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Δπραξηζηίεο 
 

Η ζπγγξαθή απηήο ηεο εξγαζίαο νινθιεξώζεθε ράξε ζηε βνήζεηα πνιιώλ 

αλζξώπσλ, νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ν θαζέλαο κε ην δηθό ηνπ, μερσξηζηό ηξόπν. Πξώηα 

απ‟ όια, επραξηζηώ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, θα. Μαξία Πιαηζίδνπ, γηα ηε 

βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε από ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Δπραξηζηώ, επίζεο, 

ηνλ θ. Anthony Montgomery θαη ηνλ θ. Γξεγόξε ίκν, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ σο 

επόπηεο ζηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία. 

 Δπραξηζηώ ηδηαηηέξσο ηνλ Νίθν Βέληδην πνπ πξόζπκα έθαλε ηελ αληίζηξνθε 

κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε. 

Έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, ζηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο από 

ην ρώξν εξγαζίαο, νη νπνίνη βνήζεζαλ ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο 

έξεπλαο. 

 Σέινο, επραξηζηώ όια ηα άηνκα πνπ έβαιαλ ην δηθό ηνπο ιηζαξάθη ζε απηή 

ηελ έξεπλα, γηα ηα ζρόιηα πνπ έθαλαλ θαη ηηο ηδέεο πνπ κνπ έδσζαλ! 
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Πεξίιεςε 
 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ επξήκαηα πνπ δείρλνπλ όηη ε επηζεηηθή νδήγεζε 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλόηεηα ηεο ξύζκηζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνλ ζπκό σο 

ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο. ηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη 

πώο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε (Ν) θαη ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό 

πξνζσπηθόηεηαο ζπλδένληαη κε ηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε. 

Αξρηθά, δηεξεπλήζεθε ην θαηά πόζν ην εξγαιείν κέηξεζεο ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ 

ζπκνύ ζηελ νδήγεζε είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ειιεληθό δείγκα. Έπεηηα, 

εμεηάζηεθαλ νη ηξόπνη έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαη ε επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθώλ 

(θύιν, ειηθία) ζε απηνύο. Σν δείγκα απνηεινύληαλ από 142 ελήιηθεο νδεγνύο. Γηα ηε 

κέηξεζε ηεο Ν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην Wong Law Emotional 

Intelligence Scale (Wong & Law, 2002), γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζπκνύ σο 

ραξαθηεξηζηηθνύ ρξεζηκνπνηήζεθε κέξνο από ην εξσηεκαηνιόγην State-Trait Anger 

Expression Inventory (Spielberger, 1988) θαη γηα ηε κέηξεζε ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο 

ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην Driving Anger 

Expression Inventory (Deffenbacher, Lynch, Oetting, & Swaim, 2002). Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο αληηδξνύλ σο επί ην 

πιείζηνλ κε πξνζαξκνζηηθό ηξόπν ζε εθλεπξηζηηθέο θαηαζηάζεηο ελ ώξα νδήγεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο, δε βξέζεθε θάπνηα ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηεο ειηθίαο ζηνλ ηξόπν έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ. Η 

πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε πξνβιέπεηαη κόλν από ηελ ηθαλόηεηα ξύζκηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ, ελώ ε ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα πξνβιέπεηαη από ηνλ ζπκό σο 

ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηελ επηζεηηθόηεηα κέζσ ζώκαηνο 

θαη νρήκαηνο, απηή πξνβιέπεηαη πξσηίζησο από ηνλ ζπκό σο ραξαθηεξηζηηθό 

πξνζσπηθόηεηαο θαη δεπηεξεπόλησο από ηε ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ 

ηθαλόηεηα εθηίκεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. πκπεξαζκαηηθά, ε γλώζε πνπ 

πξνθύπηεη είλαη πηζαλό λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλόεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν έθθξαζεο ζπκνύ ζηελ νδήγεζε. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Οδεγνί, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, ηξόπνη έθθξαζεο ζπκνύ, ζπκόο 

σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο. 
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Abstract 
 

Research has shown that aggressive driving is correlated with the drivers‟ ability to 

regulate their emotions and trait anger. The aim of this study was to examine the 

effects of emotional intelligence and trait anger on the forms of anger expression 

while driving. Additionally, this study investigated whether the Driving Anger 

Expression Inventory (DAX) applies to Greek drivers, before investigating the forms 

of anger expression while driving and the effect of demographic factors (gender, age) 

on those forms. For this purpose, the Wong and Law Emotional Intelligence Scale 

(Wong & Law, 2002), the Driving Anger Expression Inventory (Deffenbacher et al., 

2002) and part of the State-Trait Anger Expression Inventory (Spielberger, 1988) 

were administered to 142 Greek drivers. The results showed that the most common 

form of anger expression while driving is the adaptive expression. Regarding the 

demographic factors, age and gender have no effect on the forms of anger expression 

while driving. The regulation of emotion dimension was the sole predictor of the 

adaptive/constructive expression. Verbal aggression was predicted only by trait anger. 

Two dimensions of EI (use of emotion, others‟ emotional appraisal) predicted 

physical-vehicular aggression over and above trait anger. In conclusion, such 

knowledge is likely to inform future research and deepen the understanding of the 

factors that affect anger expression while driving. 

 

Key words: Drivers, emotional intelligence, forms of anger expression, trait anger.  
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Δηζαγσγή 
 

Ο ζπκόο ζηελ νδήγεζε (driving anger) είλαη έλα ζπλαίζζεκα ην νπνίν βηώλεη θαλείο 

ζπρλά, είηε σο νδεγόο είηε σο ζπλεπηβάηεο ζε έλα όρεκα. Οη Deffenbacher, Oetting, 

θαη Lynch (1994) πξόηεηλαλ όηη ν ζπκόο ελ ώξα νδήγεζεο ζπλδέεηαη κε ηελ επηζεηηθή 

νδήγεζε θαη κε επηθίλδπλεο νδεγηθέο ζπκπεξηθνξέο, θη επνκέλσο επεξεάδεη αξλεηηθά 

ηελ νδηθή αζθάιεηα. Λόγσ ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

ζύλδεζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε κε ηε ξηςνθίλδπλε νδεγηθή ζπκπεξηθνξά, ε 

αλάγθε λα κειεηεζνύλ δηεμνδηθά όινη νη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζπκό 

είλαη επηηαθηηθή. 

Μία παξάκεηξνο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ έρεη βξεζεί ζην ζηόραζηξν ησλ 

εξεπλεηώλ είλαη ν ηξόπνο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηε 

ξηςνθίλδπλε νδήγεζε (Sullman, Stephens, & Yong, 2015. Qu, Dai, Zhao, Zhang, & 

Ge, 2017). Σα επξήκαηα έρνπλ δείμεη όηη όινη νη επηζεηηθνί ηξόπνη έθθξαζεο ηνπ 

ζπκνύ (ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα, ζσκαηηθή επηζεηηθόηεηα, ρξήζε ηνπ νρήκαηνο γηα ηελ 

έθθξαζε ηνπ ζπκνύ) ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε παξάγνληεο όπσο απώιεηα ηνπ ειέγρνπ 

ηνπ νρήκαηνο, απώιεηα ζπγθέληξσζεο θαη εκπινθή ζε ζπγθξνύζεηο θαη αηπρήκαηα. 

Δπνκέλσο, ην πώο θαλείο εθθξάδεη ην ζπκό ζηελ νδήγεζε έρεη σο απνηέιεζκα 

δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη επεξεάδεη ηελ νδηθή αζθάιεηα. 

Η παξνύζα έξεπλα ζα δηεξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε ηξεηο κεηαβιεηέο, 

(1) ηνλ ηξόπν έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε, (2) ηηο δηαζηάζεηο ηεο Ν θαη (3) 

ηνλ ζπκό σο ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Ο ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό έρεη 

βξεζεί όηη ζπλδέεηαη κε ηε ζπρλή ρξήζε επηζεηηθώλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ 

(Sullman, 2015). Η πηζαλή ζρέζε ηεο Ν κε ηνλ ηξόπν έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ 

νδήγεζε δελ έρεη εξεπλεζεί αθόκα. Η δηεξεύλεζε απηήο ηεο ζρέζεο παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ αλ ιεθζεί ππόςε όηη ε εκθάληζε ηεο επηζεηηθόηεηαο ζπλδέεηαη ηόζν κε 

αηνκηθνύο όζν θαη θαηαζηαζηαθνύο παξάγνληεο, ζύκθσλα κε ην Γεληθό Μνληέιν 

Δπηζεηηθόηεηαο (ΓΜΔ) πνπ πξνηάζεθε από ηνπο Anderson θαη Bushman (2002). 

ύκθσλα κε ην ΓΜΔ, νη αηνκηθνί παξάγνληεο (π.ρ. Ν, ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό 

πξνζσπηθόηεηαο) θαη νη θαηαζηαζηαθνί παξάγνληεο (π.ρ. αλσλπκία) από θνηλνύ 

επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Δπνκέλσο, ε Ν ελδερνκέλσο λα ιεηηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά ζε εθλεπξηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο ελ ώξα νδήγεζεο, απνηξέπνληαο ηελ εθδήισζε επηζεηηθόηεηαο. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, ε Ν, ιόγσ ηνπ όηη πεξηιακβάλεη ηθαλόηεηεο ξύζκηζεο θαη εθηίκεζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, είλαη πηζαλό λα ζπκβάιιεη ζηελ εξκελεία ησλ θαηαζηάζεσλ ελ 

ώξα νδήγεζεο, κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνθεύγεηαη ε επηζεηηθή έθθξαζε. Από ηελ 

άιιε πιεπξά, ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο είλαη έλαο αηνκηθόο 

παξάγνληαο πνπ θαζηζηά πην πηζαλή ηελ εθδήισζε επηζεηηθόηεηαο ζε εθλεπξηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο ελ ώξα νδήγεζεο. 

Όζνλ αθνξά ζηε δνκή ηεο εξγαζίαο, ζην ζεσξεηηθό κέξνο γίλεηαη κηα 

επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνλ ζπκό σο ραξαθηεξηζηηθό 

πξνζσπηθόηεηαο, ηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. ην εξεπλεηηθό κέξνο πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο, θαζώο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία. Έπεηηα, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο θαη αθνινπζεί ε ζπδήηεζε θαη ε εξκελεία ηνπο. Σέινο, 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. 
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ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 
 

Κεθάιαην 1ν 

 

Ο ζπκόο 
 

Αξρηθά ζε απηό ην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε θαη δηάθξηζε δύν ζπλαθώλ ελλνηώλ, 

ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ πξνζσπηθόηεηαο (trait anger) θαη ηνπ νδεγηθνύ ζπκνύ 

(driving anger). Γεδνκέλνπ όηη ζηελ παξνύζα έξεπλα ν ζπκόο εμεηάζηεθε σο 

ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο, παξέρεηαη αηηηνιόγεζε γηα απηή ηελ επηινγή. ηε 

ζπλέρεηα, αλαιύεηαη ε έθθξαζε ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε θαη νη παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηή. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη επηπηώζεηο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε 

θαζώο θαη νη παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε κείσζε απηώλ ησλ αξλεηηθώλ 

επηπηώζεσλ. 

 

1.1 Ο ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

Η έλλνηα ηνπ ζπκνύ είλαη πνιύπινθε θαη ζα πξνζεγγηζηεί κέζσ ηνπ ζεσξεηηθνύ 

κνληέινπ «State-trait anger theory» πνπ πξόηεηλαλ νη Spielberger, Jacobs, Russel, θαη 

Crane (1983). Πξηλ πξνηαζεί ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε 

ηνλ ζπκό δηεπόηαλ από αζάθεηεο σο πξνο ηνλ νξηζκό ηεο έλλνηαο θαη ππήξρε ζύγρπζε 

αλάκεζα ζηηο παξεκθεξείο έλλνηεο ηνπ ζπκνύ, ηεο επηζεηηθόηεηαο θαη ηεο ερζξόηεηαο. 

Λόγσ ηνπ όηη απηέο νη έλλνηεο αιιεινεπηθαιύπηνληαη ζε ζεκαληηθό βαζκό, νη 

Spielberger θ.ά. (1983) αλαθέξνληαη ζπιινγηθά ζε απηέο σο ην ζύλδξνκν AHA 

(Anger, Hostility, Aggression). Ο ζπκόο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ 

ζπλδξόκνπ, νξίδεηαη σο «κία ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε πνπ απνηειείηαη από 

ππνθεηκεληθά ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία πνηθίιινπλ ζε έληαζε από κηθξή ελόριεζε έσο 

νξγή, κε παξάιιειε ελεξγνπνίεζε ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κπτθή 

έληαζε» (Spielberger, Reheiser, & Sydeman, 1995, ζ. 213). Η ερζξόηεηα λνείηαη σο 

έλα ζύλνιν ζηάζεσλ από ηηο νπνίεο πεγάδεη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε ζηόρν ηελ 

πξόθιεζε θζνξάο θαη βιάβεο ζε αληηθείκελα θαη αλζξώπνπο. Η έλλνηα ηεο 

επηζεηηθόηεηαο δηαθνξνπνηείηαη από ην ζπκό θαη ηελ ερζξόηεηα, θαζώο δελ 

αλαθέξεηαη ζε ζπλαηζζήκαηα ή ζηάζεηο, αιιά αληηζέησο ζε δηάθνξεο επηζεηηθέο 

πξάμεηο ή ζπκπεξηθνξέο. 
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ην πιαίζην ηνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ γηα ηε κειέηε ηνπ ζπκνύ έγηλε επίζεο 

δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ ζπκνύ σο θαηάζηαζεο θαη ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ 

πξνζσπηθόηεηαο. Ο ζπκόο σο θαηάζηαζε (state anger) αλαθέξεηαη ζηηο κεηαβνιέο 

ζηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνύ, όπσο απηό βηώλεηαη από 

ην άηνκν ζε πεξηζηάζεηο πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο σο απεηιεηηθέο, βιαβεξέο ή άδηθεο 

πξνο ην πξόζσπό ηνπ. Ο ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο (trait anger) 

νξίδεηαη σο κία δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξόληα ηάζε ελόο 

αηόκνπ λα βηώλεη ζπκό. Δπνκέλσο, ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο 

ζπληζηά κία αηνκηθή δηαθνξά θαη απηό ζεκαίλεη όηη άηνκα κε πςειή πξνδηάζεζε γηα 

ζπκό αληηιακβάλνληαη κηα πνηθηιία θαηαζηάζεσλ σο εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινύλ 

ζπκό. Έηζη, απηά ηα άηνκα βηώλνπλ ζπκό πην ζπρλά, πην έληνλα θαη γηα πεξηζζόηεξε 

ώξα ζε ζρέζε κε άηνκα πνπ έρνπλ ρακειή πξνδηάζεζε γηα ζπκό. 

 

1.2 Ο νδεγηθόο ζπκόο 

Η έλλνηα ηνπ νδεγηθνύ ζπκνύ (driving anger) βαζίδεηαη ζηε δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ 

ζπκνύ σο θαηάζηαζεο θαη σο ραξαθηεξηζηηθνύ πξνζσπηθόηεηαο πνπ αλαιύζεθε 

παξαπάλσ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν νδεγηθόο ζπκόο νξίδεηαη σο έλα ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο (trait driving anger) θαη αλαθέξεηαη ζηε γεληθή πξνδηάζεζε ηνπ 

αηόκνπ λα βηώλεη ζπκό όηαλ νδεγεί έλα όρεκα (Deffenbacher θ.ά., 1994). Η έλλνηα 

ηνπ νδεγηθνύ ζπκνύ είλαη παξόκνηα κε ηελ έλλνηα ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ, κε 

ηε δηαθνξά όηη ε πξώηε αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηελ νδήγεζε. 

Ο νδεγηθόο ζπκόο κπνξεί λα πξνθιεζεί όηαλ έλαο νδεγόο έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε εθλεπξηζηηθέο θαηαζηάζεηο ελ ώξα νδήγεζεο. ύκθσλα κε ηνπο 

Deffenbacher θ.ά. (1994), απηέο νη θαηαζηάζεηο θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε έμη νκάδεο: 

ερζξηθέο ρεηξνλνκίεο, παξάλνκε νδήγεζε, παξνπζία αζηπλνκίαο, αξγή νδήγεζε, 

αγέλεηα θαη παξεκπνδηζκνί ζηελ θπθινθνξία. Δπεηδή ν νδεγηθόο ζπκόο απνηειεί 

γλώξηζκα ηεο πξνζσπηθόηεηαο, γίλεηαη ιόγνο γηα νδεγνύο κε πςειά επίπεδα ζπκνύ 

θαη νδεγνύο κε ρακειά επίπεδα ζπκνύ, αληίζηνηρα. ε ζύγθξηζε κε ηνπο νδεγνύο κε 

ρακειά επίπεδα ζπκνύ, νη νδεγνί κε πςειά επίπεδα ζπκνύ: (1) ζπκώλνπλ πην ζπρλά 

ζηελ θαζεκεξηλή νδήγεζε, (2) βηώλνπλ ζπκό κεγαιύηεξεο έληαζεο, (3) έρνπλ 

κεγαιύηεξε ηάζε γηα ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή επηζεηηθόηεηα, (4) νδεγνύλ πην γξήγνξα 

θαη πην απξόβιεπηα θαη (5) βηώλνπλ πεξηζζόηεξα αξλεηηθά απνηειέζκαηα, όπσο 
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πξόζηηκα ή ζπγθξνύζεηο κε άιια απηνθίλεηα (Deffenbacher, Deffenbacher, Lynch, & 

Richards, 2003). 

 

1.3 ρέζε αλάκεζα ζην ζπκό σο ραξ/θό πξνζσπηθόηεηαο θαη ηνλ νδεγηθό ζπκό 

Δθόζνλ ε έλλνηα ηνπ νδεγηθνύ ζπκνύ πξνέθπςε από ηελ εθαξκνγή ηoπ κνληέινπ 

«State-trait anger theory» ζην πιαίζην ηεο νδήγεζεο, είλαη θπζηθό ε έλλνηα ηνπ 

νδεγηθνύ ζπκνύ θαη ε έλλνηα ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ πξνζσπηθόηεηαο λα 

έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα επηθαιύπηνληαη σο έλα βαζκό. ύκθσλα 

κε ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα (Deffenbacher θ.ά., 2002. Deffenbacher, Stephens, & 

Sullman, 2016), ν νδεγηθόο ζπκόο εκθαλίδεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην ζπκό σο 

ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο. Σν γεγνλόο απηό ππνδειώλεη όηη νη δύν έλλνηεο λαη 

κελ ζρεηίδνληαη, αιιά είλαη δηαθνξεηηθέο. 

Έλαο αξηζκόο εξεπλώλ έρεη εμεηάζεη ηε ζρέζε ησλ δύν απηώλ ελλνηώλ κε 

άιιεο κεηαβιεηέο ζην πιαίζην ηεο νδήγεζεο (Ge, Zhang, Zhao, Zhang, & Qu, 2017. 

Sullman, Stephens, & Yong, 2015). Σα επξήκαηα δείρλνπλ όηη θαη ν νδεγηθόο ζπκόο 

θαη ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε κεηαβιεηέο 

πνπ αθνξνύλ ηελ νδήγεζε, όπσο ε επηζεηηθή νδήγεζε. Μάιηζηα, ε ζπζρέηηζε κεηαμύ 

ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο επηζεηηθήο νδήγεζεο ήηαλ 

ηζρπξόηεξε από ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ νδεγηθνύ ζπκνύ θαη ηεο επηζεηηθήο 

νδήγεζεο. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ε κεηα-αλάιπζε ησλ Bogdan, Măirean, 

& Havârneanu (2016), όηη δειαδή ε ζρέζε κεηαμύ ζπκνύ θαη επηζεηηθήο νδήγεζεο 

είλαη ηζρπξόηεξε όηαλ ν ζπκόο εμεηάδεηαη σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο, παξά 

όηαλ ν ζπκόο εμεηάδεηαη σο νδεγηθόο ζπκόο. πκπεξαζκαηηθά, ην γεγνλόο όηη 

κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ ηελ νδήγεζε εκθαλίδνπλ ηζρπξόηεξε ζπζρέηηζε κε ηνλ 

ζπκό σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο παξά κε ηνλ νδεγηθό ζπκό ιήθζεθε ππόςε 

ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο παξνύζαο έξεπλαο. Γη‟απηό ην ιόγν επηιέρζεθε λα εμεηαζηεί ν 

ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο, έλαληη ηνπ νδεγηθνύ ζπκνύ, ζε ζρέζε κε 

ηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε. 
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1.4 Η έθθξαζε ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε 
 

Γεδνκέλνπ όηη ε νδήγεζε είλαη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ ιακβάλεη ρώξα ζε έλα ηδηαίηεξν 

πεξηβάιινλ, νη ηξόπνη έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε δηαθέξνπλ από ηνπο 

ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζε άιια πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Έηζη, νη 

Deffenbacherθ θ.ά. (2002) πξνρώξεζαλ ζηελ θαηαγξαθή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη νδεγνί εθθξάδνπλ ηνλ ζπκό πνπ ληώζνπλ. Οη ηέζζεξηο 

ηξόπνη έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ πνπ πξνέθπςαλ είλαη ε ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα (π.ρ. 

πξνζβνιέο), ε ζσκαηηθή επηζεηηθόηεηα (π.ρ. απξεπείο ρεηξνλνκίεο), ε ρξήζε ηνπ 

νρήκαηνο κε επηζεηηθό ηξόπν (π.ρ. κε ηήξεζε απνζηάζεσλ αζθαιείαο) θαη ε 

πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε (π.ρ. εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηελ αζθάιεηα). 

Γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαηά ηελ νδήγεζε 

πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ην Γεληθό Μνληέιν Δπηζεηηθόηεηαο (ΓΜΔ) πνπ πξόηεηλαλ νη 

Anderson θαη Bushman (2002). ύκθσλα κε ην ΓΜΔ, ππάξρνπλ δύν είδε 

παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σν πξώην 

είδνο είλαη νη αηνκηθνί παξάγνληεο όπσο ην θύιν, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθόηεηαο, νη αμίεο θαη ηα πηζηεύσ ηνπ αηόκνπ. Σν δεύηεξν είδνο είλαη νη 

θαηαζηαζηαθνί παξάγνληεο νη νπνίνη αθνξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα κίαο 

θαηάζηαζεο πνπ επλννύλ ή παξεκπνδίδνπλ ηελ εκθάληζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Όηαλ ην άηνκν έξρεηαη αληηκέησπν κε κηα εθλεπξηζηηθή θαηάζηαζε ηα δύν 

πξναλαθεξζέληα είδε παξαγόλησλ επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αηόκνπ, έρνληαο σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη 

θπζηνινγηθή δηέγεξζε. Οη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε θπζηνινγηθή δηέγεξζε, κε 

ηε ζεηξά ηνπο, επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο. Ο 

ηειεπηαίνο θξίθνο απηήο ηεο αιπζίδαο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ, ε νπνία 

πξνθύπηεη σο απόξξνηα ησλ παξαπάλσ. Δπνκέλσο, ην ΓΜΔ παξέρεη έλα 

νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ηελ εξκελεία ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηόζν αηνκηθνύο όζν θαη θαηαζηαζηαθνύο παξάγνληεο, θαη εμεγεί κε αλαιπηηθό 

ηξόπν ηνπο κεραληζκνύο πνπ νδεγνύλ ζηελ επηζεηηθόηεηα.  

Έλαο θαηαζηαζηαθόο παξάγνληαο πνπ έρεη εξεπλεζεί ζε ζρέζε κε ηελ 

επηζεηηθή νδήγεζε είλαη ε αλσλπκία, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη από ην γεγνλόο όηη ν 

νδεγόο βξίζθεηαη κέζα ζην απηνθίλεην. Η αλσλπκία δεκηνπξγεί έλα ζύλνιν 

ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ, θαζώο ν νδεγόο δελ κπνξεί λα ηαπηνπνηεζεί, θαη άξα νύηε λα 
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αμηνινγεζεί ή λα θξηζεί γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Η έξεπλα ησλ Ellison-Potter, Bell, 

θαη Deffenbacher (2001) έδεημε όηη ν παξάγνληαο ηεο αλσλπκίαο επεξεάδεη ζεηηθά 

ηελ εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ νδήγεζε. 

Όζνλ αθνξά ηνπο αηνκηθνύο παξάγνληεο, ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό 

πξνζσπηθόηεηαο έρεη βξεζεί όηη ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξόπν έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ. 

Αλαιπηηθόηεξα, όινη νη επηζεηηθνί ηξόπνη έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ (ιεθηηθόο, ζσκαηηθόο, 

κέζσ ηνπ νρήκαηνο) εκθαλίδνπλ κέηξηεο πξνο πςειέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηνλ 

ζπκό (Deffenbacher θ.ά., 2002. Sullman, 2015. Sullman θ.ά., 2015). Όζνλ αθνξά ηνλ 

πξνζαξκνζηηθό ηξόπν έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ ζπκό σο 

ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο, ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ πσο απηέο νη δύν 

κεηαβιεηέο δελ ζπλδένληαη. ηηο έξεπλεο ησλ Deffenbacher θ.ά. (2002) θαη ησλ 

Sullman θ.ά. (2015) δελ εληνπίζηεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ 

ησλ δύν κεηαβιεηώλ. ηελ έξεπλα ηνπ Sullman (2015) βξέζεθε όηη ν ζπκόο σο 

ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο παξνπζηάδεη ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ 

πξνζαξκνζηηθό ηξόπν έθθξαζεο. Δπνκέλσο, νη νδεγνί κε πςειή πξνδηάζεζε γηα 

ζπκό ηείλνπλ λα εθθξάδνληαη κε επηζεηηθνύο ηξόπνπο, ελώ ε ρακειή πξνδηάζεζε γηα 

ζπκό δε θαίλεηαη λα θαζνξίδεη ηνλ πξνζαξκνζηηθό ηξόπν έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ. 

 

1.5 Η έθθξαζε ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε θαη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 
 

Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηεο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ κε ηνλ παξάγνληα θύιν, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ δε ζπκθσλνύλ κεηαμύ ηνπο, δεδνκέλνπ όηη ζε θάπνηεο 

έξεπλεο βξέζεθε όηη ην θύιν επεξεάδεη ηνλ ηξόπν έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ 

νδήγεζε, ελώ ζε θάπνηεο άιιεο όρη. Πην αλαιπηηθά, ζηηο έξεπλεο ησλ Deffenbacher 

θ.ά. (2002) θαη ησλ Eşiyok, Yasak, θαη Korkusuz (2007) βξέζεθε όηη νη άλδξεο 

νδεγνί εθθξάδνπλ ηνλ ζπκό ηνπο κέζσ ζσκαηηθήο επηζεηηθόηεηαο πην ζπρλά απ‟ όηη 

νη γπλαίθεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη γπλαίθεο αλαθέξνπλ όηη ρξεζηκνπνηνύλ 

πεξηζζόηεξν ηνλ πξνζαξκνζηηθό ηξόπν έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζε ζρέζε κε ηνπο 

άλδξεο (Eşiyok θ.ά., 2007). Χζηόζν, ε έξεπλα ησλ Sullman, Stephens θαη Yong 

(2015) δε βξήθε θακία δηαθνξά κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε ηνπ ζπκνύ. Σέινο, ζε θάπνηεο έξεπλεο δελ έρεη δηαπηζησζεί 



14 
 

θακία δηαθνξά κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν έθθξαζεο ηνπ 

νδεγηθνύ ζπκνύ (Stephens & Sullman, 2014. Villieux & Delhomme, 2010). 

Μία εμήγεζε πνπ έρεη πξνηαζεί γηα απηήλ ηελ αζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηνπ θύινπ ζηνλ ηξόπν έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ είλαη όηη νη ξόινη ησλ δύν 

θύισλ, θη όρη ην θύιν, επεξεάδνπλ ηελ πηζαλόηεηα εθδήισζεο επηζεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ ζηελ νδήγεζε (Özkan & Lajunen, 2005. Sullman, Stephens, & Hill, 

2016). ε απηέο ηηο έξεπλεο νη ξόινη ησλ δύν θύισλ εμεηάζηεθαλ κε ην 

εξσηεκαηνιόγην Bem Sex Role Inventory (BSRI). Η αξξελσπόηεηα νξίδεηαη βάζεη 

θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο όπσο ε επηζεηηθόηεηα θαη ε θπξηαξρία, 

ελώ ε ζειπθόηεηα νξίδεηαη βάζεη ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο όπσο ε 

ζπκπόληα θαη ε ηξπθεξόηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ησλ Özkan θαη 

Lajunen (2005) δηαπηζηώζεθε όηη ε αξξελσπόηεηα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επηζεηηθή θαη 

ηε ξηςνθίλδπλε νδεγηθή ζπκπεξηθνξά. Αληίζηνηρα, ζηελ έξεπλα ησλ Sullman θ.ά. 

(2016) βξέζεθε όηη ε ζειπθόηεηα ιεηηνπξγεί σο πξνβιεπηηθόο παξάγνληαο ηνπ 

πξνζαξκνζηηθνύ ηξόπνπ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ. Δπνκέλσο, ηα πξναλαθεξζέληα 

επξήκαηα θαηαδεηθλύνπλ πσο ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο 

επηδξνύλ ζηελ επηζεηηθή θαη ξηςνθίλδπλε νδήγεζε. Από εξεπλεηηθήο ζθνπηάο είλαη 

πην ρξήζηκν λα κειεηεζεί ν ξόινο ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο 

ζηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά, αλεμαξηήησο ηνπ αλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπλδένληαη 

κε ηνλ αλδξηζκό ή ηε ζειπθόηεηα. 

Η ζρέζε ηεο ειηθίαο κε ηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαίλεηαη λα είλαη 

πην μεθάζαξε, θαζώο ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ζπγθιίλνπλ. Η πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε 

παξνπζηάδεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία (Sullman, 2015. Villieux & 

Delhomme, 2010.). Αληηζέησο, ε ζπλνιηθή επηζεηηθή έθθξαζε αιιά θαη εηδηθόηεξα ε 

ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα, ε ρξήζε ηνπ νρήκαηνο κε επηζεηηθό ηξόπν θαη ε ζσκαηηθή 

επηζεηηθόηεηα εκθαλίδνπλ κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία. Απηό ζεκαίλεη 

όηη κε ην πέξαζκα ηεο ειηθίαο κεηώλεηαη ε ηάζε ησλ νδεγώλ λα αληηδξνύλ κε 

επηζεηηθνύο ηξόπνπο ζε εθλεπξηζηηθέο θαηαζηάζεηο ελ ώξα νδήγεζεο, ελώ απμάλεηαη 

ε ηάζε ηνπο λα αληηδξνύλ κε πξνζαξκνζηηθνύο ηξόπνπο. 
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1.6 Οη επηπηώζεηο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε 
 

Ο ζπκόο είλαη ην δεύηεξν πην ζπρλό ζπλαίζζεκα πνπ βηώλνπλ νη νδεγνί, κεηά ην 

άγρνο, θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζπλδέεηαη κε ηελ παξαθώιπζε ησλ ζηόρσλ θαη ηελ 

επίξξηςε επζπλώλ ζε άιινπο (Mesken, Hagenzieker, Rothengatter, & de Waard, 

2007). Όηαλ έλαο νδεγόο εθηηκά όηη κία θαηάζηαζε ηνλ εκπνδίδεη από ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηόρσλ ηνπ θαη ζεσξεί όηη γη‟απηό επζύλεηαη θάπνηνο άιινο νδεγόο ή ρξήζηεο 

ηεο νδνύ, ηόηε βηώλεη ζπκό. Ο ζπκόο, κε ηε ζεηξά ηνπ, πξνθαιεί δηάθνξεο επηπηώζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πνηόηεηα ησλ γλσζηηθώλ δηεξγαζηώλ ησλ 

νδεγώλ. 

Οξηζκέλεο έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη ζηε ζρέζε ηνπ ζπκνύ κε ηελ επηθίλδπλε 

νδήγεζε (Dahlen, Martin, Ragan, & Kuhlman, 2005. Ge θ.ά., 2017). ύκθσλα κε 

ηνπο Dula θαη Geller (2003), ε επηθίλδπλε νδήγεζε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο επξείεο 

θαηεγνξίεο: (1) ηελ επηζεηηθή νδήγεζε, (2) ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο θαη (3) ηε ξηςνθίλδπλε νδήγεζε. Σα εξεπλεηηθά 

επξήκαηα δείρλνπλ όηη ν ζπκόο έρεη κέηξηεο πξνο πςειέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε όιεο 

ηηο θαηεγνξίεο ηεο επηθίλδπλεο νδήγεζεο. Σν γεγνλόο απηό εμεγείηαη αλ ιεθζεί 

ππόςε όηη ηα άηνκα ππό ηελ επήξεηα ζπκνύ εκθαλίδνπλ κεησκέλε αληίιεςε ηνπ 

θηλδύλνπ θαη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ιήςε ξίζθσλ (Lerner & Keltner, 2001). Η 

επηθίλδπλε νδήγεζε, κε ηε ζεηξά ηεο, είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηα αηπρήκαηα θαη 

ηελ νδηθή αζθάιεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη νδεγνί πνπ βηώλνπλ ζπκό ζπρλόηεξα θαη 

ζε πςειόηεξν βαζκό έρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα εκπιαθνύλ ζε αηπρήκαηα 

ιόγσ επηθίλδπλσλ νδεγηθώλ ζπκπεξηθνξώλ (Sullman, Gras, Cunill, Planes, & Font-

Mayolas, 2007). 

Πέξα από ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ, ν ζπκόο έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζε 

θάπνηεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο νδήγεζεο, όπσο ε 

αληίιεςε, ε πξνζνρή θαη ε επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ (Deffenbacher θ.ά., 2003). 

ηελ έξεπλα ησλ Zhang, Chan, Ba, θαη Zhang (2016) δηαηππώζεθε ε ππόζεζε όηη ν 

ζπκόο ελ ώξα νδήγεζεο κεηώλεη ην εύξνο νπηηθήο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ ζηνλ 

νξηδόληην θαη ζηνλ θάζεην άμνλα. Η ππόζεζε επηβεβαηώζεθε κεξηθώο, θαζώο 

βξέζεθε όηη νη ζπκσκέλνη νδεγνί «ζθάλαξαλ» κηα κηθξόηεξε πεξηνρή ηνπ νπηηθνύ 

ηνπο πεδίνπ ζηνλ νξηδόληην άμνλα κόλν. Απηό ην θαηλόκελν είλαη γλσζηό σο «όξαζε 

ηνύλει» αθνύ ην άηνκν κπνξεί λα δεη κόλν ό,ηη ππάξρεη αθξηβώο κπξνζηά ηνπ, ελώ ε 
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πεξηθεξεηαθή όξαζε είλαη κεησκέλε. Χο απνηέιεζκα, ιόγσ ηεο κεησκέλεο νπηηθήο 

πξνζνρήο ππάξρεη κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα γηα ιάζε, ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

αηπρήκαηα. 

 

1.7 Παξεκβάζεηο γηα ηε κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε 
 

Όπσο αλαιύζεθε πξνεγνπκέλσο, ν ζπκόο θαηά ηελ νδήγεζε έρεη έλα θάζκα 

αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηόζν ζε γλσζηηθό όζν θαη ζε ζπκπεξηθνξηθό επίπεδν. Χο εθ 

ηνύηνπ, γίλεηαη εκθαλήο ε αλάγθε γηα έξεπλα αλαθνξηθά κε ηνπο ηξόπνπο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ ζπκνύ θαηά ηελ νδήγεζε θαη ηεο επαθόινπζεο επηζεηηθήο 

νδήγεζεο. Ο Deffenbacher (2016) έθαλε κία αλαζθόπεζε ησλ εξεπλώλ πνπ έρνπλ 

εθαξκόζεη θάπνην πξόγξακκα παξέκβαζεο γηα ηε κείσζε ηνπ ζπκνύ. Ο εξεπλεηήο 

θαηαηάζζεη ηηο παξεκβάζεηο ζε ηέζζεξα είδε: (1) γλσζηηθέο παξεκβάζεηο, (2) 

παξεκβάζεηο ραιάξσζεο, (3) ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο θαη (4) ζπλδπαζηηθέο 

παξεκβάζεηο. Αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηεο παξέκβαζεο, ε ελίζρπζε ησλ λέσλ ηξόπσλ 

ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο εμάζθεζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο παξέκβαζεο. 

Η ινγηθή πίζσ από ηηο γλσζηηθέο παξεκβάζεηο είλαη όηη ζπγθεθξηκέλεο 

γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ. 

Γηα παξάδεηγκα, ν εθδηθεηηθόο ηξόπνο ζθέςεο ζπλδέεηαη κε ηε ζσκαηηθή 

επηζεηηθόηεηα θαη ηελ επηζεηηθόηεηα κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ νρήκαηνο. Γη‟απηό ζηελ 

αξρή θάζε γλσζηηθήο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο επηζεκαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμύ ησλ 

ζθέςεσλ ηνπ νδεγνύ θαη ησλ εμάςεσλ ζπκνύ. Ο ζηόρνο είλαη ν νδεγόο λα 

αλαγλσξίζεη ηηο ζθέςεηο πνπ ζπληεινύλ ζην ζπκό θαη λα ηηο αληηθαηαζηήζεη κε 

ζθέςεηο πνπ κεηώλνπλ ην ζπκό. Αθνύ γίλεη απηό, ν νδεγόο εμαζθείηαη ζηελ εθαξκνγή 

ησλ λέσλ ηξόπσλ ζθέςεο. 

Οη παξεκβάζεηο ραιάξσζεο ζηνρεύνπλ ζηνλ έιεγρν θαη ηελ απνθιηκάθσζε 

ηεο ζπγθηληζηαθήο θαη θπζηνινγηθήο έμαςεο πνπ παξαηεξείηαη ππό ηελ εκπεηξία ηνπ 

ζπκνύ. Όηαλ ν νδεγόο αληηκεησπίδεη κία εθλεπξηζηηθή θαηάζηαζε θαη αλαγλσξίδεη ηα 

πξώηα ζεκάδηα ηεο θπζηνινγηθήο έμαςεο – κπηθή έληαζε, αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

θαη αίζζεκα δέζεο – εθαξκόδεη ηηο ηερληθέο ραιάξσζεο πνπ έρεη κάζεη. Σέηνηεο 
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ηερληθέο πεξηιακβάλνπλ βαζηέο αλαπλνέο, νπηηθνπνίεζε ραιαξσηηθώλ εηθόλσλ θαη 

επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ κε ζθνπό ηε ραιάξσζε. 

Οη ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο έρνπλ σο ζηόρν λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο 

επηζεηηθνύο, δπζιεηηνπξγηθνύο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ησλ εθλεπξηζηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ κε ζπκπεξηθνξέο πνπ απνθιηκαθώλνπλ ην ζπκό. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ ζπκπεξηθνξώλ είλαη ε απνζηαζηνπνίεζε από ην εξέζηζκα πνπ ππξνδόηεζε ην 

ζπκό, ε απαζρόιεζε κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ θέξλνπλ εξεκία θαη ε απνθπγή ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινύλ ζπκό ζην άηνκν. Όπσο επηζεκαίλεη ν Deffenbacher 

(2016), ε δνκή ησλ ζπκπεξηθνξηθώλ παξεκβάζεσλ ζπρλά κνηάδεη κε απηή ησλ 

γλσζηηθώλ θαη ησλ ραιαξσηηθώλ παξεκβάζεσλ. ηελ πεξίπησζε, όκσο, ησλ 

ζπκπεξηθνξηθώλ παξεκβάζεσλ ε έκθαζε είλαη ζην λα αλαγλσξηζζνύλ θαη λα 

εληζρπζνύλ ζπκπεξηθνξέο όπσο νη πξναλαθεξζείζεο. 

Η ηειεπηαία νκάδα παξεκβάζεσλ είλαη νη ζπλδπαζηηθέο νη νπνίεο 

νλνκάδνληαη έηζη γηαηί ζπλδπάδνπλ δύν ή πεξηζζόηεξα είδε ζεξαπεηώλ. ηελ 

θαηεγνξία ησλ ζπλδπαζηηθώλ παξεκβάζεσλ αλήθνπλ θαη νη παξεκβάζεηο 

ελζπλεηδεηόηεηαο. Η ελζπλεηδεηόηεηα ζπλεπάγεηαη επίγλσζε θαη απνδνρή ηεο 

παξνύζαο θαηάζηαζεο ρσξίο ηελ εθθνξά θξίζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ. Σα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα έρνπλ δείμεη όηη ε ελζπλεηδεηόηεηα παξνπζηάδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ 

ζπκό θαη ηελ επηζεηηθή νδήγεζε (Kazemeini, Ghanbari-e-Hashem-Abadi, & 

Safarzadeh, 2013. Stephens, Koppel, Young, Chambers, & Hassed, 2018). 
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Κεθάιαην 2ν
 

 

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 
 

Αξρηθά ζε απηό ην θεθάιαην γίλεηαη ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο 

Ν. Δπεηδή όκσο πξόθεηηαη γηα κία πνιπδηάζηαηε έλλνηα, θξίλεηαη ζθόπηκν λα γίλεη 

κία παξνπζίαζε ησλ θπξίαξρσλ ζεσξεηηθώλ κνληέισλ ηεο Ν θαη λα επεμεγεζεί 

αλαιπηηθά ην κνληέιν ησλ Mayer, Caruso, θαη Salovey (1999), βάζεη ηνπ νπνίνπ 

εμεηάζηεθε ε Ν ζηελ παξνύζα έξεπλα. Σέινο, παξαηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο Ν ζηελ νδήγεζε. 

 

2.1 Θεσξεηηθά κνληέια γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

 

Η Ν είλαη κία ζύλζεηε έλλνηα θη απηό ην θαηαιαβαίλεη θαλείο όηαλ αλαηξέρεη ζηε 

βηβιηνγξαθία κε ζθνπό ηνλ νξηζκό ηεο έλλνηαο. Οη Salovey θαη Mayer (1990) 

κειέηεζαλ ηα κέρξη ηόηε εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε Ν θαη δηαηύπσζαλ ηνλ 

πξώην επίζεκν νξηζκό ηεο έλλνηαο. Οξίδνπλ ηε Ν σο κία κνξθή θνηλσληθήο 

λνεκνζύλεο, «ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλόηεηα λα θαηαλνεί θαλείο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηόζν ηα δηθά ηνπ όζν θαη ησλ άιισλ αλζξώπσλ, λα θάλεη ιεπηέο 

δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο ώζηε λα θαζνδεγεί αλαιόγσο ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ» (Salovey 

& Mayer, 1990, ζ. 189). Δίλαη γεγνλόο πσο έρνπλ πξνηαζεί κέρξη ζήκεξα δηάθνξα 

ζεσξεηηθά κνληέια γηα ηνλ νξηζκό θαη ηελ εξκελεία ηεο Ν, ηα νπνία κπνξνύλ λα 

ηαμηλνκεζνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο (Stys & Brown, 2004): ζηα κεηθηά κνληέια θαη ζηα 

κνληέια ηθαλόηεηαο. 

1) Μεηθηά κνληέια: ππνζηεξίδνπλ όηη ε Ν είλαη έλαο ζπλδπαζκόο από 

δηαζηάζεηο ηεο λνεκνζύλεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο, όπσο ε 

αηζηνδνμία. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζεηαη ην ζεσξεηηθό κνληέιν ηνπ Bar-On 

(1997) θαη ηνπ Goleman (1995). 

2) Μνληέια ηθαλόηεηαο: όπνπ ε Ν εξκελεύεηαη σο κία ηθαλόηεηα ηνπ λνπ λα 

επεμεξγάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο κε αθξίβεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα. 

Μέρξη ζήκεξα ην κνλαδηθό κνληέιν ηθαλόηεηαο πνπ έρεη δηαηππσζεί γηα ηε Ν είλαη 

ην ζεσξεηηθό κνληέιν ησλ Mayer, Salovey, θαη Caruso (1999). 
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2.1.1 Σν ζεσξεηηθό κνληέιν ηνπ Bar-On 
 

Η ζπλαηζζεκαηηθή-θνηλσληθή λνεκνζύλε ζύκθσλα κε ηνλ Bar-On είλαη «κηα ζεηξά 

από κε γλσζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα θάπνηνπ λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο θαη 

πηέζεηο» (Bar-On, 1997, ζ. 14). Πην ζπγθεθξηκέλα,  ν Bar-On ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζεσξεί θνηλσληθά λνήκσλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αλζξώπνπ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηηπρή πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. 

ύκθσλα κε ην ζεσξεηηθό κνληέιν ηνπ Bar-On, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

θνηλσληθή λνεκνζύλε πεξηιακβάλεη πέληε επηκέξνπο δηαζηάζεηο, θάζε κία εθ ησλ 

νπνίσλ απνηειείηαη από ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο δεμηόηεηεο: (1) Οη ελδνπξνζσπηθέο 

ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δεμηόηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

απηνζπλεηδεζίαο, ηεο ζεηηθήο δηεθδηθεηηθόηεηαο, ηνπ απηνζεβαζκνύ, ηεο 

δηαπίζησζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο, (2) νη Γηαπξνζσπηθέο 

ηθαλόηεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

θαη ηελ θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα, (3) ε Ιθαλόηεηα πξνζαξκνγήο πνπ αθνξά ηελ 

αλνρή ζην άγρνο θαη ηνλ έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ, (4)  ε Γηαρείξηζε ηνπ άγρνπο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηνλ έιεγρν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηελ 

επειημία θαη (5) ε Γεληθή δηάζεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ επηπρία θαη ηελ αηζηνδνμία 

(Πιαηζίδνπ, 2004). 

 

2.1.2 Σν ζεσξεηηθό κνληέιν ηνπ Goleman 
 

Ο Goleman είλαη ν άλζξσπνο ράξε ζηνλ νπνίν ε Ν έγηλε γλσζηή ζε όιν ηνλ θόζκν 

πξνθαιώληαο κεγάιν ελδηαθέξνλ ζην γεληθό θνηλό.  Ο ίδηνο παξνύζηαζε κε απιό, 

εθιατθεπκέλν ηξόπν ηελ έλλνηα ηεο Ν ζην νκώλπκν βηβιίν ηνπ πνπ δεκνζηεύζεθε 

ην 1995. ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ, ε ζπλαηζζεκαηηθή επθπία είλαη κηα δνκή πνπ 

πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ηθαλόηεηεο όπσο λα ξπζκίδεη θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε 

δηάζεζή ηνπ θαη λα δίλεη θίλεηξα ζηνλ εαπηό ηνπ ώζηε λα πεηπραίλεη ηνπο ζηόρνπο 

πνπ ζέηεη. Γηα ηνλ Goleman ε Ν είλαη κία επξεία έλλνηα πνπ εκπεξηέρεη δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο (ελζπλαίζζεζε, θίλεηξα, αηζηνδνμία). 



20 
 

Ο Goleman ππνζηεξίδεη όηη ε Ν απαξηίδεηαη από πέληε δηαζηάζεηο: ηελ 

απηνγλσζία (self-awareness), ηε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ (self-regulation), ηελ 

θηλεηνπνίεζε (motivation), ηελ ελζπλαίζζεζε (empathy) θαη ηελ θνηλσληθή 

δεμηόηεηα (social skill). Απηέο νη πέληε δηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 25 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ην πώο θαλείο δηαρεηξίδεηαη ηνλ εαπηό ηνπ 

θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε άιια άηνκα. Κάζε αλζξσπνο γελληέηαη κε ζπγθεθξηκέλα 

επίπεδα απηώλ ησλ δεμηνηήησλ, απηό όκσο δε ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα ηηο 

αλαπηύμεη κέζσ ηεο επηκνλήο θαη ηεο εμάζθεζεο. Γη‟απηό ν Goleman (1998) 

αλαθέξεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επάξθεηα (emotional competence) σο κία 

δπλαηόηεηα πνπ καζαίλεηαη θαη πξνέξρεηαη από ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. 

 

2.1.3 Σν ζεσξεηηθό κνληέιν ησλ Mayer, Caruso, θαη Salovey 
 

ύκθσλα κε ηνπο Mayer, Caruso, θαη Salovey (1999, ζει. 267), ε Ν «αλαθέξεηαη ζε 

κία ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία θαη ηηο ζρέζεηο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, θαη λα αλαινγίδεηαη θαη λα ιύλεη πξνβιήκαηα κε βάζε απηά». Η 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε εκπιέθεη δηάθνξεο ηθαλόηεηεο αλαγλώξηζεο, 

θαηαλόεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ν ζπλδπαζκόο ησλ νπνίσλ βνεζά 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Παξόιν πνπ απηέο νη ηθαλόηεηεο ιεηηνπξγνύλ εληαία, 

νκαδνπνηνύληαη ζε ηέζζεξηο θιάδνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ηεξαξρηθή δηάηαμε. Οη 

ηέζζεξηο θιάδνη είλαη νη εμήο, μεθηλώληαο από ηηο πην βαζηθέο ηθαλόηεηεο θαη 

ζπλερίδνληαο πξνο ηηο πην ζύλζεηεο: 

(1) Αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ: αθνξά ηελ αθξίβεηα κε ηελ νπνία 

αλαγλσξίδεη θαλείο ηόζν ηα πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα όζν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ αηόκσλ όπσο απηά απνηππώλνληαη ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, ηε κνπζηθή, ηηο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ, θ.ά. 

(2) πλαηζζεκαηηθή δηεπθόιπλζε ηεο ζθέςεο: πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ή 

αλάζπξζε ζπλαηζζεκάησλ κε ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε ηεο ζθέςεο θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ζθέςεο αλαιόγσο κε ηα ζπλαηζζήκαηα. Σν άηνκν, δειαδή, κπνξεί 

λα αλαινγίδεηαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη λα 

εκπινπηίδεη κε πιεξνθνξίεο ηε γλσζηηθή ηνπ θαηάζηαζε. 
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(3) Καηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ: ζεκαίλεη όηη θαλείο θαηαλνεί ηηο ζρέζεηο 

κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ ζπλαηζζεκάησλ, ηηο πηζαλέο κεηαβάζεηο από έλα ζπλαίζζεκα 

ζε άιιν, όπσο θαη ηελ ζπλύπαξμε αληηθξνπόκελσλ ζπλαηζζεκάησλ ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο. Σν άηνκν επεμεξγάδεηαη γλσζηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα θη απηή ε 

ηθαλόηεηα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο. 

(4) Γηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ: είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα 

ρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα αληιεί πιεξνθνξίεο από απηά. Η δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζεκαίλεη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε θαηάιιεινπο 

ηξόπνπο κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνύ, ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε, 

απνηειέζκαηνο. 

πκπεξαζκαηηθά, νη Mayer, Caruso, θαη Salovey (1999) πξνζεγγίδνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο Ν σο κία ακηγή κνξθή επθπΐαο όπσο θαη ε γλσζηηθή, θαη ζεσξνύλ όηη ηα 

κεηθηά κνληέια γηα ηε Ν κπεξδεύνπλ ηελ έλλνηα ηεο Ν κε άιιεο έλλνηεο (π.ρ. 

επδσία) νη νπνίεο αλήθνπλ ζην πεδίν ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Δπηπιένλ, ηνλίδνπλ όηη ε 

Ν σο ηθαλόηεηα κπνξεί κόλν λα κεηξεζεί κε εξγαιεία αληηθεηκεληθήο κέηξεζεο 

όπσο ην MSCEIT. Σα εξγαιεία απηναλαθνξώλ κεηξνύλ ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε 

ηνπ αηόκνπ γηα ηε Ν, θη όρη ηελ αληηθεηκεληθή ηθαλόηεηα.  

 

2.2 πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη νδήγεζε 
 

Η ζρέζε κεηαμύ ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο Ν έρεη πξνζειθύζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο δηεζλνύο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ζρεηηθά πξόζθαηα (Arnau-

Sabatés, Sala-Roca, Jariot-Garcia, 2012. Falahi & Goudarzi, 2015. Hayley, de Ridder, 

Stough, Ford, & Downey, 2017. Sani, Tabibi, Fadardi, & Stavrinos, 2017. Šeibokaitė, 

Endriulaitienė, Sullman, Markšaitytė, & Ţardeckaitė-Matulaitienė, 2017. Smorti, 

Andrei, & Trombini, 2018. Trógolo, Melchior, & Medrano, 2014). Οη έξεπλεο 

κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε δύν νκάδεο: (1) έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ 

ηεο Ν θαη ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη (2) έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε 

κεηαμύ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξύζκηζεο θαη ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Οξηζκέλεο έξεπλεο εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ ζηε ζρέζε κεηαμύ ηεο 

απηναλαθεξόκελεο ξηςνθίλδπλεο νδήγεζεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Ν. 
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Αλαιπηηθόηεξα, ζηελ έξεπλα ησλ Arnau-Sabatés θ.ά. (2012) βξέζεθε όηη ε 

ξηςνθίλδπλε νδήγεζε έρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζπλνιηθή Ν θαη κε όιεο ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο Ν, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην κνληέιν ηνπ Bar-On (2000). 

Δηδηθόηεξα, δηαπηζηώζεθε όηη νη ηθαλόηεηεο πξνζαξκνγήο θαη νη δηαπξνζσπηθέο 

ηθαλόηεηεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αξλεηηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο 

επηθίλδπλεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

ηελ έξεπλα ησλ Hayley θ.ά (2017) βξέζεθε όηη ε αλαγλώξηζε θαη ε έθθξαζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί αξλεηηθό πξνβιεπηηθό παξάγνληα ηεο επηθίλδπλεο 

νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, δηαπηζηώζεθε όηη ε ειηθία επηδξά έκκεζα ζηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελ ώξα νδήγεζεο κέζσ ηεο δηάζηαζεο ηνπ ειέγρνπ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Σν εύξεκα απηό δείρλεη όηη, θαζώο κεγαιώλνπκε, απμάλεηαη ην 

επίπεδν ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ  θαη σο εθ ηνύηνπ κεηώλνληαη ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ελ ώξα νδήγεζεο. 

Η έξεπλα ησλ Smorti θ.ά. (2018) εζηίαζε ζηε ζρέζε κεηαμύ ηεο αληηιεπηήο 

Ν, ηεο ξηςνθίλδπλεο νδήγεζεο θαη δύν ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο, ηελ αλαδήηεζε δηέγεξζεο θαη ηνλ παξνξκεηηζκό. ε απηή ηελ 

έξεπλα ε επηθίλδπλε νδήγεζε εμεηάζηεθε κε ην εξσηεκαηνιόγην Dula Dangerous 

Driving Index (DDDI) ηνπ Dula (2003) θαη κε βάζε ηνλ απηναλαθεξόκελν αξηζκό 

θιήζεσλ πνπ είραλ ιάβεη νη νδεγνί ιόγσ επηθίλδπλεο νδήγεζεο. ύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, ε Ν δελ είρε θάπνηα πξνβιεπηηθή ηζρύ γηα ηελ επηθίλδπλε νδήγεζε 

όπσο κεηξήζεθε κε ην εξσηεκαηνιόγην DDDI. Η Ν, όκσο, βξέζεθε όηη πξνβιέπεη 

ηνλ αξηζκό ησλ θιήζεσλ, αθνύ πξώηα είρε απνκνλσζεί ε επίδξαζε ησλ δύν 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο (αλαδήηεζε δηέγεξζεο, παξνξκεηηζκόο). 

Δπνκέλσο, πςειόηεξα επίπεδα Ν έρνπλ σο απνηέιεζκα κία πην αζθαιή νδεγηθή 

ζπκπεξηθνξά όπσο απηή αληαλαθιάηαη ζην κηθξόηεξν αξηζκό θιήζεσλ. Παξόκνηα 

απνηειέζκαηα αλαθέξεη θαη ε έξεπλα ησλ Falahi θαη Goudarzi (2015), ε νπνία 

δηαπίζησζε όηη νη ξηςνθίλδπλνη νδεγνί είραλ ρακειόηεξε Ν ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνζεθηηθνύο νδεγνύο. Δηδηθόηεξα, νη πξνζεθηηθνί νδεγνί είραλ πςειόηεξα επίπεδα 

απηνδηαρείξηζεο, θνηλσληθήο επίγλσζεο θαη δηαρείξηζεο ζρέζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ξηςνθίλδπλνπο νδεγνύο. 

Η δεύηεξε νκάδα εξεπλώλ πεξηιακβάλεη θάπνηεο έξεπλεο νη νπνίεο εζηίαζαλ 

ζηηο δπζθνιίεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξύζκηζεο θαη ζηελ επηθίλδπλε νδήγεζε. ηε έξεπλα 
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ησλ Sani θ.ά. (2017) βξέζεθε όηη όιεο νη δπζθνιίεο ζηε ξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ (κε 

απνδνρή ζπλαηζζεκαηηθώλ απνθξίζεσλ, δπζθνιία ζηελ επίηεπμε ζηόρσλ, δπζθνιία 

ειέγρνπ παξνξκήζεσλ, έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο ζαθήλεηαο θαη πεξηνξηζκέλε 

πξόζβαζε ζε ζηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο ξύζκηζεο), εθηόο από ηελ έιιεηςε 

ζπλαηζζεκαηηθήο επίγλσζεο, παξνπζηάδνπλ κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

επηθίλδπλε νδήγεζε. Απηά ηα επξήκαηα επηβεβαηώζεθαλ ζηελ έξεπλα ησλ Šeibokaitė 

θ.ά. (2017), κε ηε δηαθνξά όηη ε έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο επίγλσζεο βξέζεθε όηη 

ζπλδέεηαη κε ηελ επηθίλδπλε νδήγεζε κόλν ζηηο γπλαίθεο θη όρη ζηνπο άλδξεο. Απηή ε 

δηαθνξά ζηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί βάζεη ηεο ζύζηαζεο 

ηνπ δείγκαηνο ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο. ηελ έξεπλα ησλ Sani θ.ά. (2017) ην δείγκα 

απνηεινύληαλ σο επί ην πιείζηνλ από άλδξεο, ελώ ζηελ έξεπλα ησλ Šeibokaitė θ.ά. 

(2017) ε αληηπξνζώπεπζε ησλ δύν θύισλ ζην δείγκα ήηαλ ίζε. 

Σέινο, νη Trógolo θ.ά. (2014) επέιεμαλ λα δηεπξύλνπλ ην πεδίν έξεπλαο 

ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ξύζκηζεο ζπλαηζζήκαηνο ζηνπο νδεγνύο θαη γη‟απηό ην 

ιόγν ηηο εμέηαζαλ ζε ζρέζε κε ην ζηπι νδήγεζεο. Όπσο δηαπηζηώζεθε, νη 

απηναλαθεξόκελεο δπζθνιίεο ζηε ξύζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζπζρεηίδνληαη κε 

δπζιεηηνπξγηθά ζηπι νδήγεζεο (ζπκσκέλν, αγρσκέλν, δηαζρηζηηθό θαη ξηςνθίλδπλν 

ζηπι νδήγεζεο). Από ηελ άιιε πιεπξά, νδεγνί κε ιηγόηεξεο δπζθνιίεο ζηε ξύζκηζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηείλνπλ λα νδεγνύλ πην πξνζεθηηθά. 
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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 
 

Κεθάιαην 3ν 

 

3.1 ηόρνο θαη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο 
 

Όπσο αλαιύζεθε παξαπάλσ, ν ζπκόο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βηώλεη θάζε νδεγόο θαη επεηδή δελ κπνξεί λα γίλεη θάηη ώζηε λα απνθεπρζεί ε βίσζε 

απηνύ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ έρεη ζηξαθεί ζηνπο ηξόπνπο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ ζπκνύ. Αλ νη νδεγνί αληηκεησπίδνπλ θαη εθθξάδνπλ ηνλ ζπκό ηνπο 

πξνζαξκνζηηθά θη όρη επηζεηηθά, ηόηε κπνξνύκε λα πξνζδνθνύκε κείσζε ηεο 

επηζεηηθήο θαη ξηςνθίλδπλεο νδήγεζεο. 

ύκθσλα κε ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα από ηελ μέλε βηβιηνγξαθία, ν επηζεηηθόο 

ηξόπνο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε ζρεηίδεηαη κε αηνκηθνύο θαη 

θαηαζηαζηαθνύο παξάγνληεο. Έλαο αηνκηθόο παξάγνληαο πνπ έρεη δηαπηζησζεί όηη 

ζπλδέεηαη κε ηελ επηζεηηθή έθθξαζε ηνπ ζπκνύ είλαη ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό 

πξνζσπηθόηεηαο. Δπηπξνζζέησο, κία αθόκα κεηαβιεηή πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη 

ηελ έθθξαζε ηνπ ζπκνύ είλαη ε ηθαλόηεηα ξύζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Με βάζε 

απηά ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, ε παξνύζα έξεπλα ζηνρεύεη λα δηεξεπλήζεη ην πώο νη 

αηνκηθνί παξάγνληεο ηεο Ν θαη ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ πξνζσπηθόηεηαο 

ζπλδένληαη κε ηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε. 

 Η έθθξαζε ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε είλαη έλα ζέκα πνπ ζρεηηθά πξόζθαηα 

έρεη πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. 

ηελ έξεπλα ηνπ Γαβαιά (2018) θαη ζηελ έξεπλα ηνπ ηδέξε (2016) ε κέηξεζε ηεο 

έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε έγηλε κε ην εξσηεκαηνιόγην DAX. Δπεηδή, όκσο, 

νη πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο έρνπλ θάπνηεο κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο (κηθξό δείγκα, 

επηζθαιή εμαγσγή παξαγόλησλ) θαη επεηδή δελ έρεη γίλεη αθόκα ε πξνζαξκνγή ηνπ 

DAX ζηελ ειιεληθή γιώζζα, σο αξρηθόο ζηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ηέζεθε ε 

δηεξεύλεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ DAX. Με βάζε ην εξγαιείν απηό έγηλε ε 

εμέηαζε ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαηά ηελ νδήγεζε θαη ε δηεξεύλεζε ηεο 

επίδξαζεο ηνπ θύινπ θαη ηεο ειηθίαο ζε απηνύο. 

ηε ζπλέρεηα, δηαηππώζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ νη εμήο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία πνπ ζπλνςίζηεθε ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα: (1) Αλακέλεηαη 
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όηη ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο ζα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνπο 

επηζεηηθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο ζπκνύ, ελώ δελ ζα ζρεηίδεηαη θαζόινπ κε ηελ 

πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε ηνπ ζπκνύ. (2) Η πςειή Ν αλακέλεηαη όηη ζα ζρεηίδεηαη 

κε ρακειή ρξήζε ησλ επηζεηηθώλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαη κε πςειή ρξήζε 

πξνζαξκνζηηθώλ ηξόπσλ. (3) Αλακέλεηαη όηη (α) κόλν νη δηαζηάζεηο ηεο Ν ζα 

πξνβιέπνπλ ηελ πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε ηνπ ζπκνύ θαη όηη (β) νη δηαζηάζεηο ηεο Ν 

ζα πξνβιέπνπλ ηνπο επηζεηηθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ πεξαηηέξσ από ηνλ 

βαζκό πνπ ηνπο πξνβιέπεη ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο. 

 

3.2 Μέζνδνο 
 

3.2.1 Γείγκα 
 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη από 142 άηνκα πνπ νδεγνύλ απηνθίλεην. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απνηειείηαη από 84 γπλαίθεο νδεγνύο (59,2%) θαη από 58 άλδξεο 

νδεγνύο (40,8%). Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερόλησλ, 

61 (43%) είλαη έγγακνη θαη 81 (57%) είλαη άγακνη. ηνπο άγακνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη όζνη είλαη ελ ρεξεία θαη νη δηαδεπγκέλνη. Ο ειηθηαθόο κέζνο 

όξνο ηνπ δείγκαηνο είλαη ηα 38,7 έηε, κε ειάρηζην ηα 20 έηε θαη κέγηζην ηα 65 έηε θαη 

ηππηθή απόθιηζε 13,02. 

 

3.2.2 Ψπρνκεηξηθά εξγαιεία 

 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία εξγαιεία κέηξεζεο πνπ 

αμηνινγνύλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, ηνλ ζπκό σο ραξαθηεξηζηηθό 

πξνζσπηθόηεηαο θαη ηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε. Όια ηα 

ςπρνκεηξηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα απηήο 

ηεο εξγαζίαο. 
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3.2.2.1 Μέηξεζε Ν 

 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο Ν ησλ ζπκκεηερόλησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην 

Wong Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) ησλ Wong θαη Law (2002), ην 

νπνίν πξνζάξκνζαλ ζηα ειιεληθά νη Kafetsios θαη Zampetakis (2008). Η 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα απνηειείηαη από 16 πξνηάζεηο απηναμηνιόγεζεο θαη ν 

εξσηώκελνο απαληά ζε ηζν-δηαζηεκηθή θιίκαθα ηύπνπ Likert από ην 1 (δηαθσλώ 

απόιπηα) έσο ην 7 (ζπκθσλώ απόιπηα). Σν εξσηεκαηνιόγην κεηξά ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο ηεο Ν, ζύκθσλα κε ην ζεσξεηηθό κνληέιν ησλ Mayer θαη Salovey 

(1997). Η ππνθιίκαθα Δθηίκεζε ησλ πλαηζζεκάησλ ηνπ Δαπηνύ (ΔΔ) απνηειείηαη 

από ηέζζεξηο δειώζεηο (π.ρ. «Πάληα θαηαιαβαίλσ πώο αηζζάλνκαη πξαγκαηηθά»). Η 

ππνθιίκαθα Δθηίκεζε ησλ πλαηζζεκάησλ ησλ Άιισλ (ΔΑ) πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

δειώζεηο (π.ρ. «Έρσ κηα θαιή θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αλζξώπσλ γύξσ 

κνπ»). Η ππνθιίκαθα Υξήζε ησλ πλαηζζεκάησλ (Υ) απαξηίδεηαη από ηέζζεξηο 

δειώζεηο θαη αθνξά ηε ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο 

(π.ρ. «Δίκαη έλα άηνκν κε ηζρπξά θίλεηξα»). Σέινο, ε ππνθιίκαθα Ρύζκηζε ησλ 

πλαηζζεκάησλ (Ρ) πεξηέρεη ηέζζεξηο δειώζεηο (π.ρ. «Έρσ θαιό έιεγρν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κνπ»). 

 

3.2.2.2 Μέηξεζε ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ πξνζσπηθόηεηαο 

 

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειιεληθή πξνζαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ State-Trait Anger 

Expression Inventory (STAXI-2) ηνπ Spielberger (1988) πνπ έγηλε από ηνπο 

Μπεδεβέγθεο θ.ά. (2008). Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

κόλν ην θνκκάηη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ κεηξά ην Θπκό σο Υαξαθηεξηζηηθό 

Πξνζσπηθόηεηαο θαη απνηειείηαη από 10 εξσηήζεηο (π.ρ. «Έρσ αζπγθξάηεηε νξγή»). 

Γηα ηε βαζκνιόγεζε ησλ εξσηήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη θιίκαθα ηεζζάξσλ ζεκείσλ 

όπνπ ν εξσηώκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη πώο αληηδξά ζπλήζσο ζηε δσή. Σν 1 

αληηζηνηρεί ζην «ζρεδόλ πνηέ» ελώ ην 4 ζην «ζρεδόλ πάληα». 
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3.2.2.3 Mέηξεζε ηεο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε 

 

Γηα λα αμηνινγεζεί ν ηξόπνο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ πνπ ληώζνπλ νη νδεγνί 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην Driving Anger Expression Inventory (DAX) ην 

νπνίν θαηαζθεπάζηεθε από ηνπο Deffenbacher θ.ά. (2002). Η κεηάθξαζή ηνπ ζηα 

ειιεληθά έγηλε από ηελ εξεπλήηξηα, κε ηε δηαδηθαζία ηεο αληίζηξνθεο κεηάθξαζεο. 

Δπηπξνζζέησο, έγηλε πξνζαξκνγή θάπνησλ δειώζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ώζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη θνπιηνύξα. Γηα  παξάδεηγκα ε 

δήισζε «I shake my fist at the other driver» απνδόζεθε ζηα ειιεληθά σο «Ρίρλσ κηα 

κνύληδα ζηνλ άιιν νδεγό». 

Η θιίκαθα DAX απνηειείηαη από 49 δειώζεηο απηναμηνιόγεζεο ηνπ ηξόπνπ 

έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαηά ηελ νδήγεζε, νη νπνίεο βαζκνινγνύληαη από ην 1 (ζρεδόλ 

πνηέ) σο ην 4 (ζρεδόλ πάληα). Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο, θαζεκηά από ηηο 

νπνίεο αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηξόπν έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαηά ηελ νδήγεζε. Η 

ππνθιίκαθα Λεθηηθή Δπηζεηηθόηεηα (12 δειώζεηο) πεξηιακβάλεη δειώζεηο όπσο 

«Βξίδσ θσλαρηά ηνλ άιιν νδεγό». Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηνλ παξάγνληα ηεο 

Λεθηηθήο Δπηζεηηθόηεηαο πεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηεο κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

(π.ρ. άγξην βιέκκα) νη νπνίεο ζπρλά ζπλνδεύνπλ ηελ έθθξαζε κέζσ ιεθηηθήο 

επηζεηηθόηεηαο. Γη‟απηό ην ιόγν ζε απηήλ ηελ ππνθιίκαθα πεξηιακβάλνληαη θαη 

δειώζεηο όπσο «Κνπλάσ ην θεθάιη κνπ ζηνλ άιιν νδεγό». Η ππνθιίκαθα σκαηηθή 

Δπηζεηηθόηεηα (11 δειώζεηο) πεξηέρεη δειώζεηο όπσο «Βγάδσ ηε γιώζζα κνπ ζηνλ 

άιιν νδεγό». Η ππνθιίκαθα Δπηζεηηθόηεηα κέζσ ηνπ Ορήκαηνο (11 δειώζεηο) 

απνηειείηαη από δειώζεηο όπσο «Οδεγώ θαηεπζείαλ ζηνλ πξνθπιαθηήξα ηνπ άιινπ 

νδεγνύ». Σέινο, ε ππνθιίκαθα Πξνζαξκνζηηθή Έθθξαζε (15 δειώζεηο) αλαθέξεηαη 

ζηηο δηάθνξεο γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο ν νδεγόο 

δηαρεηξίδεηαη ζεηηθά ην ζπκό θαη πεξηιακβάλεη δειώζεηο όπσο «Λέσ ζηνλ εαπηό κνπ 

όηη δελ αμίδεη λα εκπιαθώ». 

 

3.2.3 Γηαδηθαζία 
 

Η ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε δύν ηξόπνπο: (α) κέζσ έληππσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη (β) κε ηελ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ειεθηξνληθή 
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κνξθή, κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ social media. Η εύξεζε ηνπ 

δείγκαηνο βαζίζηεθε ζηε κέζνδν βνιηθήο δεηγκαηνιεςίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

εξσηεκαηνιόγηα ζηάιζεθαλ ζε άηνκα από ην νηθνγελεηαθό, θηιηθό θαη 

επαγγεικαηηθό θύθιν ηεο εξεπλήηξηαο. Με ηε ζεηξά ηνπο, απηά ηα άηνκα πξνώζεζαλ 

ην εξσηεκαηνιόγην ζε άηνκα ηνπ δηθνύ ηνπο θύθινπ πνπ νδεγνύλ απηνθίλεην. 

Σα εξσηεκαηνιόγηα κνηξάζηεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα από 

ηηο αξρέο ηνπ Απξηιίνπ έσο ηα κέζα Μαΐνπ 2019. Σα ρεηξόγξαθα εξσηεκαηνιόγηα 

πνπ ζπκπιεξώζεθαλ θαη επεζηξάθεζαλ ζηελ εξεπλήηξηα ήηαλ 42, ελώ ηα 

ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιόγηα ήηαλ 100. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απαηηνύληαλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 10 ιεπηά.  
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Κεθάιαην 4ν 

 

Απνηειέζκαηα 

 
Λόγσ ηεο απνπζίαο κίαο θιίκαθαο κέηξεζεο ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ 

νδήγεζε ζηα ειιεληθά, σο αξρηθόο ζηόρνο ηεο έξεπλαο ηέζεθε ε δηεξεύλεζε ηεο 

θαηαιιειόηεηαο ηνπ αληίζηνηρνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο. Έηζη εμεηάζηεθε ε 

εγθπξόηεηα ηεο θιίκαθαο DAX θαη έπεηηα ειέγρζεθε ε αμηνπηζηία όισλ ησλ 

θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ην 

πξνζαξκνζκέλν εξσηεκαηνιόγην DAX παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθή δνκηθή 

εγθπξόηεηα, έγηλε ε εμέηαζε ησλ επηκέξνπο εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ πνπ 

δηαηππώζεθαλ ζηελ ελόηεηα 3.1. 

 
 

4.1 Δγθπξόηεηα ηεο θιίκαθαο DAX 
 

Από ην ζύλνιν ησλ ηξηώλ ςπρνκεηξηθώλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή 

ηελ έξεπλα, ηα δύν έρνπλ ήδε πξνζαξκνζηεί γηα ρξήζε ζηνλ ειιεληθό πιεζπζκό. 

πγθεθξηκέλα, ε παξαγνληηθή δνκή ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηνπ WLEIS έρεη 

επηβεβαησζεί ζηελ έξεπλα ησλ Kafetsios θαη Zampetakis (2008). Αληίζηνηρα, ε 

παξαγνληηθή δνκή θαη ε εγθπξόηεηα ηεο θιίκαθαο πνπ κεηξά ηνλ ζπκό σο 

ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο έρεη επηβεβαησζεί ζηελ έξεπλα ησλ Μπεδεβέγθε 

θ.ά. (2008). Γηα ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ 

νδήγεζε (DAX) θξίζεθε απαξαίηεην λα γίλεη αλάιπζε παξαγόλησλ γηα λα 

επηβεβαησζεί ν αξηζκόο ησλ παξαγόλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζύκθσλα κε ηελ 

αξρηθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε δηαπηζηώλνληαη 

θάπνηεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή αλάιπζε ησλ Deffenbacher θ.ά. (2002). 

Τπελζπκίδεηαη όηη νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνηείλνπλ ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο, ηε Λεθηηθή Δπηζεηηθόηεηα, ηε σκαηηθή Δπηζεηηθόηεηα, ηελ 

Δπηζεηηθόηεηα κέζσ ηνπ Ορήκαηνο θαη ηελ Πξνζαξκνζηηθή Έθθξαζε. Χζηόζν, ε 

αλάιπζε παξαγόλησλ ηεο παξνύζαο κειέηεο αλέδεημε ηξεηο παξάγνληεο 

(Πξνζαξκνζηηθή Έθθξαζε, Λεθηηθή Δπηζεηηθόηα, Δπηζεηηθόηεηα κέζσ ώκαηνο θαη 

Ορήκαηνο). 
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 Αλαιπηηθά, ε αλάιπζε παξαγόλησλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο νξζνγώληαο 

πεξηζηξνθήο ησλ αμόλσλ (Varimax) θαη ιήθζεθαλ ππόςε κόλν ηα απνηειέζκαηα κε 

παξαγνληηθό θνξηίν πάλσ από 0.40. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο πξώηεο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο αθαηξέζεθαλ νη δειώζεηο 1, 2, 13, 17, 18, 20, 23, 34, 41 θαη 46 δηόηη δε 

θόξηηδαλ ζε θαλέλαλ παξάγνληα. Δπίζεο, αθαηξέζεθε ε δήισζε 38 θαζώο θόξηηδε 

ηαπηόρξνλα ζε δύν παξάγνληεο. Η αλάιπζε εθαξκόζηεθε μαλά ζηηο ελαπνκείλαζεο 

38 δειώζεηο θαη βξέζεθε όηη ε δήισζε 12 δε θόξηηδε ζε θάπνηνλ παξάγνληα, νπόηε 

θαη αθαηξέζεθε. Αθνύ αλαδείρζεθαλ ηξεηο παξάγνληεο, έγηλε ε ηαπηνπνίεζε ηεο 

ζύζηαζήο ηνπο. Η δήισζε 9 («Σνπ θσλάδσ: Nύρηα ην πήξεο ην δίπισκα;») θξίζεθε 

αλαγθαίν λα αθαηξεζεί θαζώο δε θόξησλε ζηνλ παξάγνληα ηεο Λεθηηθήο 

Δπηζεηηθόηεηαο, αιιά αληηζέησο ζηνλ παξάγνληα ηεο Δπηζεηηθόηεηαο κέζσ ώκαηνο 

θαη Ορήκαηνο. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο δήισζεο 9, ε αλάιπζε πνπ εθαξκόζηεθε 

μαλά έδεημε όηη ε δήισζε 3 θόξηηδε ηαπηόρξνλα ζε δύν παξάγνληεο, νπόηε 

αθαηξέζεθε. Σειηθά, ε αλάιπζε πνπ εθαξλόζηεθε ζηηο ελαπνκείλαζεο 38 δειώζεηο 

αλέδεημε ηξεηο παξάγνληεο πνπ  εξκελεύνπλ ην 47,33% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο 

ησλ αξρηθώλ κεηαβιεηώλ. 

Ο πξώηνο παξάγνληαο είλαη ε Πξνζαξκνζηηθή Έθθξαζε θαη πεξηγξάθεηαη κε 

14 δειώζεηο. Ο δεύηεξνο παξάγνληαο είλαη ε Λεθηηθή Δπηζεηηθόηεηα θαη 

πεξηιακβάλεη 10 δειώζεηο. Ο ηξίηνο παξάγνληαο είλαη ε Δπηζεηηθόηεηα κέζσ 

ώκαηνο θαη Ορήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη 11 δειώζεηο. ηνλ Πίλαθα 1 θαίλεηαη 

αλαιπηηθά πώο δηακνξθώζεθαλ νη παξάγνληεο θαζώο θαη ην πνζνζηό ηεο 

εμεγνύκελεο δηαθύκαλζεο γηα θάζε παξάγνληα. 

 

4.2 Αμηνπηζηία ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ 

 
Αθνύ έγηλε αλάιπζε παξαγόλησλ γηα ην εξγαιείν κέηξεζεο ηεο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ 

ζηελ νδήγεζε, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο αμηνπηζηίαο ζε όιεο ηηο θιίκαθεο θαη ηηο 

ππνθιίκαθεο κε ην δείθηε εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‟s alpha. Όπσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 3, όινη νη δείθηεο θπκαίλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, θη επνκέλσο 

κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε κε αζθάιεηα ζηε δηεξεύλεζε ησλ ζηόρσλ ηεο έξεπλαο. 
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Πίλαθαο 1 

Παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο θιίκαθαο έθθξαζεο ζπκνύ ζηελ νδήγεζε (DAX) 

Γειώζεηο 

Πξνζαξκνζηηθή 

Έθθξαζε 

Λεθηηθή 

Δπηζεηηθόηεηα 

Δπηζ. κέζσ 

ώκαηνο & 

Ορήκαηνο 

Πξνζπαζώ λα ζθεθηώ ζεηηθά 

πξάγκαηα λα θάλσ. ,766   

Λέσ ζηνλ εαπηό κνπ λα ην 

αγλνήζεη. 
,761   

Λέσ ζηνλ εαπηό κνπ όηη δελ αμίδεη 

λα εκπιαθώ. 
,713   

θέθηνκαη πξάγκαηα πνπ κε 

απνζπνύλ από ην λα εθλεπξίδνκαη 

ζην δξόκν. 

,708   

Πξνζπαζώ απιώο λα απνδερηώ 

όηη ππάξρνπλ θαθνί νδεγνί ζην 

δξόκν. 

,692   

Λέσ ζηνλ εαπηό κνπ όηη δελ αμίδεη 

λα εθλεπξηζηώ. ,673   

Απνθαζίδσ λα κελ πέζσ ζην 

επίπεδό ηνπο. 
,667   

Πξνζπαζώ απιώο λα απνδερηώ 

όηη ππάξρνπλ εθλεπξηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο ελ ώξα νδήγεζεο. 

,653   

Πξνζπαζώ λα ζθεθηώ ζεηηθέο 

ιύζεηο γηα λα αληηκεησπίζσ ηελ 

θαηάζηαζε. 

,544   

Πξνζέρσ αθόκα πεξηζζόηεξν ηνλ 

άιινλ πνπ νδεγεί γηα λα απνθύγσ 

αηπρήκαηα. 

,491   

Βάδσ ξαδηόθσλν ή κνπζηθή γηα 

λα εξεκήζσ. 
,488   

θέθηνκαη πξάγκαηα πνπ 

απνζπνύλ ηε ζθέςε κνπ από ηνλ 

άιιν νδεγό. 

,487   

θέθηνκαη πξηλ αληηδξάζσ. ,459   

Κάλσ πξάγκαηα, όπσο ην λα 

παίξλσ βαζηέο αλαπλνέο, γηα λα 

εξεκήζσ. 

,449   

Από κέζα κνπ ιέσ 

πξνζβιεηηθνύο ραξαθηεξηζκνύο 

γηα ηνλ άιιν νδεγό. 

 

 

 

,861 

 

Βξίδσ από κέζα κνπ ηνλ άιιν 

νδεγό. 
 

 

,839 
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Κάλσ από κέζα κνπ αξλεηηθά 

ζρόιηα γηα ηνλ άιιν νδεγό. 
 ,824  

Κνηηάδσ επηθξηηηθά ηνλ άιιν 

νδεγό. 
 ,787  

Αγξηνθνηηάδσ ηνλ άιιν νδεγό.  ,680  

Κάλσ αξλεηηθά ζρόιηα γηα ηνλ 

άιιν νδεγό. 
 ,617  

Φσλάδσ πξνζβιεηηθνύο 

ραξαθηεξηζκνύο γηα ηνλ άιιν 

νδεγό. 

 ,571  

Κνπλάσ ην θεθάιη κνπ ζηνλ άιιν 

νδεγό. 
 ,538  

θέθηνκαη πξάγκαηα όπσο «Από 

πνύ ην πήξεο ην δίπισκα;» 
 ,461  

Βξίδσ θσλαρηά ηνλ άιιν νδεγό.  ,455  

Αθνινπζώ ηνλ άιιν νδεγό 

θνιιεηά γηα πνιιή ώξα. 
  ,732 

Καηεβάδσ ην παξάζπξν γηα λα 

δείμσ θαιύηεξα ην ζπκό κνπ. 
  ,716 

Δπηηαρύλσ γηα λα εθλεπξίζσ ηνλ 

άιιν νδεγό. 
  ,681 

Πξνζπαζώ λα ηξνκάμσ ηνλ άιιν 

νδεγό. 
  ,655 

Κάλσ ζηνπο άιινπο νδεγνύο ό,ηη 

έθαλαλ ζε εκέλα. 
  ,648 

Πξνζπαζώ λα ρσζώ κπξνζηά από 

ηνλ άιιν νδεγό. 
  ,598 

θνπίκσο εκπνδίδσ ηνλ άιιν 

νδεγό από ην λα θάλεη απηό πνπ 

ζέιεη. 

  ,591 

Πξνζπαζώ λα βγσ από ην 

απηνθίλεην θαη λα ηα «ρώζσ» 

ζηνλ άιιν νδεγό. 

  ,573 

Αλαβνζβήλσ ηα θώηα κνπ ζηνλ 

άιιν νδεγό. 
  ,507 

Αθήλσ ηα κεγάια θώηα κνπ λα 

πέθηνπλ ζηνλ θαζξέθηε ηνπ 

άιινπ νδεγνύ. 

  ,500 

Οδεγώ πνιύ πην γξήγνξα απ‟ ό,ηη 

πξηλ. 
  ,484 

Πνζνζηό εμεγνύκελεο 

δηαθύκαλζεο 
16,26 16,07 15 

πλνιηθό % εμεγ. δηαθύκαλζεο 47,33 
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4.4 Σξόπνη έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  
 

ην πιαίζην ηεο δηεξεύλεζεο ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ DAX γηα ρξήζε ζηνλ ειιεληθό 

πιεζπζκό εμεηάζηεθαλ νη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ηξηώλ ππνθιηκάθσλ πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά από ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε. Όπσο θαίλεηαη από ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 2, ε ππνθιίκαθα ηεο πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο παξνπζηάδεη 

ρακειέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο ππνθιίκαθεο ηεο ιεθηηθήο επηζεηηθόηεηαο θαη 

ηεο επηζεηηθόηεηαο κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο. Απηά ηα απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ 

κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ ηεο αξρηθήο έθδνζεο ηνπ DAX (Deffenbacher 

θ.ά., 2002). Όζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δύν επηζεηηθώλ ηξόπσλ έθθξαζεο 

παξαηεξείηαη κέηξηα πξνο πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε, ελώ ζην αξρηθό DAX νη 

ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ επηζεηηθώλ ηξόπσλ έθθξαζεο είλαη κέηξηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ DAX ηνλίδνπλ όηη ε ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ 

επηζεηηθώλ ηξόπσλ έθθξαζεο θπκαίλεηαη ζε κέηξηα επίπεδα, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη 

όηη νη ππνθιίκαθεο είλαη μερσξηζηέο θαη κεηξνύλ δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. 

Πίλαθαο 2 

Γείθηεο ζπλάθεηαο (Pearson r) αλάκεζα ζηηο ππνθιίκαθεο DAX 

 Πξνζαξκνζηηθή 
έθθξαζε 

Λεθηηθή 
επηζεηηθόηεηα 

Πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε  -  

Λεθηηθή επηζεηηθόηεηα -0,191* - 

Δπηζεηηθόηεηα κέζσ ζώκαηνο 

& νρήκαηνο 
-0,242** 0,618** 

*Το επίπεδο ζημανηικόηηηας ηοσ ελέγτοσ είναι μικρόηερο ηοσ 0.05 

**To επίπεδο ζημανηικόηηηας ηοσ ελέγτοσ είναι μικρόηερο ηοσ 0.01 

 

 Ο αξρηθόο εξεπλεηηθόο ζηόρνο πνπ ηέζεθε ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ ηξόπσλ 

έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3, ε πξνζαξκνζηηθή 

έθθξαζε είλαη ν ηξόπνο πνπ νη νδεγνί ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλόηεξα γηα λα εθθξάζνπλ 

ηνλ ζπκό ηνπο, θαζώο έρεη ηνλ πςειόηεξν κέζν όξν (Μ.Ο. = 2.7, Σ.Α. = .56). 

Γεύηεξνο ζε ζπρλόηεηα ρξήζεο είλαη ν ηξόπνο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ κέζσ ιεθηηθήο 

επηζεηηθόηεηαο (Μ.Ο. = 1.9, Σ.Α. = .58). Ο ιηγόηεξν ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελνο 

ηξόπνο έθθξαζεο είλαη ε επηζεηηθόηεηα κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο (Μ.Ο. = 1.2, 
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Σ.Α. = .33). Γεδνκέλνπ όηη ε κέηξεζε ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ζπκνύ έγηλε ζε θιίκαθα 

ηύπνπ Likert ηεζζάξσλ δηαβαζκίζεσλ (1 = ζρεδόλ πνηέ, 2 = κεξηθέο θνξέο, 3 = 

ζπρλά, 4 = ζρεδόλ πάληα), κπνξεί λα εηπσζεί όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά ηελ πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε, κεξηθέο θνξέο ηελ ιεθηηθή 

επηζεηηθόηεηα θαη ζπάληα ηελ επηζεηηθόηεηα κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 3 

Οη κέζνη όξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ 

θαη ππνθιηκάθσλ 

         ΜΟ        ΣΑ 

Cronbach’s

Alpha 

Αξηζκόο 

δειώζεσλ 

Κιίκαθα Ν (WLEIS)     

Δθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπ εαπηνύ 

5.6 .86 0.76 4 

Δθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ άιισλ 

5.4 .92 0.78 4 

Υξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 5.3 1.06 0.81 4 

Ρύζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 4.7 1.04 0.75 4 

Κιίκαθα έθθξαζεο ζπκνύ-

νδήγεζε (DAX) 

    

Πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε 2.7 .56 0.87 14 

Λεθηηθή επηζεηηθόηεηα 1.9 .58 0.89 10 

Δπηζεηηθόηεηα κέζσ ζώκαηνο 

θαη νρήκαηνο 

1.2 .33 0.84 11 

Κιίκαθα ζπκόο-ραξαθηεξηζηηθό 

πξνζσπηθόηεηαο (STAXI-2) 

1.9 .50 0.83 10 

 

 

  Αθνύ έγηλε ε δηεξεύλεζε ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ, έγηλε ζύγθξηζε 

ησλ απνηειεζκάησλ κε δείγκαηα άιισλ ρσξώλ. ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη νη 

κέζνη όξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε 

από ηελ παξνύζα έξεπλα θαη από έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηηο Η.Π.Α., ηε Μαιαηζία θαη 

ηε Γαιιία. Δπεηδή, όκσο, θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ DAX άιιαμε 
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σο έλα βαζκό ε ζύλζεζε ησλ παξαγόλησλ, έγηλε ζύγθξηζε κόλν δύν παξαγόλησλ 

(πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε, ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα). Η ζύλζεζε απηώλ ησλ δύν 

παξαγόλησλ κεηά ηελ πξνζαξκνγή είλαη ζρεδόλ ίδηα κε απηή ηνπ αξρηθνύ DAX: ζην 

αξρηθό DAX ν παξάγνληαο πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε πεξηιακβάλεη 15 δειώζεηο (ζην 

πξνζαξκνζκέλν έρεη 14) θαη ν παξάγνληαο ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα πεξηιακβάλεη 12 

δειώζεηο (ζην πξνζαξκνζκέλν έρεη 10). 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο one sample t-test έδεημαλ όηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ειιεληθνύ δείγκαηνο θαη ησλ δεηγκάησλ 

ησλ ρσξώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, όζνλ αθνξά ηελ πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε. Οη Έιιελεο 

δήισζαλ όηη ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλόηεξα ηελ πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε ζε ζρέζε κε 

ηνπο νδεγνύο από ηε Γαιιία (t(141) = 5,548, p < 0,001), ηε Μαιαηζία (t(141) = 

6,395, p < 0,001) θαη ηηο Η.Π.Α. (t(141) = 10,208, p < 0,001). ρεηηθά κε ηε ιεθηηθή 

επηζεηηθόηεηα, επίζεο εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ 

ειιεληθνύ δείγκαηνο θαη ησλ δεηγκάησλ ησλ μέλσλ ρσξώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

Έιιελεο νδεγνί δήισζαλ όηη ρξεζηκνπνηνύλ ηε ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα ιηγόηεξν 

ζπρλά από ηνπο νδεγνύο ζηε Γαιιία (t(141) = -4,031, p < 0,001) θαη ηηο Η.Π.Α. 

(t(141) = -14,557, p < 0,001). Σέινο, ε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηεο επηζεηηθόηεηαο κέζσ 

ζώκαηνο θαη νρήκαηνο θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηεο 

ζσκαηηθήο επηζεηηθόηεηαο ζηηο μέλεο ρώξεο. 

 

Πίλαθαο 4 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ζπκνύ ζηελ νδήγεζε κε 

βάζε ην εξσηεκαηνιόγην DAX 

 Γαιιία 

(n = 314) 

Μαιαηζία 

(n = 339) 

Η.Π.Α. 

(n = 290) 

Διιάδα 

(n = 142) 

Πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε 2.48 (0,94) 2.44 (0,61) 2,26 (0,84) 2,7 (0,56) 

Λεθηηθή επηζεηηθόηεηα 2.15 (0,96) 1.89 (0,54) 2,67 (0,65) 1,9 (0,58) 

Υξήζε νρήκαηνο 1.58 (0,72) 1.61 (0,52) 1,58 (0,48) 

1,2 (0,33) 

σκαηηθή επηζεηηθόηεηα 1.16 (0,44) 1.22 (0,36) 1,13 (0,24) 
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 Σν δεύηεξν ζθέινο ηνπ αξρηθνύ εξεπλεηηθνύ ζηόρνπ αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ 

θύινπ θαη ηεο ειηθίαο ζηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε. Γηα ηε 

κειέηε ηεο ύπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ δηαθνξώλ σο πξνο ην θύιν 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ 

ζηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ πξνζαξκνζηηθνύ ηξόπνπ έθθξαζεο (t(140) = -0,876, p 

>0,05). Αληίζηνηρα, δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο  κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηε 

ζπρλόηεηα ρξήζεο ηεο ιεθηηθήο επηζεηηθόηεηαο (t(140) = -0,124, p > 0,05) θαη ηεο 

επηζεηηθόηεηαο κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο (t(140) = 1,326, p > 0,05). 

 Γηα ηε κειέηε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο 

ηνπ ζπκνύ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο κε ηνλ ζπληειεζηή Pearson. ε 

ό,ηη αθνξά ζηε ζρέζε ηεο ειηθίαο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο, ε αλάιπζε 

ζπζρέηηζεο έδεημε όηη ε ζρέζε δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (r = 0,129, p > 0,05). 

Αληίζηνηρα, δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ζρέζε κεηαμύ 

ειηθίαο θαη ιεθηηθήο επηζεηηθόηεηαο (r = -0,095, p > 0,05) θαη ζηε ζρέζε κεηαμύ 

ειηθίαο θαη επηζεηηθόηεηαο κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο (r = -0,023, p > 0,05). 

 

4.3 Η επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ηεο αλσλπκίαο 
 

Γεδνκέλνπ όηη θάπνηα εξσηεκαηνιόγηα κνηξάζηεθαλ ζε έληππε κνξθή θαη θάπνηα 

άιια ζε ειεθηξνληθή, εξεπλήζεθε ε επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ηεο αλσλπκίαο ζηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Δπεηδή ηα έληππα εξσηεκαηνιόγηα κνηξάζηεθαλ 

ρέξη-ρέξη ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο δελ ππήξρε ε ζπλζήθε ηεο αλσλπκίαο. Γηα ηε κειέηε ηεο ύπαξμεο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ δηαθνξώλ σο πξνο ηνλ παξάγνληα ηεο αλσλπκίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. 

 Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο όζνλ 

αθνξά ηελ αληηιεπηή ηθαλόηεηα ξύζκηζεο ζπλαηζζεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ απάληεζαλ ζε ζπλζήθεο αλσλπκίαο (n = 100) αλέθεξαλ 

ρακειόηεξν επίπεδν ζηελ ελ ιόγσ ηθαλόηεηα ζε ζύγθξηζε κε όζνπο απάληεζαλ ζε 

ζπλζήθεο κε αλσλπκίαο (n = 42, t(140) = 2,691, p = 0,008). Δπηπξνζζέησο, ε 

αλσλπκία θαίλεηαη όηη έρεη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε όζνλ αθνξά ηηο 
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απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ηνλ ζπκό σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο. 

Αλαιπηηθόηεξα, ζε ζπλζήθεο αλσλπκίαο, νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πςειόηεξα 

επίπεδα ζπκνύ, ζε ζρέζε κε όζνπο απάληεζαλ ζε ζπλζήθεο κε αλσλπκίαο (t(140) = -

1,965, p = 0,051). Σέινο, δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο κεηαμύ αλώλπκσλ θαη κε 

αλώλπκσλ ζπκκεηερόλησλ ζηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηεο πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο 

(t(140) = -0,192, p > 0,05), ηεο ιεθηηθήο επηζεηηθόηεηαο (t(140) = -0,440 p > 0,05) θαη 

ηεο επηζεηηθόηεηαο κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο (t(140) = 0,593, p > 0,05). 

 

 

4.5 Η ζρέζε ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ πξνζσπηθόηεηαο κε ηνπο ηξόπνπο 

έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ 

πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ ηξηώλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε, 

ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο ζπλάθεηαο κε ην ζπληειεζηή Pearson. Όπσο δείρλεη ν 

Πίλαθαο 5, βξέζεθε πσο ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο παξνπζηάδεη 

κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επηζεηηθόηεηα κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο θαη 

κέηξηα πξνο ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα. Όζνλ αθνξά ηε 

ζρέζε κεηαμύ ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο 

πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο, δελ πξνέθπςε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαηηθή ζπζρέηηζε. 

 

4.6 Η ζρέζε ηεο Ν κε ηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε 
 

Γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμύ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Ν θαη ησλ ηξηώλ ηξόπσλ 

έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε έγηλε αλάιπζε ζπζρέηηζεο κε ην ζπληειεζηή 

Pearson, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. Γηαπηζηώζεθε 

όηη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο Ν – ε ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε ξύζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ε εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εαπηνύ – παξνπζηάδνπλ 

ρακειέο πξνο κέηξηεο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηελ πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο επηζεηηθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ, ε ιεθηηθή 

επηζεηηθόηεηα εκθαλίδεη ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ, 
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ελώ ε επηζεηηθόηεηα κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ 

εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. 

 

4.7 Η πξόβιεςε ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαηά ηελ νδήγεζε  
 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ νη δηαζηάζεηο ηεο Ν κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ηνπο 

ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ πεξαηηέξσ από ηνλ βαζκό πνπ ηνπο πξνβιέπεη ν ζπκόο 

σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο έγηλε κηα ζεηξά από ηεξαξρηθέο αλαιύζεηο 

παιηλδξόκεζεο. Δθαξκόζηεθαλ ηξία κνληέια, ζε θάζε έλα από ηα νπνία εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ήηαλ έλαο ηξόπνο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε (πξνζαξκνζηηθή 

έθθξαζε, ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα, επηζεηηθή έθθξαζε κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο). 

ην πξώην βήκα ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο ηέζεθε σο αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή, ελώ ζην δεύηεξν βήκα εηζήρζεζαλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη  νη 

ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο Ν. 

Πίλαθαο 5 

πζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Ν, ηνπ ζπκνύ σο ραξ/θνύ πξνζσπηθόηεηαο 
θαη ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ 

 
Πξνζαξκνζηηθή 

έθθξαζε 

Λεθηηθή 

επηζεηηθόηεηα 

Δπηζεηηθόηεηα κέζσ 

ζώκαηνο & νρήκαηνο 

Υξήζε ζπλαηζζεκ. 0,267** 0,043 0,102 

Ρύζκηζε ζπλαηζζεκ. 0,326** -0,297** -0,089 

Δθηίκεζε ζπλαηζζ. ησλ 

άιισλ 
0,110 -0,080 -0,187* 

Δθηίκεζε ζπλαηζζ. 

εαπηνύ 
0,231** -0,061 -0,119 

Θπκόο σο ραξ/θό 

πξνζσπηθόηεηαο 
-0,137 0,548** 0,376** 

*Το επίπεδο ζημανηικόηηηας ηοσ ελέγτοσ είναι μικρόηερο ηοσ 0.05 

**To επίπεδο ζημανηικόηηηας ηοσ ελέγτοσ είναι μικρόηερο ηοσ 0.01 
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 Ο Πίλαθαο 6 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηεξαξρηθήο παιηλδξόκεζεο γηα 

ηελ πξόβιεςε ηεο πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο. ην πξώην βήκα ν ζπκόο σο 

ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο πξνβιέπεη ην 1,9% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο 

πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο ρσξίο, όκσο, λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό (p = 0,104). 

ην δεύηεξν βήκα ε πξνζζήθε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Ν απμάλεη ηελ επεμεγεκαηηθή 

δύλακε ηνπ κνληέινπ. Έηζη, ην ηειηθό κνληέιν πνπ πξνθύπηεη εμεγεί ην 12,6% ηεο 

κεηαβιεηόηεηαο ηεο πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό (p = 

0,003). 

 

Πίλαθαο 6 

Ιεξαξρηθή αλάιπζε παιηλδξόκεζεο γηα ηελ πξόβιεςε ηεο πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο 

Μεηαβιεηέο Beta t p 

Ρύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ 0,225 2,072 0,040 

Υξήζε ζπλαηζζεκάησλ ,143 1,472 ,143 

Δθηίκεζε ζπλαηζζεκάησλ 

εαπηνύ 
,052 ,481 ,631 

Θπκόο σο ραξ/θό 

πξνζσπηθόηεηαο 
-,038 -,431 ,667 

Δθηίκεζε ζπλαηζζεκάησλ 
ησλ άιισλ 

-,024 -,258 ,797 

 

Ο Πίλαθαο 7 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηεξαξρηθήο παιηλδξόκεζεο 

γηα ηελ πξόβιεςε ηεο ιεθηηθήο επηζεηηθόηεηαο. ην πξώην βήκα ν ζπκόο σο 

ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο πξνβιέπεη ην 30% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο 

πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο θη απηό είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό (p = 0,000). Σν 

ηειηθό κνληέιν πνπ πξνθύπηεη κε ηελ πξνζζήθε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Ν ζην δεύηεξν 

βήκα εμεγεί ην 33,3% ηεο κεηαβιεηόηεηαο ηεο ιεθηηθήο επηζεηηθόηεηαο. Παξόιν πνπ 

ε ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ έρεη κηα πξνβιεπηηθή ηζρύ γηα ηε ιεθηηθή 

επηζεηηθόηεηαο (βι. Πίλαθα 7), ην κνληέιν πνπ ειέγρεη ζπλνιηθά ηελ πξνζζήθε ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο Ν δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό (p = 0,155). 
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Πίλαθαο 7 

Ιεξαξρηθή αλάιπζε παιηλδξόκεζεο γηα ηελ πξόβιεςε ηεο ιεθηηθήο επηζεηηθόηεηαο 

Μεηαβιεηέο Beta t p 

Θπκόο σο ραξ/θό 
πξνζσπηθόηεηαο 

,493 6,331 ,000 

Υξήζε ζπλαηζζεκάησλ ,187 2,211 ,029 

Ρύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ  -,167 -1,761 ,081 

Δθηίκεζε ζπλαηζζεκάησλ 
ησλ άιισλ 

-,054 -,675 ,501 

Δθηίκεζε ζπλαηζζεκάησλ 
εαπηνύ 

-,022 -,231 ,818 

 

Ο Πίλαθαο 8 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηεξαξρηθήο παιηλδξόκεζεο 

γηα ηελ πξόβιεςε ηεο επηζεηηθόηεηαο κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο. ην πξώην βήκα 

ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο πξνβιέπεη ην 14,1% ηεο δηαθύκαλζεο 

ηεο επηζεηηθόηεηαο κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο θη απηό είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό 

(p = 0,000). ην δεύηεξν βήκα κε ηελ πξνζζήθε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Ν απμάλεηαη ε 

επεμεγεκαηηθή δύλακε ηνπ κνληέινπ. Έηζη, ην ηειηθό κνληέιν πνπ πξνθύπηεη εμεγεί 

ην 22,8% ηεο κεηαβιεηόηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθό (p = 0,006). Οη δηαζηάζεηο ηεο Ν πνπ έρνπλ πξνβιεπηηθή ηζρύ είλαη ε 

ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε νπνία πξνβιέπεη ζεηηθά ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, 

θαη ε εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, ε νπνία πξνβιέπεη αξλεηηθά ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 
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Πίλαθαο 8 

Ιεξαξρηθή αλάιπζε παιηλδξόκεζεο γηα ηελ πξόβιεςε ηεο επηζεηηθόηεηαο κέζσ 
ζώκαηνο θαη νρήκαηνο 

Μεηαβιεηέο Beta t p 

Θπκόο σο ραξ/θό 

πξνζσπηθόηεηαο 
,417 4,978 ,000 

Υξήζε ζπλαηζζεκάησλ ,241 2,643 ,009 

Δθηίκεζε ζπλαηζζεκάησλ 
ησλ άιισλ  

-,178 -2,076 ,040 

Δθηίκεζε ζπλαηζζεκάησλ 

εαπηνύ 
-,199 -1,972 ,051 

Ρύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ ,113 1,109 ,269 
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Κεθάιαην 5ν 

 

πδήηεζε απνηειεζκάησλ 
 

Η παξνύζα κειέηε είρε σο ζηόρν λα κειεηήζεη ην πώο νη αηνκηθνί παξάγνληεο ηεο Ν 

θαη ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ πξνζσπηθόηεηαο ζπλδένληαη κε ηνπο ηξόπνπο 

έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηό, ν αξρηθόο ζηόρνο 

ηεο κειέηεο ήηαλ λα εμεηάζεη αλ ην εξγαιείν κέηξεζεο ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ 

ζπκνύ ζηελ νδήγεζε (DAX) είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα. Αθνύ έγηλε πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ζε ειιεληθό δείγκα, 

δηεξεπλήζεθαλ νη ηξόπνη έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαη ε επίδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηεο 

ειηθίαο ζε απηνύο. Σέινο, εμεηάζηεθαλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνύζαλ 

ζηελ πξόβιεςε ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ από ηηο δηαζηάζεηο Ν θαη ηνλ ζπκό 

σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο. 

 

5.1 Η θαηαιιειόηεηα ηνπ DAX γηα ρξήζε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 
 

Λόγσ ηεο απνπζίαο κίαο θιίκαθαο κέηξεζεο ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο  ζπκνύ ζηελ 

νδήγεζε ζηα ειιεληθά, θξίζεθε απαξαίηεην λα γίλεη ε πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά ηεο 

θιίκαθαο DAX. Η παξαγνληηθή δνκή ηνπ αξρηθνύ DAX πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

παξάγνληεο, έλαλ γηα ηελ πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε ηνπ ζπκνύ θαη ηξεηο νη νπνίνη 

πεξηγξάθνπλ δπζπξνζαξκνζηηθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ. Από ηελ 

παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο πξνέθπςαλ ηξεηο 

παξάγνληεο, δύν γηα ηελ δπζπξνζαξκνζηηθή έθθξαζε θη έλαο γηα ηελ 

πξνζαξκνζηηθή. Όζνλ αθνξά ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ κε ηξόπν 

ζπκβαηό κε ην αξρηθό DAX, νη παξάγνληεο ηεο πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο θαη ηεο 

ιεθηηθήο επηζεηηθόηεηαο ηαπηίδνληαη ζρεδόλ απόιπηα κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

παξάγνληεο ηεο αξρηθήο έθδνζεο. Ο ηξίηνο παξάγνληαο, όκσο, απνηειεί έλα 

ζπλδπαζκό δύν μερσξηζηώλ παξαγόλησλ ηνπ αξρηθνύ DAX. Απηόο ν παξάγνληαο 

πεξηέρεη σο επί ην πιείζηνλ εξσηήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ επηζεηηθόηεηα κέζσ ηνπ 

νρήκαηνο θαη ιίγεο εξσηήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ακηγώο ζσκαηηθή επηζεηηθόηεηα. ην 

αξρηθό DAX, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκόζηεθε ζηελ ακεξηθάληθε 

πξαγκαηηθόηεηα, ε ζσκαηηθή επηζεηηθόηεηα σο μερσξηζηόο παξάγνληαο κπνξεί λα 
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ππνζηεξηρζεί από εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ην γεγνλόο απηό δείρλεη όηη ε έθθξαζε ηνπ 

ζπκνύ ζηελ νδήγεζε είλαη πνιηηηζκηθό ζηνηρείν. ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα ν 

παξάγνληαο ηεο ζσκαηηθήο επηζεηηθόηεηαο θαίλεηαη όηη δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί , 

θη απηό ην εύξεκα ζπλάδεη κε επξήκαηα εξεπλώλ ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο 

(Brandenburg, Oehl, & Hartwig, 2019. Villieux & Delhomme, 2010). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο ηηο έξεπλεο είραλ πνιύ ρακειά ζθνξ ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα ηεο ζσκαηηθήο επηζεηηθόηεηαο, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ηνπο 

εξεπλεηέο ζηελ απόθαζε λα αθαηξέζνπλ απηόλ ηνλ παξάγνληα. 

Έλα άιιν δήηεκα αλαθνξηθά κε ηελ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ DAX ζε ειιεληθό 

δείγκα είλαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ. Όπσο 

θάλεθε από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, νη δύν παξάγνληεο ηεο επηζεηηθήο έθθξαζεο 

(ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα, επηζεηηθόηεηα κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο) εκθαλίδνπλ 

κέηξηα πξνο πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο. ύκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

ηνπ DAX, νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο ππνθιίκαθεο πνπ κεηξνύλ επηζεηηθνύο 

ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ αλακέλεηαη λα είλαη κέηξηεο, ώζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη 

ιόγνο γηα μερσξηζηνύο παξάγνληεο (Deffenbacher θ.ά., 2002). Δπνκέλσο, νη κέηξηεο 

ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ βξέζεθαλ αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο ηεο επηζεηηθήο 

έθθξαζεο ήηαλ αλακελόκελεο θαη δειώλνπλ ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ 

ππνθιηκάθσλ. 

 

5.2 Οη ηξόπνη έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε θαη ε επίδξαζε ηνπ θύινπ, ηεο 

ειηθίαο θαη ηεο αλσλπκίαο ζε απηνύο 

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκα, ν πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελνο ηξόπνο έθθξαζεο 

ζπκνύ ζηελ νδήγεζε είλαη ε πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε. Ο δεύηεξνο ζε ζπρλόηεηα 

ρξήζεο ηξόπνο είλαη ε ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα, ελώ ε επηζεηηθόηεηα κέζσ ζώκαηνο θαη 

νρήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα. Δπνκέλσο, κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη όηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα κπνξνύλ, όπσο αλαθέξνπλ νη ίδηνη, λα δηαρεηξίδνληαη κε 

πξνζαξκνζηηθό ηξόπν ηνλ ζπκό ηνπο όηαλ αληηκεησπίδνπλ εθλεπξηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο ζηελ νδήγεζε. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα εθθξάδνπλ ηνλ ζπκό 

ηνπο κέζσ ιεθηηθήο επηζεηηθόηεηαο, απηό όκσο δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη ην θάλνπλ 

κε επηζεηηθή πξόζεζε. Πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη ε ρξήζε βξηζηώλ θαη πξνζβνιώλ 
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από ηνλ νδεγό δελ είλαη κόλν έλαο επηζεηηθόο ηξόπνο έθθξαζεο κε ζηόρν άιινπο 

ρξήζηεο ηεο νδνύ. Τπάξρνπλ εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ ππνδεηθλύνπλ όηη, ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, όηαλ νη νδεγνί βξίδνπλ, ε ςπρνινγηθή έληαζε δηνρεηεύεηαη 

θαη κεηώλεηαη ην αξλεηηθό ζπκηθό θαη ε θπζηνινγηθή ελεξγνπνίεζε (Popusoi, 

Havârneanu, & Havârneanu, 2018).  Όπσο έρεη επηζεκάλεη ν Pinker (2007), κία 

ρξεζηκόηεηα ηεο πβξηζηηθήο γιώζζαο είλαη όηη πξνζηαηεύεη ην άηνκν από ηελ 

ςπρνινγηθή έληαζε κέζσ ηεο θαζαξηηθήο ηεο επίδξαζεο. Δπνκέλσο, ε ιεθηηθή 

επηζεηηθόηεηα δελ απνηειεί πάληα επηζεηηθή έθθξαζε, αιιά θάπνηεο θνξέο ιεηηνπξγεί 

σο κία ζηξαηεγηθή ξύζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζην πιαίζην ηεο νδήγεζεο. 

Όζνλ αθνξά ηε ζύγθξηζε ηνπ ειιεληθνύ δείγκαηνο κε δείγκαηα άιισλ 

ρσξώλ, θαίλεηαη όηη νη Έιιελεο νδεγνί αλαθέξνπλ όηη ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 

πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε ζπρλόηεξα από ηνπο νδεγνύο ζηε Γαιιία, ηε Μαιαηζία θαη 

ηηο Η.Π.Α. Ο παξάγνληαο ηεο αλσλπκίαο, κάιηζηα, δε θαίλεηαη λα επεξέαζε ηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ παξνύζα έξεπλα αλαθνξηθά κε ηνπο ηξόπνπο 

έθθξαζεο ζπκνύ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αμηνινγνύλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο έθθξαζε 

ζπκνύ ζηελ νδήγεζε σο επη ην πιείζηνλ πξνζαξκνζηηθή. Σν εύξεκα απηό είλαη 

πηζαλό λα πξνθαιεί εληύπσζε ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο ησλ ειιεληθώλ δξόκσλ, 

θαζώο δε ζπλάδεη κε ηε δηθή ηνπο νδεγηθή εκπεηξία. Απηό πνπ κπνξεί λα εηπσζεί 

είλαη όηη κάιινλ ε αληηιεπηή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγώλ δηαθέξεη από ηελ 

αληηθεηκεληθή νδεγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Πξάγκαηη, νη νδεγνί θαίλεηαη όηη έρνπλ κία 

«θνπζθσκέλε» ζεηηθή αληίιεςε ησλ νδεγηθώλ ηνπο ηθαλνηήησλ, ε νπνία δελ 

αληηζηνηρίδεηαη κε ηηο αληηθεηκεληθέο νδεγηθέο ηθαλόηεηεο. Αλαιπηηθόηεξα, ζηελ 

έξεπλα ησλ Groeger θαη Grande (1996) βξέζεθε όηη νη ζεηηθέο απηναμηνινγήζεηο ησλ 

νδεγώλ γηα ηηο νδεγηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο δελ αληηζηνηρίδνληαη κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

νδεγηθώλ ηνπο ηθαλνηήησλ από έλαλ εθπαηδεπηή νδήγεζεο. 

Πξνρσξώληαο ζηε δηεξεύλεζε ησλ δεκνγξαθηθώλ παξαγόλησλ, ηα επξήκαηα 

ηεο παξνύζαο έξεπλαο δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά 

ηελ επίδξαζε ηνπ θύινπ ζηνλ ηξόπν έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε. Ο ηξόπνο 

κε ηνλ νπνίν νη νδεγνί εθθξάδνπλ ηνλ ζπκό ηνπο όηαλ νδεγνύλ δελ έρεη ζρέζε κε ην 

θύιν ηνπο. Τπελζπκίδεηαη όηη ε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ην ξόιν ηνπ θύινπ ζηελ 

έθθξαζε ηνπ ζπκνύ έρεη λα επηδείμεη δηαθνξεηηθά επξήκαηα. Έλαο αξηζκόο εξεπλώλ 

(Deffenbacher θ.ά., 2002. Eşiyok θ.ά., 2007) δηαπίζησζε όηη ην θύιν δελ επεξεάδεη 

ηνλ ηξόπν έθθξαζεο ζπκνύ, ελώ άιιεο έξεπλεο (Villieux & Delhomme, 2010. 
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Stephens & Sullman, 2014) βξήθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ θύινπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηαπηζηώζεθε όηη νη άλδξεο ηείλνπλ λα εθθξάδνπλ ην ζπκό κε 

δπζπξνζαξκνζηηθό θη επηζεηηθό ηξόπν, ελώ νη γπλαίθεο πξνηηκνύλ ηελ 

πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε. Σα δηαθνξεηηθά απηά επξήκαηα κπνξεί λα νθείινληαη είηε 

ζε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ρσξώλ όπνπ έγηλαλ νη έξεπλεο, είηε ζηελ 

εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ DAX πνπ ρνξεγήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηνπ ηξόπνπ 

έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ. 

Μία άιιε εξκελεία είλαη όηη ππάξρνπλ άιινη παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ην θύιν 

πνπ εμεγνύλ ηε δηαθύκαλζε ζηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαιύηεξα από ην 

θύιν. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Özkan θαη Lajunen (2005) θαη νη Sullman θ.ά. (2016), ε 

ηαπηόηεηα ηνπ θύινπ, θη όρη ην ίδην ην θύιν, είλαη απηή πνπ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ 

έθθξαζε ηνπ ζπκνύ. Η ζειπθόηεηα έρεη βξεζεί όηη πξνβιέπεη ηελ πξνζαξκνζηηθή 

έθθξαζε ηνπ ζπκνύ, ελώ ε αξξελσπόηεηα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επηζεηηθή θαη 

ξηςνθίλδπλε νδεγηθή ζπκπεξηθνξά. Η γπλαηθεία ηαπηόηεηα (ζειπθόηεηα) δνκείηαη κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε πεηζαξρία, ε ήπηα ζπκπεξηθνξά θαη ε 

θξνληίδα. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε αλδξηθή ηαπηόηεηα (αξξελσπόηεηα) πεξηιακβάλεη 

ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε ζσκαηηθή δύλακε, ε δηεθδηθεηηθόηεηα θαη ε θπξηαξρία. 

Δπνκέλσο, ζην πεδίν ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαίλεηαη όηη θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο έρνπλ κεγαιύηεξε ρξεζηκόηεηα ζηελ πξόβιεςε 

ηνπ ηξόπνπ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαη ελ γέλεη ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο. ε θάζε 

πεξίπησζε, πεξαηηέξσ έξεπλα ρξεηάδεηαη λα γίλεη γηα λα μεθαζαξηζηεί ν ξόινο 

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζηνλ ηξόπν έθθξαζεο ηνπ 

ζπκνύ ησλ νδεγώλ. 

Μία αθόκα κεηαβιεηή πνπ εμεηάζηεθε ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν έθθξαζεο ηνπ 

ζπκνύ ήηαλ ε ειηθία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ν ηξόπνο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ 

δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηνπ νδεγνύ. Σν πώο θαλείο αληηκεησπίδεη ηηο 

εθλεπξηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ ελ ώξα νδήγεζεο δελ έρεη ζρέζε κε ηελ 

ειηθία. Σν εύξεκα απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε βηβιηνγξαθία, θαζώο ζε αξθεηέο 

έξεπλεο έρεη βξεζεί όηη ε ειηθία ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνλ επηζεηηθό ηξόπν 

έθθξαζεο θαη ζεηηθά κε ηελ πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε (Villieux & Delhomme, 2010. 

Sullman, 2015). Μία εμήγεζε γηα απηήλ ηελ αζπκθσλία ζα κπνξνύζε λα είλαη όηη ε 

ειηθία δελ αζθεί άκεζε επίδξαζε ζηελ έθθξαζε ηνπ ζπκνύ, αιιά δξα έκκεζα κέζσ 

ηεο αύμεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηεο Ν. Η ειηθία βξέζεθε όηη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 
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ηθαλόηεηα ξύζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (r = 0,197, p = 0,019) θαη κε ηελ ηθαλόηεηα 

εθηίκεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εαπηνύ (r = 0,199, p = 0,017). Δπηπξνζζέησο, 

ζηελ έξεπλα ησλ Hayley θ.ά. (2017) δηαπηζηώζεθε όηη ε ειηθία επηδξά έκκεζα ζηε 

βίσζε αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ νδήγεζε κέζσ ηεο ηθαλόηεηαο 

ζπλαηζζεκαηηθνύ ειέγρνπ. Σν γεγνλόο απηό ππνδειώλεη όηη ε ειηθία, νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ε νδεγηθή ζπκπεξηθνξά ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε 

ηξόπνπο πνπ ίζσο λα κελ είλαη πάληα άκεζνη. 

 

5.3 Η ζρέζε ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ πξνζσπηθόηεηαο κε ηνπο ηξόπνπο 

έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαηά ηελ νδήγεζε 

 

ύκθσλα κε ηελ εξεπλεηηθή Τπόζεζε 1, ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό 

πξνζσπηθόηεηαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνπο επηζεηηθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ, 

ελώ δελ ζρεηίδεηαη θαζόινπ κε ηελ πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε ηνπ ζπκνύ. Απηή ε 

ππόζεζε επαιεζεύηεθε, θαζώο ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο 

παξνπζίαζε κέηξηεο πξνο πςειέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηνπο επηζεηηθνύο ηξόπνπο 

έθθξαζεο, ελώ δελ εκθάληζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πξνζαξκνζηηθή 

έθθξαζε. Απηό ζεκαίλεη όηη ε πςειή πξνδηάζεζε γηα ζπκό απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα 

αληίδξαζεο κε δπζπξνζαξκνζηηθό ηξόπν όηαλ θαλείο αληηκεησπίδεη εθλεπξηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαηά ηελ νδήγεζε. Η ζρέζε απηή επηβεβαηώλεηαη κε βάζε ηελ 

πξνεγνύκελε έξεπλα, όπνπ ζηαζεξά εληνπίδεηαη κέηξηα πξνο πςειή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ (π.ρ., Sullman, 2015). 

ρεηηθά κε ηελ απνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ 

ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο, 

κπνξεί λα εηπσζεί όηη ε ρακειή πξνδηάζεζε γηα ζπκό δελ είλαη απηό πνπ θαζνξίδεη ηε 

ρξήζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζε θάπνηεο έξεπλεο 

(Brandenburg θ.ά., 2019. Sullman, 2015) βξέζεθε όηη ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό 

πξνζσπηθόηεηαο παξνπζηάδεη ρακειή αξλεηηθή ζπρέηηζε κε ηελ πξνζαξκνζηηθή 

έθθξαζε, ελώ ζε άιιεο έξεπλεο (Deffenbacher θ.ά., 2002. Sullman θ.ά., 2015) δε 

βξέζεθε θακία ζπζρέηηζε. 
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5.4 Η ζρέζε ηεο Ν κε ηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαηά ηελ νδήγεζε 
 

ύκθσλα κε ηελ εξεπλεηηθή Τπόζεζε 2, ε πςειή Ν ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνπο 

επηζεηηθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαη ζεηηθά κε ηελ πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε 

ηνπ ζπκνύ. Απηή ε ππόζεζε επαιεζεύηεθε ζε κεγάιν βαζκό όζνλ αθνξά ηε ζρέζε 

κεηαμύ ηεο Ν θαη ηεο πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ε πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε ζπλδέεηαη αξθεηά ζηελά κε 

ηελ πςειή Ν: νη ηθαλόηεηεο εθηίκεζεο ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εαπηνύ, ρξήζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ξύζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ 

πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε. Μάιηζηα, από ηηο δηαζηάζεηο ηεο Ν ε ηθαλόηεηα ξύζκηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ παξνπζηάδεη ηελ πςειόηεξε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε. Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο Ν θαη ησλ επηζεηηθώλ 

ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ, ε ππόζεζε 2 επαιεζεύηεθε ζε κηθξόηεξν βαζκό. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ε πςειή ηθαλόηεηα ξύζκηζεο ζπλαηζζεκάησλ ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηε ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα θαη όηη ε πςειή ηθαλόηεηα εθηίκεζεο 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ επηζεηηθόηεηα κέζσ ζώκαηνο 

θαη νρήκαηνο. 

Σα παξαπάλσ επξήκαηα θαηαδεηθλύνπλ ηε ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

ηθαλνηήησλ ζην πιαίζην ηεο νδήγεζεο, ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ν νδεγόο 

αληηκεησπίδεη εθλεπξηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Η παξνύζα έξεπλα έξρεηαη ζε ζπκθσλία 

κε πξόηεξεο έξεπλεο, όπνπ έρεη βξεζεί όηη όζν πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο ξύζκηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ αληηκεησπίδεη θαλείο, ηόζν πηζαλόηεξν είλαη λα επηιέγεη έλα 

δπζιεηηνπξγηθό ζηπι νδήγεζεο (Trógolo θ.ά., 2014). Δπηπξνζζέησο, θαίλεηαη όηη 

εθηόο από ηε ξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ ππάξρνπλ θη άιιεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

ηθαλόηεηεο πνπ επλννύλ ηελ πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε, όπσο ε θαηαλόεζε ησλ 

πξνζσπηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε ρξήζε ηνπο κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ζηόρσλ. 

Σέινο, ην εύξεκα όηη ε εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ επηζεηηθόηεηα κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο δείρλεη όηη 

ν ηξόπνο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ επεξεάδεηαη από εμσζηξεθείο παξάγνληεο (δειαδή, 

πνπ αθνξνύλ ηνπο άιινπο). Απηό είλαη ινγηθό δεδνκέλνπ όηη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

ν ζπκόο ελ ώξα νδήγεζεο ππξνδνηείηαη από έλα εμσηεξηθό εξέζηζκα θαη ππάξρεη 

επίξξηςε επζπλώλ ζε άιια πξόζσπα (Mesken θ.ά., 2017). Ο νδεγόο, ινηπόλ, βηώλεη 

ζπκό γηα κηα θαηάζηαζε πνπ πηζηεύεη όηη θάπνηνο άιινο νδεγόο πξνθάιεζε θαη ε 
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έιιεηςε θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ άιινπ ζπληειεί ζηελ 

δπζπξνζαξκνζηηθή έθθξαζε ηνπ ζπκνύ. 

 

 

5.5 Η πξόβιεςε ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαηά ηελ νδήγεζε 
 

ύκθσλα κε ην πξώην ζθέινο ηεο ηξίηεο εξεπλεηηθήο ππόζεζεο, κόλν νη δηαζηάζεηο 

ηεο Ν πξνβιέπνπλ ηελ πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε ηνπ ζπκνύ. Σν πξώην ζθέινο ηεο 

ππόζεζεο επαιεζεύηεθε, θαζώο ε ζπκβνιή ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ 

πξνζσπηθόηεηαο ζηελ πξόβιεςε ηεο πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ είλαη ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο 

απηό πνπ θαζνξίδεη ηνλ πξνζαξκνζηηθό ηξόπν έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε. 

Σν εύξεκα απηό έξρεηαη ζε κεξηθή ζπκθσλία κε ηε βηβιηνγξαθία. ηελ έξεπλα ησλ 

Sullman θ.ά. (2015) ν ζπκόο δε βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζαξκνζηηθή 

έθθξαζε, ελώ άιιεο έξεπλεο (Deffenbacher θ.ά., 2002. Sullman, 2015) δηαπίζησζαλ 

ρακειέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ. 

Η εηζαγσγή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Ν ζην κνληέιν πξόβιεςεο ηεο 

πξνζαξκνζηηθήο έθθξαζεο ην θαηέζηεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό θη απηό νθείιεηαη 

ζηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο ξύζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν γεγνλόο 

όηη ε ξύζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνβιέπεη ηελ πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε ζεκαίλεη 

όηη νη νδεγνί πνπ κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα κπνξνύλ λα 

ειέγμνπλ ηνλ ζπκό ηνπο ζηελ νδήγεζε θαη λα ηνλ εθθξάζνπλ πξνζαξκνζηηθά, θη όρη 

επηζεηηθά. Η ηθαλόηεηα ηεο ξύζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ε κνλαδηθή από ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο Ν πνπ θαίλεηαη λα πξνβιέπεη ηελ πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε, θη απηό 

ην εύξεκα ζπκθσλεί κε ηηο πξνεγνύκελεο έξεπλεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ζρέζε 

κεηαμύ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξύζκηζεο θαη ηεο ξηςνθίλδπλεο νδήγεζεο θαίλεηαη λα 

είλαη ζηαζεξή ηόζν ζε ρώξεο ηεο Γύζεο όζν θαη ηεο Αλαηνιήο (Sani θ.ά., 2017). 

πκπεξαζκαηηθά, ε πςειή Ν είλαη πηζαλό λα ιεηηνπξγεί σο πξνζηαηεπηηθόο 

παξάγνληαο επεηδή βνεζά ηνπο νδεγνύο λα επηιέγνπλ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ ζπκνύ, απνθεύγνληαο ηε ξηςνθίλδπλε νδεγηθή ζπκπεξηθνξά 

(Smorti θ.ά., 2018). 

ύκθσλα κε ην δεύηεξν ζθέινο ηεο ηξίηεο εξεπλεηηθήο ππόζεζεο, νη 

δηαζηάζεηο ηεο Ν πξνβιέπνπλ ηε ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα θαη ηελ επηζεηηθόηεηα κέζσ 
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ζώκαηνο θαη νρήκαηνο πεξαηηέξσ από ηνλ βαζκό πνπ ηηο πξνβιέπεη ν ζπκόο σο 

ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο. Όζνλ αθνξά ηε ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα, ε ππόζεζε 

δελ επαιεζεύηεθε. Φαίλεηαη όηη ε ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα πξνβιέπεηαη κόλν από ηνλ 

ζπκό σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο θαη όηη νη δηαζηάζεηο ηεο Ν δελ 

πξνζθέξνπλ θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πξόβιεςε ηεο ιεθηηθήο 

επηζεηηθόηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηελ επηζεηηθόηεηα κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο, ην 

δεύηεξν ζθέινο ηεο ηξίηεο εξεπλεηηθήο ππόζεζεο επαιεζεύηεθε, θαζώο νη δηαζηάζεηο 

ηεο Ν πξνβιέπνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πεξαηηέξσ από ηνλ  ζπκό σο 

ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκβνιή ηεο ρξήζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο εθηίκεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζην ηειηθό κνληέιν πξόβιεςεο. 

Σν εύξεκα όηη ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο απνηειεί 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό πξνβιεπηηθό παξάγνληα θαη ησλ δύν επηζεηηθώλ ηξόπσλ 

έθθξαζεο ήηαλ αλακελόκελν βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο. ε πξόηεξεο έξεπλεο ζηαζεξά 

αλαδεηθλύεηαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ ζπκό θαη ζηελ επηζεηηθή έθθξαζε 

ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε (π.ρ. Deffenbacher θ.ά., 2002). Οη νδεγνί πνπ έρνπλ 

πςειόηεξε πξνδηάζεζε γηα ζπκό ηείλνπλ λα εθθξάδνπλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνύ κε 

επηζεηηθνύο, δπζπξνζαξκνζηηθνύο ηξόπνπο. Χο εθ ηνύηνπ, κπνξεί θαλείο λα 

ζπκπεξάλεη όηη ν ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο είλαη έλαο αηνκηθόο 

παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα πξνβιέπεη ηελ εθδήισζε επηζεηηθόηεηαο ελ ώξα 

νδήγεζεο. 

Απηό πνπ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ είλαη ην εύξεκα όηη ε ρξήζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πξνβιέπεη ζεηηθά ηελ επηζεηηθόηεηα κέζσ ζώκαηνο θαη νρήκαηνο. 

Γηα λα εξκελεπζεί απηό, πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε δηάζηαζε ηεο ρξήζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ, όπσο εμεηάδεηαη ζην WLEIS, πεξηγξάθεη ηελ απηνπαξαθίλεζε 

γηα ηελ επίηεπμε ζηόρσλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο (π.ρ., «Πάληα 

παξαθηλώ ηνλ εαπηό κνπ λα θαηαθέξεη ην θαιύηεξν»). ην πιαίζην ηεο νδήγεζεο ν 

ζηόρνο είλαη ζπλήζσο ε άθημε ζηνλ πξννξηζκό ην ηαρύηεξν δπλαηό θαη, ζύκθσλα κε 

ηα απνηειέζκαηα, νη νδεγνί πνπ δηαηεξνύλ πςειό θίλεηξν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηόρνπ, θάλνπλ έληνλε ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη είλαη πηζαλόηεξν λα 

εθθξάζνπλ ηνλ ζπκό ηνπο επηζεηηθά. Η βηβιηνγξάθηα παξέρεη κία πηζαλή εμήγεζε γηα 

ην ελ ιόγσ εύξεκα, θαζώο έρεη δηαπηζησζεί όηη ε ζσκαηηθή θαη ε ιεθηηθή 

επηζεηηθόηεηα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ θηλεηνπνίεζε πξνζέγγηζεο (Smits & 
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Kuppens, 2005). Σν ζύζηεκα πξνζέγγηζεο επζύλεηαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη ηελ απόθηεζε πηζαλώλ 

επηβξαβέπζεσλ. Απηό ζεκαίλεη όηη όζν πεξηζζόηεξν έλα άηνκν επηδηώθεη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ, ηόζν πηζαλόηεξν είλαη λα ζπλαληήζεη εκπόδηα θαη λα 

εθθξαζηεί κε επηζεηηθό ηξόπν. Χζηόζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη απηή είλαη κία 

πηζαλή εμήγεζε ηνπ ελ ιόγσ επξήκαηνο, αιιά κόλν ε κειινληηθή έξεπλα ζα 

κπνξέζεη λα νδεγήζεη ζε ζρεηηθά αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπζηεκαηηθόηεηα ή 

κε απηνύ ηνπ επξήκαηνο. 

Σέινο, θαίλεηαη όηη θαη ε δηάζηαζε ηεο εθηίκεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

άιισλ έρεη θάπνηα πξνβιεπηηθή ηζρύ γηα ηελ επηζεηηθόηεηα κέζσ ζώκαηνο θαη 

νρήκαηνο. Απηό ζεκαίλεη όηη όζν θαιύηεξα αληηιακβάλεηαη θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ, ηόζν πηζαλόηεξν είλαη λα απνθύγεη ηελ εθδήισζε επηζεηηθόηεηαο κέζσ 

ζώκαηνο θαη νρήκαηνο. Βέβαηα, ζην πιαίζην ηεο νδήγεζεο είλαη ζρεηηθά δύζθνιν λα 

θαηαλνήζεη έλαο νδεγόο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ νδεγνύ, θύξησο ιόγσ ησλ 

ρσξνρξνληθώλ δπζθνιηώλ. Όηαλ θαλείο νδεγεί δελ ππάξρεη ν ρξόλνο επεμεξγαζίαο 

θαη θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαζώο ε νδήγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

απαηηεί πςειή ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή. 
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Κεθάιαην 6ν 

 

πκπεξάζκαηα, πξνηάζεηο θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 
 

Η παξνύζα έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπό λα εμεηάζεη ην πώο 

νη αηνκηθνί παξάγνληεο ηεο Ν θαη ηνπ ζπκνύ σο ραξαθηεξηζηηθνύ πξνζσπηθόηεηαο 

ζπλδένληαη κε ηνλ ηξόπν έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε. Πξόθεηηαη γηα κία 

πξσηόηππε κειέηε, δεδνκέλνπ όηη νη πξόηεξεο έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη ζηε Ν θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε ζε ζρέζε κε ηελ επηζεηηθή θαη ξηςνθίλδπλε νδήγεζε. Γηα 

λα επηηεπρζεί ν θύξηνο ζηόρνο ηεο έξεπλαο έγηλε πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ 

κέηξεζεο ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ζπκνύ (DAX) ζηα ειιεληθά. Σν ζπκπέξαζκα πνπ 

πξνθύπηεη είλαη όηη ε αξρηθή έθδνζε ηνπ DAX κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνλ ειιεληθό 

πιεζπζκό κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ παξαγνληηθή δνκή ηνπ εξγαιείνπ ώζηε λα 

αληαλαθιά ηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο 

Έιιελεο νδεγνύο. 

Οη κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ κε ην πξνζαξκνζκέλν DAX θαη νη αλαιύζεηο πνπ 

αθνινύζεζαλ έδεημαλ όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνύζα έξεπλα αληηδξνύλ σο επί 

ην πιείζηνλ κε πξνζαξκνζηηθό ηξόπν όηαλ εθλεπξίδνληαη πίζσ από ην ηηκόλη. 

Δπηπξνζζέησο, θαίλεηαη όηη ε ειηθία θαη ην θύιν δελ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε 

θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξόπνπ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ. Οη αηνκηθνί παξάγνληεο πνπ 

θαίλεηαη όηη επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ είλαη ε αληηιεπηή Ν θαη ν 

ζπκόο σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζπκόο σο 

ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο ιεηηνπξγεί σο ζεηηθόο πξνβιεπηηθόο παξάγνληαο 

ησλ επηζεηηθώλ ηξόπσλ έθθξαζεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε ηθαλόηεηα ξύζκηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ πξνβιέπεη ζεηηθά ηνλ πξνζαξκνζηηθό ηξόπν έθθξαζεο. Δθόζνλ (α) ε 

πςειή πξνδηάζεζε γηα ζπκό απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα ρξήζεο δπζπξνζαξκνζηηθώλ 

ηξόπσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ θαη (β) ε θαιή ηθαλόηεηα ξύζκηζεο ζπλαηζζεκάησλ 

επλνεί ηελ πξνζαξκνζηηθή έθθξαζε, ζα κπνξνύζε κειινληηθά λα εξεπλεζεί ν ξόινο 

ηεο ξύζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε νδεγνύο κε πςειή πξνδηάζεζε γηα ζπκό. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ θάπνηεο εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο γηα ππνςήθηνπο θαη ελ ελξγεία νδεγνύο, νη νπνίεο λα ζηνρεύνπλ ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζπκνύ ελ ώξα νδήγεζεο. Όπσο αλαδεηθλύεη ε παξνύζα έξεπλα, νη 
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δεμηόηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε ζσζηή 

δηαρείξηζε ηνπ ζπκνύ θαη ηελ πξνζαξκνζηηθή ηνπ έθθξαζε. 

Έλα άιιν εύξεκα άμην αλαθνξάο είλαη ε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο δηάζηαζεο ηεο 

ρξήζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ πξόβιεςε ηεο επηζεηηθόηεηαο κέζσ ηνπ ζώκαηνο 

θαη ηνπ νρήκαηνο. Φαίλεηαη όηη ε απηνπαξαθίλεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζεηηθή έθθξαζε ηνπ ζπκνύ ζηελ νδήγεζε. Απηό ην εύξεκα 

πξέπεη λα εξκελεπζεί κε επηθύιαμε θαη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα λα θαλεί ε 

ζπζηεκαηηθόηεηα ή κε απηνύ ηνπ επξήκαηνο. 

Καηαιήγνληαο, ππήξραλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πνπ 

πξέπεη λα αλαθεξζνύλ. Έλαο πεξηνξηζκόο είλαη όηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κόλν 

εξσηεκαηνιόγηα απηναλαθνξώλ γηα ηε κέηξεζε ηεο Ν, ηνπ ζπκνύ σο 

ραξαθηεξηζηηθνύ πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ζπκνύ ζηελ νδήγεζε. 

Απηό ζεκαίλεη όηη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ βαζίδνληαη εμ νινθιήξνπ ζηελ 

ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερόλησλ. Η θξηηηθή πνπ δέρνληαη όια ηα εξγαιεία 

απηναλαθνξώλ αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ηάζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ λα απαληνύλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο βάζεη ηεο επηζπκεηήο θνηλσληθήο θαη 

πξνζσπηθήο ηνπο εηθόλαο, θη όρη ηεο πξαγκαηηθήο (Zeidner, Matthews, & Roberts, 

2002). Έλαο αθόκα πεξηνξηζκόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ην γεγνλόο όηη ζην 

εξσηεκαηνιόγην δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ δε ζπκπεξηιήθζεζαλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ νδήγεζε (π.ρ. πόζα ρξόληα νδεγεί ν θάζε ζπκκεηέρσλ, ή πόζν ζπρλά νδεγεί). 

Σέινο, ην δείγκα ησλ 142 αηόκσλ δελ ζεσξείηαη επαξθέο γηα ηε ζσζηή παξαγνληηθή 

αλάιπζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ζπκνύ ζηελ 

νδήγεζε. 

Παξά ηνπο όπνηνπο πεξηνξηζκνύο, απηή ε κειέηε κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην πεδίν ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ Διιάδα. Η 

ζπκβνιή ηεο έξεπλαο έγθεηηαη ζηελ αλάδεημε ηνπ δεηήκαηνο ηεο έθθξαζεο ηνπ ζπκνύ 

ζηελ νδήγεζε θαη ησλ αλζξώπηλσλ παξαγόλησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηή. Ο νδεγηθόο 

ζπκόο θαη ε έθθξαζή ηνπ είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

θαζεκεξηλή εκπεηξία ησλ ρξεζηώλ ησλ ειιεληθώλ δξόκσλ. Δίλαη αλάγθε, ινηπόλ, λα 

δηαθσηηζηνύλ ηόζν νη αηνκηθνί όζν θαη νη θαηαζηαζηαθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε βίσζε θαη ηελ έθθξαζε ηνπ ζπκνύ ελ ώξα νδήγεζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

Σν παξόλ εξσηεκαηνιόγην έρεη ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα κεηαπηπρηαθήο έξεπλαο ζην 

Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη έρεη 

ζθνπό λα δηεξεπλήζεη ην ζπκό πνπ ληώζνπλ ηα άηνκα ελ ώξα νδήγεζεο ζε ζρέζε κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζύλε. αο παξαθαιώ απαληήζηε ζε θάζε εξώηεζε όζν ην 

δπλαηόλ πην εηιηθξηλά θαη κε αθξίβεηα. Γνπιέςηε γξήγνξα θαη κε ζθέθηεζηε πνιιή ώξα γηα 

ηελ αθξηβή ζεκαζία ησλ πξνηάζεσλ. αο ππελζπκίδσ όηη ηα εξσηεκαηνιόγηα είλαη αλώλπκα 

θαη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. 

αο επραξηζηώ πνιύ. 

Αλαζηαζία Μηράιε, θνηηήηξηα κεηαπηπρηαθνύ 

 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 1. Φύιν:             Άλδξαο ☐ Γπλαίθα ☐  

2. Ηιηθία:  ______ 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

Έγγακνο-ε  ☐ 

Άγακνο-ε ☐ 

Γηαδεπγκέλνο-ε ☐ 

Υήξνο-α ☐ 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 1: Βάιηε ζε θύθιν ηελ απάληεζή ζαο αθνινπζώληαο ηελ παξαθάησ 

θιίκαθα. 

Γηαθσλώ απόιπηα     1 ….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7      πκθσλώ απόιπηα 

 

1. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαηαιαβαίλσ (έρσ κηα θαιή αίζζεζε) 

γηαηί αηζζάλνκαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ λνηώζσ (έηζη όπσο 

αηζζάλνκαη). 

 

 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

2. Πάληα µπνξώ λα θαηαιάβσ πσο αηζζάλνληαη νη θίινη µνπ µε 

βάζε ηελ ζπµπεξηθνξά ηνπο. 

 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

 

3. Πάληα ζέησ ζηόρνπο γηα ηνλ εαπηό µνπ θαη µεηά βάδσ ηα 

δπλαηά µνπ γηα λα ηνπο πεηύρσ. 

 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

4. Μπνξώ µε ηελ ινγηθή λα ειέγμσ ηνλ ζπµό µνπ θαη λα 

αληαπεμέιζσ ζηηο δπζθνιίεο. 

 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

5. Έρσ µηα θαιή θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεµάησλ µνπ. 

 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

6. Δίµαη θαιόο παξαηεξεηήο ησλ ζπλαηζζεµάησλ ησλ άιισλ. 

 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

7. Πάληα „ιέσ ζηνλ εαπηό µνπ‟ όηη είµαη έλα άμην θαη ηθαλό άηνµν. 

 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

8. Δίµαη απόιπηα ηθαλόο λα ειέγμσ ηα ζπλαηζζήµαηά µνπ. 

 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

9. Πάληα θαηαιαβαίλσ πώο αηζζάλνµαη πξαγµαηηθά. 

 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

10. Δίµαη επαίζζεηνο ζηα ζπλαηζζήµαηα θαη ηελ ζπγθηλεζηαθή 

θαηάζηαζε ησλ άιισλ αλζξώπσλ. 

 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

11. Δίµαη έλα άηνµν µε ηζρπξά θίλεηξα. 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

12. Όηαλ ζπµώλσ, πάληα µπνξώ λα εξεµήζσ γξήγνξα. 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

 

13. Πάληα γλσξίδσ αλ είµαη ραξνύµελνο ή όρη. 

 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

14. Έρσ µηα θαιή θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεµάησλ ησλ αλζξώπσλ 

γύξσ κνπ. 

 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

15. Πάληα παξαθηλώ ηνλ εαπηό µνπ λα θαηαθέξεη ην θαιύηεξν. 

 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 

16. Έρσ θαιό έιεγρν ησλ ζπλαηζζεµάησλ µνπ. 
 

 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 2: εκεηώζηε  (βάδνληαο   ζην αληίζηνηρν θνπηάθη) πόζν ζπρλά 

αληηδξάηε ή ζπκπεξηθέξεζηε κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεη ε θάζε πξόηαζε όηαλ είζηε 

ζπκσκέλνο ή εθλεπξηζκέλνο ηελ ώξα πνπ νδεγείηε. 

 ρεδόλ 

πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

πρλά ρεδόλ 

πάληα 

1. Γείρλσ ην κεζαίν δάρηπιν ζηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

2. Οδεγώ θαηεπζείαλ ζηνλ πξνθπιαθηήξα ηνπ 

άιινπ νδεγνύ. 

 

 

 

   

3. Οδεγώ ιίγν πην γξήγνξα απ‟ ό,ηη πξηλ. 

 

    

4. Πξνζπαζώ λα ρσζώ κπξνζηά από ηνλ άιιν 

νδεγό. 

 

    

5. Φσλάδσ πξνζβιεηηθνύο ραξαθηεξηζκνύο γηα ηνλ 

άιιν νδεγό. 

 

    

6. Κάλσ αξλεηηθά ζρόιηα γηα ηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

7. Αθνινπζώ ηνλ άιιν νδεγό θνιιεηά γηα πνιιή 

ώξα. 

 

    

8. Πξνζπαζώ λα βγσ από ην απηνθίλεην θαη λα ηα 

«ρώζσ» ζηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

9. Σνπ θσλάδσ: «Νύρηα ην πήξεο ην δίπισκα;» 

 

 

    

10. Καηεβάδσ ην παξάζπξν γηα λα δείμσ θαιύηεξα 

ην ζπκό κνπ. 

 

    

11. Αγξηνθνηηάδσ ηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

12. Ρίρλσ κηα κνύληδα ζηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

13. Βγάδσ ηε γιώζζα κνπ ζηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

14. Από κέζα κνπ ιέσ πξνζβιεηηθνύο 

ραξαθηεξηζκνύο γηα ηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

15. Δπηηαρύλσ γηα λα εθλεπξίζσ ηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

16. θνπίκσο εκπνδίδσ ηνλ άιιν νδεγό από ην λα 

θάλεη απηό πνπ ζέιεη. 

 

    

17. Υηππάσ ηνλ πξνθπιαθηήξα ηνπ άιινπ νδεγνύ. 
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 ρεδόλ 

πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

πρλά ρεδόλ 

πάληα 

18. Σξειαίλνκαη πίζσ από ην ηηκόλη. 

 

    

19. Αθήλσ ηα κεγάια θώηα κνπ λα πέθηνπλ ζηνλ 

θαζξέθηε ηνπ άιινπ νδεγνύ. 

 

    

20. Πξνζπαζώ λα εμσζήζσ ηνλ άιιν νδεγό ζηελ 

άθξε ηνπ δξόκνπ. 

 

    

21. Πξνζπαζώ λα ηξνκάμσ ηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

22. Κάλσ ζηνπο άιινπο νδεγνύο ό,ηη έθαλαλ ζε 

εκέλα. 

 

    

23. Πξνζέρσ αθόκα πεξηζζόηεξν ώζηε λα νδεγώ κε 

αζθάιεηα. 

 

    

24. θέθηνκαη πξάγκαηα πνπ απνζπνύλ ηε ζθέςε 

κνπ από ηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

25. θέθηνκαη πξηλ αληηδξάζσ. 

 

    

26. Πξνζπαζώ λα ζθεθηώ ζεηηθέο ιύζεηο γηα λα 
αληηκεησπίζσ ηελ θαηάζηαζε. 

 

    

27. Οδεγώ πνιύ πην γξήγνξα απ‟ ό,ηη πξηλ. 

 

    

28. Βξίδσ θσλαρηά ηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

29.Λέσ ζηνλ εαπηό κνπ όηη δελ αμίδεη λα 

εθλεπξηζηώ. 

 

    

30. Απνθαζίδσ λα κελ πέζσ ζην επίπεδό ηνπο. 

 

    

31. Βξίδσ από κέζα κνπ ηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

32. Βάδσ ξαδηόθσλν ή κνπζηθή γηα λα εξεκήζσ. 

 

    

33. Αλαβνζβήλσ ηα θώηα κνπ ζηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

34. Κάλσ ερζξηθέο ρεηξνλνκίεο, όπσο ην λα 

κνπηδώλσ ηνλ άιινλ νδεγό. 

 

    

35. Πξνζπαζώ λα ζθεθηώ ζεηηθά πξάγκαηα λα 

θάλσ. 

 

    

36. Λέσ ζηνλ εαπηό κνπ όηη δελ αμίδεη λα εκπιαθώ. 

 

    

37. Κνπλάσ ην θεθάιη κνπ ζηνλ άιιν νδεγό. 
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 ρεδόλ 

πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

πρλά ρεδόλ 

πάληα 

38. Φσλάδσ ζηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

39. Κάλσ από κέζα κνπ αξλεηηθά ζρόιηα γηα ηνλ 

άιιν νδεγό. 

 

    

40. Κνηηάδσ επηθξηηηθά ηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

41. Πξνζπαζώ λα βγσ από ην απηνθίλεην θαη λα 

έξζσ ζηα ρέξηα κε ηνλ άιιν νδεγό. 

 

    

42. Πξνζπαζώ απιώο λα απνδερηώ όηη ππάξρνπλ 

θαθνί νδεγνί ζην δξόκν. 

 

    

43. θέθηνκαη πξάγκαηα όπσο «Από πνύ ην πήξεο 

ην δίπισκα;» 

 

    

44. Κάλσ πξάγκαηα, όπσο ην λα παίξλσ βαζηέο 

αλαπλνέο, γηα λα εξεκήζσ. 

 

    

45. Πξνζπαζώ απιώο λα απνδερηώ όηη ππάξρνπλ 

εθλεπξηζηηθέο θαηαζηάζεηο ελ ώξα νδήγεζεο. 

 

    

46. Κόβσ ηαρύηεηα γηα λα εθλεπξίζσ ηνλ άιιν 

νδεγό. 

 

    

47. θέθηνκαη πξάγκαηα πνπ κε απνζπνύλ από ην 

λα εθλεπξίδνκαη ζην δξόκν. 

 

    

48. Λέσ ζηνλ εαπηό κνπ λα ην αγλνήζεη. 

 

    

49. Πξνζέρσ αθόκα πεξηζζόηεξν ηνλ άιινλ πνπ 

νδεγεί γηα λα απνθύγσ αηπρήκαηα. 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 3: Απαληήζηε βάδνληαο  ζην αληίζηνηρν θνπηάθη. 

 ρεδόλ 

πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

πρλά ρεδόλ 

πάληα 

1. Αξπάδνκαη εύθνια. 

 

    

2. Δίκαη επέμαπηνο, επεξέζηζηνο. 

 

    

3. Δλνρινύκαη όηαλ δελ κνπ αλαγλσξίδεηαη 

ε θαιή δνπιεηά πνπ θάλσ. 

 

    

4. Δμαγξηώλνκαη όηαλ θάλσ θαιά ηε 

δνπιεηά κνπ θαη δελ κε εθηηκνύλ αλάινγα. 

 

    

5. Όηαλ είκαη έμσ θξελώλ, κηιάσ άζρεκα. 

 

    

6. Δμνξγίδνκαη όηαλ κε θαηαθξίλνπλ 

κπξνζηά ζε άιινπο. 
 

    

7. Έρσ αζπγθξάηεηε νξγή. 

 

    

8. Θπκώλσ όηαλ κε θαζπζηεξνύλ ηα ιάζε 

ησλ άιισλ. 
 

    

9. Όηαλ εθλεπξίδνκαη, αηζζάλνκαη όηη ζέισ 

λα ρηππήζσ θάπνηνλ. 

 

    

10. Δίκαη εθηόο ειέγρνπ. 

 

    

 

 

         ΔΤΥΑΡΙΣΧ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΠΟΤ ΓΙΑΘΔΑΣΔ! 

 

 

 


