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Πεπίλητη 

Ζ θνηεηλή Σξηάδα ηεο πξνζσπηθόηεηαο είλαη έλα ζύλνιν κε θιηληθώλ, αιιά 

θνηλσληθά δπζάξεζησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο, πνπ ζρεηίδνληαη ζε 

νξηζκέλν βαζκό. θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ 

Short Dark Triad [SD3] (Jones & Paulhus, 2014), κε ην νπνίν κεηξάηαη ε θνηεηλή 

Σξηάδα, ζηνλ ειιεληθό πιεζπζκό. ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζπκκεηείραλ 

ζπλνιηθά 282 άηνκα από ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό. Πξαγκαηνπνηήζεθε Δπηβεβαησηηθή 

Αλάιπζε Παξαγόλησλ (Confirmatory Factor Analysis [CFA]) θαη έπεηηα από ηε 

ζύγθξηζε ηνπ αξρηθνύ πξνηαζέληνο κνληέινπ ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ, κε ηα κνληέια 

ηνπ ελόο θαη ησλ δύν παξαγόλησλ, θαλεξώζεθε όηη ην κνληέιν ησλ ηξηώλ 

παξαγόλησλ έπεηηα από ηελ αθαίξεζε νθηώ ζηνηρείσλ παξνπζηάδεη ηελ θαιύηεξε 

δπλαηή πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. Αλ θαη δελ θαηνξζώζεθαλ νη 

απαηηνύκελεο ηηκέο αμηνπηζηίαο επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ θαη εζσηεξηθήο ζπλνρήο 

κε ηνλ δείθηε α ηνπ Cronbach γηα όιεο ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ SD3, νη αληίζηνηρεο ηηκέο 

ηεο ζπλνιηθήο θιίκαθαο ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο. Σαπηόρξνλα, ην SD3 

παξνπζίαζε απνδεθηή θαη ζε γεληθέο γξακκέο αλακελόκελε θαη ζύκθσλε κε ηηο 

ζεσξεηηθέο πεξηγξαθέο θαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ζπγρξνληθή θαη εγθπξόηεηα 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο. Αλαγθαία θξίλεηαη ε επαιήζεπζε ησλ παξόλησλ 

επξεκάησλ κέζα από κειινληηθέο έξεπλεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: θνηεηλή Σξηάδα, SD3, πξνζαξκνγή, CFA, ειιεληθόο πιεζπζκόο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

To 2002 νη Paulhus θαη Williams επέζηεζαλ ηελ πξνζνρή ζε ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ είραλ εμέρνπζα ζέζε ζηε κέρξη ηόηε 

επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, θαζώο εκθαλίδνληαλ κελ σο δπζάξεζηα γηα ηνλ 

θνηλσληθό πεξίγπξν, σζηόζν πεξηιακβάλνληαλ εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ν ππνθιηληθόο λαξθηζζηζκόο, ε 

ππνθιηληθή ςπρνπάζεηα θαη ν καθηαβειηζκόο, γλσζηά σο Σθνηεηλή Τξηάδα ηεο 

Πξνζσπηθόηεηαο (Dark Triad of Personality). Με ηνλ όξν ππνθιηληθόο (subclinical) 

ελλνείηαη αθξηβώο όηη ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά δελ ζεσξνύληαη θιηληθά ώζηε 

λα ρξήδνπλ εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείαο (Furnham, Richards, &Paulhus, 2013). 

Αξθεηνί εξεπλεηέο ζην παξειζόλ επηθεληξώλνληαλ θπξίσο ζε έλα από ηα 

κέιε ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο (π.ρ. Ray & Ray, 1982. Wilson, Near, & Miller, 1996. 

Wink, 1991), θάπνηεο θνξέο ζπγρένληαο ζε έλα κέινο ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ άιισλ 

κειώλ (Lilienfeld & Andrews, 1996). Δπηπιένλ, ην γεγνλόο όηη ηα ηξία απηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο έρνπλ ελόο βαζκνύ ζεσξεηηθή νκνηόηεηα -

αληηκεηώπηζε ησλ άιισλ αλζξώπσλ κε αλαίζζεην έσο ακείιηθην ηξόπν (Jones & 

Paulhus, 2011α)- θαη παξνπζηάδνπλ παξόκνηα εκπεηξηθά δεδνκέλα σο πξνο αξθεηέο 

κεηαβιεηέο, έρεη θάλεη άιινπο εξεπλεηέο λα ζεσξνύλ όηη πξόθεηηαη γηα ηξεηο 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο κηαο νπζηαζηηθά έλλνηαο (McHoskey, Worzel & 

Szyarto, 1998). 

Μνιαηαύηα, κε ηελ έξεπλά ηνπο νη Paulhus θαη Williams (2002) έδεημαλ πσο, 

παξά ην γεγνλόο όηη ν καθηαβειηζκόο, ν λαξθηζζηζκόο θαη ε ςπρνπάζεηα ηεο 

θνηεηλήο Σξηάδαο ζρεηίδνληαη ζε θάπνην βαζκό, ην απνηέιεζκα απηό δελ ηα θαζηζηά 

ηαπηόζεκα, γηαηί αθελόο νη κεηαμύ ηνπο ζπζρεηίζεηο δελ είλαη πνιύ πςειέο θαη 

αθεηέξνπ νη ζρέζεηο ηνπο κε άιινπο παξάγνληεο θαη έλλνηεο ζπκκνξθώλνληαη κε έλα 

δηαθνξεηηθό πξόηππν. Μεηά ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε, αθνινύζεζαλ θαη άιιεο 

έξεπλεο -έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ νπνίσλ ζα αλαθεξζνύλ παξαθάησ- κε ηειείσο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (ελδεηθηηθά, Jonason & Krause, 2013. Jonason, Luevano, 

& Adams, 2012. Jonason, Wee, Li, & Jackson, 2014. Jones & Paulhus, 2010. Vernon, 

Villani, Vickers, & Harris, 2008) νη νπνίεο επηβεβαίσζαλ όηη πξάγκαηη πξόθεηηαη γηα 

ηξία δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ νξηζκέλε θνηλή δηαθύκαλζε. Δλ πάζε 

πεξηπηώζεη, κηα κέζνδνο ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη πξννπηηθέο γηα ηε κειινληηθή 
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αμηνιόγεζε κεηαβιεηώλ, όπσο ε θνηεηλή Σξηάδα ηεο πξνζσπηθόηεηαο, πνπ έρνπλ 

ελόο βαζκνύ ζπλδηαθύκαλζε, αιιά ακθηζβεηείηαη εάλ είλαη απόιπηα όκνηεο, είλαη ε 

ρξήζε πηλάθσλ αιήζεηαο (truth tables) ηεο επηζηήκεο ηεο Λνγηθήο (Logic) πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ καζεκαηηθή ζεσξία ησλ ζπλόισλ (Furnham, Richards, Rangel, & 

Jones, 2014). 

Αλαθνξηθά κε ηε κέηξεζε ησλ ηξηώλ «ζθνηεηλώλ» ραξαθηεξηζηηθώλ, ππάξρεη 

πιεζώξα ςπρνκεηξηθώλ εξγαιείσλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηε κεκνλσκέλε αμηνιόγεζή ηνπο 

(Christie & Geis, 1970. Hare, 1985. Raskin & Terry, 1988). Δληνύηνηο, κόλν δύν 

εξγαιεία έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηνλ επηζηεκνληθό ρώξν κε ηα νπνία γίλεηαη πξνζπάζεηα 

λα κεηξεζνύλ νη έλλνηεο ηαπηόρξνλα, ρσξίο λα απαηηνύληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

θιίκαθεο γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό: ε θιίκαθα Dirty Dozen (Jonason & Webster, 

2010) θαη ε θιίκαθα Short Dark Triad [SD3] (Jones & Paulhus, 2014). Γύξσ από ηελ 

θιίκαθα SD3 επηθεληξώλεηαη ε παξνύζα εξγαζία, κέζσ ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη ε 

πξνζαξκνγή ηνπ αξρηθνύ πξνηαζέληνο κνληέινπ πξνζσπηθόηεηαο ζηα δεδνκέλα ηνπ 

ειιεληθνύ πιεζπζκνύ κέζσ ηεο ρξήζεο Δπηβεβαησηηθήο Αλάιπζεο Παξαγόλησλ. 

Σν SD3 απαξηίδεηαη από 27 ζηνηρεία-δειώζεηο, θαζέλα από ηα νπνία πξέπεη 

λα βαζκνινγεζεί ζύκθσλα κε κία πεληαβάζκηα απαληεηηθή θιίκαθα ηύπνπ Likert 

(όπνπ, 1 = Γηαθσλώ Απόιπηα, 2 = Γηαθσλώ, 3 = Ούηε ζπκθσλώ-Ούηε δηαθσλώ, 4 = 

πκθσλώ, 5 = πκθσλώ Απόιπηα). Σα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο. O 

καθηαβειηζκόο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο θήκεο, 

ηνλ θπληζκό, ηε δεκηνπξγία ζπκκαρηώλ θαη ηνλ πξόηεξν ζρεδηαζκό (ζηνηρεία 1 έσο 9, 

π.ρ., «Μνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηώ επθπή ρεηξαγώγεζε γηα λα επηηύρσ ην ζηόρν 

κνπ»), ν λαξθηζζηζκόο ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξρεγία, ηελ επηδεημηκαλία, 

ην αίζζεκα κεγαιείνπ θαη ηηο εηδηθέο αμηώζεηο (ζηνηρεία 10 έσο 18, π.ρ., «Σν μέξσ όηη 

είκαη μερσξηζηόο εθόζνλ όινη κνπ ην ιέλε ζπλέρεηα») θαη ε ςπρνπάζεηα ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηνλ αζηαζή ηξόπν δσήο, ην 

αλαίζζεην ή ζθιεξό ζπλαίζζεκα θαη ηελ βξαρππξόζεζκε ρεηξαγώγεζε  (ζηνηρεία 19 

έσο 27, π.ρ., «Οη άλζξσπνη ζπρλά ιέλε όηη είκαη εθηόο ειέγρνπ»). Σα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνβιέπεηαη όηη ζπζρεηίδνληαη ζε νξηζκέλν βαζκό, ζύκθσλα κε ηελ 

αξρηθό κνληέιν ζεώξεζήο ηνπο (Paulhus & Williams, 2002), ελώ ππάξρνπλ δηαθνξέο 

θύινπ, κε ηελ εκθάληζε ζεκαληηθά πςειόηεξσλ ηηκώλ ζηνπο κέζνπο όξνπο γηα ηνπο 

άλδξεο. 
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ηελ αξρηθή, αγγιηθή εθδνρή ηεο θιίκαθαο (Jones & Paulhus, 2014), νη 

κεγαιύηεξεο ζπζρεηίζεηο εκθαλίδνληαλ κεηαμύ καθηαβειηζκνύ θαη ςπρνπάζεηαο, ζηε 

ζπλέρεηα κεηαμύ ςπρνπάζεηαο θαη λαξθηζζηζκνύ, ελώ νη κηθξόηεξεο κεηαμύ 

λαξθηζζηζκνύ θαη καθηαβειηζκνύ. Δηδηθόηεξα, νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζην 

καθηαβειηζκό θαη ηελ ςπρνπάζεηα θπκαίλνληαλ από r = .40 έσο  r= .50, νη 

αληίζηνηρεο αλάκεζα ζηελ ςπρνπάζεηα θαη ην λαξθηζζηζκό βξίζθνληαλ κεηαμύ r = 

.31 θαη r = .42 θαη ηέινο νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε λαξθηζζηζκό θαη καθηαβειηζκό 

θπκαίλνληαλ κεηαμύ r = .18 θαη r = .29. Παξάιιεια, νη άλδξεο είραλ ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθά πςειόηεξνπο κέζνπο όξνπο από ηηο γπλαίθεο θαη ζηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο, 

κε κέηξηα πξνο πςειά κεγέζε επίδξαζεο (effect sizes) (Jones & Paulhus, 2014). 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε 

alpha ηνπ Cronbach ησλ ππνθιηκάθσλ, απηή πνίθηιε από α = .71 έσο α = .76 γηα ηνλ 

καθηαβειηζκό, από α = .68 έσο α = .78 γηα ηνλ λαξθηζζηζκό θαη από α = .72 έσο α = 

.77 γηα ηελ ςπρνπάζεηα. Δπνκέλσο, κε ηελ εμαίξεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε α γηα ην 

λαξθηζζηζκό ζε κία κειέηε, ε νπνία, όκσο βξηζθόηαλ ιίγν παξαθάησ από ηνλ 

απνδεθηό νπδό ηνπ .70, όιεο νη ππόινηπεο ηηκέο ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach 

ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο (Jones & Paulhus, 2014). 

Ζ θιίκαθα SD3 θάλεθε αθόκα λα παξνπζηάδεη ηελ απαξαίηεηε εγθπξόηεηα 

πεξηερνκέλνπ, θαζώο θαη ζπγρξνληθή, πξνβιεπηηθή, ζπγθιίλνπζα θαη απνθιίλνπζα 

εγθπξόηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν καθηαβειηζκόο, ν λαξθηζζηζκόο, αιιά θαη ε 

ςπρνπάζεηα είραλ πςειέο ζπζρεηίζεηο κε θιαζηθά εξγαιεία πνπ κεηξνύλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά (Mach-IV, NPI θαη SRP-III, αληίζηνηρα - ζπγρξνληθή 

εγθπξόηεηα). Δπηπιένλ, θαη νη ηξεηο ππνθιίκαθεο έδεημαλ όηη θαιύπηνπλ εμίζνπ θαη 

αληηπξνζσπεύνπλ θαηάιιεια όιν ην εύξνο γλσξηζκάησλ θαη ζπκπεξηθνξώλ πνπ 

ζπλδένληαη καδί ηνπο (εγθπξόηεηα πεξηερνκέλνπ), όπσο απηό έγηλε εκθαλέο από ηηο 

ζπζρεηίζεηο ηνπο κε ηηο δηάθνξεο πηπρέο ησλ θιαζηθώλ εξγαιείσλ πνπ δελ δηέθεξαλ 

ζεκαληηθά κεηαμύ ηνπο, ελώ νη παιηλδξνκήζεηο ησλ ππνθιηκάθσλ πάλσ ζηηο πηπρέο 

ησλ θιαζηθώλ εξγαιείσλ απνθάιπςαλ όηη όιεο νη πηπρέο (θπληθή θνζκνζεσξία θαη 

ηαθηηθέο ρεηξαγώγεζεο γηα ην καθηαβειηζκό˙ εθκεηάιιεπζε ή αμηώζεηο εηδηθώλ 

δηθαησκάησλ θαη αξρεγία ή απζεληία γηα ην λαξθηζζηζκό˙ ρεηξαγώγεζε, ζθιεξό θαη 

ςπρξό ζπλαίζζεκα, αζηαζήο ηξόπνο δσήο θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά γηα ηελ 

ςπρνπάζεηα) ζπλέβαιιαλ κε μερσξηζηό-ζεηηθό θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ηξόπν ζην 

κνληέιν (Jones & Paulhus, 2014). 
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Αθόκα, ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιίκαθαο, ζε επζπγξάκκηζε κε ηε ζεσξία 

(Jones & Paulhus, 2011β. Paulhus & John, 1998), ζρεηίδνληαλ ζεηηθά θαη ζε 

ζεκαληηθό βαζκό (ζπγθιίλνπζα εγθπξόηεηα) κε ην νγδνεκόξην ηεο αιαδνλείαο θαη 

ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ κνληέινπ ηνπ δηαπξνζσπηθνύ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ 

(Markey & Markey, 2009. Trapnell & Wiggins, 1990). Σαπηόρξνλα, ρακειή πξνο 

κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε παξνπζίαζαλ ν λαξθηζζηζκόο θαη ε ςπρνπάζεηα κε ηελ 

ηεηαγκέλε θπξηαξρία ηνπ ίδηνπ κνληέινπ, ν καθηαβειηζκόο θαη ε ςπρνπάζεηα 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηεηκεκέλε θξνληίδα, ελώ ν 

λαξθηζζηζκόο είρε ζρεδόλ κεδεληθή ζπζρέηηζε (απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα) κε ηελ 

ηεηκεκέλε ηνπ κνληέινπ, ζε ζπκθσλία πάληα κε ηε ζεσξία (Jones & Paulhus, 2011). 

Σέινο, νη ππνθιίκαθεο ηνπ SD3 επέδεημαλ ζεκαληηθέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο 

αληίζηνηρέο ηνπο αμηνινγήζεηο νηθείσλ αηόκσλ πξνο ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ 

εμαξρήο ηελ θιίκαθα θαη επίζεο, όπσο πξνέθπςε από ηνπο αλάινγνπο δείθηεο 

παιηλδξόκεζεο, θάλεθε όηη κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αμηνινγήζεηο (πξνβιεπηηθή εγθπξόηεηα) (Jones & Paulhus, 2014). 

Σν Dirty Dozen ησλ Jonason θαη Webster (2010) αμηνινγεί επίζεο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καθηαβειηζκνύ, ηνπ λαξθηζζηζκνύ θαη ηεο ςπρνπάζεηαο. 

Πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 12 ζηνηρεία-δειώζεηο, κε ηέζζεξα ζηνηρεία γηα θάζε κέινο 

ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο (καθηαβειηζκόο: ζηνηρεία 1 έσο 4, π.ρ. «Έρσ ηελ ηάζε λα 

ρεηξαγσγώ ηνπο άιινπο γηα λα επηηύρσ ηνλ ζηόρν κνπ»˙ ςπρνπάζεηα: ζηνηρεία 5 έσο 

8, π.ρ. «Έρσ ηελ ηάζε λα κελ έρσ ηύςεηο»˙ λαξθηζζηζκόο: ζηνηρεία 9 έσο 10, π.ρ. 

«Έρσ ηελ ηάζε λα ζέισ νη άιινη λα κε ζαπκάδνπλ». Σα ζηνηρεία απηά 

βαζκνινγνύληαη ζύκθσλα κε κηα απαληεηηθή θιίκαθα πέληε ζεκείσλ ηύπνπ Likert 

(όπνπ, 1 = Δηαθσλώ Απόιπηα, 2 = Δηαθσλώ, 3 = Ούηε ζπκθσλώ-Ούηε δηαθσλώ, 4 = 

Σπκθσλώ, 5 = Σπκθσλώ Απόιπηα). Όπσο θαη κε ην SD3, νη ππνθιίκαθεο πξνβιέπεηαη 

όηη ζπζρεηίδνληαη ζε νξηζκέλν βαζκό (Paulhus & Williams, 2002), ελώ αλακέλνληαη 

θαη δηαθνξέο θύινπ, κε πςειόηεξνπο κέζνπο όξνπο γηα ηνπο άλδξεο, ζε ζύγθξηζε κε 

ηηο γπλαίθεο. 

ηελ αξρηθή, αγγιηθή εθδνρή ηεο θιίκαθαο Dirty Dozen (Jonason & Webster, 

2010), νη πςειόηεξεο ζπζρεηίζεηο εκθαλίδνληαλ κεηαμύ καθηαβειηζκνύ θαη 

λαξθηζζηζκνύ, έπεηηα κεηαμύ καθηαβειηζκνύ θαη ςπρνπάζεηαο, θαη ηέινο κεηαμύ 

ςπρνπάζεηαο θαη λαξθηζζηζκνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζην 

καθηαβειηζκό θαη ην λαξθηζζηζκό θπκαίλνληαλ από r = .54 έσο r = .60, νη 

αληίζηνηρεο αλάκεζα ζην καθηαβειηζκό θαη ηελ ςπρνπάζεηα από r = .49 έσο r = .51 
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θαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ ςπρνπάζεηα θαη ην λαξθηζζηζκό βξίζθνληαλ κεηαμύ 

r = .31 κέρξη r = .37. Παξάιιεια, νη άλδξεο είραλ γεληθά ζεκαληηθά πςειόηεξνπο 

κέζνπο όξνπο από ηηο γπλαίθεο, ηόζν ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζην Dirty Dozen, όζν 

θαη ζηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο Dirty Dozen, βξέζεθε από ηνπο 

Jonason θαη Webster (2010) όηη απηή είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. Οη κέζνη όξνη ηεο 

αμηνπηζηίαο επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ ήηαλ r = .93 γηα ηε ζπλνιηθή θιίκαθα, r = .89 

γηα ηνλ καθηαβειηζκό, r = .74 γηα ηελ ςπρνπάζεηα θαη r = .92 γηα ηνλ λαξθηζζηζκό. Ζ 

αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε alpha ηνπ Cronbach 

θπκαηλόηαλ από α = .83 έσο α = .86 γηα ηε ζπλνιηθό εξγαιείν, από α = .72 έσο α = 

.79 γηα ηνλ καθηαβειηζκό, από α = .63 έσο α = .77 γηα ηελ ςπρνπάζεηα θαη από α = 

.78 έσο α = .84 γηα ηνλ λαξθηζζηζκό. Με ηελ εμαίξεζε, ινηπόλ, ηνπ δείθηε α γηα ηελ 

ππνθιίκαθα ηεο ςπρνπάζεηαο, ν νπνίνο ζε δύν κειέηεο ήηαλ ρακειόηεξνο ηνπ 

ζπλήζσο απνδεθηνύ νξίνπ ηνπ .70, όιεο νη ππόινηπεο ηηκέο ηνπ ήηαλ πνιύ 

ηθαλνπνηεηηθέο. Σαπηόρξνλα, ν κέζνο όξνο ησλ ηηκώλ ηνπ δείθηε alpha ηνπ Cronbach 

γηα ηα κεκνλσκέλα ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο ζηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο 

βξέζεθε όηη ππεξβαίλεη ηα όξηα ηνπ .70, θαζώο θπκαηλόηαλ από α = .72 έσο α = .94. 

Δπηπιένλ, ε θιίκαθα Dirty Dozen παξνπζηάδεη ηελ αλάινγε εγθπξόηεηα. 

Δηδηθόηεξα, θάλεθε όηη έρεη ζπγρξνληθή εγθπξόηεηα κε ηα θιαζηθά εξγαιεία 

κέηξεζεο ησλ ηξηώλ ζθνηεηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Χζηόζν, ην 

θιαζηθό εξγαιείν κέηξεζεο ηεο ςπρνπάζεηαο είρε κεγαιύηεξε ζπζρέηηζε κε ηνλ 

καθηαβειηζκό θαη ηε ζπλνιηθή επίδνζε ζην Dirty Dozen θαη όρη κε ηελ ππνθιίκαθα 

ηεο ςπρνπάζεηαο ηνπ Dirty Dozen, ελώ ε ππνθιίκαθα ηνπ καθηαβειηζκνύ ηνπ Dirty 

Dozen ζπζρεηηδόηαλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό κε ην θιαζηθό εξγαιείν κέηξεζεο ηεο 

ςπρνπάζεηαο θαη όρη κε ην αληίζηνηρν εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ καθηαβειηζκνύ. Σν 

Dirty Dozen βξέζεθε, αθόκα, όηη έρεη ζπγθιίλνπζα εγθπξόηεηα, εθόζνλ ζρεηηδόηαλ 

κε ηελ έιιεηςε πξνζήλεηαο θαη επζπλεηδεζίαο ηνπ κνληέινπ ησλ πέληε παξαγόλησλ, 

κε έλαλ βξαρππξόζεζκν πξνζαλαηνιηζκό ζηε ζύλαςε εξσηηθώλ ζρέζεσλ, κε ηελ 

θνηλσληθή ζεμνπαιηθόηεηα (sociosexuality), ηελ αζηάζεηα ζηε ζεώξεζε ηνπ εαπηνύ 

θαη ηελ επηζεηηθόηεηα. Παξάιιεια, εκθαλίδεη απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα, δεδνκέλνπ 

όηη θάλεθε λα κε ζρεηίδεηαη κε ηελ αζηαζή απηνεθηίκεζε (Jonason & Webster, 

2010).  

Αθνινπζεί κηα παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ επξεκάησλ εξεπλώλ πνπ 

έρνπλ αζρνιεζεί κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ζθνηεηλήο ηξηάδαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη αξρηθά κηα αλαθνξά ηνπ ζεσξεηηθνύ ππνβάζξνπ θαη κηα 

πεξηγξαθή ησλ ηξηώλ ελλνηώλ, θαζώο θαη δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο κέηξεζήο ηνπο 

θαη ζεώξεζήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, εθηίζεηαη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε θιαζηθά κνληέια 

ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Έπνληαη απνηειέζκαηα κειεηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ 

εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο κε παξάγνληεο αηνκηθνύο, νξγαλσηηθνύο, 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ θαη κε ηελ επηζεηηθόηεηα. Σέινο γίλεηαη κηα ζύλνςε θαη 

απνζαθελίδεηαη ν ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

 

1.1. Μέλη ηηρ κοηεινήρ Σπιάδαρ ηηρ πποζυπικόηηηαρ 

1.1.1. Μακιαβελιζμόρ 

Ο καθηαβειηζκόο είλαη ην κόλν κέινο εθ ησλ ηξηώλ ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο 

πνπ δελ έρεη αληίζηνηρε έλλνηα ζηελ θιηληθή βηβιηνγξαθία. Ζ νλνκαζία ηνπ 

πξνέξρεηαη από ηνλ Ηηαιό δηπισκάηε Niccolò Machiavelli θαη πξόθεηηαη γηα ην 

ραξαθηεξηζηηθό εθείλν ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ παξαπέκπεη ζην άηνκν πνπ θέξεη ηα 

γλσξίζκαηα ησλ ζπκβνπιώλ ηνπ Machiavelli γηα ηελ αλάδπζε θαη ηελ επηηπρή 

παξακνλή ζηελ πνιηηηθή εμνπζία θαηά θύξην ιόγν ζην έξγν ηνπ «Ο Ζγεκόλαο», θαη 

ηα νπνία κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ ζηε γλσζηή θξάζε ν ζθνπόο αγηάδεη ηα κέζα 

(όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Jones & Paulhus, 2009). ύκθσλα κε ηνπο αξρηθνύο 

εξεπλεηέο πνπ κειέηεζαλ δηεμνδηθά ηνλ καθηαβειηζκό (Christie & Geis, 1970), έλαο 

καθηαβειηζηήο θέξεη ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ηελ πηνζέηεζε ηαθηηθώλ 

ρεηξαγώγεζεο, όπσο ηελ θνιαθεία, ην ςέκα θαη ηελ πξνζπάζεηα απόθηεζεο εύλνηαο 

(Fehr, Samsom, &Paulhus, 1992), κηα θπληθή θνζκνζεσξία, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα 

άηνκα εθιακβάλνληαη σο κε αμηόπηζηα θαη αδύλακα θαη ηέινο ηελ απαμίσζε ηεο 

ζπκβαηηθήο εζηθήο πνπ νδεγεί ζε κηα αδηαθνξία θαη ςπρξόηεηα απέλαληη ζηα άιια 

άηνκα. ε ζπκθσλία κε ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο ησλ Christie θαη Geis (1970), ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ πςειή επίδνζε ζην ελλνηνινγηθό θαηαζθεύαζκα ηνπ καθηαβειηζκνύ είλαη 

πεξηζζόηεξν πηζαλό λα επηηύρνπλ ην ζθνπό ηνπο ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο 

ηνπο, όηαλ πιεξνύληαη ηξία θξηηήξηα: ε πξόζσπν κε πξόζσπν επηθνηλσλία, ε 

δπλαηόηεηα απηνζρεδηαζκνύ (Schultz, 1993), ε νπνία αλεπξίζθεηαη θπξίσο ζε 

πεξηβάιινληα πνπ δελ είλαη απζηεξά δνκεκέλα, θαη ε ύπαξμε θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο, θαζώο απηέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα άηνκα πνπ δελ 

κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο καθηαβειηζηέο, πξνο όθεινο ησλ καθηβειηθώλ 

αηόκσλ. 
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Χζηόζν, ν Machiavelli θαίλεηαη όηη δελ ήηαλ ν πξώηνο  πνπ έγξαςε γηα 

ηέηνηνπ είδνπο γλσξίζκαηα. ρεδόλ πάλσ από 2000 ρξόληα παιαηόηεξα, έλαο 

ζηξαηεγόο, ν Sun-Tzu ζηελ πξαγκαηεία ηνπ «Η ηέρλε ηνπ πνιέκνπ» (όπσο αλαθέξνπλ 

νη Jones & Paulhus, 2009), είρε θάλεη ιόγν γηα παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ αθόκα ν πξόηεξνο ζρεδηαζκόο θηλήζεσλ, ε δεκηνπξγία 

ζπκκαρηώλ θαη ε ζηαδηαθή νηθνδόκεζε θαη ζεκαζία δηαηήξεζεο κηαο θαιήο θήκεο. 

Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία είλαη εθείλα πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ επηηπρή δηαρσξηζκό 

κεηαμύ καθηαβειηζκνύ θαη ςπρνπάζεηαο, ώζηε απηά λα κελ ζπγρένληαη κεηαμύ ηνπο 

(Paulhus & Jones, 2015). Χο εθ ηνύηνπ, θεληξηθά ζηελ έλλνηα ηνπ καθηαβειηζκνύ 

θξίλνληαη ε ρεηξαγώγεζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή ςπρξόηεηα θαη ζθιεξόηεηα θαη ν 

ζηξαηεγηθόο θαη ππνινγηζηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο (Jones & Paulhus, 2014). 

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ καθηαβειηζκνύ έρνπλ πξνηαζεί νξηζκέλα εξγαιεία, κέζσ 

ησλ νπνίσλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληηθαηνπηξηζηνύλ ηα θύξηα ζεκεία ηνπ, ζύκθσλα 

κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηελ έλλνηά ηνπ. Σν θιαζηθό θαη πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηεκέλν είλαη ην Mach IV (Christie & Geis, 1970). Πεξηιακβάλεη 20 

ζηνηρεία, κε απαληεηηθή θιίκαθα από ην 1 (δηαθσλώ απόιπηα) κέρξη ην 7 (ζπκθσλώ 

απόιπηα). Σν MACH* πξόθεηηαη γηα κηα ζπληνκεπκέλε εθδνρή ηνπ Mach IV, θαζώο 

πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ αλαδείρηεθαλ κε ηε ρξήζε ηεο Θεσξίαο 

Απόθξηζεο ηνπ ηνηρείνπ (Item Response Theory) σο πην αθξηβή θαη ηα νπνία 

παξέρνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ελλνηνινγηθό θαηαζθεύαζκα 

(Rauthmann, 2013). Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηειείηαη από πέληε ζηνηρεία κε 

απαληεηηθή θιίκαθα από ην 1 (δηαθσλώ απόιπηα) έσο ην 5 (ζπκθσλώ απόιπηα), 

παξνπζηάδνληαο ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη εγθπξόηεηα ζε 

ζρέζε κε ην θξηηήξην, θαζώο θαη ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο, ελώ, όπσο 

ππνζηεξίδεηαη από ηνλ Rauthmann (2013), ζηνλ ππξήλα ηεο έλλνηαο ηνπ 

καθηαβειηζκνύ βξίζθνληαη ν θπληζκόο θαη ε κηζαλζξσπία. Αθόκα κηα θιίκαθα εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλε γηα ηε κέηξεζε ηνπ καθηαβειηζκνύ είλαη ην Machiavellianism 

Personality Scale (Dahling, Whitaker, & Levy, 2008), κε ηελ νπνία αμηνινγνύληαη 

ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο ηεο έλλνηαο: ε δπζπηζηία απέλαληη ζηνπο άιινπο, ε επηζπκία 

γηα θνηλσληθή θαηαμίσζε, ε επηζπκία γηα έιεγρν θαη ε αλήζηθε ρεηξαγώγεζε. 

Απνηειείηαη από 16 ζηνηρεία κε επηαβάζκηα απαληεηηθή θιίκαθα ηύπνπ Likert, ελώ 

έρεη δείμεη πνιύ πςειή αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη εγθπξόηεηα ζπγθιίλνπζα, 

απνθιίλνπζα θαη ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (Ζ ζπγθιίλνπζα θαη απνθιίλνπζα 

εγθπξόηεηα ζεσξνύληαη κέξε ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο. Χζηόζν εδώ κε ηνλ 
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πξόζζεην όξν ηεο εγθπξόηεηαο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ελλνείηαη ε απνζαθήληζε 

ηνπ αξηζκνύ παξαγόλησλ από ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη ε θιίκαθα). 

 

1.1.2. Ψςσοπάθεια 

Σν ραξαθηεξηζηηθό ηεο ςπρνπάζεηαο πξνέξρεηαη από ηελ θιηληθή 

βηβιηνγξαθία, κε δεδνκέλν όηη ζε θιηληθά δείγκαηα ε ςπρνπάζεηα απνηειεί κηα 

δηαηαξαρή πνπ θαηεγνξηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηελ πέκπηε έθδνζε ηνπ Δηαγλσζηηθνύ 

θαη Σηαηηζηηθνύ Εγρεηξηδίνπ (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

5
th 

ed. [DSM-5]) ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο (American Psychological 

Association [APA], 2013) ζηε δεύηεξε νκάδα ησλ δηαηαξαρώλ πξνζσπηθόηεηαο σο  

Aληηθνηλσληθή Δηαηαξαρή Πξνζσπηθόηεηαο (Antisocial Personality Disorder). 

Οξηζκέλα από ηα ηππηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: αδπλακία ζπκκόξθσζεο κε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο, δνιηόηεηα, 

παξνξκεηηθόηεηα, επεξεζηζηόηεηα, απεξίζθεπηε έιιεηςε ζεβαζκνύ θαη αδηαθνξία, 

ζπζηεκαηηθή αλεπζπλόηεηα, έιιεηςε ελνρήο (APA, 2013). Σα γλσξίζκαηα απηά ζε 

έλα βαζκό ππάξρνπλ θαη ζηελ ππνθιηληθή ςπρνπάζεηα, ε νπνία δελ έρεη λα θάλεη νύηε 

κε ηελ ςύρσζε, νύηε κε ηελ ςπρνλεύξσζε (Cleckley, 1976/1988) θαη δελ ζεσξείηαη 

σο παζνινγηθή, αιιά κάιινλ σο έλα άθξν ησλ θπζηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

πξνζσπηθόηεηαο (Ray & Ray, 1982): ηα άηνκα κε ζρεηηθά πςειά επίπεδα απηνύ ηνπ 

γλσξίζκαηνο δηαθαηέρνληαη από ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα, όληαο αλαίζζεηα θαη 

νξηζκέλεο θνξέο ακείιηθηα, εμνύ θαη ε έιιεηςε ελνρώλ, ελώ επίζεο παξνπζηάδνπλ 

ειιείκκαηα ζηνλ απηνέιεγρό θαη ηελ εγθξάηεηα, γεγνλόο πνπ ηα νδεγεί ζε 

παξνξκεηηθόηεηα, άξζε αλαζηνιώλ θαη ζπλεπαθόινπζεο ξηςνθίλδπλεο ηάζεηο θαη 

πξάμεηο (Jones & Paulhus, 2014). Χο εθ ηνύηνπ, ε δηαθνξά κεηαμύ θιηληθήο θαη 

ππνθιηληθήο ςπρνπάζεηαο δελ είλαη πνηνηηθή, κε ηελ έλλνηα όηη απηέο 

ραξαθηεξίδνληαη από δηαθνξεηηθνύ είδνπο ζπκπεξηθνξέο, αιιά πνζνηηθή, θαζώο 

ζρεηίδνληαη κε άιιν επίπεδν, έληαζε θαη ζπρλόηεηα ζπκπεξηθνξώλ (LeBreton, 

Binning, & Adorno, 2006). 

Δθηόο, όκσο, από ηα εκθαλώο δπζπξνζαξκνζηηθά θαη «δύζθνια» γηα ηε 

ζπκβίσζε κε ηνπο άιινπο γλσξίζκαηα, ηα άηνκα πνπ έρνπλ πςειά επίπεδα 

ππνθιηληθήο ςπρνπάζεηαο έρνπλ θαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αξθεηά άηνκα ζα 

δήιεπαλ (Ray & Ray, 1982). Δίλαη γνεηεπηηθά πξνο ηνπο άιινπο θαη εθ πξώηεο 

όςεσο δείρλνπλ επθπή, έρνπλ απηνπεπνίζεζε (Cleckley, 1976/1988) θαη είλαη 

αλεθηηθά, ελώ αληηιακβάλνληαη όηη νη ζρέζεηο ηνπο είλαη νκαιέο (Ray & Ray, 1982). 
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Μπνξεί λα είλαη άλζξσπνη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, αιιά θαη πςειά ηζηάκελα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο, όπσο δηεπζπληηθά ζηειέρε, επηρεηξεκαηίεο θαη επηζηήκνλεο, νη νπνίνη θαηά 

δηαζηήκαηα έρνπλ ηελ αλάγθε λα επηδίδνληαη ζε παξνξκεηηθέο πξάμεηο πνπ 

νπνηνζδήπνηε άιινο ζα ζεσξνύζε αθαηάιιειεο (Cleckley, 1976/1988). Έρνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα, αθόκα θαη αλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα θάπνην παξαζηξάηεκα -

ζπλήζσο νηθνλνκηθήο ή ζεμνπαιηθήο θύζεο- πνπ έρνπλ δηαπξάμεη είλαη αδηάζεηζηα 

θαη αθόκα θη αλ ε έιιεηςε πξαγκαηηθήο αίζζεζεο ελνρήο είλαη εκθαλήο, λα 

θαηαθέξνπλ λα ρεηξαγσγήζνπλ θαη εηεξνθαηεπζύλνπλ ηνπο άιινπο, ώζηε ηειηθά ε 

θαηάζηαζε λα γπξίζεη ππέξ ηνπο (LeBreton θαη ζπλ., 2006). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη πνιιέο θνξέο ζηε βηβιηνγξαθία νη εξεπλεηέο 

δηαρσξίδνπλ κεηαμύ δύν εηδώλ ςπρνπάζεηαο, ηελ πξσηνγελή (primary) θαη ηε 

δεπηεξνγελή (secondary). Ζ πξσηνγελήο ςπρνπάζεηα έρεη λα θάλεη πεξηζζόηεξν κε 

εγσηζηηθά θαη ζθιεξά ραξαθηεξηζηηθά (Blackburn, 2009), θαζώο θαη ηελ έιιεηςε 

ελνρώλ, ελζπλαίζζεζεο θαη ηελ αδπλακία δηακόξθσζεο εηιηθξηλώλ δεζκώλ κε ηνπο 

άιινπο αλζξώπνπο (Poster, 1996, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Blackburn, 2009), ελώ έρεη 

βξεζεί όηη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αληίιεςε θνβηζκέλσλ πξνζώπσλ θαη αξλεηηθά κε 

ην αξλεηηθό ζπλαίζζεκα (Del Gaizo & Falkenbach, 2008). Δπίζεο, έλα άηνκν κε 

κεγαιύηεξα επίπεδα πξσηνγελνύο ςπρνπάζεηαο παξνπζηάδεη έλα αδύλακν 

Σπκπεξηθνξηθό Σύζηεκα Αλαζηνιήο (Behavioral Inhibition System), πνπ ζεκαίλεη όηη 

παξακέλεη ζρεηηθά αλαίζζεην ζε ελδερόκελεο ηηκσξίεο θαη έλα θπζηνινγηθό 

Σπκπεξηθνξηθό Σύζηεκα Ελεξγνπνίεζεο (Behavioral Activation System), ζπλεπώο 

είλαη ζρεηηθά, αιιά όρη πνιύ επαίζζεην ζε ελδερόκελεο αληακνηβέο (Newman, 

MacCoon, Vaughn, & Sadeh, 2005). Ζ ςπρνπάζεηα δεπηεξνγελνύο ηύπνπ, από ηελ 

άιιε, αθνξά πεξηζζόηεξν ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνύληαη παξεθθιίλνληα από 

ηελ θνηλσλία, όπσο επίζεο θαη έλαλ παξνξκεηηθό ηξόπν δσήο. Τπνηίζεηαη όηη 

ζρεηίδεηαη κε πξνγελέζηεξεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαθνκεηαρείξηζεο ή θαθνπνίεζεο 

(Poster, 1996, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Blackburn, 2009) θαη ηα άηνκα  πνπ έρνπλ 

πςειόηεξα επίπεδα απηνύ ηνπ ηύπνπ ςπρνπάζεηαο έρνπλ πεξηζζόηεξα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, είλαη πηζαλόλ λα αληηδξνύλ πην ζπρλά κε επηζεηηθόηεηα όηαλ 

πξνθιεζνύλ από άιινπο, θαη δελ κπνξνύλ κε επθνιία λα αλαγλσξίζνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (Del Gaizo & Falkenbach, 2008). Αληίζηνηρα, έρνπλ 

έλα ηζρπξό πκπεξηθνξηθό ύζηεκα Δλεξγνπνίεζεο, επνκέλσο επηδίδνληαη ζε 

πξάμεηο πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ άκεζε αληακνηβή (Newman θαη ζπλ., 2005). 
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Αλαθνξηθά κε ηε κέηξεζε ηεο ςπρνπάζεηαο, ηξία είλαη ηα πην γλσζηά 

εξγαιεία: ην Self-Report Psychopathy scale [SRP] (Paulhus, Neumann, & Hare, 2014, 

όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Paulhus & Jones, 2015), ην Levenson Self-Report 

Psychopathy Scale (Levenson, Kiehl, & Fitzpatrick, 1995) θαη ην Psychopathic 

Personality Index [PPI] (Lilienfield & Andrews, 1996). Σν SRP πεξηιακβάλεη 64 

ζηνηρεία κε απαληεηηθή θιίκαθα ηύπνπ Likert από ην 1 (δηαθσλώ απόιπηα) κέρξη ην 5 

(ζπκθσλώ απόιπηα). Απνηειείηαη από ηέζζεξηο βαζηθνύο παξάγνληεο: ηε 

δηαπξνζσπηθή ρεηξαγώγεζε (interpersonal manipulation), ηηο εγθιεκαηηθέο ηάζεηο 

(criminal tendencies), ηνλ αζηαζή ηξόπν δσήο (erratic lifestyle) θαη ην ζθιεξό 

ζπλαίζζεκα (callous affect - Williams, Paulhus, & Hare, 2007). Ζ αμηνπηζηία 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο έρεη βξεζεί όηη είλαη από θαιή έσο άξηζηε, ην ίδην θαη ε 

αμηνπηζηία επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ, ελώ ε θιίκαθα έρεη ζπγθιίλνπζα, 

απνθιίλνπζα θαη εγθπξόηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (Gordts, Uzieblo, Neumann, 

Van den Bussche, & Rossi 2015). Σν Levenson Self-Report Psychopathy Scale 

απνηειείηαη από 26 ζηνηρεία κε απαληεηηθή θιίκαθα ηεζζάξσλ ζεκείσλ ηύπνπ Likert 

από «δηαθσλώ απόιπηα» έσο «ζπκθσλώ απόιπηα» γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο ςπρνπάζεηαο. Έρεη ηθαλνπνηεηηθή εγθπξόηεηα 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο, όπσο επίζεο θαη αληίζηνηρε ζπγθιίλνπζα θαη 

απνθιίλνπζα (Levenson θαη ζπλ., 1995). Σέινο, ην PPI πεξηιακβάλεη 160 ζηνηρεία, 

αμηνινγνύκελα ζύκθσλα κε κία ηεηξαβάζκηα θιίκαθα ηύπνπ Likert κε ηα εμήο 

ζεκεία: Χεπδέο, Κπξίσο Χεπδέο, Κπξίσο Αιεζέο, Αιεζέο. Έρεη νθηώ ππνθιίκαθεο κε 

ηηο νλνκαζίεο Μαθηαβειηθή Εγσθεληξηθόηεηα (Machiavellian Egocentricity), 

Κνηλσληθή Δπλακηθόηεηα (Social Potency), Χπρξόηεηα (Coldheartedness), Ακέξηκλε 

Απνπζία Σρεδηαζκνύ (Carefree Nonplanfulness), Έιιεηςε Φόβνπ (Fearlessness), 

Εμσηεξηθή Απόδνζε Επζύλεο  (Blame Externalization), Παξνξκεηηθή Έιιεηςε 

Σπκκόξθσζεο (Impulsive Nonconformity), Αλνζία ζην Σηξεο (Stress Immunity). 

Παξάιιεια, δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθνύο δείθηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη 

επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ, θαζώο θαη ζπγθιίλνπζαο θαη απνθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο. 

 

1.1.3. Ναπκιζζιζμόρ 

Όπσο αθξηβώο θαη ε ςπρνπάζεηα, έηζη θαη ν λαξθηζζηζκόο έθαλε ηελ 

εκθάληζή ηνπ πξώηα ζηελ θιηληθή βηβιηνγξαθία (Furnham θαη ζπλ., 2013). ύκθσλα 

κε ην DSM-5, ε Ναξθηζζηζηηθή Δηαηαξαρή Πξνζσπηθόηεηαο (Narcissistic Personality 

Disorder), όπσο νλνκάδεηαη ν θιηληθόο λαξθηζζηζκόο, πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηα 
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εμήο ραξαθηεξηζηηθά: πνκπώδε αίζζεζε ηνπ εαπηνύ, αίζζεκα αλσηεξόηεηαο θαη 

εηθόλα αιαδνλείαο, ππεξβνιηθή αλάγθε γηα ζαπκαζκό, θαληαζηώζεηο απεξηόξηζηεο 

δύλακεο θαη ππεξνρήο ζε όινπο ηνπο ηνκείο, θζόλν πξνο ηνπ άιινπο ή πεπνίζεζε ηνπ 

αηόκνπ όηη απνηειεί αληηθείκελν θζόλνπ γηα ηνπο άιινπο, αμίσζε εηδηθώλ 

δηθαησκάησλ, έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο, δηαπξνζσπηθή εθκεηάιιεπζε (APA, 2013). 

Οπζηαζηηθά, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λαξθηζζηζκνύ είλαη κηα ζεηηθή έσο 

δηνγθσκέλε εηθόλα ηνπ εαπηνύ, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ζηελέο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο «απηνξξύζκηζεο», δειαδή νη πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινληαη από ηα πεξηζζόηεξν λαξθηζζηζηηθά άηνκα λα δείρλνπλ αιιά θαη λα 

αηζζάλνληαη μερσξηζηά θαη επηηπρεκέλα (Campbell & Foster, 2007). 

Τπάξρνπλ ηξεηο ζεσξήζεηο γηα ηε δηαθνξά κεηαμύ θιηληθνύ θαη ππνθιηληθνύ 

λαξθηζζηζκνύ. ύκθσλα κε ηελ πξώηε ζεώξεζε, ν θιηληθόο λαξθηζζηζκόο δηαθέξεη 

από ηνλ ππνθιηληθό αλαθνξηθά κε ηελ έληαζε ησλ «ζπκπησκάησλ» ηνπ, κε ηελ 

έλλνηα όηη ν θιηληθόο λαξθηζζηζκόο απνηειεί κηα αθξαία πεξίπησζε λαξθηζζηζκνύ κε 

ππεξβνιηθά δηνγθσκέλν αίζζεκα ηνπ εαπηνύ. Οη ζηαζώηεο ηεο δεύηεξεο ζεώξεζεο 

ππνζηεξίδνπλ όηη πξόθεηηαη γηα δύν πνηνηηθά δηαθνξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα, κε ηνλ 

ππνθιηληθό λαξθηζζηζκό λα πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά πην «πγηή». Ζ ηξίηε 

ζεώξεζε αθνξά ζε έλα κνλαδηθό λαξθηζζηζηηθό κνληέιν-ζύζηεκα, κε 

ραξαθηεξηζηηθά απνθιεηζηηθά ζεηηθά γηα ην άηνκν πνπ ηα δηαζέηεη (ππνθιηληθόο 

λαξθηζζηζκόο)˙ όηαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα παξνπζηάζεη πξόβιεκα, ηόηε θάλεη 

ηελ εκθάληζή ηνπ ν θιηληθόο λαξθηζζηζκόο πνπ απνηειείηαη θαη από αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, όπσο αίζζεκα θελνύ θαη θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα (Campbell & 

Foster, 2007). Πάλησο, ζύκθσλα κε κηα άιιε πξνζέγγηζε γηα ηνλ ίδην ηνλ ππνθιηληθό 

λαξθηζζηζκό, εθείλνο απνηειείηαη από δύν παξάγνληεο, πνπ όκσο έρνπλ ηα  θνηλά 

γλσξίζκαηα ηεο έπαξζεο, ηεο ππόθπςεο ζηηο αηνκηθέο επηζπκίεο θαη ηεο απαμίσζεο 

ησλ άιισλ. Ο έλαο παξάγνληαο είλαη ην Αίζζεκα Μεγαιείνπ θαη ε Επηδεημηκαλία 

(Grandiosity-Exhibitionism), πνπ ζρεηίδεηαη κε έλλνηεο όπσο ε εμσζηξέθεηα, ε 

απηνπεπνίζεζε, ε επηδεημηκαλία θαη ε επηζεηηθόηεηα. Ο άιινο παξάγνληαο είλαη ε 

Τξσηόηεηα θαη ε Επαηζζεζία (Vulnerability-Sensitivity), πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

εζσζηξέθεηα, ηελ ακπληηθή ζηάζε, ην άγρνο θαη ηελ εππάζεηα ζε ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο ηεο δσήο (Wink, 1991). 

Ζ πξνδηάζεζε ηνπ ζεηηθήο ελίζρπζεο ηνπ εαπηνύ από ηηο λαξθηζζηζηηθέο 

πξνζσπηθόηεηεο εμεγείηαη θαηά βάζε από δύν εηδώλ πξνζεγγίζεηο, ηηο γλσζηηθέο θαη 

ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ή πξνζεγγίζεηο θηλήηξσλ. Οη γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο εζηηάδνπλ 
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ζηε κεγαιύηεξε δηαζεζηκόηεηα ησλ ζεηηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ εαπηό, ζηελ 

σθέιεηά ηνπο σο δηαδηθαζίεο δηαηήξεζεο γλσζηηθώλ ζρεκάησλ θαη ζηελ 

απηνκαηνπνίεζή ηνπο. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο ή πξνζεγγίζεηο θηλήηξσλ 

επηθεληξώλνληαη ζην θίλεηξν ηεο δηαηήξεζεο κηαο ζεηηθήο απηνεηθόλαο, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, θαζώο θαη ζηελ αλάγθε απόθηεζεο πην 

πξαθηηθώλ εθνδίσλ κέζα από ηε δεκηνπξγία ζεηηθώλ εληππώζεσλ ζηνπο άιινπο 

(Robins & Paulhus, 2001).  

Έλα βαζηθό ζπκπέξαζκα πνπ έρεη εμαρζεί γηα ην λαξθηζζηζκό, όπσο θαη γηα 

ηα άιια δύν κέιε ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο, είλαη όηη απηόο πξόθεηηαη γηα έλα 

ραξαθηεξηζηηθό πνπ δελ είλαη ακηγώο θαιό ή θαθό γηα απηόλ πνπ ην έρεη. Ζ 

ρξεζηκόηεηά ηνπ εμαξηάηαη από ην πιαίζην ζην νπνίν κειεηάηαη θαη από ηα 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πνπ κεηξώληαη (Campbell & Foster, 2007). Γηα 

παξάδεηγκα, ζηνλ ηνκέα ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, έλα άηνκν κε λαξθηζζηζηηθή 

πξνζσπηθόηεηα ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο δηαρείξηζεο εληππώζεσλ 

(impression management - Robins & Paulhus, 2001), νη νπνίεο αξρηθά κπνξεί 

πξάγκαηη λα πξνθαινύλ ηνλ ζαπκαζκό ηνπ πεξίγπξνύ ηνπ, σζηόζν δελ απνθιείεηαη 

αξγόηεξα ζηα ίδηα άηνκα λα δεκηνπξγεζεί κηα αληηπάζεηα πξνο ην πξόζσπν ηνπ 

λαξθηζζηζηηθνύ αηόκνπ, κε ηελ ππεξβνιηθή ηνπ αίζζεζε αλσηεξόηεηαο. Δπηπιένλ, 

αλακθηζβήηεηα είλαη σθέιηκε ε ζεηηθή απηνεηθόλα θαη απηνπεπνίζεζε ελόο αηόκνπ 

κε πςειό βαζκό λαξθηζζηζκνύ (Campbell & Foster, 2007), εληνύηνηο επίζεο δελ 

ππάξρεη ακθηβνιία όηη ε απηαπάηε θαη εζθαικέλε εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

είλαη πξνβιεκαηηθή (Robins & Paulhus, 2001). 

Ο ππνθιηληθόο λαξθηζζηζκόο κπνξεί λα κεηξεζεί κε κία πιεζώξα εξγαιείσλ. 

Σν πην γλσζηό θαη ρξεζηκνπνηεκέλν είλαη ην Narcissistic Personality Inventory [NPI] 

ησλ Raskin θαη Hall (1979, όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Paulhus & Jones, 2014). Σν 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν απνηειείηαη από 40 δεπγάξηα ζηνηρείσλ αλαγθαζηηθήο 

επηινγήο˙ ηα άηνκα θαινύληαη λα επηιέμνπλ γηα θάζε δεπγάξη ηε δήισζε πνπ ηα 

αληηπξνζσπεύεη πεξηζζόηεξν (Raskin & Terry, 1988). Γελ ππάξρεη πιήξεο ζπκθσλία 

γηα ησλ αξηζκό ησλ παξαγόλησλ ηνπ εξγαιείνπ, θαζώο απηνί έρνπλ βξεζεί όηη είλαη 

από δύν κέρξη επηά (Paulhus & Jones, 2014). ην κνληέιν ησλ δύν παξαγόλησλ νη 

ππνθιίκαθεο έρνπλ ηηο νλνκαζίεο Τάζε γηα Εθκεηάιιεπζε / Αμίσζε Εηδηθώλ 

Δηθαησκάησλ (Exploitativeness / Entitlement) θαη Ηγεζία / Απζεληία (Leadership / 

Authority) (Jones & Paulhus, 2014). ην κνληέιν ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ, νη 

ππνθιίκαθεο ζρεηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο ηεο δύλακεο (power), ηεο επεηδημηκαλίαο 
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(exhibitionism) θαη ηνπ λα είλαη θαλείο έλαο μερσξηζηόο άλζξσπνο (being a special 

person) (Kubarych, Deary, Austin, 2004). ην κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ παξαγόλησλ, νη 

ππνθιίκαθεο νλνκαηίδνληαη σο εμήο: Τάζε γηα Εθκεηάιιεπζε / Αμίσζε Εηδηθώλ 

Δηθαησκάησλ (Exploitativeness / Entitlement), Ηγεζία / Απζεληία (Leadership / 

Authority), Αλσηεξόηεηα / Υπεξνςία (Superiority / Arrogance) θαη Ελαζρόιεζε κε ηνλ 

Εαπηό / Απηνζαπκαζκόο (Self-Absorption / Self-Admiration) (Emmons, 1984). Σέινο, 

ζην κνληέιν ησλ επηά παξαγόλησλ, νη ππνθιίκαθεο έρνπλ ηηο εμήο νλνκαζίεο: 

Απζεληία (Authority), Επηδεημηκαλία (Exhibitionism), Αλσηεξόηεηα (Superiority), 

Μαηαηνδνμία (Vanity), Τάζε γηα Εθκεηάιιεπζε (Exploitativeness), Αμίσζε Εηδηθώλ 

Δηθαησκάησλ (Entitlement) θαη Απηάξθεηα (Self-Sufficiency) (Raskin & Terry, 1988). 

Σν ζπλνιηθό NPI έρεη ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ θαη 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Del Rosario & White, 2005. Raskin & Terry, 1988), θαζώο θαη 

ζπγρξνληθή, ζπγθιίλνπζα θαη απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα (Emmons, 1984. Raskin & 

Terry, 1988). Μηα ζπληνκεπκέλε εθδνρή ηνπ NPIκε ηα 40 ζηνηρεία είλαη ην NPI-16 

πνπ πεξηιακβάλεη 16 ζηνηρεία, κε ηελ ίδηα δηρνηνκηθή απνθξηηηθή θιίκαθα. Σν NPI-

16 έρεη απνδεθηή αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο, όπσο επίζεο θαη θαηλνκεληθή, 

ζπγρξνληθή, ζπγθιίλνπζα, απνθιίλνπζα θαη πξνβιεπηηθή εγθπξόηεηα (Ames, Rose, 

& Anderson, 2006).  

Δλαιιαθηηθά, έλα άιιν κνληέιν έρεη πξνηαζεί, ην νπνίν δηαθξίλεη κεηαμύ δύν 

δηαζηάζεσλ ηνπ λαξθηζζηζκνύ, ην ζαπκαζκό (admiration) θαη ηνλ αληαγσληζκό 

(rivalry), νη νπνίεο κεηξώληαη κε ην Narcissistic Admiration and Rivalry 

Questionnaire [NARQ]. Οη δηαζηάζεηο απηέο απνηεινύληαη από ηξεηο επηκέξνπο 

ππνθιίκαθεο ε θαζεκία, κε ηξία ζηνηρεία γηα θάζε ππνθιίκαθα (ζύλνιν 18 ζηνηρεία) 

θαη απνθξηηηθή θιίκαθα ηύπνπ Likert έμη ζεκείσλ (όπνπ 1 = δελ ζπκθσλώ θαζόινπ 

θαη 6 = ζπκθσλώ απνιύησο): ν ζαπκαζκόο ζπλαπνηειείηαη από ην Αίζζεκα 

Μεγαιείνπ (Grandiosity), ηνλ Αγώλα γηα Μνλαδηθόηεηα (Striving for Uniqueness) θαη 

ηε Θειθηηθόηεηα (Charmingness), ελώ ν αληαγσληζκόο από ηελ Υπνηίκεζε ησλ Άιισλ 

(Devaluation of Others), ηνλ Αγώλα γηα Αλσηεξόηεηα (Striving for Supremacy)θαη ηελ 

Επηζεηηθόηεηα (Aggressiveness). Σν εξσηεκαηνιόγην έρεη απνδεθηή αμηνπηζηία 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ, θαη ζπγρξνληθή, ζπγθιίλνπζα 

θαη απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα (Back θαη ζπλ., 2013). Αθόκα, ην Communal 

Narcissism Inventory [CNI] έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα ηε κέηξεζε ηνπ θνηλνηηθνύ 

λαξθηζζηζκνύ (communal narcissism),ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε αλάινγεο κεγαινπξεπείο 

ηδέεο γηα ηνλ εαπηό, όπσο αθξηβώο θαη ε θνηλή πεπνίζεζε γηα ηνλ λαξθηζζηζκό, αιιά 
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ζε ζρέζε κε πξάμεηο πνπ θαηλνκεληθά βνεζνύλ ηνπο άιινπο θαη όρη ηνλ εαπηό (π.ρ. 

«Δίκαη ην πην βνεζεηηθό άηνκν πνπ μέξσ»). Πεξηιακβάλεη 16 ζηνηρεία, ηα νπνία 

πξέπεη λα βαζκνινγεζνύλ ζύκθσλα κε κηα απαληεηηθή θιίκαθα επηά ζεκείσλ (όπνπ 

1 = δηαθσλώ απόιπηα θαη 7 = ζπκθσλώ απόιπηα). Έρεη θαλεί όηη έρεη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ, θαζώο 

θαη ζπγθιίλνπζα, απνθιίλνπζα θαη πξνβιεπηηθή εγθπξόηεηα (Gebauer, Sedikides, 

Verplanken, & Maio, 2012), ελώ κηα ελαιιαθηηθή παξαγνληηθή δνκή πξνηείλεη δύν 

δηαζηάζεηο, ηνλ θνηλνηηθό λαξθηζζηζκό πνπ εζηηάδεη ζην παξόλ θη εθείλνλ πνπ 

εζηηάδεη ζην κέιινλ (Żemojtel-Piotrowska, Czarna, Piotrowski, Baran, & Maltby, 

2016). Δπηπιένλ, έρεη δεκνζηεπηεί κηα θιίκαθα πνπ αμηνινγεί ηνλ ππεξεπαίζζεην 

λαξθηζζηζκό, όπσο απηόο πεξηγξάθεθε από ηνλ Wink (1991), ε Hypersensitive 

Narcissism Scale (HSNS). Ζ θιίκαθα απηή απνηειείηαη από 10 ζηνηρεία θαη ε 

παξαγνληηθή δνκή ηεο είλαη κάιινλ ηεξαξρηθή, κε έλαλ ζπλνιηθό παξάγνληα 

ππεξεπαίζζεηνπ λαξθηζζηζκνύ θαη δύν επηκέξνπο παξάγνληεο κε ηηο νλνκαζίεο 

Υπεξεπαηζζεζία ζηελ Κξηηηθή (Oversensitivity to Judgment) θαη Εγσθεληξηζκόο 

(Egocentrism). Ζ HSNS, αλ θαη ζρεηηθά κηθξή ζε κέγεζνο, έρεη επηδείμεη 

ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ, αιιά 

θαη ζπγθιίλνπζα θαη απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα (Fossati θαη ζπλ., 2009. Hendin & 

Cheek, 1997). 

 

1.2. κοηεινή Σπιάδα: διαθοπέρ, πςπήναρ, εναλλακηικέρ πποζεγγίζειρ 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηα ηξία ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζθνηεηλήο 

ηξηάδαο, είλαη ζε κεγάιν βαζκό αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο. Ο λαξθηζζηζκόο 

δηαθνξνπνηείηαη από ηα άιια δύν κέιε ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηόρνπο πνπ ηίζεληαη από ηα άηνκα πνπ έρνπλ κεγαιύηεξε επίδνζε ζε απηόλ θαη νη 

νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ εαπηνύ (Jones & Paulhus, 2011α). Αληίζεηα, 

νη ζηόρνη πνπ ηίζεληαη από ηα άηνκα πνπ έρνπλ πςειόηεξε επίδνζε ζηνλ 

καθηαβειηζκό ή ηελ ςπρνπάζεηα είλαη πεξηζζόηεξν ζπληειεζηηθνί-πξαθηηθνί, όπσο 

ρξήκα, ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, πξάμεηο πνπ νδεγνύλ ζε πςειά επίπεδα αδξελαιίλεο 

(Jones & Paulhus, 2014). Παξάιιεια, ν καθηαβειηζκόο δηαθξίλεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ 

από ηελ ςπρνπάζεηα ζε ζρέζε κε ηε ρξνληθή εζηίαζε: ηα άηνκα κε κεγαιύηεξε 

επίδνζε ζην καθηαβειηζκό ζέηνπλ καθξνπξόζεζκνπο θαη θαιά ζρεδηαζκέλνπο 

ζηόρνπο, ππνινγίδνληαο όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, ελώ ηα άηνκα κε πςειόηεξε επίδνζε 

ζηνλ ςπρσηηζκό εζηηάδνπλ ζην παξόλ θαη ζηηο έθηαθηεο νξκέο ηνπο, όληαο 
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παξνξκεηηθνί (Jones & Paulhus, 2011α. 2014). Σν ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

παξνξκεηηθόηεηαο έρεη βξεζεί θαη ζην λαξθηζζηζκό, σζηόζν ην είδνο απηήο δηαθέξεη 

κεηαμύ ςπρνπάζεηαο θαη λαξθηζζηζκνύ. Ο λαξθηζζηζκόο ζρεηίδεηαη κε έλα πην 

πξνζαξκνζηηθό θαη ζεηηθό είδνο, ηε ιεηηνπξγηθή παξνξκεηηθόηεηα πνπ νδεγεί ζηελ 

γξήγνξε θαη δπλακηθή εκπινθή ζε λέα ηνικήκαηα πνπ έρνπλ λόεκα. Αληηζέησο, ε 

ςπρνπάζεηα ζρεηίδεηαη κε έλα πην δπζπξνζαξκνζηηθό θαη αξλεηηθό είδνο, ηε 

δπζιεηηνπξγηθή παξνξκεηηθόηεηα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ απνπζία απηνξξύζκηζεο 

θαη αλαζηνιώλ θαη ηελ αλνύζηα εκπινθή ζε ξηςνθίλδπλεο θαηαζηάζεηο (Jones & 

Paulhus, 2011β). 

Δληνύηνηο, ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά δελ παύνπλ λα κνηξάδνληαη έλαλ θνηλό 

ππξήλα (Furnham θαη ζπλ., 2013), ν νπνίνο ηα ζπλδέεη κεηαμύ ηνπο θαζηζηώληαο ηα 

«ζθνηεηλά» ή θαη «θαθά» (Book, Visser, &Volk, 2015). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα 

πνπ ηα θέξνπλ είλαη θάπσο «δύζθνιεο» πξνζσπηθόηεηεο γηα ηνπο άιινπο. Οη πην 

δηαδεδνκέλεο πξνηάζεηο θνηλνύ ππξήλα ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

έιιεηςε πξνζήλεηαο (disagreeableness) ή κε άιια ιόγηα ηελ πξόθιεζε δπζαξέζθεηαο 

πξνο ηνλ πεξίγπξν (Jakobwitz & Egan, 2006), ηελ έιιεηςε ηηκηόηεηαο θαη εηιηθξίλεηαο 

(Jonason & McCain, 2012. Lee & Ashton, 2005), ηνλ ζπλδπαζκό αλάγθεο γηα 

θπξηαξρία (agency) θαη αδηαθνξίαο γηα εηξεληθή ζπκβίσζε θαη απνδνρή από ηνπο 

άιινπο (communion) (Jones & Paulhus, 2011α. Paulhus & John, 1998), ηηο 

αληαγσληζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε δηαπξνζσπηθέο πεξηζηάζεηο (Rauthmann, 2012), 

ηελ θνηλσληθή έιιεηςε επηζπκεηόηεηαο (Kowalski, Vernon, & Schermer, 2016) θαη 

ηε δηαπξνζσπηθή εθκεηάιιεπζε/ρεηξαγώγεζε θαη έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο ή ηελ 

αλαίζζεηε ζηάζε θαη ηα ζθιεξά ζπλαηζζήκαηα (Jones & Figueredo, 2013. Jones & 

Paulhus, 2014). ε θάζε πεξίπησζε, πξνηείλεηαη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο πνπ ηίζεληαη ππό κειέηε πξνθεηκέλνπ νη εξεπλεηέο λα 

αληηκεησπίδνπλ ηε θνηεηλή Σξηάδα σο ηξεηο δηαθξηηνύο παξάγνληεο, κε δηαθνξεηηθή 

πξνβιεπηηθή αμία, όηαλ απηό απαηηείηαη, ή σο έλαλ ζύλζεην παξάγνληα, όηαλ ε 

κειέηε ηνπ θνηλνύ ηνπο ππξήλα έρεη κεγαιύηεξν λόεκα (Jonason, Kavanagh, 

Webster, & Fitzgerald, 2011). 

Ζ παξνπζία, όκσο, ελόο δηαπξνζσπηθά δπζάξεζηνπ ππξήλα δελ ζεκαίλεη όηη 

ηα ηξία ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά είλαη θιηληθά θαη όηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

πςειόηεξε επίδνζε ζε απηά αλαγθαζηηθά ρξήδνπλ ζεξαπείαο θαη δηόξζσζεο. Από 

κηα εμειηθηηθή ζθνπηά, πξόθεηηαη γηα ςεπδνπαζνινγίεο, δειαδή γηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ε θνηλσλία απνδνθηκάδεη γηαηί ηα άηνκα πνπ ηα θέξνπλ δελ απνζθνπνύλ ζην 
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θαιό ηνπ ζπλόινπ, αιιά κάιινλ ζην αηνκηθό ηνπο ζπκθέξνλ. Δμάιινπ, δελ είλαη 

αηνκηθώο δπζιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά (Jonason, Duineveld, & Middleton, 2015). 

Με έλαλ άιιν όξν πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή θνηλσληθήο ζπκπησκαηνινγίαο, πνπ 

αθνξά ζηελ απνθιίλνπζα θνηλσληθνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθώλ 

πξνβιεκάησλ (Stead, Fekken, Kay, & McDermott, 2012). 

  Έρνπλ ελδηαθέξνλ, πάλησο, πξνηάζεηο πνπ ππνδεηθλύνπλ όηη ελδέρεηαη λα 

ππάξρνπλ θαη άιινη ζθνηεηλνί παξάγνληεο πνπ κνηξάδνληαη έλαλ θνηλό ελλνηνινγηθό 

ππξήλα, κε πην δηαδεδνκέλν ην κνληέιν ηεο Σθνηεηλήο Τεηξάδαο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο 

πνπ πξνζζέηεη αθόκα έλαλ παξάγνληα ζην πην θιαζηθό κνληέιν ηεο θνηεηλήο 

Σξηάδαο. Ο παξάγνληαο απηόο είλαη ν ππνθιηληθόο ή θαζεκεξηλόο ζαδηζκόο, πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ επραξίζηεζε πνπ ιακβάλεη θάπνηνο από πξάμεηο θαζεκεξηλήο 

ζρεηηθήο αγξηόηεηαο θαη ζθιεξόηεηαο, όπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε 

παξαθνινύζεζε βάλαπζσλ αζιεκάησλ θαη βίαησλ ηαηληώλ θαη ε ελαζρόιεζε κε 

αλάινγα βηληενπαηρλίδηα (Buckels, Jones, & Paulhus, 2013. Paulhus, 2014. Williams, 

McAndrew, Learn, Harms, & Paulhus, 2001). Ο θπξίαξρνο ππξήλαο ηεο θνηεηλήο 

Σεηξάδαο θαίλεηαη θαη πάιη λα είλαη ν κηθξόο βαζκόο εηιηθξίλεηαο-ηηκηόηεηαο θαη 

πξνζήλεηαο (Bookθαη ζπλ., 2016). Παξάιιεια, έρεη πξνηαζεί έλα αθόκα ζθνηεηλό 

ραξαθηεξηζηηθό, πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε παξόκνηεο θαηαζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο, όπσο θαη ε θνηεηλή Σξηάδα ηεο πξνζσπηθόηεηαο: ε αλάιεςε 

θηλδύλσλ κε γλώκνλα ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε (Status-Driven Risk Taking [SDRT]) 

(Visser, Pozzebon, & Reina-Tamayo, 2014). Σν ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό αθνξά 

ζηελ αλαδήηεζε πινύηνπ ή δύλακεο πνπ ζπκβάιινπλ ζην θνηλσληθό θύξνο, αθόκα 

θαη όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο ηηκσξίαο ή ζσκαηηθήο βιάβεο (Ashton, Lee, Pozzebon, 

Visser, & Worth, 2010). 

 

1.3. σέζη με κλαζικά θευπηηικά μονηέλα 

Ζ θνηεηλή Σξηάδα ηεο πξνζσπηθόηεηαο έρεη αθόκα κειεηεζεί ζε ζρέζε κε 

νξηζκέλα θιαζηθά κνληέια πξνζσπηθόηεηαο. Σα πην δηαδεδνκέλα κνληέια πνπ ζα 

παξνπζηαζηνύλ είλαη ην κνληέιν ησλ πέληε παξαγόλησλ (Costa & McCrae, 1992. 

McCrae & Costa, 2004), ην κνληέιν ησλ έμη παξαγόλησλ (Lee & Ashton, 2008) θαη 

ην κνληέιν ηνπ δηαπξνζσπηθνύ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ (interpersonal 

circumplex) (Wiggins, 1979). 

Σν κνληέιν ησλ πέληε παξαγόλησλ, γλσζηό ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο 

BigFive [B5] ή Five Factor Model [FFM]  είλαη, ίζσο, ην πην δηαδεδνκέλν ζην ρώξν 
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κειέηεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ. Απνηειείηαη από πέληε 

βαζηθνύο παξάγνληεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο δηαθξίλνληαη ζε 6 επηκέξνπο 

ππνθιίκαθεο ν θαζέλαο. Ο παξάγνληαο λεπξσηηζκόο (Neuroticism [N]) ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ακεραλία θαη ην άγρνο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ππνθιίκαθεο άγρνο (anxiety), 

επηζεηηθόηεηα / ερζξόηεηα (hostility), ζιίςε (depression), ζπζηνιή / απηνζπλεηδεζία 

(self-consciousness), παξόξκεζε / παξνξκεηηθόηεηα (impulsivity) θαη επαηζζεζία / 

επαισηόηεηα (vulnerability).Ο παξάγνληαο εμσζηξέθεηα (Δxtraversion [E]) έρεη λα 

θάλεη κε ηελ αλαδήηεζε δηεγεξηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ θνηλσληθόηεηα θαη ηνλ 

ζπλαπνηεινύλ νη ππνθιίκαθεο εγθαξδηόηεηα (warmth), θνηλσληθόηεηα 

(gregariousness), ζηγνπξηά / απηνπεπνίζεζε (assertiveness), ελεξγεηηθόηεηα / 

δξαζηεξηνπνίεζε (activity), αλαδήηεζε ζπγθηλήζεσλ (excitement seeking) θαη ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (positive emotions). Ο παξάγνληαο  δεθηηθόηεηα ζηελ εκπεηξία 

(Openness to experience [O]) αλαθέξεηαη ζε άηνκα πνπ είλαη επξεκαηηθά θαη 

ζπλαξπάδνληαη από λέεο εκπεηξίεο θαη απνηειείηαη από ηηο ππνθιίκαθεο θαληαζία 

(fantasy), αηζζεηηθή (aesthetics), ζπλαηζζήκαηα (feelings), δξαζηεξηόηεηα / δξάζεηο 

(actions), ηδέεο (ideas) θαη αμίεο (values). Ο παξάγνληαο πξνζήλεηα (Agreeableness 

[A]) ζπλδέεηαη κε ηνλ αιηξνπηζκό θαη ηε ζπκπόληα θαη πεξηιακβάλεη ηηο ππνθιίκαθεο 

εκπηζηνζύλε (trust), επζύηεηα (straightforwardness), αιηξνπηζκόο (altruism), 

ζπκβηβαζηηθόηεηα (compliance), κεηξηνθξνζύλε / ηαπεηλόηεηα (modesty) θαη 

επαηζζεηνπνίεζε (tender-mindedness). Ο παξάγνληαο επζπλεηδεζία 

(Conscientiousness [C]) αθνξά ζε άηνκα πνπ είλαη νξγαλσηηθά θαη ππεύζπλα θαη  

εκπεξηθιείεη ηηο ππνθιίκαθεο ηθαλόηεηα (competence), επηκέιεηα / ηάμε (order), 

ζπλέπεηα ζηηο αξρέο / ππεπζπλόηεηα ζηα θαζήθνληα (dutifulness), θηινδνμίεο / αγώλαο 

γηα επίηεπμε (achievement striving), επηκνλή / απηνπεηζαξρία (self-discipline) θαη 

πεξίζθεςε (deliberation) (Costa, McCrae, &Dye, 1991). 

Ζ πην ηζρπξή ζρέζε πνπ βξίζθεηαη ζπζηεκαηηθά κεηαμύ ηνπ κνληέινπ ησλ 

πέληε παξαγόλησλ θαη ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο είλαη ε ζεκαληηθά 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ παξάγνληα ηεο πξνζήλεηαο θαη ζε όια ηα κέιε ηεο 

θνηεηλήο Σξηάδαο, κε ηελ ππνθιίκαθα επζύηεηα λα απνηειεί ηνλ ηζρπξόηεξν 

πξνβιεπηηθό ηνπο παξάγνληα - ρσξίο απηό λα ηζρύεη γηα ηε δεπηεξνγελή ςπρνπάζεηα 

(Douglas, Bore, & Murno, 2012. O‟ Boyle, Forsyth, Banks, Story, & White, 2015. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν καθηαβειηζκόο έρεη βξεζεί όηη ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνλ 

παξάγνληα ηεο πξνζήλεηαο, ηεο επζπλεηδεζίαο θαη ζεηηθά κε ηνλ παξάγνληα ηνπ 

λεπξσηηζκνύ (Jakobwitz & Egan, 2006. O‟ Boyle θαη ζπλ.,2015. Paulhus & Williams, 
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2002. Veselka, Schermer, & Vernon, 2012). Παξάιιεια, αιιά ζε κηθξόηεξν βαζκό, 

έρεη βξεζεί λα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο δεθηηθόηεηα ζηελ εκπεηξία 

θαη εμσζηξέθεηα (Douglas θαη ζπλ., 2012). Ζ ςπρνπάζεηα έρεη ζρεηηζηεί επίζεο 

αξλεηηθά κε ηνλ παξάγνληα ηεο πξνζήλεηαο, θαη θπξίσο κε ηηο ππνθιίκαθεο επζύηεηα, 

ζπκβηβαζηηθόηεηα, αιηξνπηζκόο, επαηζζεηνπνίεζε, εκπηζηνζύλε, θαζώο θαη κε ηνλ 

παξάγνληα ηεο επζπλεηδεζίαο, κε ηηο πην ηζρπξέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο λα 

εκθαλίδνληαη κε ηηο ππνθιίκαθεο πεξίζθεςε, ππεπζπλόηεηα ζηα θαζήθνληα θαη 

απηνπεηζαξρία (O‟ Boyle θαη ζπλ., 2015. Paulhus & Williams, 2002. Vernon θαη ζπλ., 

2008). Θεηηθή ζπζρέηηζε έρεη, επηπιένλ, εληνπηζηεί κεηαμύ ςπρνπάζεηαο θαη 

εμσζηξέθεηαο θαηά θύξην ιόγν γηα ηελ ππνθιίκαθα αλαδήηεζε ζπγθηλήζεσλ (O‟ 

Boyle θαη ζπλ., 2015).  

Ζ ζρέζε ηεο ςπρνπάζεηαο, όκσο, κε ηνλ παξάγνληα ηνπ λεπξσηηζκνύ  είλαη 

ιίγν πην πεξίπινθε, θαζώο δείρλεη όηη άιιεο θνξέο είλαη αξλεηηθή (Paulhus & 

Williams, 2002) θαη άιιεο ζεηηθή (O‟ Boyle θαη ζπλ., 2015). Ίζσο απηό ην παξάδνμν 

επηιύεηαη αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη ν παξάγνληαο ηνπ λεπξσηηζκνύ απνηειείηαη ηόζν 

από πην «παζεηηθέο» ππνθιίκαθεο όπσο ην άγρνο, κε ην νπνίν ζεσξεηηθά ε 

ςπρνπάζεηα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά, όζν θαη πην «ελεξγεηηθέο», όπσο ε 

παξνξκεηηθόηεηα θαη ε ερζξόηεηα, κε ηηο νπνίεο ζρεηίδεηαη ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά 

κε ζεηηθό ηξόπν (O‟ Boyle θαη ζπλ., 2015). Οη εξεπλεηέο δηαρσξίδνπλ, αθόκα, 

κεξηθέο θνξέο κεηαμύ πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο ςπρνπάζεηαο. Ζ πξσηνγελήο 

ςπρνπάζεηα ζρεηίδεηαη ζπλήζσο αξλεηηθά κε ηελ πξνζήλεηα, ηελ δεθηηθόηεηα ζηελ 

εκπεηξία θαη ηελ επζπλεηδεζία (Douglas θαη ζπλ., 2012), αιιά θαη ζεηηθά κε ην 

λεπξσηηζκό (Jakobwitz & Egan, 2006). Ζ δεπηεξνγελήο ςπρνπάζεηα παξνπζηάδεη 

θπξίσο ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ λεπξσηηζκό θαη αξλεηηθή κε ηελ πξνζήλεηα 

(Jakobwitz & Egan, 2006), θαζώο θαη επηπξόζζεηεο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηελ 

επζπλεηδεζία, ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηε δεθηηθόηεηα ζηελ εκπεηξία (Douglas θαη ζπλ., 

2012). 

Σέινο, ν λαξθηζζηζκόο εκθαλίδεη ηηο ηππηθέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηελ 

πξνζήλεηα θαη ηελ επζπλεηδεζία, αιιά θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ εμσζηξέθεηα θαη 

ζε κηθξόηεξν βαζκό ηελ δεθηηθόηεηα ζηελ εκπεηξία (Douglas θαη ζπλ., 2012. 

Jakobwitz & Egan, 2006. O‟ Boyle θαη ζπλ., 2015. Paulhus & Williams, 2002. 

Veselka θαη ζπλ., 2012).  Γηα ηηο ζρέζεηο κε ηηο ππνθιίκαθεο εηδηθόηεξα, ν 

λαξθηζζηζκόο ζρεηίδεηαη αξλεηηθά θπξίσο κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο πξνζήλεηαο 

ηαπεηλόηεηα, επζύηεηα θαη ζπκβηβαζηηθόηεηα θαη κε ηε δηάζηαζε ηνπ λεπξσηηζκνύ 
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απηνζπλεηδεζία (αλ θαη ε ηειεπηαία απηή ζρέζε κπνξεί αξρηθά λα θαίλεηαη σο 

αληηθξνπόκελε πξνο ηε ζεσξεηηθή πεξηγξαθή ηνπ λαξθηζζηζηηθνύ αηόκνπ σο 

απόιπηα απαζρνινύκελνπ κε ηνλ εαπηό ηνπ, είλαη θνηλό εύξεκα όηη ηα άηνκα κε 

πςειά επίπεδα λαξθηζζηζκνύ δελ απνδέρνληαη ηα ιάζε ηνπο ή ηηο ρακειόηεξεο 

επηδόζεηο από απηέο πνπ αλαθέξνπλ, αθόκα θη αλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία είλαη 

αληίζεηα πξνο ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπο, εμνύ θαη ε ζπγθεθξηκέλε αξλεηηθή ζπζρέηηζε). 

ρεηίδεηαη, επηπιένλ, ζεηηθά κε ηελ ππνθιίκαθα ηεο εμσζηξέθεηαο απηνπεπνίζεζε θαη 

κε ηελ ππνθιίκαθα ηνπ λεπξσηηζκνύ ερζξόηεηα (O‟ Boyle θαη ζπλ. 2015). 

Σν κνληέιν ησλ έμη παξαγόλησλ -γλσζηό θαηά θύξην ιόγν κε ηελ νλνκαζία 

HEXACO από γξάκκαηα ησλ θύξησλ παξαγόλησλ ηνπ- έρεη πξνηαζεί σο ελαιιαθηηθό 

ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ πέληε, κε ηνπο εκπλεπζηέο ηνπ λα επηζεκαίλνπλ όηη θαιύπηεη έλα 

επξύηεξν θάζκα αηνκηθώλ δηαθνξώλ ζε ζρέζε κε ην FFM (Lee & Ashton, 2014). Οη 

έμη βαζηθνί παξάγνληεο είλαη ε ηηκηόηεηα-ηαπεηλόηεηα (Honesty-Humility [H]), ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα (Emotionalstability [E]), ε εμσζηξέθεηα (eXtraversion 

[X]), ε πξνζήλεηα (Agreeableness [A]), ε επζπλεηδεζία (Conscientiousness [C]) θαη ε 

δηαλόεζε (Openness to experience [O]). Κάζε παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

επηκέξνπο ππνθιίκαθεο. Ο παξάγνληαο ηεο ηηκηόηεηαο-ηαπεηλόηεηαο απνηειείηαη από 

ηηο ππνθιίκαθεο εηιηθξίλεηα (sincerity), δηθαηνζύλε (fairness), απνθπγή απιεζηίαο 

(greed avoidance) θαη κεηξηνθξνζύλε (modesty). Ο παξάγνληαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζηαζεξόηεηαο εκπεξηθιείεη ηηο ππνθιίκαθεο θνβία (fearfulness), άγρνο (anxiety), 

εμάξηεζε (dependence) θαη ζπλαηζζεκαηηθόηεηα (sentimentality). Ο παξάγνληαο ηεο 

εμσζηξέθεηαο ζπλαπνηειείηαη από ηηο ππνθιίκαθεο θνηλσληθή απηνπεπνίζεζε (social 

self-esteem), θνηλσληθή ηόικε (socialboldness), θνηλσληθόηεηα (sociability) θαη 

δσεξόηεηα (liveliness). Ο παξάγνληαο ηεο πξνζήλεηαο πεξηιακβάλεη ηηο ππνθιίκαθεο 

ζπγρσξεηηθόηεηα (forgivingness), αβξόηεηα (gentleness), επειημία (flexibility) θαη 

ππνκνλή (patience). Ο παξάγνληαο ηεο επζπλεηδεζίαο απνηειείηαη από ηηο 

ππνθιίκαθεο νξγαλσηηθόηεηα (organization), επηκέιεηα (diligence), ηειεηνκαλία 

(perfectionism) θαη ζύλεζε (prudence). Ο παξάγνληαο ηεο δηαλόεζεο δηαθξίλεηαη ζηηο 

ππνθιίκαθεο εθηίκεζε αηζζεηηθήο (aesthetic appreciation), πεξηέξγεηα 

(inquisitiveness), δεκηνπξγηθόηεηα (creativity) θαη αληηζπκβαηηθόηεηα 

(unconventionality) (Ashton & Lee, 2009. Lee & Ashton, 2004). 

H πεξηζζόηεξν ηζρπξή θαη ζπζηεκαηηθή ζρέζε πνπ βξίζθεηαη ζε έξεπλεο 

κεηαμύ ηνπ κνληέινπ ησλ έμη παξαγόλησλ θαη ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο είλαη ε ζεκαληηθά αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ παξάγνληα 
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ηεο ηηκηόηεηαο-ηαπεηλόηεηαο θαη ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο (Lee θαη ζπλ., 2013). ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζνύλ νη ζεκαληηθά αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο κε 

ηελ πξνζήλεηα, ηελ επζπλεηδεζία θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ηε δηαλόεζε θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα (Jonason & McCain, 2012. Lee θαη ζπλ., 2013).  

Πην αλαιπηηθά,  ν καθηαβειηζκόο έρεη ζρεηηζηεί κε ρακειά επίπεδα 

ηηκηόηεηαο-ηαπεηλόηεηαο, πξνζήλεηαο, αιιά θαη δηαλόεζεο, επζπλεηδεζίαο θαη 

εμσζηξέθεηαο (Lee θαη ζπλ., 2013). ε επίπεδν ζπγθεθξηκέλσλ ππνθιηκάθσλ 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο: κε ηηο όιεο δηαζηάζεηο ηεο 

ηηκηόηεηαο-ηαπεηλόηεηαο (δηθαηνζύλε, εηιηθξίλεηα, κεηξηνθξνζύλε, απνθπγή 

απιεζηίαο), κε όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο επζπλεηδεζίαο (ζύλεζε, νξγαλσηηθόηεηα, 

επηκέιεηα, ηειεηνκαλία), κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο πξνζήλεηαο αβξόηεηα, ππνκνλή θαη 

επειημία θαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο εμσζηξέθεηαο θνηλσληθή απηνπεπνίζεζε θαη 

δσεξόηεηα (Jonason & McCain, 2012. Lee & Ashton, 2005). 

 Ζ ςπρνπάζεηα έρεη βξεζεί όηη ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ ηηκηόηεηα-

ηαπεηλόηεηα, ηελ πξνζήλεηα, ηελ επζπλεηδεζία, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα θαη 

ζε κηθξόηεξν βαζκό ηε δηαλόεζε θαη ηελ εμσζηξέθεηα (Jonason & McCain, 2012. 

Lee θαη ζπλ., 2013). Πεξηζζόηεξν έρεη θαλεί λα ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθό αξλεηηθό 

ηξόπν κε ηηο ππνθιίκαθεο δηθαηνζύλε, εηιηθξίλεηα θαη κεηξηνθξνζύλε (αιιά θαη κε ηελ 

απνθπγή απιεζηίαο γηα ηελ πξσηνγελή, εηδηθόηεξα, ςπρνπάζεηα) ηνπ παξάγνληα ηεο 

ηηκηόηεηαο-ηαπεηλόηεηαο, κε όιεο ηηο ππνθιίκαθεο (ζύλεζε, επηκέιεηα, 

νξγαλσηηθόηεηα, ηειεηνκαλία) ηνπ παξάγνληα ηεο επζπλεηδεζίαο, κε ηηο ππνθιίκαθεο 

αβξόηεηα, ππνκνλή θαη επειημία ηνπ παξάγνληα ηεο πξνζήλεηαο, κε ηηο ππνθιίκαθεο 

ζπλαηζζεκαηηθόηεηα, άγρνο θαη θνβία ηνπ παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζηαζεξόηεηαο θαη κε ηηο ππνθιίκαθεο δσεξόηεηα, θνηλσληθή απηνπεπνίζεζε θαη 

θνηλσληθόηεηα ηνπ παξάγνληα ηεο εμσζηξέθεηαο (Jonason & McCain, 2012. Lee & 

Ashton, 2005). 

Σέινο, ν λαξθηζζηζκόο εκθαλίδεη ζεκαληηθά αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηελ 

ηηκηόηεηα-εηιηθξίλεηα, ηελ πξνζήλεηα θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ηελ επζπλεηδεζία, 

αιιά θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ παξάγνληα ηεο εμσζηξέθεηαο (Jonason & McCain, 

2012. Lee & Ashton, 2005. Lee θαη ζπλ., 2013). Πην ζπγθεθξηκέλα, δείρλεη λα 

ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε όιεο ηεο ππνθιίκαθεο ηνπ παξάγνληα ηεο ηηκηόηεηαο-

ηαπεηλόηεηαο (κε θζίλνπζα ζεηξά ηζρύνο: κεηξηνθξνζύλε, απνθπγή απιεζηίαο, 

δηθαηνζύλε, εηιηθξίλεηα), κε ηελ ππνθιίκαθα αβξόηεηα ηνπ παξάγνληα ηεο 

πξνζήλεηαο, κε ηηο ππνθιίκαθεο ζύλεζε, επηκέιεηα θαη νξγαλσηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα 
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ηεο επζπλεηδεζίαο θαη ζεηηθά κε ηηο ππνθιίκαθεο θνηλσληθή ηόικε θαη θνηλσληθόηεηα 

ηνπ παξάγνληα ηεο εμσζηξέθεηαο (Jonason & McCain, 2012. Lee & Ashton, 2005). 

Σν κνληέιν ηνπ δηαπξνζσπηθνύ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ απνηειείηαη από 

δύν πνηθίια νλνκαδόκελεο βαζηθέο δηαζηάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηό λα 

πεξηγξαθεί ε ζπκπεξηθνξά, ηα θίλεηξα θαη νη αμίεο ησλ αηόκσλ ζε θνηλσληθέο 

πεξηζηάζεηο: ηελ θπξηαξρία (dominance) ή αηνκηθόηεηα (agency) ή πξνζσπηθόηεηα 

άιθα (alpha) θαη ηε θξνληίδα (nurturance) ή θνηλσλία (communion) ή εγθαξδηόηεηα 

(warmth) ή πξνζσπηθόηεηα γάκκα (gamma) (Jones & Paulhus, 2011α. Markey & 

Markey, 2009. Paulhus & John, 1998). Οη δηαζηάζεηο απηέο κπνξνύλ λα 

ηνπνζεηεζνύλ σο νη δύν βαζηθνί άμνλεο (ηεηκεκέλε θαη ηεηαγκέλε) ζην δηζδηάζηαην 

επίπεδν, δεκηνπξγώληαο έλα ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ κε ηέζζεξα ηεηαξηεκόξηα. 

Τςειά επίπεδα θπξηαξρίαο εζσθιείνπλ θίλεηξα απόθηεζεο δύλακεο θαη 

ππνδεηθλύνπλ κηα εγσηζηηθή θιίζε, ελώ πςειά επίπεδα θξνληίδαο εζσθιείνπλ 

θίλεηξα απόθηεζεο θνηλσληθήο απνδνρήο θαη ππνδεηθλύνπλ κηα εζηθνινγηθή θιίζε 

(Paulhus & John, 1998).  

Γεσκεηξηθά ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα δύλαηαη λα ρσξηζηεί ζε νθηώ επηπιένλ 

νγδνεκόξηα-ηύπνπο πξνζσπηθόηεηαο πνπ ηίζεληαη πεξηζηξνθηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Απηά ιακβάλνπλ νλνκαζίεο από δύν δηαδνρηθά γξάκκαηα ηεο αγγιηθήο αιθαβήηαο, 

μεθηλώληαο από θαη ηειεηώλνληαο ζην PA πνπ βξίζθεηαη θεληξηθά θαη ζηελ πάλσ 

πιεπξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπλερίδνληαο αξηζηεξόζηξνθα, αλάινγα κε ηνπο 

δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ζην βαζκό θπξηαξρίαο ή θξνληίδαο (Markey & Markey, 

2009. Trapnell & Wiggins, 1990). Σα νγδνεκόξηα είλαη ηα εμήο: ην PA, δειαδή ν 

ηύπνο ζίγνπξνο/θηιόδνμνο - θπξίαξρνο (assured/ambitious - dominant)˙ ην  BC, 

δειαδή ν ηύπνο ππεξόπηεο - ππνινγηζηηθόο (arrogant - calculating)˙ ην DE, δειαδή ν 

ηύπνο ςπρξόο - εξηζηηθόο (cold-hearted/cold - quarrelsome)˙ ην FG, δειαδή ν ηύπνο 

απόκαθξνο - εζσζηξεθήο (aloof - introverted)˙ ην HI, δειαδή ν ηύπνο 

αβέβαηνο/νθλεξόο - ππνηαθηηθόο (unassured/lazy - submissive)˙ ην JK, δειαδή ν ηύπνο 

κεηξηόθξσλ - επθπήο (unassuming - ingenious)˙ ην LM, δειαδή ν ηύπνο εγθάξδηνο - 

πξνζελήο (warm - agreeable) θαη ην NO, δειαδή ν ηύπνο θνηλσληθόο - εμσζηξεθήο 

(gregarious - extraverted) (Trapnell & Wiggins, 1990. Wiggins, 1979). Όπσο γίλεηαη, 

ινηπόλ, θαηαλνεηό θαη από ηηο νλνκαζίεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νγδνεκνξίσλ, ηύπνη 

πξνζσπηθόηεηαο πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ρσξηθά ζην δηαπξνζσπηθό  ζύζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ έρνπλ παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά (John & Paulhus, 2011α). 
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Σα ηξία κέιε ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπνζεηνύληαη ζε 

γεληθέο γξακκέο ζην δεύηεξν ηεηαξηεκόξην ηνπ δηαπξνζσπηθνύ ζπζηήκαηνο 

ζπληεηαγκέλσλ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από πςειά επίπεδα αηνκηθόηεηαο θαη 

θπξηαξρίαο θαη από ρακειά επίπεδα θνηλσλίαο θαη θξνληίδαο. Ο καθηαβειηζκόο θαη ε 

ςπρνπάζεηα βξίζθνληαη ζε ζρεδόλ παλνκνηόηππν ζεκείν ζην δηζδηάζηαην επίπεδν, 

σζηόζν ν λαξθηζζηζκόο, ελώ ζπλήζσο ζρεηίδεηαη επίζεο κε πςειά επίπεδα 

αηνκηθόηεηαο, δείρλεη λα ζρεηίδεηαη είηε κε ρακειά επίπεδα θνηλσλίαο είηε λα κε 

ζρεηίδεηαη θαζόινπ (Jones & Paulhus, 2011α). Παξόκνηεο ζέζεηο ζην ζύζηεκα έρνπλ 

βξεζεί γηα ηελ ςπρνπάζεηα θαη ην λαξθηζζηζκό σο παζνινγηθέο πξνζσπηθόηεηεο 

(Wiggins & Pincus, 1989).  

Γηα ην δηαρσξηζκό αλάκεζα ζηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζθνηεηλέο 

πξνζσπηθόηεηεο νη Jonesθαη Paulhus (2011α) έρνπλ πξνηείλεη δύν ελαιιαθηηθά 

ηξηζδηάζηαηα κνληέια (ή έλα ηεηξαδηάζηαην, εάλ είλαη εθηθηόο ν ζπλδπαζκόο ηνπο). 

Σν έλα πεξηιακβάλεη έλαλ αθόκα, θάζεην (θαζ‟ ύςνο) άμνλα θαη έρεη λα θάλεη κε ην 

ρξνληθό πξνζαλαηνιηζκό. Ζ πξνζζήθε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα δύλαηαη λα 

δηαρσξίζεη ην καθηαβειηζκό, πνπ έρεη θαηεμνρήλ καθξνπξόζεζκε νπηηθή από ηα 

άιια δύν κέιε. Με ην άιιν κνληέιν πξνζηίζεηαη αθόκα ν άμνλαο ηεο αλάγθεο 

ηαπηόηεηαο: δειαδή νη αθεξεκέλνη ζηόρνη θαη ε πξνζπάζεηα λνεκαηνδόηεζεο ησλ 

εμσηεξηθώλ εξεζηζκάησλ, θαζώο θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ έλλνηα ηνπ εαπηνύ. 

Με ηελ πξνζζήθε απηή, δηαθξίλνληαη ηα άηνκα κε πςειόηεξα επίπεδα λαξθηζζηζκνύ, 

ηα νπνία έρνπλ ζηόρνπο ζπκβνιηθήο θαη αθεξεκέλεο θύζεο (π.ρ. ζεηηθή απηνεηθόλα), 

από ηα άηνκα κε πςειόηεξα επίπεδα καθηαβειηζκνύ ή ςπρνπάζεηαο πνπ έρνπλ πνιύ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη απηέο αλάγθεο (π.ρ. απόθηεζε ρξεκάησλ). Πάλησο, 

κέζσ ηεο ρξήζεο αλάιπζεο παιηλδξόκεζεο θαη κε αμηνινγήζεηο ηόζν ησλ ίδησλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο, όζν θαη άιισλ αηόκσλ γηα εθείλνπο, νη 

Rauthmann θαη Kolar (2013) βξήθαλ όηη ν καθηαβειηζκόο, ε ςπρνπάζεηα θαη ν 

λαξθηζζηζκόο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ κέζα ζην ίδην ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ˙ ζηελ 

έξεπλά ηνπο ν καθηαβειηζκόο έηεηλε λα «πέθηεη» πεξηζζόηεξν ζην ηξίην 

ηεηαξηεκόξην, δειαδή ηνλ ηύπν ηνπ ερζξηθνύ - ππνηαθηηθνύ (hostile - submissive), ε 

ςπρνπάζεηα έηεηλε λα ηνπνζεηείηαη πεξηζζόηεξν ζην δεύηεξν ηεηαξηεκόξην, δειαδή 

ηνλ ηύπν ηνπ ερζξηθνύ - θπξίαξρνπ (hostile - dominant), ελώ ν λαξθηζζηζκόο είρε 

κεγαιύηεξε ηάζε λα βξίζθεηαη ζην πξώην ηεηαξηεκόξην, δειαδή ηνλ ηύπν ηνπ 

θηιηθνύ - θπξίαξρνπ (friendly - dominant). 
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Οη ίδηνη εξεπλεηέο εξκελεύνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα σο εμήο: ην 

πεξηζζόηεξν καθηαβειηθό άηνκν ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεί πιεζώξα ηαθηηθώλ γηα λα 

ρεηξαγσγήζεη ηνπο άιινπο, επνκέλσο κηα από απηέο πηζαλώο είλαη θαη ε θαηλνκεληθή 

ηνπ ππνηαθηηθόηεηα (ππνηαθηηθόο), αλ θαη νη ππνθξππηόκελνη ζηόρνη ηνπ είλαη 

θπξηαξρηθήο θύζεο, ελώ ζε ζπκθσλία κε ηε ζεσξεηηθή ηνπ πεξηγξαθή δείρλεη 

ηνπιάρηζηνλ λα αδηαθνξεί γηα, αλ όρη λα ππνλνκεύεη, ηνπο άιινπο (ερζξηθόο). Σα 

άηνκα κε κεγαιύηεξα επίπεδα ςπρνπάζεηαο είλαη, ίζσο, ηα πην «θαθόβνπια», ζε 

ζύγθξηζε κε ηα άηνκα κε κεγαιύηεξα επίπεδα ησλ άιισλ δύν ζθνηεηλώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ (Rauthmann & Kolar, 2012) θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ζέινπλ λα είλαη 

πεξηζζόηεξν θπξίαξρα (dominant), εηο βάξνο ησλ άιισλ αηόκσλ (ερζξηθόο). Σα 

πεξηζζόηεξν λαξθηζζηζηηθά, ηέινο, άηνκα έρνπλ πςειά θίλεηξα θπξηαξρίαο 

(θπξίαξρνο) θαη πεξηζζόηεξν νπδέηεξα επίπεδα θξνληίδαο ή   «θηιηθόηεηαο» 

(θηιηθόο). 

 

1.4. σέζη με αηομικούρ παπάγονηερ 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ επξεκάησλ εξεπλώλ πνπ ζρεηίδνπλ 

ηελ θνηεηλή Σξηάδα ηεο Πξνζσπηθόηεηαο κε αηνκηθνύο παξάγνληεο. Σέηνηνη 

παξάγνληεο είλαη εθείλνη πνπ αθνξνύλ ζηνλ γλσζηηθό, ηνλ εζηθό θαη ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα. 

1.4.1. Γνωζηικόρ ηομέαρ 

Με δεδνκέλν όηη ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηα κέιε ηεο θνηεηλήο 

Σξηάδαο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο θαίλεηαη όηη ρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηνλ πεξίγπξό 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα  επηηύρνπλ ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπο ζηόρνπο, ζα αλέκελε θαλείο 

όηη απηά ζα ήηαλ αξθεηά αλεπηπγκέλα γλσζηηθά. Δλαιιαθηηθά, ζα ήηαλ δπλαηό λα 

ππνηεζεί όηη ηα άηνκα απηά είλαη πην αδύλακα γλσζηηθά, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

θαη γηα ην ιόγν απηό θάλνπλ ρξήζε ηαθηηθώλ ρεηξαγώγεζεο, επεηδή απηέο κε έλαλ 

ηξόπν ηνπο επηηξέπνπλ λα ηζνζηαζκίζνπλ ην έιιεηκκά ηνπο θαη λα επδνθηκήζνπλ 

θνηλσληθά. Χζηόζν, νη ζεσξήζεηο απηέο είλαη κάιινλ ιαζεκέλεο, εθόζνλ κέζα από 

έξεπλα κεηα-αλάιπζεο πνπ ζπλέθξηλε 48 αλεμάξηεηα δείγκαηα δελ βξέζεθε θακία 

ζπζηεκαηηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ δείθηε Γεληθήο Ννεηηθήο Ηθαλόηεηαο θαη ηεο 

θνηεηλήο Σξηάδαο (O‟ Boyle, Forsyth, Banks, & Story, 2013). Σν ζπγθεθξηκέλν 

εύξεκα, επνκέλσο, ππνδεηθλύεη όηη άηνκα ηα νπνία είλαη γεληθά πεξηζζόηεξν ή 

ιηγόηεξν επθπή, δελ έρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα εμαπαηήζνπλ ηνπο άιινπο 

πξνο όθειόο ηνπο.  
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Δπηπιένλ, νύηε ε ζσζηή εθηίκεζε ηεο επαισηόηεηαο ησλ άιισλ δείρλεη λα 

απνηειεί θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηελ επηηπρή «εθκεηάιιεπζή» ηνπο από ηα άηνκα 

κε ζθνηεηλή πξνζσπηθόηεηα. Πξάγκαηη, έρεη βξεζεί όηη νη εθηηκήζεηο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αηόκσλ είλαη κάιινλ επηθαλεηαθέο, θαη όηη απηνί ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 

επξεηηθή (heuristic) ηνπ αξλεηηθνύ άιινπ (negative other), ζύκθσλα κε ηελ νπνία όια 

ηα άηνκα εθιακβάλνληαη σο ηξσηά θαη πηζαλά ζύκαηα εθκεηάιιεπζεο. Δηδηθόηεξα, ηα 

άηνκα κε πςειόηεξε επίδνζε ζηνλ καθηαβειηζκό θαη ηελ ππνθιηληθή ςπρνπάζεηα 

θαίλεηαη όηη εθιακβάλνπλ ηνπο άιινπο σο πεξηζζόηεξν λεπξσηηθνύο, θαηαζιηπηηθνύο 

θαη αγρσηηθνύο, κε ηα άηνκα κε ςπρνπάζεηα λα ηνπο εθιακβάλνπλ αθόκα σο 

ιηγόηεξν πξνζελείο, ελώ ηα άηνκα κε πςειόηεξε ζηνλ λαξθηζζηζκό εθιακβάλνπλ 

ηνπο άιινπο σο πεξηζζόηεξν θαηαζιηπηηθνύο θαη ιηγόηεξν πξόζπκνπο γηα λέεο 

εκπεηξίεο, σο ιηγόηεξν επζπλείδεηνπο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό εμσζηξεθείο (Black, 

Woodworth, & Porter, 2014). 

Παξόια απηά, έρεη ηαπηόρξνλα βξεζεί όηη παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο (πεξίπνπ 

11-15 εηώλ) πνπ δηαζέηνπλ λαξθηζζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ κηα πνιύ ζεκαληηθή 

γλσζηηθή δεμηόηεηα: ηελ ηθαλόηεηα αληίιεςεο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη θηλήηξσλ ησλ 

άιισλ, θαζώο θαη ηεο απόδνζεο ησλ ζπλεπαθόινπζσλ πξάμεώλ ηνπο ζε εζσηεξηθέο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ ηθαλόηεηα απηή ζπκβάιιεη ζηελ αθξηβή πξόβιεςε ησλ 

ζπκπεξηθνξώλ ησλ άιισλ, αιιά θαη ζηνλ απνηειεζκαηηθό επεξεαζκό ηνπο θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε κε πξνθνηλσληθό ζθνπό, όπσο ε επίιπζε 

ζπγθξνύζεσλ, είηε κε αληηθνηλσληθό ζθνπό, όπσο ε δηαπξνζσπηθή ρεηξαγώγεζε. Γηα 

ηα λαξθηζζηζηηθά, ζπγθεθξηκέλα, παηδηά, κηα ηέηνηα δηαπξνζσπηθή δεηλόηεηα 

ελδερνκέλσο ηα βνεζά ζηελ απόθηεζε επηηπρηώλ θαη δύλακεο κεηαμύ ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπο. Αληίζηξνθα, ελδέρεηαη ηα παηδηά απηά λα αλαπηύζζνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δεμηόηεηα παξαηεξώληαο πξνζεθηηθά ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηαμίσζε. Χζηόζν, ε ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηα ζθιεξά θαη απαζή ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε γλσζηηθή απηή ηθαλόηεηα 

βξέζεθε όηη είλαη αξλεηηθή, εύξεκα πνπ πηζαλώο ππνδειώλεη όηη ε ζπκπόληα θαη νη 

πξνθνηλσληθέο πξάμεηο δύλαληαη λα αλαδπζνύλ αθνύ πξώηα αλαπηπρζεί ε πξόηεξε 

αληίιεςε ηεο νπηηθήο γσλίαο ησλ άιισλ. Σαπηόρξνλα, ν καθηαβειηζκόο θαη ε 

παξνξκεηηθόηεηα (πνπ θαηεμνρήλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρνπάζεηα) δελ παξνπζίαζαλ 

θακία ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ παξαπάλσ γλσζηηθή δεμηόηεηα (Stellwagen & 

Kerig, 2013). 
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1.4.2. Ηθικόρ ηομέαρ 

ε ζπκθσλία κε ηε βαζηθή ζεσξεηηθή ηνπο πεξηγξαθή, ηα άηνκα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη από κεγαιύηεξα επίπεδα ζηε θνηεηλή Σξηάδα ηεο Πξνζσπηθόηεηαο 

έρνπλ ηελ ηάζε λα κε δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηε ζπκβαηηθή εζηθή, γη‟ απηό θαη νη 

θνζκνζεσξίεο ή νη πξάμεηο ηνπο δελ αληηζηνηρνύλ κε ηηο ζπλήζεηο ζηάζεηο ή 

ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ αλζξώπσλ. Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα ππνδεηθλύεη είηε κηα 

αλαζηνιή ηνπ ζπκβαηηθνύ ζπζηήκαηνο αμηώλ, κε απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε 

πεξηζζόηεξν ακθίβνισλ εζηθά πξάμεσλ, είηε ηε ζπλεηδεηή επηινγή ησλ «ιηγόηεξν 

εζηθώλ» πξάμεσλ (Djeriouat & Trémolière, 2014). 

Ζ έξεπλα γύξσ από ηα ηξία ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζρέζε ηνπο κε 

εζηθά δεηήκαηα είλαη αξθεηά ελδηαθέξνπζα. Έρεη βξεζεί όηη όζν πςειόηεξε επίδνζε 

έρεη θαλείο ζηε θνηεηλή Σξηάδα ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη θπξίσο ζην 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο ςπρνπάζεηαο, ηόζν πεξηζζόηεξν ηείλεη λα απνδέρεηαη έλαλ 

σθειηκηζηηθό ηξόπν ιήςεο απνθάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν, ζε θαηαζηάζεηο όπνπ 

ππάξρεη ηέηνηα πηζαλόηεηα, ην θαιό ηνπ ζπλόινπ ππεξέρεη ηεο σθέιεηαο ελόο ηξίηνπ   

κεκνλσκέλνπ αηόκνπ, αθόκα θαη αλ απηό νδεγεί ζηελ απώιεηα κηαο δσήο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζσζνύλ πεξηζζόηεξεο (Djeriouat & Trémolière, 2014).  

Σν απνηέιεζκα απηό νθείιεηαη κάιινλ ζηελ αλαζηνιή ηεο δενληνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο, κε βάζε ηελ νπνία δελ δηθαηνινγείηαη ζε θακία πεξίπησζε ε 

θαηαπάηεζε ελόο βαζηθνύ εζηθνύ θαλόλα, δειαδή ε -θπξίσο ζσκαηηθή- βιάβε ελόο 

αλζξώπνπ (Djeriouat & Trémolière, 2014). Δπηπιένλ, ν καθηαβειηζκόο, ε ςπρνπάζεηα 

θαη ν λαξθηζζηζκόο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ αμίσζε εηδηθώλ δηθαησκάησλ (θαη όρη ηε 

κεγαινπξέπεηα) έρνπλ ζρεηηζηεί αξλεηηθά κε ηελ επαηζζεζία σο πξνο ηελ ηζόηεηα 

(equity sensitivity), ε νπνία ζε γεληθέο γξακκέο νξίδεηαη σο ε ηάζε ην άηνκν λα 

επηδηώθεη ηε δηθαηνζύλε, δειαδή ηελ ζρεδόλ ίζε απνιαβή αληακνηβήο, όπσο θαη ηα 

άιια άηνκα. Χο εθ ηνύηνπ, ηα άηνκα κε ηηο ζθνηεηλέο πξνζσπηθόηεηεο πξνηηκνύλ λα 

ιακβάλνπλ πεξηζζόηεξα από ηνπο ππνινίπνπο, ρσξίο λα ηα ελδηαθέξεη ε έλλνηα ηεο 

ηζνηηκίαο (Woodley & Allen, 2014). Γηα ηελ ςπρνπάζεηα, εηδηθόηεξα, έρεη εληνπηζηεί 

όηη πξνβιέπεη ρακειόηεξα επίπεδα αλεζπρίαο γηα εζηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε βία ή ηελ πξόθιεζε βιάβεο θαη κε ζέκαηα δηθαηνζύλεο. Γελ θαίλεηαη, όκσο, όηη 

ζρεηίδεηαη κε ηα εζηθά δεηήκαηα ηεο πίζηεο ή αθνζίσζεο ζε κηα νκάδα, ηεο ππαθνήο 

ή ζεβαζκνύ πξνο κηα αξρή θαη ηεο ζεώξεζεο ηεο ύπαξμεο θαη αλάγθεο δηαηήξεζεο 

ηεο ηεξόηεηαο ή αγλόηεηαο νξηζκέλσλ θαηαζηάζεσλ (Glenn, Iyer, Graham, Koleva, & 

Haidt, 2009). 



30 
 

Αλαθνξηθά κε ηηο εζηθέο θξίζεηο ηνπο, ηα άηνκα πνπ έρνπλ πςειόηεξε 

επίδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ζηα ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά, πηνζεηνύλ κάιινλ 

πεξηζζόηεξν ζπληεξεηηθέο, παξά θηιειεύζεξεο απόςεηο. Αλαιπηηθόηεξα, θαίλεηαη όηη 

ηα άηνκα κε πεξηζζόηεξν ζθνηεηλέο πξνζσπηθόηεηεο δηαηεξνύλ ζπληεξεηηθέο 

ηδενινγίεο ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζε ζρέζε κε δεηήκαηα ζαλαηηθήο πνηλήο, ηηκσξίαο 

πηζαλώλ ηξνκνθξαηώλ ρσξίο πξαγκαηνπνίεζε δίθεο, δηθαηώκαηνο κηαο θπβέξλεζεο 

λα εμαπνιύζεη πόιεκν, αληίζεηα πξνο ηηο ππνδείμεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, 

παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηηο ειεύζεξεο αγνξέο ρσξίο νπζηαζηηθό ιόγν θαη γάκνπ 

απνθιεηζηηθά κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ (Arvan, 2011. 2013).  

Σν εύξεκα ηεο πηνζέηεζεο πεξηζζόηεξν ζπληεξεηηθώλ ζηάζεσλ από ηα άηνκα 

κε ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά επαλαιήθζεθε θαη θάλεθε λα εθηείλεηαη θαη ζε άιια 

δεηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο από ηελ θπβέξλεζε «εληζρπκέλσλ 

ηερληθώλ αλάθξηζεο» πνπ πεξηιακβάλεη θαη ζθιεξέο ηαθηηθέο, όπσο ηνλ εηθνληθό 

πληγκό ζε πηζαλνύο ηξνκνθξάηεο, ηεο δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία ηεο ύπαξμεο κηαο 

επθπνύο νληόηεηαο πνπ ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζύκπαληνο θαη ηε δσήο θαη ηεο 

αλαίζζεηεο ή ζθιεξήο αληηκεηώπηζεο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηώλ (Arvan, 2013). 

Έηζη, νη ζθνηεηλέο πξνζσπηθόηεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ πξνθαηάιεςε κέζσ ησλ 

ηδενινγηώλ ηνπο θαη ησλ αληηιήςεώλ ηνπο γηα ηελ ύπαξμε εμσηεξηθώλ απεηιώλ 

(Hodson, Hogg, & MacInnis, 2009). Χζηόζν, ζε νξηζκέλα δεηήκαηα δξάζεσλ ηεο 

θπβέξλεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα πεξηζζόηεξν καθηαβειηθά θαη 

λαξθηζζηζηηθά άηνκα έηεηλαλ λα αζπάδνληαη πεξηζζόηεξν θηιειεύζεξεο ηδενινγίεο, 

ελώ ηα πεξηζζόηεξν ςπρνπαζή άηνκα ζπλέρηδαλ λα ζπκθσλνύλ κε ηηο πην 

ζπληεξεηηθέο ηδενινγίεο (Arvan, 2013).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα πεξηζζόηεξν λαξθηζζηζηηθά άηνκα θαίλεηαη λα 

είλαη πεξηζζόηεξν εζηθά, από ηα πεξηζζόηεξν καθηαβειηθά θαη ηδηαίηεξα ςπρνπαζή 

άηνκα. Σν ζπκπέξαζκα απηό εμάγεηαη γηαηί ε ςπρνπάζεηα θπξίσο θαη ν 

καθηαβειηζκόο έπεηηα ζρεηίδνληαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό κε ηα πην ρακειά επίπεδα 

εζηθήο αλάπηπμεο ηνπ Kohlberg (1978. Williams, Orpen, Hutchinson, Walker, & 

Zumbo, 2006), εύξεκα πνπ κάιηζηα δελ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζε γελεηηθνύο 

παξάγνληεο (Campbell θαη ζπλ., 2009). Δληνύηνηο ε ζρέζε απηή δηέπεηαη κάιινλ από 

ηελ πεξηνξηζκέλε ελζπλαίζζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηόκσλ, θαηά θύξην ιόγν ηε 

δπλαηόηεηα αληίιεςεο δηαθνξεηηθώλ νπηηθώλ (perspective taking) (Giammarco & 

Vernon, 2014. Williams θαη ζπλ., 2006).Δπηπιένλ, ε ςπρνπάζεηα έρεη ζπλδεζεί κε 

κεγαιύηεξε απαμίσζε ελόο επξένο ζπζηήκαηνο εζηθώλ αμηώλ, ν καθηαβειηζκόο κε 
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ζρεηηθή εζηθή επθακςία θαη ν λαξθηζζηζκόο κε κηα πεξηζζόηεξν θνηλσληθά απνδεθηή 

κνξθή εζηθήο, αλ θαη επηθεληξώλεηαη ζε αηνκηθά ζπκθέξνληα ελώ ν καθηαβειηζκόο 

θαη ε ςπρνπάζεηα απαμηώλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ζπιινγηθνύ ζπκθέξνληνο (Jonason, 

Strosser, Kroll, Duineveld, & Baruffi, 2015). 

 

1.4.3. Σςναιζθημαηικόρ ηομέαρ 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηππηθά ζπλδένληαη κε κεησκέλα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο, γεγνλόο 

πνπ επηηξέπεη ζηα άηνκα πνπ ηα θέξνπλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό λα ρεηξίδνληαη θαη λα 

εθκεηαιιεύνληαη ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν πξνο όθειόο ηνπο, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη 

γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεώλ ηνπο, θπξίσο ζηα αηζζήκαηα ησλ άιισλ (Jonason & 

Krause, 2013. Wai & Tiliopoulos, 2012). ε γεληθέο γξακκέο πξόθεηηαη γηα άηνκα πνπ 

έρνπλ έλαλ πεξίπινθν ζπλαηζζεκαηηθό θόζκν πνπ ηα απνηξέπεη από ηε ζηελή επαθή 

θαη ηε ζύλδεζε κε ηνπο άιινπο. Ίζσο, ηειηθά, ε νξηζκέλε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

αλεπάξθεηα λα ηα νδεγεί ζην λα ζεσξνύληαη -θαη λα είλαη πξάγκαηη- πεξηζζόηεξν 

δπζάξεζηα ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο. 

Σα άηνκα κε κεγαιύηεξα επίπεδα ζηα ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά ηείλνπλ λα 

βηώλνπλ ρακειόηεξα επίπεδα ζπκηθήο ελζπλαίζζεζεο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε βίσζε 

ησλ «θαηάιιεισλ» ζπλαηζζεκάησλ, σο αληίδξαζε ζηα ζπλαηζζήκαηα ελόο άιινπ 

αηόκνπ. Απηό δελ δείρλεη λα ζπκβαίλεη θαη γηα ηε γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε, κε άιια 

ιόγηα ηελ αληίιεςε θαη θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, κε ηελ νπνία 

κάιηζηα ν λαξθηζζηζκόο δείρλεη λα έρεη κηα κηθξνύ βαζκνύ ζεηηθή ζπζρέηηζε (Joliffe 

& Farrington, 2006. Wai & Tiliopoulos, 2012). Πην αλαιπηηθά, άηνκα κε πςειόηεξα 

επίπεδα καθηαβειηζκνύ θαίλεηαη όηη αλαθέξνπλ πσο ηνπο δεκηνπξγνύληαη ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζε εηθόλεο πξνζώπσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ζπλαηζζήκαηα 

ιύπεο, ελώ ηνπο δεκηνπξγνύληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζε αληίζηνηρεο 

εηθόλεο πνπ δείρλνπλ ζπλαηζζήκαηα ραξάο (αζπκθσλία κε ζπκηθή ελζπλαίζζεζε), 

σζηόζν αλαγλσξίδνπλ κε αθξίβεηα ηα αλάινγα επράξηζηα θαη ιππεξά ζπλαηζζήκαηα 

(γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε - Wai & Tiliopoulos, 2012).  

Άηνκα κε πςειόηεξα επίπεδα ζηελ πξσηνγελή ςπρνπάζεηα αλαθέξνπλ όηη 

ηνπο πξνθαινύληαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κε εηθόλεο πξνζώπσλ πνπ αλαπαξηζηνύλ 

ζπλαηζζήκαηα ιύπεο, ζπκνύ, ή θόβνπ θαη αξλεηηθά από εηθόλεο κε ραξνύκελα 

πξόζσπα, αιιά είλαη αθξηβή ζηελ αλαγλώξηζε όισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Άηνκα κε 

πεξηζζόηεξν λαξθηζζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά επίζεο έρνπλ ηελ ηάζε λα βηώλνπλ 
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ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα από εηθόλεο κε πξόζσπα κε ζπλαηζζήκαηα ιύπεο, παξόια απηά 

είλαη αθξηβή ζηελ αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ ζπκνύ (Wai & Tiliopoulos, 2012). 

Παξόκνηα απνηειέζκαηα γηα ηελ ελζπλαίζζεζε βξέζεθαλ θαη ζηελ έξεπλα 

ησλ Jonason θαη Krause (2013) ζε ζρέζε κε ηα ρακειόηεξα επίπεδα ζπκηθήο 

ελζπλαίζζεζεο γηα ην καθηαβειηζκό θαη ηελ ςπρνπάζεηα., Ο λαξθηζζηζκόο, όκσο, δελ 

παξνπζίαδε θάπνηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζπκηθή ελζπλαίζζεζε, αιιά κόλν 

κηθξνύ βαζκνύ ζπζρέηηζε κε ηε γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε, κε ηελ νπνία ζρεηίδνληαλ 

αξλεηηθά θαη ηα άιια δύν ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά.  

Αλακθηζβήηεηα ε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ εξγαιείσλ ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο γηα 

ηε κέηξεζε όκνησλ ή παξόκνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ -όπσο αθξηβώο ζπλέβε ζηηο 

παξαπάλσ έξεπλεο- δηαδξακαηίδεη έλαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηηο θαηά ηόπνπο δηαθνξέο 

πνπ εληνπίδνληαη, σζηόζν ε ύπαξμε ηέηνηνπ είδνπο αληηθξνπόκελσλ επξεκάησλ 

ρξήδεη πεξαηηέξσ κειεηώλ, θαζώο ηίζεηαη ππό ακθηζβήηεζε ε εγθπξόηεηα ησλ ίδησλ 

ησλ ελλνηνινγηθώλ θαηαζθεπαζκάησλ. Πάλησο, ε δεδνκέλε ύπαξμε αλεπάξθεηαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελζπλαίζζεζεο γεληθά από ηα άηνκα πνπ θέξνπλ ζε κεγαιύηεξν 

βαζκό ηα ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά, πηζαλόηαηα νθείιεηαη ζε  κεησκέλε ηθαλόηεηα 

ζηελ αλαγλώξηζε θαη έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηώλνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα, νη 

νπνίεο πεξηγξάθνληαη κε ηνλ όξν ηεο αιεμηζπκίαο (Bagby, Parker, & Taylor, 1993). 

Σα άηνκα κε κεγαιύηεξε επίδνζε ζηνλ καθηαβειηζκό θαη ηελ ςπρνπάζεηα 

παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε δπζθνιία ζηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (difficulty identifying feelings, difficulty describing feelings), 

θαζώο θαη έλαλ επηθαλεηαθό ηξόπν ζπιινγηζκνύ θαηαζηάζεσλ κε ζπλαηζζεκαηηθό 

πεξηερόκελν (externally oriented thinking). Σα πεξηζζόηεξν λαξθηζζηζηηθά άηνκα 

εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξε δπζθνιία θπξίσο ζηελ αλαγλώξηζε θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό 

ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (Jonason & Krause, 2013). Παξάιιεια, 

θαίλεηαη όηη ε κεησκέλε ελζπλαίζζεζε ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθά ζθνηεηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο. Πξάγκαηη, ρακειά επίπεδα 

ελζπλαίζζεζεο ζπλδένληαη κε ηνλ λαξθηζζηζκό ζηηο γπλαίθεο, αιιά κε ηελ 

ςπρνπάζεηα ζηνπο άλδξεο (Jonason, Lyons, Bethell, & Ross, 2013). 

Ζ πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα ελζπλαίζζεζεο πξνζαλαηνιίδεη ηα άηνκα κε 

πςειόηεξεο επηδόζεηο ζηνλ καθηαβειηζκό θαη ηελ ςπρνπάζεηα πξνο ηελ ππνζηήξημε 

εθδηθεηηθώλ ηάζεσλ πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ επηξξνή ηνπ ζπκνύ πξνο ηνλ 

θαηεγνξνύκελν ζε κηα δηαδηθαζία ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ ελνρή ή ηελ αζσόηεηά 

ηνπ. Παξάιιεια, ηα νδεγεί πξνο ηελ απόξξηςε ηάζεσλ δηθαηνζύλεο, όπσο, γηα 
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παξάδεηγκα, είλαη ε ζεκαζία ηεο αληηθεηκεληθήο εθηίκεζεο ησλ απνδεηθηηθώλ 

ζηνηρείσλ γηα ηνλ ελαγόκελν ή ε ζπλέπεηα ζηελ ππαθνή ησλ λνκηθώλ δηαδηθαζηώλ 

(Giammarco & Vernon, 2014).  

Γηα ηα κηθξά παηδηά ζπγθεθξηκέλα, έρεη βξεζεί όηη ε έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο 

δηαδξακαηίδεη έλαλ ζπνπδαίν ξόιν ζε δηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνύ πξνο 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Δηδηθόηεξα, ε αδπλακία θαληαζηηθήο βίσζεο ησλ πηζαλώλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ ζπκάησλ κεζνιαβεί ζηε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο αδηαθνξίαο (uncaring) θαη ζπκπεξηθνξώλ 

εθθνβηζκνύ γηα ηα παηδηά κε κέζε ειηθία ηα 11 κε 12 έηε. Χζηόζν ε κεησκέλε 

ελζπλαίζζεζε δε κεζνιαβεί ζηε ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθόηεηαο ζθιεξόηεηαο (callous) θαη ζε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο ζε παηδηά 

κεγαιύηεξεο ειηθίαο (12 - 13 ρξόλσλ), νπόηε θαη ππάξρεη ζρεηηθή παγίσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο (Ciucci & Baroncelli, 2014). 

Ζ θνηεηλή Σξηάδα ηεο πξνζσπηθόηεηαο έρεη, επίζεο, ζρεηηζηεί κε ρακειά 

επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο -κε εμαίξεζε ηνλ λαξθηζζηζκό πνπ έρεη κηα 

ηάζε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο (Austin, Saklofske, Smith, & Tohver, 2014. Nagler, Reiter, 

Furtner, & Rauthmann, 2014. Petrides, Vernon, Schermer, & Veselka, 2011)- έλα 

κέξνο ηεο νπνίαο έρεη λα θάλεη κε ηνλ απνηειεζκαηηθό ρεηξηζκό ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ άιισλ (Austin, Farrelly, Black, & Moore, 2007. Austin & O‟ Donnell, 2013. 

Austin θαη ζπλ., 2014). Σόζν ν καθηαβειηζκόο, ν λαξθηζζηζκόο θαη ε πξσηνγελήο 

ςπρνπάζεηα, όζν θαη ν επάισηνο λαξθηζζηζκόο θαη ε δεπηεξνγελήο ςπρνπάζεηα 

θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ αληηθνηλσληθέο, ζε αληίζεζε κε πξνθνηλσληθέο, ηαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, θαζώο είηε πξνθαινύλ επηδείλσζε ζηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλνπλ ηα άιια άηνκα, είηε θαζηζηνύλ ηηο δηθέο ηνπο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ιηγόηεξν απζεληηθέο (Austin & O‟ Donnell, 2013. Austin 

θαη ζπλ., 2014). Οη ζρέζεηο κεηαμύ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη θνηεηλήο 

Σξηάδαο νθείινληαη θαηά θύξην ιόγν ζε γελεηηθνύο παξάγνληεο θαη δεπηεξνγελώο ζε 

κε θνηλνύο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο (Petrides θαη ζπλ., 2011). 

Δπηπξόζζεηα, ηα άηνκα κε ζθνηεηλέο πξνζσπηθόηεηεο αλαθέξνπλ θαη 

δείρλνπλ λα βηώλνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα επραξίζηεζεο κε ηελ θαθνηπρία ησλ άιισλ 

(schadenfreude). Απηό ηζρύεη αθόκα θαη αθνύ έρνπλ πξνεθηεζεί (primed) κε ζθνπό 

ηελ πξόθιεζε ελζπλαίζζεζεο, ή αθόκα θη αλ νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο θαθνηπρίαο είλαη 

ζνβαξνύ βαζκνύ (όπσο ε θπιάθηζε). Σαπηόρξνλα, ζπλεηδεηά επηιέγνπλ λα 

αλαδεηνύλ παξόκνηα εξεζίζκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή, θαζώο θαη εξεζίζκαηα κε 
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βίαηα θαη αζπλήζε ζέκαηα, όπσο ηα όπια, ν ζηξαηόο, ηα λαξθσηηθά θαη ηα καθάβξηα 

θαη παξαθπζηθά θαηλόκελα. Ζ παξαηήξεζε απηή ηζρύεη ζε κεγαιύηεξν βαζκό γηα ηα 

πεξηζζόηεξν ςπρνπαζή άηνκα (James, Kavanagh, Jonason, Chonody, & Scrutton, 

2014. Porter, Bhanwer, Woodworth, & Black, 2014). Παξάιιεια, ν καθηαβειηζκόο 

ζπγθεθξηκέλα θαη ε πξσηνγελήο ςπρνπάζεηα έρνπλ βξεζεί όηη ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε 

ηε βίσζε ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ από αξλεηηθά εξεζίζκαηα, ελώ επηπιένλ ν 

καθηαβειηζκόο θαη ε δεπηεξνγελήο ςπρνπάζεηα θαίλεηαη πσο ζρεηίδνληαη κε ηε βίσζε 

αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ από νπδέηεξα ζπκηθά εξεζίζκαηα (Ali, Amorim, & 

Chamorro-Premuzic, 2009). 

Έρεη γίλεη πιένλ επξέσο απνδεθηό όηη ηα άηνκα κε πςειόηεξα επίπεδα 

ζθνηεηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ δελ βηώλνπλ ελνρέο. Χζηόζν, ίζσο ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμύ ησλ πξνζσπηθνηήησλ απηώλ θαη ησλ δηαθόξσλ εηδώλ ελνρώλ ζα ήηαλ πην 

δηαθσηηζηηθή. Με ηε κειέηε ηνπο νη Giammarco θαη Vernon (2015) επηδίσμαλ λα 

δηεξεπλήζνπλ αθξηβώο ηε ζρέζε απηή. Βξήθαλ όηη θαη ηα ηξία κέιε ηεο θνηεηλήο 

Σξηάδαο θαη ζε ζπκθσλία κε ηε ζεσξία, ζρεηίδνληαλ ζεκαληηθά θαη αξλεηηθά κε ηελ 

ελνρή επηβίσζεο (omnipotent guilt). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα κε απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο δελ αηζζάλνληαη έλνρα γηα ην γεγνλόο όηη νη ίδηνη 

βηώλνπλ επηηπρίεο, ελώ νη άιινη όρη.  

Αθόκα, ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά κε ηελ ελνρή επζύλεο γηα ηα πάληα (omnipotent 

responsibility guilt), ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην άηνκν αηζζάλεηαη ππεύζπλν γηα ηελ 

επηηπρία θαη επηπρία ησλ άιισλ, επνκέλσο όηαλ εθείλνη απνηπγράλνπλ, αηζζάλεηαη 

έλνρν. Παξόια απηά, είρε ελδηαθέξνλ όηη ν καθηαβειηζκόο θαη ε ςπρνπάζεηα, αιιά 

όρη ν λαξθηζζηζκόο, βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ ελνρή πνπ νδεγεί ζε 

κίζνο πξνο ηνλ εαπηό (self-hate guilt). Σα άηνκα απηά, δειαδή, θαίλεηαη όηη 

απνδέρνληαη ηηο αξλεηηθέο θξηηηθέο αμηνινγήζεηο θάπνηνπ ζεκαληηθνύ γηα εθείλα 

πξνζώπνπ, ληώζνληαο απηνύ ηνπ είδνπο ηελ ελνρή, πηζαλώο κέζα από ηηο 

επαλαιακβαλόκελεο ζθέςεηο γύξσ από ηηο αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο (Giammarco & 

Vernon, 2015). 

 

1.5. σέζη με διαπποζυπικούρ παπάγονηερ 

Ζ θνηεηλή Σξηάδα ηεο πξνζσπηθόηεηαο δείρλεη λα ζρεηίδεηαη κε κηα θαηά 

θύξην ιόγν βξαρππξόζεζκε δπλακηθή δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, θπξίσο γηα ην 

αξζεληθό θύιν (Aitken, Lyons, & Jonason, 2013. Jonason & Buss, 2014. Jonason, Li, 

Webster, & Schmitt, 2009. Jonason, Luevano, θαη ζπλ., 2012.), αιιά θαη γηα ην 
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ζειπθό (Carter, Campbell, & Muncer, 2014). ηηο ζρέζεηο απηέο πεξηιακβάλεηαη ε 

δεκηνπξγία πξνζσπηθώλ εξσηηθώλ/ζπληξνθηθώλ θαη θηιηθώλ ζρέζεσλ, νη γνλετθέο 

ζρέζεηο, θαζώο θαη ε ζύλαςε ζεμνπαιηθώλ ζρέζεσλ. Παξαθάησ αθνινπζνύλ 

επξήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηέηνηνπ είδνπο παξάγνληεο. 

Σα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πςειά επίπεδα ζηε θνηεηλή Σξηάδα ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο κπνξνύλ λα πξνβνύλ ζε νξηζκέλεο πξάμεηο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο ζπληξνθηθέο ζρέζεηο ηνπο, σζηόζν ελδέρεηαη θαη λα ηηο νδεγήζνπλ 

ζε δηάιπζε εμαηηίαο άιισλ ζπκπεξηθνξώλ ηνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε απηζηία. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ απηώλ απέλαληη ζε άηνκα πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα αληαγσλίδνληαη ηνπο ζπληξόθνπο ηνπο, σο πξνο ηε ζύλαςε εξσηηθώλ 

ζρέζεσλ καδί ηνπο, νη ηαθηηθέο κε ζθνπό ηελ απώζεζή ηνπο δηαθνξνπνηνύληαη γηα 

θάζε κέινο ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο. Δηδηθόηεξα, πςειά επίπεδα ζην ραξαθηεξηζηηθό 

ηνπ καθηαβειηζκνύ θαίλεηαη όηη ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζέηεζε κηαο αγελνύο ζηάζεο 

θαη ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο πηζαλνύο εξσηηθνύο αληηπάινπο Αληίζηνηρα επίπεδα 

ζηελ ςπρνπάζεηα ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε κέζσλ βιάβεο ηεο θήκεο ησλ αληηπάισλ 

θαη ηέινο πςειόηεξα επίπεδα ζην λαξθηζζηζκό, ζε ζπκθσλία κε ηελ ζεσξεηηθή ηνπ 

πεξηγξαθή, ζπλδένληαη κε ηελ ηαθηηθή θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα πξνζπαζνύλ λα 

επηζθηάζνπλ ηνπο ελδερόκελνπο αληαγσληζηέο ηνπο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, 

όπσο ηα αζιήκαηα, επηδεηθλύνληαο, ελδερνκέλσο, θαιύηεξεο επηδόζεηο (Goncalves & 

Campbell, 2014). 

πγθεθξηκέλα γηα ηηο γπλαίθεο κε ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά, έρεη βξεζεί όηη 

ηεξνύλ παξόκνηεο αληαγσληζηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζε άιιεο γπλαίθεο ή άληξεο γηα 

ηε δηαηήξεζε ησλ ζπληξόθσλ ηνπο (Carter, Montanaro, Linney, & Campbell, 2015). 

Από ηελ άιιε, όια ηα κέιε ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε επεηζόδηα 

απηζηίαο, θαζώο ηα άηνκα κε πςειόηεξεο επηδόζεηο ζε απηά έρνπλ αλαθέξεη 

πεξηζηαηηθά απηζηίαο ζε θάπνηα ρξνληθή θάζε θαηά ηελ νπνία βξίζθνληαλ ζε ζρέζε, 

κε ηελ ςπρνπάζεηα λα απνηειεί πξνβιεπηηθό παξάγνληα απηζηίαο ηόζν γηα ηνπο 

άληξεο, όζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο, ελώ ν καθηαβειηζκόο δείρλεη λα απνηειεί επηπιένλ 

πξνβιεπηηθό παξάγνληα γηα ηηο γπλαίθεο. Μάιηζηα, ε αλαθεξόκελε απηζηία από 

άηνκα κε πςειόηεξα επίπεδα ςπρνπάζεηαο ζπλήζσο νδεγεί ζε δηάιπζε ηεο ζρέζεο, 

ρσξίο απηό λα ηζρύεη γηα ηα άηνκα κε πςειόηεξα επίπεδα καθηαβειηζκνύ (Jones & 

Weiser, 2014).  

Πηζαλόηαηα απηό ζπκβαίλεη επεηδή ηα άηνκα κε πεξηζζόηεξν ςπρνπαζή 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη πξόζπκα λα ζπζηάζνπλ ηελ πξννπηηθή κηαο καθξνπξόζεζκεο 
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ζρέζεο ζην βσκό ηεο παξάδνζεο ζηηο παξνξκεηηθέο θαη βξαρείεο ηάζεηο ηνπο, όπσο 

θαζίζηαηαη εκθαλέο θαη από ηα θξηηήξηά ηνπο γηα επηινγή ζπληξόθσλ, ηα νπνία 

βαζίδνληαη ζην αηνκηθό ζπκθέξνλ θαη ηελ πξνηίκεζε αζηαζώλ θαη κεηαβιεηώλ 

πεξηβαιιόλησλ γηα ζρέζεηο, κάιηζηα, κε άηνκα πνπ έρνπλ παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθόηεηαο (Jonason, Valentine, Li, & Harbeson, 2011. Smith θαη ζπλ., 2014). 

Δπηπιένλ, ηα άηνκα απηά, αιιά θαη ηα πεξηζζόηεξν λαξθηζζηζηηθά άηνκα είλαη πην 

πηζαλό λα απηζηήζνπλ, αθόκα θαη όηαλ ππάξρεη θάπνηα πηζαλόηεηα λα ηα 

αλαθαιύςνπλ νη ζύληξνθνί ηνπο (Adams, Luevano, & Jonason, 2014).  

Αληίζεηα, ηα πεξηζζόηεξν καθηαβειηθά άηνκα ίζσο έρνπλ κεγαιύηεξε αλάγθε 

ηε δηαηήξεζε κηαο καθξνπξόζεζκεο ζρέζεο, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπληειεζηηθώλ 

ζηόρσλ ηνπο, ηελ νπνία ίζσο ζπληεξνύλ κέζσ ησλ θαιώλ ρεηξαγσγηθώλ ηνπο 

ηαθηηθώλ, έπεηηα από κηα απηζηία. Άιισζηε, κεγαιύηεξα επίπεδα ζηα καθηαβειηθά 

ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ζρεηηζηεί κε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα ρξήζεο ηαθηηθώλ 

εμαπάηεζεο, όηαλ ζέινπλ λα γνεηεύζνπλ θαη λα ειθύζνπλ έλαλ πηζαλό ζύληξνθν (Ali 

& Chamorro-Premuzic, 2010. Dussault, Hojjat, & Boone, 2013). Σέινο, ηα άηνκα κε 

κεγαιύηεξεο επηδόζεηο ζηα ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη λα απνθηνύλ 

πεξηζζόηεξνπο ζπληξόθνπο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ 

λνηάδνληαη γηα ηε ρξήζε ηαθηηθώλ «αξπαγήο» (poaching) ελόο αηόκνπ πνπ βξίζθεηαη 

ήδε ζε ζρέζε γηα λα ζπλάςνπλ κηα θαηλνύξηα ζρέζε καδί ηνπ ή δελ ηα ελδηαθέξεη λα 

εγθαηαιείςνπλ κηα ζρέζε ζηελ νπνία ήδε αλήθνπλ, αλ θάπνηνο άιινο ηνπο 

«ηξαβήμεη» από απηήλ. Χζηόζν, νη ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο είλαη εθήκεξεο θαη δελ 

δηαηεξνύληαη ζην ρξόλν (Jonason, Li, & Buss, 2010). 

Απόξξνηα όισλ ησλ αλαθεξζέλησλ επξεκάησλ απνηειεί ε δηεξώηεζε αλ ηα 

άηνκα πνπ ζπλάπηνπλ ζρέζε θαη έρνπλ ζθνηεηλέο πξνζσπηθόηεηεο είλαη ζε ζέζε λα 

«αγαπνύλ πξαγκαηηθά» θαη λα κεξηκλνύλ γηα ην ηαίξη ηνπο. Σα απνηειέζκαηα κάιινλ 

δελ ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηελ ππόζεζε, θαζώο νη ηξόπνη αγάπεο ησλ αηόκσλ κε 

ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνηνύληαη από ηνπο ζπκβαηηθνύο, νη νπνίνη 

ζρεηίδνπλ ηε ζύλαςε ζρέζεσλ θαηά θύξην ιόγν κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη 

ηελ νηθεηόηεηα. Οη Jonason θαη Kavanagh (2010) έδεημαλ όηη ηα άηνκα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη από ηηο ηξεηο ζθνηεηλέο πξνζσπηθόηεηεο ρξεζηκνπνηνύλ δύν είδε 

αγάπεο: ην είδνο ηεο αγάπεο σο παηρληδηνύ, πνπ δελ έρεη πξννπηηθή ζην ρξόλν θαη ην 

είδνο ηεο εγθεθαιηθήο αγάπεο, θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα «αγαπνύλ» ζύκθσλα κε ηε 

ινγηθή θαη όρη ην ζπλαίζζεκα. Όπσο εύινγα επηζεκαίλνπλ νη ίδηνη εξεπλεηέο, απηά ηα 

είδε αγάπεο ίζσο είλαη νη εθθξάζεηο ησλ πεξηνξηζκέλσλ ηνπο ηθαλνηήησλ 
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ελζπλαίζζεζεο. Δπηπιένλ, θπξίσο ε ςπρνπάζεηα θαη ε πνηόηεηα ησλ ξνκαληηθώλ 

ζρέζεσλ δείρλνπλ λα ζρεηίδνληαη αξλεηηθά δηαπνιηηηζκηθά, όπσο θάλεθε ζε κηα 

έξεπλα (Jonason, Li, & Czarna, 2013), κε ηξία εζληθά δείγκαηα (από Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ηγθαπνύξε θαη Πνισλία). 

Οη γνλετθέο ζρέζεηο ησλ αηόκσλ κε ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο δηαθαηέρνληαη επίζεο από πξνβιήκαηα. ηελ έξεπλα ησλ Jonason, 

Li θαη Czarna (2013), ζηελ νπνία έγηλε κλεία παξαπάλσ, ε ςπρνπάζεηα ζρεηηδόηαλ 

επίζεο αξλεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ησλ γνλετθώλ ζρέζεσλ. Παξάιιεια, ε θησρή 

κεηξηθή θξνληίδα, θαη ε απνπζία αλάπηπμεο δεζκνύ ζπλδέεηαη κε ην καθηαβειηζκό 

θαη ηηο πιεπξέο ηεο αμίσζεο εηδηθώλ δηθαησκάησλ/εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο 

εγεζίαο/απζεληίαο ηνπ λαξθηζζηζκνύ, ελώ ε ρακειήο πνηόηεηαο παηξηθή θξνληίδα κε 

ηνλ δεπηεξνγελή ηύπν ηεο ςπρνπάζεηαο θαη ηε δηάζηαζε ηεο εγεζίαο/απζεληίαο ηνπ 

λαξθηζζηζκνύ (Jonason, Lyons, & Bethell, 2014). Αθόκα, έθεβνη κε πςειόηεξε ζην 

θαηαζθεύαζκα ηνπ καθηαβειηζκνύ αληηιακβάλνληαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο σο 

πεξηζζόηεξν ρανηηθέο, ραιαξέο θαη κε ιηγόηεξε ζπλνρή θαη ελδηαθέξνλ, ελώ ζεσξνύλ 

όηη ππάξρεη θησρόηεξε επηθνηλσλία ζηελ νηθνγέλεηα θαη ιηγόηεξε ηθαλνπνίεζε κε ηελ 

νηθνγελεηαθή δσή, όπσο θαηέζηε εκθαλέο ζε νπγγξηθή κειέηε (Láng & Birkás, 

2014). 

 ηηο θηιηθέο ζρέζεηο, αθόκα, νη νπνίεο θαηαξρήλ ζα έπξεπε λα 

ραξαθηεξίδνληαη από εκπηζηνζύλε θαη εηιηθξίλεηα, ηα άηνκα κε ζθνηεηλέο 

πξνζσπηθόηεηεο δελ θέξνληαη κε ην ηππηθό γηα αλζξώπηλεο ζρέζεηο ηξόπν, αιιά 

κάιινλ κε ηνλ αλακελόκελν γηα απηά ηξόπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζόηεξν 

καθηαβειηθά άηνκα ραξαθηεξίδνληαη από ιηγόηεξν εηιηθξηλή θαη αθξηβή απην-

απνθάιπςε (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηό) ζηνπο θίινπο ηνπο, όπσο αθξηβώο 

ζπκβαίλεη θαη ζηηο αληαγσληζηηθέο θηιίεο, ρσξίο, όκσο, απηό λα ζεκαίλεη όηη 

απνθαιύπηνπλ ιηγόηεξεο πιεξνθνξίεο, απιά δηαθνξνπνηνύλ ηo είδνο ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο (Brewer, Abell, & Lyons, 2014). 

Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ πςειά επίπεδα καθηαβειηζκνύ επηιέγνπλ θίιεο πνπ 

έρνπλ έλα θνηλσληθό θύξνο θαη γπλαίθεο κε αληίζηνηρα επίπεδα λαξθηζζηζκνύ θίιεο 

πνπ είλαη ειθπζηηθέο. Χζηόζν, ηα άηνκα κε λαξθηζζηζκό αλαθέξνπλ επίζεο όηη 

δεκηνπξγνύλ θηιίεο θαη γηα πην ζπλήζεηο ιόγνπο, όπσο ηα θνηλά ελδηαθέξνληα, ε 

όκνξθε αίζζεζε θαη ε επθπΐα. Οη άλδξεο κε πςειά επίπεδα ςπρνπάζεηαο, από ηελ 

άιιε, επηιέγνπλ θίινπο πνπ κπνξνύλ λα ηνπο δηεπθνιύλνπλ ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 
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γηα εύξεζε ζπληξόθνπ θαη λα πεξηνξίζνπλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ν 

γξήγνξνο ηξόπνο δσήο ηνπο (Jonason & Schmitt, 2012). 

Ζ θνηεηλή Σξηάδα ηεο πξνζσπηθόηεηαο έρεη κειεηεζεί ζε νξηζκέλν βαζκό 

θαη γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ζεμνπαιηθώλ ζρέζεσλ. Καηαξράο, ην ραξαθηεξηζηηθό 

ηεο ςπρνπάζεηαο δείρλεη λα έρεη ηε κεγαιύηεξε ζπζρέηηζε, ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια 

δύν, κε ηε γεληθόηεξε ζεμνπαιηθή νξκή, θαη ζπλαθόινπζα κε έλα εύξνο ζεμνπαιηθώλ 

θαληαζηώζεσλ, όπσο ην εμεξεπλεηηθό είδνο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο θαληαζηώζεηο 

δηάπξαμεο πνηθίισλ ελεξγεηώλ, ην απξόζσπν είδνο, πνπ αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

απνζηαζηνπνίεζε θαη ηελ έιιεηςε πξαγκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο, θαζώο θαη ην 

ζαδνκαδνρηζηηθό είδνο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο θαληαζηώζεηο πξόθιεζεο ή απνδνρήο 

ζσκαηηθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο (Baughman, Jonason, Veselka, & 

Vernon, 2014). Δθηόο απηνύ, ε ςπρνπάζεηα έρεη βξεζεί λα ζρεηίδεηαη κε 

απνθιίλνπζεο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο θαη πξάμεηο (Williams, Cooper, Howell, Yuille, & 

Paulhus, 2009), ίζσο εμαηηίαο ηεο παξνξκεηηθόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ραξαθηεξηζηηθνύ θαη ηεο ηάζεο γηα ιήςε ξίζθσλ θαη εκπινθή ζε επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο.  

Αληηζέησο, ν λαξθηζζηζκόο ζπλδέεηαη πεξηζζόηεξν κε θαληαζηώζεηο νηθείνπ 

ηύπνπ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αίζζεζε ζπλαηζζεκαηηθήο ζύλδεζεο θαη 

νηθεηόηεηαο, ελώ ν καθηαβειηζκόο κόιηο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γεληθόηεξε ζεμνπαιηθή 

νξκή θαη ηηο αληίζηνηρεο θαληαζηώζεηο (Baughman, Jonason, Veselka, & Vernon, 

2014), ίζσο εμαηηίαο ηεο ςπρξόηεηαο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη. Δπηπιένλ, νη θνξείο θαη 

ησλ ηξηώλ ζθνηεηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ έρνπλ ζρεηηζηεί κε ηε ρξήζε ηερληθώλ 

θαινπηάζκαηνο θαη θνιαθείαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ ζε ζεμνπαιηθή πξάμε κε έλα 

άηνκν, ζε ζελάξηα κε πηζαλόηαην απνηέιεζκα ηε ζεμνπαιηθή απόξξηςε. Γηα ηα ίδηα 

ζελάξηα, ε ςπρνπάζεηα, είλαη ν κόλνο παξάγσλ πνπ έρεη ζρεηηζηεί θαη κε ηελ 

πηνζέηεζε ηερληθώλ εμαλαγθαζκνύ (Jones & Olderbak, 2014). 

Έλαο δηαθνξεηηθόο θαη αξθεηά ελδηαθέξσλ πξνβιεκαηηζκόο δηαηππώζεθε κε 

ηελ έξεπλα ησλ Rauthmann, Kappes θαη Lanzinger (2014),ζε ζρέζε κε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ξνκαληηθήο πξνζέγγηζεο γπλαηθώλ από άλδξεο κε ζθνηεηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο, ζε ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο ε θσηεηλόηεηα ηνπ 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ρώξνπ είλαη πεξηνξηζκέλε, είηε ιόγσ ώξαο ηεο εκέξαο 

(βξάδπ) είηε ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (ζπλλεθηαζκέλνο νπξαλόο). Ζ ππόζεζε πνπ 

πξνηάζεθε είλαη όηη αθελόο νη θνξείο ησλ ζθνηεηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζα 

αηζζάλνληαη πηζαλώο όηη έρνπλ κεγαιύηεξε απηνπεπνίζεζε, θαζώο νη πηζαλόηεηεο 
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εληνπηζκνύ ηνπο έπεηηα από θάπνηα πξάμε ακθηβόινπ εζηθήο είλαη κηθξόηεξεο θαη 

εμαζθαιίδεηαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ε αλσλπκία ηνπο θαη ε κπζηηθνπάζεηα. 

Aθεηέξνπ, ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο πξώηνπο, είλαη πην εύθνιν λα 

ρεηξαγσγεζνύλ επεηδή ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο βξίζθνληαη ζε κηθξόηεξε εγξήγνξζε θαη 

κπνξεί λα κε δώζνπλ ηε δένπζα πξνζνρή θαη λα ρεηξαγσγεζνύλ. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ όηη, από ηα ηξία κέιε ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο, κόλν νη άλδξεο κε κεγαιύηεξα 

επίπεδα καθηαβειηζκνύ ήηαλ πεξηζζόηεξν επηηπρείο ζηελ πξνζέγγηζε γπλαηθώλ ππό 

ζθνηεηλέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, απνζπώληαο πεξηζζόηεξεο ζεηηθέο αληηδξάζεηο. 

Ζ απνπζία, σζηόζν, αληίζηνηρεο ζρέζεο γηα ηα άιια δύν ραξαθηεξηζηηθά ρξήδεη 

πεξαηηέξσ κειέηεο θαη εξκελείαο. 

 

1.6. σέζη με οπγανυηικούρ παπάγονηερ 

Με δεδνκέλε ηελ επηθξάηεζε ηνπ κνληέινπ ησλ πέληε παξαγόλησλ ζηνπο 

πεξηζζόηεξνπο ρώξνπο δηεξεύλεζεο ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ, δελ είλαη αζύλεζεο γηα 

ηνπο εξεπλεηέο λα παξακεινύλ άιια κνληέια, πνπ ίζσο έρνπλ κεγαιύηεξν λόεκα γηα 

ηελ εμήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ζπκπεξηθνξέο 

πνπ γίλνληαη αληηθείκελν κειέηεο από ηνλ νξγαλσηηθό ηνκέα (Guenole, 2014), κε 

άιια ιόγηα ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν. Σν 

κνληέιν ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο δείρλεη λα απνηειεί πξόζθνξν 

έδαθνο γηα ηε κειέηε δηαθόξσλ θαηαζηάζεσλ θαη θπξίσο δπζιεηηνπξγηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ ζην ρώξν εξγαζίαο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα είλαη γεληθά βιαπηηθέο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο, εηδηθά αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ 

δπζπξνζαξκνζηηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 

ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ ζηηο επηρεηξήζεηο (Wille & Fruyt, 2014). Από κηα άιιε 

εληνύηνηο νπηηθή, νη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαπηύζζνληαη από ηα άηνκα κε ζθνηεηλέο 

πξνζσπηθόηεηεο είλαη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ εμειηρζεί κε ην ρξόλν επηηξέπνληάο 

ηνπο λα ιεηηνπξγνύλ κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν κέζα ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο 

νκάδεο θαη είλαη πξνζαξκνζηηθέο γηα εθείλα (Jonason, Wee, & Li, 2014).  

Αξρηθά, ε θνηεηλή Σξηάδα ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη θπξίσο ε ππνθιηληθή 

ςπρνπάζεηα (Scherer, Baysinger, Zolynsky, & LeBreton, 2013), έρεη βξεζεί όηη 

ζρεηίδεηαη κε αληηπαξαγσγηθή εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά (O'Boyle Jr., Forsyth, Banks, 

& McDaniel, 2012). Ζ αληηπαξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηηο 

πξάμεηο εθείλεο πνπ γίλνληαη κε ζθνπό έλαο νξγαληζκόο ή νη άλζξσπνη πνπ 

δνπιεύνπλ ζε απηόλ λα ππνζηνύλ βιάβε (Spector & Fox, 2005, όπσο αλαθέξνπλ νη 
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Wu & LeBreton, 2011). Οη πξάμεηο απηέο κπνξνύλ λα είλαη ζνβαξέο γηα ηελ εθάζηνηε 

επηρείξεζε ή ηνπο αλζξώπνπο πνπ εξγάδνληαη ζε απηήλ όηαλ ιακβάλνπλ ηε κνξθή 

ηεο θαηαζηξνθήο πεξηνπζίαο, ή ησλ αθαηάιιεισλ ιεθηηθώλ θαη ζσκαηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ., Μπνξνύλ, όκσο, λα είλαη θαη ιηγόηεξν ζνβαξέο, όπσο ε ρξήζε 

αιθνόι θαη λαξθσηηθώλ, ε θαηάρξεζε ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ πεγώλ ηνπ νξγαληζκνύ, 

ζπκπεξηθνξέο όπσο ε θινπή θαη ε εθκεηάιιεπζε εηδηθώλ εθπηώζεσλ, ε αζπλέπεηα 

παξνπζίαο ζηε δνπιεηά, ε θαθήο πνηόηεηαο εξγαζία, ε παξαπνίεζε πιεξνθνξηώλ θαη 

νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ (Gruys & 

Sackett, 2003, όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Wu θαη LeBreton, 2012). 

Οη Wu θαη LeBreton (2012) κάιηζηα πξνέβεζαλ ζε νξηζκέλεο ππνζέζεηο γηα 

ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ζηελ 

εξγαζία, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Σα 

άηνκα πνπ έρνπλ κεγαιύηεξε επίδνζε ζην θαηαζθεύαζκα ηνπ καθηαβειηζκνύ, 

ζύκθσλα κε ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο, είλαη πηζαλό λα εκπιαθνύλ ζε επηζεηηθέο θαη 

ζνβαξόηεξεο, αιιά θαη ιηγόηεξν ζνβαξέο θαη θξπθέο πξάμεηο (όπσο ε ζπεξκνινγία 

θαη ε δηάδνζε θεκώλ), όηαλ αδπλαηνύλ λα επηηύρνπλ ην ζηόρν ηνπο. Δπηπιένλ, ηα 

άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη πεξηζζόηεξν από ππνθιηληθή ςπρνπάζεηα πξσηνγελνύο 

ηύπνπ πξνβιέπεηαη όηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθά ηηο αληηπαξαγσγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο απνζπώληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο από ηε δνπιεηά πξνθεηκέλνπ λα 

πεηύρνπλ ηηο επηδηώμεηο ηνπο θαη ζα ελαζρνιεζνύλ κε κηα επξύηεξε πνηθηιία ηέηνησλ 

ζπκπεξηθνξώλ, θαζώο ππνηίζεηαη όηη αληηιακβάλνληαη ιηγόηεξα «αληηθίλεηξα» 

(disincentives) θαη δε ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο ή ηηκσξίεο.  

Αληίζεηα, ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό από ηελ 

ππνθιηληθή ςπρνπάζεηα δεπηεξνγελνύο ηύπνπ πηζαλόηεξν είλαη λα εκπιαθνύλ ζε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ εληνπίδνληαη πνιύ εύθνια, όπσο  ε θινπή θαη ε παξαπνίεζε 

πιεξνθνξηώλ. Όζν γηα ηα λαξθηζζηζηηθά άηνκα, αλακέλεηαη όηη, όηαλ εθιακβάλνπλ 

ερζξηθή πξόζεζε από ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ θαη σο εθ ηνύηνπ αηζζάλνληαη όηη 

απεηινύληαη, ζα πηνζεηήζνπλ πεξηζζόηεξν ζνβαξέο θαη θαηεπζπλόκελεο πξνο ηα άιια 

άηνκα αληηπαξαγσγηθέο ζπκπεξηθνξέο, ελώ όηαλ ηνπνζεηνύληαη ζε κηα 

αληαγσληζηηθή θαηάζηαζε, όπσο κηα δεκόζηα επθαηξία λα αλαδεηρηνύλ, ηόηε θαη πάιη 

ελδέρεηαη λα εκπιαθνύλ ζε παξεθθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζηνρνπνηνύλ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο (Wu & LeBreton, 2012). 

Οη παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλαλ «ηνμηθό» εξγαδόκελν, ν 

νπνίνο ελδέρεηαη λα απνηειεί κηα «απεηιή εθ ησλ έζσ» γηα ηηο επηρεηξήζεηο 



41 
 

(Maasberg, Warren, & Beebe, 2015), έρνπλ αθόκα ρσξηζηεί ζηε βηβιηνγξαθία ζε 

ζθιεξέο (π.ρ. απεηιέο) θαη ζε ήπηεο (π.ρ. θνκπιηκέληα), ηαθηηθέο επεξεαζκνύ ησλ 

άιισλ γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ επίηεπμε πξνζσπηθώλ ζηόρσλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν. 

Ζ ςπρνπάζεηα έρεη βξεζεί όηη ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ζθιεξώλ ηαθηηθώλ, ν 

λαξθηζζηζκόο κε ηελ πηνζέηεζε ήπησλ, ελώ έλα καθηαβειηθό άηνκν δείρλεη λα 

πξνζαξκόδεηαη αλαιόγσο, ρξεζηκνπνηώληαο ηόζν ζθιεξέο, όζν θαη ήπηεο ηαθηηθέο 

ρεηξαγώγεζεο ησλ άιισλ (Jonason, Slomski, & Partyka, 2012). Πάλησο, έλα αξθεηά 

ελδηαθέξνλ εύξεκα ήηαλ απηό ησλ Linton θαη Power (2013), νη νπνίνη έδεημαλ όηη έλα 

άηνκν πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο εθθνβηζηήο ζε έλα εξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη 

λα θέξεη ηα γλσξίζκαηα ησλ κειώλ ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο, 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ίζσο λα είλαη ηαπηόρξνλα θαη ην ζύκα ζπκπεξηθνξώλ 

εθθνβηζκνύ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ εξγαζηαθή απόδνζε θαη ηε ζρέζε ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο 

κε απηήλ, ηα απνηειέζκαηα είλαη κηθηά. Έρεη βξεζεί όηη κεηώζεηο ζηελ εξγαζηαθή 

απόδνζε ζρεηίδνληαη ζπζηεκαηηθά κε απμήζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο 

ηνπ καθηαβειηζκνύ θαη ηεο ςπρνπάζεηαο (O‟ Boyle. θαη ζπλ., 2012). Οη Zettler θαη 

Solga (2013) πξόηεηλαλ γηα ην καθηαβειηζκό έλα κνληέιν αληεζηξακκέλνπ 

γξάκκαηνο U, κε ηελ έλλνηα όηη ε εξγαζηαθή απόδνζε είλαη κεγαιύηεξε γηα ηα άηνκα 

εθείλα πνπ βξίζθνληαη κέηξηα ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο ζην θαηαζθεύαζκα ηνπ 

καθηαβειηζκνύ, ελώ είλαη κηθξόηεξε γηα ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη είηε ρακειά είηε 

πςειά ζην ίδην ελλνηνινγηθό θαηαζθεύαζκα. Ζ πξόηαζή ηνπο απηή επαιεζεύηεθε γηα 

ηξία είδε απόδνζεο ζηελ εξγαζία, ζπιινγηθά νλνκαδόκελα σο «ζπκπεξηθνξά 

νξγαλσηηθήο ηζαγέλεηαο» πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απόδνζε ζε ζπγθεθξηκέλν 

έξγν, αιιά γίλνληαη θαηά βνύιεζε, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ ελίζρπζε θαη ηε δηαηήξεζε 

ηνπ πιαηζίνπ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ απόδνζε ζε ζπγθεθξηκέλν έξγν: ηηο ζπκπεξηθνξέο 

απηνπεηζαξρίαο (π.ρ. ζπλέπεηα ζηελ εξγαζία θαη ηήξεζε ησλ θαλόλσλ), ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ θαηεύζπλζε πξνο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (π.ρ. πξνζθνξά 

βνήζεηαο ζε ζπλαδέιθνπο πνπ ηε ρξεηάδνληαη) θαη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνώζεζε 

ζεηηθώλ αιιαγώλ ζην ρώξν εξγαζίαο (π.ρ. εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ). 

Αλαθνξηθά κε ην καθηαβειηζκό ζε νξγαλσηηθά πεξηβάιινληα, έρεη πξνηαζεί, 

επίζεο, έλα πνιπδηάζηαην κνληέιν, ην νπνίν ζπλαπνηειείηαη από ηξεηο παξάγνληεο: 

ηε δηαηήξεζε ηζρύνο, ηηο ζθιεξέο ηαθηηθέο δηαρείξηζεο θαη ηηο ρεηξαγσγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο (Kessler, Bandelli, Spector, Borman, Nelson, & Penney, 2010). 

Παξάιιεια, γηα ην λαξθηζζηζκό ζπγθεθξηκέλα έρεη βξεζεί όηη ηα άηνκα πνπ 
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πξνσζνύζαλ πεξηζζόηεξν ηνλ εαπηό ηνπο ζε πξνζνκνησκέλεο ζπλεληεύμεηο γηα 

δνπιεηά, ιάκβαλαλ πεξηζζόηεξν ζεηηθέο εθηηκήζεηο από αλεμάξηεηνπο θξηηέο 

(Paulhus, Westlake, Calvez, & Harms, 2013). 

Σα επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα ησλ αηόκσλ πνπ θέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο έρνπλ, αθόκα, ηεζεί ζην ζηόραζηξν ησλ 

εξεπλεηώλ. Ο καθηαβειηζκόο θαίλεηαη πσο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ 

γηα επαγγέικαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή θξνληίδαο ζηνπο άιινπο, όπσο νη 

θνηλσληθέο εξγαζίεο, θαζώο θαη κε πξαθηηθά επαγγέικαηα. Ζ ςπρνπάζεηα δείρλεη λα 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ γηα ξεαιηζηηθά θαη πξαθηηθά επαγγέικαηα. Ο 

λαξθηζζηζκόο, αληίζεηα, όπσο πξνθύπηεη, ζρεηίδεηαη γεληθά ζεηηθά κε θαιιηηερληθά, 

επηρεηξεκαηηθά θαη θνηλσληθά επαγγέικαηα, θαζώο θαη κε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα 

ζπκβαηηθέο δνπιεηέο. Χο εθ ηνύηνπ είλαη πνιύ πηζαλό νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ 

πςειόηεξεο επηδόζεηο ζηηο ηξεηο ζθνηεηλέο πξνζσπηθόηεηεο λα επηιέγνπλ 

ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα, δνκώληαο αληίζηνηρα θαη ην θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ 

κέζα από ηηο ηδαληθέο πξνηηκήζεηο θαξηέξαο πνπ έρνπλ (Jonason θαη ζπλ., 2014). 

Δμάιινπ, δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκό από 

ππνθιηληθή ςπρνπάζεηα, βξίζθνληαη κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζε νξγαληζκνύο 

νηθνλνκηθώλ θαη δεκνζίσλ ππεξεζηώλ (Boddy, 2010), όπνπ ελδερνκέλσο νη επθαηξίεο 

γηα ππεμαίξεζε ρξεκάησλ θαη εθκεηάιιεπζε δηθαησκάησλ θαη εμνπζίαο είλαη 

κεγαιύηεξεο. 

Σαπηόρξνλα, ε θνηεηλή Σξηάδα έρεη ζρεηηζηεί κε κεγαιύηεξε πξόζεζε 

εηζόδνπ ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, πηζαλώο σο έλα κέζν πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο άιινπο, λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο γηα ηελ 

απόθηεζε εκπεηξηώλ θαη λέσλ αηζζήζεσλ θαη λα γίλνπλ απνδέθηεο ηεο πξνζνρήο θαη 

ηνπ ζαπκαζκνύ ησλ άιισλ. Ζ παξνπζία ησλ ζθνηεηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ηόζν ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν ηα άηνκα απηά μεθηλνύλ λέα ηνικήκαηα, όζν 

θαη ηνλ αξηζκό ησλ ηειεπηαίσλ (Hmieleski & Lerner, 2013). Από ηα ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά, ίζσο πεξηζζόηεξν ε ςπρνπάζεηα θαη ν λαξθηζζηζκόο ζρεηίδνληαη 

ζεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθή πξόζεζε (Kramer, Cesinger, Schwarzinger, & Gelléri, 

2011). 

ηνλ νξγαλσηηθό ηνκέα, νη εγέηεο ησλ επηρεηξήζεσλ δηαδξακαηίδνπλ έλαλ 

νπζηαζηηθό ξόιν θαη θαηά ζπλέπεηα ε πξνζσπηθόηεηά ηνπο έρεη κειεηεζεί εθηελώο. 

Οη Hogan θαη Hogan (2001) αλέπηπμαλ κηα θιίκαθα απνθιεηζηηθά γηα ηε κέηξεζε 

ησλ δηαθόξσλ πξνζσπηθνηήησλ δηεπζπληώλ πνπ δύλαληαη λα νδεγήζνπλ κηα 
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επηρείξεζε ζε «εθηξνρηαζκό». Από ηα έληεθα ζε ζύλνιν ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ 

γίλεη αληηθείκελα έκπλεπζεο από ην DSM-5 (APA, 2013), δύν είλαη εθείλα πνπ 

νκνηάδνπλ πεξηζζόηεξν ελλνηνινγηθά κε κέιε ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο ηεο 

Πξνζσπηθόηεηαο: ε δηάζηαζε ηνπ Θξαζέσο ή Υπεξόπηε (Bold/Arrogant), πνπ ζα 

κπνξνύζε λα ηαπηηζηεί κε ηνλ ππνθιηληθό λαξθηζζηζκό θαη ε δηάζηαζε ηνπ Άηαθηνπ 

(Mischievous), πνπ ζα ηαίξηαδε θαιύηεξα κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ππνθιηληθήο 

ςπρνπάζεηαο. ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππεξνπηηθνύ εγέηε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ελέξγεηά ηνπο θαη ε πξνζπκία αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ θαη 

λέσλ μεθηλεκάησλ, ελώ κεξηθά από ηα άζρεκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη όηη είλαη 

ππεξθίαινη, απηαξρηθνί θαη δελ παξαδέρνληαη ηα ιάζε ηνπο (Hogan & Hogan, 2001). 

Πάλησο, ν λαξθηζζηζκόο ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο έρεη ζπζρεηηζηεί ζεηηθά θαη κε ηελ 

απηνθπξηαξρία (self-leadership), πνπ ζα ήηαλ δπλαηό λα νδεγήζεη ζε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη ζηελ επηηπρή δηαρείξηζε κηαο επηρείξεζεο (Furtner, Rauthmann, & 

Sachse, 2011). Χζηόζν, ελδερνκέλσο, ε ππεξβνιηθά δηνγθσκέλε απηνεηθόλα ηνπο θαη 

ε ζπλεπαθόινπζε ππνβάζκηζε ησλ άιισλ, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο ηνπο λα επηβάινπλ 

ηε δύλακή ηνπο (Ouimet, 2010), εκπνδίδεη ηελ έθβαζε απηή, όπσο γίλεηαη εκθαλέο 

από ην εύξεκα όηη ε ζξαζεία δηάζηαζε απνηειεί αξλεηηθό πξνβιεπηηθό παξάγνληα 

ηεο κεηακνξθσηηθήο εγεζίαο πνπ θηλεηνπνηεί ηνπο εξγαδνκέλνπο λα απνδώζνπλ 

πεξηζζόηεξν από απηό πνπ αλακέλεηαη από εθείλνπο (Khoo & Burch, 2008).   

Από ηελ άιιε, έλαο άηαθηνο εγέηεο κπνξεί λα είλαη απνπιαλεηηθόο, 

δηαζθεδαζηηθόο, λα ξηςνθηλδπλεύεη ζε θαηαζηάζεηο πνπ άιινη ζα απέθεπγαλ, αιιά 

κπνξεί λα είλαη θαη παξνξκεηηθόο, αδπζώπεηνο θαη λα απνηπγράλεη λα καζαίλεη από 

ιάζε θαη πξνεγνύκελε εκπεηξία (Hogan & Hogan, 2001). Ζ δηάζηαζε ηνπ 

ππεξόπηε/ζξαζύ έρεη επίζεο ζπζρεηηζηεί ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο εγεηηθήο 

πξνζσπηθόηεηαο ζην ρξόλν ζε δνθίκνπο ζηξαηησηηθήο ζρνιήο (Harms, Spain, & 

Hannah, 2011). ε ζρέζε κε ηνλ πηζαλό εθηξνρηαζκό παλεπηζηεκίσλ από ηνπο εγέηεο 

ηνπο, εάλ εθείλνη βξίζθνληαη πςειά ζην ραξαθηεξηζηηθό ηεο ππνθιηληθήο 

ςπρνπάζεηαο, ν Perry (2015) ππνζηεξίδεη όηη, αλ θαη απηνί κπνξεί λα ππνβηβάζνπλ 

γεληθόηεξα ηηο ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ όισλ ησλ κειώλ ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο κνλάδαο, εληνύηνηο δελ είλαη ζε ζέζε λα ην νδεγήζνπλ ζηελ 

θαηαζηξνθή.  

ε κηα άιιε έξεπλα (Mathieu, Neumann, Hare, & Babiak, 2014), εξγαδόκελνη 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηνπο 

επόπηεο ηνπο αλαθνξηθά κε ραξαθηεξηζηηθά ππνθιηληθήο ςπρνπάζεηαο, κε ζθνπό λα 
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βξεζεί ε πηζαλή ζρέζε απηώλ κε ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε 

ζύγθξνπζε κεηαμύ νηθνγέλεηαο θαη εξγαζίαο, θαζώο θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζή 

ηνπο. Σν ραξαθηεξηζηηθό ηεο ςπρνπάζεηαο ησλ επνπηώλ βξέζεθε λα παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία, θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ελώ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο παξνπζίαδε κηθξνύ 

βαζκνύ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζύγθξνπζε κεηαμύ νηθνγέλεηαο θαη εξγαζίαο. Καηά 

ζπλέπεηα, ε παξνπζία ςπρνπαζεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε πξντζηακέλνπο, 

πξνδηαζέηεη κάιινλ αξλεηηθά ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Χζηόζν, είλαη ζεκαληηθό λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα θίλεηξα, νη ηθαλόηεηεο 

θαη νη αληηιήςεηο ησλ αηόκσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη θαιύηεξα θαηαλνεηέο νη 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνλ νξγαλσηηθό ρώξν 

(Harms, Spain, & Wood, 2014). Γηα ηηο αληηιήςεηο ζπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη όηη απηέο 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα κέιε ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Σα 

άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό από ην καθηαβειηζκό θαη ηελ 

ςπρνπάζεηα, αληηιακβάλνληαη ηα εξγαζηαθά ηνπο πεξηβάιινληα σο αληαγσληζηηθά, 

ελώ ηα πεξηζζόηεξν λαξθηζζηζηηθά άηνκα ηα αληηιακβάλνληαη σο έρνληα θύξνο 

θαζώο θαη κε πεξηζζόηεξε απηνλνκία θαη ιηγόηεξνπο πεξηνξηζκνύο (Jonason, Wee, & 

Li, 2015) θη έηζη είλαη πην ηθαλνπνηεκέλα από ηελ εξγαζία ηνπο (Mathieu, 2013). 

Παξάιιεια, θαη ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά δείρλνπλ λα ζρεηίδνληαη κε έλαλ επθαηξηαθό 

ηξόπν ιήςεο απνθάζεσλ (opportunistic decision-making), ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν, 

όηαλ ηα άηνκα θαινύληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ην ρώξν ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη, 

δξάηηνληαη ηεο εθάζηνηε επθαηξίαο πνπ ηνπο δίλεηαη, κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηώληαο 

επηηεδεπκέλε εμαπάηεζε γηα ην πξνζσπηθό ηνπο όθεινο  (D‟ Souza & De Lima, 

2015). 

Από όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ θαζίζηαηαη εκθαλέο όηη ε θνηεηλή Σξηάδα ηεο 

Πξνζσπηθόηεηαο δηθαίσο έρεη πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ γηα ηηο 

ζρέζεηο ηεο κε πιεζώξα παξαγόλησλ από ηνλ νξγαλσηηθό ηνκέα., δηόηη απνηειεί έλα 

κνληέιν κέζσ ηνπ νπνίνπ πνιιά ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ πξαθηηθή ζεκαζία γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα εμαρζνύλ. Γηα παξάδεηγκα, ε κειέηε ηνπο κπνξεί λα 

ρξεζηκεύζεη σο έλα κέζν αλίρλεπζεο θαη πεξηνξηζκνύ παξεθθιηλνπζώλ 

ζπκπεξηθνξώλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν (D‟ Souza & De Lima, 2014), ελώ ίζσο κπνξεί 

λα ππνδείμεη ηξόπνπο πξσηαξρηθήο εζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηόκσλ, ε νπνία δελ ζα 

εζηηάδεη ζηελ απνιαβή νηθνλνκηθνύ θέξδνπο (Marshall, Baden, & Guidi, 2013). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά είλαη δπλαηό λα έρνπλ θαη 
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κεηξηνπαζή ή/θαη ζεηηθή πιεπξά θαη δελ είλαη πάληα αξλεηηθά, επνκέλσο εύινγν ζα 

ήηαλ λα γηλόηαλ πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη ηελ 

θαηά ην δπλαηόλ εμάιεηςε ησλ αληίζηνηρσλ αξλεηηθώλ ζηελ εξγαζία. 

 

1.7. σέζη με επιθεηικόηηηα 

Με δεδνκέλν όηη ε θνηεηλή Σξηάδα ηεο πξνζσπηθόηεηαο έρεη απνδεηρηεί όηη 

είλαη θνηλσληθά δπζάξεζηε ζε πνιινύο ηνκείο, είλαη αλαγθαίν λα απνζαθεληζηεί ην 

ζεκείν κέρξη ην νπνίν κπνξνύλ λα θηάζνπλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ πςειόηεξεο 

επηδόζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηά γηα λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο αληηδξάζεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα ζηνπο άιινπο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηόρνο είλαη δπλαηό λα επηηεπρζεί εάλ 

θαλείο εμεηάζεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζθνηεηλέο πξνζσπηθόηεηεο θαη ηηο ηάζεηο 

επηζεηηθόηεηάο ηνπο. 

ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο ησλ ηξηώλ 

ζθνηεηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο κε ηε βία, ηελ ύζηαηε κνξθή 

επηζεηηθόηεηαο πνπ έρεη σο ζθνπό ηελ πξόθιεζε βιάβεο ζε άιινλ, βξέζεθε όηη ε 

ςπρνπάζεηα θαηά θύξην ιόγν θαη ν καθηαβειηζκόο ζρεηίδνληαη ζεηηθά θαη ζεκαληηθά 

κε απηήλ (Pailing, Boon, & Egan, 2014). Δμάιινπ, έρεη εληνπηζηεί όηη ν 

καθηαβειηζκόο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ερζξόηεηα θαη ε ςπρνπάζεηα κε ηε ζσκαηηθή 

επηζεηηθόηεηα (Jones & Neria, 2015). Όηαλ, σζηόζν, απεηιείηαη ε ζεσξεηηθή 

αλσηεξόηεηα θαη ε ηαπηόηεηα ηνπ εγώ ηνπο (ego-threat), ηόηε θπξίσο ηα άηνκα κε 

κεγαιύηεξα επίπεδα λαξθηζζηζκνύ είλαη πην πηζαλό λα πξνβνύλ ζε επηζεηηθή πξάμε 

απέλαληη ζε απηόλ πνπ ηα πξνθάιεζε (Jones & Paulhus, 2010), ή αθόκα θαη λα 

δεκησζνύλ ηα ίδηα κε κηθξό βαζκό επηζεηηθόηεηαο γηα λα είλαη πην ζίγνπξα όηη 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αθεξαηόηεηα ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο (Lämmle, Oedl, & Ziegler, 

2014). Μάιηζηα ε αληηδξαζηηθή επηζεηηθόηεηά ηνπο ζπκβαίλεη ζε κεγαιύηεξν βαζκό 

όηαλ ηα άηνκα απηά πξνθαινύληαη δεκνζίσο (Ferriday, Vartanian, & Mandel, 2011). 

πλεπώο, ε επηζεηηθόηεηά ησλ λαξθηζζηζηηθώλ αηόκσλ εθθξάδεηαη από ηνλ 

εγσηζκό ηνπο πνπ απεηιείηαη κάιινλ, θαη όρη από κεησκέλε απηνπεπνίζεζε 

(Baumeister, Bushman, & Campbell, 2000). Όηαλ, από ηελ άιιε, ππάξρεη ζσκαηηθή 

πξόθιεζε από έλαλ θαηλνκεληθό αληίπαιν, ηόηε ηα πεξηζζόηεξν ςπρνπαζή άηνκα 

αληηδξνύλ κε επηζεηηθόηεηα εθδηθεηηθόηεηαο (Jones & Paulhus, 2010). ε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο πξόθιεζεο από έλαλ δήζελ αληίπαιν, ε επηζεηηθόηεηα κεηξάηαη κε ην 

κνληέιν ηνπ ζνξύβνπ ζην παξαζθήλην (white noise), επνκέλσο ίζσο δελ είλαη βέβαην 
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όηη ε επηζεηηθόηεηα ζε θάζε κνξθή ηεο είλαη δπλαηό λα εκθαληζηεί από ηα 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα ππό πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο απεηιήο. 

ηηο λεαξέο ειηθίεο (11 έσο 17 έηε) θάζε ζθνηεηλή πξνζσπηθόηεηα δείρλεη 

επίζεο λα παξνπζηάδεη έλαλ δηαθξηηό ζπλδπαζκό ζπζρεηίζεσλ κε κεηαβιεηέο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επηζεηηθόηεηα θαη ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. 

Δηδηθόηεξα, ηα καθηαβειηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα λεαξά άηνκα θαίλεηαη όηη 

ζρεηίδνληαη κε κνλαδηθό ηξόπν, όπσο γίλεηαη εκθαλέο από ηε ρξήζε αλαιύζεσλ 

παιηλδξόκεζεο, κε ηε δπζιεηηνπξγία ζηε ξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ (emotional 

dysregulation), αιιά όρη κε εμσηεξηθεπόκελα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Lau & 

Marsee, 2013), ηα νπνία, όηαλ βξίζθεηαη ζε έξεπλεο όηη ζρεηίδνληαη θαη κε ην 

καθηαβειηζκό (Muris, Meesters, & Timmermans, 2013), νθείινληαη ελδερνκέλσο 

ζηνλ θνηλό ππξήλα κε ηνπο άιινπο δύν παξάγνληεο.  

Σα αλάιγεηα θαη απαζή ραξαθηεξηζηηθά (callous-unemotional) πνπ 

πξνζηδηάδνπλ, ίζσο, πεξηζζόηεξν ζηελ ςπρνπάζεηα επηδεηθλύνπλ ζηνπο λένπο 

κνλαδηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηελ απξνθάιππηε επηζεηηθόηεηα, ηελ παξαβαηηθόηεηα θαη 

ηε δπζιεηηνπξγία ζηε ξύζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (behavioral dysregulation), όρη, 

όκσο, θαη κε ηελ αληίζηνηρε δπζιεηηνπξγία ζηε ξύζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ή ηε 

ζρεζηαθή επηζεηηθόηεηα (όπσο είλαη ε ζπεξκνινγία κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

θνηλσληθόηεηαο). Σέινο, ηα λαξθηζζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεαξώλ αηόκσλ 

ζρεηίδνληαη κε ηζρπξό θαη κνλαδηθό ηξόπν κε ηελ απξνθάιππηε θαη ζρεζηαθή 

επηζεηηθόηεηα, θαζώο θαη ηε δπζιεηηνπξγία ζηε ξύζκηζε ηόζν ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

όζν θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο (Lau & Marsee, 2013). Από ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαζίζηαηαη εκθαλέο όηη ζηα πεξηζζόηεξν λεαξά άηνκα, ζε αληίζεζε κε 

ηνπο ελήιηθεο, ν λαξθηζζηζκόο (θαη όρη ε ςπρνπάζεηα ή ν καθηαβειηζκόο) είλαη πην 

«επηθίλδπλν» ραξαθηεξηζηηθό γηα ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν. 

Οη ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνύ έρνπλ δηεξεπλεζεί εθηόο από ηα λεαξά άηνκα, 

θαη γηα ηνπο ελήιηθεο. Γηα ηνπο ελήιηθεο έρεη βξεζεί όηη ε ςπρνπάζεηα ζρεηίδεηαη ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό κε ηηο ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνύ, έπεηηα ν καθηαβειηζκόο θαη 

ηέινο ν λαξθηζζηζκόο (Baughman, Dearing, Giammarco, & Vernon, 2012). ε κειέηε 

γύξσ από ηνλ ειεθηξνληθό εθθνβηζκό, δειαδή ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ 

θπβεξλνρώξνπ γηα ηελ πξόθιεζε δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε άιιν ή άιια 

άηνκα, κε δείγκα θνηηεηέο, ε ςπρνπάζεηα ζπζρεηηδόηαλ κε κεγαιύηεξε απην-αλαθνξά 

δηάπξαμεο ειεθηξνληθνύ εθθνβηζκνύ, θαζώο θαη κε έλα κεγαιύηεξν εύξνο ηέηνηνπ 

είδνπο ζπκπεξηθνξώλ. ε ζπλδπαζκό κε ην εύξεκα όηη παξαπάλσ από ην κηζό ησλ 
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θνηηεηώλ πνπ αλέθεξαλ όηη έρνπλ εθθνβίζεη ζηνλ θπβεξλνρώξν, αλέθεξαλ επίζεο όηη 

έρνπλ ππάξμεη θαη ζύκαηα, ίζσο ηα πεξηζζόηεξν ςπρνπαζή άηνκα αληηδξνύλ κε 

επηζεηηθόηεηα πξνο ηελ επηζεηηθόηεηα πνπ δέρνληαη, σο έλαλ ηξόπν εθδίθεζεο, κε 

δεδνκέλν όηη ραξαθηεξίδνληαη από παξνξκεηηθόηεηα (Gibb & Devereux, 2014). 

Παξόια απηά, ε επηζεηηθόηεηα δελ θαηεπζύλεηαη κνλάρα απέλαληη ζε 

αλζξώπνπο. H επηζεηηθόηεηα πνπ κπνξεί λα επηδείμεη ε θνηεηλή Σξηάδα ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο απέλαληη ζηα δώα έρεη, επηπιένλ, κειεηεζεί. Σα επξήκαηα 

ππνδειώλνπλ όηη ηα άηνκα κε κεγαιύηεξα επίπεδα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θνηεηλήο Σξηάδαο έρνπλ ιηγόηεξν ζεηηθέο ζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηα δώα θαη επηπιένλ 

αλαθέξνπλ πεξηζζόηεξεο ζπκπεξηθνξέο βαλαπζόηεηαο απέλαληί ηνπο (Kavanagh, 

Signal, & Taylor, 2013). 

 

1.8. ύνοτη - κοπόρ ηηρ επγαζίαρ 

Ζ θνηεηλή Σξηάδα ηεο πξνζσπηθόηεηαο, όπσο έγηλε θαλεξό, έρεη πξνθαιέζεη 

θαη πηζαλόηαηα ζα ζπλερίδεη λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ εξεπλεηώλ από πνηθίινπο 

ηνκείο. Ζ ηδηαηηεξόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κέιε ηεο, ηα νπνία δελ είλαη 

παζνινγηθά, σζηόζν πνιιέο θνξέο πξνθαινύλ δπζαξέζθεηα ζηνπο άιινπο, εθόζνλ 

κνηξάδνληαη έλαλ θνηλό αξλεηηθό ππξήλα, ηελ θαζηζηά έλα πεδίν κειέηεο πνπ 

πξνθαιεί γνεηεία. Ο καθηαβειηζκόο, ε ππνθιηληθή ςπρνπάζεηα θαη ν ππνθιηληθόο 

λαξθηζζηζκόο, όκσο, είλαη ζε νξηζκέλν βαζκό αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο 

θαηαζθεπάζκαηα, θαζώο νη έξεπλεο δείρλνπλ όηη ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν 

θαη πξνβιέπνπλ δηαθξηηά απνηειέζκαηα, αλάινγα κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ ηίζεληαη ππό 

κειέηε. Παξάιιεια, απνηεινύλ έλα ελαιιαθηηθό κνληέιν απέλαληη ζηα θιαζηθά θαη 

πην επξέσο δηαδεδνκέλα κνληέια πξνζσπηθόηεηαο (Furnham θαη ζπλ., 2013). 

ε πνιύ αδξέο γξακκέο, ηα άηνκα κε ηα ηξία ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά δελ 

είλαη αλώηεξα ησλ άιισλ αλζξώπσλ ζηνλ γλσζηηθό ηνκέα (O‟ Boyle θαη ζπλ., 2013), 

εκθαλίδνπλ κηα απαμίσζε ησλ ζπκβαηηθώλ εζηθώλ αμηώλ (Djeriouat & Trémolière, 

2014) θαη παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα (Jonason & Krause, 

2013), ίζσο ιόγσ αλεπαξθνύο γνλετθήο θξνληίδαο (Jonason, Lyons, & Bethell, 2014). 

Ο ζπλδπαζκόο όισλ απηώλ ησλ αηνκηθώλ παξαγόλησλ είλαη, ίζσο, κεξηθώο κόλν, 

πξνζαξκνζηηθόο, επεηδή νδεγεί ζε επηηπρή ζύλαςε από ηα άηνκα απηά πνιιαπιώλ 

ξνκαληηθώλ ζρέζεσλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, αιιά ζηε καθξνπξόζεζκε 

δηάιπζή ηνπο (Jonason θαη ζπλ., 2010), θαη ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπο ζηελ 
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εξγαζία, ίζσο θαη κέζα από ηε ρξήζε αζέκηησλ κέζσλ θαη εηο βάξνο ησλ ππνινίπσλ 

εξγαδνκέλσλ, ζπλαδέιθσλ ή πθηζηακέλσλ ηνπο (Hogan & Hogan, 2001).  

Παξάιιεια, ππό ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα κπνξνύλ 

λα εθθξάζνπλ θαη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζε άιινπο αλζξώπνπο ή θαη ζε 

δώα (Jones & Neria, 2015. Kavanagh θαη ζπλ., 2013). Σέηνηνπ είδνπο επξήκαηα, 

επηζεκαίλνπλ ηε ρξεζηκόηεηα πνπ έρνπλ ηα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία πνπ 

δεκηνπξγνύληαη κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηξηώλ ζθνηεηλώλ πξνζσπηθνηήησλ, κε 

δεδνκέλν όηη  ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ηεο αέλαεο έξεπλαο γύξσ από ηηο αηνκηθέο 

δηαθνξέο. 

θνπόο, ινηπόλ, ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, είλαη ε πξνζαξκνγή ελόο ηέηνηνπ 

εξγαιείνπ, ηεο πλνπηηθήο Κιίκαθαο Μέηξεζεο ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο ηεο 

Πξνζσπηθόηεηαο (Short Dark Triad) πνπ αλέπηπμαλ νη Jones θαη Paulhus (2014) ζηα 

δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Σειηθόο ζηόρνο είλαη ε πξνώζεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλώζεο γεληθόηεξα ζε δεηήκαηα ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο, θαζώο θαη ε θαηά ην δπλαηόλ θαηαλόεζε ησλ γλσξηζκάησλ θαη 

ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο αλαθνξηθά κε ην καθηαβειηζκό, ηελ 

ςπρνπάζεηα θαη ηνλ λαξθηζζηζκό. Δηδηθόηεξα, ζα δηεξεπλεζεί ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ην 

κνληέιν ηξηώλ παξαγόλησλ πνπ πξνηείλεηαη κέζσ ηεο αξρηθήο εθδνρήο ζηελ αγγιηθή 

γιώζζα επηβεβαηώλεηαη θαη από ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό, κε ηαπηόρξνλε αμηνιόγεζε 

ησλ ςπρνκεηξηθώλ ηδηνηήησλ ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηεο θιίκαθαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΜΔΘΟΓΟ 

2.1. ςμμεηέσονηερ 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 282 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία (80%) ήηαλ γπλαίθεο (224 γπλαίθεο, 56 άλδξεο θαη 2 άηνκα πνπ δε 

δήισζαλ ην θύιν ηνπο). Από απηά, ηα 277 άηνκα δήισζαλ όηη είλαη Διιεληθήο 

εζληθόηεηαο, ηξία όηη είλαη άιιεο εζληθόηεηαο, ελώ δύν δελ δήισζαλ θαζόινπ. Ο 

κέζνο όξνο ειηθίαο ηνπο ήηαλ ηα 31 έηε (T.A=12.81) κε εύξνο 18-70. 

 

2.2. Δπγαλεία 

Σα εξγαιεία πνπ θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ηα εμήο: 

Κλίμακα Μέηπηζηρ Σκοηεινήρ Τπιάδαρ ηηρ Πποζωπικόηηηαρ. Πξόθεηηαη 

γηα ηελ ειιεληθή εθδνρή ηεο θιίκαθαο Short Dark Triad [SD3] πνπ αλέπηπμαλ νη 

Jones θαη Paulhus (2014), ε πξνζαξκνγή ηεο νπνίαο απνηειεί ζηόρν ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην εξγαιείν απαξηίδεηαη από 27 ζηνηρεία-

δειώζεηο, θαζέλα από ηα νπνία βαζκνινγείηαη ζύκθσλα κε κία πεληαβάζκηα 

απαληεηηθή θιίκαθα ηύπνπ Likert (όπνπ, 1 = Δηαθσλώ Απόιπηα, 2 = Δηαθσλώ, 3 = 

Ούηε ζπκθσλώ-Ούηε δηαθσλώ, 4 = Σπκθσλώ, 5 = Σπκθσλώ Απόιπηα). Σα ζηνηρεία 

απηά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο 

καθηαβειηζκόο, λαξθηζζηζκόο θαη ςπρνπάζεηα. Ζ θιίκαθα εκθαλίδεη αμηνπηζηία 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη εγθπξόηεηα πεξηερνκέλνπ, ζε ζρέζε κε ην θξηηήξην θαη 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (Jones & Paulhus, 2014). 

Σςνοπηικό Επγαλείο Μέηπηζηρ Σκοηεινήρ Τπιάδαρ ηηρ Πποζωπικόηηηαρ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν απνηειεί ηελ ειιεληθή εθδνρή ηεο θιίκαθαο Dirty Dozen 

ησλ Jonason θαη Webster (2010) θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

ζπγρξνληθήο εγθπξόηεηαο ηεο Κιίκαθαο Μέηξεζεο Σθνηεηλήο Τξηάδαο ηεο 

Πξνζσπηθόηεηαο, θαζώο κε απηό επίζεο αμηνινγνύληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

καθηαβειηζκνύ, ηνπ λαξθηζζηζκνύ θαη ηεο ςπρνπάζεηαο. Όπσο έρεη ήδε εθηεζεί, 

πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 12 ζηνηρεία-δειώζεηο, κε ηέζζεξα ζηνηρεία γηα θάζε κέινο 

ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο, πνπ πξέπεη λα βαζκνινγεζνύλ ζύκθσλα κε κηα απαληεηηθή 

θιίκαθα πέληε ζεκείσλ ηύπνπ Likert (όπνπ, 1 = Δηαθσλώ Απόιπηα, 2 = Δηαθσλώ, 3 = 

Ούηε ζπκθσλώ-Ούηε δηαθσλώ, 4 = Σπκθσλώ, 5 = Σπκθσλώ Απόιπηα). Αλ θαη κηθξό 

ζε κέγεζνο, ην Dirty Dozen εκθαλίδεη αμηνπηζηία επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ θαη 



50 
 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε alpha ηνπ Cronbach, θαζώο θαη 

ζπγρξνληθή, ζπγθιίλνπζα θαη απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα (Jonason & Webster, 2010). 

Κλίμακα Ενζςναίζθηζηρ. Πξόθεηηαη γηα ηελ ειιεληθή εθδνρή ηνπ εξγαιείνπ 

πνπ αλέπηπμαλ νη Mehrabian θαη Epstein (1972) γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ελζπλαίζζεζεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

ζπγθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο ηεο Κιίκαθαο Μέηξεζεο Σθνηεηλήο Τξηάδαο ηεο 

Πξνζσπηθόηεηαο. Πξνβιέπεηαη όηη ζα αλαδπζνύλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο 

ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ζηελ Κιίκαθα Ελζπλαίζζεζεο κε ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ 

καθηαβειηζκνύ, ηνπ λαξθηζζηζκνύ, ηεο ςπρνπάζεηαο θαη ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ζην 

SD3. Ζ Κιίκαθα Ελζπλαίζζεζεο απνηειείηαη από 33 ζηνηρεία-δειώζεηο, ηα νπνία 

αμηνινγνύληαη ζύκθσλα κε κηα απαληεηηθή θιίκαθα ελλέα ζεκείσλ, όπνπ ην 

ρακειόηεξν ζεκείν ππνδειώλεη απόιπηε δηαθσλία κε ηελ εθάζηνηε δήισζε θαη ην 

πςειόηεξν ζεκείν απόιπηε ζπκθσλία κε ηε δήισζε. Δθηόο από ηε ζπλνιηθή 

επίδνζε ζηελ θιίκαθα, είλαη δπλαηόλ λα ιεθζνύλ επηδόζεηο ζε επηά επηκέξνπο 

ππνθιίκαθεο, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηελ Επαηζζεζία ζηε Σπλαηζζεκαηηθή Μεηάδνζε 

(Susceptibility to Emotional Contagion), ηελ Εθηίκεζε ησλ Σπλαηζζεκάησλ Άγλσζησλ 

θαη Απνκαθξπζκέλσλ Άιισλ (Appreciation of the Feelings of Unfamiliar and Distant 

Others), ηελ Αθξαία Σπλαηζζεκαηηθή Αληαπόθξηζε (Extreme Emotional 

Responsiveness), ηελ Τάζε Κηλεηνπνίεζεο από ηηο Θεηηθέο Σπλαηζζεκαηηθέο Εκπεηξίεο 

ησλ Άιισλ (Tendency to be Moved by Others‟ Positive Emotional Experiences), ηελ 

Τάζε Κηλεηνπνίεζεο από ηηο Αξλεηηθέο Σπλαηζζεκαηηθέο Εκπεηξίεο ησλ Άιισλ 

(Tendency to be Moved by Others‟ Negative Emotional Experiences), ηε Σπκπνλεηηθή 

Τάζε (Sympathetic Tendency) θαη ηελ Πξνζπκία Επαθήο κε Άιινπο πνπ έρνπλ 

Πξνβιήκαηα (Willingness to be in Contact with Others Who Have Problems). Οη 

ππνθιίκαθεο απηέο ζπζρεηίδνληαη ζε κέηξην βαζκό (πάλσ από .30). Χζηόζν, κε 

δεδνκέλν όηη νη ζπγθεθξηκέλεο ππνθιίκαθεο είλαη πνιύ ιεπηνκεξείο, πξνηηκήζεθε 

ζηελ παξνύζα έξεπλα ε αμηνιόγεζε κνλάρα ηεο ζπλνιηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ελζπλαίζζεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξόηεηα, νη Mehrabian θαη Epstein 

(1972) κε ηηο κειέηεο ηνπο παξείραλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ δύν 

εκίζεσλ, ηελ απνθιίλνπζα, ηε ζπγθιίλνπζα θαη ηελ πξνβιεπηηθή εγθπξόηεηα ηεο 

Κιίκαθαο Ελζπλαίζζεζεο. Ζ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερληθήο ησλ δύν εκίζεσλ είρε αξθεηά πςειή ηηκή (r = .84). H Κιίκαθα 

Ελζπλαίζζεζεο παξνπζίαδε απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα, θαζώο ζρεηηδόηαλ κε ζρεδόλ 
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κεδεληθή ηηκή κε κηα θιίκαθα θνηλσληθήο επηζπκεηόηεηαο. Παξάιιεια, εκθάληδε 

κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε (r = -.31) κε κηα θιίκαθα επηζεηηθόηεηαο (ζπγθιίλνπζα 

εγθπξόηεηα), ελώ, όπσο έγηλε θαλεξό από ηξεηο ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο, πξνέβιεπε 

ρακειόηεξα επίπεδα επηζεηηθήο ηάζεο ζε θαηάζηαζε ακεζόηεηαο κε ην ππνηηζέκελν 

ζύκα ηεο επηζεηηθόηεηαο, θαζώο θαη πςειόηεξα επίπεδα ηεο πξνθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο παξνρήο βνήζεηαο ζε άγλσζην άηνκν (πξνβιεπηηθή εγθπξόηεηα). 

Ελληνικόρ Καηάλογορ Επιθέηων Μέηπηζηρ ηηρ Πποζωπικόηηηαρ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν βαζίδεηαη ζην ζεσξεηηθό κνληέιν ησλ έμη παξαγόλησλ 

HEXACO ηεο πξνζσπηθόηεηαο (Ashton & Lee, 2004) θαη κε απηό αμηνινγνύληαη νη 

δηαζηάζεηο ηεο -κε παζνινγηθήο- πξνζσπηθόηεηαο Εμσζηξέθεηα, Σπλαηζζεκαηηθή 

Σηαζεξόηεηα, Πξνζήλεηα, Επζπλεηδεζία, Δηαλόεζε θαη Τηκηόηεηα/Ταπεηλόηεηα. 

Απνηειείηαη από 72 ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηε κνξθή επηζέησλ, θαη πξόθεηηαη γηα ηελ 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ Ειιεληθνύ Καηαιόγνπ Επηζέησλ Μέηξεζεο ηεο 

Πξνζσπηθόηεηαο [ΔΚΔΜΠ] (Greek Personality Adjective Checklist [GPAC]), ν 

νπνίνο βαζίδεηαη ζηε ιεμηθνινγηθή κειέηε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζηνλ ειιεληθό 

πιεζπζκό (Tsaousis & Georgiades, 2009). Σα άηνκα θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε 

κία απνθξηηηθή θιίκαθα πέληε ζεκείσλ (όπνπ 1 = Καζόινπ Αληηπξνζσπεπηηθό, 2 = 

Λίγν Αληηπξνζσπεπηηθό, 3 = Οπδέηεξν, 4 = Αξθεηά Αληηπξνζσπεπηηθό θαη 5 = Πνιύ 

Αληηπξνζσπεπηηθό).  

Ζ αξρηθή εθδνρή ηνπ θαηαιόγνπ παξνπζηάδεη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο 

αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο (Tsaousis & Georgiades, 2009). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε α ηνπ Cronbach ήηαλ αξθεηά 

πςειή, θαζώο θπκαίλνληαλ κεηαμύ α =.85 θαη α = .95, όπσο επίζεο πςειέο ήηαλ θαη 

νη ηηκέο αμηνπηζηίαο επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ, θαζώο θπκαίλνληαλ κεηαμύ r = .71 

θαη r = .85. Οη ζπζρεηίζεηο, επίζεο, ησλ θιηκάθσλ ηνπ ΔΚΔΜΠ κε νξηζκέλα θιαζηθά 

εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, παξείραλ ζηνηρεία θαηά θύξην ιόγν 

αλακελόκελεο ζπγθιίλνπζαο  θαη απνθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο, επνκέλσο νη 

δηαζηάζεηο ηνπ δείρλνπλ όηη θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα ελλνηνινγηθώλ 

θαηαζθεπαζκάησλ πνπ ηππηθά ζρεηίδνληαη κε ηε κέηξεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο.  

Σν ΔΚΔΜΠ, ινηπόλ, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο εγθπξόηεηαο 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (ζπγθιίλνπζα θαη απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα) ηεο 

Κιίκαθαο Μέηξεζεο ηεο Σθνηεηλήο Τξηάδαο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο. Δηδηθόηεξα, 

αλακέλεηαη θαηαξρήλ ηζρπξά ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ ηξηώλ 

ππνθιηκάθσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ζην SD3 κε ηε δηάζηαζε ηεο Τηκηόηεηαο-
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Ταπεηλόηεηαο ηνπ ΔΚΔΜΠ. Αθόκα, ζε γεληθέο γξακκέο αλακέλνληαη ζεκαληηθά 

αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηε δηάζηαζε ηεο Πξνζήλεηαο θαη ηεο Επζπλεηδεζίαο, θαζώο 

θαη ηε δηάζηαζε ηεο Σπλαηζζεκαηηθήο Σηαζεξόηεηαο. Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ λαξθηζζηζκό θαη ηελ Εμσζηξέθεηα ηνπ 

ΔΚΔΜΠ. Γελ αλακέλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ δηαζηάζεσλ 

ηεο Δηαλόεζεο θαη ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο. 

Επωηημαηολόγιο Εςηςσίαρ ηηρ Οξθόπδηρ. Πξόθεηηαη γηα ηελ ειιεληθή 

εθδνρή ηνπ Oxford Happiness Questionnaire [OHQ]πνπ δεκηνύξγεζαλ νη Hills θαη 

Argyle (2002), ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πξνήιζε από ην Oxford Happiness Inventory 

[OHI] ησλ Argyle, Martin θαη Crossland (1989, όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Hills & 

Argyle, 2002) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνζσπηθήο επηπρίαο ή 

ςπρνινγηθήο επεκεξίαο. Πεξηιακβάλεη 29 ζηνηρεία-δειώζεηο, ηα νπνία 

αμηνινγνύληαη ζύκθσλα κε κηα εμαβάζκηα απαληεηηθή θιίκαθα (όπνπ, 1 = Δηαθσλώ 

Απόιπηα, 2 = Δηαθσλώ Μεξηθώο, 3 = Δηαθσλώ Ειάρηζηα, 4 = Σπκθσλώ Ειάρηζηα, 5 = 

Σπκθσλώ Μεξηθώο, 6 = Σπκθσλώ Απόιπηα) θαη ζεσξείηαη όηη κεηξνύλ ηελ 

ππνθεηκεληθή επηπρία, σο έλαλ κνλαδηθό παξάγνληα. Σν εξσηεκαηνιόγην απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο απνθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο γηα ηε 

ζπλνιηθή επίδνζε ζηελ Κιίκαθαο Μέηξεζεο ηεο Σθνηεηλήο Τξηάδαο ηεο 

Πξνζσπηθόηεηαο, θαζώο, όπσο έρεη θαλεί (Aghababaei, Mohammadtabar, & 

Saffarinia, 2014) ηα δύν θαηαζθεπάζκαηα (επηπρία θαη θνηεηλή Σξηάδα) δελ 

παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. Χζηόζν, θαζώο ππάξρνπλ επίζεο 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Egan, Chan, & Shorter, 2014) πνπ ππνδεηθλύνπλ αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε ηεο επηπρίαο-ζεηηθήο δηάζεζεο κε ηνλ καθηαβειηζκό θαη ηελ ςπρνπάζεηα, 

κε ακθίξξνπεο ζπζρεηίζεηο κε ηνλ λαξθηζζηζκό, πξνηηκήζεθε λα κε γίλεη θάπνηα 

ζαθώο πξνζδηνξηζκέλε ππόζεζε γηα ηηο αλακελόκελεο ζρέζεηο.  

Σν Εξσηεκαηνιόγην Επηπρίαο ηεο Ομθόξδεο θαίλεηαη όηη παξνπζηάδεη ηόζν 

αμηνπηζηία όζν θαη εγθπξόηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, εκθαλίδεη αμηνπηζηία εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο, όπσο απηή πξνζδηνξίζηεθε σο εμήο: ηα κεκνλσκέλα ζηνηρεία δηαθξίλνπλ ηα 

άηνκα κε ηηο πςειόηεξεο θαη ρακειόηεξεο ηνπ κέζνπ όξνπ επηδόζεηο κε ηνλ ίδην 

ηξόπν, όπσο θαη ε ζπλνιηθή θιίκαθα (επνκέλσο ηα ζηνηρεία ζπκβάιινπλ κε 

αμηόπηζην ηξόπν ζηε κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο επηπρίαο). Παξάιιεια, νη ζπζρεηίζεηο 

κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ θπκαίλνληαλ από r = -.04 κέρξη r = .68, κε κέζν όξν ηελ ηηκή 

.68, απνηέιεζκα πνπ ππνδεηθλύεη όηη θαλέλα ζηνηρείν δελ είλαη ζεκαζηνινγηθά 

πεξηηηό. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεη ζπγρξνληθή εγθπξόηεηα κε ην Oxford Happiness 
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Inventory, κε ην νπνίν επίζεο αμηνινγείηαη ε επηπρία θαη κε αθόκα κηα θιίκαθα πνπ 

κεηξά ηελ επηπρία, θαζώο θαη ζπγθιίλνπζα εγθπξόηεηα, όπσο δηαθξίλεηαη από ηηο 

ζεκαληηθά ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηε δηάζηαζε ηεο εμσζηξέθεηαο, θαη κε εξγαιεία 

πνπ κεηξνύλ ηελ ηθαλνπνίεζε κε ηε δσή, ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ πξνδηαζεζηθή 

αηζηνδνμία θαη ηελ ύπαξμε ζθνπνύ ζηε δσή. Ηζρπξά αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο 

αλαδύνληαη κεηαμύ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο δηάζηαζεο ηνπ λεπξσηηζκνύ θαη 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο κε ηε δηάζηαζε ηνπ ςπρσηηζκνύ (Hills & Argyle, 2002). 

 

2.3. Γιαδικαζία 

2.3.1. Πποκαηαπκηική διαδικαζία 

Αξρηθά, ε αγγιηθή εθδνρή ηνπ Short Dark Triad κεηαθξάζηεθε από κηα 

νκάδα ηεζζάξσλ δίγισζζσλ αηόκσλ ζηα Διιεληθά, κε ζθνπό ηελ πιήξε 

ελλνηνινγηθή θαη γισζζηθή ζπλάθεηα κεηαμύ ησλ δύν εθδνρώλ, ώζηε απηέο λα είλαη 

θαηά ην δπλαηόλ ηζνδύλακεο. Έπεηηα από νκαδηθή ζπγθέληξσζε ησλ αηόκσλ απηώλ 

θη έπεηηα από δηαβνπιεύζεηο γύξσ από ηηο επηκέξνπο ειιεληθέο εθδνρέο, 

απνθαζίζηεθε κηα θνηλά απνδεθηή εθδνρή. ηε ζπλέρεηα, ε ζπγθεθξηκέλε εθδνρή 

αμηνινγήζεθε από δίγισζζν εηδηθό, ν νπνίνο ηελ επηβεβαίσζε, ππνδεηθλύνληαο 

κηθξέο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο (Μέζνδνο ηεο Επηηξνπήο- Committee Approach). Ζ 

ηειηθή εθδνρή βξίζθεηαη ζηελ ελόηεηα ηνπ Παξαξηήκαηνο. Παλνκνηόηππε δηαδηθαζία 

γισζζηθήο θαη ελλνηνινγηθήο πξνζαξκνγήο αθνινπζήζεθε θαη γηα ηελ θιίκαθα Dirty 

Dozen, θαζώο δελ ππήξρε αληίζηνηρε δεκηνπξγεκέλε ειιεληθή εθδνρή (βι. 

Παξάξηεκα γηα ηηο δύν θιίκαθεο). 

 

2.3.2 Επεςνηηική διαδικαζία 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί, ε έξεπλα έιαβε αξρηθά ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γενληνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ζ πξνζέγγηζε 

ησλ ζπκκεηερόλησλ έγηλε κέζα από απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ, από αλαθνίλσζε ζε ηζηόηνπν ζε κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

(Facebook), από ζηόκα ζε ζηόκα δηάδνζε, θαζώο θαη από επίζθεςε ησλ ρώξσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο πεξηειάκβαλε κνλάρα ηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο ειηθίαο, θαζώο ηα άηνκα πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην δείγκα ήηαλ όια 

ελήιηθεο άλδξεο θαη γπλαίθεο, ειηθίαο 18 έσο 70 εηώλ. Όια ηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηείραλ έιαβαλ ελεκέξσζε κέζσ κηαο θόξκαο ζπλαίλεζεο, ε νπνία ηα 

πιεξνθνξνύζε γηα ηνλ θύξην ζθνπό ηεο έξεπλαο, ηε ζπνπδαηόηεηά ηεο, ηελ 
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εζεινληηθή ζπκπιήξσζή ηεο, ηε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο, ηνλ εθηηκώκελν 

ρξόλν ζπκπιήξσζεο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Σε θόξκα απηή είραλ ηε δπλαηόηεηα 

λα θξαηήζνπλ ζην αξρείν ηνπο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ππνγξάςνπλ. Ζ ζπκπιήξσζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κπνξνύζε λα γίλεη γξαπηώο ή ειεθηξνληθώο κέζα από ηελ 

πιαηθόξκα Google Forms. Σα άηνκα πνπ πξνζειθύνληαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα απνδέρνληαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηήλ, εάλ επέζηξεθαλ ηα 

εξσηεκαηνιόγηα ζπκπιεξσκέλα ή εάλ ππέβαιιαλ ειεθηξνληθά ηηο απαληήζεηο ηνπο 

ζε απηά. 

Όινη αλεμαξηήησο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηελ Κιίκαθα Μέηξεζεο Σθνηεηλώλ Φαξαθηεξηζηηθώλ ηεο 

Πξνζσπηθόηεηαο, δειαδή ηελ ειιεληθή εθδνρή ηνπ βαζηθνύ εξγαιείνπ πξνο 

πξνζαξκνγή, ηνπ Short Dark Triad [SD3], πνπ επίζεο πεξηειάκβαλε δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία. Πξνο απνηξνπή πξόθιεζεο θνπώζεσο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο από ηε 

ζπκπιήξσζε ελόο κεγάινπ όγθνπ εξσηεκαηνινγίσλ, αιιά θαη γηα νηθνλνκία ρξόλνπ, 

ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο ρσξίζηεθαλ κε ηπραίν ηξόπν ζε δύν επηκέξνπο νκάδεο, κε 

θξηηήξην ην όζν ην δπλαηόλ ίζν ρξνληθό δηάζηεκα ζπκπιήξσζεο (πεξίπνπ 15 ιεπηά). 

Ζ κία νκάδα (Ν = 142) ζπκπιήξσλε επηπιένλ (εθηόο από ην SD3) ην Σπλνπηηθό 

Εξγαιείν Μέηξεζεο Σθνηεηλήο Τξηάδαο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο, δειαδή ηελ ειιεληθή 

εθδνρή ηεο θιίκαθαο Dirty Dozen θαη ηελ Κιίκαθα Ελζπλαίζζεζεο ησλ Mehrabian 

θαη Epstein (1972). Ζ άιιε νκάδα (Ν = 140) ζπκπιήξσλε αθόκα ηνλ Ειιεληθό 

Καηάινγν Επηζέησλ Πξνζσπηθόηεηαο (Tsaousis & Georgiades, 2009) θαη ην 

Εξσηεκαηνιόγην Επηπρίαο ηεο Ομθόξδεο (Hills & Argyle, 2002). Οξηζκέλα από ηα 

άηνκα (Ν = 101) ζπκπιήξσζαλ γηα αθόκα κηα θνξά ηελ Κιίκαθα Μέηξεζεο Σθνηεηλήο 

Τξηάδαο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο κέζα ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ έσο έμη εβδνκάδσλ από 

ηελ πξώηε ζπκπιήξσζε, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε αμηνπηζηία επαλαιεπηηθώλ 

κεηξήζεσλ. Ζ ζπιινγή όισλ ησλ δεδνκέλσλ δηήξθεζε από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015 

κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016.  

 

2.3.3. Σηαηιζηική ανάλςζη 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίν ε δνκή ηνπ κνληέινπ ηξηώλ παξαγόλησλ 

ηεο θιίκαθαο SD3 ησλ Jones θαη Paulhus (2014) επηβεβαηώλεηαη θαη από ηνλ 

ειιεληθό πιεζπζκό, ρξεζηκνπνηήζεθε ε Επηβεβαησηηθή Αλάιπζε Παξαγόλησλ 

(Confirmatory Factor Analysis [CFA]) κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ IBM SPSS Amos 

24. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ πεξηγξαθηθώλ δεηθηώλ, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 
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εγθπξόηεηαο ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηεο θιίκαθαο, έγηλε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ IBM 

SPSS Statistics Version 22. Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο πηζαλόηεηαο δηαθνξάο κεηαμύ 

αλδξώλ θαη γπλαηθώλ σο πξνο ηηο επηδόζεηο ηνπο ζηελ θιίκαθα ππνινγίζηεθε ε ηηκή 

ηνπ θξηηεξίνπ t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Οη ηηκέο ζπζρέηηζεο ππνινγίδνληαλ κε ηνλ 

δείθηε r ηνπ Pearson θαη νη ηηκέο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο κε ηνλ δείθηε α ηνπ 

Cronbach. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

3.1. Πεπιγπαθικοί δείκηερ 

Οη κέζνη όξνη, νη ηππηθέο απνθιίζεηο, νη αλώηεξεο θαη θαηώηεξεο επηδόζεηο, 

θαζώο θαη νη δείθηεο alpha ηνπ Cronbach ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο (N = 282) 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

 

Πίλαθαο 1 

Μέζνη Όξνη, Τππηθέο Απνθιίζεηο, Αλώηεξεο θαη Καηώηεξεο Επηδόζεηο θαη Δείθηεο 

alpha ηνπ Cronbach ησλ Μεηαβιεηώλ ηεο Έξεπλαο 

Μεηαβιεηή Μ.Ο. Τ.Α. Α.Ε. Κ.Ε. alpha 

Short Dark Triad     

θνηεηλή Σξηάδα 70,04 11,34 115 34 .783 

Μαθηαβειηζκόο 26,82 5,24 45 12 .661 

Ναξθηζζηζκόο 24,48 5,04 41 12 .739 

Φπρνπάζεηα 18,73 5,13 37 9 .672 

Dirty Dozen      

θνηεηλή Σξηάδα 26,07 7,94 53 12 .861 

Μαθηαβειηζκόο 8,75 3,12 19 4 .770 

Ναξθηζζηζκόο 10,50 3,73 20 3 .798 

Φπρνπάζεηα 6,82 3,11 19 4 .810 

Κιίκαθα 

Ελζπλαίζζεζεο 
    

 

Δλζπλαίζζεζε 203,23 25,54 257 116 .756 

ΕΚΕΜΠ      

Δμσζηξέθεηα 43,36 8,33 60 18 .871 

Δπζπλεηδεζία 42,17 8,03 59 18 .827 

Πξνζήλεηα 38,93 7,46 59 14 .766 

πλαηζζεκαηηθή 

ηαζεξόηεηα 
38,88 6,95 53 22 .776 

Σηκηόηεηα-

Σαπεηλόηεηα 
47,29 5,77 60 32 

.683 

Γηαλόεζε 36,06 8,24 60 15 .888 

Εξσηεκαηνιόγην 

Επηπρίαο 
    

 

Δπηπρία 115,71 19,39 156 62 .872 

Σεκείσζε. Α.Δ. = Αλώηεξε Δπίδνζε. Κ.Δ. = Καηώηεξε Δπίδνζε. ΔΚΔΜΠ = 

Διιεληθόο Καηάινγνο Δπηζέησλ Μέηξεζεο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο. 
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3.2. Γιαθοπέρ θύλος 

Οη κέζνη όξνη, νη ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ t γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα (άλδξεο θαη γπλαίθεο) παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Όπσο 

γίλεηαη εκθαλέο, νη άλδξεο (N = 56) είραλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά πςειόηεξνπο 

κέζνπο όξνπο από ηηο γπλαίθεο (N = 224) ζηε ζπλνιηθή επίδνζε ζην SD3 (t (69,73) = 

2,64, p = .010), θαζώο θαη ζηνλ καθηαβειηζκό (t (278) = 3,03, p = .003) θαη ζηελ 

ςπρνπάζεηα (t (70,11) = 3,10, p = .003), αιιά όρη ζηνλ λαξθηζζηζκό (t (278) = 0,278, 

ns).  

 

Πίλαθαο 2 

Απνηειέζκαηα ηεο Επίδξαζεο ηνπ Φύινπ σο πξνο ηε Σθνηεηλή Τξηάδα ηεο 

Πξνζσπηθόηεηαο  

Μεηαβιεηή Μ.Ο. (Τ.Α.) Αλδξώλ M.O. (T.A.)Γπλαηθώλ df t p 

θνη. Σξ. 74,23 (14,28) 68,88 (10,23) 69,73 2,64 .010 

Μαθηαβειηζκόο 28,70 (6,09) 26,35 (4,93) 278 3,03 .003 

Ναξθηζζηζκόο 24,63 (6,04) 24,42 (4,78) 278 0,28 .782 

Φπρνπάζεηα 20,91 (6,33) 18,12 (4,59) 70,11 3,10 .003 

Σεκείσζε. θνη. Σξ. = θνηεηλή Σξηάδα. Ο αξηζκόο ησλ αλδξώλ ήηαλ N = 56 θαη ησλ 

γπλαηθώλ ήηαλ Ν = 224. 

 

 

3.3. ςζσεηίζειρ ανάμεζα ζηη κοηεινή Σπιάδα 

Ζ θνηεηλή Σξηάδα ζρεηηδόηαλ ζε νξηζκέλν βαζκό (βι. Δηθόλα 1). Οη 

πςειόηεξεο ζπζρεηίζεηο βξέζεθαλ κεηαμύ λαξθηζζηζκνύ θαη ςπρνπάζεηαο (r = .34), 

ζηε ζπλέρεηα κεηαμύ καθηαβειηζκνύ θαη λαξθηζζηζκνύ (r = .33), ελώ νη ρακειόηεξεο 

ζπζρεηίζεηο εληνπίζηεθαλ κεηαμύ καθηαβειηζκνύ θαη ςπρνπάζεηαο (r = .27). . 
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Εηθόλα 1. πζρεηίζεηο αλάκεζα ζηνλ καθηαβειηζκό, ηνλ λαξθηζζηζκό θαη ηελ 

ςπρνπάζεηα ηεο Κιίκαθαο Μέηξεζεο θνηεηλήο Σξηάδαο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο. Όιεο 

νη ζπζρεηίζεηο είλαη ζεκαληηθέο ζε επίπεδν .001, κε ακθίπιεπξν έιεγρν. 

 

3.4. Δπιβεβαιυηική Ανάλςζη Παπαγόνηυν 

Αξρηθά, αμηνινγήζεθε κέζσ ηεο Δπηβεβαησηηθήο Αλάιπζεο Παξαγόλησλ ην 

κνληέιν ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ (Δηθόλα 2), όπσο απηό αλαπηύρζεθε από ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηεο θιίκαθαο (Jones & Paulhus, 2014) Ζ αλάιπζε έδεημε κία ζρεηηθά 

ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή, εκθαλίδνληαο ηνπο εμήο βαζηθνύο δείθηεο θαιήο 

πξνζαξκνγήο: Comparative Fit Index [CFI] = .727, Root-Mean-Square Error of 

Approximation [RMSEA] = .061. Standardized Root Mean Square Residual [SRMR] 

= .0730.  Πξνηηκήζεθε ε εθηίκεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηώλ, θαζώο απνηεινύλ 

αληηπξνζσπεπηηθνύο δείθηεο ησλ ηξηώλ βαζηθώλ «θαηεγνξηώλ» δεηθηώλ θαιήο 

πξνζαξκνγήο: νη θαηά πξνζέγγηζε δείθηεο (approximate), νη αύμνληεο δείθηεο 

(incremental) θαη νη βαζηδόκελνη ζηε δηαθύκαλζε ησλ ζθαικάησλ (residual-based) 

δείθηεο (Matsunaga, 2010). 

Οη επηζπκεηέο ηηκέο πνπ ππνδειώλνπλ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην 

εθάζηνηε κνληέιν είλαη: >.90 (ή ηδαληθά >.95) γηα ηνλ CFI,<.08 (ή ηδαληθά <.06) γηα 

ηνλ RMSEA θαη <.10 ή ηδαληθά .08 γηα ηνλ SRMR (Hu & Bentler, 1999. Marsh, Hau, 

& Wen, 2004). Δπνκέλσο, ε ηηκή ηνπ δείθηε CFI πνπ βξέζεθε δελ ήηαλ απνδεθηή. 

Παξάιιεια, νη παξαγνληηθέο θνξηίζεηο νθηώ ζπλνιηθά ζηνηρείσλ (ζηνηρεία 1 θαη 9 

από ηνλ καθηαβειηζκό, ζηνηρεία 11, 14, 15 θαη 18 από ηνλ λαξθηζζηζκό, θαη ζηνηρεία 
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20 θαη 25 από ηελ ςπρνπάζεηα) ήηαλ αξθεηά ρακειέο: επηά από ηα ζηνηρεία απηά 

είραλ παξαγνληηθή θόξηηζε ρακειόηεξε από .30, θαη κόιηο έλα ζηνηρείν ππεξέβαηλε 

ην ειάρηζηα απνδεθηό όξην ηνπ .30 (βι. Πίλαθα 3). Οη παξαγνληηθέο θνξηίζεηο ησλ 

ππόινηπσλ ζηνηρείσλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο. 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε αμηνιόγεζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ έπεηηα από 

ηελ εθαξκνγή ηεο πξόηαζεο ελόο ηξνπνπνηεηηθνύ δείθηε (modification index), 

ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ππάξρεη ζπλδηαθύκαλζε κεηαμύ ησλ ζθαικάησλ ησλ 

ζηνηρείσλ 20 («Απνθεύγσ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο») θαη 26 («Απνιακβάλσ λα θάλσ 

ζεμ κε αλζξώπνπο πνπ γλσξίδσ ειάρηζηα»), ηα νπνία γεηηληάδνπλ αξθεηά 

ελλνηνινγηθά, θαζώο θαη ηα δύν αλαθέξνληαη ζε ξηςνθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ νη 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζπλήζσο απνθεύγνπλ, αιιά ζεσξεηηθά ηα πεξηζζόηεξν 

ςπρνπαζή άηνκα πξνηηκνύλ. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ππόδεημεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείθηε ηξνπνπνίεζεο, νη ηηκέο ησλ βαζηθώλ δεηθηώλ βειηηώζεθαλ ειάρηζηα: CFI = 

.737, RMSEA = .060, SRMR = .0722. Καηά ζπλέπεηα, δελ έγηλε θάπνηα πεξαηηέξσ 

θίλεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο πξόηαζεο ηνπ δείθηε.  

ηε ζπλέρεηα απνθαζίζηεθε ε αμηνιόγεζε ησλ παξαθάησ ππνζεηηθώλ 

κνληέισλ, ζηελ πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζεί πνην κνληέιν πξνζθέξεη ηελ θαιύηεξε 

πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνύ δείγκαηνο. Σα ελαιιαθηηθά κνληέια ήηαλ: 

α) ην κνληέιν ηνπ ελόο παξάγνληα, όπνπ όια ηα ζηνηρεία θνξηώλνπλ ζε έλαλ γεληθό 

παξάγνληα (Jonason, Kaufman, Webster, & Geher, 2013), β) ην κνληέιν ησλ δύν 

παξαγόλησλ (όπνπ νη ππνθιίκαθεο καθηαβειηζκόο θαη ςπρνπάζεηα είλαη πξνηηκόηεξν 

λα αληηκεησπίδνληαη σο έλαο παξάγνληαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα πην «ζθνηεηλά» 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ν λαξθηζζηζκόο σο ν άιινο παξάγνληαο, κε ιηγόηεξν δπζάξεζηα 

ραξαθηεξηζηηθά (Egan θαη ζπλ., 2014. McHoskey θαη ζπλ., 1998. Rauthman & Kolar, 

2012) θαη ηέινο γ) ην κνληέιν ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ κε ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο όπσο 

θαη ζηελ αξρηθή εθδνρή, αιιά κε ηελ αθαίξεζε ησλ νθηώ ζηνηρείσλ πνπ ε αλάιπζε 

έδεημε όηη δελ είραλ ηζρπξά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (ρακειέο θνξηίζεηο). 

Αλαθνξηθά κε ην κνληέιν ηνπ ελόο παξάγνληα (Δηθόλα 3), ε θνηεηλή Σξηάδα 

είλαη πξνηηκόηεξν λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα κνλαδηθή δηάζηαζε ησλ θνηλσληθά 

δπζάξεζησλ θαη αζηαζώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ αληηπξνζσπεύεη (Jonason, Kaufman, 

Webster, & Geher, 2013). Οη δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν όκσο ήηαλ πνιύ θησρνί (CFI = .533, RMSEA = .079, θαη SRMR = .0847). 

Καηά ζπλέπεηα, ην κνληέιν ηνπ ελόο παξάγνληα δελ αληηπξνζσπεύεη ηα δεδνκέλα ηνπ 

ειιεληθνύ πιεζπζκνύ θαη γηα ηνλ ιόγν απηό απνξξίπηεηαη.  
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Εηθόλα 2. Γηάγξακκα δηαδξνκήο (path diagram) ηνπ αξρηθνύ εθηηκώκελνπ κνληέινπ 

ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ ζην AMOS. 
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Πίλαθαο 3 

Παξαγνληηθέο Φνξηίζεηο ησλ 27 ζηνηρείσλ ηεο Κιίκαθαο Μέηξεζεο Σθνηεηλήο Τξηάδαο 

ηεο Πξνζσπηθόηεηαο 

Μαθηαβειηζκόο Π.Φ. Ναξθηζζηζκόο Π.Φ. Χπρνπάζεηα Π.Φ. 

ζηνηρείν 1 .212 ζηνηρείν 10 .576 ζηνηρείν 19 .387 

ζηνηρείν 2 .395 ζηνηρείν 11 .290 ζηνηρείν 20 .234 

ζηνηρείν 3 .365 ζηνηρείν 12 .680 ζηνηρείν 21 .576 

ζηνηρείν 4 .369 ζηνηρείν 13 .788 ζηνηρείν 22 .514 

ζηνηρείν 5 .684 ζηνηρείν 14 .182 ζηνηρείν 23 .443 

ζηνηρείν 6 .723 ζηνηρείν 15 .303 ζηνηρείν 24 .632 

ζηνηρείν 7 .356 ζηνηρείν 16 .577 ζηνηρείν 25 .198 

ζηνηρείν 8 .337 ζηνηρείν 17 .403 ζηνηρείν 26 .343 

ζηνηρείν 9 .235 ζηνηρείν 18 .174 ζηνηρείν 27 .450 

Σεκείσζε. Π.Φ. = Παξαγνληηθή Φόξηηζε. Με έληνλε γξαθή έρνπλ ππνγξακκηζηεί νη 

ηθαλνπνηεηηθέο παξαγνληηθέο θνξηίζεηο. 

 

 

Αλαθνξηθά κε ην κνληέιν ησλ δύν παξαγόλησλ (Δηθόλα 4), ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ όηη απηό είρε κελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή ζε ζρέζε κε ην κνληέιν ηνπ ελόο 

παξάγνληα, παξνπζίαζε όκσο ρεηξόηεξε πξνζαξκνγή ζε ζρέζε κε ην αξρηθό κνληέιν 

ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ (CFI = .656, RMSEA = .068, SRMR = .0776). Χο εθ ηνύηνπ 

νύηε ην κνληέιν ησλ δύν παξαγόλησλ αληηπξνζσπεύεη ηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνύ 

πιεζπζκνύ θαη απνξξίπηεηαη.  

Με δεδνκέλν όηη ηα παξαπάλσ κνληέια δελ εκθάληζαλ απνδεθηά όξηα 

δεηθηώλ πξνζαξκνγήο, έγηλε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ κνληέινπ ησλ ηξηώλ 

παξαγόλησλ, έπεηηα από ηελ αθαίξεζε ησλ νθηώ ζηνηρείσλ κε ηηο πην πξνβιεκαηηθέο 

παξαγνληηθέο θνξηίζεηο (Δηθόλα 5). Από ηελ αλάιπζε δηαπηζηώζεθε όηη νη δείθηεο 

θαιήο πξνζαξκνγήο ήηαλ εκθαλώο βειηησκέλνη: CFI = .845, RMSEA = .059 θαη 

SRMR = .0617. Παξόια απηά, ε ηηκή ηνπ CFI βξηζθόηαλ αθόκα ππό ην όξην ηνπ .90. 

ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο γηα όια ηα 

κνληέια πνπ εμεηάζηεθαλ, θαζώο θαη νη δείθηεο Akaike‟s Information Criterion 

[AIC] (Akaike, 1987) θαη Conditional Akaike‟s Information Criterion [CAIC], νη 

ηηκέο ησλ νπνίσλ ήηαλ κηθξόηεξεο (ζπλεπώο ππνδεηθλύνληαο θαιύηεξε πξνζαξκνγή) 
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γηα ην κνληέιν ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ έπεηηα από ηελ αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ. 

Δπνκέλσο, ην κνληέιν απηό έγηλε ηειηθά απνδεθηό, θαζώο πξνζαξκόδεηαη θαιύηεξα 

ζηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Γηα ηνλ ιόγν απηό αμηνινγήζεθαλ νη 

αληίζηνηρνη δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο ηεο Κιίκαθαο Μέηξεζεο ηεο 

Σθνηεηλήο Τξηάδαο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο. 

 

 

 

 

Εηθόλα 3. Γηάγξακκα δηαδξνκήο ηνπ εθηηκώκελνπ κνληέινπ ηνπ ελόο παξάγνληα ζην 

AMOS. 
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Εηθόλα 4. Γηάγξακκα δηαδξνκήο ηνπ εθηηκώκελνπ κνληέινπ ησλ δύν παξαγόλησλ ζην 

AMOS. 
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Εηθόλα 5. Γηάγξακκα δηαδξνκήο ηνπ εθηηκώκελνπ κνληέινπ ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ 

έπεηηα από ηελ αθαίξεζε νθηώ ζηνηρείσλ ζην AMOS. 

 

Πίλαθαο 4 

Δείθηεο Καιήο Πξνζαξκνγήο ησλ Μνληέισλ πνπ Αμηνινγήζεθαλ 

Μνληέιν CFI RMSEA SRMR AIC CAIC 

1 Παξάγνληαο .533 .079 .0847 998.64 1249.31 

2 Παξάγνληεο .656 .068 .0776 850.90 1106.21 

3 Παξάγνληεο Αξρηθό .727 .061 .0730 765.85 1030.44 

3 Παξάγνληεο κε Αθαίξεζε ηνηρείσλ .845 .059 .0617 377.64 567.96 



65 
 

Σεκείσζε. CFI = Comparative Fit Index. RMSEA = Root-Mean-Square Error of 

Approximation. SRMR = Standardized Root Mean Square Residual. AIC = Akaike‟s 

Information Criterion. CAIC = Conditional Akaike‟s Information Criterion. 

 

3.6. Αξιοπιζηία  

Οη ηηκέο ηεο αμηνπηζηίαο επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ θαη εζσηεξηθήο ζπλνρήο 

κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε alpha ηνπ Cronbach γηα ηελ Κιίκαθα Μέηξεζεο ηεο Σθνηεηλήο 

Τξηάδαο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο θαη ηηο ππνθιίκαθέο ηεο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

5.  Οη ηηκέο αμηνπηζηίαο επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ ηεο ζπλνιηθήο θιίκαθαο ηεο 

θνηεηλήο Σξηάδαο (r = .74, p < .001) θαη ηεο ππνθιίκαθαο καθηαβειηζκόο (r = .71,  p 

< .001) έθηαζαλ ηα επηζπκεηά όξηα, θαζώο βξίζθνληαλ πάλσ από .70. Χζηόζν, νη 

ππνθιίκαθεο λαξθηζζηζκόο (r = .67, p < .001) θαη ςπρνπάζεηα (r = .60, p < .001) δελ 

έθηαζαλ ηα αληίζηνηρα ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα αμηνπηζηίαο επαλαιεπηηθώλ 

κεηξήζεσλ. Ζ ζπλνιηθή θιίκαθα ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο θαη ε ππνθιίκαθα ηνπ 

λαξθηζζηζκνύ παξνπζίαζαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθνύο δείθηεο α εζσηεξηθήο ζπλνρήο, 

ππεξβαίλνληαο ηνλ ειάρηζηα απνδεθηό νπδό ηνπ .70 (α = .78 θαη α = .74, αληίζηνηρα). 

Απηό δελ ζπλέβε θαη κε ηηο ππνθιίκαθεο καθηαβειηζκόο θαη ςπρνπάζεηα, νη δείθηεο 

alpha ησλ νπνίσλ βξέζεθαλ ιίγν θάησ από ην όξην ηνπ .70 (α = .66 θαη α = .67, 

αληίζηνηρα).  

 

Πίλαθαο 5 

Αμηνπηζηία Επαλαιεπηηθώλ Μεηξήζεσλ θαη Εζσηεξηθήο Σπλνρήο κε ηε Φξήζε ηνπ 

Δείθηε alpha ηνπ Cronbach ηεο Κιίκαθαο Μέηξεζεο Σθνηεηλήο Τξηάδαο ηεο 

Πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ Υπνθιηκάθσλ ηεο  

 Αμηνπηζηία 

 
Επαλαιεπηηθώλ Μεηξήζεσλ αlpha 

θνηεηλή Σξηάδα ύλνιν .74
*** 

.78 

Μαθηαβειηζκόο .71
***

 66 

Φπρνπάζεηα .60
***

 .67 

Ναξθηζζηζκόο .67
***

 .74 
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Σεκείσζε: Γηα ηελ αμηνπηζηία επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ N = 101. Γηα ηελ 

αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε α ηνπ Cronbach N = 282. 

***
p< .001 

 

3.6. Δγκςπόηηηα  

Ζ ζπγρξνληθή εγθπξόηεηα ηεο Κιίκαθαο Μέηξεζεο Σθνηεηλήο Τξηάδαο ηεο 

Πξνζσπηθόηεηαο (Short Dark Triad [SD3]), όπσο ππνινγίζηεθε κέζα από ηε 

ζπζρέηηζε ηεο ίδηαο θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο κε ην Σπλνπηηθό Εξγαιείν Μέηξεζεο 

Σθνηεηλήο Τξηάδαο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο (Dirty Dozen [DD]) θαη ηηο ππνθιίκαθέο ηνπ, 

παξνπζίαζε ζε γεληθέο γξακκέο πξνβιεπόκελεο, κεηξίνπ πξνο πςεινύ βαζκνύ 

ζπζρεηίζεηο (βι. Πίλαθα 6, δηαγώληνο ζηελ ελόηεηα ζπγρξνληθή εγθπξόηεηα). Ζ 

ζπλνιηθή θιίκαθα SD3 ζρεηηδόηαλ θαηά r = .70 κε ηε ζπλνιηθή θιίκαθα DD, ελώ νη 

θιίκαθεο ηνπ καθηαβειηζκνύ, ηεο ςπρνπάζεηαο θαη ηνπ λαξθηζζηζκνύ ηνπ SD3 

παξνπζίαζαλ ζπζρεηίζεηο ηνπ βαζκνύ r = .42, r = .50 θαη r = .48, αληίζηνηρα, κε ηηο 

αλάινγεο ππνθιίκαθεο ηνπ DD. Φάλεθαλ, σζηόζν, θαη νξηζκέλεο κεγαιύηεξεο 

ζπζρεηίζεηο -εθηόο ηεο δηαγσλίνπ- κεηαμύ κε αληίζηνηρσλ ππνθιηκάθσλ ησλ δύν 

εξγαιείσλ. Δηδηθόηεξα, ν καθηαβειηζκόο ηνπ SD3 είρε κεγαιύηεξε ζπζρέηηζε κε ηνλ 

λαξθηζζηζκό ηνπ DD (r = .45), ζε ζύγθξηζε κε ηνλ καθηαβειηζκό ηνπ DD. Ζ 

ςπρνπάζεηα ηνπ SD3 εκθάληζε κεγαιύηεξε ζπζρέηηζε κε ηνλ καθηαβειηζκό ηνπ DD (r 

= .56), ζε ζύγθξηζε κε ηελ ςπρνπάζεηα ηνπ DD. Ο λαξθηζζηζκόο ηνπ SD3 

ζπζρεηηδόηαλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό κε ηνλ καθηαβειηζκό ηνπ DD (r = .53), ζε 

ζύγθξηζε κε ηνλ λαξζηζζηζκό ηνπ DD. Παξάιιεια, όιεο νη ππνθιίκαθεο ηνπ SD3 

παξνπζίαζαλ κεγαιύηεξεο ζπζρεηίζεηο κε ηε ζπλνιηθή θιίκαθα ηνπ DD, ζε ζύγθξηζε 

κε ηηο αληίζηνηρεο ππνθιίκαθέο ηνπο ζην DD (r = .46, r = .59 θαη r = .57 γηα ηνλ 

καθηαβειηζκό, ηελ ςπρνπάζεηα θαη ηνλ λαξθηζζηζκό, αληίζηνηρα). 

Τπνινγίζηεθε, αθόκα, ε εγθπξόηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο 

(ζπγθιίλνπζα θαη απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα - βι. Πίλαθα 6) ηνπ SD3 θαη ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηνπ κέζσ ησλ ζρέζεώλ ηνπο κε ηελ Κιίκαθα Ελζπλαίζζεζεο ησλ 

Mehrabian θαη Epstein (1972), ην ΔΚΔΜΠ (Tsaousis & Georgiades, 2009) θαη ηo 

Εξσηεκαηνιόγην Επηπρίαο ηεο Ομθόξδεο (Hills & Argyle, 2002) Ζ θιίκαθα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο παξνπζίαζε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο, ηόζν κε 

ηε ζπλνιηθή θιίκαθα SD3, όζν θαη κε όιεο ηηο ππνθιίκαθέο ηεο (r = -.39, p < .001 κε 

ηε ζπλνιηθή θιίκαθα SD3, r = -.31, p < .001 κε ηνλ καθηαβειηζκό, r = -.28, p = .001 

κε ηελ ςπρνπάζεηα θαη r = -.32, p < .001 κε ηνλ λαξθηζζηζκό). 
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Από ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ΔΚΔΜΠ ε ηηκηόηεηα-ηαπεηλόηεηα θάλεθε αθόκα όηη 

ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθό, ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθό ηξόπν κε ηε ζπλνιηθή θιίκαθα SD3, 

θαζώο θαη κε όιεο ηηο ππνθιίκαθέο ηεο (r = -.38, p < .001 κε ηε ζπλνιηθή θιίκαθα 

SD3, r = -.37, p < .001 κε ηελ ςπρνπάζεηα, r = -.27, p = .001 κε ηνλ λαξθηζζηζκό θαη r 

= -.23, p = .007 κε ηνλ καθηαβειηζκό). Δπίζεο ε πξνζήλεηα ζρεηηδόηαλ αξλεηηθά θαη 

ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό επίπεδν κε ηε ζπλνιηθή θιίκαθα  SD3 (r = -.23, p = .007), 

κε ηνλ λαξθηζζηζκό (r = -.22, p = .010) θαη κε ηελ ςπρνπάζεηα (r = -.26, p = .002). H 

δηαλόεζε, επηπιένλ, είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηε ζπλνιηθή 

θιίκαθα SD3 (r = .29, p < .001), θαη κε ηηο ππνθιίκαθεο λαξθηζζηζκόο (r = .28, p = 

.001) θαη καθηαβειηζκόο (r = .25, p = .003).  

H εμσζηξέθεηα παξνπζίαζε ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

ππνθιίκαθα ςπρνπάζεηα (r = -.34, p < .001) θαη κε ηε ζπλνιηθή θιίκαθα SD3 (r = -

.19, p = .028). εκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε είρε ε επζπλεηδεζία κόλν κε ηελ 

ππνθιίκαθα ςπρνπάζεηα (r = -.28, p = .001), ην ίδην θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηαζεξόηεηα, αιιά ζε κηθξόηεξν βαζκό (r = -.17, p = .040). Σέινο ην 

εξσηεκαηνιόγην επηπρίαο ζρεηηδόηαλ αξλεηηθά θαη ζεκαληηθά θπξίσο κε ηελ 

ςπρνπάζεηα (r = -.24, p = .004), θαη ζε αξθεηά κηθξόηεξν βαζκό κε ηε ζπλνιηθή 

θιίκαθα SD3 (r = -.17, p = .047). 

 

Πίλαθαο 6 

Σπζρεηίζεηο ηνπ SD3 θαη ησλ Yπνθιηκάθσλ ηνπ κε ην Dirty Dozen θαη ηηο Yπνθιίκαθέο 

ηνπ, ηε Σπλαηζζεκαηηθή Ελζπλαίζζεζε, ηηο Δηαζηάζεηο ηνπ ΕΚΕΜΠ θαη ηελ Επηπρία 

 Κιίκαθα Μέηξεζεο θνηεηλήο Σξηάδαο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο 

(SD3) 

 Μαθηαβειηζκόο Φπρνπάζεηα Ναξθηζζηζκόο ύλνιν 

Σπγρξνληθή Εγθπξόηεηα     

Dirty Dozen    

Μαθηαβειηζκόο DD .42
***

 .56
***

  .53
***

 .66
***

 

Φπρνπάζεηα DD .21
** 

.50
***

 .36
***

 .47
***

 

Ναξθηζζηζκόο DD .45
***

 .36
***

  .48
***

 .55
***

 

ύλνιν DD .46
***

 .59
***

  .57
***

 .70
***

 

Σπγθιίλνπζα - Απνθιίλνπζα Εγθπξόηεηα    

Κιίκαθα Δλζπλαίζζεζεο     

Δλζπλαίζζεζε -.31
***

 -.28
***

 -.32
***

 -.39
***
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Σεκείσζε: DD = Dirty Dozen. Γηα ηε ζπγρξνληθή εγθπξόηεηα θαη ηελ ελζπλαίζζεζε 

N= 142.  Γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ΔΚΔΜΠ θαη ηελ επηπρία Ν = 140. ηελ ελόηεηα ηεο 

ζπγρξνληθήο εγθπξόηεηαο, ππνγξακκηζκέλεο κε έληνλε γξαθή είλαη νη κεηξήζεηο ηνπ 

ίδηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ, κε δηαθνξεηηθό εξγαιείν. ηελ ελόηεηα ηεο ζπγθιίλνπζαο θαη 

απνθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο, ππνγξακκηζκέλεο κε έληνλε γξαθή είλαη νη ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθά ζπζρεηίζεηο ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ ίζν κε .05. 

*
p< .05, 

**
p< .01, 

***
p<.001 

 

  

ΔΚΔΜΠ 

Δμσζηξέθεηα -.11 -.34
***

 .08 -.19* 

Δπζπλεηδεζία .14 -.28
***

 .03 -.04 

Πξνζήλεηα -.10 -.25
***

 -.22
** 

-.23
** 

πλαηζζεκαηηθή ηαζεξόηεηα .00 .17
* -.12 .04 

Σηκηόηεηα-Σαπεηλόηεηα -.23
** -.37

***
 -.27

** -.38
***

 

Γηαλόεζε .25* .13 .28
***

 .29
***

 

Κιίκαθα Oxford     

Δπηπρία -.145
 

-.24
** .05 -.17

*
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΤΕΖΣΖΖ 

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε πξνζαξκνγή ηεο Κιίκαθαο Μέηξεζεο 

Σθνηεηλήο Τξηάδαο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο (Short Dark Triad [SD3]) ζηνλ ειιεληθό 

πιεζπζκό, θαζώο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ ςπρνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο. ε κηα 

αληίζηνηρε κειέηε πνπ έγηλε κε δείγκα από ην ξσζηθό πιεζπζκό, έγηλε Δηεξεπλεηηθή 

Αλάιπζε Παξαγόλησλ (Exploratory Factor Analysis [EFA]), κε ρξήζε ηεο Αλάιπζεο 

Κπξίσλ Σπληζησζώλ (Principal Components Analysis [PCA]) θαη ηε κέζνδν 

πεξηζηξνθήο Varimax γηα παξάγνληεο πνπ δελ ζεσξνύληαη αλεμάξηεηνη, θαη 

εληνπίζηεθαλ νη ηξεηο παξάγνληεο πνπ είραλ βξεζεί θαη ζην αξρηθό κνληέιν 

ζεώξεζεο ηεο θιίκαθαο (Egorova, Sitnikova, & Parshikova, 2015). Χζηόζν, ίζσο 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη ην αξρηθό άξζξν πνπ αθνξά ζην SD3 (Jones & Paulhus, 

2014) δεκνζηεύηεθε αξθεηά πξόζθαηα, δελ έρνπλ επηζήκσο δεκνζηνπνηεζεί έξεπλεο 

πνπ λα ειέγρνπλ ηελ παξαγνληηθή δνκή ηνπ ζε άιινπο πνιηηηζκνύο.  

ηελ παξνύζα κειέηε, ζε αληίζεζε κε ηε ξσζηθή πξνζαξκνγή, 

πξαγκαηνπνηήζεθε Επηβεβαησηηθή Αλάιπζε Παξαγόλησλ (Confirmatory Factor 

Analysis [CFA]), πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαηά πόζν, ηόζν ε αξρηθή εθδνρή ηεο 

θιίκαθαο, όζν θαη άιια ελαιιαθηηθά κνληέια, όπσο απηά έρνπλ πξνηαζεί ζηε 

βηβιηνγξαθία, έρνπλ θαιή πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. Έπεηηα από 

ζύγθξηζε ηνπ κνληέινπ ηνπ ελόο παξάγνληα, ησλ δύν παξαγόλησλ, θαη ησλ ηξηώλ 

παξαγόλησλ, ε θαιύηεξε πξνζαξκνγή θάλεθε λα εκθαλίδεηαη ζην κνληέιν ησλ ηξηώλ 

παξαγόλησλ, αλ θαη ν δείθηεο CFI βξηζθόηαλ θάησ από ην απνδεθηό όξην ηεο ηάμεο 

ηνπ .90.  Μάιηζηα, ε θαιύηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή επεηεύρζε κε ην κνληέιν ησλ 

ηξηώλ παξαγόλησλ έπεηηα από ηελ αθαίξεζε νθηώ ζπλνιηθά ζηνηρείσλ (1, 9, 11, 14, 

15, 18, 20 θαη 25) από ηελ αξρηθή θιίκαθα, ηα νπνία παξνπζίαζαλ αξθεηά ρακειέο 

θαη ζπλεπώο πξνβιεκαηηθέο θνξηίζεηο κε ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ππνηίζεηαη 

όηη αλήθνπλ. Με ηελ θίλεζε απηή, όινη νη δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο βειηηώζεθαλ, 

ηδηαίηεξα ν δείθηεο CFI, ν νπνίνο, όκσο, παξέκεηλε ππό ην ειάρηζην απαηηνύκελν 

όξην. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζνύλ νξηζκέλνη πηζαλνί ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα 

ζηνηρεία πνπ απνθαζίζηεθε λα αθαηξεζνύλ δελ εκθάληζαλ ηθαλνπνηεηηθό βαζκό 

παξαγνληηθώλ θνξηίζεσλ. Αξρηθά, ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθά άηνκα αληηιακβάλνληα 

κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ην λόεκα πνπ εθθξάδεηαη κε θάζε ζηνηρείν θαη ην γεγνλόο απηό 

πξνθαιεί κε ζπκβαηέο απαληήζεηο. Ίζσο, αθόκα, πξόθεηηαη γηα δήηεκα απνθιεηζηηθά 
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ηεο ειιεληθήο θνπιηνύξαο, ε νπνία είλαη δπλαηό λα κελ πεξηιακβάλεη ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηεο ηηο έλλνηεο πνπ ζπλάγνληαη κε ηα ζηνηρεία απηά, πνπ ελδέρεηαη 

λα μελίδνπλ ζηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ, επνκέλσο εγείξνληαη 

πξνβιήκαηα θαηαλόεζεο. Μηα πην ιεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ είλαη, πηζαλώο, 

πην δηαθσηηζηηθή. 

Σν ζηνηρείν 1 («Γελ είλαη ζπλεηό λα απνθαιύπηεηο ηα κπζηηθά ζνπ») 

πξνθαιεί, ίζσο, αλαπνθαζηζηηθόηεηα ζηα άηνκα, θαζώο είλαη ζρεηηθά γεληθόινγν θαη 

δελ αλαθέξεηαη ππό πνηεο ζπλζήθεο είλαη ζπλεηό γηα θάπνηνλ λα απνθαιύπηεη ηα 

κπζηηθά ηνπ (δηόηη ζπλήζσο νη άλζξσπνη πξνηηκνύλ λα ζπγθξαηνύλ κπζηηθά ζε 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη λα ηα απνθαιύπηνπλ ζε άιιεο). Σν ζηνηρείν 9 («Οη 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη κπνξνύλ λα ρεηξαγσγεζνύλ») ελδερνκέλσο πξνθαιεί 

ζύγρπζε ζηνπο αλζξώπνπο, επεηδή νκνηάδεη κε δήισζε πνπ απαηηεί γλώζε θαη όρη 

πξνζσπηθή αμηνιόγεζε. Παξάιιεια ην ζηνηρείν απηό, κε δεδνκέλν όηη αλαθέξεηαη 

ζε ρεηξαγώγεζε, πηζαλόηαηα ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ηνλ θνηλό ππξήλα ηεο 

θνηεηλήο Σξηάδαο, θαη όρη απαξαίηεηα πεξηζζόηεξν κε ην καθηαβειηζκό πνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα αλήθεη.  

Με ην ζηνηρείν 11 («Μηζώ λα είκαη ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο») εθθξάδεηαη 

κηα ηζρπξά αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή (κίζνο) αλαθνξηθά κε κηα πξνζσπηθή 

θαηάζηαζε (ην λα είλαη θαλείο ζην επίθεληξν πξνζνρήο). Σόζν ε αξλεηηθή θύζε ηνπ 

ζηνηρείνπ, όζν θαη ν απόιπηνο ηξόπνο δηαηύπσζήο ηνπ (ελαιιαθηηθά ζα κπνξνύζε λα 

είλαη «δελ ληώζσ θαζόινπ άλεηα»), ζε κηα πξνζσπηθή θαηάζηαζε πξνο ηελ νπνία δελ 

δηάθεηηαη θάπνηνο κε έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, ελδερνκέλσο πξνθάιεζαλ 

ζύγρπζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ αζάθεηα πνπ ελππάξρεη ζηε δηαηύπσζε ηνπ 

ζηνηρείνπ 14 («Μνπ αξέζεη λα γλσξίδσ ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο») είλαη ζρεηηθά 

εκθαλήο˙ ζεκαληηθνί άλζξσπνη κπνξνύλ λα είλαη ηόζν θαηαμησκέλα θνηλσληθά 

άηνκα πνπ πηζαλόηαηα ελλννύληαη κε ην ζηνηρείν απηό (θαζώο κεηξά ηνλ 

λαξθηζζηζκό), όζν θαη νη άζεκνη θαη αθαλείο, αιιά ζεκαληηθνί γηα ηε δσή θάπνηνπ, 

άλζξσπνη (π.ρ. νηθνγέλεηα). 

Ζ ζεκαζία ηνπ ζηνηρείνπ 15 («Αηζζάλνκαη ακήραλα όηαλ θάπνηνο κνπ θάλεη 

θνκπιηκέληα») είλαη αξθεηά επθξηλήο. Μηα πνιύ επηζθαιήο θαη ππνζεηηθή εξκελεία 

ηεο ρακειήο ηνπ θόξηηζεο είλαη όηη, όηαλ θάπνηνο δελ αηζζάλεηαη ακεραλία όηαλ έλα 

άηνκν ηνπ θάλεη θνκπιηκέληα, δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη έρεη ηάζε πξνο ηνλ 

λαξθηζζηζκό (πνπ κεηξάηαη κε ην ζηνηρείν απηό) γηαηί ζπκθσλεί κε ηα ιεγόκελά ηνπ, 

αιιά γηαηί αληηθεηκεληθά δελ ηνπ πξνθαιείηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα. Σν 
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ζηνηρείν 18 («Δπηκέλσ ζην λα κνπ δείρλνπλ νη άιινη ην ζεβαζκό πνπ κνπ αμίδεη») 

πξνθαιεί, ίζσο, ζύγρπζε εμαηηίαο θπξίσο, ηνπ ξήκαηνο «επηκέλσ». Πηζαλόηαηα όινη 

νη άλζξσπνη επηζπκνύλ λα ηνπο ζέβνληαη νη άιινη, σζηόζν κε ην ζηνηρείν απηό δελ 

θαζίζηαηαη μεθάζαξν εάλ ελλνείηαη ε έληνλε πξνζσπηθή επηζπκία κνλάρα, ή ε ρξήζε 

εμαλαγθαζκνύ γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζεβαζκνύ, ή αλ αθόκα ν ζεβαζκόο πνπ αμίδεη 

θάπνηνο ελλνείηαη κε ηελ απνθιεηζηηθά λαξθηζζηζηηθή ζεώξεζε (κε ην ζηνηρείν απηό, 

εμάιινπ, κεηξάηαη ν λαξθηζζηζκόο) όηη θάπνηνο είλαη αλώηεξνο ηεξαξρηθά θαη 

αμηνινγηθά από ηνπο άιινπο.  

Σν ζηνηρείν 20 («Απνθεύγσ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο») είλαη αόξηζην, θαζώο 

δελ πξνζδηνξίδεηαη ε επηθίλδπλε θαηάζηαζε, ε ζεκαζία ηεο νπνίαο είλαη ππνθεηκεληθή 

θαη γίλεηαη δηαθνξεηηθά αληηιεπηή από θαζέλα άηνκν. Δπηπιένλ ην ζηνηρείν απηό, 

ίζσο λα κελ αθνξά κνλάρα ζηα πεξηζζόηεξν ςπρνπαζή άηνκα (σο αληεζηξακκέλν 

ζηνηρείν), αιιά θαη ζηα πεξηζζόηεξν καθηαβειηθά (σο κε αληεζηξακκέλν), ηα νπνία 

αθνινπζνύλ πξνζεθηηθό θαη καθξνπξόζεζκν ζρεδηαζκό γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

ηνπο θαη δελ ζα ηνλ έζεηαλ ζε θίλδπλν κε κηα παξνξκεηηθή θίλεζε, όπσο ε εκπινθή 

ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Σέινο, ην ζηνηρείν 25 («Πνηέ δελ είρα κπιεμίκαηα κε ην 

λόκν»), αλ θαη αξθεηά ζαθέο, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεί ζύγρπζε αλαθνξηθά κε ην 

κέγεζνο ησλ παξαβάζεσλ πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνύλ σο «κπιέμηκν» κε ηνλ λόκν. 

Όζνλ αθνξά ζε νξηζκέλα από ηα ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κιίκαθαο 

Μέηξεζεο ηεο Σθνηεηλήο Τξηάδαο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο, έγηλε αμηνιόγεζε ησλ ηηκώλ 

αμηνπηζηίαο επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ θαη εζσηεξηθήο ζπλνρήο κε ηε ρξήζε ηνπ 

δείθηε a ηνπ Cronbach. Βξέζεθε όηη νη ηηκέο ηνπ δείθηε r ηνπ Pearson, δειαδή ηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο ρνξήγεζεο, ήηαλ απνδεθηέο γηα ηελ 

ππνθιίκαθα καθηαβειηζκόο θαη ηε ζπλνιηθή θιίκαθα SD3. Απηό ζεκαίλεη όηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθεο κεηξνύλ κε αμηνπηζηία ηνλ καθηαβειηζκό θαη ηε θνηεηλή 

Σξηάδα, αληίζηνηρα, παξνπζηάδνληαο ζηαζεξόηεηα ζηνλ ρξόλν. Από ηελ άιιε, νη 

δείθηεο επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ γηα ηηο ππνθιίκαθεο λαξθηζζηζκόο θαη ςπρνπάζεηα 

ήηαλ ζρεηηθά ρακεινί, (.67 θαη .60, αληίζηνηρα), επνκέλσο ακθηζβεηείηαη ε 

ζηαζεξόηεηα πνπ έρνπλ ζηνλ ρξόλν ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά.  

Οη δείθηεο α εζσηεξηθήο ζπλνρήο, αθόκα, ήηαλ ηθαλνπνηεηηθνί γηα ηελ 

ππνθιίκαθα λαξθηζζηζκόο θαη ηε ζπλνιηθή θιίκαθα SD3, θαζώο ππεξέβαηλαλ ην 

επηζπκεηό όξην ηνπ .70. Απηό δελ ζπλέβε κε ηηο ππνθιίκαθεο καθηαβειηζκόο θαη 

ςπρνπάζεηα, ησλ νπνίσλ νη δείθηεο α είραλ ηηκέο .66 θαη .67, αληίζηνηρα. Έηζη ε 

νκνηνγέλεηα ηεο ζπλνιηθήο θιίκαθαο θαη ηνπ λαξθηζζηζκνύ είλαη δεδνκέλε , ελώ ε 
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αληίζηνηρε νκνηνγέλεηα ηνπ καθηαβειηζκνύ θαη ηεο ςπρνπάζεηαο ακθηζβεηείηαη ζε 

νξηζκέλν βαζκό. Σν απνηέιεζκα απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ησλ Jones 

θαη Paulhus (2014), όπνπ κόλν ν λαξθηζζηζκόο ζε κηα κειέηε βξηζθόηαλ ιίγν 

ρακειόηεξα από ηνλ νπδό ηνπ .70. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπγρξνληθή εγθπξόηεηα, νη ηηκέο ζπζρέηηζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ ππνθιηκάθσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο θιίκαθαο κεηαμύ SD3 θαη DD 

βξέζεθαλ κέηξηεο πξνο πςειέο, ππνδεηθλύνληαο όηη νη δύν θιίκαθεο κεηξνύλ 

παξόκνηεο έλλνηεο. Κάπσο πξνβιεκαηηθό ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ κεγαιύηεξσλ 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ κε αληίζηνηρσλ ππνθιηκάθσλ (κεγαιύηεξε ζπζρέηηζε ηεο 

ππνθιίκαθαο καθηαβειηζκόο ηνπ SD3 κε ηελ ππνθιίκαθα λαξθηζζηζκόο ηνπ DD, ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ ππνθιίκαθα καθηαβειηζκόο ηνπ DD, κεγαιύηεξε ζπζρέηηζε ηεο 

ππνθιίκαθαο ςπρνπάζεηα ηνπ SD3 κε ηελ ππνθιίκαθα καθηαβειηζκόο ηνπ DD, ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ ππνθιίκαθα ςπρνπάζεηα ηνπ DD θαη κεγαιύηεξε ζπζρέηηζε ηεο 

ππνθιίκαθαο λαξθηζζηζκόο ηνπ SD3 κε ηελ ππνθιίκαθα καθηαβειηζκόο ηνπ DD, ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ ππνθιίκαθα λαξθηζζηζκόο ηνπ DD). Δπίζεο κεγαιύηεξεο 

ζπζρεηίζεηο παξνπζίαδαλ όιεο νη ππνθιίκαθεο ηνπ SD3 κε ηε ζπλνιηθή θιίκαθα DD, 

παξά κε ηηο αληίζηνηρεο ππνθιίκαθέο ηνπο ζην DD. 

Όιεο απηέο νη ζρεηηθά αλαληίζηνηρεο ζπζρεηίζεηο εξκελεύνληαη ελ κέξεη από 

ην γεγνλόο όηη νη παξάγνληεο πνπ απαξηίδνπλ ηε θνηεηλή Σξηάδα δελ είλαη 

αλεμάξηεηνη κεηαμύ ηνπο, ελώ κνηξάδνληαη έλαλ θνηλό ππξήλα, ν νπνίνο κπνξεί λα 

αλαδύεηαη πεξηζζόηεξν ζε θάπνην ζηνηρείν, από ό,ηη θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθό ππνθιίκαθαο. Δπηπιένλ, θάπνηεο ππνθιίκαθεο ηνπ DD ήδε θαηά ηελ 

αλάπηπμή ηνπ, εκθάληδαλ πςειόηεξεο ζπζρεηίζεηο κε κε αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε 

αληίζηνηρα θιαζηθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο (Jonason & Webster, 

2010). Έρεη, αθόκα, πξνηαζεί όηη είλαη πην εύινγν γηα ην DD νη ππνθιίκαθεο 

καθηαβειηζκόο θαη  ςπρνπάζεηα λα ζεσξνύληαη σο έλαο παξάγνληαο θαη ν 

λαξθηζζηζκόο σο έλαο άιινο. Φαίλεηαη, επηπιένλ, όηη έρεη κεγαιύηεξν λόεκα γηα ην 

DD  έλα κνληέιν, ην νπνίν εθηόο από ηηο ππνθιίκαθεο, πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

θνηεηλή Σξηάδα σο έλαλ ζπγθεληξσηηθό παξάγνληα -όρη, όκσο, ηεξαξρηθό, δειαδή 

δεύηεξεο ηάμεο (second order)- κε ηελ νπνία κεηξάηαη ν θνηλόο ππξήλαο. (Jonason, 

Kaufman, Webster, & Geher, 2013. Jonason & Luévano, 2013. Kajonius, Persson, 

Rosenberg, & Garcia, 2016). 

Ζ εγθπξόηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (ζπγθιίλνπζα θαη απνθιίλνπζα 

εγθπξόηεηα) ππνινγίζηεθε ζπζρεηίδνληαο ην SD3 θαη ηηο ππνθιίκαθέο ηνπ κε ηελ 
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Κιίκαθα Ελζπλαίζζεζεο (Mehrabian & Epstein, 1972), ηνλ Ειιεληθό Καηάινγν 

Επηζέησλ Μέηξεζεο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο [ΔΚΔΜΠ] (Tsaousis & Georgiades, 2009), 

θαη ην Εξσηεκαηνιόγην Επηπρίαο ηεο Ομθόξδεο (Hills & Argyle, 2002). Αλακέλνληαλ 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπ SD3 θαη ηεο Κιίκαθαο Ελζπλαίζζεζεο, 

νη νπνίεο πξάγκαηη βξέζεθαλ. ε ζπκθσλία κε ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, ηα άηνκα κε 

πςειόηεξεο επηδόζεηο ζηα ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

παξνπζηάδνπλ ρακειόηεξα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο θαη αδπλαηνύλ λα επηδείμνπλ 

ζπκβαηέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο σο απάληεζε ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

(Jonason & Krause, 2013. Wai & Tiliopoulos, 2012). 

 Παξάιιεια, ε ζπλνιηθή θιίκαθα SD3, θαη νη ηξεηο ππνθιίκαθέο ηεο (θπξίσο 

ε ςπρνπάζεηα) είραλ ζεκαληηθέο θαη αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηε δηάζηαζε ηηκηόηεηα-

ηαπεηλόηεηα ηνπ ΔΚΔΜΠ, απνηέιεζκα πνπ πξνβιεπόηαλ από ηε ζεσξεηηθή 

ηεθκεξίσζε ησλ ζθνηεηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηνπ ππξήλα ηνπο (εμαπάηεζε θαη 

απαμίσζε ησλ άιισλ, πξνο όθεινο ηνπ εαπηνύ - Furnham θαη ζπλ., 2013) θαη από ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα (Lee θαη ζπλ., 2013). Ζ πξνζήλεηα, επηπιένλ, ζρεηηδόηαλ 

ζεκαληηθά θαη αξλεηηθά κε ηε ζπλνιηθή θιίκαθα SD3 θαη κε ηηο ππνθιίκαθεο 

ςπρνπάζεηα θαη λαξθηζζηζκόο. Σν απνηέιεζκα απηό βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ 

ζεσξεηηθή πεξηγξαθή ησλ ζθνηεηλώλ πξνζσπηθνηήησλ σο θνηλσληθά δπζάξεζησλ 

θαη κε πξνεγνύκελεο έξεπλεο (Paulhus & Williams, 2002. Jonason & McCain, 2012). 

Ζ απνπζία εύξεζεο ζεκαληηθήο αξλεηηθήο ζρέζεο, όκσο, κε ηνλ καθηαβειηζκό ρξήδεη 

εμήγεζεο.  

Ζ επζπλεηδεζία βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά θαη αξλεηηθά κόλν κε ηελ 

ςπρνπάζεηα, απνηέιεζκα πνπ ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ αλακελόκελν (Lee θαη ζπλ., 

2013), θαζώο ηα άηνκα κε πεξηζζόηεξν ςπρνπαζή γλσξίζκαηα, ππνινγίδνπλ 

ιηγόηεξν ηνπο άιινπο θαη είλαη παξνξκεηηθνί (Jones & Paulhus, 2014). Σα επξήκαηα 

από ηε ζρέζε ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα έδεημαλ κηα 

κηθξή ζεηηθή ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ςπρνπάζεηα. Ζ ζεηηθή ζρέζε ηεο 

ςπρνπάζεηαο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα 

ππάξρνληα εξεπλεηηθά δεδνκέλα -ηα νπνία δείρλνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε- (Lee θαη 

ζπλ., 2013) θαη δελ είλαη δπλαηό λα αηηηνινγεζεί.  

Δπηπιένλ, αληηθξνύνληαη κε ηα πξνεγνύκελα επξήκαηα (Lee θαη ζπλ., 2013) 

νη ζεκαληηθά ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ βξέζεθαλ ζηελ παξνύζα έξεπλα  κεηαμύ ηεο 

δηαλόεζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο θιίκαθαο SD3, ηνπ καθηαβειηζκνύ θαη ηνπ 

λαξθηζζηζκνύ. Αλ θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη ν λαξθηζζηζκόο ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε 
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αθεξεκέλσλ ζηόρσλ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ έλλνηα ηνπ εαπηνύ (Jones & 

Paulhus, 2011α), θαζώο θαη κε ηελ θαηαλόεζε ησλ εζσηεξηθώλ γλσζηηθώλ 

δηεξγαζηώλ ησλ άιισλ (Stellwagen & Kerig, 2013), πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

ζεσξεζνύλ κέξε ηεο θαληαζίαο θαη άξα ηεο δηαλόεζεο, δελ ππάξρνπλ αλάινγα 

επξήκαηα γηα ηνλ καθηαβειηζκό. Σέινο, ε δηάζηαζε εμσζηξέθεηα ηνπ ΔΚΔΜΠ, 

αλακελόηαλ λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ λαξθηζζηζκό (Lee & Ashton, 2005. Lee θαη 

ζπλ., 2013), απνηέιεζκα πνπ δελ εκθαλίζηεθε. Παξνπζηάζηεθε, σζηόζν, ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ εμσζηξέθεηαο θαη ςπρνπάζεηαο, απνηέιεζκα πνπ έρεη 

βξεζεί θαη ζε πξνεγνύκελα δεδνκέλα (Leeθαη ζπλ., 2013).  

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο επηπρίαο κε ηε θνηεηλή Σξηάδα, βξέζεθε όηη ε 

πξώηε ζπζρεηηδόηαλ ζεκαληηθά θαη αξλεηηθά θπξίσο κε ηελ ππνθιίκαθα ςπρνπάζεηα 

θαη ζε αξθεηά κηθξόηεξν βαζκό κε ηε ζπλνιηθή θιίκαθα. Σν ζπγθεθξηκέλν εύξεκα 

ππνζηεξίδεηαη από ηελ έξεπλα ησλ Egan θαη ζπλ. (2014), νη νπνίνη αλέθεξαλ 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ επηπρίαο θαη ςπρνπάζεηαο, αιιά θαη 

κεηαμύ επηπρίαο θαη καθηαβειηζκνύ. Ζ αξλεηηθή ζρέζε ηεο επηπρίαο κε ην 

καθηαβειηζκό ζηελ παξνύζα έξεπλα δελ έθηαζε ηα όξηα ηεο ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο, ελώ ε ζρέζε ηεο επηπρίαο κε ηνλ λαξθηζζηζκό ήηαλ ζρεδόλ 

κεδεληθή. Σα ηειεπηαία απηά απνηειέζκαηα ζπκθσλνύλ πεξηζζόηεξν κε ηελ έξεπλα 

ησλ Aghababaei θαη ζπλ. (2014), νη νπνίνη δελ βξήθαλ θάπνηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θνηεηλήο Σξηάδαο θαη ηεο επηπρίαο. Έηζη, ε ζρέζε 

κεηαμύ επηπρίαο θαη θνηεηλήο Σξηάδαο δελ θαίλεηαη λα είλαη ζηαζεξή, θαζώο ηα 

δηάθνξα επξήκαηα αιιάδνπλ αλάινγα κε ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγείηαη. Γελ έρεη 

θαηαζηεί, ινηπόλ, ζαθέο αλ ην λα έρεη θαλείο κεγαιύηεξε επίδνζε ζηελ θνηεηλή 

Σξηάδα ηνλ θάλεη πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν επηπρή, ή εάλ απηό δελ έρεη θακία 

απνιύησο ζρέζε θαη εμαξηάηαη από άιινπο παξάγνληεο.  

Δθηόο από ηνλ ππνινγηζκό ζπζρεηίζεσλ κε άιια εξγαιεία, ε εγθπξόηεηα 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο κηαο θιίκαθαο είλαη δπλαηό λα θαζηεξσζεί κέζα από 

αλακελόκελεο εζσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο θαη παξαηεξήζεηο εκθάληζεο δηαθνξώλ ζε 

πιεζπζκνύο. Γηα ην ιόγν απηό έγηλε ππνινγηζκόο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηνπ SD3 (αλακέλνληαλ κέηξηεο ζπζρεηίζεηο). Οη κεγαιύηεξεο 

ζπζρεηίζεηο παξνπζηάζηεθαλ κεηαμύ ςπρνπάζεηαο θαη λαξθηζζηζκνύ, έπεηηα κεηαμύ 

λαξθηζζηζκνύ θαη καθηαβειηζκνύ θαη ηέινο κεηαμύ ςπρνπάζεηαο θαη καθηαβειηζκνύ. 

Τπελζπκίδεηαη όηη ζηελ αξρηθή κειέηε δεκηνπξγίαο ηνπ SD3 (Jones & Paulhus, 

2014), ε ζεηξά από ηε κεγαιύηεξε πξνο ηε κηθξόηεξε ζπζρέηηζε ήηαλ δηαθνξεηηθή: 
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κεγαιύηεξεο ζπζρεηίζεηο εκθαλίδνληαλ αλάκεζα ζηνλ καθηαβειηζκό θαη ηελ 

ςπρνπάζεηα, ζηε ζπλέρεηα αλάκεζα ζηελ ςπρνπάζεηα θαη ηνλ λαξθηζζηζκό θαη ηέινο 

αλάκεζα ζηνλ λαξθηζζηζκό θαη ηνλ καθηαβειηζκό. Χο εθ ηνύηνπ, ν βαζκόο 

ζπζρέηηζεο ζηελ παξνύζα έξεπλα κεηαμύ καθηαβειηζκνύ θαη λαξθηζζηζκνύ ήηαλ 

κεγαιύηεξνο ζε ζύγθξηζε κε ηελ αξρηθή έξεπλα ησλ Jones θαη Paulhus (2014. r = .33 

έλαληη r = .18 έσο r = .29, αληίζηνηρα), αιιά κηθξόηεξνο κεηαμύ καθηαβειηζκνύ θαη 

ςπρνπάζεηαο (r = .27 έλαληη r = .40 έσο r = .50, αληίζηνηρα). Παξόια απηά νη 

ζπζρεηίζεηο ήηαλ γεληθά κηθξνύ πξνο κεηξίνπ βαζκνύ θαη ζηε κειέηε ησλ Jones θαη 

Paulhus θαη ζηελ παξνύζα έξεπλα, θαζώο ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηεηλήο 

Σξηάδαο, αλ θαη είλαη ζε νξηζκέλν βαζκό αλεμάξηεηα, δε παύνπλ λα κνηξάδνληαη έλαλ 

θνηλό ππξήλα πνπ ηα ζπλδέεη.  

Δπίζεο, ππνινγίζηεθαλ νη δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο όξνπο κεηαμύ αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ, νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζπζηεκαηηθά γηα ηε θνηεηλή Σξηάδα ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο (Jonason & Webster, 2010. Jones & Paulhus, 2014. Paulhus & 

Williams, 2002). ηελ παξνύζα έξεπλα νη άλδξεο είραλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά 

πςειόηεξνπο κέζνπο όξνπο από ηηο γπλαίθεο ζηε ζπλνιηθή επίδνζε ζην SD3, ζηνλ 

καθηαβειηζκό θαη ζηελ ςπρνπάζεηα, αιιά όρη ζηνλ λαξθηζζηζκό. Σν απνηέιεζκα 

απηό, ίζσο, εμεγείηαη από ην γεγνλόο όηη ε δηαπξνζσπηθή εθκεηάιιεπζε σθειεί 

πεξηζζόηεξν ηνπο άλδξεο, ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο εμαξηώληαη ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό από ηα θνηλσληθά δίθηπα ζηα νπνία αλήθνπλ (Jones, Webster, & 

Lindsey, 2008, όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Jonason & Webster, 2010) θαη δελ επηζπκνύλ 

λα απνρσξήζνπλ από απηά. 

 

4.1. Πεπιοπιζμοί - Μελλονηικέρ έπεςνερ 

Όπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη κε ηε δηεμαγσγή νπνηαζδήπνηε κειέηεο, ε παξνύζα 

έξεπλα δελ ήηαλ ειιηπήο πεξηνξηζκώλ. Αλαιπηηθόηεξα, ην δείγκα απαξηηδόηαλ ζε 

ζπληξηπηηθό πνζνζηό από γπλαίθεο (80%), δεκηνπξγώληαο, ίζσο, ςεπδείο ζπζρεηίζεηο 

πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ειιεληθό πιεζπζκό. Ζ πξνζέιθπζε, αθόκα, ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζα κπνξνύζε λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο όηη ήηαλ επθαηξηαθή θαη 

πεξηνξηζκέλε, κε απνηέιεζκα ηελ απνπζία αληηπξνζσπεπηηθόηεηαο ηνπ δείγκαηνο, κε 

ζπλεπαθόινπζε αδπλακία γελίθεπζεο ησλ παξόλησλ επξεκάησλ. Παξάιιεια, ε 

θαιύηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή επεηεύρζε έπεηηα από ηελ αθαίξεζε πνιιαπιώλ 

ζηνηρείσλ (νθηώ ζε αξηζκό), θίλεζε πνπ πξνδίδεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ αξρηθνύ κνληέινπ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. Ίζσο κηα θαιύηεξε 
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ιύζε ζα ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε Δηεξεπλεηηθήο Αλάιπζεο Παξαγόλησλ (Exploratory 

Factor Analysis [EFA]), πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ, ελδερνκέλσο, νη θπξίαξρνη 

παξάγνληεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θιίκαθα γηα ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό ή ε 

θαηαζθεπή κηαο θιίκαθαο γηα ηε θνηεηλή Σξηάδα εμαξρήο κε βάζε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο 

ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ, ζε ζπκθσλία κε ηελ εκηθή (emic) πξνζέγγηζε. Δμάιινπ, 

αλ θαη νη δείθηεο RMSEA θαη SRMR ήηαλ πνιύ ηθαλνπνηεηηθνί, ππνδεηθλύνληαο 

θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ ζηα δεδνκέλα, σζηόζν ν 

δείθηεο CFI δελ θαηάθεξε λα θηάζεη ηα επηζπκεηά επίπεδα γηα κηα ρσξίο ακθηβνιία 

δήισζε όηη ππάξρεη θαιή πξνζαξκνγή. Όζνλ αθνξά ζηηο ςπρνκεηξηθέο ηδηόηεηεο ηεο 

ειιεληθήο εθδνρήο ηνπ SD3, αλ θαη ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο απνδεθηέο, νη ηηκέο πνπ 

ηηο ραξαθηήξηδαλ δελ έθηαλαλ πάληα ηα απνδεθηά όξηα (βι. ελόηεηα κε αμηνπηζηία 

θαη εγθπξόηεηα) ή δελ ήηαλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζύκθσλεο κε ηα ππάξρνληα 

ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, εξεπλεηέο ζα κπνξνύζαλ ζην κέιινλ λα 

επαλαιάβνπλ ηελ έξεπλα ζε ειιεληθό δείγκα, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ιήςε 

ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε αληηπξνζσπεπηηθόηεηα 

ηνπ δείγκαηνο. Δπίζεο, ε ρξήζε ηεο EFA, ζα κπνξνύζε λα δώζεη πην ηεθκεξησκέλα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα γηα ηελ αμηνιόγεζε ελόο ελαιιαθηηθνύ κνληέινπ, όπσο απηό ζα 

πξνθύςεη από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζρπξνύ ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ. 

Σαπηόρξνλα. είλαη ζεκαληηθό ε θιίκαθα SD3 λα πξνζαξκνζηεί θαη ζε άιινπο 

πνιηηηζκνύο, κε ζθνπό ηελ άκεζε θαη έκκεζε ζύγθξηζή ηνπο ζηα ζθνηεηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δηεξεύλεζε ηνπ εάλ θαη ζε πνην βαζκό ππάξρνπλ ζε όινπο 

ηνπο ιανύο ή αλαδύνληαη ζε νξηζκέλεο, κνλάρα, θνπιηνύξεο. 

 

4.2. ύνοτη - ςμπεπάζμαηα 

Ζ θνηεηλή Σξηάδα ηεο πξνζσπηθόηεηαο απνηειεί έλα ζύλνιν ηξηώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ (καθηαβειηζκόο, λαξθηζζηζκόο θαη ςπρνπάζεηα), ηα νπνία, ρσξίο λα 

είλαη παζνινγηθά, εθ πξώηεο όςεσο δείρλνπλ δπζπξνζαξκνζηηθά γηα ην άηνκν πνπ 

έρεη κεγαιύηεξε επίδνζε ζε απηά θαη γηα ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζπλαλαζηξνθέο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά δελ είλαη απόιπηα αλεμάξηεηα ην έλα από ην άιιν, γηαηί θαη ηα 

ηξία έρνπλ έλαλ θνηλό ππξήλα, σζηόζν είλαη δπλαηό λα πξνβιέπνπλ θαη λα 

ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν κε δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο. Αλακθηζβήηεηα 

κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ κηα ελαιιαθηηθή επηινγή έλαληη ησλ θιαζηθώλ κνληέισλ 

πξνζσπηθόηεηαο γηα ηε κειέηε αηνκηθώλ δηαθνξώλ ζε πιεζώξα ηνκέσλ.  
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θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ Short Dark 

Triad [SD3], κηαο θιίκαθαο κε ηελ νπνία αμηνινγνύληαη ηα «ζθνηεηλά» 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζηνλ ειιεληθό πιεζπζκό. Ζ Δπηβεβαησηηθή 

Αλάιπζε Παξαγόλησλ έδεημε όηη ην κνληέιν ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ, έπεηηα από 

αθαίξεζε νθηώ ζηνηρείσλ (κε ρακειέο παξαγνληηθέο θνξηίζεηο) δείρλεη ζρεηηθά 

ηθαλνπνηεηηθό βαζκό πξνζαξκνγήο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. Οη ςπρνκεηξηθέο 

ηδηόηεηεο (αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα) πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο 

αλακελόκελεο θαη απνδεθηέο, κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο. Μειινληηθέο έξεπλεο 

δύλαληαη κε ηε ρξήζε EFA λα αμηνινγήζνπλ ην κνληέιν θνηεηλήο Σξηάδαο πνπ 

πξνηάζεθε κε ηελ παξνύζα εξγαζία γηα ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό. 
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Κλίμακα Μέηπηζηρ Σπιάδαρ ηηρ Πποζυπικόηηηαρ 

Jones & Paulhus (2014) 
 

Με ην εξσηεκαηνιόγην απηό δηεξεπλάηαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ην άηνκν αμηνινγεί όηη ην ίδην 

δηαζέηεη ή όρη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο, όπσο απηά εθθξάδνληαη κέζα 

από ην βαζκό ζπκθσλίαο ηνπ κε κηα ζεηξά από δειώζεηο. Υξεζηκνπνηώληαο σο νδεγό ηηο 

δηαβαζκίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ζεκεηώζηε θαηά πόζν ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ καπξίδνληαο ηνλ θαηάιιειν θύθιν. Γώζηε 

κόλν κηα απάληεζε γηα θάζε πξόηαζε, απηήλ πνπ εζείο ζεσξείηε σο πην αληηπξνζσπεπηηθή 

ηνπ εαπηνύ ζαο. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. Δάλ ζέιεηε λα αιιάμεηε 

θάπνηα απάληεζε, βάιηε Υ ζηελ πξνεγνύκελε θαη καπξίζηε ηελ θαηλνύξηα. Οη επηινγέο πνπ 

έρεηε σο απάληεζε είλαη νη παξαθάησ: 

 

 
Γηαθσλώ 
Απόιπηα 

 Γηαθσλώ  
Ούηε ζπκθσλώ  
Ούηε δηαθσλώ 

 πκθσλώ   
πκθσλώ 
Απόιπηα 

 

 

1 Γελ είλαη ζπλεηό λα απνθαιύπηεηο ηα κπζηηθά ζνπ.       

2 
Μνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηώ επθπή ρεηξαγώγεζε γηα λα επηηύρσ ην 

ζηόρν κνπ. 
 
     

3 
Πξέπεη λα θέξεηο ηνπο ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο ζην πιεπξό ζνπ κε 

νπνηνδήπνηε θόζηνο. 
 
     

4 
Να απνθεύγεηο ηελ άκεζε ζύγθξνπζε κε ηνπο άιινπο γηαηί κπνξεί 

λα θαλνύλ ρξήζηκνη ζην κέιινλ. 
 
     

5 
Δίλαη ζπλεηό λα ζπγθξαηείο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξείο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηο ελαληίνλ αλζξώπσλ αξγόηεξα. 
 
     

6 
Πξέπεη λα πεξηκέλεηο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα αληεπηηεζείο 

ζηνπο αλζξώπνπο. 
 
     

7 
Τπάξρνπλ πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα  θξύβεηο από άιινπο 

αλζξώπνπο, θαζώο δελ ρξεηάδεηαη λα ηα γλσξίδνπλ. 
      

8 Βεβαηώζνπ όηη ηα ζρέδηά ζνπ σθεινύλ εζέλα θη όρη ηνπο άιινπο.       

9 Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη κπνξνύλ λα ρεηξαγσγεζνύλ.       

10 Οη άλζξσπνη κε βιέπνπλ σο γελλεκέλν εγέηε.       

11 Μηζώ λα είκαη ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο.       

12 
Πνιιέο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηείλνπλ λα είλαη βαξεηέο ρσξίο 

εκέλα. 

 

     

13 Σν μέξσ όηη είκαη μερσξηζηόο εθόζνλ όινη κνπ ην ιέλε ζπλέρεηα.       

14 Μνπ αξέζεη λα γλσξίδσ ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο.       

15 Αηζζάλνκαη ακήραλα όηαλ θάπνηνο κνπ θάλεη θνκπιηκέληα.       
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16 Με έρνπλ ζπγθξίλεη κε δηάζεκνπο αλζξώπνπο.       

17 Δίκαη έλαο ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο.       

18 Δπηκέλσ ζην λα κνπ δείρλνπλ νη άιινη ην ζεβαζκό πνπ κνπ αμίδεη.       

19 Μνπ αξέζεη λα εθδηθνύκαη ηηο αξρέο εμνπζίαο.       

20 Απνθεύγσ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο.       

21 Ζ εθδίθεζε πξέπεη λα είλαη γξήγνξε θαη κνρζεξή.       

22 Οη άλζξσπνη ζπρλά  ιέλε όηη είκαη εθηόο ειέγρνπ.       

23 Δίλαη αιήζεηα όηη κπνξώ λα είκαη θαθόο κε ηνπο άιινπο.       

24 
Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ κπιεμίκαηα καδί κνπ ην κεηαληώλνπλ 

πάληα. 

 

     

25 Πνηέ δελ είρα κπιεμίκαηα κε ην λόκν.       

26 Απνιακβάλσ λα θάλσ ζεμ κε αλζξώπνπο πνπ γλσξίδσ ειάρηζηα.       

27 Θα πσ νηηδήπνηε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζσ απηό πνπ ζέισ.       

 

 

 

 

 

 

 

Γημογπαθικά ηοισεία 
Παξαθάησ αθνινπζνύλ πεδία ζπκπιήξσζεο νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

ζπληειέζνπλ ζε πεξαηηέξσ -πεξηγξαθηθή- αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ιακβάλνληαη από ηo εξσηεκαηνιόγηo. 

 

Κυδικόρ ςμμεηέσονηα: _____________ 

Ο θσδηθόο ζα απνηειείηαη από ην αξρηθό γξάκκα ηνπ νλόκαηόο ζαο (π.ρ. Γ γηα 

Γηώξγνο), από ην αξρηθό γξάκκα ηνπ νλόκαηνο ηεο κεηέξαο ζαο (π.ρ. Μ γηα 

Μαξία), από ην αξρηθό γξάκκα ηεο νδνύ όπνπ κέλεηε (π.ρ. Κ γηα 

Καπνδηζηξίνπ), θαη από ηελ εκεξνκελία (αξηζκό εκέξαο) πνπ γελλεζήθαηε 

(π.ρ. 08 γηα 08-07-1984). Έηζη, ζπκπιεξώλεηε γηα παξάδεηγκα, ΓΜΚ08. 

 
Φύλο: Άλδξαο               Γπλαίθα                                                           

 

Ζλικία:___ 

 
Δθνικόηηηα: Διιεληθή               Άιιε 
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ςνοπηικό Δπγαλείο Μέηπηζηρ Σπιάδαρ ηηρ 

Πποζυπικόηηηαρ 
Jonason & Webster (2010) 

 

Με ην εξσηεκαηνιόγην απηό δηεξεπλάηαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ην άηνκν αμηνινγεί όηη ην ίδην 

δηαζέηεη ή όρη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο, όπσο απηά εθθξάδνληαη κέζα 

από ην βαζκό ζπκθσλίαο ηνπ κε κηα ζεηξά από δειώζεηο. Υξεζηκνπνηώληαο σο νδεγό ηηο 

δηαβαζκίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ζεκεηώζηε θαηά πόζν ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ καπξίδνληαο ηνλ θαηάιιειν θύθιν. Γώζηε 

κόλν κηα απάληεζε γηα θάζε πξόηαζε, απηήλ πνπ εζείο ζεσξείηε σο πην αληηπξνζσπεπηηθή 

ηνπ εαπηνύ ζαο. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. Δάλ ζέιεηε λα αιιάμεηε 

θάπνηα απάληεζε, βάιηε Υ ζηελ πξνεγνύκελε θαη καπξίζηε ηελ θαηλνύξηα. Οη επηινγέο πνπ 

έρεηε σο απάληεζε είλαη νη παξαθάησ: 

 

 
Γηαθσλώ 
Απόιπηα 

 Γηαθσλώ  
Ούηε ζπκθσλώ  
Ούηε δηαθσλώ 

 πκθσλώ   
πκθσλώ 
Απόιπηα 

 

 

1 
Έρσ ηελ ηάζε λα ρεηξαγσγώ ηνπο άιινπο γηα λα πεηύρσ ηνλ ζηόρν 

κνπ. 
      

2 Έρσ εμαπαηήζεη ή πεη ςέκαηα γηα λα πεηύρσ ην ζηόρν κνπ.       

3 Έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θνιαθεία γηα λα πεηύρσ ην ζηόρν κνπ.       

4 
Έρσ ηελ ηάζε λα εθκεηαιιεύνκαη ηνπο άιινπο πξνο πξνζσπηθό κνπ 

όθεινο. 
 
     

5 Έρσ ηελ ηάζε λα κελ έρσ ηύςεηο.       

6 
Έρσ ηε  ηάζε λα  είκαη αδηάθνξνο κε ηελ εζηθόηεηα ησλ πξάμεώλ 

κνπ. 
 
     

7 Έρσ ηελ ηάζε λα είκαη αδίζηαθηνο ή αλαίζζεηνο.       

8 Έρσ ηελ ηάζε λα είκαη θπληθόο.       

9 Έρσ ηελ ηάζε λα ζέισ νη άιινη λα κε ζαπκάδνπλ.       

10 Έρσ ηελ ηάζε λα ζέισ νη άιινη λα κνπ δίλνπλ πξνζνρή.       

11 Έρσ ηελ ηάζε λα αλαδεηώ θύξνο ή θνηλσληθή θαηαμίσζε.       

12 Έρσ ηελ ηάζε λα αλακέλσ εηδηθέο ράξεο από ηνπο άιινπο.       
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