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Περίληψη

Η αηδία είναι ένα βασικό συναίσθημα, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον όπως

φαίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, παρακινώντας τον McNally1 να αναγγείλει «η αηδία έφτασε». Ορίζεται ως ο αποτροπια-

σμός που προκαλείται στην προοπτική ενσωμάτωσης από το στόμα ενός απεχθούς αντικειμένου και από εξελικτική σκοπιά,

φαίνεται να έχει επιβιωτική αξία, καθώς λειτουργεί ως φύλακας του στόματος. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη  συναισθημα-

τική κατάσταση, η οποία μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις διαστάσεις: την πυρηνική, την υπενθύμιση ζώων και την ψυχολογική μό-

λυνση και παράγει αντιδράσεις στις εκφράσεις του προσώπου, στην ψυχοφυσιολογία, στο νευρωνικό υπόστρωμα, στις γνωσια-

κές και συμπεριφορικές διεργασίες. Η αηδία, παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται στο DSM-52, μελέτες δείχνουν πως συν-

δέεται με ορισμένες εκδηλώσεις της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, της ειδικής φοβίας μικρών ζώων και της ειδικής φο-

βίας αίματος, ενέσεων και τραύματος. Η κλίμακα που χρησιμοποιείται για την ψυχομετρική αξιολόγηση της αηδίας είναι η

Αναθεωρημένη Κλίμακα της Αηδίας (Disgust Scale Revised, DS-R)3. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η προ-

καταρκτική μελέτη των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της DS-R σε ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό. H DS-R χορηγήθηκε σε 251 φοι-

τητές και φοιτήτριες από ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και τα αποτελέσματα έδειξαν πως η ελληνική εκδοχή της DS-R έχει ικανοποιητικές

ψυχομετρικές ιδιότητες (αξιοπιστία και εγκυρότητα), ανάλογες με αυτές που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι τρεις

παράγοντες που προτείνουν οι συγγραφείς της DS-R3, πυρηνική αηδία, υπενθύμιση ζώων και αηδία μόλυνσης παρουσίασαν

ικανοποιητική αξιοπιστία, μέτρια συσχέτιση μεταξύ τους και ισχυρή συσχέτιση με τη συνολική κλίμακα. Οι γυναίκες βαθμο-

λόγησαν υψηλότερα την κλίμακα συγκριτικά με τους άντρες, ο βαθμός θρησκευτικής πίστης συσχετίστηκε θετικά με την αη-

δία και η ηλικία παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με τον παράγοντα αηδία μόλυνσης. 

Λέξεις κλειδιά: Αηδία, Συναίσθημα, Κλίμακα Αηδίας

Εισαγωγή∞

1. Ορισμός και διαστάσεις του συναισθήματος της

αηδίας
Η αηδία (dis-gust, δηλαδή «κακή γεύση») έχει αναγνωρι-

στεί ως βασικό συναίσθημα σε ποικίλους πολιτισμούς4.

Κατά τον 19ο αιώνα γίνεται αναφορά στον όρο «αηδία»

από το Δαρβίνο, ο οποίος την ορίζει πρωταρχικά ως οτι-

δήποτε  είναι  γευστικά απεχθές/αποκρουστικό και δευτε-

ρογενώς οτιδήποτε δημιουργεί παρόμοια αίσθηση μέσω

της όσφρησης, αφής ή ακόμη και της όρασης5. 

Έκτοτε, έχουν δοθεί επιπλέον ορισμοί στο βασικό συναί-

σθημα της αηδίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Angyal6 την ορίζει

ως την αποφυγή ενσωμάτωσης από το στόμα μερικών ου-

σιών που προσδιορίζονται ως απόβλητα προϊόντα του αν-

θρώπου ή των ζώων. O Plutchik7 υποστηρίζει πως η αηδία

«γλιτώνει το άτομο από κάτι επιβλαβές που ενσωματώθη-

κε από το στόμα και τον απωθεί από περιττώματα ή εμέ-

σματα». Τέλος, σύμφωνα με την κλασική μελέτη των Ro-

zin & Fallon, η αηδία ορίζεται ως ο αποτροπιασμός  στην

προοπτική ενσωμάτωσης από του στόματος ενός απεχ-

θούς αντικειμένου. Το απεχθές (αηδιαστικό) αντικείμενο

μπορεί να συνδυαστεί, σε ιδεατό επίπεδο, με άλλα και να

επιφέρει μολύνσεις ακόμα και αν έρθει ελάχιστα σε επα-

φή με μια αποδεκτή τροφή, την οποία τείνει να την καθι-

στά μη αποδεκτή8. 

Το βασικό συναίσθημα της αηδίας φαίνεται, από εξελι-

κτική σκοπιά, πως έχει αξία για την επιβίωση του ατόμου,

καθώς χρησιμεύει ως φύλακας του στόματος, γι’ αυτό και

σε μερικούς πρόσφατους ορισμούς της αηδίας, κεντρικό

θέμα είναι η αποβολή τροφής8,9. Η προσέγγιση αυτή οδή-

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ
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γησε την έρευνα στην αναζήτηση ειδικών χαρακτηριστι-

κών των τροφών που  μπορεί να διευκολύνουν την απόρ-

ριψή τους λόγω του αισθήματος της αηδίας που προκα-

λούν10.  

Τα σύγχρονα μοντέλα θεωρούν την αηδία ως μια πολυ-

διάστατη συναισθηματική κατάσταση και πιο συγκεκρι-

μένα ψυχομετρικές μελέτες έχουν δείξει πως η εμπειρία

της αηδίας μπορεί να διαιρεθεί σε τρία είδη: (1) την πυ-

ρηνική (core), (2) την υπενθύμιση ζώων (animal remin-

der) και (3) την μόλυνση (contamination)11.  Αναλυτικότε-

ρα, σε ό,τι αφορά τους εκλυτικούς παράγοντες της πυρη-

νικής αηδίας (core disgust), χαρακτηρίζονται από πραγ-

ματική ή αντιληπτή (percieved) απειλή ενσωμάτωσης μέ-

σω του στόματος που συνοδεύεται από μια αντιδραστική

αίσθηση απέχθειας. Αλλοιωμένες τροφές, σωματικά από-

βλητα και μικρά ζώα, ιδιαίτερα αυτά που συνδέονται με

σκουπίδια και απορρίμματα, εντάσσονται σε αυτή την κα-

τηγορία. Οι εκλυτικοί παράγοντες της αηδίας από ανα-

μνήσεις ζώων συνίστανται από αναμνήσεις της δικής μας

θνητότητας και της ζωώδους φύσης μας. Πεποιθήσεις και

πρακτικές γύρω από το σεξ, τραυματισμοί του σώματος ή

παραβιάσεις του εξωτερικού μας περιβλήματος και θάνα-

τοι, εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Τέλος, η αηδία

της μόλυνσης εκλύεται συχνά σε διαπροσωπικό πλαίσιο,

όπως  η επαφή με άτομα  άγνωστα, άρρωστα ή φορείς του

μιάσματος της ασθένειας, της κακοτυχίας και της ανηθι-

κότητας. Τα είδη της αηδίας φαίνεται πως παραμένουν

σχετικά σταθερά σε διαφορετικούς πολιτισμούς12. 

Μερικοί ερευνητές προσθέτουν και ένα τέταρτο είδος

αηδίας, την κοινωνικο-ηθική13. Η κοινωνικό-ηθική αηδία

ορίζεται ως μια αντίδραση σε μια υποκατηγορία ηθικών

καταπατήσεων, που υποδηλώνουν ότι ένα άτομο είναι

ηθικά «άρρωστο» ή «αλλοπρόσαλλο» ή γενικότερα χωρίς

ανθρωπιστικά κίνητρα. Στόχο έχει την προστασία και

διατήρηση της κοινωνικής τάξης και ιστορικά διαμορφώ-

νει και διαμορφώνεται από θρησκευτικούς και νομικούς

θεσμούς9. Τα τελευταία δεδομένα στη βιβλιογραφία υπο-

στηρίζουν ότι συνδέεται έντονα με το συναίσθημα του θυ-

μού, και γι' αυτό το λόγο διαχωρίστηκε από τις υπόλοιπες

μορφές13.

2. Χαρακτηριστικές εκδηλώσεις του συναισθήμα-

τος της αηδίας
Η αηδία, ως βασικό συναίσθημα παρουσιάζει χαρακτηρι-

στικές εκδηλώσεις, οι οποίες απαντώνται σε παγκόσμιο

επίπεδο14. Συγκεκριμένα, το πιο ευδιάκριτο χαρακτηρι-

στικό της αηδίας είναι η έκφραση προσώπου, η οποία

αφορά στο κλείσιμο των ρουθουνιών και στο άνοιγμα του

στόματος, με σκοπό τη διακοπή της άσχημης οσμής και

την αποβολή της τροφής15,16. Σε ψυχοφυσιολογικό επίπε-

δο η πιο χαρακτηριστική αντίδραση της αηδίας είναι η

ναυτία, που αποθαρρύνει την περαιτέρω απορρόφηση

των βλαπτικών ουσιών17. Μια επιπλέον ψυχοφυσιολογική

αντίδραση είναι ο καρδιακός ρυθμός, για τον οποίο ανα-

φέρονται αντιφατικά αποτελέσματα, καθώς κάποιες με-

λέτες αναφέρουν επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού, κά-

ποιες άλλες σταθερότητα ενώ οι περισσότερες ελάττωσή

του17. Σε νευροβιολογικό επίπεδο, έρευνες υποδεικνύουν

την πρόσθια νήσο ως νευρολογικό υπόστρωμα της αντίλη-

ψης και εμπειρίας της αηδίας. Τέλος, σε επίπεδο γνωσια-

κών διεργασιών οι σκέψεις που κυριαρχούν είναι ότι «θα

μολυνθώ» ή «θα αρρωστήσω»8 και σε επίπεδο συμπερι-

φοράς παρατηρείται αποστροφή και απομάκρυνση από

το απεχθές αντικείμενο13.  

3. Αηδία και ψυχοπαθολογία
Η αηδία φαίνεται να συνδέεται με μερικές εκδηλώσεις

της ψυχοπαθολογίας. Πιο συγκεκριμένα, η αηδία φαίνε-

ται να εμπλέκεται στη δημιουργία και τη διατήρηση της

ειδικής φοβίας μικρών ζώων11, 18, 19, της ειδικής φοβίας αί-

ματος – τραύματος – ενέσεων20, 21, 22, 23, 24 και της ιδεοψυχα-

ναγκαστικής διαταραχής (ιδεοληψίες μόλυνσης και θρη-

σκευτικού τύπου)25, 26, 27.

4. Η Αναθεωρημένη Κλίμακα της Αηδίας (Disgust

Scale Revised, DS-R) [3] 
Η Κλίμακα της Αηδίας δημιουργήθηκε από τους Haidt

και συν.28 και αναθεωρήθηκε από τους Olatunji και συν.3

Η πρώτη έκδοση της Κλίμακας  περιλάμβανε 32 λήμματα

και 7 παράγοντες έκλυσης αηδίας, το φαγητό, το σεξ, το

θάνατο, τις παραβιάσεις του ανθρώπινου περιβλήματος

(π.χ. παραμορφώσεις σώματος), τα παράγωγα του σώμα-

τος (π.χ. απεκκρίσεις), τα ζώα και την υγιεινή. Στην Ανα-

θεωρημένη έκδοση της Κλίμακας της Αηδίας (Disgust

Scale-Revised, DS-R)3 αφαιρέθηκαν 7 προβληματικά

λήμματα και η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε τρεις πα-

ράγοντες έκλυσης της αηδίας, την πυρηνική, την υπενθύ-

μιση ζώων και την μόλυνση. Η αξιοπιστία της αναθεωρη-

μένης κλίμακας της αηδίας ήταν ικανοποιητική (α>.70).

Οι τρεις παράγοντες επιβεβαιώθηκαν από την πιο άρτια

μεθοδολογικά έρευνα για τις ψυχομετρικές ιδιότητες της

κλίμακας των van Overveld και συν.29

Το συναίσθημα της αηδίας δεν έχει μελετηθεί σε ελληνι-

κό πληθυσμό. Δεδομένου του ολοένα αυξανόμενου όγκου

της διεθνούς βιβλιογραφίας και της σύνδεσης της αηδίας

με εκδήλωση ψυχοπαθολογίας, κρίθηκε σκόπιμο να εξε-

ταστεί η επίπτωση του συναισθήματος αυτού σε ελληνικό

πληθυσμό. Στόχος της παρούσας  ερευνητικής εργασίας

είναι η προκαταρκτική μελέτη των ψυχομετρικών ιδιοτή-

των της ελληνικής έκδοσης της κλίμακας DS-R σε ελληνι-

κό φοιτητικό πληθυσμό. 

Υλικό και Μέθοδος
Δείγμα και συλλογή του δείγματος

Στη μελέτη συμμετείχαν 251 φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που

προέρχονταν από τα τμήματα Ιατρικής του Παν/μιου
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Αθηνών, Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου και Παν/μίου

Αθηνών, Νομικής Παν/μίου Αθηνών, Εθνικό Μετσόβειο

Πολυτεχνείο,  Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ

Χαλκίδας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τον Ια-

νουάριο έως τον Ιούνιο 2012 από συνεργάτες της  Μονά-

δας Θεραπειών Συμπεριφοράς, της Α’ Ψυχιατρικής κλινι-

κής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για τον κάθε εξεταζόμενο έγινε συλλογή δημογραφικών

δεδομένων, όπως τόπος γέννησης, διαμονής, ηλικία, φύλο,

απασχόληση, εκπαιδευτικό επίπεδο, μηνιαίο οικογενει-

ακό εισόδημα, θρησκεία και βαθμός θρησκευτικής πίστης. 

H Αναθεωρημένη Κλίμακα της Αηδίας (DS-R) αποτελεί-

ται από 27 λήμματα, τα 15 από αυτά βαθμολογούνται σε

μια κλίμακα διαβάθμισης από 0-4, όπου: 0=διαφωνώ

απόλυτα (δεν αληθεύει για μένα), 1= διαφωνώ ελαφρά

(εν μέρει δεν αληθεύει για μένα), 2=ούτε διαφωνώ, ούτε

συμφωνώ, 3=ελαφρώς συμφωνώ (εν μέρει αληθεύει για

μένα), 4=συμφωνώ απόλυτα (αληθεύει απόλυτα για μέ-

να). Τα υπόλοιπα 10 βαθμολογούνται με βάση την ποσό-

τητα αηδίας που προκαλούν σε διαβαθμιστική κλίμακα

από 0-4, όπου: 0=Καθόλου αηδιαστικό, 1=Ελαφρώς αη-

διαστικό, 2=Μέτρια αηδιαστικό, 3=Πολύ αηδιαστικό,

4=Πάρα πολύ αηδιαστικό. Δύο από τα λήμματα δεν με-

τρούν το συναίσθημα της αηδίας, είναι ουδέτερα και πε-

ριλαμβάνονται για να αναγνωρίσουν αν τα άτομα που

συμμετέχουν λαμβάνουν υπόψη τους στα σοβαρά τη συμ-

πλήρωση της κλίμακας. 

Στην Ελλάδα η μετάφραση της αναθεωρημένης έκδοσης

της Κλίμακας της Αηδίας DS-R έγινε από το Ειδικό Ια-

τρείο Θεραπειών Συμπεριφοράς της Α’ Ψυχιατρικής Κλι-

νικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκο-

μείο, από τους Βαϊδάκη Ν., Χαλιμούρδα Θ., &  Σωτηρο-

πούλου Π. και έχει δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα

μετά από συνεννόηση με τον καθηγητή Jonathan Haidt

(2011)30.

Στατιστική ανάλυση
Για την μελέτη της αξιοπιστίας της κλίμακας (αλλά και

των παραγόντων) χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης εσωτερικής

συνέπειας άλφα (α) του Cronbach (1951)31. Προκειμένου

να επιβεβαιωθεί αν η προτεινόμενη στη βιβλιογραφία

τρι-παραγοντική δομή  αντανακλάται στο δείγμα των φοι-

τητών, εφαρμόστηκε Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανά-

λυση (ΕΠΑ, Confirmatory Factor Analysis). Ως δείκτες

καλής εφαρμογής του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν τόσο

δείκτες απόλυτης εφαρμογής, όσο και δείκτες σχετικής

εφαρμογής. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες

απόλυτης καλής προσαρμογής Goodness of Fit Index

(GFI)32 και Root Mean Square Error of Approximation

(RMSEA033. Η τιμή του σχετικού χ2 (relative chi-squa-

re)34 υπολογίστηκε προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επιρ-

ροή του μεγέθους δείγματος στο δείκτη χ235. Τέλος, οι

δείκτες σχετικής καλής εφαρμογής του μοντέλου που πα-

ρατίθενται στη συνέχεια είναι οι  Non-Normed Fit Index

(NNFI)36 και Comparative Fit Index (CFI)37. Όλοι οι δεί-

κτες που επιλέχθηκαν είναι συχνά χρησιμοποιούμενοι

στη βιβλιογραφία και με τον τρόπο αυτό μπορεί να επι-

τευχθεί σύγκριση των αποτελεσμάτων μας με άλλες μελέ-

τες. Επιπλέον, εφαρμόστηκε ανάλυση ΕΠΑ πολλαπλών

ομάδων (Multiple group CFA) προκειμένου να επιβεβαι-

ωθεί ότι το τρι-παραγοντικό μοντέλο εφαρμόζεται τόσο

για άνδρες όσο και γυναίκες, γεγονός που μας επιτρέπει

να συγκρίνουμε τις βαθμολογίες ανάμεσα στα δύο φύλα.

Για την εκτίμηση των συσχετίσεων μεταξύ συνεχών μεγε-

θών χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές r του Pearson και

rho του Spearman, ανάλογα με το αν τα μεγέθη ήταν κα-

νονικά κατανεμόμενα ή όχι. Όμοια, παραμετρικές και μη

παραμετρικές μέθοδοι (2-independent samples t-test και

Mann-Whitney test αντίστοιχα) χρησιμοποιήθηκαν για

την εκτίμηση της διαφοράς  μέσων μεταξύ ομάδων ατό-

μων.

Πίνακας 1: Περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (σχετικές συχνότητες %).
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Αποτελέσματα

1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Το δείγμα αποτελείται από 251 άτομα (170 γυναίκες και

81 άνδρες), ηλικίας 18 έως 36 ετών (μέση ηλικία = 21.5

έτη, τυπική απόκλιση = 2.9 έτη). Σύμφωνα με τη μη-πα-

ραμετρική δοκιμασία των Mann-Whitney, τα δύο φύλα

δεν διέφεραν ηλικιακά, σε βαθμό στατιστικά σημαντικό

(U=6072,5, p-value=0.124). Τα άτομα του δείγματος

ήταν προπτυχιακοί (221 άτομα) και μεταπτυχιακοί φοιτη-

τές (29 άτομα), και στη συντριπτική τους πλειονότητα κα-

τάγονταν (62.2%) και διέμεναν (88.8%) εντός Αττικής.

Οι σχετικές συχνότητες αναφορικά με τα υπόλοιπα χαρα-

κτηριστικά του δείγματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Αξίζει να σημειωθεί πως σχεδόν όλα τα άτομα τα οποία

δεν δήλωσαν το θρήσκευμά τους απάντησαν πως δεν εί-

ναι θρήσκα στο ερώτημα που αφορούσε το βαθμό θρη-

σκευτικής πίστης τους.

2. Αξιοπιστία (εσωτερική συνέπεια) 
Ο δείκτης αξιοπιστίας άλφα του Cronbach (1951)31 υπο-

λογίστηκε για το σύνολο των ερωτημάτων καθώς και για

κάθε παράγοντα ξεχωριστά.  Η τιμή του άλφα για τη συ-

νολική κλίμακα ήταν 0,85, τιμή που ταυτίζεται με αυτές που

έχουν αναφερθεί έως τώρα στη βιβλιογραφία. Επιπλέον,

κανένα ερώτημα δεν παρουσίασε μικρή συσχέτιση (<0,20)

με το σύνολο της κλίμακας προκαλώντας μείωση της αξιο-

πιστίας της DS-R. Συμπεραίνουμε πως δεν υπήρξε ερώτη-

μα στην Ελληνική μετάφραση της κλίμακας που να κρίνε-

ται προβληματικό και να χρήζει επαναδιατύπωσης.  

Για τους τρεις παράγοντες (υποκλίμακες) που προτείνουν

οι συγγραφείς3, η αξιοπιστία ήταν επίσης ικανοποιητική,

με το συντελεστή α να είναι 0,76 για την «πυρηνική»,

α=0,72 για την υποκλίμακα «υπενθύμιση ζώων» και α=

0,6 για την υποκλίμακα «μόλυνση». Να σημειωθεί πως ο

συντελεστής του Cronbach υπολογίζεται ως συνάρτηση

του αριθμού των ερωτημάτων γεγονός που εξηγεί τη μι-

κρότερη τιμή του σε υποκλίμακες με λιγότερα ερωτήματα.

3. Εγκυρότητα κατασκευής (construct validity)

α. Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση
Το επόμενο στάδιο αξιολόγησης της μεταφοράς της DS-R

στα ελληνικά αφορά στη μελέτη της παραγοντικής δομής

που προτείνεται στη βιβλιογραφία. Η αντιστοιχία των

ερωτημάτων ανά παράγοντα ταυτίζεται με αυτή των Ola-

tunji και συν.3 Η καλή εφαρμογή του τρι-παραγοντικού

μοντέλου των αρχικών συγγραφέων επιβεβαιώνεται στο

ελληνικό δείγμα, σύμφωνα με όλους τους δείκτες. Συγκε-

κριμένα, τη τιμή του χ2 ήταν 474.9 (βαθμοί ελευθερίας

272) και κατά συνέπεια το σχετικό χ2 ήταν 1.75 καταδει-

κνύοντας καλή εφαρμογή του μοντέλου (σημειώνεται πως

τιμές κάτω του 2 συνηγορούν σε αυτό κατά τον Hoelter34).

Η τιμή του δείκτη GFI (0.86) ήταν επίσης ικανοποιητική,

καθώς αποδεκτές τιμές θεωρούνται οι τιμές άνω του 0.833.

Η τιμή του δείκτη RMSEA ήταν 0,055 (δεν διέφερε του

0,05 σε βαθμό στατιστικά σημαντικό, p-value=0,172) επι-

βεβαιώνοντας καλή εφαρμογή του μοντέλου. Τέλος οι

δείκτες NNFI και CFI είχαν τις τιμές 0.81 και 0.83 που

αντιστοιχούν σε αποδεκτό μοντέλο αν και είναι χαμηλό-

τερες του ιδανικού ορίου (0,9). Η συνεκτίμηση όλων των

παραπάνω δεικτών οδηγεί στο συμπέρασμα πως το τρι-

παραγοντικό μοντέλο εφαρμόζεται ικανοποιητικά και

στην ελληνική εκδοχή της DS-R. Οι επιβαρύνσεις των

τριών παραγόντων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Ση-

μειώνεται πως όλες οι τιμές διέφεραν από το μηδέν σε

βαθμό στατιστικά σημαντικό (p-value<0,05).

β. Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση πολλα-

πλών ομάδων
Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η σχέση των εκτιμημένων

επιβαρύνσεων των δύο φύλων συγκρίθηκαν δύο μοντέλα:

το μοντέλο που υποθέτει ίσες επιβαρύνσεις και το  μη πε-

ριορισμένο μοντέλο (άνισες επιβαρύνσεις). Η διαφορά

ανάμεσα στα δύο μοντέλα δεν ήταν στατιστικά σημαντική

(Δχ2=26,4, β.ε.=22, p=0,236) και κατά συνέπεια δεν

απορρίπτεται η υπόθεση της ισότητάς τους. Επιπλέον, δε-

δομένης της ισότητας των επιβαρύνσεων, μελετήθηκε η

ισότητα των συνδιασπορών των παραγόντων ανάμεσα

στα δύο φύλα. Και σε αυτή την περίπτωση δεν βρέθηκε

στατιστικά σημαντική διαφορά (Δχ2=4,7, β.ε.=6,

p=0,581). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης το τρι-παρα-

γοντικό μοντέλο δε διαφοροποιείται ανάμεσα στα δύο φύ-

λα και κατά συνέπεια μπορούμε να προβούμε σε ασφαλή

σύγκριση των βαθμολογιών ανδρών και γυναικών.

4. Βαθμολογίες της DS-R και δημογραφικά χαρα-

κτηριστικά
Οι τρεις παράγοντες συσχετίζονται μέτρια μεταξύ τους (εν-

δο-συσχετίσεις : Pearson r  0,43-0,57, Πίνακας  3) και ισχυρά

με τη συνολική βαθμολογία (Pearson r  0,72-0,90, Πίνακας

3). Όλοι οι συντελεστές ήταν στατιστικά πολύ σημαντικοί

(p-value<0,001  σε όλες τις περιπτώσεις).

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, οι γυναίκες είχαν υψηλότε-

ρη βαθμολογία σε όλες τις κλίμακες πλην της «μόλυνσης». 

Τέλος, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spear-

man (rho) μεταξύ των βαθμολογιών της DS-R και της ηλι-

κίας, του εισοδήματος και του βαθμού πίστης (Πίνακας 5).

Ο μη-παραμετρικός συντελεστής επιλέχθηκε καθώς τα τρία

δημογραφικά χαρακτηριστικά είχαν μη συμμετρικές κατα-

νομές. Το εισόδημα δεν βρέθηκε να σχετίζεται με τις βαθμο-

λογίες της DS-R.  Η ηλικία βρέθηκε να σχετίζεται ασθενώς

και αρνητικά μόνο με την υποκλίμακα «μόλυνση», υποδει-

κνύοντας πως τα νεαρότερα άτομα τείνουν να ανησυχούν λι-

γότερο σε σχέση με τα μεγαλύτερα σε ηλικία. Αντίθετα, θε-
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τική ήταν η συσχέτιση του βαθμού πίστης με όλες τις βαθμο-

λογίες της DS-R. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πως όσο

μεγαλύτερο βαθμό πίστης δήλωσαν τα άτομα του δείγματος

τόσο μεγαλύτερες ήταν οι βαθμολογίες τους σε όλες τις υπο-

κλίμακες και στο συνολικό σκορ.

Συζήτηση
Στο σύνολό της τα ευρήματα της έρευνάς μας προσφέρουν

πληροφορίες για τις ψυχομετρικές ιδιότητες της κλίμακας

της αηδίας σε ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό και για τη συ-

σχέτιση που παρουσιάζουν με κάποια από τα δημογραφικά

χαρακτηριστικά του πληθυσμού.

Αναλυτικότερα, τα ευρήματα είναι σε συμφωνία με αυτά

από την διεθνή βιβλιογραφία για το σύνολο των ερωτημά-

των. Ο δείκτης αξιοπιστίας του Cronbach (0,85) ταυτίζεται

με τις τιμές που έχουν έως τώρα αναφερθεί στη βιβλιογρα-

φία3, 11, 28.  Επίσης, κανένα από τα ερωτήματα δεν παρουσία-

σε μικρή συσχέτιση (<0,20) με το σύνολο της κλίμακας. Τέ-

λος, επιβεβαιώνεται και στην ελληνική γλώσσα η παραγοντι-

κή δομή του ερωτηματολογίου, που έχει όπως και στην πρω-

τότυπη έκδοση τρεις συνιστώσες που αφορούν την πυρηνική,

την αηδία υπενθύμισης ζώων και την αηδία μόλυνσης.

Επιπλέον, τα ευρήματα έδειξαν πως υπάρχει στατιστικά ση-

μαντική διαφορά στις βαθμολογίες ανδρών και γυναικών

στους υποπαράγοντες «πυρηνική αηδία», «υπενθύμιση

ζώων» και στη συνολική βαθμολογία. Συγκεκριμένα οι άν-

τρες συγκεντρώνουν χαμηλότερη βαθμολογία στην πυρηνι-

κή αηδία, στην υπενθύμιση ζώων  και στη συνολική βαθμο-

λογία σε σχέση με τις γυναίκες. Ωστόσο, στη μόλυνση η δια-

φορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική (pvalue=0,065), πιθα-

Πίνακας 2: Επιβαρύνσεις ερωτημάτων στους τρεις παράγοντες.

Πίνακας 3: Συντελεστές συσχέτισης r του Pearson ανάμεσα στους 3 παράγοντες και τη συνολική βαθμολογία.
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νόν εάν το δείγμα ήταν μεγαλύτερο να είχαμε μια διαφορά

στατιστικά σημαντική. Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε

ότι ίσως οι γυναίκες να είναι περισσότερο ευαίσθητες στο

βίωμα του συναισθήματος της αηδίας. Τα παρόντα ευρήμα-

τα επιβεβαιώνονται από προηγούμενες μελέτες, οι οποίες

δείχνουν πως οι γυναίκες αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα

αηδίας συγκριτικά με τους άντρες28, 38 ενώ σε ερευνητικά

πειράματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην αη-

δία σε σχέση με τους άντρες39, 40. 

Ο παράγοντας της θρησκευτικής πίστης στα ελληνικά δεδο-

μένα συσχετίζεται θετικά με την αηδία, τόσο στους τρεις

υποπαράγοντες όσο και στη συνολική βαθμολογία, το οποίο

συμφωνεί επίσης, με παρόμοια ευρήματα στη βιβλιογρα-

φία28. Ενδεχομένως να είχε ενδιαφέρον η διερεύνηση του

συναισθήματος της αηδίας σε πληθυσμό θρησκευόμενων, ιε-

ρωμένων ή φοιτητών θεολογικών σχολών.

Οι παράμετροι του εισοδήματος και της ηλικίας μελετήθη-

καν προκειμένου να αποκλεισθεί πιθανή σχέση με την αη-

δία. Τα ευρήματα έδειξαν πως η αηδία δεν συσχετίζεται με

το εισόδημα, κάτι που ίσως άλλαζε στην περίπτωση που το

δείγμα ήταν άλλου μορφωτικού – οικονομικού επιπέδου,

καθώς ευρήματα προηγούμενης μελέτης έδειξαν θετική συ-

σχέτιση της αηδίας με το χαμηλό εισόδημα και το χαμηλό

μορφωτικό επίπεδο38. Τέλος, αναφορικά με την παράμετρο

της ηλικίας φάνηκε μια ασθενής αρνητική συσχέτιση με τον

υποπαράγοντα της μόλυνσης. 

Στην παρούσα μελέτη υπάρχουν περιορισμοί. Ένας από

τους βασικούς είναι ότι το δείγμα απαρτίζεται εξ’ ολοκλή-

ρου από φοιτητές, γεγονός που μπορεί να θέτει εμπόδια στη

γενίκευση των αποτελεσμάτων μας στο γενικό πληθυσμό.

Ακόμη, σε ότι αφορά την μελέτη της αξιοπιστίας δεν έγινε

έλεγχος αυτής με τη δοκιμασία χορήγηση – επαναχορήγηση

(test-retest). Επίσης, η χορήγηση του ερωτηματολογίου της

αηδίας καλό είναι να συμπληρωθεί και με κλίμακες μέτρη-

σης άλλων συναισθημάτων π.χ. άγχους, κατάθλιψης. Τέλος,

η μελέτη του συναισθήματος της αηδίας σε ομάδες με ειδική

ψυχοπαθολογία, όπως ασθενείς με ιδεοψυχαναγκαστική

διαταραχή, ειδική φοβία ζώων και ειδική φοβία αίματος,

ενέσεων και τραύματος, και η μετέπειτα σύγκρισή τους με

το γενικό πληθυσμό, κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Investigation of the emotion of disgust in sample of

greek students: prelimenary findings
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Abstact
Disgust is a core emotion that has been intensely investi-

gated the last few years. Disgust is defined as the repulsive

feeling caused by the prospect of eating a detestable ob-

ject. From a evolutionary point of view disgust seems to

act as the keeper of the mouth. 

Disgust is regarded as a multidimensional emotional state

Πίνακας 4: Μέση τιμή (Μ.Τ.) και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) ανά φύλο των βαθμολογιών της DS-R.

Πίνακας 5: Συντελεστές συσχέτισης rho του Spearman ανάμεσα των βαθμολογιών της DS-R με την ηλικία, το εισόδημα
και το βαθμό πίστης.
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that comprises of three dimensions: core, animal reminder

and psychological infection. When the feeling of disgust is

provoked it is accompanied by a variety of reactions in the

neuronal activity and the physiology of the brain that lead

to facial expression changes, cognitive and behavioral ch-

anges. Although pathological disgust is not included in

DSM-V there are studies that report a link between obses-

sive-compulsive disorder, specific phobia of little animals,

blood/needle phobia and disgust. 

One of the scales that are used for the measurement of th-

is emotional state is the Disgust Scale Revised (DS-R).

The aim of the study was to validate the psychometric pro-

perties of the Greek version of DS-R in a sample of 251

adult students. Preliminary results showed that the Greek

version of the DS-R possesses satisfactory psychometric

properties (sensitivity and specificity) as compared with

published results from other countries. The three factors

model that is proposed by the creators of DS-R (core dis-

gust, reminder of animals and contamination disgust) has

also been confirmed for the Greek version of DS-R as the

results indicated that there was satisfactory reliability of

the model, medium relation among the three factors and

strong relation with the total scale. Women had higher

measurements of disgust than men. The level of religious-

ness correlated positively with the measurement of disgust

while age presented a negative correlation with the conta-

mination disgust. 

Keywords: disgust, emotion, disgust scale

Βιβλιογραφία

[1] McNally R. Disgust has arrived. J Anxiety Disord. 2002; (16): 561-
566.

[2]Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Wa-
shington, DC, London, England: American Psychiatric Associa-
tion; 2013. American Psychiatric Publishing.

[3] Olatunji O, Williams L, Tolin F, Sawchuck N, Abramowitz S, Lohr
M, Elwood L. The disgust scale: Item analysis, factor structure, and
suggestions for refinement. Psychol Assess. 2007; 19(3): 281-297.

[4] Ekman P. Are there basic emotions. Psychol Rev. 1992; 99: 550−553.

[5] Darwin C. The expression of the emotions in man and animals. Chi-
cago: University of Chicago Press; 1965 (Original work published
1872).

[6] Angyal A. Disgust and related aversions. Journal of Abnormal and
Social Psychology. 1941; 36: 393-412.

[7] Plutchik R. The Psychology and biology of Emotions. New York:
HarperCollins College Publishers; 1994.

[8] Rozin P, Fallon A. A perspective on disgust. Psychol Rev. 1987;
94(1): 23-41.

[9] Rozin P, Haidt J, McCauley R. Disgust. In: Lewis M, Haviland, JM,
editors. Handbook of emotions. New York: Guilford Publications;
2000. 

[10] Martins Y, Pliner P. ‘‘Ugh! That’s disgusting!”: Identification of
the characteristics of foods underlying rejections based on disgust.
Appetite, 2006; 46: 75–85.

[11] Olatunji B, Haidt J, McKay D, Bieke, D. Core, animal reminder,
and contamination disgust: Three kinds of disgust with distinct per-
sonality, behavioral, physiological, and clinical correlates. Journal
of Research in Personality. 2008; 42:1243–1259.

[12] Olatunji O, Moretz W, McKay D, Bjorklund F, de Jong J, Haidt J,
Hursti J, Imado S, Koller S, Mancini F, Page C, Schienle A. Confir-
ming the threefactor structure of the disgust scale-revised in eight
countries. Journal of Cross Cultural Psychology.  2009; 40:234–255.

[13] Cisler J, Olatunji B, Lohr J. Disgust, fear, and the anxiety disor-
ders: A critical review. Clinical psychology review. 2009Feb;
29(1):34–46. 

[14] Woody R, Teachman A. Intersection of disgust and fear: Normati-
ve and pathological views. Clinical Psychology: Science and Practi-
ce. 2000;7:291−311.

[15] Izard E. Basic emotions, relations among emotions, and emotion–
cognition relations. Psychological Review. 1992; 99: 561−565.

[16] Izard E. Four systems for emotion activation: Cognitive and non-
cognitive

processes. Psychological Review. 1993; 100: 68−90.

[17] Kreibig S. Autonomic nervous system activity in emotion: A re-
view. Biol Psychol. 2010; 84: 394–42.

[18] de Jong J, Muris P. Spider phobia: Interaction of disgust and per-
ceived likelihood of involuntary physical contact. J Anxiety Disord .
2002; 16: 51-65.

[19] Woody R, McLean C, Klassen T. Disgust as a motivator of avoi-
dance of spiders. J Anxiety Disord. 2005; 19: 461–475.

[20] Merckelbach H, de Jong P, Muris P. The etiology of specific pho-
bias: A Review. Clinical psychology review. 1996; 16 (4) 337-361.

[21] Olatunji O, Sawchuk N, de Jong J, Lohr M. The structural relation
between disgust sensitivity and blood-injection-injury fears: a cross-
cultural comparison of US and Dutch data. Journal of Behavior
Therapy and Experimental Psychiatry. 2006; 37: 16–29.

[22] Olatunji O, Williams N, Lohr M, Connolly, K., Cisler J, Meunier S.
Structural differentiation of disgust from trait anxiety in the predic-
tion of specific anxiety disorder symptoms. Behaviour research and
therapy. 2007; 45: 3002–3017.

[23] Tolin F, Lohr M, Sawchuk N, Lee C. Disgust and disgust sensitivity
in blood-injection-injury and spider phobia. Behaviour Research
and Therapy, 1997; 10: 949–953. 

[24] Exeter-Kent A, Page C. The role of cognitions, trait anxiety and
disgust sensitivity in generating faintness around blood-injury pho-
bia stimuli. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psych-
iatry. 2006; 37: 41–52.

[25] Muris P, Merckelbach H, Nederkoorn S, Rassin E, Candel I, Hor-
selenberg R. Disgust and psychopathological symptoms in a noncli-
nical sample. Personality and Individual Differences. 2000; 29:
1163–1167.

[26] Mancini F, Gragnani A, D’Olimpio F.. The connection between
disgust and obsessions and compulsions in a non-clinical sample.
Personality and Individual Differences. 2001; 31: 1173–1180.

[27] Deacon B, Olatunji O.. Specificity of disgust sensitivity in the pre-
diction of behavioral avoidance in contamination fear. Behaviour
Research and Therapy. 2007; 45: 2110–2120.

[28] Haidt J, McCauley C, Rozin P. Individual differences in sensitivity
to disgust: A scale sampling seven domains of disgust elicitors. Per-
sonality and Individual Differences. 1994; 16: 701–713.

[29] van Overveld M, de Jong P, Madelon P, Shouten E. The Disgust
Scale-R: A valid and reliable index to investigate separate disgust
domains?. Personality and Individual Differences. 2011; 51 (3):
325-330.

[30] The Disgust Scale Homepage [Internet] 2014 Jan 10 [updated Oct
16, 2012; cited 2013 January 19]. Available from:
http://people.stern.nyu.edu/jhaidt/disgustscale.html

[31] Cronbach J. Coefficient alpha and the interval structure of tests.
Psychometrika. 1951; 16: 297-334.

[32] Jöreskog G, Sörbom D. LISREL-VI user’s guide. In: Scientific So-
ftware 3rd ed. Mooresville; 1984.

[33] Browne W, Cudeck R. Alternative ways of assessing model fit. In:
Bollen Α, Long S  Testing structural equation models. Newbury
park. C.A.: Sage; 1993.

[34] Hoelter W. The analysis of covariance structures goodness-of-fit
indices. Sociological Methods & Research. 1983; 11(3): 325-344. 

[35] Bollen A. Structural equations with latent variables. New York:
Willey; 1989.

[36] Bentler M, Bonett G. Significance tests and goodness of fit in the
analysis of covariance structures. Psychol Bull. 1980; 88: 588–606.

XALIMOURDAS_Layout 1  9/9/14  1:29 PM  Page 13



Χαλιμούρδας και συν.Η διερεύνηση του βασικού συναισθήματος της αηδίας σε ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό: προκαταρκτικά ευρήματα

14

[37] Bentler M. Comparative fit indexes in structural models. Psychol
Bull. 1990; 107: 238–246.

[38] Templer D.I., King F.L., Brooner R.K., Corgiat, M. Assessment of
body elimination attitude. Journal of Clinical Psychology. 1984; 3:
754–759.

[39] Rohrmann S., Hopp H., Quirin M. Gender Differences in Psycho-
physiological Responses to Disgust. Journal of Psychophysiology.
2008; 22(2): 65–75.

[40] Schienle A., Schäfer A., Stark R., Walter B., Vaitl, D. Gender dif-
ferences in the processing of disgust- and fear-inducing pictures:
An fMRI study. 2005). Neuroreport; 16: 277–280.

κατατεΘηκε 20/01/2014 - εΓινε αποΔεκτη 02/06/2014

XALIMOURDAS_Layout 1  9/9/14  1:29 PM  Page 14


