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Γιςαηυηή 
 

 Όινη καο έρνπκε ηε θπζηθή πεξηέξγεηα, γηαηί νη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Οη δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά θέληξηζαλ ηελ πξνζνρή ησλ κειεηεηψλ θαη 

νδήγεζαλ ζε πνιιέο πξνζπάζεηεο νξγάλσζήο ηεο ζε έλα κνληέιν. Σν παξαπάλσ απνηειεί έλα 

ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο θηιφζνθνπο απφ ηα αξραία ρξφληα, κε θχξην ζηφρν ηελ 

απνθξππηνγξάθεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλαθάιπςαλ φηη ε 

πιεηάδα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζπλζέηνπλ ην νηθνδφκεκα πνπ 

νλνκάδεηαη πξνζσπηθφηεηα. 

 

 

1. Θευρθσιλΰ ομαίςιξ σθφ έρεψναφ 
 

 1.1 Πρξςοάτειεφ ξριςμξύ σθφ ορξςυοιλΰσθσαφ 

 Πψο ζα κπνξνχζακε φκσο, λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο; Ζ απάληεζε ζε 

απηφ ην εξψηεκα είλαη δχζθνιε. Οη νξηζκνί είλαη ζε πιήζνο ηφζνη, φζνη θαη νη ζεσξεηηθνί πνπ 

κειεηνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα , πξάγκα πνπ δπζθνιεχεη ηε ζχγθιηζε ζε κηα θνηλή πξνζέγγηζε. Ζ 

έλλνηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή εμαηηίαο ηεο αζπλείδεηεο 

θξηηηθήο πνπ αζθνχκε ζηνπο άιινπο. πρλά, ε ιέμε «πξνζσπηθφηεηα» αλαθέξεηαη ζηε θξίζε 

πνπ δεκηνπξγείηαη, σο απνηέιεζκα ησλ εληππψζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ θάπνηνλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κπνξνχζακε λα ηνλίζνπκε ηελ ηάζε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη 

λα αληηδξνχλ ζε θαηαζηάζεηο θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ζπλεπή θαη ζηαζεξφ. Μηα πιήξεο 

πεξηγξαθή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζα πεξηιακβάλεη πνιινχο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

ζηπι ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηε λνεηηθή ηθαλφηεηα, εηδηθά ηαιέληα, ζπλαηζζεκαηηθή 

αληηδξαζηηθφηεηα, πεπνηζήζεηο θαη αμίεο. Ζ ςπρνινγία ςάρλεη λα αλαθαιχςεη φρη απιά ηα 

κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ην άηνκν, αιιά ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλνληαη κέζα ζε 

απηφ θαη ην θαζηζηνχλ δηαθνξεηηθφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έλα άηνκν είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιακβάλεηαη θαη λα αιιειεπηδξά κε ηνλ θφζκν, κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε ελφο 

ζπλδπαζκνχ ραξαθηεξηζηηθψλ  (Coaley, 2014).  
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ςπρνιφγνη ελδηαθέξνληαη λα πεξηγξάςνπλ φιε ηε γθάκα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηεη θάπνηνο, κε ζηφρν λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Με ηε ιέμε «ραξαθηεξηζηηθά» ελλννχλ ζηνηρεία ζηαζεξφηεηαο, κε ηα νπνία 

είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ δηάθξηζε αλάκεζα ζε ζηαζεξά ζην ρξφλν ραξαθηεξηζηηθά, πνπ καο 

επηηξέπνπλ λα θάλνπκε πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ζε παξνδηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά. ην 

πεδίν ηεο ςπρνκεηξίαο, σζηφζν, ε πξνζσπηθφηεηα ζπλδέεηαη σο επη ην πιείζησλ κε κφληκα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ βαζίδνληαη ζηε κνλαδηθή ηδηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζην 

πεξηβάιινλ αιιά θαη ζε δηαθνξέο απφ άηνκν ζε άηνκν θαηά ηελ πξνζαξκνγή. Έηζη, πξνθχπηεη 

έλαο δηαρσξηζκφο αθελφο ησλ ζρεηηθά αλζεθηηθψλ θαη αθεηέξνπ ησλ πην ζηαζεξψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία  είλαη γλσζηά σο «γλσξίζκαηα» (personality traits) (Costa & 

McCrae, 1990).  

 Απφ ηε αξραηφηεηα, ζηνραζηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα ηαπηνπνηήζνπλ ηνπο θχξηνπο 

παξάγνληεο, κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη δηαθέξνπλ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνηνπ 

είδνπο ηαμηλφκεζε. Αθφκα θαη ζήκεξα, δελ ππάξρεη θαζνιηθή ζπκθσλία. Πηζαλψο, ην πξφβιεκα 

είλαη φηη ε πξνζσπηθφηεηα είλαη κηα επξχηαηε έλλνηα, γεγνλφο πνπ θάλεη ηνλ νξηζκφ ηεο κε 

ζπλνπηηθφ ηξφπν δχζθνιν. Δπηπξφζζεηα, απνηειεί ηξνρνπέδε ην πιήζνο ησλ νξηζκψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο. Δληνχηνηο, ην εξψηεκα ην νπνίν παξακέλεη είλαη πψο ζα 

κπνξνχζακε λα νξίζνπκε κηα έλλνηα πνπ δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηε δηαζαθήληζε ηεο, γηα 

λα ηελ εξεπλήζνπκε;  Έλαο απιφο νξηζκφο ζα ήηαλ: "Ζ πξνζσπηθφηεηα είλαη θάηη πνπ θάλεη ηνλ 

θαζέλα απφ εκάο είηε φκνην είηε δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο άιινπο". Κάηη παξφκνην φκσο, ζα 

κπνξνχζε λα ιερζεί θαη γηα άιια ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, φπσο είλαη ε λνεκνζχλε. Δπίζεο, 

δελ εμεγεί αξθεηά ψζηε λα είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, ιφγσ ηνπ φηη ε πξνζσπηθφηεηα είλαη 

πνιχπιεπξε έλλνηα. 

 Μία απφ ηη πξψηεο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ αλήθεη ζηνλ Gordon Allport (1937), ν νπνίνο  

φξηζε ηελ πξνζσπηθφηεηα: «σο ηε δπλακηθή νξγάλσζε πνπ ππάξρεη κέζα ζην θάζε άηνκν θαη 

ζηα ςπρνθπζηνινγηθά εθείλα ζπζηήκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ» . Ο 

ίδηνο (Allport, 1961), φκσο, ηελ αλαδηάξζξσζε· «σο ηελ δπλακηθή νξγάλσζε κέζα ζε θάζε 

άηνκν εθείλσλ ησλ ςπρνθπζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ θαζνξίδνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ κνηίβν 

ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο». Ο παξαπάλσ νξηζκφο είλαη εθείλνο πνπ έρεη αλαπαξαρζεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εξεπλεηέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Coaley, 2014).  
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 Όπσο είλαη ινγηθφ έρεη ππάξμεη κηα πιεηάδα απφ άιιεο απφπεηξεο θαη νη πεξηζζφηεξεο 

αλαθνξέο ηνπο αθνξνχλ: αξρηθά, ην ζηπι θαη ηνλ ηξφπν ηεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο θαη δηάθνξα 

άιια ζρεηηθά ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πξφβιεςε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ηελ κνλαδηθφηεηα θάζε αηφκνπ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ θαη ηέινο 

ην κνηίβν ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ζθέςεο θαη ζπλαηζζεκάησλ. Αθφκα, 

έρνπλ ππάξμεη αλαθνξέο φηη ε πξνζσπηθφηεηα πξνθχπηεη απφ ζρεηηθά αλζεθηηθέο δηαζηάζεηο 

αηνκηθψλ δηαθνξψλ, φπσο είλαη ε λνεκνζχλε, νη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ηα θίλεηξα, νη αξρέο θαη 

νη ζηάζεηο  (Carver & Scheier, 2000). 

Πξφζζεηα, ε κεξηά ησλ ζεσξεηηθψλ πνπ κειεηνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα απφ κηα πην 

νιηζηηθή ζθνπηά, ζεσξεί φηη απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία απνηεινχλ έλα ζρεηηθά ζπλεπέο κνηίβν ζπκπεξηθνξάο, ηνλίδνληαο ηε 

κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ.  

πκπεξαζκαηηθά, νη ςπρνιφγνη ζα έδηλαλ ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα, φηη 

είλαη ,δειαδή, φια εθείλα ηα  ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηαζεξά κνηίβα ηεο ζπκπεξηθνξάο, νη ηξφπνη 

ζθέςεο, ηα αηζζήκαηα, θαη ν ηξφπνο αληίιεςεο, ηα νπνία είλαη θαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 

κνλαδηθφ ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ (Coaley, 2014). 

 

 1.2 Ακιξμΰηθςθ σθφ ορξςυοιλΰσθσαφ 

 Ζ κέηξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πνπ πξννξίδνληαη, ψζηε λα εμειηρζνχλ ε ςπρνινγηθή ζεσξία θαη έξεπλα 

αιιά θαη γηα λα εληζρπζνχλ νη πηζαλφηεηεο φηη ζπλεηέο επηινγέο ζα γίλνπλ ζε εθαξκνζκέλεο 

ζπλζήθεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ ππνςεθίσλ απφ κηα νκάδα 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ ζηειέρσζε κηαο εξγαζηαθήο ζέζεο. Καηά ηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο κηα 

πξνζέγγηζεο, ν εηδηθφο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξαηεξείηαη, κεηαβάιιεηαη απφ ην έλα άηνκν ζην 

άιιν θαη είλαη απνηέιεζκα ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα( traits) πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άηνκν. Αξκνδηφηεηα ηνπ εηδηθνχ πνπ αλαιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε είλαη 

λα θαζνξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα κεηξεζνχλ κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη λα ζπζρεηηζζνχλ 

κε θνηλσληθά ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο (Sarason, 2015). 

 Οη πεξηζζφηεξεο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο επηδηψθνπλ, φπνπ είλαη απηφ δπλαηφ, λα 

πεξηγξάςνπλ ηα αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά κε πνζνηηθνχο φξνπο. πλήζσο, απαληνχλ ζε 



7 
 

εξσηήκαηα φπσο: «Πφζν έλα ραξαθηεξηζηηθφ εκθαλίδεηαη ζε έλαλ άλζξσπν»; «Πφζα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζπγθεληξψλεη έλα άηνκν»; Ζ πνζνηηθή κέηξεζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, φηαλ ζπγθξίλνπκε νκάδεο αλζξψπσλ, θαζψο επίζεο 

θαη άηνκα κεηαμχ ηνπο. 

 Ζ εμειηγκέλε κέηξεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο εμαξηάηαη αλαπφθεπθηα απφ ηε ρξήζε κηαο 

πνηθηιίαο ελλνηψλ πνπ παξέρνπλ νξηζκφ ζηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα (traits) θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ κεζφδσλ παξαηήξεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Οη εξεπλεηέο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο πξνζπαζνχλ λα αληηιεθζνχλ θαη λα νξίζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

αλζξσπίλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δειαδή ηνπο πνιιαπινχο ηξφπνπο πνπ νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη,  

θαηαιαβαίλνπλ, καζαίλνπλ θαη αηζζάλνληαη. Σέηνηεο κε πιηθέο αλζξψπηλεο δηαζηάζεηο, ηχπνη θαη 

γλσξίζκαηα είλαη νη "ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο" (constructs) πνπ καο βνεζνχλ λα θαηαλννχκε 

ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Δπξέσο κειεηεκέλεο ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο είλαη ην άγρνο, ε 

επηζεηηθφηεηα, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα θίλεηξα, ε εζσζηξέθεηα- εμσζηξέθεηα θ.α. Σν άγρνο, γηα 

παξάδεηγκα, είλαη κηα ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή, ε νπνία ζπλεπάγεηαη απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ, ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη απφ δηάθνξα ιεθηηθά ζηνηρεία (Sarason, 2015). Μηα 

ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή παίξλεη ην φλνκά ηεο απφ ην γεγνλφο φηη είλαη έλα λνεηηθφ 

θαηαζθεχαζκα, πνπ επηλνήζεθε θαηά ηελ επηζηεκνληθή δηαδηθαζία, παξαηεξψληαο ηα θπζηθά 

θαηλφκελα, ζπλάγνληαο ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ παξαηεξήζεσλ θαη 

θαηαζθεπάδνληαο κηα θνηλή νλνκαζία-εηηθέηα γηα φια απηά ηα παξαηεξνχκελα θνηλά ή ηελ αηηία 

ησλ θνηλψλ απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Binning, 2015). Όιεο νη επηζηήκεο είλαη ζεκειησκέλεο 

πάλσ ζε ηέηνηνπ είδνπο ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο θαη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Όπσο νη 

θπζηθέο επηζηήκεο ρξεζηκνπνηνχλ ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε βαξχηεηα 

θαη ηε ζεξκνθξαζία, κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηηο επηζηήκεο πνπ κεηξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο φπσο ε επζπλεηδεζία, ε επθπΐα, ε απηνεθηίκεζε 

θαη ε θνπιηνχξα- δηαλφεζε.  

 Αλ κηα ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή είλαη θαζνξηζκέλε κε ζαθήλεηα θαη ηα θαηλφκελα πνπ 

πεξηθιείεη είλαη θαη απηά ζαθψο νξηζκέλα, ρξεζηκεχεη ψζηε δηάθνξνη άλζξσπνη λα ζθέθηνληαη 

κε θνηλφ ηξφπν γηα απηή. Σφηε πξνθχπηεη έλα ρξήζηκν ελλνηνινγηθφ εξγαιείν πνπ εγθαζηζηά ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ επηθνηλσλία. Αθφκα, ζπλνςίδεη ζπκπεξηθνξηθνχο ηνκείο θαη επηηξέπεη ηε 

δηεξεχλεζε κε παξαηεξήζηκσλ ζπκπεξηθνξψλ. Οη ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο είλαη ππνζεηηθέο 

θαη ππάξρνπλ σο έλλνηεο θαη φρη σο απηέο νληφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ν λεπξσηηζκφο σο 
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ςπρνινγηθή θαηαζθεπή δελ είλαη παξαηεξήζηκνο, σζηφζν, νη λεπξσηηθέο ζπκπεξηθνξέο είλαη 

παξαηεξήζηκεο θαη ζπλζέηνπλ ηελ εηηθέηα κίαο θνηλήο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο. Δπνκέλσο, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πξφζσπν πνπ εθδήισζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο είλαη κε ζπλαηζζεκαηηθά 

ζηαζεξφ ζε θάπνην βαζκφ. πλνςίδνληαο, νη ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία 

ησλ επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ πνπ βνεζνχλ ηελ έξεπλα θαη ηνπο ςπρνιφγνπο λα ζπγθεληξψζνπλ 

θαη λα αλαιχζνπλ πεξίπινθεο ζπζηνηρίεο παξαηεξήζηκσλ ζπκπεξηθνξψλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ζθέςεσλ πνπ παξάγνπλ νη άλζξσπνη (Binning, 2015). 

 Ζ κέηξεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πξνέξρεηαη απφ κηα 

πνηθηιία πεγψλ. πρλά, ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο γηα λα πνζνηηθνπνηεζνχλ νη δηάθνξεο δηαζηάζεηο (π.ρ. λεπξσηηζκφο) κε ζηφρν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην απνηέιεζκα πνπ απνθηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε φρη κφλν ηεο παξνχζαο 

αιιά θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ πεξηγξαθή θαη ηε κέηξεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο εκπίπηνπλ ζε κεξηθέο θαηεγνξίεο πνπ 

δηαθέξνπλ φζνλ αθνξά ηνλ ηχπν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαη ηηο κεζφδνπο κε ηηο 

νπνίεο απνθηψληαη. Απφ ηηο πην βαζηθέο θαη γλσζηέο είλαη ε δηάθξηζε κεηαμχ αληηθεηκεληθψλ 

(objective tests)  θαη  πξνβνιηθψλ κεζφδσλ (projective measures). Σα αληηθεηκεληθά ηεζη 

κεηξνχλ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηξφπν πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο πξνζσπηθέο 

απφςεηο ηνπ εμεηαζηή. Δίλαη κεηξήζεηο δειαδή αλεμάξηεηεο απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ 

βαζκνινγεηή  (Vittaco, Lilienfield, Erickson & Wood, 2012). Μία απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο 

κεζφδνπο πνπ εκπίπηνπλ ζηα αληηθεηκεληθά ηεζη πξνζσπηθφηεηαο ζε θιηληθφ θαη κε πιεζπζκφ 

είλαη ηα ηεζη απηφ-αλαθνξάο (self-report test), ηα νπνία βαζίδνπλ ηηο κεηξήζεηο ηνπο ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εμεηαδφκελνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, έρνληαο ηε κνξθή εξσηήζεσλ- απνθξίζεσλ. Σππηθά ηα 

ζηνηρεία ησλ δνθηκαζηψλ απηφ-αλαθνξάο έρνπλ ηε κνξθή δηαβαζκηζηηθήο θιίκαθαο, φπνπ ε 

απάληεζε ζε  θάζε ζηνηρείν θπκαίλεηαη κε επηινγέο απφ ην 1 (δηαθσλψ απφιπηα) έσο ην 5 

(ζπκθσλψ απφιπηα) (Vittaco et. al., 2012).  

 Έλα απφ ηα πην επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλα ηεζη απηφ-αλαθνξάο είλαη ην Myers-Briggs 

Type Indicator (ΜΒΣΗ), ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε ζεσξία πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Carl Jung. Σν 

MBTI κεηξά ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κέζσ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ : α) φζνλ αθνξά ηηο 

ζηάζεηο: εζσζηξέθεηα-εμσζηξέθεηα. β) φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο αληίιεςεο: 

αηζζεηηθφηεηα-δηαίζζεζε γ) φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο θξίζεο: θέςε-πλαίζζεκα θαη δ) 
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φζνλ αθνξά ηηο πξνηηκήζεηο ζηνλ ηξφπν δσήο : θξηηηθή- αληίιεςε (Leonard & Straus, 1997). 

Αθφκα έλα ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα, θπξίσο ζην ρψξν αμηνιφγεζεο ηεο 

παζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ην Minnesota Multiphasic Personality Inventory (ΜΜΡΗ).  

Απηφ ην ηεζη πξνζσπηθφηεηαο εθαξκφδεηαη ζε θιηληθφ θαη κε- θιηληθφ πιεζπζκφ θαη έρεη ρξήζε 

σο βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηάγλσζε δηαηαξαρψλ πξνζσπηθφηεηαο. ήκεξα, ε πην 

δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ είλαη κέζσ ηεο έθδνζεο MMPI-2, ην νπνίν ζπλζέηεη κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ έλα θιηληθφ πξνθίι θαη απνηειείηαη απφ 10 θιίκαθεο: ππνρνλδξίαζε, πζηεξία, 

θνηλσληθά απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, αξξελσπφηεηα έλαληη ζπιεθφηεηαο, παξάλνηα, 

ςπραζζέλεηα, ςπραλαγθαζκφο, ζρηδνθξέλεηα, καλία. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο 

επαγγεικαηηθήο δηαινγήο, επηβνιή ηνπ λφκνπ, αθαδεκατθνχο ζθνπνχο, επηινγή θαξηέξαο θαη 

ζπκβνπιεπηηθή (Ben-Porath & Tellegen, 2008).  

 Έλα αθφκε δηαδεδνκέλν ηεζη πξνζσπηθφηεηαο, ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο καο, είλαη ην 16 Personality Factors Questionnaire (16-PF) ηνπ Raymond 

Cattell (1943). Απνηειεί έλα θιηληθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε άγρνπο, 

πξνζαξκνγήο, ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο θαη ζηε 

ςπρνινγία εξγαζίαο γηα ηελ επηινγή θαξηέξαο θαη εξγαζηαθνχ πξνζσπηθνχ. Έλα επίζεο, γλσζηφ 

ηεζη πξνζσπηθφηεηαο είλαη ην Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) ηνπ Hans Eysenck, ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζην βηνινγηθφ κνληέιν πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Eysenck θαη εμειίρζεθε απφ έλα 

κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ πεηξακάησλ. O Eysenck αξρηθά, αληηιήθζεθε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα σο δπν αλεμάξηεηεο βηνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ αλζξψπνπ, 

ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηνλ λεπξσηηζκφ. ηελ ζπλέρεηα, πξνζέζεζε θαη κηα ηξίηε δηάζηαζε, απηή 

ηνπ ςπρσηηζκνχ, ε νπνία σο θαηαζθεπή πεξηιακβάλεη ηηο φςεηο ηεο θπγήο απφ ηε 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ επηζεηηθφηεηα (Eysenck, 1967. Eysenck, 1990. Eysenck, 1994).  

 Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε θαη ην εξσηεκαηνιφγην πξνζσπηθφηεηαο ΝΔΟ-

Personality Inventory-Revised (NEO-PI-R), ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Costa θαη 

McCrae (1992) θαη αλαιχεηαη ελδειερψο ζηελ πνξεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο 

πξνζπάζεηαο, θαζψο απνηειεί βαζηθφ ζεσξεηηθφ ηεο άμνλα. Έρεη ζρεδηαζηεί  γηα λα κεηξάεη 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα (traits) ηεο πξνζσπηθφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ησλ 5 

παξαγφλησλ (five factor model). χκθσλα κε απηφ, νη 5 βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο βξίζθνληαη θαηά κήθνο ελφο ζπλερνχο αληίζεησλ πφισλ θαη πεξηιακβάλνπλ: ηε 

Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία (Openness to Experience), ηελ Δπζπλεηδεζία (conscientiousness), 
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ηελ Δμσζηξέθεηα (Δxtraversion), ηελ Πξνζήλεηα (Agreeableness) θαη ηνλ Νεπξσηηζκφ 

(Neuroticism).  

 Οη πξνβνιηθέο κεηξήζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο αληηθεηκεληθέο, είλαη επαίζζεηεο ζηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπ εμεηαζηή. Δίλαη βαζηζκέλεο ζηε Φξνυδηθή ζεσξία (ςπραλάιπζε) θαη 

επηδηψθνπλ λα εθζέζνπλ ηηο ππνζπλείδεηεο αληηιήςεηο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Γχν 

απφ ηηο πην δεκνθηιείο πξνβνιηθέο κεηξήζεηο είλαη ην Thematic Apperception Test (ΣΑΣ) θαη ην 

ηεζη θειίδσλ ηνπ Rorschach (Ο‟Roark, 2012). Σν πιενλέθηεκα ησλ πξνβνιηθψλ δνθηκαζηψλ 

είλαη φηη εθζέηνπλ κεξηθέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νη νπνίεο ζα ήηαλ αδχλαην λα κεηξεζνχλ 

απφ έλα αληηθεηκεληθφ ηεζη, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε απνθάιπςε ησλ ππνζπλείδεησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Παξφια απηά, νη κεηξήζεηο απηέο έρνπλ δερζεί θξηηηθή 

ιφγσ ηεο αξθεηά ρακειήο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηάο ηνπο, κε απνπζία επηζηεκνληθήο 

ηεθκεξίσζεο, εμαξηψκελα απφ ηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ εθάζηνηε θιηληθνχ εξεπλεηή 

(Leonard & Strauss, 1997). 

 

 1.3  Έρεψνεφ οξψ ςψνσέμεςαν ςσθν εκέμικθ σξψ μξνσέμξψ συν 5 οαραηΰνσυν (Big-

5) 

 Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηηο θαηαβνιέο ηνπ κνληέινπ ησλ 5 παξαγφλησλ 

δελ ζα κπνξνχζαλ λα κελ αλαθεξζνχλ ζηε «Λεμηθνινγηθή ππφζεζε». Ζ ιεμηθνινγηθή ππφζεζε 

είλαη ν βαζηθφο ππιψλαο ηνπ κνληέινπ ησλ 5 παξαγφλησλ θαη έρεη επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

κειεηεζεί ε δνκή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ (traits) ζε κηα ζεηξά απφ πνιηηηζηηθά θαη 

γισζζηθά πιαίζηα (John, Naumann & Soto, 2008). O Goldberg (1990) αλαθέξεη φηη ν Sir 

Francis Galton ίζσο ήηαλ ν πξψηνο επηζηήκνλαο πνπ αλαγλψξηζε ηε ζεκαζία ηεο ζεκειηψδνπο 

ιεμηθνινγηθήο ππφζεζεο, δειαδή φηη νη πην ζεκαληηθέο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηηο αλζξψπηλεο 

ζπλδηαιιαγέο ζα θσδηθνπνηεζνχλ σο εληαίνη φξνη ζε κεξηθέο ή ζην ζχλνιν ησλ γισζζψλ ηνπ 

θφζκνπ. Ο Galton (1884) πξνζπάζεζε λα αμηνπνηήζεη ηηο πην εκθαλείο πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα, 

απνηππψλνληαο απηέο ζε θαηάιιειν ιεμηιφγην, ελψ εθηίκεζε φηη ην ιεμηθφ πεξηείρε πιήξσο 

ρίιηεο ιέμεηο εθθξαζηηθέο ηνπ ραξαθηήξα, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο είρε μερσξηζηφ λφεκα απφ ηηο 

ππφινηπεο, ελψ θαζεκία κνηξάδεηαη κέξνο ηνπ λνήκαηφο ηεο κε κεξηθέο απφ ηηο ππφινηπεο. ε 

έλα γεληθφηεξν πιαίζην, ε ιεμηθνινγηθή ππφζεζε ππνζηεξίδεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
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πξνζσπηθφηεηαο πνπ είλαη πην ζεκαληηθά ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, ηειηθά ζα γίλνπλ κέξνο ηεο 

γιψζζαο ηνπο (John, Angleitner & Ostendorf, 1988). 

 Αξγφηεξα, κεηά απφ πεξίπνπ κηζφ αηψλα απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Galton λα εθηηκήζεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνζσπηθφηεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ήξζε ε ζεηξά 

ησλ Allport θαη Odbert (1936) λα επεμεξγαζηνχλ εκπεηξηθά ηελ έξεπλά ηνπ. Υξεζηκνπνηψληαο 

σο πεγή ηνπο, ηε 2ε έθδνζε ηνπ „Webster‟s Unabridged Dictionary” απέζπαζαλ ηνπο φξνπο ηεο 

έξεπλάο ηνπο. Έηζη, απφ έλαλ θαηάινγν 400.000 ιέμεσλ νη Allport θαη Odbert  ηαπηνπνίεζαλ 

17.953 κνλαδηθνχο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ έξεπλά ηνπο, απφ άπνςε επηξξνήο, είλαη κηα απφ ηηο πην ηζρπξέο ςπρνιεθηηθέο 

έξεπλεο ζηελ ηζηνξία ηεο ςπρνινγίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ (trait psychology), 

δηφηη ήηαλ ε κεγαιχηεξε θαη πην θνπηψδεο πξνζπάζεηα γηα εχξεζε ιέμεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή (Caprara & Cervone, 2000). Δπίζεο, απνηέιεζε 

κηα έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο γηα 

ηελ πξνζσπηθφηεηα. (Σζανχζεο, 1999). Οη Allport θαη Odbert ζε κηα πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο 

απηνχ ηνπ φγθνπ ησλ ιέμεσλ, ηηο ρψξηζαλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, 4 «θνιψλεο» φπσο ηηο 

νλφκαζαλ. ηελ πξψηε θαηεγνξία-θνιψλα αλήθνπλ 4.501 φξνη πνπ πεξηγξάθνπλ ή ζρεηίδνληαη 

κε ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα (traits) ηεο ςπρνινγίαο θαη ηα γλσξίζκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ςπρνιφγνπο, είλαη επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί, φπσο 

εζσζηξεθήο, θνηλσληθφο, θηιηθφο, επηζεηηθφο θ.α. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ 4.541 φξνη 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηάζεηο, αηζζήκαηα θαη δηαζέζεηο, φπσο είλαη νη επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί  

αηίζαζνο, δεζπνηηθφο θ.α. Ζ ηξίηε θαηεγνξία, ε νπνία απαξηζκεί 5.226 ιέμεηο πνπ εθθξάδνπλ 

θνηλσληθέο αμηνινγήζεηο π.ρ. αζήκαληνο, αμηέπαηλνο θ.α. θαη ε ηέηαξηε θαηεγνξία 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηνπο φξνπο κε αλάκεηθην λφεκα πνπ δε ζα κπνξνχζαλ λα θαηαηαρζνχλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο ηξείο θαηεγνξίεο θαη απνηειείηαη απφ ακέηξεηεο ππνθαηεγνξίεο (Allport & 

Odbert, 1936). Με ηελ έξεπλα απηή δηαπηζηψζεθε φηη κπήθαλ ηα ζεκέιηα, κε πξσηνπφξν ηνλ 

Gordon Allport (1937), γηα ηε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ (traits) ζηελ επηζηήκε 

ηεο  Φπρνινγία. 

Σαπηφρξνλα, εγείξνληαη θάπνηα εξσηήκαηα. Αλ ζεσξήζνπκε φηη ε πξνζσπηθφηεηα είλαη 

έλα ηεξάζηην θαη αραλέο νηθνδφκεκα , πνηνη ζα ήηαλ νη ζεκέιηνη ιίζνη απηνχ ηνπ νηθνδνκήκαηνο; 

Πψο ζα κπνξνχζακε κε άιια ιφγηα λα απνδνκήζνπκε ηελ πξνζσπηθφηεηα ζε κηθξά 

θνκκαηάθηα; Σε δνπιεηά ηεο θαηεδάθηζεο απηήο αλέιαβε σο πξσηνπφξνο ν Allport (1937) θαη 
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αξγφηεξα κε ηελ εξεπλά ηνπο νη Eysenck (1975), Cattell (1943) θαη νη Costa θαη McCrae (1993).   

Οη παξαπάλσ πξφηεηλαλ φηη ε πξνζσπηθφηεηα απνηειείηαη απφ κέξε-ζηνηρεία πνπ νλνκάδνληαη 

“traits” (ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο) , ηα νπνία κπνξνχλ λα 

νξηζηνχλ σο πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ζθέςεο θαη σο ζπλαηζζήκαηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα κεηξψληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά ζε έλα ζπλερέο πνπ νκνηάδεη κε κηα θακπχιε 

θαλνληθήο θαηαλνκήο, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη βξίζθνληαη γχξσ απφ ην κέζν ηεο θαη νη 

ιηγφηεξνη ζηα άθξα ηεο (Coaley, 2014). Γηα παξάδεηγκα, αλ πάξνπκε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο, θάπνπ ζηε κέζε ηεο θαηαλνκήο βξίζθεηαη θάπνηνο πνπ έρεη 

ην γλψξηζκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ζην έλα άθξν βξίζθεηαη απηφο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γλψξηζκα ηνπ λεπξσηηζκνχ θαη ζην άιιν άθξν θάπνηνο ν νπνίνο είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθά απαζήο. Καηά ζπλέπεηα, απηφ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηα “traits” είλαη έλα 

ζχζηεκα νλνκαζίαο ησλ κεξψλ-εμαξηεκάησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ βνήζεζαλ επίζεο ζηελ 

πνζνηηθνπνίεζή ηεο. 

 Σν επφκελν ζεκαληηθφ νξφζεκν ζηελ εμέιημε ηεο ζεσξίαο ησλ 5 παξαγφλησλ είλαη ην 

εξσηεκαηνιφγην πξνζσπηθφηεηαο ησλ 16 παξαγφλησλ ηνπ Raymond Cattell (Cattell, Herbert, & 

Tatsuoka, 1970), πξντφλ εκπεηξηθήο έξεπλαο, πνπ πξνζθέξεη κεηξήζεηο θπζηνινγηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο απφ επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο. Υξεζηκνπνηείηαη σο φξγαλν πξφβιεςεο 

ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, κέηξεζε άγρνπο, πξνζαξκνγήο, ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ (Karson, 1976). Σν αξρηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ Cattell έγθεηηαη ζηελ 

εθηίκεζε ελφο εληαίνπ πξνηχπνπ ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηξεζεί αληηθεηκεληθά. 

Μειέηεζε κνληέια πξνζσπηθφηεηαο θιηληθψλ ςπρνιφγσλ, ιακβάλνληαο ππφςηλ εκπεηξηθά 

δεδνκέλα θαη αμηνιφγεζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ κνληέισλ ηνπο. Σειηθά, θαηέιεμε λα ηαπηνπνηήζεη 

16 ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ή «πξσηαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα» - “source traits” (Cattell 

et al.,1970). Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ, δήηεζε απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ 

θάζε γλσζηή δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ έξεπλά ηνπο, θαη έηζη άξρηζαλ κε ηελ αλάιπζε 

ηεο κεγαιχηεξεο ζε ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ζπιινγήο. Γειαδή, ζπλέιεμαλ ηα 17.953 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Allport θαη Odbert θαη αθνχ πξψηα εμάιεηςαλ ηηο ζπλψλπκεο έλλνηεο, 

ζπλδχαζαλ ηα δεδνκέλα κε πιεξνθνξίεο απφ πεγέο, ηηο παξαηεξήζεηο αιιά θαη ζπκπεξηθνξέο. 

Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γεληθά εξσηεκαηνιφγηα γηα λα αληρλεπζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ 

αηφκσλ.  
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 Γηα λα κεησζνχλ νη ηεξάζηηεο ιίζηεο ραξαθηεξηζηηθψλ αλαιχζεθαλ θαη ηα βαζχηεξα 

κνηίβα αλάκεζά ηνπο. Μειέηεζαλ δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο (αληηθεηκεληθέο κεηξήζεηο 

θαζεκεξηλήο ζπκπεξηθνξάο, δηαπξνζσπηθέο βαζκνινγίεο θαη απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ) 

θαη κέηξεζαλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζε πνηθίινπο πιεζπζκνχο, εξγαδφκελνπο ελήιηθεο, 

θνηηεηέο θαη πξνζσπηθφ ζηξαηνχ (Cattell, 1957. Cattell, 1973). Απφ ηε γηγάληηα ιίζηα, εμήγαγαλ 

4.500 επίζεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά, ηα νπνία ζεψξεζαλ φηη πεξηγξάθνπλ ζρεηηθά 

κφληκα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Ο Cattell (1946) νξγάλσζε κία ιίζηα απφ επίζεηα ζε 

ιηγφηεξα απφ 200 ζηνηρεία (items) θαη κεηά δήηεζε απφ παξαηεξεηέο λα βαζκνινγήζνπλ 

αλζξψπνπο πνπ ήμεξαλ γηα θάζε επίζεην ζηε ιίζηα. Απηφ ηνπ επέηξεςε λα θαηαιήμεη ζε 35 

φξνπο–δηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο φηαλ ππέβαιε ζηε δηαδηθαζία ηηο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

απνθαιχθζεθαλ 12 δηαζηάζεηο. Αθνχ νη 35 δηαζηάζεηο κεηαηξάπεθαλ ζε ζηνηρεία πνπ 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηα ίδηα ηα άηνκα θαη αθνξνχζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο, πξνέθπςαλ 4 επηπιένλ 

δηαζηάζεηο, νη νπνίεο πξνήιζαλ κφλν απφ πιεξνθνξίεο κέζσ απηναμηνιφγεζεο (Goldberg, 

1990).  

 Θέινληαο λα γίλεη κία ζχλδεζε κε ην κνληέιν ησλ 5 παξαγφλησλ, ζηελ ηέηαξηε θαη 

πέκπηε έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνζσπηθφηεηαο 16PF, ν Cattell θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

εμήγαγαλ 5 παγθφζκηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνπο 5 

παξάγνληεο πνπ αξγφηεξα έγηλαλ γλσζηνί σο κεγάιε Πεληάδα (Big-Five) (Cattell, 1996). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη κεγάιε αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο δηάζηαζεο «Γεθηηθφηεηαο ζηελ 

Δκπεηξία» ηνπ κνληέινπ ησλ 5 παξαγφλησλ, θαη ζηε «Γεθηηθφηεηα» ηνπ 16PF. Ζ 

«Δμσζηξέθεηα» ηνπ κνληέινπ ησλ 5 παξαγφλησλ αληηζηνηρεί ζηελ «Δμσζηξέθεηα» ηνπ 16PF 

ελψ  ε «Φηιηθή – Δρζξηθή πκκφξθσζε – Πξνζήλεηα» ηνπ κνληέινπ ησλ 5 παξαγφλησλ 

αληηζηνηρεί ζηελ δηάζηαζε «Αλεμαξηεηνπνίεζε/Γηεπθφιπλζε» ηνπ 16PF (Conn & Riere, 1994). 

Μία κεγάιε ηερληθή δηαθνξά ζηνπο 5 παγθφζκηνπο  παξάγνληεο ηνπ Cattell είλαη ε επηκνλή ζηε 

ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο πιάγηαο πεξηζηξνθήο ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε, ελψ ν Goldberg αιιά 

θαη νη Costa θαη McCrae ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηερληθή ηεο νξζνγψληαο πεξηζηξνθήο ζηελ δηθή 

ηνπο παξαγνληηθή αλάιπζε (Goldberg, 1990). Ζ ηερληθή ηεο πιάγηαο πεξηζηξνθήο επηηξέπεη 

ζηνπο παξάγνληεο λα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ελψ ε νξζνγψληα πεξηζηξνθή  πεξηνξίδεη ηνπο 

παξάγνληεο απφ ην λα ζπζρεηηζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Παξφιν πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ινγίδεηαη φηη πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ε νξζνγψληα πεξηζηξνθή 

θάλεη πην εχθνιε ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ θαη ζπλεηζθέξεη ζηαηηζηηθά ζηελ έξεπλα. 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε εμέιημε ηνπ κνληέινπ ησλ 5 παξαγφλησλ μεθίλεζε θάλνληαο 

παξαγνληηθή αλάιπζε ζηνπο αξρηθνχο 16 παξάγνληεο ηνπ Cattell θαη πνιινί εξεπλεηέο αλάκεζα 

ζηνπο πξψηνπο θαη ν W.T. Norman (1963) αλαπαξάγνληαο ηελ έξεπλα ηνπ Cattell θαηέιεμε φηη 5 

παξάγνληεο ζα ήηαλ αξθεηνί γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Costa & McCrae, 1985). 

 ηελ ίδηα ινγηθή, θηλήζεθαλ θη άιινη εξεπλεηέο κεηά ηνλ Norman, φπσο ν Borgatta 

(1964), νη Digman θαη Takemoto-Chock (1981), νη Angleiter θαη Ostendorf (1990), ν Goldberg 

(1990) θαη νη Costa θαη McCrae (1995), θαηαιήγνληαο φινη ηνπο κεηά απφ αλαιχζεηο ζηηο ίδηεο 5 

βαζηθέο δηαζηάζεηο. Έηζη, άξρηζαλ λα πηζηεχνπλ φηη βξίζθνληαη κπξνζηά ζηελ αλαθάιπςε ελφο 

κνληέινπ πνπ ηειηθά ζα κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη επαξθψο ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απηνί πνπ κε ηελ εξεπλεηηθή ηνπο πξνζπάζεηα ζεκειίσζαλ πξψηνη ην 

κνληέιν ησλ 5 παξαγφλησλ ήηαλ νη Tupes θαη Christal (1958) θαη (1961) κε ηελ εξγαζία ηνπο 

ζηελ αεξνπνξία ησλ Ζ.Π.Α. Δμεηάδνληαο πνηθίιεο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο πηιφηνπο, 

δαζθάινπο, θνηηεηέο παλεπηζηεκίνπ, ςπρνιφγνπο θαη νηθεία ηνπο πξφζσπα θαηέιεμαλ ζ΄ έλα 

επαλαιακβαλφκελν κνηίβν δηαζηάζεσλ θαηά ηελ αλάιπζή ηνπο. Οη δηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηαλ 

είλαη: 1) Οξκεηηθφηεηα (κεηέπεηηα Δμσζηξέθεηα), 2) Πξνζήλεηα 3) Αμηνπηζηία (κεηέπεηηα 

Δπζπλεηδεζία) 4) πλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα (κεηέπεηηα Νεπξσηηζκφο) 5) Γηαλφεζε 

(κεηέπεηηα Γεθηηθφηεηα ζηελ εκπεηξία) (Σζανχζεο, 1999).  

 Σν 1981, ν Goldberg, αθνχ κειέηεζε ην έξγν ησλ άιισλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο 

ηνπ έξεπλαο, εληππσζηάζηεθε απφ ηε ζπλέπεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη είπε φηη «ζα έπξεπε λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπκε φηη θάζε κνληέιν δφκεζεο αηνκηθψλ δηαθνξψλ είλαη 

αλάγθε λα πεξηθιείεη, κέρξη ελφο ζεκείνπ, απηή ηε «Μεγάιε Πεληάδα» ησλ δηαζηάζεσλ». Έηζη 

θαη νη δηαζηάζεηο πιένλ νξίδνληαη σο ε Μεγάλη Πενηάδα (Big Five). Σν επίζεην «κεγάιε» 

αλαθεξφηαλ ζην εχξεκα φηη ζε θάζε δηάζηαζε ππάγνληαη πνιιά εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Οη 

δηαζηάζεηο ηεο Μεγάιεο πεληάδαο είλαη ζρεδφλ εμίζνπ γεληθνί θαη αθεξεκέλνη σο πξνο ηελ 

ηεξάξρεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε ηνπο «ππεξπαξάγνληεο» ηνπ Eysenck. Οη εξεπλεηέο φκσο 

πνπ ηεθκεξίσζαλ ηφζν εξεπλεηηθά φζν θαη ζεσξεηηθά ην κνληέιν ησλ 5 παξαγφλησλ ήηαλ ν 

Paul Costa θαη ν Robert McCrae, νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην πξνζσπηθφηεηαο 

(ΝΔΟ-PI-R), ην νπνίν απνηέιεζε θαηλνηνκία ζηε κέηξεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Costa & 

McCrae, 1985. Costa & McCrae, 1989. Costa & McCrae, 1992).  

 Ζ έξεπλα ησλ Costa θαη McCrae μεθίλεζε ην 1976 , φηαλ άξρηζαλ ηελ αλάιπζή ηνπο απφ 

ην κνληέιν ησλ 16 παξαγφλησλ (16PF) ζηε κειέηε “Veterans Administration‟s Normative Aging 
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Study” (Costa & McCrae, 1976), γηα λα κεηξήζνπλ ηηο δηαθνξέο ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξνζσπηθφηεηαο αλάκεζα ζε άηνκα δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ, λεαξνχο, κεζήιηθνπο θαη 

ππεξήιηθνπο άλδξεο, πξάκα πνπ ήηαλ δχζθνιν λα κειεηεζεί, αλ δελ νξηδφηαλ ε δνκή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε θάζε ειηθία. Έηζη, βξέζεθαλ κπξνζηά ζην πξφβιεκα ηεο απφθαζεο γηα ηνλ 

«ζσζηφ» αξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ρξεηάδνληαλ γηα κία ζσζηή ιεηηνπξγηθά πεξηζηξνθή. 

Έπεηηα απφ κηα έξεπλά ηνπο (Costa & McCrae, 1980) απνδείρζεθε φηη δελ πθίζηαληαη δηαθνξέο 

αλάινγα ηελ ειηθία, αιιά εθείλε ηε ζηηγκή απηφ πνπ έπξεπε λα ηνπο απαζρνιεί ήηαλ ην 

πξφβιεκα ζηελ απνπζία δνκήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, 

δηαπίζησζαλ φηη γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηηο κεηξήζεηο ρξεηάδνληαλ έλα πην απιφ δνκηθφ κνληέιν. 

Έηζη, θαηέιεμαλ ζηε ιχζε ελφο κνληέινπ ηξηψλ παξαγφλησλ πνπ πεξηείρε ηε δηάζηαζε ηνπ 

Νεπξσηηζκνχ (Neuroticism), ηεο Δμσζηξέθεηαο (Extraversion) θαη ηεο Γεθηηθφηεηαο (Openness 

to Experience). Οη πξψηεο 2 δηαζηάζεηο είλαη θνηλέο απφ ηηο αλαιχζεηο ηνπ κνληέινπ ησλ 16 

παξαγφλησλ, πνπ είλαη γλσζηνί σο «Άγρνο» θαη «Δμσζηξέθεηα» θαη επηπξφζζεηα απαληψληαη 

θαη ζηηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Eysenck. Δληνχηνηο, ε ηξίηε δηάζηαζε 

ηνπο επέηξεςε λα πξνρσξήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπ Eysenck έλα βήκα παξαπέξα, ηαπηνπνηψληαο 

κηα λέα ζεκειηψδε δηάζηαζε (Costa & McCrae, 1986) . Απηή ε δηάζηαζε έρεη ηδσζεί πξψηα ζην 

κνληέιν ησλ 16 παξαγφλησλ απφ ηηο θιίκαθεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά «επθπήο», 

«αλνηρηφκπαινο», «εθεπξεηηθφο». Απηά ήηαλ ζηνηρεία πνπ ηνπο έθαλαλ γξήγνξα πεπεηζκέλνπο 

γηα ηε ζεκαζία ηεο δηάζηαζεο ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία (McCrae & Costa, 1985. 

McCrae & Costa,).  

  ηε ζπλέρεηα, κέζσ κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο νη Costa θαη McCrae (1985) δηαπίζησζαλ 

ηε ζεκαζία θαη δχν αθφκε δηαζηάζεσλ, ηεο Πξνζήλεηαο (Agreeableness) θαη ηεο Δπζπλεηδεζίαο 

(Conscientiousness). Ο κεγαιχηεξνο πεξηνξηζκφο ηνπ ΝΔΟ-PI ήηαλ ε έιιεηςε απηψλ ησλ δχν 

δηαζηάζεσλ. ηε λέα, φκσο, αλαζεσξεκέλε έθδνζε νη δηάθνξεο πηπρέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

Πξνζήλεηαο θαη ηεο Δπζπλεηδεζίαο έπξεπε λα κεηξεζνχλ θαη λα ηαπηνπνηεζνχλ. Όηαλ απηή ε 

πξνζπάζεηα ήξζε ζε πέξαο (Costa & McCrae, 1991) ε λέα αλαζεσξεκέλε έθδνζε NEO-PI-R 

εθδφζεθε ην 1992 κε ηελ πξνζζήθε ησλ δχν θαηλνχξγησλ παξαγφλησλ. 

 

 1.4 Ανάμψςθ συν 5 διαςσάςευν σθφ ορξςυοιλΰσθσαφ 

 Οη επηζηήκνλεο πνπ κειεηνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ζπκθσλνχλ 

φηη φιεο νη ηερληθέο κέηξεζήο ηεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ 
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5 παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Οη 5 δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ζρεηηθέο κε 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα (McCrae & Costa, 2004) θαη έρνπλ 

επηβεβαησζεί κε ζπλέπεηα ζε έγθξηηεο παξαγνληηθέο αλαιχζεηο θαη απην-βαζκνινγήζεηο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, δείγκαηα, 

εμαγσγή παξαγφλησλ θαη κεζφδνπο πεξηζηξνθήο (Costa & McCrae, 1988). Ζ έξεπλα, επίζεο, 

καο έδεημε φηη νη δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο έρνπλ γελεηηθή βάζε (Digman, 1989) θαη φηη 

πηζαλψο λα θιεξνδνηνχληαη. (Jang, Livesley & Vernon, 1996). Παξφιν πνπ ππάξρεη νκνθσλία 

αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφλησλ , δελ ππάξρεη ζπκθσλία σο 

πξνο ην αθξηβέο λφεκα ησλ δηαζηάζεσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο θιίκαθεο ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο 

δεθηηθφηεηαο ζηελ εκπεηξία. Αθφκα, φπσο είλαη αλακελφκελν, ππάξρνπλ παξαιιαγέο απφ 

έξεπλα ζε έξεπλα κε δηαζηάζεηο πνπ είλαη ηφζν επξείεο, φπσο απηνί νη 5. Παξαθάησ, γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα δηαζαθήληζεο απηψλ ησλ δηαζηάζεσλ θαη παξνπζίαζε ηνπ κεγάινπ βαζκνχ 

νκνηφηεηαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (traits) πνπ νξίδνπλ θάζε δηάζηαζε, αλ θαη ηα νλφκαηα ησλ 

παξαγφλησλ δηαθέξνπλ (Barrick & Mount, 1991). 

 Ζ πξψηε δηάζηαζε είλαη απηή πνπ είρε πεξηγξάςεη ν Hans Eysenck (1967) σο 

Δμσζηξέθεηα κε ηνλ αληίζεην ηεο πφιν ηελ Δζσζηξέθεηα. Ζ δηάζηαζε φκσο απηή αλαθέξεηαη 

ζπρλφηεξα σο «Δμσζηξέθεηα» ή «Οξκεηηθφηεηα» (Botwin & Buss, 1989. Digman & Takemoto-

Chok, 1981. Hogan, 1983. Norman, 1963. Krug & Johns, 1986. Noller, Law & Comrey, 1987. 

Costa & McCrae, 1985). Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε απηήλ ηελ δηάζηαζε 

πεξηιακβάλνπλ ην λα είλαη θάπνηνο θνηλσληθφο, δπλακηθφο, νκηιεηηθφο, αλνηρηφθαξδνο, θαη 

ελεξγφο. χκθσλα κε ηνλ Hogan (1986), ε δηάζηαζε απηή απνηειείηαη απφ 2 παξάγνληεο : α) 

ηελ «θηινδνμία», κε ραξαθηεξηζηηθά ηελ απνθαζηζηηθφηεηα, νξκεηηθφηεηα, θηινδνμία, 

παξνξκεηηθφηεηα/ απεξηζθεςία θαη β) ηελ «θνηλσληθφηεηα»  κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θάπνηνπ λα 

είλαη θνηλσληθφο, επηδεημηνκαλήο θαη εθθξαζηηθφο. H εμσζηξέθεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο θαη επνκέλσο ηελ ζεσξνχκε κηα ζεηηθή επίδξαζε (Clark & Watson, 

1991). Δπίζεο, ν Coaley (2014) νξίδεη ηελ εμσζηξέθεηα σο ηελ αλαπαξάζηαζε κηα πξνδηάζεζεο 

λα βηψζεη θάπνηνο ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, έρνληαο θνηλσληθή απηνπεπνίζεζε θαη 

ζπκθηιίσζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κε ηνλ θφζκν. Οη άλζξσπνη κε πςειά επίπεδα εμσζηξέθεηαο 

είλαη αηζηφδνμνη, αλνηρηνί θνηλσληθά, ελεξγεηηθνί θαη έρνπλ ηελ πξνδηάζεζε γηα παξέα κε 

ηξίηνπο ε αληίζεζε, ηα εζσζηξεθή άηνκα είλαη πην ζπγθξαηεκέλα θαη επηθπιαθηηθά,  κε 

θηιηθά, αλεμάξηεηα, κε απνπζία έληνλσλ ξπζκψλ  (Rothman & Coetzer, 2003). Ζ εμσζηξέθεηα 
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είλαη αθφκα έλαο έγθπξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο επίδνζεο γηα επαγγέικαηα πνπ 

πεξηέρνπλ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, φπσο είλαη ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηηο πσιήζεηο 

θαη νη κάλαηδεξ (Barrick & Mount, 1991. Bing & Lounsbury, 2000). O Johnson (1997) 

επηζήκαλε ηελ ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ εμσζηξέθεηαο θαη εξγαζηαθήο επίδνζεο ζην πξνζσπηθφ ηεο 

αζηπλνκίαο, απνδίδνληάο ην ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη πςεινχ επηπέδνπ αιιειεπίδξαζε, ιφγσ 

ηεο θχζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε αζηπλνκία. 

 Ζ δεχηεξε δηάζηαζε πξνο αλάιπζε έρεη γεληθά εξκελεπζεί σο «Πξνζήλεηα» θαη κεξηθέο 

θνξέο σο «πκπάζεηα» ή «Αξεζηφηεηα» (likability). Δίλαη ε ηδηφηεηα ηνπ λα είλαη θάπνηνο 

ζπκπαζήο, αξεζηφο πξνο ηνπο άιινπο. Με ηνλ νξηζκφ «Πξνζήλεηα» ζπκθσλνχλ νη εξεπλεηέο: 

Borgatta (1964), Conley (1985), Goldberg (1981), Hakel (1983), Norman (1963), Tupes θαη 

Christal (1961), Smith (1967) θαη Costa θαη McCrae (1985). Δπίζεο, έρεη αλαθεξζεί θαη σο 

«Φηιηθφηεηα» απφ ηνπο Guilford θαη Zimmerman (1949). Αθφκα, έρεη νλνκαζηεί απφ ηνλ Fiske 

(1949) «Κνηλσληθή πκκφξθσζε» θαη απφ ηνπο Digman θαη Takemoto-Chok (1981) σο 

«Φηιηθή-Δρζξηθή πκκφξθσζε». Έλαο πξνζελήο άλζξσπνο είλαη αιηξνπηζηήο, ζπκπνλεηηθφο 

πξνο ηνπο άιινπο θαη πξφζπκνο λα ηνπο βνεζήζεη, επγεληθφο, επέιηθηνο, άηνκν εκπηζηνζχλεο, 

θαινβαικέλνο, ζπλεξγάζηκνο, θαιφθαξδνο θαη αλεθηηθφο. Έρεη ηε θπζηθή ηάζε λα είλαη 

ζπλεξγάζηκνο γηα λα νινθιεξψλεη ηηο εξγαζίεο θαη λα είλαη ζπκπνλεηηθφο αληί γηα 

αληαγσληζηηθφο θαη θαρχπνπηνο πξνο ηνπο άιινπο. Απηά είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ 

ηέηνηα άηνκα ηθαλνχο εγέηεο (Toegel & Barsoux, 2012).  Απφ ηελ άιιε κεξηά, έλα άηνκν κε 

έιιεηςε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ είλαη αληαγσληζηηθφ , εγσθεληξηθφ , θαρχπνπην  σο πξνο 

ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ. Ζ πξνζήλεηα, είλαη ελδεηθηηθφ ζηνηρείν εξγαζηαθήο επίδνζεο θαη έρεη 

βξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηπρία ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. (Tett, Jackson & Rothstein, 

1991. Salgado, 1997). Ζ ζπλεξγαηηθή θχζε ησλ αλζξψπσλ κε πξνζήλεηα κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ επηηπρία ζε επαγγέικαηα, φπνπ ε νκαδηθή δνπιεηά θαη ε εμππεξέηεζε πειαηψλ είλαη 

απαξαίηεηα. (Judge, Higgins, Thoresen & Barrick, 1999). 

 Όζνλ αθνξά ηε ηξίηε δηάζηαζε, ε πην ζπρλή ηεο νλνκαζία είλαη «Δπζπλεηδεζία» 

(Botwin & Buss, 1989. Hakel, 1974. Norman, 1963. Costa & McCrae, 1985). Ζ ακέζσο επφκελε 

πην ζπρλή νλνκαζία ηεο είλαη «Αμηνπηζηία» απφ ηνπο Fiske (1949) θαη Hogan (1983). Δπεηδή, 

φκσο, απηή ε δηάζηαζε πεξηθιείεη ζρέζεηο κε πνιιέο εθπαηδεπηηθέο κεηξήζεηο αιιά θαη κε ηε 

ζέιεζε γηα επίηεπμε ζηφρσλ, ηεο έρεη δνζεί θαη ε νλνκαζία «Δπηζπκία γηα Δπηηπρία» ή απιψο 

«Δπηζπκία» (Digman, 1989). Όπσο δηαπηζηψλνπκε, ππάξρεη δηαθσλία θαη αληηπαξάζεζε γηα ηελ 
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νπζία απηήο ηεο δηάζηαζεο. Πνιινί εξεπλεηέο, ππνζηήξημαλ φηη ε «Δπζπλεηδεζία» αληαλαθιά 

αμηνπηζηία, ε νπνία πεξηθιείεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο νξγαλσηηθφηεηαο θαη 

ηνπ ζρεδηαζκνχ. Δλψ άιινη, ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηε κεηαβιεηή 

ηεο επηζπκίαο κε ραξαθηεξηζηηθά, ηε ζθιεξή εξγαζία, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ επηηπρία 

θαη ηελ επηκνλή. Βέβαηα, φπσο αλαθέξεη θαη ν Digman (1990) ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ 

ππνζηεξίδεη ηνλ νξηζκφ «Δπζπλεηδεζία» κε ηελ ζπλνδεία ησλ παξαγφλησλ ηεο «Δπηζπκίαο γηα 

Δπηηπρία». Ζ Δπζπλεηδεζία, σο φξνο αλαθέξεηαη ζηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ ελεξγεηηθή 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ (Barrick & Mount, 1993). O 

Δπζπλείδεηνο άλζξσπνο δξα γηα έλα ζθνπφ, έρεη ηζρπξή ζέιεζε θαη είλαη απνθαζηζηηθφο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη πςειέο βαζκνινγίεο ζηε δηάζηαζε ηεο Δπζπλεηδεζίαο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε ελνριεηηθή ιεπηνινγία, ςπραλαγθαζηηθή ηάμε ή εξγαζηνκαλία. Απηνί πνπ 

ζεκεηψλνπλ ρακειή βαζκνινγία, δελ έρνπλ απαξαίηεηα έιιεηςε ησλ παξαπάλσ αξρψλ αιιά 

ζίγνπξα είλαη ιηγφηεξν ηθαλνί ζην λα ηηο εθαξκφζνπλ (Rothman & Coetzer, 2003). Οη Borman, 

White, Pulkos θαη Oppler (1991) θαη Hough, Eaton, Dunnette, Kamp θαη McCloy (1990) βξήθαλ 

κηα πνιχ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 0,80 κεηαμχ Δπζπλεηδεζίαο θαη αμηνπηζηίαο, ε νπνία απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο ζπλέπεηαο ζηελ εξγαζηαθή επίδνζε. Αθφκα, δηάθνξνη εξεπλεηέο 

αλέθεξαλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ Δπζπλεηδεζίαο θαη επαγγεικαηηθήο επίδνζεο (Barrick 

& Mount, 1991. Barrick & Mount, 1993. Frink & Ferris, 1999. Ones & Viswesvaran, 1997. 

Sackett & Wannek, 1996). 

 Αθφκα, ε  δηάζηαζε ηνπ Νεπξσηηζκνχ ή ηεο πλαηζζεκαηηθήο ηαζεξφηεηαο (φξνο πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηνλ αληίζεην πφιν ηνπ λεπξσηηζκνχ), είλαη κηα απφ ηηο δχν κεγάιεο δηαζηάζεηο  

καδί κε ηελ Eμσζηξέθεηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξηλ κηζφ αηψλα απφ ηνλ Eysenck (1967), θαη γηα 

ηελ νπνία ππάξρεη γεληθή ζπκθσλία γηα ηελ νλνκαζία ηεο (Borgatta,1964. Conley, 1985. Hakel, 

1974. John, 1989. Lorr & Manning, 1978. Noller et al., 1987. Norman, 1963. Smith, 1967. Costa 

& McCrae, 1985). Σα πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεπξσηηζκνχ είλαη ε αλεζπρία, ν ζπκφο, ε 

ακεραλία, ε ελφριεζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή αλεζπρία θαζψο θαη ε αλαζθάιεηα. ηε ζπλέρεηα, ζα 

ιερζνχλ πεξηζζφηεξα γηα απηή ηε δηάζηαζε. 

 Ζ ηειεπηαία δηάζηαζε απνδείρηεθε θαη ε πην δχζθνιε ζηελ ηαπηνπνίεζή ηεο. Έρεη 

εξκελεπζεί ζπρλά σο Γηαλφεζε ή Ννεκνζχλε (Borgatta, 1964. Digman & Takemoto-Chok, 

1981. Hogan, 1983. Peabody & Goldberg, 1989). Δμίζνπ ζπρλή, είλαη ε εξκελεία ηεο σο 

Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία, φπσο ηελ εμέθξαζαλ νη Costa θαη McCrae (1985) ή Κνπιηνχξα 



19 
 

(Norman, 1963. Hakel, 1974). χκθσλα κε ηνλ Digman (1990), ε δηάζηαζε απηή απνηειείηαη 

ελλνηνινγηθά απφ φιεο ηηο παξαπάλσ εξκελείεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο 

δηάζηαζεο, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ έλα άηνκν πνπ έρεη ηελ ηάζε λα είλαη πεξηζζφηεξν δεθηηθφ ζε 

εκπεηξίεο κεγάινπ εχξνπο, λα δηαθαηέρεηαη απφ δηαλνεηηθή πεξηέξγεηα, λα είλαη απζεληηθφ θαη 

δεκηνπξγηθφ θαη αλεθηηθφ ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Δίλαη δεθηηθφ ζηελ αιιαγή, αζρνιείηαη κε 

ηελ ηέρλε, έρεη δεκηνπξγηθή πεξηέξγεηα θαη είλαη πεξηπεηεηψδεο ζε αζπλήζηζηεο θαηαζηάζεηο 

(Boileau, 2008).  Άηνκα πνπ ζεκεηψλνπλ ρακειή βαζκνινγία ζηε δεθηηθφηεηα, ηείλνπλ λα είλαη 

ζπκβαηηθνί ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζπληεξεηηθνί ζηελ εκθάληζε . Πξνηηκνχλ, ηηο γλψξηκεο 

θαηαζηάζεηο παξά ηηο απξφζκελεο εκπεηξίεο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αληηδξάζεηο είλαη θαηά 

θάπνην ηξφπν ζε ζίγαζε. ε αληίζεζε, άηνκα πνπ ζεκεηψλνπλ πςειέο βαζκνινγίεο ζηε 

δεθηηθφηεηα ηείλνπλ λα είλαη αληηζπκβαηηθνί, πξφζπκνη λα ακθηζβεηήζνπλ ηηο αξρέο θαη λα 

αλαπηχμνπλ λέεο εζηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ηδέεο. Σα δεθηηθά άηνκα είλαη πεξίεξγα γηα 

ηνλ εζσηεξηθφ θαη γηα ηνλ εμσηεξηθφ ηνπο θφζκν. Οη δσέο ηνπο είλαη πινχζηεο ζε εκπεηξίεο, 

είλαη πξφζπκνη λα ακθηζβεηήζνπλ ηηο θαηεζηεκέλεο ηδέεο θαη αληηκεησπίδνπλ ηα ζεηηθά θαη ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πην έληνλα απφ φηη ηα «θιεηζηά» ζε εκπεηξίεο άηνκα. (Rothman & 

Coetzer, 2003). Σέινο, ε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηπρία ζηηο 

ζπκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο (Hamilton, 1988) ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη ζηελ 

πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο (Barrick & Mount, 1991) . 

 

 1.5 Τξ μξνσέμξ συν 5 οαραηΰνσυν ορξςυοιλΰσθσαφ ςσθν ερηαςία λαι θ ςχέςθ σξψ 

με σθν  ερηαςιαλή εοίδξςθ. 
 

  Όηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εθαξκνγή κεηξήζεσλ πξνζσπηθφηεηαο ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο, ζπλήζσο εζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηε ζηελή ζρέζε κεηαμχ πξνζσπηθφηεηαο θαη 

εξγαζηαθήο επίδνζεο, ε νπνία έρεη κειεηεζεί ζπρλφηαηα σο ζέκα ηεο εξγαζηαθήο ςπρνινγίαο 

απφ ηνλ πεξαζκέλν αηψλα (Barrick, Mount & Judge, 2001). Ζ εξγαζηαθή επίδνζε, φπσο 

αλαθέξνπλ νη Rothman θαη Coetzer (2003), είλαη κηα πνιπδηάζηαηε θαηαζθεπή, ε νπνία 

ππνδεηθλχεη ην πφζν θαιά νη εξγαδφκελνη εθηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ηηο πξσηνβνπιίεο 

πνπ παίξλνπλ θαη ηελ επηλνεηηθφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ. Δπηπξφζζεηα, 

ππνδεηθλχεη ην πφζν θαιά νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη  ηα πιηθά, θαζψο θαη ην 

ρξφλν θαη ηελ ελέξγεηα πνπ ζπαηαινχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (Boshoff & Arnolds, 1995). Ζ 
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εξγαζηαθή επίδνζε κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ θαηαζηαζηαθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο επαγγέικαηνο, ν νξγαληζκφο ή νη ζπλεξγάηεο θαη απφ παξάγνληεο 

πξνδηάζεζεο (Strümpfer, Danana, Gouws & Viviers, 1998). Μεηαβιεηέο πξνδηάζεζεο κπνξνχλ λα 

πεξηγξάθνπλ σο· ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη αλάγθεο, νη ζηάζεηο, νη πξνηηκήζεηο, ηα 

θίλεηξα πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ηάζε πνπ έρεη θάπνηνο λα αληηδξά κε πξναπνθαζηζκέλν 

ηξφπν (House, Shane & Herold, 1996). Αθφκα, επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο νη δεμηφηεηεο, 

ε αλάγθε γηα επηηπρία, ε απηφ-αμηνιφγεζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηδηνζπγθξαζία, ηα ζεκεία ειέγρνπ 

αιιά θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ φισλ απηψλ ησλ θαηαζθεπψλ (Boshoff & Arnolds, 1995. 

Wright, Kacman, McMahan & Deleeuw, 1995). 

 

 1.6 Παρξψςίαςθ συν λψριΰσερυν μεσα-αναμψσιλπν ερεψνπν ηια οεραισέρυ 

λασανΰθςθ σξψ ρΰμξψ σξψ μξνσέμξψ συν 5 μεηάμυν οαραηΰνσυν ςσθν εοιμξηή 

ορξςυοιλξύ. 
  

 Πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ „90, ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ πξνζσπηθφηεηαο ζηελ επηινγή 

ππαιιήισλ είρε ππνλνκεπηεί απφ ηνπο εηδηθνχο. Ζ αληηκεηψπηζε απηή, είρε ηηο ξίδεο ηεο ζηα 

δπζνίσλα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απφ ηνπο Guion θαη Gottier (1965) θαη Schmitt, Gooding, 

Noe θαη Kirsch (1984). Βάζεη ηεο αλαζθφπεζήο ηνπο, νη Guion θαη Gottier θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππήξραλ πνιχ ιίγα ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε εγθπξφηεηαο γηα 

ηηο κεηξήζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο επηινγήο πξνζσπηθνχ. Γεθαεηίεο κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, εθαηνληάδεο εξεπλεηηθά άξζξα ακθηζβήηεζαλ απηφ ην 

ζπκπέξαζκα θαη επηρείξεζαλ λα απνδείμνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο πξφβιεςεο ηεο εξγαζηαθήο 

επίδνζεο, ρξεζηκνπνηψληαο θαηλνκεληθά αηειείσην αξηζκφ θαηαζθεπψλ πξνζσπηθφηεηαο, κηα 

πνηθηιία απφ θξηηήξηα επίδνζεο θαη πνιιά δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα. 

 Ζ πξψηε πξνζπάζεηα κεηά απφ ρξφληα γηα λα ζπκπηπρζεί φιε απηή ε βηβιηνγξαθία πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ηε ρξήζε κεηα-αλάιπζεο, αλήθεη ζηνπο Schmitt θαη ζπλ. (1984). Οη 

ηειεπηαίνη, δηαπίζησζαλ φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα πξνζσπηθφηεηαο βξίζθνληαλ αλάκεζα ζηνπο 

ιηγφηεξν έγθπξνπο ηχπνπο δνθηκαζηψλ επηινγήο πξνζσπηθνχ, κε ζπλνιηθφ κέζν φξν 

εγθπξφηεηαο r=0,21 γηα ηελ πξφβιεςε εξγαζηαθήο επίδνζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

απηά, θαηέιεμαλ φηη ηα ηεζη πξνζσπηθφηεηαο έρνπλ ρακειή εγθπξφηεηα (Hurtz & Donovan, 

2000). Παξ' φια απηά, ηελ δεθαεηία ηνπ „90 ππήξμε κηα αίζζεζε αηζηνδνμίαο φζνλ αθνξά ηε 

ρξήζε ησλ δνθηκαζηψλ πξνζσπηθφηεηαο ζηελ επηινγή πξνζσπηθνχ (Hogan & Ones, 1997). ε 
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εθείλε ηελ πεξίνδν, νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ε αιεζηλή πξνβιεπηηθή εγθπξφηεηα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο εκπνδηδφηαλ απφ ηελ απνπζία ελφο θαιά δνκεκέλνπ ζθειεηνχ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο γηα λα νξγαλψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ σο 

πξνβιεπηηθά εξγαιεία (Barrick & Mount, 1991. Dunn, Mount, Barrick & Ones 1995). Όκσο, κε 

ηηο κεζνδνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζηελ κεηα-αλαιπηηθή ηερληθή θαη ηελ εκθάληζε κίαο επξέσο 

απνδεθηήο ηαμηλφκεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, δειαδή ην κνληέιν ησλ 5 παξαγφλησλ (Digman, 

1990. Goldberg, 1993), νη εξεπλεηέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90 έδσζαλ κηα πνιχ πην αηζηφδνμε 

άπνςε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο λα πξνβιέπνπλ ηελ εξγαζηαθή 

επίδνζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κεηα-αλαιπηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ Barrick θαη Mount (1991) θαη 

Tett θαη ζπλ. (1991) απέδεημαλ φηη ην κνληέιν ησλ 5 παξαγφλησλ ζα κπνξνχζε ζε θάπνην βαζκφ 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηινγή ππαιιήισλ ζε κηα πνηθηιία επαγγεικάησλ.  

 Ζ έξεπλα απφ ηνπο Barrick θαη Mount (1991) σο κηα απφ ηηο πξψηεο αλαζθνπήζεηο γηα ηε 

ζρέζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο εξγαζηαθήο επίδνζεο έζεζε ηηο βαζηθέο 

ππνζέζεηο γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ επαγγεικαηηθψλ θξηηεξίσλ θαη δηαζηάζεσλ πξνζσπηθφηεηαο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, νη εξεπλεηέο ππέζεζαλ φηη δπν δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

δειαδή ε Δπζπλεηδεζία θαη ε πλαηζζεκαηηθή ηαζεξφηεηα (Νεπξσηηζκφο) ζα είλαη έγθπξνη 

πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο γηα φια ηα εξγαζηαθά θξηηήξηα θαη γηα φια ηα επαγγέικαηα. Ζ 

δηάζηαζε ηεο Δπζπλεηδεζίαο, ππέζεζαλ, φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή επίδνζε επεηδή 

αμηνινγεί ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, φπσο επηκνλή, ζρεδηαζκφο, πξνζνρή, ππεπζπλφηεηα 

θαη ζθιεξή εξγαηηθφηεηα, ηα νπνία είλαη βαζηθά γλσξίζκαηα εξγαζηαθήο επηηπρίαο.  

 Δπίζεο, ππέζεζαλ φηη ε δηάζηαζε ηεο πλαηζζεκαηηθήο ηαζεξφηεηαο (ή ν αξλεηηθφο ηεο 

πφινο πνπ είλαη ν Νεπξσηηζκφο) ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή επίδνζε επεηδή νη ππάιιεινη πνπ 

επηδεηθλχνπλ λεπξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αλεζπρία, λεπξηθφηεηα, θπθινζπκία θαη 

κεκςηκνηξία ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξν επηηπρεκέλνη απφ ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζηαζεξά άηνκα ζε 

φια ηα επαγγέικαηα. Αθφκα, ππέζεζαλ φηη θαη νη ππφινηπεο δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζηαθή επίδνζε, αιιά κφλν γηα θάπνηα επαγγέικαηα ή θάπνηα 

θξηηήξηα. ηα επαγγέικαηα, γηα παξάδεηγκα, πνπ εκπιέθνπλ ζπρλή επηθνηλσλία ή ζπλεξγαζία κε 

άιινπο, αλακέλεηαη ε Δμσζηξέθεηα θαη ε Πξνζήλεηα λα είλαη έγθπξνη πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο. 

Αθφκα, απηέο νη δχν δηαζηάζεηο κπνξεί λα είλαη πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ζε επαγγέικαηα φπσο 

απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ κάλαηδκελη. Αληίζεηα, δε ζα είλαη 

πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο επίδνζεο γηα επαγγέικαηα, φπσο εξγάηεο παξαγσγήο ή κεραληθφο. 
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Αλαθνξηθά κε ηε δηάζηαζε ηεο Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία, πξνέβιεςαλ φηη ζα είλαη έγθπξνο 

πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επάξθεηα εθπαίδεπζεο. Απηή ε δηάζηαζε, ππέζεζαλ φηη ζα 

ζρεηηδεηαη κε ηελ επάξθεηα εθπαίδεπζεο, γηαηί αμηνινγεί ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

φπσο ε πεξηέξγεηα, ην λα είλαη θάπνηνο δεθηηθφο ζηελ αιιαγή, κνξθσκέλνο θαη έμππλνο. Απηά 

είλαη γλσξίζκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζεηηθέο ζηάζεηο σο πξνο ηε κάζεζε λέσλ εκπεηξηψλ. 

Σέηνηα άηνκα, είλαη πην πηζαλφ λα παξαθηλεζνχλ ζην λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα κε ηελ είζνδφ ηνπο 

ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη θαηά ζπλέπεηα λα σθειεζνχλ απφ απηή ηελ εθπαίδεπζε. 

 Σν πην ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο παξαπάλσ κεηα-αλάιπζεο ήηαλ φηη ε Δπζπλεηδεζία 

απνηέιεζε ζηαζεξά ηνλ θαιχηεξν πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο 

θαη γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θξηηεξίσλ εξγαζηαθήο επίδνζεο. Έηζη, απηή ε δηάζηαζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαίλεηαη λα αθνξά γλσξίζκαηα, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε φια ηα επαγγέικαηα. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ηα άηνκα πνπ  

επηδεηθλχνπλ ηζρπξή αίζζεζε θαζήθνληνο, ππνρξέσζεο θαη επηκνλήο, ζπλήζσο πεηπραίλνπλ ζε 

φια ηα επαγγέικαηα. Αθφκα, βξέζεθε πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηάζηαζεο ηεο 

Δπζπλεηδεζίαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο επηηπρίαο (απφ 0,50 έσο 0,60). Μάιηζηα, ζε κηα 

αλαζεψξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, νη Mount θαη Barrick (1995) βξήθαλ φηη ε δηάζηαζε ηεο 

Δπζπλεηδεζίαο είρε ππνηηκεζεί, θαη ζε κεηαγελέζηεξε αλάιπζε πξφηεηλαλ φηη ε πξαγκαηηθή ηεο 

ζπζρέηηζε κε ηελ εξγαζηαθή επίδνζε ήηαλ κεγαιχηεξε. Αλαθνξηθά κε ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο, 

βξέζεθε φηη ε Δμσζηξέθεηα πξνέβιεπε ηελ επηηπρία γηα δχν επαγγέικαηα: ην κάλαηδκελη θαη ηηο 

πσιήζεηο, θαζψο θαη ζηα δχν επαγγέικαηα ε αιιειεπίδξαζε θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο 

απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκηιεηηθφηεηαο, ηεο 

θνηλσληθφηεηαο, ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο ζεηηθήο ζηάζεο νδεγνχλ ζε επαγγεικαηηθή επηηπρία 

ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα επαγγέικαηα αιιά φρη ζηα επαγγέικαηα ησλ εηδηθεπφκελσλ– 

αλεηδίθεπησλ (π.ρ. ινγηζηέο, εξγάηεο παξαγσγήο) ή ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο  (π.ρ. 

αξρηηέθηνλεο, κεραληθνί). Όζνλ αθνξά ηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία, βξέζεθε λα είλαη 

πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα κία κφλν απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ επίδνζεο, δειαδή 

γηα ηελ επάξθεηα εθπαίδεπζεο. Ζ εμήγεζε γηα απηά ηα επξήκαηα είλαη πηζαλφλ φηη ηα άηνκα κε 

πςειή βαζκνινγία ζ΄ απηή ηε δηάζηαζε αγαπνχλ ηελ έξεπλα, είλαη έμππλα, αλνηρηφκπαια θαη 

κνξθσκέλα, θαη θαηά ζπλέπεηα θαίλεηαη λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε πξνο ηε κάζεζε λέσλ 

πιεξνθνξηψλ ελ γέλεη. Αλαθνξηθά κε ηε δηάζηαζε ηνπ Νεπξσηηζκνχ νη Barrick θαη Mount 

(1991) βξήθαλ φηη νη πεξηζζφηεξεο ζπζρεηίζεηο θπκαίλνληαλ ζε ρακειά επίπεδα. Απηφ κπνξεί 
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λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηνπ απνθιεηζκνχ, δειαδή ηα άηνκα πνπ έρνπλ πςειφ λεπξσηηζκφ 

είλαη απίζαλν λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη έηζη λα είλαη θπζηθφ λα κελ 

θαηάθεξαλ λα εληαρζνχλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Σέινο, βξέζεθε φηη ε δηάζηαζε ηεο 

Πξνζήλεηαο δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ζηελ εξγαζηαθή επίδνζε, 

αθφκα θαη ζε επαγγέικαηα πνπ πεξηέρνπλ πςειέο θνηλσληθέο απαηηήζεηο (π.ρ. πσιήζεηο, 

κάλαηδκελη).  

 ε κηα άιιε κεηα–αλαιπηηθή έξεπλα ησλ Tett, θαη ζπλ. (1991) πνπ δηελεξγήζεθε ηελ ίδηα 

ζρεδφλ ρξνληθή πεξίνδν, ζθνπφο ήηαλ λα εξεπλεζνχλ ηα αληηθξνπφκελα κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή 

επξήκαηα απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο πάλσ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ εξγαζηαθή επίδνζε. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ήηαλ έγθπξνη 

πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο εξγαζηαθήο επίδνζεο. Ζ κέζε ηηκή ζπζρέηηζεο γηα ηνπο 5 

κεγάινπο παξάγνληεο πξνζσπηθφηεηαο θπκαίλνληαη απφ 0,26 γηα ηελ Δμσζηξέθεηα θαη 0,33 γηα 

ηελ Πξνζήλεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δμσζηξέθεηα θαη ε Δπζπλεηδεζία έδεημαλ ρακεινχο 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο, ελψ ε πλαηζζεκαηηθή ηαζεξφηεηα, ε Γεθηηθφηεηα θαη ε Πξνζήλεηα 

είραλ πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο. Όκσο, ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο (εθηφο ηνπ 

λεπξσηηζκνχ) πεξηείραλ ην κεδέλ, ππνδεηθλχνληαο φηη ε ζρεηηδφκελε κέζε  εγθπξφηεηα ζε θάζε 

δηάζηαζε κπνξεί λα είλαη αλαμηφπηζηε. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, νη Tett θαη ζπλ.(1991) 

θαηέιεμαλ ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηνπο Barrick θαη Mount (1991). Απηέο νη 

δηαθνξέο ήηαλ ζπλέπεηα ηεο ρξήζεο ηεο επηβεβαησηηθήο κειέηεο  έλαληη κηαο πην αλάκεηθηεο 

ζηξαηεγηθήο. Ζ έξεπλα ησλ Tett θαη ζπλ. (1991) θαηέιεμε ζε πην κεηξηνπαζή απνηειέζκαηα 

ζχκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο γηα εγθπξφηεηα. 

 Ο Salgado (1997) ζηελ κεηα-αλαιπηηθή ηνπ έξεπλα έιεγμε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 5 

παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηηο επίδνζεο ζε ηξία εξγαζηαθά θξηηήξηα: ηηο βαζκνινγίεο 

απφ ηνλ πξντζηάκελν, ηηο βαζκνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ γηα 5 

εξγαζηαθέο νκάδεο, ρξεζηκνπνηψληαο 96 έγθπξεο έξεπλεο πνπ δηεμάρζεθαλ ζηελ επξσπατθή 

έλσζε. Σα απνηειέζκαηα, ππέδεημαλ φηη ε δηάζηαζε ηεο Δπζπλεηδεζίαο θαη ε πλαηζζεκαηηθή 

ηαζεξφηεηα ήηαλ έγθπξνη πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο επίδνζεο γηα φια ηα εξγαζηαθά 

θξηηήξηα θαη γηα φια ηα επαγγέικαηα (Rothman & Coetzer, 2003). Οη  ππνιεηπφκελνη 

παξάγνληεο ήηαλ έγθπξνη γηα κεξηθά κφλν θξηηήξηα θαη επαγγεικαηηθέο νκάδεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε Δμσζηξέθεηα είλαη πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα δχν επαγγεικαηηθέο νκάδεο, 

απηέο ησλ κάλαηδεξ θαη ηεο αζηπλνκίαο. Ζ Γεθηηθφηεηα θαη ε Πξνζήλεηα ήηαλ πξνβιεπηηθνί 
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παξάγνληεο γηα ηελ επάξθεηα εθπαίδεπζεο θαη γηα φια ηα θξηηήξηα εθπαίδεπζεο γεληθά. Όζνλ 

αθνξά ηε ζρέζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε ηα εξγαζηαθά θξηηήξηα, ηα απνηειέζκαηα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο ηνπ. Ζ Δπζπλεηδεζία θαη ε πλαηζζεκαηηθή ηαζεξφηεηα ήηαλ 

έγθπξνη πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θξηηεξίσλ. Ζ δηάζηαζε ηεο 

Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία είλαη πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο κφλν γηα ηα εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα. 

Σέινο, ε εμσζηξέθεηα δελ παξνπζίαζε εγθπξφηεηα γηα θαλέλα απφ ηα θξηηήξηα. πλνπηηθά, ε 

έξεπλα ηνπ Salgado (1997) ππνζηεξίδεη ηε ζπλάθεηα ηνπ κνληέινπ ησλ 5 παξαγφλησλ σο 

πξνβιεπηηθνχ παξάγνληα ηεο εξγαζηαθήο επίδνζεο. Αθφκα, επεθηείλεη ηελ πξνεγνχκελε 

εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, πξνζζέηνληαο κειέηεο απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο, 

πξάγκα πνπ δελ είρε γίλεη ζηηο πξνεγνχκελεο κεηα-αλαιπηηθέο αλαζθνπήζεηο, πξνζθέξνληαο 

επίζεο κηα πην κεηξηνπαζή νπηηθή γηα ηε εγθπξφηεηα ησλ 5 δηαζηάζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ζηελ πξφβιεςε ηεο εξγαζηαθήο επίδνζεο. Σν πην ζηαζεξφ ηεο ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ε δηάζηαζε 

ηεο Δπζπλεηδεζίαο θαη ηεο πλαηζζεκαηηθήο ηαζεξφηεηαο είλαη θαινί πξνβιεπηηθνί 

παξάγνληεο γηα φια ηα θξηηήξηα θαη φια ηα επαγγέικαηα πνπ εμεηάζηεθαλ. 

 

 1.7 Σψμοεράςμασα αοΰ σιφ μεσα-αναμψσιλέφ έρεψνεφ σθφ δελαεσίαφ σξψ ‘90. 

 χκθσλα κε ηνλ Salgado (1997), ε ζπζρέηηζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε 

ηελ εξγαζηαθή επίδνζε θαίλεηαη λα είλαη ζρεηηθά κηθξή, αλ εμαηξέζνπκε ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

Δπζπλεηδεζίαο θαη ηεο πλαηζζεκαηηθήο ηαζεξφηεηαο,. Απηά ηα απνηειέζκαηα, ζπκθσλνχλ 

θαη κε ηηο κειέηεο ησλ Barrick θαη Mount (1991), αιιά θαη ηελ κειέηε ησλ Hough θαη 

ζπλ.(1990). Δπηπξφζζεηα, ε δηάζηαζε ηεο Δπζπλεηδεζίαο είρε ηελ πςειφηεξε ζπζρέηηζε θαη 

απηφ ηεο επηηξέπεη λα γεληθεπηεί γηα φια ηα επαγγέικαηα θαη ηα εξγαζηαθά θξηηήξηα. Αθφκα, ην 

ζπκπέξαζκα απηφ ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο ησλ Barrick θαη Mount 

(1991), αιιά δελ ζπκθσλεί ζε θάπνην κέξνο κε ηελ έξεπλα ησλ Tett θαη ζπλ. (1991), πνπ 

παξνπζίαζε φηη ε Δπζπλεηδεζία είρε ρακειφηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ εξγαζηαθή επίδνζε ζε ζρέζε 

κε ηηο άιιεο δηαζηάζεηο. Δπίζεο, ε ζπζρέηηζε ηεο πλαηζζεκαηηθήο ηαζεξφηεηαο κε ηελ 

εξγαζηαθή επίδνζε πιεζηάδεη ην κέγεζνο ηεο ζπζρέηηζεο πνπ εκθαλίδεη  ε Δπζπλεηδεζία κε ηελ 

εξγαζηαθή επίδνζε. Σν παξαπάλσ, κπνξεί λα γεληθεπηεί γηα φια ηα επαγγέικαηα θαη γηα φια ηα 

θξηηήξηα επίδνζεο πνπ κειεηήζεθαλ. Δληνχηνηο, απηφ ην απνηέιεζκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα 

επξήκαηα ησλ Barrick θαη Mount (1991), νη νπνίνη δηθαηνιφγεζαλ ηα ιεγφκελα ηνπο, 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε ρακειή εγθπξφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο βαζίδεηαη ζηε 
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ηδέα ηεο απφθιηζεο, δειαδή φηη νη λεπξσηηθνί ππάιιεινη δελ θαηαθέξλνπλ λα εληαρζνχλ εχθνια 

ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ.  

 Αλαθνξηθά κε ηε δηάζηαζε ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία, δειαδή φηη είλαη κηα 

δηάζηαζε πνπ απνηειεί πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επάξθεηα εθπαίδεπζεο, επηβεβαηψλεηαη 

απφ φιεο ηηο κεηα-αλαιπηηθέο κειέηεο (Barrick & Mount, 1991. Hough et al., 1990 Salgado, 

1997). Όζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο Δμσζηξέθεηαο, βξέζεθε φηη παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κε δπν επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, φπνπ ε αιιειεπίδξαζε είλαη ζεκαληηθή, ηηο πσιήζεηο θαη ην 

κάλαηδκελη . Δδψ ν Salgado (1997) θαη νη Barrick θαη Mount (1991) έξρνληαη ζε ζπκθσλία γηα 

ηηο δπν επαγγεικαηηθέο νκάδεο, αιιά ζε δηαθσλία γηα ηε ρξήζε ηεο ζηε πξφβιεςε 

εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηε δηάζηαζε ηεο Πξνζήλεηαο 

βξέζεθε φηη κπνξεί λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξφβιεςε ηεο εθπαηδεπηηθήο επίδνζεο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε εθπαηδεπηηθή επίδνζε απαηηεί ζεκαληηθή πνζφηεηα θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ππνθαηεγνξίεο ηεο θιίκαθαο ηεο πξνζήλεηαο 

κπνξεί λα είλαη πξνβιεπηηθέο ηεο εξγαζηαθήο επηηπρίαο, Δπίζεο, ε Πξνζήλεηα εκθαλίδεηαη λα 

πξνβιέπεη ηελ επίδνζε ζε ηξείο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, ηνπο επαγγεικαηίεο, ηνπο κάλαηδεξ, ην 

εηδηθεπφκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ, αιιά κε ζρεηηθά κηθξή εγθπξφηεηα (Βarrick & Mount, 1991. 

Hough et al. 1990. Salgado, 1997). 

 Όζνλ αθνξά ην βαζκφ γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, νη έξεπλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

κπνξνχλ λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ. Σν κνληέιν ησλ 5 παξαγφλησλ θαίλεηαη λα απνηειεί κηα ρξήζηκε 

ηαμηλφκεζε γηα ηε ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα. Πξψηνλ, ε δηάζηαζε ηεο Δπζπλεηδεζίαο θαίλεηαη λα είλαη έγθπξνο πξνβιεπηηθφο 

παξάγνληαο γηα φια ηα θξηηήξηα θαη επαγγέικαηα ζε δχν απφ ηηο πην βηνκεραλνπνηεκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Έηζη, ζηηο βνξεηνακεξηθαληθέο θαη επξσπατθέο εηαηξίεο είλαη ρξήζηκν λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο κεηξήζεηο ε δηάζηαζε ηεο Δπζπλεηδεζίαο, γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ 

ζε επηρεηξήζεηο, Σν ίδην ζπκπέξαζκα, θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη ηεο Δμσζηξέθεηαο, φηαλ απηέο νη δηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα πξνβιέςνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή επίδνζε. 
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 1.8 Νεΰσερεφ μεμέσεφ ηια σθ ςχέςθ Μξνσέμξψ 5 οαραηΰνσυν λαι σθφ ερηαςιαλήφ 

εοίδξςθφ. 

 ε κηα πεξηεθηηθή αλαζθφπεζε κεηα-αλαιπηηθψλ κειεηψλ ηεο ζρέζεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη εξγαζηαθήο επίδνζεο παξαηεξήζεθε φηη κεηά απφ 16 ζρεηηθέο κεηα-αλαιχζεηο, ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ παξφκνηα (Barrick & Mount 2003). Οη ελ ιφγσ κειέηεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο κειέηεο ησλ Barrick θαη Mount (1991), κε 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην ζθνπφ θαη ζηε κεζνδνινγία. Ζ πξαγκαηνπνίεζε κεηα-αλαιπηηθψλ 

εξεπλψλ δελ ζηακάηεζε παξά ηε ζπκβνπιή ησλ Barrick θαη Mount (2003) φηη ε έξεπλα πάλσ 

ζηε ζρέζε απηή νινθιήξσζε ην ζθνπφ ηεο θαη φηη δελ ρξεηαδφηαλ παξαπάλσ κεηα-αλαιχζεηο 

πνπ λα εξεπλνχλ απηή ηε ζρέζε. Παξφια απηά, νη κεηα-αλαιχζεηο ζπλερίζηεθαλ, αιιά 

επηθεληξψζεθαλ ζε πην εηδηθά ζέκαηα θαη ζρέζεηο κεηαμχ εξγαζηαθψλ θξηηεξίσλ θαη ηνπ 

κνληέινπ ησλ 5 παξαγφλησλ (Rothstein & Goffin, 2006). 

 Γηα παξάδεηγκα, νη Clarke θαη Robertson (2005) δηεμήγαγαλ κηα κεηα-αλαιπηηθή κειέηε 

αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηνπ κνληέινπ ησλ 5 παξαγφλησλ θαη ηεο πηζαλφηεηαο εκπινθήο ζε 

αηχρεκα ηφζν ζε εξγαζηαθφ φζν θαη ζε κε-εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Γηαπίζησζαλ, φηη ε δηάζηαζε 

ηεο Δπζπλεηδεζίαο θαη ηεο Πξνζήλεηαο ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα εκπινθήο 

ζε αηχρεκα. Οη Judge, Heller, θαη Mount (2002) εμέηαζαλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ κνληέινπ ησλ 

5 δηαζηάζεσλ θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Παξφιν, πνπ βξήθαλ κηα κέζε ζπζρέηηζε γηα 4 

απφ ηηο 5 δηαζηάζεηο ζην ίδην κήθνο θχκαηνο κε ηηο πξνεγνχκελεο κεηα-αλαιχζεηο κε θξηηήξηα 

επίδνζεο, κφλν νη ζπζρεηίζεηο ηνπ Νεπξσηηζκνχ θαη ηεο Δμσζηξέθεηαο κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ 

γηα φιεο ηηο έξεπλεο. Οη Mol, Born, Willemsen θαη VanDerMolen (2005) δηεξεχλεζαλ  ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο επίδνζεο θαη ηνπ κνληέινπ ησλ 5 παξαγφλησλ ζε άηνκα πνπ 

εξγάδνληαλ εληφο ηεο ρψξαο ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο επίδνζε εθηφο απηήο 

(κεηαλάζηεπζε). πκπέξαλαλ φηη ζηηο δηαζηάζεηο ηεο Δμσζηξέθεηαο, ηεο πλαηζζεκαηηθήο 

ηαζεξφηεηαο θαη ηεο Δπζπλεηδεζίαο ζρεηίδνληαλ φιεο νη ηηκέο εγθπξφηεηαο αλεμαξηήησο ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Rothstein & Goffin, 2006). 

 Αθφκα, νη Judge, Bono, Ilies θαη Gerhardt (2002) ζηε δηθή ηνπο κεηα-αλάιπζε βξήθαλ 

φηη νη δηαζηάζεηο ηνπ Νεπξσηηζκνχ, ηεο Δμσζηξέθεηαο, ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη ηεο 

Δπζπλεηδεζίαο ζρεηίδνληαλ κε ηα θξηηήξηα εγεζίαο (παξνπζία αξρεγνχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

αξρεγνχ), κε ηελ δηάζηαζε ηεο Δμσζηξέθεηαο λα είλαη ν πην ζπλεπήο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο. 
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ε κηα άιιε κεηα-αλάιπζε νη Judge θαη Ilies (2002) εμέηαζαλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 5 

δηαζηάζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ θηλήηξσλ γηα επίδνζε, ηα νπνία πξνήιζαλ απφ ηξεηο 

ζεσξίεο (ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ, ηελ πξνζδνθία θαη ηα θίλεηξα γηα απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα). 

Σα απνηειέζκαηα ππέδεημαλ φηη ν Νεπξσηηζκφο, ε Δμσζηξέθεηα θαη ε Δπζπλεηδεζία 

ζρεηίδνληαλ κε ηα θίλεηξα γηα επίδνζε. Μηα άιιε έξεπλα πνπ ππνζηεξίδεη ζζελαξά ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ Tett θαη ζπλ. (1991), νη Hogan θαη Holland (2003), νη νπνίνη ζπζρέηηζαλ 

ηνπο πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επίδνζεο. Σα απνηειέζκαηα 

απέδεημαλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ εξγαζηαθή 

επίδνζε φηαλ δίλνληαλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα παξφηη φηαλ ππήξραλ γεληθά θξηηήξηα.  

 Μεξηθέο απφ απηέο ηηο κειέηεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο 

κειεηνχζαλ κνλαδηθά εξγαζηαθά θξηηήξηα, φπσο είλαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ε πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο, ε επίδνζε εθηφο ρψξαο (αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο κεηαλάζηεπζεο)  θαη ε εγεζία. ηε 

ζπλέρεηα, νη Burke θαη Witt (2004) βξήθαλ φηη νη πςειέο βαζκνινγίεο ηεο Δπζπλεηδεζίαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ρακειέο βαζκνινγίεο ζηε δηάζηαζε ηεο Πξνζήλεηαο ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

δηαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ρξφληα 

πξνβιεκαηηθή θαη ελνριεηηθή ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Έπεηηα, νη Cable θαη Judge (2003) 

εξεχλεζαλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ κνληέινπ ησλ 5 παξαγφλησλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο. Αλέθεξαλ φηη ε Δμσζηξέθεηα ζρεηίδνληαλ κε ηε ρξήζε ηερληθψλ 

απαίηεζεο εξγαζηαθήο εχλνηαο, ε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία ζρεηίδνληαλ κε ηελ ρακειή ρξήζε 

ζπκκαρηψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ε πλαηζζεκαηηθή ηαζεξφηεηα κε ηε ρξήζε ηερληθψλ 

πεηζνχο θαη ηε ρακειή ρξήζε ηερληθψλ απαίηεζεο εξγαζηαθήο εχλνηαο, ε Πξνζήλεηα κε ηε 

ρακειή ρξήζε θαηαπηεζηηθψλ ηερληθψλ θαη ε Δπζπλεηδεζία ζρεηίζζεθε κε ηε ρξήζε ινγηθψλ 

απαηηήζεσλ.  

 Ο Williams (2004) εμέηαζε ηε ζρέζε κεηαμχ Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη ηελ 

αηνκηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζε νξγαληζκνχο θαη βξήθε φηη απηή ε δηάζηαζε είρε ζεκαληηθή ζρέζε 

κε ηε δεκηνπξγηθή εξγαζηαθή επίδνζε. Αθφκα, νη Ployhart, Lim θαη Chan (2001) έθαλαλ 

δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηππηθήο θαη κέγηζηεο επίδνζεο βαζηδφκελνη ζε βαζκνινγίεο απφ πνιιέο 

πεγέο θαη απνθάζηζαλ φηη ε Δμσζηξέθεηα ζρεηηδφηαλ θαη κε ηνπο δπν ηχπνπο επίδνζεο, αιιά ε 

Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία ήηαλ ν θαιχηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο κέγηζηεο απφδνζεο, 

ελψ ν Νεπξσηηζκφο ν θαιχηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηππηθήο επίδνζεο. Δπηπξφζζεηα, νη 

Boudreau, Boswell, Judge θαη Bretz (2001) βξήθαλ φηη ε Πξνζήλεηα, ν Νεπξσηηζκφο θαη ε 
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Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ  εχξεζε εξγαζίαο 

αλεμαξηήησο θαηαζηαζηαθψλ παξαγφλησλ.  

 Οη Judge, Higgins, Thoresen θαη Barrick (1999) εμέηαζαλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ 5 παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο επηηπρίαο ζηε θαξηέξα. ε απηή ηε 

κειέηε, ε Δπζπλεηδεζία ζρεηίζζεθε ζεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή επηηπρία, ε νπνία αθνξά ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε αιιά θαη κε ηελ εμσηεξηθή επηηπρία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην εηζφδεκα 

θαη ην επαγγεικαηηθφ θχξνο, ελψ ν Νεπξσηηζκφο ζπζρεηίζζεθε αξλεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή 

επηηπρία ζηε θαξηέξα. Σέινο, ν Bartman (1995) αλέθεξε κηα κειέηε ζηελ νπνία ε 

πλαηζζεκαηηθή ηαζεξφηεηα θαη ε Δμσζηξέθεηα ζρεηηδφηαλ κε ηελ επηηπρία ζηε ζηξαηησηηθή 

ελαέξηα εθπαίδεπζε. Δπίζεο, νη Lievens, Hariris, VanKeer θαη Bisqueret (2003) δηαπίζησζαλ ζε 

έλα δείγκα εθπαηξηζκέλσλ επξσπαίσλ κάλαηδεξ, φηη ε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία ήηαλ 

ζεκαληηθά ζρεηηδφκελε κε ηελ εθπαηδεπηηθή επίδνζε ζε δηαπνιηηηζκηθφ επίπεδν. 

 Καηά ζπλέπεηα, είλαη θαλεξφ φηη ηφζν απφ φιεο ηηο κεηα-αλαιπηηθέο πξνζπάζεηεο φζν θαη 

απφ ηηο κεκνλσκέλεο εξεπλεηηθέο κειέηεο, ην κνληέιν ησλ 5 παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

παξέρεη έλα νξγαλσκέλν ζθειεηφ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ελφο απμαλφκελνπ φγθνπ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη ηελ εξγαζηαθή 

επίδνζε. Με ην λα ζπλερίδνληαη νη κειέηεο κε εηδηθά θαη γεληθά θξηηήξηα επίδνζεο, παξέρεηαη 

έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο πνιχηηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο επηινγήο 

πξνζσπηθνχ θαη γεληθφηεξα γηα ηνλ θιάδν δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

 

 1.9 Η διάςσαςθ σξψ Νεψρυσιςμξύ λαι ξι εζαρμξηέφ σθφ ςσξ ερηαςιαλΰ οεριβάμμξν 

 Ο φξνο «Νεπξσηηζκφο» ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα αλάκεζα ζηνπο ςπρνιφγνπο πνπ 

κειεηνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα. Ο Νεπξσηηζκφο είλαη κηα επξεία δηάζηαζε ηεο θπζηνινγηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο, πνπ ππνδεηθλχεη ηε γεληθή ηάζε λα βηψλεη έλα άηνκν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

φπσο θφβν, ρακειή απηνεθηίκεζε, θνηλσληθφ άγρνο, αλαζηνιή ησλ παξνξκήζεσλ, ιχπε, 

ακεραλία, ζπκφ, ελνρέο θαη αεδία. Όια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ζπλππάξρνπλ ζε κηα κεγάιε 

δηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θαθή ξχζκηζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα (Cattell, Eber & 

Tatsuoka, 1970. Norman, 1963). Σα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ πςειή βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε 

απηή ελδερνκέλσο έρνπλ παξάινγεο ηδέεο, είλαη ιηγφηεξν ηθαλά λα ειέγρνπλ ηηο παξνξκήζεηο 

ηνπο θαη αληηκεησπίδνπλ κε αδπλακία ηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Δλψ, κηα ρακειή 

βαζκνινγία Νεπξσηηζκνχ είλαη ελδεηθηηθή ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Απηνί νη άλζξσπνη 
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ζπλήζσο είλαη ήξεκνη, ζπγθαηαβαηηθνί, ραιαξνί θαη ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ αγρνγφλεο 

θαηαζηάζεηο ρσξίο λα αλαζηαηψλνληαη (Hough et al., 1990) 

 Ηζηνξηθά, ν φξνο ηνπ Νεπξσηηζκνχ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηε γεληθή θαηεγνξία 

ςπρηαηξηθψλ δηαγλψζεσλ, πνπ έρνπλ νλνκαζζεί «λεπξψζεηο», θαη ππάξρεη ιφγνο λα ζθεθηεί 

θαλείο φηη έλα άηνκν πνπ ππνθέξεη απφ δηαηαξαρέο άγρνπο, κηθξέο θαηαζιίςεηο θαη θάπνηαο 

άιιεο κνξθήο ςπρνπαζνινγία ζα ιάκβαλε πςειή βαζκνινγία ζηηο κεηξήζεηο ηνπ λεπξσηηζκνχ. 

Παξφια απηά, ζα ήηαλ ιάζνο λα εμηζψζνπκε ην Νεπξσηηζκφ κε ηελ ςπρνπαζνινγία, εθφζνλ 

πνιιέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο πεξηιακβάλνπλ γλσζηηθά ειιείκκαηα, δπζθνιία ζηε ζχλαςε 

θνηλσληθψλ δεζκψλ θαη απνπξνζαλαηνιηζκφ απφ ηε πξαγκαηηθφηεηα, δειαδή ζηνηρεία πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ Νεπξσηηζκνχ (Costa & McCrae, 1987). Αληί απηνχ, ν Νεπξσηηζκφο 

είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο θπζηνινγηθήο πξνζσπηθφηεηαο (καδί κε ηελ 

Δμσζηξέθεηα, ηε Γεθηηθφηεηα ζηελ εκπεηξία, ηελ Πξνζήλεηα θαη ηελ Δπζπλεηδεζία) θαη έρεη 

επαλεηιεκκέλα ηαπηνπνηεζεί ζε πεξηεθηηθέο αλαιχζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. Digman & Inouye, 1986. Goldberg, 1981. McCrae, Costa & Busch, 1986. 

Norman, 1963). 

 ην εξσηεκαηνιφγην ΝΔΟ-ΡΗ, ν Νεπξσηηζκφο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή σο ην ζχλνιν έμη 

φςεσλ πνπ κεηξνχλ πην εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα, νη φςεηο ηνπ Νεπξσηηζκνχ είλαη 

ην άγρνο, ε έθξπζκε ερζξηθφηεηα, ε θαηάζιηςε, ε αηνικία, ε παξνξκεηηθφηεηα θαη ε 

επαηζζεζία (Costa & McCrae, 1987). Παξαδφμσο, ε έξεπλα ησλ McCrae θαη ζπλ.(1986) 

απέδεημε γηα ηελ δηάζηαζε ηνπ Νεπξσηηζκνχ φηη νη αηνκηθέο δηαθνξέο είλαη ιηγνζηέο ηδηαίηεξα 

ζηελ ελήιηθε δσή. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ν Νεπξσηηζκφο πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηα 

επεηζφδηα θαηάζιηςεο θαη ηηο πεξηφδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηξεο. Ο Νεπξσηηζκφο αλαθέξεηαη 

ζε κηα ρξφληα θαηάζηαζε αζηάζεηαο θαη αδπλακίαο ζην άγρνο, ε νπνία είλαη ζρεηηθά αλεμάξηεηε 

απφ ππνθεηκεληθέο θαηαζηάζεηο. 

 Αλαθνξηθά, κε ην ξφιν ηνπ Νεπξσηηζκνχ ζηελ πξφβιεςε ηεο εξγαζηαθήο επίδνζεο, ν 

θάζε εξεπλεηήο απηήο ηεο ζρέζεο κέρξη θαη ζήκεξα δηαπηζηψλεη ηελ πξφβιεςε φηη ν 

Νεπξσηηζκφο παίδεη βαξπζήκαλην ξφιν ζηελ επηηπρία ζε θάζε εξγαζηαθφ θξηηήξην 

νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο (Barrick & Mount, 1991. Salgado, 1997). Ζ δηαπίζησζε απηή είλαη 

απνιχησο ινγηθή, θαζψο δελ λνείηαη εξγαδφκελνο, πνπ αζθεί είηε ρεηξσλαθηηθή είηε πλεπκαηηθή 

εξγαζία, λα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κηα απνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηζεηηθφηεηαο, ηεο αλεζπρίαο, ηεο λεπξηθφηεηαο  θαη λα πξνβεί ζε επαγγεικαηηθέο επηινγέο κε 
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ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηνπ παξνξκεηηζκνχ. Αθφκα, ε επηηπρία ππφ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνβιέπεηαη πνιχ δχζθνιε. Αλ θαη απηέο νη 

ινγηθέο δηεξγαζίεο θαη πξνβιέςεηο, βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηή ηεο δηάζηαζεο θαίλνληαλ 

ινγηθφ λα επαιεζεπηνχλ απφ φιεο ηηο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο. Σα ζηνηρεία κέρξη ηε δεθαεηία 

ηνπ „90 θάλεθαλ ακθίζεκα. 

 Οη Barrick θαη Mount (1991) ζηε κεηα-αλαιπηηθή κειέηε πνπ παξνπζίαζε ζπγθξαηεκέλα 

αηζηφδνμεο ζρέζεηο γηα ην ξφιν ησλ 5 δηαζηάζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ εξγαζηαθή επίδνζε, 

ε δηάζηαζε ηνπ Νεπξσηηζκνχ δελ γηλφηαλ λα γεληθεπηεί γηα φια ηα θξηηήξηα θαη φια ηα 

επαγγέικαηα, φπσο ε δηάζηαζε ηεο Δπζπλεηδεζίαο. Ζ δηθαηνιφγεζε απηνχ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο 

απνδφζεθε ζην γεγνλφο φηη απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο ππαιιήισλ, νη νπνίνη ζπλζέηνπλ ην 

απνθιεηζηηθφ δείγκα ησλ εξεπλψλ, ήηαλ ινγηθφ λα κε ζπκκεηάζρνπλ νη ήδε «απνθιεηζκέλνη» 

ππάιιεινη κε έληνλα γλσξίζκαηα Νεπξσηηζκνχ. ε άιιεο φκσο,  κεηα-αλαιπηηθέο εξγαζίεο ε 

γεληθεπκέλε επίδξαζε ηνπ Νεπξσηηζκνχ ππνζηεξίρηεθε επηηπρψο απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ 

εξεπλψλ , φπσο ζηε κεηα-αλαιπηηθή κειέηε ησλ Hough θαη ζπλ.(1990) θαη Salgado (1997). 

Πέξα φκσο απφ ηε γελίθεπζε ηνπ Νεπξσηηζκνχ γηα φια ηα εξγαζηαθά θξηηήξηα θαη 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο, ππάξρνπλ θαη πνιιέο κεκνλσκέλεο έξεπλεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο πην 

εηδηθέο επηδξάζεηο απηήο ηεο δηάζηαζεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο εξγαζηαθνχο ηνκείο θαη θξηηήξηα.  

  Γηα παξάδεηγκα, oη Hormann θαη Maschke (1996) βξήθαλ ζε έξεπλά ηνπο ζηελ 

Ακεξηθάληθε αεξνπνξία φηη πέξα απφ ηελ απφδνζε ελφο πηιφηνπ, πνπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο 

εκπεηξία ηνπ ζηηο πηήζεηο, ηεο ειηθία ηνπ θαη ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ζηα ηεζη ζε εμνκνησηή 

πηήζεσο, κεγάιν αληίθηππν είραλ νη κεηαβιεηέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, απηέο πνπ 

αλαθέξνληαλ ζην Νεπξσηηζκφ πξνέβιεπαλ κεγάιν κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο ζηελ επίδνζή ηνπο. 

Οη πηιφηνη κε ρακειφηεξεο επηδφζεηο ήηαλ πεξηζζφηεξν Νεπξσηηθνί απφ ηνπο πηιφηνπο κε 

πςειφηεξεο επηδφζεηο. Αθφκα, ε έξεπλα ησλ Dunn, Mount, Barrick θαη Ones (1995) έδεημε φηη ε 

πλαηζζεκαηηθή ηαζεξφηεηα, ν αληίζεηνο πφινο ηνπ Νεπξσηηζκνχ, είλαη ε δεχηεξε πην 

ζεκαληηθή δηάζηαζε πνπ επηδξά ζηελ αληη-παξαγσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ. Έπεηηα, νη Higgins, 

Thoresen θαη Barrick (1999) βξήθαλ φηη ε δηάζηαζε ηνπ Νεπξσηηζκνχ είλαη αλακθίβνια 

ζρεηηδφκελνο κε ηελ εξγαζηαθή επίδνζε, θαζψο ζπκπέξαλαλ φηη ν Νεπξσηηζκφο πξνέβιεπε 

αξλεηηθά ηελ εμσηεξηθή εξγαζηαθή επηηπρία (εηζφδεκα θαη εξγαζηαθφ θχξνο). Αξγφηεξα, νη 

Rothman θαη Coetzer (2003) δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε ππαιιήινπο θαξκαθεπηηθήο εηαηξίαο θαη 

βξήθαλ φηη νη ππάιιεινη πνπ ηείλνπλ πξνο ην Νεπξσηηζκφ έρνπλ ρακειφηεξε επίδνζε θαη είλαη 
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ιηγφηεξν δεκηνπξγηθνί απφ απηνχο πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηαζεξνί. Δηδηθφηεξα, βξήθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επίδνζε, ζην κάλαηδκελη θαη ζην 

Νεπξσηηζκφ. Δπίζεο, παξαηήξεζαλ φηη ε Δμσζηξέθεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειέο βαζκνινγίεο 

Νεπξσηηζκνχ ζρεηίδνληαλ κε ηελ πςειή επίδνζε ζην κάλαηδκελη, θαζψο νη εμσζηξεθείο 

άλζξσπνη βηψλνπλ ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο επηδξάζεηο. Οη κάλαηδεξ πνπ είραλ πςειή 

βαζκνινγία ζην Νεπξσηηζκφ ήηαλ πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζηηο παξάινγεο ηδέεο, ήηαλ ιηγφηεξν 

ηθαλνί λα ειέγμνπλ ηηο παξνξκήζεηο ηνπο θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην ζηξεο. Σέινο, Οη Judge θαη 

Erez (2007) κειέηεζαλ ην ζπλδπαζκφ δχν απφ ηηο 5 κεγάιεο νκάδεο ραξαθηεξηζηηθψλ, δειαδή 

ηεο πλαηζζεκαηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη ηε Δμσζηξέθεηαο, ζην λα πξνβιέπνπλ ηελ εξγαζηαθή 

επίδνζε. Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπηθά θέληξα άζιεζεο θαη πγείαο, 

ζπκπέξαλαλ φηη ε δηαζηαχξσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πλαηζζεκαηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη 

ηεο Δμσζηξέθεηαο, αληαλαθινχζαλ κηα ραξνχκελε θαη θεθάηε εξγαζηαθή πξνζσπηθφηεηα. 

 

 

 1.10 Σλξοΰφ σθφ Έρεψναφ 

 θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ πνπ λα θαζηζηά 

κεηξήζηκε ηε δηάζηαζε ηεο κεγάιεο θαηεγνξίαο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνλ Νεπξσηηζκφ ή 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα. Σν ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν έρεη ζθνπφ λα αμηνινγεί ηε δηάζηαζε 

ηνπ Νεπξσηηζκνχ  κε αμηφπηζην θαη έγθπξν ηξφπν, πξνζαξκνζκέλν ζε φιεο ηηο αλάγθεο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε απνηειεζκαηηθή ηνπ ρξήζε 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα ζε κηα πνηθηιία επαγγεικάησλ θαη εξγαζηαθψλ πιαηζίσλ. To ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέηξεζεο ηνπ 

Νεπξσηηζκνχ γηα ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, είλαη ην κνληέιν ησλ πέληε κεγάισλ παξαγφλησλ (Costa 

& McCrae, 1992) θαη εηδηθφηεξα ηεο θιίκαθαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν επηιέρζεθε σο βάζε ηεο εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο, δηφηη ηπγράλεη λα 

απνηειεί ην πην αμηφπηζην θαη πεξηεθηηθφ κνληέιν ησλ πέληε παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

κε παγθφζκηα θαη δηαπνιηηηζκηθή ηζρχ (Barrick & Mount, 2003). 

 Ζ θιίκαθα ηνπ Νεπξσηηζκνχ ή ηνπ αληίζεηνπ πφινπ ηεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, αλ θαη ζε πηινηηθή κνξθή, έρεη θαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη πεξηεθηηθή 

φισλ ησλ ππν-θαηεγνξηψλ θαη φςεσλ ηεο έλλνηαο ηνπ Νεπξσηηζκνχ. Σα ζηνηρεία πνπ ηελ 

απνηεινχλ ρξεζηκνπνηνχλ απιφ θαη φρη επηηεδεπκέλν ιεμηιφγην, γηα είλαη θαηαλνεηά απφ 
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αλζξψπνπο πνπ θαηέρνπλ ην βαζηθφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Αθφκα, αμηνινγείηαη  ε πνηφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θιίκαθα ηνπ εξγαζηαθνχ Νεπξσηηζκνχ, δειαδή, αλ ελ ηέιεη 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ έλλνηα πνπ κεηξάκε, κέζσ δηάθνξσλ ςπρνκεηξηθψλ ηερληθψλ θαη 

ειέγρεηαη αλ ην εξγαιείν πνπ θαηαζθεπάζακε κεηξάεη κε αθξηβή θαη έγθπξν ηξφπν, ηελ 

ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε γηα λα κεηξάεη. 

 Όπσο αλαθέξζεθε, ε θιίκαθα απηή θαηαζθεπάζηεθε κε ζθνπφ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, αλάινγα κε ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ επηπέδνπ ησλ λεπξσηηθψλ ή ζπλαηζζεκαηηθά ζηαζεξψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα 

απνθαιπθζνχλ. Καηά ζπλέπεηα, ην εξγαιείν απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εληνπηζκφ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, 

ελψ ηαπηφρξνλα ζα εληνπίδνληαη νη εξγαδφκελνη πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηα  πςειά επίπεδα 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπο. Ζ ηαπηνπνίεζε  απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δχλαηαη λα 

ζπκβάιιεη θαη λα απινπνηήζεη ηε δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαζψο 

θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ πξναγσγή ελφο ζπλαηζζεκαηηθά 

ζηαζεξνχ ππαιιήινπ. (De Hoogh & Den Hartog, 2009)  Αθφκα, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ πνπ ζα εθπαηδεχνπλ ππαιιήινπο θαη εξγνδφηεο ψζηε λα 

πξνιακβάλνπλ ηελ εκθάληζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

θαη ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εξγαζηνζεξαπείαο, 

γηα ηελ βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε παξάγνληα 

δηαηαξάζζεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 

2. Μεμέσθ 1 

 ηφρνο ηεο 1
εο

 απηήο κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ θιίκαθα ηνπ λεπξσηηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. ηε 

ζπλέρεηα, κέζσ ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαζψο θαη ε επηινγή ησλ θαιχηεξσλ απφ απηά, ηα νπνία θαη ζα ζπλζέζνπλ 

θαη ηελ ηειηθή εθδνρή ηεο θιίκαθαο. Σέινο, ζα εθηηκεζεί ε αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε θαζψο θαη ε αμηνπηζηία ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ αλάιπζή καο. 
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2.1.  Μέτξδξφ 

 2.1.1. Συμμερέχνμρες 

            Σν δείγκα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο απνηεινχηαλ απφ 230 άηνκα, απφ ηα νπνία  117 

(50,9%) ήηαλ γπλαίθεο θαη 113 (49,1%) ήηαλ άληξεο. Σν εχξνο ηεο ειηθίαο ηνπο θπκαίλνληαλ 

απφ 20 έσο 68 έηε, κε κέζν φξν ειηθίαο 37,16 έηε θαη ηππηθή απφθιηζε 10,40. Oη ζπκκεηέρνληεο 

πξνέξρνληαλ απφ φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο θαη αζθνχζαλ έλα κεγάιν 

εχξνο επαγγεικάησλ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Ζ δεηγκαηνιεςία ήηαλ 

ζπκπησκαηηθή. 

 

 2.1.2  Δημινυογία πρνιχείωμ για ρημ κλίμακα ρνυ Νευοωριπμνύ πρνμ εογαπιακό χώον. 

 Ζ δεκηνπξγία ησλ ζηνηρείσλ ηεο θιίκαθαο ηνπ εξγαζηαθνχ Νεπξσηηζκνχ βαζίζηεθε 

ζηνλ πίλαθα Mini-Markers Big Five Sheet πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Saucier (1994). O 

Saucier βαζίζηεθε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Goldberg (1992) γηα ηε δφκεζε ελφο απινχ θαη 

πεξηεθηηθνχ δνκηθνχ κνληέινπ κέηξεζεο ησλ πέληε παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ην νπνίν 

έπξεπε λα ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο φξνπο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Έηζη, ν Goldberg (1992) αλέπηπμε έλα ηζρπξφ ζχλνιν 100 

κνλνπνιηθψλ επηζέησλ- δεηθηψλ γηα ηε δφκεζε ηνπ κνληέινπ ησλ πέληε παξαγφλησλ, θάζε έλαο 

απφ ηνπο 5 παξάγνληεο αλαπξνζαξκφδεηαη κέζα απφ κηα θιίκαθα 20 ζηνηρείσλ. Σν 1994 ν 

Saucier, ππέζεζε φηη έλα πην ζχληνκν ζχλνιν δεηθηψλ ζα κπνξνχζε λα έρεη πεξηζζφηεξα 

πιενλεθηήκαηα θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο αμηνιφγεζεηο. Με ζπλέπεηα, λα νδεγεζεί 

ζηε δεκηνπξγία ελφο πίλαθα 40 επηζέησλ-δεηθηψλ. Απηφο  πίλαθαο  «Mini- Markers» παξνπζίαδε 

αζπλήζηζηα εληππσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά γηα έλα ζπληεηκεκέλν θαηάινγν, απνηεινχκελν απφ 5 

δηαζηάζεηο ησλ 8 ζηνηρείσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ζε αληίζεζε κε άιιεο πξσηφηππεο θιίκαθεο 

κηθξφηεξε ρξήζε δπζλφεησλ ζηνηρείσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 

ρξεζηκνπνηήζακε ηε ιίζηα ησλ επηζέησλ πνπ αλαθέξνληαλ κφλν ζηε δηάζηαζε ηνπ 

Νεπξσηηζκνχ (Πίλαθαο 1). 

 ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε έλα απφ απηά ηα ζηνηρεία βξέζεθαλ ηξία ζπλψλπκα θαη 

ηξία αληψλπκα επίζεηα. Αθνινπζήζακε απηή ηελ ηερληθή, γηα λα εκπινπηίζνπκε ηε ιίζηα ησλ 

επηζέησλ ηνπ Saucier, κε ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ ειιεληθή θνπιηνχξα. Έηζη, πξνέθπςαλ 48 

επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί (Πίλαθαο 2). Με βάζε ινηπφλ ηα 48 απηά επίζεηα δεκηνπξγήζεθαλ 81 
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ζηνηρεία, απφ ηα νπνία θαηαιήμακε ζε 30 πνπ ζεσξήζεθαλ φηη αληηπξνζψπεπαλ θαιχηεξα ηηο 

πεξηθιεηφκελεο εθθάλζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ Νεπξσηηζκνχ. Σα ζηνηρεία απηά απνηέιεζαλ ηελ 

πηινηηθή έθδνζε ηεο θιίκαθαο. Γηα ηελ βαζκνιφγεζε ηεο θιίκαθαο ηνπ εξγαζηαθνχ 

Νεπξσηηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηαβαζκηζηηθή θιίκαθα 5 ζεκείσλ, κε επηινγέο πνπ 

θπκαίλνληαλ απφ ην (1) θαζφινπ αληηπξνζσπεπηηθφ, (2) ειάρηζηα αληηπξνζσπεπηηθφ, (3) κέηξηα 

αληηπξνζσπεπηηθφ, (4) αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθφ, θαη (5) πνιχ αληηπξνζσπεπηηθφ. 

 

Πίλαθαο 1 

Καηάινγνο “Mini-Markers”. Με Σεκεησκέλνπο ηνπο Όξνπο πνπ Φξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

Καηαζθεπή ηεο Κιίκαθαο ηνπ Νεπξσηηζκνύ ζηνλ Εξγαζηαθό Φώξν 

Πξσηόηππα Επίζεηα  Ειιεληθή Μεηάθξαζε 

Envious Φζνλεξόο 

Fretful Γθξηληάξεο 

Jealous Ζειηάξεο 

Moody Καθόθεθνο 

Relaxed Φαιαξόο 

Temperamental Επέμαπηνο 

Touchy Εύζηθηνο 

Unenvious Αθζόλεηνο 

 

 

Πίλαθαο 2 

Οη Σπλώλπκεο θαη Αληώλπκεο Έλλνηεο γηα θάζε έλα από ηα 8 ζηνηρεία ηνπ Νεπξσηηζκνύ 
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 2.1.3 Διαδικαπία 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

πξψηα ελεκεξψλνληαλ γηα ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν ηνπ ηεζη θαη θαιχπηνληαλ νπνηαδήπνηε 

απνξία ηνπο γχξσ απφ δηάθνξεο άιιεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα θαη ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ην ζθνπφ ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, δίλνληαλ θαη έλα παξάδεηγκα  ζπκπιεξσκέλνπ ζηνηρείνπ σο πξφηππν νξζήο 

ζπκπιήξσζεο. Δπίζεο, πιεξνθνξνχληαλ φηη νη απαληήζεηο πνπ ζα έδηλαλ θαη νη πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαηέζεηαλ (ειηθία, θχιν) ζα δηαζθαιίδνληαλ απφ θαλφλεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο θαη φηη απηέο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαζαξά γηα 

ςπρνκεηξηθνχο ζθνπνχο. Αθφκα, ελεκεξψζεθαλ φηη ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα απαληήζνπλ ζε 

φια ηα ζηνηρεία κε εηιηθξίλεηα θαη απζνξκεηηζκφ θαη φρη ζχκθσλα κε ζηεξενηππηθέο θνηλσληθέο 

επηηαγέο, κε ζθνπφ λα πξνζπαζήζνπλ λα παξνπζηάζνπλ κηα ηδαληθή εηθφλα εξγαδνκέλνπ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ρνξεγήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δηα δψζεο θαη δφζεθε ζε 

απηνχο κία βδνκάδα γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο. Αθφκα, έλα κηθξφο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ 

ρνξεγήζεθε κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο “Google Forms”. ε απηή ηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα, αθνχ ην εξσηεκαηνιφγην αλαδεκηνπξγήζεθε, κνηξάζηεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

2.2.Ανάμψςθ 
 

Ζ δηεμαγσγή ηεο 1
εο

 κειέηεο έρεη σο ζηφρν ζηε δεκηνπξγία αληηπξνζσπεπηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ θιίκαθα ηνπ Νεπξσηηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Μεηά ηε δηαδηθαζία 

ζπκπιήξσζεο θαη ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ μεθίλεζε Αλάιπζε παξαγφλησλ ησλ 

δεδνκέλσλ καο ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS IBM. 21. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο 

είλαη λα ζπλνςίζεη φιεο ηηο πηζαλέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ κεηαβιεηψλ κηαο έξεπλαο κε 

πεξηεθηηθφ θαη αθξηβή ηξφπν. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη βάζεη ελφο θνηλνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ή 

ζπλάθεηαο πνπ δηέπεη ηηο κεηαβιεηέο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε έλα 

κηθξφηεξν αξηζκφ ελλνηψλ. Οη ζρεηηδφκελεο κεηαμχ ηνπο κεηαβιεηέο νκαδνπνηνχληαη ζε έλα 

κηθξφηεξν αξηζκφ ελλνηνινγηθψλ ζπγγελψλ νκάδσλ. Οη λέεο απηέο νκάδεο κεηαβιεηψλ 

νλνκάδνληαη ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο (latent variables) ή πην απιά παξάγνληεο (factors). 

Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζακε ηε Γηεξεπλεηηθή Αλάιπζε Παξαγφλησλ (Exploratory Factor Analysis 
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- EFA) γηα λα αμηνινγήζνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο πηινηηθήο έθδνζεο ηεο θιίκαθαο, 

αιιά θαη γηα λα κειεηήζνπκε ηελ παξαγνληηθή δνκή (factor structure) ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζήο 

καο, δειαδή, λα αλαθαιχςνπκε ηνλ αξηζκφ ιηγφηεξσλ ελλνηνινγηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζα 

είλαη ζε ζέζε λα εμεγνχλ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο (Σζανχζεο, 

αδεκνζίεπηε κειέηε, 2014).  

 Σν ινγηζκηθφ SPSS δηαζέηεη δχν δείθηεο πνπ κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ λα 

αμηνινγήζνπκε ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ δεδνκέλσλ καο, πξνηνχ κειεηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε. Ο πξψηνο δείθηεο νλνκάδεηαη Kaiser-Meyer-Οlkin (KMO) 

θαη αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο. Όζν πην πςειή είλαη ε ηηκή ηνπ ΚΜΟ ηφζν θαιχηεξν 

γηα ηελ αλάιπζή καο, θαζψο απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ δεπγψλ 

κεηαβιεηψλ(πηζαλψλ παξαγφλησλ) κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ άιιεο ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο. 

Ζ ηδαληθφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ είλαη πάλσ απφ >0,70, εάλ φκσο ν δείθηεο είλαη θάησ απφ 

<0,50, ηφηε δελ πξνρσξάκε ζε αλάιπζε παξαγφλησλ (Σζανχζεο, αδεκνζίεπηε κειέηε, 2014). Ο 

δεχηεξνο δείθηεο πνπ δηαζέηεη ην SPSS γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ν 

δείθηεο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (Bartllett‟s Test of Sphericity). Ο δείθηεο απηφο αμηνινγεί 

θαηά πφζν νη κεηαβιεηέο ηεο αλάιπζήο καο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη 

ειέγρεη ηε κεδεληθή ππφζεζε φηη φιεο νη ζπζρεηίζεηο, κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο αλάιπζεο 

είλαη κεδέλ γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p<0,05, ψζηε λα κπνξνχκε λα 

απνξξίςνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε.  

  Ζ κέζνδνο εμαγσγήο πνπ επηιέμακε γηα ηελ εμαγσγή ησλ παξαγφλησλ καο είλαη ε 

“Principal Axis Factoring”, δηφηη δελ γλσξίδνπκε αλ ηα δεδνκέλα καο αθνινπζνχλ θαλνληθή 

θαηαλνκή (Fabrigar, Wegener, MacCallum & Strahan, 1999) θαη επηπξφζζεηα κε ηε αλάιπζε 

παξαγφλησλ ζέινπκε λα εληνπίζνπκε παξάγνληεο κε ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη φρη απιέο 

ζπληζηψζεο (Σζανχζεο, αδεκνζίεπηε κειέηε, 2014). ηε θάζε ηεο εμαγσγήο ησλ παξαγφλησλ 

ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ έρεη πξαγκαηηθά λφεκα θαη λα 

αγλνεζνχλ νη ππφινηπνη, πνπ είλαη είηε άζρεηνη κε ην θαηλφκελν πνπ κειεηάκε είηε απνηεινχλ 

ζθάικαηα κέηξεζεο. Γηα απηφ πξέπεη λα ζέζνπκε θάπνηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα 

απνθαζίζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα θξαηήζνπκε. Σα θξηηήξηα απηά βαζίζηεθαλ 

ζηε έλλνηα ηεο ηδηνηηκήο (eigenvalues), πνπ απνηειεί έλα δείθηε πνπ νξίδεη ην κέγεζνο ηεο 

δηαθχκαλζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ζε θάζε παξάγνληα. Όζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηεο ηδηνηηκήο ζε θάζε παξάγνληα ηφζν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 
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ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ζα εξκελεχεη ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο . ε απηή ηε κειέηε ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην θξηηήξην Guttman- Kaiser (Guttman, 1954. Kaiser, 1961), κε βάζε ην νπνίν 

έλαο παξάγνληαο είλαη ζεκαληηθφο φηαλ έρεη ηδηνηηκή κεγαιχηεξε απφ >1 (Σζανχζεο, 

αδεκνζίεπηε κειέηε, 2014). Έλα επηπξφζζεην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην 

δηάγξακκα ηδηνηηκψλ ή ScreePlot (Cattell, 1966). ηελ νπζία ην δηάγξακκα ηδηνηηκψλ είλαη ε 

γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ηδηνηηκψλ. ην δηάγξακκα απηφ εληνπίδνπκε ην ζεκείν, ζην νπνίν ε 

γξακκή πνπ ζρεκαηίδνπλ νη ηδηνηηκέο αξρίδεη λα γίλεηαη παξάιιειε κε ηνλ νξηδφληην άμνλα 

(Σζανχζεο, αδεκνζίεπηε κειέηε, 2014). Αθφκα, είλαη απαξαίηεηε ε ζσζηή επηινγή ζηε κέζνδν 

ηεο πεξηζηξνθήο ησλ παξαγφλησλ, θαζψο κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο απινπνηείηαη ε 

παξαγνληηθή δνκή θαη έηζη γίλεηαη ε εξκελεία ησλ παξαγφλησλ επθνιφηεξε θαη πην αμηφπηζηε. 

Οη κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξάγνληεο κε βάζε ηηο πςειφηεξεο θνξηίζεηο ηνπ. Έηζη, 

φηαλ πεξηζηξαθνχλ νη άμνλεο ησλ παξαγφλησλ, ε παξαγνληηθή θφξηηζε κηαο κεηαβιεηήο ζε 

έλαλ παξάγνληα κεγηζηνπνηείηαη, ελψ ηαπηφρξνλα νη παξαγνληηθέο θνξηίζεηο  ζηνπο ππφινηπνπο 

παξάγνληεο ειαρηζηνπνηνχληαη. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο 

πιάγηαο πεξηζηξνθήο ησλ παξαγνληηθψλ αμφλσλ, θαζψο ππνζέηνπκε βάζεη ηεο ζεσξίαο φηη νη 

παξάγνληεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Δηδηθφηεξα, έγηλε ε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ Promax, ε νπνία είλαη ε πην δηαδεδνκέλε σο πην γξήγνξε θαη εχθνιε πεξηζηξνθή. 

πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάια δείγκαηα (Σζανχζεο, αδεκνζίεπηε κειέηε, 2014). 

 Χο ηειεπηαίν βήκα ζηελ αλάιπζε παξαγφλησλ, έξρεηαη ε εξκελεία ησλ παξαγφλησλ, νη 

νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηε αλάιπζε. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ην 

ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ησλ παξαγφλησλ. Κχξην ξφιν εδψ ζα παίμνπλ νη παξαγνληηθέο 

θνξηίζεηο (factor loadings). Οη παξαγνληηθέο θνξηίζεηο απνηεινχλ έλα είδνο ζπζρέηηζεο θαη 

παίξλνπλ ηηκέο απφ -1 έσο +1. Όζν πςειφηεξε είλαη ε θφξηηζε κηαο κεηαβιεηήο ζε έλαλ 

παξάγνληα ηφζν πην πνιχ αλήθεη ελλνηνινγηθά ζε απηφλ. Ζ παξαγνληηθή θφξηηζε θξίλεηαη 

ζεκαληηθή φηαλ είλαη πάλσ απφ >0,30. Έηζη, πξψηα εληνπίδεηαη πνηεο κεηαβιεηέο 

νκαδνπνηνχληαη ζε θάζε παξάγνληα κε βάζε ην κέγεζνο ηεο παξαγνληηθήο θφξηηζεο θαη κεηά 

κειεηψληαο ην πεξηερφκελν ηεο θάζε κεηαβιεηήο πξνζπαζήζνπκε λα θαηαιάβνπκε ην θνηλφ 

ζεκείν ηνπο, ψζηε λα δνζεί ζηνλ παξάγνληα ην φλνκα πνπ ηηο εθθξάδεη θαιχηεξα. Σέινο, 

ελδέρεηαη κηα κεηαβιεηή λα έρεη πςειέο θνξηίζεηο άλσ >0,40, ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο 

παξάγνληεο ηαπηφρξνλα. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη δεπηεξνγελήο θφξηηζε, θαη είλαη κία 

δηαδηαθαζία ε νπνία δπζθνιεχεη ηελ ηαμηλφκεζε κίαο κεηαβιεηήο ζε θάπνην παξάγνληα.  
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2.3. Αοξσεμέςμασα 

 2.3.1. Έλεγχνς ρης Παοαγνμρικής Δνμής ρης Κλίμακας 

 Αξρηθά, έγηλε έιεγρνο γηα ηελ επάξθεηα θαη ηε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηεο πηινηηθήο 

έξεπλαο. Οη πξψηνη δείθηεο ησλ απνηειεζκάησλ καο, ΚΜΟ (Kaiser-Meyer-Olkin) θαη Βartlett‟s 

Test Of Sphericity ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφιεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

καο. ηελ έξεπλα καο ν δείθηεο KMO παξνπζηάζηεθε αξθεηά  ηθαλνπνηεηηθφο κε ηηκή 0,864, 

απνηέιεζκα πνπ είλαη θαιφ γηα ηελ έξεπλα καο θαζψο απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ δεπγψλ ησλ κεηαβιεηψλ καο (πηζαλνί παξάγνληεο) πνπ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ 

άιιεο ιαλζάλoπζεο κεηαβιεηέο. Δλ ζπλερεία, ν δείθηεο Bartlett βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ δελ είλαη κεδεληθέο. 

 Μεηά ηελ πξψηε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

ζχκθσλα κε  ην θξηηήξην Guttman- Kaiser,(θξαηάκε ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηδηνηηκή ίζε θαη 

κεγαιχηεξε ηνπ 1), βξέζεθαλ 7 παξάγνληεο. Αθφκα, βιέπνληαο ην δηάγξακκα ησλ ηδηνηηκψλ 

(Γξάθεκα 1) παξαηεξείηαη φηη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο κε δηαθνξά είλαη φ 1
νο 

θαη ακέζσο 

επφκελνο ζε ζεκαληηθφηεηα ν 2
νο

 θαη νξηαθά θαη ν 3
νο

 παξάγνληαο (πιεζηάδνληαο ηελ ηδηνηηκή 

2). 

 Γηα λα δηαπηζηψζνπκε φκσο ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο θάησ απφ ηνπο 

ηεθκεξηψλνληαη ζεσξεηηθά νη κεηαβιεηέο ηεο εξεπλάο καο μεθηλήζακε λα αθαηξνχκε φια ηα 

ζηνηρεία πνπ είραλ παξαγνληηθή θφξηηζε κηθξφηεξε απφ <0,30. Δπίζεο, αθαηξέζεθαλ θαη ηα 

ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζεκείσζαλ παξαγνληηθή θφξηηζε ζε θαλέλα παξάγνληα, φπσο επίζεο θαη 

ηα πνην αδχλακα ζηνηρεία ηνπ 7
νπ

 παξάγνληα. Μεηά απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο δηελεξγήζεθε άιιε 

κηα θνξά ε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο έδεημαλ φηη ηα 

ζηνηρεία καο είραλ θνξηίζεηο ζε 6 παξάγνληεο, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην Guttman-Kaiser. 

Αθαηξέζεθαλ μαλά ηα πην αδχλακα ζηνηρεία (<0,30)  θαη εθείλα πνπ δελ είραλ θφξηηζε ζε 

θαλέλαλ παξάγνληα θαη ε δηαδηθαζία επαλάιεςεο ηεο δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο παξαγφλησλ 

ζπλερίζηεθε γηα αξθεηέο θνξέο. Ώζπνπ ζηελ 13ε επαλάιεςε δηαπηζηψζεθαλ ηξείο μεθάζαξνη 

ελλνηνινγηθά παξάγνληεο, νη νπνίνη εξκήλεπαλ ην 56,2% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο έλλνηαο ηνπ  

Νεπξσηηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 
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Γξάθεκα 1. Γηάγξακκα ηδηνηηκψλ ησλ παξαγφλησλ ηεο αξρηθήο Γηεξεπλεηηθήο Αλάιπζεο 

Παξαγφλησλ. 

 

 Ο πξψηνο παξάγνληαο εξκελεχεη ην 35,29% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο θαη έρεη 

ηδηνηηκή 4.940, ν δεχηεξνο παξάγνληαο εξκελεχεη ην 11,260% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο θαη 

έρεη ηδηνηηκή 1,576 θαη ν ηξίηνο παξάγνληαο εξκελεχεη ην 9,646% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο 

θαη έρεη ηδηνηηκή 1,350. Δπηπξφζζεηα ν πξψηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη 5 κεηαβιεηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο «πλαηζζεκαηηθήο Αληηδξαζηηθφηεηαο», ν δεχηεξνο παξάγνληαο 

πεξηιακβάλεη θαη απηφο 5 κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη ελλνηνινγηθά κε ηε «Φπρξαηκία» ( 

δηαηήξεζε ηεο ςπρξαηκίαο ή κε ηήξεζή ηεο.) θαη ν ηξίηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

πνπ αλαθέξνληαη μεθάζαξα ζηελ έλλνηα ηεο «Εεινηππίαο» (Πίλαθαο 3). 
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Πίλαθαο 3 

 Απνηειέζκαηα Δηεξεπλεηηθήο Αλάιπζεο Παξαγόλησλ Πηινηηθήο Εθδνρήο 

α/α ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΦΟΡΣΗΖ 

  1νο 2νο 3νο 

 1
νο

 ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ «ςναιζθημαηική Ανηιδπαζηικόηηηα»    

1 
Είκαη πνιύ επαίζζεηνο θάζε θνξά πνπ γίλεηαη  αξλεηηθή 

θξηηηθή ζρεηηθά κε ηελ απόδνζή κνπ. 

.840 -.128 -.083 

2 
Αηζζάλνκαη ζπλαηζζεκαηηθά επάισηνο/ε όηαλ δνπιεύσ θάησ 

από ζπλζήθεο πίεζεο. 
.611 -.018 .018 

3 
Πνιιέο θνξέο λεπξηάδσ κε ηηο παξάινγεο απαηηήζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ κνπ. 
.579 -.165 .071 

4 
Σηε δνπιεηά κνπ, αληηδξώ ζπλαηζζεκαηηθά, θάζε θνξά πνπ 

ληώζσ όηη κε αδηθνύλ. 
.559 .060 .096 

5 Εθλεπξίδνκαη όηαλ δελ αθνύγνληαη νη απόςεηο κνπ. 
.413 .115 .039 

 2
νο

 ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ  «Φςσπαιμία» 
   

1 
Σηε δνπιεηά κνπ, ζα ραξαθηήξηδα ηνλ εαπηό κνπ σο ήξεκν 

άηνκν. 

.093 -.756 .042 

2 
Αληηκεησπίδσ κε ςπρξαηκία θάζε είδνπο δηέλεμε αλάκεζα 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. 

.237 -.737 -.103 

3 
Όηαλ πξνθύςεη θάπνηα εξγαζηαθή θξίζε, ζπλήζσο ηελ 

αληηκεησπίδσ κε εξεκία. 

-.121 -.599 .034 

4 Έρσ παξαηεξήζεη όηη ράλσ εύθνια ηε ςπρξαηκία κνπ 
.385 .477 -.118 

5 
Γίλνκαη νμύζπκνο θάζε θνξά πνπ δέρνκαη αξλεηηθή θξηηηθή 

από ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. 

.383 .384 .029 

 3
νο 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ «Ζηλοηςπία» 
   

1 
Μεξηθέο θνξέο πηάλσ ηνλ εαπηό κνπ λα δειεύεη ηα πξνλόκηα 

πνπ απνιακβάλνπλ νη άιινη. 

.059 -.164 .781 

2 
Εθλεπξίδνκαη όηαλ θάπνηνο ζπλάδειθνο κνπ ιακβάλεη 

θνιαθεπηηθά ζρόιηα γηα ηελ απόδνζή ηνπ ζηε δνπιεηά. 

-.122 .071 .728 

3 
Θπκώλσ, όηαλ ό/ή πξντζηάκελόο κνπ δείρλεη ηδηαίηεξε 

ζπκπάζεηα πξνο θάπνηνλ ζπλάδειθό κνπ. 

.083 .104 .681 

4 
Υπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ζθέθηνκαη άζρεκα πξάγκαηα γηα 

θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. 

.227 .073 .422 

 πλνιηθφ Πνζνζηφ Γηαθχκαλζεο (%) 
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 2.3.2. Έλεγχνς ρης αξινξιπρίας ρης κλίμακας ρνυ Νευοωριπμνύ πρνμ εογαπιακό 

χώον. 

 Ζ αμηνπηζηία είλαη έλα βαζηθφ γλψξηζκα ελφο θαινχ ηεζη, θαζψο ζα ζέιακε  λα είκαζηε 

ζίγνπξνη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηξάκε είλαη νπζηψδε, αλεπεξέαζηα απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο θαη ηαπηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ζπλέπεηαο (Κνπιάθνγινπ, 

2002). Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θιίκαθαο ηνπ Νεπξσηηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν, έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε εζσηεξηθήο ζπλνρήο alpha (Cronbach, 1951). Ζ αμηνπηζηία 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο εθαξκφδεηαη πην απνηειεζκαηηθά ζε ηεζη φπνπ ν εμεηαδφκελνο ιακβάλεη 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο κε ηελ απάληεζε ηνπ ζε έλα εξψηεκα: «ζπλήζσο», «αξθεηέο θνξέο», 

«ζπάληα» θ.α. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε δηαδηθαζία αθνξά ηελ αλέξεπζε ηεο δηαθχκαλζεο 

φισλ ησλ ηηκψλ ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πξφζζεζε φισλ ησλ δηαθπκάλζεσλ 

γηα φια ηα εξσηήκαηα (Κνπιάθνγινπ, 2012). Έηζη, ν δείθηεο απηφο θξίλεηαη o θαηαιιειφηεξνο 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θιίκαθάο καο θαη αθελφο ζα ειέγμεη θαηά πφζν ηα ζηνηρεία 

πνπ αλήθνπλ ζε κηα ππν-θιίκαθα κεηξνχλ ηνλ παξάγνληα ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

ζηαηηζηηθά θφξηηζε θαη αθεηέξνπ, θαηά πφζν ηα φια δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κεηξνχλ ηελ έλλνηα ηνπ Νεπξσηηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 Ο ζπληειεζηήο alpha δείρλεη ηελ νκνηνγέλεηα κηαο θιίκαθαο θαη γηα λα ζεσξεζεί 

απνδεθηή ε ηηκή ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ >0,70. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή 

ηνπ ζπληειεζηή ηφζν κεγαιχηεξε είλαη αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο. Δάλ κηα θιίκαθα 

εκθαλίζεη κηθξνχ βαζκνχ εζσηεξηθή ζπλνρή, ελδερνκέλσο κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ 

πξνζζήθε πξνηάζεσλ (items) ή κε ηελ επαλεμέηαζε ηεο ζαθήλεηαο ησλ πξνηάζεψλ ηεο 

(Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2011).  

Απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα ζηα δεδνκέλα ηεο έξεπλάο καο, βξήθακε 

φηη ηα ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ παξάγνληα (πλαηζζεκαηηθή Αληηδξαζηηθφηεηα) είραλ ηηκή a= 

0,734, ηα ζηνηρεία ηνπ δεχηεξνπ παξάγνληα (Φπρξαηκία) είραλ ηηκή a= 0,742, θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ ηξίηνπ παξάγνληα (Εεινηππία) είραλ ηηκή a=0,782. Σέινο, ν δείθηεο alpha γηα ηε ζπλνιηθή 

θιίκαθα ηνπ Νεπξσηηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ήηαλ a=0,791. Καηά ζπλέπεηα, νη ηηκέο ηνπ 

δείθηε alpha πνπ βξέζεθαλ γηα ηηο ππνθιίκαθεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηεο 

Φπρξαηκίαο, ηεο Εεινηππίαο θαζψο θαη επη ηεο ζπλνιηθήο θιίκαθαο ηνπ Νεπξσηηζκνχ ζηνλ 
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εξγαζηαθφ ρψξν, νδεγνχλ κε αζθάιεηα ζην ζπκπέξαζκα φηη θαηαζθεπάζηεθε έλα εξγαιείν κε 

επαξθή εζσηεξηθή ζπλνρή. 

3. Μεμέσθ 2 

 ηφρνο ηεο 2εο κειέηεο απνηειεί ε επηβεβαίσζε ηεο παξαγνληηθήο δνκήο πνπ πξνέθπςε 

απφ ηε ρξήζε ηεο δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο παξαγφλησλ. Ζ επηβεβαίσζε απηή ζα θαηαζηήζεη 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ θιίκαθα ηνπ Νεπξσηηζκνχ επαξθή σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ 

ηεο. Γηα ηνλ έιεγρν απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε Δπηβεβαησηηθή Αλάιπζε Παξαγφλησλ 

(Confirmatory Factor Analysis - CFA), κε ζθνπφ λα εξκελεπζεί θαηά πφζν ην κνληέιν ησλ 

ηξηψλ παξαγφλησλ κε ηα 14 ζηνηρεία πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηε θιίκαθα, επηβεβαηψλεηαη απφ  ηα 

δεδνκέλα. 

 

3.1. Μέτξδξφ 

 3.1.1 Συμμερέχνμρες 

 Ζ κειέηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηεο δνκήο ηεο θιίκαθαο πνπ πξνέθπςε απφ ηε 

ρξήζε ηεο δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο παξαγφλησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 229 αηφκσλ. Απφ 

απηά ηα 119 (52%) ήηαλ γπλαίθεο  θαη ππφινηπνη 110 (48%) ήηαλ άληξεο. Σν εχξνο ηεο ειηθίαο 

ηνπ δείγκαηνο θπκαίλνληαλ απφ ηα 21 έσο ηα 65 έηε, κε  κέζν φξν 35,76 έηε θαη κε ηππηθή 

απφθιηζε 10,35. Οη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαλ απφ φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο 

Διιάδαο θαη αζθνχζαλ έλα κεγάιν εχξνο επαγγεικάησλ, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην 

δεκφζην ηνκέα. Ζ δεηγκαηνιεςία ήηαλ ζπκπησκαηηθή. 

 

 3.1.2 Εογαλείν 

 Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηελ 2
ε
 κειέηε έγηλε ρξήζε ηεο θιίκαθαο ηνπ Νεπξσηηζκνχ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο 1
ε
 κειέηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα απνηειείηαη απφ ηξείο 

παξάγνληεο: ηε «πλαηζζεκαηηθή Αληηδξαζηηθφηεηα» κε 5 ζηνηρεία, ηε «Φπρξαηκία» επίζεο κε 

5 ζηνηρεία θαη ηε «Εεινηππία» κε 4 ζηνηρεία. Ζ απνθξηηηθή θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 

5 ζεκείσλ, ηα νπνία θπκαίλνληαλ απφ ην (1) θαζφινπ αληηπξνζσπεπηηθφ έσο ην (5) πνιχ 

αληηπξνζσπεπηηθφ. 
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 3.1.3 Διαδικαπία 

 Ζ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο   ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νινθιεξσλφηαλ , 

αθνχ πξψηα ελεκεξψλνληαλ γηα ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν ηνπ ηεζη θαη θαιχπηνληαλ 

νπνηαδήπνηε απνξία ηνπο γχξσ απφ δηάθνξεο άιιεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα θαη 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ην ζθνπφ ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, δίλνληαλ θαη έλα παξάδεηγκα  ζπκπιεξσκέλνπ ζηνηρείνπ σο πξφηππν νξζήο 

ζπκπιήξσζεο. Δπίζεο, πιεξνθνξνχληαλ φηη νη απαληήζεηο πνπ ζα έδηλαλ θαη νη πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαηέζεηαλ (ειηθία, θχιν) ζα δηαζθαιίδνληαλ απφ θαλφλεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαζαξά γηα ςπρνκεηξηθνχο 

ζθνπνχο. Αθφκα, ελεκεξψζεθαλ φηη ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα απαληήζνπλ ζε φια ηα ζηνηρεία 

κε εηιηθξίλεηα θαη απζνξκεηηζκφ θαη φρη ζχκθσλα κε ζηεξενηππηθέο θνηλσληθέο επηηαγέο, κε 

ζθνπφ λα πξνζπαζήζνπλ λα παξνπζηάζνπλ κηα ηδαληθή εηθφλα εξγαδνκέλνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ρνξεγήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δηα δψζεο θαη δφζεθε ζε απηνχο κία 

βδνκάδα γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο. Αθφκα, έλα κηθξφο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ ρνξεγήζεθε 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο “Google Forms”. ε απηή ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα αθνχ 

ην εξσηεκαηνιφγην αλαδεκηνπξγήζεθε, κνηξάζηεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

 3.2.Ανάμψςθ 

Απηφ πνπ επηρεηξείηαη ζηε 2
ε
 έξεπλα, είλαη ε νινθιήξσζε ηεο ςπρνκεηξηθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο θιίκαθαο ηνπ Νεπξσηηζκνχ πνπ θαηαζθεπάζηεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηφρνο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη λα ειεγρζεί ε ζηαζεξφηεηα ηεο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ 

εξγαιείνπ, φπσο απηή πξνέθπςε απφ ηελ 1ε έξεπλα (κνληέιν ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ).  ην 

πιαίζην απηφ, εθαξκφζηεθε ε ηερληθή ηεο Δπηβεβαησηηθήο Αλάιπζε Παξαγφλησλ (Confirmatory 

Factor Analysis – CFA). Γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο επηβεβαησηηθήο αλάιπζεο παξαγφλησλ ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίν λα ειέγρνληαη πξηλ 

ηελ έλαξμε θάζε αλάιπζεο. Χο πξψηε πξνυπφζεζε, πξέπεη λα ηεξείηαη κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ 

γεληθψλ θαλφλσλ. Ο πξψηνο πνιχ ζεκαληηθφο θαλφλαο, καο βνεζάεη λα εθηηκήζνπκε ην ηδαληθφ 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζπκκεηερφλησλ. Ο θαλφλαο απηφο επηζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 5 άηνκα γηα θάζε κεηαβιεηή , ελψ ην ηδαληθφηεξν ζα ήηαλ λα ππάξρνπλ 15 άηνκα 
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γηα θάζε κεηαβιεηή. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα θξνληίδνπκε λα κελ ππάξρνπλ απψιεηεο 

δεδνκέλσλ (missing cases) θαζψο ε επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ είλαη αξθεηά 

επαίζζεηε ζε απηέο. ε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχκε λα ηηο απνηξέςνπκε, ζα ήηαλ σθέιηκν λα 

κελ μεπεξλάλε ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ δεδνκέλσλ καο. Άιινο έλαο θαλφλαο είλαη φηη ην κνληέιν, 

ην νπνίν ζα ζέινπκε λα επηβεβαηψζνπκε, πξέπεη λα έρεη θαιή ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηεο CFA ζα ήηαλ αλνχζηα. 

Μηα δεχηεξε βαζηθή πξνυπφζεζε θαη βαζηθφ βήκα γηα λα δηελεξγεζεί ε επηβεβαησηηθή 

αλάιπζε παξαγφλησλ, είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ κνληέινπ. Έλα κνληέιν αλαγλσξίδεηαη εκπεηξηθά 

απφ ηα δεδνκέλα, εάλ νη δηαθπκάλζεηο θαη νη ζπλδηαθπκάλζεηο ηνπ δείγκαηνο πεξηέρνπλ αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο, ψζηε λα κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε φιεο ηηο ειεχζεξεο παξακέηξνπο ηνπ 

κνληέινπ καο. Όζν πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο θαη ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο έρεη έλα 

κνληέιν, ηφζν πην εχθνιν είλαη λα αλαγλσξηζζεί (Σζανχζεο, αδεκνζίεπηε κειέηε, 2014). Ζ 

ηθαλνπνηεηηθή αλαγλψξηζε ελφο κνληέινπ έρεη λα θάλεη κε ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπ, νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ην κεδέλ (0). Δηδηθφηεξα, νη βαζκνί ειεπζεξίαο ζηελ 

παξαγνληηθή αλάιπζε αλαθέξνληαη ζηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ 

παξαηεξήζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ (γλσζηέο παξαηεξήζεηο) θαη 

ζηνλ αξηζκφ ησλ παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ απφ ην κνληέιν (κε γλσζηέο 

παξαηεξήζεηο). Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη γλσζηέο παξαηεξήζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

κε γλσζηέο ζα έρνπκε βαζκνχο ειεπζεξίαο κε ζεηηθφ πξφζεκν θαη επνκέλσο, πεξηκέλνπκε φηη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάιπζε ζα έρνπλ λφεκα, θαζψο ην κνληέιν καο ζα 

έρεη αλαγλσξηζζεί πιήξσο (Bentler & Chou, 1987). Άιιε κηα πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ελφο κνληέινπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε θάζε παξάγνληα. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα λα αλαγλσξηζζεί έλα κνλνπαξαγνληηθφ κνληέιν λα έρεη 

ηνπιάρηζηνλ 3 κε 4 κεηαβιεηέο . ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε έλα παξαγνληηθφ κνληέιν κε δχν 

ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο ζα πξέπεη ζε θάζε ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή λα αληηζηνηρνχλ 

ηνπιάρηζηνλ 2 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο (Kline, 2010).  

Δθφζνλ έρνπλ εμαζθαιηζζεί νη πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθζεθαλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

Δπηβεβαησηηθή Αλάιπζε Παξαγφλησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε κέζνδνο ηεο Μέγηζηεο 

Πηζαλνθάλεηαο (Maximum Likelihood- ML). Ζ ζπγθεθξηκέλε  κέζνδνο  ππνινγίδεη 

παξακέηξνπο νη νπνίεο απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα βξνχκε ηα ίδηα δεδνκέλα κε απηά πνπ 
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έρνπκε απφ ην δείγκα καο, εάλ θάπνηνο ζπγθέληξσλε ηα δεδνκέλα απφ ηνλ ίδην πιεζπζκφ. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο ML ζα έρεη νινθιεξσζεί φηαλ ζα έρεη επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζχγθιηζε 

(Convergence) αλάκεζα ζηηο κήηξεο ζπλδηαθπκάλζεσλ κεηαμχ ηνπ ππνηηζέκελνπ κνληέινπ θαη 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο απφ ην δείγκα καο. Έηζη, επηηπγράλεηαη έλα 

κνληέιν κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή  (Σζανχζεο, αδεκνζίεπηε κειέηε, 2014).  Ζ 

κέζνδνο Maximum Likelihood γηα λα εθαξκνζζεί πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνυπφζεζε ηεο 

Πνιπκεηαβιεηήο Καλνληθφηεηαο. Πνιπκεηαβιεηή Καλνληθφηεηα έρνπκε φηαλ θάζε κεηαβιεηή 

πνπ εμεηάδνπκε αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ζε ζρέζε κε θάζε άιιε κεηαβιεηή πνπ 

κειεηάκε. ηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο έρνπκε κεηαβιεηέο πνπ ζρεκαηίδνπλ αζχκκεηξε ή 

ιεπηφθπξηε θαηαλνκή. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξεζηκνπνηνχκε ην θξηηήξην Mardia (Mardia‟s Test), 

ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θπξηφηεηαο θαη ηεο αζπκκεηξίαο ησλ δεδνκέλσλ καο 

θαη ζα πξέπεη λα ερεη ηηκή < 10, γηα λα κελ παξαβηάδεηαη ε αξρήο ηεο Πνιπκεηαβιεηήο 

Καλνληθφηεηαο. 

 Αθφκα έλα θαηλφκελν πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε, ψζηε λα κε δεκηνπξγεζνχλ 

πξνβιήκαηα ζηελ Δπηβεβαησηηθή Αλάιπζε Παξαγφλησλ, είλαη απηφ ηεο Πνιπζπγξακκηθφηεηαο 

(Multicolinearity). ην θαηλφκελν απηφ γίλεηαη ππεξεθηίκεζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ 

παξακέηξσλ. Ζ πεξίπησζε απηή παξαηεξείηαη, φηαλ ππάξρεη πςειήο ζπζρέηηζε r = >0,70 

κεηαμχ ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ. Μηα ηηκή κηθξφηεξε απηήο ηεο ζπζρέηηζεο θξίλεηαη 

αζθαιήο. Δπίζεο, άιιε κηα ζεκαληηθή έλδεημε πνπ καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε φηη πιεξνχληαη 

φιεο νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηεο CFI είλαη ν δείθηεο Mahalanobis distance 

(Mahalanobis- d). Απηφο o δείθηεο καο δείρλεη ηα άηνκα ηα νπνία απνκαθξχλνληαη απφ ην κέζν 

φξν ησλ επηδφζεσλ. Δηδηθφηεξα, ζηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε απηνχ αλαδεηνχκε ηηο 

πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ απνθιίλνπλ ππεξβνιηθά απφ ην κέζν φξν ησλ επηδφζεσλ ησλ άιισλ 

αηφκσλ, δειαδή αλαδεηνχκε ηηκέο πάλσ απφ >100 γηα λα μεθηλήζνπκε λα ακθηβάιινπκε. 

ην επφκελν βήκα ηεο Δπηβεβαησηηθήο Αλάιπζεο Παξαγφλησλ ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε 

ηεο πξνζαξκνγήο ηεο θιίκαθαο ηνπ Νεπξσηηζκνχ πνπ δεκηνπξγήζακε. ε πξαθηηθφ επίπεδν, 

απηφ ζεκαίλεη φηη ε CFA αμηνινγεί θαηά πφζν ην κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζακε (θαη νη ζρέζεηο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ) πξνζαξκφδεηαη (fit) ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζηε 

δηάζεζή καο απφ ην δείγκα. Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζε δχν επίπεδα. ην πξψην επίπεδν, ζα γίλεη ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ (global fit of 
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the model) θαη ζην δεχηεξν επίπεδν ε ιεπηνκεξεηαθή αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ (detailed 

assessment fit). ρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ, απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ηε βνήζεηα ησλ δεηθηψλ θαιήο πξνζαξκνγήο (Goodness Fit Indices). χκθσλα κε ηνλ Griffin 

(2005) (φπσο αλαθέξεηαη ζην Σζανχζεο, αδεκνζίεπηε κειέηε, 2014) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πξνζαξκνγήο ελφο κνληέινπ είλαη απαξαίηεην λα ειεγρζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) δείθηεο 

θαιήο πξνζαξκνγήο. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα φκσο, ζα κειεηεζνχλ νη απφιπηνη δείθηεο 

θαιήο πξνζαξκνγήο Υ
2
/DF κε ηδαληθέο ηηκέο CMIN/DF <3, o δείθηεο Goodness of fit index 

(GFI) κε ηελ ηηκέο >0,90 λα δειψλνπλ ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή. Αθφκα, ζα ειεγρζνχλ νη 

δείθηεο Standarized Root Mean Square Residual (SRMR) θαη Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) κε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο <0.80 γηα ηνλ SRMR θαη <0,08 γηα ηνλ 

RMSEA (Hu & Bentler). Δπηπξφζζεηα, απφ απμεηηθνχο δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ζα 

ειεγρζνχλ  νη Tucker- Lewis Index θαη Conservative Fit Index (CFI)  κε ηηκέο >0,90 λα δείρλνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δεηθηψλ (Hu & Bentler, 1999). 

ηε ζπλέρεηα, πξνρσξάκε ζηελ ιεπηνκεξεηαθή αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ καο. ε έλα 

πξψην επίπεδν αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο έιεγρνο ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

παξακέηξσλ πνπ έρνπλ ππνινγηζζεί. Όιεο νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο P<0.05. Ύζηεξα, ζα πξέπεη λα ειέγμνπκε, κήπσο θάπνηεο απφ ηηο 

παξαγνληηθέο θνξηίζεηο ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ είλαη κηθξφηεξεο απφ ην απνδεθηφ 

φξην ηνπ 0,40 (Brown, 2006). Eπίζεο, κειεηάηαη αλ είλαη αξλεηηθή θάπνηα απφ ηηο δηαθπκάλζεηο 

ησλ εθηηκήζεσλ ησλ παξακέηξσλ ή αλ θάπνηα απφ ηηο ηππνπνηεκέλεο εθηηκήζεηο ησλ 

παξακέηξσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 1 (>1). 

  Χο ηειεπηαίν βήκα, ζα ζπγθξηζεί ε παξαγνληηθή δνκή ηνπ κνληέινπ κε ηηο 3 

ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο πνπ πξνέθπςε απφ ηε Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ ηεο 1
εο

 

κειέηεο κε έλα κνλνπαξαγνληηθφ κνληέιν κε ηα ίδηα ζηνηρεία, κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί πνην 

είλαη ςπρνκεηξηθά θαιχηεξν. Γηα ηε ζχγθξηζε απηή, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δείθηεο θαιήο 

πξνζαξκνγήο Akaike Information Criterion-AIC (Αkaike, 1987) θαη  Corrected Akaike 

Information Criterion-CAIC (Bozdoga, 1987). Οη δχν απηνί δείθηεο ππνδειψλνπλ ζηνλ 

εξεπλεηή πνην απφ ηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια είλαη πην θεηδσιφ απφ άπνςε παξακέηξσλ. Σν 

κνληέιν κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ζε απηνχο ηνπο δείθηεο είλαη θαη απηφ πνπ ζεκεηψλεη 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή (Σζανχζεο, αδεκνζίεπηε κειέηε, 2014). Γηα λα βαζηζηνχκε ζηηο 
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ελδείμεηο ηνπο, ρξεηάδεηαη νη δείθηεο απηνί λα εθαξκνζηνχλ ζε έλα δείγκα πάλσ απφ 200 άηνκα 

(Diamantopoulos & Siquaw, 2000). 

 3.3. Αοξσεμέςμασα   

Με ηελ θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθφ αλάιπζεο, έηζη φπσο πξνέθπςαλ απφ 

ηα εξσηεκαηνιφγηα, πξνέθπςε έλα δείγκα 229 ζπκκεηερφλησλ. Ο αξηζκφο απηφο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο θαη αζθαιήο, δηφηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ζπλερηζηεί  ε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ ηεο θιίκαθαο ηνπ Νεπξσηηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

Δπίζεο, θαηά ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζην ινγηζκηθφ 

παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο απψιεηεο δεδνκέλσλ (missing cases), νη νπνίεο ήηαλ ηξείο (3) ζπλνιηθά 

ζηνλ αξηζκφ. Οη απψιεηεο απηέο αληηκεησπίζηεθαλ κε ζπκπιήξσζε- απάληεζε ησλ ηξηψλ απηψλ 

δεδνκέλσλ κε ηελ κεηξηνπαζή επηινγή «3» («κέηξηα αληηπξνζσπεπηηθφ») ζηε δηαβαζκηζηηθή 

θιίκαθα. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο απάληεζεο ζα επεξεάζεη ιηγφηεξν ηηο κεηξήζεηο καο θαη 

ζα καο νδεγήζεη ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα, ζε ζρέζε κε ηελ απφθαζε κε ζπκπιήξσζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ έιιεηπαλ, δηφηη ε Δπηβεβαησηηθή Αλάιπζε Παξαγφλησλ είλαη αξθεηά επαίζζεηε 

ζηηο απψιεηεο δεδνκέλσλ.  

Γηα λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε αθξαίσλ ηηκψλ ζηα δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο  

Mahalanobis-d. Ο δείθηεο απηφο ζηελ έξεπλα καο θπκαίλεηαη απφ ην 12,896 έσο ην 41,368, 

γεγνλφο πνπ καο δείρλεη φηη δελ ππήξμε θάπνηνο ζπκκεηέρνληαο πνπ λα απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ 

ην κέζν φξν ησλ επηδφζεσλ ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ, ζπλεπψο δελ ππήξμαλ αθξαίεο ηηκέο. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία γηα λα έρνπκε αθξαίεο παξαηεξήζεηο πξέπεη λα παξαηεξεζεί ηηκή ζην 

δείθηε κεγαιχηεξε ηνπ >100, ψζηε λα αξρίζνπκε λα ακθηβάιινπκε. 

Απφ ηνλ έιεγρν ηεο Πνιπκεηαβιεηήο Καλνληθφηεηαο (Multivariate of Normality) ε ηηκή 

πνπ πξνέθπςε είλαη 38,587. χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ησλ αλαιχζεσλ ε ηηκή απηή ζα 

έπξεπε λα είλαη κηθξφηεξε απφ < 3, αιιά κηα ηέηνηα ηηκή είλαη ζπάληα ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ. Όηαλ φκσο ε απφθιηζε ηεο ηηκή πνπ βξέζεθε είλαη ζρεηηθά κηθξή απφ ηα απνδεθηά 

φξηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ηηκή 38,587  πνπ βξέζεθε, γίλεηαη απνδεθηή θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε ρξήζεο ηεο κεζφδνπ Maximum Likelihood ζηελ 

Δπηβεβαησηηθή Αλάιπζε Παξαγφλησλ. Μηα ηηκή πάλσ απφ >100 ζην δείθηε Mahalanobis-d ζα 

απαγφξεπε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Maximum Likelihood. ε απηφ ην ζεκείν, νη δχν παξαπάλσ 

ελδείμεηο, (ν ηηκέο ηνπ δείθηε Μahalanobis-d θαη ε ηηκή ηεο πνιπκεηαβιεηήο θαλνληθφηεηαο) 
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είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαζψο βνεζάλε λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο φηη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηε ρξήζε ηεο Δπηβεβαησηηθήο Αλάιπζε Παξαγφλησλ είλαη ηζρπξέο.  Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ 

λα αλαθεξζεί φηη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ δελ μεπέξαζαλ ην 

φξην r= >0,70 γηα λα ζεσξεζνχλ πςειέο. Δπνκέλσο απνθιείεηαη ν θίλδπλνο ηεο χπαξμεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο Πνιπζπγξακκηθφηεηαο. 

 Σα επφκελα απνηειέζκαηα καο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπ 

κνληέινπ. Οη γλσζηέο παξαηεξήζεηο ηνπ κνληέινπ καο (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη 

παξαγνληηθέο θνξηίζεηο, νη δηαθπκάλζεηο θαη νη ζπλδηαθπκάλζεηο ησλ ιαλζαλνπζψλ κεηαβιεηψλ 

θαη ησλ ζθαικάησλ, θαζψο θαη νη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο καο) αλέξρνληαη ζε 91. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, νη κε γλσζηέο παξαηεξήζεηο ηνπ κνληέινπ καο αλέξρνληαη ζηηο 30. Ζ αθαίξεζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ καο δίλεη ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπ κνληέινπ καο πνπ είλαη (91-30)= 61. Απφ 

ηνλ ζεηηθφ αξηζκφ 61 είλαη θαηαλνεηφ φηη θαιχπηεηαη άιιε κηα πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ηεο 

Δπηβεβαησηηθήο Αλάιπζεο Παξαγφλησλ θαη ην κνληέιν καο έρεη πιένλ αλαγλσξηζζεί πιήξσο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάιπζε ζα έρνπλ 

λνεκαηηθή ηζρχ. Δπηπξφζζεηα, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ κνληέινπ καο ζπκβάιεη ην γεγνλφο φηη ζε 

θάζε κηα απφ ηηο ηξείο ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο αληηζηνηρνχλ πάλσ απφ ηξείο κεηαβιεηέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή, ηελ πλαηζζεκαηηθή Αληηδξαζηηθφηεηα 

έρνπκε 5 κεηαβιεηέο, ζηελ δεχηεξε ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή ηεο Φπρξαηκίαο έρνπκε πέληε 

κεηαβιεηέο θαη ζηελ Σξίηε, ηε Εεινηππία ππάγνληαη ηέζζεξηο κεηαβιεηέο. 

ρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

Δπηβεβαησηηθήο Αλάιπζεο Παξαγφλησλ πξνέθπςαλ νη εμήο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο θαιή 

πξνζαξκνγήο: ρ
2
/df= 2,836 , GFI= 0,897, RMSEA= 0,085, SRMR= 0,714, TLI= 0,776 θαη CFI= 

0,818. Όπσο παξαηεξνχκε ηηο ηηκέο ησλ έμη δεηθηψλ θαιήο πξνζαξκνγήο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε 

πξνζαξκνγή ηνπ κνληέιν καο, δηαπηζηψλνπκε φηη νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ GFI, RMSEA,SRMR, 

TLI θαη CFI δελ βξίζθνληαη κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα, κε απνηέιεζκα λα κελ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηνπ Νεπξσηηζκνχ ζηα δεδνκέλα ηνπ 

δείγκαηφο καο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζνπκε ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο, ψζηε λα βειηηψζνπκε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ καο.  

Αξρηθά, παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο CFA, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

παξαγνληηθέο θνξηίζεηο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ζε θάζε κηα απφ ηηο ηξείο ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο 
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ηνπ κνληέινπ καο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε κνλαδηθή παξαγνληηθή θφξηηζε πνπ 

βξίζθεηαη θάησ απφ ην απαηηνχκελν φξην θφξηηζεο  >0,40 είλαη απηή ηνπ ζηνηρείνπ 21 (item 21) 

κε παξαγνληηθή θφξηηζε 0,341. Απηή ε παξαηήξεζε ζα καο βνεζήζεη λα απνθιείζνπκε απηφ ην 

ζηνηρείν απφ ηελ Δπηβεβαησηηθή Αλάιπζε Παξαγφλησλ. Αθφκα, ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

δπζθνιίαο πξνζαξκνγήο ελφο κνληέινπ, γίλεηαη ρξήζε ησλ ιεγφκελσλ δεηθηψλ ηξνπνπνίεζεο 

(Modification Indicies). Οη δείθηεο ηξνπνπνίεζεο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ κνληέινπ καο θαζψο καο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην 

πψο ζα βειηησζεί ε πξνζαξκνγή (fit) ησλ ζηνηρείσλ ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε απφ ην δείγκα 

καο. Απφ ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα καο πξνζθέξνληαη θάπνηεο ελδείμεηο-πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ 

κνληέινπ, πνπ αλαθέξνληαη είηε ζε ζπζρεηίζεηο ζπλδηαθπκάλζεσλ είηε κεηαμχ ζθαικάησλ είηε 

κεηαμχ ζθαικάησλ θαη ιαλζαλνπζψλ κεηαβιεηψλ. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην λνχκεξν ζε θάζε 

ζπζρέηηζε, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε βειηίσζε πνπ ζα επέιζεη ζηε πξνζαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ καο ζηα εκπεηξηθά καο δεδνκέλα.  

Αξθεηνί κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ζθαικάησλ αιιά θαη κεηαμχ 

ζθαικάησλ θαη ιαλζαλνπζψλ κεηαβιεηψλ δελ είλαη επηζπκεηέο ζηελ Δπηβεβαησηηθή Αλάιπζε 

Παξαγφλησλ. Παξφια απηά θάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ζθαικάησλ είλαη επηηξεπηέο κφλν αλ ππνζηεξίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά απφ ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ησλ ζηνηρείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη φηη ηα ζθάικαηα δχν ζηνηρείσλ ηεο 

ίδηαο ππνθιίκαθαο κπνξνχλ λα ζπζρεηηζζνχλ, κφλν φηαλ ην ελλνηνινγηθφ ηνπο πεξηερφκελν είλαη 

ην ίδην (θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηα ζθάικαηά ηνπο επεξεάδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ απάληεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ). ην δηθφ καο κνληέιν ηα κνλαδηθά ζθάικαηα πνπ κπνξνχλ λα 

ζπζρεηηζζνχλ θαη λα επηθέξνπλ νξηαθή βειηίσζε ζηελ πξνζαξκνγή ζηα εκπεηξηθά καο 

δεδνκέλα, δηφηη αληηζηνηρνχλ ζε ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ππνθιίκαθα, είλαη ηα ζθάικαηα 

e3 θαη ε4 (Μ.Η= 9,634 θαη Par. Change 0.200). Δπηηξέςακε ινηπφλ ζε απηά ηα ζθάικαηα λα 

ζπζρεηηζηνχλ κε ηε ινγηθή φηη ηα δχν ζηνηρεία, ηα ζηνηρεία 28 θαη 29 ζηα νπνία αλήθνπλ, 

κεηξνχλ ην ίδην ραξαθηεξηζηηθφ αιιά κε δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

ζηνηρείν 28 αλαθέξεη: « Δίκαη πνιχ επαίζζεηνο θάζε θνξά πνπ κνπ γίλεηαη αξλεηηθή θξηηηθή 

ζρεηηθά κε ηελ απφδνζή κνπ» θαη ην ζηνηρείν 29 κε ηε ζεηξά ηνπ αλαθέξεη: « ηε δνπιεηά κνπ, 

αληηδξψ ζπλαηζζεκαηηθά, θάζε θνξά πνπ ληψζσ φηη κε αδηθνχλ». Απφ ηηο παξαζέζεηο ησλ 

ζηνηρείσλ, ινηπφλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη θαη ηα δχν κεηξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε 
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ιφγσ θξηηηθήο. Δπνκέλσο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ ζε 

απηά ηα ζηνηρεία ζα είλαη θνηλνί. 

Αθνχ ινηπφλ απνθιείζακε απφ ηελ αλάιπζε καο ην ζηνηρείν 21 ηνπ παξάγνληα ηεο 

Φπρξαηκίαο  θαη επηηξέςακε ηε ζπζρέηηζε ησλ ζθαικάησλ e3 θαη ε4, επηρεηξήζακε εθ λένπ λα 

εθηηκήζνπκε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ καο. Απηή ηε θνξά, ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ  

ηνπ κνληέινπ καο πξνέθπςαλ νη εμήο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο πνπ επηιέμακε 

λα ειέγμνπκε : ρ
2
/df=1,997, GFI= 0,925, SRMR= 0,0613, RMSEA= 0,66, TLI= 0,870 θαη CFI= 

0,899. Οη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο, ππνζηεξίδνπλ καδί κε ηελ CFI, ε νπνία γίλεηαη νξηαθά απνδεθηή, 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ καο (βι. Γξάθεκα 2). Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν 

δείθηεο TLI δελ βξίζθεηαη εληφο ησλ επηζπκεηψλ νξίσλ, αιιά νη ππφινηπνη πέληε δείθηεο 

ππνζηεξίδνπλ κε ηηο ηηκέο ηνπο ην ζπκπέξαζκά καο.  

 

Γξάθεκα 2. Τν ηειηθό κνληέιν ηεο θιίκαθαο ηνπ Νεπξσηηζκνύ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν. 
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   Σν δεχηεξν κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ κνληέινπ πεξηιακβάλεη ηε ιεπηνκεξεηαθή 

αμηνιφγεζε. Απφ ηνλ έιεγρν ησλ παξακέηξσλ ηεο ηειηθήο θιίκαθαο ηνπ Νεπξσηηζκνχ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, πξνέθπςε φηη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p<0,05 (βι. Πίλαθα 5). 

Πίλαθαο 5 

Τππνπνηεκέλε κνξθή παξαγνληηθώλ θνξηίζεσλ ησλ παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ 

α/α ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ Φφξηηζε 

 1
νο

 ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ «ςναιζθημαηική Ανηιδπαζηικόηηηα»  

1 Εθλεπξίδνκαη όηαλ δελ αθνύγνληαη νη απόςεηο κνπ. 
  .592 

2 
Πνιιέο θνξέο λεπξηάδσ κε ηηο παξάινγεο απαηηήζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ κνπ. 

  .512 

3 
Είκαη πνιύ επαίζζεηνο θάζε θνξά πνπ κνπ γίλεηαη αξλεηηθή 

θξηηηθή ζρεηηθά κε ηελ απόδνζή κνπ 

  .435 

4 
Σηε δνπιεηά κνπ, αληηδξώ ζπλαηζζεκαηηθά, θάζε θνξά πνπ 

ληώζσ όηη κε αδηθνύλ. 

  .590 

5 
Αηζζάλνκαη ζπλαηζζεκαηηθά επάισηνο/ε, όηαλ δνπιεύσ θάησ 

από ζπλζήθεο πίεζεο. 

  .472 

 2
νο

 ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ  «Φςσπαιμία» 
 

1 
Όηαλ πξνθύςεη θάπνηα εξγαζηαθή θξίζε, ζπλήζσο ηελ 

αληηκεησπίδσ κε εξεκία. 

  .514 

2 
Γίλνκαη νμύζπκνο θάζε θνξά πνπ δέρνκαη αξλεηηθή θξηηηθή 

από ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. 

  .628 

3 Έρσ παξαηεξήζεη όηη ράλσ εύθνια ηε ςπρξαηκία κνπ 
  .740 

4 
Σηε δνπιεηά κνπ, ζα ραξαθηήξηδα ηνλ εαπηό κνπ σο ήξεκν 

άηνκν. 

  .508 

 3
νο 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ «Ζηλοηςπία» 
 

1 
Μεξηθέο θνξέο πηάλσ ηνλ εαπηό κνπ λα δειεύεη ηα πξνλόκηα 

πνπ απνιακβάλνπλ νη άιινη. 

  .734 

2 
Εθλεπξίδνκαη όηαλ θάπνηνο ζπλάδειθνο κνπ ιακβάλεη 

θνιαθεπηηθά ζρόιηα γηα ηελ απόδνζή ηνπ ζηε δνπιεηά. 

  .489 

3 
Θπκώλσ, όηαλ ό/ή πξντζηάκελόο κνπ δείρλεη ηδηαίηεξε 

ζπκπάζεηα πξνο θάπνηνλ ζπλάδειθό κνπ. 

  .548 

4 
Υπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ζθέθηνκαη άζρεκα πξάγκαηα γηα 

θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. 

  .490 
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ηε ηειεπηαία αλάιπζή καο ζειήζακε λα ειέγμνπκε ηελ πηζαλφηεηα έλα 

κνλνπαξαγνληηθφ κνληέιν κε ηα ίδηα 13 πιένλ ζηνηρεία (βι. Γξάθεκα 3) λα έρεη θαιχηεξνπο 

δείθηεο πξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ην κνληέιν ησλ 13 παξαγφλησλ πνπ παξνπζηάζηεθε (βι. 

Γξάθεκα 2). Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο ζχγθξηζεο, ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο θαιήο 

πξνζαξκνγήο AIC θαη CAIC θαη ζπγθξίζεθαλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηνπ κνληέινπ κε 

ηνπο ηξείο παξάγνληεο. Οη δείθηεο AIC θαη CAIC γηα ην κνληέιν ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ είλαη 

181,845 θαη 314,856 αληίζηνηρα. Δλψ, νη δείθηεο AIC θαη CAIC γηα ην κνλνπαξαγνληηθφ 

κνληέιν είλαη 255,766 θαη 371,043 αληίζηνηρα. πλεπψο, ε θιίκαθα ηνπ Νεπξσηηζκνχ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν κε ηνπο ηξείο παξάγνληεο είλαη ςπρνκεηξηθά θαιχηεξε θαη ζεκεηψλεη θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή ζηα εκπεηξηθά καο δεδνκέλα. 

 

Γξάθεκα 3. Μνλνπαξαγνληηθφ κνληέιν κε 14 ζηνηρεία. 
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4. Σψμοεράςμασα 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο θιίκαθαο πνπ ζα 

κεηξάεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεπξσηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηε 

δεκηνπξγία απηήο ηεο θιίκαθαο, ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ. Σν δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ πεξηβάιινλ, ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φιεο νη 

εγθαηεζηεκέλεο αληηιήςεηο γχξσ απφ ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο θαη νη εξγαζηαθέο 

ζπκπεξηθνξέο έπξεπε κε θάπνην ηξφπν λα ελζσκαησζνχλ ζηα ζηνηρεία απηήο ηεο λέαο θιίκαθαο, 

ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηηο εξγαζηαθέο αλάγθεο ηνπ ειιεληθνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σέηνηεο αλάγθεο κπνξεί λα απνηεινχλ: ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ελφο 

ππαιιήινπ σο πξνο ηα «Νεπξσηηθά» ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ή 

πξναγσγήο. Ζ ρξήζε ηεο θιίκαθαο ζα απεπζπλφηαλ ηφζν ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο φζν 

θαη ζηνπ εξγνδφηεο ηνπο. 

ηε Μειέηε 1 πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 30 

ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξφηεζαλ ηε θιίκαθα ηεο πηινηηθήο έθδνζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ 

Νεπξσηηζκνχ. Ζ δεκηνπξγία ησλ ζηνηρείσλ ζηεξίρζεθε ζηνλ πίλαθα Mini-Markers Big Five 

Sheet πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Saucier (1994) θαη εηδηθφηεξα ζηνπο επηζεηηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πίλαθα πνπ αθνξνχζαλ ην Νεπξσηηζκφ. Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηήιεο 

ηνπ Νεπξσηηζκνχ βξέζεθαλ ζπλψλπκα θαη αληψλπκα επίζεηα πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθή 

εξγαζηαθή νξνινγία θαη έλλνηεο ζπλέζεζαλ ηα ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο ηνπ Νεπξσηηζκνχ, ηα 

νπνία δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα είλαη θαηαλνεηά απφ φινπο ηνπ εθπξνζψπνπο ηνπ εξγαζηαθνχ 

ηνκέα πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα.   

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Μειέηεο 1, θαη εηδηθφηεξα απφ ηε ρξήζε ηεο Γηεξεπλεηηθήο 

Αλάιπζεο Παξαγφλησλ, πξνέθπςαλ αξρηθά 7 παξάγνληεο, πνπ ζπγθέληξσζαλ ηδηνηηκέο 

(eigenvalues) κεγαιχηεξεο ηνπ >1, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην Guttman – Kaiser (Guttman, 1954.  

Kaiser, 1961). Απφ ηελ πξνζερηηθή παξαηήξεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ησλ ηδηνηηκψλ (Scree Plot) 

(Cattell, 1966) παξαηεξήζακε φηη 2-3 παξάγνληεο είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη, θαζψο ηα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία είραλ ζεκαληηθή παξαγνληηθή θφξησζε ζε εθείλνπο. Πξάγκαηη, έπεηηα 

απφ δηαδνρηθέο επαλαιήςεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηε Γηεξεπλεηηθήο Αλάιπζεο Παξαγφλησλ κε 

αθαίξεζε θάζε θνξά ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο πην αδχλακεο θνξηίζεηο ζηνπο ηειεπηαίνπο 
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παξάγνληεο, πξνέθπςαλ ηξείο δπλαηνί ελλνηνινγηθά παξάγνληεο ηεο θιίκαθαο ηνπ 

Νεπξσηηζκνχ.  

Ο πξψηνο παξάγνληαο πεξηιάκβαλε πέληε ζηνηρεία θαη νλνκάζηεθε πλαηζζεκαηηθή 

Αληηδξαζηηθφηεηα. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο, πεξηιάκβαλε πέληε ζηνηρεία θαη νλνκάζηεθε 

Φπρξαηκία. Σέινο, ν ηξίηνο παξάγνληαο πεξηιάκβαλε ηέζζεξα ζηνηρεία θαη νλνκάζηεθε 

Εεινηππία. Οη παξαγνληηθέο θνξηίζεηο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ζε έλα απφ ηνπο παξάγνληεο, έδσζαλ 

λφεκα θαη δηθαηνιφγεζαλ ηνλ ηίηιν ηεο θαζεκίαο ππνθιίκαθαο, γηα απηφ θαη δελ ππήξμαλ 

δεπηεξνγελείο θνξηίζεηο. Οη ππνθιίκαθεο απηέο ηνπ Νεπξσηηζκνχ καο ζπκίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

φξνπο πνπ εηζήγαγε ν Goldberg (1992) γηα λα πεξηγξάςεη ηελ έλλνηα ηνπ Νεπξσηηζκνχ. 

Δηδηθφηεξα, ν πξψηνο παξάγνληαο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Αληηδξαζηηθφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηα 

δίπνια πλαηζζεκαηηθφο- Με ζπλαηζζεκαηηθφο (Emotional-Unemotional) θαη Νεπξηθφο- 

Ήξεκνο (Nervous-At Ease). ηνλ παξάγνληα ηεο Φπρξαηκίαο ζα κπνξνχζακε λα βξνχκε 

νκνηφηεηεο κε ηνπο φξνπο Αγξηεκέλνο- Ήξεκνο (Angry-Calm), θηγκέλνο-Υαιαξφο (Tense-

Relaxed) θαη ηαζεξφο- Αζηαζήο (Stable-Unstable) . Ο ηξίηνο παξάγνληαο Εεινηππία ζρεηίδεηαη 

κε ην δίπνιν Φζνλεξφο- Με θζνλεξφο (Envious-Not Envious).  Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπζρεηίζεηο 

είλαη ινγηθέο δεδνκέλνπ φηη ν Saucier (1994) θαηαζθεχαζε ηνλ Mini- Markers Big Five Sheet, 

ηνλ πίλαθα ζηνλ νπνίν ζηεξίρζεθε ε δεκηνπξγία ησλ ζηνηρείσλ καο, βαζηδφκελνο ζηελ έξεπλα 

ηνπ Goldberg (1992). 

ηε ζπλέρεηα, αμηνινγήζακε ηελ αμηνπηζηία ηεο λέαο θιίκαθαο κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε 

αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο alpha. Ο δείθηεο εθαξκφζηεθε ηφζν γηα ηε ζπλνιηθή θιίκαθα 

ηνπ Νεπξσηηζκνχ φζν θαη γηα ηηο ππνθιίκαθεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Αληηδξαζηηθφηεηαο, ηεο 

Φπρξαηκίαο θαη ηεο Εεινηππίαο. Οη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ ηφζν γηα ηε ζπλνιηθή θιίκαθα φζν θαη 

γηα ηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο. πλεπψο, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ηα ζηνηρεία ηεο λέαο θιίκαθαο έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο, δειαδή φια κεηξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα.  

πλερίδνληαο ηε ςπρνκεηξηθή αμηνιφγεζε ηεο θιίκαθαο ηνπ Νεπξσηηζκνχ γηα ηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, ζηε Μειέηε 2, ειέγρζεθε θαη ε εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ ηεο λέαο θιίκαθαο. 

Με ηε ρξήζε ηεο Δπηβεβαησηηθήο Αλάιπζεο Παξαγφλησλ, ειέγρζεθε ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ 

εξγαιείνπ καο ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ έλα λέν δείγκα ηνπ ίδηνπ 

πιεζπζκνχ. ε πξψην ζηάδην, εμαζθαιίζζεθαλ φινη νη γεληθνί θαλφλεο θαη πξνυπνζέζεηο 
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ρξήζεο ηεο Δπηβεβαησηηθήο Αλάιπζεο Παξαγφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρζεθαλ νη δείθηεο 

θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ καο. Μεηά ηνλ έιεγρν απηφ δηαπηζηψζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη 

δείθηεο καο δελ βξίζθνληαλ  εληφο ησλ επηζπκεηψλ νξίσλ θαη γηα απηφ ην ιφγν απνθαζίζακε λα 

ζπκβνπιεπηνχκε ηνπο δείθηεο ηξνπνπνίεζεο (Modification Indicies) γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ 

ηνπ κνληέινπ καο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζή ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ.  

Οη δείθηεο απηνί καο ππέδεημαλ ηελ ζπζρέηηζε ησλ ζπλδηαθπκάλζεσλ κεηαμχ δπν 

ζθαικάησλ, ηα νπνία αλήθαλ ζε δπν ζηνηρεία ηεο ίδηα ππνθιίκαθαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

απνθιεηζκφ ελφο αθφκα ζηνηρείνπ (ηνπ ζηνηρείνπ 21), εμαηηίαο ηεο  ρακειήο παξαγνληηθήο 

θφξηηζεο ζηνλ παξάγνληα ηεο Φπρξαηκίαο, επαλαιάβακε ηε δηαδηθαζία ηεο Δπηβεβαησηηθήο 

Αλάιπζεο Παξαγφλησλ κε έλα ειαθξψο ηξνπνπνηεκέλν παξαγνληηθφ ζρεδηαζκφ. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ θαιήο πξνζαξκνγήο απηή ηε θνξά βξίζθνληαλ εληφο ησλ 

επηζπκεηψλ νξίσλ θαη επνκέλσο ην κνληέιν ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ απνδείρζεθε φηη είρε θαιή 

πξνζαξκνγή ζηα εκπεηξηθά καο δεδνκέλα. Δπηπξφζζεηα, εμεηάζακε ηελ πηζαλφηεηα ελφο 

κνλνπαξαγνληηθνχ κνληέινπ (δειαδή, φια ηα ζηνηρεία λα θνξηψλνπλ ζε έλαλ γεληθφ παξάγνληα 

λεπξσηηζκνχ) λα είλαη ςπρνκεηξηθά θαιχηεξν απφ έλα πνιπδηάζηαην κνληέιν (δειαδή, ηνπ 

κνληέινπ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ). Ζ ππφζεζε απηή απνξξίθζεθε κε βάζε ηνπο δείθηεο θαιήο 

πξνζαξκνγήο πνπ πξνέθπςαλ.  

Ζ δεκηνπξγία ηεο θιίκαθαο ηνπ Νεπξσηηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν απνηέιεζε έλα 

δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ εγρείξεκα, θαζψο φπσο γλσξίδνπκε απφ ην ζεσξεηηθφ καο θνκκάηη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε πέληε 

θαηεγνξίεο θαζηζηνχλ ην πεδίν νξηζκνχ απηψλ ησλ δηαζηάζεσλ επξχηαην. Πην εηδηθά, ε 

δηάζηαζε ηνπ Νεπξσηηζκνχ εκπεξηέρεη πνιπάξηζκεο φςεηο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο σο 

ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα. Πνιινί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηηο 

δηάθνξεο φςεηο ηεο έλλνηαο ηνπ λεπξσηηζκνχ, δεκηνπξγψληαο κε ηε ζεηξά ηνπο ππνθαηεγνξίεο 

επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ απηήο ηεο έλλνηαο,  φπσο ν Saucier (1994) πάλσ ζηνλ πίλαθα (Mini- 

Markers) επηζέησλ ηνπ νπνίνπ ζηεξηρζήθακε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηνηρείσλ ηεο θιίκαθάο 

καο. Δπνκέλσο ζα κπνξνχζε λα αλαδπζεί ην εξψηεκα γηα ηνπο απξηαλνχο εξεπλεηέο πνπ 

δηαβάδνπλ απηήλ ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, πψο ζα είραλ δηακνξθσζεί ηα ζηνηρεία απηήο 

θιίκαθαο αλ είρε επηιερζεί θάπνηνο άιινο πίλαθαο επηζέησλ σο ζεκέιην ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

ζηνηρείσλ απηήο ηεο θιίκαθαο; ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ήηαλ πνιχ πηζαλφ λα αλαδεηρζνχλ 
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πεξηζζφηεξνη ζεκαληηθνί παξάγνληεο απφ ηνπο 3 πνπ βξέζεθαλ ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή 

πξνζπάζεηα, νη νπνίνη ζπλνιηθά λα εξκελεχνπλ  κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ 

Νεπξσηηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (κεγαιχηεξν απφ >56,2).  

 Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ςπρνκεηξηθνχ ειέγρνπ, δηαπηζηψζακε ρσξίο πξνβιήκαηα φηη ην 

εξγαιείν πνπ θαηαζθεπάζηεθε ήηαλ αμηφπηζην, ειέγρνληαο κφλν ηελ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο 

ηνπο ζπλνρήο ηνπ. Πάλσ ζε απηή ηε δηαπίζησζε, ζα κπνξνχζε θάπνηνο κειινληηθφο εξεπλεηήο 

λα ειέγμεη, αλ φρη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ εξγαιείνπ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε, θαη άιια είδε αμηνπηζηίαο. Όπσο ηελ αμηνπηζηία επαλαιεπηηθψλ κεηξήζεσλ 

(test-retest reliability) γηα λα εμαθξηβψζεη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ κεηξήζεσλ ζην ρξφλν 

επαλαρνξεγψληαο ηελ ίδηα θιίκαθα ζην ίδην δείγκα κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.   

Αθφκα, ζην θνκκάηη ηνπ ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο, ε εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ 

ειέγρζεθε κε ηε ρξήζε ηεο Δπηβεβαησηηθήο Αλάιπζε Παξαγφλησλ. „Όπσο είδακε, φκσο, ην 

κνληέιν καο δελ επηβεβαηψζεθε κε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα αιιά έπεηηα απφ ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ κε ηε βνήζεηα ησλ δεηθηψλ ηξνπνπνίεζεο, πξαθηηθή πνπ ζχκθσλα κε 

αξθεηνχο εξεπλεηέο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηνπιάρηζηνλ ακθηιεγφκελε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα 

ήηαλ επηζπκεηή ε αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ ζε έλα κεγαιχηεξν δείγκα ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα 

έρνπκε ζηε δηάζεζή καο κεγαιχηεξν φγθν δεδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ ζα επεξέαδε αξθεηά ηνπο 

επαίζζεηνπο ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα 

ειεγρζεί απφ κειινληηθνχο εξεπλεηέο ε ζπγρξνληθή εγθπξφηεηα κέζσ ζχγθξηζεο κε εξγαιεία 

πνπ κεηξνχλ παξφκνηεο ηδηφηεηεο θαη ε εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ηνπ κνληέινπ. 

Σέινο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο θαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ 

εηδηθνχο εξγαζηαθνχο πιεζπζκνχο, δειαδή πιεζπζκνχο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ 

ηξφπν θαη ζην πεξηβάιινλ πνπ εξγάδνληαη. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πιεζπζκψλ ζα κπνξνχζε λα 

είλαη νη ππάιιεινη ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ, εξγαηηθφ δπλακηθφ κεηαιισξχρσλ, πηιφησλ ηεο 

πνιεκηθήο αεξνπνξίαο θαη ην πξνζσπηθφ γεληθά ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θ.α.  

  πκπεξαζκαηηθά, ε θιίκαθα πνπ θαηαζθεπάζηεθε, θξίλεηαη σο έλα αμηφπηζην θαη έγθπξν 

ςπρνκεηξηθφ  εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ηνπ Νεπξσηηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ζχκθσλα κε ηα 

ζηαζεξά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Απηή ε θιίκαθα, είλαη πιένλ αζθαιέο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ειιεληθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη λα ειέγμεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ππνδειψλνπλ Νεπξσηηζκφ ζε θάζε άηνκν ζε έλαλ δεκφζην ή ηδησηηθφ εξγαζηαθφ νξγαληζκφ, κε 
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ζθνπφ ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξά ηνπ εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

εξγαζηαθήο επίδνζεο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ελ γέλεη. 
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Παράρσθμα 

 

 ΕΡ-Ε-Ν       ΦΤΛΟ……….        ΗΛΘΚΘΑ…….   

      Ερωτηματολόγιο Εργασιακού Νευρωτισμού 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
Το ερωτθματολόγιο αυτό αποτελείται από 30 προτάςεισ, οι οποίεσ αναφζρονται ςτον 

τρόπο με τον οποίο το άτομο επιλζγει να αντιδρά ςε δφςκολεσ ςυναιςκθματικά 

ςυνκικεσ ςτον εργαςιακό του χϊρο. Διαβάςετε προςεκτικά τθν κάκε πρόταςθ, και  

προςπακιςτε να δϊςετε τθν πρϊτθ απάντθςθ που ςασ ζρχεται ςτο μυαλό, με απόλυτθ 

ειλικρίνεια. Δεν υπάρχουν ςωςτζσ ι λάκοσ απαντιςεισ, κακϊσ ο κάκε άνκρωποσ είναι 

διαφορετικόσ και αντιδρά με διαφορετικό τρόπο ςτισ καταςτάςεισ. Προςπακιςτε να 

περιγράψετε τον εαυτό ςασ, δίνοντασ κάκε φορά τθν απάντθςθ που ςασ 

αντιπροςωπεφει καλφτερα χρθςιμοποιϊντασ τθν παρακάτω κλίμακα. Από τθν πλευρά 

μασ, ςασ υποςχόμαςτε πλιρθ εμπιςτευτικότθτα και εχεμφκεια. 

 
     

Κακόλου 

Αντιπροςωπευτικό 

Ελάχιςτα 

Αντιπροςωπευτικό 

Μζτρια 

Αντιπροςωπευτικό 

Αρκετά 

Αντιπροςωπευτικό 

Πολφ 

Αντιπροςωπευτικό 

 

Παράδειγμα 
 

1.  Διατθρϊ τθν ψυχραιμία μου πριν από πολφ ςθμαντικά        1      2       3      4       5 
γεγονότα τθσ ηωισ μου. 
 
Στο παράδειγμα αυτό, το άτομο επζλεξε τθν ζνδειξθ 4, κακϊσ κεωρεί ότι θ διλωςθ 
«διατθρϊ τθν ψυχραιμία μου πριν από πολφ ςθμαντικά γεγονότα τθσ ηωισ μου» τον/τθν 
αντιπροςωπεφει ςε αρκετά μεγάλο βακμό. 
 

Να θυμάστε! 
 
 Δεν υπάρχουν ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ απαντιςεισ, επομζνωσ να είςτε όςο μπορείτε 

περιςςότερο ειλικρινείσ. 

4 
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 Μθ δίνετε μια απάντθςθ επειδι ςασ φαίνεται ςωςτι ι επειδι είναι όπωσ κα κζλετε να 

είναι. 

 Είναι πολφ ςθμαντικό να ςθμειϊςετε τθν πρϊτθ αυκόρμθτθ απάντθςθ που ςασ ζρχεται ςτο 

μυαλό. Από ζρευνεσ που ζχουν γίνει, ζχει αποδειχκεί ότι αυτι θ απάντθςθ είναι και θ πιο 

αντιπροςωπευτικι. 

 Είναι ςθμαντικό να απαντιςετε ςε κάκε πρόταςθ, ϊςτε να είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ του 

προφίλ τθσ εργαςιακισ ςασ προςωπικότθτασ. 

 Η ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου δεν απαιτεί ςυγκεκριμζνθ χρονικι διάρκεια μζςα 

ςτθν οποία κα πρζπει να απαντθκεί. Συνικωσ, τα περιςςότερα άτομα χρειάηονται 20-25 

λεπτά.  

 

 

 

     

Κακόλου 

Αντιπροςωπευτικό 

Ελάχιςτα 

Αντιπροςωπευτικό 

Μζτρια 

Αντιπροςωπευτικό 

Αρκετά 

Αντιπροςωπευτικό 

Πολφ 

Αντιπροςωπευτικό 

 

1 ηε δνπιεηά κνπ, ζα ραξαθηήξηδα ηνλ εαπηφ κνπ σο ήξεκν 

άηνκν. 
     

2 
Έρσ παξαηεξήζεη φηη ζηε δνπιεηά κνπ, ράλσ εχθνια ηε 

ςπρξαηκία κνπ.      

3 
Τπάξρνπλ ζηηγκέο, πνπ ζθέθηνκαη άζρεκα πξάγκαηα γηα 

θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ.      

4 
Έρσ ην παξάπνλν φηη θαλείο δελ θαηαιαβαίλεη ηηο δπζθνιίεο ηηο 

νπνίεο αληηκεησπίδσ ζηε δνπιεηά κνπ.      

5 
πρλά γθξηληάδσ γηαηί δελ αλαγλσξίδεηαη επαξθψο ε πξνζπάζεηα 

πνπ θάλσ ζηε δνπιεηά.      

6 
Ννηψζσ κεγάιε ραξά φηαλ θάπνηνο ζπλάδειθφο κνπ ιακβάλεη 

bonus γηα ηελ απφδνζή ηνπ ζηελ εξγαζία.      

7 
Αηζζάλνκαη φηη θαλείο δε δίλεη ζεκαζία ζηηο πξνηάζεηο πνπ έρσ 

λα ππνβάιισ.      

8 
Αξθεηέο θνξέο έρσ θαιχςεη ην ιάζνο ελφο ζπλαδέιθνπ κνπ, γηα 

λα κελ εθηεζεί.      

9 
Κάζε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη θάπνηα απξφζκελε δπζθνιία ζηε 

δνπιεηά κνπ, πέθηεη ε δηάζεζή κνπ.      

10 
Μεξηθέο θνξέο πηάλσ ηνλ εαπηφ κνπ λα δειεχεη ηα πξνλφκηα πνπ 

απνιακβάλνπλ άιινη ζπλάδειθνί κνπ.      

11 πρλά, ληψζσ φηη φια κνπ θηαίλε ζηε δνπιεία κνπ. 
     

12 
Πηάλσ ηνλ εαπηφ κνπ λα γθξηληάδεη ζπρλά γηα ηελ έιιεηςε 

αλαιψζηκσλ πιηθψλ (π.ρ. γξαθηθή χιε, ραξηί, θσηνηππίεο θ.α.).      

13 Πξαγκαηηθά, δηαζθεδάδσ ζηε δνπιεηά κνπ. 
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14 
Δθλεπξίδνκαη θάζε θνξά πνπ έλαο ζπλάδειθφο κνπ ιακβάλεη 

θνιαθεπηηθά ζρφιηα γηα ηελ απφδνζή ηνπ ζηε δνπιεηά ηνπ.      

15 
Θπκψλσ φηαλ φ/ή πξντζηάκελφο κνπ δείρλεη ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα 

πξνο θάπνην ζπλάδειθφ κνπ.       

16 
πρλά πηζηεχσ φηη νη ζπλάδειθνί κνπ πξνζπαζνχλ λα κε 

δηαβάινπλ.      

17 
Έρσ αθνχζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ λα κε απνθαινχλ 

γθξηληάξε/ γθξηληάξα.      

18 
Δίλαη θνξέο, πνπ φηαλ νη ζπλζήθεο ζηε δνπιεηά αξρίδνπλ λα 

δπζθνιεχνπλ, αηζζάλνκαη αδηαζεζία.      

19 
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αληηκεησπίδσ κε αηζηνδνμία ηηο 

δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δνπιεηά.      

20 
Πνιιέο θνξέο εθλεπξίδνκαη γηα αζήκαληα πξάγκαηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηε δνπιεηά κνπ.      

21 
Όηαλ πξνθχςεη θάπνηα εξγαζηαθή θξίζε, ζπλήζσο ηελ 

αληηκεησπίδσ κε εξεκία.      

22 
Αληηκεησπίδσ κε ςπρξαηκία θάζε είδνπο δηέλεμε αλάκεζα ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ.      

23 πάληα αγρψλνκαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δνπιεηά κνπ. 
     

24 Δθλεπξίδνκαη φηαλ δελ αθνχγνληαη νη απφςεηο κνπ. 
     

25 
Πνιιέο θνξέο λεπξηάδσ κε ηη παξάινγεο απαηηήζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ κνπ.      

26 
Γίλνκαη νμχζπκνο/ε θάζε θνξά πνπ δέρνκαη αξλεηηθή θξηηηθή 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ.      

27 
ηε δνπιεία κνπ, αληηδξψ ζπλαηζζεκαηηθά θάζε θνξά πνπ ληψζσ 

φηη κε αδηθνχλ.      

28 
Αηζζάλνκαη ζπλαηζζεκαηηθά επάισηνο/ε φηαλ δνπιεχσ θάησ 

απφ ζπλζήθεο πίεζεο.      

29 
Δίκαη πνιχ επαίζζεηνο/ε θάζε θνξά πνπ γίλεηαη αξλεηηθή 

θξηηηθή ζρεηηθά κε ηελ απφδνζή  κνπ.      

30 
Σηο πεξηζζφηεξεο κέξεο είκαη θαθφθεθνο/ε ζηε δνπιεηά κνπ. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 




