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Ψυχολογία της προσωπικότητας :
Οι θεωρίες της προσωπικότητας αναφέρονται  στην έννοια της δομής. 

Α.) Να αναφέρετε τι εννοούμε με την έννοια της δομής (να δώσετε 
ορισμό) 

Αντλούμε την απάντηση από το βιβλίο  «Θεωρίες Προσωπικότητας» των 
Cervone and Pervin (έκδοση 2013) σελίδα 46



Β.) Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της προσωπικότητας σύμφωνα με τη 
κλασσική ψυχανάλυση κ τον κλασικό συμπεριφορισμό. Ομοιότητες και 
διαφορές. 

Η κλασσική Φροϋδική προσέγγιση σχετικά με τα δομικά στοιχεία της 
προσωπικότητας, , αναδεικνύει τα 2 εννοιολογικά πρότυπα του νου, τα οποία 
αλληλοσυμπληρώνονται. (Pervin p. 126). Ο κλασσικός συμπεριφορισμός 
αναδεικνύει, ως δομικό στοιχείο, την έννοια της «αντίδρασης» του οργανισμού 
σε περιβαλλοντικά  ερεθίσματα (Pervin p. 498). 

Δύσκολα μπορεί  να εντοπιστεί κάποια δομική ομοιότητα ανάμεσα στις δύο 
προσεγγίσεις (στην κλασσική τους μορφή  και όχι στις μεταγενέστερες εκδοχές 
τους ), είτε στις μονάδες ανάλυσης δομής, είτε στο ζήτημα της ιεραρχίας. 

Η βασική διαφορά τους σε επίπεδο δομής, είναι η εξής: 

Η κλασσική φροϋδική προσέγγιση αναδεικνύει  την έννοια «σύστημα» ως 
μονάδα ανάλυσης για  τη δομή της προσωπικότητας, ενώ ο κλασσικός 
Συμπεριφορισμός, δεν εμβαθύνει καθόλου σε ζητήματα μονάδων ανάλυσης. 



Γ.) Ως προς τι διαφοροποιούνται στα δομικά στοιχεία, οι σύγχρονες 
θεωρίες της ψυχοδυναμικής και της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης, 
με τη κλασική ψυχανάλυση και τον κλασσικό συμπεριφορισμό 

Η διατύπωση της ερώτησης είναι κάπως ασαφής. Αν υποθέσουμε ότι 
υπονοείται η λέξη «αντιστοίχως» στο τέλος της εκφώνησης,  η απάντηση, 
συνοπτικά, έχει ως εξής:

Η κλασσική ψυχανάλυση, αναδεικνύει ως κομβικό δομικό στοιχείο, τα 2 
εννοιολογικά πρότυπα του νου (Συνειδητό -  Προσυνειδητό  -  Ασυνείδητο 
καθώς και  Εκείνο – Εγώ – Υπερεγώ) ενώ οι σύγχρονες ψυχοδυναμικές 
προσεγγίσεις, αναδεικνύουν, σε σημαντικό βαθμό, την έννοια « Εαυτός». 

Ο κλασσικός συμπεριφορισμός αναδεικνύει, ως δομικό στοιχείο, την έννοια 
της «αντίδρασης» του οργανισμού σε περιβαλλοντικά  ερεθίσματα, ενώ η 
κοινωνικογνωστική προσέγγιση του Bandura, καθιστά , ΕΠΙΣΗΣ ως δομικό 
στοιχείο  της προσωπικότητας, την έννοια του «Εαυτού»

Δ.) Ποια διάσταση είναι  κομβικής σημασίας σε αυτές τις σύγχρονες 
θεωρίες; 

Η έννοια του «Εαυτού», η οποία, στις μεταφροϋδικές θεωρήσεις μπορεί να 
ιδωθεί ως έννοια συνώνυμη του φροϋδικού ΕΓΩ (υπάρχουν αναφορές σε 
παλαιότερες εκδόσεις του Pervin και όχι μόνο εκεί) , ενώ  στην 
κοινωνικογνωστική θεωρία, προσλαμβάνει μια γνωστική διάσταση όσον 
αφορά τη δομή της προσωπικότητας. 



Κοινωνική ψυχολογία:
Α) Ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές στην πειραματική κοινωνική 
έρευνα. Εξηγήστε τι είναι και δώστε ως παράδειγμα ένα πείραμα. 

Η απάντηση αντλείται από τις σελίδες  38-39  στο βιβλίο «Κοινωνική 
Ψυχολογία» του Hogg

Β) Ρητές και άρρητες μετρήσεις στάσεων: Πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα 

Οι ρητές μετρήσεις  έχουν ως σημείο αναφοράς τα ερωτηματολόγια. 
Ειδικότερα, μπορούν να αναφερθούν οι κλίμακες μέτρησης των στάσεων 
(Hogg  235-238). Οι άρρητες μετρήσεις στάσεων αναφέρονται στις σελίδες 
238-241 και στις σελίδες  41-43 (αρχειακή έρευνα και μελέτη πεδίου). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι υπάρχει επικάλυψη με το Γ ερώτημα.

Γ)  Μη παρεμβατικές μετρήσεις στάσεων :  Δώστε ένα παράδειγμα για 
κάθε είδος και πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα 

Αναφέρονται στις σελίδες 240-243 του Hogg. Επίσης, μπορεί να αναφερθεί η 
αρχειακή έρευνα και η μελέτη πεδίου από τις σελίδες 41-43. 



Εξελικτική ψυχολογία:
 Α ) Ο ρόλος του φύλου με βάση τις γνωστικές προσεγγίσεις 

Σελίδες 331 (τέλος) ,332 (ολόκληρη), 333 (αρχή) από τη δίτομη έκδοση της 
Εξελικτικής Ψυχολογίας του Feldman

Β) Η διχογνωμία των συγγραφέων σχετικά  την κανονική κατανομή της 
νοημοσύνης.

Σελίδες 403,404,405 από τη δίτομη έκδοση της Εξελικτικής Ψυχολογίας του 
Feldman


