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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η προσωπικότητα και οι διαστάσεις από τις οποίες απαρτίζεται, αποτελούν ένα φαινόμενο 

που χαρακτηρίζεται από μία αέναη προσπάθεια διερεύνησης. Έχουν διατυπωθεί ποικίλες 

προτάσεις σχετικά με τον αριθμό αυτών των διαστάσεων , αλλά και το περιεχόμενό τους. Ο 

πλουραλισμός αυτός, απεδείχθη χρήσιμος , εφόσον οδήγησε στην επικρατέστερη άποψη, 

αυτή των πέντε διαστάσεων της προσωπικότητας, οι οποίες είναι : Εξωστρέφεια, Προσήνεια, 

Νευρωτισμός, Ευσυνειδησία και Δεκτικότητα στην Eμπειρία. 

Με γνώμονα αυτό το μοντέλο, καθώς και την αναγκαιότητα μέτρησης της προσωπικότητας, 

αναπτύχθηκαν ορισμένα εργαλεία μέτρησης των πέντε παραγόντων της προσωπικότητας. 

Ένα από αυτά, που έχει κερδίσει την αποδοχή και την εμπιστοσύνη του επιστημονικού 

κόσμου αποτελεί το Big Five Inventory (BFI). Αυτό το ψυχομετρικό εργαλείο, αποτελεί και 

το κέντρο ενδιαφέροντος της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Στόχος της, είναι η 

επιβεβαίωση της παραγοντικής δομής αυτού του εργαλείου στα δεδομένα του ελληνικού 

πληθυσμού, καθώς και η αξιολόγηση των ψυχομετρικών του ιδιοτήτων, της αξιοπιστίας και 

της εγκυρότητας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι το Big Five Inventory έχει ικανοποιητικά 

ψυχομετρικά χαρακτηριστικά (αξιοπιστία και εγκυρότητα), ωστόσο, η παραγοντική δομή του 

δεν επιβεβαιώθηκε. Συνεπώς, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στον ελληνικό 

πληθυσμό για τη μέτρηση των πέντε παραγόντων της προσωπικότητας. 

Λέξεις Κλειδιά : μοντέλο πέντε παραγόντων, Big Five Inventory, παραγοντική δομή, 

αξιοπιστία, εγκυρότητα 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η προσωπικότητα,  αποτελεί πεδίο έρευνας και ενδιαφέροντος επί σειρά ετών, τόσο από τον 

επιστημονικό κόσμο, όσο και από την ευρύτερη κοινότητα. Έχουν προταθεί ποικίλοι ορισμοί 

για την προσωπικότητα, χωρίς όμως κάποιος να θεωρείται περισσότερο σωστός ή επικρατής. 

Βέβαια, οι θεωρητικές προσεγγίσεις της προσωπικότητας ήταν εκείνες που έθεσαν τις βάσεις 

για τη συστηματικότερη μελέτη του φαινομένου· τόσο η ψυχαναλυτική (Freyd,1953), όσο και 

η φαινομενολογική (Rogers,1963), η θεωρία των νοητικών κατασκευών (Kelly, 1969), η 

κοινωνικογνωστική (Bandura, 1991. Mischel, 1996), η θεωρία ερεθίσματος-αντίδρασης 

(Dollard & Miller, 1950), η συμπεριφοριστική (Watson, 1924), καθώς και οι θεωρίες 

μάθησης (Pavlov, 1927. Skinner, 1953), περιείχαν στοιχεία που βοήθησαν στη μελέτη και την 

κατανόηση της προσωπικότητας.   

Αργότερα, το ενδιαφέρον των μελετητών προσέλκυσε η αναζήτηση των διαστάσεων από τις 

οποίες απαρτίζεται η προσωπικότητα. Μάλιστα, μία από τις πλέον θεμελιώδεις προσεγγίσεις 

που δίνουν απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα, είναι οι θεωρίες των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων (Trait Theories) με κυριότερους εκπροσώπους τους (Allport & Odbert, 1936. 

Cattell, 1990. Eysenck, 1982). Η συνεχής διερεύνηση και ο επιστημονικός πλουραλισμός, 

οδήγησαν στην εμφάνιση διαφόρων μοντέλων προσωπικότητας, αποτελούμενα από έναν έως 

και επτά παράγοντες. Ωστόσο, ένα εξ αυτών φάνηκε να επικρατεί έναντι των άλλων και να 

έχει κερδίσει μέχρι και σήμερα την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας του χώρου· το 

μοντέλο των πέντε διαστάσεων της προσωπικότητας. Το εν λόγω μοντέλο, αναδείχθηκε 

ουσιαστικά μέσα από δύο κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις: τη λεξικολογική υπόθεση (Allport 

& Odbert, 1936. Norman, 1963. Cattell, 1943. Goldberg, 1990) και την ανάπτυξη ενός 

ερωτηματολογίου μέτρησης της προσωπικότητας (ΝΕΟ-PI-R) (Costa & McCrae, 1992).  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το εργαλείο των Costa και McCrae (1994), αποτέλεσε ισχυρό δομικό 

πλαίσιο για τη δημιουργία κι άλλων εργαλείων μέτρησης των πέντε παραγόντων της 

προσωπικότητας. Κάποιο από αυτά, αποδείχθηκε ιδιαίτερα αξιόπιστο και αποτελεσματικό, 

ενώ ταυτόχρονα ήταν σύντομο και περιεκτικό. Πρόκειται για το Big Five Inventory (Benet-

Martinez & John, 1998), το οποίο αποτελεί και το θέμα της παρούσας ερευνητικής εργασίας. 

Το Big Five Inventory, έχει προσαρμοστεί σε αρκετά πολιτισμικά πλαίσια με επιτυχία. Έτσι, 

έγινε μία προσπάθεια μετάφρασής και επιβεβαίωσης της παραγοντικής δομής του και στον 

ελληνικό πληθυσμό. 
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

1.1.1 Ορίζοντας την προσωπικότητα 

Από την αρχαιότητα ακόμη, είναι ιδιαιτέρως αισθητή η ανάγκη δημιουργίας ενός ιεραρχικού 

συστήματος ταξινόμησης, αναφορικά με τα επιμέρους χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

του ατόμου. Πρόκειται για ένα ζήτημα, που χαρακτηρίζεται από μία αέναη προσπάθεια 

διερεύνησης και ορισμού, τόσο από τους ψυχολόγους , όσο και από τους φιλοσόφους. Κατά 

καιρούς , διάφοροι ερευνητές με βάση τα ευρήματά τους επιχείρησαν να δημιουργήσουν έναν  

ολοκληρωμένο και καθολικά αποδεκτό ορισμό του εν λόγω φαινομένου, (Τσαούσης, 1999).  

Συνεπώς, μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει μόνο ένας  ορισμός για την προσωπικότητα που να 

χρησιμοποιείται ευρέως ως ο πλέον αποδεκτός ή σωστός. Άμεσο επακόλουθο είναι η 

συστηματική συσσώρευση ευρημάτων και η διαφωνία μεταξύ των μελετητών, που καθιστούν 

δύσκολη την επικοινωνία μεταξύ τους. Παρ’ όλα αυτά, η πολυμορφία και ο επιστημονικός 

πλουραλισμός είναι χρήσιμα και σημαντικά στοιχεία για τη διερεύνηση ενός φαινομένου 

(Cantor & Zirkel, 1990). Γι’ αυτό, καθίσταται αναγκαία και συνάμα ενδιαφέρουσα η 

παρουσίαση των ποικίλων ορισμών που έχουν προταθεί σχετικά με το φαινόμενο της 

προσωπικότητας. 

Αρχικά, ο Eysenck (1991), όρισε την προσωπικότητα ως σταθερή και διαρκή οργάνωση του 

χαρακτήρα, της συναισθηματικής ιδιοσυγκρασίας, της διανοητικής κατάστασης και της 

φυσικής διάπλασης ενός ατόμου· στοιχεία, τα οποία καθορίζουν και τον μοναδικό, για το 

άτομο, τρόπο προσαρμογής του στο περιβάλλον.  

Αργότερα, ο Allport (1961) υποστήριξε ότι η προσωπικότητα είναι η δυναμική οργάνωση, 

μέσα στο άτομο, εκείνων των ψυχοφυσικών συστημάτων, τα οποία καθορίζουν τις μοναδικές 

προσαρμογές του στο περιβάλλον. Η δυναμική οργάνωση, σημαίνει ότι η προσωπικότητα 

κατευθύνεται από κίνητρα, και ότι ενώ εξελίσσεται συνεχώς, παραμένει ένα οργανωμένο 

σύστημα. Τα ψυχοφυσικά συστήματα , αφορούν το σύνολο των ψυχικών και νευρολογικών 

ιδιοτήτων. Με άλλα λόγια, η προσωπικότητα λειτουργεί ως μία ψυχοσωματική οργανωμένη 

ολότητα. Ο Allport χαρακτηριστικά υποστηρίζει ότι είναι «μία πραγματική ύπαρξη , 

διαφορετική από άτομο σε άτομο».   
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Ενδιαφέρουσα ήταν και η πρόταση του Hilgard (1977), ο οποίος δήλωσε ότι η 

προσωπικότητα αφορά το  σύνολο των χαρακτηριστικών και των τρόπων συμπεριφοράς. Τα 

στοιχεία αυτά με τη σειρά τους, καθορίζουν τη μοναδικότητα της προσαρμογής ενός ατόμου 

προς το περιβάλλον.  Κάθε περιγραφή της προσωπικότητας ενός ατόμου, πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τις ικανότητες, τα κίνητρα, τη συναισθηματική αντίδραση και τις εμπειρίες του, ώστε 

να καταφαίνεται η μοναδικότητά του. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Funder (1997), πρότεινε 

ότι η προσωπικότητα ορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά πρότυπα σκέψης, συναισθημάτων 

και συμπεριφοράς του ατόμου σε συνδυασμό με τους ψυχολογικούς μηχανισμούς που 

υπάρχουν πίσω από αυτά. Αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα ιδιοτήτων που αποδίδονται στα 

άτομα , είναι σταθερές στο χρόνο και έχουν μία ψυχολογική διάσταση. 

Οι Costa και McCrae, σε μία προσπάθεια ορισμού της προσωπικότητας, υποστήριξαν ότι 

αποτελείται από βασικές τάσεις και χαρακτηριστικές προσαρμογές. Αρχικά, τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αποτελούν τις βασικές τάσεις που αφορούν τις 

αφηρημένες υποκείμενες δυνατότητες του ατόμου, ενώ οι στάσεις, οι ρόλοι, οι σχέσεις, και οι 

στόχοι, είναι οι χαρακτηριστικές προσαρμογές, που αντανακλούν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

βασικών τάσεων και περιβαλλοντικών απαιτήσεων (John & Srivastava, 1999).  

Επίσης, η προσωπικότητα θα μπορούσε να  οριστεί είτε με βάση ένα σύνολο γνωρισμάτων 

που χαρακτηρίζουν ένα άτομο, είτε με βάση το εκάστοτε κοινωνικό σύστημα που παράγει 

ένα σύνολο χαρακτηριστικών , είτε με τον συνδυασμό των παραπάνω (Saucier & Simonds, 

2006). Σύμφωνα με τους Pervin και John (2001), «προσωπικότητα» είναι τα χαρακτηριστικά 

του ατόμου που εξηγούν τους σταθερούς τύπους συναισθήματος, σκέψης και συμπεριφοράς, 

τα οποία όμως χαρακτηρίζονται από θαυμαστή πολυπλοκότητα. Έτσι, όσοι ασχολούνται με 

την προσωπικότητα έχουν να αντιμετωπίσουν την πολλαπλότητα των ομοιοτήτων και των 

διαφορών μεταξύ των ανθρώπων.  

Οι παραπάνω ορισμοί, καθώς και όσοι έχουν προταθεί γενικότερα ανά δεκαετίες, έχουν 

αναμφισβήτητα κάποια επιστημονική βάση , καθώς και ορισμένα κοινά στοιχεία. Δεν τίθεται 

θέμα σωστού ή λάθους τοποθέτησης, εφόσον ο κάθε ένας αποτελεί βάση για περαιτέρω 

διερεύνηση και βελτίωση. Ίσως τελικά, τίθεται το ζήτημα αν τέτοιοι ορισμοί είναι 

περισσότερο ή λιγότερο χρήσιμοι στο να κατευθύνουν τον επιστημονικό κόσμο σε 

σημαντικές περιοχές κατανόησης. Έτσι, ένας ορισμός της προσωπικότητας είναι χρήσιμος 

στο βαθμό που βοηθάει να εξελιχθεί ο τομέας ως επιστήμη (Pervin & John, 2001). Σε αυτό το 
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πλαίσιο, θα ήταν συνετή η δημιουργία ενός συνθετικού ορισμού. Με άλλα λόγια, είναι 

ωφέλιμη αν όχι αναγκαία, η συνεργασία των θεωρητικών για τη σύνθεση ενός καθολικού 

ορισμού, που θα περιλαμβάνει τα κοινά σημεία στα οποία έχουν δώσει έμφαση όλες οι 

προτάσεις. 

 

1.1.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις της προσωπικότητας 

Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κράμα θεωρητικών προσεγγίσεων αναφορικά με το φαινόμενο της 

προσωπικότητας, επηρεάζοντας ταυτόχρονα διάφορα επίπεδα και επιστήμες (McAdams, 

1992). Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμη η αναφορά στις κυριότερες εξ’ αυτών , προκειμένου να 

υπάρχει μία πλήρης εικόνα των προτάσεων που έχουν γίνει αναφορικά με τη διερεύνηση της 

προσωπικότητας. Η ψυχαναλυτική θεωρία, αποτελεί μία ψυχοδυναμική προσέγγιση της 

προσωπικότητας με κύριο εκφραστή της τον Sigmund Freud. Η ψυχοδυναμική έμφαση, 

φαίνεται από την ερμηνεία της συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

(σύγκρουσης ή συμβιβασμού) μεταξύ κάποιων δυνάμεων ·  των κινήτρων ή των ενορμήσεων. 

Ουσιαστικά, οι δομικές έννοιες –κλειδιά της ψυχαναλυτικής θεωρίας της προσωπικότητας-, 

συνοψίζονται σε δύο : η πρώτη, αφορά τα επίπεδα συνείδησης που διακρίνεται σε τρία 

επίπεδα , το το συνειδητό (conscious), το προσυνειδητό (preconscious) και το ασυνείδητο 

(unconscious) (Freud, 1953) , ενώ η δεύτερη περιγράφει τις διαφορετικές πλευρές της 

ανθρώπινης λειτουργίας, που ο Freud θεώρησε ως δομές της προσωπικότητας, το εκείνο (id) 

και αντιπροσωπεύει τις ενορμήσεις, το υπερεγώ (superego) που περιλαμβάνει τις ηθικές αξίες 

και το εγώ (ego), που λειτουργεί με βάση την αρχή της πραγματικότητας (Pervin & John, 

2001).  

Επίσης, ο Freud θεώρησε ότι η προσωπικότητα αναπτύσσεται μέσα από τρία διαδοχικά 

ψυχοσεξουαλικά στάδια, τα οποία είναι τα εξής: στοματικό, πρωκτικό και φαλλικό. Το κάθε 

στάδιο στη ζωή του παιδιού συνοδεύεται από μία περιοχή του σώματος όπου 

συγκεντρώνονται οι ορμές και η ευχαρίστηση. Το πως θα επιλυθούν οι συγκρούσεις που 

δημιουργούνται μεταξύ των σεξουαλικών αυτών ορμών και των απαιτήσεων που θέτει η 

κοινωνία, είναι καθοριστικά για τον σχηματισμό της προσωπικότητας του ατόμου (Freud, 

1953). 
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Μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση για την προσωπικότητα διατυπώνεται μέσω της 

φαινομενολογικής θεωρίας , που δίνει έμφαση στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

άνθρωποι βιώνουν τον εαυτό και τον κόσμο γύρω τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής 

της σχολής , αποτελεί η προσωποκεντρική θεωρία για την προσωπικότητα του Carl Rogers 

(Pervin & John, 2001). Ο Rogers, τόνισε ιδιαίτερα τη θετική πλευρά του ατόμου, ενώ δομική 

έννοια της θεωρίας του αποτέλεσε ο εαυτός (self). Αυτή η έννοια, αντιπροσωπεύει έναν 

οργανωμένο και σταθερό τύπο αντιλήψεων, που παρά τις αλλαγές που υφίσταται, διατηρεί 

αυτή την ενότητα και την οργάνωση. Η  θεωρία αυτή, υπογραμμίζει την αλλαγή της 

προσωπικότητας και την τάση του ανθρώπου για αυτοπραγμάτωση (self actualization).Με 

άλλα λόγια, πρόκειται για την τάση του ατόμου να εξελιχθεί , να αποκτήσει νέες εμπειρίες, να 

ανεξαρτητοποιηθεί, να προχωρήσει σε μία διαδικασία αλλαγής και βελτίωσης. Εκτός αυτού , 

είναι σημαντική η αυτοσυνέπεια (self consistency) και η συμφωνία (congruence) , μεταξύ του 

εαυτού και των εμπειριών. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από εκτίμηση , καθώς κάτω από 

τέτοιες συνθήκες είναι σε θέση να αναπτύξουν τη θετική τους πλευρά και να φτάσουν στην 

αυτοπραγμάτωση (Rogers, 1963). 

Μία τρίτη θεωρία που εκφράζει επίσης μία κλινική προσέγγιση στην κατανόηση της 

προσωπικότητας, αποτελεί η θεωρία των προσωπικών νοητικών κατασκευών του George 

Kelly. Πρόκειται για μία προσπάθεια ερμηνείας της συμπεριφοράς μέσα σε ένα γνωστικό 

πλαίσιο. Αναλυτικότερα, δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται, 

νοηματοδοτεί, προσπαθεί να ερμηνεύσει και να προβλέψει τα γεγονότα, σε σχέση με ήδη 

υπάρχουσες δομές (Pervin & John, 2001). Στη θεωρία του Kelly, αυτός ο τρόπος ερμηνείας 

και κατηγοριοποίησης μίας συμπεριφοράς, ονομάζεται νοητική κατασκευή. Μάλιστα, όλες 

αποτελούνται από ζεύγη αντιθέτων (πόλος ομοιότητας – πόλος αντίθεσης). Το άτομο, όταν 

έχει επίγνωση ότι τα γεγονότα βρίσκονται έξω από τα όρια του συστήματος των νοητικών 

του κατασκευών βιώνει άγχος, ενώ όταν πρόκειται να εμφανιστεί μία νέα νοητική 

κατασκευή, αισθάνεται την απειλή της αλλαγής και βιώνει φόβο (Kelly, 1969).  

Στην ίδια κατηγορία , αυτή των γνωστικών προσεγγίσεων , ανήκει και η κοινωνικογνωστική 

θεωρία προσωπικότητας. Κύριοι εκφραστές της είναι οι Albert Bandura και Walter Mischel. 

Πρόκειται για μία θεωρητική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην κοινωνική προέλευση της 

συμπεριφοράς και στη σημασία των γνωστικών διεργασιών σε όλες τις πλευρές της 

ανθρώπινης λειτουργίας (Pervin & John, 2001). Οι δομικές έννοιες της θεωρίας τους είναι: οι 

προσδοκίες - πεποιθήσεις, οι ικανότητες – δεξιότητες και οι στόχοι  (Bandura, 1991. Mischel, 
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1996). Η συμπεριφορά , θωρείται μεταβλητή και εξαρτάται από τις διάφορες περιστάσεις, 

εφόσον το άτομο αντιδρά στις αλλαγές του περιβάλλοντος και ενεργεί με ιδιαίτερο τρόπο σε 

κάθε περίσταση. Γι’ αυτό , οι θεωρητικοί της κοινωνικογνωστικής θεωρίας, υποστηρίζουν ότι 

έχει μεγαλύτερη σημασία να γνωρίζει κανείς τα είδη των περιστάσεων που ένα άτομο είναι 

π.χ απαισιόδοξο, παρά το συνολικό επίπεδο της απαισιοδοξίας σε σχέση με άλλα άτομα 

(Shoda, Mischel & Wright, 1994).  

Σημαντική θέση στο πεδίο μελέτης της προσωπικότητας, έχει και η θεωρία της συμπεριφοράς 

του John Watson. Πρόκειται για μία προσέγγιση, ολότελα διαφορετική από τις άλλες, εφόσον 

δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα εξωτερικά περιβαλλοντικά αίτια. Σύμφωνα με τον Watson, 

όλη η συμπεριφορά του ατόμου είναι προϊόν μόνο της μάθησης και υπακούει στις συνδέσεις 

που λαμβάνουν χώρα κατά το πρότυπο: Ερέθισμα – Αντίδραση. Η προσωπικότητα είναι το 

σύνολο των παρατηρήσιμων συμπεριφορών που αναπτύσσει το άτομο. H προσωπικότητα του 

κάθε ατόμου καθορίζεται από το περιβάλλον και τη συστηματική επίδραση που θα ασκήσει η 

οικογένεια, το σχολείο και η ευρύτερη κοινότητα (Watson, 1924).  

Μία άλλη  σημαντική θεωρητική προσέγγιση στο χώρο της προσωπικότητας αποτελούν τα 

μοντέλα που βασίζονται στη θεωρία της μάθησης. Αρχικά, το έργο του Ivan Petrovich Pavlov 

στην Κλασσική Εξαρτημένη μάθηση, αποδεικνύει πως ένα αρχικά ουδέτερο ερέθισμα μπορεί 

να προκαλέσει μία αντίδραση , εξαιτίας της σύνδεσής του με ένα ερέθισμα που μπορεί να 

παράγει αυτόματα μία παρόμοια αντίδραση (Pavlov, 1927). Στις θεωρίες μάθησης ανήκει και 

η Λειτουργική μάθηση με κύριο εκπρόσωπό της τον B. F. Skinner. Σύμφωνα με αυτή, μια 

συμπεριφορά μαθαίνεται όταν ακολουθείται από μια αμοιβή, από ένα αποτέλεσμα, δηλαδή, 

θετικό ή επιθυμητό. Συνεπώς, κεντρική θέση στη θεωρία αυτή κατέχει η σχέση ανάμεσα στη 

συμπεριφορά και τις συνέπειές της. Μία συμπεριφορά που ακολουθείται από θετικές 

συνέπειες αμείβεται και τείνει να επαναλαμβάνεται. Αντίθετα, όταν ακολουθείται από 

αρνητικό αποτέλεσμα, τότε απορρίπτεται και είναι πολύ πιθανό να μην επαναληφθεί η ίδια 

συμπεριφορά (Skinner, 1953).  

Τέλος, η θεωρία Ερεθίσματος-Αντίδρασης της προσωπικότητας των Hull, Dollard και Miller 

ολοκληρώνει τον κύκλο των θεωρητικών μοντέλων της προσωπικότητας που βασίζονται στη 

θεωρία της μάθησης. Σύμφωνα με τον Hull (1943), η σύνδεση ανάμεσα σε ένα ερέθισμα και 

μία αντίδραση ονομάζεται συνήθεια. Η δομή της προσωπικότητας συνίσταται σε μεγάλο 

μέρος από συνήθειες ή δεσμούς Ε-Α. Έμφαση δίνεται και στις ενορμήσεις, που ενεργοποιούν 
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τη συμπεριφορά. Διακρίνονται σε πρωτογενείς (εγγενείς) και σε δευτερογενείς (μαθημένες). 

Από την άλλη, Οι Dollard και Miller (1950), τόνισαν το ρόλο της μίμησης στην εκμάθηση 

νέων συμπεριφορών. Διατύπωσαν τη θέση ότι η αποτελεσματικότητα της μίμησης στηρίζεται 

στη θετική ενίσχυση που μπορεί να δεχθεί. 

 

1.2 Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 

1.2.1 Θεωρίες των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (Trait Theories) 

Η προσωπικότητα, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα αποτελεί πεδίο διερεύνησης για την 

ψυχολογία. Μάλιστα, κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος αποτελούν τα δομικά στοιχεία από τα 

οποία απαρτίζεται. Μία από τις πλέον θεμελιώδεις προσεγγίσεις που δίνουν απαντήσεις σε 

αυτό το ζήτημα είναι οι θεωρίες των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (Trait Theories) 

(Goldberg,1981). Βασική υπόθεσή τους είναι, ότι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με 

ορισμένους τρόπους λόγω κάποιων γενικών προδιαθέσεων , των λεγόμενων χαρακτηριστικών 

(traits). Ουσιαστικά, προσδιορίζουν και μετρούν το βαθμό στον οποίο υπάρχουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά  από άτομο σε άτομο. Για να γίνουν αυτά αντιληπτά, είναι χρήσιμη η 

αναφορά στις τρεις βασικότερες θεωρίες χαρακτηριστικών (Block , 1995). 

Αρχικά, ο Gordon Allport, θεωρείται από τους πρωτοπόρους της ψυχολογίας της 

προσωπικότητας και κυρίως ως θεωρητικός των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. 

Μελετώντας ένα λεξικό, κατάφερε να συλλέξει περισσότερα από 4000 επίθετα, που 

περιέγραφαν την ανθρώπινη προσωπικότητα. Στη συνέχεια, τα ομαδοποίησε ιεραρχικά σε 

τρεις μεγάλες κατηγορίες με την πεποίθηση ότι μόνο ελάχιστα εξ αυτών μπορούν να 

καθορίσουν ποιοι πραγματικά είμαστε. Η πρώτη κατηγορία, ονομάστηκε «Πρωτεύοντα 

Χαρακτηριστικά» (Cardinal Traits), περιλαμβάνοντας γνωρίσματα που εκφράζουν μία τόσο 

εξέχουσα και διάχυτη προδιάθεση, ώστε κάθε πράξη του ατόμου έχει τις ρίζες της στην 

επίδρασή της. Γενικά οι άνθρωποι έχουν ελάχιστα, αν όχι καθόλου τέτοια χαρακτηριστικά. Η 

δεύτερη κατηγορία, ορίστηκε ως «Κεντρικά Χαρακτηριστικά» (Central Traits), και 

περιελάμβανε τα βασικά δομικά στοιχεία που διαμορφώνουν το μεγαλύτερο μέρος της 

προσωπικότητας και υπάρχουν σχεδόν στους περισσότερους ανθρώπους. Η τρίτη κατηγορία 

φέρει την ονομασία «Δευτερεύοντα Χαρακτηριστικά» (Secondary Traits), γι’ αυτό και 
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περιλαμβάνει γνωρίσματα που δεν είναι τόσο προφανή ή σταθερά, αλλά υπάρχουν σε 

ορισμένες συνθήκες και φανερώνουν προτιμήσεις ή συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς 

(Allport & Odbert,1936).  

Στην πραγματικότητα, ο Allport αναγνώριζε ότι οι έννοιες του χαρακτηριστικού και της 

περίστασης είναι απαραίτητες για την κατανόηση της συμπεριφοράς. Με άλλα λόγια, το 

χαρακτηριστικό εξηγεί τη σταθερότητα στη συμπεριφορά, ενώ οι περιστάσεις εξηγούν τη 

μεταβλητότητά της. Τέλος, τόνισε τη χρησιμότητα της ιδιογραφικής έρευνας, δηλαδή της σε 

βάθος μελέτης των ατόμων , καθώς θεωρούσε πολύ σημαντική τη μοναδικότητά τους 

(Allport, 1961). 

Μπορεί η θεωρία του Allport να παραμένει μέχρι και σήμερα ιδιαίτερα ισχυρή, ωστόσο ο 

αριθμός των επιθέτων που χρησιμοποίησε θεωρήθηκε μεγάλος και μη πρακτικός. Έτσι, τη 

δεκαετία του 1949, ο Raymond Cattell προχώρησε σε μείωση των επιθέτων αυτών σε 171 

αφαιρώντας όσα ήταν παρόμοια ή περιττά κατά τη γνώμη του. Στη συνέχεια, με τη μέθοδο 

της παραγοντικής ανάλυσης καθόρισε ποια από αυτά σχετίζονται περισσότερο με ένα δείγμα 

ατόμων. Κατά συνέπεια, η θεωρία του ονομάστηκε «προσέγγιση των χαρακτηριστικών και 

της παραγοντικής ανάλυσης». Χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο ως μέσο συλλογής 

δεδομένων (Questionnaire data) δημιούργησε ένα εργαλείο αξιολόγησης με την ονομασία 16 

Personality Factors (16PF), καθώς κατέληξε σε 16 κύρια γνωρίσματα, τα οποία έχουν όλοι 

ανεξαιρέτως, ενώ ο βαθμός στον οποίο υπάρχουν στον καθένα καθορίζει την προσωπικότητά 

του (Cattell, Eber, & Tatsuoka, 1970). 

Σύμφωνα με τον Cattell (1985), τα χαρακτηριστικά προβάλουν ως αξίωμα ότι υπάρχει 

κάποιος συγκεκριμένος τύπος και κάποια κανονικότητα στη συμπεριφορά κατά τις 

διαφορετικές περιστάσεις. Προχωρά σε δύο σημαντικές διακρίσεις μεταξύ των 

χαρακτηριστικών. Η πρώτη είναι ανάμεσα στα χαρακτηριστικά ικανοτήτων (ability traits), τα 

χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασίας (temperament traits) και τα δυναμικά χαρακτηριστικά 

(dynamic traits) ενώ η δεύτερη διάκριση αφορά τα επιφανειακά χαρακτηριστικά (surface 

traits) και τα πηγαία χαρακτηριστικά (source traits).  

Τα χαρακτηριστικά ικανοτήτων, αφορούν δεξιότητες που επιτρέπουν στο άτομο να 

λειτουργεί αποτελεσματικά, όπως η ευφυΐα. Τα χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασίας, 

αναφέρονται στη συναισθηματική ζωή του ατόμου και τους τρόπους συμπεριφοράς. Τα 

δυναμικά χαρακτηριστικά, αφορούν τα κίνητρα και τους στόχους που θέτει το άτομο. Αυτές 
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οι τρεις κατηγορίες, καταλαμβάνουν τα κυριότερα σταθερά στοιχεία της προσωπικότητας. 

Από την άλλη, τα επιφανειακά χαρακτηριστικά, αντιστοιχούν σε συμπεριφορές που μόνο 

φαινομενικά μεταβάλλονται μαζί και δεν έχουν κοινό αίτιο, ενώ τα πηγαία , μεταβάλλονται 

από κοινού με στόχο να  συγκροτήσουν μία ενιαία διάσταση της προσωπικότητας (Cattell, 

1990).Μερικά χρόνια αργότερα, μη ικανοποιημένος από τα προγενέστερα ευρήματα, ο Hans 

Eysenck, θεώρησε ότι υπάρχουν φυσικές δομές – διαστάσεις της προσωπικότητας , οι οποίες 

μπορούν να εντοπιστούν με τη μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης. Αρχικά, εντόπισε δύο 

παράγοντες: την Εξωστρέφεια-Εσωστρέφεια (Extraversion-Introversion) και το Νευρωτισμό 

-Συναισθηματική Σταθερότητα (Neuroticism-Emotional Stability). Λίγο αργότερα, πρόσθεσε 

σε αυτές μία τρίτη διάσταση: τον Ψυχωτισμό-Κοινωνικοποίηση (Psychoticism- 

Socialization). Ως αποτέλεσμα η προσέγγιση του Eysenck ονομάστηκε «θεωρία των τριών 

παραγόντων» (Eysenck, 1991).  

Η θεωρητική προσέγγιση των τριών παραγόντων της προσωπικότητας, θεωρήθηκε 

περισσότερο εμπεριστατωμένη , υπό την έννοια ότι ήταν εμπειρικά επαληθεύσιμη μέσω της 

σύνδεσής της με το βιολογικό υπόστρωμα. Με άλλα λόγια, οι διαστάσεις αυτές που 

αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, έχουν βιολογική και γενετική 

βάση, καθώς παρατηρούνται διαφορές και σε επίπεδο νευροφυσιολογικής λειτουργίας. Είναι 

εμφανές ότι η εν λόγω θεωρία είναι στενά συνδεδεμένη με τη θεωρία του Eysenck για την 

ψυχοπαθολογία και την αλλαγή της συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα , το είδος των 

συμπτωμάτων ή των ψυχολογικών δυσκολιών που είναι πιθανό να αναπτύξει ένα άτομο, 

σχετίζονται με τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τις λειτουργικές αρχές του 

νευρικού συστήματος (Eysenck, 1982). 

Εν κατακλείδι, ο Allport, ο Eysenck και ο Cattell είναι οι αντιπροσωπευτικοί θεωρητικοί των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Είναι εμφανές ότι οι προσεγγίσεις τους διαφέρουν σε 

αρκετά σημεία, κυρίως όσον αφορά τη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης για τον εντοπισμό 

των χαρακτηριστικών, καθώς και τον καθορισμό της φύσης και του αριθμού τους. Ωστόσο, 

σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητείται η κοινή τους έμφαση αναφορικά με την ιεραρχική 

οργάνωση της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς, στις γενικές προδιαθέσεις 

(χαρακτηριστικά) που αποτελούν τους θεμελιώδεις δομικούς λίθους της προσωπικότητας 

(Pervin & John , 2001). 
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1.2.2 Η επικράτηση του Μοντέλου των Πέντε παραγόντων 

Η αναζήτηση, μιας επιστημονικά αδιαμφισβήτητης ταξινόμησης των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας, επί πολλές δεκαετίας ταλανίζει τους επιστήμονες του χώρου της 

ψυχολογίας της προσωπικότητας. Η διαφωνία μεταξύ τους εντοπίζεται στο περιεχόμενο και 

στον αριθμό των διαστάσεων που την αποτελούν. Ωστόσο, παρά τον πλουραλισμό των 

απόψεων του επιστημονικού κόσμου, υπάρχει ένα μοντέλο που φαίνεται να έχει επικρατήσει 

στο χώρο· το Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων (Five Factor Model) (Pervin & John, 2001). 

Αρχικά, ο Norman (1963), μελετώντας τη δουλειά των Allport, Cattell και Eysenck, 

προχώρησε σε παραγοντική ανάλυση των βαθμολογιών που έδωσαν τα άτομα μέσα από μία 

μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών· το αποτέλεσμά της απέδωσε πέντε βασικές διαστάσεις. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά τη δεκαετία του ’70, ο Mischel (1968) κατάφερε να 

επισκιάσει κάθε προσπάθεια για ουσιαστική μελέτη της δομής της προσωπικότητας 

υποστηρίζοντας ότι, επειδή δεν διέπεται από σταθερές δομές, δεν μπορεί να μετρηθεί. Η 

αναγέννηση, όμως, του εν λόγω μοντέλου έλαβε χώρα κατά τη δεκαετία του ’80, οπότε και 

μια σειρά από ερευνητικές προσπάθειες επιβεβαίωσαν την ίδια δομή των πέντε παραγόντων 

της προσωπικότητας.  

Μάλιστα, στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο Goldberg, αφού μελέτησε τέτοιου είδους 

έρευνες, καθώς και τα αποτελέσματα της δικής του, εντυπωσιάστηκε από τη συνέπεια τους , 

εφόσον κατέληγαν επίσης σε πέντε διαστάσεις. Χαρακτηριστικά είπε ότι «θα έπρεπε να 

υπάρχει δυνατότητα να υποστηρίξουμε ότι κάθε μοντέλο δόμησης των ατομικών διαφορών, 

είναι ανάγκη να περικλείει αυτή τη Μεγάλη Πεντάδα των διαστάσεων». Έτσι, οι πέντε 

παράγοντες πήραν αυτή την ονομασία. Συγκεκριμένα, το επίθετο «Μεγάλη» αναφέρεται στο 

εύρος του κάθε παράγοντα, εφόσον περιλαμβάνει πολλά ειδικότερα χαρακτηριστικά. Οι 

παράγοντες αυτοί, είναι εξίσου γενικοί και αφηρημένοι ως προς την ιεράρχηση της 

προσωπικότητας σε σχέση με τους υπερπαράγοντες που πρότεινε ο Eysenck (Pervin & John, 

2001). 

Παρά το γεγονός ότι έχουν προταθεί ποικίλοι όροι και ονομασίες για τους πέντε παράγοντες, 

θα αναφερθούν εκείνοι που αποτέλεσαν τη βάση των περισσότερων και πιο πρόσφατων 

ερευνών, προερχόμενοι από το NEO-PI-R ερωτηματολόγιο των Costa & McCrae. Επομένως , 

είναι: o Νευρωτισμός (Neuroticism), η Εξωστρέφεια (Extraversion), η Ευσυνειδησία 
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(Conscientiousness), η  Δεκτικότητα στην Εμπειρία (Openness to experience) και η 

Προσήνεια (Agreeableness) (Costa & McCrae, 1992).  

Συνήθως, οι χαρακτηρισμοί και το περιεχόμενο των τριών πρώτων παρέμεναν σταθερά, ενώ 

στους δύο τελευταίους υπήρχε κάποια διαφοροποίηση. Αναλυτικότερα, ο Νευρωτισμός 

αντιτίθεται στη Συναισθηματική Σταθερότητα και αφορά κατά βάση αρνητικά συναισθήματα, 

όπως η οξυθυμία, η νευρική ένταση. Η Εξωστρέφεια αντιτίθεται στην Εσωστρέφεια και 

περιγράφει άτομα κοινωνικά και ενεργητικά. Η Ευσυνειδησία, έρχεται σε αντίθεση με την 

Έλλειψη Προσανατολισμού και αφορά κυρίως τη συμπεριφορά του ατόμου απέναντι στα 

καθήκοντα και τους στόχους του, καθώς και τον κοινωνικά επιθυμητό έλεγχο των 

παρορμήσεων. Η Δεκτικότητα στην Εμπειρία βρίσκεται σε αντιδιαστολή με την 

Επιφυλακτικότητα, εφόσον περιγράφει το εύρος, το βάθος και την πολυπλοκότητα της 

πνευματικής και βιωματικής ζωής. Τέλος, η Προσήνεια, όπως και η Εξωστρέφεια, περιγράφει 

διαπροσωπικά στοιχεία. Δηλαδή περιγράφει τον τρόπο συμπεριφοράς των ατόμων μαζί με 

άλλους ή προς αυτούς. Έρχεται σε αντίθεση με τον Ανταγωνισμό, καθώς περιλαμβάνει 

στοιχεία ευγένειας και συνεργατικότητας (Pervin & John, 2001). 

Οι διαστάσεις αυτές, παρουσιάζονται ως σχετικά ανεξάρτητες μεταξύ τους και μπορούν να 

μετρηθούν με ακρίβεια από ποικίλα όργανα μέτρησης με εντυπωσιακή συγκλίνουσα και 

διαφορική εγκυρότητα (Ubbiali, Chiorri, Hampton & Donati,2013). Είναι ισχυρές και 

περιγράφουν με ένα τρόπο φειδούς και συνάμα πληρότητας, σημαντικές φαινοτυπικές 

ατομικές διαφορές (Digman , 1990 . Goldberg, 1992). Οι Costa και McCrae (1994), 

υποστήριξαν χαρακτηριστικά ότι «κανένα άλλο σύστημα δεν είναι τόσο ολοκληρωμένο και 

συνάμα τόσο οικονομικό». Μάλιστα, φαίνεται ότι παραμένουν σχετικά σταθερές σε όλη την 

ενήλικη ζωή (McCrae & Costa, 1990), καθώς και σε πολιτισμικά πλαίσια (Ubbiali και συν.,  

2013). Η καθολική, όπως φαίνεται, αυτή δομή, υποδηλώνει ομοιόμορφη συνδιακύμανση 

μεταξύ των χαρακτηριστικών στους ανθρώπους, παρά τις διαφορές ως προς την κουλτούρα, 

την ιστορία, την οικονομία, την κοινωνική ζωή, την ιδεολογία, και κάθε άλλη μορφή της 

πολιτισμικής και της συμπεριφορικής  έκφρασης (King & Figueredo,1997). 

Αυτή η ταξινόμηση των διαστάσεων της προσωπικότητας, αναγνωρίζεται και επίσημα ως ένα 

μοντέλο αναφοράς μεταξύ των ιεραρχικών μοντέλων της προσωπικότητας (Eysenck, 1991). 

Παρ’ όλα αυτά, βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρών αντιπαραθέσεων και επικρίσεων, καθώς και 

αμφισβήτησης (Cattell,1995. Costa & McCrae,1992. Goldberg & Saucier, 1995. McAdams, 
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1992). Βέβαια , οι περισσότερες εναλλακτικές λύσεις θεωρούν ολοκληρωμένη αυτή την 

ταξινόμηση, ή έστω προχωρούν σε αναδιάταξη των πέντε παραγόντων (King & Figueredo, 

1997).Αξίζει να υπογραμμιστεί, ότι πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι η δομή των 

πέντε παραγόντων αποτελεί μία «ανθρώπινη καθολική βιολογική βάση», που ξεπερνά τη 

γλώσσα και τις πολιτισμικές διαφορές. Οι Eaves, Eysenck και Martins (1989) επισήμαναν την 

ύπαρξη γενετικού υποστρώματος στους παράγοντες του Νευρωτισμού και της Εξωστρέφειας, 

ενώ οι Plomin και McClearn υποστήριξαν ότι το 41% της διακύμανσης που παρουσιάστηκε 

στην κλίμακα της Δεκτικότητας στην εμπειρία οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες (Plomin,  

DeFries, Craig & McGuffin, 2003). 

Εν κατακλείδι, η ύπαρξη των πέντε χαρακτηριστικών της προσωπικότητας φαίνεται ότι έχει 

ισχυρή προγνωστική εγκυρότητα (Ozer & Benet-Martinez, 2006) και κληρονομικότητα 

(Bouchard, Lykken, Tellegen, & McGue,1996). Είναι γεγονός, ότι ο αριθμός των ερευνητών 

που ενσωματώνουν τη Μεγάλη Πεντάδα στην έρευνά τους αυξάνεται συνεχώς, επιτρέποντάς 

τους να συγκρίνουν τα δικά τους ευρήματα με άλλα συναδέλφων (Denissen, Geenen, van 

Aken, Gosling & Potter, 2008). Πρόκειται για το πλέον εδραιωμένο και επικυρωμένο μοντέλο 

προσωπικότητας (John & Srivastava,1999). 

 

1.2.3 Ιστορική Αναδρομή 

Σημείο εκκίνησης για μία επιστημονική ταξινόμηση των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας, αποτέλεσε η φυσική γλώσσα. Πρώτος, ο Sir Fransis Galton (1884), 

διατύπωσε τη λεξικολογική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία τα πιο σημαντικά από τα 

στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, έχουν κωδικοποιηθεί ως χαρακτηριστικά. Ήταν 

μάλιστα ο πρώτος, που χρησιμοποίησε επίθετα προερχόμενα από λεξικό της αγγλικής 

γλώσσας, ώστε να προχωρήσει στην ταξινόμηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. 

Παρά το γεγονός, ότι ο Galton αναγνώρισε περίπου 100 επιθετικούς προσδιορισμούς, η 

έρευνά του δεν είχε μεγάλη αποδοχή από τον επιστημονικό χώρο, καθώς δεν ακολούθησε 

συστηματική μεθοδολογία (Τσαούσης, 1999). 

Στην ίδια λογική έρευνας, βασίστηκε μισό αιώνα αργότερα ένας Γερμανός ψυχολόγος, ο 

Franziska Baumgarten, ο οποίος δημοσίευσε την πρώτη ψυχολεξικολογική ταξινόμηση της 

προσωπικότητας (psycholexical classification of personality) χρησιμοποιώντας περιγραφικά 
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επίθετα. Χρησιμοποιώντας λεξικά και βασιζόμενος στη λογική της χαρακτηρολογίας 

(characterology), εντόπισε 1093 όρους στη γερμανική γλώσσα για την περιγραφή της 

προσωπικότητας και των ψυχικών καταστάσεων (Baumgarten, 1933).   

Ακολουθώντας τη δουλειά του Baumgarten, οι Allport και Odbert (1936), διεξήγαγαν επίσης 

μία λεξικολογική έρευνα χρησιμοποιώντας όμως αγγλικό λεξικό (Δεύτερο Παγκόσμιο Λεξικό 

του Webster). Μάλιστα, η μελέτη τους έχει χαρακτηριστεί ως η πρώτη συστηματική 

προσπάθεια δημιουργίας ενός συστήματος ταξινόμησης των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας.  Ωστόσο, ο κατάλογος που χρησιμοποίησαν ήταν εξαιρετικά μεγάλος, 

καθώς περιελάμβανε 18000 επίθετα  ταξινομημένα σε τέσσερις κατηγορίες: χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας(personality traits), προσωρινές καταστάσεις (temporary states), αξιολογικές 

κρίσεις (evaluative judgments) και φυσικά χαρακτηριστικά (physical characteristics) (John & 

Srivastava,1999). Μπορεί ο εν λόγω κατάλογος να ήταν εν μέρει ασαφής, εφόσον δεν 

υπήρχαν ξεκάθαρα όρια μεταξύ των επιθέτων , ωστόσο ήταν μία χρήσιμη βάση για 

περαιτέρω έρευνες (Τσαούσης, 1999). 

Η μελέτη των Allport και Odbert (1936), επηρέασε τον Norman (1967), ο οποίος διαίρεσε τον 

κατάλογο των επιθέτων τους σε επτά κατηγορίες: σταθερά βιοφυσικά χαρακτηριστικά (stable 

biophysical traits), προσωρινές καταστάσεις (temporary states), δραστηριότητες (activities), 

κοινωνικοί ρόλοι (social roles), κοινωνικές επιδράσεις(social effects), όροι αξιολόγησης 

(evaluative terms), ανατομικοί και φυσικοί όροι (anatomical and physical terms). Ωστόσο, 

δεν προχώρησε στην επιβεβαίωση αυτής του της πρότασης. 

Κατά τη διάρκεια του 1940, ερευνητές όπως ο Cattell και ο Fiske, προχώρησαν σε 

παραγοντικές αναλύσεις προκειμένου να εξερευνήσουν και να μειώσουν τα 18000 επίθετα 

των Allport και Odbert (1936). Ο Cattell (1943), κατέληξε σε 35 μεταβλητές που 

περιέγραφαν διπολικά επίθετα. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης, 

προέκυψαν δώδεκα παράγοντες, οι οποίοι στη συνέχεια αυξήθηκαν σε δεκαέξι. Η πρόταση 

του Catell σχετικά με τη δομή της προσωπικότητας, για αρκετά χρόνια θεωρήθηκε ως η 

πλέον ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Ο Fiske (1949), βασιζόμενος στο μοντέλο του 

Catell , χρησιμοποίησε μόνο είκοσι δύο μεταβλητές, από τις οποίες προέκυψαν τελικά μόνο 

πέντε παράγοντες.  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, έγινε μία ερευνητική προσπάθεια από την Αμερικάνικη 

Πολεμική Αεροπορία να προβλεφθεί η αποτελεσματικότητα των αξιωματικών. Οι Tupes & 
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Christal (1961), ανέλαβαν τη διεξαγωγή της, χρησιμοποιώντας 30 από τις μεταβλητές του 

Cattell (1943). Προχωρώντας σε παραγοντική ανάλυση αυτών, κατέληξαν σε πέντε 

παράγοντες, οι οποίοι ήταν παρόμοιοι με εκείνους του Fiske (1949). Έτσι, οι ερευνητές τους 

ονόμασαν ως εξής: Συναισθηματική Σταθερότητα (Emotional Stability), Προσήνεια 

(Agreeableness), Αξιοπιστία (Dependability), Διανόηση (Culture) και Ορμητικότητα 

(Surgency).Παρά το γεγονός ότι η έρευνα των Tupes και Christal (1961) παρέμεινε σχεδόν 

άγνωστη προς την επιστημονική κοινότητα της προσωπικότητας, δεν ήταν λίγοι οι ερευνητές 

που βασίστηκαν σε αυτή. Συγκεκριμένα, ο Norman (1963) χρησιμοποιώντας είκοσι από τις 

μεταβλητές τους, κατέληξε στις ίδιες πέντε διαστάσεις με τους Tupes και Christal. Επίσης, ο 

Borgatta (1964), βασιζόμενος στους πέντε αυτούς παράγοντες, επινόησε ένα σύνολο 

περιγραφικών στοιχείων της συμπεριφοράς. Προχωρώντας στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων , βρήκε επίσης πέντε σταθερούς παράγοντες: Αυτοπεποίθηση 

(Assertiveness), η Ικανότητα να γίνεσαι Αρεστός (Likeability), Συναισθηματικότητα 

(Emotionality), Ευφυΐα (Intelligence) και Υπευθυνότητα (Responsibility). Ακόμη, ο Smith 

(1967), χρησιμοποιώντας ένα σύνολο διπολικών επιθέτων του Cattell, κατέληξε και αυτός 

στους πέντε παράγοντες των Tupes και Christal.Φαίνεται, λοιπόν, ότι ξεκίνησε να υπάρχει 

ομοφωνία ως προς την περιγραφή της προσωπικότητας από πέντε κύριες διαστάσεις. Παρ’ 

όλα αυτά, τη δεκαετία του 1970 διατυπώθηκαν επικρίσεις γι’ αυτή τη δομή. Μάλιστα, ο 

Mischel (1968) , υποστήριζε ότι είναι ανούσιο να προσπαθεί κανείς να ορίσει τα βασικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και να δημιουργήσει ένα μοντέλο που θα 

αντικατοπτρίζει τη δομή της, εφόσον πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν διέπεται από 

σταθερές δομές. Συνεπώς, μία τέτοιου είδους προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα την εξασθένιση 

οποιασδήποτε μελέτης αναφορικά με τη δομή της προσωπικότητας και ειδικότερα του 

μοντέλου των πέντε παραγόντων. Παρά την αμφισβήτηση και τις επικρίσεις, η δεκαετία του 

1980 χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική γύρω από την έρευνα του μοντέλου των 

πέντε παραγόντων. Μάλιστα, ο Lewis Goldberg (1980), συνεχίζοντας την έρευνα του 

Norman (1967) και εφαρμόζοντας παραγοντική ανάλυση σε 1710 επίθετα, κατέληξε και 

αυτός σε πέντε παράγοντες. Ο ίδιος αργότερα επινόησε τον όρο «Big Five», ως ετικέτα των 

πέντε διαστάσεων της προσωπικότητας Αργότερα, βασιζόμενος σε αυτές, δημιούργησε τους 

«Πρότυπους Δείκτες της Μεγάλης Πεντάδας» (Standard Markers of Big Five), μια σειρά από 

50 κλίμακες αυτο-αξιολόγησης, 10 για κάθε μία από τις διαστάσεις.. Είχε δηλώσει 

χαρακτηριστικά, ότι το μοντέλο των πέντε παραγόντων θα μπορούσε να παρέχει ένα βασικό 
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πλαίσιο ερμηνείας  διαφόρων διαστάσεων της προσωπικότητας, ενώ θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται σε άλλα μοντέλα.  

Περίπου ένα χρόνο αργότερα, οι Digman και Takemoto-Chock (1981) προχωρώντας σε 

αναλύσεις έξι μελετών βασισμένες σε αξιολογήσεις -συμπεριλαμβανομένων και αυτών των 

Tupes και Christal (1961), Cattell (1943) και Fiske (1949)- κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

πρόταση των Tupes και Christal για την παραγοντική δομή των πέντε διαστάσεων, 

αντιπροσώπευε μία εντυπωσιακή θεωρητική κατασκευή. Βέβαια, και οι Γερμανοί ερευνητές 

επιβεβαίωσαν με τα ευρήματά τους αυτό το μοντέλο. Οι Angleitner , Ostendorf και John 

(1990), χρησιμοποιώντας ως εργαλείο έναν κατάλογο με 5000 επίθετα της γερμανικής 

γλώσσας και συλλέγοντας εκτιμήσεις είτε από τους συζύγους των υπό εξέταση ατόμων είτε 

αυτοεκτιμήσεις, βρήκαν και οι ίδιοι τη δομή των πέντε παραγόντων. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη 

επίδραση τόσο στη θεωρητική όσο και στην ερευνητική τεκμηρίωση του μοντέλου, 

αποδείχθηκε ότι να έχει η μελέτη των Paul Costa και Robert McCrae. Οι δύο μελετητές, 

ξεκίνησαν την έρευνά τους με έναν διαφορετικό τρόπο από τους προηγούμενους. Με άλλα 

λόγια, αντί να χρησιμοποιήσουν καταλόγους επιθέτων και λεξικά, προτίμησαν τη δημιουργία 

και τη χορήγηση ενός ερωτηματολογίου προσωπικότητας, που ονόμασαν ΝΕΟ 

Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας (ΝΕΟ Personality Inventory) με το οποίο αρχικά 

κατέληξαν σε τρεις παράγοντες  (Costa & McCrae , 1985). 

Αργότερα όμως, επηρεασμένοι από τη δουλειά των Goldberg (1980) και Digman και 

Takemoto-Chock (1981), προχώρησαν τη μελέτη τους με μία αναθεωρημένη έκδοση του 

προηγούμενου εργαλείου σε NEO Personality Inventory Revised (NEO –PI-R), με το οποίο 

και κατέληξαν σε πέντε διαστάσεις της προσωπικότητας: Νευρωτισμός (Neuroticism), 

Προσήνεια (Agreeableness), Ευσυνειδησία (Conscientiousness), Εξωστρέφεια (Extraversion) 

και Δεκτικότητα στην εμπειρία (Openness to experience). Αξίζει να υπογραμμιστεί, ότι η 

εξαγωγή των συμπερασμάτων τους, βασίστηκε στην ανάλυση των απαντήσεων που 

προέκυψαν από το εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποίησαν (Pervin & John, 2001).  

Αρκετές έρευνες που ακολούθησαν χρησιμοποίησαν το NEO-PI-R ως πλαίσιο για την 

ερμηνεία άλλων μοντέλων προσωπικότητας, με στόχο να αποδείξουν ότι το καινούργιο 

μοντέλο ήταν τόσο καθολικό και περιεκτικό στη δομή του , που κάθε παλαιότερη προσπάθεια 

θα μπορούσε εύκολα να ενσωματωθεί και να εξηγηθεί κάτω από το δομικό πλαίσιο που 

προσέφερε το καινούργιο μοντέλο (Τσαούσης , 1999).Μέσα από την ιστορική αναδρομή 
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διαπιστώθηκε , ότι από τις απαρχές διερεύνησης του φαινομένου της προσωπικότητας έως 

και σήμερα, δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία σχετικά με τον αριθμό και το περιεχόμενο των 

διαστάσεων της προσωπικότητας.  Ωστόσο , φαίνεται να υπάρχει μία ισχυρή σύγκλιση 

απόψεων στις πέντε διαστάσεις. Γι’ αυτό , ίσως θα ήταν χρήσιμη μία πιο διεισδυτική ματιά, 

ως προς τις δύο βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω στις οποίες δομήθηκε το εν λόγω 

μοντέλο. 

 

1.2.4 Παρουσίαση των δύο κύριων Θεωρητικών Προσεγγίσεων 

Η Μεγάλη Πεντάδα σχεδιάστηκε με στόχο να συλλάβει εκείνα τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας που οι άνθρωποι θεωρούν πολύ σημαντικά στη ζωή τους και που αποτελούν 

τα δομικά συστατικά της. Μέσα από την ιστορική αναδρομή φαίνεται, ότι το μοντέλο των 

πέντε παραγόντων περιγράφεται μέσα από δύο κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις: η πρώτη 

αφορά τη θεμελιώδη λεξικολογική υπόθεση (fundamental lexical hypothesis) και η δεύτερη 

την ανάπτυξη των ερωτηματολογίων της προσωπικότητας, με χαρακτηριστικό εκπρόσωπο το 

μοντέλο των Costa και McCrae (Pervin & John, 2001). 

Αρχικά, η λεξικολογική υπόθεση χρησιμοποιεί ως εργαλείο μέτρησης-αξιολόγησης 

καταλόγους επιθέτων προερχόμενους από λεξικά. Χαρακτηριστικοί υποστηρικτές αυτής της 

προσέγγισης είναι οι Allport και Odbert (1936), Norman (1963), Cattell (1943), Goldberg 

(1990). Βασική άποψη της λεξικολογικής υπόθεσης είναι ότι, ο βαθμός εκπροσώπησης ενός 

χαρακτηριστικού στη γλώσσα έχει σημαντική αντιστοιχία με τη σημασία του 

χαρακτηριστικού στον πραγματικό κόσμο.  

Ο Goldberg (1990), ανέφερε χαρακτηριστικά για τη λεξικολογική υπόθεση, ότι με το 

πέρασμα του χρόνου οι  άνθρωποι  έχουν ξεχωρίσει ποιες ατομικές διαφορές είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση και έχουν δημιουργήσει όρους για εύκολη 

αναφορά σε αυτές. Συγκεκριμένα, αναφερόταν στους πέντε παράγοντες που περικλείουν τις 

σημαντικότερες πλευρές της αλληλεπίδρασης, καταδεικνύοντας την εμπιστοσύνη που δείχνει 

ο ένας άνθρωπος στον άλλον, τα ζητήματα και γενικότερα τις σχέσεις που αναμένεται να 

συνάψουν οι άνθρωποι. Η λεξικολογική υπόθεση αναγνωρίζει τους εξής πέντε παράγοντες : 

Ορμητικότητα (Surgency), Προσήνεια (Agreeableness), Συνέπεια (Conscientiousness), 
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Συναισθηματική σταθερότητα (Emotional Stability) και Διανόηση (Intellect) (Βλ. Πίνακας 1) 

(Τσαούσης, 1999). 

Οι λεξικολογικές έννοιες, ιδιαίτερα εκείνες που χρησιμοποιούνται συχνά στην 

καθομιλουμένη γλώσσα, παρουσιάζουν αξιοσημείωτη κοινωνική σημασία. Ωστόσο, η πηγή 

από την οποία εκμαιεύονται οι λέξεις,  είναι συγκεκριμένη και αποτελούμενη από ανιδιοτελή 

μέλη, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία της και μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης 

προκαταλήψεων κατά τη διαδικασία  επιλογής των λέξεων- χαρακτηριστικών εκ μέρους των 

ερευνητών. Ένα εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα, είναι ότι αυτή η προσέγγιση παρέχει τη 

δυνατότητα διαπολιτισμικής γενίκευσης, καθώς με βάση την παραγωγική ικανότητα κάθε 

γλώσσας δημιουργείται ένα διαφορετικό σύστημα ταξινόμησης της προσωπικότητας, 

επιτρέποντας τη μεταξύ τους σύγκριση και εξαγωγή συμπερασμάτων (Saucier, 2003). 

Καθώς οι θεωρητικοί και οι ερευνητές της λεξικολογικής υπόθεσης προσπαθούσαν να 

συλλέξουν περαιτέρω στοιχεία, η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο και ενοποιητικό πλαίσιο 

αναφορικά με την προσωπικότητα, γινόταν ολοένα και πιο έντονη ιδιαίτερα στους ερευνητές, 

που ασχολούνταν με τις κλίμακες μέτρησης της προσωπικότητας ή τα ερωτηματολόγια 

προσωπικότητας (Pervin & John,1999). 

Η δεύτερη θεωρητική προσέγγιση εκφράζεται από τους Costa και McCrae, οι οποίοι 

συνέθεσαν ένα ερωτηματολόγιο , το NEO Personality Inventory Revised (NEO-PI-R), με 

στόχο τη μέτρηση της Μεγάλης Πεντάδας της προσωπικότητας. Ουσιαστικά, αυτό το 

ερωτηματολόγιο αφορά μία αναθεωρημένη εκδοχή του πρώτου (NEO-PI) που είχαν 

κατασκευάσει και μετρούσε τρεις παράγοντες.Η εκδοχή αυτή αναγνωρίζει τους εξής πέντε 

παράγοντες: Εξωστρέφεια (Extraversion), Προσήνεια (Agreeableness), Ευσυνειδησία 

(Conscientiousness) Νευρωτισμός (Neuroticism) και Δεκτικότητα στην εμπειρία (Openness 

to experience) (Βλ. Πίνακας 1) (Costa & McCrae, 1985).  
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Πίνακας 1 

Οι δύο θεωρητικές προσεγγίσεις του μοντέλου των πέντε παραγόντων 

Παράγοντας Λεξικολογική Υπόθεση Εκδοχή των Costa και McCrae 

Παράγοντας 1 

Παράγοντας 2 

Παράγοντας 3 

Παράγοντας 4 

Παράγοντας 5 

Ορμητικότητα 

Προσήνεια 

Συνέπεια 

Συναισθηματική Σταθερότητα 

Διανόηση 

Εξωστρέφεια 

Προσήνεια 

Ευσυνειδησία 

Νευρωτισμός 

Δεκτικότητα στην Εμπειρία 

 

Πηγή : Τσαούσης, 1999. 

Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια σε μία σειρά από μελέτες με 

στόχο να αποδείξει την καθολικότητα των πέντε παραγόντων. Επιπλέον, οι ερευνητές 

διαφοροποίησαν καθέναν από τους παράγοντες σε έξι ειδικότερες όψεις· δηλαδή, ειδικότερα 

χαρακτηριστικά που αποτελούν τους ευρύτερους αυτούς παράγοντες. Μία ενδιαφέρουσα 

πλευρά του ερωτηματολογίου αυτού είναι, ότι παρέχει τη σύγκριση ανάμεσα στην αυτο-

αξιολόγηση των ατόμων με τις βαθμολογίες των άλλων· μάλιστα, υπάρχει μεγάλη συμφωνία 

ανάμεσα τους και στις πέντε διαστάσεις της προσωπικότητας (Costa & McCrae,1994).Σε μία 

σειρά ερευνών, οι κλίμακες και οι παράγοντες του NEO-PI-R, χρησιμοποιήθηκαν ως δομικό 

πλαίσιο για την ερμηνεία άλλων μοντέλων, με στόχο να αποδειχθεί η καθολικότητα και η 

ισχύς του μοντέλου των πέντε διαστάσεων στο οποίο και κατέληξε το NEO-PI-R. Επομένως, 

κάθε παλαιότερη προσπάθεια θα μπορούσε να ερμηνευθεί και να ενσωματωθεί σε αυτό. 

Μάλιστα, τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών ήταν εντυπωσιακά, εφόσον κάθε μία 

επιβεβαίωνε την παρουσία της Μεγάλης Πεντάδας με τη χρήση αυτού του εργαλείου 

(Τσαούσης, 1999). Γενικότερα, οι υποστηρικτές των ερωτηματολογίων της προσωπικότητας, 

θεωρούν ότι αυτή η προσέγγιση προσφέρει ακριβέστερες μετρήσεις σε σχέση με τους 

καταλόγους επιθέτων της λεξικολογικής υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να απορρίπτουν ή να 

υποτιμούν αυτή τη θεωρία. Επίσης, τα ερωτηματολόγια παρέχουν υψηλότερα επίπεδα 

ψυχομετρικών ιδιοτήτων , δηλαδή αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Τέλος, όπως έγινε εμφανές, 

μπορούν πιο εύκολα να χρησιμοποιηθούν ως πλαίσιο για την ερμηνεία αποτελεσμάτων 

άλλων ερευνών (Bryman & Cramer, 2005). 
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Σε μία διαδικασία σύγκρισης μεταξύ των δύο προσεγγίσεων, παρατηρούνται αρκετές 

ομοιότητες, καθώς οι πέντε κλίμακες του ερωτηματολογίου συγκλίνουν με τις βασισμένες 

στα επίθετα μετρήσεις των πέντε παραγόντων (Costa & McCrae, 1992). Ωστόσο, είναι 

σημαντικές και ενδιαφέρουσες οι μεταξύ τους διαφοροποιήσεις. Ξεκινώντας από τον πρώτο 

παράγοντα, φαίνεται να υπάρχει μία κοινή αποδοχή ως προς το περιεχόμενο του. Σχεδόν όλοι 

οι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί και ερευνήσει το φαινόμενο των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας, συγκλίνουν στην ονομασία Εξωστρέφεια ή Ορμητικότητα (Costa & McCrae, 

1988.Digman, 1990.  Eysenck, 1991. Goldberg, 1990.Tupes & Christal, 1961). Παρόμοια 

συμφωνία , φαίνεται να παρουσιάζεται και ως προς τον τέταρτο παράγοντα που φέρει το 

όνομα Νευρωτισμός (Cattell et al., 1970. Costa & McCrae, 1985. Digman, 1990. Eysenck, 

1991)  ή  ο αντίθετος πόλος του Συναισθηματική Σταθερότητα (Fiske, 1949. Lorr, 1986. 

Norman, 1963). 

Αναφορικά με το δεύτερο παράγοντα , ενώ φαίνεται να υπάρχει μία σύγκλιση ως προς την 

ονομασία  Προσήνεια  (Costa & McCrae, 1985.Goldberg, 1990.Tupes & Christal, 1961) , 

έχουν προταθεί και άλλες έννοιες όπως η Φιλικότητα (Guilford & Zimmerman, 1949) , η 

Φιλική προσαρμογή - Εχθρική προσαρμογή (Digman & Takemoto-Chock, 1981) και η 

Προσήνεια – Ανταγωνισμός (Graziano & Eisenberg, 1993). 

Σχετικά με τον τρίτο παράγοντα, φέρει την ίδια ακριβώς ονομασία και στις δύο θεωρητικές 

προσεγγίσεις  Ευσυνειδησία ( Costa & McCrae, 1985. Goldberg, 1990). Ωστόσο, αξίζει να 

σημειωθεί, ότι και γι’ αυτόν τον παράγοντα έχουν προταθεί κι άλλες ονομασίες. Για 

παράδειγμα, οι Digman και Takemoto-Chock (1981), επειδή θεώρησαν τον παραπάνω όρο ως 

αρκετά ασαφή, πρότειναν την Επιθυμία για επιτυχία ή απλώς Επιθυμία. Επίσης, ο Hogan 

(1986) πρότεινε τον όρο Σύνεση ενώ ο Tellegen (1985) τη Συστολή. 

Παρ’ όλα αυτά, η μεγαλύτερη διαφοροποίηση εντοπίζεται στον πέμπτο παράγοντα. Αρχικά, 

οι υποστηρικτές της λεξιλογικής υπόθεσης έχουν προσδώσει σε αυτόν την ονομασία 

Κουλτούρα ή Διανόηση (Fiske, 1949.Goldberg, 1990.Norman, 1963) , αποδίδοντας του ένα 

περιεχόμενο σχετικό με τις νοητικές ικανότητες του ατόμου.  Από την άλλη πλευρά, οι 

υποστηρικτές της δεύτερης θεωρητικής προσέγγισης , οι Costa και McCrae (1992), έχουν 

ονοματίσει τον παράγοντα ως Δεκτικότητα στην εμπειρία, μία έννοια που συμπεριλαμβάνει 

πέρα από τις νοητικές ικανότητες και τη δημιουργικότητα, τα πνευματικά ενδιαφέροντα , την 
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έκφραση συναισθημάτων , την αισθητική , την ανάγκη για ποικιλία και πρωτοποριακές ιδέες 

και αξίες. 

 

1.2.5 Εναλλακτικά Μοντέλα των διαστάσεων της προσωπικότητας    

Το μοντέλο των πέντε παραγόντων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και πολλά υποσχόμενο 

μοντέλο απόδοσης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Παρά το γεγονός ότι φαίνεται 

να είναι το επικρατέστερο, δεν είναι λίγες οι μελέτες που έχουν προτείνει μοντέλα με 

διαφορετικό αριθμό παραγόντων, όπως για παράδειγμα το μοντέλο των τριών παραγόντων 

(Eysenck, 1982) αλλά και μοντέλα του ενός, των δύο ή ακόμα μοντέλα των έξι και των επτά 

παραγόντων. Συνεπώς, μέχρι και σήμερα υπάρχει κάποια αμφιβολία ως προς τον αριθμό των 

παραγόντων από τους οποίους απαρτίζεται η προσωπικότητα, γι’ αυτό και είναι χρήσιμη μία 

σύντομη παρουσίαση των  διαφορετικών εκδοχών που έχουν προταθεί. Σε πρώτο επίπεδο, 

υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη τόσο ενός ισχυρού μονοπαραγοντικού μοντέλου, όσο και 

ενός μοντέλου προσωπικότητας με δύο διαστάσεις. Μάλιστα, τέτοιου είδους μοντέλα 

φαίνεται ότι αναπαράγονται εξίσου καλά και σε άλλες γλώσσες Αρχικά, στην περίπτωση του 

μονοπαραγοντικού μοντέλου, πρόκειται για ένα γενικό κριτήριο αξιολόγησης (general 

evaluation factor) που αποτελείται από δύο πόλους και περιλαμβάνει στον έναν τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά (desirable attributes) και στον άλλο τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά 

(undesirable attributes) (Saucier, 2003). 

Ο πρώτος πόλος έχει χαρακτηριστεί ως «αρετές» (virtues) και σχετίζεται με την ικανότητα 

του ατόμου να είναι αρεστό (likeability), τις καλές κριτικές (good judgment) και την 

ωριμότητα (maturity). Στον αντίποδα, ο δεύτερος ονομάζεται «κακός χαρακτήρας» (bad 

character) και περιλαμβάνει στοιχεία αντικοινωνικότητας (unsociability), διαφθοράς 

(corruption) και ανεντιμότητας (dishonesty) (Saucier, 2003). Μάλιστα, ο Saucier (1994), 

κατασκεύασε μία κλίμακα με είκοσι τέσσερα επίθετα για τη μέτρηση του γενικού αυτού 

παράγοντα, «G factor», όπως τον ονόμασε. Από την άλλη, το μοντέλο των δύο παραγόντων 

παρουσιάζει επίσης μία συνέπεια συγκρίνοντας ορισμένες λεξικολογικές μελέτες. Ο πρώτος 

παράγοντας περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τις δυναμικές αρετές (dynamic qualities) και 

την υπεροχή (ascendancy) του ατόμου, ενώ ο δεύτερος παράγοντας, σχετίζεται με την 

κοινωνικοποίηση (socialization), την ευπρέπεια (propriety), την αλληλεγγύη (solidarity) και 
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τη συμβολή προς τη συνοχή της κοινότητας (community cohesion) (Digman, 1990. Goldberg 

& Somer, 2000).  

Αυτή η πρόταση των δύο διαστάσεων, συγκλίνει με εκείνη του Hogan (1986) η οποία όμως 

είναι περισσότερο οργανωμένη και εμπεριστατωμένη. Ο Hogan, λοιπόν, παρουσίασε τη 

διάκριση μεταξύ του Δυναμισμού (Dynamism), με την έννοια ότι το άτομο διαθέτει 

χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να διεκδικεί εκείνα που του ανήκουν, και της 

Κοινωνικής Ορθότητας (Social Property), περιλαμβάνοντας την έννοια της ηθικής και των 

κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών και συμβάσεων. 

Σημαντική για τον επιστημονικό κόσμο, στάθηκε και η υπόθεση των τριών διαστάσεων της 

προσωπικότητας. Το εν λόγω μοντέλο περιλαμβάνει κατά βάση την Εξωστρέφεια 

(Extraversion), την Προσήνεια (Agreeableness) και την Ευσυνειδησία (Contentiousness) 

Ωστόσο, πρόκειται για μία ευρύτερη εκδοχή της εκάστοτε μεταβλητής σε σχέση με τον τρόπο 

που εκφράζονται στο μοντέλο των πέντε παραγόντων. Βέβαια, σύγχρονες λεξικολογικές 

μελέτες έχουν αποτύχει να επιβεβαιώσουν αυτή την εκδοχή (Saucier, 2003). 

Ακόμη, έχει παρουσιαστεί και ένα εναλλακτικό μοντέλο τριών διαστάσεων από τον Tellegen 

(1985), σε συνεργασία με τον Eysenck (Eysenck & Eysenck, 1975). Πρότειναν ένα μοντέλο 

τριών διαστάσεων, δίνοντας έμφαση στο συναίσθημα και στη βιολογική βάση της 

ιδιοσυγκρασίας του ατόμου. Ο πρώτος παράγοντας ονομάστηκε Εξωστρέφεια (Extraversion) 

ή Θετική Συναισθηματικότητα (Positive Emotionality), ο δεύτερος παράγοντας ονομάστηκε 

Νευρωτισμός (Neuroticism) ή Αρνητική Συναισθηματικότητα (Negative Emotionality) και ο 

τρίτος παράγοντας ονομάστηκε Ψυχωτισμός (Psychoticism). Ο τελευταίος, αφορά έναν 

συνδυασμό ψυχοπαθολογίας και παρορμητισμού. Παρά το γεγονός ότι το μοντέλο αυτό ήταν 

σημαντικό και διακρίθηκε, δεν επιβεβαιώθηκε   από μετέπειτα λεξικολογικές μελέτες. 

 Πολλοί ερευνητές θεώρησαν ότι η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης προσωπικότητας είναι 

δύσκολο να περιγραφεί με έναν τόσο περιορισμένο αριθμό διαστάσεων. Ως αποτέλεσμα, 

πρότειναν την ύπαρξη των έξι και επτά παραγόντων. Αρχικά, οι Ashton, Lee, Perugini,  

Szarota, De Vries και Di Blas (2004), επεσήμαναν, ότι στην πλειονότητα των λεξικολογικών 

μελετών που έχουν θεωρήσει σημαντική την προοπτική των έξι διαστάσεων, παρουσιάζεται 

ένα συνεπές μοτίβο, με αντιπροσωπευτικό το παρακάτω μοντέλο. Ένα χαρακτηριστικό, 

λοιπόν, μοντέλο έξι διαστάσεων, το οποίο αποτελεί μία βιώσιμη εναλλακτική επιλογή 

μοντέλου των πέντε παραγόντων της προσωπικότητας, αποτελεί το HEXACO, το οποίο έχει 
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πάρει το όνομά του από τα αρχικά των διαστάσεων από τις οποίες απαρτίζεται (Honesty-

Humility, Emotionality, Extraversion, Agreeableness, Contentiousness, Openness to 

experience). Μάλιστα, έχει επιβεβαιωθεί και διαπολιτισμικά (Lee, Ogunfowora & Ashton, 

2005). 

Σε πρώτο επίπεδο, η Εξωστρέφεια (Extraversion) και η Προσήνεια (Agreeableness), τείνουν 

να είναι ελαφρώς, διαφοροποιημένες από τις ομόλογες διαστάσεις της Μεγάλης Πεντάδας 

(Big Five).  Η πρώτη, φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνικότητα ενώ η 

δεύτερη εστιάζει στην προθυμία ανάληψης υποχρεώσεων έναντι της ευερεθιστότητας. Η 

Ευσυνειδησία (Conscientiousness), δεν φαίνεται να έχει υποστεί κάποια τροποποίηση. 

Αντιθέτως, η Συναισθηματική Σταθερότητα (Emotional Stability), αντικαθίσταται από τη 

Συναισθηματικότητα (Emotionality)· έναν παράγοντα, που επικεντρώνεται στην 

αυτοπεποίθηση και την ανθεκτικότητα έναντι της συναισθηματικής τρωτότητας και 

ευαλωτότητας.  Η πέμπτη μεταβλητή, παρουσιάζεται ως μία παραλλαγή της Δεκτικότητας 

στην Εμπειρία (Openness to Experience), εφόσον συμπεριλαμβάνει έντονα το στοιχείο της 

Διανόησης (Intellect), επηρεάζοντας τόσο την ονομασία του παράγοντα, όσο και τα 

χαρακτηριστικά του. Εν συνεχεία, ο έκτος παράγοντας που προστίθεται, όντας ένα δίπολο, 

περιλαμβάνει τόσο τα στοιχεία της ειλικρίνειας, της εντιμότητας και της ταπεινότητας από τη 

μία πλευρά, όσο και της εξαπάτησης και του εγωισμού από την άλλη· ονομάζεται 

Εντιμότητα/Ταπεινοφροσύνη (Honesty/Humidity) (Lee & Ashton, 2004). 

 Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο για τον επιστημονικό κόσμο και όχι μόνο, εφόσον 

σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές , προβλέπει διάφορα φαινόμενα της προσωπικότητας, 

που δεν εξηγούνται από τη Μεγάλη Πεντάδα (Big Five/ Five Factor Model), 

συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ των διαστάσεων της προσωπικότητας με  τις 

απόψεις των θεωρητικών βιολόγων, των κατασκευών της αμοιβαιότητας και του 

αλτρουισμού, τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων  (Ashton & Lee, 2001).  

Από την άλλη, έχουν προταθεί και τα μοντέλα των επτά διαστάσεων της προσωπικότητας. 

Στη συνέχεια, θα αναφερθούν τρία εξ αυτών, καθένα από τα οποία αναπτύχθηκε 

επιτρέποντας μία ευρύτερη επιλογή αρχικών μεταβλητών ως σημείο εκκίνησης (item pool). 

Για την ακρίβεια, συμπεριέλαβαν προσωρινές καταστάσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις, 

περιγραφές της εξωτερικής εμφάνισης.  
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Οι Tellegen και Waller (1994), διαπίστωσαν σε μία μελέτη τους την ύπαρξη επτά 

διαστάσεων. Ουσιαστικά, επρόκειτο για παραλλαγές των παραγόντων της Μεγάλης Πεντάδας 

συν δύο επιπλέον. Οι καινούργιες διαστάσεις αναφέρονταν στο Θετικό Σθένος (Positive 

Valence) (περιλαμβάνει στοιχεία εξαιρετικά θετικά όπως σημαντικός, εντυπωσιακός και 

έξυπνος) και στο Αρνητικό Σθένος (Negative Valence) (περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 

αρνητικά, όπως απαίσιος, τρομακτικός, ανήθικος). Οι δύο αυτές διαστάσεις είναι ανεξάρτητες 

από εκείνες του μοντέλου των πέντε παραγόντων ενώ συνδέονται περισσότερο με διαταραχές 

προσωπικότητας Οι διαστάσεις αυτές, αντανακλούν ουσιαστικά την Εξωστρέφεια 

(Extraversion) και τον Νευρωτισμό (Neuroticism) της Μεγάλης Πεντάδας. Μία ακόμη 

αλλαγή, σημειώνεται στον παράγοντα Δεκτικότητα στην εμπειρία (Openness to experience), 

όπου σε αυτό το μοντέλο ονομάζεται Συμβατικότητα (Conventionality). Επί της ουσίας, 

αποτελεί τον αντίθετο πόλο αυτής της διάστασης. Επιπροσθέτως,  σε αυτό το μοντέλο 

παρουσιάζεται ο διαχωρισμός της Συναισθηματικής Σταθερότητας (Νευρωτισμός), σε Θετική 

Συναισθηματικότητα (Positive Emotionality), που περιγράφει μία ευνοϊκή θυμική κατάσταση, 

και σε Αρνητική Συναισθηματικότητα (Negative Emotionality), με στοιχεία ανησυχίας και 

νευρικότητας. Ωστόσο, η Προσήνεια και η Ευσυνειδησία δεν υπέστησαν καμία τροποποίηση  

(Simms, 2007). 

Με γνώμονα την μελέτη και την μεθοδολογία του παραπάνω μοντέλου, ακολούθησαν και 

άλλες έρευνες. Συγκεκριμένα , μία στα ισπανικά (Benet-Martinez & Waller, 1997) και μία 

στα εβραϊκά (Almagor, Tellegen & Waller, 1995). Και οι δύο μελέτες κατέληξαν σε επτά 

διαστάσεις, που προσμοίαζαν αρκετά στο εύρημα των Tellegen και Waller (1994). 

Αναλυτικότερα, το Θετικό Σθένος, περιλαμβάνει επίθετα όπως η κοινωνικότητα, η 

ευσυνειδησία, το ενδιαφέρον για τους άλλους, αυτοπεποίθηση, διανόηση, ενώ το Αρνητικό 

Σθένος, δίνει έμφαση στο κοινωνικά μη αποδεκτό (Almagor  και συν., 1995).    

Είναι εμφανές ότι υπάρχει μία ποικιλία εκδοχών και ερευνών σχετικά με το ζήτημα των 

διαστάσεων από τις οποίες αποτελείται η προσωπικότητα. Μία πιθανή εξήγηση αυτού του 

φαινομένου εντοπίζεται στις διαφορές στη μεθοδολογία της εκάστοτε επιστημονικής ομάδας, 

την περίοδο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθη η έρευνα, το πολιτισμικό πλαίσιο, 

τα δημογραφικά στοιχεία. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρείται μία 

συνέπεια ως προς τα αποτελέσματα των ερευνών διαπολιτισμικά. Βέβαια, αυτό εντοπίζεται 

σε μοντέλα προσωπικότητας περισσότερο φειδωλά (Goldberg & Somer , 2000).  
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1.3 Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

1.3.1 Εργαλεία μέτρησης των Πέντε Διαστάσεων της προσωπικότητας 

Είναι εμφανές και από τις προηγούμενες ενότητες , ότι το μοντέλο των πέντε παραγόντων της 

προσωπικότητας έχει ερευνηθεί εκτενώς. Τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης ενισχύουν 

ολοένα και περισσότερο την υποστήριξη και την αποδοχή που δέχεται (Block, 1995). Παρά 

το γεγονός ότι δεν έχει αποδειχθεί πλήρως η καθολικότητά του, κανείς δεν αμφισβητεί ότι 

πρόκειται για ένα ιεραρχικό μοντέλο των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας με πέντε 

ευρείς παράγοντες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την προσωπικότητα στο ευρύτερο επίπεδο 

(Gosling, Rentfrow & Swann, 2003). Ταυτόχρονα με την ερευνητική μελέτη της 

προσωπικότητας όμως, έχουν αναπτυχθεί και μία σειρά από ψυχομετρικά εργαλεία, με στόχο 

τη μέτρηση την εδραίωση και, φυσικά, την απόδειξη της καθολικότητας του μοντέλου των 

πέντε διαστάσεων της προσωπικότητας. Σε αυτό το σημείο, καθίσταται χρήσιμη μία 

παρουσίαση των διαφόρων εργαλείων που έχουν προταθεί. 

Αρχικά, μία σημαντική και ιστορική προσπάθεια έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1970, 

όπου οι Costa και McCrae συμφώνησαν σε τρία χαρακτηριστικά της προσωπικότητας: τον 

Νευρωτισμό (Neuroticism), την Εξωστρέφεια (Extraversion) και τη Δεκτικότητα στην 

Εμπειρία (Openness to experience). Το εργαλείο που προέκυψε από αυτή την προσπάθεια 

ονομάστηκε NEO , από τα αρχικά των τριών διαστάσεων .Θεμελιώδης λίθος αυτής της 

έρευνας, ήταν το 16PF του Catell (Catell και συν., 1970). Στη συνέχεια όμως, μέσα από τη 

μελέτη και την επιρροή της δουλειάς των Goldberg (1980) και Digman και Takemoto-Chock 

(1981), πραγματοποίησαν μια νέα έρευνα, χρησιμοποιώντας 40 επίθετα από τον κατάλογο 

του Goldberg (τον οποίο δεν είχε δημοσιεύσει) και 40 από τον δικό τους.  

Η ανάλυση αυτής της έρευνας αναγνώρισε πέρα από τους τρεις αρχικούς  παράγοντες, 

άλλους δύο : την Προσήνεια (Agreeableness) και την Ευσυνειδησία(Contentiousness) Η νέα 

αυτή εκδοχή του εργαλείου ονομάστηκε NEO Personality Inventory (NEO-PI) (Costa & 

McCrae, 1988. Costa, McCrae & Dye, 1991). Έτσι, στο ΝΕΟ Αναθεωρημένο 

Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας (NEO Personality Inventory - Revised (NEO– PI-R) 

συμπεριλήφθηκαν και οι πέντε παράγοντες. Το συγκεκριμένο εργαλείο αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
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αξιόπιστο, σταθερό και ολοκληρωμένο. Οι κλίμακές του παρουσίασαν σημαντική εσωτερική 

συνοχή, χρονική σταθερότητα και συγκλίνουσα εγκυρότητα (Costa & McCrae, 1992). 

Αξιοσημείωτη ήταν η επιβεβαίωσή της παραγοντικής δομής του σε ένα μεγάλο εύρος 

πολιτισμών και γλωσσών Ωστόσο, θεωρείται ιδιαίτερα χρονοβόρο, καθώς περιλαμβάνει 240 

στοιχεία και η διάρκεια συμπλήρωσής του είναι περίπου 45 λεπτά. Σημαντική είναι η 

γενίκευση του σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, καθώς και η διαπολιτισμική ισχύς του (McCrae 

& Costa, 1990).  

Επειδή η ανάγκη ενός συντομότερου εργαλείου μέτρησης γινόταν εντονότερη, οι Costa και 

McCrae (1994), προχώρησαν στη κατασκευή του NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI), το 

οποίο περιελάμβανε 60 στοιχεία και χρειαζόταν μόλις 15 λεπτά για τη συμπλήρωσή του. 

Πρόκειται για μία συντετμημένη εκδοχή του NEO-PI μέσα από μία παραγοντική ανάλυση 

στοιχείων (Costa et al., 1991). . Κάθε κλίμακα αποτελείται από 12 στοιχεία. Η αξιοπιστία των 

πέντε παραγόντων κυμαίνεται περίπου στο 0.80. Οι κλίμακες του NEO-FFI φάνηκε ότι 

συσχετίζονται σημαντικά με εκείνες του NEO-PI-R, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 

τελευταίες «κληροδοτούν» στις μεταγενέστερες ένα σημαντικό μέρος της εγκυρότητάς τους 

(Costa & McCrae, 1994). 

Ο Goldberg (1992) δημιούργησε ένα επίσης σημαντικό εργαλείο μέτρησης των πέντε 

παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε 100 μονοπολικά περιγραφικά επίθετα 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (Trait Descriptive Adjectives –TDA), δηλαδή 20 επίθετα για 

κάθε παράγοντα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας ήταν μόλις 15 λεπτά. Ο Goldberg, 

πραγματοποίησε μία σειρά από παραγοντικές αναλύσεις με στόχο να «τελειοποιήσει» το 

συγκεκριμένο εργαλείο, ως το πλέον βέλτιστο  στο χώρο της Μεγάλης Πεντάδας για την 

αγγλική γλώσσα. Μπορεί να μην πέτυχε αυτό το στόχο, ωστόσο οι διαστάσεις του 

παρουσιάζουν εντυπωσιακή εσωτερική συνοχή ενώ η παραγοντική του δομή μπορεί εύκολα 

να επιβεβαιωθεί τόσο σε άλλα κοινωνικό-οικονομικά περιβάλλοντα αλλά και συνθήκες 

χορήγησης. Παράλληλα, ο Saucier (1994), επηρεασμένος από τη δουλειά του Goldberg, 

επιχείρησε την ανάπτυξη ενός ακόμη σύντομου εργαλείου. Το εγχείρημα του ονομάστηκε 

«Mini Markers» και περιελάμβανε μόλις 40 στοιχεία από τα 100 του Goldberg (1992), ενώ η 

διάρκεια συμπλήρωσής του ήταν περίπου 15 λεπτά. Πρόκειται για εκείνα τα στοιχεία που 

σημείωσαν τις υψηλότερες παραγοντικές φορτίσεις για κάθε έναν από τους πέντε 

παράγοντες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα επίπεδα εγκυρότητάς του ήταν κοντά συγκριτικά με 
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το εργαλείο του Goldberg, ενώ τα επίθετα παρουσίασαν μικρότερη δυσκολία ως προς την 

κατανόηση.  

Ενώ οι μελέτες και ερευνητικές προσπάθειες συνεχίστηκαν, η ανάγκη δημιουργίας μίας 

συντομότερης και συνάμα αποτελεσματικής αξιολόγησης των πέντε διαστάσεων της 

προσωπικότητας έγινε ιδιαιτέρως αισθητή. Σε αυτή τη λογική βασίστηκαν οι John, Donahue 

και Kentle (1991), οι οποίοι προχώρησαν στη δημιουργία ενός τέτοιου ψυχομετρικού 

εργαλείου μέτρησης των πέντε παραγόντων της προσωπικότητας. Πρόκειται για ένα 

εργαλείο, το οποίο παρείχε δυνατότητα συμπλήρωσης μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Το Big Five 

Inventory (BFI) απαρτίζεται από 44 στοιχεία, τα οποία αποτελούν σύντομες φράσεις 

βασισμένες όμως στα χαρακτηριστικά επίθετα της κάθε διάστασης. Για παράδειγμα, το 

επίθετο "ευσυνείδητος" μετατράπηκε σε στοιχείο όπως «Επιμένω μέχρι να ολοκληρωθεί μία 

δουλειά». Οι κλίμακες του BFI εμφάνισαν υψηλή εσωτερική συνοχή και συγκλίνουσα 

εγκυρότητα με αντίστοιχες κλίμακες, όπως η λίστα επιθέτων του Golberg (1992) και το NEO-

FFI (Costa & McCrae, 1994) , στοιχεία σημαντικά για την εδραίωση και την αξιοπιστία του. 

Ακόμη, αξίζει να υπογραμμιστεί, ότι εμφάνισε σαφή παραγοντική δομή (John & Srivastava, 

1999). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το NEO–PI-R , αποτέλεσε δομικό πλαίσιο πολλών ερευνών και 

εργαλείων μέτρησης. Αυτό, γίνεται τεκμαρτό και από ένα ακόμα ψυχομετρικό εργαλείο 

αξιολόγησης των πέντε παραγόντων της προσωπικότητας του Five Factor Personality 

Inventory (FFPI). Αρχικά, δημιουργήθηκε έχοντας ως βάση τα αποτελέσματα των 

ολλανδικών λεξικολογικών ερευνών. Ωστόσο, στη συνέχεια συσχετίστηκε και επηρεάστηκε 

από τους παράγοντες και τις πτυχές του NEO-PI-R. Οι συσχετίσεις αυτές, έδειξαν ότι στους 

παράγοντες Συναισθηματική σταθερότητα (Emotional Stability), Προσήνεια(Agreeableness) 

και Εξωστρέφεια (Extraversion), υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των ομόλογων παραγόντων των 

δύο εργαλείων ( De Fruyt, McCrae, Szirmak & Nagy, 2004). Πρόκειται για ένα εργαλείο, το 

οποίο διαθέτει 100 σύντομες και συγκεκριμένες φράσεις. Μερικές από αυτές μάλιστα, 

προέρχονται και από το BFI (Hendriks, Hofstee & De Raad, 1999).Τελευταίο, αλλά εξίσου 

σημαντικό είναι το εγχείρημα δημιουργίας ενός εργαλείου μέτρησης των πέντε παραγόντων 

που σημειώνεται στον ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για το Τεστ Χαρακτηριστικών 

Προσωπικότητας (Traits Personality Questonnaire - TPQue), το οποίο αναπτύχθηκε από τον 

Τσαούση (1998) ειδικά για τον ελληνικό πληθυσμό, με γνώμονα την παραγοντική δομή των 

Costa και McCrae. Το εν λόγω εργαλείο, αποτελείται από 180 στοιχεία που μετρούν τις πέντε 
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διαστάσεις τις προσωπικότητας (36 στοιχεία αντιστοιχούν σε κάθε παράγοντα) και 30 

στοιχεία που μετρούν τις κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις. Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής 

και για τους πέντε παράγοντες ήταν υψηλός, καθώς και οι δείκτες συσχέτισης αναφορικά με 

την εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής Η ψυχομετρική ποιότητα του εργαλείου 

(αξιοπιστία, εγκυρότητα και παραγοντική δομή) αποδείχθηκε ιδιαίτερα καλή, υποστηρίζοντας 

τόσο την ύπαρξη των πέντε παραγόντων και στον ελληνικό πληθυσμό, όσο και την 

εγκυρότητα του εργαλείου μέτρησης. 

 

 

 1.3.2 Η επικράτηση του Big Five Inventory ως εργαλείο μέτρησης 

Σε όλες τις προσπάθειες δημιουργίας ενός ψυχομετρικού εργαλείου μέτρησης της 

προσωπικότητας, παρατηρείται ότι υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά και ψυχομετρικές 

ιδιότητες που θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται. Έχουν αναπτυχθεί ποικίλα εργαλεία 

μέτρησης καθώς και  αναθεωρημένες εκδοχές αυτών, με στόχο τη δημιουργία του πλέον 

βέλτιστου. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του πλουραλισμού, αποτελεί το γεγονός ότι οι 

μελέτες που έπονται άλλων, επικεντρώνονται στα σφάλματα, τις παραλείψεις και τις ανάγκες 

που έχουν προκύψει από τη χρήση των προηγούμενων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, 

δημιουργήθηκε, και φαίνεται ότι εδραιώθηκε, το Big Five Inventory (BFI). Έκανε την 

εμφάνισή του  την περίοδο που κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία ενός σύντομου εργαλείου 

μέτρησης των πέντε διαστάσεων της προσωπικότητας. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν 

προγενέστερες προτάσεις με εξαιρετική ψυχομετρική ποιότητα, υστερούσαν στην έκταση και 

το χρόνο συμπλήρωσης. 

Αρχικά, τo BFI , σχεδιάστηκε με στόχο να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερα και πιο 

αντιπροσωπευτικά στοιχεία, ενώ παράλληλα να επιτύχει επαρκή επίπεδα αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας. Με άλλα λόγια, στόχος των ερευνητών ήταν να οι πέντε διαστάσεις του 

εργαλείου να  Ένα από τα μεγαλύτερά του πλεονεκτήματα, αφορά στην αποτελεσματικότητα 

που παρουσιάζει, καθώς είναι περιεκτικό, σαφές και καθόλου πολύπλοκο, εξασφαλίζοντας με 

αυτόν τον τρόπο, αξιόπιστες απαντήσεις (Gosling και συν., 2003).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα εργαλείο με πολύ καλή ψυχομετρική ποιότητα, γι’ 

αυτό και χαίρει αποδοχής από τον επιστημονικό κόσμο, ενώ ταυτόχρονα είναι ελεύθερα 

διαθέσιμο και χρησιμοποιείται ευρέως διαδικτυακά (Srivastava, John, Gosling & Potter, 
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2003). Οι κλίμακες του, έχουν καλή εσωτερική αξιοπιστία με μέσο α= 0.83, ενώ η αξιοπιστία 

επαναληπτικών μετρήσεων σημείωσε μέση τιμή 0.85 (John & Srivastava, 1999). Ακόμη, 

παρά το γεγονός ότι είναι λίγες, κάθε μία περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό διακριτών 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, που διαφοροποιούν τα άτομα μεταξύ τους 

αναδεικνύοντας τη μοναδικότητά τους (John, Naumann & Soto,2008). 

Ακόμη ένα θετικό στοιχείο, αφορά στην εξοικονόμηση χρόνου που παρέχει, καθώς η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται μέσα σε μόλις δέκα λεπτά χωρίς να κουράζει και 

να εξαντλεί τους συμμετέχοντες (Gosling et al.,2003). Αυτό, μάλιστα, συμβάλλει και στη 

μείωση των σφαλμάτων μέτρησης. Ο Burish (1984), παρατήρησε ότι «οι σύντομες κλίμακες 

μέτρησης, όχι μόνο εξοικονομούν χρόνο, αλλά και μειώνουν τον κίνδυνο της κούρασης, της 

πλήξης και των αναπάντητων στοιχείων». 

Επιπροσθέτως, οι ερευνητές σκοπίμως δεν χρησιμοποίησαν επίθετα ως στοιχεία του 

εργαλείου, καθώς όπως έχει σημειωθεί σε προηγούμενες έρευνες, αυτού του είδους τα 

στοιχεία απαντώνται με λιγότερη συνέπεια λόγω των διφορούμενων ορισμών τους (Goldberg 

& Kilkowski, 1985). Παρόλα αυτά, για τη δημιουργία των προτάσεων, ένα ή δύο 

χαρακτηριστικά επίθετα χρησιμοποιήθηκαν ως βασικά ή συνεργατικά στοιχεία 

διευκρινίζοντας το περιεχόμενο της κάθε πρότασης. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρούνται τα 

πλεονεκτήματα των επιθετικών στοιχείων , όπως η συντομία και η απλότητα, ενώ παράλληλα 

αποφεύγονται και πολλές από τις παγίδες τους, όπως η διφορούμενη σημασία και τα λάθη 

κατανόησης (John,1989). 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που είτε το χρησιμοποιούν ως 

βασικό εργαλείο της έρευνάς τους, είτε επιχειρούν να αποδείξουν την διαπολιτισμική του 

ισχύ με στόχο την ενίσχυση της εγκυρότητάς του. Μάλιστα, αναφορικά με το τελευταίο 

σημειώνονται ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όπως θα αναλυθεί με τεκμήρια παρακάτω 

(Denissen και συν.,2008).  

 

1.3.3 Διαπολιτισμικές μελέτες  

Η προσωπικότητα αποτελεί ένα φαινόμενο, το οποίο διαμορφώνεται τόσο από γενετικούς, 

όσο και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αναφορικά με τους τελευταίους , οι πολιτισμικές 

επιρροές συγκαταλέγονται στους πλέον σημαντικούς. Ο πολιτισμός, με τη σειρά του, 
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αποτελείται από συστήματα που παρουσιάζουν κοινή επικοινωνία, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν 

πρότυπα αντίληψης, πίστης, αξιολόγησης, επικοινωνίας και συμπεριφοράς, μεταξύ των 

ατόμων που μοιράζονται μία γλώσσα, ιστορική περίοδο και γεωγραφική θέση (Triandis, 

1996). Είναι, λοιπόν, σημαντικό να γνωρίζει κανείς αν τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, δηλαδή οι διαστάσεις που περιγράφουν τις ατομικές διαφορές, 

διαμορφώνονται από τον πολιτισμό. Αυτή η συσχέτιση είναι ενδιαφέρουσα να μελετηθεί, 

εφόσον τα γνωρίσματα της προσωπικότητας θα πρέπει να μεταβάλλονται και να ορίζονται 

διαφορετικά σε κάθε πολιτιστικό σύστημα (McCrae & Allik,2002). Επιπροσθέτως, μία 

άποψη της διαπολιτισμικής ψυχολογίας υπαινίσσεται, ότι δεν υπάρχει προσωπικότητα χωρίς 

τον πολιτισμό, παρά μία βιολογική οντότητα, ένα μη ολοκληρωμένο άτομο (Ozer & Benet-

Martinez, 2006). Η διαπολιτισμική, λοιπόν, έρευνα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εξαγωγή 

καθολικών πορισμάτων, αναφορικά με την κατάδειξη των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

της εκάστοτε κουλτούρας και τη γενικευσιμότητα των ευρημάτων. Γι’ αυτό, οι εκάστοτε 

επιστημονικές ομάδες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ο κάθε πολιτισμός έχει 

ιδιαιτερότητες, οι οποίες αποτελούν σημείο ενδιαφέροντος και όχι εμπόδιο ως προς την 

έρευνα και την διατύπωση συμπερασμάτων. Η σύγκλιση των μελετών είναι χρήσιμη , εφόσον 

αποδεικνύεται η ισχύς και η καθολικότητα των ευρημάτων (Triandis & Shu, 2002).Εκείνο 

όμως που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι, ότι η διαπολιτισμική διερεύνηση ενός 

ψυχομετρικού εργαλείου αποτελεί και ένα σημαντικό κριτήριο για την τεκμηρίωση της 

ψυχομετρικής του αξίας. Με άλλα λόγια, αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο το μοντέλο είναι 

σχετικά ανεξάρτητο από τα εκάστοτε πολιτισμικά συστήματα (John, Goldberg & 

Angleitner,1984). Έχοντας το τελευταίο ως στόχο, αρκετές επιστημονικές ομάδες 

προχώρησαν στην προσαρμογή και τη μετάφραση του BFI σε διαφορετικές γλώσσες και 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες εκδοχές του 

εν λόγω εργαλείου , προσαρμοσμένες σε διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. 

Εξετάζοντας τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά της ολλανδικής εκδοχής του BFI, βρέθηκε ότι 

η κλίμακα έχει υψηλή αξιοπιστία, παραγοντική και συγκλίνουσα εγκυρότητα, καθώς και 

καλή προσαρμογή στις διάφορες ηλικιακές ομάδες. Αναλυτικότερα, οι πέντε διαστάσεις 

εξηγούν το 45% της συνολικής διακύμανσης, με τις πρωτογενείς φορτίσεις να κυμαίνονται 

από 0,24 έως 0,81. Η διαδικασία της μετάφρασης ήταν καλή, εφόσον παρέμεινε άθικτη η 

αυθεντική εκδοχή (Denissen και συν.,2008). 
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Ακόμη, σημαντική ήταν η τιμή του συντελεστή συμφωνίας (congruence) μεταξύ της 

ολλανδικής εκδοχής και του αγγλικού πρωτότυπου (,92), υποδηλώνοντας συνολική 

ομοιότητα ως προς την παραγοντική δομή. Ωστόσο, ο παράγοντας Δεκτικότητα στην 

Εμπειρία, παρουσίασε κάποια διαφορά. Χρησιμοποιώντας την αυθεντική μορφή της 

κλίμακας (μη αντεστραμμένη), αποκαλύφθηκε ότι οι ολλανδοί συμμετέχοντες βαθμολόγησαν 

τον εαυτό τους υψηλά αναφορικά με τη  αυτή τη διάσταση  ασχέτως περιεχομένου. Αυτό 

υποδηλώνει ότι μια προκατειλημμένη συγκαταβατική απάντηση ενδέχεται να επηρέασε τον 

ολλανδικό παράγοντα (Denissen και συν., 2008).  

Αναφορικά με τη σύγκριση των ηλιακών ομάδων, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

παραγοντική δομή του BFI δύσκολα αλλάζει με την ηλικία. Τα αποτελέσματα σε επίπεδο 

ηλικιακών διαφορών ήταν παρόμοια και στο αγγλικό πρωτότυπο, με μία μικρή 

διαφοροποίηση στον παράγοντα Δεκτικότητα στην Εμπειρία, όπου υπήρξε ελαφρώς αύξηση 

με την άνοδο της ηλικίας. Όσον αφορά στις έμφυλες διαφορές, παρατηρήθηκε -σε 

αντιστοιχία με την αγγλική εκδοχή-, ότι οι γυναίκες σημείωσαν υψηλότερα ποσοστά σε 

σχέση με τους άνδρες στον Νευρωτισμό. Η αντίθεση των δύο εκδοχών παρατηρείται στον 

παράγοντα Προσήνεια, όπου στην ολλανδική εκδοχή βρέθηκε μικρή συσχέτιση με το φύλλο, 

ενώ στην πρωτότυπη υψηλή στις γυναίκες. Τέλος, σε συμφωνία βρέθηκαν οι δύο εκδοχές ως 

προς τη συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου και των παραγόντων Ευσυνειδησία και 

Δεκτικότητα στην Εμπειρία. Με γνώμονα, λοιπόν, τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της 

διαπολιτισμικής εφαρμογής του BFI, οι Ολλανδοί ερευνητές, συνιστούν τη χορήγησή του για 

τη μέτρησης της προσωπικότητας και στον ολλανδικό πληθυσμό (Denissen και συν .,2008) 

Είναι εμφανές ότι το BFI προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών επιστημόνων, με αποτέλεσμα 

την προσαρμογή του και σε άλλες γλώσσες. Ενδιαφέρουσα είναι η μετάφραση του BFI στη 

γερμανική γλώσσα. Τα αποτελέσματα της έρευνας , υποδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα 

εργαλείο κατάλληλο για τη μέτρηση των πέντε παραγόντων της προσωπικότητας και στον 

γερμανικό πληθυσμό και είναι ιδιαίτερα επαρκές ως προς την εφαρμογή του σε ποικίλα 

ετερογενή δείγματα. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό 

εργαλείο. Αρχικά, οι πέντε διαστάσεις που εξήχθησαν εξηγούν το 43,6% της συνολικής 

διακύμανσης, ενώ οι μεταξύ τους συσχετίσεις ήταν στατιστικά σημαντικές. Παράλληλα, ο 

συντελεστής συμφωνίας ήταν περίπου ,90 για τους πέντε παράγοντες. Επιπροσθέτως, η μέση 

τιμή εσωτερικής συνοχής της γερμανικής εκδοχής ήταν ,76 (Lang και συν., 2001). 
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Αξιοσημείωτες είναι ορισμένες διαφορές που παρατηρήθηκαν ως προς τις φορτίσεις των 

στοιχείων στους παράγοντες σε σχέση με την αγγλική εκδοχή. Συγκεκριμένα, μερικά στοιχεία 

που φανερώνουν ενεργητικότητα, παρακίνηση , ενθουσιασμό και στο πρωτότυπο φορτώνουν 

στον παράγοντα Εξωστρέφεια, σε αυτή την εκδοχή φορτώνουν στον παράγοντα Δεκτικότητα 

στην Εμπειρία. Επίσης, δύο στοιχεία που εμπεριέχουν καλλιτεχνικές και πνευματικές 

ανησυχίες και ανήκουν (με βάση την αγγλική εκδοχή) στη στην Δεκτικότητα στην Εμπειρία, 

φορτώνουν σε αυτή τη μελέτη στην διάσταση Προσήνεια (Lang και συν.,2001). 

Αναφορικά με τα ευρήματα ως προς τις ηλικιακές ομάδες του δείγματος, βρέθηκε ότι οι 

νεαροί ενήλικες σημείωσαν χαμηλότερες βαθμολογίες στην Ευσυνειδησία σε σχέση με τη 

μέση και την τρίτη ηλικία, αλλά υψηλότερες στη Δεκτικότητα στην Εμπειρία. Από την άλλη, 

οι μεγαλύτερες ηλικίες είχαν υψηλότερη βαθμολογία στην Προσήνεια. Παρ’ όλα αυτά, 

αποδείχθηκε ότι η δομή των πέντε διαστάσεων είναι σταθερή σε οποιαδήποτε ηλικία.  Ως 

προς τις έμφυλες διαφορές, τα αποτελέσματα είναι συνεπή με άλλες έρευνες. Με άλλα λόγια, 

οι γυναίκες σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες στον Νευρωτισμό. Άλλες διαφορές μεταξύ 

ανδρών και γυναικών δεν ήταν ιδιαίτερα αισθητές. Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τους 

Γερμανούς ερευνητές, η μεταφρασμένη αυτή εκδοχή του BFI μπορεί να χορηγηθεί με 

ασφάλεια σε ετερογενή δείγματα, αλλά ως μία πρόχειρη ανίχνευση των πέντε διαστάσεων, 

εφόσον και η διαγνωστική του ποιότητα είναι ικανοποιητική. Βέβαια, συνίσταται ως μία 

αποτελεσματική και σύντομη διαδικασία μέτρησης (Lang και συν., 2001). 

Αναφορικά με την Ιταλική προσαρμογή του BFI, η παραγοντική ανάλυση έδειξε πέντε 

ξεκάθαρες διαστάσεις ενώ τα στοιχεία φόρτωσαν στον εκάστοτε παράγοντα όπως 

αναμενόταν με βάση το πρωτότυπο, αν και με ελαφρώς χαμηλότερες φορτίσεις. Η Ιταλική 

παραγοντική δομή έδειξε ότι εξηγεί το 43,6% της συνολικής διακύμανσης. Ο δείκτης 

συμφωνίας με την αγγλική εκδοχή ήταν ,90, ενώ ο δείκτης εσωτερικής συνοχής ήταν γύρω 

στο ,80 με εξαίρεση τον παράγοντα Προσήνεια που ήταν στο ,69 (Ubbiali και συν., 2013). 

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η ιταλική εκδοχή εμφάνιζε μεγαλύτερη ισοδυναμία με την 

Ολλανδική παρά με την Αγγλική εκδοχή. Επίσης, υπήρξε μία σημαντική παρατήρηση ως 

προς τον παράγοντα Δεκτικότητα στην Εμπειρία, αντίστοιχη με εκείνη της ολλανδικής 

εκδοχής. Χρησιμοποιώντας την κανονική μορφή της κλίμακας (μη αντεστραμμένα στοιχεία), 

βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες απαντούσαν καταφατικά αναφορικά με τη  αυτή τη διάσταση  

ασχέτως περιεχομένου. Οι ιταλοί ερευνητές, ομοίως με τους ολλανδούς, απέδωσαν αυτό το 
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αποτέλεσμα σε συγκαταβατικές (condescending) απαντήσεις. Αναφορικά με τα 

αποτελέσματα από τη συσχέτιση των πέντε διαστάσεων με διάφορα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, δεν παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτα ευρήματα που διέφεραν σημαντικά από 

τις προηγούμενες εκδοχές. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες 

στον Νευρωτισμό και χαμηλότερες βαθμολογίες στην Προσήνεια σε σχέση με τους άνδρες, 

ενώ δεν υπήρχαν άλλες έντονες έμφυλες διαφορές. Ως προς τις ηλικιακές ομάδες, 

παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της ηλικίας με την Ευσυνειδησία και αρνητική με τον 

Νευρωτισμό. Παράλληλα, βρέθηκε θετική συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου με την 

Ευσυνειδησία και την Προσήνεια. Συνοψίζοντας, έγινε τεκμαρτό ότι και η ιταλική εκδοχή 

του BFI φαίνεται να διατηρεί τις βασικές ψυχομετρικές ιδιότητες του αγγλικού πρωτότυπου, 

παρέχοντας ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης των πέντε διαστάσεων της προσωπικότητας  

(Ubbiali και συν.,2013). 

Μία ακόμα σημαντική γλωσσική και εννοιολογική προσαρμογή του ΒFI πραγματοποιήθηκε 

στη Γαλλία από τους Plaisant, Courtois, Reveillere, Mendelsohn και John (2010). Αρχικά, η 

παραγοντική ανάλυση έδειξε να υποστηρίζει μια δομή πέντε παραγόντων εξηγώντας το 42% 

της συνολικής διακύμανσης. Ο δείκτης alpha εσωτερικής συνοχής, ήταν: Εξωστρέφεια ,82, 

Προσήνεια ,75, Ευσυνειδησία ,80, Νευρωτισμός ,82 και Δεκτικότητα στην Εμπειρία ,74. 

Αυτή η εκδοχή φαίνεται με μία πρώτη ματιά να αποτελεί ένα καλό αντίγραφο του αγγλικού 

BFI. Η μέση αξιοπιστία της κλίμακας ήταν εξαιρετική με τιμή ,79, παρέχοντας σημαντικά 

στοιχεία για την επικύρωση της εσωτερικής εγκυρότητας του εργαλείου και κατ’ επέκταση 

της ψυχομετρικής του ποιότητας. Στον αντίποδα, παρατηρήθηκε κάποια αδυναμία ως προς 

την εσωτερική συνοχή της διάστασης Προσήνεια. Αναλυτικότερα , το στοιχείο 27 

παρουσίασε χαμηλή συσχέτιση με τα υπόλοιπα στοιχεία της διάστασης, ενώ φαινόταν 

καταλληλότερο για την Εξωστρέφεια. Επίσης , για την ενίσχυση της πρώτης, οι ερευνητές 

προσέθεσαν ένα επιπλέον στοιχείο: «Ψάχνει για ιστορίες με άλλους»(Cherche des histoires 

aux autres) (Plaisant και συν., 2010). 

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι παρατηρήθηκε επίδραση φύλου και στους πέντε παράγοντες. 

Συγκεκριμένα, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 

Νευρωτισμό, την Προσήνεια και την Ευσυνειδησία. Τα ευρήματα αυτά δεν διαφέρουν από 

εκείνα προηγούμενων ερευνών, με τις γυναίκες να σημειώνουν υψηλότερες βαθμολογίες στον 

Νευρωτισμό, και χαμηλότερες βαθμολογίες στην Προσήνεια και την Ευσυνειδησία σε σχέση 

με τους άνδρες. Γενικότερα, βρέθηκε ότι οι γυναίκες σε όλους τους παράγοντες είχαν σχετικά 
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υψηλότερες βαθμολογίες ή ελαφρώς χαμηλότερες, με εξαίρεση την Εξωστρέφεια, όπου 

προηγούνται οι άνδρες. Εν κατακλείδι, η γαλλική μελέτη απέδειξε ότι η Γαλλική εκδοχή του 

BFI είναι έγκυρη και αποτελεσματική, πλησιάζοντας την ψυχομετρική ποιότητα της 

πρωτότυπης αγγλικής εκδοχής. Τα αποτελέσματα της, μαρτυρούν τη σταθερότητα της δομής 

και την ποιότητα της μετάφρασης. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι 

και οι ερευνητές, μπορούν με ασφάλεια να χρησιμοποιήσουν το γαλλικό BFI για τη μέτρηση 

των πέντε διαστάσεων της προσωπικότητας, έχοντας στη διάθεση τους ένα απλό, εύρωστο, 

αξιόπιστο και οικονομικό από άποψη χρόνου εργαλείο (Plaisant και συν., 2010). 

Η διερεύνηση της διαπολιτισμικής ισχύος του BFI, επεκτάθηκε και σε λατινογενείς 

πολιτισμούς, όπως είναι οι μειονοτικές ισπανικές πληθυσμιακές ομάδες. Οι Benet- Martinez 

και John (1998), διεξήγαγαν τρεις μελέτες προκειμένου να αξιολογήσουν την ισπανική 

εκδοχή του BFI και να εξερευνήσουν τη γενίκευση της δομής του εργαλείου σε λατινογενείς 

πολιτισμικές ομάδες.  

Στην πρώτη μελέτη, χρησιμοποιήθηκε ένα πολιτισμικό σχέδιο , στο οποίο έγινε σύγκριση του 

ισπανικού και του αγγλικού BFI σε ισπανούς και αμερικάνους φοιτητές, με στόχο να 

αξιολογηθεί η αντιστοιχία του εργαλείου μεταξύ διαφορετικών γλωσσών. Η δεύτερη, 

περιελάμβανε ένα δίγλωσσο σχέδιο, εξετάζοντας το αγγλικό και το ισπανικό BFI σε 

δίγλωσσους ισπανούς φοιτητές, με στόχο να εξεταστεί η συγκλίνουσα και η αποκλίνουσα 

εγκυρότητα. Η τρίτη μελέτη, αναπαρήγαγε τα ευρήματα της δεύτερης, αλλά χρησιμοποιώντας 

διαφορετικό δείγμα · επρόκειτο για την εργατική τάξη δίγλωσσων ισπανών.  Η εν λόγω 

έρευνα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, εφόσον η ισπανική εκδοχή αποδείχθηκε σε γενικές 

γραμμές το ίδιο αποτελεσματική, έγκυρη και αξιόπιστη με τις άλλες. Επίσης, οι ερευνητές 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την κατάδειξη 

σημαντικών πολιτισμικών διαφορών σε ό,τι αφορά τη δομή της προσωπικότητας (Benet-

Martinez & John, 1998). 

Αρχικά, στην πρώτη έρευνα, η εσωτερική συνοχή της ισπανικής εκδοχής του BFI ήταν 0.78 , 

ενώ της αγγλικής εκδοχής ήταν ελαφρώς υψηλότερη (,83). Πιο συγκεκριμένα, η Εξωστρέφεια 

με ,85 παρουσίασε τον υψηλότερο δείκτη εσωτερικής συνοχής, ενώ οι υπόλοιπες διαστάσεις 

ελαφρώς χαμηλότερους δείκτες: ο Νευρωτισμός ,80, η Δεκτικότητα στην εμπειρία ,79, η 

Ευσυνειδησία ,77 και η Προσήνεια με τον χαμηλότερο ,66. Τα αποτελέσματα και σε αυτές τις 
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διαστάσεις κυμάνθηκαν λίγο χαμηλότερα από τις αντίστοιχες  τιμές της αγγλικής εκδοχής 

(Benet-Martinez & John, 1998).  

Επίσης, οι παραγοντικές φορτίσεις αλλά και η αντιστοιχία μεταξύ των δύο γλωσσών ήταν 

πολύ καλές, με συντελεστή συμφωνίας ,90. Ωστόσο, παρουσιάστηκαν ορισμένα ζητήματα. Σε 

πρώτο επίπεδο, βρέθηκε πρόβλημα στο στοιχείο 36 της ισπανικής εκδοχής, το οποίο 

σημείωσε μηδενική φόρτιση στον παράγοντα Δεκτικότητα στην Εμπειρία (στον οποίο 

ανήκει) και υψηλότερη στην Ευσυνειδησία. Το πρόβλημα εντοπίστηκε στη μετάφραση του 

στοιχείου, καθώς δεν αποδόθηκε σωστά το ύφος της «παιχνιδιάρικης διάνοιας» του 

πρωτοτύπου, αλλά εκείνο της προσεκτικής μελέτης που ταιριάζει καλύτερα στην 

Ευσυνειδησία. Συνεπώς, η μετάφραση αναθεωρήθηκε σε μεταγενέστερες έρευνες (Benet-

Martinez & John, 1998).  

Ακόμη, τα στοιχεία 33 και 41 της Προσήνειας παρουσίασαν δευτερογενείς φορτίσεις στην 

Εξωστρέφεια. Αυτή η εξέλιξη δεν φαίνεται να οφείλεται σε προβληματική μετάφραση, αλλά 

περισσότερο σε πολιτισμικές ή δημογραφικές διαφορές. Μία ερμηνεία των ερευνητών είναι 

ότι οι Ισπανοί ενδεχομένως να προσδίδουν μία ισχυρότερη κοινοτική αξία στην Εξωστρέφεια 

σε σχέση με τους Βορειοαμερικάνους. Επίσης, αυτό το αποτέλεσμα φανερώνει ένα αρνητικό 

φρόνημα εσωστρέφειας του ισπανικού πολιτισμού. Παρ’ όλα αυτά, τα ψυχομετρικά 

χαρακτηριστικά των δύο εκδοχών φαίνεται να είναι παρόμοια. Μάλιστα, κατά την 

παραγοντική ανάλυση, τόσο το ισπανικό όσο και το αμερικάνικο δείγμα έδωσαν πέντε κύριες 

διαστάσεις (Benet-Martinez & John, 1998). 

Η δεύτερη και η τρίτη μελέτη σχεδιάστηκαν ουσιαστικά για να αντιμετωπίσουν ορισμένους 

περιορισμούς της προηγούμενης, όπως ο μονογλωσσικός σχεδιασμός, καθώς οι Ισπανοί 

συμμετέχοντες προέρχονταν αποκλειστικά από την Ισπανία και αντίστοιχα οι αμερικάνοι από 

την Αμερική, καθιστώντας δύσκολη τη γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων που ήταν 

στόχος των ερευνητών. Συνεπώς, οι επόμενες, περιελάμβαναν δίγλωσσο σχεδιασμό, ένα 

δείγμα ισπανών από την Αμερική, επιτρέποντας τη σύγκριση του ισπανικού και του αγγλικού 

BFI στο ίδιο δείγμα (Ισπανοί εξ Αμερικής). Οι δείκτες αξιοπιστίας των κλιμάκων και στα δύο 

εργαλεία και για τις δύο γλώσσες ήταν ικανοποιητικοί, καθώς κυμάνθηκαν από ,65 έως ,84. 

Παρατηρώντας τις ιδιοτιμές, η παραγοντική δομή των πέντε διαστάσεων ήταν ξεκάθαρη και 

για τους δίγλωσσους, ενώ οι φορτίσεις των στοιχείων ήταν υψηλές για τον κάθε παράγοντα. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, βρέθηκε ότι οι απαντήσεις των δίγλωσσων στα ισπανικά 
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σημείωσαν υψηλότερες τιμές σε σχέση με εκείνες στα αγγλικά και στα δύο εργαλεία. 

Ωστόσο, δεν βρέθηκαν άλλες σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο γλωσσών που 

χρησιμοποιήθηκαν από το συγκεκριμένο δείγμα (Benet-Martinez & John, 1998). 

Ακόμη, η δεύτερη μελέτη παρέχει ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία συγκλίνουσας και 

αποκλίνουσας εγκυρότητας μεταξύ του NEO-FFI και του BFI, τόσο στα αγγλικά όσο και στα 

ισπανικά. Αρχικά, συγκρίνοντας τις ισπανικές εκδοχές των εργαλείων έδωσαν μέση τιμή 

συγκλίνουσας εγκυρότητας ,71 ενώ οι αγγλικές εκδοχές σημείωσαν ελαφρώς υψηλότερη τιμή 

,77. Αναφορικά με την αποκλίνουσα εγκυρότητα, τα ισπανικά εργαλεία σημείωσαν τιμές ,17 

ενώ τα αγγλικά ,18. Σύμφωνα με τους Benet-Martinez και John, αυτά τα ευρήματα είναι 

καθησυχαστικά και ενθαρρυντικά ως προς την ισοδυναμία του ισπανικού και του αγγλικού 

BFI. Ακόμη, αποδεικνύουν ότι η ισπανική εκδοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ως 

εργαλείο για την αξιολόγηση προσωπικότητα στους διάφορους ισπανόφωνους πληθυσμούς. 

Βέβαια, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να ελεγχθεί η εξωτερική εγκυρότητα αυτών των 

κλιμάκων της (Benet-Martinez & John, 1998). 

Το τελευταίο και πολύ πρόσφατο εγχείρημα προσαρμογής που θα παρουσιαστεί, αφορά στην 

μετάφραση του BFI στα αραβικά. Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα προσπάθεια, η οποία 

παρουσίασε ικανοποιητικούς δείκτες εσωτερικής συνοχής και για τις πέντε διαστάσεις: 

Νευρωτισμός (,83), Εξωστρέφεια (,82), Δεκτικότητα στην Εμπειρία (,79), Προσήνεια (,82) 

και Ευσυνειδησία (,90). Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

φύλων, όπου οι άνδρες έλαβαν υψηλότερες βαθμολογίες συγκριτικά με τις γυναίκες στην 

Εξωστρέφεια και την Ευσυνειδησία, ενώ οι γυναίκες σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες 

στον Νευρωτισμό. Αυτό το εύρημα συγκλίνει με τις διαπολιτισμικές μελέτες που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. Αναφορικά με την παραγοντική δομή της αραβικής εκδοχής, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των κυρίων συνιστωσών προέκυψε μία ξεκάθαρη δομή πέντε 

διαστάσεων, η οποία εξηγεί το 42,27% της συνολικής διακύμανσης. Αναφορικά με την 

αξιολόγηση της συγκλίνουσας εγκυρότητας έγινε σύγκριση μεταξύ του BFI και του BFQ-C 

(Big Five Questionnaire - Children) και βρέθηκε μέση τιμή r = ,54. Τα αποτελέσματα από τη 

συγκεκριμένη έρευνα προτείνουν ότι η αραβική εκδοχή είναι αρκετά έγκυρη και αξιόπιστη 

ώστε να χρησιμοποιηθεί στον αντίστοιχο πληθυσμό για τη μέτρηση των πέντε διαστάσεων 

της προσωπικότητας (Alansari, 2016). 
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Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι ένα σημαντικό κριτήριο εγκυρότητας και εδραίωσης ενός 

εργαλείου μέτρησης της προσωπικότητας αποτελεί η διαπολιτισμική του ισχύς. Το BFI 

αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο που φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει το 

ενδιαφέρον του επιστημονικού κόσμου τα τελευταία χρόνια. Μέσα από μία σειρά ερευνών 

που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, αποδεικνύεται ότι το BFI έχει 

καλή προσαρμογή και ψυχομετρική ποιότητα σε ποικίλες γλώσσες και πολιτισμούς ανά τον 

κόσμο. Τόσο η εγκυρότητα όσο και η αξιοπιστία του παρουσίασαν ικανοποιητικούς δείκτες 

σε όλες τις ερευνητικές προσπάθειες, ανεξαρτήτως των διαφοροποιήσεων που ενδεχομένως 

παρατηρήθηκαν σε κάποιες διαστάσεις.  

 

2. ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

2.1 Συμμετέχοντες 

Στην παρούσα έρευνα, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ευκαιριακό και απαρτίστηκε 

μόνο από έλληνες συμμετέχοντες, εφόσον η έρευνα έχει να κάνει με την προσαρμογή ενός 

ψυχομετρικού εργαλείου στον ελληνικό πληθυσμό. Το δείγμα αποτελούνταν συνολικά από 

325 ενήλικα άτομα. Το εύρος των ηλικιών ήταν από 18-65 ετών με Μέσο Όρο ηλικίας 25,17 

έτη (Τ.Α= 8,16). Από το δείγμα αυτό, 77 ήταν άνδρες (23,7%) και 248 ήταν γυναίκες 

(76,3%). Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων, 116 άτομα 

(35,7%) ήταν άγαμοι, 55 άτομα (16,9%) βρίσκονταν σε σχέση, 91 άτομα (28%) ήταν έγγαμοι 

και 63 άτομα (19,4%) ήταν διαζευγμένοι. Ως προς το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων, 3 

άτομα (0,92%) είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, 31 άτομα (9,54%) τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  255 άτομα (78,46%) την τριτοβάθμια εκπαίδευση και 36 άτομα 

(11,08%) είχαν μεταπτυχιακές σπουδές (κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου). 

 

2.2 Ψυχομετρικά Εργαλεία 

Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν τα παρακάτω ερωτηματολόγια:  
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The Big Five Inventory – BFI (Benet-Martinez & John, 1998) Το BFI είναι ένα μέτρο 

αυτοαναφοράς της προσωπικότητας που περιλαμβάνει 44 στοιχεία,  βασισμένο στο μοντέλο 

των πέντε παραγόντων. Μετρά πέντε διακριτές διαστάσεις της προσωπικότητας 

(Εξωστρέφεια , Νευρωτισμός, Δεκτικότητα στην Εμπειρία, Προσήνεια και Ευσυνειδησία) και 

χρησιμοποιεί μία πενταβάθμια αποκριτική κλίμακα (από 1=διαφωνώ απόλυτα έως 5= 

συμφωνώ απόλυτα). 

 

Ο Ελληνικός Κατάλογος Επιθέτων Μέτρησης της Προσωπικότητας – ΠΡΩΤΕΑΣ (Tsaousis, 

2014). Η συγκεκριμένη κλίμακα βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο των έξι παραγόντων 

HEXACO (Ashton και συν., 2004), και αξιολογεί έξι βασικές διαστάσεις της 

προσωπικότητας: Εξωστρέφεια, Συναισθηματική Σταθερότητα, Προσήνεια, Ευσυνειδησία, 

Διανόηση και Τιμιότητα/Ταπεινότητα. Αποτελείται από 72 στοιχεία και ως κλίμακα 

απόκρισης χρησιμοποιεί μία κλίμακα πέντε σημείων (1=Καθόλου Αντιπροσωπευτικό, 

5=Πολύ Αντιπροσωπευτικό). 

 

Το Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας- ΤΕΧΑΠ5 (Tsaousis & Kerpelis, 2004). Πρόκειται 

για μία κλίμακα που μετρά τις πέντε βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας (Εξωστρέφεια, 

Νευρωτισμός, Δεκτικότητα στην Εμπειρία, Προσήνεια και Ευσυνειδησία). Αποτελείται από 

75 στοιχεία και βασίζεται στους ορισμούς των Costa and McCrae’s (1992) για τις πέντε 

βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε παραγόντων  

 

Η Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή - ΚΙΑΖ (Satisfaction with Life Scale-SWLS) (Diener, 

Emmons, Larsen & Griffin, 1985). Αυτό είναι ένα ερωτηματολόγιο με 5 στοιχεία, το οποίο 

χρησιμοποιείται με σκοπό να μετρήσει την γνωστική εκτίμηση της ικανοποίησης από τη ζωή 

των συμμετεχόντων. Το ΚΙΑΖ τυπικά χρησιμοποιεί μία επταβάθμια αποκριτική κλίμακα. Στη 

συγκεκριμένη όμως έρευνα χρησιμοποιήθηκε μία πενταβάθμια αποκριτική κλίμακα (από 1= 

διαφωνώ απόλυτα έως 5=συμφωνώ απόλυτα)  εφόσον μία για να υπάρχει συμφωνία με τις 

αποκριτικές κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν και στις επόμενες κλίμακες της έρευνας. 

 

Η Κλίμακα Αυτοεκτίμησης (Self Esteem Scale) (Rosenberg,1965). Αυτό το εργαλείο αυτό-

αναφοράς περιλαμβάνει 10 στοιχεία και φιλοδοξεί να αξιολογήσει την αυτοεκτίμηση ατόμου 

χρησιμοποιώντας μία τετραβάθμια αποκριτική κλίμακα, η οποία κυμαίνεται από 1 (διαφωνώ 
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απόλυτα) έως 4 (συμφωνώ απόλυτα). Το μέτρο της αυτοεκτίμησης κωδικοποιείται έτσι, ώστε 

τις υψηλότερες βαθμολογίες να απεικονίζουν τη χαμηλότερη αυτοεκτίμηση. 

 

Η Κλίμακα Θετικών και Αρνητικών συναισθημάτων - ΚΘΚΑΣ (Positive and Negative Affect 

Schedule- PANAS) (Watson, Clark & Tellegen, 1988). Η ΚΘΚΑΣ περιλαμβάνει 10 θετικά 

(π.χ. ευτυχισμένος, χαρούμενος, ικανοποιημένος) και 10 αρνητικά (π.χ. μελαγχολικός, 

απογοητευμένος, θυμωμένος) επίθετα που δείχνουν συναισθηματική κατάσταση. Οι 

βαθμολογίες των 10 θετικών «συναισθηματικών» στοιχείων αθροίζονται, για να δείξουν το 

γενικό επίπεδο θετικού συναισθήματος του συμμετέχοντος, ενώ οι βαθμολογίες των 10 

αρνητικών «συναισθηματικών» στοιχείων αθροίζονται για να δείξουν το γενικό επίπεδο 

αρνητικού συναισθήματος του συμμετέχοντος. 

 

Η Ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης - ΕΚΣΥΝ (Tsaousis,2008). 

Δημιουργήθηκε για να μετρά τα χαρακτηριστικά της συναισθηματικής νοημοσύνης  και 

αποτελείται από 52 στοιχεία που μετρούν τις τέσσερις βασικές συναισθηματικές δεξιότητες: 

Έκφραση και Αναγνώριση των Συναισθημάτων, Έλεγχος των Συναισθημάτων, Χρήση των 

Συναισθημάτων για τη Διευκόλυνση της Σκέψης και Ενδιαφέρον για τον άλλον και 

Ενσυναίσθηση. Η ΕΚΣΥΝ χρησιμοποιεί μια τετραβάθμια αποκριτική κλίμακα που 

κυμαίνεται από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 4 (συμφωνώ απόλυτα). Πληθώρα 

ερευνητικών δεδομένων έχουν δείξει ικανοποιητικούς δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

για τη συγκεκριμένη κλίμακα.  

 

2.3 Ερευνητική Διαδικασία 

 

2.3.1 Μετάφραση 

Για τη γλωσσική και εννοιολογική προσαρμογή του BFI, δηλαδή τη μετάφρασή του από την 

αγγλική στην ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιήθηκε η Μέθοδος της Επιτροπής (Committee 

Approach). Αρχικά, το εργαλείο δόθηκε σε μία ομάδα τριών δίγλωσσων ατόμων, εκ των 

οποίων το κάθε ένα ξεχωριστά μετέφρασε το εργαλείο από τα αγγλικά στα ελληνικά. Μετά το 

πέρας αυτής της φάσης, οι τρεις μεταφραστές συναθροίστηκαν ώστε να συζητήσουν τις 

επιμέρους εκδοχές και διαφοροποιήσεις που προέκυψαν από τις μεταφράσεις τους. Στη 
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συνέχεια, εντόπισαν και συζήτησαν τα σημεία σύγκλισης που υπήρχαν, με αποτέλεσμα να 

καταλήξουν και να δημιουργήσουν μία κοινά αποδεκτή εκδοχή για όλα τα στοιχεία του 

εργαλείου. Η τεχνική αυτή βοηθά περισσότερο στη δημιουργία μιας σωστής γλωσσικής και 

εννοιολογικής προσέγγισης της κλίμακας, καθώς κάποια λάθη που ενδεχομένως να γίνουν 

από ένα μέλος της ομάδας μπορούν να εντοπιστούν από τα άλλα. Στο τελικό στάδιο, ένα 

δίγλωσσο άτομο, λειτουργώντας ως ανεξάρτητος αξιολογητής (verifier), επιβεβαίωσε την 

καταλληλότητα της συγκεκριμένης μετάφρασης. 

 

2.3.2 Μέθοδος συλλογής δεδομένων  

Η διεξαγωγή της έρευνας  κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες από το άτομο που φέρεται ως 

ο κύριος υπεύθυνος της έρευνας. Επρόκειτο για ανθρώπους του γενικού πληθυσμού· το 

δείγμα ήταν ευκαιριακό. Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε από τον Οκτώβριο του 2015 

έως τον Μάρτιο του 2016. Αρχικά, η προσέλκυση των ενδιαφερομένων έγινε μέσω επαφής 

πρόσωπο με πρόσωπο, έτσι ώστε να απαντηθούν άμεσα ζητήματα που ενδεχομένως θα 

προέκυπταν. Αναφορικά με τους συμμετέχοντες που δεν μπορούσαν να έχουν άμεση επαφή 

με τον υπεύθυνο, στάλθηκε μέσω e-mail η πλήρης μορφή του βιβλιαρίου του 

ερωτηματολογίου. Επίσης, για τους παραπάνω συμμετέχοντες, καθώς και για εξοικονόμηση 

χρόνου και φυλλαδίων, δημιουργήθηκε μία διαδικτυακή φόρμα, αντίστοιχη σε περιεχόμενο 

με την έντυπη μορφή του ερωτηματολογίου.  

Το βασικό ερωτηματολόγιο Big Five Inventory (BFI),χορηγήθηκε σε 325 άτομα, 192 (59,1%) 

το συμπλήρωσαν διαδικτυακά και 133 (40,9%) σε έντυπη μορφή. Ο χρόνος συμπλήρωσής 

του δεν ήταν περισσότερος από 15 λεπτά. Δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικές ομάδες 

συμμετεχόντων, στις οποίες χορηγήθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες. Συγκεκριμένα, η πρώτη 

ομάδα συμμετεχόντων συμπλήρωσε σε έντυπη μορφή πέραν του βασικού εργαλείου (BFI), 

την Ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΕΚΣΥΝ) και το Τεστ 

Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας (ΤΕΧΑΠ5). Η δεύτερη ομάδα συμπλήρωσε ηλεκτρονικά 

εκτός του BFI, τον Ελληνικό Κατάλογο Επιθέτων Μέτρησης της Προσωπικότητας - 

Αναθεωρημένη έκδοση, την Κλίμακα ικανοποίησης από τη ζωή (ΚΙΑΖ), την Κλίμακα 

Αυτοεκτίμησης του Rosenberg και την Κλίμακα Θετικών και Αρνητικών συναισθημάτων 

(ΚΘΚΑΣ). 
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Τόσο η έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου, συνοδευόταν από τον 

έντυπο της ενήμερης συγκατάθεσης, το οποίο γνωστοποιούσε στους συμμετέχοντες τους 

βασικούς σκοπούς της έρευνας, ενώ ταυτόχρονα διασφάλιζε την ανωνυμία και την προστασία 

των προσωπικών τους δεδομένων. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική ενώ δεν 

υπήρχε κάποια αμοιβή ή αποζημίωση, καθώς και πιθανότητα βλάβης των συμμετεχόντων. Η 

συγκεκριμένη έρευνα έγινε με την έγκριση της επιτροπής δεοντολογίας του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δεδομένων, καταλήγοντας στον έλεγχο 

των δύο κύριων ψυχομετρικών ιδιοτήτων ·της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του εργαλείου 

μέτρησης. Αρχικά, εκτιμήθηκαν οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και η αξιοπιστία των 

διαστάσεων της κλίμακας του BFI. Σημαντική είναι η παρατήρηση της παραγοντικής δομής 

της ελληνικής εκδοχής του BFI, ενώ στο τελευταίο στάδιο αξιολογήθηκε η εγκυρότητα της 

κλίμακας. 

Αναφορικά με την αξιολόγηση της αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής του εργαλείου, 

ελέγχθηκε με χρήση του δείκτη εσωτερικής συνάφειας Cronbach’s alpha. Ως προς την 

εγκυρότητα, εξετάστηκε εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (συγκλίνουσα και 

αποκλίνουσα εγκυρότητα). Αυτό, έγινε με τη χρήση του δείκτη Pearson r. Για την 

αξιολόγηση της παραγοντικής δομής της κλίμακας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

Επιβεβαιωτικές ανάλυσης παραγόντων με τη χρήση του λογισμικού AMOS (Arbuckle, 2009) 

Στην μέθοδο αυτή, η προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα εκδοχή του μοντέλου, 

αξιολογήθηκε με βάση τους δείκτες καλής προσαρμογής (Goodness of fit indices). Σύμφωνα 

με τον Griffin (2005), είναι απαραίτητη η χρήση τουλάχιστον τεσσάρων εξ αυτών. Πιο 

συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν ο συγκριτικός δείκτης Comparative Fit Index (CFI) με 

ιδανική τιμή > 0,95, αν και τιμές > 0,90 δηλώνουν ικανοποιητική προσαρμογή, καθώς και oι 

αυξητικοί δείκτες Standardised Root Mean Square Residual (SRMR) και, Root Mean Square 
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Error of Approximation (RMSEA) με ιδανική τιμή <0,05, αν και τιμές <0,08 κρίνονται ως 

ικανοποιητικές. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Tucker-Lewis Index (TLI) με ιδανική τιμή 

> 0,95, αν και μία τιμή > 0,90 δηλώνει ικανοποιητική προσαρμογή του μοντέλου καθώς και ο 

δείκτης Akaike Information Criterion (AIC), ο οποίος επειδή δεν παίρνει τιμές από 0 έως 1, 

ως κριτήριο καλής προσαρμογής ορίζεται το μοντέλο με την μικρότερη τιμή 

 

3.2 Μέσοι όροι, Τυπικές αποκλίσεις και Αξιοπιστία μεταβλητών 

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και η 

αξιοπιστία των πέντε διαστάσεων της προσωπικότητας της κλίμακας BFI. 

 

Πίνακας 2 

Μέσοι Όροι, Τυπικές Αποκλίσεις και Αξιοπιστία (Cronbach’s alpha) των μεταβλητών της 

έρευνας 

Μεταβλητές  Μ.Ο Τ.Α alpha 

Εξωστρέφεια 25, 39 4,60 ,71 

Προσήνεια 35, 28 4,78 ,70 

Ευσυνειδησία 31, 03   4,72 ,64 

Νευρωτισμός 24, 77     5,99 ,82 

Δεκτικότητα στην Εμπειρία 35,59 5,74 ,74 

 

Φαίνεται ότι τα επίπεδα αξιοπιστίας ήταν γενικότερα επαρκή, χωρίς να υπάρχουν μη 

αποδεκτές τιμές. Αναλυτικότερα, ως προς την Εξωστρέφεια, ήταν α= ,71 (επαρκές επίπεδο 

αξιοπιστίας), την Προσήνεια α= ,70 (επαρκές επίπεδο), την Ευσυνειδησία α= ,64 (στα όρια 

του αποδεκτού), το Νευρωτισμό α=,82 (πολύ καλό επίπεδο) και τη Δεκτικότητα α= ,74 

(επαρκές επίπεδο).  
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3.3 Επιβεβαιωτική Ανάλυση παραγόντων 

Το Big Five Inventory (BFI), αξιολογήθηκε ως προς την παραγοντική του δομή στα δεδομένα 

του ελληνικού πληθυσμού. Περιλαμβάνει 44 στοιχεία, τα οποία κατανέμονται σε πέντε 

διαστάσεις. Η πρώτη, απαρτίζεται από οκτώ στοιχεία και ονομάζεται Εξωστρέφεια 

(Extraversion), η δεύτερη απαρτίζεται από εννέα στοιχεία και ονομάζεται Προσήνεια 

(Agreeableness), η τρίτη απαρτίζεται επίσης από εννέα στοιχεία και ονομάζεται 

Ευσυνειδησία (Conscientiousness),  η τέταρτη απαρτίζεται από οκτώ στοιχεία και ονομάζεται 

Νευρωτισμός (Neuroticism) και η πέμπτη απαρτίζεται από δέκα στοιχεία και ονομάζεται 

Δεκτικότητα στην εμπειρία (Openness to experience) (Βλ. Διάγραμμα 1). 
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Διάγραμμα 1. Γραφική αναπαράσταση μοντέλου Big Five Inventory 

Στο Διάγραμμα 1, φαίνεται η παραγοντική δομή του BFI όπως αυτή ορίζεται με βάση την 

πρωτότυπη εκδοχή των Benet-Martinez και John (1998), κατά την εφαρμογή του στον 

ελληνικό πληθυσμό (Μοντέλο 1). Στη συνέχεια, ελέγχθηκαν οι δείκτες καλής προσαρμογής 

για το συγκεκριμένο μοντέλο. Αρχικά, οι δείκτες CFI (,60) και TLI (,58), έχουν αρκετά 

χαμηλές τιμές (κάτω από το αποδεκτό όριο του  ,90), καθώς και ο δείκτης SRMR (,097) είναι 

αρκετά υψηλός (πάνω από το αποδεκτό όριο του ,08). Αντίθετα, ο δείκτης RMSEA (,077) 

είναι οριακά ικανοποιητικό (κάτω από το αποδεκτό όριο του 0,08). Ο δείκτης AIC ήταν 
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(2779,65). (Βλ. Πίνακας 3). Συνεπώς, λόγω της κακής προσαρμογής του μοντέλου κρίθηκε 

απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός του μοντέλου (Διάγραμμα 2). 

 

Διάγραμμα 2. Γραφική αναπαράσταση πρώτης τροποποιημένης εκδοχής του μοντέλου 

Προκειμένου να βελτιωθεί το μοντέλο (Μοντέλο 2) έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις, όπως 

φαίνεται και από το Διάγραμμα 2. Αρχικά, έγινε έλεγχος των παραγοντικών φορτίσεων όλων 

των στοιχείων. Έτσι, τα παρακάτω στοιχεία με τις αντίστοιχες παραγοντικές φορτίσεις : 6 

(,17) , 23 (-,41), 35 (,06) και 41 (,25) αφαιρέθηκαν λόγω των χαμηλών τους τιμών. Ωστόσο, 
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και πάλι, οι δείκτες καλής προσαρμογής του συγκεκριμένου μοντέλου δεν είχαν αποδεκτές 

τιμές. Πιο συγκεκριμένα, οι δείκτες TLI (,61) και CFI (,63) βελτιώθηκαν σε σχέση με το 

προηγούμενο μοντέλο, αλλά οι τιμές τους εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες του 

αποδεκτού ορίου. Ο δείκτης SRMR (,097) δεν άλλαξε, ενώ ο RMSEA (,078) ελαφρώς 

αυξήθηκε, παραμένοντας ωστόσο σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ο δείκτης AIC είχε τιμή (2341, 

69) (Βλ. Πίνακας 3). Συνεπώς, χρειάστηκε περαιτέρω βελτίωση του μοντέλου (Διάγραμμα 3). 

 

Διάγραμμα 3. Γραφική αναπαράσταση δεύτερης τροποποιημένης εκδοχής του μοντέλου 
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Στο Διάγραμμα 3, παρουσιάζεται η τροποποιημένη εκδοχή του μοντέλου με μετακίνηση ενός 

στοιχείου από έναν παράγοντα σε άλλον παράγοντα (Μοντέλο 3). Πιο συγκεκριμένα, 

ελέγχθηκε η αντιστοιχία των στοιχείων σε σχέση την θεωρητική τους καταβολή. 

Διαπιστώθηκε λοιπόν, ότι το στοιχείο 26 (Εμπνέει μία σιγουριά) αν και ανήκει θεωρητικά 

στον παράγοντα Εξωστρέφεια (σύμφωνα με τους αρχικούς κατασκευαστές), στον ελληνικό 

πληθυσμό φορτώνει περισσότερο στον παράγοντα της Ευσυνειδησίας. Μετά από αυτή την 

τροποποίηση, οι δείκτες καλής προσαρμογής πράγματι σημείωσαν κάποια βελτίωση. Ο 

δείκτης TLI σημείωσε μικρή αύξηση (,62), ενώ ο CFI παρέμεινε σταθερός (,63), 

παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το αποδεκτό όριο καλής 

προσαρμογής. Ο δείκτης SRMR (,095) καθώς και ο RMSEA (,077), μειώθηκαν 

σημειώνοντας βελτίωση. Ο δείκτης AIC μειώθηκε με τιμή (2313,64) (Βλ. Πίνακας 3). 

Ωστόσο, το μοντέλο εξακολουθεί να μην πληρεί τα κριτήρια καλής προσαρμογής, με 

αποτέλεσμα να χρήζει περαιτέρω βελτίωσης (Διάγραμμα 4). 

Στο Διάγραμμα 4, φαίνεται μία ακόμη τροποποιημένη εκδοχή, στην οποία επιτράπηκε η 

συσχέτιση μεταξύ των σφαλμάτων μέτρησης διαφορετικών ζευγών στοιχείων (Μοντέλο 4). 

Αυτό μπορεί να επιτραπεί, εφόσον δύο στοιχεία του ίδιου παράγοντα μπορεί να έχουν σχεδόν 

ίδιο περιεχόμενο. Έτσι, προσχωρήσαμε σε συσχετίσεις των σφαλμάτων των στοιχείων 4 

(Είναι μελαγχολικός, άκεφος) και 29 (Μπορεί να είναι κακόκεφος),καθώς είχαν παρόμοιο 

εννοιολογικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια, επιτρέψαμε τη συσχέτιση των σφαλμάτων των 

στοιχείων 9 (Είναι ήρεμος, αντιμετωπίζει το άγχος καλά) και 34, (Παραμένει ήρεμος σε 

καταστάσεις έντασης), καθώς παρουσιάζουν σχεδόν ίδιο περιεχόμενο. Συσχετίστηκαν ακόμα, 

τα σφάλματα των στοιχείων 26 (Εμπνέει μία σιγουριά) και 22 (Είναι γενικώς άτομο 

εμπιστοσύνης), καθώς εμφανίζουν επίσης σχεδόν ίδιο περιεχόμενο. Τέλος, συσχετίστηκαν τα 

σφάλματα των στοιχείων 30 (Εκτιμά καλλιτεχνικές, αισθητικές εμπειρίες) και 44 (Είναι 

γνώστης της τέχνης, της μουσικής, της λογοτεχνίας) καθώς έχουν παρόμοιο εννοιολογικό 

περιεχόμενο. 



51 

 

 

Διάγραμμα 4. Γραφική αναπαράσταση τρίτης τροποποιημένης εκδοχής του μοντέλου 

Με βάση αυτή την τροποποίηση παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση του μοντέλου, όπως 

αποδεικνύεται από τους δείκτες καλής προσαρμογής (Βλ. Πίνακας 3). Οι δείκτες TLI (,66) 

και CFI (,68) αυξήθηκαν αρκετά σε σχέση με τις αρχικές τιμές τους, γεγονός ενθαρρυντικό 

για την παρούσα μελέτη. Αξιοσημείωτη ήταν και η μείωση που παρατηρήθηκε στους δείκτες 

SRMR (,094) και RMSEA (,072), με τον πρώτο να πλησιάζει την αποδεκτή τιμή και τον 

δεύτερο να βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Μείωση σημείωσε και ο δείκτης AIC 

(2147,60). Παρά τη σημαντική βελτίωση όμως , το μοντέλο δεν μπορούμε να πούμε ότι 

παρουσιάζει καλή προσαρμογή. Επομένως, μία ακόμα τροποποίηση ήταν απαραίτητη 

(Διάγραμμα 5). 
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Διάγραμμα 5. Γραφική αναπαράσταση τέταρτης τροποποιημένης εκδοχής του μοντέλου 

Στο Διάγραμμα 5, παρουσιάζεται η τέταρτη τροποποιημένη εκδοχή του μοντέλου, στις οποίες 

επιτρέψαμε την περαιτέρω συσχέτιση σφαλμάτων μεταξύ συγκεκριμένων στοιχείων της 

κλίμακας (Μοντέλο 5). Πιο συγκεκριμένα, επιτράπηκαν δύο ακόμα συσχετίσεις μεταξύ των 

σφαλμάτων μέτρησης συγκεκριμένων στοιχείων. Συσχετίστηκαν τα σφάλματα των στοιχείων 

9 (Είναι ήρεμος, αντιμετωπίζει καλά το άγχος) και 19 (Ανησυχεί πολύ) και τα σφάλματα των 

στοιχείων 14 (Μπορεί να βρίσκεται σε ένταση) και 29 (Μπορεί να είναι κακόκεφος). Μετά 

από αυτές τις αλλαγές, οι δείκτες καλής προσαρμογής σημείωσαν ακόμα μεγαλύτερη 

βελτίωση (Βλ. Πίνακας 3). Αρχικά, τόσο ο δείκτης TLI (,67), όσο και ο δείκτης CFI (,69) 
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αυξήθηκαν αρκετά, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα αποδεκτά όρια 

(> ,90), ενώ οι δείκτες SRMR (,093) και RMSEA (,071), μειώθηκαν, με τον πρώτο να 

βρίσκεται σε μέτριο επίπεδο σε σχέση την αποδεκτή τιμή (< 0,08) και τον δεύτερο να είναι 

εντός των αποδεκτών ορίων (<0,08). Ο δείκτης AIC (2096,25) μειώθηκε κι άλλο, 

αποδεικνύοντας ότι συγκριτικά με τις προηγούμενες τροποποιημένες εκδοχές αυτή είναι η 

καλύτερη που θα μπορούσε να προκύψει. Η τιμή για το χ
2 

= 1904,25 είναι αρκετά υψηλή. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης δεν προσφέρει μεγάλη 

σιγουριά ως δείκτης καλής προσαρμογής, καθώς επηρεάζεται πολύ από το μέγεθος του 

δείγματος (Bentler, 1990). Συνεπώς, για ένα δείγμα >200 ατόμων, όπως της συγκεκριμένης 

μελέτης, δεν ενδείκνυται. Οι βαθμοί ελευθερίας ήταν df=724.  

Πίνακας 3 

Δείκτες Καλής Προσαρμογής (Goodness of Fit Indices) Κλίμακας Big Five Inventory στον 

ελληνικό πληθυσμό (N= 325) 

Μοντέλο χ
2 

CFI TLI RMSEA SRMR AIC 

Μοντέλο 1 2583,65 ,60 ,58 ,077 ,097 2779,65 

Μοντέλο 2 2161,69 ,63 ,61 ,078 ,097 2341,69 

Μοντέλο 3 2133,64 ,63 ,62 ,077 ,095 2313,64 

Μοντέλο 4 1959,60 ,68 ,66 ,072 ,094 2147,60 

Μοντέλο 5 1904,25 ,69 ,67 ,071 ,093 2096,25 

Σημείωση
 
: ΤLI=Tucker-Lewis Index, CFI=Comparative Fit Indices, SRMR=Standardised Root Mean 

Square Residual, RMSEA=Root Mean Square Error of Approximation, AIC=Akaike Information 

Criterion.   Μοντέλο 1=Πρωτότυπη Εκδοχή, Μοντέλο 2=Πρώτη τροποποιημένη εκδοχή (αφαίρεση 

στοιχείων), Μοντέλο 3=Δεύτερη τροποποιημένη εκδοχή (μετακίνηση στοιχείου), Μοντέλο 4 = Τρίτη 

τροποποιημένη εκδοχή (συσχετίσεις σφαλμάτων μέτρησης), Μοντέλο 5= Τέταρτη τροποποιημένη 

εκδοχή (περαιτέρω συσχετίσεις σφαλμάτων μέτρησης) 

Τέλος, στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται οι παραγοντικές φορτίσεις για όλα τα στοιχεία της 

τέταρτης και τελικής τροποποιημένης εκδοχής του μοντέλου. Οι παραγοντικές φορτίσεις του 
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εργαλείου ήταν ικανοποιητικές και κυμάνθηκαν από 0,30 στο στοιχείο 4 έως 0,83 το στοιχείο 

24. 

Πίνακας 4 

Παραγοντικές φορτίσεις των στοιχείων της τελικής τροποποιημένης εκδοχής του Big Five 

Inventory 

Στοιχεία Ε Δ Ν Ευ Π 

1 ,653     

11 ,650     

16 ,652     

21 ,365     

31 ,417     

36 ,659     

5  ,680    

10  ,333    

15  ,617    

20  ,556    

25  ,679    

30  ,423    

40  ,642    

44  ,482    

4   ,304   

9   ,538   

Στοιχεία Ε Δ Ν Ευ Π 

14   ,543   
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19   ,456   

24   ,825   

29   ,421   

34   ,597   

39   ,814   

3    ,627  

8    ,441  

13    ,422  

18    ,508  

28    ,635  

33    ,593  

38    ,605  

43    ,444  

2     ,350 

7     ,414 

12     ,367 

17     ,388 

22     ,459 

27     ,561 

32     ,486 

37     ,672 

42     ,479 

26     ,387 
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3.4 Εγκυρότητα 

Στη συνέχεια, ακολουθεί ο έλεγχος της εγκυρότητας, προκειμένου να ελεγχθεί πλήρως η 

ψυχομετρική ποιότητα του εργαλείου. Στη συγκεκριμένη έρευνα ελέγχθηκαν τρία είδη 

εγκυρότητας: η συγχρονική, η συγκλίνουσα και η αποκλίνουσα. 

 

3.4.1 Συγχρονική Εγκυρότητα 

Η αξιολόγηση της συγχρονικής εγκυρότητας του BFI έγινε με τη χορήγηση δύο ακόμα 

εργαλείων από το χώρου της Μεγάλης Πεντάδας: το Τεστ Χαρακτηριστικών 

Προσωπικότητας 5 (ΤΕΧΑΠ5) και ο Ελληνικός Κατάλογος Επιθέτων Μέτρησης της 

Προσωπικότητας (ΠΡΩΤΕΑΣ). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η συσχέτιση μεταξύ του BFI και 

του ΠΡΩΤΕΑΣ, αξιολογείται στις πέντε κοινές διαστάσεις, καθώς η διάσταση Ειλικρίνεια-

Ανθρωπιά (Honesty-Humility) που αξιολογεί ο ΠΡΩΤΕΑΣ δεν περιλαμβάνεται ούτε στο BFI 

ούτε στο ΤΕΧΑΠ5.  Η συσχέτιση μεταξύ των τριών ερωτηματολογίων έγινε με τη χρήση του 

δείκτη Pearson r, όπως φαίνεται παρακάτω (βλ. Πίνακας 5). 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, η κλίμακα του Big Five Inventory παρουσιάζει γενικά υψηλή 

συγχρονική εγκυρότητα τόσο με το Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας (ΤΕΧΑΠ 5), 

όσο και με τον Ελληνικό Κατάλογο Επιθέτων Μέτρησης της Προσωπικότητας (ΠΡΩΤΕΑΣ). 

Ωστόσο, παρατηρείται υψηλότερη συσχέτιση ανάμεσα στο BFI και το ΤΕΧΑΠ 5. Βέβαια, 

αυτό ήταν αναμενόμενο εφόσον πρόκειται για δύο παρόμοια εργαλεία που μετρούν ακριβώς 

τις ίδιες διαστάσεις. Συγκεκριμένα, η συσχέτιση μεταξύ των διαστάσεων της Εξωστρέφειας 

(,82), της Ευσυνειδησίας (,82) και του Νευρωτισμού (,81), ήταν αρκετά υψηλή, ενώ με την 

Προσήνεια (,60) παρατηρήθηκε μέτρια προς ικανοποιητική συσχέτιση, αντιθέτως χαμηλή 

σχετικά βρέθηκε στη Δεκτικότητα (,51). Αυτό, μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός των 

διαφορετικών στοιχείων των δύο εργαλείων. Βέβαια, πρόκειται και για τη διάσταση που είναι 

περισσότερο αμφιλεγόμενη και εμφανίζει τη χαμηλότερη αξιοπιστία. Από την άλλη, 

ικανοποιητική είναι και η συσχέτιση με τον ΠΡΩΤΕΑ. Αναλυτικότερα, στις διαστάσεις 

Εξωστρέφεια (,73) και Ευσυνειδησία (,77) παρατηρείται υψηλή συσχέτιση, ενώ η Προσήνεια 

(,57) εμφανίζει μέτρια συσχέτιση, όπως συνέβη και με το ΤΕΧΑΠ. Ως προς τη 

Συναισθηματικότητα (,49) και τη Διανόηση (,43) , αναμέναμε χαμηλή συσχέτιση , εφόσον 

πρόκειται για διαστάσεις με διαφορετικό περιεχόμενο και ορισμό. 
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Πίνακας 5 

Δείκτες Συσχέτισης ανάμεσα στις κλίμακες Big Five Inventory, Τεστ Χαρακτηριστικών 

Προσωπικότητας και Ελληνικός Κατάλογος Επιθέτων Μέτρησης της Προσωπικότητας (N=133) 

 1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ε
2 .82 .73         

Π   .60 .57       

Ν     .81 .49     

Ευ       .82 .77   

Δ         .43 .51 

Σημείωση: 1= Εξωστρέφεια ΤΕΧΑΠ5, 2= Εξωστρέφεια ΠΡΩΤΕΑ, 3=Προσήνεια ΤΕΧΑΠ5, 

4=Προσήνεια ΠΡΩΤΕΑ, 5=Νευρωτισμός ΤΕΧΑΠ5, 6=Συναοσθηματικότητα ΠΡΩΤΕΑ, 7= 

Ευσυνειδησία ΤΕΧΑΠ5, 8=Ευσυνειδησία ΠΡΩΤΕΑ, 9=Δεκτικότητα ΤΕΧΑΠ5, 10=Διανόηση 

ΠΡΩΤΕΑ. Ε= Εξωστρέφεια, Π= Προσήνεια, Ν= Νευρωτισμός, Ευ= Ευσυνειδησία, Δ= Δεκτικότητα 

στην εμπειρία 

 

3.4.2 Συγκλίνουσα και Αποκλίνουσα Εγκυρότητα 

Για την αξιολόγηση της συγκλίνουσας και της αποκλίνουσας εγκυρότητας χορηγήθηκε το 

βασικό εργαλείο μέτρησης το Big Five Inventory (BFI), καθώς και η Κλίμακα Θετικών και 

Αρνητικών Συναισθημάτων (PANAS), η Κλίμακα Ικανοποίησης από τη ζωή (SWLS), η 

Κλίμακα Αυτοεκτίμησης (ESTM) και η Ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

(EQ). Η συσχέτιση μεταξύ αυτών των εργαλείων αξιολογήθηκε μέσω του δείκτη συσχέτισης 

Pearson r, όπως φαίνεται παρακάτω (βλ. Πίνακας 6). 
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Πίνακας 6 

Δείκτης Συσχέτισης ανάμεσα στις κλίμακες Big Five Inventory και Κλίμακα Θετικών και 

Αρνητικών Συναισθημάτων, η Κλίμακα Ικανοποίησης από τη ζωή, η Κλίμακα Αυτοεκτίμησης 

και η Ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (N=192) 

Κλίμακες BFI PANAS PO
 

PANAS NE SWLS ESTEEM EQ  

Εξωστρέφεια .61 -.14 .32 .37 .40 

Προσήνεια .37 -.40 .21 .18 .49 

Νευρωτισμός -.34 .60 -.37 -.44 -.62 

Ευσυνειδησία .50 -.34 .37 .46 .30 

Δεκτικότητα .44 -.01 .10 .15 .16 

Σημείωση: PANAS PO= Κλίμακα Θετικών Συναισθημάτων, PANAS NE=Κλίμακα Αρνητικών 

Συναισθημάτων, SWLS= Κλίμακα Ικανοποίησης με τη ΖωήSatisfaction with Life Scale, ESTEEM= 

Κλίμακα Αυτοεκτίμησης, EQ= Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Ο παραπάνω πίνακας (Πίνακας 6), παρουσιάζει το δείκτη συσχέτισης ανάμεσα στις 

διαστάσεις του Big Five Inventory (BFI) και στις εξής κλίμακες: Κλίμακα Θετικών και 

Αρνητικών Συναισθημάτων, Κλίμακα Ικανοποίησης από τη ζωή, Κλίμακα Αυτοεκτίμησης 

και  Ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Αρχικά, η διάσταση της 

Εξωστρέφειας εμφανίζει στοιχεία συγκλίνουσας εγκυρότητας με την κλίμακα Θετικά 

συναισθήματα (,61), καθώς ο παράγοντας αυτός περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που δηλώνουν 

γενικά θετική διάθεση, κοινωνικότητα και ενεργητικότητα. Το ίδιο ισχύει και με τις κλίμακες 

της Ικανοποίησης από τη Ζωή, Αυτοεκτίμησης και Συναισθηματικής Νοημοσύνης, 

παρατηρείται μέτρια συσχέτιση (,32, ,37 και ,40, αντίστοιχα). Παρά το γεγονός ότι ο βαθμός 

συσχέτισης με αυτές τις κλίμακες είναι μέτριος, τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να 

αποτελέσουν ένδειξη συγκλίνουσας εγκυρότητας για τη συγκεκριμένη διάσταση, καθώς 

ακολουθούν το ίδιο μοτίβο σχέσεων που έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενες έρευνες. Ως 

ένδειξη αποκλίνουσας εγκυρότητας, μπορούμε να θεωρήσουμε τη πολύ χαμηλή συσχέτιση 

ανάμεσα στη διάσταση της Εξωστρέφειας και την κλίμακα Αρνητικά Συναισθήματα (- ,14). 

Αναφορικά, με τη διάσταση Προσήνεια, παρατηρείται αποκλίνουσα εγκυρότητα με την 

Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή (,21) και με την Κλίμακα Αυτοεκτίμησης (,18), γεγονός 
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που δεν προκαλεί έκπληξη εφόσον ο παράγοντας αυτός δεν περιλαμβάνει τέτοιου είδους 

έννοιες στο περιεχόμενό του. Από την άλλη, η κλίμακα Θετικά Συναισθήματα παρουσιάζει 

μέτρια συσχέτιση (,37), γεγονός που τεκμηριώνει την συγκλίνουσα εγκυρότητα της 

συγκεκριμένης κλίμακας. Μέτρια συσχέτιση εμφανίζει η διάσταση της Προσήνειας και με τη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη (,49), αποτέλεσμα που ενισχύει την συγκλίνουσα εγκυρότητα 

της συγκεκριμένης διάστασης. Ο βαθμός συσχέτισης της διάστασης της προσήνειας με την 

κλίμακα των Αρνητικών Συναισθημάτων χαρακτηρίζεται επίσης μέτριος, (-,40), και μπορεί 

να εκληφθεί επίσης ως ένδειξη συγκλίνουσας εγκυρότητας. Όλες οι παραπάνω συσχετίσεις 

είναι αναμενόμενες και ακολουθούν το ίδιο μοτίβο σχέσεων με προηγούμενες έρευνες.  

Η διάσταση Νευρωτισμός, εμφανίζει συγκλίνουσα εγκυρότητα με την κλίμακα Αρνητικά 

Συναισθήματα (,60), την κλίμακα Θετικά Συναισθήματα (-,34), καθώς επίσης και με την 

κλίμακα Ικανοποίηση από τη Ζωή (-,37), την κλίμακα της Αυτοεκτίμησης (-,44) και τέλος με 

την κλίμακα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Αναφορικά με την διάσταση της 

Ευσυνειδησίας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν ενδείξεις συγκλίνουσας εγκυρότητας, 

καθώς η συγκεκριμένη διάσταση παρουσιάζει μέτρια συσχέτιση με την κλίμακα Θετικά 

Συναισθήματα (,50), την κλίμακα της Αυτοεκτίμησης (,46), την κλίμακα της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης (,30), την κλίμακα Αρνητικά Συναισθήματα (-,34), καθώς και 

με την κλίμακα Ικανοποίηση από τη Ζωή (,37). Όλες οι παραπάνω συσχετίσεις είναι 

αναμενόμενες και  ακολουθούν το ίδιο μοτίβο σχέσεων με προηγούμενες έρευνες.  

Αναφορικά με την διάσταση της Δεκτικότητας στην Εμπειρία, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

υπάρχουν ενδείξεις αποκλίνουσας εγκυρότητας καθώς  βρέθηκε ότι η διάσταση της 

Δεκτικότητας στην Εμπειρία παρουσιάζει χαμηλή συσχέτιση με τις παρακάτω κλίμακες: 

Συναισθηματική Νοημοσύνη (,16), Αυτοεκτίμηση (,15), Ικανοποίηση από τη Ζωή (,10). 

Εντυπωσιακό ήταν το εύρημα της σχεδόν μηδενικής αρνητικής συσχέτισης με τα Αρνητικά 

Συναισθήματα (-,01). Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα από 

προηγούμενες έρευνες. Τέλος, η μόνη ένδειξη συγκλίνουσας εγκυρότητας της συγκεκριμένης 

διάστασης ήταν ο βαθμός συσχέτισης που παρουσίασε με την κλίμακα Θετικά Συναισθήματα 

(,44). Και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα κρίνεται ως αναμενόμενο καθώς ακολουθεί το 

μοτίβο της σχέσης ανάμεσα στις δύο έννοιες που έχει παρατηρηθεί στα αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.1 Συμπεράσματα 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, είχε ως στόχο την προσαρμογή της κλίμακας μέτρησης των 

πέντε διαστάσεων της προσωπικότητας Big Five Inventory (BFI),  στον ελληνικό πληθυσμό. 

Το εν λόγω εργαλείο, χορηγήθηκε σε 325 άτομα. Σε πρώτο επίπεδο, αξιολογήθηκε η 

παραγοντική δομή της κλίμακας, ενώ στη συνέχεια έγινε έλεγχος των ψυχομετρικών της 

ιδιοτήτων, της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας. 

Αρχικά, για την επιβεβαίωση της παραγοντικής δομής της κλίμακας, χρησιμοποιήθηκε η 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (Confirmatory Factor Analysis- CFA). Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι το μοντέλο δεν επιβεβαιώθηκε με επιτυχία στα δεδομένα του 

ελληνικού πληθυσμού, καθώς αρκετοί δείκτες καλής προσαρμογής δεν είχαν αποδεκτές τιμές. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι έγιναν αρκετές τροποποιήσεις προκειμένου να 

παρουσιαστεί η πλέον βέλτιστη εκδοχή του. Αυτό, πραγματοποιήθηκε είτε με αφαίρεση 

στοιχείων με χαμηλές παραγοντικές φορτίσεις, είτε με μετακίνηση στοιχείων σε άλλη από την 

αναμενόμενη διάσταση, είτε με συσχετίσεις σφαλμάτων μέτρησης. Οι παρεμβάσεις αυτές, 

έγιναν με γνώμονα το θεωρητικό υπόβαθρο της κλίμακας.  

Επιπροσθέτως, μέσα από την επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων, έγινε μία σημαντική 

παρατήρηση. Στοιχεία όπως το 22 (Είναι γενικώς άτομο εμπιστοσύνης), το 26 (Εμπνέει μία 

σιγουριά) και το 42 (Του αρέσει να συνεργάζεται με τους άλλους), που ανήκουν στη 

διάσταση Προσήνεια, φαίνεται ότι το περιεχόμενο τους είναι περισσότερο συναφές με τη 

διάσταση της Ευσυνειδησίας, καθώς φανερώνουν χαρακτηριστικά ενός ατόμου αξιόπιστου 

και πειθαρχημένου, με το οποίο μπορεί κανείς να συνεργαστεί. Μάλιστα και οι φορτίσεις 

αυτών, δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλές. Από την άλλη όμως, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο, η 

Προσήνεια ως διάσταση, εμπεριέχει τις έννοιες της εμπιστοσύνης και του αλτρουισμού, των 

οποίων το περιεχόμενο είναι συναφές με εκείνο των παραπάνω στοιχείων. Ως αποτέλεσμα, 

δημιουργείται εννοιολογικά μία σύγχυση, σχετικά με τη διάσταση στην οποία ταιριάζουν 

καλύτερα αυτά τα στοιχεία και θα σημείωναν και υψηλότερες παραγοντικές φορτίσεις. 

Παράλληλα, χρήσιμη είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με 

ανάλογες διαπολιτισμικές έρευνες. Αρχικά, η ολλανδική εκδοχή του BFI εμφάνισε επίσης 



61 

 

σαφή παραγοντική δομή. Ωστόσο, τα στοιχεία της κλίμακας φόρτωναν στην αναμενόμενη 

διάσταση με σχετικά υψηλές τιμές χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις. Βέβαια, 

παρατηρήθηκε χαμηλός συντελεστής συμφωνίας για τη διάσταση της Δεκτικότητας ανάμεσα 

στις δύο εκδοχές. Αυτό συνέβη επειδή οι συμμετέχοντες έτειναν να βαθμολογούν τον εαυτό 

τους με υψηλές τιμές ασχέτως του περιεχομένου των στοιχείων. Παρ’ όλα αυτά, η ολλανδική 

εκδοχή επιβεβαιώθηκε με επιτυχία, καθώς ο συντελεστής συμφωνίας μεταξύ αυτής και της 

πρωτότυπης εκδοχής ήταν αρκετά υψηλός, πέρα από το παραπάνω ζήτημα (Denissen  και 

συν., 2008). 

Ομοίως, η γερμανική εκδοχή του BFI  παρουσίασε πέντε ξεκάθαρες διαστάσεις. Ωστόσο, 

παρατηρήθηκε μία σύγχυση μεταξύ των στοιχείων, όπως και στην παρούσα έρευνα. 

Συγκεκριμένα, υπήρξαν στοιχεία τα οποία ενώ εξ’ ορισμού ανήκαν στη διάσταση της 

Εξωστρέφειας (11-Είναι γεμάτος ενεργητικότητα, 16-Προκαλεί πολύ ενθουσιασμό) 

σημείωσαν υψηλότερες παραγοντικές φορτίσεις στη Δεκτικότητα, ενώ κάποια στοιχεία της 

τελευταίας (10-Είναι περίεργος για πολλά διαφορετικά πράγματα, 30-Εκτιμά καλλιτεχνικές, 

αισθητικές εμπειρίες, 41-Έχει λίγα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, 44-Είναι γνώστης της τέχνης, 

της μουσικής, της λογοτεχνίας) σημείωσαν υψηλότερες φορτίσεις στην Προσήνεια (Lang και 

συν., 2001).  

Επιπροσθέτως, η ιταλική μετάφραση του BFI ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Η παραγοντική 

ανάλυση έδειξε πέντε ξεκάθαρες διαστάσεις ενώ τα στοιχεία φόρτωσαν στον εκάστοτε 

παράγοντα όπως αναμενόταν με βάση το πρωτότυπο, αν και με ελαφρώς χαμηλότερες 

φορτίσεις. Ο δείκτης συμφωνίας με την αγγλική εκδοχή ήταν ,90, αν και η Δεκτικότητα στην 

Εμπειρία σημείωσε τη χαμηλότερη τιμή με ,69. Πρόκειται για ένα εύρημα παρόμοιο με 

εκείνο της ολλανδικής εκδοχής. Οι ιταλοί ερευνητές χρησιμοποιώντας την κανονική μορφή 

της κλίμακας (μη αντεστραμμένα στοιχεία), ανακάλυψαν ομοίως με τους ολλανδούς, ότι οι 

συμμετέχοντες απαντούσαν καταφατικά αναφορικά με τη  αυτή τη διάσταση  ασχέτως 

περιεχομένου (Ubbiali και συν., 2013). 

Σημαντική ήταν και η προσαρμογή του BFI από τους Γάλλους Plaisant και συν. (2010), οι 

οποίοι μέσω της παραγοντικής ανάλυσης επιβεβαίωσαν την παραγοντική δομή των πέντε 

διαστάσεων. Μάλιστα, τα περισσότερα στοιχεία φόρτωσαν στην αναμενόμενη διάσταση με 

βάση την πρωτότυπη εκδοχή. Ωστόσο, το στοιχείο 27(Μπορεί να είναι ψυχρός και 

ακατάδεκτος) της Προσήνειας, που παρουσίασε και τη χαμηλότερη αξιοπιστία, αποδείχθηκε 
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καταλληλότερο για την Εξωστρέφεια. Έτσι, προς ενδυνάμωση της πρώτης διάστασης 

δημιουργήθηκε ένα στοιχείο, το 45 (Ψάχνει για ιστορίες με άλλους). Παράλληλα το στοιχείο 

26(Εμπνέει μία σιγουριά) της Εξωστρέφειας, παρουσίασε μέτρια δευτερογενή φόρτιση στη 

Δεκτικότητα, ενώ το 42 (Του αρέσει να συνεργάζεται με τους άλλους) της Προσήνειας , 

εμφάνισε μέτρια δευτερογενή φόρτιση στην Ευσυνειδησία. Πρόκειται για δύο στοιχεία , τα 

οποία και στην παρούσα έρευνα φάνηκαν να μην ταιριάζουν ακριβώς στις αναμενόμενες 

διαστάσεις, αλλά σε άλλες. 

Μία ακόμη προσπάθεια μετάφρασης του BFI έγινε από τους Benet-Martinez και John (1998) 

στα ισπανικά. Η παραγοντική δομή των πέντε διαστάσεων ήταν σαφής, ενώ τόσο ο δείκτης 

συμφωνίας με την αγγλική εκδοχή (,90), όσο και η αξιοπιστία του εργαλείου (,78) ήταν σε 

υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, η Προσήνεια ομοίως με τη γαλλική εκδοχή σημείωσε την 

χαμηλότερη τιμή εσωτερικής συνοχής. Μάλιστα, τα στοιχεία 33(Μπορεί να είναι ψυχρός και 

ακατάδεκτος) και 41(Του αρέσει να συνεργάζεται με τους άλλους) που ανήκουν στην 

Προσήνεια, παρουσίασαν δευτερογενείς φορτίσεις στην Εξωστρέφεια. Σχετικά με το πρώτο 

στοιχείο, έγινε παρόμοια παρατήρηση και από τους Γάλλους ερευνητές. Επίσης, το στοιχείο 

36(Είναι πρωτότυπος, βρίσκει όλο καινούργιες ιδέες) που ανήκει στη Δεκτικότητα, λόγω 

λανθασμένης μετάφρασης φόρτωνε αρχικά στην Ευσυνειδησία.  

Στη συνέχεια, έγινε έλεγχος της αξιοπιστίας της κλίμακας του BFI με τον δείκτη εσωτερικής 

συνοχής Cronbach’s alpha. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όλες οι διαστάσεις σημείωσαν 

ικανοποιητικά επίπεδα αξιοπιστίας. Συγκεκριμένα, η Εξωστρέφεια είχε α= ,71, η Προσήνεια 

α= ,70, η Ευσυνειδησία α= ,64, ο Νευρωτισμός α= ,82 και η Δεκτικότητα στην εμπειρία α= 

,74. 

Σε επόμενο βήμα, εξετάστηκε η εγκυρότητα του εργαλείου, χρησιμοποιώντας τον δείκτη 

συσχέτισης Pearson r. Τα είδη της εγκυρότητας που επιλέχθηκαν ήταν: η συγχρονική 

εγκυρότητα (concurrent validity), η συγκλίνουσα (convergent validity) και η αποκλίνουσα 

(discriminant validity). Η συγχρονική εγκυρότητα ελέγχθηκε μέσω της συσχέτισης του BFI 

με το  Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας- (ΤΕΧΑΠ 5) και με τον Ελληνικό Κατάλογο 

Επιθέτων Μέτρησης της Προσωπικότητας (ΠΡΩΤΕΑΣ). Σε γενικές γραμμές, παρατηρήθηκαν 

υψηλά επίπεδα συγχρονικής εγκυρότητας μεταξύ του BFI και του ΤΕΧΑΠ 5 · γεγονός το 

οποίο αναμέναμε, εφόσον πρόκειται για δύο παρόμοια εργαλεία που μετρούν ακριβώς τις 

ίδιες διαστάσεις. Αναφορικά με τη συσχέτιση του BFI και του PROTEAS, τα επίπεδα 
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συγχρονικής εγκυρότητας ήταν μέτρια προς ικανοποιητικά. Βέβαια, θα πρέπει να 

αναλογιστούμε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που πέρα από το γεγονός ότι περιλαμβάνει μία 

επιπλέον διάσταση, οι υπόλοιπες πέντε έχουν ελαφρώς διαφοροποιημένο περιεχόμενο, όπως 

η Συναισθηματικότητα και η Διανόηση, οι οποίες σημείωσαν και τις χαμηλότερες τιμές. 

Ως προς την αξιολόγηση της συγκλίνουσας και της αποκλίνουσας εγκυρότητας, 

πραγματοποιήθηκε συσχέτιση μεταξύ του BFI και της Κλίμακας Θετικών και Αρνητικών 

Συναισθημάτων (PANAS), της Κλίμακας Ικανοποίησης από τη Ζωή (SWLS), της Κλίμακας 

Αυτοεκτίμησης (ESTM) και της Ελληνικής Κλίμακας Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ). 

Αρχικά, παρατηρήθηκε συγκλίνουσα εγκυρότητα μεταξύ της Εξωστρέφειας και της 

Κλίμακας Θετικών Συναισθημάτων, Αυτοεκτίμησης, της Ικανοποίησης από τη Ζωή και της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Πρόκειται για ένα θεμιτό αποτέλεσμα, εφόσον όλες οι 

παραπάνω κλίμακες κινούνται σε ένα κοινό γενικό πλαίσιο θετικής διάθεσης. Επιπρόσθετα, 

ενδείξεις αποκλίνουσας εγκυρότητας βρέθηκαν με την Κλίμακα Αρνητικών Συναισθημάτων, 

καθώς τα επίπεδα συσχέτισης μεταξύ των δύο κλιμάκων ήταν ιδιαίτερα χαμηλά.  

Αναφορικά με τη διάσταση Προσήνεια, βρέθηκαν μέτρια επίπεδα συσχέτισης με τις 

κλίμακες: Θετικά Συναισθήματα, Αρνητικά Συναισθήματα και Συναισθηματική Νοημοσύνη. 

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αποτελούν ένδειξη συγκλίνουσας εγκυρότητας, εφόσον 

ακολουθούν το ίδιο μοτίβο σχέσεων με προηγούμενες έρευνες. Ακόμη, παρατηρήθηκε 

αποκλίνουσα εγκυρότητα με την Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή και με την Κλίμακα 

Αυτοεκτίμησης, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη λόγω του θεωρητικού πλαισίου των 

κλιμάκων. Ως προς τη διάσταση του Νευρωτισμού, παρατηρήθηκαν μέτριου βαθμού 

συσχετίσεις με όλες τις κλίμακες μέτρησης, αποτέλεσμα που τεκμηριώνει την ύπαρξη 

συγκλίνουσας εγκυρότητας μεταξύ τους. Αυτό, μπορεί να εξηγηθεί από το συναφές 

εννοιολογικό τους περιεχόμενο, είτε πρόκειται για παρόμοιες ή αντίθετες έννοιες, εφόσον 

υπήρχαν τόσο θετικές , όσο και αρνητικές συσχετίσεις. 

Η διάσταση της Ευσυνειδησίας, παρουσιάζει επίσης ενδείξεις συγκλίνουσας εγκυρότητας με 

όλες τις κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν. Πρόκειται για ένα αναμενόμενο 

αποτέλεσμα, καθώς υπάρχει μία συνάφεια ως προς το περιεχόμενο και το γενικό θεωρητικό 

τους πλαίσιο. Τέλος, η διάσταση της Δεκτικότητας στην Εμπειρία, παρουσίασε ενδείξεις 

αποκλίνουσας εγκυρότητας με την Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης, την Κλίμακα  

Αυτοεκτίμησης, την Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή και την Κλίμακα Αρνητικών 
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Συναισθημάτων. Μάλιστα, η τελευταία σημείωσε σχεδόν μηδενική συσχέτιση με τη 

Δεκτικότητα. Βέβαια, το παραπάνω αποτέλεσμα δεν μας προκαλεί έκπληξη, εφόσον η εν 

λόγω διάσταση έχει να κάνει κυρίως με την πνευματικότητα και τα καλλιτεχνικά 

ενδιαφέροντα. Η μόνη ένδειξη συγκλίνουσας εγκυρότητας , παρά το γεγονός ότι η συσχέτιση 

ήταν μέτρια, βρέθηκε με την Κλίμακα Θετικών Συναισθημάτων, με την έννοια ότι 

περιλαμβάνουν και οι δύο την ενεργητικότητα και το θετικό συναίσθημα. Συνοψίζοντας, 

φαίνεται ότι η κλίμακα BFI, αποτελεί σε γενικές γραμμές ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο 

μέτρησης. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί στον ελληνικό 

πληθυσμό, μιας και η παραγοντική του δομή δεν επέδειξε την ίδια σταθερότητα και καλή 

προσαρμογή. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκλίνουσα και η αποκλίνουσα εγκυρότητα του BFI, 

αξιολογήθηκε και σε ορισμένες διαπολιτισμικές έρευνες, συγκρίνοντας την εκάστοτε 

προσαρμοσμένη εκδοχή του, με ένα μεταφρασμένο εργαλείο στην αντίστοιχη γλώσσα που 

μετρά κάτι παρόμοιο ή όχι. Συγκεκριμένα, οι μελετητές Benet-Martinez και John (1998), 

χρησιμοποίησαν το NEO-FFI (NEO-Five Factor Inventory) προκειμένου να ελέγξουν τη 

συγκλίνουσα και την αποκλίνουσα εγκυρότητα με το ισπανικό BFI. Μάλιστα, η μέση τιμή 

συγκλίνουσας εγκυρότητας ήταν (,71), ενώ της αποκλίνουσας (,17). Ομοίως, οι Γερμανοί 

Lang και συν. (2001), προχώρησαν στη συσχέτιση μεταξύ του γερμανικού BFI και NEO-FFI. 

Οι δείκτες συσχέτισης μεταξύ των διαστάσεων κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα (,39), γεγονός 

που αποδεικνύει τη συγκλίνουσα εγκυρότητα.  

Επίσης, αξιολογήθηκε η συγκλίνουσα εγκυρότητα του BFI με το TDA (Trait Descriptive 

Adjectives) και το NEO—FFI. Η μέση τιμή των συσχετίσεων με το πρώτο ήταν περίπου ( 

,95), ενώ με το δεύτερο (,92) (Gosling και συν., 2003). 

Οι Ιταλοί ερευνητές, Ubbiali και συν. (2013), αξιολόγησαν την εγκυρότητα περιεχομένου του 

ιταλικού BFI συσχετίζοντάς το με το Big Five Questionnaire (BFQ). Οι ενδείξεις 

συγκλίνουσας εγκυρότητας ήταν στατιστικά και ουσιαστικά υψηλότερες (,48), σε σχέση με 

εκείνες της αποκλίνουσας εγκυρότητας (,27). Επίσης, οι Γάλλοι ερευνητές Plaisant και συν. 

(2010), χρησιμοποίησαν το γαλλικό NEO-PI-R με στόχο να ελέγξουν τη συγκλίνουσα 

εγκυρότητα ανάμεσα σε αυτό και στο γαλλικό BFI. Μάλιστα, ο δείκτης συσχέτισης μεταξύ 

των δύο εργαλείων ήταν περίπου ( ,86).  
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Σε μία άλλη έρευνα Ισπανών μελετητών, αξιολογήθηκε η συγκλίνουσα και αποκλίνουσα 

εγκυρότητα του BFI με την SWLS (Satisfaction with Life Scale) και το TMMS(Trait Meta-

Mood Scale). Αρχικά, βρέθηκαν ενδείξεις  συγκλίνουσας εγκυρότητας της SWLS με την 

Εξωστρέφεια, την Ευσυνειδησία και το Νευρωτισμό (αρνητική συσχέτιση), ενώ ενδείξεις 

αποκλίνουσας εγκυρότητας παρουσιάστηκαν με την Προσήνεια και τη Δεκτικότητα. 

Πρόκειται για αποτελέσματα που συμφωνούν με αυτά της παρούσας έρευνας σε ό,τι αφορά 

τη συσχέτιση των δύο εργαλείων. Συμπληρωματικά, βρέθηκε μέτρια συσχέτιση ανάμεσα στο 

Νευρωτισμό και στην Προσοχή -TMMS (Attention-TMMS) που υποδηλώνουν ενδείξεις 

συγκλίνουσας εγκυρότητας, ενώ με την Διαύγεια-TMMS(Clarity-TMMS) και την 

Επιδιόρθωση-TMMS (Repair-TMMS) οι συσχετίσεις ήταν χαμηλές, γεγονός που αποδεικνύει 

την αποκλίνουσα εγκυρότητα. Η Εξωστρέφεια, παρουσίασε ενδείξεις συγκλίνουσας 

εγκυρότητας τόσο με την Διαύγεια-TMMS, όσο και με την Επιδιόρθωση-TMMS. Αντιθέτως, 

σχεδόν συσχέτιση εμφάνισε με την Προσοχή-TMMS. Αναφορικά με διάσταση της 

Προσήνειας και της Ευσυνειδησίας, παρατηρήθηκε αποκλίνουσα εγκυρότητα και με τις τρεις 

διαστάσεις του TMMS. Μάλιστα με την Προσοχή-TMMS η συσχέτιση ήταν μηδενική και για 

τις δύο διαστάσεις. Τέλος, η Δεκτικότητα στην Εμπειρία παρουσίασε ενδείξεις συγκλίνουσας 

εγκυρότητας τόσο με τη Διαύγεια-TMMS, όσο και με την Επιδιόρθωση-TMMS, ενώ 

αποκλίνουσα παρατηρήθηκε με την Προσοχή-TMMS (Extremera & Fernandez-Berrocal, 

2005).  

 

4.2 Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα μελέτη δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο της ως προς την προσαρμογή του 

εργαλείου μέτρησης των πέντε παραγόντων (BFI). Επομένως, στην εν λόγω ερευνητική 

εργασία, προέκυψαν κάποιοι περιορισμοί. Όσο καλά δομημένη και αν είναι μια έρευνα, 

προκύπτουν, ή λαμβάνονται υπόψη εξ’ αρχής οι περιορισμοί αυτοί, ώστε να θεωρείται 

ρεαλιστική η έρευνα.  

Αρχικά, ένας περιορισμός, ο οποίος ενδεχομένως να στάθηκε εμπόδιο στην επιβεβαίωση των 

αποτελεσμάτων, ήταν ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος (25,17 έτη). Δεν υπήρχε μεγάλη 

αντιπροσώπευση της μέσης ηλικίας, κατά την οποία ο χαρακτήρας έχει παγιωθεί καλύτερα. 

Ένας ακόμη περιορισμός που μπορεί να επηρέασε τη φύση των αποτελεσμάτων, αφορά το 

πλήθος των ερωτηματολογίων, που ήταν εξουθενωτικό και πληκτικό για κάποιους 
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συμμετέχοντες. Ως αποτέλεσμα, μερικοί απλώς τα ξεφύλλιζαν είτε απαντώντας τυχαία, είτε 

αφήνοντας αρκετές ερωτήσεις αναπάντητες. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω 

περιορισμένου χρόνου δεν αξιολογήθηκε η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων , παρά 

μόνο εσωτερικής συνοχής. Συνεπώς, δεν έχουμε στοιχεία για τη σταθερότητα της κλίμακας 

στο χρόνο.  

 

4.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Σε γενικές γραμμές, η διεθνής έρευνα δεν έχει σταματήσει τη διερεύνηση του πεδίου της 

προσωπικότητας και ειδικά των διαστάσεων από τις οποίες απαρτίζεται. Ωστόσο, θα πρέπει 

να σημειωθεί, ότι στην Ελλάδα δεν βρέθηκε πληθώρα ερευνών που να εξετάζουν τους 

παράγοντες που αποτελούν την προσωπικότητα. Κατά συνέπεια, μελλοντικά θα μπορούσε να 

μελετηθεί εκ νέου το εν λόγω ζήτημα και στον ελλαδικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη όλους 

τους περιορισμούς που εξέφρασε η συγκεκριμένη έρευνα, αλλά και αυτούς που ορίζει η 

διεθνής βιβλιογραφία. 

Θα ήταν χρήσιμο, να επαναληφθεί μία παρόμοια έρευνα χρησιμοποιώντας ένα περισσότερο 

αντιπροσωπευτικό δείγμα, αναφορικά με το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων. Αυτό, θα 

συντελούσε  στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις που 

παρατηρούνται στις ηλικιακές φάσεις. Επιπροσθέτως, θα ήταν συνετή η χορήγηση είτε 

λιγότερων ερωτηματολογίων στον αριθμό είτε συντομότερων σε ότι αφορά την έκτασή τους.  

Θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον να αναδειχθεί στο μέλλον η διαφορά που εμφάνισε η ελληνική 

εκδοχή συγκριτικά με άλλες, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στον 

τρόπο αντίληψης και στις νοηματοδότησεις των ατόμων ως προς ορισμένα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας. Βέβαια, αυτό ίσως έχει να κάνει και με τη μετάφραση ορισμένων 

εννοιών, καθώς υπάρχουν λεπτές διαφοροποιήσεις και χρωματισμοί της γλώσσας σε κάθε 

πολιτισμικό πλαίσιο. 

Τέλος, θα ήταν ενδιαφέρον αν γινόταν μία αναδιάταξη ορισμένων στοιχείων στις διαστάσεις 

της Ευσυνειδησίας και της Προσήνειας, καθώς φάνηκε ότι η τελευταία, περιέχει στοιχεία που 

προσομοιάζουν στο περιεχόμενο της πρώτης. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θα 

μπορούσε να επιτευχθεί ένα διαφορετικό και πιο βελτιωμένο αποτέλεσμα σε μελλοντικές 

ερευνητικές προσπάθειες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Αξιότιμε/η κύριε/α, 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία σας σε αυτή την έρευνα, βασικός 

στόχος της οποίας είναι η μετάφραση και η προσαρμογή ενός ψυχομετρικού εργαλείου στην 

ελληνική γλώσσα.. Το εν λόγω εργαλείο, μελετά το μοντέλο των πέντε παραγόντων της 

προσωπικότητας, δηλαδή τις πέντε βασικές διαστάσεις από τις οποίες απαρτίζεται η 

προσωπικότητα του ατόμου. Πρόκειται για ένα φαινόμενο, που χαρακτηρίζεται από διαρκή 

προσπάθεια ορισμού και διερεύνησης, τόσο από την επιστημονική κοινότητα, όσο και από 

την κοινωνία παγκοσμίως. Συνεπώς, ενδιαφερόμαστε για τον τρόπο με τον οποίο εσείς 

προσδιορίζετε την προσωπικότητα σας, μέσα από τα συναισθήματα, την ικανοποίηση με τη 

ζωή, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την αυτοεκτίμηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και 

κυρίως τον τρόπο που εσείς ορίζετε τον εαυτό σας. 

Μέσα από αυτή τη μελέτη, στοχεύουμε να δώσουμε απαντήσεις σχετικά με τον εάν και κατά 

πόσο το μοντέλο των πέντε παραγόντων της προσωπικότητας εφαρμόζεται και στον ελληνικό 

πληθυσμό, ποιες από αυτές τις πέντε διαστάσεις εντοπίζονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 

βαθμό στην ελληνική κοινωνία και ποιες ομοιότητες και διαφορές εντοπίζονται 

διαπολιτισμικά. 

Αναφορικά με τη συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου, θα θέλαμε να τονίσουμε τα 

παρακάτω: Πρώτα από όλα, αυτό το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται εθελοντικά. Όλες οι 

απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και η ταυτότητά σας θα παραμείνει ανώνυμη. Δεν θα 

σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κανένα στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει η ταυτότητά σας 

ούτε θα συμπληρωθεί ένα τέτοιο στοιχείο αργότερα. Η συμπλήρωση όλων των 

ερωτηματολογίων διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Τέλος, η συμπλήρωση και η επιστροφή του 

ερωτηματολογίου, αποτελεί την αποδοχή σας να συμμετάσχετε στην έρευνα. Σας  

ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

Κρατήστε αυτό το γράμμα στο αρχείο σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με αυτή 

την έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μαρία Παπαγγέλη, psy3111@psy.soc.uoc.gr  

ή με τον υπεύθυνο της έρευνας: Δρ. Ιωάννη Τσαούση, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 

Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, 74100 

tsaousis@uoc.gr, Τηλ. 28310-77519. 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη βοήθεια σας.   

mailto:psy3111@psy.soc.uoc.gr
mailto:tsaousis@uoc.gr
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (Big 
Five Inventory-BFI) 

 

Στο ερωτηματολόγιο αυτό θα βρείτε κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τα οποία μπορεί να 

ταιριάζουν ή να μην ταιριάζουν σε σας. Παρακαλούμε γράψτε έναν αριθμό δίπλα από κάθε πρόταση 

που ακολουθεί, ο οποίος να αντιστοιχεί στο βαθμό που συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη συγκεκριμένη 

πρόταση.   

 

1: Διαφωνώ απόλυτα,   2. Διαφωνώ λίγο,    3. Ουδέτερο,    4. Συμφωνώ λίγο,    5. Συμφωνώ Απόλυτα 

 

Βλέπω τον εαυτό μου σαν κάποιον που … 

 

 1 Είναι ομιλητικός   23 Έχει την τάση να είναι νωχελικός  

 2 Τείνει να βρίσκει σφάλματα σε άλλους   24 Έχει συναισθηματική σταθερότητα, δεν 
εκνευρίζεται εύκολα 

 3 Κάνει μια δουλειά πολύ προσεκτικά   25 Είναι εφευρετικός 

 4 Είναι μελαγχολικός, άκεφος   26 Εμπνέει μια σιγουριά  

 5 Είναι πρωτότυπος, βρίσκει όλο καινούριες 
ιδέες  

  27 Μπορεί να είναι ψυχρός και ακατάδεκτος 

 6 Είναι επιφυλακτικός   28 Επιμένει μέχρι να τελειώσει το έργο που 
κάνει 

 7 Είναι βοηθητικός, και ανιδιοτελής με τους 
άλλους  

  29 Μπορεί να είναι κακόκεφος 

 8 Μπορεί να είναι κάπως απρόσεκτος   30 Εκτιμά καλλιτεχνικές, αισθητικές εμπειρίες 

 9 Είναι ήρεμος, αντιμετωπίζει το άγχος καλά   31 Μερικές φορές είναι ντροπαλός, έχει 
αναστολές 

 10 Είναι περίεργος για πολλά διαφορετικά 
πράγματα 

  32 Είναι διακριτικός και ευγενικός σχεδόν με 
όλους 

 11 Είναι γεμάτος ενεργητικότητα   33 Κάνει τα πράγματα με αποτελεσματικότητα 

 12 Ξεκινά φιλονικίες με άλλους   34 Παραμένει ήρεμος σε καταστάσεις έντασης 

 13 Είναι ένας αξιόπιστος εργαζόμενος   35 Προτιμά τη δουλειά που είναι ρουτίνα 

 14 Μπορεί να βρίσκεται σε ένταση   36 Του αρέσει να βγαίνει έξω, είναι 
κοινωνικός 

 15 Είναι ευφυής, ένας βαθύς στοχαστής   37 Μερικές φορές είναι αγενής προς τους 
άλλους 

 16 Προκαλεί πολύ ενθουσιασμό   38 Κάνει σχέδια και τα ακολουθεί 
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 17 Από τη φύση του συγχωρεί    39 Νευριάζει εύκολα 

 18 Έχει την τάση να είναι ανοργάνωτος   40 Του αρέσει να συλλογίζεται, να παίζει με 
ιδέες 

 19 Ανησυχεί πολύ   41 Έχει λίγα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα 

 20 Έχει ζωηρή φαντασία   42 Του αρέσει να συνεργάζεται με τους 
άλλους 

 21 Έχει την τάση να είναι ήσυχος   43 Αποσπάται εύκολα η προσοχή του 

 22 Είναι γενικώς άτομο εμπιστοσύνης   44 Είναι γνώστης της τέχνης, της μουσικής, της 
λογοτεχνίας 

       

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Φύλο : Άνδρας       

            Γυναίκα 

 

Ηλικία :  

 

Μορφωτικό Επίπεδο : Υποχρεωτική Εκπαίδευση (έως και Γυμνάσιο)  

                                      Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Λύκειο) 

                                      Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ ΤΕΙ) 

                                      Επιπλέον Σπουδές (Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό) 

 

Οικογενειακή Κατάσταση : Ελεύθερος/η 

                                               Σε σχέση 

                                               Έγγαμος/η 

                                               Διαζευγμένος/η 




