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EΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Με το αντικείµενο της ανάπτυξης και της εξέλιξης του ατόµου έχουν 

ασχοληθεί πολλοί κλάδοι της ψυχολογίας, µε κύριο κλάδο αυτόν της Εξελικτικής. Τις 

τελευταίες δεκαετίες, µέσα από τις πολυάριθµες προσεγγίσεις που έχουν επιχειρηθεί, 

µε στόχο τη διερεύνηση σχετικών ζητηµάτων, έχει καταδειχθεί ότι η ανθρώπινη 

προσωπικότητα δεν αποτελεί µια µονοδιάστατη έννοια, αλλά χαρακτηρίζεται από 

πολυπλοκότητα και ενότητα, εξαιρετικά σύνθετο αντικείµενο συστηµατικής µελέτης. 

Πιο συγκεκριµένα, η προσωπικότητα κάθε ατόµου αποτελεί µια δυναµική οργάνωση 

σωµατικών και ψυχικών συστηµάτων που αλληλεπιδρούν εντός του ατόµου. Τα 

χαρακτηριστικά της προκύπτουν από το συνδυασµό των κληρονοµικών καταβολών  

και της δυναµικής αλληλεπίδρασης των ερεθισµάτων και εµπειριών που το άτοµο 

δέχεται από το περιβάλλον του. Οι εµπειρίες αυτές µπορεί να είναι κοινωνικές, 

συναισθηµατικές, ψυχολογικές. Σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη του άτοµο παίζουν και 

οι εµπειρίες του στον επαγγελµατικό τοµέα (πριν την εργασία αλλά και σε σχέση µε 

αυτή), αφού η εργασία καθώς και ότι σχετίζεται µε αυτήν καταλαµβάνει ένα πολύ 

µεγάλο µέρος στη ζωή του και το επηρεάζει καθηµερινά. Οι ειδικοί άρχισαν να 

ασχολούνται µε το ζήτηµα αυτό όλο και περισσότερο στο πέρασµα των χρόνων, 

κυρίως µετά την Βιοµηχανική Επανάσταση, ερευνώντας το θέµα της επαγγελµατικής 

επιλογής και εξέλιξης. 

 Ως επαγγελµατικός τοµέας θεωρείται αυτός που καλύπτει την επαγγελµατική 

συµπεριφορά του ατόµου, αποτελεί τµήµα της συνολικής συµπεριφοράς του και 

σχετίζεται µε την επαγγελµατική του ζωή (Isaacson & Brown, 1993). Οι ειδικοί 

κάνουν λόγο για την ανάπτυξη σταδιοδροµίας ή επαγγελµατική ανάπτυξη (career 

development) και την ορίζουν ως την εξελικτική πορεία του ατόµου όσον αφορά στον 

προσανατολισµό του στο χώρο της εργασίας και τις αποφάσεις του για το επάγγελµα 

ή τα επαγγέλµατα που επιθυµεί ή επιδιώκει να ακολουθήσει (Κάντας & Χαντζή, 

1991). Σύµφωνα µε τον ∆ηµητρόπουλο (1998), η έννοια της επαγγελµατικής 

συµπεριφοράς ενός ατόµου δεν περιλαµβάνει µόνο τη διαδικασία άσκησης κάποιου 

επαγγέλµατος, αλλά και τις φάσεις σκόπιµης προετοιµασίας για την άσκησή του. 

Βασικό, λοιπόν, στοιχείο στην ανάπτυξη σταδιοδροµίας αποτελεί και η 

επαγγελµατική επιλογή (career choice), η οποία αναφέρεται στην επιλογή του 

επαγγέλµατος από ένα άτοµο που πρόκειται να ακολουθήσει.  
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 Η λήψη επαγγελµατικών αποφάσεων αποτελεί µια σύνθετη διαδικασία, που 

περιλαµβάνει τόσο την επιλογή επαγγέλµατος όσο και τη δέσµευση στην επιλογή 

αυτή και στις ενέργειες υλοποίησής της (Peterson, Sampson, Reardon και Lenz, 

1996). Έτσι, η επιλογή σταδιοδροµίας µπορεί να καθοριστεί ως µια από τις 

σηµαντικότερες αποφάσεις που λαµβάνει το άτοµο, επιδιώκοντας να προσδιορίσει τα 

µελλοντικά του σχέδια. Άλλωστε, είναι µια απόφαση που θα το επηρεάσει καθ 'όλη 

του τη ζωή. Όπως υποστηρίζουν οι Osborn, Howard και Leierer (2007), το πιο 

σηµαντικό ψυχο-κοινωνικό ζήτηµα που αντιµετωπίζουν οι νέοι µετά τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αποτελεί η πορεία της σταδιοδροµία τους. Κάθε άτοµο  

µεταφέρει τη µοναδική ιστορία του παρελθόντος του και αυτό καθορίζει το πώς 

βλέπει τον κόσµο. Η ιστορία που δηµιουργήθηκε, εν µέρει, επηρεάστηκε από το 

περιβάλλον, την προσωπικότητα του, και τις ευκαιρίες που του δόθηκαν. Κατά 

συνέπεια, ο τρόπος που το κάθε άτοµο αντιλαµβάνεται αυτές τις συνιστώσες θα 

καθορίσει και τις επιλογές σταδιοδροµίας  που θα διαλέξει να ακολουθήσει. 

Η λήψη αποφάσεων σταδιοδροµίας αποτελεί µια απαιτητική διαδικασία κατά 

την οποία εµπλέκονται τόσο διανοητικοί όσο και συναισθηµατικοί παράγοντες. Η 

διερεύνηση των σκέψεων και των συναισθηµάτων του ατόµου κατά τη διαδικασία 

λήψης επαγγελµατικών αποφάσεων αποτελεί, επίσης, ένα πεδίο έντονου ερευνητικού 

ενδιαφέροντος.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να µελετηθούν, σε µια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, οι παράγοντες των γνωστικών λειτουργιών και της ρύθµισης του 

συναισθήµατος σε σχέση µε την επαγγελµατική απόφαση ενός αστυνοµικού. 

Ενδεχοµένως αυτοί οι παράγοντες να αποτελούν τη βάση της απόφασης να 

ακολουθήσει ένας αστυνοµικός τη µάχιµη ή µη µάχιµη υπηρεσία στη σταδιοδροµία 

του. Ο λόγος που επιλέχθηκε να µελετηθεί το θέµα αυτό είναι επειδή ο κλάδος της 

αστυνοµίας παρουσιάζει µια ποικιλοµορφία όσον αφορά στις απαιτήσεις, τις 

δεξιότητες, τα προσόντα που πρέπει να κατέχει κάποιος για να ακολουθήσει το 

συγκεκριµένο επάγγελµα. Το γεγονός ότι ένα άτοµο που επιλέγει να γίνει 

αστυνοµικός, σε µάχιµη ή µη µάχιµη υπηρεσία, κατέχει γνωστικές ικανότητες και 

δεξιότητες συναισθηµατικής ρύθµισης, παράγοντες που  πιθανόν παίζουν ουσιαστικό 

ρόλο στην ¨ετοιµότητα¨ του ατόµου να ακολουθήσει το συγκεκριµένο επάγγελµα και 

να οδηγηθεί σε µια επιτυχηµένη καριέρα. 
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Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν οι σχετικές θεωρίες επαγγελµατικής 

επιλογής και ανάπτυξης, οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά µε τις γνωστικές 

λειτουργίες και τη συναισθηµατική ρύθµιση στην εργασία καθώς και έρευνες που 

αποδεικνύουν την σηµαντικότητα των παραγόντων αυτών στην εργασία και πιο 

συγκεκριµένα στο επάγγελµα του αστυνοµικού. Θα ήταν σηµαντικό, σε µια 

µελλοντική ερευνητική εργασία,  να διερευνηθεί σε βάθος το επίπεδο των γνωστικών 

λειτουργιών/δεξιοτήτων και η ρύθµιση του συναισθήµατος στους έλληνες 

αστυνοµικούς έτσι ώστε να συσχετιστούν οι ικανότητες για την επιλογή σε µάχιµη ή 

µη µάχιµη υπηρεσία των αστυνοµικών.  

 

 

1.   Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην επιλογή σταδιοδροµίας στο πλαίσιο 

της Αστυνοµίας. Η Αστυνοµία ως θεσµός κάθε οργανωµένης κοινωνίας έχει 

εκτελεστική δικαιοδοσία. Είναι επιφορτισµένη µε την προστασία των πολιτών και τη 

διασφάλιση της δηµόσιας τάξης µέσα στα όρια της νοµιµότητας που προβλέπει το 

δίκαιο και ενίοτε της σκοπιµότητας που επιβάλλουν συγκεκριµένες συνθήκες. Στη 

σύγχρονη κοινωνία ο ρόλος της Αστυνοµίας είναι πολύπλοκος και συνίσταται κυρίως 

(Λαµπροπούλου, 1994): 1) στην πρόληψη του εγκλήµατος, 2)στην εξιχνίαση των 

εγκληµάτων, στον εντοπισµό των υπόπτων, τη σύλληψη και ανάκριση των 

συλληφθέντων, 3) στη διευθέτηση των καθηµερινών κοινωνικών συγκρούσεων, 4) 

στη δηµιουργία και διατήρηση του αισθήµατος ασφαλείας στην κοινωνία και 5) στην 

εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και τάξης. Η σύγχρονη Ελληνική Αστυνοµία, 

από την ίδρυσή της µε το νόµο 1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας 

Τάξης» και το νόµο 2800/2000, µέσα στα πλαίσια του Συντάγµατος, έχει ως 

αποστολή της την εξασφάλιση της έννοµης τάξης και της ασφάλειας στους Έλληνες 

πολίτες. Η Αστυνοµία, ως οργάνωση µε δοµή και ιεραρχία είναι υπεύθυνη για την 

άσκηση της αστυνόµευσης. 

Η εικόνα του αστυνοµικού έχει αλλάξει µέσα στο χρόνο. Παλαιότερα, η 

στερεοτυπική αντίληψη αφορούσε µεσήλικα άτοµα χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, 

που εφάρµοζαν το νόµο ανάλογα µε τις προσωπικές του ανάγκες, χρησιµοποιώντας 
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οποιαδήποτε µέθοδο τους εξυπηρετούσε. Η αλλαγή της κοινωνίας και η αύξηση της 

εγκληµατικότητας δηµιούργησε την ανάγκη να αλλάξει ο αστυνοµικός, να 

εκπαιδευθεί σε τεχνικές και δεξιότητες απαραίτητες για την εφαρµογή του νόµου, 

έχοντας πάντα ως γνώµονα το σεβασµό προς το άτοµο. Η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί 

από το σύγχρονο αστυνοµικό να έχει έντονη προσωπικότητα, να είναι ικανός στην 

επικοινωνία και τη διαχείριση επικίνδυνων καταστάσεων επιφέροντας το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσµα (Cao, Frank & Cullen, 1996. Cooper, 1997. King, 2000). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ρόλος του αστυνοµικού πλέον δεν περιορίζεται 

µόνο στην καταστολή του εγκλήµατος και τη δίωξη των κακοποιών. Προϋποθέτει την 

επαφή του µε τον πολίτη, µια επαφή που εξωτερικεύεται µε τη χρήση της γλώσσας 

και της συµπεριφοράς. Συγχρόνως, απαιτεί πολύωρη ενασχόληση µε τη συµπλήρωση 

εντύπων και τη καταγραφή συµβάντων. Η γραφειοκρατική διαδικασία όµως 

τεκµηριώνει την απόδοση του αστυνοµικού επιβεβαιώνοντας έτσι την επαγγελµατική 

του στάση (Spano και Reissig, 2006). Η οργανωσιακή κουλτούρα της αστυνοµίας 

έχει αλλάξει και περιλαµβάνει πια στους κόλπους της γυναίκες, µέλη διαφόρων 

κοινωνικοοικονοµικών οµάδων και απόφοιτους ανώτερων και ανώτατων σχολών, µε 

αποτέλεσµα την αλλαγή της αστυνόµευσης. 

Το ανθρώπινο δυναµικό της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι πολυπληθές µε 

διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και γνώσεων. Το προσωπικό της Ελληνικής 

Αστυνοµίας αποτελείται από αστυνοµικό και πολιτικό προσωπικό, τους Συνοριακούς 

Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς. Το αστυνοµικό προσωπικό διακρίνεται σε 

προσωπικό γενικών και ειδικών καθηκόντων. Το προσωπικό γενικών καθηκόντων 

υπηρετεί σε όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. Το προσωπικό ειδικών 

καθηκόντων υπηρετεί σε εξειδικευµένες υπηρεσίες και αποτελείται από επιστήµονες 

όπως ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, βιολόγους, χηµικούς, οικονοµολόγους κλπ. Το 

πολιτικό προσωπικό διακρίνεται σε µόνιµο και σε επί συµβάσει και ασχολείται µε 

διοικητικής φύσεως δραστηριότητες. Τέλος, οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί 

Φύλακες αποτελούν ειδικές κατηγορίες προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι 

Ειδικοί Φρουροί ασχολούνται, κυρίως, µε την φύλαξη ευπαθών στόχων και τη 

διενέργεια περιπολιών, ενώ οι Συνοριακοί Φύλακες µε την αντιµετώπιση της 

λαθροµετανάστευσης. 
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2.   ΜΑΧΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΑΧΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ    
      ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να ταξινοµήσουµε τους 

αστυνοµικούς σε διάφορες υπηρεσίες, ανάλογες µε τα καθήκοντα τους, και να τις 

διακρίνουµε σε µάχιµες και µη µάχιµες. Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι 

να εντοπίσουµε ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που ωθούν έναν εκπαιδευόµενο 

αστυνοµικό να επιλέξει µάχιµες ή µη µάχιµες υπηρεσίες. Μάχιµες θα µπορούσαµε να 

ορίσουµε τις υπηρεσίες όπου οι αστυνοµικοί έχουν να αντιµετωπίσουν δύσκολες και 

επικίνδυνες καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επαγγέλµατός τους, όπως το έγκληµα, 

και γενικά θεωρούνται περισσότερο ενεργητικές ως προς την αστυνόµευση της 

πολιτείας. Μη µάχιµες υπηρεσίες θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν εκείνες που 

αναφέρονται περισσότερο σε γραφειοκρατική εργασία ή συµπίπτουν µε άλλες 

ειδικότητες, πέραν της ειδικότητας του αστυνοµικού, όπως η ψυχολογία ή η µουσική 

και που συνήθως τα άτοµα που τις επιλέγουν δεν έρχονται τόσα κοντά µε επικίνδυνες 

αποστολές βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. 

Με βάση την παραπάνω διάκριση, από τις πλέον µάχιµες υπηρεσίες θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν οι εξής: 

1. Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης (ΥΜΕΤ), 

2. Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης (ΥΑΤ), 

3. Ειδική Κατασταλτική Αντιτροµοκρατική Μονάδα (ΕΚΑΜ), 

4. Άµεση ∆ράση,  

5. Οµάδες ∆ίκυκλης Αστυνόµευσης (∆Ι.ΑΣ). 

Οι αστυνοµικοί των σωµάτων ασφαλείας ΥΜΕΤ και ΥΑΤ παρουσιάζουν 

αρκετές οµοιότητες. Συγκεκριµένα, είναι οι αστυνοµικοί που δραστηριοποιούνται σε 

πορείες, γήπεδα και εκδηλώσεις-διαµαρτυρίες. Με λίγα λόγια, ασχολούνται µε τη 

διαφύλαξη, προστασία και υπεράσπιση των κοινωνικών οµάδων σε περιπτώσεις 

ταραχής, επεισοδίων και συγκρούσεων. Οι µεν ΥΜΕΤ είναι ντυµένοι στα µπλε και 

έχουν έναν περισσότερο προληπτικό χαρακτήρα για την προάσπιση των κοινωνικών 

συµφερόντων, ενώ οι ΥΑΤ είναι ντυµένοι στα πράσινα και διακρίνονται για τον 

περισσότερο κατασταλτικό τους χαρακτήρα. Οι αστυνοµικοί που επιλέγουν να 

απασχοληθούν στο σώµα των ΕΚΑΜ, δηλαδή της ειδικής κατασταλτικής 

αντιτροµοκρατικής µονάδας, αναλαµβάνουν επεισόδια βαριάς εγκληµατικότητας, στα 
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οποία εµπεριέχονται πολλές φορές τροµοκράτες ή βαρυποινίτες και γενικά 

επικίνδυνοι εγκληµατίες που αποτελούν σηµαντική απειλή και κίνδυνο για το 

κοινωνικό σώµα. 

Επιπλέον, µια άλλη µάχιµη υπηρεσία είναι η Άµεση ∆ράση. Η συγκεκριµένη 

υπηρεσία αποτελείται από πληρώµατα αστυνοµικών που βρίσκονται ανά πάσα στιγµή 

σε κίνδυνο, καθώς είναι οι πρώτοι οι οποίοι καλούνται να φέρουν εις πέρας 

συγκεκριµένες αποστολές, κάτι που µπορεί να αποβεί ακόµη και µοιραίο, αφού ενέχει 

τον παράγοντα της µη προβλεψιµότητας. Το τελευταίο δικαιολογείται από το γεγονός 

ότι µπορούν να αντιµετωπίσουν πολύ διαφορετικής ποιότητας κινδύνους, άνευ 

προετοιµασίας και προσχεδιασµένης στρατηγικής και όπως γίνεται αντιληπτό και από 

την ονοµασία, αναλαµβάνουν δράση άµεσα. Τέλος, µια υπηρεσία που θα µπορούσαµε 

να θεωρήσουµε µάχιµη είναι η οµάδα δίκυκλης αστυνόµευσης (∆Ι.ΑΣ). η οµάδα αυτή 

θεωρείται µία από τις πλέον εγγύτερες στον κίνδυνο υπηρεσίες, αφού εκτός των 

πολλών καθηκόντων που αναλαµβάνουν και που σχετίζονται µε ζητήµατα 

καταστολής κοινωνικών παθογενειών, οδηγούν µηχανές, γεγονός που έχει επιφέρει 

πολλά ατυχήµατα κατά την µετακίνηση, χωρίς βέβαια, να εξαλειφθούν και εκείνα 

λόγω των διενέξεων. 

 Στην κατηγορία των µη µάχιµων υπηρεσιών θα  µπορούσαν να ενταχθούν: 

1. οι Εξειδικευµένες Υπηρεσίες Προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων 

(επιστηµονικό προσωπικό), 

2. η Θρησκευτική και η Μουσική Υπηρεσία,  

3. η ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων, 

4. η Υπηρεσία Πληροφορικής.   

Στις µη µάχιµες υπηρεσίες, αρχικά, θα µπορούσαµε να συµπεριλάβουµε όλες 

εκείνες τις εξειδικευµένες υπηρεσίες ειδικών καθηκόντων που αποτελούνται από 

συγκεκριµένους επιστήµονες, όπως για παράδειγµα τους ψυχολόγους της αστυνοµίας. 

Συνήθως, αυτοί οι επιστήµονες απασχολούνται σε εσωτερικούς χώρους της ελληνικής 

αστυνοµίας και δεν διατρέχουν τον κίνδυνο να εκτεθούν σε πολύ επικίνδυνες 

καταστάσεις. Επιπλέον, η θρησκευτική και η µουσική υπηρεσία είναι κλάδοι της 

αστυνοµίας που µπορεί να επιλέξει κανείς έτσι ώστε να µην διακινδυνέψει να βρεθεί 

σε επαφή µε κακοποιούς ή εγκληµατίες. Συγκεκριµένα, η θρησκευτική υπηρεσία έχει 

την υποχρέωση τόνωσης του θρησκευτικού και πνευµατικού φρονήµατος των 
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αστυνοµικών µέσα από εξορµήσεις σε τόπους της Ορθοδοξίας (όπως το Άγιον Όρος), 

την υπεράσπιση των χριστιανικών πιστεύω στα αστυνοµικά τµήµατα, την ενίσχυση 

και προάσπιση της ψυχικής ενδυνάµωσης των αστυνοµικών και των οικογενειών 

τους. Η µουσική υπηρεσία σχετίζεται µε την πραγµατοποίηση του µουσικού 

προγράµµατος σε σηµαντικές εκδηλώσεις, όπως σε παρελάσεις εθνικών επετείων ή 

σε σηµαντικές εθνικές συναθροίσεις.  

∆ύο άλλες υπηρεσίες που θα µπορούσαµε να εντάξουµε στις µη µάχιµες είναι 

η υπηρεσία των διαβατηρίων και η υπηρεσία της πληροφορικής. Η πρώτη σχετίζεται 

µε την έκδοση διαβατηρίων, πράγµα που απαιτεί τη συλλογή πληροφοριών µε τρόπο 

αξιόπιστο και έγκυρο, έτσι ώστε να µην υπάρξουν ή προκύψουν τυχόν προβλήµατα. 

Η δεύτερη υπηρεσία της Πληροφορικής έχει να κάνει µε τη συλλογή και επεξεργασία 

δεδοµένων σε ηλεκτρονική βάση, κάτι το οποίο παίζει πολύ µεγάλο ρόλο στην 

ενηµέρωση για τυχόν καταστολή και συµµόρφωση παραβατικών κοινωνικών 

φαινοµένων. Και στις δύο υπηρεσίες οι αστυνοµικοί απασχολούνται, ως επί το 

πλείστον, σε εσωτερικούς χώρους και δεν έρχονται σε επαφή µε ριψοκίνδυνες 

καταστάσεις.  

Λαµβάνοντας υπόψη τη διάκριση µεταξύ µάχιµων και µη µάχιµων υπηρεσιών 

στην αστυνοµία, βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθεί κατά 

πόσο η γνωστική νοηµοσύνη και η συναισθηµατική ρύθµιση θα µπορούσε να 

επηρεάζει την επιλογή µάχιµης η µη µάχιµης υπηρεσίας ενός υποψήφιου 

αστυνοµικού. 

 

3.   ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το θέµα της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης και επιλογής ποικίλλουν και χωρίζονται κυρίως σε µη ψυχολογικές 

(κοινωνικο- οικονοµικές), ψυχολογικές και γενικές θεωρίες, σύµφωνα µε το πρότυπο 

του Crites (1969) που έχει επικρατήσει. Οι µη ψυχολογικές θεωρίες είναι αυτές που 

υποστηρίζουν ως κανονιστικό παράγοντα στη διαδικασία επαγγελµατικής ανάπτυξης 

και επιλογής του ατόµου το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον καθώς και τις 

πολιτισµικές επιδράσεις, δηλαδή παράγοντες εξωτερικούς, µη συνυπολογίζοντας το 

ατοµικό δυναµικό καθώς και την προσωπικότητα του ατόµου. Τρεις κατηγορίες 
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τέτοιων παραγόντων αποτελούν τη βάση για τη διαµόρφωση τριών, αντίστοιχα, 

οµάδων θεωριών επαγγελµατικής εκλογής : α) τυχαίοι παράγοντες, β) παράγοντες 

οικονοµικοί και γ) παράγοντες κοινωνικοί-πολιτιστικοί. Οι αντίστοιχες θεωρίες είναι: 

α) η θεωρία της τύχης β) οι οικονοµολογικές θεωρίες και γ) οι κοινωνιολογικές 

θεωρίες. 

Οι γενικές θεωρίες υποστηρίζουν την ύπαρξη παραγόντων από διάφορες 

κατηγορίες που επηρεάζουν τη λήψη της επαγγελµατικής απόφασης. Στους 

παράγοντες αυτούς συµπεριλαµβάνονται η προσωπικότητα, η εκπαίδευση, τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά, οι αξίες καθώς και η µορφή του οικονοµικού 

συστήµατος,  οι επαγγελµατικές απαιτήσεις, οι κανονισµοί, οι αµοιβές. Κοινή άποψη 

αυτών των θεωριών ως προς τη διαµόρφωση των χαρακτηριστικών, που σχετίζονται 

µε την επαγγελµατική συµπεριφορά, είναι ότι το άτοµο ακολουθεί µια εξελικτική 

πορεία, η οποία είναι συνεχής, αδιάλειπτη και δυναµική (Κάντας & Χατζή, 1991).  

Η τρίτη κατηγορία θεωριών είναι οι ψυχολογικές θεωρίες που δίνουν µεγάλη 

έµφαση στην προσωπικότητα, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόµου στα 

πλαίσια της επαγγελµατικής αγωγής και ανάπτυξης (∆ηµητρόπουλος, 1998). Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν οι Ψυχοδυναµικές θεωρίες, η θεωρία των Χαρακτηριστικών 

και των Παραγόντων, οι θεωρίες των Αναγκών, η Τυπολογική θεωρία, οι Εξελικτικές 

θεωρίες, οι θεωρίες Μάθησης και οι θεωρίες Λήψης Αποφάσεων επαγγέλµατος 

(Κάντας και Χατζή, 1991).  

Σε γενικές γραµµές όλες αυτές οι θεωρίες προσπαθούν, είτε κινούµενες µέσα 

σε αυστηρά εµπειρικά και θεωρητικά πλαίσια είτε βασιζόµενες απλώς σε σκέψεις, 

θέσεις και αναλύσεις, να προβλέψουν την επαγγελµατική συµπεριφορά. Στη  

συνέχεια, θα αναφερθούν, εν συντοµία, κάποιες από τις πιο σηµαντικές ψυχολογικές 

θεωρίες που έχουν διατυπωθεί µέχρι σήµερα και σχετίζονται µε τους σκοπούς της 

εργασίας. 

 

 

Η θεωρία των Χαρακτηριστικών και των Παραγόντων του Parsons (1909) 

 

Η θεωρία, που διατυπώθηκε από τον Parsons (1909) και στην ουσία θεωρείται 

η πρώτη θεωρία επαγγελµατικής επιλογής, η θεωρία των Χαρακτηριστικών και των 

Παραγόντων, βασίζεται στην ψυχολογία των ατοµικών διαφορών, που εξετάζει τα 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόµου, και την ανάλυση των επαγγελµάτων. ∆ίνει 

έµφαση στην αντιστοιχία των χαρακτηριστικών του ατόµου µε τις προδιαγραφές του 

επαγγέλµατος. Υποστηρίζει, ότι τα άτοµα διαφέρουν ως προς τις δεξιότητες, τα 

ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα, όπως και τα επαγγέλµατα διαφέρουν ως προς 

τις απαιτήσεις που έχουν όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των ατόµων.  Έτσι, η 

διαδικασία επαγγελµατικής επιλογής, σύµφωνα µε τη θεωρία, είναι µια  

«προσαρµογή» των ατοµικών χαρακτηριστικών ως προς τις απαιτήσεις και τα 

δεδοµένα του επαγγέλµατος (Κάντας και Χατζή, 1991). Στην επιλογή του 

επαγγέλµατος του αστυνοµικού, θα µπορούσαµε να πούµε ότι αν ένα άτοµο είναι  

υπεύθυνο, δραστήριο, δεν φοβάται τον κίνδυνο και τον ενδιαφέρει να υπάρχει τάξη 

και κανόνες είναι πιθανό να οδηγηθεί σ’ αυτήν τη λήψη απόφασης. 

Επί µισό και πλέον αιώνα η προσέγγιση του Parsons δέσποζε στην πράξη της 

επαγγελµατικής επιλογής. Τις τελευταίες, όµως, δεκαετίες και ιδιαίτερα µετά το 1950, 

το σύστηµα δέχθηκε έντονη κριτική στα κύρια σηµεία του, όπως ήταν ο διαχωρισµός 

των ατόµων σε επαγγέλµατα µε βάση το δείκτη νοηµοσύνης, δεδοµένης της 

επικάλυψης στις νοητικές ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση διαφόρων 

επαγγελµάτων, και η πεποίθηση ότι η επιλογή επαγγέλµατος είναι προϊόν στιγµιαίας 

απόφασης. Αντίθετα, υποστηρίζεται ότι η επαγγελµατική συµπεριφορά είναι µια 

διαδικασία που οδηγεί στην επιλογή του επαγγέλµατος και την προσαρµογή σε αυτό 

(Crites, 1969). Ωστόσο παρά την έντονη κριτική και το πλήθος των θεωριών που 

διατυπώθηκαν ύστερα από αυτήν, οι βασικές αρχές της διατηρούνται σε όλες τις 

νεότερες θεωρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης (∆ηµητρόπουλος, 1998). 

 

 

Οι ψυχοδυναµικές θεωρίες (Bordin 1979, Segal 1961) 

 

Σύµφωνα µε το ∆ηµητρόπουλο (1998) οι ψυχοδυναµικές θεωρίες έχουν ως 

κύριο αφετηριακό χώρο την Ψυχολογία του Βάθους και ξεκινούν από τις βασικές 

ψυχαναλυτικές θέσεις σχετικά µε το ρόλο της εργασίας στην ψυχική υγεία του 

ατόµου.  Αν και έχουν διατυπωθεί διάφορες ψυχοδυναµικές θεωρίες σχετικά µε τον 

τρόπο που ένα άτοµο επιλέγει το επάγγελµα του, πάντα άξονας αναφοράς είναι µια 

βασική αρχή της Ψυχανάλυσης. Σύµφωνα µε αυτήν,  κάθε δηµιουργική εκδήλωση ή 

επαγγελµατική δραστηριότητα δεν είναι παρά η εκδήλωση «µετουσίωσης» 
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(µετασχηµατισµού) απωθηµένων επιθυµιών και ενστίκτων, των εσωτερικών 

παρορµήσεων γενικά, σε κοινωνικά παραδεκτές µορφές συµπεριφοράς. 

Η βάση για την εκλογή του επαγγέλµατος τίθεται κατά τη διαµόρφωση των 

παραδεκτών αυτών µορφών συµπεριφοράς, µέσω των οποίων εξωτερικεύεται η 

απωθηµένη ψυχική ενέργεια και οι οποίες, κατ’ άλλη θεώρηση, δεν είναι παρά 

σχήµατα «καθυστέρησης ικανοποίησης» των εσωτερικών παρορµήσεων 

(∆ηµητρόπουλος, 1998). Εκτός από το µηχανισµό της µετουσίωσης, καθοριστικό 

ρόλο, σύµφωνα µε τις ψυχαναλυτικές απόψεις, διαδραµατίζουν στην επιλογή του 

επαγγέλµατος η αρχή της ευχαρίστησης/ικανοποίησης,  η αρχή της πραγµατικότητας 

και  ο µηχανισµός της ταύτισης (Κάντας και Χατζή, 1991). Οι πιο γνωστές και πιο 

συγκροτηµένες θεωρίες από το χώρο αυτό είναι η θεωρία του Bordin (1979) και η 

θεωρία του Segal (1961).  

 

  
Η τυπολογική θεωρία του Holland (1985) 

 

Μια από τις πιο διαδεδοµένες θεωρίες στη συµβουλευτική επαγγέλµατος που 

εξηγεί την επαγγελµατική επιλογή είναι η τυπολογική θεωρία του Holland (1985), 

που ανήκει στις θεωρίες της προσωπικότητας και πιο συγκεκριµένα του 

«ταιριάσµατος» ανθρώπου και περιβάλλοντος. Ο Holland αποδίδει την 

επαγγελµατική επιλογή στον τύπο προσωπικότητας που έχει αναπτύξει το άτοµο στη 

διαλεκτική του σχέση µε το περιβάλλον του. Παρόλο που δεν παραβλέπει την 

κληρονοµικότητα, το περιβάλλον, καθώς και τον τρόπο που αυτές οι παράµετροι 

επηρεάζουν τις επαγγελµατικές επιλογές, επικεντρώνεται στους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις επιλογές σε ένα δεδοµένο χρονικό σηµείο. Το σηµείο αυτό αποτελεί η 

στιγµή της επαγγελµατικής επιλογής, όπου άτοµο έχει ένα έτοιµο ρεπερτόριο 

συµπεριφορών και προσπαθεί να ταιριάξει τα χαρακτηριστικά αυτά µε το κατάλληλο 

περιβάλλον, συµβάλλοντας σηµαντικά στη δυνατότητα να επιτύχει ικανοποίηση, 

παραµονή και συνεισφορά στο περιβάλλον αυτό (∆ηµητρόπουλος, 2004. Κάντας & 

Χαντζή, 1991).   

Βασικές αρχές στη θεωρία του Holland είναι οι παρακάτω (∆ηµητρόπουλος, 

2004):  

1. Η εκλογή επαγγέλµατος είναι έκφραση της προσωπικότητας.  
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2. Τα τεστ ενδιαφερόντων είναι στην ουσία τεστ προσωπικότητας. Τα 

επαγγελµατικά στερεότυπα προσφέρονται για αξιόπιστες ψυχολογικές 

και κοινωνικές ερµηνείες.  

3. Τα άτοµα που ασκούν ένα επάγγελµα έχουν όµοιες προσωπικότητες 

και παρόµοια προσωπική εξέλιξη. ∆εδοµένου ότι οι άνθρωποι σε ένα 

επαγγελµατικό περιβάλλον έχουν όµοιες προσωπικότητες, είναι 

επόµενο να αντιδρούν σε πολλές καταστάσεις και σε πολλά 

προβλήµατα κατά παρόµοιο τρόπο.  

4. Η επαγγελματική ικανοποίηση, σταθερότητα και επιτυχία εξαρτώνται από 

το βαθμό αρμονικότητας μεταξύ της προσωπικότητας του ατόμου και του 

επαγγελματικού του περιβάλλοντος.  

Σύµφωνα µε τον Holland διακρίνονται έξι τύποι προσωπικότητας: ο 

ρεαλιστικός, ο ερευνητικός, ο καλλιτεχνικός, ο κοινωνικός, ο επιχειρηµατικός και ο 

συµβατικός, στους οποίους είναι δυνατό να ανήκουν τα άτοµα και αντιστοιχούν σε 

αντίστοιχους έξι τύπους περιβαλλόντων (Κάντας & Χαντζή 1991, ∆ηµητρόπουλος, 

2004). Για παράδειγµα ένας καλλιτεχνικός τύπος θα ταίριαζε καλύτερα για 

επαγγέλµατα όπως ζωγράφος, γλύπτης, µουσικός, ηθοποιός. 

Όπως αναφέρουν ο Amundson και οι συνεργάτες του  (2009), βασικές έννοιες 

που επίσης εισάγει ο Holland αποτελούν η συνέπεια (consistency), δηλαδή ο βαθµός 

συγγένειας µεταξύ τύπων και περιβαλλόντων, η διαφοροποίηση (differentiation), 

δηλαδή ο βαθµός που το άτοµο ή το περιβάλλον είναι σαφώς καθορισµένα, η 

ταυτότητα (identity), δηλαδή ο βαθµός καθαρότητας και σταθερότητας των στόχων 

και των ενδιαφερόντων ή των καθηκόντων και των αµοιβών του περιβάλλοντος, τη 

σύµπτωση (congruence), αφού κάθε τύπος προσωπικότητας βρίσκεται σε σύµπτωση 

µε ένα περιβάλλον, και τέλος τον λογισµό (calculus), ο οποίος αναφέρεται στην 

εξαγωνική διάταξη των τύπων και των περιβαλλόντων. Με βάση τη θεωρία 

ανάπτυξης σταδιοδροµίας του Holland, πρωταρχικός στόχος στην επιλογή 

επαγγέλµατος είναι να καθοριστεί ο τωρινός κώδικας του ατόµου και τα 

χαρακτηριστικά του, δηλαδή η ταυτότητα, η σύµπτωση, η διαφοροποίηση και η 

συνέπεια που του αντιστοιχεί.  

Αντίθετα µε τη τυπολογική θεωρία του Holland, στις Εξελικτικές Θεωρίες η 

επιλογή επαγγέλµατος είναι το τελικό στάδιο µιας µακροχρόνιας αναπτυξιακής 



«Οι γνωστικές λειτουργίες και η ρύθµιση του συναισθήµατος ως παράγοντες επιλογής στην επαγγελµατική σταδιοδροµία των αστυνοµικών: Θεωρητική 
προσέγγιση» 

14 

 

διαδικασίας που έχει τα δικά της ξεχωριστά στάδια από την πρώτη παιδική ηλικία, 

µέχρι την ώριµη ηλικία. Τα στάδια αυτά ακολουθούν συγκεκριµένη σειρά, έχουν τις 

δικές τους φάσεις και τα δικά τους ξεχωριστά αναπτυξιακά καθήκοντα. Η πρώτη 

εξελικτική θεωρία διατυπώθηκε από τους Ginzberg, Axelrad και Herma (1951), οι 

οποίοι υποστήριξαν ότι στη διαδικασία επιλογής του επαγγέλµατος παίζουν ρόλο 

τέσσερις κύριοι παράγοντες: α) ο παράγοντας της πραγµατικότητας του κάθε ατόµου, 

η οποία συνθέτεται από ένα πλήθος συντελεστών που λειτουργούν για το άτοµο κάθε 

στιγµή, β) η εκπαίδευση του ατόµου, η οποία και διευκολύνει ή εµποδίζει το άτοµο να 

εξετάζει συγκεκριµένες διεξόδους, γ) η προσωπικότητα και τα συναισθηµατικά του 

στοιχεία, που συνθέτουν την ατοµική ταυτότητα του καθενός και δ) οι αξίες του, οι 

οποίες οργανωµένες σε ένα σύστηµα αξιών, το οδηγούν προς συγκεκριµένες 

επιλογές.   

 

 

Η εξελικτική θεωρία του Super (1953) 

 

Για τον Super (1953), η επιλογή ενός επαγγέλµατος είναι η εφαρµογή µιας 

αυτοαντίληψης. Σύµφωνα µε την εξελικτική θεωρία του, οι άνθρωποι διαφέρουν ως 

προς τις ικανότητές τους, τα ενδιαφέροντα τους και την προσωπικότητά τους.  Με τον 

όρο αυτοαντίληψη νοείτε η γνώµη και η ιδέα που σχηµατίζει το άτοµο για τον εαυτό 

του, µέσα από τη διαδικασία της αλληλεπίδρασής του µε τους άλλους. Η 

σταδιοδροµία ενός ατόµου επηρεάζεται και ρυθµίζεται από αυτή την αυτοαντίληψή 

του, η οποία αρχίζει να διαµορφώνεται τη στιγµή που ένα µωρό διαχωρίζει τον εαυτό 

του από άλλα αντικείµενα και ανθρώπους και συνεχίζει να αναπτύσσεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. Έτσι, το άτοµο αναπτύσσει θετικές ή αρνητικές στάσεις 

απέναντι στις διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς του. Η αυτοαντίληψη που 

διαµορφώνει το άτοµο πρέπει να είναι θετική, αλλά και συµβατή µε την 

πραγµατικότητα (Φλουρής, 2000). 

Κατά τον Super, λοιπόν, το άτοµο προσπαθεί να δοκιµάσει, να πραγµατώσει 

και να διαµορφώσει την επαγγελµατική του αυτοαντίληψη µε απώτερο στόχο να 

πλησιάσει όλο και περισσότερο την επαγγελµατική πραγµατικότητα (Κάντας & 

Χαντζή, 1991). Επιλέγει, έτσι, επαγγέλµατα που του επιτρέπουν να «παίζει» ένα ρόλο 

συνεπή προς την αυτοαντίληψή του. Επιπλέον, ο Super θεωρεί ότι οι άνθρωποι δεν 

έχουν µια µοναδική αυτοαντίληψη αλλά σύνολα αυτοαντιλήψεων µε διάφορες 
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διαστάσεις που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου 

και µεταδιαστάσεις που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των διαστάσεων αυτών, 

δηλαδή στη σαφήνεια, τη δοµή, τη σταθερότητα και την αυτό-εκτίµηση (Κάντας & 

Χάτζη, 1991).  

 Στις νεότερες µορφές της θεωρίας του Super για την ανάπτυξη σταδιοδροµίας 

δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην άσκηση ρόλων και στη λήψη αποφάσεων. Η 

διαδικασία του συµβιβασµού µεταξύ ατοµικών και κοινωνικών παραγόντων, µεταξύ 

αυτοαντίληψης και πραγµατικότητας είναι διαδικασία ανάληψης ρόλων, ανεξάρτητα 

αν αυτούς τους ρόλους τους παίζει το άτοµο στη φαντασία του η σε δραστηριότητες 

στην πραγµατική του ζωή (∆ηµητρόπουλος, 2004). 

Η ευρύτητα της προσωπικής σταδιοδροµίας ενός ατόµου καθορίζεται από την 

διαρκώς αναδυόµενη αυτοαντίληψη του, σε σχέση µάλιστα µε τις εξωτερικές 

µεταβλητές, αλλά και µε τις άλλες εσωτερικές µεταβλητές, όπως αξίες, ενδιαφέροντα 

και ικανότητες, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται και οι επαγγελµατικές επιλογές του 

τη δεδοµένη χρονική στιγµή της απόφασης. Σύµφωνα µε τον Super, η επιτυχηµένη 

επαγγελµατική ανάπτυξη έχει µεγάλη σχέση µε την ικανότητα επιλογής ρόλων ζωής, 

τη διαχείριση του χρόνου τους (εύρος ζώνης) και της σπουδαιότητάς τους (ένταση), 

καθώς και την αξιοποίηση της αυτοαντίληψης και των αξιών ενός ατόµου µέσα από 

τον συνδυασµό αυτών των ρόλων (Amundson και συν. 2009). Αναλογικά µε αυτή τη 

θεωρία, λοιπόν, και την επιλογή του επαγγέλµατος του αστυνοµικού, ένας υποψήφιος 

αστυνοµικός πιθανότητα θα είναι επικοινωνιακός,  θα του αρέσει η δράση, θα 

αναλαµβάνει ρόλους στη ζωή του που του επιτρέπουν να επιβάλλει κανόνες και να 

αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, δεν θα φοβάται τον κίνδυνο και θα µπορεί να 

ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις. 

Η θεωρία του Super περιλαµβάνεται µεταξύ εκείνων που έχουν συχνότερα 

δοκιµαστεί και εφαρµοστεί στην πράξη. Εφαρµόστηκε κυρίως σε βιοµηχανικά 

αναπτυγµένες χώρες κατά τη µεταπολεµική περίοδο, όπως στις Η.Π.Α., στη 

Βρετανία, στη Γαλλία, στην πρώην ∆υτική Γερµανία. Σε χώρες δηλαδή που είχαν 

αναπτυγµένη αγορά εργασίας και διαφοροποιηµένη οικονοµική δοµή. Βέβαια, η 

θεωρία αφορούσε καταρχάς σε παιδιά της µεσαίας αστικής τάξης, τα οποία 

διέρχονταν από παρόµοιες διαδικασίες ανάπτυξης ( Κάντας & Χαντζή, 1991).  
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H θεωρία µάθησης του Krumboltz (1976) 

 

Κατά τη θεωρία µάθησης του Krumboltz (1976), η επαγγελµατική ανάπτυξη 

και επιλογή είναι µια σειρά από αλληλοεξαρτώµενες αποφάσεις-επιλογές, µια 

διαδικασία που αρχίζει από την παιδική ηλικία και τελειώνει όταν το άτοµο βγαίνει 

από το χώρο εργασίας (συνταξιοδότηση). Αυτή η ανάπτυξη εξαρτάται από 

διευκολυντικούς ή περιοριστικούς παράγοντες, τόσο ατοµικούς όσο και εξωτερικούς. 

Από αυτούς τους παράγοντες µερικοί είναι σταθεροί, αµετάβλητοι (π.χ. το φύλο, τα 

φυσικά χαρακτηριστικά, η φυλή), ενώ άλλοι είναι δυνατόν να µεταβάλλονται (π.χ. το 

κοινωνικό, επαγγελµατικό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον) (∆ηµητρόπουλος, 1998). 

  Σύµφωνα µε τη θεωρία του Krumboltz (1976), τέσσερις οµάδες παραγόντων 

συµβάλλουν αποφασιστικά στη διαµόρφωση της επαγγελµατικής πορείας του 

ατόµου: (α) γενετικές καταβολές και ειδικές ικανότητες: πρόκειται για εγγενή 

χαρακτηριστικά που µπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του ατόµου να αναπτύξει 

συγκεκριµένες επαγγελµατικές προτιµήσεις και δεξιότητες. Εδώ περιλαµβάνονται 

χαρακτηριστικά, όπως, το φύλο, η εθνικότητα, η ευφυΐα, η σωµατική ανάπλαση, η 

µουσική ή καλλιτεχνική ικανότητα, (β) περιβαλλοντικές συνθήκες και γεγονότα: 

βρίσκονται συχνά πέρα από τον έλεγχο του ατόµου και αφορούν τόσο τις κοινωνικές, 

πολιτιστικές, πολιτικές, οικονοµικές συνθήκες, όσο και γεγονότα που οφείλονται σε 

φυσικά αίτια (π.χ. φυσικές καταστροφές). Εδώ περιλαµβάνονται, ο αριθµός και η 

φύση των ευκαιριών εκπαίδευσης και εργασίας, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η εργατική 

νοµοθεσία, πιθανές αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση, οι επιρροές της κοινότητας 

κλπ., (γ) µαθησιακές εµπειρίες: οι µαθησιακές εµπειρίες είναι δύο ειδών, οι 

συντελεστικές και οι συνειρµικές. Οι «συντελεστικές µαθησιακές εµπειρίες» 

περιλαµβάνουν τρία συνθετικά στοιχεία: το ιστορικό του ατόµου (φύλο, γνώσεις, 

γενετικές καταβολές, περιβαλλοντικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της 

συγκεκριµένης κατάστασης ή προβλήµατος), τη συµπεριφορική απόκριση (γνωστικές 

και συναισθηµατικές αντιδράσεις) και τις συνέπειες (τα αποτελέσµατα της 

συµπεριφοράς του ατόµου). Στις «συνειρµικές εµπειρίες µάθησης» το άτοµο 

συνδυάζει καταστάσεις/επαγγέλµατα µε θετικές ή αρνητικές δηλώσεις, κι έτσι 

αποδίδει στα επαγγέλµατα αυτά θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα οι 

δηλώσεις µπορεί να αναφέρονται στα άτοµα ενός συγκεκριµένου επαγγέλµατος ή στη 

φύση της εργασίας. Έτσι, αρχίζουν να δηµιουργούνται τα επαγγελµατικά στερεότυπα 

που διαρκούν σε όλη την ζωή του ανθρώπου και επηρεάζουν καταλυτικά τις 
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αποφάσεις του, (δ) δεξιότητες προσέγγισης έργου, οι οποίες διαµορφώνονται από την 

αλληλεπίδραση των τριών προηγουµένων παραγόντων. Το άτοµο µε βάση τις 

γενετικές καταβολές, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις µαθησιακές του εµπειρίες 

διαµορφώνει γνωστικές και αντιληπτικές δεξιότητες και συναισθηµατικές 

προδιαθέσεις τις οποίες χρησιµοποιεί για να προσεγγίσει και να αντιµετωπίσει κάθε 

νέα δραστηριότητα. Οι δεξιότητες προσέγγισης έργου (όπως π.χ. ο τρόπος επίλυσης 

ενός προβλήµατος, οι επαγγελµατικές συνήθειες και οι συναισθηµατικές αντιδράσεις) 

υπεισέρχονται σε µια κατάσταση ή πρόβληµα και επηρεάζουν το αποτέλεσµα. Οι 

δεξιότητες προσέγγισης έργου συχνά τροποποιούνται ως αποτέλεσµα των 

µαθησιακών εµπειριών του ατόµου (Κάντας, & Χαντζή, 1991). 

Το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης των παραπάνω στοιχείων είναι τρεις 

ξεχωριστές συνέπειες, οι γενικεύσεις της αυτο-παρατήρησης, οι συναισθηµατικο-

γνωστικές προδιαθέσεις και οι αποφάσεις που συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του 

περιβάλλοντος, την ερµηνεία του σε σχέση µε τις αυτοπαρατηρητικές γενικεύσεις και 

τη διαµόρφωση έκδηλων ή συγκαλυµµένων προβλέψεων σχετικά µε τα µελλοντικά 

γεγονότα (Κάντας & Χαντζή 1991). 

Ο Krumboltz (1976) στη θεωρία του ακολουθεί τη θεωρητική κατεύθυνση της 

ψυχολογίας της συµπεριφοράς, ειδικότερα τη «θεωρία της γνωστικής-κοινωνικής 

µάθησης», όπως διατυπώθηκε από τον Bandura (1977), η οποία, σε γενικές γραµµές, 

υποστηρίζει ότι η εξέλιξη της προσωπικότητας του ατόµου είναι, κυρίως, διαδικασία 

και αποτέλεσµα κοινωνικής µάθησης. Συγκεκριµένα για την επαγγελµατική επιλογή, 

ο Bandura τονίζει το ρόλο της αυτεπάρκειας, που ορίζεται ως «η υποκειµενική κρίση 

του ατόµου όσον αφορά την ικανότητά του να ακολουθήσει µια πορεία ενεργειών 

που θα αποδειχτεί αποτελεσµατική σε µια συγκεκριµένη κατάσταση». Στο χώρο της 

επαγγελµατικής επιλογής η αυτεπάρκεια αναφέρεται στο κατά πόσο το άτοµο 

πιστεύει ότι έχει τις ικανότητες ή γενικότερα τις προϋποθέσεις για να επιδιώξει 

κάποιο επάγγελµα ή κάποιο τοµέα σπουδών. 

 

Από όλες αυτές τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί κατά το πέρασµα των 

χρόνων, µπορεί κανείς να διακρίνει πόσο σηµαντικό ρόλο παίζουν ιδιαίτερα στοιχεία 

που δοµούν την προσωπικότητα (χαρακτήρας, συναισθηµατική ιδιοσυγκρασία, 

κίνητρα, νοηµοσύνη, σωµατική διάπλαση, έννοια του εαυτού ή του εγώ) στην 

επιλογή επαγγέλµατος. Σύµφωνα µε τις θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις, στην 

παρούσα εργασία θα µελετηθούν σε βάθος δύο συγκεκριµένα ατοµικά 
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χαρακτηριστικά, τα οποία µπορεί να επηρεάζουν την επιλογή σταδιοδροµίας των 

αστυνοµικών. Ο ρόλος της νοηµοσύνης (γνωστικής και συναισθηµατικής) στην 

επιλογή του επαγγέλµατος έχει διερευνηθεί αρκετά και θα παρουσιαστεί παρακάτω.  

 

 

4.   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ     

      ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 

 

 Η διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας, η εφαρµογή των νόµων καθώς 

και η προστασία των πολιτών ήταν και είναι αρµοδιότητες της αστυνοµικής δύναµης. 

Με την πάροδο του χρόνου ωστόσο και την αυξανόµενη επαφή των αστυνοµικών µε 

τους πολίτες δηµιουργείται η ανάγκη για µια αστυνόµευση κοινωνικά 

προσανατολισµένη. Οι κοινωνικές δεξιότητες καθώς και το σύνολο της 

επαγγελµατικής συµπεριφοράς που θα πρέπει να επιδείξει ένας αστυνοµικός είναι ένα 

ζήτηµα που έρχεται στην επιφάνεια ειδικότερα σε καταστάσεις πίεσης και 

κοινωνικών συγκρούσεων. Οποιαδήποτε άνιση ή ασεβή συµπεριφορά προς τον 

πολίτη, έχει και τα αντίστοιχα κοινωνικά και ψυχολογικά επακόλουθα στον 

αστυνοµικό αλλά και στο σύνολο της εικόνας της αστυνοµίας. Γίνεται εύκολα 

κατανοητό, λοιπόν, γιατί διαχρονικά το επάγγελµα του αστυνοµικού θεωρείται 

επάγγελµα υψηλής ψυχολογικής πίεσης. Συχνά οι αστυνοµικοί δέχονται πιέσεις από 

ανωτέρους και βιώνουν υψηλό εργασιακό άγχος, κάτι που επιβαρύνεται από το ηµι-

στρατιωτικό περιβάλλον που κυριαρχεί.  

Για τους παραπάνω λόγους έχει ενδιαφέρον να µελετηθούν οι παράγοντες 

εκείνοι που οδηγούν τον υποψήφιο στο να διαλέξει το επάγγελµα του αστυνοµικού, 

αλλά κυρίως οι παράγοντες που καθορίζουν σε ποιά υπηρεσία θα επιλέξει ένα 

υποψήφιος αστυνοµικός να ενταχθεί. Συχνά επικρατεί η εντύπωση ότι οι υποψήφιοι 

διαλέγουν το επάγγελµα του αστυνοµικού εξαιτίας της επιθυµίας τους να ασκούν 

εξουσία, να συλλαµβάνουν εγκληµατίες και γενικότερα να ρυθµίζουν την 

συµπεριφορά των πολιτών. Παρόλα αυτά, αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι αυτά δεν 

είναι τα πρωταρχικά κίνητρα για να διαλέξει κάποιος το συγκεκριµένο επάγγελµα. 

Αντιθέτως, πολλοί υποψήφιοι διαλέγουν το επάγγελµα του αστυνοµικού για 

διάφορους λόγους, όπως η βοήθεια που µπορούν να προσφέρουν στους πολίτες, η 

εργασιακή ασφάλεια, ο σταθερός µισθός, η εφαρµογή του νόµου καθώς και ο 

ενθουσιασµός και η δράση που προσφέρει το επάγγελµα. Μάλιστα, σε έρευνα των 
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Meagher και Υentes (1986) βρέθηκε ότι µέσα στους δέκα πρώτους λόγους ήταν ο 

ενθουσιασµός του επαγγέλµατος και η ευκαιρία που δίνεται για προσφορά βοήθειας 

στους πολίτες. Εν αντιθέσει µε την έρευνα των  Meagher και Υentes, που 

πραγµατοποιήθηκε στην Αµερική, η έρευνα των Tarng, Hsieh και Deng (2001), που 

πραγµατοποιήθηκε σε ένα δείγµα πρωτοετών αστυνοµικών στη Ταιβάν, έδειξε ότι ο 

καλός µισθός καθώς και οι προτροπές των γονιών έπαιξαν σηµαντικότερο ρόλο στην 

επιλογή επαγγέλµατος από την προσφορά στον πολίτη και τα περιπετειώδη 

χαρακτηριστικά του. Ακόµη, άξια αναφοράς είναι και η έρευνα του Lee (2001) σε 

550 δόκιµους αστυνοµικούς στην Κορέα, οι οποίοι ανέφεραν την επαγγελµατική 

ασφάλεια καθώς και την “προσφορά βοήθειας στον πολίτη” ως κύριους λόγους για 

την επιλογή του αστυνοµικού ως επάγγελµα. 

 Πέρα από τους κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους 

υποψήφιους στην επιλογή του επαγγέλµατος του αστυνοµικού, υπάρχουν και 

ψυχολογικοί παράγοντες που επιδρούν, καθώς οι υποψήφιοι αναπτύσσουν 

συγκεκριµένες φιλοδοξίες για την καριέρα τους αµέσως µετά την ένταξη τους στο 

αστυνοµικό σώµα. Επιπλέον, πέρα από την εκπαίδευση που λαµβάνουν και που, 

ίσως, παίζει και αυτή κάποιο ρόλο στην επιλογή της κατεύθυνσης που θα 

ακολουθήσουν µέσα στο αστυνοµικό σώµα (π.χ. µάχιµη ή µη µάχιµη), οι υποψήφιοι 

αστυνοµικοί πιθανόν να επηρεάζονται και από παράγοντες όπως οι γνωστικές τους 

ικανότητες, η αυτό-αποτελεσµατικότητα και η ικανότητά τους να χειρίζονται 

συναισθηµατικά φορτισµένες καταστάσεις (π.χ. συναισθηµατική νοηµοσύνη, 

συναισθηµατική ρύθµιση). 

 Η έρευνα για την αυτό-αποτελεσµατικότητα µέσα από το πρίσµα της 

κοινωνιο-γνωστικής θεωρίας του Bandura (1986) παρουσίασε αρκετό ενδιαφέρον για 

τους ειδικούς, οι οποίοι ασχολήθηκαν και µε τη δοµή της αστυνοµίας. Ο Bandura 

(1977) όρισε την αυτό-αποτελεσµατικότητα ως τις προσδοκίες που έχει το άτοµο ότι 

µπορεί να ανταπεξέλθει σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Ο Pajares (1996) όρισε την 

αυτό-αποτελεσµατικότητα ως την πεποίθηση που έχει το άτοµο στο κατά πόσο 

µπορεί να οργανώσει και να εκτελέσει συγκεκριµένες πράξεις µε σκοπό να 

διαχειριστεί µελλοντικές καταστάσεις. Ακόµη πιο λειτουργικά, ο Salami (2004) όρισε 

την αυτό-αποτελεσµατικότητα ως την ικανότητα του υποκειµένου να φέρει σε πέρας 

µια συγκεκριµένη αποστολή. Σύµφωνα µε τις παραπάνω ερµηνείες, λοιπόν, η αυτό-

αποτελεσµατικότητα προϋποθέτει µια εσωτερική τάση του ατόµου η οποία  θα τον 

οδηγήσει στην εκπλήρωση ενός επιθυµητού στόχου κατά τη διάρκεια της ζωής. Το 
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επάγγελµα του αστυνοµικού απαιτεί κάτι παραπάνω από µεγάλη προσπάθεια και 

θέληση για δουλειά. Απαιτεί µεγάλες δυνατότητες και όπως έδειξε και η έρευνα του 

Aremu (2005), η αυτό-αποτελεσµατικότητα έχει θετική επίδραση στους δόκιµους 

αστυνοµικούς ως προς την δέσµευση τους για µια επιτυχηµένη καριέρα στο σώµα της 

αστυνοµίας. Ακόµη, περαιτέρω έρευνες για την αυτό-αποτελεσµατικότητα έχουν 

καταδείξει ότι ο παράγοντας αυτός παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιλογή του 

συγκεκριµένου επαγγέλµατος (Adeyemo, 1999. Salami, 2004). 

Πώς όµως επιδρούν οι γνωστικές λειτουργίες και η συναισθηµατική ρύθµιση 

στο επάγγελµα του αστυνοµικού, και συγκεκριµένα στην επιλογή µάχιµων ή µη 

µάχιµων υπηρεσιών; Στη συνέχεια της εργασίας, θα γίνει µια προσπάθεια περιγραφής 

και ανάλυσης των παραγόντων αυτών µε σκοπό τη διερεύνηση αυτής της επίδρασης. 

 

5.   ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 Ανεξάρτητα από την θετική ή την αρνητική έκβαση των επιλογών, η λήψη 

αποφάσεων σταδιοδροµίας αποτελεί κύρια γνωστική διαδικασία (Lent, Brown & 

Hackett, 2000) καθώς όχι µόνο εκφράζει τον τρόπο µε τον οποίο σκεπτόµαστε όταν 

έχουµε να επιλέξουµε µια κατεύθυνση ανάµεσα σε έναν αριθµό εναλλακτικών 

λύσεων αλλά και γιατί δίνει τη δυνατότητα στο άτοµο να επινοεί λύσεις σε 

προβλήµατα που έχουν σχέση µε την επαγγελµατική συµπεριφορά, να αναπτύσσει 

δηµιουργική σκέψη, να οργανώνει τις γνώσεις του σε ζητήµατα σταδιοδροµίας και να 

υιοθετεί αποτελεσµατικές στρατηγικές προκειµένου να κατευθύνει τη συµπεριφορά 

του στην αλληλεπίδρασή του µε το περιβάλλον (Kelly & Lee, 2002).  

Η πρακτική χρησιµότητα της µέτρησης της γνωστικής ικανότητας έχει 

αποδειχτεί επανειληµµένως από πολλές έρευνες στο χώρο της εργασιακής αλλά και 

της συµπεριφορικής ψυχολογίας. Παρόλα αυτά, το ερώτηµα που παραµένει και 

χρήζει επιστηµονικής τεκµηρίωσης είναι γιατί η γενική γνωστική ικανότητα του 

ατόµου αποτελεί ένα τόσο σηµαντικό προσόν και µε ποιό τρόπο ένα άτοµο µε υψηλή 

γνωστική ικανότητα ανταπεξέρχεται επιτυχώς σε θέµατα που αφορούν τόσο την 

εργασία του όσο και την καθηµερινότητά του.  

Η γενική γνωστική ικανότητα αποτελεί, κυρίως, την ικανότητα του ατόµου να 

διαχειρίζεται θέµατα γνωστικής πολυπλοκότητας. Πιο συγκεκριµένα, η γνωστική 

ικανότητα επιτρέπει στο άτοµο να επεξεργάζεται περίπλοκες γνωστικές πληροφορίες  
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διεκπεραιώνοντας λειτουργίες όπως η λήψη αποφάσεων, η λύση προβληµάτων, η 

εφαρµογή κάποιας στρατηγικής αλλά και άλλες γνωστικές λειτουργίες υψηλού 

επιπέδου. Γίνεται κατανοητό, έτσι, ότι η γνωστική ικανότητα δεν αφορά το σύνολο 

των πληροφοριών που ένα άτοµο µπορεί να κατέχει αλλά το πως οργανώνει, 

συνδυάζει και εφαρµόζει αποτελεσµατικά αυτές τις πληροφορίες. ∆ηλαδή, το να 

συµπληρώσει ένα κενό, να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται κάποιος, να κάνει 

συγκρίσεις, να πραγµατοποιεί αυτό που βρίσκεται µέσα στο µυαλό του (Jensen, 

1981). 

 

Η θεωρία των δύο παραγόντων - Spearman (1904) 

Ο Spearman (1904) ήταν ο πρώτος που µίλησε για την γνωστική ικανότητα 

διαπιστώνοντας ότι άτοµα που τα πηγαίνουν καλά σε ένα είδος διανοητικής άσκησης, 

τείνουν να είναι αποτελεσµατικοί και σε άλλα πράγµατα. Για παράδειγµα, τα άτοµα 

που είναι καλοί στο να αναγνωρίζουν µοτίβα σε ακολουθίες αφηρηµένων σχεδίων, 

είναι, επίσης, καλοί στη γρήγορη τακτοποίηση εικόνων µε σκοπό να πουν µια 

ιστορία. Επιπλέον, άτοµα που είναι ικανά να διακρίνουν ποια τρισδιάστατα σχήµατα 

θα µοιάζουν µε σχήµατα δύο διαστάσεων όταν περιστρέφονται, τείνουν να έχουν 

µεγάλο λεξιλόγιο, καλή κατανόηση κειµένου και να είναι γρήγοροι στην αριθµητική.  

Αυτός ο τρόπος της µέτρησης ισχυρών θετικών συσχετίσεων µεταξύ όλων των 

νοητικών ικανοτήτων οδήγησε τον Spearman να υποθέσει την ύπαρξη µιας γενικής 

γνωστικής ικανότητας παρόµοια µε την κοινή έννοια της νοηµοσύνης, η οποία 

επενεργεί και κατευθύνει την επίδοση του ατόµου σε κάθε δοκιµασία. Αυτήν την 

ικανότητα την ονόµασε παράγοντα g από τον αγγλικό όρο «general factor» και 

υποστήριξε πως πρόκειται για µια έµφυτη δύναµη του ατόµου µέσα στην οποία 

συµπεριλαµβάνονται όλες οι άλλες ικανότητες. Παράλληλα µε τον γενικό παράγοντα 

g ο Spearman διαπίστωσε την ύπαρξη και άλλων παραγόντων, που τους ονόµασε 

ειδικούς και τους παρίστανε µε το γράµµα s (s1, s2, s3…sv). Οι παράγοντες αυτοί 

αποτελούν τις διάφορες ειδικές δεξιότητες που έχει το άτοµο σε επιµέρους τοµείς 

δράσεως. Έτσι, ο Spearman διατύπωσε την θεωρία των δύο παραγόντων, όσον αφορά 

στη γνωστική ικανότητα, κατά την οποία σε κάθε πνευµατική δραστηριότητα που 

πραγµατοποιεί ένα άτοµο εµπλέκονται δύο παράγοντες. Ο γενικός παράγοντας g που 
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είναι ίδιος για όλα τα είδη νοητικής ενέργειας και ο παράγοντας s που διαφέρει σε 

κάθε είδος νοητικής ενέργειας (Spearman, 1904). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1: Σχηµατική παράσταση της θεωρίας του C. Spearman, (1927). 

  

 

Η θεωρία των πρωτογενών παραγόντων - Thurstone (1935) 

 

Αργότερα, η θεωρία του Spearman αµφισβητήθηκε από τον Thurstone (1935), 

ο οποίος υποστήριξε την ιδέα ότι οι άνθρωποι παρουσιάζουν µια σειρά από 

ανεξάρτητες πρωτογενείς γνωστικές ικανότητες και όχι µία γενική γνωστική 

ικανότητα. Έτσι, ο ίδιος εισήγαγε τη θεωρία των πρωτογενών παραγόντων της 

γνωστικής νοηµοσύνης αναγνωρίζοντας επτά βασικούς παράγοντες. Σύµφωνα µε τη 

θεωρία σε κάθε πνευµατική δραστηριότητα προκύπτει ένας συνδυασµός αυτών των 

πρωτογενών παραγόντων. Βέβαια κάποιοι πρωτογενείς παράγοντες είναι αναγκαίοι 

για κάποιες µόνο πνευµατικές δραστηριότητες και επενεργούν στην εκτέλεση αυτών 

των δραστηριοτήτων περισσότερο απ’ ότι οι άλλοι παράγοντες. Αυτοί οι επτά 

παράγοντες είναι οι εξής (Thurstone, 1935): 

1. Η Γλωσσική ικανότητα: που αφορά την κατανόηση των λέξεων και του 

λόγου. 

2. Η Γλωσσική ευχέρεια: η ταχύτητα δηλαδή µε την οποία το άτοµο 

χειρίζεται κυρίως µεµονωµένες λέξεις. 

3.  Η Αριθµητική ικανότητα: στην οποία παρατηρούµε την ταχύτητα και 

την ακρίβεια µε την οποία το άτοµο κάνει απλές αριθµητικές πράξεις. 
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4. Η Αντίληψη του χώρου: που αφορά το καθορισµό της θέσεως και του 

προσανατολισµού των γεωµετρικών σχηµάτων στο χώρο. 

5. Η Ταχύτητα αντιλήψεως: η οποία αναφέρεται στην γρήγορη και ακριβή 

αντίληψη οπτικών παραστάσεων και στην αναγνώριση οµοιοτήτων και 

διαφορών. 

6. Η Λογική ικανότητα: που αναφέρεται στην εύρεση του κοινού κανόνα 

που ρυθµίζει τη νοµοτέλεια διαφόρων καταστάσεων ή φαινοµένων και 

µπορεί να µετρηθεί µε επαγωγικούς και απαγωγικούς συλλογισµούς.  

7. Η Μηχανική Μνήµη: που αφορά την ευχέρεια µε την οποία ένα άτοµο 

αποµνηµονεύει και ανακαλεί λέξεις, γράµµατα, αριθµούς, κ.τ.λ. 

Τόσο ο Spearman όσο και ο Thurstone συνέβαλαν στην ανάπτυξη της 

παραγοντικής ανάλυσης,  µια µέθοδο µε την οποία  εντοπίζεται η παρουσία των µη 

παρατηρούµενων µεταβλητών (ικανότητες) που επηρεάζουν µια σειρά από 

παρατηρήσιµες µεταβλητές (υπο-τεστ ή σκορ στοιχείων). Σήµερα, η διαµάχη µεταξύ 

των δύο ερευνητών έχει επιλυθεί µε συµβιβασµό. Η πιο κοινή άποψη µεταξύ των 

ειδικών, που µελετούν τη γνωστική ικανότητα, είναι ότι υπάρχει µια σειρά από 

διαφορετικές ικανότητες. Μερικοί άνθρωποι είναι καλύτεροι στην επίλυση των 

προβληµάτων λεκτικά, ενώ άλλοι είναι καλοί στην επίλυση των προβληµάτων που 

περιλαµβάνουν την απεικόνιση. Ωστόσο, υπάρχει µια τάση τα άτοµα που αποδίδουν 

καλά σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικές δεξιότητες να τα πηγαίνουν εξίσου 

καλά και στις υπόλοιπες (Carroll 1993). 

 

6. Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

Οι δύο αυτές θεωρίες επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν σε σηµαντικό 

βαθµό τη µελέτη της γνωστικής νοηµοσύνης, καθώς έχουν αποτελέσει βασικές 

κατευθυντήριες γραµµές στην έρευνα της δοµής της.  Από τη µια, η θεωρία των δύο 

παραγόντων του Spearman κατεύθυνε τις έρευνες, κυρίως των Βρετανών ψυχολόγων 

που σήµερα εκπροσωπείται µε τη θεωρία της ιεραρχικής οργάνωσης της νοηµοσύνης 

του Vernon (1950). Απ’ την άλλη, η θεωρία των πρωτογενών παραγόντων του 

Thurstone κατεύθυνε τις έρευνες, κυρίως των Αµερικανών ψυχολόγων που σήµερα 

εκπροσωπείται µε τη τρισδιάστατη θεωρία για τη δοµή της νοηµοσύνης του Guilford 

(1967). 
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  Η πολυδιάστατη οργάνωση της νοηµοσύνης - θεωρία του Guilford (1967) 

  Ο Guilford αρνούµενος την ύπαρξη του γενικού νοητικού παράγοντα g που 

είχε εισάγει ο Spearman προσπάθησε να αναπτύξει µια ολοκληρωµένη θεωρία για τη 

δοµή της νοηµοσύνης, η οποία συνοργανώνει τις επιµέρους πρωτογενείς νοητικές 

ικανότητες σε ένα ενιαίο σύστηµα. Έτσι, διατύπωσε ένα τρισδιάστατο θεωρητικό 

πρότυπο και υποστήριξε ότι για να εξηγήσει κανείς την επίδοση του ατόµου σε ένα 

νοητικό έργο θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις παρακάτω τρεις διαστάσεις που 

καθόρισε: 

1. τις διεργασίες, οι οποίες αποτελούν τις βασικές νοητικές λειτουργίες 

του νου και οι οποίες είναι πέντε: η κατανόηση, η µνήµη, η 

συγκλίνουσα νόηση, η αποκλίνουσα νόηση και η αξιολόγηση. 

2. το υλικό ή περιεχόµενο, που αποτελείται από τα γνωστικά στοιχεία 

(εποπτείες, παραστάσεις, έννοιες) πάνω στα οποία επενεργούν οι 

διεργασίες. Το γνωστικό υλικό µπορεί να είναι τεσσάρων ειδών: 

σχηµατικό, συµβολικό, σηµασιολογικό και υλικό διαγωγής. 

3. τα προϊόντα, τα οποία είναι το αποτέλεσµα της επενέργειας των 

διεργασιών πάνω στο υλικό. Τα γνωστικά προϊόντα διακρίνονται σε 

έξι είδη: τις µονάδες, τις τάξεις, τις σχέσεις, τα συστήµατα, τις 

µετατροπές και τις συνεπαγωγές ή προβολές. 

Ο συνδυασµός των πέντε τύπων νοητικών διεργασιών, των τεσσάρων τύπων 

περιεχοµένου και των έξι τύπων προϊόντος καθορίζουν 120 ικανότητες, οι οποίες 

νοούνται ως ανεξάρτητες η µια από την άλλη στη δοµή του νοητικού µοντέλου του 

Guilford. Μάλιστα, ο ίδιος αργότερα τις επέκτεινε σε 150 ικανότητες αφού 

αναγνώρισε πέντε ειδών υλικά: ακουστικά, οπτικά, σηµασιολογικά, συµβολικά και 

συµπεριφορικά (Guilford,  1967. Guilford & Hoepfner 1971). 

Το θεωρητικό πρότυπο του Guilford βρήκε µεγάλη απήχηση λόγω του ότι 

εξετάζει τις γνωστικές λειτουργίες διαφοροποιηµένες αλλά και ως ένα ενιαίο όλο. 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει αποδοθεί στη διάκριση ανάµεσα στις πέντε νοητικές 

διεργασίες του προτύπου. Η κατανόηση αφορά τις ικανότητες της προσοχής, της 

παρατήρησης, της αντίληψης και της ερµηνείας των παραστάσεων. Η µνήµη από την 
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άλλη αντιπροσωπεύει τις ικανότητες που αναφέρονται στην εντύπωση, στη 

διατήρηση και στην ανάπλαση των παραστάσεων. Η συγκλίνουσα νόηση αφορά τις 

ικανότητες που έχει το άτοµο να αναλύει, να συνθέτει, να συγκρίνει και να ταξινοµεί 

τις παραστάσεις και τις έννοιες σύµφωνα µε τη λογική και µε σκοπό τη µια λογική 

λύση. Όµως η αποκλίνουσα νόηση αντιπροσωπεύει µια πιο ελεύθερη πνευµατική 

ενέργεια η οποία έχει ως αποτέλεσµα ένα µεγάλο αριθµό λύσεων. Τέλος, η 

αξιολόγηση περιλαµβάνει την ικανότητα του ανθρώπου να κρίνει µια ενέργεια 

σχετικά µε την ορθογραφία, την πληρότητα, το επιθυµητό και το σκοπό που είχε αυτή 

η δραστηριότητα βασιζόµενος σε κάποια αξιολογικά κριτήρια. Πολύ σηµαντική ήταν 

λοιπόν αυτή η διαφοροποίηση των πνευµατικών λειτουργιών, καθώς σε αυτή πρώτος 

ο Guilford διέκρινε τη συγκλίνουσα από την αποκλίνουσα νόηση (Guilford & 

Hoepfner 1971). 

 

 

Η ιεραρχική οργάνωση της νοηµοσύνης – Η θεωρία του Vernon (1950) 

 

Οι Βρετανοί ψυχολόγοι ακλουθώντας τη θεωρία του Spearman υποστηρίζουν 

ότι στη δοµή της νοηµοσύνης υπάρχει ένας γενικός παράγοντας που είναι κοινός σε 

όλες τις πνευµατικές λειτουργίες καθώς και µείζονες ειδικοί παράγοντες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας ιεραρχικής οργάνωσης της δοµής της 

νοηµοσύνης αποτελεί το θεωρητικό πρότυπο που διατύπωσε ο βρετανός ερευνητής 

Vernon (Stenberg, 2004). 

Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό σε ένα πρώτο επίπεδο υπάρχει ένας γενικός 

παράγοντας g, ενώ σ’ ένα δεύτερο επίπεδο υπάρχουν δύο µείζονες παράγοντες. Ο 

πρώτος αφορά τις γλωσσικές-σχολικές ικανότητες και ο δεύτερος αναφέρεται στις 

πρακτικές-µηχανικές ικανότητες. Και οι δύο αυτοί παράγοντες µπορούν να 

διαφοροποιηθούν σε ελάσσονες ειδικούς παράγοντες. Ο γλωσσικός-σχολικός 

διακρίνεται σε γλωσσικό και µαθηµατικό και ο πρακτικός-µηχανικός σε γνωστικό, 

µηχανικό, χειροτεχνικό και σε αυτόν της κατανόησης του χώρου. Εν συνεχεία, είναι 

δυνατόν να διακριθούν επιµέρους ελάσσονες ειδικοί παράγοντες σε διάφορα 

ιεραρχικά επίπεδα. Στο κατώτερο επίπεδο της ιεραρχίας βρίσκονται οι ειδικοί 

παράγοντες s. Έτσι, θα µπορούσαµε να πούµε ότι το πρότυπο αυτό του Vernon 

διακρίνει διαφορές µεταξύ των ατόµων στη νοηµοσύνη, οι οποίες εκτείνονται ως 
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προς καθένα από τα επάλληλα επίπεδα και τα επιµέρους στοιχεία τους (Vernon, 1950. 

Παρασκευόπουλος, 1982). 

 

 

 Η τριαρχική νοηµοσύνη – η θεωρία του Sternberg (1985) 

 

Σύµφωνα µε τον Sternberg (1985), µια πλήρης εξήγηση της νοηµοσύνης θα 

πρέπει να σχετίζεται µε τον εσωτερικό κόσµο του ατόµου, τις εµπειρίες του και τον 

εξωτερικό του κόσµο.  Στη τριαρχική θεωρία, που διατύπωσε ο ίδιος, δίνεται 

ιδιαίτερη έµφαση στη διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών, η οποία αναλύεται 

µέσα από  τη διάδραση τριών υποθεωριών:  

1. η συστατική υποθεωρία, η οποία σχετίζει τη νοηµοσύνη µε τις 

µεταγνωστικές διαδικασίες, που χρησιµοποιούνται για το σχεδιασµό, τον έλεγχο και 

την αξιολόγηση της λύσης προβληµάτων. 

2. η βιωµατική υποθεωρία, η οποία προτείνει ότι η συµπεριφορά της 

νοηµοσύνης εξηγείτε µέσω µιας συνέχειας εµπειριών για την επίτευξη πρωτότυπων 

και υψηλών στόχων.  

3. η πλαισιωτική υποθεωρία, η οποία ορίζει ότι η συµπεριφορά της 

νοηµοσύνης καθορίζεται από το κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο 

διαµορφώνεται και περιλαµβάνει την προσαρµογή στο περιβάλλον, τη δυνατότητα 

επιλογής καλύτερων περιβαλλόντων και τη µορφοποίηση του υπάρχοντος 

περιβάλλοντος. 

 Κάθε µια από αυτές της υποθεωρίες εξηγεί µια διαφορετική πλευρά της 

ανθρώπινης νοηµοσύνης.  

Επιπλέον, ο Sternberg αναλύοντας τη θεωρία του για τη νοηµοσύνη έκανε 

λόγο για τη νοηµοσύνη της επιτυχίας, δηλαδή συγκεκριµένες νοητικές δεξιότητες που 

αποτελούν το κλειδί για την επίτευξη των πιο σηµαντικών στόχων σε κάθε τοµή της 

ζωής του ατόµου. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, τα τεστ γνωστικών δεξιοτήτων και ο 

δείκτης νοηµοσύνης αντανακλούν κυρίως το αναλυτικό επίπεδο της σκέψης, ενώ για 

να διαθέτει κανείς τη νοηµοσύνη της επιτυχίας θα πρέπει να σκέφτεται καλά σε τρία 

διαφορετικά επίπεδα: σε αναλυτικό, σε δηµιουργικό και σε πρακτικό επίπεδο 

(Sternberg, 1999).  

Η αναλυτική σκέψη απαιτείται για την επίλυση προβληµάτων 

χρησιµοποιώντας στρατηγικές, µέσω των οποίων επεξεργάζεται ένα άτοµο τα 
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στοιχεία των καταστάσεων. Κατά τη διαδικασία αυτή ο άνθρωπος αναλύει και 

συγκρίνει δεδοµένα, παίρνει αποφάσεις, ακολουθώντας βήµατα σαφή και βαθµιαία, 

χρησιµοποιώντας λογικούς κανόνες και τεκµηριώνοντας τις απόψεις του µε 

επιχειρήµατα (Sternberg, 2007).  

Η δηµιουργική σκέψη σχετίζεται µε την ικανότητα διατύπωσης καλών 

προβληµάτων και ιδεών. Είναι η ικανότητα κάποιου να βλέπει τα πράγµατα µε ένα 

νέο, ασυνήθιστο τρόπο, να διακρίνει την ύπαρξη προβληµάτων εκεί που άλλοι δεν 

µπορούν να τα επισηµάνουν και να δίνει πρωτότυπες ή εναλλακτικές και 

αποτελεσµατικές λύσεις. Τα άτοµα που είναι δηµιουργικά  συνήθως έχουν 

αυτοπεποίθηση, αυθεντική σκέψη, εσωτερικά κίνητρα, ικανότητα αµφισβήτησης των 

δεδοµένων καθώς και ελευθερία να δοκιµάσουν κάτι πέρα από αυτό που οι 

περισσότεροι µπορούν να κάνουν (Wallace και Gruber, 1989. Amabile, 1996). 

 Η πρακτική σκέψη αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να εφαρµόζει τις 

γνώσεις του και τις δεξιότητες του στη καθηµερινή του ζωή. Πιο συγκεκριµένα, είναι 

η εύκολη πρόσληψη και χρήση της σιωπηρής γνώσης, η οποία έχει να κάνει µε  τη 

γνώση που είναι προσανατολισµένη στη δράση. Η σιωπηρή γνώση είναι η πτυχή της 

νοηµοσύνης που βοηθά τα άτοµα είτε να προσαρµοστούν στο περιβάλλον, είτε να το 

διαµορφώσουν, είτε να επιλέξουν ένα άλλο νέο περιβάλλον που θα τους ταιριάζει 

καλύτερα (Sternberg, 2007). 

Ο Sternberg πιστεύει ότι η τριαρχική νοηµοσύνη ή αλλιώς η νοηµοσύνη της 

επιτυχίας, είναι αποτελεσµατική όταν εξισορροπεί και τις τρεις πτυχές της, 

αναλυτική, δηµιουργική και πρακτική (Sternberg, 1985).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2: Σχηµατική παράσταση των τριών υποθεωριών του Sternberg (1985).  
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7. ΤΕΣΤ  ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

 

Τα περισσότερα τεστ γνωστικής νοηµοσύνης που χρησιµοποιούνται σήµερα 

βασίζονται στις παραπάνω θεωρίες και δηµιουργήθηκαν µε σκοπό να καθίσταται 

δυνατή η µέτρηση και η αξιολόγηση πλείστων και ποικίλων πλευρών της γνωστικής 

λειτουργίας όπως: 

1. οι γενικές πληροφορίες και οι γνώσεις που ένα άτοµο έχει αποκοµίσει 

από τις προηγούµενες εµπειρίες του. 

2. ο πλούτος του λεξιλογίου ενός ατόµου. 

3. η ικανότητα του ατόµου να βρίσκει λύσεις σε πρακτικά προβλήµατα 

και καταστάσεις της καθηµερινότητας. 

4. η ικανότητα του ατόµου να κατανοεί χωρο-χρονικές έννοιες και να 

προσανατολίζεται στο χώρο. 

5. η ικανότητα του ατόµου να δίνει ορισµούς σε έννοιες. 

6. η ικανότητα του ατόµου για αφηρηµένη σκέψη. 

7. η ικανότητα του ατόµου να κατανοεί και να χρησιµοποιεί αριθµητικές 

και ποσοτικές έννοιες.  

Πολλά απ’ αυτά παρέχουν τόσο µια πλήρη κλίµακα βαθµολογίας, που 

αντανακλά περισσότερο στη γενική νοηµοσύνη, καθώς και µια σειρά από 

συγκεκριµένες επιµέρους κλίµακες βαθµολογίας ειδικών δεξιοτήτων. Τα κυριότερα 

τεστ γνωστικής νοηµοσύνης που χρησιµοποιούνται σήµερα είναι η κλίµακα Binet-

Simon (1905), που αργότερα µετονοµάστηκε σε κλίµακα Stanford-Binet (1916), οι 

κλίµακες του Wechsler (1939), οι οποίες αναφέρονται σε ενήλικες, παιδιά σχολικής 

και προσχολικής ηλικίας καθώς και η κλίµακα του Raven (1936). 

 Παρόλο που αυτές οι κλίµακες  καθώς και πολλές άλλες που έχουν σχεδιαστεί 

για τη µέτρηση της νοηµοσύνης χρησιµοποιούνται ευρύτατα στις µέρες µας, θέµα 

συζητήσεων αποτέλεσε διαχρονικά, ανάµεσα στους επιστήµονες, αν όντως τελικά 

αυτά τα τεστ µετρούν µε απόλυτη εγκυρότητα τη γνωστική ικανότητα αλλά και κατά 

πόσο τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών έχουν πρακτική χρησιµότητα στον 

τοµέα της καθηµερινότητας και κατ’ επέκταση στην εργασία.  

Σαφής, ακριβώς εδώ, πρέπει να γίνει ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί ένα 

τεστ γνωστικής ικανότητας, το οποίο έχει συνήθως περιεχόµενο (αναγνώριση ενός 

στοιχείου που λείπει από µια εικόνα, αναπαραγωγή ψηφίων σε αντίστροφη σειρά, 
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µαθηµατικά, γραµµατική κ.α.) που καθόλου δε µοιάζει µε αυτό που συναντά ο 

άνθρωπος  καθηµερινά στη ζωή του, στο χώρο εργασίας του. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την δυσπιστία του ατόµου για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. 

Αναπόφευκτα λοιπόν το άτοµο δεν καταλαβαίνει πως αυτές οι ερωτήσεις και οι 

δοκιµασίες εξισώνονται σε επίπεδο καθηµερινότητας. Η µέτρηση όµως της 

νοηµοσύνης δεν έχει να κάνει τόσο µε το περιεχόµενο ενός τέτοιου τεστ όσο µε την 

νοητική πολυπλοκότητα που υπάρχει σε αυτό. Η εξερεύνηση και διευκρίνιση της 

νοητικής πολυπλοκότητας ενός τεστ νοηµοσύνης απασχόλησε τους επιστήµονες 

αρκετά αργότερα από την δηµιουργία τους, καθώς µέχρι τότε η εξέλιξη τους 

βασιζόταν σε εµπειρικές διαδικασίες (τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τους χαρισµατικούς 

ανθρώπους από τους κανονικούς και αυτούς µε χαµηλή γνωστική ικανότητα). Η 

πολυπλοκότητα των στοιχείων των τεστ νοηµοσύνης άρχισε να µελετάται στα 

πλαίσια της επεξεργασίας πληροφοριών, την λήψη αποφάσεων άλλα και τον 

καθορισµό στόχων. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται σε ένα τεστ νοηµοσύνης 

αφορούν θέµατα που έγκεινται στο έδαφος της επεξεργασίας πληροφοριών: 

πολλαπλές απαντήσεις, συµπλήρωση κενού, συνδυαστικές απαντήσεις, 

ποικιλοµορφία στο είδος των πληροφοριών αλλά και θέµατα αλληλοσυνδεόµενα και 

αντικρουόµενα. Η ποικιλοµορφία των στοιχείων ενός τεστ δίνει έµφαση στην 

µεταβλητότητα, την αµφισηµία αλλά και την συσχέτιση των πληροφοριών που 

καλείται να επεξεργαστεί το άτοµο ώστε να εξάγει συµπεράσµατα, να κρίνει ή να 

πάρει µια απόφαση (Campbell, 1988). 

Οι  δοκιµασίες των τεστ γνωστικής νοηµοσύνης είναι χρήσιµες, λοιπόν, γιατί 

παρέχουν στοιχεία σε τρία επίπεδα. Πρώτον, επιτρέπουν µια άµεση αξιολόγηση των 

προαπαιτούµενων διανοητικών προσόντων του ατόµου, που είναι απαραίτητα σε 

πολλές σηµαντικές κοινωνικές λειτουργίες. ∆εύτερον, αξιολογούν τη διαθεσιµότητα 

του σχετικού αποθέµατος γνώσης ή περιεχοµένου, που επίσης προαπαιτείται για 

πολλές εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες. Τρίτον, παρέχουν έναν 

έµµεσο δείκτη για το βαθµό στον οποίο ένα άτοµο έχει αναπτύξει αποτελεσµατικές 

στρατηγικές µάθησης, τεχνικές επίλυσης προβληµάτων και συνήθειες εργασίας, 

καθώς επίσης και το βαθµό που τις έχει αξιοποιήσει στο παρελθόν. Η 

αποτελεσµατικότητα αυτής της προγενέστερης συµπεριφοράς αντανακλά την 

πληρότητα του παρόντος αποθέµατος γνώσεων και την ετοιµότητα µε την οποία 

µπορούν να ανακληθούν οι ανάλογες γνώσεις από το άτοµο. Συνεπώς, σε αυτά τα 
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τρία επίπεδα η επίδοση στις δοκιµασίες παρέχει ενδείξεις για τα αποθέµατα που 

διαθέτει το άτοµο για µεταγενέστερη µάθηση, επίλυση προβληµάτων και ανάλογες 

δραστηριότητες (Anastasi, 1986). 

 

8.    ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ        
       ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 Η γνωστική ικανότητα θα έλεγε κανείς ότι είναι ο πιο σηµαντικός 

προβλεπτικός παράγοντας της εργασιακής απόδοσης. Κανένας άλλος παράγοντας, 

ίσως εκτός από τη σχολαστικότητα (Landy et al., 1994), δεν έχει τόσο µεγάλη 

πρακτική εφαρµογή όσο η γενική γνωστική ικανότητα. Πιο συγκεκριµένα, 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας και τάσεις, όπως η εξωστρέφεια και η χωροταξική 

ικανότητα, είναι µερικές φόρες ισχυρότεροι προβλεπτικοί παράγοντες από τη  

γνωστική νοηµοσύνη αλλά σε σαφώς µικρότερο εύρος επαγγελµάτων (Barrick & 

Mount, 1991). 

  Επίσης, κανένας άλλος προβλεπτικός παράγοντας από µόνος του, ανάµεσά 

τους η προσωπικότητα, η εµπειρία αλλά και η εκπαίδευση, δεν αποτελεί τόσο ισχυρό 

προβλεπτικό παράγοντα όσο η γενική γνωστική ικανότητα. Η εµπειρία σε µερικές 

περιπτώσεις παρουσιάζει  εγκυρότητα εφάµιλλη µε αυτή της γνωστικής νοηµοσύνης 

αλλά µειώνεται καθώς η γνωστική πολυπλοκότητα αυξάνεται (Mc Daniel, Schmidt & 

Hunter, 1998). Η γνωστική ικανότητα παρουσιάζει, λοιπόν, ένα πολύ υψηλό δείκτη 

προβλεπτικής εγκυρότητας, ιδιαίτερα σε επαγγέλµατα που θεωρούνται πολυσύνθετα, 

όπως οι µάχιµες υπηρεσίες που µελετούνται στη παρούσα µελέτη. Επιπροσθέτως, 

συντελεστές εγκυρότητας που σχετίζονται µε το ακαδηµαϊκό επίπεδο παρουσιάζουν 

χαµηλή σχέση µε την γνωστική ικανότητα (Hunter & Hunter, 1984). 

 Η προβλεπτική “δύναµη” της γνωστικής ικανότητας επιβεβαιώνεται και από 

το γεγονός ότι  εργαλεία που βασίζονται στην ιδιοσυγκρασία και στα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας δεν προβλέπουν τόσο καλά την εργασιακή απόδοση και 

κατάρτιση όσο η γνωστική ικανότητα (Jensen, 1980, Thorndike, 1986). Προς αυτή 

την κατεύθυνση κινούµενο, το Στρατιωτικό Εγχείρηµα Α (Army's Project A) απέδειξε 

ότι η ιδιοσυγκρασία, όπως και συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή 

συµπεριφορές, αποτυγχάνουν σε σχέση µε την γνωστική ικανότητα να προβλέψουν 

την τεχνική κατάρτιση σε στρατιωτικά θέµατα καθώς  και στη γενικότερη 
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επαγγελµατική απόδοση (Mc Henry, Hough, Toquam, Hanson & Ashworth, 1990). 

Αντιθέτως, υπήρξαν ιδιαίτερα ισχυροί παράγοντες πρόβλεψης της πειθαρχίας αλλά 

και της φυσικής κατάστασης και συµπεριφοράς. 

 Ο τρόπος  µε τον οποίο είναι δοµηµένη µια εργασία αλλά και το περιεχόµενο 

της καθορίζει, επίσης, την επίδραση της γνωστικής ικανότητας στην επαγγελµατική 

κατάρτιση και απόδοση. Έτσι, φαίνεται ότι η γνωστική νοηµοσύνη δεν έχει καµία 

επίδραση σε στρατιωτικά επαγγέλµατα που είναι γραφειοκρατικά δοµηµένα, µε 

συγκεκριµένες διαδικασίες, όπου οι εργαζόµενοι απλά εκτελούν εντολές (Ree και 

συν., 1985). Παρόµοια χαρακτηριστικά θα µπορούσαµε να προσδώσουµε και στις µη 

µάχιµες υπηρεσίες των αστυνοµικών. Αντιθέτως, η επίδραση της γνωστικής 

ικανότητας στην επαγγελµατική απόδοση είναι ασφαλώς µεγαλύτερη για 

στρατιωτικές θέσεις όπου οι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν τις δικές τους γνωστικές 

δεξιότητες πιο συχνά (Hunter, 1983), όπως συµβαίνει και στις µάχιµες υπηρεσίες των 

αστυνοµικών. 

 

9.    Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ  
       ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
 
 Ως σκόπιµη και απολύτως χρήσιµη κρίνεται η µέτρηση της γνωστικής 

ικανότητας στο στρατό και στα διάφορα σώµατα ασφαλείας διαχρονικά, αφενός 

εξαιτίας της αυστηρής ιεραρχικής δοµής τους (υψηλή πίεση) και αφετέρου εξαιτίας 

των κινδύνων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι σε αυτούς τους τοµείς (χειρισµός 

όπλων, εκπαιδεύσεις, διαχείριση πλήθους κ.α.). Παρουσιάζει ενδιαφέρον, λοιπόν, η 

µελέτη της σχέσης µεταξύ γνωστικής ικανότητας και επαγγελµατικής απόδοσης αλλά 

και ο ορισµός αυτής της σχέσης ως αιτιώδους ή µη. 

 Ο ρόλος της γνωστικής νοηµοσύνης φαίνεται ξεκάθαρα από τις πολλές 

ανεπιτυχείς προσπάθειες που έχουν γίνει προκειµένου να µειώσουν την συνάφεια που 

έχει µε την επαγγελµατική στρατιωτική κατάρτιση. Εν προκειµένω, αφιερώθηκε 

αρκετός χρόνος για εκπαίδευση των γνωστικών ικανοτήτων σε στρατιωτικούς, 

συγκεκριµένα στην αναγνωστική κατανόηση, χωρίς σχετική επιτυχία καθώς φαίνεται 

πως κάποιες γνωστικές ικανότητες που έγκειται στον τοµέα της γνωστικής 

ικανότητας δεν είναι εύκολο να χειραγωγηθούν (Μc Henry και συν., 1990). Ακόµη, 

και σύµφωνα µε την εκπαιδευτική θεωρία (training hypothesis), έγιναν προσπάθειες 
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να εκπαιδευτούν στρατιωτικοί µε χαµηλά προσόντα προκειµένου να έχουν καλύτερη 

επαγγελµατική απόδοση, και συγκεκριµένα απόδοση εφάµιλλη µε αυτή των 

στρατιωτικών µε υψηλά προσόντα. Η εκπαίδευση αυτή περιελάµβανε περισσότερη 

καθοδήγηση αλλά και περισσότερη ενασχόληση της συγκεκριµένης οµάδας 

στρατιωτικών σε στρατιωτικά θέµατα. Τα αποτελέσµατα, όµως, δεν ήταν τα 

αναµενόµενα καθώς οι στρατιωτικοί δεν βελτίωναν τις γενικότερες ικανότητές τους, 

απλά έπειτα απέδιδαν σε πιο επιθυµητά επίπεδα (Sticht, 1975). Ακόµη και 

µακροχρόνιες έρευνες (5 χρόνια) δεν πρόσφεραν τα ανάλογα αποτελέσµατα στην 

επαγγελµατική απόδοση ανάµεσα σε “χαρισµατικούς” και “µη χαρισµατικούς¨ 

στρατιωτικούς (Schmidt και συν., 1988). 

 Συµπερασµατικά λοιπόν, η σχέση µεταξύ γνωστικής ικανότητας και 

επαγγελµατικής απόδοσης ορίζεται ως αιτιώδης, χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει ότι 

είναι και η µόνη αιτία διαφορών στην επαγγελµατική απόδοση. Χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας αλλά και οι ιδιαίτερες συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον έχουν 

ιδιαίτερη επιρροή. Εκείνο που ασφαλώς είναι σίγουρο, είναι ότι διαφορές στη 

γνωστική νοηµοσύνη προκαλούν σταθερές και σηµαντικές διαφορές στην 

επαγγελµατική απόδοση. 

 

10.   ΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΧΙΜΟΤΗΤΑ 

 Εύκολα καταλαβαίνει κάποιος πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος και η σηµασία 

της γνωστικής νοηµοσύνης τόσο στην επαγγελµατική απόδοση όσο και στην 

κατάρτιση. Εκείνο που µένει να απαντηθεί σε αυτό το σηµείο είναι αν υπάρχει κάποια 

σύνδεση µεταξύ των ατόµων που σκοράρουν υψηλά στο τεστ γνωστικών ικανοτήτων 

και την επιλογή καριέρας σε µάχιµο σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας.  

 Θεωρητικά, άτοµα µε υψηλά σκορ αναµένεται να στοχεύουν σε καριέρα που 

θα συνδέεται µε τη χρησιµοποίηση των γνωστικών ικανοτήτων τους. Όντως, έρευνες 

σχετικά µε τη διαβάθµιση των επαγγελµάτων ως προς την γνωστική ικανότητα των 

εργαζοµένων σε αυτές δείχνουν πως τα επαγγέλµατα χωρίζονται σε διακριτές 

κατηγορίες (Matarazzo, 1972). Μάλιστα, επαγγέλµατα που θεωρούνται ως πιο 

“απαιτητικά “ έχουν και µια ελάχιστη τιµή γνωστικής νοηµοσύνης ως “όριο” για 

αυτόν που θα τα επιλέξει. Τιµή που ασφαλώς ανεβαίνει ανάλογα µε το είδος της 
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εργασίας και των ικανοτήτων ή δεξιοτήτων που απαιτούνται από τον εργαζόµενο 

προκειµένου να µπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτήν. 

 Κατά αυτόν τον τρόπο κάποιος χρειάζεται σκορ νοηµοσύνης κοντά στο 120 

προκειµένου να ανταπεξέλθει στη θέση εργασίας ενός αναλυτή ερευνών ή ενός 

διευθυντή σε µια διαφηµιστική εταιρεία. Αντιθέτως, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί 

µε χειρωνακτικές εργασίες το όριο είναι 90 µονάδες νοηµοσύνης. Αυτές οι 30 

µονάδες εκτός από στατιστικά σηµαντικές, είναι και µια απόδειξη για την τεράστια 

διαφορά σε γνωστικό φόρτο αλλά και σε συγκεκριµένες δεξιότητες που απαιτώνται 

για κάθε µία από αυτές (Matarazzo, 1972). 

 Η καριέρα σε ένα από τα µάχιµα σώµατα της Αστυνοµίας είναι απαιτητική 

από πλευράς νοητικών ικανοτήτων αλλά και δεξιοτήτων. Η πίεση από την 

στρατιωτική δοµή του σώµατος, αλλά και οι εκπαιδεύσεις (µε ή χωρίς όπλα) που 

έχουν ως αντικείµενο την αντιµετώπιση και την πρόληψη κινδύνων εύκολα κάνουν 

κατανοητό πόσο γνωστικό και φυσικό δυναµικό προϋποθέτουν από τον υποψήφιο. 

Ακόµη, η αντιµετώπιση πολιτών (εγκληµατιών ή µη) τείνει να είναι µια αρκετά 

πολύπλοκη διαδικασία (Gottfredson, 1980) που απαιτεί από τους αστυνοµικούς 

αρκετές κοινωνικές δεξιότητες αλλά και γενικότερη πνευµατική εγρήγορση και 

οξυδέρκεια. 

 Αναµφίβολα, η µάχιµη καριέρα στην Ελληνική Αστυνοµία απαιτεί µια άρτια 

στρατιωτική εκπαίδευση αλλά και ένα πλαίσιο γνωστικών ικανοτήτων από τους 

υποψηφίους που θα την επιλέξουν. Θεωρητικά λοιπόν, καθώς η βιβλιογραφία πάνω 

σε αυτό το θέµα είναι ελάχιστη, θα περίµενε κάποιος πως οι υποψήφιοι για ένα τέτοιο 

σώµα ασφαλείας θα διαµορφώνουν και την φυσιολογική, στατιστικά, εικόνα ενός 

επαγγέλµατος όπου η γενική γνωστική ικανότητα των υποψηφίων του θα είναι 

αρκετά υψηλή. 

 

11.   ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Πέρα από τις γνωστικές δεξιότητες αρκετοί επιστήµονες έχουν επικεντρώσει 

το ερευνητικό τους ενδιαφέρον και σε άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή 

του ατόµου στο χώρο της εργασίας. Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες 

αποτελεί και το συναίσθηµα, που µαζί µε τη γνωστική διάσταση διαµορφώνουν 
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στάσεις, αντιλήψεις και συµπεριφορές του ατόµου.  Εδώ και αρκετές δεκαετίες έχει 

διαπιστωθεί από έρευνες ότι ο συναισθηµατικός παράγοντας κυριαρχεί στο 

εργασιακό πλαίσιο και ότι η ρύθµιση και ο έλεγχός του είναι πρωταρχικής σηµασίας 

εφόσον έπονται πολλαπλές και πολυσήµαντες επιπτώσεις.                               

Παρόλο που κάποιοι υποστηρίζουν ότι η επιλογή εργασιακών ενδιαφερόντων 

και αξιών επηρεάζεται περισσότερο από το γνωστικό παρά από το συναισθηµατικό 

κοµµάτι του εαυτού µας (Zajonc, 1980), συχνά τείνουν να εµφανίζονται πρώτα οι 

συναισθηµατικές µας αντιδράσεις στα ερεθίσµατα, οι οποίες πραγµατοποιούνται 

αυτόµατα και καθοδηγούν υποσυνείδητα την επεξεργασία πληροφοριών και την 

αξιολόγηση. Μια τέτοια θέση είναι σύµφωνη και µε τη θεωρία της Συναισθηµατικής 

Νοηµοσύνης. 

 

12. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η συναισθηµατική νοηµοσύνη αποτελεί µια έννοια δύσκολη στον 

προσδιορισµό της. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών έχουν προταθεί πολλές θεωρίες  

από επιστήµονες  που είχαν σκοπό να περιγράψουν ορισµένους παράγοντες, εκτός 

της ευφυΐας, που επηρεάζουν και συµβάλλουν σηµαντικά στην πορεία τόσο της 

επαγγελµατικής όσο και της προσωπικής ζωής του ατόµου. Οι παράγοντες αυτοί 

αποτελούν και τη λεγόµενη συναισθηµατική νοηµοσύνη.  

Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πολλά και διαφορετικά µοντέλα σχετικά 

µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη, καθιστώντας ανέφικτο να καθοριστεί µε ακρίβεια 

το εννοιολογικό περιεχόµενο και οι διαστάσεις της. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό 

πιθανόν  να οφείλεται στο ότι δεν αποτελεί αυθύπαρκτη έννοια, αλλά ταυτίζεται, ως 

ένα βαθµό, µε τη γνωστική νοηµοσύνη και σε µεγαλύτερο βαθµό, µε διάφορες 

διαστάσεις της προσωπικότητας (Zeidner, Matthews, & Roberts, 2001. Schulte, Ree, 

& Caretta, 2004).  

Οι ρίζες  της έννοιας  βρίσκονται στις µελέτες του Thorndike, ο οποίος  το 

1920 µίλησε για κοινωνική νοηµοσύνη, και κυρίως στον Howard Gardner, ο οποίος 

πρότεινε το 1983 ένα µοντέλο πολλαπλής νοηµοσύνης όπου επεσήµανε τη 

σπουδαιότητα δύο τύπων νοηµοσύνης διαφορετικών της γνωστικής, την 

ενδοπροσωπική και τη διαπροσωπική νοηµοσύνη. Οι πρώτοι που εισήγαγαν επίσηµα 
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τον όρο συναισθηµατική νοηµοσύνη ήταν ο Mayer και ο Salovey το 1990. Οι ίδιοι 

την όρισαν ως την ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει συναισθήµατα, που 

αφορούν τον ίδιο αλλά και τους ανθρώπους γύρω του,  να τα επεξεργάζεται και να τα 

γενικεύει, ώστε να διευκολύνει τη σκέψη του, να τα κατανοεί και να τα ρυθµίζει µε 

σκοπό να προάγει τη συναισθηµατική και διανοητική του ανάπτυξη (Salovey & 

Mayer,1990. Mayer & Salovey, 1993. Mayer, Caruso & Salovey, 1999).  

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια µε την ίδια έννοια ασχολήθηκαν και άλλοι 

επιστήµονες, όπως ο Bar-On (1997), ο Goleman (1998), οι Petrides και Furnham 

(2001). Ο Goleman, µάλιστα, υποστήριξε ότι ο υψηλός δείκτης γνωστικής 

νοηµοσύνης δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την επαγγελµατική και προσωπική επιτυχία. 

Η επιτυχία εξαρτάται περισσότερο από τη σχέση των ατόµων µε τον εαυτό τους και 

τους άλλους, δηλαδή από παράγοντες που έχουν άµεση σχέση µε το συναίσθηµα 

(Mayer & Salovey, 1997).  Η συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί να επηρεάσει και 

να είναι υπεύθυνη για έως και το 80% της επιτυχίας στην ζωή του ατόµου και για έως 

και το 67% της επαγγελµατικής (Goleman, 1998). 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Αµερικάνο ψυχολόγο Goleman, από τον οποίο 

καταδείχθηκε και διαδόθηκε σηµαντικά η θεωρία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, 

«όταν πρόκειται να δώσει κάποιος στις αποφάσεις και στις πράξεις του την οριστική 

τους µορφή, το τι νιώθουµε µετράει ακριβώς το ίδιο και συχνά περισσότερο από το τι 

σκεφτόµαστε. Το παρακάναµε πια µε την έµφαση και τη βαρύτητα που δώσαµε στο τι 

είναι απόλυτα λογικό, τι µπορεί να µετρηθεί από το δείκτη νοηµοσύνης στην 

ανθρώπινη ζωή. Είτε µας αρέσει, είτε όχι, η ευφυΐα δεν µπορεί να οδηγήσει σε τίποτε, 

όταν τα συναισθήµατα έχουν κλονιστεί» (Goleman, 1998). 

Σε διάφορες έρευνες  που έχουν πραγµατοποιηθεί έχει παρατηρηθεί ότι τα 

άτοµα που µπορούν να κατανοήσουν τα συναισθήµατά τους µπορούν να 

αναγνωρίσουν τις αντιδράσεις τους µε περισσότερη ακρίβεια και συνεπώς  να 

προσαρµοστούν πιο εύκολα στις µεταβαλλόµενες συνθήκες. Οι άνθρωποι µε 

µεγαλύτερο δείκτη συναισθηµατικής νοηµοσύνης παρουσιάζουν καλύτερη 

αυτοεπίγνωση σχετικά µε τα δυνατά και αδύναµα σηµεία τους και για αυτό 

διακρίνονται µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία, ευελιξία και καινοτόµο 

συµπεριφορά.  

Από την άλλη, χαµηλά επίπεδα συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι υπεύθυνα 

για την εµφάνιση ανασφάλειας και µειωµένης δυνατότητας προσαρµογής (Scott-Ladd  

& Chan, 2004). Η  χαµηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη έχει ως αποτέλεσµα την 
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εµφάνιση πληθώρας αρνητικών συναισθηµάτων, όπως φόβο, θυµό και εχθρικότατα. 

Σχετίζονται µε µειωµένη ενέργεια, µειωµένη διάθεση για συνεργασία και  απάθεια 

(Bagshaw, 2000).  

Στο χώρο εργασίας η έλλειψη συναισθηµατικής νοηµοσύνης δηµιουργεί 

χαµηλό ηθικό, άγχος και απάθεια, µη εποικοδοµητικές συζητήσεις, φόβο για 

πρωτοβουλία, επιθυµία για διεκδίκηση, αύξηση των απουσιών των εργαζοµένων και 

τελικά περιορισµένη απόδοση του οργανισµού. 

Γενικά, οι συναισθηµατικά νοήµονες υπάλληλοι µπορούν να αντιληφθούν πιο 

εύκολα και πιο γρήγορα την ανάγκη για αλλαγή και να προσαρµοστούν µε αυτήν 

(Vakola, Tsaousis & Nikolaou, 2004). Επίσης, δείχνουν µεγαλύτερη προθυµία για 

συνεργασία και υιοθετούν ηθική στάση απέναντι στην εργασία τους (Deshpande & 

Shu, 2005). Τα άτοµα µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη έχουν την ικανότητα να 

επιµένουν και να παρακινούν τον εαυτό τους και τους άλλους σε δύσκολες 

καταστάσεις, να αναπτύσσουν υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης καθώς και  να 

ρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους (Johnson & Indwik, 1999).  

Τα υψηλά επίπεδα συναισθηµατικής νοηµοσύνης οδηγούν στην επιτυχία. Όσο 

πιο απαιτητική είναι η εργασία, όπως το επάγγελµα του αστυνοµικού, τόσο πιο 

επιβεβληµένη είναι η ύπαρξη συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Αντίθετα, µειωµένα 

επίπεδα αυτού του είδους νοηµοσύνης εµποδίζουν τα άτοµα να φθάσουν στο απόγειο 

της επίδοσής τους (Smigla & Pastoria, 2000). 

Κάποιες έρευνες που εξέτασαν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη  (Aremu, 2005, 

Bellamy & Bellamy, 2003, Topp & Kardish, 1986)  σε αστυνοµικούς και δόκιµους 

έχουν δείξει ότι  υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα σε αυτή και τη συµπεριφορά που 

επιδεικνύουν οι αστυνοµικοί. Θεµιτό θα ήταν, λοιπόν, στα πλαίσια της εκπαίδευσης 

των αστυνοµικών αν είναι δυνατόν να αναπτύξουν την συναισθηµατική νοηµοσύνη 

των δοκίµων.  

Από όλα τα µοντέλα που έχουν προταθεί, µέχρι σήµερα,  για τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη θα µπορούσαν να διακριθούν 4 βασικές διαστάσεις της: 

� Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  

   Η συναισθηµατική νοηµοσύνη περιλαµβάνει την ικανότητα των ατόµων να 

αξιολογούν και να εκφράζουν τα συναισθήµατα τους, καθώς επίσης να αξιολογούν 

προσεκτικά το περιβάλλον και τις συνθήκες που επικρατούν. Έχουν µια πολύ καλή 
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επίγνωση της εσωτερικής τους κατάστασης και αντιλαµβάνονται την σχέση που 

υπάρχει ανάµεσα στα συναισθήµατα και τις πράξεις τους. 

 

� Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  

  Η διάσταση αυτή αναφέρεται στην ικανότητα των ατόµων να προσαρµόζονται στις 

συνθήκες του περιβάλλοντος χρησιµοποιώντας τη συναισθηµατική τους κατάσταση.  

Τα άτοµα αυτά εµφανίζουν θετική διάθεση ως προς τη δηµιουργικότητα, διακόπτουν 

αναποτελεσµατικές γνωστικές λειτουργίες, και χρησιµοποιούν τα συναισθήµατά τους 

για να επιτύχουν στόχους και να διευκολύνουν τη σκέψη τους. Έχουν µεγάλη 

αυτοπεποίθηση ,έχοντας εµπιστοσύνη στις ικανότητες τους και σε τυχών 

στραβοπάτηµα τους αναλαµβάνουν άµεσα δράση ,ώστε να µπορέσουν να 

αναστρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση.  

 

� Η ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ  

  Η ενσυναίσθηση σχετίζεται µε την κατανόηση των συναισθηµάτων των άλλων. Τα 

άτοµα µε υψηλή ενσυναίσθηση κατανοούν τους άλλους, τους παρέχουν υπηρεσίες, 

τους βοηθούν να αναπτυχθούν και αποδέχονται τη διαφορετικότητα τους. 

  

� Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  

  Αυτή η ικανότητα δίνει την ευχέρεια στα άτοµα να προσαρµόζουν τα συναισθήµατα 

τους ανάλογα µε τις περιστάσεις. Μέσα από τον έλεγχο των συναισθηµάτων τους, 

συναισθήµατα όπως ο θυµός, η οργή, η θλίψη, το άγχος γίνονται πηγή 

δηµιουργικότητας. Επίσης αυτά τα άτοµα διακρίνονται από αυτοέλεγχο που τους 

καθιστά ικανούς να χειριστούν αποτελεσµατικά, τυχόν παρορµητικά συναισθήµατα 

και πάντα προσπαθούν να παραµένουν προσηλωµένοι στους στόχους τους. 

 

13.   ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Κάποιοι θεωρούν ότι τα συναισθήµατα, είτε αρνητικά είτε θετικά, δεν είναι 

πάντα βοηθητικά. Αυτό µπορεί να συµβαίνει όταν ενυπάρχουν µε λάθος τρόπο, 

εµφανίζονται σε λάθος στιγµή ή η ένταση τους είναι τέτοια που δε βοηθάει τις 

καταστάσεις που βιώνουµε. Ωστόσο, επειδή τα συναισθήµατα θεωρούνται ζωτικής 

σηµασίας καθοριστικοί παράγοντες για το πόσο καλά θα λειτουργήσει ένα άτοµο 

στην προσωπική και επαγγελµατική του ζωή κάποιοι ερευνητές έχουν εστιάσει το 
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ενδιαφέρον τους στη µελέτη της συναισθηµατική ρύθµισης προσπαθώντας να την  

κατανοήσουν µε βάση µια κοινωνικοπροσωπική (Gross, 2007) και κλινική (Westen 

και Blagov, 2007)  προοπτική. 

 Τα συναισθήµατα που µπορούν να παραχθούν από ένα άτοµο είναι πολλά και 

ποικίλλουν στην έντασή τους, στη διάρκεια και την ταχύτητά τους, από την εµφάνιση 

ως και την παρακµή τους. Θεωρούνται ως «έντονα πάθη» που έρχονται και φεύγουν 

περισσότερο ή λιγότερο αυτοβούλως. Παρ’ όλα αυτά εκτιµάται ότι οι άνθρωποι 

ασκούν σηµαντικό έλεγχο στα συναισθήµατά τους και τις επιπτώσεις τους, συνειδητά 

ή ασυνείδητα, χρησιµοποιώντας ένα ευρύ φάσµα λειτουργικών η δυσλειτουργικών 

στρατηγικών. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει πλήθος πρακτικών, που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει κανείς µε σκοπό να αυξήσει, να διατηρήσει ή να µειώσει την ένταση 

των θετικών και αρνητικών συναισθηµάτων του (Gross και Thompson 2007).  

Για την συναισθηµατική ρύθµιση ως έννοια, λόγω της δυσκολίας εντοπισµού 

του εννοιολογικού περιεχοµένου της, έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισµοί σχετικά µε 

αυτήν. Κάποιοι απ’ αυτούς εστιάζονται στον έλεγχο της συναισθηµατικής βίωσης και 

έκφρασης των αρνητικών συναισθηµάτων καθώς και στην µείωση της 

συναισθηµατικής διέγερσης (Cortez και Bugental, 1994, Garner και Spears, 2000, 

Kopp, 1989, Zeman και Garber, 1996). Αντίθετα, κάποιοι άλλοι τονίζουν το 

λειτουργικό χαρακτήρα των συναισθηµάτων, προτείνοντας ότι η συναισθηµατική 

ρύθµιση δεν µπορεί να ταυτιστεί µε τον συναισθηµατικό έλεγχο και, ως εκ τούτου, 

δεν συνεπάγεται απαραίτητα µε την άµεση µείωση του αρνητικού συναισθήµατος 

(Cole, Michel και Teti, 1994. Thompson,1994). Αυτές οι προσεγγίσεις δείχνουν ότι η 

ελλιπής ικανότητα του ατόµου να βιώνει και να διαφοροποιεί το πλήρες φάσµα των 

συναισθηµάτων του καθώς και να ανταποκρίνεται αυθόρµητα, µπορεί να είναι εξίσου 

δυσπροσαρµοστική µε την ελλιπή ικανότητα του ατόµου να εξασθενεί και να 

ρυθµίζει τα ισχυρά αρνητικά του συναισθήµατα (Cole και συν., 1994. Gross και 

Munoz, 1995. Paivio και Greenberg, 1998).  

Σύµφωνα µε τον Thompson (1994), η συναισθηµατική ρύθµιση έχει οριστεί 

ως «οι εξωγενείς και ενδογενείς διαδικασίες που είναι υπεύθυνες για την 

παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την τροποποίηση των συναισθηµατικών 

αντιδράσεων, ιδιαίτερα της έντασης και των χρονικών χαρακτηριστικών τους, όταν 

κάποιος προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους του».   
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14. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ 

∆ιαφορετικές στρατηγικές ρύθµισης οδηγούν σε διαφορετικές επιπτώσεις 

αλλά και συνεισφορές στη ζωή του άτοµου (Gross 1999). Σύµφωνα µε το µοντέλο 

του Gross (βλέπε πίνακα 1), η ειδοποιός διαφορά µεταξύ των στρατηγικών 

συνίσταται στη δεδοµένη χρονική στιγµή που η κάθε µία λαµβάνει χώρα κατά τα 

στάδια δηµιουργίας του συναισθήµατος.  Από τη µία, υπάρχουν οι στρατηγικές που 

επενεργούν προτού ενεργοποιηθούν πλήρως οι τάσεις αντίδρασης, οι οποίες θα 

οδηγήσουν στις συµπεριφορικές και φυσιολογικές αντιδράσεις και εντέλει στην 

παραγωγή του συναισθήµατος. Από την άλλη, υπάρχουν οι στρατηγικές που 

επενεργούν αφότου η παραγωγή του συναισθήµατος είναι σε εξέλιξη και οι ανάλογες 

αντιδράσεις έχουν ενεργοποιηθεί.  Βασικός στόχος του πρώτου είδους στρατηγικών 

είναι η τροποποίηση των µελλοντικών αποκρίσεων, ενώ  βασικός στόχος των 

δεύτερων στρατηγικών είναι η ορθότερη δυνατή διαχείριση του υπάρχοντος 

συναισθήµατος (Gross 1999). 

Το µοντέλο του Gross συµπεριλαµβάνει πέντε στρατηγικές, κάθε µια εκ των 

οποίων συµβάλλει σηµαντικά στα στάδια παραγωγής του συναισθήµατος µε 

διαφορετικό τρόπο, και κατά την οποία το άτοµο έχει τη δυνατότητα να τα ελέγξει. 

Αυτές οι πέντε στρατηγικές είναι οι εξής: 

•   Η επιλογή κατάστασης (situation selection), η οποία αναφέρεται στις 

προσπάθειες που κάνει το άτοµο να επηρεάσει µια κατάσταση που θα 

συναντήσει, µε στόχο την αύξηση ή τη µείωση της πιθανότητας ότι κάποια 

συναισθήµατα θα προκύψουν. Συνίσταται, µε άλλα λόγια,  στην προσπάθεια του 

ατόµου να διακρίνει µια κατάσταση από κάποια άλλη και να την προσεγγίσει ή 

να την αποφύγει ανάλογα µε το συναισθηµατικό κόστος που θα του επιφέρει. 

• Η τροποποίηση της κατάστασης (situation modification), που αφορά την 

προσπάθεια  του ατόµου να µετατρέψει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά µιας 

κατάστασης µε σκοπό να οριοθετήσει τις συναισθηµατικές επιπτώσεις που θα 

επιφέρει. ∆ηλαδή, ακόµη και όταν προσεγγίζει κανείς ή εµπλέκεται σε µια 

δεδοµένη κατάσταση, οι ρυθµιστικές επιλογές που επικεντρώνονται στην αλλαγή 

ορισµένων χαρακτηριστικών της εξωτερικής κατάστασης είναι δυνατές. 
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•  Η επιλεκτική προσοχή (attentional deployment), κατά την οποία το άτοµο 

επικεντρώνεται στις πιο επιθυµητές εκφάνσεις µιας κατάστασης και απορρίπτει 

τις λιγότερο επιθυµητές για αυτό.  

• Η γνωστική αλλαγή (cognitive change), όπου το άτοµο µετατρέπει το νόηµα µια 

κατάστασης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να επηρεάσει τα συναισθήµατα 

που η κατάσταση αυτή θα παράγει. 

• Η τροποποίηση της αντίδρασης (response modulation), µε την οποία το άτοµο 

έχει τη δυνατότητα να ρυθµίζει τις τάσεις αντίδρασης, ώστε να εκδηλωθούν οι 

ανάλογες συµπεριφορικές και φυσιολογικές αντιδράσεις που συνοδεύουν το 

συναίσθηµα. 

                                                                                                      (Gross & John, 2003). 

 

Πίνακας 1: Μοντέλο συναισθηµατικής ρύθµισης του James Gross (1998). 

 

Αργότερα, ο Gratz και Roemer (2004) καθόρισαν πτυχές της συναισθηµατικής 

ρύθµισης µέσα από τις οποίες µπορεί να γίνει αντιληπτή η ικανότητα ενός ατόµου να 

ρυθµίζει µε επιτυχία τα συναισθήµατα του. Οι πτυχές αυτές είναι οι εξής: 

1. η ευαισθητοποίηση και κατανόηση των συναισθηµάτων του, 

2. η αποδοχή των συναισθηµάτων του,  
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3. η ικανότητα να ελέγχει παρορµητικές συµπεριφορές και να ενεργεί 

σύµφωνα µε τους επιθυµητούς του στόχους, όταν βιώνει αρνητικά 

συναισθήµατα, 

και  

4. η ικανότητα να χρησιµοποιεί ευέλικτα περιστασιακές κατάλληλες 

συναισθηµατικές στρατηγικές ρύθµισης, ώστε να διαµορφώνονται οι 

συναισθηµατικές αποκρίσεις που είναι επιθυµητές και που 

ανταποκρίνονται στους ατοµικούς στόχους και τις απαιτήσεις των 

συνθηκών. 

Η απουσία οποιασδήποτε ή όλων αυτών των ικανοτήτων υποδεικνύει την 

ύπαρξη δυσκολιών του ατόµου να διαχειριστεί τα συναισθήµατα του. Μάλιστα, 

βασιζόµενοι σ’ αυτές τις πτυχές, οι ερευνητές δηµιούργησαν ένα εργαλείο µέτρησης 

της συναισθηµατικής ρύθµισης, το DERS, το οποίο µετράει αποτελεσµατικά τις 

δυσκολίες του ατόµου για συναισθηµατική ρύθµιση εξετάζοντας έξι διαστάσεις της. 

Οι διαστάσεις αυτές είναι η δυσκολία αποδοχής των συναισθηµατικών αντιδράσεων 

(Acceptance), η έλλειψη συναισθηµατικής συνειδητοποίησης (Awareness), η 

περιορισµένη πρόσβαση σε στρατηγικές συναισθηµατικής ρύθµισης (Strategies), οι 

δυσκολίες που εµπλέκονται στη στοχοθετηση της συµπεριφοράς, όταν προκαλούνται 

συναισθήµατα (Goals), οι δυσκολίες ελέγχου των παρορµήσεων (Impulse) και η 

έλλειψη συναισθηµατικής σαφήνειας (Clarity) (Mitsopoulou και συν., 2013).  

Οι λόγοι για τους οποίους κάποιος µπορεί να ρυθµίζει τα συναισθήµατα του 

µπορεί να είναι για τον καθένα ξεχωριστοί, είναι φανερό, όµως, ότι η διαδικασία 

ρύθµισης του συναισθήµατος περιλαµβάνει ταυτόχρονα τη µείωση των αρνητικών 

συναισθηµάτων και την αύξηση των θετικών (Gross, 1999). 

Η ικανότητα ρύθµισης των συναισθηµάτων  έχει διαπιστωθεί ότι διευκολύνει 

την προσαρµογή του ατόµου σε καταστάσεις, βελτιώνοντας την ανίχνευση των 

απειλητικών ερεθισµάτων, προετοιµάζοντας τον οργανισµό για συγκεκριµένες 

συµπεριφορικές αποκρίσεις (Cosmides & Tooby, 2004), ενισχύοντας τη µνήµη για 

σηµαντικά γεγονότα (Phelps, 2006), παρέχοντας βοήθεια και επιταχύνοντας τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων (Damasio, 1999), καθοδηγώντας τις διαπροσωπικές 

του αλληλεπιδράσεις (Keltner & Kring, 1998). 
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15.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ ΤΩΝ     
       ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
 

Η ικανότητα να ρυθµίζει κανείς τα αρνητικά του συναισθήµατα θεωρείται 

αναπόσπαστο κοµµάτι για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας και  ευηµερίας (Gross & 

Muñoz, 1995.  Kring & Werner, 2004) ιδιαίτερα σε πληθυσµούς που συχνά έρχονται 

αντιµέτωποι µε καταστάσεις που προκαλούν έντονα αρνητικά συναισθήµατα. Ένας 

τέτοιος πληθυσµό είναι το ανθρώπινο δυναµικό της αστυνοµίας (Patterson, 2001. 

Violanti, 1992). Το προσωπικό της αστυνοµίας συνήθως εκτίθεται σε επικίνδυνες και 

απρόβλεπτες καταστάσεις µε υψηλές πιθανότητες να του προκληθεί στρες, θυµός, 

άγχος (Anderson, Litzenberger και Plecas, 2002). Θα πρέπει να τονίσουµε πως οι 

αστυνοµικοί εµπλέκονται συχνά και σχεδόν καθηµερινά σε επικίνδυνες και 

συναισθηµατικά φορτισµένες καταστάσεις µε αποτέλεσµα να διακατέχονται πολλές 

φορές από αυξηµένο άγχος και τη συχνή εναλλαγή της διάθεσής τους. 

Για την επιβολή του νόµου, οι αστυνοµικοί, που επιλέγουν κυρίως µάχιµες 

θέσεις, κατά καιρούς απαιτείται να κάνουν χρήση βίας, η οποία έχει τη δυνατότητα να 

πληγώσει, ή ακόµα και να προκαλέσει το θάνατο σε άλλους ανθρώπους. Οι 

αστυνοµικοί πρέπει να λάβουν δύσκολες αποφάσεις µε µικρή ή και καθόλου 

προνοητικότητα, και είναι πολύ πιθανό να υποφέρουν ύστερα από ντροπή, ενοχή, 

ανησυχία και αµφιβολίες ως προς την αναγκαιότητα των αποφάσεών τους (Amaranto 

και συν., 2003). Η έρευνα έχει δείξει, επίσης, ότι οι αστυνοµικοί υποφέρουν όταν 

έρχονται αντιµέτωποι µε θύµατα εγκληµάτων και τροχαίων ατυχηµάτων, ιδιαίτερα 

όταν τα θύµατα είναι παιδιά (Violanti και Aron, 1994). Επιπλέον, πρέπει να 

αντιµετωπίσουν τον θυµό και την απογοήτευση τους, συναισθήµατα που προκύπτουν 

όταν φυλούν κρατούµενους µε υψηλό προσωπικό κίνδυνο. Απογοήτευση και 

δυσαρέσκεια µπορεί να προκύψουν, επίσης, όταν οι αστυνοµικοί αισθάνονται ότι οι 

προσπάθειές τους δεν εκτιµούνται αναλόγως από τους ανωτέρους τους, τον Τύπο, ή 

το κοινό (Amaranto και συν., 2003). Τέλος, το έργο του αστυνοµικού περιλαµβάνει 

συχνά νυχτερινές βάρδιες, έλλειψη διοικητικής στήριξης, περιορισµένες ευκαιρίες για 

πρόοδο, και µια άκαµπτη ιεραρχία που περιορίζει τα επίπεδα της αυτονοµίας και 

ελέγχου.  

Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων, είναι πολύ πιθανό, να αποφέρει 

αισθήµατα απογοήτευσης, άγχους, αδυναµίας, φόβου, κυνισµού καθώς και 

καταθλιπτικά συµπτώµατα (Stuart, 2008. Violanti και Aron, 1994). Ερευνητές έχουν 
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δείξει ότι, κατά τη διάρκεια της αστυνοµικής  θητείας, ένας αστυνοµικός αναπτύσσει 

συναισθήµατα καχυποψίας, αδιαφορίας, κυνισµού και αποξένωσης ως τρόπους 

αντιµετώπισης του άγχους που προκαλείται από το εργασιακό του περιβάλλον. Η 

πλειοψηφία των αστυνοµικών θα πρέπει να είναι άτοµα µε αυξηµένη νοηµοσύνη και 

παρατηρητικότητα,  συγκρατηµένα, ανεξάρτητα, υπεύθυνα και να αντιµετωπίζουν 

αποτελεσµατικά αυτές τις δύσκολες συναισθηµατικά καταστάσεις (Evans, Coman και 

Stanley, 1992.  Paoline, 2003.  Hickman, 2004). 

Η έρευνα των Amaranto και συν. (2003) έδειξε ότι οι αστυνοµικοί φαίνεται να 

έχουν δυσκολίες στο να αναγνωρίζουν την παρουσία αρνητικών συναισθηµάτων και 

κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανό να χρησιµοποιήσουν στρατηγικές ρύθµισης 

συναισθηµάτων, όπως την άρνηση, την καταστολή, και τη συνολική αποφυγή των 

αρνητικών συναισθηµάτων. Σηµαντική έρευνα σε κλινικούς και µη κλινικούς 

πληθυσµούς έχει δείξει ότι, αν και αυτές οι στρατηγικές θα µπορούσαν να µειώσουν 

αρχικά τα αρνητικά συναισθήµατα, έχουν τελικά το παράδοξο αποτέλεσµα να 

οδηγούν σε συνέχιση ή και κλιµάκωση των συναισθηµάτων που προορίζονταν για 

καταστολή (Campbell- Sills και συν., 2006. Eifert και Heffner, 2003. Feldner και 

συν., 2006). 

Αυτός ο συνδυασµός της έκθεσης σε καταστάσεις που προκαλούν αρνητικά 

συναισθήµατα και των πιθανών ελλειµµάτων στη ρύθµιση του συναισθήµατος 

µπορεί να αυξάνουν την επικινδυνότητα στους αστυνοµικούς να αναπτύξουν 

προβλήµατα ψυχικής υγείας και δυσλειτουργικούς µεθόδους βραχυπρόθεσµης 

συναισθηµατικής ρύθµισης. Έτσι, κάποιες φορές αστυνοµικοί αναφέρουν τη χρήση 

δυσλειτουργικών στρατηγικών, όπως το αλκοόλ και τη φυσική αποµόνωση, ως 

µεθόδους για την αντιµετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων στη δουλειά (Burke, 

1993). Κατά συνέπεια, αστυνοµικοί παρουσιάζουν υψηλή επικράτηση της 

προβληµατικής συµπεριφοράς (κατανάλωση αλκοόλ), µε 33% έως 48% των ανδρών 

και 24% έως 40% των γυναικών να αναφέρουν επιβλαβή επίπεδα κατανάλωσης 

(Davey, Obst, και Sheehan, 2000). Όλα αυτά κάνουν κατανοητό το πόσο σηµαντικό 

είναι οι αστυνοµικοί, και κυρίως αυτοί που επιλέγουν τους µάχιµους τοµείς, να είναι 

εξοικειωµένοι µε σωστές στρατηγικές ρύθµισης των συναισθηµάτων τους, έτσι ώστε 

να καταφέρνουν να ανταπεξέρχονται στις δύσκολες καταστάσεις που προκύπτουν. 

Κάθε επαγγελµατική επιλογή κρύβει ένα ποσοστό ρίσκου, µεγαλύτερο ή 

µικρότερο κάθε φορά, ανάλογα µε τη φύση του επαγγέλµατος. Η συναισθηµατική 
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κατάσταση του ατόµου όταν λαµβάνει µια απόφαση αλληλεπιδρά µε την υιοθέτηση ή 

αποφυγή µιας επιλογής που έχει αντικειµενικά υψηλό δείκτη ρίσκου. Τα άτοµα που 

βρίσκονται σε θετική συναισθηµατική κατάσταση, συχνά, παίρνουν αποφάσεις µε 

υψηλότερο δείκτη ρίσκου απ’ ότι άτοµα που είναι σε ουδέτερη ή αρνητική 

συναισθηµατική κατάσταση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτοµα µε θετική 

συναισθηµατική φόρτιση προσπαθούν να επιτείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο 

αυτή τη διάθεση και δεν διστάζουν να πάρουν ριψοκίνδυνες αποφάσεις, προκειµένου 

να διατηρηθεί αυτή η ψυχική κατάσταση (Isen, Nygren & Ashby, 1988). 

 Οι Spector, Fox και Van Katwyk (1999) σε έρευνα τους βρήκαν ότι τα άτοµα 

µε υψηλή θετική συναισθηµατικότητα τείνουν να καταπιάνονται µε πιο σύνθετες 

εργασίες, που τους αποφέρουν και µεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση. Αντίθετα, 

άτοµα µε υψηλή αρνητική συναισθηµατικότητα τείνουν να εργάζονται σε δουλείες µε 

χαµηλές απαιτήσεις και προσδοκίες. Ωστόσο, η αλληλεπίδραση της συναισθηµατικής 

κατάστασης µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όταν τα άτοµα είναι αρνητικά 

φορτισµένα φαίνεται να είναι συνθετότερη.  

Ο Keinan (1987) διαπίστωσε σε ερευνά του ότι τα άτοµα που είχαν υψηλά 

επίπεδα στρες κατά τη λήψη µιας απόφασης απέτυχαν να επεξεργαστούν 

συστηµατικά τις επιλογές που τους παρουσιάστηκαν. Οι ίδιοι έτειναν να δεχθούν την 

πρώτη επιλογή που τους παρουσιάζονταν κι ας ήταν κοινωνικά ελάχιστα αποδεκτή.  

 Τα ευρήµατα άλλης µελέτης έδειξαν ότι άτοµα που λαµβάνουν αποφάσεις 

υψηλού ρίσκου, συνήθως είναι φορτισµένα µε αρνητικά συναισθήµατα µε υψηλό 

επίπεδο διέγερσης (π.χ., θυµός), αντιθέτως άτοµα που βιώνουν αρνητικά 

συναισθήµατα αλλά µε χαµηλό επίπεδο διέγερσης (π.χ. θλίψη), δεν επιβεβαιώνουν 

τέτοια συµπεριφορά. Αυτό συµβαίνει γιατί τα άτοµα που βιώνουν υψηλό επίπεδο 

αρνητικής διέγερσης τείνουν να παίρνουν βιαστικές, επιπόλαιες αποφάσεις ως πιθανή 

ελάττωση της αρνητικής τους διάθεσής και γι’ αυτό αποτυχαίνουν να εξετάσουν 

επαρκώς τις πιθανές αρνητικές συνέπειες τέτοιων επιλογών. Εντούτοις, αυτό φαίνεται 

να ισχύει µόνο όταν ισχύουν και οι δύο παράγοντες, το αρνητικό συναισθηµατικό 

σθένος µε τα υψηλά επίπεδα της διέγερσης, διότι όταν ισχύει µόνο ένας από τους δύο 

παράγοντες (π.χ. άτοµα µε αρνητικό σθένος και χαµηλή διέγερση) τα άτοµα τείνουν 

να υιοθετούν περισσότερες συστηµατικές στρατηγικές επεξεργασίας ακόµη και από 
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τα άτοµα στις ευτυχείς διαθέσεις (π.χ. θετικό σθένος και υψηλή διέγερση) (Leith & 

Baumeister, 1996).  

Ένας άλλος παράγοντας που µπορεί να έχει ισχυρή επίδραση στη διαδικασία 

λήψης µιας απόφασης είναι τα συναισθήµατα που προσδοκούµε ότι θα 

ακολουθήσουν ως αποτέλεσµα των επιλογών µας. Οι Emmerling και Cherniss (2003) 

υποστήριξαν ότι, σύµφωνα µε την θεωρία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης τα 

άτοµα µε υψηλότερο δείκτη συναισθηµατικής νοηµοσύνης µπορούν να προβλέψουν 

τις συναισθηµατικές τους αντιδράσεις έτσι ώστε να διευκολύνουν την λήψη 

αποφάσεων και να επιλέξουν επαγγέλµατα που θα τους αποφέρουν µεγαλύτερη 

επαγγελµατική ικανοποίηση.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεξιότητες που διαθέτουν άτοµα µε υψηλή 

συναισθηµατική νοηµοσύνη, όπως η ρύθµιση των συναισθηµάτων, µπορούν να 

παίξουν ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων σταδιοδροµίας. Έτσι, στο 

πλαίσιο επιλογής σταδιοδροµίας των αστυνοµικών, αναµένεται ότι τα άτοµα που 

παρουσιάζουν δεξιότητες ρύθµισης του συναισθήµατος είναι πιο έτοιµα να δεχτούν 

τις προκλήσεις ενός τόσο δύσκολού και πολυσύνθετου επαγγέλµατος, απ’ ότι τα 

άτοµα που δεν τις παρουσιάζουν. Εκείνοι µε µεγαλύτερη ικανότητα αναγνώρισης και 

διαχείρισης των συναισθηµάτων τους, θα ήταν πιθανώς πιο ικανοί να προβλέψουν τις 

συναισθηµατικές συνέπειες µιας συγκεκριµένης επαγγελµατικής επιλογής. Εποµένως, 

τα άτοµα αυτά θα µπορούσαν µε µεγαλύτερη άνεση να επιδιώκουν τις επιλογές 

σταδιοδροµίας που θα τους οδηγήσουν σε υψηλότερη επαγγελµατική ικανοποίηση 

και λιγότερο άγχος (Emmerling & Cherniss, 2003).  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η λήψη αποφάσεων σταδιοδροµίας αποτελεί µια σύνθετη και απαιτητική 

διαδικασία, ιδιαίτερα για ένα νέο άτοµο που µόλις έχει αποδεσµευτεί από τις σχολικές 

του υποχρεώσεις και καλείται να πάρει τόσο σηµαντικές αποφάσεις. Η επιλογή 

επαγγέλµατος που θα επιχειρήσει να κάνει σε αυτή την ηλικία ίσως είναι από τις πιο 

κρίσιµες αποφάσεις, που πρέπει να πάρει στη ζωή του, αν αναλογιστεί κανείς ότι στο 

χώρο εργασίας ένας άνθρωπος δαπανά το ένα τρίτο περίπου της καθηµερινότητας 

του.  Έτσι, για την απόφαση αυτή, οφείλει κανείς να γνωρίζει τι θέλει αλλά και τι 

µπορεί να κάνει.  

Τις τελευταίες δεκαετίες η επιστήµη της ψυχολογίας, κυρίως η εργασιακή, 

έχει στρέψει αρκετά το ενδιαφέρον της προς τη µελέτη των παραγόντων που 

επηρεάζουν τις επαγγελµατικές αποφάσεις, έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι που να 

διευκολύνουν τους νέους να κάνουν καταλληλότερες επιλογές, που πιθανόν θα τους 

οδηγήσουν σε µια πιο επιτυχηµένη ζωή.  Στη παρούσα εργασία η προσοχή 

επικεντρώθηκε στον κλάδο της αστυνοµίας καθώς είναι ένα επάγγελµα που 

παρουσιάζει δυσκολίες όσον αφορά στις απαιτήσεις, τις δεξιότητες καθώς και τα 

προσόντα που πρέπει να κατέχει κάποιος για να το ακολουθήσει. Κατά την άσκηση 

του συγκεκριµένου επαγγέλµατος, ένας αστυνοµικός µπορεί να χρειαστεί να εµπλακεί 

σε διάφορες επικίνδυνες ή απρόβλεπτες καταστάσεις, να διαπληκτιστεί µε τους 

πολίτες, να τραυµατιστεί ή να υποχρεωθεί να επιβάλει το νόµο ακόµα και όταν δεν 

είναι σύµφωνος µε αυτόν.  

Οι παράγοντες που µελετήθηκαν και θεωρείται ότι συµβάλλουν σηµαντικά 

στην επιτυχηµένη επιλογή και άσκηση αυτού του επαγγέλµατος είναι οι γνωστικές 

δεξιότητες και η ρύθµιση των συναισθηµάτων. Όσον αφορά σ’ αυτούς τους 

παράγοντες διαπιστώθηκε ότι όταν είναι ανεπτυγµένοι σε ένα άτοµο, το βοηθούν 

αρκετά να ανταποκριθεί στην κατάρτιση και την άσκηση αυτού του αυστηρά 

ιεραρχικά δοµηµένου επαγγέλµατος, να αντέξει τις υψηλές πιέσεις που θα του 

ασκηθούν από τους ανωτέρους του καθώς και να διαχειριστεί τους κινδύνους που 

επιφιλάσει η εφαρµογή της έννοµης τάξης. 

Από τη µια, οι γνωστικές δεξιότητες βοηθούν τον αστυνοµικό να είναι 

ευέλικτος, να παίρνει γρήγορα σηµαντικές και κατάλληλες αποφάσεις, να λύνει 

προβλήµατα και να εφαρµόζει στρατηγικές σε δυσκολίες που πιθανότατα θα 



«Οι γνωστικές λειτουργίες και η ρύθµιση του συναισθήµατος ως παράγοντες επιλογής στην επαγγελµατική σταδιοδροµία των αστυνοµικών: Θεωρητική 
προσέγγιση» 

47 

 

προκύψουν. Από την άλλη, η ικανότητα του αστυνοµικού να ρυθµίζει τα 

συναισθήµατα του συµβάλλει στο να διαχειρίζεται κατάλληλα τα αρνητικά του 

συναισθήµατα, που αναπτύσσονται συχνά λόγω των επικίνδυνων και απρόβλεπτων 

καταστάσεων που αντιµετωπίζει, όπως ο θυµός, η απογοήτευση, το αυξηµένο άγχος. 

Και οι δύο παράγοντες διαπιστώθηκε, επίσης, ότι όταν είναι αρκετά ανεπτυγµένοι 

διευκολύνουν το άτοµο να κάνει τη συγκεκριµένη επιλογή σταδιοδροµίας. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να καταδειχθεί από την παρούσα εργασία η 

χρησιµότητα αυτών των παραγόντων στην επιλογή του επαγγέλµατος του 

αστυνοµικού και να αναδειχθεί η αναγκαιότητα για περαιτέρω µελέτη τους αλλά και 

για εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης στους αστυνοµικούς που θα βασίζονται 

στην εκµάθηση δεξιοτήτων σχετικών µε τους παράγοντες αυτούς.    
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