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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξψηα απ‟ φια θαη πάλσ απφ φινπο ηα παηδηά κνπ, 

πνπ αλ θαη αλήιηθα δέρηεθαλ θαη θαηαλφεζαλ ηελ πνιχσξε απνπζία ηεο κεηέξαο 

ηνπο, θαη εηδηθά ηε Μαξία Νεθέιε πνπ, παξά ην κηθξφ ηεο ειηθίαο ηεο, πξνζπαζνχζε 

λα κε ζηεξίμεη ζηελ πξνζπάζεηά κνπ. Πνιιέο επραξηζηίεο νθείισ θαη ζηελ αδειθή 

κνπ Βάζσ, πνπ πξφζπκα θαη αθνχξαζηα έπαηξλε ηε ζέζε κνπ ζην ζπίηη κνπ ηηο ψξεο 

πνπ έιεηπα θαη ήηαλ πάληα εθεί φηαλ ηε ρξεηαδφκνπλ. 

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην θίιν θαη ζπλάδειθν Παζραιφπνπιν 

Υξίζην πνπ επηκειήζεθε θηινινγηθά ηελ εξγαζία κνπ θαη κνπ ζπκπαξαζηάζεθε ζαλ 

πξαγκαηηθφο θίινο, ηελ πνιχ θαιή κνπ θίιε θαη ζπκθνηηήηξηα Κνπινπκπνχ 

Γέζπνηλα ζηελ νπνία ρξσζηάσ πνιιά θαη ζηεο νπνίαο ηηο πξνηξνπέο νθείισ θαη ηελ 

απφθαζε λα μεθηλήζσ ην κεηαπηπρηαθφ. Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ 

επραξηζηίεο ζηελ επφπηξηα κνπ Πιαηζίδνπ Μαξία, ε νπνία κνπ έκαζε πνιιά γηα ην 

πψο γίλεηαη κηα έξεπλα, κε ηνλ ήξεκν αιιά δπλακηθφ  θαη θαηαηνπηζηηθφ ηεο ηξφπν.  
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Περίιευε 

Ζ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε δπν απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηε 

Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ηελ Δπζπλεηδεζία. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 183 

εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζηελ 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο εκθαλίζηεθε 

ζπζρέηηζή ηεο κε ηνπο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ, ηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία 

θαη ηελ Δπζπλεηδεζία. Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη νη δπν απηνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ζε κηθξφ πνζνζηφ ηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία.  

Abstract 

The present study examines the effective Communication of teachers in relation to 

Emotional Intelligence and two of the factors of personality, Openness to Experience 

and Conscientiousness. The study involved 183 teachers of primary and secondary 

schools from the wider metro area of Thessaloniki. The results showed satisfactory 

levels in the communicative competence of teachers participating. There has also been 

correlation with the factors examined, that is Emotional Intelligence, Openness to 

Experience and Conscientiousness. Finally, it was found that these two factors can 

predict, up to a point, the effective Communication.  
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

1. Δηζαγφγή 

Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα φιεο ηηο ρψξεο θαη γηα 

ηελ Διιάδα, θαζψο κέζα απφ ην ζρνιείν ζε φιεο ηηο βαζκίδεο πξνεηνηκάδεηαη ην 

κέιινλ ηνπ ηφπνπ ζε φια ηα επίπεδα, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ. Δίλαη 

αλάγθε ινηπφλ ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν λα απνηειέζεη αληηθείκελν πξνζνρήο 

θαη κειεηψλ πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα αλαβαζκίζεη ην έξγν ηνπ θαη λα αληεπεμέιζεη 

ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο θαη ζηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο εμέιημεο θαη αιιαγψλ. 

Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή  

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, φπσο ε νξγάλσζε, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ν πιηθφο 

εμνπιηζκφο. Αλαληίξξεηα, φκσο, ν παξάγνληαο πνπ παίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν 

είλαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη επσκίδνληαη ηε κεγαιχηεξε επζχλε ηεο 

κεηάδνζεο ηεο γλψζεο θαη ησλ αμηψλ ηεο θνηλσλίαο κε ηελ άκεζε επαθή ηνπο κε 

ηνπο καζεηέο θαη έκκεζα κε ηελ επαθή κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο. Οη 

δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα λα αληεπεμέιζεη κε επηηπρία 

ζην έξγν ηνπ είλαη πνιιέο, κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο φκσο θξίλεηαη πσο είλαη ε 

απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία. 

Γπζηπρψο έρεη δηαπηζησζεί πσο ε Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη 

εμεηαζηεί επαξθψο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο επίζεο φηη ππάξρεη 

παληειήο έιιεηςε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ζεκηλαξίσλ γηα ηε βειηίσζή ηεο. 

Ζ δηαπίζησζε απηή ππήξμε ην έλαπζκα ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ε 

νπνία εμεηάδεη ην επίπεδν ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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 Απνθαζίζηεθε ε ηθαλφηεηα απηή λα εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε δπν άιιεο 

παξακέηξνπο, δπν απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηε Γεθηηθφηεηα ζηελ 

εκπεηξία θαη ηελ Δπζπλεηδεζία, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη επίζεο παξαγθσληζκέλνη ζηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί θπξίσο ζην εμσηεξηθφ θαη εμεηάδνπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο δείρλνπλ φηη 

ε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ (George 

θαη Zhou, 2001) θαη κε ηε ιεθηηθή ηνπο επθπΐα (De Young et al, 2007), εχινγα 

επνκέλσο δεκηνπξγείηαη ε πξνζδνθία φηη κπνξεί λα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία. Όζνλ αθνξά ηελ Δπζπλεηδεζία, επίζεο ππάξρεη ε 

ζθέςε φηη κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο ηα άηνκα κε πςειφ επίπεδν Δπζπλεηδεζίαο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ επίηεπμε θαη ηελ επηηπρία θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ε επηηπρία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

Δπηθνηλσλία.  Άιισζηε ε έιιεηςε εξεπλψλ πνπ λα εμεηάδνπλ ηελ Δπηθνηλσλία ζε 

ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο έρεη εληνπηζηεί εδψ θαη αξθεηά 

ρξφληα (Knapp θαη Daly, 2002) παξά ην γεγνλφο πσο έκκεζα κέζα απφ έξεπλεο έρεη 

δηαθαλεί ζπζρέηηζή ηνπο. 

ηφρνο καο είλαη λα εξεπλήζνπκε θαηά πφζν απηέο νη δπν παξάγνληεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ Δπηθνηλσλία θαη αλ 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ζε έλα δείγκα εθπαηδεπηηθψλ. 

Αλ ε ζπζρέηηζε θαη ε πξφβιεςε απνδεηρζνχλ φηη ππάξρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απηφ ζα 

ζεκαίλεη φηη ε Δπηθνηλσλία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηα νπνία φκσο δελ αιιάδνπλ (Costa θαη McCrae, 1992, 1997), άξα 

κεηψλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα βειηίσζήο ηνπο κε επηκνξθσηηθέο επεκβάζεηο. ηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε φκσο πνπ δε ζα θαλεί ζρέζε ή πνπ ηα απνηειέζκαηα δείμνπλ 
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κηθξή ζρέζε ζα ππάξρεη έλα επηπιένλ επηρείξεκα γηα ηε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο Δπηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δπν κέξε, έλα ζεσξεηηθφ πνπ πεξηέρεη βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο έλλνηεο ηεο Δπηθνηλσλίαο, ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη 

ηεο Δπζπλεηδεζίαο, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε έξεπλα θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο. Δπειπηζηνχκε πσο ε έξεπλα απηή ζα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηελ 

εθπφλεζε πεξηζζφηεξσλ εξγαζηψλ πάλσ ζην ζέκα θαη αξρή παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

2. Δπηθοηλφλία 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο Δπηθνηλσλίαο γίλεηαη θαλεξή απφ ην γεγνλφο πσο ειθχεη 

ηελ πξνζνρή, ηφζν σο αληηθείκελν έξεπλαο φζν θαη σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, 

αδηαιείπησο απφ ηελ αξραία επνρή σο ζήκεξα. Ο σθξάηεο εηζήγαγε ηε δηαιεθηηθή 

σο κέζν γηα ηελ αλεχξεζε ηεο αιήζεηαο (Πιάησλ, 429-347 BCE), νη ζνθηζηέο είραλ 

σο θχξην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ην ιφγν πνπ ζα πξνζαξκνδφηαλ ζε θάζε 

δηαθνξεηηθή πεξίζηαζε (Ηζνθξάηεο, 436-338, BCE), ν Αξηζηνηέιεο δηαίξεζε ηα κέζα 

πεηζνχο ζε 3 κέξε: ζηε ινγηθή, ην ήζνο θαη ην ζπλαίζζεκα (πάζνο) (Αξηζηνηέιεο, 

trans. 1967, ζ. 17). ηε ξσκατθή επνρή ν Κηθέξσλαο εξεπλψληαο ηελ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία ζηηο δεκφζηεο νκηιίεο έζεζε ηνπο 5 θαλφλεο, ηελ επηλφεζε, ηελ  

πξνεηνηκαζία, ηελ θαηάιιειε έθθξαζε, ηε κλήκε θαη ηε κε ιεθηηθή Δπηθνηλσλία. 

ηελ Αλαγέλλεζε απνδέζκεπζαλ ηελ Δπηθνηλσλία απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο 

(Petrus Ramus). Σελ Δπηθνηλσλία ηνπ πιήζνπο επεξέαζε ε αλάπηπμε ηεο 

ηππνγξαθίαο.  
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Απφ ηελ αξρή ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα έσο θαη ην 1940, ε Δπηθνηλσλία 

εμεηάδεηαη πνηθηινηξφπσο, απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο φπσο: ε Δπηθνηλσλία ζε 

ζρέζε κε ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο, ν ξφινο ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ θνηλσληθή δσή, ε 

θνηλσληθν-ςπρνινγηθή αλάιπζε ηεο Δπηθνηλσλίαο, ε Δπηθνηλσλία θαη ε εθπαίδεπζε 

θαη ε Δπηθνηλσλία ζε ζρέζε κε ην εκπνξηθφ θέξδνο. Μεηά ην 2
ν
 παγθφζκην πφιεκν νη 

εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε ζέκαηα φπσο: δεκφζηεο νκηιίεο, επηθνηλσληαθφ 

άγρνο, δπλακηθή νκάδσλ, πεηζψ θαη επηρεηξεκαηηθή επηθνηλσλία. Καη ζήκεξα ε 

Δπηθνηλσλία ζπλερίδεη λα είλαη αληηθείκελν έξεπλαο θαη δηαξθψο επεθηείλεηαη θαη ζε 

πεξηζζφηεξεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, φπσο καδηθή Δπηθνηλσλία, δηαπξνζσπηθή 

Δπηθνηλσλία, Δπηθνηλσλία νκάδσλ, δηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία, Δπηθνηλσλία ησλ 

θχισλ θαη άιια πνιιά. Ζ ηζηνξία καο δείρλεη πσο νη άλζξσπνη αλαγλψξηζαλ απφ 

λσξίο ηελ βαξχλνπζα ζεκαζία ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε δσή ηνπο θαη εξεχλεζαλ ην 

ξφιν ηεο θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη κε δηαθνξεηηθφ πιαίζην θάζε θνξά. 

2.1. Ο Ορηζκός ηες Δπηθοηλφλίας 

Παξά ην γεγνλφο πσο ε ιέμε Δπηθνηλσλία είλαη γλσζηή ζε φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο θαη έλαο νξηζκφο απηήο κπνξεί λα βξεζεί ζε φια ηα ιεμηθά ηεο πθειίνπ, 

ην λα δηαηππσζεί έλαο επηζηεκνληθφο νξηζκφο δελ είλαη απφ ηα πην εχθνια 

εγρεηξήκαηα. Ζ δπζθνιία ηεο δηαηχπσζεο ελφο νξηζκνχ πνπ λα είλαη απνδεθηφο απφ 

φινπο κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη απφ ηηο πάκπνιιεο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη 

ηελ πιεζψξα ησλ νξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν θαζέλαο ζθέθηεηαη 

ηελ έλλνηα ηεο Δπηθνηλσλίαο απφ ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία ηελ εμεηάδεη. Ο 

Frank Dance (1970) παξνπζίαζε ηξεηο δηαζηάζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνπο εθάζηνηε 

νξηζκνχο. Ζ πξψηε είλαη ην επίπεδν ηεο παξαηήξεζεο απφ ηνλ επηζηήκνλα (ραιαξφ 

πιαίζην, απζηεξφ πιαίζην), ε δεχηεξε ε ηεινινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο (ε 

νπνία απφ άιινπο κπνξεί λα ππάξρεη θαη απφ άιινπο φρη) θαη ε ηξίηε δηάζηαζε είλαη 
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απηή ηεο θξηηηθήο δειαδή ε δηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ ιακβάλνληαο ππφςε ή φρη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ επηηπρία ή ηελ αθξίβεηα ηεο Δπηθνηλσλίαο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ζα παξαζέζνπκε δπν νξηζκνχο. Ο 

πξψηνο  δηαηππψζεθε απφ ηνλ Steven (1950) θαη νξίδεη ηελ Δπηθνηλσλία σο ηε 

δηαθξηηή απάληεζε ελφο νξγαληζκνχ ζε έλα εξέζηζκα. Ο νξηζκφο απηφο είλαη αξθεηά 

γεληθφο ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ Dance, ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αληίδξαζε θάζε 

νξγαληζκνχ άξα θαη ελφο δψνπ, θαη επίζεο ιακβάλεη ππφςε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δπηθνηλσλίαο. 

Έλαο δεχηεξνο νξηζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο θαη 

εληάζζεηαη ζηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ ηνλίδεη πσο ε Δπηθνηλσλία δελ αλαθέξεηαη κφλν 

ζηε ιεθηηθή, ζαθή θαη ζθφπηκε κεηάδνζε κελπκάησλ αιιά ε έλλνηα ηεο 

Δπηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο κε ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη επεξεάδνπλ 

ν έλαο ηνλ άιιν. Απηφο ν νξηζκφο βαζίδεηαη πάλσ ζηελ ππφζεζε πσο φιεο νη 

ελέξγεηεο θαη ηα γεγνλφηα έρνπλ επηθνηλσληαθή ζθνπηά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

γίλνληαη αληηιεπηά απφ θάπνηνλ άλζξσπν. Δπηπιένλ νη ζπγγξαθείο ζπκπιεξψλνπλ 

πσο κηα ηέηνηνπ είδνπο αληίιεςε αιιάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έλα ππνθείκελν 

θαηέρεη θαη σο εθ ηνχηνπ αζθείηαη επηξξνή πάλσ ηνπ (Ruesch θαη Bateson, 1951, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Newman, 1960). 

Ζ δηαηχπσζε νξηζκψλ παξνπζηάδεη κείσζε θαζψο πεξλνχλ ηα ρξφληα θαη 

απμάλεηαη ε έξεπλα, δηφηη αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε δπζθνιία 

δηαηχπσζεο ελφο νξηζκνχ απνδεθηνχ απφ φινπο θαη θεξδίδεη έδαθνο ε άπνςε πσο ε 

Δπηθνηλσλία γίλεηαη δηαθνξεηηθά αληηιεπηή θαη αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε 

έξεπλαο, ελψ παξάιιεια ακθηζβεηείηαη ε αλάγθε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

δηαηχπσζεο ελφο νξηζκνχ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο 
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νπηηθήο είλαη ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ν Dance: «Πξνζπαζνχκε λα 

θάλνπκε ηελ έλλνηα ηεο Δπηθνηλσλίαο λα θάλεη πνιχ δνπιεηά γηα καο» (Dance, 1970, 

ζ. 210). 

Γηα ηελ χπαξμε Δπηθνηλσλίαο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ελφο 

πνκπνχ, ελφο δέθηε θαη ελφο κελχκαηνο. Καζψο νη δπν πξψηεο πξνυπνζέζεηο είλαη 

εχθνια αληηιεπηέο, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα παξαζέζνπκε γηα ηελ ηξίηε θάπνηεο 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθία. Σα κελχκαηα πνπ 

παξάγνπλ Δπηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη ιεθηηθά ή κε ιεθηηθά, κε ηα ηειεπηαία λα 

πεξηιακβάλνπλ ηα παξαγισζζηθά θαη ηα κελχκαηα πνπ απνβαίλνπλ απφ ηηο θηλήζεηο. 

Δπίζεο ζηα κε ιεθηηθά κελχκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κε γισζζηθά κελχκαηα 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ πνπ αθνξνχλ πνηθίινπο ηνκείο φπσο ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ δπν θχισλ, ηνλ ηξφπν θαη ηα φξηα αιιειν-επαθψλ, ηνλ ηξφπν 

θαη ηελ αλάγθε ηεο κάζεζεο θιπ. Οη κχζνη θαη ηα φλεηξα επίζεο απνηεινχλ γιψζζεο 

έκκεζεο Δπηθνηλσλίαο. (Ruesch &Bateston, 1951, ζ.5-6, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Newman, 1960).  

2.2. Γηαπροζφπηθή Δπηθοηλφλία 

Γηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία είλαη απηή πνπ ιακβάλεη ρψξα αλάκεζα ζε άηνκα 

είηε ζε δπάδεο είηε ζε κηθξέο νκάδεο. Σελ έλλνηα ηεο δηαπξνζσπηθήο Δπηθνηλσλίαο 

δελ πξέπεη λα ηε δνχκε απφ πνζνηηθή πιεπξά κφλν. Γηα λα πξνθχςεη έλαο 

νινθιεξσκέλνο νξηζκφο ηεο δηαπξνζσπηθήο Δπηθνηλσλίαο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί 

θαη ε πνηνηηθή πιεπξά απηήο. Απηφ ζεκαίλεη πσο πξνθχπηεη δηαπξνζσπηθή 

Δπηθνηλσλία φηαλ επηθνηλσλνχλ ηα άηνκα σο κνλάδεο αιιά ηαπηφρξνλα θαη φηαλ νη 

άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ γηα λα «δεκηνπξγήζνπλ γλψζε ν έλαο γηα ηνλ άιιν θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κελχκαηα-έλλνηεο πνπ ηα κνηξάδνληαη» (Wood, 1999, ζ.24). Τπφ 
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απηή ηε ζθνπηά, ε δηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία εκθαλίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία ηα ζπκκεηέρνληα πξφζσπα ζπλδηαιέγνληαη ψζηε λα γλσξίζνπλ ν έλαο ηνλ 

άιιν σο άηνκα. Γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί κηα ηέηνηνπ είδνπο Δπηθνηλσλία, δπν 

παξάγνληεο είλαη βαζηθνί: ε απηναπνθάιπςε θαη ην επηθνηλσληαθφ θιίκα. 

Απηναπνθάιπςε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Δπηθνηλσλίαο, απνθαιχπηεη ζηνηρεία γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηα νπνία δελ 

είλαη εκθαλή. Ζ απνθάιπςε πεξλά απφ δηάθνξα ζηάδηα αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο 

Δπηθνηλσλίαο (αξρηθφ, πξνρσξεκέλν) θαη ζπλήζσο ην άηνκν απνθαιχπηεη δεδνκέλα 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αξρηθά, ζηε ζπλέρεηα απφςεηο θαη γλψκεο θαη ηέινο ζπλαηζζήκαηα. 

Ζ ακνηβαηφηεηα ζηελ απηναπνθάιπςε ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ηζνξξνπία θαη ηε ζπλέρηζε ηεο Δπηθνηλσλίαο (Luft, 1969, Mathews et al., 2006).  

Δπηθνηλσληαθφ θιίκα είλαη «ε γεληθή αίζζεζε ή ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε» 

πνπ ππάξρεη «αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο» θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο (Wood, 1999, 

ζ. 245). Σν θαηά πφζν ην θιίκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ επηθνηλσληαθή πξάμε 

ζα είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ εμαξηάηαη απφ ηξεηο θπξίσο παξάγνληεο: παξαηήξεζε, 

αλαγλψξηζε θαη έγθξηζε. Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο Δπηθνηλσλίαο παξαθνινπζνχλ νη άιινη ηα ιεγφκελά ηνπο ή ηηο θηλήζεηο ηνπο, ηα 

αλαγλσξίδνπλ θαη ηα εγθξίλνπλ, ηφηε ην επηθνηλσληαθφ θιίκα γη‟ απηνχο είλαη ζεηηθφ, 

ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ή θάπνηνη απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο εθιείπεη 

ην θιίκα εθιακβάλεηαη σο αξλεηηθφ. 

 

 

2.3. ηηι Δπηθοηλφλίας 
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Καηά ηελ ελαζρφιεζε κε ηε δηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε ε αζρνιία φρη κφλν κε ην αληηθείκελν ηεο Δπηθνηλσλίαο, αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν κε ην ζηηι Δπηθνηλσλίαο ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή κηα νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο. 

Ο Norton (1974) νξίδεη ην ζηηι Δπηθνηλσλίαο σο έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην 

άηνκν αιιειεπηδξά ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά, ψζηε λα δειψζεη πψο ε θπξηνιεθηηθή 

έλλνηα ζα πξέπεη λα ιεθζεί, λα εξκελεπηεί, λα θηιηξαξηζηεί ή λα θαηαλνεζεί. Ο ίδηνο 

δηαθξίλεη ελλέα δηαζηάζεηο ζην ζηηι Δπηθνηλσλίαο: ηελ θπξηαξρηθή, ηε δξακαηηθή, ηε 

θηιφληθν, ηε θηλεηηθή, απηή πνπ θάλεη εληχπσζε, ηε ραιαξή, ηελ πξνζεθηηθή, ηελ 

αλνηθηή θαη ηε θηιηθή (Norton, 1978). 

Σα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηελ θπξηαξρηθή δηάζηαζε 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη θπξηαξρνχλ ζ‟ απηήλ, ελψ ηα άηνκα 

πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο δξακαηηθήο δηάζηαζεο ρξεζηκνπνηνχλ ππεξβνιέο, 

θαληαζηψζεηο, ηζηνξίεο, κεηαθνξέο, ξπζκφ, ηε θσλή ηνπο θαη νηηδήπνηε άιιν 

κπνξνχλ ψζηε λα ηνλίζνπλ ή λα ππνβαζκίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο Δπηθνηλσλίαο. 

Ζ θηιφληθε δηάζηαζε, ε νπνία δειψλεη εξηζηηθή δηάζεζε ηνπ 

επηθνηλσλνχληνο, φηαλ πηνζεηείηαη έρεη σο απνηέιεζκα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

Δπηθνηλσλία. Ζ χπαξμε ηεο θηλεηηθήο δηάζηαζεο θαλεξψλεη φηη ην άηνκν εθθξάδεηαη 

κέζσ θπζηθψλ, κε ιεθηηθψλ αιιά θηλεηηθψλ κέζσλ, φπσο επίκνλε νπηηθή επαθή, 

ρεηξνλνκίεο, λεχκαηα, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θιπ. 

Ζ δηάζηαζε πνπ δεκηνπξγεί εληππψζεηο είλαη απηή πνπ ιακβάλεη ρψξα φηαλ 

ην άηνκν πνπ επηθνηλσλεί θαηαθέξλεη λα ην ζπκνχληαη ιφγσ ησλ επηθνηλσληαθψλ 

εξεζηζκάησλ πνπ πξνβάιιεη θαηά ηελ επηθνηλσληαθή επαθή. Ζ δηάζηαζε ηνπ 

ραιαξνχ ζηηι Δπηθνηλσλίαο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ην αλ ην άηνκν επηδεηθλχεη ή φρη 
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άγρνο θαη έληαζε θαηά ηελ επηθνηλσληαθή πξάμε, έρεη κειεηεζεί απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. 

Ζ δηάζηαζε ηεο πξνζεθηηθήο Δπηθνηλσλίαο είλαη γλσζηή θαη σο 

ελζπλαίζζεζε ή πξνζεθηηθή αθξφαζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην άηνκν ην νπνίν 

θαηά ηελ Δπηθνηλσλία δίλεη θαζαξά ηελ εληχπσζε ζην άιιν άηνκν/α φηη 

παξαθνινπζεί ηα ιεγφκελά ηνπ. Ζ αλνηρηφηεηα σο δηάζηαζε Δπηθνηλσλίαο δείρλεη 

άηνκν νκηιεηηθφ, θνηλσληθφ, θαηαδεθηηθφ, επράξηζην, εηιηθξηλέο, ρσξίο επηθπιάμεηο, 

εμσζηξεθέο θαη πξνζηηφ. Σέινο, ε θηιηθή δηάζηαζε δειψλεη είηε απιψο φηη ην άηνκν 

δελ θξαηά ερζξηθή ζηάζε είηε φηη εθθξάδεη κεγάιε νηθεηφηεηα πξνο ην ζπλνκηιεηή 

ηνπ (Norton, 1978). Ο ρσξηζκφο απηφο ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζηηι ζε δηαζηάζεηο απφ ην 

Norton έρεη ηχρεη κεγάιεο απνδνρήο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ αξθεηνχο κειεηεηέο 

(π.ρ., Sallinen-Kuparinen, 1992).  

Μηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζηηι 

ζηελ επηθνηλσλία δίλεηαη απφ ηνλ Timothy Leary (1957). χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ 

Leary νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ ρξεζηκνπνηψληαο δπν δηαζηάζεηο: α) Κπξηαξρία-

ππνβνιή (ή αιιηψο εμνπζία-επηξξνή) θαη β) πλεξγαζία-αληίζεζε (ή αιιηψο 

εγγχηεηα).  Σν ζρήκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη Den Brok et al., (2002) γηα λα 

παξαζηήζνπλ ην κνληέιν ηνπ Leary παξνπζηάδεη ηηο πνηθίιεο ζέζεηο πνπ κπνξεί λα 

πάξεη ην άηνκν πνπ επηθνηλσλεί ζην ζπλερέο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα δπν αληηζεηηθά 

δεχγε ησλ δηαζηάζεσλ (ρήκα 1). Γηα παξάδεηγκα εάλ έλα άηνκν απφ ζέζε ηζρχνο 

δίλεη νδεγίεο ή εμεγεί κηα δηαδηθαζία ζην άηνκν κε ην νπνίν επηθνηλσλεί πηνζεηεί ηελ 

θπξηαξρηθή Δπηθνηλσλία, δηφηη έρεη ηνλ έιεγρν ηεο αιιειεπίδξαζεο. Αλ νη 

επεμεγήζεηο γίλνληαη κε επγεληθφ, ππνκνλεηηθφ θαη άλεην ηξφπν ηφηε έρνπκε θαη 

ζπλεξγαηηθή Δπηθνηλσλία θαη κε βάζε ην ρήκα 1 ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί ζηε 

ζέζε Α. 
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   ρήκα 1:Σν κνληέιν δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσληαθήο ζπκπεξηθνξάο (Den 

Brok et al., 2002) 

  ηε ζπλέρεηα νη Webbels, Creton θαη Hooymayers (1985, 1987), κεηέθεξαλ 

ην παξαπάλσ κνληέιν ζηελ Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρσξίδνληαο ηηο ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο ζε νθηψ ππνθαηεγνξίεο, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2 πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

γηα λα παξαζηήζνπλ ην θαηλνχξην κνληέιν. 
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ρήκα 2:Σν κνληέιν δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσληαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Den Brok et al., 2002). 

 Οη ππνθαηεγνξίεο νλνκάδνληαη Κ , Κ θιπ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζην 

ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα νη ππνθαηεγνξίεο Κ θαη Κ ππνδεηθλχνπλ 

θαη ηα δπν ηελ χπαξμε θπξηαξρίαο θαη ζπλεξγαζίαο. ην Κ φκσο ε θπξηαξρία 

ππεξηζρχεη ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη 

νξγαλψλνληαο νκάδεο, θάλνληαο αλαζέζεηο θιπ. ηελ ππνθαηεγνξία Κ ππεξηζρχεη ε 

ζπλεξγαζία θαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ αλήθεη ζε απηή ηελ ππνθαηεγνξία ελεξγεί πην 

θηιηθά θαη δηαθξηηηθά θαη βνεζά πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο. Οη ππνθαηεγνξίεο πνπ 

βξίζθνληαη απέλαληη ζην ζρήκα δειψλνπλ θαη εληειψο αληίζεηε ζπκπεξηθνξά. 

2.4. Θεφρίες Δπηθοηλφλίας 

Αθφηνπ κεηά ην 2
ν
 παγθφζκην πφιεκν ε Δπηθνηλσλία απνηέιεζε αληηθείκελν 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη έξεπλαο, φινη ζρεδφλ νη επηζηεκνληθνί ηνκείο ηε κειέηεζαλ ζε 

ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπο (ε επηθνηλσλία κέζα απφ ηελ ινγνηερλία, ηα 
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καζεκαηηθά, ηελ θνηλσληνινγία, ηελ πνιηηηθή, θιπ). ηε ζπλέρεηα, ε ίδηα ε 

Δπηθνηλσλία απφ κφλε ηεο απνηέιεζε αληηθείκελν έξεπλαο θαη κειέηεο, φπνπ νη 

εξεπλεηέο εζηηάδνληαη ζηελ Δπηθνηλσλία σο ην θέληξν ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. Οη 

επηζηήκνλεο ηνπ ρψξνπ βιέπνπλ ηελ Δπηθνηλσλία σο ην ζηνηρείν νξγάλσζεο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο. Έηζη ζηαδηαθά ζρεκαηίζηεθαλ ζεσξεηηθά κνληέια πνπ δε 

βαζίζηεθαλ ζηηο άιιεο επηζηήκεο αιιά ζηελ ελαζρφιεζε κε ην ίδην ην αληηθείκελν 

ηεο Δπηθνηλσλίαο. (Littlejonh & Foss, 2011). 

Ο ηνκέαο ηεο Δπηθνηλσλίαο δελ αληηκεησπίζηεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φια ηα 

κέξε ηνπ θφζκνπ. Αξρηθά ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν ην ζέκα αληηκεησπίζηεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο πνζνηηθέο κεζφδνπο, ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο 

θνηλσληθήο επηζηήκεο. Σνπο ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν ε κέηξεζε ηεο Δπηθνηλσλίαο γηα 

ηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζε άιια αληηθείκελα επηζηεκνληθήο έξεπλαο. ηελ Δπξψπε, νη 

επηζηήκνλεο επεξεαζκέλνη απφ ηε καξμηζηηθή πξννπηηθή αληηκεηψπηζαλ ηνλ ηνκέα 

πεξηζζφηεξν κε θξηηηθέο/πνιηηηζηηθέο κεζφδνπο. Γηεξεχλεζαλ ηηο αηηίεο ηεο χπαξμεο 

ή κε επηηπρεκέλεο Δπηθνηλσλίαο θαη ε ίδηα ε Δπηθνηλσλία κπήθε ζην ζηφραζηξν ηεο 

έξεπλαο. ηαδηαθά επήιζε επηξξνή αλάκεζα ζηηο δπν επείξνπο θαη θπξίσο ε Β. 

Ακεξηθή άξρηζε λα επεξεάδεηαη απφ ηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε ζην ζέκα. 

Βαζηθέο δηαθνξέο εκθαλίδνληαη επίζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο 

αλάκεζα ζηελ Αλαηνιή θαη ηε Γχζε. ηνλ αλαηνιηθφ θφζκν αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα 

ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη ζαλ εληαίν ελψ ζην δπηηθφ εξεπλάηαη πνιιέο θνξέο ηκεκαηηθά 

ρσξίο λα εληάζζνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηελ Δπηθνηλσλία σο νιφηεηα. Δπίζεο, ζηε 

Γχζε επηθξαηεί πεξηζζφηεξν ν αηνκηθηζκφο ζηελ έξεπλα. ηελ Αλαηνιή ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δπηθνηλσλίαο αληηκεησπίδνληαη γεληθά σο απξνγξακκάηηζηα θαη 

σο θπζηθά επαθφινπζα ησλ γεγνλφησλ. Ζ δπηηθή αληηκεηψπηζε βαζίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηε γλσζηηθή ζθνπηά ελψ ε αλαηνιηθή ηνλίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 
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πλεπκαηηθή δηάζηαζε σο απνηειέζκαηα ηεο Δπηθνηλσλίαο. Ζ φιε αληηκεηψπηζε ηεο 

γιψζζαο, ησλ ζπκβφισλ ηεο θαη ηεο νκηιίαο ζηελ Αλαηνιή είλαη πην ππνβαζκηζκέλε 

θαη ζθεπηηθηζηηθή απ‟ φηη ζηε Γχζε. ην δπηηθφ θφζκν επηθξαηεί ν νξζνινγηθφο 

ηξφπνο ζθέςεο ελψ ζηελ αλαηνιηθή ζθέςε ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε επεηδή ζηε 

θηινζνθία ηεο έρεη κεγαιχηεξε αμία ε δηαηζζεηηθή γλψζε πνπ πεγάδεη απφ ηελ 

εκπεηξία. Οη παξαπάλσ δηαθνξέο νδήγεζαλ αξθεηνχο εξεπλεηέο λα δηαθνξνπνηνχλ 

ηηο ζεσξίεο αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζην νπνίν αλαθέξνληαη (Asante, 

1999. Miike, 2003), ελψ άιινπο λα επηθεληξσζνχλ ζηα θνηλά ζεκεία ησλ δπηηθψλ θαη 

αλαηνιηθψλ κειεηεηψλ (Littlejonh & Foss, 2011).  

O Craig (1999) δεκηνχξγεζε έλα κεηα-κνληέιν επηθνηλσλίαο, ην νπνίν 

ηαμηλνκεί ηηο ζεσξίεο επηθνηλσλίαο κε νιηζηηθφ ηξφπν. ην κνληέιν απηφ, ην 

αληηθείκελν ηεο επηθνηλσλίαο αληηκεησπίδεηαη απφ επηά δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο: ηελ 

ξεηνξηθή, ηε ζεκεηνινγηθή, ηελ θαηλνκελνινγηθή, ηελ θνηλσληθν-ςπρνινγηθή, ηελ 

θπβεξλεηηθή, ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή θαη ηελ θξηηηθή. 

εκεηοιογηθή προζέγγηζε: εκεηνινγία είλαη ε κειέηε ησλ ζεκείσλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ θνηλσληθή δσή, απφ ηα πην απιά έσο ηα πην ζχλζεηα. Ζ γιψζζα 

θαηέρεη ηελ πην θεληξηθή ζέζε ζηε κειέηε θαζψο απνηειεί ην πιεξέζηεξν ζεκεησηηθφ 

ζχζηεκα. Δμεηάδνληαο ινηπφλ πψο ηα ζεκεία θζάλνπλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ηδέεο, 

αληηθείκελα, ζπλαηζζήκαηα, ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο έμσ απφ ηελ ππφζηαζή ηνπο 

δίλεηαη κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη απηφ 

εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο. ηε ζεκεηνινγηθή πξνζέγγηζε ε 

παξνπζίαζε θαη κεηαθνξά ηνπ κελχκαηνο απφ ηνλ πνκπφ ζην δέθηε κπνξεί λα ιάβεη 

ρψξα κφλν κέζα απφ ηε ρξήζε ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο ζεκείσλ (Craig, 1999).  
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Οη ζεσξίεο ηεο κε ιεθηηθήο Δπηθνηλσλίαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ζεκεηνινγηθή 

πξνζέγγηζε, αληηκεησπίδνπλ ηελ Δπηθνηλσλία σο έλα ζχλνιν πνπ απνηειείηαη απφ 

πνιιά κέξε, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά. Δζηηάδνπλ ζηα κε 

ιεθηηθά κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη κέζα απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηηο 

θηλήζεηο, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο θιπ. Σα κελχκαηα απηά είλαη ιηγφηεξν δηαθξηηά απφ ηα 

ιεθηηθά αιιά είλαη θαηαλνεηά απφ φινπο, αλεμαξηήησο ηεο γιψζζαο πνπ κηινχλ ηα 

άηνκα, θαη επίζεο κέζσ ησλ κε ιεθηηθψλ κελπκάησλ κπνξνχλ λα ζηέιλνληαη 

ηαπηνρξφλσο πνιιαπιέο πιεξνθνξίεο.   (Littlejonh & Foss, 2011). 

Φαηλοκελοιογηθή προζέγγηζε: Ζ θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε ιακβάλεη σο 

δεδνκέλν φηη νη άλζξσπνη εξκελεχνπλ ηα ζπκβαίλνληα γχξσ ηνπο θαη 

αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν κε βάζε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. Ζ επηθνηλσλία 

θάησ απφ απηή ηελ πξνζέγγηζε ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία απφθηεζεο εκπεηξηψλ, θαζψο 

επηθνηλσλψληαο αληηιακβάλεηαη θαλείο ηνλ θφζκν, νη ιέμεηο νδεγνχλ ζε ζθέςεηο θη 

απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ κελχκαηα. Μέζσ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, 

δειαδή, ελψλεηαη ε εκπεηξία κε ηε γιψζζα θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε.  

Ζ ζεσξία ηεο απνζηαζηνπνηήζεσο, πνπ αλήθεη ζην ρψξν ηεο 

θαηλνκελνινγηθήο πξνζέγγηζεο, δίλεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην γξαπηφ ιφγν, επεηδή 

ν πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη εθήκεξνο ελψ ν γξαπηφο κφληκνο, θαη ππνζηεξίδεη φηη 

απηφο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ιφγνο θαηαγξάθεηαη, αλεμαξηεηνπνηείηαη απφ ηνλ 

νκηιεηή θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ εηπψζεθε θαη έρεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεη 

κήλπκα πνπ ν εθάζηνηε αλαγλψζηεο αλαιακβάλεη λα ην εξκελεχζεη (Littlejonh & 

Foss, 2011). 

Κσβερλεηηθή προζέγγηζε: ηελ θπβεξλεηηθή πξνζέγγηζε ηα ζπκβαίλνληα 

παξνπζηάδνληαη σο απνηέιεζκα ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο αιιειεπηδξάζεσλ 
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δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαη ζηνηρείσλ. Ζ θπβεξλεηηθή πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη ηελ 

επηθνηλσλία σο έλα ζχζηεκα απφ παξάγνληεο πνπ αιιεινεπεξεάδνληαη, 

δηακνξθψλνπλ θαη ειέγρνπλ ην ζχζηεκα ζπλνιηθά θαη επηθέξνπλ ηελ ηζνξξνπία θαη 

ηελ αιιαγή. Ζ θπβεξλεηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη φια ηα ζπζηήκαηα ζθέθηνληαη θαη 

αληηδξνχλ φπσο θαη νη δψληεο νξγαληζκνί βάδνληαο έηζη ζε δνθηκαζία παγησκέλεο 

αληηιήςεηο (Craeg, 1999).  

ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο βξίζθεηαη ε ζεσξία πιεξνθνξίαο-

νινθιήξσζεο ε νπνία εζηηάδεη πάλσ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπιιέγνληαη θαη 

νξγαλψλνληαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα άηνκα, ηα αληηθείκελα, ηηο θαηαζηάζεηο 

θαη πψο κε βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο δηακνξθψλνληαη νη ζηάζεηο- πξνδηαζέζεηο 

ηνπ αηφκνπ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο απέλαληη ζην αληηθείκελν Δπηθνηλσλίαο. Οη ζηάζεηο 

είλαη ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία απνηέιεζκα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ  ζρεηηθέο κε 

άηνκα, αληηθείκελα, θαηαζηάζεηο ή ηελ εκπεηξία (Littlejonh & Foss, 2011). 

Κοηλφληθο-υστοιογηθή προζέγγηζε: ηελ πξνζέγγηζε απηή ην άηνκν 

αληηκεησπίδεηαη σο θνηλσληθφ νλ. Οη δηάθνξεο ζεσξίεο ηνπ ρψξνπ απηνχ εζηηάδνπλ 

ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, ηηο ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο, ηηο αηνκηθέο 

επηδξάζεηο, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ αληίιεςε θαη ηε γλψζε. Ζ θνηλσληθν-

ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε επηδεηεί ηελ απνηειεζκαηηθή ρεηξαγψγεζε ησλ αηηηψλ γηα λα 

παξάγεη αληηθεηκεληθά, νξηζκέλα θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα (Craeg, 1999). 

 Ζ θνηλσληθν-ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε είρε κεγάιε απήρεζε ζηηο ζεσξίεο 

Δπηθνηλσλίαο. Ζ ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εκπίπηεη ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε. 

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ν ηξφπνο πνπ επηθνηλσλεί ην άηνκν εμαξηάηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη θαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ 

επηθνηλσληαθή πξάμε. ην ρψξν ηεο ίδηαο πξνζέγγηζεο αλήθνπλ θαη νη ζεσξίεο 
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λφεζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο εμεηάδνπλ ην πψο ην άηνκν 

ζθέθηεηαη, νξγαλψλεη θαη απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη θαη πψο νη 

γλσζηηθέο δηεξγαζίεο νδεγνχλ ην άηνκν ζηε δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξάο. Γίλνπλ 

έκθαζε ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ λνπ θαη ηδηαίηεξα ζηα ππνζπζηήκαηα ηνπ κπαινχ πνπ 

ειέγρνπλ ηελ πξνζνρή, ηελ αληίιεςε, ηελ θαηαλφεζε, ηε κλήκε θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο επηθνηλσληαθήο ζπκπεξηθνξάο (Littlejonh & Foss, 2011). 

Κοηλφληθο-ποιηηηζηηθή προζέγγηζε: Με ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε 

ε ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ παξνπζηάδεηαη σο απνηέιεζκα έληαμήο ηνπ ζε κηα θνηλσληθή 

νκάδα, θαζνξίδεη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ην ξφιν ηνπ απέλαληη 

ζηνπο άιινπο θαη ηε ζρέζε ηνπ κ‟ απηνχο. Όζνλ αθνξά ηηο ζεσξίεο επηθνηλσλίαο πνπ 

εκπίπηνπλ ζ‟ απηφ ην ρψξν, απηέο αζρνινχληαη θπξίσο «κε ηνλ ηξφπν πνπ νη 

αληηιήςεηο, ηα λνήκαηα, νη λφξκεο, νη ξφινη θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγνχλ 

αιιειεπηδξαζηηθά ζηελ Δπηθνηλσλία» (Littlejonh & Foss, 2011).  

Ζ επηθνηλσληαθή ζεσξία ηεο ηαπηφηεηαο πνπ έρεη δηαηππσζεί απφ ην Hecht 

(Hecht, 2009) θαη αλήθεη ζην ρψξν ηεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο, 

ππνζηεξίδεη φηη ε ηαπηφηεηα είλαη ην ζεκείν έλσζεο ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία θαη 

φηη ε Δπηθνηλσλία είλαη ν ζχλδεζκνο πνπ επηηξέπεη απηή ηε ζχδεπμε. Ζ ηαπηφηεηα 

ηνπ θαζελφο νξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηαπηφρξνλα 

εκθαλίδεηαη κέζα απφ ζχκβνια, φπσο ην ληχζηκν, απφ ιέμεηο, φπσο 

επαλαιακβαλφκελεο εθθξάζεηο ή ιέμεηο, θαη απφ ην λφεκα πνπ απνδίδνπλ ην ίδην ην 

άηνκν αιιά θαη νη άιινη ζε απηά. χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ε 

Δπηθνηλσλία είλαη ην κέζν ην νπνίν δηακνξθψλεη ηελ ηαπηφηεηα αιιά θαη απηφ πνπ 

ηελ αιιάδεη (Hecht, 2009). 
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Κρηηηθή προζέγγηζε: ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε θαηαηάζζνληαη πνιιέο ζεσξίεο 

ηεο Δπηθνηλσλίαο νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηελ έξεπλα ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο ηεο 

δχλακεο, ηεο θαηαπίεζεο θαη ησλ πξνλνκίσλ σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ ηξφπσλ 

Δπηθνηλσλίαο κέζα ζηελ θνηλσλία. Γηα ηελ πξνζέγγηζε απηή ην βαζηθφ ζέκα ηεο 

Δπηθνηλσλίαο είλαη νη πιηθέο θαη νη ηδενινγηθέο δπλάκεηο νη νπνίεο παξεκβαίλνπλ θαη 

εκπνδίδνπλ ή δηαζηξεβιψλνπλ ηα κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη θαηά ηελ 

επηθνηλσληαθή πξάμε (Craeg, 1999). 

 Ζ ζεσξία ηεο νπηηθήο γσλίαο, εζηηάδεη ζην πσο νη πεξηζηάζεηο ηεο δσήο ελφο 

αηφκνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν απηφ αληηιακβάλεηαη θαη ρηίδεη ηνλ 

θφζκν ηνπ. Ο θάζε άλζξσπνο ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία δηαζέηεη πνιιέο 

ηαπηφηεηεο (π.ρ., γπλαίθα, εξγαδφκελε, κεηέξα, ιεπθή, θιπ) νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ 

κηα νπηηθή γσλία πνπ είλαη κνλαδηθή. ηελ επηθνηλσλία επνκέλσο ππάξρνπλ πνιιέο 

παξαιιαγέο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο πνπ θέξλνπλ νη 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο πνπ επηθνηλσλνχλ (Littlejonh & Foss, 2011). 

Ρεηορηθή προζέγγηζε: Ζ ξεηνξηθή θαηά ην μεθίλεκά ηεο απφ αξραηνηάησλ 

ρξφλσλ αζρνιήζεθε κε ηελ πεηζψ θαη ηε δεκηνπξγία ιφγσλ θαη επηρεηξεκάησλ, αιιά 

απνηέιεζε θαη κέζν δηάδνζεο ησλ ηδεψλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε ξεηνξηθή 

αζρνιείηαη κε ην θάζε κέζν κε ην νπνίν ν άλζξσπνο επεξεάδεη ηνπο αλζξψπνπο γχξσ 

ηνπ θαη  δηακνξθψλεη ηνλ θφζκν ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ζχκβνια (Littlejonh & Foss, 

2011). Ζ ζεσξία ηεο αιήζεηαο θαη ηεο ξεηνξηθήο δηαηππψζεθε απφ ηνλ Weaver 

(1953). χκθσλα κε ην Weaver o άλζξσπνο απνηειείηαη απφ ην ζψκα, ην κπαιφ θαη 

ηελ ςπρή, ε νπνία είλαη κηα ζπλνιηθή δχλακε πνπ ειέγρεη ην ζψκα θαη ην κπαιφ θαη 

ηα θαζνδεγεί είηε πξνο ην θαιφ είηε πξνο ην θαθφ. Δπνκέλσο θαηά ηελ επηθνηλσλία 

ηνπ ην άηνκν έρεη ηελ επηινγή θαη ζηφρνο είλαη λα επηιεγεί ε ειεπζεξία θαη ε αιήζεηα 

θαη φρη ην άιιν άθξν ηεο αλεζηθφηεηαο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν επηθνηλσλεί 



24 
 

θαη αληαιιάζζεη ηδέεο αληαλαθιά ηελ πνηφηεηα ηνπ αηφκνπ ζηε δσή. Έηζη θαηαιήγεη 

πσο ε ξεηνξηθή είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν πνπ επηθνηλσλεί γίλεηαη γλσζηφ 

θαη απνδεθηφ (Weaver, φπσο αλαθέξεηαη ζην Littlejonh & Foss, 2011). Αξθεηέο είλαη 

νη ελζηάζεηο πνπ πξνθαιεί ε ζεψξεζε ηεο Δπηθνηλσλίαο κέζα απφ ην πξίζκα ηεο 

ξεηνξηθήο πξνζέγγηζεο θαζψο ζεσξείηαη πσο δίλεηαη κεγαιχηεξε αμία ζηηο απιέο 

ιέμεηο παξά ζηηο πξάμεηο, ζηελ πεηζηηθή κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο παξά ζηελ αιήζεηα 

θαη ζεσξείηαη φηη ζηηο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο ε θνηλσλία ρξεηάδεηαη ηε ζπιινγηθή 

δηαβνχιεπζε παξά ηελ αηνκηθή θξίζε πνπ δηνρεηεχεηαη εχζηνρα ζην θνηλφ (Craig, 

1999)  

2.5. Φστοκεηρηθά εργαιεία 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο Eπηθνηλσλίαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξα 

εξγαιεία. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά εμεηδηθεχνληαη ζηε κέηξεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ Δπηθνηλσλία φπσο ηα θίλεηξα, νη απνηξεπηηθνί γηα 

ηελ επηηπρή επηθνηλσληαθή πξάμε παξάγνληεο θ.ά. Μεξηθά έρνπλ εζηηάζεη ζηε 

κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο Δπηθνηλσλίαο ηνπ αηφκνπ. 

 Οη Rubin θαη Martin (1994) δεκηνχξγεζαλ ην ICCS (Interpersonal 

Communication Competence Scale) ην νπνίν είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην 

απηναλαθνξψλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη εμεηάδεη 10 δηαζηάζεηο: ηελ απηναπνθάιπςε, 

ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ έιιεηςε άγρνπο ζηελ θνηλσληθή επαθή, ηελ απηνπεπνίζεζε, 

ηε δηαρείξηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηελ εθθξαζηηθφηεηα, ηελ ακεζφηεηα, ηνλ έιεγρν 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε ζηήξημε θαη ηνλ αιινθεληξηζκφ. Τπάξρνπλ δπν εθδνρέο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ε κηα απνηειείηαη απφ 30 δηαηππψζεηο θαη είλαη ε αλαιπηηθή 

εθδνρή, ελψ ε άιιε είλαη ζχληνκε θαη απνηειείηαη απφ 10 δηαηππψζεηο, κηα γηα θάζε 

δηάζηαζε.  
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Έλα άιιν εξσηεκαηνιφγην πνπ κεηξά ηελ ηθαλνπνίεζε ζηελ Eπηθνηλσλία 

είλαη ην com-sat πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Hecht (1978). Απνηειείηαη απφ 28 

εξσηήζεηο, είλαη κνλνδηάζηαην θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ κεγάιν 

βαζκφ αμηνπηζηίαο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ην άηνκν κε ην νπνίν δηεμάγεηαη ε 

επηθνηλσληαθή πξάμε είλαη θίινο, γλσζηφο ή άγλσζηνο. 

Ο Bienvenu (1971) δεκηνχξγεζε ην ICI (Interpersonal Communication 

Inventory), ην νπνίν πξνηείλεηαη σο εξγαιείν γηα ρξήζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο, ηεο δηδαζθαιίαο θαη γεληθά ζηελ έξεπλα. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

βαζίζηεθε ζε πξνεγνχκελα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο Eπηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά, ζε νκάδεο ζεξαπείαο 

θαη ηελ ελδν-εηαηξηθή επηθνηλσλία. Σν ICI ζηνρεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ, πξνηχπσλ, ζηηι θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζ‟ απηά. Αξρηθψο ην εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε 54 δηαηππψζεηο απφ ηηο νπνίεο 

αθαηξέζεθαλ απφ ηελ πξψηε έξεπλα νη 4, ελψ ην 1976 αθαηξέζεθαλ θαη άιιεο 10 

ψζηε λα θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή κνξθή ησλ 40 δηαηππψζεσλ. 

2.6. Δρεσλεηηθά δεδοκέλα γηα ηελ Δπηθοηλφλία ηφλ εθπαηδεσηηθώλ 

Ζ δηαπξνζσπηθή Eπηθνηλσλία έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο επξέσο, 

θαζψο θαιχπηεη θάζε ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαη επεξεάδεη θάζε πηπρή 

ηεο δσήο ηνπ. Έηζη ζα βξνχκε έξεπλεο ζην ρψξν ηεο ηαηξηθήο, πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ απνηειεζκαηηθή Eπηθνηλσλία αζζελνχο θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, πνιιέο πνπ 

εξεπλνχλ ηνλ ηξφπν πνπ επηδξνχλ ζηελ Δπηθνηλσλία ηα ζχγρξνλα κέζα επηθνηλσλίαο, 

φπσο ηειέθσλν, ππνινγηζηήο θιπ, άιιεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν ηεο 

ςπρνινγίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπκβνχινπ θαη ζπκβνπιεπφκελνπ. Φπζηθφ φκσο 

είλαη ε έξεπλα λα έρεη εθηαζεί πνιχ θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αθνχ αθνξά ην 
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δηάζηεκα δηακφξθσζεο ηεο λέαο γεληάο θάζε επνρήο θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ην κέιινλ 

θάζε θνηλσλίαο. Δπνκέλσο ε έξεπλα έρεη επηθεληξσζεί θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο 

ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

Δπηθνηλσλίαο κέζα ζηα ζρνιεία. 

Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ππνρξεψλεη ην άηνκν πνπ ζα ην 

αθνινπζήζεη ζε κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο Δπηθνηλσλίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

πεξλνχλ ηνλ πεξηζζφηεξν απφ ην ρξφλν εξγαζίαο ηνπο κηιψληαο θαη επηθνηλσλψληαο 

κε ηελ ηάμε, κεηαδίδνληαο γλψζεηο, κηιψληαο θαη αθνχγνληαο ηνπο καζεηέο, 

επηθνηλσλψληαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο θαη απφςεηο κε 

ηνπο γνλείο, ζπλελλννχκελνη κε ηνπο δηεπζπληέο γηα ηε ζηάζε πνπ ζα πηνζεηήζνπλ 

θαη ηε γξακκή πιεχζεο πνπ ζα θξαηήζνπλ σο ζρνιηθή κνλάδα, ρσξίο λα 

ππνινγίζνπκε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επαθέο θαη ην ρξφλν Δπηθνηλσλίαο έμσ απφ ην 

ζρνιηθφ ρψξν.  Δπφκελν είλαη λα έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα ζηε ζχγρξνλε έξεπλα. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξεπλψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έγηλε απφ 

ηνλ Borich (1977) ζέιεη ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα λα εζηηάδεη ζε ηξία επίπεδα: α) ην 

πξν-επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, πνπ εμεηάδεη θπξίσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, β) ην δηαδηθαζηηθφ, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ 

έξεπλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ηάμε θαη γ) ην επίπεδν ησλ 

απνηειεζκάησλ, πνπ κεηξά θαη αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

κεηξψληαο ηα απνηειέζκαηα απηήο ζηνπο καζεηέο. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρνπλ 

εζηηάζεη ζην δεχηεξν θαη ην ηξίην επίπεδν. 

Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ ηθαλφηεηα Δπηθνηλσλίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηηπρή δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε. Δξεχλεζαλ 
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ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο (φπσο ην λα κηινχλ κε θαζαξή θσλή, ζπλνπηηθά, λα 

αθνχλ νπζηαζηηθά, λα δείρλνπλ ελζπλαίζζεζε θ.ά.), ραξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην θαηά πφζν ηα δπν απηά ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. 

Με ηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία ησλ  εθπαηδεπηηθψλ θαη πψο απηή 

επεξεάδεηαη απφ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αζρνιήζεθαλ θαη παιαηφηεξεο 

έξεπλεο φπσο απηή ησλ Daly et al (1979). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππέδεημαλ 

ελλέα δηαζηάζεηο ηεο ηθαλφηεηαο Eπηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

επηηπρία ζηε δηδαζθαιία: ε θνηλσληθή επηθνηλσλία, ε δεμηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηα εθάζηνηε δεδνκέλα, ε ζαθήλεηα, ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, ε 

επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο, ε επηθνηλσλία κε βάζε πξναπνθαζηζκέλνπο ζηφρνπο 

θαη ε επηθνηλσλία κε νκάδεο δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ. 

 Οη Powers θαη Lowry (1980) ζπλέδεζαλ ηελ επηηπρή δηδαζθαιία κε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα δίλεη ζηνπο καζεηέο ηνπ κελχκαηα κε αθξίβεηα. Ο 

Daniel (1983) πξνζπαζψληαο λα ζπλδέζεη ηελ απνηειεζκαηηθή Eπηθνηλσλία θαη ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ ηάμε κε ηηο ηθαλφηεηεο ζηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ βξήθε ηξεηο παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ απνηειεζκαηηθά: ε χπαξμε ζηαζεξψλ 

νξγαλσηηθψλ δνκψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ε εθπαηδεπηηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη 

ε δηαπξνζσπηθή επειημία. 

Οη Rubin θαη Feesel (1986), ζηελ έξεπλά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα 

Eπηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππέζεζαλ πσο ε απνηειεζκαηηθή Eπηθνηλσλία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηελ ηάμε εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο: ηα θίλεηξα, ηηο 

γλψζεηο (πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπο καζεηέο, ην 

πεξηβάιινλ ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ ηάμε) θαη ηηο δεμηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 
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έξεπλαο έδεημαλ πσο νπζηαζηηθά ππάξρεη ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ απνηειεζκαηηθή 

Eπηθνηλσλία θαη ηηο δεμηφηεηεο Eπηθνηλσλίαο, ειάρηζηε επηξξνή ζηελ απνηειεζκαηηθή 

Eπηθνηλσλία απφ ηηο γλψζεηο, ελψ δελ δηαπηζηψζεθε θακία επηξξνή απφ ηα θίλεηξα. 

Πνιινί εξεπλεηέο επίζεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ επίδξαζε ηνπ ζηηι 

Eπηθνηλσλίαο ζηελ επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο. Ο Norton (1977) βξήθε φηη πέληε ζηηι 

Eπηθνηλσλίαο (ηo πξνζεθηηθφ, απηφ πνπ θάλεη εληχπσζε, ην κε θπξίαξρν, ην αθξηβέο 

θαη απηφ ηεο επηθνηλσληαθήο εηθφλαο) εμεγνχλ ην 50% ηεο απνηειεζκαηηθήο 

Eπηθνηλσλίαο ζηελ ηάμε. Οη Nussbaum θαη Scott (1979, 1980) βξήθαλ ζεκαληηθή 

επηξξνή ησλ ζηηι Eπηθνηλσλίαο ζηελ κάζεζε ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη ζεκαληηθή 

επηξξνή ζην απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο, ζρεηηδφκελε κε ηελ απηναπνθάιπςε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ελψ νη Andersen, Norton θαη Nussbaum (1981) θάλνληαο αλάινγε 

έξεπλα ζπκπιήξσζαλ θαη ηε ζεκαληηθή επηξξνή ηεο κε ιεθηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο. 

ηελ ηειεπηαία απηή έξεπλα θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζηηι 

Eπηθνηλσλίαο αλνηρηφ, δξακαηηθφ, απηφ πνπ δεκηνπξγεί εληχπσζε, ραιαξφ θαη θηιηθφ 

έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο ηε κάζεζε κέζα ζηελ ηάμε. Σέινο νη 

Wubbels, Brekelmans θαη Hooymayers (1991) βξήθαλ πσο ην ζηηι Eπηθνηλσλίαο ησλ 

θαζεγεηψλ Φπζηθήο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ εμεγεί ηελ θαηαλφεζε ή 

φρη ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο. 

ε φια ηα παξαπάλσ νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη σο ηα άηνκα πνπ 

παίξλνπλ ζπλεηδεηέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα πηνζεηήζνπλ 

ζηελ ηάμε. Οη Popkewitzand θαη Wehlage (1977) ζπκπιεξψλνπλ πσο φρη κφλν ε 

ζπκπεξηθνξά ζηελ αίζνπζα αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα απηψλ πνπ παίξλνπλ κέξνο 

ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Έηζη ζπλαληάκε έξεπλεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ Eπηθνηλσλία, πνπ εξεπλνχλ 

πψο βιέπνπλ νη ίδηνη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο παξάγνληεο Eπηθνηλσλίαο, αλ 
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αληηκεησπίδνπλ ηελ Eπηθνηλσλία ηνπο σο θαζήθνλ θαη πψο αληηκεησπίδνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο επηθνηλσληαθήο ηνπο πξάμεο. Μηα έξεπλα πνπ αθνινπζεί ην παξαπάλσ 

ζθεπηηθφ θαηαιήγεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί αιιάδνπλ, αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο εκπεηξία θαη ην ρξφλν, ηελ εζηίαζή ηνπο απφ ηνλ εαπηφ ηνπο σο παξάγνληα ηεο 

Eπηθνηλσλίαο, ζηελ Eπηθνηλσλία σο θαζήθνλ, θαζψο θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο 

Eπηθνηλσλίαο (Book θαη Eisenberg, 1979). 

Οη Yusof θαη Halim (2014) κειέηεζαλ ηα επηθνηλσληαθά ζηηι ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο πξνζέγγηζε κέζα ζηελ ηάμε. Γηαπίζησζαλ 

πσο νη εθπαηδεπηηθνί επηθνηλσλνχλ κε ηνπο καζεηέο θαζψο ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο, 

ηνπο θαηεπζχλνπλ θαη ηνπο δίλνπλ νδεγίεο, ελψ ε επηθνηλσληαθή πξάμε είλαη 

ζεκαληηθφηεξε φηαλ ηνπο εμεγνχλ, ηνπο ζέηνπλ εξσηήζεηο θαη πξνζπαζνχλ λα 

εθκαηεχζνπλ απφ απηνχο απαληήζεηο. εκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη θαη ε κε ιεθηηθή 

Eπηθνηλσλία ηεο νπηηθήο επαθήο κέζα απφ ηελ νπνία ζπλήζσο επηηπγράλεηαη ε 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ θαη ε ελζάξξπλζε πξνο απηνχο. εκαληηθή απνδεηθλχεηαη θαη 

ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ φπσο έλα ρακφγειν αλαγλψξηζεο ή επηβεβαίσζεο. Ζ Pop 

(2014) παξνπζηάδεη θαη δείρλεη κεηά απφ ηελ έξεπλά ηεο πσο νη ζσκαηηθέο-αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνηηεηξηψλ κε ηελ παξάιιειε παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ησλ 

δαζθάισλ ηνπο βειηηψλνπλ ηελ Eπηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο θαη απμάλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

θνηηεηξηψλ γηα ηα αληηθείκελα δηδαζθαιίαο. 

Οη Zlatic et al., (2014) εξεπλνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ελφο 

πξνγξάκκαηνο επηθνηλσληαθήο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ. Ζ έξεπλά ηνπο δηήξθεζε 

5 ρξφληα θαη εθαξκφζηεθε θαη ζε ζπνπδαζηέο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο 

ελ ελεξγεία. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο ε εθαξκνγή ηνπιάρηζηνλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθήο επηκφξθσζεο νδεγεί ζε ζσζηή δηαρείξηζε 
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ζπγθξνχζεσλ. Δπίζεο ε  Hobjilă (2014) κειεηά ηα πξνβιήκαηα ζηελ Eπηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο, νη αηηίεο ησλ νπνίσλ εληνπίδνληαη 

θπξίσο ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ζην άγρνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ζε νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ απξνζπκία γηα Eπηθνηλσλία, ζηελ απξνζπκία 

απνδνρήο ηεο αξλεηηθήο θξηηηθήο, ζηηο θνηλσληθέο ή ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

γνλέα θαη εθπαηδεπηηθνχ, ζηελ έιιεηςε ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ζηελ έιιεηςε 

ελζπλαίζζεζεο. 

Σέινο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο ζχλδεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο Eπηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε ζε 

ζρέζε κε ην ίδην ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. Δμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηνπ δνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, δειαδή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλν ην ζρνιείν, ησλ 

θαλφλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηάμε, ηνπ ζηηι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δαζθαινθεληξηθφ ή 

καζεηνθεληξηθφ, αθφκα θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Taylor, Fraser, & Fisher, 

1997), ε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα κάζεζεο ηεο ηάμεο πνπ δνπιεχεη κε 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (Newby & Fisher, 1997), ε επίδξαζε ηεο ηάμεο κε ηε 

κνξθή επηζηεκνληθνχ εξγαζηεξίνπ (Fraser, Giddings, & McRobbie, 1995). Όιεο νη 

έξεπλεο παξνπζηάδνπλ πεηζηηθέο απνδείμεηο φηη ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ν 

εμνπιηζκφο πνπ ππάξρεη ζε απηή απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηα 

απνηειέζκαηα κάζεζεο. 

Ζ έξεπλα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα Eπηθνηλσλίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είηε γεληθψο είηε επηθεληξσκέλε ζηελ ηάμε είλαη ηδηαίηεξα θησρή. 

ρεηηθή κε ην ζέκα καο είλαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Γηάλλνπ (2013), πνπ εξεπλά 

ηελ επίδξαζε ηεο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλάινγα κε ην θχιν 

ηνπο, πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο ηάμεο θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

Οη ππφινηπεο έξεπλεο, πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, αζρνινχληαη κε ηελ 
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Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηνξηζκέλα είηε ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο, είηε ζε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Οη Αλδξνπιάθεο θαη ηακάηεο (2009) κε κειέηε πεξίπησζεο εξεχλεζαλ ηελ 

Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

φπνπ ζπδεηνχληαη ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Μεγάιν ξφιν θάλεθε λα 

παίδεη ζην απνηέιεζκα ηεο Δπηθνηλσλίαο ε εγεηηθή νκάδα, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε ε 

νκάδα ηνπ δηεπζπληή κε ηνπο ππνδηεπζπληέο είηε κηα νκάδα εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρεη 

θαηνξζψζεη λα επηβιεζεί θαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ην ζχιινγν. Δπίζεο θαη ν 

ηξφπνο αθξφαζεο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ, αλ είλαη αληηθεηκεληθφο αθξναηήο ή αλ 

ζπλδέεη ηα πάληα κε ηνλ ίδην, αλ ζεσξεί φηη κπνξεί λα πξνβιέςεη ηηο ζθέςεηο ηνπ 

νκηιεηή κε απνηέιεζκα λα κελ ηνλ πξνζέρεη θαη δηάθνξεο άιιεο ζηάζεηο πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν.  

Μηα ζεκαληηθή κειέηε γηα ηελ Δπηθνηλσλία ζηνπο ρψξνπο ηεο εθπαίδεπζεο 

έρεη δηεμαρζεί απφ ηνπο Μεξθνχξε θαη ηακάηε (2009) θαη αθνξά ζηελ Δπηθνηλσλία 

ηνπ δηεπζπληή θπξίσο κε ηνπο γνλείο αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζ‟ απηήλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ θπξίσο 

δηαπηζηψλνληαη είλαη ε εξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ή ην εχθνιν ζπκπέξαζκα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη νη γνλείο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα παηδηά ηνπο, πξνβιήκαηα 

φκσο πνπ ηειηθά απνδίδνληαη ζηελ ειιηπή επηθνηλσλία. Σνλίδεηαη ε αλάγθε 

πεξηζζφηεξεο θαη πην νπζηαζηηθήο Δπηθνηλσλίαο, φπσο επίζεο θαη ε κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηα ζρνιηθά δξψκελα.  

Ζ παξνχζα έξεπλα ζα εμεηάζεη αλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία ηνπο, αλήθεη δειαδή ζην πξν-επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηελ 
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θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Borich (1977). πγθεθξηκέλα ζα κειεηήζεη ηελ ηπρφλ επίδξαζε 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ δπν παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε Δπζπλεηδεζία θαη ε 

Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία, ζηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηή εθδειψλεηαη κε ηνπο καζεηέο, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο 

γνλείο ή νπνηνλδήπνηε άιιν ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. 

 

3. Προζφπηθόηεηα 

Ζ πξνζπάζεηα ησλ επηζηεκφλσλ λα εξεπλήζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο έθεξε κπξνζηά ζε κηα πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

θιηκάθσλ. Πξνέθπςε ινηπφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ψζηε λα κπνξνχλ λα εξεπλνχλ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππάγνληαη ζε κηα γεληθή νκάδα παξά λα αληηκεησπίδνπλ ην ράνο 

φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ρσξηζηά. Σαπηφρξνλα, ε 

θαηεγνξηνπνίεζε αιιά θαη ε νλνκαηνπνίεζε ησλ νκάδσλ πξνζθέξεη ζηνπο κειεηεηέο 

έλα θνηλφ ηφπν θαη έλα θνηλφ ιεμηιφγην γηα λα θαηαζέηνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ ηνπο. 

Μεηά απφ αξθεηέο πξνζπάζεηεο πηνζεηήζεθε απφ πνιινχο εξεπλεηέο ην 

κνληέιν ησλ πέληε παξαγφλησλ ην νπνίν δελ απνηειεί ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή 

άπνςε αιιά πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θνηλφ 

ιεμηιφγην ηεο γιψζζαο, γηα λα πεξηγξάςνπλ νη άλζξσπνη ηνλ εαπηφ ηνπο ή ηνπο 

άιινπο (John θαη Srivastava, 1999). 

 

3.1. Σο κοληέιο ηφλ πέληε παραγόληφλ 
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 Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο εμεηάζηεθε ε 

πεξηγξαθή ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο κε φξνπο - επίζεηα φπσο δηαηππψλεηαη 

είηε απφ ηα ίδηα ηα άηνκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο είηε γηα ηνπο άιινπο. Καηφπηλ 

αθνινπζήζεθε παξαγνληηθή αλάιπζε γηα λα εληνπηζηνχλ νκάδεο θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Αθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη ζηεξηδφκελνο ζηηο 

κειέηεο ησλ Allport θαη Odbert (1936), Cattell (1978) θαη άιισλ, ν Norman (1963), 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πεξηγξαθέο ζηελ αγγιηθή γιψζζα, θαηέιεμε ζε πέληε βαζηθνχο 

παξάγνληεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Οη πέληε απηνί παξάγνληεο 

αλαπαξήρζεζαλ απφ  αξθεηνχο κειεηεηέο (Borgatta, 1964. Digman θαη Takemoto-

Chock, 1981. John, 1990) κε ηηο νλνκαζίεο: Δμσζηξέθεηα (Extraversion), 

πγθαηαβαηηθφηεηα (Agreableness), Δπζπλεηδεζία (Conscientiousness), 

πλαηζζεκαηηθή ηαζεξφηεηα ή Νεπξσηηζκφο (Emotional Stability versus 

Neuroticism), Γηαλφεζε ή Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία (Intellect or Openness) (Pevin 

θαη John, 1999).  

Χο πξνο ηελ εμσζηξέθεηα ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ πςειφ επίπεδν 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα επίζεηα θνηλσληθφο, ελεξγεηηθφο, νκηιεηηθφο, ηξπθεξφο, πνπ 

αγαπά ηα αζηεία, ελψ ζηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ζπγθξαηεκέλα, λεθάιηα, ζπλεζηαικέλα, επηθπιαθηηθά, άλζξσπνη ηνπ θαζήθνληνο, 

ππνρσξεηηθνί θαη ήζπρνη. Όζνη εκθαλίδνπλ κεγάιν βαζκφ πγθαηαβαηηθφηεηαο 

ραξαθηεξίδνληαη σο επζπιαρληθνί, θαιφθαξδνη, γεκάηνη εκπηζηνζχλε, ζέινπλ λα 

βνεζνχλ, μέξνπλ λα ζπγρσξνχλ, εχπηζηνη θαη επζείο, ελψ απηνί πνπ εκθαλίδνπλ 

κηθξφ βαζκφ πεξηγξάθνληαη σο θπληθνί, αγελείο, θαρχπνπηνη, κε ζπλεξγάζηκνη, 

εθδηθεηηθνί, άζπιαρλνη, επεξέζηζηνη θαη παξεκβαηηθνί. Ο κεγάινο βαζκφο 

Δπζπλεηδεζίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ νξγάλσζε, εξγαηηθφηεηα, πεηζαξρία, αθξίβεηα, 

ζρνιαζηηθφηεηα, ηαθηηθφηεηα, θηινδνμία θαη θαξηεξηθφηεηα, ελψ ν κηθξφο απφ 
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έιιεηςε ζηφρσλ, αλαμηνπηζηία, νθλεξία, απξνζεμία, ραιαξφηεηα, ακέιεηα θαη 

έιιεηςε βνχιεζεο. Ζ αλεζπρία, ε λεπξηθφηεηα, ν ζπλαηζζεκαηηζκφο, ε αλεπάξθεηα, 

ραξαθηεξίδνπλ ηα άηνκα κε πςειφ βαζκφ Νεπξσηηζκνχ, ελψ ζηνλ αληίπνδα απηψλ 

είλαη ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ήξεκα, ραιαξά, απαζή, ζαξξαιέα, αζθαιή, 

ηθαλνπνηεκέλα απφ ηνλ εαπηφ ηνπο. Σέινο, ε Γηαλφεζε ή Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηέξγεηα, πιαηηά ελδηαθέξνληα, δεκηνπξγηθφηεηα, πξσηνηππία 

θαη εθεπξεηηθφηεηα. Οη άλζξσπνη πνπ ζεκεηψλνπλ ρακειή βαζκνινγία ζηνλ 

παξάγνληα απηφ είλαη ζπκβαηηθνί, πξνζγεησκέλνη, κε πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα, 

έιιεηςε θαιιηηερληθνχ αηζζεηεξίνπ θαη δπζθνιία ζηελ αλαιπηηθή ζθέςε (Pevin θαη 

John, 1999).   

Ο δηαρσξηζκφο απηφο δε δειψλεη φηη ε πξνζσπηθφηεηα κπνξεί λα πεξηγξαθεί 

θαη λα πεξηνξηζηεί ζε πέληε ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θάζε έλαο παξάγνληαο 

πεξηιακβάλεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Οη πέληε 

απηνί παξάγνληεο έρνπλ απνδεηρηεί φηη είλαη θαη αμηφπηζηνη θαη έγθπξνη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, φπσο επίζεο θαη φηη παξακέλνπλ ζηαζεξνί ζηα άηνκα πνπ 

έρνπλ ελειηθησζεί (McCrae θαη Costa, 1990, 1994).   

εκαληηθφ ζεσξήζεθε ην λα επηβεβαησζεί ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ζηνπο πέληε πεξηεθηηθνχο παξάγνληεο θαη ζε άιιεο γιψζζεο κε ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία, θαζψο, αλ φληνο ζπκβαίλεη απηφ, ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη θαη ζηηο 

πεξηγξαθέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε φξνπο – επίζεηα θαη ζηηο 

άιιεο γιψζζεο. ηελ Οιιαλδία ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Hoftee θαη De 

Raad (1988) θαη νδήγεζε ζε αλάινγα απνηειέζκαηα κε απηά ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

κε ηε δηαθνξά πσο ν πέκπηνο παξάγνληαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαλφεζεο θαη ηεο εθεπξεηηθφηεηαο ζηελ νιιαλδηθή θαίλεηαη 

λα δίλεη έκθαζε ζηελ αληηζπκβαηηθφηεηα θαη ηελ επαλαζηαηηθφηεηα. Ζ δεχηεξε 
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πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε άιιεο γιψζζεο έγηλε ζηε 

γεξκαληθή γιψζζα απφ ηνπο Angleitner, Ostendorf θαη John (1990) ησλ νπνίσλ ηα 

απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ ην κνληέιν ησλ πέληε παξαγφλησλ. Αθνινχζεζαλ 

έξεπλεο θαη ζε άιιεο γιψζζεο [πρ νπγγξηθή (Szirmak θαη De Raad, 1994), ηηαιηθή 

(De Raad, Di Blas θαη Perugini, 1998)] παξνπζηάδνληαο αλάινγνπο παξάγνληεο 

πνιιέο θνξέο, ζε άιιεο φκσο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο απφ πέληε θαη 

ζε κεξηθέο ιηγφηεξνη (John & Srivastava, 1999). 

Σειηθά γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ νπζία θαη ην ξφιν ηνπ κνληέινπ ησλ πέληε 

παξαγφλησλ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ην κνληέιν απηφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

αλαθέξεηαη ζε θαηεγνξηνπνηεκέλεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ηείλνπλ λα είλαη 

ζηαζεξέο, θαζνξίδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ, θαη επεξεάδνπλ 

ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην πεξηβάιινλ ηνπο (Costa & McCrae,1992, 

1997). Σν κνληέιν ησλ πέληε παξαγφλησλ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θφξνλ ηα επφκελα 

ρξφληα θαη ζήκεξα, έρεη εξεπλεζεί θαη αμηνινγεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο 

βξίζθνληαο άιινπο σο ππνζηεξηθηέο ηνπ, ελψ άιινη εκθάληζαλ απνηειέζκαηα πνπ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηφ. 

3.2. Μέηρεζε ηφλ παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας 

Οη έξεπλεο πάλσ ζηνπο παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο αθνινχζεζαλ δπν 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε ήζειε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο λα πξνβάιινληαη εμνινθιήξνπ κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη κειέηε 

ηεο θπζηθήο γιψζζαο θαη έηζη, ζηελ πεξίπησζε απηή, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία ηα 

νπνία έθαλαλ ρξήζε επηζέησλ, ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηνλ θάζε παξάγνληα. Ζ δεχηεξε 

πξνζέγγηζε βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε κειέηεο κε βάζε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, 
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θαζψο ζεσξεί πσο κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά επίζεηα κηαο γιψζζαο δελ θαιχπηνπλ φιν 

ην εχξνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο δεχηεξεο πξνζέγγηζεο απνηειεί ην 

εξσηεκαηνιφγην ησλ Costa θαη McCrae (1985)  Γηα ηε κέηξεζε ησλ πέληε 

παξαγφλησλ, νη Costa θαη McCrae μεθίλεζαλ κε ηε δηακφξθσζε ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ (NEO Personality Inventory) πνπ κεηξνχζε επαξθψο ηνλ 

Νεπξσηηζκφ, ηελ Δμσζηξέθεηα θαη ηελ Γεθηηθφηεηα φρη φκσο θαη ηελ 

πγθαηαβαηηθφηεηα θαη ηελ Δπζπλεηδεζία. Γη‟ απηφ πξνρψξεζαλ ζηελ αλακφξθσζή 

ηνπ (Costa & McCrae, 1992) θαη παξνπζίαζαλ ην NEO Personality Inventory Revised 

(NEO PI-R) ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ 240 δηαηππψζεηο. Καζψο ην εξσηεκαηνιφγην 

απηφ ζεσξήζεθε αξθεηά κεγάιν, νη Costa θαη McCrae (1992) πξνρψξεζαλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο κηθξφηεξνπ (NEO FFI) κε 12 εξσηήζεηο γηα ηνλ θάζε παξάγνληα, 

θξαηψληαο απφ ηελ εθηελέζηεξε εθδνρή απηέο πνπ θφξησλαλ πςειφηεξα. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ησλ Costa θαη McCrae έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηνπο κειεηεηέο θαη είλαη ην πην έγθπξν θαη δεκνθηιέο ζην είδνο. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο πξψηεο πξνζέγγηζεο ηεο έξεπλαο απνηειεί ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηνπ Goldberg (1992). Ο Goldberg δεκηνχξγεζε κηα ιίζηα απφ 

50 δηπνιηθά δεπγάξηα επηζέησλ (πρ νκηιεηηθφο-ζησπειφο), δέθα γηα θάζε παξάγνληα. 

Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε ηελ επηινγή: πνιχ – κέηξηα – θαζφινπ – κέηξηα – πνιχ, 

θαζψο πξέπεη λα βξεζεί ε ζέζε ηνπ αηφκνπ αλάκεζα ζηνπο δπν αληηζεηηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο. Ζ ιίζηα απηή (TDA) ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεηά ζηηο έξεπλεο κε ηε 

κνξθή ησλ 100 κνλνπνιηθψλ επηζέησλ (Goldberg, 1992). Σα επίζεηα κπαίλνπλ ζε 

παξάιιειεο ζεηξέο, είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θαη ε βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε 

πεληάβαζκε θιίκαθα πνπ μεθηλά απφ «θαζφινπ» θαη θαηαιήγεη ζε «πάξα πνιχ».  Σν 
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ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν ζηνλ 

ηνκέα ησλ εξγαιείσλ κε επίζεηα. 

Έλα άιιν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο John, Donahue θαη 

Kentle (1991), νη νπνίνη ζηφρεπζαλ ζηε δηακφξθσζε ελφο κηθξφηεξνπ εξγαιείνπ πνπ 

ζα εθηηκνχζε απνδνηηθά θαη επέιηθηα ηηο πέληε δηαζηάζεηο. Σν Big Five Inventory 

(BFI) απνηειείηαη απφ 44 ζχληνκεο θξάζεηο πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζε ραξαθηεξηζηηθά 

επίζεηα πνπ ζεσξνχληαη ελδεηθηηθά γηα ηνπο πέληε παξάγνληεο. Σν εξγαιείν απηφ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη 

πεξηνξηζκφο ρξφλνπ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη δπν απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ε Δπζπλεηδεζία, γη‟ απηφ ζα 

αλαθεξζνχκε δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα κφλν ζηνπο δπν απηνχο παξάγνληεο. 

3.3. Γεθηηθόηεηα ζηελ Δκπεηρία 

  Ζ Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία δεκηνχξγεζε εθηεηακέλε ζπδήηεζε ζηνπο 

εξεπλεηέο αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή κηαο θνηλήο νλνκαζίαο ηνπ παξάγνληα απηνχ. 

Έρεη πεξηγξαθεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο Πνιηηηζκφο, Γηαλφεζε, Γεθηηθφηεηα 

ζηελ Δκπεηξία θαη Φαληαζία, ηα ηειεπηαία φκσο ρξφληα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο 

απφ ηνπο κειεηεηέο ν φξνο Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία. Έλαο αθφκε φξνο πνπ 

θεξδίδεη δηαξθψο έδαθνο είλαη ε ζπλδπαζηηθή νλνκαζία Γεθηηθφηεηα/Γηαλφεζε, 

επεηδή έηζη απνδίδνληαη ηαπηφρξνλα θαη ηζφηηκα νη δπν θεληξηθέο πηπρέο  απηνχ ηνπ 

παξάγνληα. ηνλ παξάγνληα Γηαλφεζε πεξηιακβάλνληαη ηα επίζεηα πνπ πεξηγξάθνπλ 

ην άηνκν κε πςειφ βαζκφ ζηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία σο πλεπκαηηθφ, επθπέο, 

έμππλν θαη κε θηινζνθηθέο αλεζπρίεο, ζηνλ παξάγνληα Γεθηηθφηεηα ηα επίζεηα 

θαιιηηερληθφο, νμπδεξθήο, πνηεηηθφο θαη επηξξεπήο ζηε θαληαζία, ελψ φηαλ δίλεηαη ε 
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δηπιή νλνκαζία ηα επίζεηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζρεηίδνληαη θαη κε ηνπο δπν 

παξάγνληεο, φπσο επθάληαζηνο, πξσηφηππνο, πεξίεξγνο θαη θαηλνηφκνο (De Young et 

al, 2014).  

 Όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηε Γεθηηθφηεηα ζηελ 

Δκπεηξία ζρεηίδνληαη κε ηε ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο λνεηηθήο εμεξεχλεζεο, πνπ 

εθθξάδεηαη σο επηζπκία γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηεο απφθηεζεο 

εκπεηξηψλ, ηα νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρνπλ αμία σο πιεξνθνξίεο θαη δελ 

ζπκβαίλνπλ γηα ρξεζηκνζεξηθνχο ιφγνπο. Σα άηνκα κε πςειή Γεθηηθφηεηα ζηελ 

Δκπεηξία έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαδεηνχλ, λα εξεπλνχλ, λα θαηαλννχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο (De Young et al, 2014).  

Ζ κέηξεζε ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία έρεη δείμεη ηελ χπαξμε 

ππνπαξαγφλησλ ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. Ο O‟Connor (2000) ζηελ έξεπλά ηνπ πνπ έγηλε κε ην εξγαιείν 

Velicer‟s (1976) MAP test έδεημε δπν ππνπαξάγνληεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δπν 

βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία, ηε 

Γηαλφεζε θαη ηε Γεθηηθφηεηα.  Οη DeYoung et al ( 2007) ρξεζηκνπνηψληαο ην NEO 

PI-R, ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε εληφπηζαλ 4 ππνπαξάγνληεο ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ 

Δκπεηξία πνπ ηνπο νλφκαζαλ αηζζεηηθή, θαληαζία, ζπλαηζζήκαηα θαη δξάζεηο, ελψ νη 

Woo et al (2014) έδεημαλ πέληε ππνπαξάγνληεο, ηελ επθπΐα, ηελ πεξηέξγεηα, ην βάζνο, 

ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ αλεθηηθφηεηα (Connely et al, 2014). Οη Costa θαη McCrae 

(1992) παξνπζίαζαλ 6 ππνπαξάγνληεο ρξεζηκνπνηψληαο ην NEO PI-R,  ηνπο: 

θαληαζία, αηζζεηηθή, ζπλαηζζήκαηα, δξάζεηο, ηδέεο, αμίεο. Οη ίδηνη δελ δίλνπλ 

ππνπαξάγνληεο φηαλ νη κεηξήζεηο γίλνληαη κε ην NEO-FFI.  
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Ζ Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία έρεη αλαδεηρηεί σο έλαο παξάγνληαο πνιχ 

ζεκαληηθφο ζηε κειέηε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο  (George & Zhou, 

2001) θαη επίζεο ε έξεπλα ησλ DeYoung et al ( 2007) έδεημε πςειή ζπζρέηηζε ηνπ 

παξάγνληα απηνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε ηε ιεθηηθή επθπΐα. Σαπηφρξνλα ε 

Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία ζχκθσλα κε έξεπλεο (Barrick, Mount θαη Judge, 2001. 

Poropat, 2009) πξνβιέπεη ηελ επηηπρία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε ζηνλ 

ρψξν εξγαζίαο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

3.4. Δσζσλεηδεζία 

Ζ Δπζπλεηδεζία είλαη απφ ηηο πην πςειά αμηνινγεκέλεο δηαζηάζεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Απνηειεί θιαζηθή δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ην 

ζπλεζηζκέλν δεχγνο αληηζεηηθψλ επηζέησλ πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη: βνπιεηηθφο/ 

άβνπινο. Σν άηνκν πνπ παξνπζηάδεη πςειφ επίπεδν ζ‟ απηφ ηνλ παξάγνληα είλαη 

ελδειερέο, ηαθηνπνηεκέλν, θαιά νξγαλσκέλν, επηκειέο θαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ 

επίηεπμε (McCrae & John, 1992).  

Καη ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε νη κειεηεηέο έρνπλ δψζεη βαξχηεηα ζε 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο απηνχ ηνπ παξάγνληα. Γχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο έρνπλ πξνηαζεί 

γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε: α) ε ζχλεζε πνπ νδεγεί ζε έιεγρν 

ηεο παξνξκεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, β) ε βνχιεζε γηα επίηεπμε πνπ νξγαλψλεη θαη 

θαηεπζχλεη ηε ζπκπεξηθνξά. Σειηθά έρεη γίλεη απνδεθηφ πσο ε Δπζπλεηδεζία 

ζπλδπάδεη ηηο παξαπάλσ έλλνηεο θαζψο ην άηνκν κπνξεί λα δηέπεηαη απφ ζπλείδεζε, 

επηκέιεηα θαη δηεμνδηθφηεηα (McCrae & John, 1992). 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθεί απηνχ ηνπ παξάγνληα θάλνπλ νη George θαη Zhou 

(2001, ζ.515) « Ζ Δπζπλεηδεζία αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν 



40 
 

ηεο παξφξκεζεο, ζηε ζπκκφξθσζε, ηελ νξγαλσηηθφηεηα θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα. 

Σν άηνκν κε πςειφ δείθηε Δπζπλεηδεζίαο έρεη έληνλε αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ θαη 

δπλαηή ζέιεζε, είλαη αμηφπηζην, ππεχζπλν θαη απηνειεγρφκελν, δνπιεχεη ζθιεξά γηα 

λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο θαη ζπκκνξθψλεηαη ζηα 

πξφηππα, αγαπά ηελ επηηπρία θαη είλαη ιεπηνιφγν». Δπηπξφζζεηα, ε Δπζπλεηδεζία 

έρεη δείμεη ζεηηθά απνηειέζκαηα επηξξνήο ζε πάξα πνιινχο ηνκείο φπσο ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηελ ςπρνινγία ηνπ πξνζσπηθνχ εξγαζίαο θαη είλαη ν 

παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε πξνγλσζηηθή ρξεζηκφηεηα (Barrick & Mount, 1991. 

Bogg & Roberts, 2004. Poropat, 2009). 

Ζ κέηξεζε ηνπ παξάγνληα ηεο Δπζπλεηδεζίαο έρεη δείμεη ηελ χπαξμε 

ππνπαξαγφλησλ ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ πνηθίιιεη απφ ηέζζεξηο έσο νρηψ. Οη Γηαθνξέο 

σο πξνο ηνλ αξηζκφ νθείινληαη ζην είδνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά, ζην αλ απηά πεξηέρνπλ επίζεηα ή νινθιεξσκέλεο 

πξνηάζεηο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ. Οη ππνπαξάγνληεο 

πνπ είλαη θνηλνί ζηα πεξηζζφηεξα εξσηεκαηνιφγηα είλαη ηξεηο: ε νξγαλσηηθφηεηα, ε 

εξγαηηθφηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα/αμηνπηζηία (MacCann, 2009). Οη ππνπαξάγνληεο 

πνπ εκθαλίδνπλ νη Costa θαη McCrae (1992) είλαη 6, φζνη δείρλνπλ θαη γηα θάζε 

παξάγνληα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θαη απηνί είλαη: ηθαλφηεηα, νξγάλσζε, 

ππεπζπλφηεηα, επίηεπμε, απηνπεηζαξρία θαη πεξίζθεςε. Ο Rolland (1998) 

κεηαθξάδνληαο θαη ειέγρνληαο ην ΝΔΟ-PI-R θαη ην NEO-FFI πξαγκαηνπνίεζε 

παξαγνληηθή αλάιπζε πξνζαξκνζκέλε ζην επίπεδν εξψηεζεο θαη ζηνπο πέληε 

παξάγνληεο κε ηηο 60 εξσηήζεηο αλαπαξάγνληαο ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο. 

3.5. Προζφπηθόηεηα θαη επηθοηλφλία: ερεσλεηηθά δεδοκέλα 
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Αμηνπξφζερην είλαη πσο νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνπο πέληε παξάγνληεο θαη ηελ 

επηθνηλσλία είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηνλ αξηζκφ. Οη Knapp θαη Daly (2002) ζεκεηψλνπλ 

πσο δπζηπρψο είλαη πνιχ ιίγεο νη έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνπο παξάγνληεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ επηθνηλσλία, παξά ην γεγνλφο πσο πνιινί ζπζρεηηζκνί ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ησλ πέληε παξαγφλησλ έρνπλ εκθαληζηεί κέζα απφ έξεπλεο κε 

άιινπο ζηφρνπο. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε γηα ηελ Δπζπλεηδεζία 

πσο εκθαλίδεηαη ζεηηθά ζπζρεηηδφκελε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζρέζεηο 

(Dyrenforth et al. 2010), φηη νη άλζξσπνη πνπ θαηέρνπλ πςειφ δείθηε επζπλεηδεζίαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηα ηζηνιφγηα (blogs) πεξηζζφηεξεο ιέμεηο κε επηηπρεκέλε 

ππνδήισζε θαη απνθεχγνπλ λα αλαθεξζνχλ ζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Yarkoni, 

2010) θαη φηη ε Δπζπλεηδεζία παξνπζηάδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην κεγάιν αξηζκφ 

ζεμνπαιηθψλ ζπληξφθσλ (Bogg & Roberts, 2004).  

Οη κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηνπο πέληε παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα θαη ηελ απφδνζε ησλ αηφκσλ ζηελ εξγαζία ππνδειψλνπλ αξθεηέο 

θνξέο θαη ηελ χπαξμε ή φρη επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ ζε άηνκα κε πςειφ δείθηε 

ζε θάπνηνπο απφ ηνπο παξάγνληεο. ‟ απηέο ηηο κειέηεο εληνπίδνληαη πάληα θαη 

ζηνηρεία πνπ, ιφγσ ηεο απαηηνχκελεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ 

απαηηνχλ νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, θαλεξψλνπλ άκεζεο ή έκκεζεο εθδειψζεηο 

επηθνηλσλίαο. 

Καζψο ηα άηνκα πνπ έρνπλ πςειφ δείθηε ζηνλ παξάγνληα ηεο Δπζπλεηδεζίαο 

αγαπνχλ ηελ επηηπρία, ζεσξείηαη φηη ζα είλαη θαη πην ζπλεξγαηηθά απφ άιινπο 

πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζε πέξαο ηηο δεζκεχζεηο ηνπο. Οη LePine θαη Van Dyne 

(2001), εξεπλψληαο ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ 

απφδνζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε πσο ηα επζπλείδεηα άηνκα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ επίηεπμε, ππνζέηνπλ, αλάκεζα ζε άιια, πσο είλαη θαη 



42 
 

πεξηζζφηεξν πξφζπκα λα εκπιαθνχλ ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα 

είλαη απνηειεζκαηηθά ζ‟ απηέο, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηέο θαη νη ηδέεο ηνπο. Δπίζεο 

ππνζέηνπλ πσο θαη ηα άηνκα κε πςειφ δείθηε ζηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία, θαζψο 

έρνπλ ηελ ηάζε γηα λέεο εκπεηξίεο θαη επηδεηνχλ επθαηξίεο γηα λα κάζνπλ θαηλνχξηα 

πξάγκαηα, ζα επηδεηθλχνπλ επνηθνδνκεηηθέο αιιαγέο θαη πξνζαλαηνιηζκέλε 

επηθνηλσλία κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαηαζηάζεσλ. Ζ κέηξεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο έγηλε κε ην NEO PI-R εξσηεκαηνιφγην ησλ Costa θαη McCrae 

(1992) θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο επηβεβαίσζαλ ηηο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

Δπζπλεηδεζία φρη φκσο θαη απηέο γηα ηε Γεθηηθφηεηα ζηελ εκπεηξία (LePine & Van 

Dyne, 2001). 

Μηα άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηεχεηαη ηε ζρέζε ηεο Δπζπλεηδεζίαο θαη ηεο 

Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία κε ηελ απνδνηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ εξγαζία είλαη ησλ 

George θαη Zhou (2001). Γηαηππψλνπλ ηελ ππφζεζε πσο ηα άηνκα κε πςειφ δείθηε 

Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία ζα επηδείμνπλ πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά 

φηαλ έρνπλ ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, ή φηαλ αζρνινχληαη κε εξγαζία εξεπλεηηθή 

φπνπ ππάξρνπλ πνιιαπιά κέζα θαη απξνζδηφξηζηα απνηειέζκαηα.  Γηα ηελ 

Δπζπλεηδεζία δηαηππψλεηαη ε ππφζεζε φηη ηα άηνκα δελ επηδεηθλχνπλ δεκηνπξγηθή 

ζπκπεξηθνξά φηαλ ππάξρεη ζηελή παξαθνινχζεζε θαη ππάξρεη αλαθξηβήο 

επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ζ κέηξεζε ησλ δπν παξαγφλησλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο έγηλε κε ην NEO Personality Inventory Revised ησλ Costa θαη 

McCrae (1992) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε ζχληνκε κνξθή απηνχ (NEO FFI), ησλ 12 

εξσηήζεσλ αλά παξάγνληα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ ηηο 

ππνζέζεηο ησλ εξεπλεηψλ. 

ε φηη αθνξά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ έξεπλα ηεο Κνπλλαπή 

(2010) κειεηάηαη ν ξφινο ησλ ππνδηεπζπληψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη θαηά πφζν 
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νη παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο ηνχο βνεζνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

θαη ζηε δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα θάλεθε φηη νη ππνδηεπζπληέο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή βαζκνινγία 

ζηελ Δπζπλεηδεζία θαη  ζηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία ζπκβάιινπλ ζεηηθά ηφζν 

ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, φζν θαη ζηελ αλάπηπμε εγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

επίζεο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο γηα αλάπηπμε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Σαπηφρξνλα επηβεβαηψλεηαη ε δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηελ εγεζία, δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο, θαη φηη απηή επηδξά 

ζηελ πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

κεηαμχ ηνπο. 

Μειέηεο νη νπνίεο εξεπλνχλ ηνπο παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζην ρψξν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ εκθαλίδνληαη ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία θαη πνιχ ιηγφηεξν ζηελ 

ειιεληθή. Πηζαλφλ λα αληηκεησπίδνληαη σο έλα είδνο εξγαδνκέλσλ φπσο φινη νη 

άιινη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο έξεπλεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο γεληθά. 

Δηδηθφηεξα θακία έξεπλα δελ εμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο  ζε 

ζρέζε κε ηελ επηθνηλσλία.  

4. Ο προβιεκαηηζκός θαη οη ζηότοη ηες εργαζίας 

Ζ ηθαλφηεηα Δπηθνηλσλίαο είλαη έλα ζέκα πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ έρεη 

γίλεη αληηθείκελν έξεπλαο ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία θαη πνιχ 

ιηγφηεξν ζηελ ειιεληθή. Δηδηθφηεξα ζην ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ ππάξμεη 

πνιχ ιίγεο δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο πνπ λα αζρνινχληαη κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα 

επηθνηλσλία. Θεσξψληαο πσο ε Δπηθνηλσλία είλαη βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απνθαζίζηεθε ε παξνχζα 
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έξεπλα λα αζρνιεζεί κε δπν απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηε 

Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ηελ Δπζπλεηδεζία.  

Ζ Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία έρεη επηιεγεί γηα λα εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε ηελ 

Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη‟ αξράο επεηδή έρεη αλαδεηρηεί σο έλαο 

παξάγνληαο πνιχ ζεκαληηθφο ζηε κειέηε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, 

επνκέλσο ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν απνδίδνπλ απηέο νη ζπληζηψζεο θαη ζηελ 

Δπηθνηλσλία ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ. Δπίζεο ε πςειή ζπζρέηηζε ηνπ παξάγνληα 

απηνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε ηελ ιεθηηθή επθπΐα δεκηνπξγεί ηελ πξνζδνθία φηη ζα 

κπνξνχζε λα δψζεη απνηειέζκαηα θαη ζηε ιεθηηθή Δπηθνηλσλία. Σέινο ε 

Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία έρεη δείμεη φηη πξνβιέπεη ηελ επηηπρία ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ζηελ θαηάξηηζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνθέξνπλ 

θαξπνχο ζηελ πεξίπησζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπηθνηλσλία. 

Ζ Δπζπλεηδεζία έρεη δείμεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε πάξα πνιινχο ηνκείο 

φπσο ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηελ ςπρνινγία ηνπ πξνζσπηθνχ εξγαζίαο θαη είλαη ν 

παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε πξνγλσζηηθή ρξεζηκφηεηα. Γη‟ απηφ ην ιφγν 

επηιέρζεθε λα εμεηαζηεί ηπρφλ επηξξνή ηεο Δπζπλεηδεζίαο θαη ζηελ επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Λακβάλνληαο ππφςε πσο ηα άηνκα κε πςειφ επίπεδν 

Δπζπλεηδεζίαο είλαη εζηηαζκέλα ζηελ απφδνζε, δηαζέηνπλ απηνπεηζαξρία θαη 

ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα ειεγρζεί θαηά πφζν επεξεάδεη ε 

Δπζπλεηδεζία ηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία είλαη 

βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ζ‟ απηφ ην επάγγεικα. 

Χο πξψηνο ζηφρνο ινηπφλ ηέζεθε ε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλφηεηαο Δπηθνηλσλίαο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη παξάιιεια ε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο Γεθηηθφηεηαο 

ζηελ Δκπεηξία θαη ηεο Δπζπλεηδεζίαο ηνπο. Ο επφκελνο ζηφρνο πνπ ηέζεθε ήηαλ ε 
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αλαδήηεζε ηπρφλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ ζηελ Δπηθνηλσλία, 

ζηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ζηελ Δπζπλεηδεζία νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 

πνπ εμεηάζηεθαλ, δειαδή ην θχιν, ε ειηθία, νη ζπνπδέο, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί.  

Ο ηξίηνο θαη ν ηέηαξηνο ζηφρνο είλαη νη βαζηθφηεξνη θαη ζπλδένληαη άκεζα κε 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ νδήγεζε ζ‟ απηή ηελ έξεπλα. Ο ηξίηνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε 

ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ Δπηθνηλσλία, ηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ηελ 

Δπζπλεηδεζία. Σέινο, ν ηέηαξηνο ζηφρνο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ ε Γεθηηθφηεηα ζηελ 

Δκπεηξία θαη ε Δπζπλεηδεζία κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηα επίπεδα Δπηθνηλσλίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

Μέζοδος 

5. Γείγκα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 183 ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  νη νπνίνη εξγάδνληαλ ζε δηάθνξα ζρνιεία ηεο 

πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία ην δείγκα 

απνηεινχληαλ απφ 56 άλδξεο (30,6 %) θαη 127 γπλαίθεο (69,4%). Ζ ειηθία ηνπ 

δείγκαηνο θπκαηλφηαλ απφ 23 έσο 62 έηε (Μ.Ο.=45,42, Σ.Α.=7,9). Χο πξνο ηελ 

κφξθσζή ηνπο, 100 απφ ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο (54,6%) θαηείραλ κφλν πηπρίν 

παλεπηζηεκίνπ, 27 (14,8%) δηέζεηαλ θαη δεχηεξν παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν, 48 (26,2%) 

είραλ απνθηήζεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα, ελψ 8 (4,4%) θαηείραλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ. Σα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θπκαίλνληαλ απφ 1 έσο 33 έηε (Μ.Ο.=17,4, Σ.Α.= 8). 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, 146 (79,8%) ήηαλ έγγακνη θαη 

37 (20,2%) ήηαλ άγακνη, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλχπαληξνη, νη 

δηαδεπγκέλνη θαη νη ρήξνη. 

6. Δρεσλεηηθά Δργαιεία 

Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ ηξία κέξε. πγθεθξηκέλα ην έλα κέξνο 

απνζθνπνχζε ζηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ην δεχηεξν εθηηκνχζε ηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ην 

ηειεπηαίν ηελ Δπζπλεηδεζία. Σα ηξία παξαπάλσ κέξε κπήθαλ ζην γεληθφ 

εξσηεκαηνιφγην ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά θάζε θνξά γηα λα απνθεπρζνχλ επεξεαζκνί 
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πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ αιιεινπρία ησλ εξσηήζεσλ. Σα ηξία εξσηεκαηνιφγηα 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα θαη παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ηεο 

παξνχζεο εξγαζίαο. 

6.1. Δρφηεκαηοιόγηο Γηαπροζφπηθής Δπηθοηλφλίας 

Γηα λα εθηηκεζεί ην επίπεδν δηαπξνζσπηθήο Δπηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν The Interpersonal Communication Inventory (ICI Bienvenu, 

1976). Σν εξσηεκαηνιφγην δελ ζηνρεχεη ζηελ κέηξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

Δπηθνηλσλίαο, αιιά ζην λα πξνζδηνξίζεη πξφηππα, ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηπι 

Δπηθνηλσλίαο. Δίλαη έλα εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξψλ θαη δεηά απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο λα απαληήζνπλ ζε 40 εξσηήζεηο (π.ρ. Τπνζέηεηο απιψο φηη νη άιινη 

μέξνπλ ηη πξνζπαζείο λα πεηο, ρσξίο λα εμεγήζεηο ηη ζη‟ αιήζεηα ελλνείο;). Αξρηθψο ν 

αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ 54 (Bienvenu, 1971). Ο ίδηνο ν Bienvenu αθαίξεζε ηηο 

4 θαζψο δηαπίζησζε φηη δελ επεξέαδαλ ην απνηέιεζκα, ελψ άιιεο 10 αθαηξέζεθαλ 

αξγφηεξα απφ ηνλ ίδην γηα ηνλ ίδην ιφγν (Bienvenu, 1976). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα θαινχληαλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο δίλνληαλ επηιέγνληαο 

αλάκεζα ζε ηξεηο δπλαηφηεηεο: «πλήζσο», «Μεξηθέο θνξέο» θαη «πάληα». Οη 

εξσηήζεηο βαζκνινγνχληαη 20 κε 3, 0, 2 θαη 20 εξσηήζεηο κε 0, 3, 1. Καζψο ην 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε ειιεληθέο έξεπλεο ε 

κεηάθξαζή ηνπ ζηα ειιεληθά έρεη γίλεη απφ ηε δηεμάγνπζα ηελ έξεπλα.  

6.2 Δρφηεκαηοιόγηο κέηρεζες ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες 

Δσζσλεηδεζίας 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην  NEO five factor inventory (NEO-FFI) ην νπνίν απνηειείηαη απφ 60 

εξσηήζεηο (Costa & McCrae, 1992) θαη είλαη ε πην ζχληνκε έθδνζε ηνπ NEO 
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personality inventory revised (NEO-PI-R) ησλ Costa θαη McCrae (1992). Οη 60 

εξσηήζεηο ηνπ NEO-FFI εμεηάδνπλ αλά 12 θάζε παξάγνληα.  

ην εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 12 

εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξάγνληα ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία (π.ρ. 

Γε κνπ αξέζεη λα ράλσ ην ρξφλν κνπ νλεηξνπνιψληαο) θαη νη 12 πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ Δπζπλεηδεζία (π.ρ. Κξαηψ ηα πξάγκαηα κνπ θαζαξά θαη ηαθηνπνηεκέλα). Οη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ζεκεηψζνπλ ην βαζκφ ηεο ζπκθσλίαο ηνπο ζε θάζε 

δηαηχπσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κηα πεληάβαζκε  θιίκαθα Likert πνπ θπκαίλεηαη 

απφ 0 (δηαθσλψ απφιπηα) έσο 4 (ζπκθσλψ απφιπηα). Οη ηηκέο ησλ εξσηήζεσλ 1, 2, 

4, 5, 7, 8 θαη 10 απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία 

αληεζηξάθεζαλ θαηά ηε κέηξεζε, φπσο επίζεο θαη ηηκέο ησλ εξσηήζεσλ 3, 6, 9 θαη 

11 ηεο Δπζπλεηδεζίαο. Ζ κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

έγηλε απφ ηνπο Panayiotou et al (2004). 

7. Γηαδηθαζία 

Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 

ζπιιέρζεθαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα Φεβξνπαξίνπ-Μαξηίνπ 2014. Υξεζηκνπνηήζεθε 

ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία ιφγσ ηνπ επαγγέικαηνο ηεο δηεμάγνπζαο ηελ έξεπλα, 

κνηξάζηεθαλ δειαδή ζε εθπαηδεπηηθνχο ζρνιείσλ νηθείσλ ζηελ ίδηα ή ζε ζρνιεία πνπ 

ππήξρε εχθνιε πξφζβαζε γηα εθείλε. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απαηηνχληαλ ρξφλνο πεξίπνπ 10 ιεπηψλ.  
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8 Αποηειέζκαηα  

8.1 Γηερεύλεζε ηφλ επηπέδφλ ηες Δπηθοηλφλίας, ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ 

Δκπεηρία θαη ηες Δσζσλεηδεζίας ηφλ εθπαηδεσηηθώλ. 

ηελ έξεπλά ηέζεθε σο πξψηνο ζηφρνο ε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ 

Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ δπν παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ 

Δκπεηξία θαη ηεο Δπζπλεηδεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Καηά ηελ δηεξεχλεζε απηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ Δπηθνηλσλία ην ζπλνιηθφ ζθνξ φπσο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο (Bienvenu, 1971. Pisani, 2012. Vealey et al, 1998), θαζψο 

επηδίσμε ήηαλ ε καθξνζθνπηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζπλφινπ απηνχ ηνπ παξάγνληα θαη ηε 

ζρέζε απηνχ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα. ηε ζπλέρεηα έγηλε έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ.  

Γηα ηνπο δπν παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο εθηηκήζεθε ην ζπλνιηθφ ηνπο 

ζθνξ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ Δπηθνηλσλία ζηα πιαίζηα 

ηεο καθξνζθνπηθήο εμέηαζεο, φπσο έρεη ζπκβεί θαη κε άιιεο έξεπλεο (George θαη 

Zhou, 2001). Δπίζεο, θξίζεθε ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κηα ζεηξά απφ 

αλαιχζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ παξαγνληηθή δνκή ηνπ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ, επεηδή 

δελ ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία πνπ λα δηεξεπλνχλ ηνπο 

ππνπαξάγνληεο απηψλ ησλ παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Σέινο, δηελεξγήζεθε 

έιεγρνο ηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο ηφζν ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ, φζν θαη ησλ 

ππνπαξαγφλησλ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε.  

8.1.1. Δπηθνηλσλία 
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Τπνινγίζηεθε ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ ήηαλ 

α0.804, ηηκή πνπ δείρλεη αξθεηά κεγάιε αμηνπηζηία. Καηφπηλ, ππνινγίζηεθαλ ν 

κέζνο φξνο ησλ 183 αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε (Μ.Ο.84.51, 

Σ.Α.12.51), νη ηηκέο ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη λα είλαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε 

εθείλεο ζηελ έξεπλα ηνπ Bienvenu  (1972), (Μ.Ο85.93, Σ.Α19.05), αιιά 

κηθξφηεξεο απφ ηηο ηηκέο ηεο Pisani (2012) (Μ.Ο.90.58, Σ.Α.25.79) θαη αθφκε 

κηθξφηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ έδεημε ε έξεπλα ησλ Vealey et al (1998) (Μ.Ο.96.17, 

Σ.Α.15.63). 

8.1.2. Γεθηηθφηεηα ζηελ εκπεηξία 

ε παξαγνληηθή αλάιπζε ππνβιήζεθαλ νη 12 εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία γηα λα ειεγρζεί ε ηπρφλ χπαξμε 

δηαζηάζεσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο απφ ηα δεδνκέλα εμάγνληαη δχν 

παξάγνληεο νη νπνίνη εμεγνχλ ην 41.399% ηεο εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο. ηνλ 

πξψην παξάγνληα δφζεθε ε νλνκαζία πνπ ζπλαληάηαη επξέσο θαη ζηε βηβιηνγξαθία 

Αηζζεηηθή/Περηέργεηα (7 εξσηήζεηο), ην πνζνζηφ δηαθχκαλζεο πνπ εμεγεί είλαη 

25.416% θαη αλαθέξεηαη ζηελ επαηζζεζία ηνπ αηφκνπ σο πξνο ηε θχζε, ηελ ηέρλε 

θαη ηελ πνίεζε, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξηέξγεηα γηα ην θαηλνχξην θαη δηαθνξεηηθφ. 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο (4 εξσηήζεηο) νλνκάζηεθε Δηαλόεζε, εμεγεί 15.983% ηεο 

δηαθχκαλζεο θαη αθνξά ζηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ γηα ελαζρφιεζε κε ηδέεο θαη 

αληηιήςεηο πνπ μεθεχγνπλ απφ ηα θαζηεξσκέλα. Ζ εξψηεζε 1 αθαηξέζεθε επεηδή δελ 

θφξησλε ζε θαλέλαλ παξάγνληα. Ο δείθηεο Crombach α γηα ηνλ πξψην παξάγνληα 

ήηαλ 0.616 πνπ δειψλεη απνδεθηή αμηνπηζηία απηνχ, ελψ γηα ηνλ δεχηεξν α 0.515, 

πνπ ππνδεηθλχεη πσο ε αμηνπηζηία ηνπ δεχηεξνπ παξάγνληα βξίζθεηαη ζε ρακειφ 

επίπεδν. Ο δείθηεο Crombach α γηα ην ζχλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 0.630 πνπ 
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θαλεξψλεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν αμηνπηζηίαο. ηνλ Πίλαθα 1 εκθαλίδνληαη ε 

ηαμηλφκεζε  ησλ κεηαβιεηψλ  ζηνπο  παξάγνληεο,  νη  αληίζηνηρεο  θνξηίζεηο, ην 

πνζνζηφ ηεο εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο αλά παξάγνληα, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο θαη ν  δείθηεο  αμηνπηζηίαο Cronbach α. 

ηε ζπλέρεηα, ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε γηα ηνλ θάζε 

παξάγνληα. χκθσλα κε ηα φζα δήισζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, έρνπλ κέηξην επίπεδν 

ζηνλ παξάγνληα Αηζζεηηθή/Πεξηέξγεηα (Μ.Ο3.33, Σ.Α0.58) ελψ ζηνλ παξάγνληα 

ηεο Γηαλφεζεο παξνπζίαζαλ πςειφηεξν επίπεδν (Μ.Ο.3.86, Σ.Α0.69). 

Τπνινγίζηεθε ν ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία (12 

εξσηήζεηο), πνπ έδεημε ηελ ηηκή 3.48, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο κέηξηνο. Ζ ηππηθή 

απφθιηζε ήηαλ 0.47. Ο Πίλαθαο 2 πεξηέρεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο 

δπν παξάγνληεο θαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ. 

8.1.3. Δπζπλεηδεζία 

Με παξφκνην ηξφπν ππνβιήζεθαλ ζε παξαγνληηθή αλάιπζε νη 12 εξσηήζεηο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Δπζπλεηδεζίαο γηα λα δηεξεπλεζεί ε ιαλζάλνπζα δνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο απφ ηα δεδνκέλα εμάγνληαη 2 

παξάγνληεο, νη νπνίνη εμεγνχλ ην 58.36% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Ο πξψηνο 

παξάγνληαο νλνκάζηεθε Εργαηηθόηεηα/Υπεσζσλόηεηα (5 εξσηήζεηο), ην πνζνζηφ 

δηαθχκαλζεο πνπ εμεγεί είλαη 32.491% θαη αλαθέξεηαη ζηελ δξαζηήξηα δηάζεζε γηα 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ αηφκνπ, ελψ ν δεχηεξνο πνπ 

νλνκάζηεθε Οργαλφηηθόηεηα (4 εξσηήζεηο) εμεγεί 25.873% ηεο δηαθχκαλζεο θαη 

αθνξά ζηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα νξγαλψλεηαη ψζηε λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ.  

 



52 
 

Πίλαθας 1: Παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ 

εκπεηξία 

Δξσηήζεηο Αηζζεηηθή/ 

Πεξηέξγεηα 

Γηαλφεζε 

2.Όηαλ βξσ ην ζσζηφ ηξφπν λα θάλσ θάηη, ηνλ 

ρξεζηκνπνηψ 

-0.430  

3.Γνεηεχνκαη κε ηα κνηίβα πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηέρλε 

θαη ζηελ θχζε 

0.653  

6.πρλά δνθηκάδσ θαηλνχξηα  θαη άγλσζηα θαγεηά 0.456  

9. Κάπνηεο θνξέο φηαλ βιέπσ έλα έξγν ηέρλεο ή 

δηαβάδσ έλα πνίεκα ληψζσ έλα ξίγνο ελζνπζηαζκνχ λα 

κε δηαπεξλά 

0.735  

10.Γε κε ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ε ελαζρφιεζε κε ηελ 

θχζε ηνπ θφζκνπ ή ηηο ζπλζήθεο ηνπ θφζκνπ 

0.540  

11.Έρσ πνιιά πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα 0.729  

12.πρλά κνπ αξέζεη λα παίδσ κε ηδέεο θαη κε ζεσξίεο 0.637  

4.Πηζηεχσ φηη κε ην λα αθήλνπκε ηνπο καζεηέο λα 

αθνχλ νκηιεηέο πνπ ακθηζβεηνχλ ηηο θαζηεξσκέλεο 

απφςεηο ληψζνπλ πην κπεξδεκέλνη θαη 

απνπξνζαλαηνιηζκέλνη 

 0.479 

5. Ζ πνίεζε κε αγγίδεη ειάρηζηα ή θαζφινπ  0.682 
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7. πάληα πξνζέρσ  ηε δηάζεζε πνπ δεκηνπξγνχλ 

«δηαθνξεηηθά» πεξηβάιινληα 

 0.658 

8. Πηζηεχσ φηη ζα έπξεπε λα ζηξεθφκαζηε ζηε 

Θξεζθεπηηθή καο Ζγεζία φηαλ παίξλνπκε απνθάζεηο ή 

γηα ζέκαηα εζηθήο ηάμεο 

 0.616 

Πνζνζηφ εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο 25.416 15.983 

πλνιηθφ πνζνζηφ εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο 41.399  

 

 

Πίλαθας 2: Ο κέζνο φξνο, ε ηππηθή απφθιηζε θαη ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζθνξ ηεο δεθηηθφηεηαο ζηελ εκπεηξία θαη ησλ δπν παξαγφλησλ ηεο. 

 Μέζνο φξνο Σππηθή απφθιηζε Crombach α 

Γεθηηθφηεηα ζηελ 

εκπεηξία 

3.48 0.47 0.630 

Καιιηηερληθή επαηζζεζία-

δηαλνεηηθή πεξηέξγεηα 

3.33 0.58 0.616 

Πλεπκαηηθή επαηζζεζία 3.86 0.69 0.515 

 

Οη εξσηήζεηο 5 θαη 6 παξαιήθζεθαλ δηφηη θφξησλαλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

παξάγνληεο, ελψ αθαηξέζεθε θαη ε εξψηεζε 9 θαζψο δελ θφξησλε ζε θαλέλαλ 

παξάγνληα. Ο δείθηεο Crombach α γηα ηνλ παξάγνληα ηεο Δξγαηηθφηεηαο θαη 
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Τπεπζπλφηεηαο ήηαλ 0.815, γηα ηνλ παξάγνληα ηεο Οξγαλσηηθφηεηαο ήηαλ 0.743, 

ελψ θαη νη δπν δείθηεο θαλεξψλνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα αμηνπηζηίαο. 

Δπίζεο ν δείθηεο Crombach α γηα ην ζχλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (12 εξσηήζεηο) 

ήηαλ 0.833 πνπ δείρλεη πσο θαη ην ζχλνιν ηεο θιίκαθαο παξνπζηάδεη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή αμηνπηζηία. ηνλ Πίλαθα 3 εκθαλίδνληαη ε ηαμηλφκεζε  ησλ 

κεηαβιεηψλ  ζηνπο  παξάγνληεο, νη  αληίζηνηρεο  θνξηίζεηο, ην πνζνζηφ ηεο 

εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο ησλ παξαγφλησλ, θαζψο θαη ν  δείθηεο  αμηνπηζηίαο 

Cronbach α.  

Καηφπηλ ππνινγίζηεθαλ νη κέζνη φξνη θαη ε ηππηθή απφθιηζε γηα ηνλ θάζε 

παξάγνληα. Ο κέζνο φξνο ηνπ πξψηνπ παξάγνληα ηεο Δξγαηηθφηεηαο/ 

Τπεπζπλφηεηαο ήηαλ αξθεηά πςειφο (Μ.Ο.4.29, Σ.Α0.55) αλ ιάβνπκε ππφςε πσο 

ε θιίκαθα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θπκαηλφηαλ απφ 1 έσο 5 (1 δελ 

ηζρχεη θαζφινπ, 5 ηζρχεη απφιπηα). Αξθεηά πςειφο επίζεο ήηαλ θαη ν κέζνο φξνο 

ηνπ δεχηεξνπ παξάγνληα, ηεο Οξγαλσηηθφηεηαο (Μ.Ο.4.05. Σ.Α0.68).  Καη ζ‟ απηή 

ηελ πεξίπησζε επίζεο ν κέζνο φξνο ραξαθηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφο. ηνλ Πίλαθα 4 

εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

8.2 Αηοκηθές δηαθορές ηφλ εθπαηδεσηηθώλ φς προς ηελ ηθαλόηεηα Δπηθοηλφλίας, 

ηε Γεθηηθόηεηα ζηελ Δκπεηρία θαη ηελ Δσζσλεηδεζία 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο παξνχζεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζηεί θαηά πφζν νη 

δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγηφ καο 

επεξεάδνπλ ηα επίπεδα ηεο Δπηθνηλσλίαο, ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη ηεο 

Δπζπλεηδεζίαο. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο ζπζρεηίζεσλ ηεο ειηθίαο θαη  

ηεο πξνυπεξεζίαο ησλ εξσηεζέλησλ κε ηηο κεηαβιεηέο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο, δειαδή ην πέξαζκα ηεο 
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ειηθίαο θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο δελ επηθέξνπλ αιιαγέο ζηελ ηθαλφηεηα 

Δπηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε Γεθηηθφηεηά ηνπο ζηελ Δκπεηξία θαη ζηελ 

Δπζπλεηδεζία ηνπο, ηφζν ζην ζχλνιφ φζν θαη ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπο. 

 

 

 

Πίλαθας 3: Παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο επζπλεηδεζίαο 

 

Δξσηήζεηο 

Δξγαηηθφηεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα 

 

Οξγαλσηηθφηεηα 

 

4.Πξνζπαζψ λα εθπιεξψλσ φ,ηη κνπ 

αλαηίζεηαη κε επζπλεηδεζία 

0.723 

 

 

7. Γνπιεχσ ζθιεξά γηα λα πεηχρσ 

ηνπο ζηφρνπο κνπ 

0.681  

8. Όηαλ δεζκεχνκαη πξνζσπηθά γηα 

θάηη, αλαιακβάλσ ππεχζπλα λα ην 

θέξσ εηο πέξαο 

0.801  

10. Δίκαη έλα παξαγσγηθφ άηνκν 

πνπ νινθιεξψλεη ηε δνπιεηά πνπ 

αλαιακβάλεη 

0.801  
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12. Πξνζπαζψ λα θάλσ ηέιεηα φ,ηη 

θάλσ 

0.714  

1. Κξαηψ ηα πξάγκαηα κνπ θαζαξά 

θαη ηαθηνπνηεκέλα 

 0.685 

2.Δίκαη θαιφο/ή ζην λα ξπζκίδσ ηνλ 

εαπηφ κνπ γηα λα ζπλαληψ 

πξνζεζκίεο 

 0.652 

3.Γελ είκαη πνιχ κεζνδηθφ άηνκν  0.816 

11. Πνηέ δελ ηα θαηαθέξλσ λα 

νξγαλσζψ 

 0.779 

Πνζνζηφ εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο 32.491 25.873 

πλνιηθφ πνζνζηφ εμεγνχκελεο 

δηαθχκαλζεο 

 

58.363 

 

  

 

Γηα λα δηαπηζησζεί ηπρφλ επίδξαζε ησλ ππφινηπσλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ 

ζηηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο, έγηλαλ κηα ζεηξά απφ αλαιχζεηο ANOVA, φπνπ 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο θαη ην κνξθσηηθφ 

επίπεδφ ηνπο, ελψ νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ ε Δπηθνηλσλία, ε Γεθηηθφηεηα 

ζηελ Δκπεηξία θαη ε Δπζπλεηδεζία.   
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Πίλαθας 4: Ο κέζνο φξνο, ε ηππηθή απφθιηζε θαη ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζθνξ ηεο Δπζπλεηδεζίαο θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο, ηεο 

Δξγαηηθφηεηαο/Τπεπζπλφηεηαο θαη ηεο νξγαλσηηθφηεηαο. 

    Μέζνο φξνο Σππηθή απφθιηζε   Crombach a 

Δξγαηηθφηεηα-

Τπεπζπλφηεηα 

        4.29          0.55         0.815 

Οξγαλσηηθφηεηα         4.05          0.68         0.743 

χλνιν 

Δπζπλεηδεζίαο 

        4.10          0.49          0.833 

 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δπν 

θχια αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ηεο Δπζπλεηδεζίαο ζην ζχλνιφ ηεο [F(1.181)6.27, 

p.013] θαη αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν παξάγνληα ηεο Δπζπλεηδεζίαο, απηφλ ηεο 

Οξγαλσηηθφηεηαο [F(1.181)4.82, p.029]. πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 5, νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν ζπλνιηθφ επίπεδν Δπζπλεηδεζίαο 

(Μ.Ο.4.16, Σ.Α0.45) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (Μ.Ο.3.96, Σ.Α0.56). Δπίζεο, 

κεγαιχηεξα επίπεδα εκθαλίδνπλ νη γπλαίθεο θαη ζην δεχηεξν παξάγνληα ηεο 

Δπζπλεηδεζίαο, ηελ Οξγαλσηηθφηεηα, (Μ.Ο.4.13, Σ.Α.0.2) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

άληξεο (Μ.Ο.3.89, Σ.Α.0.77).  
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Πίλαθας 5: Αλάιπζε δηαθχκαλζεο ηεο ζπλνιηθήο Δπζπλεηδεζίαο θαη ηνπ παξάγνληα 

ηεο Οξγαλσηηθφηεηαο, ζε ζρέζε κε ην θχιν 

 

Φχιν 

Δπζπλεηδεζία (ζπλνιηθφ ζθνξ) Οξγαλσηηθφηεηα 

  

 Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. 

Άλδξεο 

 

3.96 0.56 3.89 0.77 

Γπλαίθεο 4.16 0.45 4.13 0.62 

 

Αληίζεηα, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ιφγσ θχινπ 

ζηελ ηθαλφηεηα Δπηθνηλσλίαο, ζηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ζηνπο παξάγνληέο 

ηεο, θαη ζηνλ πξψην παξάγνληα ηεο Δπζπλεηδεζίαο, ηελ Δξγαηηθφηεηα 

/Τπεπζπλφηεηα. Δπίζεο δελ βξέζεθε λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ηεο βαζκίδαο ζηελ νπνία εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπο ζε θακία απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί, είηε είλαη άγακνη είηε είλαη έγγακνη, είηε εξγάδνληαη 

ζηελ πξσηνβάζκηα είηε ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, είηε έρνπλ ην βαζηθφ ηνπο 

πηπρίν είηε έρνπλ πάξεη επηπιένλ ηίηινπο, δελ παξνπζηάδνπλ δηαθνξά ζηελ ηθαλφηεηα 

ηνπο γηα Δπηθνηλσλία, ζηε Γεθηηθφηεηά ηνπο ζηελ Δκπεηξία ή ζηελ Δπζπλεηδεζία 

ηνπο. 

8.3 τέζεης αλάκεζα ζηελ Δπηθοηλφλία, ηε Γεθηηθόηεηα ζηελ Δκπεηρία θαη ηελ 

Δσζσλεηδεζία  

Ο ηξίηνο ζηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηελ Δπηθνηλσλία, ζηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξίαο θαη ζηελ Δπζπλεηδεζία. 
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Οη δπν ηειεπηαίεο κεηαβιεηέο εμεηάζηεθαλ ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη κε ηηο δπν 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

ζπζρέηηζεο θαη ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίνη 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6 δηαπηζηψλνπκε φηη ε 

Δπηθνηλσλία παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο κεηαβιεηέο 

πνπ εμεηάζηεθε, ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, ελψ νη ηηκέο απηψλ ησλ 

απνηειεζκάησλ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 6 κε έληνλα γξάκκαηα. Μέηξηα ζεηηθή 

ζπζρέηηζε θαη ζρεδφλ ίδηνπ επηπέδνπ παξνπζηάδνπλ ην ζχλνιν ηεο Γεθηηθφηεηα ζηελ 

Δκπεηξία (r0.33) θαη ηεο Δπζπλεηδεζίαο (r0.33) κε ηελ Δπηθνηλσλία. Οη επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ησλ δπν παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο εκθαλίδνπλ κηθξέο, ζεηηθέο 

ζπζρεηίζεηο κε ηελ Δπηθνηλσλία, κε ηελ Αηζζεηηθή/Πεξηέξγεηα λα έρεη ηε κεγαιχηεξε 

(r0.28), ελψ ε Οξγαλσηηθφηεηα/Τπεπζπλφηεηα ηε κηθξφηεξε ζπζρέηηζε (r0.23). 

ηα ίδηα επίπεδα πεξίπνπ είλαη θαη ε Γηαλφεζε (r0.25) θαη ε Οξγαλσηηθφηεηα 

(r0.24). 

ηνλ Πίλαθα 6 εκθαλίδνληαη θαη ζπζρεηίζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο άιιεο 

κεηαβιεηέο. Ζ Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία παξνπζηάδεη ρακειή ζπζρέηηζε κε ηελ 

Δπζπλεηδεζία ζην ζχλνιφ ηεο (r0.20) θαη κέηξηα κε ηε Δξγαηηθφηεηα/Τπεπζπλφηεηα 

(r0.28). Γελ παξνπζηάδεη φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

Οξγαλσηηθφηεηα (r0.11). Ο πξψηνο παξάγνληαο ηεο Γεθηηθφηεηαο, ε 

Αηζζεηηθή/Πεξηέξγεηα, παξνπζηάδεη κέηξηα ζπζρέηηζε κε ην δεχηεξν παξάγνληα ηεο 

Γεθηηθφηεηαο (Γηαλφεζε) (r0.27), ρακειή κε ηελ Δπζπλεηδεζία ζην ζχλνιφ ηεο 

(r0.21), κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηνλ παξάγνληα απηήο, ηελ 
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Δξγαηηθφηεηα/Τπεπζπλφηεηα (r0.31), ελψ δελ παξνπζηάδεη ζπζρέηηζε κε ηνλ 

δεχηεξν, ηελ Οξγαλσηηθφηεηα (r0.078). 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο ηεο Γεθηηθφηεηαο, ε Γηαλφεζε  εκθαλίδεη κηθξή 

ζπζρέηηζε κε ηελ Δπζπλεηδεζία ζην ζχλνιφ ηεο (r0.15) θαη θακία ζπζρέηηζε νχηε 

κε ηνλ πξψην παξάγνληά ηεο (r0.13), νχηε κε ηνλ δεχηεξν (r0.14). 

8.4. Προβιεπηηθές ζτέζεης 

Ο επφκελνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί πνηνη απφ ηνπο  παξάγνληεο ηεο 

Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία, ηεο Δπζπλεηδεζίαο αιιά θαη ηνπο δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο (ειηθία, θχιν, βαζκίδα εξγαζίαο, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζπνπδέο θαη 

πξνυπεξεζία) κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ ηθαλφηεηα Δπηθνηλσλίαο πνπ εκθαλίδεη 

έλαο εθπαηδεπηηθφο. Γηα λα δηαπηζησζεί απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά 

αλαιχζεσλ πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαηά βήκαηα, ζηηο νπνίεο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ ε Δπηθνηλσλία θαη αλεμάξηεηεο φιεο νη ππφινηπεο.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε Δπηθνηλσλία κπνξεί λα πξνβιεθζεί απφ ηε 

Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ηελ Δπζπλεηδεζία ζην ζχλνιφ ηεο. πγθεθξηκέλα, 

φπσο δείρλεη ν Πίλαθαο 7, ν παξάγνληαο πνπ εκθαλίζηεθε λα πξνβιέπεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ Δπηθνηλσλία ήηαλ ε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία (beta.278, 

t4.03), δειαδή πςειφ επίπεδν ζ‟ απηφλ ηνλ παξάγνληα ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

πξνβιέπεη θαη αξθεηά πςειή ηθαλφηεηα ζηελ Δπηθνηλσλία. Δπίζεο ε ζπλνιηθή 

Δπζπλεηδεζία ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ πξφβιεςε ηεο Δπηθνηλσλίαο (beta.272, 

t3.95), δειαδή ην άηνκν πνπ εκθαλίδεη πςειή Δπζπλεηδεζία πξνβιέπεηαη φηη ζα 

έρεη θαη αξθεηά κεγάιε ηθαλφηεηα ζηελ Δπηθνηλσλία. Οη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 

θαη νη παξάγνληεο ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη ηεο Δπζπλεηδεζίαο πνπ 
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ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηηο αλαιχζεηο δελ εκθάληζαλ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηεο 

ηθαλφηεηαο ζηελ Δπηθνηλσλία. 

 

 

Πίλαθας 6: Γείθηεο ζπλάθεηαο (Pearson r) κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Δπηθνηλσλίαο, 

ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη ηεο Δπζπλεηδεζίαο. 

 

Γηαζηάζεηο 1 3 4 5 6 7 

1 Δπηθνηλσλία       -      

2. Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία .332**      -     

3.Αηζζεηηθή/Πεξηέξγεηα .278


 .844


 -    

4.Γηαλφεζε .254


 .676


 .226


 -   

5. Δπζπλεηδεζία .327** .201** .205


 .146

 -  

6. Δξγαηηθφηεηα/Τπεπζπλφηεηα .226** .275** .313


 .125 .796** - 

7. Οξγαλσηηθφηεηα .236** .106 .077 .138 .837** .425** 

εκείφζε: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ θέξνπλ ** είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν 

p.001. Όηαλ θέξνπλ  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p.005 
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Πίλαθας 7:. Πνιιαπιή παιηλδξφκεζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο Δπζπλεηδεζίαο ζην 

ζχλνιφ ηεο θαη ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία (νη κφλεο πνπ εκθάληζαλ 

απνηειέζκαηα) πάλσ ζηελ ηθαλφηεηα ζηελ Δπηθνηλσλίαο. 

 

Μεηαβιεηέο πνπ 

εκθάληζαλ 

απνηειέζκαηα θαηά 

ζεηξά εηζφδνπ 

 

R
2
 

 

 

ΓR
2 

 

 

Beta 

 

 

t 

 

p 

 

Γεθηηθφηεηα ζηελ 

Δκπεηξία 

.110 .110 .278 4.03 .00 

Δπζπλεηδεζία 

 

.181 .071 .272 3.95 .00 

 

9. σδήηεζε 

Ζ παξνχζα έξεπλα είρε σο ζθνπφ λα εμεηάζεη ηα επίπεδα Δπηθνηλσλίαο, 

Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη Δπζπλεηδεζίαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

θαη λα δηεξεπλήζεη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ νη παξάγνληεο απηνί αλάινγα κε 

ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Κχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα 

δηεξεπλεζεί ε ζρέζε πνπ εκθαλίδεη ε Eπηθνηλσλία κε ηνπο παξάγνληεο ηεο 

Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη ηεο Δπζπλεηδεζίαο. Σέινο, εμεηάζηεθε ε 

δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο Eπηθνηλσλίαο απφ ηνπο δπν παξάγνληεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. 
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9.1. Ζ Δπηθοηλφλία ηφλ εθπαηδεσηηθώλ 

Σν επίπεδν ηεο δηαπξνζσπηθήο Eπηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηξήζεθε 

κε ην εξσηεκαηνιφγην ICI ηνπ Bienvenu (1971). Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα λα κεηξήζεη ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο 

Eπηθνηλσλίαο (Pisani, 2012. Vealey et al, 1998). Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε πσο ην 

επίπεδν Eπηθνηλσλίαο πνπ εκθαλίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά κέζν φξν είλαη αξθεηά 

πςειφ (Μ.Ο84.51, ΣΑ12.51), αιιά ειαθξψο ρακειφηεξν απφ απηφ πνπ 

παξνπζίαζε ν Bienvenu (1971) (Μ.Ο85.93, ΣΑ19.05) θαη αξθεηά ρακειφηεξν απφ 

ηα επίπεδα πνπ έδεημαλ πξφζθαηα επξήκαηα θαη θάλεθαλ απφ ηηο έξεπλεο ηεο Pisani 

(2012) (ΜΟ90.58, ΣΑ25,79) θαη ησλ Vealey et al (1998) (ΜΟ96.17, ΣΑ15.63). 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ε ηθαλφηεηα ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε Γαιιία θαη ζηηο 

ρψξεο ηεο Γχζεο παξνπζηάδεη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ φιν θαη πςειφηεξα 

επίπεδα. Απηφ δελ κπνξεί παξά λα απνδίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ρσξψλ απηψλ, ε 

νπνία απνδίδεη θαξπνχο ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηθνηλσλίαο. Αληίζεηα, ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηα επίπεδα επηθνηλσλίαο είλαη ρακειφηεξα θη απφ απηά πνπ έδσζε ε 

έξεπλα ηνπ  Bienvenu ην 1971. Σα απνηειέζκαηα απηά, θαηά ηε γλψκε κνπ, 

θαζξεθηίδνπλ ηελ έιιεηςε πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο 

πνπ ππάξρεη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. 

9.2. Ζ Γεθηηθόηεηα ζηελ εκπεηρία θαη ε Δσζσλεηδεζία ηφλ εθπαηδεσηηθώλ 

Ζ κέηξεζε ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία φπσο επίζεο θαη ηεο 

Δπζπλεηδεζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην εξσηεκαηνιφγην NEO-FFI ησλ Costa θαη 

McCrae (1992). Σν ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία πνπ πξνέθπςε 

απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ραξαθηεξίδεηαη σο κέηξην πξνο πςειφ 

(ΜΟ3.48, ΣΑ0.47), πςειφηεξν απφ απηφ πνπ παξνπζίαζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 
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George θαη Zhou (2001) (ΜΟ25.83 ή 2.15, ΣΑ5,46) θαη πςειφηεξν απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ McCrae θαη Costa (2004) (ΜΟ29.32 ή 2.44, ΣΑ6.11). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα απηά ζπκπεξαίλνπκε πσο νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη αξθεηά 

αλνηρηνί ζηηο λέεο εκπεηξίεο, δηαζέηνπλ επαξθή πεξηέξγεηα γηα ην θαηλνχξην, είλαη 

δεθηηθνί ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη έρνπλ πςειφ θαιιηηερληθφ 

αηζζεηήξην. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο παξαγνληηθή αλάιπζε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία, παξφιν πνπ ζπλήζσο ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ 

εξσηήζεψλ ηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ, γηα λα δηαπηζηψζνπκε πνηεο απφ 

ηηο δηαζηάζεηο ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη ηεο Δπζπλεηδεζίαο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην δείγκα καο, δεδνκέλνπ 

φηη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ππάξρνπλ ειάρηζηεο έξεπλεο κ‟ απηφ ην αληηθείκελν. ηελ 

παξνχζα έξεπλα ε παξαγνληηθή αλάιπζε έδεημε δπν παξάγνληεο ζηε Γεθηηθφηεηα 

ζηελ Δκπεηξία, πνπ νλνκάζηεθαλ κε βάζε ηηο αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία (DeYoung 

et al, 2007. Woo et al, 2014) Αηζζεηηθή/Περηέργεηα θαη Δηαλόεζε. Θα κπνξνχζακε λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ε Αηζζεηηθή/Πεξηέξγεηα, κε βάζε ηηο εξσηήζεηο πνπ θνξηψλνπλ ζ‟ 

απηή ηε δηάζηαζε, πξνζηδηάδεη ζηηο δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνπλ νη Woo et al (2014) 

σο αηζζεηηθή θαη πεξηέξγεηα, δπν μερσξηζηέο δηαζηάζεηο, ελψ ε Γηαλφεζε ζηε 

δηάζηαζε πνπ αλαθέξεη ν O‟Connor (2000) σο δηαλφεζε. Οη αλαιχζεηο ησλ 

δηαζηάζεσλ έδεημαλ φηη ην επίπεδν ηεο Αηζζεηηθήο/Πεξηέξγεηαο ήηαλ κέηξην πξνο 

πςειφ, ελψ ην επίπεδν ηεο Γηαλφεζεο εκθαλίζηεθε ζε πςειφηεξα επίπεδα. Πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη ε δηάζηαζε Γηαλφεζε παξνπζίαζε αξθεηά ρακειφ δείθηε Crombach  

(α0.515).  
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Αξθεηά πςειφ επίπεδν Δπζπλεηδεζίαο έδεημαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο 

ηεο έξεπλαο (ΜΟ4.10, ΣΑ0.49), ζαθψο πςειφηεξν απφ απηφ πνπ έδεημαλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ George θαη Zhou (2001) (ΜΟ35, 2.90, ΣΑ5.44) θαη αθφκα 

πςειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ McCrae θαη Costa (2004) (ΜΟ33, 

2.79, ΣΑ6.36). πλεπψο, πςειφηεξν επίπεδν Δπζπλεηδεζίαο παξνπζίαζαλ νη 

Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ζπγθξηηηθά κε ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ 

έξεπλα ησλ George θαη Zhou (2001) θαη νη νπνίνη ήηαλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ, 

αιιά φινη δνχιεπαλ ζε κεγάιε εηαηξεία ηεο Ακεξηθήο, θαη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο πνπ πεξηιάκβαλε ην δείγκα ησλ McCrae θαη Costa (2004).  

 Οη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ πνιχ κεγάιε δηαθνξά επηπέδνπ 

Δπζπλεηδεζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έδεημαλ νη πξναλαθεξζείζεο 

έξεπλεο. Παξφιν πνπ νη έξεπλεο απηέο δελ έγηλαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο, αιιά ζε άιινπο 

εξγαδφκελνπο ή ζπληαμηνχρνπο, είλαη αμηνζεκείσην ην πςειφηεξν επίπεδν 

Δπζπλεηδεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αμηνπξφζερηε ε δηαθνξά πνπ εκθαλίδνπλ έζησ 

κε εξγαδνκέλνπο ησλ άιισλ ρψξσλ. Σα πςειά επίπεδα Δπζπλεηδεζίαο ησλ Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ σο έλα ζεκείν λα εμεγεζνχλ απφ ηε λννηξνπία ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, ε νπνία ζηξέθεη ηνπο πην ζπλεπείο θαη επζπλείδεηνπο καζεηέο ζε 

παξαδνζηαθά επαγγέικαηα ηνπ δεκνζίνπ θαη έλα απφ απηά είλαη θαη ην επάγγεικα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

Δπζπλεηδεζίαο έδεημε δπν δηαζηάζεηο πνπ νλνκάζηεθαλ Εργαηηθόηεηα /Υπεσζσλόηεηα 

θαη Οργαλφηηθόηεηα, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία σο δηαζηάζεηο ηεο Δπζπλεηδεζίαο: ηελ νξγαλσηηθφηεηα, ηελ 

εξγαηηθφηεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα/αμηνπηζηία (MacCann, 2009). χκθσλα κε ηηο 
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αλαιχζεηο ε Δξγαηηθφηεηα/Τπεπζπλφηεηα θαη ε Οξγαλσηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ ην 

ίδην πςειφ επίπεδν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

9.3. Αηοκηθές δηαθορές ζηε δηαπροζφπηθή Δπηθοηλφλία, ηε Γεθηηθόηεηα ζηελ 

Δκπεηρία θαη ηελ Δσζσλεηδεζία 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο πνπ ηέζεθε ζηελ έξεπλα ήηαλ ε αλαδήηεζε δηαθνξψλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο ηεο απνηειεζκαηηθήο Δπηθνηλσλίαο, 

ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη ηεο Δπζπλεηδεζίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

ιίγεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, θαη απηέο κφλν ζε ζρέζε κε ην θχιν. Δπίζεο, 

βξέζεθε φηη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο 

θαη σο πξνο ην επίπεδν ηεο Δπζπλεηδεζίαο. Οη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ 

πςειφηεξε Δπζπλεηδεζία απφ ηνπο άληξεο θαη ζην ζπλνιηθφ παξάγνληα αιιά θαη ζην 

δεχηεξν ππνπαξάγνληα, ηελ Οξγαλσηηθφηεηα. Γηαθνξά αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο 

γπλαίθεο σο πξνο ην ζχλνιν ηεο Δπζπλεηδεζίαο, κε ηηο γπλαίθεο λα εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξα επίπεδα, βξήθαλ θαη νη McCrae θαη Costa (2004). Τςειφηεξν επίπεδν σο 

πξνο ηε δηάζηαζε ηεο Οξγαλσηηθφηεηαο ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο 

βξίζθνπλ θαη νη  Weisberg θαη ζπλεξγάηεο (2011), ελψ ν Feingold (1994) δελ 

εληνπίδεη ηέηνηνπ είδνπο δηαθνξά. 

Σν γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ πςειφηεξε Δπζπλεηδεζία θαη 

Οξγαλσηηθφηεηα απφ ηνπο άληξεο κπνξεί λα εμεγεζεί κε βάζε ηελ θνηλσληθή πίεζε 

πνπ δέρνληαη απηέο θαη ηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο πνπ βηψλνπλ. Μηα γπλαίθα πξέπεη 

λα απνδεηθλχεη ζπλερψο ηελ αθεξαηφηεηά ηεο, ηελ επζπλεηδεζία ηεο θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηεο γηα λα γίλεη απνδεθηή απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, δπζηπρψο αθφκα θαη 

ζήκεξα, ελψ ε θνηλσλία απνδέρεηαη πην ζπρλά ηνλ άλδξα φπσο είλαη, ζπγρσξεί πην 

εχθνια ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη ζεσξεί απηνλφεηεο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Δπνκέλσο, ε 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weisberg%20YJ%5Bauth%5D
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γπλαίθα ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, πνπ είλαη πάξα 

πνιιέο, αλαγθαζηηθά νξγαλψλεη θαιχηεξα ηα δεδνκέλα ηεο δνπιεηάο ηεο θαη ην ρξφλν 

ηεο. 

Γελ βξέζεθαλ άιιεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέζεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο 

έξεπλαο. πκπεξαίλνπκε έηζη πσο ε απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία, πνπ είλαη ε θχξηα 

κεηαβιεηή πνπ εξεπλνχκε, δελ επεξεάδεηαη απφ θαλέλαλ απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο πνπ εμεηάδνπκε. Σα επξήκαηα απηά δελ ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα 

άιισλ εξεπλψλ, θαζψο ν Bienvenu (1971) έδεημε ζηελ έξεπλά ηνπ φηη ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία επεξεάδεη ε ειηθία, ελψ νη Book θαη Eisenberg (1979) 

φηη φρη κφλν ε ειηθία αιιά θαη ε πξνυπεξεζία έρεη επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα 

Δπηθνηλσλίαο.  

Ζ δηαθνξά πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ έξεπλά καο θαη παξνπζηάδεη ηελ 

Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα κελ επεξεάδεηαη απφ θαλέλα δεκνγξαθηθφ 

παξάγνληα, φπσο ηελ ειηθία ή ηελ πξνυπεξεζία πνπ εκθαλίδνπλ άιιεο έξεπλεο, 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη ιφγσ έιιεηςεο αμηνιφγεζεο ή θηλήηξσλ γηα βειηίσζε, 

αθνχ θαηαιακβάλνπλ κηα ζέζε εξγαζίαο, ε νπνία δε δηαθπβεχεηαη, θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, φζν θαιά θαη αλ ιεηηνπξγήζνπλ δελ πξφθεηηαη λα επηβξαβεπηνχλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί νδεγνχληαη ζηελ απιά θαιή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ρσξίο 

δηάζεζε γηα αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο ηνπο θαη ζε επηπιένλ πξνζπάζεηα. 

Σν γεγνλφο φηη ε παξνχζα έξεπλα δείρλεη πσο ε απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία 

δελ επεξεάδεηαη απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, εθφζνλ επηβεβαησζεί θαη ζε 

άιιεο έξεπλεο, νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε φηη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαηηνχληαη παξεκβάζεηο θαη επηκνξθψζεηο ζην ρψξν 
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ηεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη γλσζηφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε αξθεηά ρξφληα ππεξεζίαο θαη 

κε αξθεηά κεγάιε ειηθία έρνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο νη ηερληθέο ηνπο θαη νη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο ρεηξίδνληαη ηηο θαηαζηάζεηο είλαη άξηζηεο θαη δε ρξεηάδνληαη βειηίσζε. 

Πξέπεη λα πεηζηνχλ επνκέλσο πσο δε γίλνληαη θαιχηεξνη ζηελ Δπηθνηλσλία ρσξίο 

επηπιένλ πξνζπάζεηα θαη επηκφξθσζε θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε πξνγξάκκαηα βειηίσζεο πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ. 

Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε ειηθία, ην θχιν, ην 

επίπεδν ζπνπδψλ, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε πξνυπεξεζία δελ επεξεάδνπλ ηε 

Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία. Σέινο, ε Δπζπλεηδεζία εθηφο απφ ηνλ παξάγνληα θχιν 

δελ δέρεηαη θακηά επηξξνή απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Ζ Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ε Δπζπλεηδεζία είλαη θπζηθφ λα 

κελ επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ελήιηθε δσή, φπσο ε 

ειηθία, ε πξνυπεξεζία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ, αθνχ νη 

παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο παξακέλνπλ ζηαζεξνί ζηνπο ελήιηθεο (McCrae θαη 

Costa, 1990, 1994).   

9.4. τέζεης αλάκεζα ζηελ αποηειεζκαηηθή Δπηθοηλφλία, ζηε Γεθηηθόηεηα ζηελ 

Δκπεηρία θαη ηελ Δσζσλεηδεζία  

Χο ηξίηνο ζηφρνο ζηελ έξεπλα ηέζεθε ε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα 

ζηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία θαη ζηνπο άιινπο παξάγνληεο ηεο έξεπλαο. Καη‟ 

αξράο θάλεθε φηη ε απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεμεηάζηεθε. πγθεθξηκέλα, θάλεθε φηη παξνπζηάδεη 

κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη κε ην ζχλνιν ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη ηεο 

Δπζπλεηδεζίαο. Δπίζεο, αξθεηά ρακειή αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία έδεημαλ θαη νη δπν ππνπαξάγνληεο ηεο 
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Δπζπλεηδεζίαο θαη ν ππνπαξάγνληαο  ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία Γηαλφεζε, 

ελψ ν ππνπαξάγνληαο Αηζζεηηθή/Πεξηέξγεηα έρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε.  

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, δελ ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα εμεηάδνπλ ηε ζρέζε 

ηεο απνηειεζκαηηθήο Δπηθνηλσλίαο κε ηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ηελ 

Δπζπλεηδεζία. Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη ε πξψηε πνπ ην επηρεηξεί, παξά ην γεγνλφο 

φηη ζρέζε ηεο Δπηθνηλσλίαο κε ηνπο πέληε παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο έρεη θαλεί 

έκκεζα κέζα απφ έξεπλεο κε άιινπο ζηφρνπο, φπσο δηαπηζηψλνπλ νη Knapp θαη Daly 

(2002). Έκκεζε ζπζρέηηζε θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ George θαη Zhou 

(2001), νη νπνίνη δείρλνπλ φηη ε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ε Δπζπλεηδεζία 

ζπζρεηίδνληαη κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Δπνκέλσο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

αληίζηνηρσλ εξεπλψλ δελ κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηα επξήκαηά καο κε άιια 

απνηειέζκαηα, παξέρνληαη φκσο ηα πξψηα επξήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ βάζε γηα άιιεο έξεπλεο.   

 

9.5. Προβιεπηηθοί παράγοληες ηες αποηειεζκαηηθής Δπηθοηλφλίας 

ρεηηθά κε ηνλ ηέηαξην ζηφρν ηεο έξεπλαο, αλ ε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία 

θαη ε Δπζπλεηδεζία κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία, 

πξνέθπςαλ ελδηαθέξνληα επξήκαηα. Ο παξάγνληαο πνπ εκθαλίδεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ πξφβιεςεο είλαη ε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία, ελψ αθνινπζεί ε 

Δπζπλεηδεζία. Με βάζε ηα επξήκαηα απηά, αλακέλνπκε πσο φζν πην επζπλείδεηνο 

είλαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη φζν πην επζπλείδεηα ιεηηνπξγεί, φπσο επίζεο θαη φζν πην 

αλνηρηφο είλαη ζηηο λέεο εκπεηξίεο θαη ηδέεο, ηφζν κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ζηελ 

Δπηθνηλσλία ζα επηδεηθλχεη.  
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Δπηπιένλ νη αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο καο δείρλνπλ πσο ην 11% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο πξνβιέπεη ε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ην 7% ε 

Δπζπλεηδεζία. Γεδνκέλνπ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο δελ αιιάδνπλ, 

απηφ αμηνινγείηαη σο ζεηηθφ απνηέιεζκα. Μέλεη έλα πνζνζηφ 82% ην νπνίν δελ 

επεξεάδεηαη απφ απηνχο ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη έηζη 

κπνξνχκε λα παξέκβνπκε γηα λα βειηηψζνπκε ηελ επηθνηλσλία κε πξνγξάκκαηα, 

ζεκηλάξηα θαη επηκνξθψζεηο, έρνληαο έλα κεγάιν πεξηζψξην γηα παξέκβαζε.  

Σα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο ζα κπνξνχζαλ λα απνβνχλ ρξήζηκα γηα ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο απηψλ. Ζ δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ε νπνία ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαζψο ε εθπαίδεπζε δελ 

κπνξεί λα ππάξμεη παξά κέζα απφ ηελ Δπηθνηλσλία, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε θαιχηεξεο βάζεηο, αλ ζπλππνινγηζηνχλ ε 

Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ε Δπζπλεηδεζία πνπ δείρλνπλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Δπηθνηλσλία. Δθηφο απφ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο επηκνξθψζεηο απηψλ πνπ ήδε 

αζθνχλ ην επάγγεικα ζπλεηφ ζα ήηαλ λα πξνβιεθζεί ψζηε λα απνηειεί αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο ε Δπηθνηλσλία ζηνπο θνηηεηέο πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, έηζη ψζηε λα έρνπλ απφ λσξίο εθφδηα γηα ηελ επηηπρή 

εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο αθνχ θαη απφ ηα επξήκαηα θάλεθε πσο κε ην πέξαζκα 

ηεο ειηθίαο θαη ηελ πξνυπεξεζία ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα δε βειηηψλεηαη.  

 

10. Περηορηζκοί ηες έρεσλας 

Βαζηθή ζεσξείηαη ε αλαθνξά ησλ πεξηνξηζκψλ θαη αδπλακηψλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ψζηε ηα απνηειέζκαηά ηεο λα αμηνινγεζνχλ αλαιφγσο. Ζ κειέηε ηεο 
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Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο έγηλε κφλν κε εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ. Δπηπξφζζεηα, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη ηεο 

Δπζπλεηδεζίαο θαη ζην νπνίν δηεμήρζε παξαγνληηθή αλάιπζε, ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

αξηζκνχ ησλ εξσηήζεσλ ζπλήζσο δελ αλαιχεηαη ζε παξάγνληεο, επνκέλσο κπνξεί λα 

ηεζνχλ ππφ ακθηζβήηεζε νη δηαζηάζεηο πνπ εκθάληζε. Δπίζεο, ε επηινγή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα έγηλε κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία. Σέινο, ε αλαινγία 

αλδξψλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη αληίζηνηρε κε ηελ αλαινγία αλδξψλ 

γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο.  

Παξά ηηο αδπλακίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαγλσξηζηνχλ ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, ζα κπνξνχζε απηή λα απνηειέζεη αξρή γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πάλσ ζηελ 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία είλαη θησρή φζνλ αθνξά ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη επίζεο απαξρή πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηελ Δπηθνηλσλία, απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ φινπο 

ε ζεκαληηθφηεηα ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ζηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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12. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Αμηφηηκε/ε ζπλάδειθε/ηζζα, 

 

αο παξαθαιψ λα ζπκπιεξψζεηε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξαθάησ αλψλπκνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζην νπνίν δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο, ελψ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα αλαιπζνχλ ζηαηηζηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα θαζαξά εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ηεξψληαο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα. 

Απαληήζηε θάζε εξψηεζε φζν γξήγνξα κπνξείηε ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ ληψζεηε 

απηή ηε ζηηγκή (φρη κε ηνλ ηξφπν πνπ ληψζεηε ζπλήζσο ή πνπ ληψζαηε ηελ ηειεπηαία 

βδνκάδα).  

Οη εηιηθξηλείο απαληήζεηο είλαη απαξαίηεηεο.  

Δπραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

 

ΦΤΛΟ: Άλδξαο                       Γπλαίθα  

 

ΖΛΗΚΗΑ:  

 

ΠΟΤΓΔ: Γεχηεξν πηπρίν                    Μεηαπηπρηαθφ                         Γηδαθηνξηθφ   
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ΒΑΘΜΗΓΑ ΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Πξσηνβάζκηα                 

Γεπηεξνβάζκηα 

                    

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Έγγακνο             Άγακνο            Γηαδεπγκέλνο            

Υήξνο   

                                                                     

ΔΣΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ:                                                

 

 

Οη ερφηήζεης αλαθέροληαη σε πρόσωπα άλλα από το οικογενειακό περιβάλλον και 

τοσς σσγγενείς σας. Δειώζηε ζε ποηο βαζκό ζσκθφλείηε κε θάζε κηα από ηης 

παραθάηφ απόυεης, θσθιώλοληας ηολ αληίζηοητο αρηζκό, ζύκθφλα κε ηελ παραθάηφ 

αληηζηοητία:  

 

 

1 

Ναη (ζπλήζσο  ή  ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο) 

2 

Μεξηθέο θνξέο 

3 

Όρη (πνηέ ή ζπάληα) 

 

1.νπ βγαίλνπλ νη ιέμεηο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζέιεηο ζε κηα ζπλνκηιία; …….. 

 

1 

 

2 

 

3 

2.Όηαλ ζνπ θάλνπλ κηα εξψηεζε πνπ δελ είλαη μεθάζαξε, ξσηάο ην 

πξφζσπν πνπ ηελ θάλεη λα ζνπ εμεγήζεη ηη ελλνεί; ……………………… 1 2 3 
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3.Όηαλ πξνζπαζείο λα εμεγήζεηο θάηη, έρνπλ νη άιινη κηα ηάζε λα ζνπ 

βάινπλ ηηο ιέμεηο ζην ζηφκα ζνπ; ………………………………………. 1 2 3 

4. Τπνζέηεηο απιψο φηη νη άιινη μέξνπλ ηη πξνζπαζείο λα πεηο, ρσξίο λα 

εμεγήζεηο ηη ζη‟ αιήζεηα ελλνείο; ………………………………………… 1 2 3 

5.Ρσηάο πνηέ ηνπο άιινπο λα ζνπ πνπλ πψο ληψζνπλ ζρεηηθά κε ην ζέκα 

πνπ πξνζπαζείο λα ζίμεηο; ………………………………………………… 1 2 3 

6.Δίλαη δχζθνιν γηα ζέλα λα κηιάο κε άιινπο αλζξψπνπο; ……………… 1 2 3 

7.ε κηα ζπδήηεζε κηιάο γηα πξάγκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηφζν εζέλα φζν 

θαη ηνπο άιινπο; …………………………………………………………… 

 

1 

 

2 

 

3 

8.νπ είλαη δχζθνιν λα εθθξάζεηο ηηο απφςεηο ζνπ φηαλ δηαθέξνπλ απφ 

απηψλ πνπ βξίζθνληαη γχξσ ζνπ; ………………………………………… 1 2 3 

9.ε κηα ζπδήηεζε πξνζπαζείο λα βάιεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζηε ζέζε ησλ 

άιισλ;……………………………………………………………………… 1 2 3 

10.ε κηα ζπδήηεζε έρεηο ηελ ηάζε λα κηιάο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

άιινπο; …………………………………………………………………….. 1 2 3 

11. Έρεηο επίγλσζε ηνπ πψο  ν ηφλνο ηεο θσλήο ζνπ επεξεάδεη ηνπο 

άιινπο;……………………………………………………………………… 1 2 3 

12. Απνθεχγεηο λα  πεηο θάηη φηαλ μέξεηο φηη κφλν ζα πιεγψζεη ηνπο 

άιινπο ή ζα θάλεη ηα πξάγκαηα ρεηξφηεξα; ……………………………… 1 2 3 

13.νπ είλαη δχζθνιν λα δερηείο επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή απφ 1 2 3 



85 
 

άιινπο;……………………………………………………………………… 

14.Όηαλ θάπνηνο ζε πιεγψζεη ην ζπδεηάο καδί ηνπ; ………………………. 1 2 3 

15.Εεηάο αξγφηεξα ζπγλψκε απφ θάπνηνλ ηνλ νπνίν ίζσο έρεηο πιεγψζεη;  1 2 3 

16.νπ πξνθαιεί κεγάιε αλαζηάησζε φηαλ θάπνηνο δηαθσλεί καδί ζνπ; … 1 2 3 

17. Γπζθνιεχεζαη λα ζθεθηείο θαζαξά φηαλ είζαη ζπκσκέλνο κε θάπνηνλ;  1 2 3 

18. Απνθεχγεηο λα δηαθσλήζεηο κε άιινπο, επεηδή θνβάζαη φηη ζα 

ζπκψζνπλ; ………………………………………………………………….. 1 2 3 

19. Όηαλ δεκηνπξγείηαη έλα πξφβιεκα αλάκεζα ζε ζέλα θαη ζε θάπνηνλ 

άιιν, κπνξείο λα ην ζπδεηήζεηο ρσξίο λα ζπκψζεηο;……………………… 1 2 3 

20.Δίζαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνλ ηξφπν πνπ απνθαζηζηάο ηηο δηαθνξέο ζνπ 

κε ηνπο άιινπο; …………………………………… ……………………. 1 2 3 

21.θπζξσπηάδεηο θαη κειαγρνιείο γηα πνιχ θαηξφ, φηαλ θάπνηνο ζε 

αλαζηαηψζεη; ……………………………………………………………… 1 2 3 

22.Νηψζεηο πνιιή ακεραλία φηαλ θάπνηνο ζνπ θάλεη έλα 

θνπιηκέλην;………………………………………………………………… 1 2 3 

23.Γεληθά κπνξείο λα εκπηζηεπηείο ηνπο άιινπο;………………………… 1 2 3 

24.Σν βξίζθεηο δχζθνιν λα θάλεηο θηινθξνλήζεηο θαη λα επαηλείο ηνπο 

άιινπο;……………………………………………………………………… 1 2 3 

25.Πξνζπαζείο εζθεκκέλα λα απνθξχςεηο ηα ιάζε ζνπ απφ ηνπο 

άιινπο;……………………………………………………………………… 1 2 3 
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26.Βνεζάο ηνπο άιινπο λα ζε θαηαιάβνπλ, ιέγνληάο ηνπο πψο ζθέθηεζαη, 

πψο ληψζεηο, ηη πηζηεχεηο;…………………………………………………… 1 2 3 

27.Δίλαη δχζθνιν γηα ζέλα λα εκπηζηεχεζαη ηνπο αλζξψπνπο;……………. 1 2 3 

28.Έρεηο ηελ ηάζε λα αιιάδεηο ζέκα φηαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ 

εκπιέθνληαη ζηε ζπδήηεζε;………………………………………………… 1 2 3 

29.ε κηα ζπδήηεζε αθήλεηο ηνπο άιινπο λα νινθιεξψζνπλ ηα ιφγηα ηνπο  

πξνηνχ αληηδξάζεηο ζ‟ απηά πνπ ιέλε;…………………………………… 

 

1 

 

2 

 

3 

30. Πηάλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ λα κελ πξνζέρεη ζηε δηάξθεηα κηαο 

ζπδήηεζεο;………………………………………………………………….. 1 2 3 

31.Πξνζπαζείο πνηέ λα αθνπγθξαζηείο ηη ελλνεί θάπνηνο, φηαλ ζνπ ........... 1 2 3 

32.Φαίλεηαη πσο νη άιινη ζε παξαθνινπζνχλ φηαλ κηιάο;…………………. 1 2 3 

33.ε κηα ζπδήηεζε ζνπ είλαη δχζθνιν λα δεηο ηα πξάγκαηα απφ ηελ 

νπηηθή ηνπ άιινπ;………………………………………………………… 1 2 3 

34. Πξνζπνηείζαη φηη αθνχο ηνπο άιινπο, φηαλ πξαγκαηηθά δελ ηνπο 

αθνχο;…………………………………………………………………….. 1 2 3 

35. ε κηα ζπδήηεζε κπνξείο λα αληηιεθζείο  ηε δηαθνξά αλάκεζα ζε απηά 

πνπ θάπνηνο ιέεη θαη ζε απηά πνπ ίζσο αηζζάλεηαη;……………………...... 1 2 3 

36.Δλψ κηιάο, είζαη ελήκεξνο γηα ην πψο νη άιινη αληηδξνχλ ζ‟ απηά πνπ 

ιεο;………………………………………………………………………… 1 2 3 

37.Αηζζάλεζαη φηη νη άιινη ζα εχρνληαλ λα ήζνπλ έλα δηαθνξεηηθφ 1 2 3 
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άηνκν;……………………………………………………………………… 

38. Οη άιινη θαηαιαβαίλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ;……………………… 1 2 3 

39. νπ επηζεκαίλνπλ πνηέ νη άιινη φηη θαίλεηαη λα λνκίδεηο φηη πάληα 

έρεηο δίθην;………………………………………………………………… 1 2 3 

40.Παξαδέρεζαη ην ιάζνο ζνπ, φηαλ μέξεηο φηη θάλεηο ιάζνο ζε θάηη;…….. 1 2 3 

 

 

   

 

 

Πώς ζα ταραθηερίδαηε σήμερα τον εαστό σας όζολ αθορά ηα παραθάηφ ζεκεία; 

Μπορείηε λα δώζεηε ηης απαληήζεης ζας κε έλα αρηζκό από ηο 1 έφς ηο 5, ζύκθφλα κε 

ηελ παραθάηφ αληηζηοητία: 

 

1 

 δελ ηζρχεη 

θαζφινπ 

2 

 ηζρχεη ιίγν 

3 

 ηζρχεη αξθεηά 

4 

 ηζρχεη πνιχ 

5 

 ηζρχεη 

απφιπηα 

 

 

1. Γε κνπ αξέζεη λα ράλσ ην ρξφλν κνπ νλεηξνπνιψληαο….……...….. 1 2 3 4 5 

2.Κξαηψ ηα πξάγκαηα κνπ θαζαξά θαη ηαθηνπνηεκέλα………………. 1 2 3 4 5 

3.Όηαλ βξσ ην ζσζηφ ηξφπν λα θάλσ θάηη, ηνλ ρξεζηκνπνηψ………… 1 2 3 4 5 

4.Δίκαη θαιφο/ή ζην λα ξπζκίδσ ηνλ εαπηφ κνπ γηα λα ζπλαληψ 

πξνζεζκίεο……………………………………………………………… 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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5.Γνεηεχνκαη κε ηα κνηίβα πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηέρλε θαη ζηελ θχζε… 1 2 3 4 5 

6.Γελ είκαη πνιχ κεζνδηθφ άηνκν……………………………………… 1 2 3 4 5 

7.Πηζηεχσ φηη κε ην λα αθήλνπκε ηνπο καζεηέο λα αθνχλ νκηιεηέο πνπ 

ακθηζβεηνχλ ηηο θαζηεξσκέλεο απφςεηο ληψζνπλ πην κπεξδεκέλνη θαη 

απνπξνζαλαηνιηζκέλνη……..………………………………………… 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

8.Πξνζπαζψ λα εθπιεξψλσ φ,ηη κνπ αλαηίζεηαη κε επζπλεηδεζία….... 1 2 3 4 5 

9.Ζ πνίεζε κε αγγίδεη ειάρηζηα ή θαζφινπ………………...…………. 1 2 3 4 5 

 10.Έρσ μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη πξνζπαζψ λα ηνπο επηηχρσ 

δνπιεχνληαο ζπζηεκαηηθά……………………………………………... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11.πρλά δνθηκάδσ θαηλνχξηα  θαη άγλσζηα θαγεηά………………..… 1 2 3 4 5 

12.Υάλσ πνιχ ρξφλν πξνηνχ ζπγθεληξσζψ ζε κηα δνπιεηά…………... 1 2 3 4 5 

13.πάληα πξνζέρσ  ηε δηάζεζε πνπ δεκηνπξγνχλ «δηαθνξεηηθά» 

πεξηβάιινληα…………………………………………………………… 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14.Γνπιεχσ ζθιεξά γηα λα πεηχρσ ηνπο ζηφρνπο κνπ………………… 1 2 3 4 5 

 15.Πηζηεχσ φηη ζα έπξεπε λα ζηξεθφκαζηε ζηε Θξεζθεπηηθή καο 

Ζγεζία φηαλ παίξλνπκε απνθάζεηο ή γηα ζέκαηα εζηθήο ηάμεο……….. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 16.Όηαλ δεζκεχνκαη πξνζσπηθά γηα θάηη, αλαιακβάλσ ππεχζπλα λα 

ην θέξσ εηο πέξαο………………………………………………………. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

17.Κάπνηεο θνξέο φηαλ βιέπσ έλα έξγν ηέρλεο ή δηαβάδσ έλα πνίεκα 

ληψζσ έλα ξίγνο ελζνπζηαζκνχ λα κε δηαπεξλά…………………….….. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18.Κάπνηεο θνξέο δελ είκαη φζν ζηαζεξφο/ή θαη ππεχζπλνο/ε φζν ζα 

έπξεπε. …………………………………………………………………. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19.Γε κε ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ε ελαζρφιεζε κε ηελ θχζε ηνπ θφζκνπ 

ή ηηο ζπλζήθεο ηνπ θφζκνπ……………………………………………... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20,Δίκαη έλα παξαγσγηθφ άηνκν πνπ νινθιεξψλεη ηε δνπιεηά πνπ      
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αλαιακβάλεη……………………………………...…………………….. 1 2 3 4 5 

 21.Έρσ πνιιά πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα………………………...…… 1 2 3 4 5 

22.Πνηέ δελ ηα θαηαθέξλσ λα νξγαλσζψ……………………………… 1 2 3 4 5 

23.πρλά κνπ αξέζεη λα παίδσ κε ηδέεο θαη κε ζεσξίεο………………... 1 2 3 4 5 

24.Πξνζπαζψ λα θάλσ ηέιεηα φ,ηη θάλσ……………………………….. 1 2 3 4 5 

 

 

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν ζαο! 

 

 


