαρακτήρας είναι το μουσικό όργανο, η 
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προσωπικότητα, η συμφωνία που παίζεται απάνω σε αυτό και με αυτό το όργανο από 

την έμπνευση, την ικανότητα και το μόχθο του δημιουργικού εγώ» (Παπανούτσος, 

1972). 

 Ο χαρακτήρας μας δεν είναι κάτι που το κληρονομούμε έτοιμο από τους 

προγόνους μας, ούτε είναι κάτι που το αποκτούμε σε μια ορισμένη φάση της ζωής 

μας. Είναι κάτι που διαμορφώνεται με τη συνδρομή και σύμπραξη ποικίλων 

παραγόντων, όπως η κληρονομικότητα, η αγωγή, τα γεγονότα της ζωής και η ατομική 

θέληση. Αναμφισβήτητα, η αγωγή είναι ένας  από τους πιο σημαντικούς παράγοντες 

διαμόρφωσης του χαρακτήρα μας. 

 Τη σχέση προσωπικότητας και του χαρακτήρα μπορούμε να την εκφράσουμε 

ως εξής: «ο χαρακτήρας είναι ο σκελετός της προσωπικότητας», «κάθε γνώρισμα του 

χαρακτήρα ενός ανθρώπου είναι ταυτόχρονα και γνώρισμα της προσωπικότητας».  

Όμως «αν και κάθε γνώρισμα του χαρακτήρα είναι και γνώρισμα της προσωπικότητας, 

δε συμβαίνει αυτό και αντίθετα» (Παπαδόπουλος, 1996). Ουσιαστικά εδώ έγκειται και 

η διαφορά της προσωπικότητας με το χαρακτήρα. Η προσωπικότητα περιλαμβάνει το 

χαρακτήρα. 

 Ο χαρακτήρας, επίσης, έχει σχέση με  το είδος των εμπειριών στη σφαίρα της 

προσωπικότητας που οδηγούν τον άνθρωπο σε ενέργειες και εκτιμήσεις ή 

αξιολογήσεις πραγμάτων, προσώπων και γεγονότων (Παπαδόπουλος, 1996). Έπειτα 

από την διασαφήνιση των όρων προσωπικότητας και χαρακτήρα θα ήταν παράλειψη 

να μην γίνει αναφορά στους παράγοντες διαμόρφωσης της προσωπικότητας. 

 

 

3.3 Παράγοντες διαμόρφωσης της προσωπικότητας 

 Η προσωπικότητα αναπτύσσεται, διαμορφώνεται και εξελίσσεται με την 

αμοιβαία επίδράση των εξής παραγόντων, της κληρονομικότητας, της προσωπικής  

θέλησης και του περιβάλλοντος. Ο όρος κληρονομικότητα δηλώνει όλες τις 

βιολογικές δυνάμεις, τις οποίες το κάθε άτομο λαμβάνει διαμέσου των γόνων των 

χρωμοσωμάτων των γονέων. Η ανθρώπινη ύπαρξη δεν κληρονομεί από τους γονείς 

και τους προγόνους έτοιμα διαμορφωμένα σωματικά, πνευματικά και ψυχικά 

χαρακτηριστικά αλλά κληρονομεί δυνάμεις και δυνατότητες, τα οποία με τη βοήθεια 

και  άλλων παραγόντων διαμορφώνουν τα βιολογικά χαρακτηριστικά  της 

προσωπικότητας. Ο βαθμός ανάπτυξης ορισμένων βιολογικών χαρακτηριστικών 

εξαρτάται από τη δύναμη της βιολογικής καταβολής και από την ευεργετική 
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επίδραση του περιβάλλοντος (Xαραλαμπόπουλος, 1993). Ένα άτομο διαθέτει π.χ. τη 

βιολογική δυνατότητα να φτάσει στο ύψος 1,90 μ. Για να πραγματοποιηθεί το ύψος 

του  δεν  εξαρτάται όμως μόνο από το βιολογικό καθορισμό αλλά και από άλλους 

παράγοντες όπως τροφή, έκκριση ορμονών που θεωρούνται απαραίτητοι για την 

ανάπτυξη του σώματος. Αναφορικά με τα πνευματικά χαρακτηριστικά, ισχύει το ίδιο, 

δεν είναι κληρονομικά προκαθορισμένα ή αμετάβλητα αλλά αυξάνονται  ή 

μειώνονται ανάλογα με το βαθμό καλλιέργειας που δέχονται. 

 Το περιβάλλον από την άλλη, άμεσα και έμμεσα, επιδρά στην ανθρώπινη 

συμπεριφορά και διαμορφώνει την προσωπικότητα. Ο όρος «αγωγή» περικλείει κάθε 

επίδραση που ασκείται στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στον νέο, και  συντελεί στη 

μεταβολή των σωματικών χαρακτηριστικών και ψυχικών του γνωρισμάτων, των 

έξεων, των ιδιοτήτων του χαρακτήρα του, των ιδεών και των δεξιοτήτων του. 

Μπορούμε να διακρίνουμε το περιβάλλον, ως παράγοντα αγωγής, σε άψυχο και 

έμψυχο. Όταν λέμε άψυχο, εννοούμε κυρίως το φυσικό, αλλά και τεχνητό περιβάλλον 

του ανθρώπου. Το κλίμα, η μορφολογία του εδάφους, τα δένδρα, η θάλασσα, όλα τα 

τεχνητά κατασκευάσματα του ανθρώπου, όπως οικοδομήματα, τα μέσα που έχει στη 

διάθεση του, καθώς αποτελούν τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζει και αναπτύσσεται ο 

άνθρωπος, είναι φυσικό να επηρεάζουν τη συμπεριφορά του και να συντελούν στη 

διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του. Αυτό μπορούμε, για 

παράδειγμα, να το διαπιστώσουμε, αν συγκρίνουμε το εύθυμο και ζωηρό χαρακτήρα 

του μεσογειακού ανθρώπου με το ψυχρό χαρακτήρα του βόρειου. Καθοριστική είναι 

και η επίδραση που ασκεί το έμψυχο περιβάλλον, ο κόσμος των ανθρώπων. Η 

επίδραση που προέρχεται από τους ανθρώπους είναι μεγάλη, διότι στην ευαίσθητη,  

για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας ηλικία, την παιδική ηλικία, ο άνθρωπος με 

τη γλώσσα και τα άλλα σύμβολα έρχεται σε στενή επικοινωνία με τα πρόσωπα του 

οικείου περιβάλλοντος του και δέχεται εύκολα ερεθίσματα. 

 Η προσωπική θέληση τέλος, εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο τον 

άνθρωπο κατά πόσο θέλει να εξελιχθεί και να προοδεύσει. Δηλαδή ο ίδιος ο 

άνθρωπος είναι ένας σημαντικός παράγοντας, που παρεμβαίνει στη σχέση 

κληρονομικότητας και περιβάλλοντος  (Χαραλαμπόπουλος,1993).Δεν πρόκειται για 

ένα παθητικό και άβουλο δέκτη, που αφήνει την προσωπικότητα του έρμαιο των 

καταβολών και των εξωτερικών επιδράσεων. Αντίθετα, ως σκεπτόμενο ον επεμβαίνει 

δραστικά και συνειδητά στην ανάπτυξη του. Δεν είναι υπεύθυνος για την 
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κληρονομικότητα του, ούτε για την αγωγή την οποία δέχεται, αλλά είναι υπεύθυνος 

για τον τρόπο που αξιοποιεί  καθένα από τους δύο όρους.  

 

 

3.4. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και επαγγελματική επιλογή  

Η προσωπικότητα και η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί το δίπτυχο «σήμα 

κατατεθέν», της εποχής μας. Η έννοια της προσωπικότητας  στην ψυχολογία 

περιλαμβάνει μια σειρά από γνωρίσματα όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Η 

προσωπικότητα θεωρείται ως μια ενιαία  σύνδεση των διαφόρων ψυχικών ιδιοτήτων, 

όπως αυτή φαίνεται να θεωρείται από κύριους ερευνητές στο χώρο του 

επαγγελματικού προσανατολισμού και της επιλογής επαγγέλματος, παρά το γεγονός 

ότι και σε αυτούς δεν υπάρχει μια ενιαία αντίληψη και ανάλυση της έννοιας 

προσωπικότητας. Συγκεκριμένα, ο Super (1942) υποστηρίζει ότι η προσωπικότητα 

είναι το σύνολο εκείνων των χαρακτηριστικών που αναφέρονται από τη μια στην 

ιδιοσυγκρασία- συναισθηματική όψη από την άλλη στη συνήθη συμπεριφορά και 

τέλος στο χαρακτήρα που σχετίζεται με συνήθειες και συμπεριφορές.. Ο ρόλος των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας επηρεάζει τη συμπεριφορά στην εργασία, 

αλλά κυρίως τις επαγγελματικές επιλογές του ατόμου και αποτελεί αντικείμενο της 

καθημερινής μας παρατήρησης. Ένας άνθρωπος εξωστρεφής για παράδειγμα είναι 

πιθανόν να έλκεται από μια θέση δημοσίων σχέσεων ή να θέλει να γίνει καθηγητής 

και τελικά να γίνει πολύ επιτυχημένος σε τέτοιες θέσεις. Ενώ αντίθετα, ένας 

άνθρωπος εσωστρεφής θα γινόταν πιο ευτυχής σε μια έρευνας παρά σε μια θέση 

πωλήσεων. Αντίστοιχα, ένας άνθρωπος που το μεγαλύτερο του όνειρο είναι να γίνει 

διευθυντής σε μια μεγάλη εταιρεία, ενώ θα ήταν ένα άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση 

ή με αδυναμία στην λήψη αποφάσεων. Για αυτό, όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσει 

κανείς τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητα του τόσο πιο έξυπνες 

και εύστοχες επαγγελματικές επιλογές θα κάνει. Επιπλέον, η ανάλυση της 

προσωπικότητας δίνει σε κάποιον την δυνατότητα να εντοπίσει ποια στοιχεία της 

προσωπικότητας του θα έπρεπε να ισορροπήσει και με ποιον τρόπο, αν θέλει να 

διατηρήσει την αρχική επαγγελματική του φιλοδοξία, όταν αυτή δεν φαίνεται 

συμβατή με την προσωπικότητα του. 

Γνωρίζοντας λοιπόν το άτομο τον εαυτό του, την προσωπικότητα του, αυξάνει  

τις πιθανότητες επιτυχίας, γιατί επιλέγει το είδος της εργασίας που ανταποκρίνεται σε 

αυτό που είναι και σε αυτό που μπορεί να κάνει. Οδηγείται γρηγορότερα στο 
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επάγγελμα που του ταιριάζει εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια, αλλά και 

αποκτώντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ανοίγοντας το δρόμο για την προσωπική του 

καταξίωση.  

 Η προσωπικότητα έχει σχέση όχι μόνο με την επιλογή επαγγέλματος αλλά και 

με κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η προσωπικότητα κάθε ατόμου 

διακρίνεται τόσο για τη μοναδικότητα της, μιας και οφείλεται σε κληρονομικές 

καταβολές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, διαφορετικές για τον καθένα, όσο και για 

τη σταθερότητα της, αφού βασικά χαρακτηριστικά και κίνητρα, που διαμορφώνονται 

σε  μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν αλλάζουν. Η μοναδικότητα και η σταθερότητα της 

προσωπικότητας είναι δύο γνωρίσματα άμεσα συνδεδεμένα με το ζήτημα  της 

επαγγελματικής επιλογής. Η μοναδικότητα μάλιστα θεωρείται κύριο γνώρισμα της 

ατομικότητας, ενώ η σταθερότητα είναι του χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν,  γίνεται 

κατανοητή η άποψη ότι το κάθε άτομο μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

περισσοτέρων του ενός επαγγέλματος.  

 Από τη μελέτη των ιδιαίτερων στοιχείων που δομούν την προσωπικότητα 

(χαρακτήρα, συναισθηματική ιδιοσυγκρασία, κίνητρα, νοημοσύνη, σωματική 

διάπλαση, έννοια του εαυτού ή του εγώ), παρατηρεί κανείς ότι, αν όχι όλα, 

τουλάχιστον δύο  από αυτά, τα κίνητρα και η έννοια του εαυτού, επιδρούν σημαντικά 

στην επιλογή του επαγγέλματος. Τα κίνητρα μάλιστα αποτελούν σημαντικό κομμάτι 

της δομής της προσωπικότητας, αφού λειτουργούν ως μια εσωτερική ανάγκη που 

ωθεί τον άνθρωπο στην επίτευξη κάποιων σκοπών. Είναι φανερό, ότι τα κίνητρα 

μπορούν  να οδηγήσουν ένα άτομο στο να  πραγματοποιήσει  κάποιους 

επαγγελματικούς  στόχους. Από την άλλη, η έννοια του εαυτού, η εικόνα, που έχει 

σχηματίσει το άτομο για τον εαυτό του, τις ικανότητες του, τα χαρακτηριστικά του, 

είναι  σημαντικότατη, γιατί ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί το άτομο 

τον εαυτό του, βοηθά στη λήψη μιας τόσο σοβαρής απόφασης, όπως είναι η επιλογή 

του επαγγέλματος (Μόττη-Στεφανίδου, 1996). 

 Εδώ και πολλές δεκαετίες οι ψυχολόγοι προσπαθούν να εξηγήσουν τις 

επαγγελματικές επιλογές με  βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.  Η Roe 

(1956) αναφέρεί πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας οικογένεια μιας  και συμβάλλει 

στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας τα οποία στη συνέχεια 

θα οδηγήσουν στην επιλογή επαγγέλματος. Ο Segal (1961) επισημαίνει  ότι η επιλογή 

επαγγέλματος αποτελεί ουσιαστικά επιβεβαίωση της προσωπικότητας του ατόμου. Ο 

Hoppock (1976) από την άλλη θεωρεί ότι, η επαγγελματική προτίμηση και 
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συμπεριφορά του ατόμου στην εργασία είναι άρρηκτα συνδεόμενες με τις ανάγκες 

αναγνώρισης και επιβεβαίωσης. Ο Myers (1985)  τονίζει πως εκείνα τα άτομα που 

λειτουργούν με τη λογική  και τη διαίσθηση όταν επιλέγουν το επάγγελμα που θα 

ακολουθήσουν, όσα λειτουργούν με τη λογική επιλέγουν επαγγέλματα που έχουν να 

κάνουν με το εμπόριο, τις πωλήσεις ενώ  όσα λειτουργούν με τη διαίσθηση, 

επιλέγουν να γίνουν ψυχολόγοι, φιλόσοφοι, καλλιτέχνες. Από την άλλη ο Holland 

(1985) ισχυρίζεται  ότι οι άνθρωποι   επιλέγουν να εργαστούν σε ένα περιβάλλον που 

ταιριάζει με τον τύπο της προσωπικότητας του για να είναι επιτυχημένοι, 

ικανοποιημένοι και αποδοτικοί. (Bίκη & Παπάνης, 2007). Ο Goleman (1995), τέλος, 

αναφέρει ότι κάποιοι άνθρωποι  πιθανόν να έχουν πολλά προσόντα, όμως δεν 

καταφέρνουν να πετύχουν είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο σε 

αντίθεση με άλλους που έχουν λιγότερες πνευματικές ικανότητες αλλά 

καταλαμβάνουν θέσεις  ηγετικές. Πίσω από αυτήν την επιτυχία τους κρύβεται ίσως η 

ικανότητα τους να αντέχουν τις απογοητεύσεις, να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους, να 

δείχνουν αυτοσυγκράτηση, επιμονή, υπομονή και μεγάλη άνεση στη συνεργασία με 

τους άλλους. Οι δεξιότητες αυτές, αποτελούν τη «συναισθηματική νοημοσύνη». 

 Αξίζει να επισημανθεί μια αναφορά των ψυχολόγων Α. Κυπριωτάκη και Γ. 

Παπαγεωργίου (1999, 164): «η επιτυχία στο επάγγελμα και γενικότερα στη ζωή, 

συνδέεται και με την ικανότητα του ατόμου να ελέγχει, να κατευθύνει τα συναισθήματα 

του, να αναπτύσσει και να διατηρεί καλές σχέσεις με τους συνανθρώπους του. Με άλλα 

λόγια, ο χειρισμός και η χρησιμοποίηση των ικανοτήτων ενός ατόμου εξαρτάται από το 

επίπεδο και τη δομή της συναισθηματικής του νοημοσύνη». Η προσωπικότητα, ως 

συνολική παρουσία, έχει περισσότερη σχέση με το είδος της εργασίας και των 

προσωπικών σχέσεων που το άτομο επιδιώκει, και λιγότερο με την ικανότητα να 

επιτελέσει ένα ρόλο και να οδηγηθεί σε αυτόν (Κάντας & Χατζή, 1991). 

 Είναι γενικότερα αποδεκτή η άποψη ότι οι διάφορες κατηγορίες 

επαγγελμάτων απαιτούν από το άτομο ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

του. Για παράδειγμα, η ευαισθησία, χαρακτηρίζει το άτομο με ικανότητα συμμετοχής 

στα συναισθήματα των άλλων, η κοινωνικότητα από την άλλη, χαρακτηρίζει το 

άτομο που αρέσκεται στη συντροφιά των άλλων. Η συνάρτηση της προσωπικότητας 

με την επιλογή επαγγέλματος και την επαγγελματική ανάδειξη φαίνεται να εκτιμάται 

τα τελευταία χρόνια διαφορετικά από ό,τι παλιότερα. Πριν μερικά χρόνια, η 

διαδικασία επιλογής επαγγέλματος θεωρούνταν πνευματικό θέμα. Δηλαδή, η επιλογή 

θεωρούνταν επιτυχημένη, αν τα προσόντα του ατόμου ταίριαζαν με τις απαιτήσεις 
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που είχε το μελλοντικό του επάγγελμα. Σήμερα, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι, 

χρειάζεται να υπάρξει κάποια επαγγελματική ωριμότητα του ατόμου και ότι στην 

επιλογή του επαγγέλματος είναι σκόπιμο να ληφθεί κυρίως η προσωπικότητα και οι 

βασικές εσωτερικές ανάγκες του ατόμου (Bίκη & Παπάνης, 2007). 

 Ο Κ. Μάνος (2000) αναφέρει ότι η προσωπικότητα του ατόμου με τη 

δυναμικότητα της αποτελεί καίρια και ουσιαστική προϋπόθεση στην επιλογή 

επαγγέλματος. Η επιλογή αυτή, ως επιμέρους προσαρμογή του ατόμου στο κοινωνικό 

και πολιτισμικό περιβάλλον, συμβάλλει στη γενικότερη επιτυχή προσαρμογή του. Για 

αυτό και συμβαίνει, άτομα ψυχολογικά προσαρμοσμένα να έχουν μεγαλύτερη 

επιτυχία στην επιλογή επαγγέλματος αλλά και να προσαρμόζονται καλύτερα σε αυτό. 

. (Bίκη & Παπάνης, 2007). 

 

 

4. Τεστ Προσωπικότητας 

 Με τον όρο τεστ (test) αποδίδεται ένα εργαλείο ή μία μέθοδος που μας 

επιτρέπει να παρατηρήσουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της συμπεριφοράς ενός 

ατόμου η οποία σχετίζεται με κάποιο τομέα της ψυχολογικής του λειτουργίας. Η 

συμπεριφορά του εξεταζόμενου αξιολογείται και βαθμολογείται βάσει μιας 

σταθμισμένης κλίμακας (Fernadez-Ballesteros et al., 2001). 

 O όρος ψυχομετρικά εργαλεία αποδίδεται για να αποδώσει όλα τα τεστ και τα 

ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και αξιολόγηση των 

ψυχολογικών χαρακτηριστικών. Στην επαγγελματική αξιολόγηση χρησιμοποιούνται 

σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία χορήγησης, οι 

ερωτήσεις και η βαθμολόγηση έχουν καθοριστεί έτσι ώστε ακριβώς η ίδια διαδικασία 

να μπορεί να επαναληφθεί σε διαφορετικό τόπο και χρόνο (Cronbach, 1984). 

Αν και υπάρχει ένα μεγάλο εύρος σε είδη ψυχομετρικών τεστ, υπάρχουν τρεις 

βασικοί τύποι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην επιλογή προσωπικού: tα τεστ 

ικανοτήτων, τα τεστ ενδιαφερόντων και τα τεστ προσωπικότητας. Τα τεστ 

ικανοτήτων μας δίνουν πληροφορίες για το πώς ο εργαζόμενος λαμβάνει αποφάσεις, 

αναλύει καταστάσεις και λύνει προβλήματα. Τα τεστ ενδιαφερόντων δίνουν 

πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα του ατόμου, συνδεδεμένες με πληροφορίες για τα 

επαγγέλματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να 

μάθουν περισσότερα για τον εαυτό τους και για τη σχέση τους με τον κόσμο της 

εργασίας. Tα τεστ της προσωπικότητας αποκαλούνται και τεστ τυπικής 
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συμπεριφοράς μιας και επιδεικνύουν τι είναι πιθανό ή τι θα προτιμούσε να κάνει ένας 

εργαζόμενος (Borsboom, 2006). 

 Πιο συγκεκριμένα, η προσωπικότητα έχει μεγάλη σημασία στην επιτυχία ενός 

ατόμου στη δουλειά. Το βέβαιο είναι πως η μέτρηση των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας μπορεί να βοηθήσει έναν εργαζόμενο να προσαρμοστεί στις 

απαιτήσεις ενός επαγγελματικού ρόλου. Τα τεστ προσωπικότητας χρησιμοποιούνται 

από ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους, ερευνούν τους χαρακτηριστικούς τρόπους 

με τους οποίους οι εργαζόμενοι συμπεριφέρονται τόσο από μόνοι τους όσο και σε 

σχέση με το περιβάλλον εργασίας τους (Κάντας & Χατζή, 1991). Δείχνουν τον τρόπο 

με τον οποίο ο προϊστάμενος μπορεί να βοηθήσει, να υποστηρίξει και να παρακινήσει 

έναν εργαζόμενο.  

 Πολύ λίγα ερωτηματολόγια προσωπικότητας έχουν προσελκύσει την προσοχή 

των επαγγελματικών συμβούλων, καθώς τα περισσότερα αναπτύχθηκαν για χρήση 

κλινικών ψυχολόγων. Δεδομένου ότι η επαγγελματική δραστηριότητα ενός ατόμου 

καλύπτει μεγάλο μέρος της ζωής του, η ενδεχόμενη υποβάθμιση της ποιότητας της 

εργασίας από λανθασμένη επιλογή κατεύθυνσης σπουδών ζημιώνει το ίδιο το άτομο, 

την οικογένεια του και το κοινωνικό σύνολο. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση όπου το 

άτομο ανακαλύπτει ότι το επάγγελμα που έχει επιλέξει να ακολουθήσει δεν του 

ταιριάζει , αλλά δεν επιλέγει να παραμείνει υποβαθμίζοντας την εργασία του, τότε 

ακολουθεί τη διέξοδο της φυγής. Κατά συνέπεια, το άτομο, από τη μία πλευρά 

αναγκάζεται να θέσει τον εαυτό πάλι στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και, από 

την άλλη πλευρά, οι ίδιοι οι εργοδότες αναγκάζονται να αναζητήσουν ένα νέο άτομο 

και στη συνέχεια να το εκπαιδεύσουν για τις ανάγκες της συγκεκριμένης θέσης 

εργασίας. Όπως είναι φανερό,  αυτό συνεπάγεται απώλειες σε χρόνο και σε χρήμα 

τόσο για το άτομο όσο για τους εργοδότες. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και 

η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας έρχονται ως απάντηση στο πρόβλημα αυτό καθώς 

αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον κόσμο της εργασίας και στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Πάντως, η έρευνα δεν έχει τεκμηριώσει άμεση σχέση μεταξύ 

προσωπικότητας και συγκεκριμένων επαγγελματικών επιλογών (Seligman, 1994).  

Για αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολλή προσοχή  από τους 

επαγγελματικούς συμβούλους και πάντα σε συνδυασμό με άλλες πηγές πληροφοριών. 

Ερωτηματολόγια που αξιολογούν ειδικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα 

οποία έχει διαπιστωθεί ότι αποτελούν ισχυρά προγνωστικά στοιχεία της 

επαγγελματικής συμπεριφοράς των ανθρώπων είναι τα ακόλουθα:  το 16PF (Cattell, 
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Eber & Tatsuoka 1970), το Myers-Briggs Type Indicator (Myers, Briggs, 

McCaulleym, Quenk & Hammer, 1998), το Occupation Stress Inventory (Belkic, 

1995). 

 Με τη βοήθεια εξειδικευμένων Συμβούλων και με βάση τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα των ψυχολογικών τεστ και ερωτηματολογίων, το άτομο 

συνεπικουρείται να αποκτήσει γνώση των ουσιαστικών προσόντων του και του 

ενεργητικού που διαθέτει.   

 

 

4.1 Το Τεστ 16PF
 

Το πιο ευρέως διαδεδομένο τεστ προσωπικότητας είναι το Ερωτηματολόγιο 

Προσωπικότητας 16PF. Η πρώτη έκδοση του ερωτηματολογίου ήλθε στο φως της 

δημοσιότητας το 1949 (Cattell, Eber & Tatsuoka 1970, Zunker & Norris, 1998) από 

τον επιφανή επιστήμονα και ερευνητή Raymond Cattell του Πανεπιστημίου του 

Ιλλινόις της Αμερικής. Έκτοτε έχει εκδοθεί πολλές φορές προσαρμοσμένο, με ολοένα 

και περισσότερα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες του επιτελείου του Cattell και 

του Ινστιτούτου Μέτρησης της Προσωπικότητας και των Ικανοτήτων. (Institute for 

Personality and Ability Testing του Ιλλινόις της Αμερικής (Cattell, 1970). Σκοπός του 

είναι  να ανακαλύψει τα πρωτογενή στοιχεία της ανθρώπινης προσωπικότητας, με τη 

μέθοδο παραγοντικής ανάλυσης σε πάνω από 4.000 επίθετα και εκφράσεις που 

περιγράφουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η ανάλυση των προσωπικών 

χαρακτηριστικών συνίσταται στην ψυχομετρική εξέταση των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας, των αξιών και της αυτοεικόνας των συμμετεχόντων μέσω των 

ψυχομετρικών εργαλείων. Μέσω της ψυχομετρικής εξέτασης, οι  υποψήφιοι 

γνωρίζουν τον εαυτό τους καλύτερα ώστε να επιλέξουν εργασίες και να καθορίσουν 

στόχους που τους ταιριάζουν. 

 Το ερωτηματολόγιο υπάρχει διαθέσιμο σε 6 μορφές (A, B, C, E, F) ανάλογα 

με το είδος του πληθυσμού που εξετάζεται. Η διαφορά των μορφών εντοπίζεται στην 

έκταση του, στο χρόνο που απαιτείται για να συμπληρωθεί καθώς επίσης και στη 

διαφορετικότητα της απόδοσης των λέξεων. Για την ακρίβεια, οι μορφές A, B, C, 

απευθύνονται σε γενικές ομάδες πληθυσμού, ενώ η μορφές E και F σε ομάδες με 

ιδιαιτερότητες για παράδειγμα, χαμηλότερο εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο. 

 Οι πολλαπλές αναβαθμίσεις 16PF, από το 1949 που πρωτοεκδόθηκε ως 

σήμερα, υποδηλώνουν την ελεγχόμενη συνεχή εξέλιξη του τεστ. Η πληθώρα χιλιάδων 



 - 50 - 

επιστημονικών άρθρων  που έχουν δημοσιευθεί γύρω από το τεστ, δημιουργούν ένα 

πλούσιο ερευνητικό υπόβαθρο. 

 Η πλήρης κάλυψη των πτυχών της προσωπικότητας επιτυγχάνεται μέσω 16 

λειτουργικά ανεξάρτητων και ψυχολογικά κατανοητών διαστάσεων, που 

απομονώθηκαν και μελετήθηκαν επαναληπτικά μέσω παραγοντικής ανάλυσης, σε 

υγιή και κλινικό πληθυσμό, για μια περίοδο μεγαλύτερη των 50 χρόνων. 

 Οι 16 διαστάσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Η κάθε ερώτηση σχετίζεται 

με έναν και μόνο  παράγοντα. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι οι συσχετίσεις μεταξύ 

των 16 παραγόντων είναι πολύ μικρές και επομένως κάθε μία από τις κλίμακες δίνει 

ένα καινούργιο στοιχείο για το άτομο που εξετάζεται. Αυτός ο τρόπος κατασκευής 

του 16PF έχει εξασφαλίσει στο τεστ εγκυρότητα και αξιοπιστία, επιτρέπει δηλαδή να 

γίνονται ασφαλείς προγνώσεις της επαγγελματικής συμπεριφοράς και απόδοσης 

(Cattell, Cattell, & Catell, 1993). 

 Το 16PF-5
 

εξετάζει τους παρακάτω 16 πρωτογενείς παράγοντες της 

προσωπικότητας:  

1. εξωστρέφεια/ εγκαρδιότητα 9. εμπιστοσύνη στους άλλους 

2. ικανότητα αφαιρετικής σκέψης 10. επινοητικότητα 

3. συναισθηματική σταθερότητα 11. κοινωνική επιδεξιότητα 

4. κυριαρχικότητα 12. αυτοπεποίθηση 

5. διαχυτικότητα 13. ριζοσπαστικότητα 

6. συμμόρφωση με τους κανόνες 14. αυτάρκεια 

7. τόλμη  15. πειθαρχία 

8 ρεαλισμός 16. επίπεδο έντασης 

Πίνακας 2: 16 παράγοντες προσωπικότητας του 16PF 

 

Περαιτέρω συνδυαστικές εξισώσεις αυτών των παραγόντων συντελούν στη 

δημιουργία: 

Α) Δευτερογενών παραγόντων 

 Εξωστρέφεια 

 Ανησυχία 

 Πείσμα – ξεροκεφαλιά 

 Ανεξαρτησία 

 Έλεγχος 

Β) Σύνθετων παραγόντων 
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 Συναισθηματική προσαρμογή 

 Δυνατότητα δημιουργικής έκφρασης 

 Αποτελεσματική ηγεσία 

 Αιρετή ηγεσία 

 Ηγετικό ενδιαφέρον 

 Ενδιαφέρον για δομημένες καταστάσεις 

 Ενδιαφέρον για ακαδημαϊκή εκπαίδευση 

 Προτίμηση εργασιακού πλαισίου 

 Προτίμηση μαθησιακής κατάστασης 

 Τάση για ριψοκίνδυνα εγχειρήματα 

 Απολυταρχικός, κυριαρχικός 

 Συμμετοχικός 

 Επιτρεπτικός, ανεκτικός 

 Πρόθυμος 

 Συνεργατικός 

 Ελεύθερα σκεπτόμενος 

 Συγκρουσιακός 

 Εξουσιαστικός 

 Αντικειμενικός 

 Υποστηρικτικός 

Οι 16 παράγοντες της προσωπικότητας έχουν διπολική έκφραση και είναι οι 

ακόλουθοι: 

Παράγοντας Α:  Εγκαρδιότητα – Επιφυλακτικότητα. 

Μετρά την συναισθηματική στάση του εξεταζόμενου ατόμου απέναντι στους άλλους 

ανθρώπους, τον βαθμό όπου κάποιος έχει ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και την 

αποζητά. 

Χαμηλή βαθμολογία 

Α- Ψυχρότητα 

Μαζεμένος, απόμακρος, ψυχρός,  

κλειστός 

Υψηλή βαθμολογία 

Α+ Εγκαρδιότητα 

Εγκάρδιος, κοινωνικός 

 

Εμμένει στις απόψεις του, απόμακρος, 

καχύποπτος, κρύος 

Καλόβολος, συνεργάσιμος, ενδιαφέρεται 

για τους άλλους, άνετος προσαρμοστικός 
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Παράγοντας Β:  Ικανότητα αφαιρετικής σκέψης 

Ο συγκεκριμένος παράγοντας μετρά την ικανότητα και όχι  κάποιο στοιχείο 

συμπεριφοράς. Αναφέρεται στην επίδοση του ατόμου σε ένα συγκεκριμένο δεδομένο. 

Χαμηλή βαθμολογία 

Β- Πρακτική σκέψη  

Χαμηλές πνευματικές δυνατότητες, δεν 

μπορεί να χειριστεί προβλήματα 

αφαιρετικής σκέψης 

Υψηλή βαθμολογία 

Β+ Αφαιρετική σκέψη 

Υψηλές πνευματικές δυνατότητες, 

διεισδυτικός, πνευματικά προσαρμόσιμος 

 

 Δεν έχει καλή κρίση, τάση εγκατάλειψης 

της προσπάθειας 

Έχει καλή  κρίση, εμμένει στην 

προσπάθεια και στους στόχους του 

Παράγοντας C:  Συναισθηματική σταθερότητα 

Ο παράγοντας αυτός δείχνει πόσο επηρεάζεται το εξεταζόμενο άτομο από τα 

συναισθήματα του και αν  αναστατώνεται εύκολα ή είναι συναισθηματικό σταθερό  

και ήρεμο. 

Χαμηλή βαθμολογία 

C- Συναισθηματική αστάθεια 

Επηρεάζεται από συναισθήματα, 

αναστατώνεται εύκολα 

Υψηλή βαθμολογία 

C+ Συναισθηματική σταθερότητα 

Ρεαλιστής και ήρεμος 

 

Όταν πιέζεται γίνεται συναισθηματικός, 

αλλάζει εύκολα διάθεση, άγχεται εύκολα, 

τείνει να εγκαταλείπει την προσπάθεια,  

ανησυχεί εύκολα 

Ώριμος, σταθερός, δεν ανησυχεί εύκολα, 

αποφεύγει προβληματικές καταστάσεις 

 

Παράγοντας Ε: Κυριαρχικότητα 

Χαμηλή βαθμολογία 

Ε- Υποχωρητικότητα 

Παρασύρεται εύκολα, συμβιβαστικός, 

διαλλακτικός 

Υψηλή βαθμολογία 

Ε+ Κυριαρχία/ επιβολή 

Επιθετικός, αυταρχικός, πεισματάρης, 

ανταγωνιστικός 

 

Υποχωρητικός,εξαρτημένος, 

εκφραστικός, συντηρητικός, επηρεάζεται 

από τους ανωτέρους, ταπεινός 

Κυριαρχικός, δογματικός, λιγομίλητος, 

ριζοσπαστικός, επαναστατικός, απαιτεί 

θαυμασμό 
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Παράγοντας F: Διαχυτικότητα 

Μέτρηση κατά πόσο ένα άτομο είναι σοβαρό και επιφυλακτικό στις κοινωνικές 

επαφές του ή αντίθετα είναι παρορμητικό, αυθόρμητο και ειλικρινές. 

Χαμηλή βαθμολογία 

F- Επιφυλακτικότητα 

Συγκρατημένος, λιγομίλητος, σοβαρός 

Υψηλή βαθμολογία 

F+ Διαχυτικότητα 

Ανέμελος, ενθουσιώδης 

Σιωπηλός, εσωστρεφής, κλείνεται στον 

εαυτό του, δεν επικοινωνεί με τους 

άλλους, αργός, προσεχτικός, κλείνεται 

στον εαυτό του  

Ομιλητικός, εύθυμος, ειλικρινής, 

εκφραστικός, συμβαδίζει με την ομάδα, 

βρίσκεται σε εγρήγορση 

 

Παράγοντας G: Συμμόρφωση με τους κανόνες. 

Ο παράγοντας αυτός μετρά την παρουσία ενός αδύνατου ή ισχυρού  

φρουδικού Υπερεγώ. 

Χαμηλή βαθμολογία 

G- Αδύνατο Υπερεγώ 

Δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες 

Υψηλή βαθμολογία 

G+ Ισχυρό Υπερεγώ 

Επίμονος, ηθικός, σοβαρός 

Παραιτείται εύκολα, αναξιόπιστος, 

επιπόλαιος,  δεν είναι συνεπής στις 

υποχρεώσεις του απέναντι στους άλλους 

Επίμονος, αποφασιστικός, υπεύθυνος, 

συνεπής, πειθαρχημένος, ισχυρή αίσθηση 

του καθήκοντος, υπακούει στις ηθικές 

αξίες. 

Παράγοντας Η:  Τόλμη 

Μετρά πόσο συνεσταλμένος, φοβισμένος και άτολμος είναι κάποιος ή πόσο 

ριψοκίνδυνος, άφοβος και τολμηρός. 

Χαμηλή βαθμολογία 

Η- Ατολμία/ Συστολή  

Συνεσταλμένος, φοβισμένος, άτολμος 

 

Υψηλή βαθμολογία 

Η+ Τόλμη 

Ριψοκίνδυνος, άφοβος, κοινωνικά 

τολμηρός 

Μαζεμένος, συγκρατημένος, σκέφτεται 

τους άλλους, αναγνωρίζει εύκολα 

κινδύνους, απογοητεύεται εύκολα   

Ενεργητικός, αγαπά την περιπέτεια, 

απολαμβάνει να γνωρίζει ανθρώπους, 

φιλικός, παρορμητικός 
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Παράγοντας Ι: Ρεαλισμός 

Ο παράγοντας αυτός μετρά την τάση των ανθρώπων να αντιδρούν σε ιδέες, 

καταστάσεις και εμπειρίες με το συναίσθημα ή την λογική. 

Χαμηλή βαθμολογία 

Ι- Σκληρότητα/ Ρεαλισμός 

Σκληρός, ρεαλιστής  

Υψηλή βαθμολογία 

Ι+ Ευαισθησία/ Εξάρτηση 

Ευαίσθητος, εξαρτημένος, αποζητά 

ασφάλεια και προστασία 

Καθόλου συναισθηματικός, βασίζεται 

στον εαυτό του, αναλαμβάνει ευθύνες, 

ελάχιστα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, δεν 

παραπονιέται για σωματικές ενοχλήσεις 

και μειονεκτήματα. 

Αποζητά αγάπη και προσοχή, ζητά 

βοήθεια, ευγενικός, δείχνει κατανόηση, 

επιπόλαιος, ενεργεί με βάση τη 

διαίσθηση, επιζητά την προσοχή, έχει 

καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. 

Παράγοντας L: Εμπιστοσύνη στους άλλους 

Αυτός ο παράγοντας περιλαμβάνει την τάση να εμπιστευόμαστε τους άλλους αντί να 

είμαστε καχύποπτοι απέναντι στα κίνητρα και τις προθέσεις. 

Χαμηλή βαθμολογία 

L - Εμπιστοσύνη στους άλλους 

Έμπιστος, ανυποψίαστος, δεκτικός 

Υψηλή βαθμολογία 

L + Καχυποψία 

Δύσπιστος, καχύποπτος,  επιφυλακτικός 

Τείνει να αναμένει δίκαιη μεταχείριση, 

αφοσίωση και καλές προθέσεις από τους 

άλλους.  

Έχουν την εντύπωση ότι ο άλλοι θα τους 

εκμεταλλευθούν ή θα τους 

παρεξηγήσουν. Τους είναι αδύνατο να 

μετριάσουν την καχυποψία και μπορεί να 

πάρουν διαστάσεις εχθρότητας. 

Παράγοντας Μ: Επινοητικότητα 

Χαμηλή βαθμολογία 

Μ- Πρακτικότητα 

Πρακτικός, συνεπής 

Υψηλή βαθμολογία 

Μ+ Προσήλωση 

Αφηρημένος,  προσηλωμένος,  

επινοητικός 

Επικεντρώνεται στις αισθήσεις του, στα 

στοιχεία που μπορεί να παρατηρήσει και 

στην εξωτερική πραγματικότητα του 

περιβάλλοντος του για να διαμορφώσει 

Τείνει να είναι περισσότερο 

προσανατολισμένος στις εσωτερικές 

νοητικές διεργασίες και ιδέες παρά σε 

πρακτικές λεπτομέρειες 
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τις αντιλήψεις του. 

Παράγοντας Ν: Κοινωνική επιδεξιότητα 

Αυτός ο παράγοντας έχει σαν βάση την τάση κάποιου να είναι ευθύς σε αντίθεση με 

το να είναι κοινωνικά επιδέξιος και εχέμυθος. Πραγματεύεται το αν η αποκάλυψη του 

εαυτού μας αποτελεί μέρος του προσανατολισμούς μας στους ανθρώπους. 

Χαμηλή βαθμολογία 

Ν- Ευθύτητα 

Έντιμος, ειλικρινής, ευθύς, ξεκάθαρος  

Υψηλή βαθμολογία 

L + Κοινωνική επιδεξιότητα 

Διακριτικός, εχέμυθος  

«Ανοίγει όλα τα χαρτιά» του, είναι ευθύς 

αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό 

αποβαίνει εις βάρος του. 

Έχει «καλά κρυμμένα μυστικά», 

θεωρείται εχέμυθος σε σημείο να φανεί 

μυστικοπαθής. 

Παράγοντας Q: Αυτοπεποίθηση 

Χαμηλή βαθμολογία 

Q- Αυτοπεποίθηση 

Αίσθημα αυτοπεποίθησης και 

ικανοποίησης από τον εαυτό του 

Υψηλή βαθμολογία 

Q + Ανασφάλεια 

Ανασφαλής, δειλός, αγχωτικός 

Είναι σίγουρος για τον εαυτό του, χωρίς 

να έχει την τάση για ανησυχία για τις 

ικανότητές του 

Ανησυχεί για όλα και νιώθει άγχος και 

ανασφάλεια. Κάποιες φορές, αυτά τα 

συναισθήματα αντίδραση σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση της ζωής. 

Παράγοντας Q1: Ριζοσπαστικότητα 

Χαμηλή βαθμολογία 

Q1- Παράδοσιακός 

Παραδοσιακός, προβλέψιμος 

Υψηλή βαθμολογία 

Q1+ Ριζοσπαστικότηα 

Πειραματιστής, ανοικτόμυαλος, 

ανεξάρτητος 

Προτιμά να βλέπει τα πράγματα από μια 

παραδοσιακή οπτική γωνία. Δεν 

αμφισβητεί και προτιμά τη ζωή 

προβλέψιμη και οικεία, 

Τείνει να επινοεί τρόπους βελτίωσης 

πραγμάτων και απολαμβάνει τους 

πειραματισμούς 
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Παράγοντας Q2: Αυτάρκεια 

Αυτός ο παράγοντας έχει να κάνει με τη διατήρηση επαφών και προσεγγίσεων με 

τους άλλους. 

Χαμηλή βαθμολογία 

Q2- Ομαδικότητα 

Ομαδικός, συνεργατικός 

 

Υψηλή βαθμολογία 

Q2 + Αυτάρκεια 

Μοναχικός, ατομιστής, αυτάρκης 

Νιώθει εξάρτηση από την ομάδα, 

προτιμά να βρίσκονται γύρω του άλλοι 

άνθρωποι και να κάνουν πράγματα μαζί 

Τείνει να είναι αυτάρκης, απολαμβάνει 

τη μοναξιά και προτιμά να παίρνει μόνος 

του αποφάσεις. Δυσκολεύεται να 

δουλέψει με άλλους.  

Παράγοντας Q3: Πειθαρχία 

Χαμηλή βαθμολογία 

Q3- Ανεμελιά 

Ανέμελος, χαλαρός, ανοργάνωτος 

Υψηλή βαθμολογία 

Q3 + Πειθαρχία 

Τελειομανής, πειθαρχημένος, 

οργανωτικός 

Αφήνει τα πράματα στη τύχη, νιώθει 

άνετα σε ένα μη οργανωμένο 

περιβάλλον.  

Θέλει να κάνει σωστά τα πράματα με τα 

οποία ασχολείται. Είναι οργανωτικός, 

βάζει τα πράγματα στις σωστές θέσεις 

και νιώθει άνετα σε καταστάσεις 

προβλέψιμες. 

Παράγοντας Q4:  Επίπεδο έντασης 

Αυτή η κλίμακα σχετίζει με τη νευρική ένταση.  

Χαμηλή βαθμολογία 

Q4- Ηρεμία 

Ήρεμος, χαλαρός, ήσυχος, υπομονετικός 

Υψηλή βαθμολογία 

Q4 + Ένταση 

Ανήσυχος, ανυπόμονος, ευέξαπτος 

Τείνει να είναι ήρεμος, γαλήνιος και δεν 

εκνευρίζεται εύκολα. 

Έχει ασταμάτητη ενέργεια, γίνεται 

ανήσυχος όταν αναγκάζεται να περιμένει. 

Η υπερβολική μεγάλη ένταση μπορεί να 

κάνει το άτομο ανυπόμονο και ευέξαπτο. 
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Το 16PF έχει επικρατήσει παγκοσμίως και αποτελεί μέτρο αναφοράς 

(International Standard) διότι έχει αποδειχθεί ικανό να προσδιορίζει με ακρίβεια τις 

παραμέτρους που διαμορφώνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και να αποκαλύπτει τις 

πτυχές της προσωπικότητας των εξεταζομένων. Λόγω των ειδικών κλιμάκων που 

διαθέτει για την αναγνώριση της τυχόν παραποίησης της εικόνας του που επιχειρεί ο 

εξεταζόμενος αποτελεί μέρος των επίσημων διαδικασιών αναγνώρισης προσωπικών 

χαρακτηριστικών σε πολλές χώρες και την Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα,  στην 5
η
 έκδοση του 16PF υπάρχουν νέοι δείκτες εντοπισμού 

για την εκτίμηση των προκατειλημμένων (μη αυθόρμητων) απαντήσεων. Έτσι 

λοιπόν,  ο  δείκτης Impression Management (IM) μετρά τη διάθεση του εξεταζόμενου 

να απαντήσει όπως είναι το ΄κοινωνικό αποδεκτό ενώ υπάρχουν και  οι  κλίμακες 

Acquiescence (συγκαταβατικότητα) και Infrequency (ασυνήθεις απαντήσεις) (INF).  

 Στην προσωπική έκθεση επαγγελματικής ανάπτυξης που απορρέει από την 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων αναλύονται οι τρόποι επίλυσης προβλημάτων, οι  

προσωπικές δυνατότητες και οι δεξιότητες που χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει τις 

νέες καταστάσεις που του παρουσιάζονται (Cattell, 1996). Επίσης παρουσιάζονται τα 

επαγγέλματα εκείνα που βρέθηκαν να συσχετίζουν το άτομο με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητα του. Περιγράφονται ακόμη, τα γενικά πρότυπα 

συμπεριφοράς του ατόμου ώστε να πετύχει σε επαγγελματικό και διαπροσωπικό 

περιβάλλον. Ενώ σε ένα μέρος της έκθεσης, περιγράφεται ο προσωπικός τρόπος με 

τον οποίο το άτομο ανταποκρίνεται σε ηγετικούς  ή κατώτερους ρόλους (Oslon, & 

Matlock, 1994). 

 Το 16PF χρησιμοποιείται κατά κόρον στην παροχή πληροφοριών για τη 

γενική επαγγελματική καθοδήγηση με σκοπό να προσδιοριστούν  τα κατάλληλα 

επαγγέλματα για το άτομο. Επίσης βοηθά στον εντοπισμό των μαθητών με πιθανά 

ακαδημαϊκά, συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα. Σημαντική είναι και η 

συμβολή του στην οικογενειακή θεραπεία, στη συμβουλευτική γάμου και στην 

κλινική πράξη. Οι κλινικοί ψυχολόγοι χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα του τεστ ως 

βοήθημα στο λάβουν μία απόφαση ενώ οι σύμβουλοι επαγγελματικού 

προσανατολισμού επιχειρούν να συνδέσουν τις ασχολίες με τα ενδιαφέροντα καθώς 

καθοδηγούν τους πελάτες τους. Οι υπεύθυνοι ανθρώπινων πόρων θεωρούν το τέστ 

ιδιαίτερα χρήσιμο στη διαδικασία επιλογής προσωπικού και ουσιαστικό για το 

σχεδιασμό της προσωπικής ανάπτυξης του εργαζομένου (Wholewben, 1988).   
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   Το τεστ έχει μεταφραστεί σε 35 γλώσσες και διαλέκτους και χρησιμοποιείται 

σε παγκόσμια κλίμακα. Η στάθμιση και η μετάφραση του τεστ έχει γίνει στα 

ελληνικά από την εταιρία Ison Psychometrica. Έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα πάνω 

από 3000 άτομα στην Ελλάδα. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται αυτόματα 

μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρησιμοποιώντας τις νόρμες του ελληνικού 

πληθυσμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 59 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          2
ο
 ΜΕΡΟΣ                                                

                                                  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 60 - 

 

 

5. Μεθοδολογία Ερευνάς 

5.1 Σκοπός και ειδικοί στόχοι της έρευνας 

 Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια στρέφεται στο άτομο και στο επάγγελμα, 

με έμφαση στο κατά πόσο η προσωπικότητα διαδραματίζει ρόλο στην εργασία του. 

Έναυσμα για αυτή την μελέτη αποτελεί το η προσωπικότητα ενός ατόμου έχει σχέση 

με το επάγγελμα. Συνηθισμένη ερώτηση που θέτουμε στον εαυτό μας  είναι: «μου 

ταιριάζει αυτό που θέλω να κάνω ή που κάνω;». Η επιλογή ενός επαγγέλματος 

αντίθετου με το χαρακτήρα και τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου, με μοναδικό 

γνώμονα τα μεγάλα οικονομικά οφέλη, την οικονομική άνοδο και γενικά την 

κατάκτηση μιας ψευδαισθησιακής ευτυχίας, κατασκευασμένης και προωθημένης από 

τους σύγχρονους μηχανισμούς διαφήμισης, πιθανόν να κάνουν τον άνθρωπο δυστυχή. 

 Σκοπός λοιπόν της παρούσας έρευνας είναι (α) να διερευνήσει την παρούσα 

κα την επιθυμητή κατάσταση εργαζομένων ατόμων και (β) να εξετάσει τις 

συσχετίσεις ανάμεσα στην παρούσα και την επιθυμητή κατάσταση απασχόλησης με 

στοιχεία της προσωπικότητας των εργαζομένων.  

Ειδικότεροι στόχοι που προκύπτουν από τον γενικό σκοπό της έρευνας είναι: 

 Η διερεύνηση της παρούσας επαγγελματικής κατάστασης των υποκειμένων σε 

σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία,  το είδος και το επίπεδο σπουδών αλλά 

και την πρόθεση τους για αναζήτηση άλλης απασχόλησης 

 Η ανάλυση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των υποκειμένων 

 Η αναζήτηση των  σχέσεων ανάμεσα στην παρούσα επαγγελματική 

κατάσταση των υποκειμένων με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους 

και τη σύγκριση μεταξύ της παρούσας εργασιακής κατάστασης και αυτής που 

προτείνεται με βάση τα αποτελέσματα  της ανάλυσης της προσωπικότητας 

τους. 

 

 

5.2 Περιγραφή του δείγματος 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 20 εργαζόμενα άτομα που εργάζονται 

στον  ιδιωτικό τομέα, ηλικίας 35-50 ετών, του νομού Θεσσαλονίκης. Μιας και το 

δείγμα μας είναι μικρό, η επιλογή του έγινε τυχαία, πληρώντας βέβαια τα βασικά 
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κριτήρια. Ως προς τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας, το δείγμα μας αποτελείτο 

από  11 γυναίκες (55% επί του συνόλου) και 9 άνδρες (45% επί του συνόλου). Ο 

μέσος όρος τους ηλικίας του  συνολικού δείγματος είναι 38,85 και η τυπική απόκλιση 

4,41. Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, 9 συμμετέχοντες (45% επί του 

συνόλου) είναι  άγαμοι ενώ 11  (55% επί του συνόλου) είναι έγγαμοι. Ο μέσος όρος 

προϋπηρεσίας  στη συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι 10,25 χρόνια και η τυπική 

απόκλιση 6,72. 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ

45%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

55%

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 
     Γράφημα 1: Εργαζόμενοι, ηλικίας 35-50, στο νομό Θεσσαλονίκη 

 

Μελετήθηκε  το επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο παρουσιάζεται στο ακόλουθο 

γράφημα σε ποσοστά και μονάδες. 
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Γράφημα  2 Επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων του δείγματος 

 Ειδικότερα,  από τα 20 άτομα του δείγματος, τα 7 άτομα (35% επί του 

συνόλου) είναι πτυχιούχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 5 άτομα (25% επί του 

συνόλου) είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι, 6 άτομα  (30% επί του συνόλου) πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. 

και Ι.Ε.Κ. και 2 άτομα (10% επί του συνόλου)  είναι απόφοιτοι λυκείου.  

 Μια άλλη σημαντική μεταβλητή που διερευνήθηκε είναι η σχολή 

αποφοίτησης των συμμετεχόντων.  
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Σχολή αποφοίτησης

Γράφημα 3. Σχολές αποφοίτησης των συμμετεχόντων 
 

 Πιο συγκεκριμένα, από τα 20 άτομα του δείγματος, 5 άτομα (25% επί του 

συνόλου) έχουν αποφοιτήσει από σχολές Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας, 4 άτομα 

(20% επί του συνόλου) έχουν αποφοιτήσει από σχολές Οικονομικών, 3 άτομα (15% 

επί του συνόλου) έχουν τελειώσει Νομική, 3 άτομα (15% επί του συνόλου) είναι 

απόφοιτοι σχολών Τεχνολογίας – Γεωργικών μηχανημάτων , 3 άτομα είναι απόφοιτοι 

της Φιλοσοφικής Σχολής (15% επί του συνόλου) και τέλος μόλις 2 άτομα (10% επί 

του συνόλου)  είναι απόφοιτοι λυκείου. 
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Επαγγέλματα

Γράφημα 4. Επαγγελματική κατάσταση των συμμετεχόντων 

Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζονται τα επαγγέλματα που ασκούν οι 

συμμετέχοντες του δείγματος. Από το συνολικό μας δείγμα  3 άτομα (15% επί του 

συνόλου) είναι λογιστές, οι άλλοι 3 (15% επί του συνόλου) είναι γραμματείς, ένα 

άτόμο (5%) ασχολείται με τις πωλήσεις, ενώ 2 άτομα (10% επί του συνόλου) είναι 

καθηγητές σε φροντιστήρια, 5 άτομα (25% επί του συνόλου) είναι τραπεζικοί 

υπάλληλοι και τα άλλα 5 άτομα (25% επί του συνόλου) είναι μηχανολόγοι και 

ηλεκτρολόγοι, τέλος ένα άτομο (5% επί του συνόλου) είναι διευθυντής σε super 

market.  
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5.3 Ερευνητικά εργαλεία 

 Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια,. Το 

πρώτο είναι ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο για τη  διερεύνηση της πραγματικής και 

επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα το 

οποίο περιλαμβάνει 18 ερωτήσεις κατά κύριο λόγο κλειστού τύπου για την 

συγκέντρωση προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων των συμμετεχόντων. Το 

δεύτερο είναι το ευρέως διαδομένο ερωτηματολόγιο προσωπικότητας 16PF
 
του R. 

Cattell. 

 

Α. Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της πραγματικής και επιθυμητής 

επαγγελματικής κατάστασης των εργαζομένων   

 Το αυτοσχέδιο Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης για την πραγματική και επιθυμητή 

επαγγελματική κατάσταση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα   που κατασκευάστηκε 

στη συγκεκριμένη έρευνα αποτελείται από 18 ερωτήσεις και περιλαμβάνει στην 

τελική μορφή του, δύο ενότητες. 

.  Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στα δημογραφικά στοιχεία του ατόμου, το 

φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης και τη σχολή 

αποφοίτησης. Η δεύτερη ενότητα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των 

ερωτήσεων και αναφέρεται στα επαγγελματικά στοιχεία των ερωτηθέντων. 

Συγκεκριμένα, ποιο  ήταν το  αντικείμενο των σπουδών των συμμετεχόντων, αν και 

κατά πόσο  ήταν το αρεστό και επιθυμητό, ποιο είναι  το χρονικό διάστημα που 

εργάζονται, τις προσδοκίες τους και τις θετικές προοπτικές  για την επαγγελματική 

εξέλιξη τους. Ακόμη, το ερωτηματολόγιο διερευνά το κατά πόσο η τωρινή εργασία 

των υποκειμένων αξιοποιεί την εκπαίδευση τους καθώς επίσης το αίσθημα  

ικανοποίησης ή μη από την άσκηση του συγκεκριμένου, την πρόθεση  αναζήτησης 

νέας εργασίας με μικρότερες ίσως απολαβές αλλά περισσότερο της αρεσκείας  και 

ταιριαστής στην προσωπικότητα τους. Ενδεικτικές ερωτήσεις που περιέχονταν στο 

ερωτηματολόγιο είναι ακόλουθες: «Αξιολογείστε πόσο ικανοποιημένος ή 

δυσαρεστημένος νιώθετε από την εργασία, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα», 

«Υπάρχουν θετικές προοπτικές εξέλιξης στην παρούσα εργασία σας, αξιολογείστε 

σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα». Στο ερωτηματολόγιο υπήρχαν 5 ερωτήσεις που 

αφορούσαν την παρούσα επαγγελματική κατάσταση και 2 ερωτήσεις την επιθυμητή 

επαγγελματική κατάσταση. 
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 Με αυτόν τον τρόπο σχεδιάστηκαν 18 ερωτήματα έτσι ώστε να καλύπτουν 

όσο το δυνατό καλύτερα το θέμα της επαγγελματικής κατάστασης. Οι συμμετέχοντες 

επιλέγουν να απαντήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια για το πώς αισθάνονται για κάθε 

επιλογή. Στις περισσότερες ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε πεντάβαθμη κλίμακα Likert ( 

όπου 1= Καθόλου,  2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ και 5= Πάρα πολύ)  (Javeau, 

2000).  

 

Β.Τεστ 16PF (Sixteen Personality Factors) 

 Το ερωτηματολόγιο 16PF-5 είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την 

μέτρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας στον κόσμο. Προσδιορίζει με 

ακρίβεια τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, 

αποκαλύπτει τις πτυχές της προσωπικότητας του εξεταζόμενου και αναγνωρίζει 

οποιαδήποτε απόπειρα παραποίησης της εικόνας.  Το 16PF-5 έχει σταθμιστεί στα 

ελληνικά από την εταιρεία Ison Psychometrica. 

Η 5
η
 έκδοση του τεστ 16PF®   περιέχει 185 θέματα πολλαπλής επιλογής τα 

οποία αντιστοιχούν στους 16 παράγοντες της  προσωπικότητας. Οι πρώτες 170 

ερωτήσεις δεν έχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, οι ερωτηθέντες πρέπει να 

απαντήσουν με βάση  αυθόρμητα ποια τους αντιπροσωπεύει. Για κάθε παράγοντα 

προσωπικότητας αντιστοιχούν 10 έως 15 θέματα. Τα υπόλοιπα 15 θέματα είναι 

ερωτήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων.  Η γενική κατανόηση των ερωτήσεων απαιτεί 

γνώσεις αποφοίτου πρωτοβάθμιας εκπαίδευση. Το 16PF  είναι διαθέσιμο είτε σε 

ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, ο χρόνος συμπλήρωσης του κυμαίνεται σε 35-50 

λεπτά και 25-35 λεπτά ανάλογα με την μορφή χορήγησης του. Η επιλογή των 

απαντήσεων είναι οργανωμένη με τον ίδιο τρόπο για όλα τα θέματα προσωπικότητας 

ενώ η μεσαία επιλογή είναι πάντοτε το ερωτηματικό (?). Όταν ένα άτομο 

συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο η πρωτογενής βαθμολογία που προκύπτει από το 

άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών για τον κάθε παράγοντα, μετατρέπεται σε ένα 

σύνολο από τυπικούς βαθμούς οι οποίοι ονομάζονται νόρμες.. Οι τυπικοί αυτοί 

βαθμοί βασίζονται σε μια δεκάβαθμη κλίμακα με μέσο όρο 5,5 και τυπική απόκλιση 

0,2. Οι περισσότεροι εξεταζόμενοι αναμένεται να έχουν βαθμολογία για τον κάθε 

παράγοντα μεταξύ 4 και 7 βαθμών. Η βαθμολογία ενός εξεταζομένου η οποία 

βρίσκεται μεταξύ των βαθμών 4 και 7 θεωρείται μέση, ενώ κάτω από 4   χαμηλή και 

πάνω από 7 υψηλή. Ενδεικτικά θέματα από το 16PF είναι οι ακόλουθες: «Οι φίλοι 

μου πιστεύουν ότι είμαι κάπως αφηρημένος/η και όχι πάντα πρακτικός/η», «Μ’αρέσει 
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να φροντίζω για τις ανάγκες των άλλων», «Μου αρέσει να παρακολουθώ συχνά 

θεάματα ή να πηγαίνω για διασκέδαση», «Οι άνθρωποι λένε ότι τείνω να είμαι 

υπερβολικά αυστηρός/η με τον εαυτό μου». 

 

 

5.4  Διαδικασία συλλογής των δεδομένων 

 Η διεξαγωγή της έρευνας και η συνακόλουθη συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης, την περίοδο 25/7/2012 έως 30/8/2012. 

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν απευθείας στην κατοικία των συμμετεχόντων μιας 

και το δείγμα ήταν μικρό και η επιλογή αυτών ήταν τυχαία, πληρώντας βέβαια τα  

ακόλουθα κριτήρια: ιδιωτικοί υπάλληλοι, ηλικίας 35-50, ανεξαρτήτου φύλου, 

κάτοικοι Θεσσαλονίκης. Αρχικά, θεωρήθηκε σημαντικό να ενημερωθούν οι 

συμμετέχοντες για τον  σκοπό της έρευνας, καθώς επίσης διευκρινίστηκε ότι 

πρόκειται για εθελοντική και ανώνυμη συμμετοχή και ότι οι απαντήσεις θα 

χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς. Ο χρόνος 

συμπλήρωσης των δύο ερωτηματολογίων κυμαινόταν στα 40-55 λεπτά. Από τα 20 

ερωτηματολόγια  που διανεμήθηκαν, όλα παρελήφθησάν.  

Κάθε ερωτηματολόγιο 16PF επεξεργάστηκε με ειδικό λογισμικό πρόγραμμα. 

Η βαθμολόγηση του τεστ προσωπικότητας 16PF γίνεται με τη χρήση υπολογιστή. Τα 

φύλλα απαντήσεων περνούν από scanner σε ειδικευμένο software στον υπολογιστή 

από όπου προκύπτει το διάγραμμα και η αναλυτική έκθεση προσωπικότητας για κάθε 

εξεταζόμενο ξεχωριστά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αγοραστεί από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου και έγινε η επεξεργασία των δεδομένων.  

Στη συνέχεια τα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα των δύο ερωτηματολογίων 

καταχωρήθηκαν σε  μια βάση δεδομένων προκειμένου να επεξεργαστούν σύμφωνα 

με τα  ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Έτσι λοιπόν, η επεξεργασία και η 

ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων έγινε μέσω του προγράμματος Στατιστικής 

Επεξεργασίας Δεδομένων ( S.P.S.S.,  Statistical Package for Social Sciences, έκδοση 

20). 

 

6. Αποτελέσματα έρευνας- Σχολιασμός ευρημάτων 

Α ) Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιου για τη διερεύνηση της πραγματικής και 

επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης των εργαζομένων   
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Πρωταρχικός στόχος της έρευνας μας ήταν να απεικονιστεί η παρούσα 

επαγγελματική κατάσταση των υποκειμένων σε σχέση με το είδος και το επίπεδο 

σπουδών αλλά και την πρόθεση τους για να αναζήτησης άλλης απασχόλησης. Στα 

παρακάτω γραφήματα απεικονίζονται τα αποτελέσματα της έρευνας.  
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Ερ.6 Η εργασία σας είναι σχετική με τις σπουδές σας;

Γράφημα 5. Συνάφεια σπουδών με εργασία 

 Στην ερώτηση «κατά πόσο σχετίζεται η εργασία με το αντικείμενο σπουδών 

σας», 7 άτομα  (35% επί του συνόλου) απάντησαν ότι το αντικείμενο σπουδών τους 

δεν σχετίζεται με την τωρινή τους εργασία, τα άλλα 7 άτομα (35%  επί του συνόλου) 

απάντησαν ότι σχετίζεται πάρα πολύ. Ενώ 3 άτομα (15% επί του συνόλου) 

απάντησαν ότι σχετίζεται πολύ, παρατηρούμε λοιπόν ότι 11 άτομα (55% επί του 

συνόλου) εργάζονται σε συναφή αντικείμενο με τις σπουδές τους. Υπολογίζοντας τον 

μέσο όρο  (Μ.Ο.=3.05, Τ.Α.=1.79) της συγκεκριμένης απάντησης, η συνάφεια 

εργασίας με τις σπουδές ήταν μέτρια. Εντύπωση προκαλεί ότι σε  9 άτομα (45% επί 

του συνόλου) απάντησαν ότι  η εργασία τους διαφέρει κατά πολύ από ό,τι έχουν  

σπουδάσει. 

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν ενδιαφέρονταν για το αντικείμενο σπουδών 

κατά την εισαγωγή τους στη σχολή. Η ερώτηση αυτή έχει ενδιαφέρον μιας και 

σχετίζεται με την προηγούμενη και ίσως διαπιστώσουμε γιατί 9 άτομα (45% επί του 

συνόλου) δεν εργάζονται στο αντικείμενο που σπούδασαν. 

 



 - 67 - 

0%

10%

20%

30%

40%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

Ερ. 7 Σας ενδιέφερε το αντικείμενο σπουδών σας κατά την εισαγωγή σαςστη σχολή;

Γράφημα 6. Ενδιαφέρον αντικειμένου σπουδών  

Διαπιστώνουμε, λοιπόν,  μόνο 2 άτομα  (10% επί του συνόλου) ήταν 

αδιάφοροι ως προς το επιστημονικό αντικείμενο σπουδών τους,  σε αντίθεση με τα 14 

άτομα (70% επί του συνόλου) απάντησαν ότι ενδιαφέρονταν είτε αρκετά είτε πάρα 

πολύ. Παρατηρώντας τον μέσο όρο (Μ.Ο.=3,05, Τ.Α.=1,19) της απάντησης ήταν 

μέτριο αναφορικά με το αντικείμενο σπουδών κατά την εισαγωγή στη σχολή των 

υποκειμένων. 

Ερ. 11 Τι πιστεύετε για τη σημερινή σας απασχόληση;

25%

10%

60%

5%
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Σκοπεύεται να παραμείνετε για
α ρ κ ε τ ό  κ α ι ρ ό  α κ ό μ η ;

Αλλo;

Γράφημα 7. Απεικόνιση των απόψεων των συμμετεχόντων για την εργασία τους 

Διερευνώντας τις προσδοκίες των συμμετεχόντων για τη παρούσα εργασία 

τους, διαπιστώνουμε ότι 12 άτομα  (60% επί του συνόλου) απάντησαν ότι σκοπεύουν 

να μείνουν στην εργασία τους για αρκετό χρονικό διάστημα, ενώ μόλις 5 άτομα (25% 

επί του συνόλου) ισχυρίστηκαν ότι δουλεύουν προσωρινά. Η μεγάλη απόκλιση που 

παρουσιάζεται σε αυτήν την απάντηση μπορεί να ερμηνευτεί λόγω της οικονομικής 

κρίσης που πλήττει τη χώρα και της οικονομικής ασφάλειας που ενδεχομένως 

προσφέρει η παρούσα εργασία. 
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Ερ. 12 Αξιολογείστε πόσο ικανοποιημένος ή πόσο δυσαρεστημένος αισθάνεστε
συνολικά από την εργασία σας;

Γράφημα 8. Αξιολόγηση της ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας από την εργασία 

Μελετώντας τα επίπεδα ικανοποίησης/ δυσαρέσκειας των υποκειμένων της 

έρευνας από την εργασία τους, διαπιστώνουμε ότι 9 άτομα (45% επί του συνόλου) 

είναι δυσαρεστημένα έναντι 11 ατόμων (55% επί του συνόλου) που νιώθουν 

ικανοποίηση από την εργασίας τους. Υπολογίζοντας τον μέσο όρο (Μ.Ο.=3,40, 

Τ.Α.=Ο,88)  διαπιστώνουμε ότι  σημαντικό ποσοστό του δείγματος είναι 

ικανοποιημένο από την εργασία του, . 
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Ερ. 13 Υπάρχουν θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στη σημερινή σας εργασία;

Γράφημα 9. Παρουσίαση των θετικών προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

Στην ερώτηση αν υπάρχουν θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στην 

υπάρχουσα εργασία, 13 άτομα (65% επί του συνόλου)   θεωρούν ότι υπάρχουν  αν 

και μπορεί να αισθάνονται δυσαρεστημένοι από την εργασία τους, ενώ μόλις 3 άτομα 

( 15% επί του συνόλου) απάντησαν ότι δεν υπάρχουν καθόλου προοπτικές. Ο μέσος 

όρος της συγκεκριμένης απάντησης (Μ.Ο.=2.85, Τ.Α.=1.08) κυμαίνεται σε μέτρια  

επίπεδα. 
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Ερ. 15 Αξιολογείστε σε ποιο βαθμό η τωρινή σας απασχόληση αξιοποιεί την εκπαίδευση που αποκτήσατε;

Γράφημα 10. Αξιολόγηση του βαθμού αξιοποίησης εργασίας με την αποκτηθείσα εκπαίδευση 

Αναφορικά με το κατά πόσο η παρούσα εργασία αξιοποιεί την εκπαίδευση 

που έχουν αποκτήσει οι συμμετέχοντες,  13 άτομα (65% επί του συνόλου) αξιοποιούν 

τις γνώσεις που έχουν λάβει , ενώ το 3 άτομα (15% επί του συνόλου)  απάντησαν ότι 

οι σπουδές που έχουν κάνει δεν τους είναι χρήσιμες στην τωρινή τους εργασία. 

Υπολογίζοντας τον μέσο όρο (Μ.Ο.=3.05, Τ.Α.= 1.27), ήταν μέτριος προς υψηλός 

στη συγκεκριμένη  ερώτηση. 
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Ερ. 16Α Με βάση τις μέχρι τώρα εμπειρίες σας θα επιλέγατε να σπουδάσετε ξανά το ίδιο
αντικείμενο ως προς τις επαγγελματικές προοπτικές;

Γράφημα 11.Επιλογή ξανά σπουδών του ίδιου αντικειμένου με βάση τις επαγγελματικές προοπτικές 

Έχοντας πλέον τις γνώσεις για τις απαιτήσεις της αγοράς, 14 άτομα (70% επί 

του συνόλου) θα ξανά επέλεγαν να σπουδάσουν το ίδιο αντικείμενο, ενώ 6 άτομα 

(30% επί του συνόλου) θα αποφάσιζαν να καταπιαστούν με κάτι διαφορετικό. 

Παρατηρούμε ότι ο  μέσος όρος της απάντησης (Μ.Ο.=3.30, Τ.Α.=1.30) ήταν 

υψηλός.  
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Ερ. 16Β Με βάση τις μέχρι σήμερα εμπειρίες σας, θα επιλέγατε να 

σπουδάσετε ξανά το ιδιο αντικείμενο ως προς το επιστημονικό 

ενδιαφέρον;
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Γράφημα 12 Επιλογή ξανά σπουδών του ίδιου αντικειμένου με βάση το επιστημονικό ενδιαφέρον 

Παρατηρώντας την προηγούμενη ερώτηση με την παρούσα διαπιστώνουμε ότι 

14 άτομα (70% επί του συνόλου) όπως και στην προηγούμενη θα επέλεγαν το ίδιο 

αντικείμενο σπουδών παρόλο που δεν νιώθουν απόλυτα ικανοποιημένοι από την 

παρούσα επαγγελματική τους κατάσταση, από την άλλη σκεπτικοί και διστακτικοί 

παρουσιάζονται οι υπόλοιποι 6 (30% επί του συνόλου) , για το αν έν τέλει 

αποφάσισαν σωστά για τις σπουδές τους. Σε υψηλά  επίπεδα κυμαίνεται και ο μέσος 

όρος (Μ.Ο.=3.2, Τ.Α.= 1.15) της συγκεκριμένης απάντησης. 

Ερ. 17 Θα αποφασίζατε να φεύγατε από την τωρινή σας 
ε ρ γ α σ ί α ,  α ν  β ρ ί σ κ α τ ε  μ ί α  ά λ λ η  μ ε  λ ι γ ό τ ε ρ α  χ ρ ή μ α τ α  η  ο π ο ί α  

ό μ ω ς  θ α  τ α ί ρ ι α ζ ε  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  σ τ ο  χ α ρ α κ τ ή ρ α  σ α ς ;
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     Γράφημα 13. Αλλαγή εργασίας με λιγότερα χρήματα αλλά θα ταιριαστής με τον χαρακτήρα 

Η απόφαση αλλαγής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τωρινές οικονομικές 

συνθήκες που βιώνει η χώρα,  δείχνει ότι στην έρευνα μας, 5 συμμετέχοντες (25% επί 

του συνόλου)  παρόλο που πιθανόν να αισθάνονται ανασφάλεια για το επαγγελματικό 

τους μέλλον, θα έπαιρναν  το ρίσκο αλλαγής της με κύριο  γνώμονα να είναι 

περισσότερο ταιριαστή με το χαρακτήρα τους. Ενώ οι υπόλοιποι 15 (75% επί του 

συνόλου) παρουσιάζονται πιο χαλιναγωγημένοι και θα δυσκολεύονταν να μπουν στη 

διαδικασία εύρεσης νέας εργασίας. 
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Ερ. 18 Θα μπαίνατε στη διαδικασία αναζήτησης νέας εργασίας, η οποία θα σας
εξέφραζε περισσότερο;

Γράφημα 14. Εύρεσης νέας εργασίας περισσότερο αρεστής 

Τα αποτελέσματά των δύο τελευταίων ερωτήσεων ταυτίζονται μιας στη μια 

15 άτομα (50% επί του συνόλου) και στην άλλη 5 άτομα (55% επί του συνόλου) 

αντίστοιχα θα αποφάσιζαν να βρουν νέας εργασίας με κύριο γνώμονα  το χαρακτήρα 

και τα προσωπικά ενδιαφέροντα τους. Υπολογίζοντας τους μέσους όρους των 

τελευταίων δύο απαντήσεων, (Μ.Ο.=2.12, Τ.Α.1.02 και Μ.Ο.=2.14, Τ.Α.=1.05 

αντίστοιχα), η πρόθεση αναζήτησης νέας εργασίας ήταν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. 

Υπενθυμίζεται ότι η κλίμακα του ερωτηματολογίου κυμαίνεται μεταξύ του 1 και του 

5 (όπου 1= Καθόλου και 5= Πάρα πολύ). 

Οι ερωτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα επαγγελματική κατάσταση 

είναι οι 6, 12, 13, 15, 16Α-Β με μέσους όρους: 3.05, 3.40, 2.85, 3.05, 3,30, 3.20 

αντίστοιχα. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι ο μέσος όρος κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. 

Στην επιθυμητή επαγγελματική κατάσταση αναφέρονται οι ερωτήσεις 17, 18 με 

μέσους όρους: 2.12, 2.14 αντίστοιχα, όπου οι μέσοι όροι κυμαίνονται σε αρκετά 

χαμηλά επίπεδα. 

 

• Συσχέτιση Ερωτηματολόγιου για τη διερεύνηση της πραγματικής και επιθυμητής 

επαγγελματικής κατάστασης των εργαζομένων  με δημογραφικούς και 

εργασιακούς παράγοντες  

Διαπιστώνουμε μια θετική συσχέτιση (r=0.492, p= 0.027) ανάμεσα στις 

ερωτήσεις της συνάφειας εργασίας και σπουδών με το ενδιαφέρον του επιστημονικού 

αντικειμένου κατά την εισαγωγή στη σχολή. Τα άτομα  με άλλα λόγια που 

απασχολούνται  με επάγγελμα σχετικό με ό,τι σπούδασαν, ενδιαφέρονταν για το 

αντικείμενο των σπουδών και ήταν προσωπική επιλογή τους.  
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Μια σημαντική συσχέτιση (r=0.667, p=0.001) προκύπτει από τη συνάφεια 

εργασίας και σπουδών με την ερώτηση που αναφέρεται στο ότι θα αν τους δινόταν η 

ευκαιρία να επιλέξουν κάποιο άλλο επάγγελμα θα επέλεγαν ξανά το ίδιο.Αυτό δείχνει 

ότι οι συμμετέχοντες που εργάζονται σε σχετικό κλάδο με αυτό που σπούδασαν είναι 

ικανοποιημένοι από το αντικείμενο και αν τους δινόταν  η ευκαιρία να ξανά 

σπούδαζαν θα επέλεγαν το ίδιο αντικείμενο με βάση τις μέχρι τώρα εμπειρίες και 

βιώματα τους. 

Αρνητική συσχέτιση παρουσιάζει η ερώτηση που αναφέρεται στο ενδιαφέρον 

του αντικειμένου κατά την εισαγωγή στη σχολή με την ερώτηση εξεύρεσης νέας 

εργασίας (r=-0.576, p=0.008). Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τα άτομα που σπούδασαν 

ένα αντικείμενο που τους ενδιέφερε δεν θα έμπαιναν στη διαδικασία εξεύρεσης νέας 

εργασίας γιατί νιώθουν ευχαριστημένοι από το υπάρχον. Στον παρακάτω πίνακα 

αποτυπώνονται τα αποτελέσματα που αφορούν το αυτοσχέδιο Ερωτηματολόγιου για 

τη διερεύνηση της πραγματικής και επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης των 

εργαζομένων. 
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Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης για την πραγματική και επιθυμητή επαγγελματική 

κατάσταση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 

Αυτοσχέδιο 

Ερωτ/γιο 

 

 

Ερώτηση 

6 

 

Ερώτηση  

      7 

 

Ερώτηση 

10 

 

Ερώτηση 

12 

 

Ερώτηση 

1 

 

Ερώτηση 

15 

 

Ερώτηση 

16Α 

 

Ερώτηση 

16Β 

 

Ερώτηση 

17 

 

Ερώτηση 

18 

 

Ερώτηση 6 

 

- 
         

 

Ερώτηση 7 

0.492* 

 

 

- 
        

 

Ερώτηση 10 

-0.063 

 

0.11 

 

 

- 
       

 

Ερώτηση 12 

-0.146 

 

0.230 

 

0.080 

 

 

- 
      

 

Ερώτηση 13 

0.220 

 

0.331 

 

0.386 

 

0.342 

 

 

- 
     

 

Ερώτηση 15 

0.667** 

 

0.275 

 

-0.185 

 

0.028 

 

0.271 

 

 

- 
    

 

Ερώτηση16Α 

0.234 

 

0.177 

 

0.087 

. 

-0.156 

 

0.033 

 

0.149 

 

 

- 
   

 

Ερώτηση 

16Β 

0.352 

 

0.107 

 

-0.027 

 

0.176 

 

0.193 

 

0.208 

 

0.169 

 

 

- 
  

 

Ερώτηση 17 

0.148 

 

-0.286 

 

0.378 

 

-0.210 

 

0.021 

 

0.248 

 

0.330 

 

-0.130 

 

 

- 
 

 

Ερώτηση 18 

-0.140 

 

-0.576** 

 

0.008 

 

-0.247 

 

-0.190 

 

0.579 

 

-0.318 

 

 

-0.227 

    

 

0.344 

 

 

- 

Πίνακας 3:Συσχέτιση  Ερωτηματολογίου  με δημογραφικούς και εργασιακούς παράγοντες 

Σημείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<.001 

Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με * είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<.005 
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Β) Αποτελέσματα  Ερωτηματολόγιου 16PF® 

Δεύτερος στόχος της έρευνάς μας ήταν η ανάλυση των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας του δείγματος μας. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα 

αποτελέσματα των πρωτογενών και δευτερογενών παραγόντων του 16PF. 

Πίνακας 4. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του 16 PF 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 16PF 

 

Μ.Ο. Τ.Α. 

Εγκαρδιότητα Α 4,50 2,39 

 Ικανότητα αφαιρ. Σκέψης Β 6,10 1,61 

 Συναισθ. Σταθερότητα  c 4,90 2,67 

 Κυριαρχικότητα E 4,10 2,11 

Διαχυτικότητα F 3,35 2,10 

 Συμμόρφ. στους κανόνες G 5,25 1,97 

Τόλμη H 4,40 1,84 

 Ρεαλισμός I 4,30 1,97 

Εμπιστοσύνη στους άλλους L 4,05 1,50 

Επινοητικότητα M 4,05 1,39 

Κοινωνική επιδεξιότητα N 4,25 1,91 

Αυτοπεποίθηση Q 4,20 1,47 

Ριζοσπαστικότητα Q1 4,05 1,98 

Αυτάρκεια Q2 6,00 2,33 

Πειθαρχία Q3 4,30 2,09 

Επίπεδο έντασης Q4 5,25 2,33 

Εξωστρέφεια ΕΧ 4.60 2,04 

Ανησυχία ΑΧ 7,40 1,69 

Πείσμα ΤΜ 3.64 1.74 

Ανεξαρτησία ΙΝ 3.64 1.74 

Αυτοέλεγχος SC 8.16 1,28 
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16PF

Γράφημα 15. Μέσοι όροι 4 σημαντικότερων παραγόντων του 16PF,  του δείγματος μας 

 

Από  τα αποτελέσματα  διαπιστώνεται ότι από τους 16 πρωτογενείς και τους 5 

δευτερογενείς παράγοντες του 16PF, το μικρότερο μέσο όρο συγκεντρώνει  

(Μ.Ο.=3,35, Τ.Α=2,10) η Διαχυτικότητα. Προκύπτει λοιπόν, ότι οι συμμετέχοντες 

έχουν την τάση να παίρνουν τη ζωή πιο σοβαρά και να είναι πιο επιφυλακτικοί, 

συγκρατώντας τον ενθουσιασμό τους. Αυτό βέβαια, μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει 

λόγω της ηλικίας τους, δεδομένου ότι συνήθως σε αυτήν ηλικία έχουν αυξημένες 

οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Επίσης, η Ανεξαρτησία παρουσιάζει 

χαμηλό μέσο όρο (Μ.Ο.=3,64, Τ.Α.=1,74) που σημαίνει ότι τα υποκείμενα της 

έρευνας αποφεύγουν να αμφισβητούν εύκολα και  νιώθουν άβολα όταν διαχειρίζονται 

καταστάσεις που απαιτούν αυτοέκφραση, αποφασιστικότητα και πειστικότητα.  

Επιπλέον, από την έρευνα φαίνεται ότι ο Αυτοέλεγχος έχει τον μεγαλύτερο 

μέσο όρο (Μ.Ο.=8,16, Τ.Α=1,28). Τα άτομα με υψηλή βαθμολογία δεν εκτιμούν την 

ευελιξία και τον αυθορμητισμό και τείνουν να μην ακολουθούν τις παρορμήσεις τους. 

Το Πείσμα και Ξεροκεφαλιά εμφανίζουν επίσης υψηλό μέσο όρο (Μ.Ο.=7,4, 

Τ.Α.=1,69). Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν μια ακαμψία και άρνηση αποδοχής 

νέων απόψεων συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν να κάνουν με συναισθήματα. 

(γράφημα 15). 

 

 

•  Συσχέτιση παραγόντων προσωπικότητας και δημογραφικών στοιχείων 

Επόμενος στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των 

σχέσεων ανάμεσα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και στον 

παράγοντα προσωπικότητα. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, 

πραγματοποιήθηκαν μια σειρά αναλύσεων, οι οποίες θα παρουσιαστούν παρακάτω. 
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-Φύλο  και   16PF 

Για να μελετήσουμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ φύλου και 16PF, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση T – test για Ανεξάρτητα Δείγματα (Independent – 

Samples T – Test) με ανεξάρτητη μεταβλητή το φύλο και εξαρτημένες μεταβλητές τα 

υπό μελέτη χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Από την ανάλυση αυτή, προέκυψε 

πως εμφανίζονται τρεις παράγοντες στους οποίους παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Αρχικά, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στον 

παράγοντα Εγκαρδιότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερα 

επίπεδα Εγκαρδιότητας (Μ.Ο.=5,09, Τ.Α.=2.50 ) σε σχέση με τους άνδρες (Μ.Ο. = 

3,77, Τ.Α.=2.16 ). Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στον 

παράγοντα Συμμόρφωση στους κανόνες, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα στον παράγοντα αυτόν (Μ.Ο.=6,36, Τ.Α.=1.50 ) 

έναντι των ανδρών (Μ.Ο.=3,88, Τ.Α.=2.16). Τέλος, παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στον παράγοντα Πειθαρχία, στον οποίο οι γυναίκες 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα Πειθαρχίας (Μ.Ο.=6.45, Τ.Α.=2.52) από τους 

άνδρες (Μ.Ο.= 3.45, Τ.Α.=1.16). Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι οι γυναίκες είναι  

περισσότερο εξωστρεφείς σε σχέση με τους ανθρώπους, ενδιαφέρονται περισσότερο 

για τους άλλους και αισθάνονται άνετα  σε καταστάσεις που απαιτούν οικειότητα με 

άλλους. Επιπρόσθετα, τείνουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες και τις αρχές και 

χαρακτηρίζονται από υψηλό αυτοέλεγχο και μπορούν να περιορίσουν τις 

ενστικτώδεις αντιδράσεις τους σε αντίθεση με τους άνδρες. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης Τ – test παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Παράγοντες 

16PF 

Φύλο p 

 

F 

Άνδρες Γυναίκες 

Εγκαρδιότητα 3.77 5.09 p=0.02 0.879 

Συμμόρφωση 

στους κανόνες 

3.88 6.36 p=0.09 3.079 

Πειθαρχία 3.45 6.45 p=0.00 0.647 

Πίνακας 5: Συσχέτιση Παραγόντων 16PF με το φύλο 
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-Ηλικία και 16PF 

Κατά την ανάλυση συσχέτισης κατά Pearson που πραγματοποιήθηκε 

προκειμένου να μελετηθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

ηλικίας και των 16 παραγόντων του ερωτηματολογίου του Cattell δεν παρουσιάστηκε 

καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση, δηλαδή η ηλικία δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο 

στους υπό μελέτη παράγοντες της προσωπικότητας που μελετήθηκαν στην παρούσα 

έρευνα. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

συσχέτισης κατά Pearson. 

 

Παράγοντες 16PF r 

 

Εγκαρδιότητα Α 0.077 

Ικανότητα αφαιρ σκέψης   Β -0.145 

Συν.Σταθερότητα C -0.028 

Κυριαρχικότητα Ε        -0.029 

Διαχυτικότητα F 0.085 

Συμμόρφωση στους κανόνες G 0.126 

Τόλμη   Η -0.070 

Ρεαλισμός  I   0.186 

Εμπιστοσύνη στους άλλους L 0.318 

Επινοητικότητα   M 0.215 

Κοιν Επιδεξιότητα Ν 0.061 

Αυτοπεποίθηση Q 0.256 

Ριζοσπαστικότητα Q1 -0.023 

Αυτάρκεια Q2 -0.025 

Πειθαρχία Q3 0.071 

Επίπεδο έντασης Q4 -0.226 

Πίνακας 6: Συσχέτιση ηλικίας με παράγοντες 16PF 

Σημείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<.001 

Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με * είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<.005
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- Επίπεδο  εκπαίδευσης και 16PF 

Για τη διερεύνηση της ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ του επιπέδου 

εκπαίδευσης και των παραγόντων της προσωπικότητας, πραγματοποιήθηκε Ανάλυση 

Διακύμανσης ANOVA (Analysis of Variance). Από την ανάλυση αυτή, προέκυψε πως δεν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά σε κανέναν από τους υπό μελέτη παράγοντες της 

προσωπικότητας σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της παραπάνω 

ανάλυσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Παράγοντες 

16PF 

Επίπεδο εκπαίδευσης    

Δ.Ε. ΤΕΙ/ΙΕΚ ΑΕΙ ΠΜΣ p F 

Εγκαρδιότητα 7.00 4.00 4.70 4.00 p =0.448 0.931 

Ικανότητα 

αφαιρ. σκέψης 

7.00 5.50 6.60 6.00 p=0.619 0.609 

Συν.σταθερότητα 6.50 6.00 2,80 5.49 p=0.185 1.816 

Κυριαρχικότητα 4.50 4.16 2.60 4.57 p=0.445 0.938 

Διαχυτικότητα 4.50 3.83 2.40 3.28 p=0.622 0.603 

Συμ/ση κανόνες 6.00 5.50 4.60 5.28 p=0.842 0.275 

Τόλμη 4.50 5.16 4.00 4.00 p=0.693 0.491 

Ρεαλισμός 6.00 3.33 5.40 3.85 p=0.186 1.811 

Εμπιστοσύνη  5.00 4.66 3.80 3.42 p=0.395 1.057 

Επινοητικότητα 5.50 4.00 4.20 3.57 p=0.410 1.021 

Κοιν. δεξιότητα 5.00 3.83 3.40 5.00 p=0.480 0.863 

Αυτοπεποίθηση 5.50 3.50 5.80 3.28 p=0.186 8.207 

Ριζοσπαστικότητα 4.00 3.33 3.80 4.85 p=0.604 0.634 

Αυτάρκεια 6.00 4.83 6.80 6.42 p=0.544 0.739 

Πειθαρχία 3.50 4.50 3.80 4.71 p=0.830 0.239 

Επίπεδο έντασης 5.50 4.83 5.80 5.14 p=0.431 0.146 

Πίνακα 7:  Παράγοντες 16PF και επίπεδο σπουδών (Μ.Ο.) 
Σημείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<.001 

Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με * είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<.005 
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-Οικογενειακή κατάσταση και 16PF 

Για να εξετάσουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, πραγματοποιήθηκε Ανάλυση 

Διακύμανσης ANOVA (Analysis of Variance), από την οποία προέκυψε πως η μόνη 

στατιστικά σημαντική διαφορά αφορά τον παράγοντα Πειθαρχία. Έτσι λοιπόν, διαπιστώνουμε 

ότι οι έγγαμοι εμφανίζουν μεγαλύτερη πειθαρχία (M.O.= 5,18, T.A.=1.78) έναντι των άγαμων 

(M.O.= 3,22, T.A.=1.77). Είναι λογικό, οι έγγαμοι να νιώθουν πιο άνετα σε καταστάσεις καλά 

οργανωμένες και προβλέψιμες και να μην αφήνουν τα πράματα στη τύχη τους, δεδομένου των 

οικογενειακών υποχρεώσεων τους. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στους υπόλοιπους παράγοντες ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

Παράγοντες 16PF- Οικογενειακή κατάσταση M.O. p 

Εγκαρδιότητα Α 
άγαμος 4,22 

p=0.652 
έγγαμος 4,72 

Ικανότητα αφαιρ. σκέψης B 
 άγαμος  6,33 

p=0.574 
έγγαμος 5,90 

Συναισθ. Σταθερότητα C 
άγαμος 4,44 

p=0.505 
έγγαμος 5,27 

Κυριαρχικότητα E 
άγαμος 4,77 

p=0.115 
έγγαμος 3,27 

Διαχυτικότητα F 
άγαμος 3,77 

p=0.427 
έγγαμος 3,00 

Συμμόρφωση στους κανόνες G 
άγαμος 5,00 

p=0.621 
έγγαμος 5,45 

Τόλμη H 
άγαμος 5,11 

p=0.112 
έγγαμος 3,81 

Ρεαλισμός I 
άγαμος 3,44 

p=0.079 
έγγαμος 5,00 

Εμπιστοσύνη στους άλλους L 
άγαμος 4,11 

p=0.875 
έγγαμος 4,00 

Επινοητικότητα M 
άγαμος 3,77 

p=0.445 
έγγαμος 4,27 

Κοινων. Επιδεξιότητα N 
άγαμος 4,22 

p=0.955 
έγγαμος 4,27 

Αυτοπεποίθηση Q 
άγαμος 4,11 

p=0.815 
έγγαμος 4,27 

ΡιζοσπαστικότηταQ1 
άγαμος 3,66 

p=0.490 
έγγαμος 4,36 

Αυτάρκεια Q2 
άγαμος 5,33 

p=0.260 
έγγαμος 6,54 

Πειθαρχία Q3 
 άγαμος 3,22 

p=0.025 
έγγαμος 5,18 

Επίπεδο έντασης Q4 
άγαμος 6,00 

p=0.202 
έγγαμος 4,63 

Πίνακας 8: Παράγοντες 16PF και   Οικογενειακή κατάσταση (Μ.Ο.) 

                 Σημείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<.001 

                                  Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με * είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<.005 
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- 16PF και Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της πραγματικής και επιθυμητής 

επαγγελματικής κατάστασης των εργαζομένων 

Για να διερευνηθεί η πιθανότητα συσχέτισης των αποτελεσμάτων του 16PF με τις 

ερωτήσεις του  Αυτοσχέδιου Ερωτηματολογίου Α, πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης 

κατά Pearson, από την οποία προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα. Αφενός, η συνάφεια των 

σπουδών με το επάγγελμα (Ερώτηση 6) σχετίζονται θετικά με την Τόλμη σε υψηλό βαθμό 

(r=0.582, p=0.007). Επιπλέον, από την ανάλυση των δεδομένων παρουσιάζεται μια μέτρια 

συσχέτιση μεταξύ της ερώτησης «Αξιολογείστε σε ποιον βαθμό η τωρινή σας απασχόληση 

αξιοποιεί την εκπαίδευση που αποκτήσατε από τις σπουδές σας;» και του παράγοντα 

Αυτοπεποίθηση σε αρνητικό βαθμό (r=-0.510, p=0.022). Επιπροσθέτως, η παραίτηση από την 

εργασία και η αναζήτηση νέας εργασίας, πιο ταιριαστής στην προσωπικότητας (Ερώτηση 17), 

αλλά και που να εκφράζει περισσότερο τους ερωτηθέντες (Ερώτηση 18) φάνηκε να σχετίζεται 

θετικά σε μέτριο βαθμό με τον παράγοντα Κοινωνική Επιδεξιότητα (r=0.449, p=0.023 και 

r=0.506*, p=0.045 αντίστοιχα). Δεν εντοπίστηκαν άλλες συσχετίσεις από τη συγκεκριμένη 

ανάλυση. 
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 Ερωτ. Διερ. 

Παράγ.16PF 

Α Β C E F G H I L M N Q Q1 Q2 Q3 Q4 

Ερώτηση 6 -0.067 

0.777 

0.016 

0.946 

0.111 

0.641 

0.348 

0.130 

0.343 

0.138 

0.322 

0.104 

0.582** 

0.007 

-.0198 

0.403 

-0.021 

0.932 

-0.212 

0.370 

0.134 

0.573 

-0.204 

0.389 

0.221 

0.340 

-0.402 

0.060 

-0.195 

0.410 

-0.079 

0.749 

Ερώτηση 7 -0.83 

0.728 

-0.358 

0.122 

-0.015 

0.950 

-0.041 

0.865 

-0.097 

0.683 

-0.312 

0.157 

0.397 

0.285 

-0.007 

0.978 

-0.001 

0.995 

-0.287 

0.220 

-0.306 

0.190 

-0.006 

0.980 

-0.001 

0.996 

0.234 

0.198 

-0.051 

0.832 

-0.402 

0.079 

Ερώτηση 10 0.409 

0.453 

-0.109 

0.648 

0.054 

0.821 

0.101 

0.649 

0.172 

0.470 

-0.001 

0.997 

0.110 

0.664 

0.330 

0.315 

0.212 

0.360 

-0.001 

0.224 

-0.034 

0.688 

0.409 

0.073 

0.090 

0.707 

-0.167 

0.481 

-0.061 

0.800 

-0.225 

0.340 

Ερώτηση 12 0.274 

0.243 

-0.351 

0.118 

0.174 

0.463 

-0.102 

0.670 

0.119 

0.618 

0.122 

0.611 

-0.006 

0.978 

0.229 

0.331 

0.103 

0.665 

0.212 

0.517 

-0.249 

0.290 

-.0267 

0.225 

-0.072 

0.763 

0.052 

0.831 

0.345 

0.279 

-0.281 

0.231 

Ερώτηση 13 0.091 

0.704 

-0.325 

0.125 

0.229 

0.310 

0.271 

0.248 

0.322 

0.167 

-0.153 

0.519 

0.110 

0.643 

0.144 

0.544 

0.101 

0.671 

0.103 

0.545 

0.019 

0.937 

-0.308 

0.186 

0.052 

0.827 

-0.267 

0.260 

0.118 

0.620 

-0.253 

0.231 

Ερώτηση 15 -0.198 

0.403 

0.023 

0.924 

0.125 

0.600 

0.235 

0.301 

0.032 

0.813 

-0.089 

0.709 

0.237 

0.315 

-0.319 

0.170 

-0.331 

0.331 

0.101 

0.800 

0.404 

0.078 

0.510* 

0.022 

0.144 

0.544 

-.0264 

0.298 

0.056 

0.816 

-0.269 

0.251 

Ερώτηση 

16Α 

-0.304 

0.193 

-0.065 

0.786 

-0.051 

0.830 

-0.033 

0.892 

0.113 

0.635 

-0.133 

0.635 

0.385 

0.193 

-0.119 

0.615 

0.261 

0.267 

-0.331 

0.159 

0.116 

0.626 

-0.115 

0.628 

0.136 

0.566 

-0.415 

0.069 

-0.218 

0.356 

-0.199 

0.400 

Ερώτηση 

16Β 

 

0.114 

0.193 

0.356 

0.124 

0.024 

0.920 

 

0.134 

0.573 

0.056 

0.814 

-0.046 

0.846 

0.381 

0.191 

-0.005 

0.985 

0.323 

0.198 

0.092 

0.700 

-0.167 

0.482 

-0.314 

0.182 

-0.120 

0.615 

0.239 

0.310 

-0.393 

0.087 

0.350 

0.328 

Ερώτηση 17 0.019 

0.568 

0.319 

0.214 

0.098 

0681 

-0.042 

0.861 

-0.015 

0.948 

0.042 

0.860 

0.201 

0.395 

-.0219 

0.369 

0.285 

0.298 

-0.057 

0.812 

0.449* 

0.025 

0.057 

0.811 

0.322 

0.167 

-0.239 

0.310 

0.284 

0.225 

-0.309 

0.184 

Ερώτηση 18 -0.173 

0.466 

-0.197 

0.199 

0.309 

0.184 

0.008 

0.793 

0.285 

0.226 

0.418 

0.067 

0.152 

0.442 

-0.320 

0.155 

-0.051 

0.170 

0.133 

0.577 

0.506* 

0.045 

0.133 

0.804 

-0.016 

0.945 

0.410 

0.073 

0.250 

0.288 

0.023 

0.922 

Πίνακας 9: Συσχέτιση μεταξύ των ερωτήσεων του  Ερωτηματολογίου  και των παραγόντων του 16PF 

Σημείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<.001. 

                  Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με * είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<.005.. 
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Τελευταίος στόχος της έρευνας μας ήταν η αναζήτηση σχέσης της παρούσας επαγγελματικής κατάστασης των συμμετεχόντων με τις 

σπουδές και τα αποτελέσματα των επαγγελμάτων που προτείνεται από το τεστ 16PF. Στο παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα. 

Πίνακας10:Παρουσίαση σπουδών, επαγγελμάτων και αποτελεσμάτων 16PF 

Κωδικός 

Συμ/ντων 

Φύλο 

 

Σπουδές 

 

Εργασία 

 

Επαγγέλματα  

16PF  

1 Γ Τεχνολόγος-γεωπόνος Γραμματέας  Κ Καθηγητής Κ-12, Γεωργός, Διευθυντής αγροτικής 

επιχείρησης, Καθηγητής μαθηματικών/ φυσικών επιστημών 

2 Α Νομική Τραπεζικός 

υπάλληλος 

Βιολόγος, Καθηγητής μαθηματικών/φυσικών επιστημών 

Ιατρικός ερευνητής, Νοσοκόμος, Μαθηματικός, 

Θρησκευτικός ηγέτης, Κτηνίατρος, Στατιστικολόγος, 

Φυσικός, Παιδαγωγός ατόμων με ειδικές ανάγκες 

3 Γ Ιστορικός Φιλόλογος  Καθηγητής μαθηματικών/φυσικών επιστημών, Στατιστικολόγος, 

Αναλυτής συστημάτων, Κτηνίατρος, Μηχανικός αεροσκαφών, 

Μηχανικός αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός, Γεωργός, 

Δασοφύλακας, Αρχιτέκτονας τοπίου, Πιλότος, Αρχιλογιστής, 

Αναλογιστής, Ιατρικός ερευνητής, Μαθηματικός, 

4       Α Οικονομικά Βοηθ. Λογιστή Θρησκευτικός ηγέτης, Συνεκπαιδευτής, Μηχανικός 

αυτοκινήτων, Καλλιτέχνης, Καλές τέχνες, Μουσικός, 

Διευθυντής μάρκετινγκ, Καθηγητής κοινωνικών επιστημών, 

Βρεφονηπιοκόμος, Ψυχολόγος 

5 Α Μηχανικός  Μηχανικός 

αυτοκινήτων 

Λογιστής, Ασφαλιστικός σύμβουλος, Οδοντίατρος, Αναλυτής 

συστημάτων, Αναλογιστής, Αρχιλογιστής, Διευθυντής τράπεζας, 

Χημικός, Γεωγράφος, Διευθυντής εστιατορίου, Στατιστικολόγος, 

Διευθυντής πιστώσεων, Προγραμματιστής υπολογιστών, Φυσικός, 
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Διευθυντής καταστήματος λιανικής πώλησης, Μαθηματικός, 

Διοικητής νοσοκομείου 

6 Α Γεωργικά  

Μηχανήματα 

Πωλητής Χημικός, Οδοντίατρος, Γεωγράφος, Καθηγητής 

μαθηματικών/φυσικών επιστημών, Στατιστικολόγος, Αναλυτής 

συστημάτων, Κτηνίατρος, Μηχανικός αεροσκαφών, Μηχανικός 

αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός, Γεωργός, 

Δασοφύλακας, Αρχιτέκτονας τοπίου, Πιλότος, Αρχιλογιστής, 

Αναλογιστής, Ιατρικός ερευνητής, Μαθηματικός, Λογιστής, 

Φυσικός, Ξυλουργός, Διευθυντής τράπεζας, Διευθυντής αγροτικής 

επιχείρησης, Προγραμματιστής υπολογιστών, Διευθυντής 

πιστώσεων 

7 Γ Οικονομικά Βοηθός λογιστή Ασφαλιστικός σύμβουλος, Αρχιλογιστής, Εκπρόσωπος 

βιομηχάνων, Λογιστής, Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής 

πιστώσεων, Μηχανικός αυτοκινήτων, Αναλογιστής 

8  Α Ηλεκτρονικός Ηλεκτρονικός Διευθυντής αγροτικής επιχείρησης, Μηχανικός αεροσκαφών, 

Γεωργός, Μαθηματικός, Στατιστικολόγος, Αναλυτής 

συστημάτων, Βιολόγος, Γεωλόγος 

9 Α Αγγλική  

Φιλολογία 

Γραμματέας Καθηγητής Κ-12, Θρησκευτικός ηγέτης, Καθηγητής ελευθέρων 

σπουδών, Βιβλιοθηκονόμος, Μεταφραστής/Διερμηνέας, 

Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, 

Βρεφονηπιοκόμος, Συγγραφέας τεχνικών συγγραμμάτων, 

Δασοφύλακας, Παιδαγωγός ατόμων με ειδικές ανάγκες,  

10 Γ Νομική Καθηγήτρια 

ξένων γλωσσών 

      Διευθυντής αγροτικής επιχείρησης, Μηχανικός 

αεροσκαφών, Καθηγητής μαθηματικών/φυσικών 

επιστημών, Δασοφύλακας, Γεωργός, Μαθηματικός, 

Στατιστικολόγος, Αναλυτής συστημάτων, Βιολόγος, 

Γεωλόγος 

11 Γ Μηχανολόγος - 

Μηχανικός 

Μηχανολόγος- 

Μηχανικός 

Στατιστικολόγος, Μαθηματικός, Μηχανικός αεροσκαφών, 

Φυσικός, Χημικός, Βιολόγος, Προγραμματιστής υπολογιστών, 

Αρχιτέκτονας τοπίου, Καθηγητής μαθηματικών/φυσικών 

επιστημών, Αναλυτής συστημάτων, Γεωλόγος, Πιλότος, 

Γεωγράφος 

12 Α Ηλεκτρολόγος - 

Μηχανικός 

Ηλεκτρολόγος - 

Μηχανικός 

Βιολόγος, Χημικός, Προγραμματιστής υπολογιστών, Γεωγράφος, 

Μαθηματικός, Καθηγητής μαθηματικών/φυσικών επιστημών, 

Ιατρικός ερευνητής, Φυσικός, Στατιστικολόγος, Δασοφύλακας, 

Κτηνίατρος, Μηχανικός, Αναλυτής συστημάτων, Οδοντίατρος, 

Αρχιτέκτονας τοπίου, Γιατρός, Μηχανικός αεροσκαφών, 
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Γεωλόγος 

13  Γ Μηχανολόγος- Μηχανικός Μηχανολόγος - 

Μηχανικός 

Διευθυντής αγροτικής επιχείρησης, Ασφαλιστικός 

σύμβουλος, Καθηγητής μαθηματικών/φυσικών επιστημών, 

Αρχιλογιστής, Αναλογιστής, Σχολικός επιθεωρητής, 

Γεωλόγος, Μηχανικός αεροσκαφών, Πιλότος, 

Προγραμματιστής υπολογιστών, Διοικητής νοσοκομείου, 

Προϊστάμενος νοσηλευτής, Μηχανικός, Δασοφύλακας, 

Ξυλουργός, Λογιστής, Γεωγράφος, Μαθηματικός, 

Ηλεκτρολόγος, Χημικός, Αναλυτής συστημάτων, 

Καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων, Γιατρός 

14 Γ Λύκειο Τραπεζικός       Ασφαλιστικός σύμβουλος, Προϊστάμενος ιδιωτικής κλινικής 

, Γραμματέας, Καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων, 

Διευθυντής καταστήματος λιανικής πώλησης, Διοικητής 

νοσοκομείου, Διευθυντής τράπεζας, Διευθυντής 

εστιατορίου, Σχολικός επιθεωρητής 

15 

 

 

Α Νομική Τραπεζικός  Δασοφύλακας, Μαθηματικός, Καθηγητής 

μαθηματικών/φυσικών επιστημών, Γεωγράφος, Χημικός, 

Στατιστικολόγος, Φυσικός, Βιολόγος, Μηχανικός 

αεροσκαφών, Μηχανικός, Αναλυτής συστημάτων, 

Αρχιτέκτονας τοπίου, Ιατρικός ερευνητής,  

16 Γ Τεχνολόγος- ζωικής 

παραγωγής 

Διευθυντής σε 

s/m 

Διευθυντής αγροτικής επιχείρησης, Μηχανικός 

αεροσκαφών, Αρχιτέκτονας τοπίου, Πιλότος, Καθηγητής 

μαθηματικών/φυσικων επιστημών, Στατιστικολόγος, 

Αναλυτής συστημάτων, Χημικός, Φυσικός, 

Προγραμματιστής υπολογιστών, Μαθηματικός, 

Δασοφύλακας, Μηχανικός, Γεωγράφος, Βιολόγος, Ιατρικός 

ερευνητής, Μηχανικός αυτοκινήτων, Γεωλόγος, Ξυλουργός, 

Γιατρός, Ηλεκτρολόγος, Γεωργός 

17 A Λύκειο  Τραπεζικός Θρησκευτικός ηγέτης, Δασοφύλακας, Γεωλόγος, Βιολόγος, 

Μαθηματικός, Μεταφραστής/Διερμηνέας, Καθηγητής 

μαθηματικών/φυσικών επιστημών, Βιβλιοθηκονόμος, Καθηγητής 

ελευθέρων σπουδών, Καθηγητής Κ-12 

18 Γ Νομική Τραπεζικός Πιλότος, Καθηγητής μαθηματικών/φυσικών επιστημών, 

Διευθυντής αγροτικής επιχείρησης, Ξυλουργός, Μηχανικός 

αεροσκαφών, Ιατρικός ερευνητής, Μηχανικός αυτοκινήτων 
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19 Γ Οικονομικά Λογιστής  Διευθυντής προσωπικού 

20 Γ Φιλόλογος Γραμματέας Διευθυντής αγροτικής επιχείρησης, Καθηγητής μαθηματικών/ 

φυσικών επιστημών, Γεωργός, Πιλότος, Βιολόγος, Μαθηματικός, 

Μηχανικός αεροσκαφών, Προγραμματιστής υπολογιστών 
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• Συσχέτιση Σπουδών, με Επάγγελμα και με τα αποτελέσματα του 16PF. 

Για να συσχετίσουμε τις σπουδές των συμμετεχόντων με το επάγγελμα που εν τέλει 

ασκούν, χρησιμοποιούμε μια κλίμακα από το 0 έως το 2, όπου 0= καμία σχέση, 1= μέτρια 

σχέση και 2= σχετικό. Στη πρώτη στήλη του πίνακα παρουσιάζεται αν υπάρχει σχέση μεταξύ 

των σπουδών των συμμετεχόντων με την εργασία τους. Στη δεύτερη στήλη παρουσιάζεται η 

συνάφεια των σπουδών τους με τα αποτελέσματα του 16PF και στην τελευταία στήλη 

απεικονίζεται η συνάφεια της εργασίας με τα αποτελέσματα του 16PF. 

Κωδικός 

Συμ/ντων 

 

Συνάφεια σπουδών 

με επάγγελμα 

 

Συνάφεια σπουδών 

με αποτελέσματα 

16Pf 

Συνάφεια 

επαγγελμάτων με 

αποτελέσματα 16PF 

1 0 2 0 

2 0 0 0 

3 2 1 1 

4 2 1 1 

5 2 0 0 

6 0 1 0 

7 2 2 2 

8 2 1 1 

9 0 2 0 

10 0 0 1 

11 2 1 2 

12 2 1 1 

13 2 1 1 

14 0 0 2 

15 0 0 0 

16 0 2 1 

17 0 0 0 

18 0 0 1 

19 2 1 1 

20 0 1 0 

Πίνακας 11: Απεικόνιση σχέσης  σπουδών – εργασίας και αποτελεσμάτων 16 PF 
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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης κατά Pearson για να 

διαπιστώσουμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των σπουδών, του επαγγέλματος και των 

αποτελεσμάτων του 16PF. Από την ανάλυση αυτή προέκυψε πως δεν παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των παραπάνω παραγόντων. Τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Παράγοντες Σχέση σπουδών 

με επάγγελμα 

Σχέση σπουδών με 

αποτελέσματα 16PF 

Σχέση επαγγέλματος 

με αποτελέσματα 

16PF 

Σχέση σπουδών με 

επάγγελμα 
-   

Σχέση σπουδών με 

αποτελέσματα 16PF 
0.187 -  

Σχέση επαγγέλματος με 

αποτελέσματα 16PF 
0.325 0.147 - 

Πίνακας 12: Συσχέτιση σπουδών, επαγγέλματος και αποτελεσμάτων 16PF 

 Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται η συνάφεια σπουδών και η τωρινή εργασία 

των συμμετεχόντων, η συνάφεια σπουδών με τα αποτελέσματα του 16PF και η συνάφεια της 

εργασίας με τα αποτελέσματα του 16PF. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΟΛΎ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

.                                         Γράφημα 16: Συνάφεια σπουδών παρούσας επαγγελματικής κατάστασης 

 

Μελετώντας το υπάρχoν επάγγελμα  των συμμετεχόντων με τις σπουδές που έχουν 

κάνει, διαπιστώνουμε ότι σε 11 άτομα (55% επί του συνόλου), η εργασία τους δεν σχετίζεται 

με το αντικείμενο σπουδών τους, ενώ σε 9 άτομα (45% επί του συνόλου) σχετίζεται πολύ. 

 



 89 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 16PF

 

Γράφημα 17: Συνάφεια σπουδών με αποτελέσματα 16PF 

Μετά τη βαθμολόγηση του 16PF, συντάσσεται μια έκθεση που περιγράφει τα 

χαρακτηριστικά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς και τον τρόπο ζωής του ατόμου και 

προτείνονται επαγγέλματα με βάση το χαρακτήρα και την προσωπικότητα των υποκειμένων. 

Στο παραπάνω γράφημα απεικονίζεται η συνάφεια των σπουδών των συμμετεχόντων με τα 

επαγγέλματα που προτάσσονται από του 16PF. Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι 7 άτομα (35% επί 

του συνόλου), οι σπουδές με τα αποτελέσματα του 16PF, δεν σχετίζονται καθόλου, ενώ σε 9 

άτομα υπάρχει αρκετή συνάφεια (45% επί του συνόλου) ενώ μόλις 4 άτομα (20% επί του 

συνόλου) έχουν σπουδάσει τα επαγγέλματα που προτείνει και υποδεικνύει το ερωτηματολόγιο 

16PF. 
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 16PF

 

Γράφημα 18. Συνάφεια εργασίας με τα αποτελέσματα του 16PF 

Το γράφημα 18 απεικονίζει την συνάφεια της εργασίας των συμμετεχόντων με τα 

επαγγέλματα που προτείνει το ερωτηματολόγιο του 16PF. Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι 8 άτομα 

(40% επί του συνόλου) εργάζονται σε αντικείμενο τελείως διαφορετικό από αυτά που 

προτείνει το 16PF  με βάση την προσωπικότητα τους, από την άλλη μόλις 3 άτομα  (15% επί 

του συνόλου) παρουσιάζονται να εργάζονται σε επαγγέλματα που προτείνει το 16PF, ενώ 9 

άτομα (45% επί του συνόλου) απασχολούνται σε μια εργασία που  σχετίζονται εν μέρει με τα 

επαγγέλματα που προτείνει το 16PF.  
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7. Συζήτηση  

 Στην παρούσα έρευνα προσπαθήσαμε  (α) να αποτυπώσουμε την εργασιακή κατάσταση 

20 εργαζομένων ενηλίκων του ιδιωτικού τομέα στον νομό Θεσσαλονίκης (β) να αναλύσουμε 

την προσωπικότητα τους με βάση τους 16 βασικούς παράγοντες του τεστ 16PF και (γ) να 

αναζητήσουμε τυχόν συσχετίσεις ανάμεσα στην παρούσα εργασιακή κατάσταση, τα 

δημογραφικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των υποκειμένων. Ως προς το 

επίπεδο εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι στην πλειοψηφία τους απόφοιτοι 

ΑΕΙ ή με μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ αναφορικά με το επάγγελμα που ασκούν είναι τραπεζικοί 

υπάλληλοι, μηχανικοί, λογιστές, πωλητές, καθηγητές και γραμματείς. Βέβαια, αξίζει να 

σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος τους δείγματος μας αποτελείται από τραπεζικούς  και 

μηχανικούς.  

 Από την ανάλυση του ερωτηματολογίου ανίχνευσης του εκπαιδευτικού και εργασιακού 

προφίλ τους προέκυψε ότι τα  αρκετά άτομα είναι ευχαριστημένα από τις σπουδές τους που 

έκαναν και σε σημαντικό ποσοστό θα επέλεγαν ξανά το ίδιο αντικείμενο. Αναφορικά με την 

παρούσα επαγγελματική τους κατάσταση οι μισοί περίπου ερωτηθέντες δήλωσαν 

ικανοποιημένοι, παρά το γεγονός ότι σε σημαντικό ποσοστό από αυτούς η εργασία τους δεν 

σχετίζεται με τις σπουδές που έκαναν. Έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν . (Tokar et al. 

1998,  Lorson et al. 2001, Barrick at al. 2003, Sullivan & Hansen 2004 and Mount et al 2005), 

υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι είναι πιο ικανοποιημένοι και εργατικοί όταν τα επαγγέλματα 

που ασκούν ταιριάζουν περισσότερο στα ενδιαφέροντα και στις σπουδές τους. Ενώ οι 

υπόλοιποι μισοί ερωτηθέντες δήλωσαν δυσαρεστημένοι,  εντύπωση όμως προκαλεί ότι μόνο 

ένα μικρό ποσοστό θα έμπαινε στη διαδικασία αναζήτησης νέας εργασίας. Είναι γεγονός, ότι η 

μειωμένη επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται άρρηκτα με τις μεγαλύτερες ηλικίες, τις 

κακές συνθήκες εργασίας και τη μεγάλη προϋπηρεσία, αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να 

αυξάνονται  οι πιθανότητες εμφάνισης  του συνδρόμου  επαγγελματικής εξουθένωσης, της 

μείωσης τους αισθήματος αυτοεκτίμησης, του αυξημένου άγχους και της  κατάθλιψης. Η 

αντιμετώπιση του προβλήματος δεν αποτελεί μόνο ηθικό χρέος του κάθε εργαζόμενου αλλά 

και υποχρέωση κάθε εργοδότη. Απαιτείται λοιπόν,  η συνειδητή και  η ενεργός συμμετοχή  σε 

προγράμματα παρέμβασης, η αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης, η ενασχόληση με 

δραστηριότητες και ενδιαφέροντα με σκοπό ο εργαζόμενος να εκτονωθεί και να ξεφύγει από 

την ρουτίνας της δουλειάς, επίσης η ανακατανομή του προσωπικού και η αλλαγή στο ρυθμό 

εργασίας συνδράμουν στη  βελτίωση  της παραγωγικότητας. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις και 

αλλαγές αναμένεται να μειώσουν τα αισθήματα απογοήτευσης των εργαζομένων και να 

αυξήσουν την αποδοτικότητα στην εργασία Μια άλλη σημαντική πληροφορία που 
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εκμαιεύσαμε από την έρευνα μας είναι ότι τα άτομα που πραγματικά ενδιαφέρονταν για το 

επιστημονικό αντικείμενο που σπούδασαν, οι αρκετοί εξ αυτών εργάζονται  σε συναφή 

αντικείμενο και μάλιστα θα επέλεγαν το ίδιο  αντικείμενο  σε περίπτωση που τους δινόταν η 

ευκαιρία επιλογής κάποιου άλλου. Η επιλογή τους, επίσης, φαίνεται να τους ικανοποιεί 

ιδιαιτέρως μιας και δεν θα αποφάσιζαν να αλλάξουν εργασία 

 Στη συνέχεια, εξετάστηκε αν τα υποκείμενα θα αποφάσιζαν  την εύρεση νέας εργασίας 

η οποία θα ταίριαζε περισσότερο στο χαρακτήρα και στα ενδιαφέροντα τους. Ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό από τους ερωτηθέντες παρουσιάζεται αρκετά διστακτικό στο να αλλάξει δουλειά αν 

και αρκετοί νιώθουν δυσαρεστημένοι με την εργασία τους. Αυτό ίσως να οφείλεται στην 

οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας αλλά και στην ηλικία του δείγματος. Φαντάζει 

αρκετά δύσκολο, όταν κάποιος βρίσκεται σε ηλικία μεταξύ 35-50 ετών να μπει στη διαδικασία 

αναζήτησης νέας εργασίας, ο φόβος για κάτι νέο και η ανασφάλεια κυριαρχούν. 

Στη συνέχεια της έρευνας μας, μελετήσαμε  τα αποτελέσματα του τεστ 16PF 

αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των υποκειμένων. Παρατηρούμε,  

λοιπόν, ότι το δείγμα μας χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από Αυτοέλεγχο και  Πείσμα- 

Ξεροκεφαλιά. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εμφανίζονται  να μπορούν να περιορίσουν τις 

ενστικτώδεις αντιδράσεις τους και μάλιστα με ποικίλους τρόπους, έχουν υψηλό αυτοέλεγχο 

και δεν εκτιμούν την ευελιξία και τον αυθορμητισμό, ενώ από την άλλη διακατέχονται από 

ακαμψία και έλλειψη δεκτικότητας.  Τα ξεροκέφαλα άτομα μπορεί να εμφανίζουν κάποια 

δυσκολία στην αποδοχή νέων απόψεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν να 

κάνουν με αισθήματα. Παρουσιάζουν, ακόμα,  μειωμένη Ανεξαρτησία και Διαχυτικότητα. Η 

μειωμένη Ανεξαρτησία δείχνει ότι τα άτομα δεν έχουν την τάση να αμφισβητούν εύκολα, 

πολλές φορές μπορεί να αισθάνονται άβολα ή να είναι  αναποτελεσματικοί σε καταστάσεις που 

απαιτείται αυτοέκφραση, αποφασιστικότητα και αυτοέλεγχο. Έχουν την τάση να παίρνουν τη 

ζωή πιο σοβαρά, είναι επιφυλακτικοί. Τείνουν επίσης, να συγκρατούν τον αυθορμητισμό τους, 

μερικές φορές μέχρι του σημείου να φαίνονται σφιγμένοι και σκυθρωποί. 

 Έπειτα, μελετήσαμε το φύλο των συμμετεχόντων που αποδείχτηκε  σημαντική 

παράμετρος για την έρευνα μας, έτσι λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες είναι  περισσότερο 

εξωστρεφείς από τους άνδρες, οι οποίοι είναι  πιο προσεκτικοί στις συναισθηματικές τους 

σχέσεις και προσκολλήσεις.  Σε έρευνα του Tummer & Horn (1975) επιβεβαιώνεται το 

αποτέλεσμα της δική μας έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν άνδρες και γυναίκες από το 

Μεξικό και οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα εγκαρδιότητας, συναισθηματικής 

σταθερότητας, κοινωνικότητας και αυτοέλεγχου σε αντιπαραβολή με  τους άνδρες. Οι 

γυναίκες,  βέβαια, στη δική μας έρευνα τείνουν να συμμορφώνονται και τηρούν τους κανόνες 
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και τις αρχές σε αντιδιαστολή με τους άνδρες που εμφανίζονται να έχουν την τάση να τους 

προσπερνούν. Σε έρευνα που διεξήχθη  στην Φλώριδα  (Russel, 2005) επιβεβαιώνεται το 

αποτέλεσμα αυτό. Οι γυναίκες της Αμερικής με Αφρικάνικες ρίζες συμμορφώνονται στους 

κανόνες σε σύγκριση με τους άνδρες που φαίνεται να τείνουν να προσπερνούν ή να μην δίνουν 

τη δέουσα προσοχή σε κανόνες και ρυθμίσεις. Διαπιστώνουμε, λοιπόν,  από τις δύο έρευνες ότι 

οι γυναίκες παρουσιάζουν ομοιότητα συμπεριφοράς κατά τη συμμόρφωση και  την τήρηση 

κανόνων και αρχών. Κατόπιν, παρατηρήσαμε  ότι στην έρευνα μας  οι γυναίκες τείνουν να 

συγκρατούν τις παρορμήσεις τους και να μην εκτιμούν την ευελιξία και τον αυθορμητισμό, 

ενώ οι άνδρες είναι πιο παρορμητικοί και ευέλικτοι στις αντιδράσεις τους. Σε παρόμοια έρευνα 

του Schicakam, Dye & Ciartis το 1997 οι γυναίκες εμφανίζονται πιο εγκάρδιες από τους 

άνδρες πράγμα που διαπιστώθηκε   και στη δική μας,  αλλά  παρουσιάζουν διαφοροποίηση στο 

γεγονός ότι  συμπεριφέρονται με  αυθορμητισμό και ευελιξία στις κινήσεις του έναντι των 

δικών μας αποτελεσμάτων. Η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς θα  μπορούσε ενδεχομένως να 

εξηγηθεί λόγω της νοοτροπίας και της ιδιοσυγκρασίας της Ελληνίδας γυναίκας. 

 Η οικογενειακή κατάσταση είναι μία άλλη παράμετρος που εξετάσθηκε και 

εμφανίστηκέ ότι οι έγγαμοι παρουσιάζουν σε υψηλό βαθμό Πειθαρχία έναντι των άγαμων. Οι 

έγγαμοι λοιπόν, τείνουν να είναι οργανωτικοί, να βάζουν τα πράματα στη σωστή θέση και να 

κάνουν σχέδια. Αισθάνονται πιο άνετα σε καταστάσεις καλά οργανωμένες και προβλέψιμες, 

ενώ μπορεί να δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις. Εκ των 

πραγμάτων,  οι έγγαμοι λόγω των ποικίλων  οικογενειακών τους υποχρεώσεων  πρέπει να είναι 

περισσότεροι οργανωτικοί  και να μην αφήνουν τα πράγματα στη τύχη τους, κάτι που δεν 

χαρακτηρίζει  τους άγαμους που είναι πιο ανέμελοι και χαλαροί. 

 Διαπιστώθηκε,  στη συνέχεια, ότι τα άτομα που η εργασία τους είναι συναφή με τις 

σπουδές τους, χαρακτηρίζονται από Τόλμη. Αυτό δείχνει, ότι οι συμμετέχοντες  είναι 

θαρραλέοι και ενεργητικοί , δε φοβούνται να ρισκάρουν και δεν επαναπαύονται βρίσκοντας 

μια εργασία που τους προσφέρει απλά ένα εισόδημα αλλά παλεύουν για τα όνειρα και τις 

επιθυμίες τους. Παρατηρήθηκε επίσης, ότι τα άτομα που στην εργασία τους αξιοποιούν την 

εκπαίδευση και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τις σπουδές τους παρουσιάζουν χαμηλό 

βαθμό στον παράγοντα Αυτοπεποίθηση, αυτό σημαίνει ότι τείνουν να είναι πιο σίγουροι για τον 

εαυτό τους χωρίς να ανησυχούν και να προβληματίζονται για τις ικανότητες τους. Η 

αυτοπεποίθηση είναι το πιο βασικό συστατικό της επιτυχία στη ζωή και στη δουλειά,  βοηθά 

τα άτομα να αντιμετωπίσουν αλλά και να ξεπεράσουν μικρά καθημερινά προβλήματα, 

εξασφαλίζοντας συνθήκες ηρεμίας και αρμονίας. Τα άτομα αυτά στο εργασιακό περιβάλλον 

αποδίδουν καλύτερα και αναλαμβάνουν ρίσκα και είναι αποφασιστικά. Τέλος, διαπιστώθηκε 
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ότι τα άτομα που θα έμπαιναν στη διαδικασία αναζήτησης νέας εργασίας περισσότερο 

ταιριαστής στην προσωπικότητα τους, χαρακτηρίζονται από Κοινωνική Επιδεξιότητα. Η 

διακριτικότητα τους και η εχεμύθεια τους, μπορεί να τους κάνει πιο ευπροσάρμοστους σε νέο 

επαγγελματικό περιβάλλον.   

Αξιοποιώντας την προσωπική έκθεση κάθε συμμετέχοντα του 16PF και του 

αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου, διαπιστώσαμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων 

ασκούν  επάγγελμα διαφορετικό  από όσα προτείνει το 16PF με γνώμονα τα προσωπικά 

ενδιαφέροντα και τον χαρακτήρα τους. Μέρος λοιπόν της δυσαρέσκειας που αισθάνονται 

κάποιοι από τους συμμετέχοντες οφείλεται προφανώς από τη λανθασμένη επιλογή 

επαγγέλματος. Η επιλογή επαγγέλματος είναι μια διαδικασία που καλούμαστε να κάνουμε 

σχετικά πρόωρα στη ζωή μας. Για αυτό ένα άτομο θα πρέπει να έχει επίγνωση των 

δυνατοτήτων και των αδυναμιών του, να έχει ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι προσωπικές του αξίες, 

ώστε να μπορεί να θέσει ρεαλιστικούς στόχους, με άλλα λόγια πρέπει να αποκτήσει καλή 

αυτογνωσία. Γνωρίζοντας κανείς τα στοιχεία της προσωπικότητας του κάνει σωστές 

επαγγελματικές επιλογές και αποφεύγει επιζήμιες επιλογές με βάση ενδεχομένως κοινωνικών ή 

οικονομικών κριτηρίων, χωρίς να υπολογίζονται οι στάσεις, οι αντιλήψεις, οι αξίες και η δομή 

της προσωπικότητας.  

 Από την άλλη, διαπιστώσαμε ότι οι σπουδές κάποιων συμμετεχόντων απέχουν κατά 

πολύ από το αντικείμενο σπουδών και κατ’επέκτασιν  από το επάγγελμα που υποδεικνύει το 

τεστ 16PF. Το αποτέλεσμά αυτό, φέρνει στο προσκήνιο ένα άλλο πρόβλημα που πλήττει τη 

χώρα μας, την υποβάθμιση του μαθήματος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ο 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός επιτελεί πολλές λειτουργίες. Δίνει προτεραιότητα στην 

ικανοποίηση του ατόμου και στην υποβοήθηση του να λάβει τις καταλληλότερες αποφάσεις 

για το ίδιο αποφάσεις, με απόρροια να εξασφαλίζεται η κοινωνική ισορροπία και η αρμονική 

κατανομή του εργατικού δυναμικού. Έτσι λοιπόν, επιδιώκει να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει 

τον εαυτό του, να συνειδητοποιήσει τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις αξίες του. Το 

άτομο γνωρίζει, επίσης, καλύτερα το χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας, καθώς και τις 

επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν. Αναπτύσσει ακόμα, δεξιότητες λήψης απόφασης,  

ώστε να  λάβει μόνο του τις πιο κατάλληλες για το ίδιο εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

αποφάσεις με απώτερο σκοπό την ομαλή ένταξη στο χώρο εργασίας.  

 Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνουμε τη σπουδαιότητα της επαγγελματικής 

επιλογής και   καταλήγουμε στο  ότι η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια δια βίου διαδικασία 

που βοηθά το άτομο στη συλλογή επαγγελματικών δεξιοτήτων σύμφωνα με ένα επαγγελματικό 

σχέδιο που ενισχύει την πρόοδο και τη συμμετοχή στην απασχόληση σύμφωνα πάντα με ένα 
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όραμα για το μέλλον του κάθε ατόμου. (Rumrill & Roessler, 1999). Επομένως, για την 

επιτυχία της μετάβασης στην ενήλικη ζωή του ατόμου κρίνεται επιτακτικός ο έγκαιρος 

σχεδιασμός της, ώστε μετά την αποφοίτηση του να υφίστανται ήδη οι αναγκαίοι σύνδεσμοι με 

τον πραγματικό κόσμο της εργασίας. (Nuehring & Sitlington, 2003). 

 Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήγουμε σε κάτι που αναφέρει ο 

Tokar,  η προσωπικότητα επιδρά στην επαγγελματική επιλογή, καθώς επίσης  και  σε αυτό που 

επισημαίνει ο Satterwhite ότι το επάγγελμα μπορεί να επηρεάσει τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου. Ο πλέον επιτυχημένος στη ζωή και συνήθως στην εργασιακή ζωή 

άνθρωπος, είναι εκείνος που χτίζει, που σμιλεύει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Και για 

να πετύχει κάτι τέτοιο δεν αρκεί η στεγνή γνώση των δεξιοτήτων ενός επαγγέλματος που 

ασκεί. Για αυτό χρειάζεται, εκτός των άλλων, να μελετά ιστορία και λογοτεχνία, να ασχολείται 

με τις καλές τέχνες, να ενδιαφέρεται για τον βιοπορισμό του αλλά εξίσου να καλλιεργεί και το 

πνεύμα του. 

 Κλείνοντας, δεν πρέπει να παραληφθεί ότι, αν και τα παραπάνω συμπεράσματα είναι 

χρήσιμα, η παρούσα έρευνα υστερεί σε πολλά σημεία. Παρακάτω αναπτύσσονται αυτοί οι 

περιορισμοί και προτείνονται λύσεις  με σκοπό να ξεπεραστούν τα πιθανά εμπόδια σε 

μεταγενέστερες έρευνες. 

 

 

8. Περιορισμοί της έρευνας  

 Κατά την αξιολόγηση των δεδομένων μας θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη, 

ορισμένες σημαντικές παραμέτρους και αδυναμίες της παρούσας έρευνας, ώστε να μπορέσουν 

τα ευρήματα που εξήχθησαν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά.. Αρχικά,  είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι το δείγμα ( Ν=20 συμμετέχοντες) που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα είναι 

αρκετά μικρό με συνέπεια τα αποτελέσματα να θεωρούνται ως οριακά σημαντικά. Βέβαια, από 

την αρχή της έρευνας μας γνωρίζαμε ότι θα αποτελέσει μια σημαντική αδυναμία, αλλά το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είχε μόνο 20 άδειες-χρήσης για το τεστ 16PF, οπότε κρίναμε ότι 

ακόμα και με αυτό το μικρό δείγμα τα αποτελέσματα θα αποτελούσαν αφετηρία για περαιτέρω 

μελέτη και έρευνα. 

 Δεύτερον, το μεγάλο εύρος ηλικιών του δείγματος και η έλλειψη ενός ικανοποιητικού 

και αντιπροσωπευτικού δείγματος για κάθε ηλικία  αλλά και για κάθε επάγγελμα σαφέστατα 

συνιστούν επιπλέον περιορισμούς. 
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 Τρίτον, το δείγμα μας προέρχεται μόνο από το νόμο Θεσσαλονίκης, που είναι ένα 

μεγάλο αστικό κέντρο, οπότε τα αποτελέσματα δε μπορούν να γενικευθούν, μιας και αφορούν 

συγκεκριμένη γεωγραφική και δημογραφική ομάδα. 

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή την περίοδο, 

έκαναν τους συμμετέχοντες να είναι πιο συγκρατημένοι και πιο ρεαλιστές στο αν θα έμπαιναν 

στη διαδικασία αλλαγής εργασίας που ναι μεν θα τους πρόσφερε μεγαλύτερη ικανοποίηση 

αλλά χαμηλότερες οικονομικές απολαβές. 

 Ένα ακόμα μειονέκτημα της έρευνας εντοπίζεται και στο αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο 

που κατασκευάστηκε για να  διαπιστωθεί η επαγγελματική κατάσταση των συμμετεχόντων,  

τελικά φάνηκε ότι δεν οδηγεί σε αξιόλογα συμπεράσματα με τη συσχέτιση του με το 16PF. 

Ενδεχομένως αν είχε επιλεχθεί το ερωτηματολόγιο του Holland VPI, τα αποτελέσματα να 

παρουσίαζαν ισχυρές συσχετίσεις. Βέβαια, κρίνοντας τα αποτελέσματα, μερίδιο ευθύνης έχει 

και το 16PF που θα έπρεπε ενδεχομένως  να χρησιμοποιείται κατά βάση ως διαγνωστικό 

εργαλείο, καθώς ο σκοπός του είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 

για την επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στη 

συμβουλευτική όλων των τύπων.    

 

 

9. Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 Η παρούσα έρευνα αποπειράθηκε να παρουσιάσει την επαγγελματική κατάσταση 20 

ιδιωτικών υπαλλήλων σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους. 

Πρόκειται για πρωτότυπη έρευνα για τα ελληνικά δεδομένα καθώς προσπαθεί να ρίξει φως 

στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην προσωπικότητα και την επαγγελματική κατάσταση 

των υποκειμένων. Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την κάνει, τη παρούσα χρονική περίοδο εξαιτίας 

των ποικίλων κοινωνικό- οικονομικών προβλημάτων που βιώνει η χώρα μας. 

 Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι αρκετοί συμμετέχοντες είναι ικανοποιημένοι με 

το επάγγελμα που ασκούν αν και  μερικοί από αυτούς ετεροαπασχολούνται. Εμφανίζονται 

διστακτικοί στην απόφαση αναζήτησης νέας εργασίας. Αυτοέλεγχο, πείσμα και 

επιφυλακτικότητα είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που περιγράφουν το δείγμα 

μας. Το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση είναι δύο μεταβλητές που παρουσίασαν 

διαφοροποιήσεις στο δείγμα μας, έτσι λοιπόν οι γυναίκες εμφανίζονται περισσότερο 

εξωστρεφείς από τους άνδρες και οι έγγαμοι πιο πειθαρχημένοι από τους άγαμους. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας  μπορούν να θεωρηθούν χρήσιμα για την κατανόηση της 

εργασιακής κατάσταση και της προσωπικότητας.  Ιδέα για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να 
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είναι η διεξαγωγή μιας έρευνας στη κεντρική Μακεδονία, με σαφέστατα μεγαλύτερο δείγμα 

χρησιμοποιώντας το 16PF και το ερωτηματολόγιο του Holland.  Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

οδηγήσει  σε συμπεράσματα και  γενίκευση των αποτελεσμάτων και ίσως θα φανέρωνε 

επιπρόσθετες τυχόν διαφοροποιήσεις ανάλογα την περιοχή, αστική ή επαρχιακή. 

  Ενδιαφέρον επίσης  θα ήταν η μελέτη ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος, 

συγκρίνοντας τα δύο φύλα με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οπότε θα είχαμε απτά 

αποτελέσματα. 

 Ολοκληρώνοντας την απόπειρα μελέτης του επαγγέλματος με την προσωπικότητας, θα 

ήθελα να κλείσω με τα λόγια των Hagner & Solomone  (1989), « το να έχει κανείς 

επαγγελματική αποκατάσταση δεν σημαίνει απλά το να έχεις μια δουλειά, αλλά το να έχεις την 

ευκαιρία να κάνεις επιλογές». (Wadsworth J., Milsom A. & Cocco K. 2004). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. Σκοπός της 

παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί για το ποια είναι η πραγματική και ποια η 
επιθυμητή επαγγελματική κατάσταση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Το 

ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι πληροφορίες που θα δοθούν είναι αυστηρά 
εμπιστευτικές. Η συμμετοχή σας σε αυτήν την προσπάθεια είναι εθελοντική. Από 
την κλίμακα 1 έως 5 του ερωτηματολογίου, κυκλώστε τον αριθμό που σας 

αντιπροσωπεύει περισσότερο, με μεγαλύτερη ακρίβεια το πως αισθάνεστε για κάθε 
επιλογή. Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις, δεν υπάρχουν σωστές ή 

λάθος απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο αφορά τη συλλογή στοιχείων για την 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας μου. 

 
Με εκτίμηση 

Θεοδώρου Ευφροσύνη, 
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Π.Μ.Σ. Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

 

 

 

 

Ημερομηνία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου                                                      /    /2012 
 

1. Φύλο                                                         Άντρας              □        

                                                                                                       Γυναίκα                            □ 

2. Ηλικία                                                                                         □ 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση                                 Άγαμος/η               □ 

                                                                                      Έγγαμος/η  □   

 
 
4. Επίπεδο εκπαίδευσης:          

                                                     Λύκειο            □ 
                                                     Σπουδές (ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΤΕΕ)      □ 
                                             Ανώτατες  σπουδές        □ 

                                                          Μεταπτυχιακό     □ 
                                                             

                                           

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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5. Σχολή αποφοίτησης                                       ………………………….. 
 

 
                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

6.  H εργασία σας είναι σχετική με τις σπουδές σας;      

 
  
          1  2  3   4  5 

            □                        □                      □  □          □ 
     Καθόλου                                                                                               Πάρα πολύ 

                                                                         
 
 

 
 

 
7.   Σας ενδιέφερε το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών σας κατά την  

      εισαγωγή  σας στη σχολή;     

 

                                               
           1  2  3   4  5 

            □                        □                      □  □          □ 
     Καθόλου                                                                                               Πάρα πολύ 

                                                                         
 
 

 

8. Ποια είναι η ειδικότητα σας;                          …………………………………. 
 

 

9. Πόσο χρονικό διάστημα δουλεύετε στη συγκεκριμένη θέση;           □ 
 
 
 
 

10. Αν το αντικείμενο της εργασίας σας δεν έχει κατά κύριο λόγο σχέση με τις 

σπουδές σας, το επιλέξατε με βάση: (Επιλέξτε μια απάντηση)  

                                  Τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στην εύρεση εργασίας      □        

Την αναντιστοιχία των θέσεων εργασίας που προσφέρονται με τις  σπουδές σας            □ 

Τις υψηλότερες αποδοχές ή καλύτερες συνθήκες εργασίας της παρούσας εργασίας       □ 

                        2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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                                                                                  Σε άλλους  λόγους    □ 
                                            Διευκρινίστε………….               
 
                                                               
 
 

11. Τι πιστεύετε για τη σημερινή σας απασχόληση; Ποια από τα παρακάτω σας 

αντιπροσωπεύει περισσότερο;  (Επιλέξτε μια απάντηση) 

                                           Εργάζεστε προσωρινά προσδοκώντας κάτι καλύτερο;    □ 

              Θα παραμένατε σε αυτή την δουλειά μόνο εάν είχατε κάποια εξέλιξη;    □ 
                                    Σκοπεύετε να παραμείνετε για αρκετό καιρό ακόμη;     □ 
                                                                                                                                 Άλλο      □ 
       Διευκρινίστε…………. 
 
12. Αξιολογείστε  πόσο ικανοποιημένος ή πόσο δυσαρεστημένος αισθάνεστε 

συνολικά από την εργασίας σας, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα. 

 
 
            1  2  3   4  5 

           □                        □                      □  □          □ 

Πολύ δυσαρεστημένος                                                                           πολύ ικανοποιημένος 
 
 
 
 
 
 
 

13. Υπάρχουν θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  (σταδιοδρομία) στη 

σημερινή σας δουλειά; 
                     
 

                                               
           1  2  3   4  5 

            □                        □                      □  □          □ 
     Καθόλου                                                                                               Πάρα πολύ 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           

14. Αν είχατε την επιλογή, που θα προτιμούσατε να εργάζεστε;    

                                                                                              

                                                                                                        Στο δημόσιο τομέα        □   

                   Στο ιδιωτικό τομέα        □ 

                                                         Άλλο          □ 
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15. Αξιολογείστε σε ποιο βαθμό η τωρινή σας απασχόληση αξιοποιεί την 

εκπαίδευση που αποκτήσατε από τις σπουδές σας, σύμφωνα με την παρακάτω 

κλίμακα 

 
        1   2   3    4   5 

        □               □               □               □              □ 
      Καθόλου                                                                                              πάρα πολύ 

 

 

 

 

 

16. Με βάση τις μέχρι σήμερα εμπειρίες σας θα επιλέγατε να  

σπουδάσετε ξανά το ίδιο αντικείμενο ως προς: 

         
 
   Επιστημονικό ενδιαφέρον   
 
             1   2   3    4   5 

        □               □               □               □              □ 
      Καθόλου                                                                                              πάρα πολύ 
 
     Επαγγελματικές προοπτικές    
 
            1   2   3    4   5 

        □               □               □               □              □ 
      Καθόλου                                                                                              πάρα πολύ 

 
17. Θα αποφασίζατε να φεύγατε από την τωρινή σας εργασία, αν βρίσκατε μία 

άλλη με λιγότερα χρήματα η οποία όμως θα ταίριαζε περισσότερο στο χαρακτήρα 

σας; 

 
          1   2   3    4   5 

        □               □               □               □              □ 
      Καθόλου                                                                                              πάρα πολύ 

 

 

 

18. Θα μπαίνατε στη διαδικασία αναζήτησης νέας εργασίας , η οποία να σας 

εκφράζει   περισσότερο;                                                                                                      

 
             1   2   3    4   5 

        □               □               □               □              □ 
      Καθόλου                                                                                              πάρα πολύ 

 
 

 

 


