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Καθοριςμόσ τόχου 

Βιβλιογραφικό Αναςκόπηςη 

Θεωρητικό Τπόβαθρο 

 υλλογό τοιχεύων 

 τατιςτικό Επεξεργαςύα 

Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ 

 υμπερϊςματα 

Προτϊςεισ για Περαιτϋρω Έρευνα 
 

 

 

 



Η ςυςχϋτιςη τησ αυτό-αναφερόμενησ 
ςυμπεριφορϊσ των οδηγών με την αξιολόγηςη των 

επιδόςεων αςφϊλειασ ςε κανονικϋσ ςυνθόκεσ 
οδόγηςησ. 

 

Καθοριςμόσ των ομϊδων που χαρακτηρύζουν την 
αντύληψη των οδηγών ςχετικϊ με διϊφορεσ 
μορφϋσ οδηγικόσ ςυμπεριφορϊσ. 

 

Ανϊπτυξη ςτατιςτικού μοντϋλου που αποτυπώνει 
τη ςχϋςη μεταξύ του δεύκτη ςυνολικόσ επύδοςησ 
και των παραγόντων που τον επηρεϊζουν. 



Η χρόςη μϋτρων αυτό-αναφορϊσ ςε ςυνδυαςμό με την 
αξιολόγηςη από ειδικούσ εμπειρογνώμονεσ οδηγεύ ςε 
αξιόπιςτα αποτελϋςματα. 
 
  Λϊθη και παραβιϊςεισ κρύνονται ωσ καθοριςτικού 

παρϊγοντεσ ςτη δομό τησ οδηγικόσ ςυμπεριφορϊσ. 
 
  Αρκετού οδηγού αυτό-αξιολογούνται ωσ «καλού 

οδηγού», ενώ οι ειδικού εμπειρογνώμονεσ παρατηρούν 
λϊθη και προβλόματα προςαρμογόσ. 

 

 

Ανϊγκη δημιουργύασ ενόσ δεύκτη ςυνολικόσ επύδοςησ με 
αξιολόγηςη ςε κανονικϋσ ςυνθόκεσ οδόγηςησ. 

 



 Ανάλυςη Παραγόντων 
(Factor Analysis)  

 Μεγϊλοσ αριθμόσ 
μεταβλητών                

 υςχετύςεισ μεταξύ     
μεταβλητών 

 ύμπτυξη μεταβλητών 
ςε παρϊγοντεσ  

 Ερμηνεύα παραγόντων 

 

Γραμμική Παλινδρόμηςη 
(Linear Regression) 

 Εξαρτημϋνη/Ανεξϊρτητεσ 
μεταβλητϋσ (ςυνεχεύσ, 
διακριτϋσ) 

 υντελεςτϋσ 𝛽𝑖 

 τατιςτικό 
ςημαντικότητα (δεύκτησ t)  

 Ποιότητα του μοντϋλου   
(Adjusted 𝑅2)  

 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 



 12 οδηγού (~ 25-35 ετών) 
 

1. Οδόγηςη ςε πραγματικϋσ  

ςυνθόκεσ οδόγηςησ (υπεραςτικό 

περιβϊλλον 8,8χλμ) 

 

2. Ερωτηματολόγιο οδηγικόσ  

ςυμπεριφορϊσ 78 ερωτόςεων 

 



Αξιολόγηςη ςε πραγματικέσ ςυνθήκεσ οδήγηςησ 

Εκτϋλεςη πειρϊματοσ από ειδικό αξιολογητό, με πιςτοπούηςη από 

το Βελγικό Ινςτιτούτο Οδικόσ Αςφϊλειασ (IBSR) των Βρυξελλών 

(πρακτικϊ μαθόματα αξιολόγηςησ ικανότητασ οδόγηςησ και 

αξιολόγηςησ οδηγικόσ επύδοςησ, ςε πραγματικϋσ ςυνθόκεσ).  

 

 16 βαςικού οδηγικού δεύκτεσ (ικανότητα πϋδηςησ, χρονοαποςτϊςεισ 
από προπορευόμενο όχημα, ομαλό χρόςη τιμονιού, κ.α.) 

 Δεύκτησ αμυντικόσ οδόγηςησ 

 

 

 Δεύκτησ ςυνολικόσ επύδοςησ (0-100%) 
 

Κακόσ= 1 Ανεπαρκόσ= 2 Επαρκόσ= 3 Καλόσ= 4 



Ερωτηματολόγιο οδηγικήσ ςυμπεριφοράσ 

 

 Δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ 

 Οδηγικό εμπειρύα (διανυθϋντα χιλιόμετρα εντόσ και 
εκτόσ πόλησ, κ.α.)  

 Παραβατικό ςυμπεριφορϊ (ςυνολικϊ ατυχόματα, 
παραβύαςη ΚΟΚ, κ.α.)  

 Αυτό-αναφερόμενη οδηγικό ςυμπεριφορϊ (επικύνδυνη 
οδόγηςη, απότομη επιτϊχυνςη, προςεκτικόσ οδηγόσ, 
κ.α.) 



Κατανομό των απαντόςεων των ςυμμετεχόντων ςτισ ερωτόςεισ του 
ερωτηματολογύου ςε ςυνδυαςμό με την αξιολόγηςη. 

0

1

2

3

4

5

0,55-0,70 0,75-0,90 >0,90

Α
ρ

ιθ
μ

ό
σ 

ο
δ

η
γ

ώ
ν

 

Δείκτησ ςυνολικήσ επίδοςησ 

Έτη οδήγηςησ 

0-10

11-20

30+

 Καθώσ αυξϊνεται ο αριθμόσ 
των ετών οδόγηςησ 
παρατηρεύται αύξηςη του 
δεύκτη ςυνολικόσ επύδοςησ. 

 Οι οδηγού που δόλωςαν ότι 
φρενϊρουν «ςυχνϊ-πϊντα» 
απότομα αξιολογόθηκαν ότι 
χρηςιμοποιούν 
αποτελεςματικϊ το φρϋνο. 
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Βαθμολογία ςτην ικανότητα φρεναρίςματοσ 

Πόςο ςυχνά φρενάρετε απότομα; 

Ποτϋ-πϊνια 

Μερικϋσ φορϋσ 

υχνϊ-Πϊντα 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 



ΠΟΡΕΙΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

1 
• Δημιουργύα τελικόσ βϊςησ δεδομϋνων, Excel 
• Ειςαγωγό ςτο πρόγραμμα ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ, 

SPSS 21.0 

2 • Προςδιοριςμόσ μεταβλητών (ϋλεγχοσ ςυςχϋτιςησ) 

3 
 

• Ανϊλυςη παραγόντων 
• Εξαγωγό παραγόντων 

 

4 
• Καθοριςμόσ εξαρτημϋνησ μεταβλητόσ 
• Ανϊπτυξη μαθηματικού μοντϋλου γραμμικόσ 

παλινδρόμηςησ 

5 • Περιγραφό και επεξόγηςη αποτελεςμϊτων 



Μεταβλητέσ 
Παράγοντεσ 

1 2 3 4 

1 
Πόςα ατυχόματα ςυνολικϊ εύχατε ωσ οδηγόσ μϋχρι 
ςόμερα; 

.740 

2 
Πόςεσ φορϋσ τα τελευταύα δύο χρόνια, παραβιϊςατε 
τον Κ.Ο.Κ ενώ οδηγούςατε; 

.714 -.541 

3 
Πόςο τηρεύτε τα όρια ταχύτητασ ςε 
αυτοκινητόδρομο; 

-.926 

4 Πόςο επιθετικόσ οδηγόσ  πιςτεύετε ότι εύςτε; -.667 

5 Πόςο ςυχνϊ επιταχύνετε απότομα; .860 

6 Πόςο ςυχνϊ φρενϊρετε απότομα; .680 .660 

7 Πόςο ςυχνϊ ςτρύβετε απότομα; .898 

8 Ικανότητα φρεναρύςματοσ -.523 

9 Ικανότητα επιτϊχυνςησ .589 .625 

10 Χρονοαποςτϊςεισ από προπορευόμενο όχημα -.550 .653 



3 

2 

1 

Επιθετικό 
οδόγηςη 
16,68% 

Προςεκτικό 
οδόγηςη 
15,15% 

Επιπόλαιη 
οδόγηςη 
36,71% 

• Σο ςύνολο των τριών παραγόντων επεξηγεύ το 68,54% 
τησ διακύμανςησ. 

•  Οι παρϊγοντεσ αυτού περιγρϊφουν τα χαρακτηριςτικϊ 
των οδηγών και την αντύληψη τουσ για θϋματα που 
αφορούν ςτη δικό τουσ ςυμπεριφορϊ. 



Δείκτησ ςυνολικήσ επίδοςησ= 0.449 + 0.010*(Έτη οδήγηςησ) + 
0.142*(Χρονοαποςτάςεισ 4) + 0.141*(Επιδέξιοσ οδηγόσ 3) 
+0.108*(Αμυντική οδήγηςη 3) 

 Δείκτησ ςυνολικήσ επίδοςησ:  Αξιολόγηςη ςε κανoνικϋσ 
ςυνθόκεσ οδόγηςησ (0% ϋωσ 100%) 

 

 Έτη οδήγηςησ:  Πόςα ϋτη εύναι ενεργόσ ο οδηγόσ 
 

 Χρονοαποςτάςεισ 4: Ο ςυμμετϋχων κρατϊει επαρκό 
απόςταςη από το προπορευόμενο όχημα χωρύσ περαιτϋρω 
διόρθωςη από τον αξιολογητό 

 

 Επιδέξιοσ οδηγόσ 3: Αυτό-αξιολόγηςη μϋςω του 
ερωτηματολογύου ςτην ερώτηςη «Πόςο επιδϋξιοσ οδηγόσ 
πιςτεύετε ότι εύςτε;».  

 

 Αμυντική οδήγηςη 3: Ο ςυμμετϋχων παρουςιϊζει επαρκώσ 
αμυντικό οδόγηςη, αποφεύγοντασ με αςφϊλεια τουσ 
ενδεχόμενουσ οδικούσ κινδύνουσ 



Ανεξάρτητεσ 

μεταβλητέσ 

Δείκτησ ςυνολικήσ επίδοςησ 

βi t ei ei* 

     Έτη οδήγηςησ  0.010 3.25 0.180 4.057 

     Χρονοαποςτάςεισ 4 0.142 3.19 0.045 1.019 

     Επιδέξιοσ οδηγόσ 3 0.141 2.85 0.044 1.000 

     Αμυντική οδήγηςη 3 0.108 2.44 0.106 2.391 

Adjusted R2 = 0.721 

 Μεγαλύτερη η επιρροό τησ μεταβλητόσ «Έτη οδόγηςησ» ςε 
ςύγκριςη και με τισ τρεισ ανεξϊρτητεσ μεταβλητϋσ. 

 Μικρότερη επιρροό ϋχει  η μεταβλητό «Επιδϋξιοσ οδηγόσ 3». 
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ΖΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

 Όςο αυξϊνονται τα ϋτη οδόγηςησ τόςο αυξϊνεται και ο 
δεύκτησ ςυνολικόσ επύδοςησ. 

 

 Οι οδηγού που αυτό-αξιολογόθηκαν ωσ «μϋτρια επιδϋξιοι» και 
χαρακτηρύςτηκαν ωσ αμυντικού οδηγού εμφϊνιςαν την 
υψηλότερη βαθμολογύα ςτον δεύκτη ςυνολικόσ επύδοςησ. 

  

 
 



 Η οδηγική εμπειρία του οδηγού αποτελεύ τον 
ςημαντικότερο προγνωςτικό παρϊγοντα τησ αςφϊλειασ 
και τησ οδηγικόσ ικανότητασ όπωσ αυτό εκφρϊζεται 
από την αξιολογηθεύςα ςυνολικό του επύδοςη. 

 

 Σο ςύνολο των ςυμπεριφορών που επιτρϋπουν ςτον 
οδηγό να προβλϋπει, να αναγνωρύζει και να λαμβϊνει 
όλα τα απαραύτητα μϋτρα προκειμϋνου να αποφύγει 
τουσ ενδεχόμενουσ οδικούσ κινδύνουσ αποτελεύ την 
αμυντική οδήγηςη και επηρεϊζει ςημαντικϊ τη 
ςυνολικό επύδοςη του οδηγού. 

 

 Η τήρηςη ςωςτών αποςτάςεων από το 
προπορευόμενο όχημα και η αυτό-αναφερόμενη 
επιδεξιότητα επιδρούν θετικϊ ςτον δεύκτη ςυνολικόσ 
επύδοςησ. 

 

 



Οι παρϊγοντεσ που περιγρϊφουν τη ςυςχϋτιςη 
χαρακτηριςτικών και επιδόςεων αςφϊλειασ του οδηγού 
ομαδοποιούνται ςε τρεισ ομάδεσ κϊθε μύα από τισ οπούεσ 
περιλαμβϊνει:  
 

1. Σην αντύληψη των οδηγών ςχετικϊ με την επιπόλαιη 
οδήγηςη, όπου περιλαμβϊνει χαρακτηριςτικϊ που 
ςχετύζονται με επικύνδυνεσ οδικϋσ ςυμπεριφορϋσ. 

 

2. Σην αντύληψη περύ επιθετικήσ ςυμπεριφοράσ, μϋςα από 
ερωτόςεισ που ςχετύζονται με τον δηλωθϋντα αριθμό των 
παραβιϊςεων και τα ςφϊλματα, όπωσ αυτϊ 
αξιολογόθηκαν ςτην πειραματικό διαδικαςύα. 

 

3. Σην αντύληψη των οδηγών ςχετικϊ με την προςεκτική 
οδήγηςη, όπου περιλαμβϊνει την αυτοαναφερόμενη 
ςυχνότητα με την οπούα φρενϊρει απότομα ο οδηγόσ, 
αλλϊ και ςτο πόςο καλϊ διατηρεύ τισ αποςτϊςεισ από το 
προπορευόμενο όχημα. 



 Εφαρμογό του πειρϊματοσ με μεγαλύτερο αριθμό 
ςυμμετεχόντων, ςε διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ 
κυκλοφορύασ και ϊλλα οδικϊ περιβϊλλοντα (αςτικό 
οδόσ, αυτοκινητόδρομοσ, υψηλό/χαμηλό κυκλοφορύα, 
ημϋρα/νύχτα κ.α.). 

 ύγκριςη των ευρημϊτων τησ παρούςασ ϋρευνασ με τη 
ςυςχϋτιςη των ςτοιχεύων που δηλώνει ο οδηγόσ με τα 
χαρακτηριςτικϊ οδόγηςόσ του ςε προςομοιωτό 
οδόγηςησ.  

 Χρόςη πιο ςύγχρονων μϋςων τεχνολογύασ καταγραφόσ 
τησ ςυμπεριφορϊσ του οδηγού επύ του οχόματοσ και 
περαιτϋρω επεξεργαςύα των δεδομϋνων με ςύγχρονεσ 
μεθόδουσ. 

 Περαιτϋρω ςτατιςτικό ανϊλυςη με εφαρμογό ϊλλων 
μεθόδων διαφορετικόσ οικογϋνειασ από την επιλεγεύςα.  
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