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Πρόλογος 

 

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 
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χρησιµοποιούνται ευρέως, όσο και γιατί παρακολούθησαν την ανάπτυξη των παιδιών 

ως τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής τους.  Ξεκίνησαν την ερευνά τους στις αρχές 

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 αυτου 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 ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 9 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
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1. Επίπεδο δραστηριότητας: Το επίπεδο κινητικότητας που χαρακτηρίζει τις 

ενέργειες ενός συγκεκριµένου παιδιού και ο σχετικός χρόνος 

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

να προκαλέσει µια αντίδραση. Ορισµένα βρέφη ξυπνούν µε το παραµικρό 

θόρυβο ή µια ελάχιστα βρεµένη 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 βαθµος στον οποιο µια δραστηριοτητα , 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 & 
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Plomin, 1984, Kagan et all., 1994). Οι ισχυρότερες ενδείξεις για την 

κληρονοµικότητα των χαρακτηριστικών της ιδιοσυγκρασίας προέρχονται από µελέτες 

διδύµων. Για παράδειγµα ο Arnold Bass και Robert Plomin (1984) βρήκαν έντονες 

οµοιότητες βαθµολόγησης της συναισθηµατικότητας, του επιπέδου δραστηριότητας 

και της κοινωνικότητας µεταξύ µονοζυγοτικών 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 all.  ,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 
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βρεφικής ηλικίας, θα µπορούσαµε να προβλέψουµε το χαρακτηριστικό ύφος µε το 

οποίο τα άτοµα θα συµπεριφέρονται σε κατοπινά στάδια της ανάπτυξης τους (Kagan 

& 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 all. ,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.  
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γ) Προσέγγιση- απόσυρση- κοινωνική αναχαίτιση.  

δ)Ικανότητα προσοχής-επιµονή.   

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

σφίξιµο γροθιών, σφιγµένα χείλια) συνήθως στην εφηβεία είναι κι αυτό που 

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

αντιδράσεις στην ενήλικη ζωή.   

• 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 7 διαστάσεων 

  

Συστηµατικές ατοµικές διαφορές στη ιδιοσυγκρασία εκδηλώνονται πολύ 

νωρίς. Μερικά βρέφη είναι λιγότερο εύκολο να καθησυχαστούν και έχουν 

προβλήµατα να ανταποκριθούν στους ρυθµούς της κοινωνικής ζωής. Ένα µεγάλο 

κοµµάτι των ερευνών προτείνει ότι µερικά βρέφη γεννιούνται µε προδιαθέσεις που 

ευνοούν συγκεκριµένα επίπεδα δραστηριότητας, ευερεθιστότητας και ευπάθειας στην 

αφύπνιση (Bates, 1986; Goldsmith and Campos, 1986; Kagan et al. 1984, 1987; 

Rothbart and Goldsmith, 1985). Παρόλο που αυτές είναι µετρήσεις νεογνών και 

βρεφών υπάρχουν πολύ λίγες µετρήσεις της ιδιοσυγκρασίας σε παιδιά που πηγαίνουν 
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ακόµα σχολείο. Η ιδιοσυγκρασία αναφέρεται σε αυτόµατες συναισθηµατικές 

αντιδράσεις, σε εµπειρίες οι οποίες είναι κληρονοµήσιµες σε µέτριο βαθµό και 

σταθερές καθ'όλη την διάρκεια της ζωής. Οι 4 µετρηµένες διαστάσεις ιδιοσυγκρασίας 

είναι η διάθεση για καινοτοµία, η αποφυγή τραυµατισµού, η εξάρτηση από τις 

αµοιβές και η επιµονή (Cloniger et al. 1994b). Υπέθεσαν ότι τα ιδιοσυγκρασιακά 

συστήµατα στον εγκέφαλο είναι λειτουργικά οργανωµένα σαν ανεξάρτητα 

µεταβαλλόµενα συστήµατα για ενεργοποίηση (διάθεση για καινοτοµία), για 

διατήρηση (εξάρτηση από αµοιβές), και αναστολή (αποφυγή τραυµατισµού) της 

συµπεριφοράς ως ανταπόκριση σε συγκεκριµένες κατηγορίες ερεθισµάτων. Εν 

αντιθέσει ο χαρακτήρας αναφέρεται σε σχήµατα εαυτού και ατοµικές διαφορές, σε 

στόχους και αξίες, οι οποίες επηρεάζουν τις αυθόρµητες επιλογές, τις προθέσεις και 

το νόηµα αυτών που βιώνονται στην πραγµατική ζωή. Οι διαφορές του χαρακτήρα 

επηρεάζονται µετριοπαθώς από τη µάθηση του κοινωνικοπολιτισµικού 

περιβάλλοντος  και από την ωρίµανση σε εξελικτικά στάδια. Οι 3 διαστάσεις του 

χαρακτήρα που έχουν µετρηθεί είναι η αυτοκατεύθυνση, η συνεργασία και η 

αυτοϋπέρβαση. Κάθε µια από αυτές τις δοµές της προσωπικότητας αλληλεπιδρά µε 

τις άλλες για να υποκινήσει την προσαρµογή στις εµπειρίες της ζωής και να 

επηρεάσει τις υποψίες για συναισθηµατικές, για συµπεριφορικές διαταραχές. Οι 

Cloniger et al. (1993) ανέπτυξαν ένα µοντέλο προσωπικότητας που περιέχει 7 

διαστάσεις προσωπικότητας. Βάση αυτής της θεωρητικής άποψης αναπτύχθηκε µια 

κλίµακα αυτοαναφοράς, η καταγραφή του χαρακτήρα και της ιδιοσυγκρασία 

(Cloniger et al. 1994a). Η γνήσια έκδοση είναι για ενήλικο πληθυσµό ενώ η κλίµακα 

για παιδιά σχολικής ηλικίας αναπτύχθηκε αργότερα.  

 



 13

Ο Allport (1937) προσδιόρισε την προσωπικότητα ως “ένα δυναµικό 

οργανισµό στο εσωτερικό του ατόµου αυτών των ψυχοφυσικών συστηµάτων τα 

οποία ορίζουν και την προσαρµογή του στο περιβάλλον”. Αυτός ο ορισµός στηρίζει 

την έρευνα των κοινών χαρακτηριστικών, µε το χαρακτηριστικό να ορίζεται από τον 

Allport ως “µια νευροψυχική δοµή που έχει τη ικανότητα να ερµηνεύσει πολλά 

ερεθίσµατα λειτουργικά ισοδύναµα και να ξεκινήσει και να οδηγήσει ισοδύναµους 

τύπους προσαρµοστικής αλλά και εκφραστικής συµπεριφοράς”.Ο Allport (1937) 

προχώρησε στοχοθετώντας δυο κύριους σκοπούς στην έρευνα της προσωπικότητας, 

την αναγνώριση των ατοµικών διαφορών και την εξήγηση των ψυχολογικών 

διεργασιών που υπόκεινται σε αυτές τις διαφορές.  

 Πολλές πτυχές της προσέγγισης του Allport τείνουν στο κεντρικό ρόλο της 

ιδιοσυγκρασίας για την κατανόηση της προσωπικότητας. Μια από τις πτυχές, είναι η 

έµφαση που δίνει στις διαδικασίες και µια άλλη είναι η εκτίµηση των 

προσαρµοστικών αξιών που ίσως συνδέονται µε την εξέλιξη. Μια τρίτη είναι η 

ενασχόλησή του µε τον δυναµικό οργανισµό. Οι διαφορετικές απόψεις από τα αρχαία 

χρόνια ακόµα για την ιδιοσυγκρασία έχουν διαταράξει την ισορροπία µεταξύ των 

προδιαθέσεων και τις σύνδεσης τους µε τη ατοµική ιδιοσύσταση όπως ερµηνευόταν 

µέχρι προσφάτως. Η ιδιοσυγκρασία (ταµπεραµέντο) από το λατινικό temperamentum  

αρχικά αναφερόταν σε µια αναλογική µίξη των σωµατικών υγρών και πήρε την 

µορφή µιας τετραµερούς διάταξης µεταξύ των Ελληνορωµαίων φυσικών περίπου 

2000 χρόνια πριν (Diamond, 1974). Ο χολερικός τύπος στον οποίο υπερισχύει η 

κίτρινη χολή είναι ευερέθιστος και θυµώνει εύκολα, ο µελαγχολικός τύπος στον 

οποίο υπερισχύει η µαύρη χολή είναι λυπηµένος και αγχώδης, ο αιµατώδης τύπος µε 

υπερισχύον στοιχείο το αίµα είναι θετικός και εξωστρεφής, και ο φλεγµατικός τύπος 

στο οποίο υπερισχύει το φλέγµα είναι ράθυµος στην διάθεση αλλά και στην δράση. 
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Αυτή η τετραµερής διάταξη ήταν ευρέως αποδεκτή µέχρι και πρόσφατα ενώ ο 

Eysenck (1967) και άλλοι έχουν συνδέσει τα θεωρητικά τους µοντέλα µε αυτήν. 

 Έχουµε ορίσει λοιπό την ιδιοσυγκρασία ως ατοµικές διαφορές, ως διαδικασίες 

διαδραστικές και αυτορυθµιστικές που υποθετικά έχουν µια ιδιοσυστατική βάση 

(Rothabart & Derryberry, 1981). Προσδιορίστηκε λοιπόν, το ιδιοσυστατικό ως “µια 

σχετικά σταθερή ιδεολογική σύνθεση του οργανισµού, που επηρεάζεται µε την 

πάροδο του χρόνου από την κληρονοµικότητα, την ωρίµανση και την εµπειρία. Η 

διαδραστικότητα αναφέρεται στην διεγερσιµότητα, την αντίδραση και την αφύπνιση 

των συπεριφορικών και φυσιολογικών συστηµάτων του οργανισµού, ενώ η 

αυτορύθµιση αναφέρεται σε νευρολογικές και συµπεριφορικές διαδικασίες που 

λειτουργούν µεταρρυθµίζοντας την υποκινούµενη διάδραση” (Rothbart & 

Derryberry, 1981). Αυτές οι παράµετροι µπορεί µα χρησιµοποιηθούν για να 

περιγράψουµε συµπεριφορικούς, αυτόνοµους, ενδοκρινικούς και άλλους τύπους 

διαδραστικότητας και επιτρέπουν τη µελέτη της εξέλιξης αλλά και την οξύτητα 

διαφορετικών συνισταµένων της αντίδρασης (π.χ καρδιακός ρυθµός, κινητική 

δραστηριότητα). Αυτά τα χαρακτηριστικά µάλιστα τέθηκαν ως προτεραιότητα αλλά 

και µετρήθηκαν από τον Thompson (1990) και άλλους ερευνητές. Επίσης θα πρέπει 

να τονιστεί ότι αυτές οι σταδιακές αντιδράσεις είναι από µόνες τους ένα αποτέλεσµα 

µιας αλληλεπίδρασης µεταξύ διαδραστικών και ρυθµιστικών διαδικασιών. 

 Ο προσδιορισµός της ιδιοσυγκρασίας επίσης αντιµετωπίστηκε εν µερει σαν 

µια εναλλακτική πρόταση του συµπεριφορικού τύπου προσδιορισµού από τους 

Thomas & Chess (1997) και Russ & Plumin (1975). Οι Thomas & Chess στην 

πρωτοποριακή τους δουλειά µε θέµα την βρεφική ιδιοσυγκρασία, την όρισαν ως το 

“πως” της συµπεριφοράς, που διαφοροποιείται από την ικανότητα, την οποία 

περιέγραψαν ως το “ποιο” και το “πόσο” καλά της συµπεριφοράς, και την 
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δραστηριοποίηση, που περιέγραψαν ως το “γιατί” της συµπεριφοράς. ∆εν πρέπει να 

οριστεί η ιδιοσυγκρασία µε τεχνοτροπικό ύφος για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, δεν 

προτείνεται ότι οι διαστάσεις της ιδιοσυγκρασίας αντανακλώνται σε όλες τις 

συµπεριφορές του ατόµου. Αντιθέτως τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά θα πρέπει 

να µελετώνται στο πλέγµα των ερεθισµάτων που επιτρέπουν την αποκάλυψη τους. 

Μια προδιάθεση για φόβο θα αποκαλυφθεί σε καταστάσεις που είναι πρωτόγνωρες 

και απρόβλεπτες αλλά όχι όταν η κατάσταση θεωρείται οικεία και ασφαλής. Μια 

προδιάθεση για κατάθλιψη θα αποκαλυφθεί σε καταστάσεις που κάποιος έχει 

εµποδιστεί να εκπληρώσει το στόχο του, αλλά όχι όταν οι στόχοι του ατόµου 

ικανοποιούνται. Στις δοµές της ιδιοσυγκρασία, η λειτουργική ισοδυναµία των 

ερεθισµάτων προτάθηκε από τον Allport (1961) ερµηνεύεται από την συµµετοχή των 

ερεθισµάτων σε µια προσαρµοστική κατηγορία (π.χ οι κατηγορίες των ερεθισµάτων 

που προκαλούν φόβο ή κατάθλιψη).  

 ∆εύτερον, ένας ορισµός ελαφρώς τεχνοκρατικός προτείνει πως ένα 

χαρακτηριστικό που προκύπτει µετά από µια αντίδραση µπορεί να γενικευτεί σε όλες 

τις µορφές έκφρασης, όπως στις διαστάσεις της ουδός ερεθισµού και οξύτητας που 

πρότειναν οι Thomas & Chess (1977) για την ιδιοσυγκρασία. Η Rothbart (1981) αλλά 

και άλλοι (Martin et al. , 1994) δεν έχουν βρει ενδείξεις για ένα τέτοιο τύπο 

γενίκευσης. Αντιθέτως, έχει βρεθεί µεταβλητότητα τόσο σε συγκεκριµένα συστήµατα 

που σχετίζονται µε την προσαρµοστικότητα όπως ο φόβος, η κατάθλιψη και η θετική 

ενίσχυση στην προσέγγιση, τα οποία ονοµάστηκαν συστήµατα συναισθήµατος-

κινήτρου αλλά και σε χαρακτηριστικά που είναι σχετικά µε την προσήλωση. Αυτή η 

διάταξη λοιπόν των βασικών διαστάσεων µας επιτρέπει να θεωρούµε την συγκίνηση, 

την προσοχή και την δράση σε αυτό που περιγράφεται ως “ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα, που αποτελείται από ένα εύρος περιορισµών και δυνατοτήτων που έχουν να 
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κάνουν µε τα κίνητρα και τα συναισθήµατα, συνάµα µε ένα αριθµό γνωστικών, 

συµπεριφορικών και κοινωνικών στρατηγικών ούτως ώστε να µπορεί να 

ικανοποιήσει όλες τις προϋποθέσεις”. Από αυτή τη σκοπιά, η ιδιοσυγκρασία 

ασχολείται µε το τι και το γιατί όπως και µε το πως της συµπεριφοράς. 

 Τρίτον, η προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τη συµπεριφορά επηρεάστηκε 

θετικά από τον Allport (1961), ο οποίος όρισε την ιδιοσυγκρασία ως “ τα 

χαρακτηριστικά φαινόµενα από τη συναισθηµατική φύση του ατόµου, 

συµπεριλαµβανοµένου της ευπάθειας του στη συναισθηµατική διέγερση, της 

συνήθους δύναµης και ταχύτητας στην απόκριση του, καθώς και της ποιότητας της 

κυριαρχούσας διάθεσης του. Αυτά τα φαινόµενα θα πρέπει να θεωρούνται 

εξαρτώµενα από την ιδιοσυγκρασιακή του ταυτότητα”. Παρόλα αυτά η έρευνα θα 

πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω από της διάθεση και το συναίσθηµα, να 

συµπεριλάβει κινητικές προδιαθέσεις αλλά και προθέσεις ούτως ώστε να µελετηθούν 

οι αυτορυθµιστικές διαδικασίες αλλά και οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν µε την 

απόκριση. 

 Ένας από τους κύρους λόγους που ερευνητές προτείνουν µια ιδιοσυγκρασιακή 

προσέγγιση στο επίπεδο των ατοµικών διαφορών είναι γιατί τους επιτρέπει να 

ερευνήσουν την ανάπτυξη. Αρχικά, πιστευόταν ότι αν µπορούσαν να αναγνωριστούν 

οι βασικές συνισταµένες της συγκίνησης, της προσοχής και της δράσης και 

µελετηθούν στα νεογνά τότε θα ήταν σε θέση οι ερευνητές να κατανοήσουν την 

αρχική µορφή της προσωπικότητας. Στην αρχή της ανάπτυξης της θεωρίας οι 

ερευνητές πίστευαν ότι θα ήταν σχετικά εύκολο να καθορίσουν την αρχική αυτή 

µορφή αναγνωρίζοντας τις διαστάσεις της προσωπικότητας σε νεογνά και πολύ µικρά 

βρέφη. Τα γεγονότα λοιπόν, θα επηρέαζαν την προσωπικότητα µέσα από τις 

εκφράσεις που θα είχε το παιδί ως αποτέλεσµα των προδιαθέσεων του αλλά και τις 
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εµπειρίες του που σχετίζονται µε το κοινωνικό και φυσικό κόσµο. Η ιδιοσυγκρασία 

έτσι θα επηρέαζε και θα έθετε περιορισµούς σε άλλους τοµείς της προσωπικότητας. 

Τοµείς της προσωπικότητας που υπερβαίνουν τη ιδιοσυγκρασία είναι οι παρακάτω, 

µεταξύ άλλων: α)Οι αντιλήψεις που έχει το άτοµο για τον εαυτό του, τους άλλους 

ανθρώπους και τον φυσικό κόσµο, β) οι σύνδεσµοι µεταξύ του εαυτού και άλλων 

αντικείµενων που αφορούν έννοιες, σχήµατα και σενάρια ζωής, και γ) γνωστικές 

προσαρµογές που έχει σχηµατίσει για το κοινωνικό κόσµο, συµπεριλαµβανοµένου 

µηχανισµών αντιµετώπισης και αµυνών. 

 Αυτή η προσέγγιση, παρόλα αυτά δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι ένα βρέφος 

γεννιέται χωρίς ένα πλήρως ολοκληρωµένο σύστηµα ιδιοσυγκρασιακών 

χαρακτηριστικών. Η ιδιοσυγκρασία εξελίσσεται από µόνη της, έτσι, συναισθήµατα 

αλλά και οι συνιστώσες τους εµφανίζονται σε διαφορετικές ηλικίες (Izard,1977), 

όπως γίνεται και µε πτυχές της λειτουργικής κίνησης αλλά και µε τα συστήµατα της 

προσοχής (Posner & Raiche, 1994). Καθώς αυτό διευθετήθηκε προτάθηκε ότι το 

βρέφος είναι κυρίως παρορµητικό, έτσι ώστε η θεωρία περί πρόωρης ανάπτυξης να 

αποτελέσει προσθετικό στοιχείο των αυτορυθµιστικών ικανοτήτων µέσω της 

διάδρασης (Rothbart & Derryberry, 1981). Ένα σύστηµα που άργησε να εµφανιστεί 

το εκτελεστικό σύστηµα της προσοχής, έµοιαζε όντως να είναι κυρίως 

αυτορυθµιζόµενο κάτι που σήµαινε πολύ σηµαντικές επιπτώσεις στην 

αναπτυσσόµενη προσωπικότητα (Konchaska, Murray & Coy, 1997. Posner & 

Rothbart, 1998). Μετά από προσεχτικότερη µελέτη όµως αποδείχτηκε πως δεν 

υπήρχαν όλα τα διαδραστικά συστήµατα εδραιωµένα κατά τη γέννηση (π.χ φόβος), 

και τα διαδραστικά συναισθήµατα από µόνα τους αποδείχτηκε ότι αποτελούνται από 

αυτορυθµιζόµενες δοµές, όπως στη συµπεριφορική θεωρία αναστολής του φόβου 

αλλά και στη θεωρία των θετικών κινήτρων. Έτσι καταλαβαίνουµε πως οι 
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αναπτυξιακές διαδικασίες είναι αυτές που µας υποχρεώνουν να λάβουµε υπόψιν τη 

δοµή της ιδιοσυγκρασίας σε διαφορετικές ηλικίες αρχίζοντας από τη βρεφική ηλικία 

(Rothbart, 1999. Rothbart and Bates, 1998). 

 

Η ιδιοσυγκρασία στη βρεφική ηλικία 

 Μια από τις πρώτες, µεγάλη σε κλίµακα και διαµήκη σε χρόνο έρευνα της 

βρεφικής ιδιοσυγκρασίας που εκδόθηκε από τους Thomas και Chess και τους 

φοιτητές τους το 1963 (Thomas, Chess, Birch, Herzig, & Korn, 1963). Ξεκίνησαν την 

ερευνά τους σε βρέφη ηλικίας από 2 -6 µηνών στη διαµήκη µελέτη της Νέας Υόρκης 

(NYLS). ∆ιενεργήθηκαν συνεντεύξεις γονέων, όπου οι συνεντευκτές απέσπασαν 

λεπτοµερείς πληροφορίες για τα σχήµατα διάδρασης των βρεφών κάτω από µια 

µεγάλη ποικιλία καταστάσεων µια εκτενής ανάλυση των αντιδράσεων από τα πρώτα 

22 βρέφη που µελετήθηκαν φανέρωσε 9 διαστάσεις ιδιοσυγκρασιακής ποικιλότητας: 

επίπεδο δραστηριότητας, ρυθµικότητα, εντερικές κινήσεις, ύπνος και φαγητό, 

προσέγγιση-απόσυρση σε νέες καταστάσεις, προσαρµοστικότητα ουδός 

ανταπόκρισης σε νέα ερεθίσµατα, ένταση της αντίδρασης, κυριαρχούσα διάθεση, 

απόσπαση της προσοχής καθώς και το φάσµα επιµονής-προσήλωσης. 

 Στην έρευνα της η Rothbart έθεσε ως στόχο να εξελίξει το ερωτηµατολόγιο 

των γονικών αναφορών ούτως ώστε να συνυπολογίσει τις διαστάσεις των Thomas και 

Chess και των φοιτητών τους (Thomas et al. 1963) καθώς και τα χαρακτηριστικά που 

ανέφερε ο Diamond (1957) που δηλώνουν την ιδιοσυγκρασιακή ποικιλότητα σε άλλα 

ζωικά είδη, χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν στη ανθρώπινη συµπεριφορά γενετικά 

και το θετικό συναίσθηµα που είναι και ο στόχος των πιο πρόσφατων ερευνών ( 

Rothbart, 1977), επίσης εξελίχθηκε µια κλίµακα παρατήρησης κατοίκον και µια 

εργαστηριακής βάσης θεωρία για τη βρεφική ιδιοσυγκρασιακή. 
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Ιδιοσυγκρασία στην ενήλικη ζωή 

 

 Η µέθοδος της αυτοαναφοράς πλέον θεωρείται αξιόπιστο εργαλείο για την 

µελέτη ιδιοσυγκρασίας και αρκετή δουλεία πάνω στην προσωπικότητα έχει γίνει µε 

τη βοήθεια της. Αλλά και όπως και µε όλες τις τεχνικές που αφορά στην έρευνα των 

ατοµικών διαφορών υπάρχουν πλεονεκτήµατα και περιορισµοί. Οι περιορισµοί 

αφορούν στατιστικές αποκλίσεις ίδιες µε αυτές που επηρεάζουν τις αναφορές γονέων 

ή τρίτων προσώπων, ενώ τα πλεονεκτήµατα αφορούν στη πρόσβαση που έχει το 

άτοµο σε συναισθήµατα και αντιλήψεις που είτε δεν είναι διαθέσιµα για τον 

εξωτερικό παρατηρητή είτε δεν εµφανίζονται στη συµπεριφορά µέσα στο 

εργαστήριο. Αρχικά χρησιµοποιήθηκε µια προσέγγιση από κάτω προς πάνω για τη 

µελέτη της ενήλικης ιδιοσυγκρασίας, εξελίσσοντας κλίµακες ούτως ώστε να είµαστε 

σε θέση να µετρήσουµε και να κατανοήσουµε πολλαπλές υπο-δοµές των θετικών και 

αρνητικών συναισθηµάτων εγρήγορσης, ευαισθησίας όπως και πρόθεσης (Derryberry 

& Rothbart, 1988). Στόχος υπήρξε η στοιχειοθέτησες πλευρών της εγρήγορσης 

συναισθήµατος και αυτορύθµισης σε υπο- δοµές ώστε να µελετηθούν τα σχήµατα 

σχέσεων που προκύπτουν µεταξύ των κλιµάκων.  

 Σε αυτή την έρευνα µε δείγµα 231 φοιτητές ένα από τα πιο αξιοσηµείωτα 

ευρήµατα είναι η αµοιβαία σχέση µεταξύ αρνητικού συναισθήµατος και ενδογενούς 

ελέγχου όπως φάνηκε από έρευνα µε δείγµα παιδιά στης ΗΠΑ και όπου αναµενόταν 

άλλωστε για ένα µηχανισµό µονοµερούς ελέγχου ο οποίος επηρεάζεται τόσο από το 

συναίσθηµα όσο και από την πρόθεση. Αυτή η δουλεία µε ενήλικες εξέλιξε και το 

CBQ και ενέπνευσε τις διαφοροποιηµένες υπο- δοµές του και την από κάτω πρός τα 
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πάνω προσέγγιση. Μάλιστα το 1997 µετά το τέλος της έρευνας για το CBQ 

ξαναµελετήθηκε το πεδίο της ενήλικης ιδιοσυγκρασίας (Evans & Rothbart, 1999). 

 Ασφαλώς υπήρχαν λόγοι για να γίνει κάτι τέτοιο στην αρχική δουλεία µε 

ενήλικες φροντίστηκε ώστε να εξαιρεθούν αντικείµενα και κλίµακες µε κοινωνικό 

περιεχόµενο ενώ τη δουλειά µε τα παιδιά συµπεριλήφθηκε η κλίµακα της ντροπής και 

αντικείµενα στις κλίµακες της κατάθλιψης και λύπης που περιείχαν τις έννοιες της 

κοινωνικής µαταίωσης και απώλειας. Για να υπάρχει σύγκριση ανάµεσα στις 

κλίµακες απιδιών και ενηλίκων προσθέσαµε µια κλίµακα κοινωνικότητας. Επίσης 

προστέθηκαν κλίµακες που αφορούν την εξωστρέφεια όπως το επίπεδο 

ενεργοποίησης η ευχαρίστηση της διάδρασης ώστε να µετρηθεί το θετικό 

συναίσθηµα ανεξάρτητα από τη ένταση του ερεθίσµατος. Με την αυξανόµενη όµως 

κατανόηση των φυσιολογικών διεργασιών που αφορούν τα συναισθήµατα 

επιχειρήθηκε να εξαιρεθούν κλίµακες που ίσως τα προκαλούν. Η έρευνα κυρίως 

προσανατολίστηκε στον πρώτο µεγάλο παράγοντα που εµφανίστηκε από την δουλεία 

των Derryberry & Rohtbart (1988) που µοιάζει να διερευνά την διάσταση της 

προσαρµοσµένης ευαισθησίας. Για αυτό το λόγο προστέθηκαν και κλίµακες που 

µετρούν τη συναισθηµατική ευαισθησία (συναισθηµατική αντίδραση σε ερεθίσµατα 

χαµηλής έντασης) και συνδυαστική ευαισθησία (εσωτερική γνωστική δραστηριότητα 

όπως ονειροπόληση ή εικόνες). Ακόµη θα πρέπει να τονιστεί ότι συµπεριελήφθησαν 

µετρήσεις από παράγοντες όπως η αµοιβή και η τιµωρία. 

 Χρησιµοποιήθηκε λοιπόν, το ερωτηµατολόγιο µέτρησης της ενήλικης 

προσωπικότητας σε 207 φοιτητές του πανεπιστηµίου του Όρεγκον (Evans & 

Rothbart, 1999). Τα αποτελέσµατα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης αποτυπώνονται 

στον πίνακα 1. 
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 Παρατηρούµε την ανάδειξη 4 µεγάλων παραγόντων: προσανατολισµένης 

ευαισθησίας, εξωστρέφειας, προσανατολισµένης προσοχής και αρνητικής 

συναισθηµατικότητας. 

 Τρεις από αυτούς τους τέσσερις παράγοντες µοιάζουν αρκετά µε τους 

παράγοντες που αναδείχτηκαν από την έρευνα πάνω στην παιδική ιδιοσυγκρασία: την 

εξωστρέφεια, τον προσανατολισµένο έλεγχο και την αρνητική συναισθηµατικότητα. 

Σε µια προσπάθεια για την διερεύνησης της σχέσης µεταξύ αυτών των τριών 

παραγόντων και του µοντέλου των πέντε µεγάλων παραγόντων ζητήσαµε από τους 

συµµετέχοντες να συµπληρώσουν την απλουστευµένη έκδοση του τεστ των 5 

µεγάλων παραγόντων. 
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Οι συσχετίσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 

 

 

 

Οι συσχετίσεις αυτές υποδεικνύουν ακρινή σχέση ανάµεσα στις διαστάσεις 

της ιδιοσυγκρασίας και στις µέτρησης για την ενήλικη προσωπικότητα. Όπως 

αναµενόταν η εξωστρέφεια (Rothbart & Ahadi, 1994) συσχετιζόταν σε δύο άξονες , η 

προσανατολισµένη προσοχή µε την ευσυνειδησία και η αρνητική 

συναισθηµατικότητα µε τον νευρωτισµό. Καταλαβαίνουµε λοιπόν την δυνατή σχέση 

µεταξύ των 2 ιδιοσυγκρασιακών διαστάσεων µε τέσσερις από τους πέντε µεγάλους 

παράγοντες. ∆ιαπιστώνουµε έτσι µια αξιόπιστη σύγκλιση αποτελεσµάτων στον τοµέα 

των ατοµικών διαφορών σε σχέση µε τη ηλικία αλά και τις µεθόδους και τα επίπεδα 

ανάλυσης. 

 

Ps-TCI 

Το προσχολικό TCI (ερωτηµατολόγιο ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρα) 

εξελίχθηκε από τους ερευνητές ούτως ώστε να µετράει τους 7 παράγοντες 
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προσωπικότητας σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιο ιδιοσυγκρασίας και 

προσωπικότητας (Cloninger & Svrakic, 1997), όπως είναι λογικό έγιναν οι 

κατάλληλες σταθµίσεις ούτως ώστε οι ερωτήσεις για κάθε διάσταση να είναι σχετικές 

µε τα παιδιά προσχολική ηλικίας αλλά και σαφής για τους γονείς και τους κηδεµόνες 

που θα απαντούσαν στις ερωτήσεις. Μιας και είναι απίθανο κάποιο προσχολικό παιδί 

να αναπτύξει την διάσταση της αναπαράστασης του εαυτού (να είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει τον εαυτό του κάτω από συγκεκριµένες κοινωνικές συνθήκες). Τα 

αντικείµενα που µετρούν αυτή τη διάσταση σχεδιάστηκαν έτσι ούτως ώστε να 

µετρούν προδροµικά συµπεριφορικά στοιχεία ανάπτυξης αυτής της ιδιότητας. Αυτά 

περιλαµβάνουν: την φαντασία, την προδιάθεση για παιχνίδι ρόλων, τις εκδηλώσεις 

ευχαρίστησης και ικανοποίησης και την τάση να απολαµβάνει το περιβάλλον του µε 

συγκεκριµένους τρόπους. Κάθε αντικείµενο βαθµολογείται σε µια κλίµακα πέντε 

διαστάσεις (από το τελείως λάθος µέχρι και το τελείως ορθό). Η πρωταρχική έκδοση 

του προσχολικού TCI περιελάµβανε 82 στοιχεία και δόθηκε προς απάντηση σε γονείς 

και δασκάλους. Η ανάλυση συσχέτισης όµως κατέληξε στην αποµάκρυνση 8 

στοιχείων για να φτάσει στη τωρινή έκδοση των 74 στοιχείων. 
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Εισαγωγικά 

 Σύµφωνα µε όσα γράφηκαν παραπάνω γίνεται κατανοητή η ανάγκη για 

προσαρµοσµένες κια 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 

µετρόνται.  

 

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). 
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 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 

 

 

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.  

 

Αποτελέσµατα 

 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 
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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 

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 πολ! χαµηλό δείκτη συνΌφειας µΥ τη 

συνολική βαθµολογία της κάθε υποκλίµακας προτάθηκε να απαλειφτούν από 

τ!ν;τδλική µορφη της κλίµακας. Με αυτΦ την λογική εή!ιρέθηκαν 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 
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Κοινωνικότητα µε συνοµηλίκους 5 .82 60 

Κοινωνικότητα µε ενήλικες 5 .84 61 

Γνωστική Ευελιξία 6 .90 66 

Σχολική αποτελεσµατικότητα 6 .93 74 

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 
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δείκτες βρέθηκαν να είναι στατιστικά σηµαντικοί παρουσιάζονται µόνο οι δείκτες 

που είναι πάνω από 0,30. Παρατηρούµε ότι το ποσοστό της συνδιακύµανσης µεταξύ 

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.   
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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 
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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 

 

∆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 
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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) 

κ 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 παιδί που είναι γενικά ενεργητικό δεν συνεπάγεται κ υψηλή 

κοινωνικότητα κ γενικότερα προσέγγιση στους συνοµηλίκους του. Το ίδιο 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 τοµές θα πρέπει να 

υπάρξει περαιτέρω έρευνα. 
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Επίλογος 

 

Η µελέτη της προσωπικότητας στα παιδιά αποτελεί ένα µεγάλο ερευνητικό πεδίο που 

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

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

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

2. Παρορµητικότατα ,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 

13. Έλεγχος/Ικανότητα Οργάνωσης  -,369 ,301 ,888 -,397 ,466  -,420  ,896  ,789  
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ένδειξη ότι η παιδική προσωπικότητα και οι διαστάσεις της µπορούν να αποτελέσουν 

προβλεπτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ενήλικης προσωπικότητας δείχνει 

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

Ασφαλώς µονό και µονό 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 ενεργός ενασχόληση µε τα συµπεράσµατα που 

µπορούν να οδηγήσουν σε αιτιώδεις σχέσεις η ακόµα κ προβλεπτικούς παράγοντες.   
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