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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο ηνπ
εγρεηξηδίνπ αζθαινχο νδήγεζεο ζε κεγαιχηεξε ειηθία θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
αμηνιφγεζήο ηνπ απφ ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ηνπ. Σν εγρεηξίδην ζπληάρζεθε κε ζθνπφ ηελ
ελίζρπζε ηεο επίγλσζεο ησλ ειηθησκέλσλ νδεγψλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ αιιαγψλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ ειηθία ζηελ αζθάιεηα ηεο νδήγεζήο ηνπο, ηε βειηίσζε ησλ γλψζεψλ ηνπο
θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα ιήςε απνθάζεσλ γηα πξνζαξκνγέο ηεο νδεγηθήο
ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Σν εγρεηξίδην δηακνξθψζεθε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο
ζπκπεξηθνξάο ειηθησκέλσλ νδεγψλ, ελψ γηα ηε ζχληαμή ηνπ αμηνπνηήζεθαλ εξγαιεία
απηναμηνιφγεζεο θαζψο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα αζθαιή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά
θαηάιιειν γηα ηνπο ειηθησκέλνπο νδεγνχο. Αθνινχζεζε ε αμηνιφγεζή ηνπ απφ ελεξγνχο
νδεγνχο, ειηθίαο 65 έσο 74 εηψλ, κέζσ ζπκπιήξσζεο εηδηθά δηακνξθσκέλνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, κε έκθαζε ζηα αληηιεπηά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο
αμηνιφγεζεο ππνδεηθλχνπλ φηη ην εγρεηξίδην κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο
γλψζεο θαη ηεο επίγλσζεο ησλ νδεγψλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη κε ηελ ειηθία θαη
ζπλδένληαη κε ηελ νδήγεζε θαη φηη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε
ζηελ αλάπηπμε εγρεηξηδίσλ απηναμηνιφγεζεο θαη γεληθά πιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα
γηα ειηθησκέλνπο νδεγνχο.
Λέξειρ κλειδιά: ειηθησκέλνο νδεγφο, ζπκπεξηθνξά νδεγνχ, αληηζηάζκηζε, εθπαίδεπζε,
αμηνιφγεζε, απηναμηνιφγεζε ηθαλφηεηαο νδήγεζεο, εγρεηξίδην αζθαινχο νδήγεζεο

1. ΔΙΑΓΧΓΗ
Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 εηψλ ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πξνβιέπεηαη λα απμεζεί απφ 16% ην 2004, ζην 30% ην 2050, κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά λα
αλακέλνληαη ζηελ Ηζπαλία (36%), ζηελ Ηηαιία (35%) θαη ζηελ Διιάδα (33%) (EUNESE,
2006). Παξφκνηα, ην πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζηηο ΖΠΑ ζα απμεζεί απφ 12,4%
ζην 20,7% θαη ζηελ Απζηξαιία απφ 12,6% ην 2000, ζην 25,2% κεηαμχ 2000 θαη 2050
(OECD, 2001; GAO, 2007). χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη
Αλάπηπμε (ΟΟΑ) (OECD, 2001), νη άδεηεο νδήγεζεο γηα ηα άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ ην
2030 πξνβιέπεηαη λα είλαη 22,1% ζηελ Απζηξαιία (απφ 12,6% ην 2000) θαη 20% ζηηο ΖΠΑ
(απφ 12,6% ην 2000). Απηή ε αχμεζε ηεο ειηθίαο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αχμεζε ησλ αδεηψλ νδήγεζεο θαη ηελ αλακελφκελε αχμεζε ησλ αλαγθψλ κεηαθίλεζεο
(Langford & Koppel, 2006; NHTSA, 2009), ππνδειψλεη φηη νη ειηθησκέλνη νδεγνί ζα είλαη,
ζε απμαλφκελν βαζκφ, εθηεζεηκέλνη ζηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο (GAO, 2007). εκεηψλεηαη φηη
νη εμειίμεηο ζηνπο δείθηεο αδεηψλ νδήγεζεο, ζηηο νδεγηθέο ζπλήζεηεο θαη ζηνπο δείθηεο
αηπρεκάησλ είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ θαζψο ε πξαγκαηηθή επίδξαζε ηεο ειηθίαο
κπνξεί λα ζπγρέεηαη κε δηαθνξνπνηήζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ρξφλν,
ηελ ειηθηαθή νκάδα θαη ην θχιν θαζψο θαη κε ηηο αιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξφιν πνπ
ππάξρνπλ αβεβαηφηεηεο ζηηο πξνβιέςεηο απηέο, ε αζθάιεηα ησλ ειηθησκέλσλ νδεγψλ είλαη
αηηία ζνβαξήο αλεζπρίαο (Hakamies-Blomqvist, 2004).
Ζ θπζηνινγηθή γήξαλζε νδεγεί ζε ιεηηνπξγηθή εμαζζέλεζε ηεο φξαζεο, ηεο κλήκεο, ηεο
ζσκαηηθήο δχλακεο θαη ηεο επειημίαο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αζθαιή νδήγεζε θαη ε
νπνία δελ επεξεάδεη φια ηα άηνκα ζηνλ ίδην βαζκφ ή κε ηνλ ίδην ηξφπν (TRB, 1988). Ζ
εμαζζέλεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ζηηο νδεγηθέο ηθαλφηεηεο. Αλ
θαη έρεη αλαγλσξηζζεί κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηηο νδεγηθέο ηθαλφηεηεο ησλ ειηθησκέλσλ
αηφκσλ, έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπο έρνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ νδήγεζε (Eby et al, 2003; McKnight, 1988). χκθσλα κε ζρεηηθέο
έξεπλεο, κέηξηεο αιιαγέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε δελ νδεγνχλ
απαξαίηεηα ζε αμηνζεκείσηε αχμεζε ζηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο, ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ νπνίνπ
πηζαλφλ απνδίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο
ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο ησλ νπνίσλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο απμάλεη κε ηελ
ειηθία, ηδηαίηεξα απηέο πνπ επηθέξνπλ επηδείλσζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ φπσο νη
δηάθνξεο κνξθέο άλνηαο (Hakamies-Blomqvist, 2004).
Γεληθά, ηα αηπρήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ νδεγψλ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα αηπρήκαηα ησλ
άιισλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. Οη δηαθνξέο αληαλαθινχλ αδπλακίεο αιιά θαη αληηζηαζκηζηηθή
ζπκπεξηθνξά θαη νδεγηθέο ζπλήζεηεο. Οη αληηζηαζκηζηηθέο ελέξγεηεο εθθξάδνπλ ηελ
σξηκφηεηα πνπ ζπλνδεχεη ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο θαη κηα πξνζαξκνγή ζπκπεξηθνξάο ζε
ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειηθία θαη είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αζθαιή
νδήγεζε (Hakamies-Blomqvist et al, 2004). Πνιιά απφ ηα αηπρήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ
νδεγψλ ζπκβαίλνπλ ζε ηζφπεδνπο θφκβνπο. Δπίζεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζε ζχλζεηεο
νδηθέο θαη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, ηδηαίηεξα φηαλ νδεγνχλ ζε πεξηβάιινλ κε πςειφηεξεο
ηαρχηεηεο (Holland, 2001) θαη απηνθηλεηνδξφκνπο (Knoblauch et al, 1997; Lerner & Ratté,
1991; Vardaki, 2008). ηα πξνβιήκαηά ηνπο πεξηιακβάλνληαη κεησκέλε ηθαλφηεηα λα
θαηαλνήζνπλ νδεγίεο, λα εθηηκήζνπλ ρξνληθνχο δηαρσξηζκνχο, κεησκέλε επίδνζε ζηελ
νπηηθή αλαδήηεζε θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ηαρχηεηαο (McKnight & Mcknight, 1999). Έξεπλεο
ζε ειηγκνχο πνπ είραλ πξνεγεζεί απφ ηα αηπρήκαηα ζε απηνθηλεηνδξφκνπο ππνδεηθλχνπλ φηη
νη ειηθησκέλνη νδεγνί είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ, ζε ζρέζε κε λεφηεξνπο νδεγνχο, λα
πξαγκαηνπνηνχλ ζπκβνιή, αιιαγή ισξίδσλ ή πξνζπέξαζε πξηλ ην αηχρεκα (Staplin et al,
2001).

Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ νδεγψλ
πεξηιακβάλνπλ θαη κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο. ε απηή ηελ
θαηεγνξία ζηξαηεγηθψλ αλήθνπλ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ εμάζθεζε ησλ ειηθησκέλσλ νδεγψλ ζηελ απηναμηνιφγεζε, ζηε βειηίσζε
ησλ νδεγηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο νδήγεζεο ζε ζπλζήθεο φπνπ κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ κε αζθάιεηα (NHTSA, 2009).
Ζ ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο έγθεηηαη ζην φηη δηεπθνιχλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ (McKenna,
2007). Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ππάξρεη αλάγθε γηα πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο θαη
εθπαίδεπζεο ησλ ειηθησκέλσλ νδεγψλ ζηελ θαηεχζπλζε πηνζέηεζεο αζθαιψλ πξαθηηθψλ
νδήγεζεο θαη αληηζηαζκηζηψλ ζηξαηεγηθψλ έηζη ψζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο θαη
δηαηήξεζεο ηεο θηλεηηθφηεηάο ηνπο (Whelan et al, 2006). ηελ πεξίπησζε ησλ ειηθησκέλσλ
νδεγψλ, ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο θαη
λα ηνπο θηλεηνπνηήζεη λα απνθεχγνπλ επηθίλδπλεο γηα απηνχο θαηαζηάζεηο θαη λα πάξνπλ ηηο
θαηάιιειεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ νδήγεζή ηνπο (Berry, 2011). Οη νδεγνί κπνξεί λα
βνεζεζνχλ ηδηαίηεξα κέζσ απηναμηνιφγεζεο (Smiley, 2004).
Γηεζλψο, έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα
ηνπο ειηθησκέλνπο νδεγνχο (NCHRP, 2005), κε ζηφρν λα ηνπο βνεζήζνπλ λα νδεγνχλ κε
κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη λα ζρεδηάδνπλ γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο κεηαθηλήζεψλ ηνπο
πξηλ ζνβαξά πξνβιήκαηα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπο. Σν
Δπξσπατθφ εξεπλεηηθφ έξγν AGILE είρε ζηφρν ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο
ηθαλφηεηαο νδήγεζεο ειηθησκέλσλ νδεγψλ θαη ππνζηήξημήο ηνπο ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα
νδεγνχλ κε αζθάιεηα (Arno & Boets, 2004; Breker et al, 2003). Σα εξγαιεία αμηνιφγεζεο
πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ δνθηκάζζεθαλ πηινηηθά κε επηηπρία. Μέξνο ησλ
πηινηηθψλ δνθηκψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα (Θεζζαινλίθε) (Arno et al, 2003;
Henriksson et al, 2005).
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο αλαζθφπεζεο (Whelan et al, 2006), νη αμηνινγήζεηο
ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη εμάζθεζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη
ππάξρνπλ έξεπλεο αμηνιφγεζεο νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ φηη ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία
εθπαίδεπζεο θαη απηναμηνιφγεζεο, θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα, κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθά
απνηειέζκαηα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπο (Kelsey & Janke, 2005; Eby et al, 2000).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έρνπλ αλαγλσξηζζεί θάπνηνη ζνβαξνί πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ
ζρεηηθά κε ηα εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο, ηα νπνία δελ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο
είλαη επηζπκεηφ απφ νδεγνχο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη νη
νπνίνη ην έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ αλάγθε (Staplin et al, 1999).
χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Αζθαινχο πζηήκαηνο γηα ηελ ‘Επίγνυζη ηος
σπήζηη ηηρ οδού για ηην καηάζηαζή ηος’ (ΔΜΠ, 2011) αλαπηχρζεθε ζηνλ Σνκέα Μεηαθνξψλ
θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο, γηα ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ην
Δγρεηξίδην Αζθαινχο Οδήγεζεο ζε Μεγαιχηεξε Ζιηθία.
Έλα εγρεηξίδην αζθαινχο νδήγεζεο ζε κεγαιχηεξε ειηθία πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ
ππνζηήξημε ησλ νδεγψλ ζε απνθάζεηο νδήγεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πηνζέηεζε
αληηζηαζκηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή θαηάιιειεο πξνζαξκνγήο ζηνπο πεξηνξηζκνχο ζε
ιεηηνπξγίεο θαη ζε πξνβιήκαηα νδήγεζεο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε
παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εγρεηξηδίνπ αζθαινχο
νδήγεζεο ζε κεγαιχηεξε ειηθία (Βαξδάθε, Καλειιαΐδεο θαη Γηαλλήο, 2010) θαζψο θαη ησλ

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ ειηθησκέλσλ νδεγψλ θαη
ηελ απνδνρή ηνπ εγρεηξηδίνπ.

2. ΑΡΥΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟΤ
ε ζρέζε κε ηηο απνθάζεηο νδήγεζεο, νη ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα λα εξκελεχζνπλ ηε
ζπκπεξηθνξά νδήγεζεο αλαγλσξίδνπλ ηνλ ξφιν ηεο πξφζεζεο θαη ησλ θηλήηξσλ. χκθσλα
κε ην κνληέιν TPB (Theory of Planned Behavior) ηεο ζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ
αλήθεη ζηηο ζεσξίεο ηεο θνηλσληθήο επηξξνήο, ε πξφζεζε είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγσλ πνπ
πξνζδηνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά. Ζ πξφζεζε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ζηάζεσλ
απέλαληη ζην απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ηηο αληηιήςεηο γηα ηνλ έιεγρν
ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπο ππνθεηκεληθνχο «θαλφλεο»/πξφηππα ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά
(Ward 2007; DfT, 2011; TRB, 2010). Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία απνηειεί έλα πιαίζην
ζρεδηαζκνχ παξεκβάζεσλ εθπαίδεπζεο γηα ηε κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ ησλ νδεγψλ απέλαληη
ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πγεία (TRB, 2010).
ηε ζχγρξνλε έξεπλα ην έξγν νδήγεζεο αλαγλσξίδεηαη σο κηα γλσζηηθή δηαδηθαζία κε
ηεξαξρηθή δνκή. Αηνκηθνί παξάγνληεο φπσο νη ζηάζεηο, ηα θίλεηξα, ν ηξφπνο δσήο ην
θνηλσληθφ ππφβαζξν, ην θχιν, ε ειηθία θαη άιιεο πξνζσπηθέο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα
επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά νδήγεζεο θαη ηελ εκπινθή ζε αηχρεκα (Breker et al, 2003). ην
πιαίζην απηφ, ε αληηζηάζκηζε είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ έξγνπ νδήγεζεο (Breker et al
2003; Hakamies-Blomqvist et al, 2004). Απηή ε έλλνηα ηεο νδήγεζεο επηηξέπεη ηελ
θαηαλφεζε ηεο πνιχπινθεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο γήξαλζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο,
ππνγξακκίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Hakamies-Blomqvist et
al, 2004). Ζ γήξαλζε ζπλδπάδεηαη κε ζεηηθέο πηπρέο, απφ πιεπξάο νδηθήο αζθάιεηαο, φπσο
ηα πξνζσπηθά θίλεηξα θαη νη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αζθάιεηα ζηάζεηο, ε ζηξαηεγηθή
ζθέςε ,ε πξνβιεπηηθφηεηα θαη ε αλάιεςε θηλδχλνπ ζε κηθξφηεξν βαζκφ (Breker et al, 2003),
πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ειηθησκέλνπο νδεγνχο λα αληηζηαζκίδνπλ γηα ηελ εμαζζέλεζε ησλ
θηλεηηθψλ θαη αληηιεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ
θπθινθνξία, ρξεζηκνπνηψληαο ην αληηζηαζκηζηηθφ δπλακηθφ πνπ ηνπο είλαη αθφκε δηαζέζηκν
(Holland, 2001). ην πιαίζην απηφ, νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο θαη νη ζεηηθέο, απφ πιεπξάο
αζθάιεηαο, ζηάζεηο κπνξεί λα ηνπο θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα νδεγνχλ κε αζθάιεηα παξφιε ηελ
εμαζζέλεζε ζε ιεηηνπξγίεο αληίιεςεο θαη πξνζνρήο (Hakamies-Blomqvist et al, 2004). ε
ζρεηηθέο έξεπλεο ζπκπεξηθνξάο νδήγεζεο έρεη ππνγξακκηζζεί ε ζεκαζία ηεο
αληηζηαζκηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (ε νπνία αλαθέξεηαη ζε αληηζηαζκηζηηθέο ηαθηηθέο θαη
ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο) ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε
(Fuller, 2005).
Σν εγρεηξίδην ζπληάρζεθε κε ζηφρν:
 Να βνεζήζεη ηνπο ειηθησκέλνπο νδεγνχο λα εληζρχζνπλ ηελ επίγλσζή ηνπο ζρεηηθά κε
ηελ επίδξαζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ειηθία ζηελ αζθάιεηα ηεο νδήγεζήο
ηνπο.
 Nα ηνπο βνεζήζεη λα εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε
πξνζαξκνγήο ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο.
 Να ηνπο πιεξνθνξήζεη θαη θαζνδεγήζεη ψζηε λα πάξνπλ θαηάιιειεο απνθάζεηο
νδήγεζεο.
Σν εγρεηξίδην βαζίζζεθε ζε ζρεηηθφ πιηθφ απηναμηνιφγεζεο θαη εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζηα
απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά νδήγεζεο ελεξγψλ νδεγψλ ειηθίαο 65-74
εηψλ ζε απηνθηλεηφδξνκν.

3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟΤ
3.1 Δομή ηος εγσειπιδίος
Ζ δνκή ηνπ εγρεηξηδίνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 1. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα βαζηθά
ζηνηρεία ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη: (i) απηναμηνιφγεζε πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε
ηεο επίγλσζεο ηεο εμαζζέλεζεο ησλ ηθαλνηήησλ νδήγεζεο θαη ζηε ζρεηηθή επαηζζεηνπνίεζε
(ii) παξνρή ζρεηηθψλ γλψζεσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο γηα
πξνζαξκνγή ηεο νδήγεζεο θαη (iii) ζπκβνπιέο, θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ψζηε λα πάξνπλ
θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα ηελ αζθαιέζηεξε νδήγεζε, νκαιή κεηάβαζε ζε ζηαδηαθφ
πεξηνξηζκφ ηεο νδήγεζεο ή παχζε ηεο νδήγεζεο. Σν εγρεηξίδην αλαπηχρζεθε ζηνπο εμήο
άμνλεο:

Δγρεηξίδην Αζθαινχο Οδήγεζεο
ζε Μεγαιχηεξε Ζιηθία

Απηναμηνιφγεζε

Δλίζρπζε γλψζεο

Τπνζηήξημε

ηφρνο

ηφρνο

ηφρνο

Δλίζρπζε ηεο επίγλσζεο
δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ
νδήγεζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζε

Δπίηεπμε κέζσ
Δπωηήζεων αςηοαξιολόγηζηρ
 Αληηιεπηέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ
νδήγεζεο (πιαίζην-ζπλζήθεο
νδήγεζεο): πξαθηηθέο νδήγζεο θαη
ζπλήζεηεο, θαλφλεο νδηθήο
θπθινθνξίαο, ζηνηρεία
αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο
ρξήζηεο (νπηηθή αλαδήηεζε,
ηαρχηεηα)
 Αληηιεπηή ηθαλφηεηα νδήγεζεο
(βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά,
γλψζεηο, εκπεηξίεο, αλζξψπηλνο
παξάγνληαο) π.ρ. επίδξαζε
εμαζζελεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ
νδήγεζε, ζπλαηζζήκαηα, θφπσζε,
θάξκαθα, απφζπαζε πξνζνρήο,
πξνζσπηθέο πξνυπνζέζεηο
(επηζεηηθφηεηα); αηπρήκαηα,
παξαβάζεηο, αλεζπρίεο άιισλ
πξνζψπσλρήκα 1. Γνκή ηνπ

Καηαλφεζε ηεο αλάγθεο
πξνζαξκνγήο ηεο
ζπκπεξηθνξάο

Δπίηεπμε κέζσ
Πληποθοπιών για ενίζσςζη ηηρ
καηανόηζηρ
 Πιεξνθφξεζε γηα ηελ επίδξαζε ησλ
αιιαγψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειηθία
ζηελ αζθάιεηα ηεο νδήγεζεο,
επίδξαζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα
ζηελ αζθάιεηα ηεο νδήγεζεο

Δλεκεξσκέλεο απνθάζεηο
νδήγεζεο: ζπλέρηζε
αζθαινχο νδήγεζεο,
κεηάβαζε ζε πεξηνξηζκέλε ή
παχζε νδήγεζεο

Δπίηεπμε κέζσ
Καθοδήγηζηρ
 Αληηζηαζκηζηηθή ζπκπεξηθνξά γηα
έιεγρν ησλ απαηηήζεσλ/ ηθαλφηεηαο
αζθαινχο νδήγεζεο: επηινγή
ζπλζεθψλ νδήγεζεο, πεξηνξηζκνχ
νδήγεζεο, πξνζαξκνγή ηαρχηεηαο
νδήγεζεο, έιεγρνο πξνζσξηλψλ
ζπλζεθψλ (θφπσζε, θάξκαθα,
ζπλαηζζήκαηα)
 Αμηνιφγεζε νδήγεζεο,
ιεηηνπξγηψλ θαη πγείαο
 Βειηίσζε επίδνζεο νδήγεζεο
 Δμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ
κεηαθίλεζεο

Δγρεηξηδίνπ Αζθαινχο Οδήγεζεο ζε Μεγαιχηεξε Ζιηθία
Εςαιζθηηοποίηζη

Πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί ε πηνζέηεζε ηεο αζθαινχο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ νδήγεζε,
έλα εγρεηξίδην αζθαινχο νδήγεζεο γηα νδεγνχο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζα πξέπεη λα εζηηάζεη
ζηηο ζηάζεηο ησλ νδεγψλ (ASA-NHTSA, 2007). Οη ζηάζεηο επεξεάδνληαη γεληθά απφ ηε
γλψζε. Δπηπιένλ, νη ζηάζεηο ησλ νδεγψλ γηα δεηήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο είλαη γλσζηφ φηη
επεξεάδνπλ ηα θίλεηξά ηνπο γηα ηελ νδήγεζε (Knoblauch et al, 1997).
Έρεη αλαγλσξηζζεί φηη ηα ειηθησκέλα άηνκα έρνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη θίλεηξα πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ νδήγεζε απφ πιεπξάο νδηθήο αζθάιεηαο. πλεπψο, ην εγρεηξίδην ζα πξέπεη
λα βνεζήζεη ηνπο ειηθησκέλνπο νδεγνχο ζηελ επίγλσζε ηεο αλάγθεο πξνζαξκνγήο, λα
εληζρχζεη ηηο γλψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ
γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο θαη λα ηνπο βνεζήζεη, παξέρνληαο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, λα πάξνπλ
ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ νδήγεζή ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζην εγρεηξίδην
αζθαινχο νδήγεζεο γηα νδεγνχο κεγαιχηεξεο ειηθίαο αλαθέξνληαη νη παξάγνληεο πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ νδήγεζεο θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ νδεγνχ κε ηηο νπνίεο
αληαπεμέξρεηαη ζηηο απαηηήζεηο απηέο. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο, πιεξνθνξίεο σο πξνο ην πψο
ζα αληαπεμέιζνπλ ή ζα απνθχγνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. νδήγεζε ζηνπο
ηζφπεδνπο θφκβνπο), ππνγξακκίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα αζθαιψλ πξαθηηθψλ,
ππνγξακκίδεηαη φηη ε νδήγεζε πνπ ζεσξείηαη αζθαιήο θαη ππεχζπλε είλαη ε ζπκπεξηθνξά
πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζεκαληηθψλ θαη κε επηξξνή πξνζψπσλ ηνπ
θνηλσληθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ νδεγνχ (π.ρ. νηθνγέλεηα, θίινη, πξνζσπηθφο
γηαηξφο), παξαθηλνχληαη νη νδεγνί λα απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο γηα ηηο αλεζπρίεο ηνπο
ζρεηηθά κε ηελ νδήγεζε (γηαηξνχο, θπζηθνζεξαπεπηέο, δαζθάινπο νδήγεζεο) θαη
παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο γηα αζθαιείο κεηαθηλήζεηο ελαιιαθηηθά ηεο νδήγεζεο
(Berry, 2011; RoSPA, 2010).
Ενίζσςζη γνώζευν για καηανόηζη ηηρ ανάγκηρ για πποζαπμογή ηηρ ζςμπεπιθοπάρ οδήγηζηρ
Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην εγρεηξίδην αθνξνχλ ζε:
 Διηγκνχο πνπ ελέρνπλ θίλδπλν ή δπζθνιία γεληθά γηα ηνπο ειηθησκέλνπο νδεγνχο
(νδήγεζε ζε ηζφπεδνπο θφκβνπο, παξαρψξεζε πξνηεξαηφηεηαο, αξηζηεξέο ζηξνθέο),
θαζψο θαη ηερληθέο ακπληηθήο νδήγεζεο
 Διηγκνχο ζε απηνθηλεηνδξφκνπο, νπηηθή αλαδήηεζε, αλαγλψξηζε θηλδχλσλ
 Νένπο θαλφλεο θπθινθνξίαο, εηδηθά ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν
 Δπίδξαζε ζηελ νδήγεζε ησλ αιιαγψλ ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ
/ζπλδένληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο /γήξαλζε
 Αξλεηηθέο επηδξάζεηο αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ αζθάιεηα ηεο νδήγεζεο (π.ρ.
θαηαλάισζε αιθνφι, θάξκαθα, θνχξαζε).
Καθοδήγηζη και ζςμβοςλέρ για ςποζηήπιξη αποθάζευν
Τν εγρεηξίδην πεξηέρεη ζχληνκεο ζπκβνπιέο, ζαθείο θαη απιέο, κε ραξαθηήξα θαζνδήγεζεο
θαη πξνηάζεσλ γηα έιεγρν ηεο δπζθνιίαο ηνπ έξγνπ νδήγεζεο. πγθεθξηκέλα, ζην εγρεηξίδην
πξνηείλνληαη ζηξαηεγηθέο γηα αληηζηάζκηζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ αδπλακηψλ, γηα
παξάδεηγκα νδήγεζε ζε ζπλζήθεο θαινχ θσηηζκνχ, κε θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, απνθπγή
νδήγεζεο ζε ψξεο ππθλήο θπθινθνξίαο θαη άγλσζηεο πεξηνρέο, πξνζαξκνγή ηαρχηεηαο θ.ιπ.
Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη ζπκβνπιέο ειέγρνπ ηεο έθζεζεο ζε πξνζσξηλά δπζρεξείο ζπλζήθεο
(θνχξαζε, ζπλαηζζήκαηα, θάξκαθα). Οη νδεγνί ελζαξξχλνληαη λα δηαηεξνχλ θπζηθή
θαηάζηαζε θαη θαιή πγεία θαη λα επηζθέπηνληαη ηνπο γηαηξνχο ηνπο γηα αμηνιφγεζε, βνήζεηα
θαη θαζνδήγεζε. Δπίζεο, λα αμηνινγνχλ θαη λα βειηηψλνπλ ηελ νδήγεζή ηνπο κε ηε βνήζεηα
εθπαηδεπηή νδήγεζεο θαη λα εμεηάζνπλ ελαιιαθηηθά κέζα κεηαθίλεζεο φηαλ ε νδήγεζε δελ
είλαη αζθαιήο ή πξνηηκεηέα επηινγή.

3.2 Πεπιεσόμενα ηος εγσειπιδίος
Σν εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
 Αζθάλεια ενηόρ ηος οσήμαηορ: ρξήζε δψλεο αζθαιείαο, δηαηήξεζε ηνπ νρήκαηνο ζε
θαιή θαηάζηαζε, ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.
 Αζθάλεια ζηην κςκλοθοπία: νδήγεζε ζηνπο ηζφπεδνπο θφκβνπο, δηαηήξεζε αζθαινχο
απφζηαζεο, πξνζνρή ζηνπο άιινπο ρξήζηεο, θαλφλεο πξνηεξαηφηεηαο, ρξήζε θαζξέπηε,
αξγή νδήγεζε.
 Αζθαλείρ ππακηικέρ ζηον αςηοκινηηόδπομο: θαλφλεο νδηθήο θπθινθνξίαο θαη
ζήκαλζε, αιιαγή ισξίδαο, ειηγκφο εηζφδνπ, ειηγκφο εμφδνπ.
 Οδήγηζη και ζςναιζθήμαηα: αληηκεηψπηζε αλαζηάησζεο θαη άγρνπο.
 Οδήγηζη ζε καλή καηάζηαζη: επίδξαζε θαξκάθσλ, θαιέο πξαθηηθέο θαη ζπλήζεηεο γηα
θαιή πγεία.
 Αλλαγέρ και πποβλήμαηα οδήγηζηρ: Αξγέο αληηδξάζεηο, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο
πξνζνρήο, πξνβιήκαηα φξαζεο, δπζθνιίεο ζε άγλσζηεο πεξηνρέο, δπζθνιίεο ηε λχρηα,
δπζθνιίεο ζηε βξνρή, δπζθνιίεο ζε ζπλζήθεο ππθλήο θπθινθνξίαο, θφπσζε, δπζθνιίεο
επηκεξηζκνχ πξνζνρήο, δπζθνιίεο εληνπηζκνχ θπθινθνξηαθήο ζήκαλζεο, πξνβιήκαηα
κλήκεο, δπζθνιίεο ζηελ αλαζηξνθή ηνπ νρήκαηνο θαη ζηξνθήο ηνπ θεθαιηνχ, δπζθνιίεο
ρξήζεο ρεηξηζηεξίσλ ηνπ νρήκαηνο.
 Δνδείξειρ ζοβαπήρ ανηζςσίαρ για ηην ικανόηηηα οδήγηζηρ: Αλεζπρία νηθνγέλεηαο θαη
θίισλ γηα ηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο, παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ νδηθήο θπθινθνξίαο ηα
ηειεπηαία 1-2 ρξφληα, αηπρήκαηα ηα ηειεπηαία 1-2 ρξφληα, ρξφληεο παζήζεηο, ζνβαξέο
παζήζεηο νθζαικψλ, γλψζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, πξνεηνηκαζία γηα αιιαγή ηνπ
ηξφπνπ κεηαθηλήζεσλ.
 Γενικέρ πληποθοπίερ: Δπίζθεςε ζε γηαηξφ, ρνιέο Οδεγψλ, αλαλέσζε άδεηαο
νδήγεζεο, ρξήζε Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο, άιινη ηξφπνη κεηαθίλεζεο.
3.3 Έπεςνα ππαγμαηικήρ και ανηιληπηήρ ζςμπεπιθοπάρ
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εγρεηξηδίνπ αμηνπνηήζεθαλ ηα επξήκαηα έξεπλαο κε ζηφρν ηε
δηεξεχλεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαη ηεο αληηιεπηήο ζπκπεξηθνξάο ελεξγψλ νδεγψλ ειηθίαο 6574 εηψλ ζε απηνθηλεηφδξνκν ζηελ Διιάδα (Vardaki, 2008; Vardaki & Karlaftis, 2011).
χκθσλα κε ηελ έξεπλα, νη ειηθησκέλνη νδεγνί κπνξεί λα έρνπλ επίγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ
νδήγεζεο θαηά ηελ νδήγεζε ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν. πγθεθξηκέλα:
(i) ηα πξνβιήκαηα επίδνζεο ζπλδένληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζήο ηνπο θαη ηελ
αίζζεζε θηλδχλνπ απφ ηηο επηδφζεηο ηνπο,
(ii) ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ ηαθηηθψλ θαη ηεο αληίιεςήο ηνπο γηα
ιηγφηεξν επαξθή ηθαλφηεηα αζθαινχο νδήγεζεο ππνδειψλεη φηη νη νδεγνί ελδερνκέλσο
αληηιακβάλνληαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζηελ νδήγεζε,
(iii) νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο θαη ησλ
αληηιήςεσλ γηα πξνβιήκαηα γλψζεο λέσλ θαλφλσλ θπθινθνξίαο θαη ζήκαλζεο
ππνδεηθλχεη φηη νη νδεγνί αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε λα βειηηψζνπλ ηελ νδήγεζή ηνπο.
3.4 Έπεςνα αποδοσήρ ηος εγσειπιδίος
Μεηά ηε ζχληαμε ελφο πξνζρεδίνπ ηνπ εγρεηξηδίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή έξεπλα γηα
ηελ νξηζηηθή δηακφξθσζε ηνπ εγρεηξηδίνπ. ηελ πηινηηθή έξεπλα ζπκκεηείραλ πέληε νδεγνί
άλσ ησλ 64 εηψλ κε δξαζηεξηφηεηα νδήγεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξηδίνπ έγηλε
δηεξεχλεζε ηεο απνδνρήο ηνπ απφ ειηθησκέλνπο νδεγνχο πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ
ελ δπλάκεη πξνβιήκαηα ή δπζθνιίεο ηνπο ζηελ νδήγεζε. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα είρε ζηφρν

(Vardaki & Yannis, 2012) ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ νδεγψλ απέλαληη ζην εγρεηξίδην
θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νδεγψλ πνπ κπνξεί λα
πξνβιέςνπλ απμεκέλε επίγλσζε κεηά ηε ρξήζε ηνπ θαη πξφζεζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην
εγρεηξίδην ζην κέιινλ. Γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αθνινπζήζεθε
κέζνδνο εληνπηζκνχ ζπκκεηερφλησλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ ε θαηνρή άδεηαο νδήγεζεο ζε ηζρχ, λα κελ ηνπο έρνπλ γίλεη ζπζηάζεηο
απνθπγήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο νδήγεζεο απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπο, λα κελ έρνπλ πεξηζζφηεξα
ηνπ ελφο αηπρήκαηνο ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, ειάρηζηε νδεγηθή δξαζηεξηφηεηα δεθαπέληε
ρηιηφκεηξα ηελ εβδνκάδα ηνπιάρηζηνλ δχν εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη ε νινθιήξσζε ηεο
βαζηθήο εθπαίδεπζεο. Οη νδεγνί πνπ έιαβαλ ηειηθά κέξνο ζηελ έξεπλα απνδνρήο ήηαλ
εμήληα ηέζζεξηο, ειηθίαο 65-74 εηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο πελήληα άλδξεο (50) θαη
δεθαηέζζεξηο (14) γπλαίθεο θαη νη νπνίνη είραλ ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε ζηε χληνκε Δμέηαζε
Ννεηηθήο Καηάζηαζεο (Mini Mental State Examination) (Crum et al, 1993).
Οη
πξνυπνζέζεηο απηέο ηέζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα λα πεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα άηνκα ρσξίο
ζνβαξά πξνβιήκαηα νδήγεζεο θαη κε θαιφ επίπεδν απηναμηνιφγεζεο (Staplin et al, 1999).
3.5 Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ αποδοσήρ
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνδνρήο ηνπ εγρεηξηδίνπ, πξνθχπηεη
φηη νη ειηθησκέλνη νδεγνί ην αληηκεηψπηζαλ ζεηηθά. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νδεγνχο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αλέθεξαλ φηη εληζρχζεθε ε γεληθή ηνπο γλψζε θαη πάλσ απφ ηνπο
κηζνχο φηη ζπλεηδεηνπνίεζαλ, αθνχ ην δηάβαζαλ, θάπνηεο αιιαγέο ζηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε
κε ηελ νδήγεζε. Πάλσ απφ ην 60% ησλ νδεγψλ δήισζαλ φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα
πιεξνθνξία ζηελ νδήγεζή ηνπο. Φαίλεηαη επνκέλσο φηη ην εγρεηξίδην κπνξεί λα ζπκβάιεη
ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο επίγλσζεο ησλ νδεγψλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ
επέξρνληαη κε ηελ ειηθία θαη ζπλδένληαη κε ηελ νδήγεζε. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη
φηη ζρεδφλ φινη νη νδεγνί ζεσξνχλ ρξήζηκν ην εγρεηξίδην θαη φηη ζα ην ζπληζηνχζαλ ζε
θίινπο ηνπο. Αλαδεηθλχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ φηη ην εγρεηξίδην κπνξεί λα είλαη αθνξκή γηα
ζπδεηήζεηο ζην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ, νη νπνίεο γεληθά γίλνληαη ζπάληα αιιά
απνηεινχλ κηα επθαηξία γηα λα εθθξαζζνχλ αλεζπρίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ νδήγεζε θαη ελδερνκέλσο ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε αλάγθε ιήςεο απνθάζεσλ γηα
έιεγρν, βειηίσζε, πεξηνξηζκφ ή θαη παχζε ηεο νδήγεζεο.
3.6 Μονηέλα ππόβλετηρ ηηρ ενίζσςζηρ ηηρ επίγνυζηρ και ηηρ ππόθεζηρ σπήζηρ ζηο μέλλον
Έγηλε αλάιπζε ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γηα λα πξνζδηνξηζζνχλ ε απμεκέλε επίγλσζε ησλ
νδεγψλ κεηά ηε ρξήζε ηνπ εγρεηξηδίνπ θαζψο θαη ε πξφζεζε λα δηαβάζνπλ ην εγρεηξίδην ζην
κέιινλ (εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο) κε βάζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνχ (αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο) (Vardaki, Yannis, 2012). Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
επίγλσζεο θαη ηελ πξφζεζε ρξήζεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2, φπνπ Β νη
ζπληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ, Ρ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, SE ην ηππηθφ ζθάικα θαη
Exp(B) ε ηηκή ηνπ ιφγνπ ησλ ζρεηηθψλ πηζαλνηήησλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
αλάιπζεο, ε πηζαλφηεηα λα εθηηκεζεί ζσζηά πνηνη νδεγνί δειψλνπλ ελίζρπζε ηεο επίγλσζεο
είλαη κεγαιχηεξε γηα ηνπο πεξηζζφηεξν ελεξγνχο νδεγνχο (πνπ νδεγνχλ πεξηζζφηεξα απφ
πελήληα ρηιηφκεηξα ηελ εβδνκάδα), κε θαιχηεξε επίδνζε ζηε ζχληνκε εμέηαζε λνεηηθήο
θαηάζηαζεο (MMSE), νη νπνίνη δειψλνπλ πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα θαη έρνπλ ιηγφηεξα
ρξφληα εκπεηξίαο νδήγεζεο.

Ζ πηζαλφηεηα λα εθηηκεζεί ζσζηά πνηνη νδεγνί δειψλνπλ πξφζεζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πάιη
ην εγρεηξίδην ζην κέιινλ, είλαη κεγαιχηεξε γηα απηνχο πνπ δελ δήισζαλ αηχρεκα ην
πξνεγνχκελν έηνο (Πίλαθαο 2).
Πίλαθαο 1: Λνγηζηηθή παιηλδξφκεζε γηα ηελ πξφβιεςε δήισζεο ησλ νδεγψλ γηα ελίζρπζε
ηεο επίγλσζεο ηνπο κεηά ηε ρξήζε ηνπ εγρεηξηδίνπ.
Μεηαβληηέρ

B

P

SE

Exp(B)

Υξφληα εκπεηξίαο νδήγεζεο
MMSE
Αηπρήκαηα ζπλνιηθά
Υηιηφκεηξα ηελ εβδνκάδα
Φχιν
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο
Ζιηθία
Τςειφ επίπεδν νδεγηθήο εκπεηξίαο
Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα
Ζκέξεο νδήγεζεο ηελ εβδνκάδα
Αηχρεκα ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν
Παξαβάζεηο ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν
ηαζεξά

-0.22*
-1.76*
0.75*
-2.50*
-1.78
0.68
0.05
2.42
0.50
1.21
1.35
-2.22
2.49

0.002
0.042
0.024
0.016
0.088
0.439
0.658
0.056
0.595
0.357
0.269
0.150
0.763

0.07
0.86
0.33
1.04
1.04
0.88
0.11
1.27
0.95
1.32
1.22
1.54
8.26

0.80
0.17
2.11
0.08
0.17
1.97
1.05
11.23
1.66
3.36
3.86
0.11
12.02

εκείσζε: R2= 0.36 (Hosmer & Lemeshow), 0.39 (Cox & Snell), 0.53 (Nagelkerke),
*ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 0.05
Πίλαθαο 2: Λνγηζηηθή παιηλδξφκεζε γηα ηελ πξφβιεςε δήισζεο ηεο πξφζεζεο ησλ νδεγψλ
λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ ην εγρεηξίδην ζην κέιινλ
Μεηαβληηέρ

B

P

SE

Exp(B)

Αηχρεκα ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν
MMSE
Ζκέξεο νδήγεζεο ηελ εβδνκάδα
ηαζεξά

2.72*
2.42
-1.92
-1.21

0.025
0.072
0.057
0.306

1.22
1.34
1.01
1.18

15.15
11.19
0.15
0.30

εκείσζε: R2= 0.21 (Hosmer & Lemeshow), 0.19 (Cox & Snell), 0.30 (Nagelkerke),
* ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 0.05

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ αλάπηπμε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αζθαινχο Οδήγεζεο ζε Μεγαιχηεξε Ζιηθία, βαζίζζεθε ζηα
απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά νδήγεζεο ελεξγψλ νδεγψλ ειηθίαο 65-74
εηψλ ζε απηνθηλεηφδξνκν θαη ζε ζρεηηθφ πιηθφ απηναμηνιφγεζεο θαη εθπαίδεπζεο. Σν
εγρεηξίδην ζπληάρζεθε κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο επίγλσζεο ησλ ειηθησκέλσλ νδεγψλ γηα
ηηο ζπλέπεηεο ησλ αιιαγψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειηθία ζηελ αζθάιεηα ηεο νδήγεζήο ηνπο,
ηε βειηίσζε ησλ γλψζεψλ ηνπο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα ιήςε απνθάζεσλ γηα
πξνζαξκνγέο ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα είλαη αζθαιείο.
Σν εγρεηξίδην είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αζθαιή νδήγεζε θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο
αλάγθεο θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ειηθησκέλσλ νδεγψλ κε δξαζηεξηφηεηα νδήγεζεο.
Ζ δηεξεχλεζε ηεο απνδνρήο ηνπ εγρεηξηδίνπ απφ νδεγνχο πνπ κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα
αλαγλσξίζνπλ ελδερφκελεο δπζθνιίεο ηνπο ζηελ νδήγεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ην πξψην
βήκα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ. Ζ δηεξεχλεζε επηθεληξψζεθε ζηηο ζηάζεηο ελεξγψλ νδεγψλ
ειηθίαο 65-74 εηψλ θπζηνινγηθήο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν απηναμηνιφγεζεο.
χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, νη ρξήζηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα
εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο
επηπηψζεηο ησλ αιιαγψλ πνπ επέξρνληαη κε ηελ ειηθία, ηηο αζθαιείο πξαθηηθέο νδήγεζεο θαη
ηελ αληηζηαζκηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνδνρήο ηνπ εγρεηξηδίνπ
ππνδεηθλχνπλ φηη ην εγρεηξίδην κπνξεί λα είλαη απνδεθηφ απφ ειηθησκέλνπο νδεγνχο κε
δξαζηεξηφηεηα νδήγεζεο θαη θαιφ επίπεδν απηναμηνιφγεζεο. Αλ θαη αξθεηά απφ ηα
πξνβιήκαηα/δπζθνιίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εγρεηξίδην δελ είλαη αθφκε εκθαλή ζε απηνχο,
απηνί νη νδεγνί κπνξεί λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα απηά ζρεηηθά έγθαηξα,.
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νδεγνχο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα απνδνρήο αλαθέξνπλ φηη
ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα πιεξνθνξία απφ ην εγρεηξίδην.
Οη νδεγνί πνπ ην δηαβάδνπλ ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην εγρεηξίδην πάιη,
αξγφηεξα, σο αλαθνξά αζθαινχο νδήγεζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
απνδνρήο, νη πεξηζζφηεξνη νδεγνί πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο δήισζαλ φηη ζα ην
θάλνπλ ππνδεηθλχνληαο φηη ην εγρεηξίδην είλαη έλα κέηξν πξνψζεζεο ηεο ηδέαο ηεο ηαθηηθήο
απηναμηνιφγεζεο. Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ απνδνρή ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη
πξψηκα, ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο είλαη ελδεηθηηθά ησλ νδεγψλ πνπ κπνξεί
λα σθειεζνχλ απφ ην εγρεηξίδην θαη νη νπνίνη ελ ηέιεη ζα απνηεινχλ ηελ νκάδα ζηφρν γηα
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο.
Τα επόμενα βήμαηα
Ζ Δπξσπατθή Οδεγία (2006/126/EK), πνπ ζα εθαξκνζζεί θαη ζηελ Διιάδα, πξνβιέπεη
αλαλέσζε ησλ αδεηψλ νδήγεζεο θάζε δέθα έηε. Ζ πεξηνδηθή δηνηθεηηθή αλαλέσζε κπνξεί κε
θαηάιιειν ζρεδηαζκφ λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ ανάπηςξη εκπαιδεςηικού
ππογπάμμαηορ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε πξαθηηθή
εμάζθεζε θαη δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο. Γίλεη επίζεο ηελ επθαηξία,
ιφγσ ηεο πξνζέιεπζεο νδεγψλ θάζε ειηθίαο ζε ζπγθεθξηκέλα θέληξα, γηα εθαξκνγή ελφο
κέηξνπ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα αζθαινχο νδήγεζεο, αμηνιφγεζεο θαη

απηναμηνιφγεζεο θαζψο θαη αζθαιψλ κεηαθηλήζεσλ γεληθφηεξα. Σν εγρεηξίδην ζα κπνξνχζε
λα είλαη έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο
ησλ νδεγψλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηελ Διιάδα.
Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα κπνξνχζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ ρξήζηκν ξφιν κε ηελ παξνρή
θηλήηξσλ ζηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία νδεγνχο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα.
Οη επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο (γηαηξνί, θπζηθνζεξαπεπηέο,
ςπρνιφγνη, θαξκαθνπνηνί) ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ θαη λα αζρνιεζνχλ πην ζπζηεκαηηθά
κε ηελ αζθάιεηα ηεο νδήγεζεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο νδεγνχο
απνηειεζκαηηθά – ζηε βάζε ηεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο πνπ αλαπηχζζεηαη- κε ζπκβνπιέο θαη
θαζνδήγεζε κε ζηφρν ηελ αζθαιή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά.
Ζ αλάγθε δηεπθφιπλζεο ηνπ ζηαδηαθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο νδήγεζεο θαη ηεο κεηάβαζεο ζε
άιινπο ηξφπνπο αζθαινχο κεηαθίλεζεο είλαη έλα θξίζηκν ζέκα πνπ αθνξά ζηνπο νδεγνχο,
ζηε βάζε ησλ πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο
Μεηαθίλεζεο θαη ηεο αζθαινχο δηακφξθσζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. ε θάζε πεξίπησζε, εθηφο
ηεο εμαζθάιηζεο ηεο δπλαηφηεηαο γηα αζθαιείο κεηαθηλήζεηο ηνπο, νη νδεγνί πξέπεη λα είλαη
έγθαηξα ελεκεξσκέλνη γηα ηελ χπαξμε αζθαιψλ ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ κεηαθίλεζήο
ηνπο, θαζψο ζα ηηο ιάβνπλ ππφςε ζηελ θξίζηκε -θαη ζε κεγάιν βαζκφ- πξνζσπηθή ηνπο
απφθαζε ζρεηηθά κε ην πφζν θαη κέρξη πφηε ζα νδεγνχλ.
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