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Μία προσέγγιση για το πώς η προσωπικότητα, ανάμεσα στα άλλα επηρεάζει την επιλογή
επαγγέλματος.
Η προσωπικότητα περιλαμβάνει τάσεις και συνδυασμό χαρακτηριστικών που κάνουν ένα
άτομο να αντιδρά με συγκεκριμένους τρόπους σε ορισμένες καταστάσεις.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι τα εξής: Αρρενωπότητα
-Θηλυκότητα,Κοινωνικότητα – Απομόνωση, Εξάρτηση – Ανεξαρτησία, Διαίσθηση – Αίσθηση,
Διανόηση – Συναίσθημα, Εσωστρέφεια -Εξωστρέφεια. Ο ρόλος των χαρακτηριστικών της
προσωπικότητας τα οποία και επηρεάζουν τη συμπεριφορά στην εργασία, αλλά κυρίως τις
επαγγελματικές επιλογές του ατόμου, αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας.

Η μοναδικότητα και η σταθερότητα της προσωπικότητας είναι δύο γνωρίσματα άμεσα
σχετιζόμενα με το θέμα της επαγγελματικής επιλογής. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι, η
«μοναδικότητα» θεωρείται κύριο γνώρισματης ατομικότητας και η «σταθερότητα» κύριο
γνώρισμα του χαρακτήρα, ενώ κύριο γνώρισμα της προσωπικότητας θεωρείται η
«δυναμικότητα» των στοιχείων και γνωρισμάτων που την αποτελούν (Παπαδόπουλος Ν. Γ.
2001α).
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Από τη μελέτη των ιδιαίτερων στοιχείων που δομούν την προσωπικότητα (χαρακτήρα
,συναισθηματική ιδιοσυγκρασία, κίνητρα, νοημοσύνη, σωματική διάπλαση, έννοια του εαυτού
ή του εγώ σύμφωνα με τους περισσότερους που έχουν ασχοληθεί με το θέμα),παρατηρεί
κανείς ότι, αν όχι όλα, τουλάχιστον τρία από αυτά, η νοημοσύνη, τα κίνητρα και η έννοια
του εαυτού, επιδρούν σημαντικά στην επιλογή επαγγέλματος. Ο ρόλος της νοημοσύνης και
των κινήτρων στην επιλογή του επαγγέλματος έχει ήδη διερευνηθεί. Τονίζεται, και εδώ, ότι
τα κίνητρα είναι σημαντικό μέρος της δομής της προσωπικότητας,αφού λειτουργούν ως μια
εσωτερική ανάγκη που ωθεί το άτομο στην επίτευξη ορισμένων σκοπών. Είναι φανερό,
λοιπόν, ότι τα κίνητρα είναι δυνατό να οδηγήσουν ένα άτομο στην επίτευξη ορισμένων
σκοπών και στην πραγματοποίηση κάποιων επαγγελματικών στόχων.
Τέλος, η έννοια του εαυτού, η εικόνα, που έχει σχηματίσει το άτομο για τον εαυτό του, τις
ικανότητές του, τα χαρακτηριστικά του, είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ανάλογα με τον
τρόπο με τον οποίο αξιολογεί το άτομο τον εαυτό του, παίζει ρόλο στη λήψη μιας τόσο
σοβαρής απόφασης, όπως είναι η επιλογή επαγγέλματος
(Ζαννή – Τελειοπούλου 1980,
Κωστάκος 1981, Λιάντας 1996, Μόττη – Στεφανίδη 1996).
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