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Εισαγωγή 

  

Ως ιδιοσυγκρασία ορίζεται ο βασικός τρόπος µε τον οποίον το άτοµο αντιδρά 

στο περιβάλλον του καθώς και η κυρίαρχη διάθεση του.  Είναι κοινή η πεποίθηση, ως 

προς την ανθρώπινη φύση ότι τα άτοµα διαφέρουν µεταξύ τους και είναι συνεπή µε 

τον εαυτό τους στον τρόπο που αντιδρούν προς τον κόσµο γύρω τους και στην 

προδιάθεση τους προς συγκεκριµένα είδη συναισθηµάτων. Για παράδειγµα η κόρη 

µας έχει την τάση να αντιµετωπίζει τη ζωή µε ανεξάντλητη ενεργητικότητα και 

αισιοδοξία. Μπροστά στα εµπόδια σπάνια παραιτείται και βρίσκει τρόπους να τα 

υπερβεί και να τα παρακάµψει. Αντίθετα ο αδελφός της είναι πιο ονειροπαρµένος.  

Έχει την τάση να εκλογικεύει το πρόβληµα και να εκφράζει την απογοήτευση του.  

Αυτοί οι σταθεροί ατοµικοί τύποι αντίδρασης στο περιβάλλον εµπεριέχονται στον 

όρο ιδιοσυγκρασία (Allport, 1973. Bates, 1989. Goldsmith, 1987).  

Πολλά χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στα βρέφη έχουν ερµηνευθεί ως 

ενδείξεις των ιδιοτήτων της ιδιοσυγκρασίας τους. Περιλαµβάνουν το επίπεδο 

δραστηριότητας του νεογέννητου, την ευκολία µε την οποία αναστατώνεται, την 

ένταση των αντιδράσεων του, τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις όταν συµβαίνει κάτι 

ασυνήθιστο και την κοινωνικότητα του (Bates, 1994). Αυτά τα χαρακτηριστικά της 

ιδιοσυγκρασίας πιστεύεται ότι αποτελούν θεµελιώδη στοιχειά του σχηµατισµού της 

προσωπικότητας του παιδιού. Ο Alexander Thomas, η Stella Chess και οι συνεργάτες 

τους έκανα πρωτοποριακές µελέτες πάνω στην ιδιοσυγκρασία και την ανάπτυξη και η 

δουλειά τους είχε µεγάλη επιρροή στα χρόνια που ακολούθησαν, τόσο γιατί οι 

τεχνικές που χρησιµοποίησαν για να αξιολογήσουν την ιδιοσυγκρασία άρχισαν να 

χρησιµοποιούνται ευρέως, όσο και γιατί παρακολούθησαν την ανάπτυξη των παιδιών 

ως τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής τους.  Ξεκίνησαν την ερευνά τους στις αρχές 
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της δεκαετίας του 1950 µε µια οµάδα 140 παιδιών στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι 

ερευνητές ζητούσαν, κατά καιρούς, από τους γονείς των παιδιών να συµπληρώσουν 

ερωτηµατολόγια, ξεκινώντας λίγο µετά τη γέννηση του παιδιού τους. Περιλάµβαναν 

ερωτήσεις όπως πως αντέδρασε το παιδί στο πρώτο του µπάνιο, στις βρεγµένες πάνες 

και στη πρώτη γεύση στέρεας τροφής. Καθώς τα παιδιά µεγάλωναν, στα 

ερωτηµατολόγια αυτά προστίθεντο και συνεντεύξεις µε δασκάλους καθώς και τεστ µε 

τα ίδια τα παιδιά. Όταν η Chess και ο Thomas ανέλυσαν τα δεδοµένα τους, βρήκαν 

ότι µπορούσαν να εντοπίσουν τρεις οµάδες που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα 

των παιδιών και στη συνέχεια της διέκριναν σε εννέα χαρακτηριστικά της 

συµπεριφοράς τα οποία όλα µαζί παρείχαν µια γενική περιγραφή της ιδιοσυγκρασίας 

του παιδιού.  

Τόνισαν ότι αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως «δύσκολο παιδί» µπορεί να 

αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα για µελλοντική ψυχοπαθολογία. Αυτή η 

κατηγορία παιδιού περιλαµβάνει την απόσυρση, την αργή προσαρµογή, µια 

επικρατούσα αρνητική διάθεση, υψηλή ένταση αντίδρασης και δυσρυθµία. Η άλλη 

κατηγοριοποίηση αυτού του ιδιοσυγκρασιακού χάσµατος χαρακτηρίζεται από θετική 

προσέγγιση, υψηλή προσαρµοστικότητα και προϋπάρχουσα θετική διάθεση, όλα τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά ορίζουν το «εύκολο παιδί», τέλος το παιδί που «αργεί να 

πάρει µπροστά» χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασµό αρνητικών αντιδράσεων, 

χαµηλή προσαρµοστικότητα σε νέες καταστάσεις και ήπια αντίδραση σε αλλαγές.  

 

Το Μοντέλο των 9 ∆ιαστάσεων 

 

1. Επίπεδο δραστηριότητας: Το επίπεδο κινητικότητας που χαρακτηρίζει τις 

ενέργειες ενός συγκεκριµένου παιδιού και ο σχετικός χρόνος 
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ενεργητικότητας και αδράνειας. Για παράδειγµα ακόµα και στη µήτρα 

ορισµένα έµβρυα κλοτσούν και κινούνται ενώ άλλα είναι σχετικά ακίνητα. 

Παρόµοιες διαφορές έχουν παρατηρηθεί και ως προς το επίπεδο και τη 

συχνότητα της κίνησης των χεριών και των ποδιών στην πρώτη βρεφική 

ηλικία και στην τάση ορισµένων µικρών παιδιών να βρίσκονται σε διαρκή 

κίνηση όλες τις ώρες της µέρας.  

2. Ρυθµικότητα: Ο βαθµός που οι βασικές βιολογικές λειτουργίες είναι τακτικές 

και προβλέψιµες. Λίγο µετά τη γέννηση παρατηρούνται έντονες ατοµικές 

διαφορές στην ευκολία µε την οποία τα βρέφη προσαρµόζονται σε ένα 

τακτικό πρόγραµµα φαγητού και ύπνου καθώς και στις σωµατικές 

λειτουργίες, όπως η αποβολή περιττωµάτων.  

3. Προσέγγιση-Αποφυγή: Η φύση της αρχικής αντίδρασης του βρέφους σε κάτι 

καινούριο. Οι νέες εµπειρίες, όπως η πρώτη αντικατάσταση του στήθους µε 

το µπιµπερό, η συνάντηση µε άγνωστα πρόσωπα, η ξαφνική εµφάνιση ενός 

νέου παιχνιδιού δηµιουργούν φόβο σε ορισµένα παιδιά και τα κάνουν να 

αποσύρονται ενώ άλλα εξερευνούν ενεργά και αναζητούν περαιτέρω 

ερεθίσµατα.  

4. Ευκολία Προσαρµογής: Η ευκολία µε την οποία τροποποιούνται οι αρχικές 

αντιδράσεις του βρέφους προς την κατάσταση. Είτε αποσύρονται αρχικά 

είτε ενθουσιάζονται µε τη νέα εµπειρία, τα βρέφη διαφέρουν στην ταχύτητα 

µε την οποία το καινοφανές παύει να είναι ενδιαφέρον και στην ευκολία µε 

την οποία προσαρµόζονται σε νέες καταστάσεις, όπως η στερεά τροφή στην 

θέση του γάλακτος ή µια µπέµπι σιτερ στη θέση της µητέρας. 

5. Ουδός ανταπόκρισης : Το απαιτούµενο επίπεδο έντασης ενός ερεθίσµατος για 

να προκαλέσει µια αντίδραση. Ορισµένα βρέφη ξυπνούν µε το παραµικρό 
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θόρυβο ή µια ελάχιστα βρεγµένη πάνα τα κάνει να κλαίνε. Άλλα φαίνεται να 

αντιδρούν µόνο όταν τα ερεθίσµατα γίνονται πολύ έντονα.  

6.  Ένταση αντίδρασης: Το επίπεδο ενεργητικότητας µια αντίδρασης. 'Όποιες 

και να είναι οι συνθήκες ορισµένα βρέφη βγάζουν φωνούλες ικανοποίησης 

όταν είναι ευχαριστηµένα ή συνοφρυώνονται όταν είναι αναστατωµένα, ενώ 

άλλα γελούν µε την καρδιά τους ή κλαίνε γοερά.  

7. Ποιότητα της διάθεσης: Η συχνότητα της ευχάριστης και φιλικής 

συµπεριφοράς σε σύγκριση µε τη δυσάρεστη µη φιλική συµπεριφορά για 

παράδειγµα ορισµένα βρέφη γελούν συχνά και έχουν την τάση να 

χαµογελούν προς τον κόσµο, ενώ άλλα φαίνονται δυστυχισµένα για 

ασυνήθιστα µεγάλα διαστήµατα.  

8. Ευκολία περισπασµού: Ο βαθµός στον οποίο ένα ερέθισµα διακόπτει ή 

τροποποιεί µια συµπεριφορά. Οι γονείς συχνά παρηγορούν ένα βρέφος που 

κλαίει δίνοντας του µια πιπίλα ή ένα παιχνίδι, αλλά η τεχνική αυτή είναι 

αποτελεσµατική µόνο για τα βρέφη των οποίων η προσοχή αποσπάται 

εύκολα.  

9. Εύρος προσοχής/επιµονή: Ο βαθµός στον οποίο µια δραστηριότητα , όταν 

αρχίσει, συνεχίζεται αδιάκοπα. Ορισµένα βρέφη παρατηρούν ένα 

αιωρούµενο κινητό αντικείµενο ή παίζουν µε τα αγαπηµένο τους παιχνίδι 

για πολλή ώρα ενώ άλλα γρήγορα χάνουν το ενδιαφέρον τους και αλλάζουν 

συχνά δραστηριότητα (Chess & Thomas 1982).  

 Οι ερευνητές συµφώνησαν ότι γενετικοί παράγοντες συµβάλλουν στα είδη 

των ατοµικών διαφορών που ονοµάζουµε ιδιοσυγκρασία (Bates, 1994, Buss & 

Plomin, 1984, Kagan et  al., 1994). Οι ισχυρότερες ενδείξεις για την 

κληρονοµικότητα των χαρακτηριστικών της ιδιοσυγκρασίας προέρχονται από µελέτες 
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διδύµων. Για παράδειγµα ο Arnold Bass και Robert Plomin (1984) βρήκαν έντονες 

οµοιότητες βαθµολόγησης της συναισθηµατικότητας, του επιπέδου δραστηριότητας 

και της κοινωνικότητας µεταξύ µονοζυγωτικών διδύµων αλλά δεν παρατήρησαν τις 

ίδιες σε έρευνες σε διζυγωτικούς διδύµους. Οι H. H. Goldsmith και Irving Gottesman 

(1981) είχαν παρόµοια ευρήµατα ως προς τις ατοµικές διαφορές , στο επίπεδο 

δραστηριότητας. Ο Daniel Freedman (1974) τεκµηρίωσε εθνικές διαφορές στη 

ευερεθιστότητα των νεογέννητων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ευερεθιστότητα έχει 

ένα ισχυρό γενετικό παράγοντα. Βρήκε ότι στη διάρκεια των πρώτων ηµερών της 

ζωής, τα βρέφη των Αµερικάνο-Κινέζων ήταν πιο ήρεµα και ταράζονταν πιο δύσκολα 

σε σύγκριση µε τα βρέφη Αγγλο-Αµερικανων. Σε µια σειρά παρατηρήσεων ο 

Freedman τοποθέτησε ένα πανί κοντά στη µύτη των βρεφών και παρατήρησε τις 

αντιδράσεις τους. Τα περισσότερα βρέφη Αγγλο-Αµερικάνων γυρνούσαν γρήγορα το 

κεφάλι ή αποµάκρυναν το πανί µε το χέρι τους. Αντίθετα τα βρέφη των Αµερικανο-

Κινέζων παρέµεναν συνήθως ήσυχα στη θέση τους, µε το πανί να σκεπάζει τη µύτη 

τους και ανέπνεαν από το στόµα. ∆υο δεκαετίες αργότερα, η σηµασία αυτών των 

αποτελεσµάτων επιβεβαιώθηκε από µια µελέτη σύγκρισης βρεφών Κινέζων 

Αµερικάνων και Ιρλαδών: τα βρέφη των Κινέζων παρουσίαζαν σηµαντικά λιγότερη 

ενεργητικότητα, ήταν λιγότερο ευερέθιστα και φωνοποιούσαν λιγότερο από τα 

αντίστοιχα βρέφη των Αµερικάνων και των Ιρλαδών σε ποικίλες καταστάσεις (Kagan 

et  al.  ,1994).  

 Η πιθανότητα ότι τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας αποτελούν σταθερές 

φυσιολογικές βάσεις στον τρόπο που τα άτοµα αντιδρούν προς το περιβάλλον τους, 

συνεπάγεται ότι, εάν κάνουµε τις σωστές µετρήσεις στην πρώτη περίοδο της 

βρεφικής ηλικίας, θα µπορούσαµε να προβλέψουµε το χαρακτηριστικό ύφος µε το 

οποίο τα άτοµα θα συµπεριφέρονται σε κατοπινά στάδια της ανάπτυξης τους (Kagan 
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& Snidman, 1991a). Ενδείξεις της σταθερότητας των χαρακτηριστικών της 

ιδιοσυγκρασίας προέρχονται από την µελέτη της Cynthia Stifter και του Nathan Fox 

(1990), που συνέλεξαν σωµατικές µετρήσεις (όπως καρδιακοί παλµοί), µετρήσεις 

συµπεριφοράς (όπως το βαθµό στον οποίο τα βρέφη αναστατώνονταν όταν τα 

διέκοπταν την ώρα που θήλαζαν), και κρίσεις των γονιών σχετικά µε τα διαφορά 

χαρακτηριστικά (όπως ευερεθιστότητα, αντίσταση στην παρηγοριά και χαρούµενη 

διάθεση). Οι ερευνητές ανέφεραν σηµαντική σταθερότητα της ιδιοσυγκρασίας στους 

πέντε µήνες που µεσολάβησαν µεταξύ των µετρήσεων. Παρόλα αυτά τα 

ενδιαφέροντα ευρήµατα, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες ως προς τη 

µελέτη της ιδιοσυγκρασίας (Bates & Wachs, 1994). Ένα πρόβληµα είναι πώς να 

περιγράφουν οι βασικοί τύποι της ιδιοσυγκρασίας. Αν και χρησιµοποιούνται ευρέως 

οι τύποι των Chess και Thomas, υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις µε αρκετή 

επιρροή, που υποθέτουν ότι υπάρχουν περισσότεροι τύποι ιδιοσυγκρασίας (Rothbart 

et al. ,1994). Έρευνες ανάλυσης παραγόντων άλλων ερευνητών δεν βρήκαν υψηλές 

ενδείξεις σχέσης, κάποιες από τις 9 διαστάσεις φανέρωσαν αλληλοσυσχέτιση και έτσι 

τις επαναπροσάρµοσαν σε µια νέα κατηγορία, για παράδειγµα οι κατηγορίες 

προσέγγιση-απόσυρση και προσαρµογή. Ενώ άλλες δεν φανερώθηκαν σε όλες τις 

έρευνες, για παράδειγµα η ρυθµικότητα. Οι παραπάνω διαστάσεις έχουν δείξει υψηλή 

ισχύ σύµφωνα και µε άλλες προσεγγίσεις: 

α)Επίπεδο δραστηριότητας: Μπορεί να συνδέεται µε την παρορµητικότητα ή µε 

ενθουσιώδη διάθεση.  

β)Αρνητική διάθεση-έντονη απελπισία: Μια διάσταση η οποία συσχετίζεται έντονα 

µε την έννοια της έντασης της δυσκολίας.  

γ) Προσέγγιση- απόσυρση- κοινωνική αναχαίτιση.  

δ)Ικανότητα προσοχής-επιµονή.   
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Η διάσταση της προσαρµοστικότητας έχει επίσης συσχετιστεί µε την 

προσέγγιση-απόσυρση. Άλλοι επίσης, περιγράφουν µια επιπλέον κατηγορία 

προσαρµοστικότητας µε κάποιες οµοιότητες όσον αφορά την έννοια του εύκολου 

παιδιού. Αυτό µπορεί να συµβαίνει σύµφωνα µε διαφορετικές συνεκδοχές της 

προσαρµοστικότητας που είτε αναφέρονται στην ευκολία που το κάθε παιδί 

προσαρµόζεται σε νέα ερεθίσµατα είτε στην ικανότητα να ανταποκρίνεται σε 

δυσάρεστες περιστάσεις. Επίσης υπάρχουν συνεχείς ενδείξεις ότι η διάσταση του 

θετικού-κοινωνικού συναισθήµατος αναπαριστά µια διαφορετική διάσταση αντί ενός 

συναισθηµατικού συνεχές.  

 Ένα άλλο πρόβληµα αφορά στη σταθερότητα των χαρακτηριστικών της 

ιδιοσυγκρασίας κατά την πορεία της ανάπτυξης. Παρόλο που τα στατιστικά ευρήµατα 

ενισχύουν την άποψη ότι τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας παραµένουν σχεδόν 

τα ιδία από την µια περίοδο στην άλλη, οι περισσότερες µελέτες βρήκαν ότι ο βαθµός 

της σταθερότητας είναι µέτριος. Ορισµένοι ερευνητές αποδίδουν την περιορισµένη 

σταθερότητα των χαρακτηριστικών της ιδιοσυγκρασίας στην άνιση ανάπτυξη των 

βιολογικών συστηµάτων που ευθύνονται για την ιδιοσυγκρασία (Slabach , Morrow & 

Wachs, 1991). Άλλοι υποστηρίζουν ότι η σταθερότητα των χαρακτηριστικών της 

ιδιοσυγκρασίας των παιδιών εξαρτάται, ως ένα βαθµό, από τη σταθερότητα του 

περιβάλλοντος των παιδιών(Thomas & Chess ,1984).   

  

 

Παρακάτω αναφέρονται κάποια από τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά τα οποία 

αλλάζουν µε το πέρας των χρόνων.   

• Θυµός: ένα παιδί που συνηθίζει να θυµώνει (χτύπηµα κεφαλιού στον τοίχο, 

σφίξιµο γροθιών, σφιγµένα χείλια) συνήθως στην εφηβεία είναι κι αυτό που 
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θα κάνει εκρήξεις αλλά περιορισµένου τύπου, καθώς είναι σε καλή επαφή µε 

την διοχέτευση θυµού στο περιβάλλον του.  

• Γαλήνη: το ήρεµο και γαλήνιο παιδί συνήθως παραµένει και στην εφηβεία, µε 

µοναδικές εξαιρέσεις τις περιπτώσεις που υπάρχει έντονη κινητικότητα 

προσώπων στο περιβάλλον του.  

• Υποψία: το καχύποπτο παιδί συνήθως «δηµιουργείται» από ένα περιβάλλον 

όπου συνυπάρχουν παθολογίες και διπλά µηνύµατα. Με άλλα λόγια, το παιδί 

µπαίνει στη διαδικασία να «φυλάει τα νώτα» του σε περιπτώσεις που έχουν 

υπάρξει αλλαγές και µυστικά. Στη εφηβεία η πρόβλεψη είναι να συνεχίσει την 

καχυποψία επηρεάζοντας την κοινωνικότητα του.   

• Κλείσιµο: ένα εσωστρεφές παιδί συνεχίζει να είναι κλειστό και στην εφηβεία.  

Τα παιδιά αυτά συνήθως κάνουν παρέες «κλειστού τύπου», δηλαδή, 

επιλέγουν οµοειδή άτοµα και συσπειρώνονται γύρω από κοινά ενδιαφέροντα , 

πιο έντονα από ότι οι υπόλοιποι έφηβοι.   

• Εξωτερίκευση: το παιδί αυτό θα ασχοληθεί µε τα «κοινά» στο σχολείο του, θα 

προσχωρήσει σε πολλές οµάδες και δραστηριότητες και θα εµπνεύσει πολλές 

προσδοκίες. Προσοχή χρειάζεται για του παιδιού την ανακούφιση.   

• Παρορµητισµός: το παιδί αυτό θα χάσει πιο εύκολα το µέτρο και την 

ψυχραιµία του. Θέλει πολύ κόπο για να γίνει ψύχραιµο και να µην αντιδρά 

αντανακλαστικά.  

• Αυθορµητισµός: είναι ο συνδυασµός των 2 παραπάνω µε τη διαφορά ότι 

µπορεί να αξιολογήσει καλύτερα τις καταστάσεις.   

• Χαρά: το παιδί αυτό συνήθως παραµένει χαρούµενο και βγάζει εφηβικές 

αντιδράσεις στην ενήλικη ζωή.   
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• Σοβαρότητα: το ακολουθεί παντού και αν συνδυαστεί µε εσωστρέφεια το 

κάνει ιδιαίτερα δύσκολο στο να διαχειριστεί παρέες συνοµηλίκων. Για αυτό 

και το βλέπουµε συνήθως να συναναστρέφεται άλλες ηλικίες.   

• Εγγύτητα: το παιδί αυτό είναι κάτι παραπάνω από εξωστρεφές µε κινδύνους 

να µην γνωρίζει τα όριά του.   

• Αποµακρυσµένη στάση: Εγκυµονεί κινδύνους να µην κοινωνικοποιηθεί 

επαρκώς. 

• Έντονη κινητικότητα: ίσως συνυπάρχει µαθησιακό πρόβληµα ή ένταση 

οικογενειακή.  

• Παθητικότητα: το ίδιο µε παραπάνω αλλά θέλουµε «σπρώξιµο» και πολύ 

ελεύθερο χρόνο στη διάθεση του παιδιού.  

 

Το Μοντέλο των 5 ∆ιαστάσεων της προσωπικότητας 

 

 Οι ερευνητές στα µέσα του 20ου αιώνα πρότειναν παραγοντικές δοµές που 

περιελάµβαναν από 2 µέχρι και 16 διαστάσεις προσωπικότητας. Η κύρια πρόοδος που 

συνετελέσθη στη δεκαετία του 1980 και του 1990 είναι ότι οι ερευνητές κατέληξαν 

σε µια ουσιώδη σύµπνοια απόψεων στον αριθµό και στη φύση των παραγόντων που 

χρειάζονται ούτως ώστε να εκτιµήσουν φαινοτυπικές ατοµικές διαφορές. Αυτή η 

σύµπνοια απόψεων επικεντρώθηκε σε εάν µοντέλο πέντε διαστάσεων γνωστό και ως 

µοντέλο των πέντε (John & Srivastava , 1999) ή των µοντέλο των πέντε διαστάσεων.  

 Οι παράγοντες αυτοί αντιπροσωπεύουν παγκόσµιες ατοµικές διαφορές στις 

διαστάσεις: εξωστρέφεια ή ενέργεια, συναισθηµατική σταθερότητα ή νευρωτισµός, 

ευσυνειδησία, προσήνεια και δεκτικότητα στην εµπειρία, ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει 

µε καλλιτεχνικές αναζητήσεις (µερικοί επίσης υποστηρίζουν ότι ο πέµπτος 
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παράγοντας είναι κυρίως πιο κοντά στην αναζήτηση εµπειριών παρά στην 

δεκτικότητα). Αυτή η κατασκευή των πέντε διαστάσεων έχει επίσης αναγνωριστεί σε 

αυτοαναφορές αλλά και σε παρατηρήσεις, αξιολογώντας µε τη βοήθεια τόσο 

χαρακτηριστικών προσωπικότητας όσο και αντικειµένων από επιστηµονικές 

µεταγραφές προσωπικότητας τόσο στα αγγλικά (που είναι και η γνήσια γλώσσα του 

µοντέλου) όσο και από ινδοευρωπαϊκές και µη ινδοευρωπαϊκές γλώσσες.   

 Το µοντέλο των πέντε παραγόντων παρέχει µια ελκυστική λύση στο 

πρόβληµα της αξιολόγησης φαινοτυπικών τάσεων, δηλαδή είναι ένα πολύ απλό 

σχέδιο για να αναδείξει το µέσο όρο των τάσεων των ανθρώπων, ενδεικτικά, στη 

σχέση µε τις πέντε παραπάνω κατηγορίες. Οι ερευνητές θα πρέπει επίσης να ψάξουν 

για πιο λεπτοµερείς πληροφορίες, όπως την τάση των ανθρώπων να προβαίνουν σε 

συµπεριφορές οι οποίες είναι χαρακτηριστικές υποδεέστερων χαρακτηριστικών των 

διαστάσεων, τα οποία σχετίζονται ιεραρχικά µε τους πρωτογενείς παράγοντες (µε τον 

τρόπο π.χ που η κοινωνικότητα σχετίζεται ιεραρχικά µε την εξωστρέφεια. Παρόλα 

αυτά η µέτρηση των πέντε µεγάλων παραγόντων παραµένει το κύριο µέληµα των 

ερευνητών. Για κάποιους το µοντέλο επίσης παρέχει µια εξαιρετικά απλή λύση στο 

πρόβληµα του να ερµηνεύσουν απλές γενοτυπικές κατασκευές. Παρόλο που πολλοί 

υποστηρικτές του µοντέλου υποστηρίζουν ότι είναι ένα περιγραφικό µοντέλο, 

(Goldberg ,1993) κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι επίσης ερµηνευτικό. Στη θεωρία 

των πέντε παραγόντων των McCrae & Costa, οι παράγοντες ερµηνεύονται σαν 

διαστάσεις ατοµικών διαφορών και ως τάσεις για να δείξουν συνεχή σχήµατα 

σκέψεων συναισθηµάτων και πράξεων, επίσης σαν ένα χαρακτηριστικό του ατόµου 

όσον αφορά την τοποθέτησή του σε κάποιο χαρακτηριστικό σηµείο µιας διάστασης. 

Η προσήνεια για παράδειγµα αναφέρεται στη τάση του ατόµου να φανερώνει 
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συµπεριφορές που κάποιος θα αποκαλέσει προσήνεια και σε µια εσωτερική δοµή που 

ανταποκρίνεται και εξηγεί αυτή τη τάση.  

 Αυτή η θεωρητική τοποθέτηση έχει µια ιδιαίτερη σηµασία ώστε να εκτιµηθεί.  

Επιτρέπει την διάκριση µεταξύ φανερών τάσεων ή και εσωτερικών ψυχολογικών 

συστηµάτων. Οι υποστηρικτές της θεωρίας των πέντε µεγάλων χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας , προσδιορίζουν το µέσο όρο της συµπεριφορικής τάσης του ατόµου 

και ερµηνεύουν την µέτρηση σαν µια ένδειξη του τι το άτοµο κάνει (µια εµφανή 

συµπεριφορική προδιάθεση ) και του τι το άτοµο έχει (µια εσωτερική ψυχολογική 

κατάσταση δηλαδή).  

 Παρόλο που η απλότητα αυτής της προσέγγισης µοιάζει ελκυστική, η 

θεµελιώδης λογική της βρίσκεται υπό κρίση. ∆υο είναι τα κύρια ζητήµατα που αξίζει 

να σηµειωθούν. Πρώτον, οι πέντε παράγοντες αναγνωρίζονται ότι υπάρχουν σε 

αναλύσεις πληθυσµών, παρόλα αυτά ακόµα αποτελεί υπόθεση ότι υπάρχει στο 

ψυχολογικό προφίλ του κάθε υποκειµένου στον πληθυσµό (McCrae and Costa, 1996). 

Με πλήρως στατιστικούς όρους δεν υπάρχει λόγος να αναµένουµε πως οι στατιστικές 

παράµετροι που ισχύουν για οµάδες ατόµων θα επαναληφθούν για το κάθε µέλος της 

οµάδας ξεχωριστά (π.χ µια οµάδα µπορεί να έχει µέσο όρο ηλικίας τα 40 χρόνια, 

παρόλο που κανένας µέσα σε αυτήν δεν είναι 40 χρονών). ∆εύτερον, η θεωρία των 

πέντε παραγόντων εξηγεί µόνο εµφανείς θυµικές τάσεις (π.χ τις πράξεις που κάνει 

ένα άτοµο για να είναι αρεστός) µε το να συµπεραίνει υποθετικές αιτιολογικές 

κατασκευές που περικλείουν τις βασικές αρχές κάποιου εννοιολογικού όρου που 

πρέπει να εξηγεί (δεκτικότητα). Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι κάποιος δεν µπορεί να 

εξηγεί θυµικές τάσεις δηµιουργώντας ψυχολογικές κατασκευές που φανερά 

ενσωµατώνουν τις ίδιες αυτές τάσεις.    
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BFQ-C 

 

 Το BFQ-C (Barbaneli et al, 2003) είναι ένα νέο ερωτηµατολόγιο 

αυτοαναφοράς 65 ερωτήσεων που µετράει τους 5 βασικούς παράγοντες της 

προσωπικότητας σε παιδιά και εφήβους. Σηµείο αναφοράς για την εξέλιξη του ήταν 

258 ερωτήσεων, τα οποία περιέγραφαν χαρακτηριστικά προσωπικότητας σε νέους.  

Με βάση αυτή τη πηγή 104 στοιχεία αναγνωρίστηκαν από γονείς και δασκάλους ως 

χρήσιµα στη περιγραφή της παιδικής προσωπικότητας και µετατράπηκαν σε 

προσανατολισµένες συµπεριφορικές φράσεις. Μετά από ένα αριθµό πιλοτικών 

αριθµών µια οµάδα 65 στοιχείων διατηρήθηκε µε 13 Α να καλύπτουν κάθε µια από 

τις πέντε διαστάσεις της προσωπικότητας. Τα Α βαθµολογούνται στην κλίµακα Likert 

από το 1 που ισοδυναµεί µε «σχεδόν ποτέ», µέχρι το πέντε που ισοδυναµεί µε 

«σχεδόν πάντα». Τα σκορ σε κάθε στοιχεία προστίθενται ούτως ώστε να παραχθεί 

ένα τελικό σκορ για κάθε ένα από τους πέντε παράγοντες. Στον παρακάτω πίνακα 

ακολουθούν οι ερωτήσεις της κλίµακας (Table I). 
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Ιδιοσυγκρασία στη προσχολική και µέση παιδική ηλικία 

 

 Το ερωτηµατολόγιο συµπεριφοράς παιδιών (CBQ) δηµιουργήθηκε ούτως 

ώστε να µετράει ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά παιδιών προσχολικής και µέσης 

παιδικής ηλικίας (Rothbart et al. 1997). Οι διαστάσεις που µετρώνται µέσα από το 

CBQ αντλήθηκαν κυρίως από αυτές που έχουν αναγνωριστεί στη έρευνα των 

ενηλίκων (Derryberry & Rothbart, 1988). Επίσης, αντλήθηκαν από διαστάσεις που 

ήταν ήδη µετρήσιµες στη βρεφική ηλικία και στη νηπιακή ηλικία (Goldsmith, 1996, 

Rothbart, 1981). Οι κλίµακες του CBQ µετρούν κυρίως διαφοροποιηµένες πτυχές 
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χαρακτηριστικών ιδιοσυγκρασίας που ανήκουν σε µια σχετικά ευρεία βάση, 

εστιάζοντας κυρίως σε µια ιεραρχική ή κάθετη αναπαράσταση των χαρακτηριστικών 

παρά σε µια οριζόντια προσέγγιση στη µέτρηση τους.  

 Το CBQ εξασφαλίζει µια περιεκτική κάλυψη της παιδικής ιδιοσυγκρασίας σε 

σύγκριση µε άλλα εργαλεία, στο CBQ οι ατοµικές διαφορές µετρώνται µέσω 16 

διαστάσεων: επίπεδο ενεργοποίησης (κινητική δραστηριότητα) θυµός- κατάθλιψη 

(αρνητικό συναίσθηµα που σχετίζεται µε τη παρεµπόδιση εργασιών και στόχων), 

θετική αναµονή ( ενθουσιασµός και θετικό συναίσθηµα σε σχέση µε επερχόµενες 

ευχάριστες δραστηριότητες), προθετική προσοχή (δυνατότητα να διατηρεί την 

προσοχή του σε εργασίες), δυσφορία ( αρνητικό συναίσθηµα που δηµιουργείται από 

αισθητηριακά µηνύµατα που έχουν ως αιτία ένα ερέθισµα), η µειωµένη 

διαδραστικότητα-γαλήνη ( εύρος ανάκτησης της ηρεµίας µετά από έντονο άγχος, 

ενθουσιασµό ή γενικότερη εγρήγορση), φόβος ( αρνητικό συναίσθηµα που σχετίζεται 

µε αναµενόµενο πόνο, άγχος ή πιθανή απειλή), υψηλής έντασης ευχαρίστηση ( θετικό 

συναίσθηµα που σχετίζεται µε καταστάσεις που εµπεριέχουν υψηλής έντασης 

ερεθίσµατα ή ακόµα και ρίσκο), παρορµητικότητα ( ταχύτητα ενεργοποίησης µιας 

αντίδρασης), ενδογενής έλεγχος ( δυνατότητα για σχεδιασµό και καταπίεσης µιας 

ακατάλληλης πράξης), ευχαρίστηση χαµηλής έντασης (ευχαρίστηση από καταστάσεις 

που εµπεριέχουν ερεθίσµατα χαµηλής έντασης), αντιληπτική ευαισθησία ( 

εντοπισµός ελαφρών ή χαµηλής έντασης ερεθισµάτων από το εξωτερικό περιβάλλον), 

κινητική ενεργοποίηση ( προηγµένη κινητική δραστηριότητα ,όπως το συγχρονισµένο 

χτύπηµα των δακτύλων), λύπη (αρνητικό συναίσθηµα ή µειωµένη ενέργεια εξαιτίας 

απογοήτευσης ή απώλειας αντικειµένου), ντροπή ( µειωµένη προσέγγιση ή δυσφορία 

σε πρωτόγνωρες κοινωνικές καταστάσεις), γέλιο και χαµόγελο (θετικό συναίσθηµα 
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ως αποτέλεσµα αλλαγών στην ένταση, το ρυθµό, την πολυπλοκότητα ή την 

δυσαρµονία ενός ερεθίσµατος).  

 Οι κλίµακες της CBQ σε γενικό πληθυσµό δείχνουν επαρκή αξιοπιστία 

εσωτερικής συνοχής, µε τους συντελεστές άλφα να έχουν εύρος από 0 ,63 έως 0 ,92 

µε µέσο όρο 0 ,74 σε ένα δείγµα τεσσάρων χρονών και 5 χρονών παιδιών και από 0 

,58 έως 0 ,91 µε µέσο όρο 0 ,75 σε ένα δείγµα παιδιών ηλικίας από 6 µέχρι 7 

(Rothbart et al., 1997). Για τις κλίµακες µε χαµηλότερη αξιοπιστία, αναλύσεις 

συσχέτισης αντικείµενου-συνόλου και παραγοντικής ανάλυσης των αντικειµένων 

µέσα στις κλίµακες του CBQ ανέδειξαν µερικά δυσλειτουργικά αντικείµενα, µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας διορθωµένης έκδοσης του CBQ.   

 ∆οµικά οι κλίµακες του CBQ τείνουν αξιόπιστα σε τρεις µεγάλους 

παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας ορίζεται πρωτίστως από φορτίσεις της κλίµακας 

της παρορµητικότητας, της ευχαρίστησης υψηλής έντασης, του επιπέδου 

ενεργοποίησης και από αρνητική φόρτιση της κλίµακα της ντροπής. Επιπλέον 

υπάρχουν σηµαντικές φορτίσεις για τις κλίµακες της θετικής προσµονής και του 

χαµόγελου-γέλιου. Ο παράγοντας λοιπόν αυτός ονοµάστηκε ως εξωστρέφεια-

συνέπεια, µετά από αναγνώριση µιας εκτενούς διάστασης της προσωπικότητας όπως 

επιβεβαιώθηκε και από έρευνες πάνω στη δοµή της. Ο προσδιορισµός είναι 

σύµφωνος µε τις αντιδράσεις που διαπιστώθηκαν, συµπεριλαµβανοµένου της έναρξης 

µιας γρήγορης αντίδρασης, της δραστηριότητας υψηλού επιπέδου, και της 

προτίµησης για καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από ερεθίσµατα υψηλής έντασης 

(π.χ λήψη ρίσκου και στη σχετική έλλειψη αµηχανίας ενώπιον νέων κοινωνικών 

καταστάσεων). Παρόλο που η κλίµακα της θετικής προσµονής φορτίζει σε αυτό τον 

παράγοντα µε συνέπεια όπως αναµένεται φορτίζει µε συνέπεια το ίδιο ισχυρά στον 

δεύτερο παράγοντα ,αυτόν του αρνητικού συναισθήµατος. Μια εξήγηση αυτού του 
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ευρήµατος είναι ότι οι θετικές προβλεπτικές τάσεις µπορεί να καταλήγουν σε 

αρνητικό συναίσθηµα ,έσω της λύπης ή της θλίψης που λαµβάνει χώρα όταν δεν 

εκπληρώνονται οι προσδοκίες. 

 Επίσης, παρόλο που η διάσταση του χαµόγελου- γέλιου σχεδιάστηκε σαν ένας 

δείχτης θετικού συναισθήµατος και ως εκ τούτου αναµενόταν να φορτίζει θετικά στον 

πρώτο παράγοντα (χαµόγελο-γέλιο) φορτίζει πιο ισχυρά σε έναν τρίτο παράγοντα , 

αυτόν του ενεργητικού ελέγχου. Τα ευρήµατα είναι ενδιαφέροντα σε ένα δείγµα 

παιδιών από την Ιαπωνία που φανερώνουν τις ίδιες ακριβώς παραπάνω φορτίσεις µε 

την κλίµακα χαµόγελου- γέλιου εν αντιθέσει µε ένα µεγάλο δείγµα παιδιών από την 

Κίνα που το χαµόγελο- γέλιο φορτίζει µόνο στο πρώτο παράγοντα, της 

εξωστρέφειας- συνέπειας(Ahadi, Rothbart & Ye., 1993). Υπήρξε λοιπόν η υπόθεση 

ότι σε κουλτούρες που υπάρχουν ισχυρές κοινωνικές παραδόσεις στη παρουσίαση 

µιας ευχάριστης ή χαρούµενης έκφρασης προσώπου ανεξαρτήτως από την εσωτερική 

διάθεση, το χαµόγελο- γέλιο αποτελεί καλύτερο δείκτη αυτορυθµιστικών διαδικασιών 

σε σχέση µε τον ενεργητικό έλεγχο παρά µε την έκφραση θετικού συναισθήµατος , 

όµως υπάρχουν και άλλες ερµηνείες βασιζόµενες στην εγρήγορση που είναι εξίσου 

πιθανόν να ισχύουν, εάν δεν επαληθευτούν τα αποτελέσµατα από τον κινέζικο 

πληθυσµό.  

 Ο δεύτερος µεγάλος παράγοντας, η αρνητική συναισθηµατικότητα ορίζεται 

πρωτίστως από φορτίσεις στις κλίµακες της λύπης, δυσφορίας, θυµού-θλίψης και του 

φόβου και αρνητικές φορτίσεις στην µειωµένη διαδραστικότητα. Αυτού του είδους οι 

φορτίσεις είναι σύµφωνα µε την ευρεία διάσταση της αρνητικής 

συναισθηµατικότητας- νευρωτισµού τόσο στις έρευνες που αφορούν ενήλικες όσο 

και σε αυτές που αφορούν εφήβους σε σχέση µε τη δοµή της προσωπικότητας. Όπως 
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ειπώθηκε και προηγουµένως η κλίµακα της θετικής προσµονής φαίνεται να 

παρουσιάζει ουσιώδεις φορτίσεις σε αυτό τον παράγοντα.  

 Ο τρίτος παράγοντας που προέκυψε από τις αναλύσεις των κλιµάκων του 

CBQ προσδιορίστηκε κυρίως από τις φορτίσεις στις κλίµακες της ευχαρίστησης 

χαµηλής έντασης, ενδογενούς ελέγχου, επικεντρωµένης προσοχής και αντιληπτικής 

ευαισθησίας. Όπως σηµειώθηκε και προηγουµένως σε δείγµατα παιδιών από την 

Αµερική και την Ιαπωνία η κλίµακα του χαµόγελου-γέλιου φόρτισε αρκετά υψηλά σε 

αυτό το παράγοντα, κάτι που δεν συνέβη για ένα µεγάλο δείγµα παιδιών από τη 

Κίνα(Ahadi et al, 1993). Έτσι αυτό το σύµπλεγµα κοινών χαρακτηριστικών 

ονοµάστηκε ενδογενής έλεγχος καθώς τα γνωρίσµατα του φαίνεται να έχουν κοινό 

σηµείο την εθελοντική και προθετική διάθεση του παιδιού για ρύθµιση της προσοχής 

και της συµπεριφοράς του, παρόλο που αυτό φαίνεται να αντανακλάται καλύτερα 

στις τελευταίας τρεις κλίµακες παρά στη κλίµακα της ευχαρίστησης χαµηλής 

έντασης. Στη συνέχεια µάλιστα περιγράφεται ένα προθετικό µοντέλο που υπόκειται 

αυτής της διάστασης. Επειδή ο ενδογενής έλεγχος φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο 

στη κοινωνικοποίηση του παιδιού (Konchaska et al, 1997. Rothbart , Ahadi & 

Hersey, 1994) προτείνεται πως εξελικτικά ίσως να σχετίζεται µε την εκτενή διάθεση 

της ευσυνειδησίας /αµηχανίας/ δύναµης του υπερεγώ και του ψυχωτισµού µε άλλα 

δοµικά στοιχεία της προσωπικότητας (Ahadi & Rothbart, 1994). Παρακάτω 

παρατίθενται κάποια αποτελέσµατα των τριών µεγάλων παραγόντων και πως αυτοί 

σχετίζονται µε το µοντέλο των 5 παραγόντων.  

 Η παραγοντική δοµή των κλιµάκων του CBQ έχει χαρακτηριστεί από 

εξαιρετική αξιοπιστία τόσο σε αναφορές γονέων στις ΗΠΑ όσο και σε δείγµατα στην 

Κίνα και στην Ιαπωνία έτσι ώστε να υπάρχει σιγουριά για το νόηµα των διαφορών 

µεταξύ των οµάδων, σε σχέση µε τις κλίµακες, αλλά και στην ύπαρξη διαφορών στην 
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σχέση των κλιµάκων µεταξύ των οµάδων. Το CBQ µάλιστα έχει δείξει σηµαντικά 

επίπεδα διαχρονικής σταθερότητας µέσα σε µια περίοδο 2 χρόνων ενώ κινείται και σε 

υψηλά επίπεδα συµφωνίας σε πολλαπλά δείγµατα γονέων (Rothbart et al, 1997).Όπως 

θα δούµε και παρακάτω το CBQ φανερώνει υψηλή σχέση µε αρκετά σηµαντικές 

κοινωνικές εκβάσεις της ζωής. Επιπλέον οι κλίµακες του CBQ υπήρξαν πολύ 

σηµαντικές για την ανάδειξη ψυχοφυσιολογικών ευρηµάτων σε σχέση µε τα 

ερεθίσµατα άγχους κατά τη παιδική ηλικία (Gunnar, 1994). Ποικιλοτρόπως λοιπόν το 

CBQ υπήρξε ένα σηµαντικό εργαλείο για τη µέτρηση της ιδιοσυγκρασίας στη παιδική 

ηλικία. 

 Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ότι το CBQ δεν στοχεύει να 

αποτελέσει ένα µεγάλο σε εύρος εργαλείο µέτρησης της παιδικής προσωπικότητας. 

Υπάρχουν λοιπόν διαστάσεις ατοµικότητας ή διαφορετικότητας οι οποίες είναι πολύ 

σηµαντικές για την κατανόηση της παιδικής προσωπικότητας αλλά δεν καλύπτονται 

από το CBQ. Μερικά από τα χαρακτηριστικά ίσως αποδειχθούν να σχετίζονται 

εξελικτικά µε χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας και χρειαστεί να συµπεριληφθούν 

σε µελλοντικές προσπάθειες για την µέτρηση της παιδικής προσωπικότητας.  

Ειδικότερα σε παιδιά πρώιµης παιδικής ηλικίας όπου το µοντέλο των 5 µεγάλων 

παραγόντων φαίνεται κιόλας υπαρκτό σε αξιολογήσεις αναφορών που έχουν δώσει οι 

δάσκαλοι( Digman, 1990), (Digman & Takemoto-Chock, 1981). Ενδεχοµένως άκρως 

ενδιαφέρουσα σύνδεση µεταξύ της δοµής της προσωπικότητας και της 

ιδιοσυγκρασίας περιλαµβάνει την κλίµακα του ενδογενούς ελέγχου και της δοµής της 

προσαρµοστικότητας του εγώ, που αποτελεί θεωρία των Block & Block(1980). Οι 

προθετικές εκτελεστικές ικανότητες λοιπόν ίσως είναι µια αναγκαία προϋπόθεση για 

µια εύρυθµη λειτουργία όπως περιγράφεται σε αυτή την δοµή.  
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Εισαγωγικά 

 Σύµφωνα µε όσα γράφηκαν παραπάνω γίνεται κατανοητή η ανάγκη για 

προσαρµοσµένες και σταθµισµένες κλίµακες για την µέτρηση της προσωπικότητας 

και στην ελληνική γλώσσα. Με αυτό ως βασική ιδέα κινηθήκαµε ώστε να 

δηµιουργήσουµε µια προσαρµοσµένη κλίµακα του CBQ της Rothbart, αυτή τη φορά 

όµως για παιδιά σχολικής ηλικίας, µε κατάλληλα σταθµισµένες ερωτήσεις και 13 

διαστάσεις προσωπικότητας, και όχι 16 όπως το αυθεντικό ερωτηµατολόγιο, που 

µετρούνται.  

 

Συµµετέχοντες 

 

 Την κλίµακα συµπλήρωσαν 50 εκπαιδευτικοί για 160 µαθητές του δηµοτικού 

σχολείου µε µέση ηλικία 102 µήνες (εύρος 60 µέχρι 144 µήνες). Η κατανοµή των 

µαθητών κατά τάξη και φύλλο παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Η συλλογή των 

δεδοµένων έγινε σε τρείς γεωγραφικές περιοχές (Αττική, Θεσσαλία και Κρήτη). 

 

 Τάξη  

 Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ Σύνολο 

Αγόρια 20 12 20 25 8 9 94 

Κορίτσια 24 10 11 16 3 2 66 

Σύνολο 44 22 31 41 11 11 160 
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Περιγραφή της προσαρµοσµένης κλίµακας ιδιοσυγκρασίας 

  

 Η προσαρµοσµένη κλίµακα ιδιοσυγκρασίας για τον εκπαιδευτικό βασίστηκε 

στη κλίµακα CBQ, µια σειρά αλλαγών οι οποίες στόχευαν α) να κάνουν την κλίµακα 

κατάλληλη για παιδιά σχολικής ηλικίας και β) την προσθήκη διαστάσεων σχετικών 

µε τον γνωστικό έλεγχο και την οργάνωση της συµπεριφοράς. Η αρχική µορφή της 

κλίµακας περιελάµβανε 152 ερωτήσεις µε σκοπό την κάλυψη των παραπάνω 

διαστάσεων: ενεργητικότητα, παρορµητικότητα/ικανότητα αναστολής συµπεριφοράς, 

συγκέντρωση, γνωστική ευελιξία, έλεγχος/ικανότητα οργάνωσης, ρύθµιση 

συναισθηµάτων, συναισθηµατική εκδηλωτικότητα, κοινωνική ευαισθησία, 

κοινωνικότητα, κοινωνική αντιδραστικότητα, αντίδραση σε αντιξοότητες και 

αλλαγές, σωµατική/αισθητηριακή ευαισθησία.  

 

 

Αναλύσεις αποτελεσµάτων 

 

 Αρχικά διερευνήθηκε η κατανοµή των βαθµών (από 0-5 και δεν γνωρίζω) από 

την οποία διαπιστώθηκε ότι 34 ερωτήσεις συνοδεύονται από εξαιρετικά ψηλή 

συχνότητα απαντήσεων «δεν γνωρίζω» πάνω από 10%, δείχνοντας ότι ένα σηµαντικό 

ποσοστό εκπαιδευτικών δεν διαθέτουν επαρκή προσωπική εµπειρία για να 

αξιολογήσουν τους µαθητές τους στα αντίστοιχα χαρακτηριστικά.  

 Κατόπιν έγιναν οι απαραίτητες αντιστροφές στην διεύθυνση της κλίµακας 

απάντησης για συγκεκριµένες ερωτήσεις κάθε διαστάσεις µε σκοπό να εξασφαλιστεί 
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κοινή διεύθυνση της κλίµακας απάντησης για κάθε διάσταση, π.χ για να έχει 

συνολική βαθµολόγια στη κλίµακα ενεργητικότητα θετική κατεύθυνση η 

βαθµολογική κλίµακα ερωτήσεων που έχουν αρνητική έννοια έπρεπε να αντιστραφεί.  

 Στη συνέχεια υπολογίστηκαν δείκτες εσωτερικής συνέπειας των ερωτήσεων 

µε σκοπό να διερευνηθεί γενικότερα η συµφωνία των ερωτήσεων κάθε διάστασης 

µεταξύ τους. Μεµονωµένες ερωτήσεις µε πολύ χαµηλό δείκτη συνάφειας µε τη 

συνολική βαθµολογία της κάθε υποκλίµακας προτάθηκε να απαλειφτούν από την 

τελική µορφή της κλίµακας. Με αυτή την λογική εξαιρέθηκαν από περαιτέρω 

αναλύσεις 15 ερωτήσεις. Οι δείκτες α για κάθε διάσταση παρουσιάζονται στον 

πίνακα 2, σε όλες τις περιπτώσεις οι δείκτες συνάφειας των ερωτήσεων µε τη 

συνολική βαθµολογία της αντίστοιχης υποκλίµακας ήταν µικρότερη απο 0,30. 

 

∆ιάσταση # ερωτ. α % διακύµανσης 

Ενεργητικότητα 8 .88 53 

Παρορµητικότητα 13 .95 60 

Ρύθµιση Συναισθηµάτων 7 .86 54 

Συγκέντρωση 12 .96 68 

Κοινωνική Ευαισθησία 3 .64 59 

Κοινωνική Αντιδραστικότητα 6 .88 62 

Αντίδραση σε Αντιξοότητες 10 .91 58 

Εκδήλωση Συναισθηµάτων 6 .77 48 

Κοινωνικότητα µε συνοµηλίκους 5 .82 60 

Κοινωνικότητα µε ενήλικες 5 .84 61 

Γνωστική Ευελιξία 6 .90 66 

Σχολική αποτελεσµατικότητα 6 .93 74 
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Έλεγχος/Ικανότητα Οργάνωσης 8 .91 61 

 

Στη επόµενη φάση των αναλύσεων πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από 

διερευνητικές αναλύσεις παραγόντων µε σκοπό να επιβεβαιωθεί η µονοδιάστατη 

φύση της δοµής των ερωτήσεων που προορίζονταν να µετρήσουν τη κάθε διάσταση.  

Η µονοδιάστατη δοµή των υποκλιµάκων υποστηρίζεται από τα δεδοµένα για όλες τις 

κλίµακες εκτός από τις κλίµακες της κοινωνικότητας και του ελέγχου/ικανότητας 

οργάνωση για τις οποίες κρίθηκαν απαραίτητοι 2 παράγοντες για την ερµηνεία τους.   

 

 

 

Συνολικές βαθµολογίες 

 

 Τέλος υπολογίστηκαν ολικές βαθµολογίες για κάθε διάσταση. Οι κατανοµές 

των τελικών βαθµολογιών εµφάνισαν κανονικότητα µε δείκτες κλίσης και κύρτωσης 

(+ ,- 1) πλην της συγκέντρωσης και της οργανωτικότητας που εµφάνισαν ελαφρά 

αυξηµένη κύρτωση. Πάντως κανένας από τους δείκτες Kolmogorov- Smyrnov δεν 

ήταν στατιστικά σηµαντικός υποδεικνύοντας καλή προσέγγιση στην κανονικότητα 

πλην της υποκλίµακας Κοινωνική Αντιδραστικότητα και Σχολική 

Αποτελεσµατικότητα. Οι δείκτες συνάφειας των βαθµολογιών στις επιµέρους 

υποκλίµακες κυµάνθηκαν σε µέτρια έως χαµηλά επίπεδα και για αυτό παρακάτω 

παρουσιάζονται τόσο οι απλοί δείκτες συνάφειας µεταξύ των υποκλίµακων όσο και 

οι δείκτες µερικής συνάφειας ελέγχοντας για την ηλικία. Αν και οι περισσότεροι 

δείκτες βρέθηκαν να είναι στατιστικά σηµαντικοί παρουσιάζονται µόνο οι δείκτες 

που είναι πάνω από 0,30. Παρατηρούµε ότι το ποσοστό της συνδιακύµανσης µεταξύ 
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οποιονδήποτε δυο µεταβλητών που οφείλεται στην ηλικία είναι ελάχιστο. Άρα η 

ηλικία τουλάχιστον στο εύρος που αντιπροσωπεύεται στη παρούσα µελέτη δεν 

φαίνεται να επηρεάζει τις σχέσεις µεταξύ των επιµέρους διαστάσεων της 

ιδιοσυγκρασίας που µετρά την παρούσα κλίµακα.  

 Οι περισσότεροι δείκτες συνάφειας κυµάνθηκαν σε µέτρια επίπεδα 

συνιστώντας επαρκή βαθµό διακριτικής εγκυρότητας των επιµέρους κλιµάκων.  Σε 

κάποιες περιπτώσεις όµως παρατηρήθηκαν εξαιρετικά υψηλές συνάφειες γεγονός που 

αµφισβητεί τη ανεξαρτησία των εµπλεκόµενων υποκλιµάκων.   

 

 

 

 

Ενεργη-

τικότητα 

Παρο-

ρµητι-

κότητα 

Ρύθ-

µιση 

Συναι-

σθη-

µάτων 

Συ-

γκέ-

ντρω

ση 

Κοινω-

νική 

Ευαι-

σθησία 

Κοι-

νωνι-

κότη-

τα µε 

συνο-

µηλί-

κους 

Κοινω-

νικότη-

τα µε 

ενή-

λικες 

Κοι-

νωνική 

Αντι-

δραστι-

κότητα 

Εκδή-

λωση 

Συναι-

σθη-

µάτων 

Αντί-

δραση 

σε 

Αντι-

ξοό-

τητες 

Γνω-

στική 

Ευε-

λιξία 

Σχολική 

αποτε-

λεσµα-

τικό-

τητα 

Οργα-

νωτι-

κότητα 

Skewness ,018 ,358 -,369 ,032 ,205 -,948 -,226 ,871 -,671 -,324 ,001 -,384 ,057 

S.E.Skewn

ess 

,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 

Kurtosis -,576 -,746 -,402 -1,19 -,718 ,662 -,625 -,095 ,504 -,387 -,967 -1,06 -1,10 

S.E. 

Kurtosis 

,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 
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∆ιαφορές αγοριών- κοριτσιών 

 

 Σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο φίλων βρέθηκαν στις εξής υποκλίµακες 

ενεργητικότητα, παρορµητικότητα, κοινωνική αντιδραστικότητα και σχολική 

αποτελεσµατικότητα. Καθώς όµως τα αγόρια του δείγµατος βρέθηκε να είναι 

σηµαντικά µεγαλύτερα στην ηλικία από τα κορίτσια ήταν σηµαντικό να ελεγχθεί η 

πιθανή επίδραση της ηλικίας στις διαφορές µεταξύ των δυο φύλλων στις επιµέρους 

υποκλίµακες. Πλην της κλίµακας κοινωνική αντιδραστικότητα οι διαφορές µεταξύ 

των δυο φίλων παρέµειναν αναλλοίωτες ακόµα και όταν οι δυο οµάδες είχαν εξισωθεί 

στατιστικά ως προς την ηλικία. Συµπερασµατικά τα κορίτσια αξιολογήθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς της τάξης ως λιγότερα δραστήρια και παρορµητικά αλλά 

σηµαντικά πιο αποτελεσµατικά στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα 

αγόρια του δείγµατος.  

 

Συσχετίσεις 

 

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι δείκτες συνάφειας Pearson( κάτω από τη διαγώνιο) 

και οι δείκτες µερικής συνάφειας (ελέγχοντας για την ηλικία, κάτω από τη διαγώνιο ) 

µεταξύ των επιµέρους κλιµάκων του Ερωτηµατολογίου Ιδιοσυγκρασίας. Στα 

συµπεράσµατα λοιπόν: Στη κλίµακα της κοινωνικότητας µε συνοµήλικο 

διαπιστώνουµε συνάφεια 0,281 σε σχέση µε την κλίµακα της ενεργητικότητας  

, αυτό σηµαίνει πως ένα παιδι που είναι γενικά ενεργητικό δεν συνεπάγεται κ υψηλή 

κοινωνικότητα και γενικότερα προσέγγιση στους συνοµηλίκους του. Το ίδιο 
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συµβαίνει και για την κλίµακα της κοινωνικότητας µε ενήλικες και την συγκέντρωση 

(0.236) ένα παιδί δηλαδή που αλληλεπιδρά καλά µε τους ενήλικες δεν συνεπάγεται 

και υψηλή συγκέντρωση σε έργα. Εν αντιθέσει, η γνωστική ευελιξία έχει υψηλή 

συνάφεια µε την συγκέντρωση κάτι που αποτελεί λογικό εύρηµα (0,872) καθώς και η 

αντίδραση στις αντιξοότητες µε τη ρύθµιση των συναισθηµάτων(0,865). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η σχέση µεταξύ σχολικής αποτελεσµατικότητας και ρύθµισης 

συναισθηµάτων, παρόλο που αναµένεται υψηλή συνάφεια αυτή κινείται σε πολύ 

χαµηλά επίπεδα (0.295) που υποδεικνύει ότι ίσως σε αυτό τον τοµέα θα πρέπει να 

υπάρξει περαιτέρω ερευνά. 
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Επίλογος 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Ενεργητικότητα  ,750 -,618    ,418 ,581 ,564  -,529   

2. Παρορµητικότητα ,745  -,837 -,510    ,816 ,473  -,770 -,378 -,361 

3. Ρύθµιση Συναισθηµάτων -

,612 

-,837  ,452    -,807 -,393  ,864   

4. Συγκέντρωση  -,509 ,467  -,385 ,460  -,526  ,863 ,345 ,779 ,881 

5. Κοινωνική Ευαισθησία    -,407  -,259 -,542   -,466   -,373 

6. Κοινωνικότητα µε συνοµηλίκους,281   ,462   ,552  ,659 ,510  ,309 ,471 

7. Κοινωνικότητα µε ενήλικες ,417   ,236 -,548 ,555   ,538 ,317    

8. Κοινωνική Αντιδραστικότητα,555 ,807 -,805 -,555     ,317 -,348 -,743 -,382 -,365 

9. Εκδήλωση Συναισθηµάτων ,561 ,470 -,381   ,659 ,543   ,313 -,362   

10. Γνωστική Ευελιξία  -,307 ,320 ,872 -,483 ,504 ,324 -,406 ,312   ,689 ,885 

11. Αντίδραση σε Αντιξοότητες -

,527 

-,771 ,865 ,354    -,735 -,355     

12. Σχολική αποτελεσµατικότητα  -,389 ,295 ,786  ,307  -,452  ,724   ,765 
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Η µελέτη της προσωπικότητας στα παιδιά αποτελεί ένα µεγάλο ερευνητικό πεδίο που 

µόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να απασχολεί τους ερευνητές. Ειδικότερα η 

ένδειξη ότι η παιδική προσωπικότητα και οι διαστάσεις της µπορούν να αποτελέσουν 

προβλεπτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ενήλικης προσωπικότητας δείχνει 

πόσο σηµαντική είναι η στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος σε αυτό τον τοµέα . 

Ασφαλώς µόνο και µόνο η µελέτη της προσωπικότητας και η ανάλυση της σε πέντε, 

εφτά, εννιά παράγοντες σηµατοδοτεί µια πρώτη προσέγγιση αλλά αυτό δεν αρκεί από 

µονό του. Θα πρέπει να υπάρξει και ενεργός απασχόληση µε τα συµπεράσµατα που 

µπορούν να οδηγήσουν σε αιτιώδεις σχέσεις ή ακόµα και προβλεπτικούς παράγοντες.   
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