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Άπιζηον Τεζη: Σηοισεία Αξιοπιζηίαρ
1. Ειζαγωγικά
Η αλαθνξά ηνπ Άξηζηνλ ηεζη ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ θαη πξνζσπηθόηεηαο παξάγεηαη
απηόκαηα από εηδηθό έκπεηξν ζύζηεκα, ρσξίο ηελ παξακηθξή επέκβαζε ζπκβνύινπ,
θαη επνκέλσο, είλαη απαιιαγκέλε από νπνηνδήπνηε ππνθεηκεληθό ζηνηρείν. Η
κεζνδνινγία πνπ πηνζεηνύκε ζηεξίδεηαη ζε δηεζλώο εδξαησκέλα ςπρνκεηξηθά θαη
ζηαηηζηηθά κνληέια.
Σν έκπεηξν ζύζηεκα ζηεξίδεηαη ζε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ Καζεγεηή
Παλεπηζηεκίνπ Δκκαλνπήι Γηαλλαθνπδάθε, ν νπνίνο ππήξμε πξσηνπόξνο ζηνλ
ηνκέα απηό ζρεδηάδνληαο ην πξώην απηνκαηνπνηεκέλν ηεζη ζε γιώζζα FORTRAN I
ζηελ Αγγιία ην 1974. Ο Δ. Γηαλλαθνπδάθεο δηδάζθεη Φπρνκεηξηθέο Βάζεηο
Γεδνκέλσλ ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
Μέζα από έλα εληαίν εξσηεκαηνιόγην δηάξθεηαο πεξίπνπ κηαο ώξαο, ε ζπζηνηρία
Άξηζηνλ καο δίλεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμεηαδόκελνπ. πγθεθξηκέλα, ε
ζπζηνηρία πεξηιακβάλεη 10 ηεζη (Ιθαλόηεηεο, Γεμηόηεηεο, Δξγαζηαθή
πξνζσπηθόηεηα, Απηνεθηίκεζε, Δζηία Διέγρνπ, Δμεηδηθεπκέλεο επαγγεικαηηθέο
θαηεγνξίεο, πγθεθξηκέλα επαγγέικαηα, Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα (ζε Διιάδα,
Κύπξν, Αγγιία), Κσδηθνύο κεραλνγξαθηθνύ, θαη Δπηζηεκνληθά πεδία). Σν
εξσηεκαηνιόγην παξάγεη 84 παξάγνληεο, θαη 5 ηεζη αιήζεηαο αλά ειηθία θαη θύιν
δηαζθαιίδνληαο ηελ εγθπξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαθνξάο, αμηνπνηνύκελα, ζηεξίδνπλ θαη θαζηζηνύλ
απνηειεζκαηηθόηεξν ην έξγν ηνπ πκβνύινπ Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ, ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο θαξηέξαο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, εθόζνλ κέζσ
απηώλ είλαη δπλαηόλ:
α) Να ειεγρζεί αλ ην αζθνύκελν ή ππνςήθην επάγγεικα / εηδηθόηεηα ηαηξηάδεη ζηηο
πξαγκαηηθέο ηθαλόηεηεο-δεμηόηεηεο, ζηηο επαγγεικαηηθέο θιίζεηο θαη ζηελ
πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ.
β) Να δηαπηζησζεί εάλ ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο πνπ
πξνθύπηνπλ από ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ή ζέζε εξγαζίαο.
γ) Να δηαπηζησζνύλ θιίζεηο, ηαιέληα, ηθαλόηεηεο-δεμηόηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά
ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ δηαζέηεη έλα άηνκν, θαζώο θαη ην επίπεδν ζην νπνίν
απηό ηα θαηέρεη.
δ) Να εληνπηζηνύλ ελαιιαθηηθέο επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο θαη επηπιένλ θιίζεηο
ηνπ αηόκνπ.
ε) Να ιεθζνύλ νη ζσζηέο απνθάζεηο όζνλ αθνξά ηελ έληαμε ηνπ αηόκνπ ζε
ηκήκαηα, θαζώο θαη όζνλ αθνξά ηελ επηινγή θαηεπζύλζεσλ θαη επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε λένπο ηνκείο.
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2. Η αξιοπιζηία ηος ηεζη
Σν ΆΡΙΣΟΝ ηεζη είλαη κε δηαθνξά ην πιένλ αμηόπηζην ηεζη επαγγεικαηηθνύ
πξνζαλαηνιηζκνύ δηόηη:











Έρεη παγθνζκίσο ην κεγαιύηεξν Γείθηε Αμηνπηζηίαο (99%) θαη Γείγκα ηάζκηζεο
(10.000 λένη) από ηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Ιζρύνληεο ςπρνκεηξηθνί δείθηεο:
 πληειεζηήο Cronbach = 0.94
 πληειεζηήο Spearman Brown = 0.94
 πληειεζηήο Δζσηεξηθήο πλνρήο KR-20 = 0.93
 Βαζκόο δηαθξηηόηεηαο = 0.74
 ηνραζηηθή Δληξνπία παξαγόλησλ δείγκαηνο = 0.98
 πληειεζηήο Kappa = 0.79
Σν ελ ιόγσ δείγκα απνηειεί ην κεγαιύηεξν δείγκα ζηάζκηζεο πνπ έρεη πνηέ
ζπγθεληξσζεί & κειεηεζεί απνδεδεηγκέλα ζηελ Διιάδα θαη η’ απνηειέζκαηα
έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην δηεζλνύο θύξνπο πεξηνδηθό Scientific American.
Δθδίδεη απνηειέζκαηα κεηά από πιήζνο πνιύπινθσλ καζεκαηηθώλ ππνινγηζκώλ,
ζπγθξίζεσλ θαη ζπλδπαζκώλ (850 εθαηνκκύξηα πεξίπνπ), πνπ γίλνληαη
εμαηνκηθεπκέλα γηα θάζε άηνκν.
Βάζεη ησλ 450 πεξίπνπ εξσηήζεσλ πνπ δίδεη αλάινγα ηελ ειηθία ησλ
ελδηαθεξόκελνπ, αλαιύεη 2000 επαγγεικαηηθέο εηδηθόηεηεο & πιήζνο
παξαγόλησλ ζπλζέηνληαο κηα κήηξα 290.304.000 ζηνηρείσλ κέζσ ησλ νπνίσλ
ζπλζέηεη ηα ηειηθά εμαηνκηθεπκέλα απνηειέζκαηα.
Δμαζθαιίδεη κε απόιπηα επηζηεκνληθό ηξόπν ηελ αληηθεηκεληθόηεηα θαη
εηιηθξίλεηα ησλ απαληήζεσλ (5 βαζκνί αιήζεηαο).
Δίλαη ην κόλν ηεζη πνπ ζηεξίδεηαη ζε πξνρσξεκέλα καζεκαηηθά κνληέια ησλ
δηεζλώο δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκόλσλ Mandelbrot θαη Zipf, ηα νπνία εγγπώληαη
ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηεζη.
Η δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαξθεί πεξίπνπ 50 ιεπηά ελώ
γηα ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ έλαο CORE 2 DUO ρξεηάδεηαη
πεξί ηα 4,5 ιεπηά γηα λα ζπλζέζεη ηελ ηειηθή απηνκαηνπνηεκέλε αλαθνξά
γεγνλόο πνπ ην θαζηζηά ην πιένλ απαηηεηηθό ζε ππνινγηζηηθή ηζρύ ηεζη
παγθνζκίσο.

* Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζηαηιζηικών αναλύζεων και αξιοπιζηίαρ διαθέζιμερ.
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3. Εγκςπόηηηα & Καινοηομικά Σηοισεία
Σν ΆΡΙΣΟΝ ζηεξίδεηαη ζ’ απνηειέζκαηα εξεπλώλ πνπ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη
ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο.
Έρεη ζηαζκηζηεί ζ’ όιεο ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε
ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο PETRA. πλεπώο κπνξεί λα δώζεη
απνηειέζκαηα γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζπγθξίλνληάο ηελ
κε απηή ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη λα εξγαζζεί.
Αμηνινγήζεθε από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε
θαη δηάρπζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ θαη ηνπ ςπρνπαηδαγσγηθνύ πιηθνύ»,
θαηεγνξία πξάμεσλ 2.4.1.δ, κε ζηόρν ηελ θαηαγξαθή «...ηων καηάλληλων
εκείνων επγαλείων, πος θα βοηθήζοςν ηο Σύμβοςλο να οπγανώζει μια
αποηελεζμαηική ζςνένηεςξη με ηο μαθηηή πποζθέπονηάρ ηος πολύηιμερ
οδηγίερ, πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα εηδηθά δηακνξθσκέλσλ ηεζη»
ζε ζρέζε κε ηνλ ρνιηθό Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό (ΔΠ).
Δίλαη ην μόνο ηεζη παγθνζκίσο πνπ επεθηείλεη ηε ζεσξία ηνπ John Holland,
πνζνηηθνπνηώληαο 14 επηπιένλ ππνηύπνπο γηα θαζέλα από ηνπο 6 ηύπνπο ηνπ
Holland. Δίλαη ην κόλν ηεζη ζηελ Διιάδα πνπ αμηνινγήζεθε θαη ζρνιηάζηεθε
από ηνλ ίδην ηνλ Jνhn Holland σο εμήο: «ARISTON is the best application of
my theory I have seen so far».
Γηελεξγεί απηόκαηε επηινγή ηκεκάησλ θαη εμεηδηθεύζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, εληνπίδνληαο ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ
πξνζσπηθόηεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ, θαη όρη γεληθέο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο
επαγγεικάησλ. Οη εηδηθόηεηεο πνπ αλαιύεη αληηπξνζσπεύνπλ όλα ηα
Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ.
Δίλαη ην κόλν ηεζη πνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ην ινγηζκηθό ΓΙΑΚΡΙΙ,
ζπκπιεξώλνπλ απηόκαηα ην ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, ζπζρεηίδνληαο: Πξνζσπηθόηεηα, Ιθαλόηεηεο, Γεμηόηεηεο,
Δηδηθόηεηεο – Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα.
Πεξηιακβάλεη εηδηθό πξόγξακκα γηα ηελ παξαγσγή αλαιπηηθώλ ζηαηηζηηθώλ
ζηνηρείσλ αλά θύιν, ειηθία, ηύπνπο πξνζσπηθόηεηαο, θ.ιπ., παξέρνληαο ζηε
Γηεύζπλζε ελόο ρνιείνπ κηα πιήξε εηθόλα ησλ καζεηώλ.
Σν ΑΡΙΣΟΝ ζπλδπάδεηαη κε ηα αθόινπζα ςπρνκεηξηθά ηεζη ηεο ζεηξάο
CAPS, ηα νπνία ν ύκβνπινο κπνξεί λα επηθαιεζηεί πξνθεηκέλνπ λα
δηεξεπλήζεη δηεμνδηθά, πεξηπηώζεηο καζεηώλ, θνηηεηώλ ή ελειίθσλ πνπ
παξνπζηάδνπλ
ζύλζεηεο
αλάγθεο:
ΓΛΧΙΚΑ,
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ,
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ, ΜΗΥΑΝΙΚΑ, ΥΧΡΟΤ, ΥΡΧΜΑΣΧΝ, ΛΟΓΙΚΗ,
ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΧΝ ΚΙΝΗΣΡΧΝ,
ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ, ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ-ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ,
ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ, ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΧΝ ΗΜΙΦΑΙΡΙΧΝ,
ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ
ΠΡΟΧΠΙΚΟΣΗΣΑ,
ΑΞΙΧΝ,
ΜΑΘΗΙΑΚΧΝ ΓΤΚΟΛΙΧΝ, ΜΑΘΗΙΑΚΧΝ ΣΤΠΧΝ. Η CAPS είλαη ε
πιένλ νινθιεξσκέλε ζεηξά ςπρνκεηξηθώλ ηεζη.
Σν ινγηζκηθό ηνπ είλαη ζύγρξνλν θαη εμαηξεηηθά επέιηθην, θαζώο παξέρεη
πνιιέο δπλαηόηεηεο πινήγεζεο θαη, επηπιένλ, επηηξέπεη ηελ απηόκαηε
αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ έπεηηα από απξόβιεπηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. εμαηηίαο δηαθνπήο ξεύκαηνο ή απξόθιεηεο
επαλεθθίλεζεο).
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