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τί είναί ο ανΘρωΠος; το ερώτηµα αυτό απασχόλησε και απασχολεί ειδικούς και
µη από την πρώτη εµφάνιση του ανθρώπου µέχρι σήµερα. ςαφώς ο άνθρωπος είναι
κάτι περισσότερο από σάρκα και οστά, κάτι περισσότερο από τη µόρφωσή του, το
επάγγελµά του, την κοινωνική του θέση, την εξωτερική του εµφάνιση, την οικογε-
νειακή του κατάσταση κ.ά. αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν επιµέρους πτυχές του
ανθρώπου µέσω των οποίων εξωτερικεύεται, και προσδιορίζουν το σύνολο των γνω-
ρισµάτων που συνιστούν τον καθρέφτη εκείνης της εσωτερικής δοµής την οποία χα-
ρακτηρίζουµε ως προσωπικότητα. αυτή εκφράζει τη βασική δοµή ενός ανθρώπου, η
οποία τον καθιστά άτοµο µε µοναδικές και ανεπανάληπτες πνευµατικές και ψυχικές
ικανότητες, ιδιότητες και δεξιότητες που αποτελούν µια δυναµική ενότητα.

Βέβαια, υπάρχουν καθολικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλους τους αν-
θρώπους· την ίδια στιγµή, κάποιες άλλες ιδιότητες απαντώνται σε ορισµένους, µόνο,
ανθρώπους, ενώ υπάρχει κι ένα κοµµάτι µας που µας διαφοροποιεί από όλους – µε
άλλα λόγια, παρά τις οµοιότητες σε καθολικές ή επιµέρους πτυχές του ανθρώπου, το
σύνολο για τον καθένα ξεχωριστά είναι µοναδικό και ανεπανάληπτο. η Ψυχολογία
της Προσωπικότητας επιχειρεί να περιγράψει και να εξηγήσει τις διαφορές µεταξύ των
ατόµων, καθώς επίσης να εντοπίσει και να αποτυπώσει τις οµοιότητες. για το σκοπό
αυτόν αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες προσωπικότητας ανταγωνιστικές µεταξύ τους,
αλλά και συµπληρωµατικές, που στηρίζονται σε µια γενική φιλοσοφική θεώρηση της
ανθρώπινης φύσης. Έτσι, ο Freud περιγράφει τον άνθρωπο ως ένα ενεργειακό σύ-
στηµα, η προσωπικότητα του οποίου διαµορφώνεται σηµαντικά από την ψυχοσεξουα-
λική του ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία. η συµπεριφορά του ανθρώπου ελέγχε-
ται και κατευθύνεται από τις ορµές του, η ανάπτυξή του, δηλαδή, είναι προκαθορισµέ-
νη, άποψη που χαρακτήρισε τη θεωρία του ντετερµινιστική. για τον Rogers, αντίθετα,
ενυπάρχει στον άνθρωπο, όπως και σε κάθε ζωντανό οργανισµό, µια έµφυτη αυτόνο-
µη τάση, η οποία προσανατολίζεται θετικά υπό ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες
και τον οδηγεί στην αυτοπραγµάτωσή του. την ανθρώπινη φύση εµπιστεύεται και ο
Kelly, που αντιµετωπίζει τον άνθρωπο ως επιστήµονα, ικανό να αναλάβει την ευθύνη
για τη ζωή του και να επιφέρει σ’ αυτή, όταν κρίνεται αναγκαίο, τις απαιτούµενες αλ-
λαγές. την αισιόδοξη αντίληψη της ανθρώπινης υπόστασης των Rogers και Kelly δεν
συµµερίζονται οι Allport, Cattel και Eysenck, οι οποίοι, ενώ εκφράζουν σε πολλά ση-
µεία διαµετρικά αντίθετες απόψεις από εκείνες του Freud, συµφωνούν µερικώς µε την
ντετερµινιστική θεώρησή του. με τις παραπάνω θεωρίες διαφωνεί ο Skinner, ο οποίος
εισάγει την άποψη ότι η συµπεριφορά του ανθρώπου είναι αποτέλεσµα της αντίδρα-
σής του σε ερεθίσµατα του περιβάλλοντος. η συµπεριφορά που αποκτάται µε τον
τρόπο αυτό ισχυροποιείται στη συνέχεια µέσω της ενίσχυσης. η κοινωνικογνωστική
θεωρία των Bandura και Mischel παρουσιάζει το άτοµο να µαθαίνει παρατηρώντας
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συµπεριφορές άλλων, δηλαδή µέσω της µίµησης πρότυπης συµπεριφοράς. ενώ ο Skin -
ner αντιµετωπίζει το άτοµο ως ένα παθητικό ον, που επηρεάζεται και διαµορφώνεται
από το περιβάλλον, οι εκπρόσωποι της κοινωνικογνωστικής θεωρίας το τοποθετούν σε
µια σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης από το περιβάλλον του, θεωρούν δη-
λαδή ότι διαµορφώνεται από αυτό και το διαµορφώνει.

εύλογα θα αναρωτηθεί ο αναγνώστης, ποια θεωρία είναι σωστή και ποια λάθος;
το ζητούµενο, ωστόσο, δεν είναι η σχετική ή απόλυτη ισχύς µιας θεωρίας, αλλά το
γεγονός ότι οι διάφορες αυτές προσεγγίσεις υφίστανται και οφείλουµε να τις γνωρί-
ζουµε πριν προβούµε στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των περιορισµών της
καθεµιάς ξεχωριστά. το κριτήριο αξιολόγησης επιβάλλεται να είναι το κατά πόσο οι
θεωρίες αυτές συµβάλλουν, περισσότερο ή λιγότερο, στην κατανόηση, ερµηνεία και
πρόβλεψη της ανθρώπινης συµπεριφοράς.

το θέµα της συµβολής των θεωριών προσωπικότητας στην κατανόηση της αν-
θρώπινης συµπεριφοράς ανακαλεί στη µνήµη την ακόλουθη ινδική ιστορία. Έξι τυ-
φλοί σοφοί από την ίνδία συνάντησαν έναν ελέφαντα και επιχείρησαν να αναγνωρί-
σουν τη µορφή του ψηλαφώντας την. ο πρώτος άγγιξε το ελεφαντόδοντο και απο-
φάνθηκε: «αυτό που λέγεται ελέφαντας µοιάζει πολύ µε το ακόντιο». ο δεύτερος,
αφού ψηλάφησε τα πλευρά του ζώου και διαπίστωσε ότι ήταν ψηλά και επίπεδα, κα-
τέληξε στο συµπέρασµα: «αυτό το ζώο είναι όπως ένας τοίχος». ο τρίτος πιάνοντας
το πόδι του ελέφαντα αναφώνησε: «Ξέρω ήδη τι βρίσκεται µπροστά µας! αυτό το
ζώο είναι ένα δένδρο». ο τέταρτος εξέτασε την προβοσκίδα και είπε: «ο λεγόµενος
ελέφαντας είναι στην πραγµατικότητα ένα φίδι». ο πέµπτος, αφήνοντας το χέρι του
να γλιστρήσει πάνω από το αυτί, αναφώνησε: «Έχω την απάντηση! αυτό το ζώο εί-
ναι όπως µια βεντάλια». ο έκτος έπεσε πάνω στην ουρά του ελέφαντα και ψηλαφώ-
ντας την συµπέρανε: «ακούστε την απόφασή µου, αυτό το ζώο είναι όπως ένα σχοι-
νί». και έτσι οι τυφλοί σοφοί άρχισαν µια έντονη και διαρκή διαµάχη για τη µορφή
του ελέφαντα. ο καθένας εξετάζοντας µέρος του συνόλου είχε δίκιο, ωστόσο σε όλους
διέφευγε η συνολική εικόνα του ζώου.

μήπως, λοιπόν, οι ερευνητές των θεωριών της προσωπικότητας συµπεριφέρονται
όπως οι τυφλοί σοφοί, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους σε επιµέρους πτυχές του
ανθρώπου; με άλλα λόγια, µήπως εξετάζουν την προσωπικότητα του ατόµου µε τον
τρόπο που παρατηρούµε συνήθως το πρόσωπο ενός ανθρώπου και κάποιοι γοητεύο-
νται από τα µάτια, άλλοι από τη µύτη, τα αυτιά ή τα χείλη κ.ο.κ.;

οι παραπάνω παραλληλισµοί ανάµεσα στους τυφλούς σοφούς, ή στην παρατή-
ρηση του ανθρώπινου προσώπου, και στον τρόπο διερεύνησης της προσωπικότητας
αποτελούν σαφώς ακραίες περιπτώσεις διαφορετικών οπτικών που υπεραπλουστεύουν
το θέµα µας. μολαταύτα αναδεικνύουν ένα πρόβληµα επιστηµονικής έρευνας. ςτην
περίπτωση που οι τυφλοί σοφοί συµφωνούσαν στην εξωτερική µορφή του ελέφαντα,
αυτό θα αποτελούσε απλώς ένα περίγραµµα. η απόδοση, ωστόσο, της ανατοµίας του
ελέφαντα, του οικοσυστήµατος όπου ζει κ.ά. θα απαιτούσαν µια ενδελεχή προσέγγι-
ση. Έτσι και το ζήτηµα διερεύνησης της ανθρώπινης προσωπικότητας συνιστά ένα
πολύ πιο δύσκολο και πιο πολύπλοκο εγχείρηµα, διότι το υποκείµενο και το αντικεί-
µενο της έρευνας ταυτίζονται˙ είναι και στις δύο περιπτώσεις ο ίδιος ο άνθρωπος. ο
ερευνητής, ενταγµένος σ’ ένα συγκεκριµένο κοινωνικό σύστηµα και βιώνοντας τα
προβλήµατα της εποχής του, αναπτύσσει τη θεωρία του αποσκοπώντας στον εντοπι-
σµό, στην περιγραφή, στην κατανόηση και στη θεραπεία τους. ςυνεπώς, το κοινωνι-
κό πλαίσιο επηρεάζει τα ενδιαφέροντα και την οπτική των θεωρητικών.
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η δέκατη αναθεωρηµένη και συµπληρωµένη έκδοση (δεύτερη ελληνική) του
Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρµογές των Cervone και Pervin, σχεδόν σα-
ράντα χρόνια µετά την αρχική δηµοσίευση, εξακολουθεί να διατηρεί τους γενικούς
στόχους του αρχικού κειµένου, παρά την πλήρη ενηµέρωση ως προς τις σύγχρονες
εξελίξεις στον τοµέα. η παρούσα έκδοση περιλαµβάνει επιπροσθέτως δύο νέα κεφά-
λαια: το ένα εξετάζει τις βιολογικές βάσεις της προσωπικότητας, δηλαδή σε ποιο βαθ-
µό οι παρατηρούµενες ατοµικές διαφορές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
οφείλονται σε γενετικές διαφορές. για την απάντηση στο ερώτηµα αυτό αξιοποιούνται
τα σύγχρονα ευρήµατα της εξελικτικής Ψυχολογίας, της γενετικής της ςυµπεριφο-
ράς και της νευροεπιστήµης. το άλλο κεφάλαιο διερευνά την άλλη όψη του νοµίσµα-
τος, δηλαδή τις πολιτισµικές, κοινωνικές και διαπροσωπικές βάσεις της προσωπικότη-
τας. ειδικότερα, παρουσιάζονται έρευνες που εξετάζουν σε ποιο βαθµό οι περιβαλλοντι-
κές επιδράσεις καθορίζουν την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας.

Όπως ταιριάζει σ’ ένα εγχειρίδιο, οι συγγραφείς πέτυχαν να µας δώσουν µια πε-
ριεκτική παρουσίαση της θεωρίας, της έρευνας, της αξιολόγησης και της εφαρµογής
των σηµαντικότερων θεωριών της προσωπικότητας µε σαφή και ευσύνοπτο τρόπο. οι
αναλύσεις των συγγραφέων φανερώνουν ότι οι θεωρητικοί της προσωπικότητας εί-
ναι αφοσιωµένοι σε διαφορετικά επιστηµολογικά πρότυπα που απορρέουν από δια-
φορετικούς τρόπους θεώρησης του κόσµου. ςυνεπώς, η συµβολή τους στη διερεύνη-
ση της προσωπικότητας συνιστά µια διαφορετική, ενδεχοµένως επιλεκτική µατιά,
στην όλη εικόνα. ως εκ τούτου, µπορούµε να εκλάβουµε τις θεωρίες αυτές ως κοµµά-
τια ενός σύνθετου και περίπλοκου παζλ που ονοµάζεται προσωπικότητα. «Παρ’ ότι
ίσως να είναι απαραίτητο να απορρίψουµε ορισµένα κοµµάτια διότι δεν ταιριάζουν
καθόλου στο παζλ, ενώ πολλά εξακολουθούν να ξεχωρίζουν, αναµφίβολα πολλά από
τα κοµµάτια που παρουσιάσαµε εδώ θα αποτελέσουν µέρος της ολοκληρωµένης τε-
λικής εικόνας» [Pervin, L. A., & John, O. P. (1998). Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευ-
να και Εφαρµογές (1η έκδοση). αθήνα: τυπωθήτω, σ. 670]. 

η παρούσα έκδοση θεωρείται ένα από τα διεθνώς εγκυρότερα εγχειρίδια της
προσωπικότητας που κυκλοφορεί από το 1970 και έχει µεταφραστεί σε πολλές γλώσ-
σες. ςύµφωνα µε τη µακρά παράδοση του βιβλίου, και η νέα έκδοση αντιµετωπίζει
κάθε θεωρητική προσέγγιση αντικειµενικά και ισότιµα, ενθαρρύνοντας µάλιστα τους
αναγνώστες να αξιολογήσουν τα στοιχεία που παρατίθενται για κάθε θεωρία και να
εξαγάγουν τα δικά τους συµπεράσµατα. το βιβλίο αυτό επιχειρεί ακόµη να απαντή-
σει στο κρίσιµο ερώτηµα σχετικά µε τους παράγοντες που συµβάλλουν στην ανά-
πτυξη της προσωπικότητας. τα στοιχεία φανερώνουν πως η αλληλεπίδραση µεταξύ
βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
κατανόηση των διάφορων πτυχών της ανθρώπινης προσωπικότητας.

η µετάφραση στην ελληνική γλώσσα του σηµαντικού αυτού έργου αποτελεί αξιο-
σηµείωτο γεγονός για την ανθρωπιστική παιδεία του τόπου µας. είναι χρήσιµο όχι
µόνο στους ειδικούς, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να γνωρίσουν και
να κατανοήσουν καλύτερα τους µαθητές τους, στους φοιτητές της ψυχολογίας, των
παιδαγωγικών τµηµάτων και γενικότερα των επιστηµών του ανθρώπου. μολονότι το
βιβλίο αυτό προορίζεται κυρίως για ακαδηµαϊκούς σκοπούς, είναι χρήσιµο και σε όσους
ενδιαφέρονται για την πληρέστερη κατανόηση της προσωπικότητάς τους και των άλ-
λων αλλά η γλώσσα του πρωτοτύπου δεν τους επιτρέπει να προσεγγίσουν το κείµενο.

η µετάφραση του πρωτοτύπου είχε να αντιµετωπίσει όχι µόνο τη δυσκολία της
πιστής απόδοσης του ύφους, αλλά και τη σωστή µεταφορά καθιερωµένων στη διε-
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θνή βιβλιογραφία επιστηµονικών όρων, εν µέρει άγνωστων ή ελεύθερα αποδοσµέ-
νων στην ελληνική επιστηµονική ορολογία. είναι αδύνατον σε ένα βιβλίο 740 σελί-
δων, όσο η πρώτη ελληνική έκδοση του Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρ-
µογές, να µην εµφιλοχωρήσουν κάποια λάθη ή µεταφραστικές και άλλες αβλεψίες,
τα οποία αντιµετωπίστηκαν στην παρούσα έκδοση. ωστόσο µια µετάφραση, όσο κι
αν προσεγγίζει την τελειότητα, σίγουρα δεν είναι πλήρως απαλλαγµένη από µετα-
φραστικές αστοχίες. Παρά ταύτα, το επίπονο έργο της µετάφρασης οι µεταφραστές
του βιβλίου το αντιµετώπισαν µε τρόπο ικανοποιητικό. η κα αντωνία γουναροπούλου,
που είχε τη φιλολογική επιµέλεια του βιβλίου, προστάτεψε τη µετάφραση από γλωσ-
σικά ολισθήµατα και συνέβαλε µε επιτυχία στο τελικό αποτέλεσµα. ως εκ τούτου, θα
ήθελα να της εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες µου που εξέτασε φράση προς φρά-
ση το κείµενο, διορθώνοντας πολλές αβλεψίες, κάνοντας ουσιαστικές παρατηρήσεις
και προσφέροντας στο βιβλίο κάτι περισσότερο από γλωσσική επιµέλεια. ωστόσο, η
ευθύνη για την τελική µορφή του κειµένου και των εννοιολογικών αποδόσεων βα-
ραίνει αποκλειστικά τον επιµελητή της έκδοσης. ευχαριστώ, τέλος, τους γιώργο και
κώστα Δαρδανό που υποστήριξαν αµέριστα την πρότασή µου να µεταφραστεί στη
γλώσσα µας ένα από τα θεµελιώδη έργα της σχετικής βιβλιογραφίας και για τη στή-
ριξη που προσέφεραν στο όλο εγχείρηµα, από την αρχή µέχρι την ολοκλήρωσή του.

ίωάννινα, ίούλιος 2013 Ανδρέας Μπρούζος
καθηγητής

Διευθυντής εργαστηρίου εκπαιδευτικής Ψυχολογίας,
ςυµβουλευτικής και Έρευνας

Παιδαγωγικό τµήµα Δ.ε. Πανεπιστηµίου ίωαννίνων
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ςε αυτη την εκΔοςη, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις δύο αλληλένδετες όψεις της ψυ-
χολογίας της προσωπικότητας. η πρώτη είναι η επιστηµονική έρευνα. η έρευνα γύ-
ρω από την προσωπικότητα και τις ατοµικές διαφορές αποτελεί ένα ζωντανό, πολυε-
θνικό εγχείρηµα. ςτόχος του έργου µας ήταν να εξασφαλίσουµε για τους αναγνώστες
µας τις πιο πρόσφατες ερευνητικές µεθόδους και τα τελευταία ευρήµατα στον τοµέα
της προσωπικότητας, τα οποία καλύπτουν ένα απίστευτα ευρύ φάσµα. Oι τεχνικές της
µοριακής γενετικής και οι µέθοδοι απεικόνισης του εγκεφάλου (brain imaging) ρί-
χνουν φως στο βιολογικό υπόβαθρο της προσωπικότητας. η έρευνα της προσωπικό-
τητας και του πολιτισµού φωτίζει τη σχέση ανάµεσα στην ανάπτυξη του ατόµου και
στο κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον.

επιπλέον, οι αναγνώστες µας θα γνωρίσουν και την άλλη όψη της επιστήµης µας:
τη θεωρία. τα σπουδαιότερα επιτεύγµατα κάθε επιστήµης είναι οι ολοκληρωµένες θεω-
ρίες της. Δεν θυµόµαστε τον νεύτωνα, τον Δαρβίνο ή τον Einstein λόγω κάποιου πει-
ράµατος ή κάποιας επιστηµονικής παρατήρησής τους, αλλά επειδή συγκρότησαν ένα
θεωρητικό πλαίσιο µε εύρος και µε ισχυρή επιχειρηµατολογία. το βιβλίο που έχετε
στα χέρια σας παρουσιάζει τις κυριότερες θεωρίες που έδειξαν το δρόµο στη σύγχρο-
νη επιστήµη της προσωπικότητας.

ςτην έκδοση αυτή, θεωρία και έρευνα είναι άρρηκτα συνδεδεµένες. αξιολογού-
µε τις κλασικές και τις σύγχρονες θεωρίες υπό το φως των τελευταίων πορισµάτων
της έρευνας. εκτός, όµως, από τα κεφάλαια που συνδυάζουν θεωρία και έρευνα, αφιε-
ρώσαµε δύο από τα κεφάλαια του βιβλίου µας εξ ολοκλήρου στις τελευταίες εξελί-
ξεις της έρευνας σε σηµαντικούς ακαδηµαϊκούς τοµείς. ςτο κεφάλαιο 9 κάνουµε ανα-
φορά σε όσες έρευνες έχουν ασχοληθεί µε τις βιολογικές καταβολές της προσωπικότη-
τας. οι φοιτητές θα ενηµερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στη µελέτη της ανθρώπινης
ψυχοσύνθεσης, στη γενετική, στη νευρολογία και στην εξελικτική ψυχολογία. ςτο
κεφάλαιο 14 κάνουµε µια ανασκόπηση της έρευνας της προσωπικότητας συγκεκρι-
µένων περιπτώσεων. ασχολούµαστε µε τη µελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων, των
πολιτισµικών και κοινωνικοοικονοµικών παραγόντων, της ανάπτυξης της προσωπι-
κότητας κάποιου κατά τη διάρκεια της ζωής του και την εφαρµογή της θεωρίας της
προσωπικότητας σε ζητήµατα κοινωνικής αλλαγής.

* * *

αν και δεν υπάρχουν πολλές οµοιότητες ανάµεσα σε ένα επιστηµονικό σύγγραµµα
και σε ένα κρασί, εµείς διακρίναµε τουλάχιστον µία: το καλό είναι και «ισορροπηµέ-
νο». τα διαφορετικά συστατικά του τελικού προϊόντος αναδεικνύουν τις καλύτερες
ιδιότητές του. κανένα συστατικό δεν επισκιάζει τα υπόλοιπα. Προσπαθήσαµε να σας
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προσφέρουµε µια έκδοση ισορροπηµένη από δύο απόψεις: καταρχήν, όπως προείπα-
µε, ισορροπούµε την αναφορά µας σε θεωρία και έρευνα. Δεύτερον, και εξίσου σηµα-
ντικό, ισορροπηµένη είναι και η ενασχόλησή µας µε τις εναλλακτικές θεωρητικές προ-
σεγγίσεις της προσωπικότητας. Πασχίζουµε να παρουσιάσουµε τα δυνατά σηµεία κάθε
θεωρίας. αν και κάνουµε και κριτική ανάλυση κάθε θεωρίας (κυρίως στην κριτική αξιο-
λόγηση στο τέλος κάθε κεφαλαίου), πρωταρχικός µας στόχος είναι να παρουσιάσουµε
στους φοιτητές τις θεµελιώδεις ιδέες και την επιστηµονική αξία κάθε προσέγγισης.

Πολλοί από τους φοιτητές που θα χρησιµοποιήσουν την παρούσα έκδοση θα έχουν
ενδεχοµένως ελάχιστες γνώσεις για την επιστήµη της ψυχολογίας. ςτην πλειοψηφία
τους, ασφαλώς, δεν θα ασχοληθούν επαγγελµατικά µε τον κλάδο, γεγονός που λάβα-
µε υπόψη µας κατά τη συγγραφή. το κείµενο είναι εύληπτο, ακόµη και για ένα φοιτη-
τή µε ελάχιστη ή καµία γνώση, πέρα από τα καθιερωµένα εισαγωγικά µαθήµατα περί
ψυχολογίας. Πιστεύουµε ότι δηµιουργήσαµε ένα εύληπτο σύγγραµµα που δεν στερεί-
ται ακαδηµαϊκού βάθους, στοιχείου που αποτελούσε τη «ραχοκοκαλιά» του βιβλίου
από την πρώτη του κιόλας έκδοση.

η δέκατη, λοιπόν, έκδοση του Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρµογές
έχει πέντε κύριους στόχους:

1. Παρουσίαση των σηµαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων της προσωπικό-
τητας. καλύπτουµε σε βάθος τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις ή οπτικές, αντί
να καλύψουµε πολλές εναλλακτικές θεωρίες µε κάπως πιο επιφανειακό τρόπο. ορι-
σµένα συγγράµµατα παρουσιάζουν πάρα πολλές θεωρίες, συµπεριλαµβάνοντας δευ-
τερεύουσες προσεγγίσεις, σχεδόν άσχετες µε τους σύγχρονους επιστηµονικούς τοµείς.
ςυνήθως εκδόσεις αυτού του είδους παρέχουν στους φοιτητές επιφανειακή µόνο γνώ-
ση σηµαντικών θεωριών, στις οποίες θα έπρεπε κανονικά να εντρυφήσουν, ενώ συ-
χνά δεν καλύπτουν επαρκώς την πληθώρα των εξελίξεων στον τοµέα της έρευνας. Άλ-
λα πάλι υιοθετούν την αντίθετη τακτική. οι συγγραφείς οργανώνουν το κείµενό τους
µε κεντρικό άξονα τα ερευνητικά θέµατα, ενώ αναφέρονται ελάχιστα στις κυριότε-
ρες θεωρητικές προσεγγίσεις του κλάδου. αυτή η τακτική απαιτεί πολύ µεγάλες θυ-
σίες από το φοιτητή ή τη φοιτήτρια που θέλει να µάθει τις βασικές αρχές της ψυχολο-
γίας της προσωπικότητας, καθώς δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει πώς προσαρµόζονταν
οι ερευνητικές πρακτικές στην εκάστοτε θεωρία καθ’ όλη την ιστορική πορεία της επι-
στήµης µας. επιπλέον, η κατανόηση των κυριότερων θεωριών της ψυχολογίας της
προσωπικότητας αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι µιας διαθεµατικής κλασικής εκπαί-
δευσης, καθώς αρκετές από τις θεωρίες που µελετάµε έχουν επηρεάσει άλλους ακα-
δηµαϊκούς τοµείς, αλλά και την κοινωνία γενικότερα.

εστιάζουµε την προσοχή µας περισσότερο στις θεωρητικές προσεγγίσεις, παρά
σε συγκεκριµένους «µεγάλους θεωρητικούς». εξακολουθούµε, βέβαια, να παρέχουµε
στο φοιτητή άφθονες πληροφορίες για τους κλασικούς θεωρητικούς (π.χ., τον Freud,
τον Rogers) και τη συµβολή τους, όµως η σύγχρονη επιστήµη της προσωπικότητας
διέπεται κυρίως από θεωρητικές προσεγγίσεις ευρύτερου φάσµατος, στις οποίες συ-
νεισφέρουν διαφορετικοί θεωρητικοί και ερευνητές. το κείµενό µας αντανακλά αυ-
τήν ακριβώς την πραγµατικότητα.

2. Ενοποίηση θεωρίας και έρευνας. ςκοπός µας εδώ είναι να δείξουµε στο φοιτητή
πως ανάµεσα στη θεωρία και στην έρευνα γίνεται µια αµοιβαία ανταλλαγή πληροφο-
ριών, πως, δηλαδή, οι θεωρητικές εξελίξεις τροφοδοτούν την έρευνα και η έρευνα συµ-
βάλλει στη διατύπωση, τροποποίηση και αξιολόγηση των θεωριών της προσωπικότητας.
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3. Ενοποίηση υλικού περιπτώσεων και θεωρίας. κατ’ ανάγκην, η θεωρία και η
έρευνα έχουν να κάνουν µε αφηρηµένες έννοιες και γενικούς κανόνες και όχι µε συ-
γκεκριµένα και µοναδικά άτοµα. για να γεφυρώσουµε το χάσµα ανάµεσα στο γενικό
και στο ατοµικό, παρέχουµε µία χαρακτηριστική περίπτωση για κάθε θεωρία, που να
καταδεικνύει πώς η θεωρία αυτή αξιολογεί και ερµηνεύει το άτοµο. Παρακολουθού-
µε µία µεµονωµένη περίπτωση σε όλο το βιβλίο για να δείξουµε πώς σχετίζονται οι
διαφορετικές θεωρίες µε το ίδιο άτοµο. Έτσι, ο φοιτητής µπορεί να θέσει το ερώτηµα:
οι εικόνες που παίρνουµε για το άτοµο µέσα από το πρίσµα κάθε θεωρίας είναι τελεί-
ως διαφορετικές µεταξύ τους ή αντιπροσωπεύουν αλληλοσυµπληρούµενες θεωρήσεις
του ατόµου αυτού; ςυµπεριλαµβάνοντας υλικό περιπτώσεων, δίνουµε στο φοιτητή που
ενδιαφέρεται για την κλινική ψυχολογία τη δυνατότητα να διακρίνει τη σύνδεση ανά-
µεσα στην ψυχολογία της προσωπικότητας και στις κλινικές εφαρµογές της.

4. Αντικειµενική, δίκαιη αντιµετώπιση κάθε θεωρητικής προσέγγισης. Προσπαθή-
σαµε να κατανοήσουµε κάθε θεωρία βάσει των δικών της δεδοµένων και στη συνέ-
χεια να την αξιολογήσουµε σε σχέση µε κάποια σταθερά κριτήρια. γι’ αυτό, µετά την
παρουσίαση κάθε κεντρικής θεωρίας ακολουθεί µια ανάλυση των δυνατοτήτων και
των περιορισµών της. αντί να πείσουµε το φοιτητή για την αξία µιας θεωρίας σε σχέ-
ση µε τις άλλες, επιχειρούµε να δώσουµε µια ακριβή εικόνα καθεµιάς από αυτές και
να παρακινήσουµε τους φοιτητές να βγάλουν τα δικά τους συµπεράσµατα.

5. Παρουσίαση µιας πολυσύνθετης επιστήµης µε εύληπτο τρόπο. για την ακρίβεια,
εδώ έχουµε δύο στόχους, διαφορετικούς µεν, όχι όµως απαραίτητα και αντικρουόµε-
νους. ο ένας είναι να διδάξουµε στους φοιτητές την επιστήµη της ψυχολογίας της
προσωπικότητας ως έχει – συµπεριλαµβανοµένων των ιδιαίτερων σύνθετων εννοιών
της. ακόµη και ο αµύητος σπουδαστής δικαιούται κάτι παραπάνω από µια απλή ανα-
φορά, η οποία, λόγου χάρη, απλώς παρουσιάζει δύο τρεις κεντρικές ιδέες κάθε θεω-
ρίας. ο άλλος στόχος µας είναι το υλικό να παρουσιάζεται µε εύληπτο τρόπο. για το
λόγο αυτό συνδέουµε τις επιστηµονικές θεωρίες και τα πορίσµατα της έρευνας µε τα
ενδιαφέροντα και τους προβληµατισµούς των φοιτητών. αποφύγαµε όσο το δυνατόν
περισσότερο την επιστηµονική φρασεολογία και προσπαθήσαµε να υιοθετήσουµε έναν
πιο άµεσο τρόπο γραφής.

ελπίζουµε ότι το Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρµογές θα βοηθήσει
τους φοιτητές να εκτιµήσουν την πολυπλοκότητα της προσωπικότητας, την ικανότητα
της µελέτης περιπτώσεων και της εµπειρικής έρευνας να φωτίζουν αυτή την πολυπλο-
κότητα και την επιστηµονική και πρακτική αξία της συστηµατικής διατύπωσης θεω-
ριών σχετικών µε το άτοµο. επίσης, ελπίζουµε ότι οι φοιτητές θα ανακαλύψουν µια θεω-
ρία για την προσωπικότητα που θα τους συγκινήσει και θα φανεί χρήσιµη στη ζωή τους.

Οδηγός για τον καθηγητή (εννοείται και για το φοιτητή!). Όσοι από εσάς γνωρίζετε
τις παλαιότερες εκδόσεις του βιβλίου µας, θα αναρωτηθείτε καταρχήν σε τι διαφέρει
η παρούσα έκδοση από τις προηγούµενες. Διαφέρει, λοιπόν, σε τρία σηµεία:

– ςτο σύνολό του, το κείµενο παραµένει δοµικά το ίδιο. η σειρά των κεφαλαίων
και η παράλληλη παρουσίαση θεωρίας και έρευνας αποδείχτηκε στις προηγούµενες εκ-
δόσεις ένα από τα δυνατά σηµεία του βιβλίου και ως εκ τούτου τη διατηρήσαµε ως είχε.

– Βελτιώσαµε την παρουσίαση του υλικού διατηρώντας µεγαλύτερη οµοιοµορ-
φία από κεφάλαιο σε κεφάλαιο. κάθε φορά που παρουσιάζουµε µια θεωρία, αναφέ-
ρουµε µε τη σειρά α) την άποψη για το άτοµο όπως διαφαίνεται ή υπονοείται µέσα
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από τη θεωρία, β) την επιστηµονική άποψη που ασπάζονται οι κυριότεροι θεωρητικοί,
γ) τη δοµή και τη διεργασία της θεωρίας και δ) τον τρόπο που πραγµατεύεται η θεωρία
την ανάπτυξη και την εξέλιξη. κάθε φορά που αξιολογούµε µια θεωρία, λαµβάνουµε
υπόψη µας διαδοχικά πέντε κριτήρια: α) την ποιότητα των επιστηµονικών παρατηρή-
σεων στις οποίες στηρίζεται η θεωρία· το βαθµό στον οποίο οι θεωρητικές έννοιες εί-
ναι β) συνεκτικές και συστηµατικές, γ) είναι εµπειρικά ελέγξιµες, δ) είναι περιεκτικές
όσον αφορά θέµατα που απασχολούν την ψυχολογία της προσωπικότητας, και ε) το
κατά πόσον η θεωρία έχει αξιόλογες εφαρµογές. τα πέντε αυτά κριτήρια παρουσιάζο-
νται στο κεφάλαιο 1. τα εφαρµόζουµε για κάθε θεωρία στο υποκεφάλαιο της κριτι-
κής αξιολόγησης στο τέλος της παρουσίασης κάθε θεωρητικής προσέγγισης, και
στη συνέχεια τα εφαρµόζουµε και στην ψυχολογία της προσωπικότητας γενικότερα
στο κεφάλαιο 15, µε το οποίο ολοκληρώνεται και το βιβλίο µας. αυτή η δοµική συ-
νέπεια θα διευκολύνει την οργάνωση των διαλέξεων γύρω από συγκεκριµένα, επα-
ναλαµβανόµενα ερωτήµατα.

– ανανεώσαµε και εµπλουτίσαµε το κείµενό µας καλύπτοντας όχι µόνο τις πιο
πρόσφατες έρευνες, αλλά και τις θεωρίες, σε µεγάλο ποσοστό χάρη στις πληροφορίες
εξειδικευµένων µελετητών. για να γίνουµε πιο σαφείς, είναι φυσικό, όταν αναθεωρού-
µε ένα σύγγραµµα, να εστιάζουµε την προσοχή µας κυρίως σε πορίσµατα ερευνών που
έχουν δηµοσιευτεί µετά την προετοιµασία της προηγούµενης έκδοσης, διακινδυνεύο-
ντας, µετά από κάποιες αναθεωρήσεις, να ρίξουµε περισσότερο βάρος στην έρευνα και
λιγότερο στη θεωρία. Έτσι, το βιβλίο δεν εξυπηρετεί πλέον πρωτοετείς φοιτητές που
χρειάζονται περισσότερο ένα εισαγωγικό σύγγραµµα παρά ένα εξειδικευµένο ερευ-
νητικό εγχειρίδιο. οι επιµελητές της 9ης έκδοσης µας πληροφόρησαν ότι η µεν ανα-
νέωση του κειµένου µας σε ό,τι αφορά την έρευνα ήταν απολύτως επαρκής, όµως
στην προετοιµασία της 10ης έκδοσης, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας πως οι φοιτη-
τές χρειάζονται επιπλέον και διεξοδική κάλυψη των θεωριών. Περισσότερο από οποιο-
δήποτε άλλο προσφερόµενο µάθηµα σε τµήµα ψυχολογίας, η ψυχολογία της προσω-
πικότητας φέρνει τους φοιτητές σε επαφή µε γενικότερες θεωρίες περί της ανθρώπι-
νης φύσης, µε µακρόχρονη και πλούσια πνευµατική ιστορία. ςτις διαλέξεις περί της
προσωπικότητας, οι φοιτητές εξοικειώνονται µε αυτές τις θεωρίες και µαθαίνουν να τις
συσχετίζουν µε άλλα προπτυχιακά µαθήµατα, καθώς και µε προσωπικά τους βιώµατα.
Λαµβάνοντας τις παραπάνω πληροφορίες από τους επιµελητές αναβαθµίσαµε και εµ-
βαθύναµε σε πολλά σηµεία του βιβλίου την αναφορά µας στις θεωρίες της προσωπικό-
τητας και στην πνευµατική παράδοση στην οποία βασίστηκε καθεµία από αυτές. Ένα
ιδιαίτερα εκτενές παράδειγµα αυτής της αναβάθµισης θα βρείτε στο κεφάλαιο 6, στο
οποίο προσθέσαµε νέο υλικό σχετικά µε τις τρέχουσες και τις παλαιότερες σχολές της
διανόησης και ειδικότερα µε τον υπαρξισµό και µε το κίνηµα της θετικής ψυχολογίας.
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ευχαριστούµε το προσωπικό του τοµέα ψυχολογίας στον εκδοτικό οίκο John Wiley &
Sons για τη συνεχή τους στήριξη. οι πολύτιµες προτάσεις τους έκαναν το βιβλίο αυτό
καλύτερο διδακτικό εργαλείο για διδάσκοντες και φοιτητές. Θέλουµε επίσης να ευ-
χαριστήσουµε τους πολυάριθµους φοιτητές και συναδέλφους µας, των οποίων τα εύ-
στοχα σχόλια βελτίωσαν τον τρόπο που χειριστήκαµε τη θεωρία και την έρευνα για
την προσωπικότητα. οφείλουµε ιδιαίτερη ευγνωµοσύνη στη δρα Tracy L. Caldwell
για τη µεταφορά της «εργαλειοθήκης» που χρησιµοποιούµε στο πρώτο µας κεφάλαιο
και αναφέρουµε ξανά στον επίλογο.

Daniel Cervone
Πανεπιστήµιο του ίλινόις στο ςικάγο

Lawrence A. Pervin
ράτζερς, Πολιτειακό Πανεπιστήµιο

Διανθίσαµε το κείµενό µας µε πληροφορίες από επιµελητές εκτός πανεπιστηµίου, των
οποίων οι παρεµβάσεις βελτίωσαν το πόνηµά µας. αυτοί ήταν οι εξής:
Michael Fermin, Πανεπιστήµιο του ςένταρβιλ
Randall Jorgensen, Πανεπιστήµιο ςυρακουσών
Christopher Leone, Πανεπιστήµιο της Βόρειας φλόριντας
Michael Stevens, Πολιτειακό Πανεπιστήµιο του ίλινόις
Tamara Towles-Schwen, Πολιτειακό Πανεπιστήµιο του μπάφαλο
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Θεωρία της Προσωπικότητας: 
Από τις Απλές Καθηµερινές Παρατηρήσεις
στις Συστηµατικές Θεωρίες

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΝΤHΣΟΥΜΕ 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Επιστηµονική Παρατήρηση
Συστηµατική Θεωρία
Θεωρία Ελέγξιµη Εµπειρικά
Περιεκτική Θεωρία
Εφαρµογές: Από τη Θεωρία στην Πράξη

ΓΙΑΤΙ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ;

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ: 

ΤΙ, ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΤΑ ΑΤΟΜΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ, 

ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δοµή

Μονάδες ανάλυσης
Ιεραρχία

Διεργασία
Ανάπτυξη και Εξέλιξη

Γενετικοί Συντελεστές
Περιβαλλοντικοί Συντελεστές

Πολιτισµός • Κοινωνική τάξη • Οικογένεια •
Συνοµήλικοι

Ψυχοπαθολογία και Αλλαγή Συµπεριφοράς

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Φιλοσοφική Θεώρηση του Προσώπου
Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Συντελεστές

της Συµπεριφοράς
Σταθερότητα στις Διαφορετικές Περιστάσεις

και στις Διαφορετικές Χρονικές Στιγµές
Η Ενότητα Βιωµάτων και Συµπεριφοράς

και η Έννοια του Εαυτού
Ποικίλες Καταστάσεις Συνείδησης και η Έννοια

του Ασυνειδήτου
Η Επίδραση του Παρελθόντος, του Παρόντος

και του Μέλλοντος στη Συµπεριφορά
Μπορεί να Υπάρξει Επιστήµη της Προσωπικότη-

τας; Τι Είδους Επιστήµη θα ήταν αυτή;

ΤΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ;

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Πρόκληση της Διατύπωσης µιας Θεωρίας

για την Προσωπικότητα
Οι Θεωρίες της Προσωπικότητας:

Μια Πρώτη Γεύση
Περί Ύπαρξης Πολλαπλών Θεωριών:

Οι Θεωρίες ως Εργαλειοθήκες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο
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Η φίλη µου δεν έχει µεγάλη αυτοπεποίθηση. Από τη µια είναι φίλη µου και από την
άλλη προσπαθεί συνεχώς να δείξει πως είναι καλύτερη κλέβοντας τα αγόρια µου.
Προφανώς δεν είναι πραγµατική µου φίλη. Μαζί της περνάω ωραία ως τη στιγµή που
θα εµφανιστεί κάποιος άντρας. Θα κάνει τα πάντα για να δείξει πως είναι καλύτερη,
γιατί, στην πραγµατικότητα, έχει χαµηλή αυτοεκτίµηση. Πρέπει πάντα να έχει κά-
ποιον άντρα στο πλευρό της για να νιώθει καλά. Διαφορετικά νιώθει πως δεν αξίζει.

Ένας γνωστός µου είναι εξαιρετικά ανασφαλής. Η ανασφάλειά του εκδηλώνε-
ται µε µια αλλόκοτη συµπεριφορά, υποδηλώνοντας εντέλει µια θλιµµένη και παρα-
νοϊκή ψυχή που έχει περάσει πολλές δυσκολίες, χωρίς απαραίτητα να συνειδητο-
ποιεί την προέλευσή τους. Αντί να αναγνωρίσει πως ευθύνεται ο ίδιος, προτιµά να
κατηγορεί τους άλλους για τις πράξεις του.

Ενίοτε είµαι εγωκεντρική, πιστεύω, όµως, πως αυτό γίνεται επειδή προσπαθώ
να είµαι τέλεια. Τέλεια επειδή θέλω να είµαι άριστη µαθήτρια, να γίνω καλή µητέρα,
τρυφερή σύζυγος, υποδειγµατική υπάλληλος, στοργική φίλη. Το «σπουδαίο» µου
έτερον ήµισυ νοµίζει πως µερικές φορές πασχίζω –µε την καλή έννοια, βέβαια– να
κάνω τη «Μητέρα Τερέζα». Είναι όµως στιγµές που τρελαίνοµαι. Πέρασα δύσκολα
ως παιδί και ως ενήλικας, και κατ’ επέκταση πιστεύω πως προσπαθώ να αντισταθ-
µίσω όλες τις άσχηµες στιγµές. Θέλω να είµαι δηµιουργική, καλή – να αφήσω κι
εγώ το στίγµα µου στον κόσµο.

Είµαι σκέτο κάθαρµα. Είµαι αρκετά έξυπνος για να έχω καλούς βαθµούς και να
σπουδάσω γενετική, αλλά δεν ξέρω πότε πρέπει να κρατάω το στόµα µου κλειστό.
Συχνά γίνοµαι αγενής και βρίζω άσχηµα, παρ’ ότι τις περισσότερες φορές είµαι
ντροπαλός και µιλάω µε ελάχιστους ανθρώπους. Κάποιες φορές γίνοµαι σαρκα-
στικός, σκληρός και αλαζόνας. Ωστόσο, µου έχουν πει ότι είµαι καλός και γλυκός,
και ίσως να ’µαι, αλλά µόνο µε όσους θεωρώ πως αξίζει να µιλάω συχνά. Μου αρέ-
σουν οι τσακωµοί και τις περισσότερες φορές τσακώνοµαι για πλάκα.

Ο φίλος µου είναι εξωστρεφής και διασκεδαστικός, αν και, όταν νιώθει πως κάτι
δεν πάει καλά, σύµφωνα µε τα δικά του µέτρα, γίνεται υπερβολικά τελειοµανής. Αν θεω-
ρεί πως κάποιος δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει µια δουλειά, αναλαµβάνει να το
κάνει ο ίδιος. Στην ιδιωτική του ζωή έχει απίστευτα νεύρα, φωνάζει πολύ και δεν είναι
ποτέ χαρούµενος. Στον κοινωνικό του περίγυρο είναι η προσωποποίηση του κεφιού.

Το άτοµο αυτό είναι κάποιες φορές συνεσταλµένο. Ανοίγεται σε ορισµένους
µόνο ανθρώπους. Ποτέ δεν ξέρεις αν χαίρεται ή λυπάται. Ποτέ δεν δείχνει τα πραγ-
µατικά του συναισθήµατα και όταν τα δείχνει αισθάνεται άβολα. Είχε µια τραυµατική
εµπειρία που τον έκανε να κλειστεί στον εαυτό του – µε αποτέλεσµα να φοβάται να
δείξει τον αληθινό του εαυτό. Έχει χιούµορ, διασκεδάζει τον εαυτό του και τους άλ-
λους, είναι όµως φορές που δύσκολα καταλαβαίνεις αν όντως περνάει καλά. Το εν
λόγω άτοµο το αγαπούν πολλοί, είναι εξαιρετικά γενναιόδωρος, αλλά δεν του αρέ-
σει η «σοβαρότητα».

Τα παραπάνω σκιαγραφήµατα δεν γράφτηκαν από επαγγελµατίες ψυχολόγους
ή από τελειόφοιτους φοιτητές ψυχολογίας. Γράφτηκαν από ανθρώπους σαν κι εσάς:
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φοιτητές που πήραν ένα µάθηµα εξαµήνου µε θέµα την ψυχολογία της προσωπικό-
τητας και έκαναν µια γραπτή άσκηση την πρώτη µέρα των µαθηµάτων. Όταν εµείς,
οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου, διδάσκουµε το συγκεκριµένο µάθηµα, συνήθως
αρχίζουµε ζητώντας από τους φοιτητές µας να περιγράψουν την προσωπικότητά
τους, καθώς και την προσωπικότητα κάποιου φίλου. Οι περιγραφές των φοιτητών
είναι διορατικές και ιδιαίτερα λεπτοµερείς – σε τέτοιο µάλιστα βαθµό, ώστε να ανα-
ρωτιέται κανείς αν η τάξη είναι γεµάτη από «θεωρητικούς της προσωπικότητας».

Κατά µία έννοια, αυτό ακριβώς συµβαίνει. Όλοι είµαστε θεωρητικοί της προ-
σωπικότητας. Όλοι περνάµε ατελείωτες ώρες θέτοντας ερωτήµατα για τον εαυτό
µας («Γιατί είµαι µελαγχολικός;», «Γιατί αγχώνοµαι τόσο πολύ όταν πρόκειται να µι-
λήσω µπροστά σε κόσµο;») και για τους άλλους («Γιατί είναι τόσο παράξενοι οι γο-
νείς µου;», «Αν συστήσω τη Μαρία στον Μιχάλη, θα ταιριάξουν άραγε;»). Οι απαντή-
σεις που θα δώσουµε σε αυτά τα ερωτήµατα διαµορφώνουν την άποψή µας –την
ολοκληρωµένη, σύνθετη, εµπεριστατωµένη άποψή µας– για τις αιτίες που οδηγούν
τους ανθρώπους να ενεργήσουν µε έναν συγκεκριµένο τρόπο. Έτσι διαµορφώνου-
µε τις δικές µας θεωρίες για την προσωπικότητα.

Το γεγονός πως σκεφτόµαστε τόσο πολύ ό,τι αφορά τους ανθρώπους θα πρέ-
πει να σας απασχολήσει από τώρα, στην αρχή του µαθήµατός µας για την ψυχολο-
γία της προσωπικότητας, για τον εξής σηµαντικό λόγο: Γνωρίζετε ήδη πολλά για το
αντικείµενο αυτού του µαθήµατος. Ίσως περισσότερα απ’ ό,τι για οποιοδήποτε άλ-
λο ακαδηµαϊκό µάθηµα επιλέξετε. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν ο διδάσκων κα-
θηγητής κάποιου άλλου µαθήµατος ζητούσε από τους φοιτητές να κάνουν αυτό που
ζητήσαµε εµείς: να γράψουν µια περιγραφή του βασικού αντικειµένου του µαθήµα-
τος από την πρώτη µέρα του εξαµήνου. Τι θα ζητούσε στα µαθηµατικά, στην ιστο-
ρία ή στη χηµεία; «Παρακαλώ, περιγράψτε τον ολοκληρωτικό λογισµό»; «Αναφέρε-
τε τα αίτια της Ρωσικής Επανάστασης»; «Περιγράψτε την αγαπηµένη σας χηµική
ένωση»; Θα ήταν παράλογο να σας ζητήσουν κάτι τέτοιο. Ενώ τα συγκεκριµένα µαθή-
µατα έχουν ως σκοπό να σας εισαγάγουν στο αντικείµενό τους, το δικό µας διαφέ-
ρει, διότι η προσωπικότητα «δεν χρειάζεται εισαγωγές». Ξέρετε ήδη και είστε σε θέση
να περιγράψετε λεπτοµερώς πάρα πολλές «προσωπικότητες». Έχετε τις απόψεις σας
σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές των ανθρώπων και τις χρησιµοποιείτε
για να κατανοήσετε τα γεγονότα, να προβλέψετε µελλοντικά γεγονότα και να βοη-
θήσετε τους φίλους σας να αντιµετωπίσουν το άγχος και τις αναποδιές της ζωής.
Ήδη κατέχετε και χρησιµοποιείτε τη δική σας θεωρία για την προσωπικότητα.

«Όµως» –ίσως αναρωτηθείτε– «αν ξέρω ήδη τόσο πολλά για την προσωπικό-
τητα, γιατί να πάρω αυτό το µάθηµα; Τι µπορώ να µάθω για την προσωπικότητα
από τους επαγγελµατίες ψυχολόγους της προσωπικότητας; Τι πετυχαίνουν οι θεω-
ρητικοί της προσωπικότητας που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο που δεν µπορώ
να καταφέρω εγώ;» Στο πρώτο κεφάλαιο απαντάµε σε αυτά τα ερωτήµατά σας. Ει-
δικότερα, το κεφάλαιο αυτό σας εισάγει στο χώρο της ψυχολογίας της προσωπικό-
τητας εξετάζοντας τα ακόλουθα ερωτήµατα:
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1. Πώς διαφέρουν οι θεωρίες των επιστηµόνων ψυχολόγων της προσωπικότητας
από εκείνες των απλών ανθρώπων στην καθηµερινή τους ζωή;

2. γιατί υπάρχουν πολλές θεωρίες προσωπικότητας; Ποιες είναι οι γενικότερες
διαφορές µεταξύ των θεωριών και πώς µπορούµε να αξιολογήσουµε την αντί-
στοιχη συµβολή της καθεµίας στην προώθηση µιας επιστήµης για την προσω-
πικότητα;

3. Ποιοι είναι οι στόχοι των θεωρητικών της προσωπικότητας και των φοιτητών;
Ποιες πτυχές των ανθρώπων και των µεταξύ τους διαφορών προσπαθούν να
κατανοήσουν και σε ποιους πολύ σηµαντικούς παράγοντες θα πρέπει να ανα-
φέρεται κάθε θεωρία της προσωπικότητας;

Όλοι θέλουµε να µάθουµε περισσότερα για την προσωπικότητα. Πώς είναι
πραγµατικά ο φίλος µου; Πώς είµαι πραγµατικά εγώ; μπορούν οι άνθρωποι να
αλλάξουν προσωπικότητα – και αν ναι, πώς; υπάρχει κάποια θεµελιώδης ανθρώ-
πινη φύση και αν ναι, ποια είναι; Δεν είναι δύσκολο να θέσουµε αυτά τα ερωτή-
µατα. το δύσκολο είναι να δώσουµε στέρεες, επιστηµονικά τεκµηριωµένες απα-
ντήσεις. οι ψυχολόγοι της προσωπικότητας είναι µια οµάδα ανθρώπων που προ-
σπαθούν να δώσουν αυτές τις απαντήσεις. το παρόν βιβλίο είναι µια εισαγωγή
στο συγκεκριµένο πεδίο επιστηµονικής µελέτης: στις ερευνητικές του µεθόδους,
στα πρωταρχικά του ευρήµατα και στις σηµαντικότερες θεωρίες του.

από πολλές απόψεις, η ψυχολογία της προσωπικότητας θα σας φανεί οικεία.
τα ερωτήµατα των εξειδικευµένων ψυχολόγων για τα άτοµα θυµίζουν τα δικά
σας. ωστόσο, υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στον καθηµερινό, ανεπιτή-
δευτο τρόπο σκέψης για την προσωπικότητα και στις επίσηµες επιστηµονικές
θεωρίες που διατυπώνουν οι ψυχολόγοι της προσωπικότητας, όχι τόσο ως προς
τα ερωτήµατα που θέτουν όσο ως προς τον τρόπο που αναζητούν τις απαντήσεις.
ας αρχίσουµε, λοιπόν, µε ορισµένες από αυτές τις διαφορές.

αναλογιστείτε για µια στιγµή πώς σχηµατίζετε τις απόψεις σας για τους αν-
θρώπους. Παρατηρείτε και συνδιαλέγεστε µε τους φίλους και την οικογένειά
σας, κάνετε τους συλλογισµούς σας. Παίρνετε ιδέες από βιβλία, τραγούδια, ται-
νίες, τηλεοπτικές εκποµπές και θεατρικά έργα. με κάποιον τρόπο, από αυτούς
τους συνδυασµούς οδηγείστε σε πεποιθήσεις σχετικά µε το χαρακτήρα των ατό-
µων και τις κυριότερες διαφορές µεταξύ τους. αυτός ο συνδυασµός πληροφοριών
επαρκεί µόνο αν δεν επιθυµούµε να συγκροτήσουµε µια επίσηµη θεωρία για την
προσωπικότητα. οι θεωρητικοί της προσωπικότητας είναι επιφορτισµένοι µε την
επιστηµονική µελέτη των προσώπων. αυτό πιο συγκεκριµένα σηµαίνει πως, για
να διατυπώσουν µια επιστηµονική θεωρία για την προσωπικότητα, οι επιστήµο-
νες πρέπει να επιδιώξουν την επίτευξη πέντε στόχων τους οποίους κανονικά δεν
θέτουµε όταν σκεφτόµαστε τους ανθρώπους στην καθηµερινή µας ζωή.

οι πέντε στόχοι που θέτει ο θεωρητικός της προσωπικότητας περιλαµβάνουν τό-
σο τη θεωρία (τις ιδέες που χρησιµοποιεί για να κατανοήσει τα άτοµα, την εξέλι-
ξή τους και τις µεταξύ τους διαφορές) όσο και τα στοιχεία (τις επιστηµονικές πα-
ρατηρήσεις που συνιστούν τη βάση της θεωρίας). καθώς θα διαβάζετε το βιβλίο,
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δείτε αυτούς τους πέντε στόχους ως πέντε κριτήρια για την αξιολόγηση των θεω-
ριών. Δεν επιτυγχάνουν όλες οι θεωρίες τους πέντε αυτούς στόχους στον ίδιο
βαθµό. οι στόχοι είναι οι εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

οι καλές επιστηµονικές θεωρίες στηρίζονται σε προσεκτικές επιστηµονικές πα-
ρατηρήσεις. μέσα από την επιστηµονική παρατήρηση των ανθρώπων, ο ψυχο-
λόγος της προσωπικότητας αντλεί συστηµατικές περιγραφές γενικότερων τάσεων
των ανθρώπων και των µεταξύ τους διαφορών. αυτές οι περιγραφές στη συνέχεια
πρέπει να ερµηνευτούν από κάποια επιστηµονική θεωρία.

τρία είναι τα βασικά κριτήρια της επιστηµονικής παρατήρησης στην ψυχο-
λογία της προσωπικότητας. καταρχήν, µελετάµε έναν µεγάλο αριθµό διαφορετι-
κών µεταξύ τους ανθρώπων. Δεν νοείται να βασίζονται οι θεωρίες της προσωπι-
κότητας στην παρατήρηση µικρού αριθµού ανθρώπων τους οποίους απλώς τυ-
χαίνει να συναντούν οι ψυχολόγοι στην καθηµερινή τους ζωή. οι άνθρωποι αυτοί
πιθανόν διαφέρουν ως προς το κοινωνικό ή πολιτισµικό τους υπόβαθρο, και ο ψυ-
χολόγος οφείλει να γνωρίζει αυτές τις διαφορές. Δεύτερον, πρέπει να εξασφαλί-
ζουµε την αντικειµενικότητα της παρατήρησης των ανθρώπων. οι ψυχολόγοι
οφείλουν να διαγράφουν από την επιστηµονική παρατήρηση τις όποιες προκα-
ταλήψεις ή στερεότυπα σχετικά µε τους ανθρώπους και, ταυτόχρονα, να περιγρά-
φουν τις επιστηµονικές τους µεθόδους µε αρκετές λεπτοµέρειες ώστε κάποιος
άλλος να είναι σε θέση να αναπαραγάγει την έρευνά τους για να επαληθεύσει την
αξιοπιστία των ευρηµάτων τους. τρίτον, οι ψυχολόγοι χρησιµοποιούν εξειδικευ-
µένα εργαλεία για να φωτίζουν συγκεκριµένες διεργασίες της σκέψης, συναισθη-
µατικές αντιδράσεις, και συστήµατα του ανθρώπινου οργανισµού που συντελούν
στη λειτουργία της προσωπικότητας. Παρατηρούν τα άτοµα όπως κι εσείς, µε τη
διαφορά ότι εµπλουτίζουν τις παρατηρήσεις τους µε επιστηµονικές µετρήσεις και
µεθόδους µοναδικές στον κλάδο τους. ςτο κεφάλαιο 2 θα δούµε τις ερευνητικές
µεθόδους της ψυχολογίας της προσωπικότητας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

από τη στιγµή που ο ψυχολόγος έχει στα χέρια του κάποιες καλές περιγραφές της
προσωπικότητας, µπορεί να αναπτύξει µια θεωρία της προσωπικότητας η οποία,
στην ιδανική περίπτωση, θα βοηθήσει να καταλάβουµε τη φύση των ανθρώπων.

κι εδώ η διαφορά ανάµεσα σε εσάς και στον επαγγελµατία ψυχολόγο έγκειται
στο πώς σχηµατίζει τις ιδέες του ο τελευταίος. Πριν πάρετε το συγκεκριµένο µά-
θηµα, είχατε βέβαια ήδη σχηµατίσει αρκετές ιδέες για διάφορους ανθρώπους,
ωστόσο υπάρχει κάτι που πιθανόν δεν κάνατε. Δεν συσχετίσατε τις ιδέες σας µετα-
ξύ τους µε συστηµατικό και λογικό τρόπο. ας υποθέσουµε ότι κάποια µέρα λέτε
«η φίλη µου έχει κατάθλιψη γιατί χώρισε µε το φίλο της», και την άλλη λέτε «η
µητέρα µου έχει κατάθλιψη σαν τη µητέρα της – πρέπει να είναι κληρονοµικό».
ςυνήθως δεν υπάρχει λόγος να συνδέσετε συστηµατικά αυτές τις παρατηρήσεις
µεταξύ τους. κανείς δεν σας ζητά να αποκαλύψετε τις σχέσεις ανάµεσα στους δια-
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προσωπικούς παράγοντες (π.χ., χωρισµό) και στους βιολογικούς παράγοντες (κλη-
ρονοµικές τάσεις), το ζητά όµως η επιστηµονική κοινότητα από τον θεωρητικό της
προσωπικότητας. ο θεωρητικός πρέπει να συνδέσει τις ιδέες του µεταξύ τους µε
λογικό, κατανοητό τρόπο και ο ψυχολόγος της προσωπικότητας να δηµιουργήσει µια
συστηµατική θεωρία.

ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΞΙΜΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ

αν πείτε σε ένα φίλο σας «οι γονείς µου είναι παράξενοι», αυτός είναι µάλλον απί-
θανο να σας πει «απόδειξέ το!». η επιστηµονική κοινότητα, όµως, λέει «απόδειξέ
το!» κάθε φορά που λέει κάτι ένας επιστήµονας. ο ψυχολόγος της προσωπικότη-
τας πρέπει να διατυπώσει θεωρητικές ιδέες οι οποίες να επιδέχονται έλεγχο µέσω
αντικειµενικών επιστηµονικών τεκµηρίων, κάτι που ασφαλώς ισχύει για κάθε επι-
στήµη. ςτην περίπτωση, όµως, της ψυχολογίας της προσωπικότητας, η επίτευξη
µιας θεωρίας που να µπορεί να ελεγχθεί εµπειρικά είναι µάλλον ιδιαίτερα δύσκο-
λη, καθώς το υλικό του συγκεκριµένου τοµέα περιλαµβάνει στοιχεία της ψυχικής
ζωής –στόχους, όνειρα, επιθυµίες, παρορµήσεις, συγκρούσεις, συναισθήµατα, ασυ-
νείδητες ψυχικές άµυνες– τα οποία είναι εξαιρετικά περίπλοκο και εγγενώς δύ-
σκολο να µελετηθούν επιστηµονικά.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ας πούµε ότι ενοικιάζετε ένα διαµέρισµα και σκέφτεστε να βρείτε συγκάτοικο για
να µοιραστείτε τα έξοδα. Όταν σκέφτεστε τα άτοµα που ξέρετε προσπαθώντας να
αποφασίσετε από ποιον θα το ζητήσετε, θα θέσετε πολλά ερωτήµατα σχετικά µε
την προσωπικότητά τους: τους αρέσει η διασκέδαση; είναι ευσυνείδητοι; είναι
ανοιχτόµυαλοι; και ούτω καθεξής. υπάρχουν, όµως, και ερωτήµατα που µάλλον
δεν θα θέσετε. για παράδειγµα: το ότι τους αρέσει η διασκέδαση αποτελεί κλη-
ρονοµική ιδιότητα ή επίκτητη; αν είναι ευσυνείδητοι τώρα, είναι πιθανόν να εί-
ναι περισσότερο ή λιγότερο ευσυνείδητοι σε είκοσι χρόνια; αν είναι ανοιχτόµυα-
λοι, αυτό οφείλεται κυρίως σε πολιτισµικά βιώµατα από τα οποία απέκτησαν τη
δική τους κοσµοθεωρία ή σε µια πανανθρώπινη τάση για ανοιχτόµυαλη διάθεση
η οποία εξελίχτηκε µε το πέρασµα των αιώνων και συνιστά πλέον µέρος της βιο-
ψυχολογικής υπόστασης όλων µας; αν ένας ψυχολόγος της προσωπικότητας ορ-
µούσε στο δωµάτιό σας και άρχιζε να σας κάνει τέτοιες ερωτήσεις, το πιθανότερο
θα ήταν να πείτε –αφού θα είχατε συνέλθει από την έκπληξη που θα προκαλούσε
η εισβολή ενός ψυχολόγου της προσωπικότητας στο δωµάτιό σας– «τι µε νοιά-
ζουν εµένα αυτές οι ερωτήσεις; Δεν µ’ ενδιαφέρει αν ανέπτυξαν το τάδε ή αν έµα-
θαν το δείνα, ή πώς θα είναι αυτοί σε είκοσι χρόνια. εγώ έναν φυσιολογικό συ-
γκάτοικο ψάχνω».

Όταν σκέφτεστε τους άλλους είστε επιλεκτικοί, δηλαδή σκέφτεστε τις ιδιό-
τητες της προσωπικότητάς τους που σας ενδιαφέρουν και παραβλέπετε τις άλλες.
αντίθετα, ο ψυχολόγος της προσωπικότητας δεν µπορεί να το κάνει αυτό – πρέπει
να τα λάβει όλα υπόψη του. Έχει χρέος να αναπτύξει µια περιεκτική θεωρία για
την προσωπικότητα που να αναφέρεται σε όλες τις σηµαντικές πτυχές των αν-
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θρώπων. Παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό θα µελετήσουµε το ευρύ φάσµα των ερω-
τήσεων που οφείλει να απαντά µια περιεκτική θεωρία για την προσωπικότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Όπως καθιστούν σαφές τα αποσπάσµατα των φοιτητών στην αρχή του κεφαλαίου
(«Πυρήνας του κεφαλαίου», παραπάνω), διαµορφώνετε ενορατικές ιδέες για την
προσωπικότητα πριν ακόµη σπουδάσετε τον κλάδο της ψυχολογίας της προσωπι-
κότητας. εντούτοις, οι άνθρωποι σπάνια θέτουν τις προσωπικές τους ιδέες συ-
στηµατικά σε εφαρµογή. μπορεί να γνωρίζετε ότι το πρόβληµα του ενός φίλου
σας είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης και του άλλου η αδυναµία να ανοιχτεί στους
ανθρώπους, αλλά είναι µάλλον απίθανο να αφιερώσετε χρόνο στο σχεδιασµό θε-
ραπευτικών µεθόδων τις οποίες µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοσδήποτε για να
ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων ή να τους ωθήσει να ανοιχτούν. Θα
το κάνουν, όµως, πολλοί ψυχολόγοι της προσωπικότητας, καθώς επιδιώκουν όχι
µόνο να αναπτύξουν µια εφαρµόσιµη συστηµατική θεωρία αλλά και να µετατρέ-
ψουν τις θεωρητικές τους ιδέες σε εποικοδοµητικές εφαρµογές. Θα ενηµερωθείτε
για πολλές τέτοιες εφαρµογές, σε όλο το βιβλίο.

εν ολίγοις, αυτό το κείµενο σας εισάγει σε ένα πεδίο µελέτης που ο στόχος
του δεν είναι απλώς να πει κάτι ενδιαφέρον και βαθυστόχαστο σχετικά µε τους αν-
θρώπους. οι στόχοι των ψυχολόγων της προσωπικότητας είναι (1) να παρατηρούν
τους ανθρώπους επιστηµονικά και να διατυπώνουν θεωρίες που να είναι (2) συ-
στηµατικές, (3) εφαρµόσιµες, (4) περιεκτικές και (5) να θέτουν σε πρακτική εφαρ-
µογή αυτές τις θεωρίες που βασίζονται σε δεδοµένα. αυτά τα πέντε χαρακτηρι-
στικά διακρίνουν και το έργο του ψυχολόγου της προσωπικότητας από εκείνο του
ποιητή, του θεατρικού συγγραφέα, του «ψυχολόγου» της διπλανής πόρτας – ή του
φοιτητή που γράφει σκιαγραφήµατα προσωπικότητας την πρώτη µέρα των µαθη-
µάτων. ο ποιητής, ο δραµατουργός, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια, ο καθένας από εµάς
δίνει τη δική του εκδοχή για την ανθρώπινη κατάσταση. Όµως, ο ψυχολόγος της
προσωπικότητας είναι επιφορτισµένος µε τη µοναδική αποστολή της ανάπτυξης
µιας περιεκτικής, εφαρµόσιµης συστηµατικής θεωρίας, την οποία στηρίζει σε επι-
στηµονικές παρατηρήσεις και βάσει αυτών αναπτύσσει εφαρµογές που ωφελούν
τα άτοµα και την κοινωνία.

ςε όλο το βιβλίο, αξιολογούµε τις θεωρίες της προσωπικότητας κρίνοντας από
το ποσοστό επιτυχίας τους στην επίτευξη αυτών των πέντε χαρακτηριστικών που
απαιτεί µια επίσηµη επιστηµονική θεωρία της προσωπικότητας. αυτό γίνεται στο
τέλος της παρουσίασης κάθε θεωρίας, στην ενότητα «κριτική αξιολόγηση». ςτο τε-
λευταίο µας κεφάλαιο κρίνουµε κατά πόσο ο τοµέας της ψυχολογίας της προσωπι-
κότητας στο σύνολό του έχει καταφέρει να επιτύχει τους πέντε αυτούς στόχους.

το παρόν κεφάλαιο σας εισάγει στο αντικείµενο µέσα από µια συζήτηση για
το τι είναι µια θεωρία για την προσωπικότητα, σε ποια ερωτήµατα πρέπει να δίνει
απαντήσεις και ποιες είναι οι λειτουργίες της. Θα αναφερθούµε επίσης επιγραµ-
µατικά στις θεωρίες στις οποίες θα εντρυφήσετε σε επόµενα κεφάλαια. ςτο κε-
φάλαιο 2 θα γνωρίσετε τις ερευνητικές µεθόδους µέσω των οποίων οι ψυχολόγοι
της προσωπικότητας αναπτύσσουν και δοκιµάζουν τις θεωρίες τους. το περιεχό-
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µενο των δύο πρώτων κεφαλαίων σας προσφέρει τα νοητικά εργαλεία που µπο-
ρείτε να χρησιµοποιήσετε για να αξιολογήσετε όσα θα µάθετε κατά τη διάρκεια
των διαλέξεών µας για την ψυχολογία της προσωπικότητας.

γιατί να επιλέξετε ένα µάθηµα για την προσωπικότητα; για να απαντήσουµε στο
ερώτηµα µπορούµε να συγκρίνουµε την ύλη του µαθήµατος µε εκείνη άλλων µα-
θηµάτων της ψυχολογίας, ας πούµε την τυπική εισαγωγή στην ψυχολογία. οι φοι-
τητές συχνά απογοητεύονται από το περιεχόµενό της, καθώς το µάθηµα δεν ασχο-
λείται µε ολοκληρωµένα, σύνθετα άτοµα. αντ’ αυτού, µας διδάσκει κάποιο κοµ-
µάτι των ανθρώπων (π.χ., το οπτικό σύστηµα, το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, τη
µακροπρόθεσµη µνήµη κ.λπ.) και ορισµένες δραστηριότητες των ανθρώπων (τη
µάθηση, την επίλυση προβληµάτων, τη λήψη αποφάσεων κ.λπ.). «Ποια ψυχολο-
γία, όµως», θα ρωτήσει εύλογα κάποιος, «µας διδάσκει τον ολοκληρωµένο, σύν-
θετο άνθρωπο;» η απάντηση βρίσκεται εδώ, στην ψυχολογία της προσωπικότη-
τας. οι θεωρητικοί της προσωπικότητας απευθύνονται στο ολοκληρωµένο άτοµο.
Προσπαθούν να κατανοήσουν πώς σχετίζονται µεταξύ τους όλες οι διαφορετικές
πτυχές της λειτουργίας του ατόµου (Magnusson, 1999). Ένας από τους λόγους που
µελετάµε, λοιπόν, την ψυχολογία της προσωπικότητας είναι ότι ασχολείται µε το
πιο περίπλοκο κι ενδιαφέρον θέµα της ψυχολογίας: το ολοκληρωµένο, σύνθετο,
συνεκτικό και µοναδικό άτοµο.

Ένας άλλος λόγος που παίρνουµε το µάθηµα της ψυχολογίας της προσωπι-
κότητας αφορά τον ευρύτερο κόσµο της διανόησης. οι θεωρίες της προσωπικό-
τητας που θα σχολιάσουµε δεν είχαν αντίκτυπο µόνο στο χώρο της επιστήµης της
ψυχολογίας – έχουν επηρεάσει γενικότερα την κοινωνία. οι ιδέες των θεωρητικών
της προσωπικότητας είναι µέρος της πνευµατικής παράδοσης του περασµένου
αιώνα και, κατ’ επέκταση, έχουν ήδη επηρεάσει και τη δική σας σκέψη. ακόµη
και πριν πάρετε το µάθηµα της προσωπικότητας, θα λέγατε ότι κάποιος έχει µε-
γάλο «εγωισµό». Θα αποκαλούσατε κάποιο φίλο «εσωστρεφή» και θα πιστεύατε
ότι µια φαινοµενικά αθώα παραδροµή της γλώσσας αποκαλύπτει κάτι για τα βα-
θύτερα κίνητρα του οµιλητή. αυτό σηµαίνει ότι χρησιµοποιείτε ήδη την ορολο-
γία και τις ιδέες των θεωρητικών της προσωπικότητας. ςε αυτό, λοιπόν, το µάθηµα
θα πάρετε µια ιδέα για την προέλευση των σκέψεων που κάνετε για τους ανθρώ-
πους – και τις οποίες έχετε αποκτήσει ζώντας σε έναν πολιτισµό επηρεασµένο
από το έργο των θεωρητικών της προσωπικότητας.

ο χώρος της προσωπικότητας ασχολείται µε τρία ζητήµατα, τα οποία είναι δύ-
σκολο να συνυπάρξουν αρµονικά: (1) τα ανθρώπινα καθολικά χαρακτηριστικά,
(2) τις ατοµικές διαφορές και (3) τη µοναδικότητα του ατόµου. Όποιος µελετά τα
καθολικά χαρακτηριστικά διερωτάται: Ποιες γενικές αλήθειες ισχύουν για τους
ανθρώπους; Ποια είναι τα αµετάβλητα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης;
Όταν µελετάµε τις ατοµικές διαφορές, το κύριο ερώτηµα είναι: Πώς διαφέρει ο
ένας άνθρωπος από τον άλλον; υπάρχουν κάποιες συγκεκριµένες ατοµικές δια-
φορές µεταξύ των ανθρώπων; τέλος, όσον αφορά τη µοναδικότητα αναρωτιόµα-
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στε: Πώς γίνεται να εξηγήσουµε τη µοναδικότητα του ατόµου µε επιστηµονικό
τρόπο (από τη στιγµή που η επιστήµη στοχεύει µάλλον σε γενικές αρχές παρά στην
απεικόνιση µοναδικών οντοτήτων;). οι ψυχολόγοι της προσωπικότητας, όπως θα
δείτε σε αυτό το βιβλίο, ασχολούνται µε δεκάδες ζητήµατα ακόµη πιο εξειδικευ-
µένα, τα οποία, όµως, µπορούµε συνήθως να τα αντιµετωπίσουµε ως ευρύτερα ερω-
τήµατα για τις καθολικές ιδιότητες της προσωπικότητας, τις ατοµικές διαφορές και
τη µοναδικότητα του ατόµου.

Δεδοµένης αυτής της τριµερούς έµφασης, πώς θα ορίσουµε την έννοια της
προσωπικότητας; Πολλές λέξεις έχουν πολλαπλές σηµασίες και η προσωπικότητα
δεν αποτελεί εξαίρεση. Διαφορετικοί άνθρωποι χρησιµοποιούν τη λέξη µε δια-
φορετικούς τρόπους. για την ακρίβεια, έχει τόσο πολλές διαφορετικές σηµασίες,
ώστε ένα από τα πρώτα συγγράµµατα στην ιστορία του κλάδου (Allport, 1937),
αφιέρωσε ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο ερώτηµα και µόνο ποιος είναι ο ορισµός
της προσωπικότητας.

αντί να αναζητούµε έναν και µόνο ορισµό της λέξης προσωπικότητα, καλό
θα ήταν να ακολουθήσουµε το παράδειγµα των φιλοσόφων, οι οποίοι διδάσκουν
ότι αν κάποιος θέλει να µάθει τη σηµασία µιας λέξης θα πρέπει να παρατηρήσει
τη χρήση της – και όσο θα παρατηρεί θα πρέπει να θυµάται ότι η ίδια λέξη µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί µε πολλούς και ποικίλους τρόπους (Wittgenstein, 1953).
είναι γεγονός ότι διαφορετικοί άνθρωποι χρησιµοποιούν διαφορετικά τη λέξη
προσωπικότητα. για το ευρύ κοινό, ο όρος συχνά αντιπροσωπεύει µια αξιολογι-
κή κρίση: ςυµπαθείς κάποιον γιατί έχει «καλή» ή «έντονη» προσωπικότητα, ενώ
λες ότι ένα βαρετό άτοµο «δεν έχει προσωπικότητα». ςε αυτή την καθηµερινή
χρήση, η λέξη σηµαίνει κάτι σαν «χάρισµα». οι επιστήµονες της προσωπικότη-
τας, όµως, χρησιµοποιούν τον όρο διαφορετικά. το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια
σας σίγουρα δεν τιτλοφορείται «Θεωρίες Χαρίσµατος: Έρευνα και εφαρµογές».
ο επιστήµονας της προσωπικότητας δεν κρίνει πόσο καλή είναι η προσωπικότη-
τα κάθε ατόµου, αλλά πασχίζει να προάγει την αντικειµενική, επιστηµονική µε-
λέτη των ατόµων. ας δούµε, λοιπόν, τον ορισµό που δίνει ο επιστήµονας.

κάθε επιστήµονας της προσωπικότητας υιοθετεί και έναν ελαφρώς διαφορε-
τικό ορισµό της λέξης προσωπικότητα. η διαφορά του ενός από τον άλλο αντι-
κατοπτρίζει τις διαφορετικές θεωρητικές τους πεποιθήσεις. μελετώντας το βι-
βλίο, θα διαπιστώσετε ότι ορισµένες διαφορές είναι αρκετά σηµαντικές. Προς το
παρόν, όµως, στο κεφάλαιο 1 ας πούµε πως πρόκειται για λεπτές διαφορές. Όλοι οι
επιστήµονες της προσωπικότητας ασπάζονται την άποψη πως ο όρος π ρ οσωπ ι-
κό τ η τ α αναφέρεται στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά που συµβάλλουν στα στα-
θερά και ξεχωριστά µοτίβα συναισθηµάτων, σκέψης και συµπεριφοράς ενός ανθρώ-
που. ας πούµε δυο λόγια γι’ αυτό τον ορισµό.

 Όταν λέµε σταθερά εννοούµε ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας εί-
ναι ιδιότητες το λιγότερο σχετικά αµετάβλητες στο πέρασµα του χρόνου και
στις διαφορετικές καταστάσεις της ζωής ενός ατόµου. για να γίνουµε πιο σα-
φείς µε ένα αντιπαράδειγµα: ας υποθέσουµε, λόγου χάρη, ότι βρίσκεστε σε
ένα αθλητικό γεγονός µε ένα φίλο σας, ο οποίος συνήθως είναι ήρεµος και
πράος, αλλά που κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια του αγώνα αρχίζει να φω-
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νάζει θυµωµένος στο διαιτητή. μετά τον αγώνα, ξαναβρίσκει τον παλιό, καλό
και ήρεµο εαυτό του. οι περισσότεροι ψυχολόγοι της προσωπικότητας δεν θα
πουν ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα, άλλαξε η προσωπικότητά του. αντί-
θετα, θα εξηγήσουν ότι η ασυνήθιστη έκρηξή του µε φωνές και θυµό οφείλε-
ται στην κατάσταση όπου βρισκόταν, και όχι στα γνωρίσµατα της προσωπι-
κότητας. Χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του συνιστά η σχετικά στα-
θερή τάση του να είναι ήρεµος.

 με τον όρο ξεχωριστός εννοούµε ότι η ψυχολογία της προσωπικότητας ασχο-
λείται µε τα ψυχολογικά γνωρίσµατα που διαφοροποιούν τον έναν άνθρωπο
από τον άλλον. και πάλι θα καταφύγουµε σε ένα παράδειγµα. αν κάποιος ζη-
τήσει να περιγράψετε την προσωπικότητά σας, δεν θα πείτε «Έχω την τάση
να νιώθω λύπη όταν συµβαίνουν άσχηµα πράγµατα και χαρά όταν συµβαί-
νουν ευχάριστα», και δεν το λέτε γιατί όλοι συνήθως νιώθουν θλίψη/χαρά
όταν συµβαίνουν άσχηµα/όµορφα πράγµατα. αυτές οι ψυχολογικές τάσεις
δεν είναι ξεχωριστές. ακόµη κι αν οι ψυχολόγοι της προσωπικότητας µελε-
τούν τα καθολικά χαρακτηριστικά (δηλαδή πτυχές της ψυχικής υπόστασης
που είναι κοινές για όλους τους ανθρώπους), γενικά βασίζουν τη µελέτη των
διαφορών µεταξύ των ατόµων στη δική τους αντίληψη περί καθολικών χα-
ρακτηριστικών.

 Λέγοντας συµβάλλουν εννοούµε ότι ο ψυχολόγος της προσωπικότητας ανα-
ζητά τους ψυχολογικούς παράγοντες που κατά περίπτωση επηρεάζουν και,
συνεπώς, έστω και εν µέρει εξηγούν τις ξεχωριστές και σταθερές τάσεις ενός
ατόµου. εδώ βασικά πρέπει να διακρίνουµε ανάµεσα στις δύο εργασίες του
επιστήµονα: στην περιγραφή και στην εξήγηση. Όπως και οι άλλοι επιστήµο-
νες, έτσι και η ψυχολογία της προσωπικότητας είναι σε µεγάλο βαθµό περι-
γραφική, αφού οι ερευνητές µπορούν να περιγράφουν τάσεις στην ανάπτυξη
της προσωπικότητας, τις κυριότερες ατοµικές διαφορές σε έναν ολόκληρο πλη-
θυσµό ή µοτίβα συµπεριφοράς που υιοθετεί ένα άτοµο σε διαφορετικές περι-
στάσεις. εντούτοις, ο θεωρητικός της προσωπικότητας ελπίζει να περάσει
από παρόµοιες περιγραφές στην επιστηµονική ερµηνεία, εντοπίζοντας τους
ψυχολογικούς παράγοντες που συντελούν στον τύπο ανάπτυξης, στις ατοµι-
κές διαφορές και στη συµπεριφορά του ατόµου που παρατηρεί. Δεν πρέπει
να ξεχνάµε πως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εκτός από την προσωπικό-
τητα που συµβάλλουν στους σταθερούς τύπους συµπεριφοράς. φανταστείτε
πως βρίσκεστε σε µια διάλεξη. το πιθανότερο είναι να µιλάει περισσότερο
από όλους στην αίθουσα ο καθηγητής. αυτό, όµως, δεν οφείλεται στην προ-
σωπικότητά του. υπάρχουν πολύ σαφείς κανόνες περί κοινωνικών ρόλων που
ορίζουν ότι στις αίθουσες διαλέξεων οι καθηγητές µιλούν και οι φοιτητές
παρακολουθούν σιωπηλά (εκτός και αν κάνουν ερωτήσεις ή συµµετέχουν σε
συζήτηση στην τάξη). ςυνεπώς, η οµιλητικότητα του καθηγητή και η αντί-
στοιχη ησυχία των φοιτητών οφείλονται στους κοινωνικούς ρόλους και κανό-
νες στο χώρο των διαλέξεων και όχι στους παράγοντες της προσωπικότητας.

 τέλος, όταν λέµε «συναίσθηµα, σκέψη και συµπεριφορά», εννοούµε απλώς
ότι η έννοια της προσωπικότητας είναι περιεκτική και αναφέρεται σε όλες τις
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πτυχές του ατόµου: στην ψυχική του υπόσταση, στα συναισθηµατικά του βιώ-
µατα και στην κοινωνική του συµπεριφορά. οι ψυχολόγοι της προσωπικό-
τητας πασχίζουν να κατανοήσουν το ολοκληρωµένο άτοµο.

Έχοντας στα χέρια µας έναν ορισµό της προσωπικότητας, θέτουµε το εξής ερώ-
τηµα: Όταν ο θεωρητικός της προσωπικότητας αναπτύσσει µια θεωρία για την προ-
σωπικότητα, τι είδους ερωτήµατα προσπαθεί να απαντήσει; τα ερωτήµατα για τα
άτοµα ανήκουν γενικά σε τρεις κατηγορίες: Θέλουµε να ξέρουµε τι τα χαρακτη-
ρίζει, πώς έγιναν έτσι και γιατί συµπεριφέρονται όπως συµπεριφέρονται. εποµέ-
νως, θέλουµε µια θεωρία που να απαντά στα ερωτήµατα τι, πώς και γιατί.

το τι αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του ατόµου και στον τρόπο που το κα-
θένα οργανώνεται σε σχέση µε τα άλλα. Χαρακτηρίζεται το άτοµο από άγχος, επι-
µονή και ανάγκη για επιτυχία; αν ναι, το άγχος και η επιµονή οφείλονται στην ανά-
γκη για επιτυχία; Ή η επιµονή και η ανάγκη για επιτυχία οφείλονται στο άγχος του;

το πώς αναφέρεται στις συνιστώσες που καθορίζουν την προσωπικότητα
του ατόµου. Πώς επέδρασε το γενετικό υλικό στην προσωπικότητα του ατόµου;
Πώς συνέβαλαν οι περιβαλλοντικές δυνάµεις και τα επίκτητα κοινωνικά βιώµα-
τα στην ανάπτυξη του ατόµου; Πώς αλληλεπιδρούν η βιολογία και το περιβάλ-
λον; Πώς συµβάλλουν τα ίδια τα άτοµα µέσα από τις επιλογές και τις προσπάθειές
τους στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους;

το γιατί αναφέρεται στα αίτια και τους λόγους της συµπεριφοράς του ατό-
µου. οι απαντήσεις αφορούν τα κίνητρα του ατόµου: Παρακινείται το άτοµο από
την επιθυµία για επιτυχία ή από το φόβο της αποτυχίας; αν ένα παιδί πάει καλά
στο σχολείο, το κάνει για να ευχαριστήσει τους γονείς, για να καλλιεργήσει τα τα-
λέντα του, για να ενισχύσει την αυτοεκτίµησή του ή για να ανταγωνιστεί τους συ-
νοµηλίκους του; μια µητέρα είναι υπερπροστατευτική επειδή είναι πολύ στοργι-
κή, επειδή πασχίζει να δώσει στα παιδιά της ό,τι στερήθηκε σαν παιδί ή επειδή
προσπαθεί να αντισταθµίσει τυχόν συναισθήµατα εχθρότητας που τρέφει για το
παιδί; μια ολοκληρωµένη θεωρία της προσωπικότητας θα πρέπει να δίνει σα-
φείς απαντήσεις στους τρεις αυτούς τύπους ερωτηµάτων (τι, πώς και γιατί).

για να απαντήσει στα ερωτήµατα τι, πώς και γιατί που µόλις αναφέραµε, ο ψυχο-
λόγος της προσωπικότητας ασχολείται συνήθως µε τέσσερα ξεχωριστά ζητήµα-
τα: (1) τη δοµή της προσωπικότητας – τις βασικές ενότητες ή τους δοµικούς λί-
θους της προσωπικότητας, (2) τις διεργασίες της προσωπικότητας – τις δυναµικές
πτυχές της προσωπικότητας, συµπεριλαµβανοµένων των κινήτρων, (3) την ανά-
πτυξη και την εξέλιξη – το πώς εξελίσσεται καθένας από εµάς σε ένα µοναδικό
άτοµο και (4) την ψυχοπαθολογία και την αλλαγή της συµπεριφοράς – το πώς αλ-
λάζουν οι άνθρωποι και το γιατί ορισµένες φορές αντιδρούν στην αλλαγή ή αδυ-
νατούν να αλλάξουν. εδώ θα παρουσιάσουµε τα εν λόγω ζητήµατα εν είδει εισα-
γωγής και σε όλο το βιβλίο θα επανερχόµαστε σε αυτά.
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ΔΟΜΗ

η έννοια της δ ο µ ή ς της προσωπικότητας αναφέρεται στις πιο σταθερές και
αµετάβλητες πτυχές της προσωπικότητας. οι άνθρωποι διαθέτουν ψυχολογικά χα-
ρακτηριστικά που αντέχουν στο πέρασµα του χρόνου. τα αµετάβλητα γνωρίσµα-
τα που χαρακτηρίζουν το άτοµο και το ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα είναι, όπως
λένε οι ψυχολόγοι, οι δοµές της προσωπικότητας. κατ’ αυτή την έννοια, µοιά-
ζουν µε τα µέρη του σώµατος ή µε έννοιες όπως τα άτοµα και τα µόρια στη φυσι-
κή. αντιπροσωπεύουν τους δοµικούς λίθους της θεωρίας της προσωπικότητας.

Μονάδες ανάλυσης

Όπως θα διαπιστώσετε σε όλο το βιβλίο, οι διάφορες θεωρίες της προσωπικότη-
τας αντιλαµβάνονται διαφορετικά τη δοµή της προσωπικότητας. για να µιλή-
σουµε πιο επιστηµονικά, διαφορετικοί θεωρητικοί δίνουν διαφορετικές βασικές
µεταβλητές ή διαφορετικές µο ν ά δ ε ς  α νά λυσ ης στα επιστηµονικά τους µο-
ντέλα για τη δοµή της προσωπικότητας. η ιδέα των µονάδων ανάλυσης είναι ση-
µαντική για να κατανοήσουµε πώς διαφέρουν οι θεωρίες της προσωπικότητας,
γι’ αυτό και θα σταµατήσουµε µια στιγµή για να εξηγήσουµε τι εννοούµε.

για να διαβάζετε το βιβλίο, µάλλον κάθεστε σε µια καρέκλα. αν σας ζητή-
σουµε να περιγράψετε την καρέκλα, µπορεί να πείτε ότι «ζυγίζει περίπου 4 κι-
λά». κάποιος άλλος θα πει ότι «πιθανόν κόστισε περίπου 50 δολάρια». Ένας τρί-
τος µπορεί να περιγράψει την καρέκλα ως «αρκετά καλοφτιαγµένη». καθεµία
από αυτές τις µονάδες ανάλυσης –κιλά, δολάρια, ποιότητα κατασκευής– µας λέει
κάτι για την καρέκλα. αν και όσα µας λένε µπορεί να έχουν κάποια συστηµατική
σχέση –π.χ., οι φτηνής κατασκευής καρέκλες µπορεί να ζυγίζουν και να κοστί-
ζουν λιγότερο–, οι µονάδες ανάλυσης ξεχωρίζουν ξεκάθαρα η µία από την άλλη.
αν ακούγατε κάποιον να λέει «η καρέκλα µάλλον κόστισε περίπου 50 δολάρια»
δεν θα διαφωνούσατε λέγοντάς του «Όχι, τρελάθηκες; αφού ζυγίζει 4 κιλά!».

η γενική ιδέα, λοιπόν, είναι ότι µπορούµε να περιγράψουµε τα πάντα µε πε-
ρισσότερους από έναν τρόπους –δηλαδή µε περισσότερες από µία µονάδες ανά-
λυσης– και καθεµία από τις διάφορες περιγραφές µπορεί να δώσει κάποια έγκυρη
πληροφορία για το αντικείµενο που περιγράφει. ςε αυτό οι άνθρωποι δεν αποτε-
λούν εξαίρεση. οι διάφορες θεωρίες της προσωπικότητας που θα διδαχτείτε σε
αυτό το βιβλίο χρησιµοποιούν διαφορετικές µονάδες ανάλυσης για να αναλύσουν
τη δοµή της προσωπικότητας. κάθε ανάλυση µπορεί µε τον τρόπο της να είναι
σωστή. ωστόσο, µπορεί να παρέχει διαφορετικού τύπου πληροφορίες για την προ-
σωπικότητα. ας δούµε, λοιπόν, µερικές από τις διαφορετικές µονάδες ανάλυσης
που χρησιµοποιούν οι θεωρητικοί της προσωπικότητας.

μια δηµοφιλής µονάδα ανάλυσης είναι το χα ρακ τ η ρ ι σ τ ι κό της προσω-
πικότητας. η λέξη χαρακτηριστικό συνήθως αναφέρεται σε έναν σταθερό τρόπο
έκφρασης συναισθηµάτων και συµπεριφοράς µε τα οποία το άτοµο αντιδρά σε
πληθώρα καταστάσεων. Όταν κάποιος ενεργεί σταθερά µε τον ίδιο τρόπο, λόγου
χάρη µε «ευσυνειδησία», θα λέγαµε ότι έχει το χαρακτηριστικό της «ευσυνειδη-
σίας». Όρος ουσιαστικά συνώνυµος µε το χαρακτηριστικό είναι η προδιάθεση. τα
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χαρακτηριστικά περιγράφουν την τάση του ατόµου να κάνει κάποια πράγµατα ή
όσα έχει την προδιάθεση να κάνει, κι έτσι θα λέγαµε πως όταν το άτοµο ενεργεί
µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο εκφράζει κάποιες ψυχολογικές προδιαθέσεις. κατά
πάσα πιθανότητα, χρησιµοποιείτε ήδη χαρακτηριστικά για να περιγράψετε αν-
θρώπους. αν λέτε ότι ένας φίλος σας είναι «εξωστρεφής», «έντιµος», «ενοχλητι-
κός» ή «ανοιχτόµυαλος», χρησιµοποιείτε ορολογία των χαρακτηριστικών. Όταν
χρησιµοποιείτε αυτούς τους όρους, υπάρχει κάτι που εξυπακούεται, κάτι που δεν
χρειάζεται περαιτέρω διευκρινίσεις. αν πείτε ότι ένας φίλος σας είναι, λόγου χά-
ρη, «εξωστρεφής», εννοείτε δύο πράγµατα: (1) το άτοµο τείνει να είναι εξωστρεφές
στην καθηµερινή του συµπεριφορά κατά µέσον όρο (ακόµη κι αν σε ορισµένες
περιπτώσεις δεν συµπεριφέρεται έτσι) και (2) το άτοµο τείνει να είναι εξωστρε-
φές εν συγκρίσει µε άλλους ανθρώπους (αν το θεωρούσατε λιγότερο εξωστρεφές
από τους περισσότερους ανθρώπους, µάλλον δεν θα το αποκαλούσατε «εξωστρε-
φές»). αν χρησιµοποιείτε τα χαρακτηριστικά κατ’ αυτό τον τρόπο, τότε τα χρησι-
µοποιείτε όπως και οι περισσότεροι ψυχολόγοι της προσωπικότητας.

αξίζει να αναφέρουµε και ένα τελευταίο στοιχείο των µονάδων ανάλυσης που
αποτελούν µεταβλητές χαρακτηριστικών. τα χαρακτηριστικά τα βλέπουµε συνή-
θως ως συνεχείς διαστάσεις. οι άνθρωποι διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό σε µε-
γαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, µε τους περισσότερους να βρίσκονται κάπου στη
µέση και ορισµένους να κλίνουν προς το ένα ή το άλλο άκρο.

μια διαφορετική µονάδα ανάλυσης είναι ο τ ύπο ς. η έννοια του τύπου ανα-
φέρεται στο σύνολο πολλών διαφορετικών χαρακτηριστικών. για παράδειγµα, κά-
ποιοι ερευνητές πειραµατίστηκαν µε συνδυασµούς χαρακτηριστικών της προσω-
πικότητας και ισχυρίστηκαν πως υπάρχουν τρεις τύποι ανθρώπων: (1) οι άνθρω-
ποι που αντιδρούν µε ευελιξία και ελαστικότητα στην ψυχολογική πίεση, (2) οι
άνθρωποι που η συµπεριφορά τους φανερώνει κοινωνική συστολή και συναισθη-
µατική υπερβολική αυτοσυγκράτηση και (3) οι άνθρωποι που ενεργούν χωρίς
αναστολές και κανόνες (Asendorpf, Caspi, & Hofstee, 2002). οι ψυχολόγοι που
ενδιαφέρονται για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας στην παιδική ηλικία
διακρίνουν τρεις ή τέσσερις διαφορετικούς τύπους σχέσης παιδιού-γονέα (Baker-
mans-Kranenburg & Van Ijzendoorn, 1993). η βασική έννοια που σχετίζεται µε
έναν τύπο και τον διαφοροποιεί από ένα χαρακτηριστικό είναι ότι βλέπουµε τους
εναλλακτικούς τύπους ως ποιοτικά ξεχωριστές κατηγορίες. με άλλα λόγια, οι άν-
θρωποι που ανήκουν στη µία και όχι στην άλλη κατηγορία δεν έχουν απλώς ένα
χαρακτηριστικό σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, αλλά διαφορετικής κατηγο-
ρίας χαρακτηριστικά. αυτό θα το κατανοήσετε καλύτερα µε µια ανάλογη περί-
πτωση άσχετη µε την ψυχολογία. εννοείται πως το ύψος δεν θα το χαρακτηρίζα-
µε µεταβλητή ενός τύπου. ακόµη κι αν λέµε πως κάποιοι άνθρωποι είναι «ψηλοί»
και άλλοι «κοντοί», αναγνωρίζουµε πως οι λέξεις αυτές δεν χωρίζουν τους ανθρώ-
πους σε κατηγορίες. αντίθετα, το ύψος είναι µια συνεχής διάσταση, ενώ το φύλο
διακρίνεται σε κατηγορίες. ςε αντίθεση µε τα «ψηλός» και «κοντός», τα «άντρας»
και «γυναίκα» διακρίνουν τα άτοµα σε ποιοτικώς διαφορετικές κατηγορίες.

Πολλοί ψυχολόγοι χρησιµοποιούν άλλες µονάδες ανάλυσης πέρα από το χα-
ρακτηριστικό ή τον τύπο. Πολύ συνηθισµένη εναλλακτική ανάλυσης της προ-
σωπικότητας είναι το σ ύσ τ ηµα. ςύστηµα είναι ένα σύνολο άρρηκτα συνδεδε-
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µένων στοιχείων, του οποίου η γενικότερη συµπεριφορά αντικατοπτρίζει όχι µό-
νο τα επιµέρους στοιχεία αλλά και την οργάνωσή τους· πιο απλά, θα λέγαµε ότι
σε ένα σύστηµα «το όλο είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των µερών». οι θεω-
ρητικοί που βλέπουν την προσωπικότητα ως σύστηµα αναγνωρίζουν πως οι άν-
θρωποι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία καλύπτουν οι δοµικές έννοιες
του χαρακτηριστικού και του τύπου, αλλά δεν χρησιµοποιούν καµιά από τις δύο
έννοιες ως βασικές µονάδες ανάλυσης για να ερµηνεύσουν την ανθρώπινη συµπε-
ριφορά. ςύµφωνα µε τις θεωρίες τους, ένα χαρακτηριστικό όπως η «ευσυνειδησία»
δεν αντιστοιχεί σε µια δοµή του ατόµου, αλλά απλώς περιγράφει τι κάνει το άτοµο
αυτό. μια αναλογία θα µας βοηθήσει να καταλάβουµε το σκεπτικό τους. μπορεί
να ξέρετε πως ο καιρός στο ςαν φρανσίσκο είναι «αίθριος». Δεν θα λέγατε, όµως,
πως το χαρακτηριστικό αυτό είναι δοµικό στοιχείο της συγκεκριµένης πόλης, όπως,
ας πούµε, οι λόφοι. το ςαν φρανσίσκο δεν «έχει» λόφους µε την ίδια λογική που
«έχει» αίθριο καιρό. αν ήµαστε µετεωρολόγοι, δεν θα εξηγούσαµε τον καιρό του
ςαν φρανσίσκο λέγοντας ότι η... «αίθρια» διάθεση της πόλης προκάλεσε τον αί-
θριο καιρό. ο όρος «αίθριος» περιγράφει τις ιδιότητες που εξηγούµε µε ένα πολύ-
πλοκο σύστηµα µετεωρολογικών δυνάµεων. οµοίως, πολλοί ψυχολόγοι της προσω-
πικότητας δεν θα εξηγούσαν την ευσυνειδησία κάποιου λέγοντας πως «έχει ευ-
συνειδησία» αλλά διερευνώντας ένα σύστηµα συναισθηµατικών διεργασιών και
διεργασιών σκέψης που οδηγούν στη συµπεριφορά που χαρακτηρίζουµε ευσυνεί-
δητη. οι µονάδες ανάλυσης στην επιστηµονική εξήγηση θα ήταν οι συναισθηµα-
τικές διεργασίες, οι διεργασίες σκέψης και οι µεταξύ τους σχέσεις.
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Ιεραρχία

εκτός από το ζήτηµα των µονάδων ανάλυσης, υπάρχει και κάτι άλλο που λαµβά-
νουµε υπόψη µας όταν µελετάµε τη δοµή της προσωπικότητας: η έννοια της ι ε-
ρα ρ χ ί α ς. Πολλές θεωρίες της προσωπικότητας υποστηρίζουν ότι οι δοµές της
προσωπικότητας είναι οργανωµένες ιεραρχικά.

γενικά, δύο πράγµατα συνδέονται ιεραρχικά αν το ένα αποτελεί παράδειγµα
του άλλου ή υπηρετεί τον σκοπό του άλλου. η σχέση ανάµεσα στα «δέντρα» και
στα «φυτά» είναι ιεραρχική αφού τα δέντρα είναι ένα παράδειγµα φυτού. το «τζό-
κινγκ» και η «διατήρηση της φόρµας µας» σχετίζονται ιεραρχικά, επειδή το τζό-
κινγκ εξυπηρετεί το σκοπό να διατηρούµαστε σε φόρµα (ενώ το να διατηρούµα-
στε σε φόρµα δεν εξυπηρετεί το σκοπό του τζόκινγκ). το ενδιαφέρον είναι πως η
έννοια της ιεραρχίας µπορεί να εφαρµοστεί σε διαφορετικούς τύπους µονάδων
ανάλυσης στη µελέτη της προσωπικότητας. για παράδειγµα, οι στόχοι των αν-
θρώπων σχετίζονται ιεραρχικά. οι γενικότεροι υψηλοί στόχοι (π.χ., να πετύχουµε,
να είµαστε καλοί) συνδέονται µε ειδικότερους, µικρότερης σηµασίας στόχους
(π.χ., να πάρουµε προαγωγή, να είµαστε καλοί µε τους ξένους· Carver & Scheier,
1998). τα γνωρίσµατα της προσωπικότητας µπορούµε να τα δούµε ιεραρχικά. τα
ανώτερου επιπέδου γνωρίσµατα (π.χ., η εξωστρέφεια, η ευσυνειδησία) οργανώ-
νουν πιο περιορισµένης εµβέλειας, κατώτερου επιπέδου τάσεις (π.χ., την κοινωνι-
κότητα, τη συνέπεια· John, Hampson, & Goldberg, 1991). εδώ υπάρχει µια ιεραρ-
χία, µε την έννοια ότι τα κατώτερου επιπέδου γνωρίσµατα είναι απλώς µια έκφαν-
ση των ανώτερου επιπέδου χαρακτηριστικών (π.χ., συνεπής στην ώρα του είναι
κάποιος ευσυνείδητος).
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από την άλλη, ορισµένοι θεωρητικοί της προσωπικότητας δεν παρουσιά-
ζουν µια σαφή ιεραρχία για τις δοµές της προσωπικότητας. αντ’ αυτού, πιστεύουν
πως διαφορετικά συστήµατα της προσωπικότητας επηρεάζουν το ένα το άλλο µε
µια αµοιβαία αµφίδροµη σχέση που δεν είναι απαραίτητα ιεραρχική (π.χ., Ban-
dura, 1999).

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

με τον ίδιο τρόπο που οι θεωρίες µπορούν να συγκριθούν ως προς τη δοµή της
προσωπικότητας που παρουσιάζουν, µπορούν να συγκριθούν και ως προς τον τρό-
πο µε τον οποίο παρουσιάζουν τις διεργασίες της προσωπικότητας. ως δ ι ε ρ γ α-
σ ί α της προσωπικότητας εννοούµε τις ψυχολογικές αντιδράσεις που αλλάζουν
δυναµικά, δηλαδή που αλλάζουν σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. ακόµη
κι αν εξακολουθείτε να είστε το ίδιο άτοµο από τη µια στιγµή στην άλλη, οι σκέ-
ψεις, τα συναισθήµατα και οι επιθυµίες σας συχνά αλλάζουν ταχύτατα και ριζι-
κά. τη µια στιγµή µελετάτε και την άλλη σας αποσπά την προσοχή η σκέψη ενός
φίλου. μετά πεινάτε και κολατσίζετε. ςτη συνέχεια νιώθετε ενοχές που δεν µε-
λετάτε. Έπειτα αισθάνεστε άσχηµα που παραφάγατε. αυτή την ταχύτατη, δυνα-
µική αλληλουχία των κινήτρων, των συναισθηµάτων και της δράσης επιχειρούν
να εξηγήσουν οι ψυχολόγοι της προσωπικότητας µελετώντας τις διεργασίες της.

Όπως ακριβώς στη µελέτη της δοµής της προσωπικότητας, έτσι και στη µε-
λέτη των διεργασιών της διαπιστώνουµε ότι κάθε θεωρητικός επιστρατεύει δια-
φορετικές µονάδες ανάλυσης. οι διαφορές τους συνήθως παραπέµπουν σε δια-
φορετικές προσεγγίσεις στη µελέτη της παρώθησης (Pervin, 2003). οι θεωρητι-
κοί της προσωπικότητας δίνουν έµφαση σε διαφορετικές διεργασίες παρώθησης.
μερικοί ρίχνουν βάρος σε βασικές βιολογικές ορµές. κάποιοι άλλοι ισχυρίζο-
νται πως οι προσδοκίες των ανθρώπων για τα µελλοντικά γεγονότα είναι πιο ση-
µαντικές για την ανθρώπινη παρώθηση από τις βιολογικές ορµές, όπως τις βιώ-
νουν στο παρόν. μερικοί θεωρητικοί δίνουν έµφαση στο ρόλο των συνειδητών
διεργασιών σκέψης στα κίνητρα, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι οι σηµαντικότερες διερ-
γασίες της παρώθησης είναι ασυνείδητες. για κάποιους, τα κίνητρα για ανάπτυ-
ξη ή βελτίωση του εαυτού αποτελούν τον κεντρικό άξονα της ανθρώπινης παρώ-
θησης. για άλλους πάλι, αυτή η έµφαση στις «διεργασίες του εαυτού» υποτιµά το
βαθµό στον οποίο η ατοµική ανέλιξη, σε ορισµένες πολιτισµικές οµάδες, είναι λι-
γότερο σηµαντική από ό,τι η επιθυµία κάποιου να ενισχύσει την οικογένειά του,
την κοινότητά του και ευρύτερα τον κόσµο. μέσα από την εξερεύνηση των διερ-
γασιών παρώθησης, οι θεωρητικοί της προσωπικότητας για τους οποίους θα δια-
βάσετε εδώ επιχειρούν να χρησιµοποιήσουν τα σύγχρονα επιστηµονικά πορίσµα-
τα ως απάντηση σε κλασικά ερωτήµατα σχετικά µε την ανθρώπινη φύση, ερω-
τήµατα που έχουν γίνει αντικείµενο συζητήσεων και διαφωνιών στην παγκόσµια
πνευµατική παράδοση εδώ και δύο χιλιετίες.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

οι θεωρητικοί της προσωπικότητας δεν προσπαθούν µόνο να καταλάβουν πώς εί-
ναι τα άτοµα στο εδώ και τώρα. Θέλουν επίσης να ξέρουν πώς έγινε το άτοµο έτσι·
δηλαδή, στην επιστηµονική ορολογία, πασχίζουν να καταλάβουν την ανάπτυξη
της προσωπικότητας. Όσοι ασχολούνται µε τη µελέτη της ανάπτυξης της προ-
σωπικότητας αντιµετωπίζουν γενικά δύο προκλήσεις αρκετά διαφορετικές µετα-
ξύ τους: Πρώτον, να ορίσουν τα µοτίβα ανάπτυξης που βιώνουν οι περισσότεροι,
αν όχι όλοι οι άνθρωποι. ο θεωρητικός µπορεί, λόγου χάρη, να ισχυριστεί ότι όλα
τα άτοµα περνούν, κατά την ανάπτυξή τους, από πολύ συγκεκριµένα στάδια ή ότι
για τους περισσότερους ανθρώπους ορισµένα κίνητρα ή συναισθηµατικά βιώµα-
τα είναι πιο συνηθισµένα σε κάποια ηλικία αντί σε κάποια άλλη. μια δεύτερη
πρόκληση είναι να κατανοήσουν τους παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη
και που συµβάλλουν στις ατοµικές διαφορές. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την
ανάπτυξη ενός συγκεκριµένου τύπου προσωπικότητας και όχι κάποιου άλλου;

ςτη µελέτη των ατοµικών διαφορών, ο κλασικός διαχωρισµός των πιθανών
καθοριστικών παραγόντων γίνεται ανάµεσα στη «φύση» και στην «ανατροφή».
από τη µια µεριά, ίσως είµαστε αυτό που είµαστε λόγω της φύσης µας· λόγω, δη-
λαδή, των γενετικών χαρακτηριστικών που κληρονοµήσαµε. από την άλλη, η προ-
σωπικότητά µας µπορεί να αντικατοπτρίζει την ανατροφή µας· δηλαδή, τα βιώ-
µατά µας µέσα στην οικογένεια και την κοινωνία. Χαριτολογώντας, θα λέγαµε:
«αν δεν σου αρέσει η προσωπικότητά σου, σε ποιον θα ρίξεις το φταίξιµο: στους
γονείς σου επειδή σε ανέθρεψαν ή στους γονείς σου λόγω των γονιδίων που σου
κληροδότησαν διαµορφώνοντας τη βιολογική σου φύση;».

κατά καιρούς, η έρευνα της ψυχολογίας υποδεικνύει τη φύση ή την ανατρο-
φή ως καθοριστικό παράγοντα για την προσωπικότητα. ςτα µέσα του 20ού αιώ-
να, οι θεωρητικοί έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση στα περιβαλλοντικά αίτια της συµπε-
ριφοράς και συγκριτικά ελάχιστη έµφαση στις γενετικές επιδράσεις. με αφετηρία
τη δεκαετία του 1970 (Loehlin & Nichols, 1976), οι ερευνητές άρχισαν να µελε-
τούν συστηµατικά τις οµοιότητες στην προσωπικότητα των διδύµων. Όπως θα
αναλύσουµε σε επόµενο κεφάλαιο, οι εν λόγω µελέτες παρείχαν σαφείς αποδεί-
ξεις ότι οι κληρονοµικοί παράγοντες παίζουν και αυτοί ένα ρόλο στην προσωπι-
κότητα. ωστόσο, τα τελευταία χρόνια εµφανίστηκε και µια τρίτη τάση. οι ερευνη-
τές άρχισαν να εντοπίζουν αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στους γενετικούς και στους
περιβαλλοντικούς παράγοντες. αναγνώρισαν ότι η φύση και η ανατροφή δεν εί-
ναι ξεχωριστοί συντελεστές αλλά βρίσκονται σε δυναµική αλληλεπίδραση. για
παράδειγµα, τα βιώµατα από το περιβάλλον ενεργοποιούν τους γενετικούς µηχα-
νισµούς, έτσι ώστε ορισµένα βιώµατα να είναι σε θέση να µεταβάλλουν τη βιο-
λογία του ανθρώπινου οργανισµού (Gottlieb, 1998). Όλο και πιο συχνά, λοιπόν,
τόσο οι ψυχολόγοι όσο και οι βιολόγοι (Ehrlich, 2000· Grigorenko, 2002· Lewon-
tin, 2000) οµολογούν πως το πρόβληµα µε την παραδοσιακή διαµάχη φύσης-
ανατροφής ήταν η λέξη διαµάχη. οι βιολογικοί και οι περιβαλλοντικοί παράγο-
ντες δεν είναι αντίπαλες δυνάµεις αλλά αλληλεπιδρούν και συχνά αλληλοσυ-
µπληρώνονται, καθώς τα άτοµα αναπτύσσονται (Plomin, 1994· Plomin & Caspi,
1999· Plomin, Chipuer, & Loehlin, 1990· Ridley, 2003).
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Έχοντας πειστεί για τη σπουδαιότητα των γενετικών και των περιβαλλοντι-
κών παραγόντων, θα διερωτάσθε: ποιοι και τι είδους περιβαλλοντικοί και βιολο-
γικοί παράγοντες; μεγάλο ερώτηµα που θα µας απασχολήσει σε όλο το βιβλίο.
για την ώρα, όµως, θα κάνουµε µια σύντοµη επισκόπηση κάποιων από τους πα-
ράγοντες στους οποίους δίνουν έµφαση τα σύγχρονα ευρήµατα της ψυχολογίας
της προσωπικότητας.

Γενετικοί Συντελεστές

οι γενετικοί συντελεστές παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διαµόρφωση της προσωπι-
κότητας και των ατοµικών διαφορών (Caspi, 2000. Plomin & Caspi, 1999. Rowe,
1999). οι επιστηµονικές εξελίξεις αρχίζουν να δίνουν στον ψυχολόγο της προ-
σωπικότητας τη δυνατότητα να υπερβεί αυτή την κάπως γενικευµένη διατύπωση
και να υποδείξει συγκεκριµένα είδη επιρροής. για να το πετύχει αυτό, µπορεί να
εντοπίσει µια συγκεκριµένη πτυχή της προσωπικότητας που να θεωρείται πως
ρυθµίζεται από βιολογικούς παράγοντες. μιλάµε για τις λεγόµενες όψεις της
ι δ ι ο σ υ γ κ ρ α σ ί α ς, δηλαδή των βιολογικά καθορισµένων συναισθηµάτων και
συµπεριφορικών τάσεων που είναι ήδη εµφανείς από την πρώιµη παιδική ηλικία
(Strelau, 1998). Ένα ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό που µελετήθηκε µε αυτό
τον τρόπο είναι η ατολµία και οι αναστολές ως αντίδραση σε καινούριες συγκυ-
ρίες, όπως είναι οι συγκυρίες που περιλαµβάνουν άγνωστους ανθρώπους (Fox,
Henderson, Marshall, Nichols, & Ghera, 2005). ςύµφωνα µε τα ευρήµατα, η λει-
τουργία των εγκεφαλικών συστηµάτων στον µετωπιαίο λοβό και στο µεταιχµια-
κό σύστηµα που καθορίζουν το φόβο διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, και αυ-
τές οι βιολογικές διαφορές επηρεάζουν τις ψυχολογικές διαφορές στον τρόπο που
βιώνουν οι άνθρωποι την ατολµία και τις αναστολές (Schmidt & Fox, 2002). από
τη στιγµή που οι γενετικοί παράγοντες συντελούν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου,
µια τέτοια ανάλυση επιτρέπει στον ψυχολόγο της προσωπικότητας να κατανοή-
σει µε σχετική ακρίβεια τους συνδετικούς κρίκους µεταξύ γονιδίων και βιολογικών
συστηµάτων και τη σύνδεση των τελευταίων µε τη συµπεριφορά. το ενδιαφέρον
σε αυτή την έρευνα είναι ότι καταδεικνύει πώς γίνονται ντροπαλοί οι άνθρωποι ή
όχι. υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι τα ιδιοσυγκρασιακώς ντροπαλά παιδιά που πη-
γαίνουν σε νηπιακούς σταθµούς, όπου καθηµερινά συναντούν πάρα πολλά παιδιά,
έχουν λιγότερες πιθανότητες να παραµείνουν ντροπαλά απ’ ό,τι τα παιδιά που
µεγαλώνουν αποκλειστικά στο σπίτι (Schmidt & Fox, 2002).

μια άλλη εξέλιξη στον τοµέα αυτό συνδυάζει το όποιο έργο της ψυχολογίας
της προσωπικότητας µε τα ευρήµατα της µοριακής γενετικής. αντί για µια απλή
αναφορά στην επίδραση που έχει το συνολικό γενετικό υλικό, αλλιώς το γονι-
δίωµα, οι ερευνητές αρχίζουν πλέον να εντοπίζουν συγκεκριµένα στοιχεία του γο-
νιδιώµατος που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη τµηµάτων του νευρικού συστή-
µατος τα οποία επηρεάζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά (Plomin & Caspi, 1998).
οι έρευνες επικεντρώνονται ιδιαίτερα στη σύνδεση µεταξύ των γονιδίων και των
συστηµάτων νευροδιαβιβαστών (Grigorenko, 2002), των χηµικών δηλαδή ουσιών
του εγκεφάλου µέσω των οποίων επικοινωνούν οι νευρώνες. η λειτουργία των νευ-
ροδιαβιβαστών επηρεάζει την εγκεφαλική δραστηριότητα, η οποία µε τη σειρά
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της επηρεάζει τις διαθέσεις και τις αντιδράσεις των ανθρώπων σε ερεθίσµατα του
περιβάλλοντος. ςυνδέοντας τις παραλλαγές του γονιδιώµατος µε παραλλαγές των
εν λόγω βιοχηµικών ουσιών, οι ερευνητές θα είναι σε θέση να εξηγήσουν πώς
επηρεάζουν οι γενετικοί µηχανισµοί συγκεκριµένες πτυχές της προσωπικότητας.

αντικείµενο διερεύνησης αποτελούν οι γενετικές βάσεις της προσωπικότη-
τας και για τους εξελικτικούς ψυχολόγους, δηλαδή τους ψυχολόγους που µελε-
τούν την εξελικτική βάση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών (Buss, 1991, 1995,
1999, 2000· Buss & Kenrick, 1998· Βλ. κεφάλαιο 9). οι εξελικτικοί ψυχολόγοι
διατείνονται ότι οι ψυχολογικές τάσεις των σύγχρονων ανθρώπων είναι προϊόν
της εξελικτικής µας κληρονοµιάς. οι άνθρωποι έχουν προδιάθεση για ορισµένου
τύπου συµπεριφορές, διότι αυτές συνέβαλαν στην επιβίωση και στην αναπαρα-
γωγική επιτυχία κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης εξέλιξης. μια εξελικτική ανά-
λυση των γενετικών επιδράσεων διαφέρει ως προς τις θεµελιώδεις αρχές της από
τις αναλύσεις που σχολιάσαµε στις δύο προηγούµενες παραγράφους. γιατί σε
µια τέτοια ανάλυση, οι ερευνητές δεν ενδιαφέρονται για τη γενετική βάση των
ατοµικών διαφορών, αλλά αναζητούν τη γενετική βάση των καθολικών ανθρώπι-
νων χαρακτηριστικών, δηλαδή των ψυχολογικών γνωρισµάτων που χαρακτηρί-
ζουν όλους τους ανθρώπους. τα περισσότερα από τα γονίδιά µας είναι κοινά.
ακόµη και οι λεγόµενες φυλετικές διαφορές δεν είναι παρά επιφανειακές διαφο-
ρές σε χαρακτηριστικά όπως η απόχρωση του δέρµατος, ενώ αντίθετα η βασική
δοµή του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους (Cavalli-
Sforza & Cavalli-Sforza, 1995). ο εξελικτικός ψυχολόγος υποστηρίζει, λοιπόν, ότι
όλοι κληρονοµούµε ψυχολογικούς µηχανισµούς που µας προδιαθέτουν να αντα-
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ποκριθούµε στο περιβάλλον µε τρόπους που έχουν στεφθεί µε επιτυχία στην πο-
ρεία της εξελικτικής διαδικασίας. αυτού του είδους οι αντιδράσεις ενεργοποιού-
νται όταν προσελκύουµε άτοµα του αντίθετου φύλου, όταν φροντίζουµε παιδιά,
όταν ενεργούµε αλτρουιστικά απέναντι σε άλλα µέλη της κοινωνικής µας οµά-
δας ή όταν εκδηλώνουµε τα συναισθήµατά µας σε αντικείµενα και γεγονότα. υπάρ-
χουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι κάποια από τα βασικά συναισθήµατα (π.χ.,
θυµός, θλίψη, χαρά, απέχθεια, φόβος) βιώνονται µε τον ίδιο τρόπο σε διαφορετι-
κά πολιτισµικά πλαίσια (Ekman, 1992, 1993, 1994· Elfenbein & Ambady, 2002·
Izard, 1991, 1994), όπως θα περιµέναµε αν αυτά τα συναισθήµατα ήταν µέρος της
εξελικτικής µας κληρονοµιάς.

Περιβαλλοντικοί Συντελεστές

ακόµη και οι ψυχολόγοι που δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στον βιολογικό παρά-
γοντα αναγνωρίζουν ότι το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη
της προσωπικότητάς µας. αν δεν είχαµε ανατραφεί σε µια κοινωνία µαζί µε άλλους
ανθρώπους δεν θα ήµαστε καν άτοµα, όπως το εννοούµε συνήθως µε την καθιε-
ρωµένη έννοια του όρου. το πώς αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας, οι στόχοι µας
στη ζωή και οι αξίες που µας καθοδηγούν διαµορφώνονται σε έναν κοινωνικά ορ-
γανωµένο κόσµο. κάποιοι περιβαλλοντικοί συντελεστές κάνουν τους ανθρώπους
να µοιάζουν µεταξύ τους, ενώ άλλοι συµβάλλουν στις ατοµικές διαφορές και στη
µοναδικότητα του ατόµου. Περιβαλλοντικοί συντελεστές µε τεκµηριωµένη σπου-
δαιότητα για τη µελέτη της ανάπτυξης της προσωπικότητας είναι µεταξύ άλλων
ο πολιτισµός, η κοινωνική τάξη, η οικογένεια και οι συνοµήλικοι.

Πολιτισµός ςηµαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας που καθορίζει την προ-
σωπικότητα είναι οι εµπειρίες που έχουν τα άτοµα ως µέλη ενός συγκεκριµένου
πολιτισµού. κάθε πολιτισµός έχει τις δικές του θεσµοθετηµένες και καθιερωµένες
µορφές επίκτητων συµπεριφορών, τελετουργιών και πεποιθήσεων. αυτές οι πολι-
τισµικές πρακτικές, οι οποίες µε τη σειρά τους αντικατοπτρίζουν πανάρχαιες θρη-
σκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, δίνουν στους ανθρώπους απαντήσεις σε
σηµαντικά ερωτήµατα για τη φύση του εαυτού, το ρόλο του ατόµου στην κοινό-
τητα και τις αξίες και τις αρχές που έχουν βαρύτητα στη ζωή. Έτσι, τα µέλη ενός
πολιτισµού µπορεί να έχουν κοινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας. το ενδιαφέ-
ρον είναι πως οι άνθρωποι συχνά αγνοούν τις κοινές πολιτισµικές συµπεριφορές
γιατί τις θεωρούν δεδοµένες. αν, ας πούµε, ζείτε στη Βόρεια αµερική ή στη δυτι-
κή ευρώπη, µπορεί να µην εκτιµάτε πόσο διαµορφώνει την εικόνα για τον εαυτό
σας και τους στόχους σας η ζωή σας σε έναν πολιτισµό που σέβεται τα ατοµικά
δικαιώµατα και στον οποίο τα άτοµα συναγωνίζονται µεταξύ τους σε µια οικονο-
µική αρένα για να βελτιώσουν την οικονοµική και κοινωνική τους θέση. αφού όλοι
οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές βιώνουν το ίδιο πολιτισµικό γίγνεσθαι, το θεω-
ρούµε ως δεδοµένο και, διόλου απίθανο, και ως οικουµενικό. ωστόσο, πλήθος στοι-
χείων δείχνουν ότι οι κάτοικοι άλλων περιοχών του κόσµου βιώνουν διαφορετικές
πολιτισµικές καταστάσεις. φαίνεται πως οι ασιατικοί πολιτισµοί δίνουν µεγαλύ-
τερη αξία στη συνεισφορά του ατόµου στην κοινότητα παρά στην αυτοδιάθεση
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από τα πρώτα στάδια της επιστηµονικής ψυχολο-
γίας, οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι ο ανθρώπι-
νος νους, όπως και τα υπόλοιπα ανατοµικά χαρα-
κτηριστικά, είναι προϊόν εξέλιξης. το Principles of
Psychology (Αρχές της Ψυχολογίας) του William
James (1890), ένα από τα πρώτα σηµαντικά εγ-
χειρίδια σε αυτό τον τοµέα, έκλεινε µε ένα κεφά-
λαιο που εξηγούσε το πώς η θεωρία της εξέλιξης
του Δαρβίνου σχετιζόταν µε την κατανόηση των
νοητικών δοµών.
η κεντρική ιδέα στη συσχέτιση των βιολογι-

κών αρχών της εξέλιξης µε τις ψυχολογικές ανα-
λύσεις του νου και της προσωπικότητας είναι ότι,
κατά τη γέννηση, ο ανθρώπινος νους δεν είναι µια
άγραφη πλάκα. ο νους, κατά τη γέννηση, δεν στε-
ρείται νοητικού περιεχοµένου ή εγγενών τάσεων.
αντ’ αυτού, χάρη στις διεργασίες της φυσικής επι-
λογής κατά την πορεία της εξέλιξης, οι άνθρωποι
γεννιούνται µε εγγενείς τάσεις και ικανότητες. οι
νευρολογικοί µηχανισµοί που παράγουν ψυχολο-
γικές τάσεις οι οποίες αποδείχτηκαν προσαρµοστι-
κές κατά την εξέλιξη έχουν γίνει ένα κληρονοµι-
κό τµήµα της νοητικής µας ιδιοσυστασίας.
ςτη σύγχρονη ψυχολογία, κανένας επιστήµο-

νας της προσωπικότητας δεν αµφιβάλλει ότι οι προ-
σωπικότητές µας είναι, εν µέρει, προϊόν της εξέλι-
ξης. Πόσο µεγάλο τµήµα της νοητικής ζωής εξη-
γείται από τα χαρακτηριστικά των προγόνων µας
που αποκτήσαµε µέσω της εξέλιξης (εν αντιθέσει
προς τις εµπειρίες που αποκτήσαµε αφότου γεν-
νηθήκαµε); μας έχει δώσει η εξέλιξη ένα καθορι-
σµένο σύνολο τάσεων που αποδείχτηκαν χρήσιµες
στο εξελικτικό µας παρελθόν ή µήπως µας έδωσε
έναν εγκέφαλο που προσαρµόζεται µε ευελιξία στις
απαιτήσεις του παρόντος;
τα τελευταία χρόνια, τα συγκεκριµένα ζητή-

µατα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντος όχι µόνο των ψυχολόγων και άλλων επιστη-
µόνων, αλλά και του κοινού γενικά. εν µέρει, αυτό

οφείλεται στα γραπτά του Steven Pinker, ψυχολό-
γου στο ίνστιτούτο τεχνολογίας της μασαχουσέ-
της. ςτο βιβλίο του The Blank Slate (Pinker, 2002),
ο Pinker ισχυρίζεται ότι η κοινωνία αποδέχεται µε
µεγάλη καθυστέρηση την ιδέα ότι οι άνθρωποι εί-
ναι προϊόν του εξελικτικού παρελθόντος του είδους
τους. οι άνθρωποι βρίσκουν ευχάριστο το γεγονός
ότι οι ψυχολογικές ιδιότητες µπορούν να αλλάξουν
µέσω καινούριων εµπειριών. ελπίζουµε, λόγου χά-
ρη, ότι η βελτιωµένη φροντίδα των παιδιών από
τους γονείς, η καλύτερη εκπαίδευση, αλλά και πιο
φωτισµένες κοινωνικές πολιτικές µπορούν να δη-
µιουργήσουν έναν καλύτερο και πιο ευγενικό κό-
σµο – έναν κόσµο µε λιγότερες προκαταλήψεις, λι-
γότερη επιθετικότητα και περισσότερη ανοχή και
ειρήνη. Όµως, όπως επισηµαίνει ο Pinker, ενδέχε-
ται να υπάρχουν χαρακτηριστικά της ανθρώπινης
ψυχολογίας που είναι δύσκολο να αλλάξουν, επει-
δή είναι προϊόντα της εξέλιξης. Όσα ψυχολογικά
γνωρίσµατα αποδείχτηκαν προσαρµοστικά κατά
την πορεία της εξελικτικής ιστορίας µπορεί να εί-
ναι σταθερά, «αποθηκευµένα» χαρακτηριστικά του
σηµερινού ανθρώπινου νου. η αναγνώριση των
επιδράσεων των εξελικτικών παραγόντων στη δια-
µόρφωση του νου είναι ουσιαστικής σηµασίας για
την κατανόηση του βασικού χαρακτήρα της αν-
θρώπινης φύσης. μια τέτοια κατανόηση, µε τη σει-
ρά της, ενδέχεται να παίζει κρίσιµο ρόλο στην επι-
νόηση ανθρωπιστικών, αποτελεσµατικών κοινωνι-
κών πολιτικών και να µας βοηθά να αναγνωρίζουµε
πότε οι κοινωνικές πολιτικές δεν πρόκειται να απο-
δώσουν καρπούς.
οι αναλύσεις του Pinker αποτελούν, επί του

παρόντος, σηµείο τριβής στον τοµέα της ψυχολο-
γίας, και όχι µόνο. ορισµένοι αισθάνονται ότι το
εξελικτικό πλαίσιο του Pinker εξηγεί πολύ περιο-
ρισµένες, µόνο, πτυχές της ανθρώπινης εµπειρίας.
για παράδειγµα, ανασκοπώντας το βιβλίο του Pin -
ker στο περιοδικό The New Yorker, ο ερευνητής
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του ατόµου και το προσωπικό όφελος (Nisbett et al., 2001). μάλιστα, ακόµη και
στον δυτικό κόσµο, οι πολιτισµικές πεποιθήσεις για το ρόλο του ατόµου στην κοι-
νωνία έχουν αλλάξει από τη µια ιστορική περίοδο στην άλλη. η ιδέα ότι τα άτο-
µα συναγωνίζονται σε µια αγορά εργασίας για να βελτιώσουν τη θέση τους στη
ζωή είναι στοιχείο των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, κάτι που δεν θεωρούνταν
αυτονόητο στις ίδιες κοινωνίες κατά τον μεσαίωνα (Heilbroner, 1986).

με άλλα λόγια, ο πολιτισµός έχει αντίκτυπο στην προσωπικότητα, επηρεά-
ζοντάς τη διακριτικά αλλά και σε βάθος. ο πολιτισµός στον οποίο ζούµε ορίζει
τις ανάγκες µας και τους τρόπους ικανοποίησής τους, τα διαφορετικά συναισθή-
µατα που βιώνουµε και το πώς τα εκφράζουµε, τις σχέσεις µας µε τους άλλους
και τον εαυτό µας, το τι θεωρούµε αστείο ή θλιβερό, τη στάση µας απέναντι στη
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Louis Menand σηµειώνει ότι µεγάλο τµήµα της
ανθρώπινης δραστηριότητας φαίνεται εντελώς ξε-
κοµµένο από τις πράξεις και τα γεγονότα του εξε-
λικτικού παρελθόντος. Πολλοί άνθρωποι καταβάλ-
λουν προσπάθεια για να δηµιουργήσουν έργα τέ-
χνης, να παίξουν ή να ακούσουν µουσική, ή να
µελετήσουν συστήµατα θρησκευτικής ή φιλοσο-
φικής σκέψης. είναι δύσκολο να δούµε πώς η τά-
ση των ανθρώπων να δηµιουργούν και να εκτιµούν
αυτά τα πρωτότυπα και επινοητικά πνευµατικά
προϊόντα µπορεί να εξηγηθεί από τη σκοπιά των
εξελικτικών δυνάµεων, από τη στιγµή που για µε-
γάλο τµήµα της εξέλιξης οι άνθρωποι αφιέρωσαν
τον περισσότερο χρόνο τους σε δραστηριότητες
άµεσα συνδεδεµένες µε την επιβίωση και την ανα-
παραγωγή.
Ίσως ένας εξελικτικός ψυχολόγος όπως ο Pin -

ker να µπορούσε να εξηγήσει, εκ των υστέρων, τον
τρόπο που οι εξελικτικές δυνάµεις πιθανόν να έχουν
υποστηρίξει αυτές τις σύνθετες, δηµιουργικές αν-
θρώπινες ικανότητες. εδώ, όµως, τίθεται ένα δεύ-
τερο θέµα. οι ερευνητές κατηγορούν την εξελι-
κτική ψυχολογία ότι βασίζεται περισσότερο στην
εικασία παρά στο αποδεδειγµένο γεγονός. Ένας
βιολόγος έχει κρίνει ότι τα στοιχεία στα οποία στη-
ρίζονται οι ισχυρισµοί της εξελικτικής ψυχολο-
γίας είναι εκπληκτικά χαλαροί από επιστηµονική
άποψη. Πολύ συχνά παρέχονται ελάχιστα δεδο-
µένα, αγνοούνται εναλλακτικές υποθέσεις και υπάρ-
χει ο κίνδυνος να ξεπέσει ολόκληρο το εγχείρηµα
σε µια ασύνδετη αφήγηση ιστοριών (Orr, 2003, σ.

18). μια πρόσφατη και περιεκτική επισκόπηση
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, προβαίνοντας σε
εικασίες για το περιβάλλον του µακρινού µας πα-
ρελθόντος, οι εξελικτικοί ψυχολόγοι παραγνωρί-
ζουν τον αντίκτυπο του περιβάλλοντος στο οποίο
ζούµε στη σύγχρονη εποχή (Buller, 2005). υπάρ-
χουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι εσωτερικές συν-
δέσεις των εγκεφάλων µας δεν είναι εξ ολοκλήρου
προκαθορισµένες από γενετικούς παράγοντες ως
προϊόντα της εξέλιξης. απεναντίας, «ο εγκέφαλος
προσαρµόζεται στο τοπικό του περιβάλλον» (Buller,
2005, σ. 199). καθώς αναπτύσσονται τα άτοµα, οι
ακριβείς εσωτερικές συνδέσεις στον εγκέφαλό τους
επηρεάζονται από αναπτυξιακά βιώµατα. εποµέ-
νως, οι προσωπικότητές µας αντικατοπτρίζουν έναν
βιολογικό εγκέφαλο ο οποίος έχει διαµορφωθεί όχι
µόνο από καθολικές δυνάµεις της εξέλιξης, αλλά
και από ατοµικά βιώµατα κατά τη διάρκεια της προ-
σωπικής ανάπτυξης.
ελάχιστοι επιστήµονες της προσωπικότητας

–έως κανένας– πιστεύουν ότι ο νους κατά τη γέν-
νησή µας είναι µια άγραφη πλάκα. εντούτοις, πολ-
λοί αµφισβητούν το κατά πόσο η εξελικτική ψυχο-
λογία συνιστά επαρκές πλαίσιο για να εξηγήσουµε
την ψυχολογική λειτουργία των ατόµων. Πρόκει-
ται για ένα ζήτηµα που παραµένει ενδιαφέρον και
εξακολουθεί να προκαλεί διαµάχες στον τοµέα
της ψυχολογίας.

Π η γ ή: Buller (2005)· James (1890)· Menand (2002)· Orr
(2003)· Pinker (2002)· Smith (2002).



ζωή και το θάνατο και το τι κρίνουµε ως υγιές ή αρρωστηµένο (Cross & Markus,
1999· Fiske et al., 1998· Markus & Kitayama, 1991).

Κοινωνική τάξη αν και ορισµένα πρότυπα συµπεριφοράς τα αναπτύσσει το άτο-
µο ως µέλος ενός πολιτισµού, κάποια άλλα τα αναπτύσσει ως µέλος µιας κοινω-
νικής τάξης στο πλαίσιο µιας δεδοµένης πολιτισµικής κουλτούρας. ελάχιστα στοι-
χεία της προσωπικότητας ενός ατόµου µπορούν να κατανοηθούν χωρίς να γίνει
αναφορά στην οµάδα όπου αυτό ανήκει. η κοινωνική τάξη κάποιου –είτε είναι
κατώτερη είτε ανώτερη, είτε εργατική είτε επαγγελµατική– έχει ιδιαίτερη σηµασία.
οι παράγοντες της κοινωνικής τάξης βοηθούν στον καθορισµό της κοινωνικής θέ-
σης των ατόµων, των ρόλων που διαδραµατίζουν, των καθηκόντων που τα δεσµεύουν
και των προνοµίων που απολαµβάνουν. αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το πώς
βλέπουν τον εαυτό τους, πώς βλέπουν τα µέλη άλλων κοινωνικών τάξεων, καθώς
επίσης και το πώς κερδίζουν και ξοδεύουν χρήµατα. ςύµφωνα µε σχετικές έρευνες,
η κοινωνικοοικονοµική θέση επηρεάζει τη γνωστική και συναισθηµατική ανάπτυ-
ξη του ατόµου (Bradley & Corwyn, 2002). Όπως ο πολιτισµικός έτσι και ο ταξικός
παράγοντας επηρεάζει τις ικανότητες και τις τάσεις των ανθρώπων και διαµορφώ-
νει τους τρόπους µε τους οποίους ορίζουν τις καταστάσεις και αντιδρούν σε αυτές.

Οικογένεια Πέρα από τις οµοιότητες που καθορίζονται από κάποιους παράγο-
ντες του περιβάλλοντος, όπως η συµµετοχή στον ίδιο πολιτισµό ή στην ίδια κοι-
νωνική τάξη, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες οδηγούν σε σηµαντικές διαφορές
στη λειτουργία της προσωπικότητας των ανθρώπων µιας συγκεκριµένης πολιτι-
σµικής κοινότητας ή κοινωνικής τάξης. Ένας από τους σηµαντικότερους πολιτι-
σµικούς παράγοντες είναι η επιρροή της οικογένειας (Park, 2004). οι γονείς µπο-
ρεί να είναι ζεστοί και τρυφεροί ή εχθρικοί και αρνητικοί, να είναι υπερπροστατευ-
τικοί και κτητικοί ή να συναισθάνονται την ανάγκη των παιδιών τους για ελευθερία
και αυτονοµία. κάθε είδους συµπεριφορά των γονιών επηρεάζει την ανάπτυξη της
προσωπικότητας του παιδιού. οι γονείς επηρεάζουν τη συµπεριφορά των παιδιών
τους µε τρεις τουλάχιστον βασικούς τρόπους:

1.  με τη δική τους συµπεριφορά δίνουν παραδείγµατα που οδηγούν σε ορισµέ-
νη συµπεριφορά των παιδιών (π.χ., η µαταίωση προκαλεί επιθετικότητα).

2.  αποτελούν πρότυπα προς µίµηση.
3.  επιβραβεύουν επιλεκτικά τη συµπεριφορά.

ςτην αρχή, ίσως να θεωρήσουµε ότι οι οικογενειακές πρακτικές συνιστούν
µια επιρροή που καθιστά τα µέλη της οικογένειας όµοια µεταξύ τους. ςτην πραγ-
µατικότητα, οι πρακτικές αυτές µπορούν να δηµιουργήσουν και διαφορές στο πλαί-
σιο της οικογένειας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι διαφορές µεταξύ αγοριών και
κοριτσιών σε µια οικογένεια. από αρχαιοτάτων χρόνων, τα αγόρια υπήρξαν απο-
δέκτες προνοµίων και ευκαιριών ανύπαρκτων για τα κορίτσια. αυτές οι διαφορές
στη στάση της οικογένειας απέναντι στα αγόρια και τα κορίτσια µόνο όµοια δεν
τα έκαναν µεταξύ τους – αντίθετα, συνέβαλαν στην ύπαρξη διαφορών όσον αφο-
ρά την ανάπτυξή τους. Άλλοι οικογενειακοί παράγοντες, εκτός από το φύλο, που
µπορεί να δηµιουργήσουν διαφορές ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας είναι η
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σειρά γέννησης. μερικές φορές οι γονείς εκδηλώνουν ασυναίσθητα µια (ανεπαί-
σθητη) προτίµηση για τα πρωτότοκα παιδιά (Keller & Zach, 2002), τα οποία έτσι
έχουν την τάση να γίνονται πιο φιλόδοξα και ευσυνείδητα σε σχέση µε τα επόµε-
να αδέρφια τους (Paulhus, Trapnell, & Chen, 1999).

Συνοµήλικοι Πέρα από την ενδοοικογενειακή ζωή, ποια βιώµατα από το περι-
βάλλον είναι σηµαντικά για την ανάπτυξη της προσωπικότητας; Ένα από αυτά
είναι οι εµπειρίες του παιδιού µε τους συνοµηλίκους του. για την ακρίβεια, ορι-
σµένοι ψυχολόγοι θεωρούν την επιρροή των συνοµηλίκων πιο σηµαντική για την
ανάπτυξη της προσωπικότητας από τα ενδοοικογενειακά βιώµατα (Harris, 1995).
Ίσως «η απάντηση στο ερώτηµα “γιατί τα παιδιά από την ίδια οικογένεια διαφέ-
ρουν τόσο µεταξύ τους;” (Plomin & Daniels, 1987) να είναι ότι έχουν διαφορετι-
κά βιώµατα έξω από το σπίτι και ότι τα βιώµατά τους µέσα στο σπίτι δεν τα κά-
νουν να µοιάζουν περισσότερο» (Harris, 1995, σ. 481). οι παρέες των συνοµηλίκων
βοηθούν το παιδί να προσαρµοστεί κοινωνικά στην αποδοχή νέων κανόνων συ-
µπεριφοράς, γεγονός που µπορεί να έχει µόνιµη επίδραση στην προσωπικότητά
του. για παράδειγµα, τα παιδιά που δεν έχουν καλές εµπειρίες από τους φίλους
τους, µε πολλούς τσακωµούς και εντάσεις, συµπεριφέρονται συνήθως µε δυσά-
ρεστο και ανταγωνιστικό τρόπο (Berndt, 2002).

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

η διατύπωση µιας θεωρίας για την προσωπικότητα θα σας φανεί ίσως ότι είναι
µια ουτοπική δραστηριότητα, µια αφηρηµένη πνευµατική άσκηση που δεν κα-
τορθώνει να εξηγήσει τα σηµαντικά προβλήµατα της καθηµερινής ζωής. κι
όµως, οι θεωρίες της προσωπικότητας έχουν εν δυνάµει τεράστια πρακτική ση-
µασία. οι άνθρωποι έρχονται συχνά αντιµέτωποι µε πολύπλοκα ψυχολογικά
προβλήµατα: έχουν κατάθλιψη, νιώθουν µοναξιά, κάποιος καλός τους φίλος είναι
εθισµένος στα ναρκωτικά, έχουν άγχος για τις σεξουαλικές τους σχέσεις, συχνές
διαφωνίες απειλούν τη σχέση µε το σύντροφό τους. για να επιλυθούν αυτά τα
προβλήµατα, απαιτείται κάποιο θεωρητικό πλαίσιο που να προσδιορίζει τα αίτια
του προβλήµατος και τους παράγοντες που ενδεχοµένως να επιφέρουν κάποια
αλλαγή. με άλλα λόγια, χρειάζεται µια θεωρία της προσωπικότητας.

ςτο παρελθόν, τα πρακτικής φύσεως προβλήµατα που ήταν καθοριστικής
σηµασίας για την ανάπτυξη των θεωριών της προσωπικότητας είχαν να κάνουν
µε την ψυχοπαθολογία. Πολλοί από τους θεωρητικούς µε τους οποίους θα ασχο-
ληθούµε υπήρξαν και θεραπευτές, και ξεκίνησαν την καριέρα τους προσπαθώ-
ντας να επιλύσουν τα πρακτικά προβλήµατα µε τα οποία τους έφερναν αντιµέτω-
πους οι πελάτες τους. εν µέρει, οι θεωρίες τους επιχειρούσαν να οργανώσουν σε
ένα σύστηµα τα µαθήµατα που έπαιρναν περί ανθρώπινης φύσης όταν ασχολού-
νταν µε τα πρακτικά προβλήµατα στη θεραπεία.

μολονότι δεν έχουν όλες οι θεωρίες για την προσωπικότητα κλινικές κατα-
βολές, στην ουσία αυτό που αξίζει να αξιολογούµε σε οποιαδήποτε θεωρητική
προσέγγιση είναι το εάν οι ιδέες της έχουν πρακτικό όφελος για τα άτοµα και την
κοινωνία γενικότερα.
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μόλις αναλύσαµε τέσσερις θεµατικούς τοµείς της µελέτης της προσωπικότητας:
(1) τη δοµή της προσωπικότητας, (2) τις διεργασίες της προσωπικότητας, (3) την
ανάπτυξη της προσωπικότητας και (4) την ψυχολογία και την αλλαγή συµπερι-
φοράς. ςτη συνέχεια, θα δούµε µια σειρά από θεωρητικά ζητήµατα ιδιάζουσας
σηµασίας για τον κλάδο µας. Όταν λέµε θεωρητικά ζητήµατα εννοούµε µια σει-
ρά από ερωτήµατα σχετικά µε την προσωπικότητα τα οποία είναι τόσο θεµελιώ-
δη ώστε ανακύπτουν ανεξάρτητα από τη θεµατολογία της εκάστοτε θεωρίας και
χρήζουν αναφοράς όποια κι αν είναι η θεωρητική στάση κάποιου.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

οι θεωρητικοί της προσωπικότητας δεν περιορίζονται σε µονοδιάστατα ερωτή-
µατα περί ανθρώπινης συµπεριφοράς. αντίθετα, τολµούν να καταπιαστούν µε το
πολυδιάστατο ερώτηµα: ποια είναι η βασική φύση του ανθρώπου; με άλλα λό-
για, δίνουν τις δικές τους φιλοσοφικές ερµηνείες για τη βασική φύση των αν-
θρώπων. καθοριστικός παράγοντας στην αξιολόγηση µιας θεωρίας είναι η συνο-
λική εικόνα που δίνει για το άτοµο.

οι θεωρίες της προσωπικότητας υιοθετούν πολύ διαφορετικές απόψεις σχε-
τικά µε τις βασικές ιδιότητες της ανθρώπινης φύσης. ςε κάποιες θεωρίες οι άν-
θρωποι παρουσιάζονται ως λογικά όντα. οι άνθρωποι εξηγούν λογικά τον κόσµο,
σταθµίζουν κέρδη και ζηµίες των ενεργειών και των εναλλακτικών τους και συ-
µπεριφέρονται βάσει αυτών των λογικών υπολογισµών τους. από αυτή την άποψη,
οι ατοµικές διαφορές αντανακλούν κυρίως διαφορές στις διεργασίες της σκέψης,
στις οποίες βασίζονται και οι υπολογισµοί τους.

Άλλες προσεγγίσεις βλέπουν τον άνθρωπο ως ζώο, µε αποτέλεσµα να θεω-
ρούν πως ο ανθρώπινος οργανισµός διέπεται κυρίως από άλογες, ζωώδεις ορµές.
αντιµετωπίζουν τις λογικές διεργασίες της σκέψης ως αναλογικά αδύναµα συ-
στατικά της προσωπικότητας, σε σύγκριση µε τις ισχυρές ζωώδεις ορµές.

τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα πολύ δηµοφιλής για την κατανόη-
ση του ατόµου ήταν η θεωρία του υπολογιστή, η οποία έβλεπε τους ανθρώπους ως
επεξεργαστές πληροφοριών που αποθηκεύουν και αξιοποιούν συµβολικές αναπα-
ραστάσεις, όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής επεξεργάζεται και αποθηκεύει
πληροφορίες. ωστόσο, από τη στιγµή που οι άνθρωποι κινούνται στον κόσµο, κά-
ποιοι υποστήριξαν ότι τα ροµπότ θα πρόσφεραν µια πιο ακριβή αναλογία σε σχέ-
ση µε την ανθρώπινη φύση από ό,τι οι υπολογιστές (Carver & Scheier, 1998).

Πρέπει να αναγνωρίσουµε πως οι διαφορετικές αυτές απόψεις για την ανθρώ-
πινη φύση γεννήθηκαν από διαφορετικές κοινωνικοϊστορικές συνθήκες. οι υπο-
στηρικτές διαφορετικών θεωριών είχαν και διαφορετικά βιώµατα και επηρεάστη-
καν από διαφορετικές ιστορικές παραδόσεις. εποµένως, πέρα από τα επιστηµο-
νικά τεκµήρια και γεγονότα, οι θεωρίες της προσωπικότητας επηρεάζονται και
από προσωπικής φύσεως παράγοντες, από το πνεύµα της εποχής και από φιλοσο-
φικές υποθέσεις αντιπροσωπευτικές των µελών µιας συγκεκριµένης πολιτισµι-
κής οµάδας (Pervin, 2002).
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

καθορίζεται η ανθρώπινη συµπεριφορά από τις εσωτερικές διαδικασίες του ατό-
µου ή από εξωτερικά γεγονότα; το ζήτηµα εδώ αφορά τη σχέση ανάµεσα στους
εσωτερικούς και στους εξωτερικούς συντελεστές και την αντίστοιχη σπουδαιό-
τητά τους. Όλες οι θεωρίες της προσωπικότητας αναγνωρίζουν ότι εσωτερικοί πα-
ράγοντες του οργανισµού και γεγονότα του εξωτερικού περιβάλλοντος παίζουν ση-
µαντικό ρόλο στον καθορισµό της συµπεριφοράς. Όµως οι θεωρίες δεν αποδίδουν
την ίδια σπουδαιότητα στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς συντελεστές.

ςκεφτείτε, λόγου χάρη, τις διαφορές ανάµεσα σε δύο από τους κορυφαίους
ψυχολόγους του 20ού αιώνα: τον Sigmund Freud και τον B.F. Skinner. κατά τον
Freud, µας εξουσιάζουν εσωτερικές δυνάµεις που βρίσκονται κυρίως στο ασυνεί-
δητό µας, ενώ σύµφωνα µε τον Skinner, πρωταρχική σηµασία έχουν οι περιβαλ-
λοντικές δυνάµεις: «το άτοµο δεν ενεργεί πάνω στον κόσµο, ο κόσµος ενεργεί πά-
νω στο άτοµο» (1971, σ. 211). κατά τη φροϋδική άποψη, η εσωτερική δυναµική
του νου ευθύνεται για τους διαφορετικούς τύπους συµπεριφοράς. για τον Skinner,
το άτοµο είναι παθητικό θύµα των γεγονότων του περιβάλλοντος.

ο Freud και ο Skinner αντιπροσωπεύουν, συνεπώς, απόψεις τις οποίες οι πε-
ρισσότεροι ψυχολόγοι σήµερα θεωρούν ακραίες. ουσιαστικά όλοι οι ψυχολόγοι
της προσωπικότητας σήµερα αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της µελέτης τόσο
των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών συντελεστών της ανθρώπινης πράξης.
εντούτοις, οι σύγχρονες θεωρίες δεν παύουν να παρουσιάζουν αξιοσηµείωτες δια-
φορές στην έµφαση που δίνουν στους εσωτερικούς ή στους εξωτερικούς παράγο-
ντες, διάσταση απόψεων που φαίνεται ξεκάθαρα όταν εξετάζουµε τις βασικές µε-
ταβλητές –ή αλλιώς, όπως τις αποκαλέσαµε, τις βασικές µονάδες ανάλυσης– µιας
συγκεκριµένης θεωρίας. ας δούµε, για παράδειγµα, δυο θεωρίες που θα διαβάσετε
στα επόµενα κεφάλαια: ςτις θεωρίες των χαρακτηριστικών, βασικές µονάδες ανά-
λυσης είναι οι κληρονοµικές δοµές του ατόµου που προκαλούν γενικευµένους τύ-
πους συµπεριφοράς (McCrae & Costa, 1999). ςτις κοινωνικογνωστικές θεωρίες για
την προσωπικότητα, οι βασικές µονάδες ανάλυσης είναι οι γνώσεις και οι διεργασίες
της σκέψης που αποκτώνται µέσω της αλληλεπίδρασης µε το κοινωνικό και πολι-
τισµικό περιβάλλον (Bandura, 1999· Mischel & Shoda, 1999). Όπως καταλαβαίνετε
από τις βασικές τους µονάδες, οι θεωρίες αυτές διαφοροποιούνται ως προς την έµφα-
ση που δίνουν στους εξωτερικούς και εσωτερικούς συντελεστές της προσωπικότητας.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

Πόσο σταθερή είναι η προσωπικότητα από περίσταση σε περίσταση; ςε ποιο βαθ-
µό είστε το «ίδιο πρόσωπο» όταν βρίσκεστε µε φίλους και όταν είστε µε τους γο-
νείς σας; ςε ένα πάρτι και σε µια συζήτηση στην τάξη; και πόσο σταθερή είναι η
προσωπικότητά σας διαχρονικά; Πόσο µοιάζει η προσωπικότητά σας σήµερα µε
την προσωπικότητά σας τότε που ήσαστε παιδί; και πόσο θα µοιάζει µε την προ-
σωπικότητά σας σε είκοσι χρόνια από τώρα;
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η απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα είναι πιο δύσκολο να βρεθεί απ’ όσο φα-
ντάζεστε. εν µέρει αυτό οφείλεται στο ότι πρέπει να αποφασίσουµε τι θεωρούµε
παράδειγµα σταθερότητας και τι παράδειγµα αστάθειας στην προσωπικότητα. ας
δούµε µια ενδεικτική περίπτωση ως παράδειγµα. φανταστείτε πως έχετε δύο προϊ-
σταµένους στη δουλειά σας, έναν άντρα και µια γυναίκα, και ότι συνήθως συµπε-
ριφέρεστε ευγενικά στον έναν και ψυχρά στον άλλον. Θεωρείται αυτό αστάθεια
στην προσωπικότητά σας; αν πιστεύετε ότι η ευγένεια είναι βασικό γνώρισµα της
προσωπικότητας, η απάντηση είναι ναι. ας υποθέσουµε, όµως, πως αναλύει αυτή
την περίπτωση ένας ψυχολόγος προσκείµενος στην ψυχαναλυτική θεωρία, σύµ-
φωνα µε την οποία (1) οι άνθρωποι που συναντάτε ως ενήλικες ενδέχεται να συµ-
βολίζουν για εσάς διαφορετικές γονεϊκές φιγούρες και (2) βασική δυναµική της
προσωπικότητας είναι η έλξη προς το γονέα του αντίθετου φύλου και η αντιζηλία
προς το γονέα του ίδιου φύλου, το λεγόµενο «oιδιπόδειο σύµπλεγµα». από αυτή
την άποψη, ενεργείτε µάλλον µε πολύ σταθερό τρόπο. οι διαφορετικοί προϊστά-
µενοι αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές γονεϊκές σας φιγούρες και ενδεχοµένως
εσείς να αναπαράγετε σταθερά τα οιδιπόδεια κίνητρα, που σας κάνουν να αντι-
µετωπίζετε εντελώς διαφορετικά τα δύο άτοµα.

ακόµη και αν οι άνθρωποι συµφωνούν ως προς το τι θεωρείται σταθερότητα
και τι όχι, ενδέχεται να διαφωνούν ως προς τους παράγοντες που προκαλούν τη
σταθερότητα της προσωπικότητας. Όσον αφορά τη σταθερότητα στο χρόνο, αδιαµ-
φισβήτητα οι ατοµικές διαφορές είναι σε µεγάλο βαθµό σταθερές για µεγάλα χρο-
νικά διαστήµατα (Fraley, 2002· Roberts & Del Vecchio, 2000). αν σήµερα είστε
πιο εξωστρεφείς από τους φίλους σας, πολύ πιθανόν να είστε πιο εξωστρεφείς από
τα ίδια άτοµα και για τα επόµενα είκοσι χρόνια. γιατί, όµως; μία πιθανότητα εί-
ναι οι βασικές δοµές της προσωπικότητας να είναι κληρονοµικές και να αλλάζουν
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Η έρευνα στην προσωπικότητα δείχνει ότι πολλές από τις προσωπικές ιδιότητες 
παρουσιάζουν µεγάλη σταθερότητα µε το πέρασµα του χρόνου. Ιδιότητες προφανείς, 
π.χ., στην εφηβεία µπορεί να φαίνονται ξεκάθαρα στην προσωπικότητα του ενήλικα –
όπως φαίνεται από αυτές τις φωτογραφίες του πρώην προέδρου των Η.Π.Α. Bill Clinton.
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ελάχιστα κατά τη διάρκεια της ζωής µας. μια άλλη, όµως, πιθανότητα είναι να παί-
ζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας το περιβάλλον. η έκθεση
στα ίδια µέλη της οικογένειας, στους ίδιους φίλους, στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστη-
µα και στις ίδιες κοινωνικές συνθήκες για µεγάλο χρονικό διάστηµα µπορεί να
ενισχύει τη σταθερότητα της προσωπικότητας µέσα στο χρόνο (Lewis, 2002).

κανένας θεωρητικός της προσωπικότητας δεν πιστεύει πως θα κοιµηθείτε
εσωστρεφείς και θα ξυπνήσετε το επόµενο πρωί εξωστρεφείς. ωστόσο, οι διαφο-
ρετικές θεωρητικές προσεγγίσεις του θέµατος συνεπάγονται και διαφορετικές από-
ψεις σχετικά τόσο µε τη φύση της σταθερότητας και της αλλαγής της προσωπι-
κότητας, όσο και µε την ικανότητα των ανθρώπων να προσαρµόζουν τη λειτουργία
της προσωπικότητάς τους ανάλογα µε την εκάστοτε χρονική στιγµή και τον εκά-
στοτε τόπο. για κάποιους θεωρητικούς, η ποικιλία στη συµπεριφορά είναι δείγµα
αστάθειας της προσωπικότητας. για άλλους, µπορεί να είναι ένδειξη µιας σταθε-
ρής προσωπικής ικανότητας για προσαρµογή της συµπεριφοράς στις διαφορετι-
κές απαιτήσεις διαφορετικών κοινωνικών συνθηκών (Mischel, 2004).

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΚΑΙ Η EΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ

ςε γενικές γραµµές, τα ψυχολογικά βιώµατα έχουν οργάνωση και συνοχή (Cer-
vone & Shoda, 1999b). οι πράξεις µας ακολουθούν κάποιο σχέδιο και κάποια ορ-
γάνωση – δεν είναι τυχαίες και χαοτικές. καθώς κινούµαστε από το ένα µέρος στο
άλλο, διατηρούµε µια σταθερή εικόνα για τον εαυτό µας, το παρελθόν µας και τους
µελλοντικούς µας στόχους. οι εµπειρίες µας είναι συνυφασµένες µε τις πράξεις µας.

αν και θεωρούµε δεδοµένη την ενότητα των βιωµάτων µας, κατά µία έννοια
η ενότητα αυτή δεν είναι και τόσο αναµενόµενη. ο εγκέφαλός µας περιλαµβάνει
πλήθος συστηµάτων επεξεργασίας πληροφοριών, πολλά από τα οποία λειτουργούν
ταυτόχρονα αλλά µερικώς αυτόνοµα µεταξύ τους (Pinker, 1997). αν εξετάσουµε
το περιεχόµενο των συνειδητών µας βιωµάτων, θα διαπιστώσουµε πως οι περισ-
σότερες σκέψεις µας µας διαφεύγουν. είναι δύσκολο να θυµόµαστε οποιαδήποτε
ιδέα µας για µεγάλο χρονικό διάστηµα. φαινοµενικά ασύνδετες µεταξύ τους ιδέες
µάς έρχονται στο νου, κι όµως σπάνια θεωρούµε τον κόσµο χαοτικό και τις ζωές
µας αποδιοργανωµένες. γιατί;

υπάρχουν δύο απαντήσεις σε αυτό το ερώτηµα. η πρώτη είναι ότι πολλαπλά
τµήµατα του µυαλού λειτουργούν ως ένα πολυσύνθετο σύστηµα. τα µέρη συνδέο-
νται µεταξύ τους µε τέτοιον τρόπο ώστε το πολυµερές αυτό σύστηµα να λειτουργεί
οµαλά και µε συνοχή. οι ψηφιακές αναπαραστάσεις της λειτουργίας της προσω-
πικότητας (Nowak, Vallacher, & Zochowski, 2002) καθώς και η νευροεπιστηµο-
νική διερεύνηση των αµφίδροµων συνδέσεων µεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου
(Tononi & Edelman, 1998) αρχίζουν σιγά σιγά να φωτίζουν τον τρόπο µε τον οποίο
το µυαλό δηµιουργεί τη συνοχή ανάµεσα στην εµπειρία και στη δράση.

η δεύτερη απάντηση έχει να κάνει µε την έννοια του εαυτού. Παρ’ ότι ενδέ-
χεται να βιώσουµε µια µάλλον αναπάντεχη ποικιλία από γεγονότα, τα βλέπουµε
µέσα από µια σταθερή οπτική γωνία, τον εαυτό µας (Harré, 1998). οι άνθρωποι
δηµιουργούν αυτοβιογραφικές µνήµες που έχουν συνοχή µεταξύ τους, µε αποτέ-



Η έννοια του εαυτού: Οι ψυχολόγοι της προσωπικότητας θέλουν να µάθουν 
πώς αναπτύσσεται η έννοια του εαυτού και πώς βοηθά στην οργάνωση της εµπειρίας.
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λεσµα να έχει συνοχή και ο τρόπος που αντιλαµβανόµαστε το ποιοι είµαστε (Con -
way & Pleydell-Pearce, 2000). η έννοια του εαυτού, λοιπόν, αποδεικνύεται χρή-
σιµη όταν εξηγούµε την ενότητα των εµπειριών µας (Baumeister, 1999· Kehl &
Koole, 2004· Robins, Norem, & Cheek, 1999).

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 
ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ

Έχουµε άραγε συνείδηση του περιεχοµένου της νοητικής µας ζωής ή εκτελούνται
οι περισσότερες εγκεφαλικές µας δραστηριότητες ασυναίσθητα και ασυνείδητα;

από τη µια µεριά, στο µεγαλύτερο ποσοστό της η δραστηριότητα του εγκε-
φάλου είναι ασυνείδητη. ςκεφτείτε τι συµβαίνει όταν διαβάζετε αυτό το βιβλίο.
ο εγκέφαλός σας εκτελεί ταυτόχρονα πολυάριθµες λειτουργίες, από τον έλεγχο
των εσωτερικών σας ψυχολογικών διαθέσεων ως την ερµηνεία των συµβόλων µε
το µελάνι που απαρτίζουν τις λέξεις πάνω σε τούτη τη σελίδα. και όλα αυτά συµ-
βαίνουν χωρίς να τα αντιλαµβάνεστε. Δεν χρειάζεται να πείτε συνειδητά στον εαυ-
τό σας «αναρωτιέµαι, αυτά τα σκαριφήµατα από µελάνι σχηµατίζουν λέξεις;» ού-
τε «μήπως να ελέγξω αν εισέρχεται αρκετό οξυγόνο στα όργανα του σώµατός
µου;». αυτές είναι λειτουργίες που εκτελούνται αυτόµατα, δεν είναι όµως εκείνες
που κυρίως ενδιαφέρουν τον ψυχολόγο της προσωπικότητας.

οι επιστήµονες της προσωπικότητας ρωτούν αν σηµαντικές πτυχές της λει-
τουργίας της προσωπικότητας –τα κίνητρα, τα συναισθήµατα– συντελούνται έξω
από τη σφαίρα της συνείδησης. αν αποδειχτεί κάτι τέτοιο, ο επιστήµονας της προ-
σωπικότητας προσπαθεί να συνθέσει τα διανοητικά συστήµατα που ενεργοποιούν
τις συνειδητές και τις ασυνείδητες διεργασίες (Kihlstrom, 1990, 1999· Pervin,



Η επίδραση των πρώτων βιωµάτων: 
Οι ψυχολόγοι γενικά συµφωνούν ότι 

τα πρώτα βιώµατα µπορεί να είναι σηµαντικά
για την ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Διαφωνούν, όµως, ως προς το εξής: Είναι
µόνιµα σε όλη τη ζωή µας τα χαρακτηριστικά

που πηγάζουν από τα πρώτα βιώµατα; 
Ή είναι η προσωπικότητα εύπλαστη, 

µε ουσιαστικές αλλαγές να λαµβάνουν χώρα
αργότερα στη ζωή µας;
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1999, 2003). επειδή ορισµένες εγκεφαλικές λειτουργίες συντελούνται ασυνείδη-
τα δεν σηµαίνει πως είναι ασυνείδητες και οι σηµαντικότερες διεργασίες της προ-
σωπικότητας. οι άνθρωποι επιδίδονται πολύ στην ενδοσκόπηση. τείνουν να συλ-
λογίζονται τον εαυτό τους ιδιαίτερα όταν έρχονται αντιµέτωποι µε σηµαντικές
καταστάσεις, όπου οι αποφάσεις που λαµβάνονται (π.χ., αν και πότε θα πάνε στο
πανεπιστήµιο, αν θα παντρευτούν ένα συγκεκριµένο άτοµο, αν θα κάνουν παιδιά,
τι επάγγελµα θα ακολουθήσουν) έχουν σηµαντικές µακροπρόθεσµες επιπτώσεις.
ςε τέτοιες κρίσιµες αποφάσεις παίζουν µεγάλο ρόλο οι ενσυνείδητες διεργασίες,
µε αποτέλεσµα πολλοί ψυχολόγοι της προσωπικότητας να µελετούν τη συνειδη-
τή ενδοσκόπηση ακόµη κι αν αναγνωρίζουν ότι πολυάριθµες πτυχές της νοητι-
κής µας ζωής λαµβάνουν χώρα έξω από τη σφαίρα της συνείδησης.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

είµαστε άραγε «δέσµιοι του παρελθόντος µας»; Ή µήπως η προσωπικότητά µας
διαµορφώνεται από όσα συµβαίνουν στο παρόν µας και από τις προσωπικές µας
φιλοδοξίες για το µέλλον; οι θεωρητικοί συµφωνούν πως η συµπεριφορά µπορεί
να επηρεαστεί µόνο από παράγοντες που επενεργούν κατά το παρόν, καθώς βα-
σική αρχή της αιτιότητας είναι πως µόνο διαδικασίες ενεργές στο παρόν θεωρού-
νται αιτίες γεγονότων. κατ’ αυτή την έννοια, µόνο το παρόν έχει σηµασία στην
κατανόηση της συµπεριφοράς. το παρόν, όµως, µπορεί να επηρεαστεί από εµπει-
ρίες είτε του µακρινού είτε του πρόσφατου παρελθόντος. Παροµοίως, το τι σκέ-
φτεται κάποιος στο παρόν µπορεί να επηρεαστεί από σκέψεις που αφορούν το
άµεσο ή το µακρινό παρελθόν. οι άνθρωποι διαφέρουν ανάλογα µε το βαθµό στον
οποίο ανησυχούν για το παρελθόν και το µέλλον. και οι θεωρητικοί της προσω-
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πικότητας διαφέρουν µεταξύ τους ως προς το κατά πόσο θεωρούν το παρελθόν
και το µέλλον καθοριστικούς παράγοντες της συµπεριφοράς στο παρόν.

Όπως θα διαπιστώσετε στα επόµενα κεφάλαια, κάποιοι θεωρητικοί υποστη-
ρίζουν πως είµαστε βασικά δέσµιοι του παρελθόντος µας. η ψυχαναλυτική θεωρία
πρεσβεύει πως οι δοµές της προσωπικότητας διαµορφώνονται µέσα από τα βιώ-
µατα της παιδικής ηλικίας και ότι η δυναµική της προσωπικότητας που εδραιώ-
νεται τότε µας ακολουθεί σε όλη µας τη ζωή. Άλλοι είναι εξαιρετικά επικριτικοί
απέναντι σε αυτό το συµπέρασµα της ψυχανάλυσης. η θεωρία των προσωπικών
εννοιολογικών κατασκευών (κεφάλαιο 11) και η κοινωνικογνωστική θεωρία (κε-
φάλαια 12-13) διατείνονται ότι οι άνθρωποι µπορούν να αλλάξουν τις προσωπι-
κές τους ικανότητες και προτιµήσεις, και διερευνούν τα κοινωνικά και ψυχολογι-
κά συστήµατα που δίνουν στους ανθρώπους αυτήν τη διά βίου ικανότητα για αυ-
τενέργεια (Bandura, 2006).

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ; 
ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ;

Ένα τελευταίο ζήτηµα αφορά το είδος της θεωρίας της προσωπικότητας που εύ-
λογα κάποιος θα ακολουθήσει. Έως εδώ θεωρήσαµε δεδοµένο πως κάποιος µπο-
ρεί να κατασκευάσει µια επιστήµη της προσωπικότητας, ότι, µε άλλα λόγια, οι µέ-
θοδοι της επιστήµης είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες για τη φύση των
ανθρώπων. αυτή η υπόθεση φαίνεται ασφαλής. οι άνθρωποι είναι οντότητες στο
σύµπαν. αποτελούνται από βιολογικά συστήµατα τα οποία απαρτίζονται από φυ-
σικά και χηµικά µέρη. Έτσι, η επιστήµη θα πρέπει να µας πει κάτι γι’ αυτά.

Παρ’ όλα αυτά, δικαίως θα αµφισβητήσει κάποιος τις µορφές της επιστηµο-
νικής ανάλυσης που µπορούν να εφαρµοστούν για την κατανόηση των ατόµων.
μεγάλο κοµµάτι της εξέλιξης της επιστήµης περιλαµβάνει και αναλύσεις που εί-
ναι επιµεριστικές. κατανοούµε ένα σύστηµα διασπώντας το περίπλοκο σύνολο
στα επιµέρους απλούστερα τµήµατά του και δείχνοντας πώς τα τµήµατα ενεργο-
ποιούν τη λειτουργία του συνόλου.

Παρόµοιες αναλύσεις έχουν καταπληκτικά αποτελέσµατα όταν εφαρµόζονται
σε φυσικά συστήµατα. Ένα βιολογικό σύστηµα, λόγου χάρη, γίνεται κατανοητό
µέσα από τη βιοχηµεία των µερών του. η χηµεία, µε τη σειρά της, κατανοείται µέ-
σα από τους υποκείµενους φυσικούς νόµους των χηµικών συστατικών της. αλλά
η προσωπικότητα δεν είναι απλώς ένα φυσικό σύστηµα. οι άνθρωποι κατασκευά-
ζουν και δίνουν νόηµα στα πράγµατα ή αντιδρούν σε αυτά. Πασχίζουµε να κατα-
νοήσουµε τον εαυτό µας και τη σηµασία που έχουν τα γεγονότα που παρατηρού-
µε για εµάς. κανείς δεν µας εγγυάται ότι οι παραδοσιακές επιστηµονικές διαδι-
κασίες της διάσπασης ενός συστήµατος στα µέρη που το απαρτίζουν επαρκούν
για να κατανοήσουµε αυτές τις διαδικασίες κατασκευής νοήµατος. Όντως, πάρα
πολλοί µελετητές υποστηρίζουν το αντίθετο και αποτρέπουν τους ψυχολόγους από
την εισαγωγή µεθόδων των φυσικών επιστηµών στη µελέτη των ανθρώπινων εν-
νοιολογικών συστηµάτων (Geertz, 2000· Polkinghorne, 1988· Taylor, 1989). για
τους εν λόγω σχολιαστές, η ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν «µέρη» έχει «στην καλύ-
τερη περίπτωση µεταφορική σηµασία» (Harré, 1998, σ. 15). αν υιοθετήσουµε



ΤΙ ΥΠοΤΙΘΕΤΑΙ οΤΙ 
ΚΑνΕΙ ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ
Τήν ΠΡοΣΩΠΙΚοΤήΤΑ;
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αυτήν τη µεταφορά, διακινδυνεύουµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι «το
όλο» –για να χρησιµοποιήσουµε αυτό το κλισέ– «είναι µεγαλύτερο από το άθροι-
σµα των µερών». αναλογικά, σκεφτείτε την ανάλυση ενός µεγάλου έργου τέχνης
όπως η Μόνα Λίζα του ντα Βίντσι. κατά κανόνα θα αναλύαµε τα µέρη της ως
εξής: εδώ έχουµε ένα χρώµα, εκεί κάποιο άλλο και ούτω καθεξής. Όµως µε µια
τέτοια ανάλυση δεν θα µπορούσαµε να συλλάβουµε το µεγαλείο του πίνακα, κάτι
που θα πετύχουµε αν δούµε το έργο ως όλο και κατανοήσουµε το ιστορικό πλαί-
σιο στο οποίο φιλοτεχνήθηκε. κατ’ αναλογία, η απλή αντιπαράθεση των ψυχο-
λογικών µερών ενός υπαρκτού προσώπου ενδέχεται, ουσιαστικά, να µην κατορ-
θώσει να σκιαγραφήσει το ολοκληρωµένο άτοµο και τις εξελικτικές διαδικασίες
που συντέλεσαν στη µοναδικότητά του. καθώς λοιπόν θα διαβάζετε το παρόν βι-
βλίο, έχετε να θέσετε στον εαυτό σας το ερώτηµα αν οι θεωρητικοί της προσωπι-
κότητας πέτυχαν µια τόσο πιστή παρουσίαση του ολιστικού ψυχολογικού πορ-
τρέτου του ατόµου στην πολυπλοκότητά του όσο και ο ντα Βίντσι.

Όπως έχουµε ήδη επισηµάνει, ένα µοναδικό γνώρισµα του επιστηµονικού κλά-
δου της ψυχολογίας της προσωπικότητας είναι ότι προσφέρει κάτι παραπάνω από
κατευθυντήριες γραµµές. Πολλές και ποικίλες θεωρίες για την προσωπικότητα µας
ενηµερώνουν για την ανθρώπινη φύση και τις ατοµικές διαφορές. εύλογα προκύ-
πτει, λοιπόν, το ερώτηµα του πώς θα αξιολογήσουµε τις θεωρίες αντιπαραβάλλο-
ντας τη µία µε την άλλη. Πώς µπορούµε να κρίνουµε τις δυνατότητες και τα όρια
των διάφορων θεωριών; με ποια κριτήρια πρέπει να γίνεται η αξιολόγησή τους;

για να αξιολογήσουµε ένα εγχείρηµα, ρωτάµε συνήθως ποιος είναι ο στόχος
του, και τότε είµαστε σε θέση να κρίνουµε εάν τον έχει επιτύχει. για να το θέσου-
µε πιο επιστηµονικά, ρωτάµε για τις λειτουργίες που εξυπηρετεί το αντικείµενο
της µελέτης µας και στη συνέχεια µπορούµε να αξιολογήσουµε το βαθµό στον
οποίο εκτέλεσε αυτές τις λειτουργίες.

Ποιες είναι λοιπόν οι λειτουργίες µιας θεωρίας της προσωπικότητας; τι υπο-
τίθεται ότι πρέπει να κάνει µια θεωρία της προσωπικότητας; Όπως όλες οι επι-
στηµονικές θεωρίες, έτσι και οι θεωρίες για την προσωπικότητα εξυπηρετούν τρεις
βασικές λειτουργίες: µπορούν (1) να οργανώσουν τις υπάρχουσες πληροφορίες,
(2) να παράγουν νέες γνώσεις για σηµαντικά ζητήµατα και (3) να εντοπίζουν νέα
ερωτήµατα που χρήζουν µελέτης.

η πρώτη από αυτές τις λειτουργίες είναι προφανής. η έρευνα παρέχει µια
σειρά από δεδοµένα σχετικά µε την προσωπικότητα, την ανάπτυξή της και τις ατο-
µικές διαφορές. αντί για µια απλή παράθεση αυτών των δεδοµένων µε ακανόνι-
στο τρόπο, θα ήταν πιο χρήσιµη η συστηµατική τους οργάνωση. μια λογική συ-
στηµατική ταξινόµηση των δεδοµένων θα µας επέτρεπε να παρακολουθούµε όσα
γνωρίζουν οι επιστήµονες για την προσωπικότητα. Έτσι θα µπορέσουµε πιο εύ-
κολα να θέσουµε αυτήν τη γνώση σε εφαρµογή.

η δεύτερη λειτουργία είναι λιγότερο προφανής. ςε κάθε επιστηµονικό κλάδο
υπάρχουν ζητήµατα –που αφορούν τόσο τα στοιχειώδη επιστηµονικά ερωτήµατα
όσο και τις εφαρµογές της επιστηµονικής γνώσης– τα οποία όλοι όσοι ανήκουν
σε αυτό τον κλάδο θεωρούν σηµαντικά. μια καλή θεωρία τροφοδοτεί µε νέες γνώ-
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σεις αυτά τα ζητήµατα. είναι παραγωγική. Βοηθά τους ανθρώπους να καλλιερ-
γούν νέες γνώσεις για τα θέµατα που θεωρούν σηµαντικά για τον κλάδο τους. ςτη
βιολογία, η θεωρία του Δαρβίνου για τη φυσική επιλογή δεν ήταν χρήσιµη µόνο
επειδή οργάνωνε τα ήδη γνωστά δεδοµένα σχετικά µε τη χλωρίδα και την πανίδα
της γης. μια πρόσθετη αρετή της είναι πως άνοιξε νέους δρόµους γνώσης στον το-
µέα της βιολογίας. ςτη γεωλογία, η θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών είναι σηµα-
ντική όχι µόνο επειδή συστηµατοποιεί τα ερωτήµατα για τις χωροχρονικές σχέσεις
ανάµεσα στις πλάκες, αλλά και επειδή προσφέρει γόνιµο έδαφος για νέες γνώσεις
σχετικά µε τους σεισµούς. ςτην ψυχολογία της προσωπικότητας, κάποιες θεωρίες
αποδείχτηκαν ιδιαίτερα παραγωγικές. Έδωσαν το έναυσµα σε ερευνητές εξοικειω-
µένους µε τη θεωρία να παραγάγουν νέες γνώσεις σχετικά µε την προσωπικότητα.

η τρίτη λειτουργία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για τον επιστή-
µονα της προσωπικότητας όσο και για το ευρύ κοινό. μια θεωρία της προσωπι-
κότητας µπορεί να εντοπίζει αχαρτογράφητες περιοχές για µελέτη – περιοχές που
ίσως να αγνοούσαµε ακόµη, αν δεν υπήρχε η θεωρία. η ψυχοδυναµική θεωρία
χάραξε το δρόµο σε ψυχολογικά ζητήµατα εντελώς άγνωστα στους περισσότε-
ρους ανθρώπους: την πιθανότητα να είναι ασυνείδητες οι σοβαρότερες σκέψεις
και τα πιο σηµαντικά συναισθήµατά µας, την πιθανότητα να καθορίζονται τα χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητας του ενήλικα από τα γεγονότα της πρώιµης
παιδικής ηλικίας. αυτή την ιδιότητα την έχουν και άλλες θεωρίες. η εξελικτική
ψυχολογία (που παρουσιάζουµε στο κεφάλαιο 9) πρωτοτυπεί µε την άποψη ότι η
σύγχρονη νοοτροπία και οι τρόποι συµπεριφοράς δεν είναι κάτι που µαθαίνουµε
στη σύγχρονη κοινωνία αλλά, αντίθετα, κάτι που έχουµε κληρονοµήσει από τους
προγόνους µας. O συµπεριφορισµός (κεφάλαιο 10) προτείνει το ενδεχόµενο οι
πράξεις που ανάγουµε στην ελεύθερη επιλογή ή βούλησή µας, εντέλει να οφείλο-
νται στο περιβάλλον. οι συναρπαστικές και ενίοτε ρηξικέλευθες υποθέσεις αυ-
τών των θεωριών σχετικά µε την ανθρώπινη φύση οδήγησαν σε πολλές αξιόλο-
γες έρευνες πάνω στην ανθρώπινη φύση.

ςυνοψίζοντας, µπορείτε να αξιολογήσετε τις θεωρίες που θα µάθετε εδώ µε-
τρώντας την επιτυχία τους (1) στην οργάνωση των πληροφοριών, (2) στην παρα-
γωγή γνώσης, και (3) στον εντοπισµό σηµαντικών θεµάτων για µελέτη.

Έχουµε ήδη δει ακροθιγώς αρκετές βασικές έννοιες: τα θέµατα µε τα οποία πρέπει
να ασχοληθεί µια θεωρία για την προσωπικότητα, σηµαντικά ζητήµατα που προ-
κύπτουν κατά την ενασχόληση µε τα παραπάνω θέµατα και κριτήρια για την αξιο-
λόγηση µιας θεωρίας της προσωπικότητας. τώρα, στην τελευταία ενότητα αυτού
του κεφαλαίου, θα στραφούµε στις θεωρίες αυτές καθαυτές.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

είναι πλέον σαφές σε αυτό το σηµείο που βρισκόµαστε ότι η διατύπωση µιας απο-
λύτως περιεκτικής θεωρίας της προσωπικότητας είναι εξαιρετικά δύσκολη. οι
θεωρητικοί πρέπει να αναζητήσουν πρωτοποριακούς και απαιτητικούς επιστηµο-



νικούς στόχους που να επιστρατεύουν κάτι παραπάνω από τη διαίσθηση κάποιου
σχετικά µε την προσωπικότητα. οφείλουν να θέτουν µια ευρεία γκάµα ερωτηµά-
των (τι, πώς και γιατί) σχετικά µε τη δοµή, τις διεργασίες, την ανάπτυξη και την
αλλαγή της προσωπικότητας. Πρέπει να λαµβάνουν υπόψη συντελεστές της προ-
σωπικότητας από τα µοριακά έως και τα κοινωνικοπολιτισµικά και εννοιολογικά
ζητήµατα, από τη φιλοσοφική θεώρηση των ατόµων που ενσωµατώνεται στη θεω-
ρία τους έως και το ερώτηµα αν µπορούµε καν να έχουµε µια επιστηµονική θεω-
ρία για τα άτοµα.

Έστω στη σφαίρα του ιδεατού, µπορεί κανείς να το κάνει αυτό; υπάρχει µία
και µόνη θεωρία που να είναι τόσο περιεκτική στην κάλυψη των θεµάτων της, τόσο
συναφής προς τα πορίσµατα της έρευνας και τόσο µοναδικά ικανή να καλλιεργή-
σει νέες γνώσεις ώστε να γίνεται καθολικά αποδεκτή; η απάντηση, πολύ απλά, εί-
ναι όχι. υπάρχουν διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια. καθένα έχει τα δυνατά σηµεία
και τις αδυναµίες του. Πάνω απ’ όλα, καθένα έχει τις µοναδικές του αρετές. με
άλλα λόγια, καθεµία από τις ποικίλες θεωρίες προσφέρει κάποια µοναδική άποψη
για την ανθρώπινη φύση. γι’ αυτό και η δοµή του βιβλίου περιστρέφεται όχι γύρω
από τη θεωρία αλλά γύρω από τις θεωρίες (πληθυντικός) της προσωπικότητας.

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΕΥΣΗ

Ποια θεωρία άσκησε τη µεγαλύτερη επιρροή στον κλάδο µας; το βιβλίο που κρα-
τάτε στα χέρια σας θα σας εισαγάγει σε έξι θεωρητικές προσεγγίσεις. εδώ σας δί-
νουµε µια σύντοµη περιγραφή αυτών των προσεγγίσεων, έτσι ώστε να πάρετε µια
γεύση από όσα θα ακολουθήσουν.

αρχίζουµε µε την ψυχοδυναµική θεωρία (κεφάλαια 3 και 4), της οποίας πρω-
τοπόρος ήταν ο Freud. η ψυχοδυναµική θεωρία βλέπει το νου ως ενεργειακό σύ-
στηµα· άλλωστε, οι βασικές βιολογικές ενέργειες εδρεύουν, εν µέρει, στο νου. οι
νοητικές ενέργειες, λοιπόν, στοχεύουν στην εξυπηρέτηση βασικών σωµατικών
αναγκών. εντούτοις, οι άνθρωποι δεν µπορούν γενικά να ικανοποιήσουν τις σε-
ξουαλικές και τις άλλες σωµατικές τους επιθυµίες όποτε θέλουν. αντίθετα, η ορµή
για ικανοποίηση των σωµατικών αναγκών συχνά προσκρούει στις επιταγές της
κοινωνίας. εποµένως, η συµπεριφορά αντικατοπτρίζει τη σύγκρουση ανάµεσα στις
βιολογικές επιθυµίες από τη µια µεριά και στους κοινωνικούς περιορισµούς από
την άλλη. ςτην ψυχανάλυση, ο νους λέγεται ότι περιέχει διαφορετικά συστήµατα
µε διαφορετικές λειτουργίες: την ικανοποίηση των σωµατικών αναγκών, την ανα-
παράσταση κοινωνικών κανόνων και ηθών και την επίτευξη της στρατηγικής ισορ-
ροπίας ανάµεσα στις βιολογικές ορµές και στους κοινωνικούς περιορισµούς. Ένα
πρόσθετο χαρακτηριστικό γνώρισµα της ψυχοδυναµικής θεωρίας είναι ότι σε µε-
γάλο βαθµό η νοητική αυτή δραστηριότητα συντελείται χωρίς το άτοµο να αντι-
λαµβάνεται τίποτα έξω από τη σφαίρα του συνειδητού. Δεν αντιλαµβανόµαστε τις
ορµές πίσω από τα συναισθήµατά µας και τη συµπεριφορά µας· είναι ασυνείδητες.

οι φαινοµενολογικές θεωρίες που παρουσιάζουµε στη συνέχεια (κεφάλαια
5 και 6) είναι διαµετρικά αντίθετες µε την ψυχοδυναµική θεώρηση. οι φαινοµε-
νολογικές θεωρίες ασχολούνται λιγότερο µε τις ασυνείδητες διεργασίες και πε-
ρισσότερο µε τη συνειδητή εµπειρία των ανθρώπων από τον κόσµο γύρω τους –
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µε άλλα λόγια, µε τα βιώµατα. οι φαινοµενολόγοι αναγνωρίζουν µεν ότι οι άν-
θρωποι έχουν βιολογικά καθοριζόµενα κίνητρα, πιστεύουν ωστόσο ότι οι άνθρω-
ποι διαθέτουν και «υψηλότερα» κίνητρα που έχουν να κάνουν µε την προσωπική
ανάπτυξη και αυτοπραγµάτωση και πως αυτά τα κίνητρα είναι πιο σηµαντικά για
το προσωπικό ευ ζην απ’ ό,τι οι ζωικές ορµές που υπερτόνισε ο Freud. τέλος, σε
σύγκριση µε τις ψυχοδυναµικές θεωρίες, η φαινοµενολογική δίνει µεγαλύτερη
έµφαση στην έννοια του εαυτού. Ζωτικής σηµασίας για την ψυχική υγεία του
ατόµου είναι να έχει µια σταθερή και συνεκτική εικόνα για τον εαυτό του.

οι θεωρίες των χαρακτηριστικών µε τις οποίες ασχολούνται τα κεφάλαια 7
και 8 διαφοροποιούνται έντονα από τις προηγούµενες τοποθετήσεις. οι διαφορές
δεν αντανακλούν µόνο τη διάσταση απόψεων σχετικά µε τη φύση της προσωπι-
κότητας, αλλά και τις διαφορετικές επιστηµονικές πεποιθήσεις σχετικά µε τον
ταχύτερο τρόπο συγκρότησης µιας θεωρίας για την προσωπικότητα. οι περισσό-
τεροι θεωρητικοί των χαρακτηριστικών πιστεύουν ότι για να διατυπώσουµε µια
θεωρία της προσωπικότητας πρέπει να ξεκινήσουµε από την επίλυση δύο επι-
στηµονικών προβληµάτων: (1) την ανάπτυξη αξιόπιστου τρόπου µέτρησης των
ατοµικών διαφορών και (2) τον προσδιορισµό των ατοµικών διαφορών που αξίζει
να µετρήσουµε. μόλις επιλυθούν τα προβλήµατα αυτά, είµαστε σε θέση να µε-
τρήσουµε τις σηµαντικότερες ατοµικές διαφορές στην προσωπικότητα και να
αξιοποιήσουµε τις µετρήσεις µας για να οικοδοµήσουµε πάνω τους µια περιεκτι-
κή θεωρία του προσώπου. εξέλιξη ορόσηµο στην ιστορία του κλάδου κατά τα τέ-
λη του 20ού αιώνα είναι το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν πολλοί ψυχολόγοι
της προσωπικότητας: ότι, στην πραγµατικότητα, αυτά τα προβλήµατα έχουν ήδη
επιλυθεί. υπάρχει ευρεία συµφωνία όσον αφορά το ποιες είναι οι πιο σηµαντικές
ατοµικές διαφορές και τον τρόπο µέτρησής τους.

το κεφάλαιο 9 ασχολείται µε µία από τις συναρπαστικότερες πτυχές της
σύγχρονης επιστήµης της ψυχολογίας της προσωπικότητας, δηλαδή µε την έρευ-
να των βιολογικών καταβολών της προσωπικότητας. εδώ συµπεριλαµβάνονται
ευρήµατα σχετικά µε τη γενετική βάση των χαρακτηριστικών της προσωπικότη-
τας, καθώς επίσης και εργασίες που αποκαλύπτουν τα εγκεφαλικά συστήµατα που
είναι υπεύθυνα για τις ατοµικές διαφορές. ςτο κεφάλαιο αυτό καλύπτουµε όχι
µόνο τις θεωρίες των χαρακτηριστικών αλλά και την εξελικτική ψυχολογία. οι
εξελικτικοί ψυχολόγοι εξηγούν τις σύγχρονες µορφές κοινωνικής συµπεριφοράς
µέσω νοητικών µηχανισµών που προέρχονται από το εξελικτικό µας παρελθόν.

το κεφάλαιο 10 εισάγει τις ιδέες του συµπεριφορισµού, οι οποίες αντιπρο-
σωπεύουν µια µαθησιακή προσέγγιση της προσωπικότητας. ςτις συµπεριφορι-
στικές θεωρίες, η συµπεριφορά θεωρείται προσαρµογή στις ανταµοιβές και στις
ποινές που λαµβάνουµε από το περιβάλλον. από τη στιγµή που διαφορετικοί άν-
θρωποι λαµβάνουν διαφορετικού είδους ανταµοιβές σε διαφορετικές περιστά-
σεις, είναι φυσικό να έχουν αναπτύξει διαφορετικούς τρόπους συµπεριφοράς. οι
βασικές µαθησιακές διαδικασίες, λοιπόν, θεωρείται ότι εξηγούν τις υφολογικές
παραλλαγές στη συµπεριφορά, αυτό που αποκαλούµε «προσωπικότητα». ο συ-
µπεριφορισµός θέτει µια βαθιά πρόκληση για τις θεωρίες που παρουσιάσαµε προη-
γουµένως. για το συµπεριφοριστή, οι µονάδες ανάλυσης των προηγούµενων θεω-
ριών –οι «ασυνείδητες δυνάµεις» του ψυχοδυναµικού θεωρητικού, ο «εαυτός»

Θεωρία της ΠροςωΠίκοτητας 69



των φαινοµενολογικών θεωριών, τα «χαρακτηριστικά» της προσωπικότητας– δεν
είναι αίτια της συµπεριφοράς. είναι απλώς περιγραφές τύπων σκέψης, συναισθη-
µάτων και συµπεριφοράς που εντέλει προκαλούνται από το περιβάλλον, το οποίο,
σύµφωνα µε το συµπεριφοριστή, διαµορφώνει τη συµπεριφορά µας.

το κεφάλαιο 11 εισάγει µια σαφώς διαφορετική θεωρητική προσέγγιση, τη
θεωρία των προσωπικών εννοιολογικών κατασκευών. η θεωρία των προσωπι-
κών εννοιολογικών κατασκευών αναφέρεται στην ικανότητα των ανθρώπων να
ερµηνεύουν τον κόσµο. αντίθετα µε το συµπεριφοριστή, ο οποίος ασχολείται πε-
ρισσότερο µε τον τρόπο που καθορίζει τις εµπειρίες µας το περιβάλλον, ο θεωρη-
τικός των προσωπικών εννοιολογικών κατασκευών µελετά τις υποκειµενικές ιδέες,
ή αλλιώς εννοιολογικές κατασκευές, που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι για να ερ-
µηνεύουν το περιβάλλον. κάποιος µπορεί να βλέπει το πανεπιστήµιο ως πρόκλη-
ση, κάποιος άλλος να το θεωρεί βαρετό. Ένας µπορεί να θεωρεί τα ραντεβού ρο-
µαντικά, και ο άλλος να πιστεύει πως αποτελούν σεξουαλική απειλή. οι θεωρη-
τικοί των προσωπικών εννοιολογικών κατασκευών διερευνούν το ενδεχόµενο να
πηγάζουν οι ατοµικές διαφορές στη λειτουργία της προσωπικότητας από τις δια-
φορετικές εννοιολογικές κατασκευές που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι για να ερ-
µηνεύσουν τον κόσµο.

η τελευταία θεωρητική προσέγγιση είναι η κοινωνικογνωστική θεωρία (κε-
φάλαια 12 και 13). από µία άποψη, η κοινωνικογνωστική θεωρία µοιάζει µε την
προσέγγιση των προσωπικών εννοιολογικών κατασκευών, καθώς οι θεωρητικοί
της κοινωνικογνωστικής θεωρίας µελετούν την προσωπικότητα αναλύοντας τις
διεργασίες της σκέψης που ενεργοποιούνται όταν οι άνθρωποι ερµηνεύουν τον
κόσµο τους. ωστόσο, η κοινωνικογνωστική προσέγγιση συνεχίζει από εκεί που
σταµατά η θεωρία των προσωπικών εννοιολογικών κατασκευών προς δύο τουλά-
χιστον σηµαντικές κατευθύνσεις. Πρώτον, όπως δηλώνει το όνοµά της, η κοινω-
νικογνωστική θεωρία διερευνά σε βάθος τις κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες
οι άνθρωποι αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και πεποιθήσεις. η προσωπικότητα
διαµορφώνεται µέσα από αµφίδροµες επιδράσεις ή αµοιβαίες αλληλεπιδράσεις ανά-
µεσα στους ανθρώπους και στα διαφορετικά περιβάλλοντα της ζωής τους – το οι-
κογενειακό, το διαπροσωπικό, το κοινωνικό και το πολιτισµικό περιβάλλον. Δεύ-
τερον, η κοινωνικογνωστική θεωρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήµατα αυτορ-
ρύθµισης, στις ψυχολογικές, δηλαδή, διαδικασίες µέσω των οποίων οι άνθρωποι
θέτουν τους στόχους τους, ελέγχουν τις συναισθηµατικές τους παρορµήσεις και
ενεργούν µε συγκεκριµένους τρόπους.

το κεφάλαιο 14 παρουσιάζει την προσωπικότητα µέσα από συγκεκριµένες
περιπτώσεις. εξετάζουµε σύγχρονες έρευνες που απεικονίζουν την καθοριστικής
σηµασίας άποψη ότι συχνά µπορούµε να µάθουµε πολλά για την προσωπικότητα
κάποιου µελετώντας τα διαφορετικά πλαίσια της ζωής του – τις κοινωνικές περι-
στάσεις, το πολιτισµικό περιβάλλον, τις διαπροσωπικές σχέσεις κ.λπ. η εν λόγω
έρευνα επενδύει βασικά στην κοινωνικογνωστική άποψη που παρουσιάζουν τα
κεφάλαια 12 και 13 σκιαγραφώντας ένα πολύπλευρο πορτρέτο της σύγχρονης
ψυχολογικής έρευνας στον τοµέα των κοινωνικών περιστάσεων και του ατόµου.
κλείνουµε, στο κεφάλαιο 15, µε µια κριτική αξιολόγηση της ψυχολογίας της
προσωπικότητας στο σύνολό της.
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ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ: 
ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

το γεγονός ότι στο βιβλίο µας παρουσιάζουµε πολλαπλές και ποικίλες θεωρίες,
ίσως ξενίσει στην αρχή. οι κύκλοι µαθηµάτων στην πλειοψηφία των άλλων επι-
στηµονικών κλάδων –π.χ., της χηµείας, της φυσικής– δεν είναι οργανωµένοι γύ-
ρω από πολλές διαφορετικές θεωρίες. η διδακτέα τους ύλη είναι οργανωµένη µε
βάση ένα κοινώς αποδεκτό εννοιολογικό πλαίσιο. εν µέρει, αυτό οφείλεται στην
ωρίµανση των άλλων κλάδων, που µετρούν περισσότερα χρόνια παρουσίας σε
σχέση µε την επιστήµη της ψυχολογίας. εντούτοις, ακόµη και στις «ώριµες» επι-
στήµες µπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το ίδιο φαινόµενο. ας υπο-
θέσουµε ότι ρωτάτε έναν φυσικό για τη σύσταση του φωτός. μπορεί να µάθετε
ότι σύµφωνα µε µια θεωρία της φυσικής το φως είναι ένα κύµα. μπορεί, όµως,
να µάθετε ότι η φυσική έχει και µια άλλη θεωρία, που λέει πως το φως αποτελεί-
ται από αυτόνοµα µόρια. αν ρωτούσατε «Ποια θεωρία είναι η σωστή;», θα σας έλε-
γαν: «καµία». το φως συµπεριφέρεται ως κύµα και ως µόριο. τόσο η θεωρία του
κύµατος όσο και η θεωρία των µορίων κωδικοποιούν σηµαντικές πληροφορίες σχε-
τικά µε τη φύση του φωτός.

το ίδιο ισχύει για τις θεωρίες της προσωπικότητας. καθεµία συστηµατοποιεί
διαφορετικές πληροφορίες σχετικά µε την ανθρώπινη φύση. καθώς θα τις διαβά-
ζετε, δεν πρέπει να αναρωτιέστε «Ποια θεωρία είναι σωστή και ποιες λάθος;» αλ-
λά να τις αξιολογείτε ρωτώντας πόσο εµπλουτίζουν τις βασικές µας γνώσεις και
πρακτικές. ακόµη και µια θεωρία µε κάποιες εσφαλµένες αντιλήψεις ενδέχεται
να έχει µεγάλη αξία (Proctor & Capaldi, 2001).

κατά την προετοιµασία της παρούσας έκδοσης, µια συνάδελφος µας πρότει-
νε µια χρήσιµη µεταφορά για τις θεωρίες της προσωπικότητας. Χρήσιµη διότι ξε-
φεύγει από απλουστευτικές αξιολογήσεις του τύπου σωστό/λάθος και στρέφεται
προς µια πιο σύνθετη θεώρηση των πραγµάτων. μας είπε ότι οι θεωρίες µοιάζουν
µε εργαλειοθήκες. κάθε θεωρία περιλαµβάνει µια σειρά από «εργαλεία», κάποια
από τα οποία είναι θεωρητικές έννοιες, άλλα ερευνητικές µέθοδοι, µερικά τεχνι-
κές αξιολόγησης της προσωπικότητας και κάποια άλλα θεραπευτικές µέθοδοι.
κάθε στοιχείο της θεωρίας είναι ένα εργαλείο υπό την έννοια ότι εξυπηρετεί µία
ή περισσότερες λειτουργίες, µε άλλα λόγια µας επιτρέπει να φέρουµε εις πέρας
µία ή περισσότερες δουλειές, όπως η περιγραφή των ατοµικών διαφορών, ο εντο-
πισµός των βασικών ανθρώπινων κινήτρων, η εξήγηση της ανάπτυξης της αυτο-
αντίληψης, ο εντοπισµός των αιτίων των συναισθηµατικών αντιδράσεων, η πρό-
βλεψη της επίδοσης στο χώρο εργασίας ή η µείωση της ψυχολογικής πίεσης µέσω
θεραπείας. Δουλειές που θέλει να κάνει ο ψυχολόγος, και που κάθε θεωρία παρέ-
χει τα εννοιολογικά εργαλεία για τη διεκπεραίωσή τους.

η µεταφορά της εργαλειοθήκης έχει δύο πλεονεκτήµατα: µας ωθεί (1) να θέ-
σουµε καίρια ερωτήµατα σχετικά µε τις θεωρίες της προσωπικότητας και (2) να
αποφύγουµε ερωτήµατα που είναι ανούσια. για να διαπιστώσετε τα οφέλη της,
φανταστείτε πως αξιολογείτε πραγµατικές, χειροπιαστές εργαλειοθήκες. αν δείτε
έναν υδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο και έναν µηχανικό αυτοκινήτων να κουβαλούν
τις εργαλειοθήκες που αντιστοιχούν στο επάγγελµά τους, δεν θα πάτε να τους
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πείτε «η εργαλειοθήκη σας είναι λάθος» – αυτό στην ουσία δεν βγάζει νόηµα. η
εργαλειοθήκη µπορεί να είναι λιγότερο καλή από κάποια άλλη για µια συγκεκρι-
µένη εργασία, λιγότερο χρήσιµη για µια σειρά εργασιών σε σχέση µε κάποια άλ-
λη που περιέχει περισσότερα εργαλεία, περισσότερο πρακτική από κάποια άλλη
µε περισσότερα εργαλεία που ακριβώς εξαιτίας αυτού είναι δύσχρηστη. Θα αξιο-
λογούσατε τις εργαλειοθήκες ρωτώντας τι µπορούµε να κάνουµε µε αυτές και
πώς µπορούν να αναβαθµιστούν µε την προσθήκη ή, ενίοτε, µε την αφαίρεση ερ-
γαλείων. Δεν θα τις αξιολογούσατε ρωτώντας «Ποια είναι η σωστή;».

οµοίως, κατά την αξιολόγηση των διαφορετικών θεωριών της προσωπικό-
τητας που παρουσιάζουµε σας ενθαρρύνουµε να θέτετε ερωτήµατα του τύπου «τι
µπορούµε να κάνουµε µε τα εννοιολογικά εργαλεία αυτής της θεωρίας;», «τι πλεο-
νεκτήµατα έχουν αυτά σε σχέση µε άλλες θεωρίες;» ή «Ποια εργαλεία µπορούν
να προστεθούν (ή να αφαιρεθούν) από τη θεωρία για να τη βελτιώσουµε;». ερω-
τήµατα πιο ουσιαστικά από το «Ποια θεωρία είναι η σωστή;».

τέλος, η µεταφορά της εργαλειοθήκης συνυποδηλώνει και κάτι ακόµη. Έµ-
µεσα µας οδηγεί στη διαπίστωση πως η ύπαρξη πολλαπλών θεωριών στη σύγχρο-
νη ψυχολογία της προσωπικότητας δεν είναι απαραίτητα κάτι το αρνητικό. ςτον
πραγµατικό κόσµο µε τα χειροπιαστά εργαλεία, όταν οι άνθρωποι έχουν διαφο-
ρετικές εργαλειοθήκες ο ένας µπορεί να µάθει καινούρια πράγµατα από τον άλ-
λον. μπορούν να προσθέσουν ένα εργαλείο από την εργαλειοθήκη κάποιου άλ-
λου ή να εµπνευστούν από τη δουλειά ενός τρίτου για να επιχειρήσουν το ίδιο µε
τα δικά τους εργαλεία. μακροπρόθεσµα, η διαφορετικότητα ανάµεσα στις εργα-
λειοθήκες µπορεί να βελτιώσει τη δουλειά κάποιου. το ίδιο είναι δυνατό να ισχύει
και στον κόσµο των θεωρητικών εργαλείων. Όταν υπάρχουν πολλές διαφορετικές
θεωρίες, οι ερευνητές έχουν περισσότερες πιθανότητες να µπορέσουν να αντιµε-
τωπίσουν ευρήµατα ερευνών και θεωρητικά επιχειρήµατα που αντικρούουν την
άποψή τους. οι προκλήσεις αυτές θα τους ωθήσουν να εκλεπτύνουν, να αναβαθ-
µίσουν και εντέλει να βελτιώσουν τη δική τους σκέψη. η θεωρητική πολυφωνία,
λοιπόν, µπορεί να επιταχύνει τη συνολική πρόοδο µιας επιστήµης. Όπως το έθε-
σε ένας σοφός παρατηρητής, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην κοινωνιολογία και
την ψυχολογία, «η καταφυγή σε διαφορετικές αναζητήσεις ... (οι οποίες) µας ανα-
γκάζουν να αναθεωρήσουµε σε βάθος τη µία άποψή µας µετά την άλλη» είναι αυ-
τό που «εκτοξεύει το όλο µας εγχείρηµα προς τα πάνω µε απίστευτη, εξωφρενική
ταχύτητα» (Geertz, 2000, σ. 1999).

εµείς ελπίζουµε να απολαύσετε την περιδιάβασή σας στην εξωφρενική αλ-
λά εξελισσόµενη πορεία της θεωρίας και της έρευνας για την προσωπικότητα.



Διεργασία (Process). ςτη θεωρία της προσωπικότητας, η
έννοια που αναφέρεται στις πλευρές της προσωπικότητας
που αφορούν τα κίνητρα.

Δομή (Structure). ςτη θεωρία της προσωπικότητας, η έν-
νοια που αναφέρεται στα διαρκή και σταθερά στοιχεία της
προσωπικότητας.

Ιδιοσυγκρασία (Temperament). Βιολογικά καθορισµένες
συναισθηµατικές και συµπεριφορικές τάσεις που εκδηλώ-
νονται στην πρώιµη παιδική ηλικία.

Ιεραρχία (Hierarchy). η σχέση ανάµεσα σε οντότητες, όπου
η µία αποτελεί παράδειγµα ή εργαλείο της άλλης. ςε µια
θεωρία της προσωπικότητας, διαφορετικές µεταβλητές
συνδέονται µεταξύ τους ιεραρχικά.

Μονάδες ανάλυσης (Units of analysis). Έννοια που αναφέ-
ρεται στις βασικές µεταβλητές µιας θεωρίας. Διαφορετικές
θεωρίες επιστρατεύουν διαφορετικά είδη µεταβλητών, ή

διαφορετικές βασικές µονάδες ανάλυσης στην προσπάθειά
τους να περιγράψουν τη δοµή της προσωπικότητας.

Προσωπικότητα (Personality). τα χαρακτηριστικά του ατό-
µου που εξηγούν τους σταθερούς τύπους συµπεριφοράς.

Σύστημα (System). Ένα σύνολο στενά αλληλοσυνδεόµε-
νων µερών που συλλειτουργούν. ςτη µελέτη της προσω-
πικότητας, ξεχωριστοί ψυχολογικοί µηχανισµοί ενδέχεται
να λειτουργούν από κοινού ως ένα σύστηµα που παράγει
τα ψυχολογικά φαινόµενα της προσωπικότητας.

Τύπος (Type). μια οµάδα χαρακτηριστικών της προσωπι-
κότητας που µπορεί να συνιστούν µια ποιοτικά ξεχωριστή
κατηγορία ανθρώπων (δηλαδή, έναν τύπο προσωπικότητας).

Χαρακτηριστικό (Trait). Ένα σταθερό ψυχολογικό γνώρι-
σµα του ατόµου, ή ένας τύπος ψυχολογικής εννοιολογικής
κατασκευής («εννοιολογική κατασκευή χαρακτηριστικού»)
η οποία αναφέρεται σε τέτοια χαρακτηριστικά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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1. Όλοι µας προβληµατιζόµαστε για την προσωπικότητά
µας στην καθηµερινή µας ζωή. το έργο των θεωρητι-
κών της προσωπικότητας διαφέρει από αυτό τον καθη-
µερινό προβληµατισµό στο ότι οι θεωρίες της προσω-
πικότητας προσπαθούν να επιτύχουν πέντε στόχους οι
οποίοι δεν είναι συνηθισµένοι στους καθηµερινές σκέ-
ψεις των ανθρώπων για την προσωπικότητα. ασχολού-
νται, δηλαδή, µε (1) επιστηµονικές παρατηρήσεις, που
αποτελούν το θεµέλιο θεωριών οι οποίες (2) έχουν εσω-
τερική συνοχή και είναι συστηµατικές, (3) είναι εµπει-
ρικά ελέγξιµες και (4) είναι περιεκτικές και οδηγούν σε
(5) χρήσιµες εφαρµογές.

2. οι θεωρίες της προσωπικότητας ασχολούνται µε ζητή-
µατα του τι, πώς και γιατί για την προσωπικότητα, ανα-
πτύσσοντας θεωρίες που πραγµατεύονται τέσσερα ξε-
χωριστά θέµατα: (1) τη δοµή της προσωπικότητας, (2)
τις διεργασίες της προσωπικότητας, (3) την ανάπτυξη

της προσωπικότητας και (4) την αλλαγή στην προσω-
πικότητα (και µέσω ψυχοθεραπείας).

3. οι θεωρητικοί της προσωπικότητας έχουν έρθει αντι-
µέτωποι µε πληθώρα ζητηµάτων καθ’ όλη την ιστορία
της επιστήµης της ψυχολογίας. Διατυπώνοντας θεωρίες
που περιλαµβάνουν αυτά τα ζητήµατα, ο θεωρητικός
ελπίζει να αναπτύξει ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί
τρεις επιστηµονικές λειτουργίες: (1) να οργανώνει την
ήδη υπάρχουσα γνώση για την προσωπικότητα, (2) να
καλλιεργεί καινούριες γνώσεις για σηµαντικά ζητήµα-
τα και (3) να εντοπίζει νέα θέµατα για µελέτη.

4. η ύπαρξη πολλαπλών θεωριών στον τοµέα µας µπορεί
να γίνει κατανοητή αν δούµε τις θεωρίες ως εργαλειο-
θήκες, καθεµία από τις οποίες προσφέρει µοναδικά εν-
νοιολογικά εργαλεία για τις «δουλειές» του ψυχολό-
γου της προσωπικότητας.
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