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Резиме: Професионална вожња се сматра једним од најопаснијих занимања због високе
изложености возача ризичним ситуацијама на путевима. Различити фактори, као што су
организационе околности и амбијент, особине личности, друштвено – когнитивни фактори
итд., могу у великој мери утицати на возачке перформансе порфесионалних возача. Ово
истраживање има за циљ да испита утицај особине љутње у вожњи на објективну меру брзе
вожње. Брза вожња је истакнута као један од најважнијих ризичних понашања у погледу
њиховог доприноса настанку саобраћајних незгода. Истраживања понашања возача у
саобраћају је обично засновано на техници самопријављивања, али валидност ове методе
може бити упитна, посебно у богледу брзе вожње. Стога, брза вожња је била мерена
кориштењем натуралистичких ГПС података. Наши резултати указују да су укупна скала
љутње у вожњи и њене подскале робусни поредиктори објективне брзе вожње међу
професионалним возачима. Импликације за стручњаке у области безбедности саобрачаја и
истраживаче су дискутоване.
Кључне речи: брза вожња, професионални возачи, особине личности, љутња у вожњи
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Abstract: Professional driving is considered to be one of the most hazardous occupations because
of the high exposure to risky situations on the road. Many different factors such as organizational
circumstances, safety climate, personality traits, socio-cognitive factors, etc. can largely affect safety
driving performance in professional drivers. This study investigated the influence of driving anger
trait on objective measure of speeding behaviour. Speeding has highlighted as one of the most
important risky driving-related behaviour in terms of their contribution to road crashes. Studies of
driving behaviour usually rely on self-reported assessments, but the validity of this method has been
questioned, in particular with regard to speeding. Therefore, speeding behaviour was measured by
unsing naturalistic GPS data. Our results showed that the total driving anger and their subscales are
robust predictors of a observed speeding behaviour among professional drivers. Implications for
traffic safety professionals and researchers are discussed.
Keywords: speeding behaviour, professional drivers, personality traits, driving anger

1.

УВОД

Својство у коме возачи учествују у саобраћају у значајној мери је повезана са
вероватноћом брзе вожње као ризичног понашања. Професионални возачи, односно
возачи чије занимање је да управљају возилом (возачи аутобуса, теретних возила,
такси возила) су у већој мери изложени саобраћајним прописима у односу на возаче
који нису професионалци и због тога је могуће да у већој мери имају неповољне
ставове, да сумњају у њихов кредибилитет и у крајњем случају да их не поштују
(Rosenbloom & Shahar, 2007). De Pelsmacker & Janssens (2007) су утврдили да возачи
који управљају возилима у власништву компаније поседују неповољније ставове,
друштвене норме и навике и исказују већу намеру и пријављују чешћу брзу вожњу
у односу на возаче који управљају властитим возилима. Насупрот овој хипотези, Öz
et al. (2010) су у компаративној анализи на путевима у насељу и аутопутевима
утврдили да професионални возачи у мањој мери брзо возе.
Утицај особина личности на агресивна и ризична понашања, као и саобраћајне
незгоде и њихове последице је у досадашњим емпиријским истраживањима
свеобухватно разматран и добро документован. Веома ретко је разматран утицај
ових фактора на брзу вожњу појединачно, већ је она посматрана као део агресивних
и ризичних понашања, па је стога у оквиру прегледа литературе брза вожња
посматрана интегрисано. У оквиру ових истраживања особине личности које су
препознате у општој психологији су најчешће независно разматране и њихови
утицаји на небезбедна понашања су били променљиви (Dahlen et al., 2005; Dahlen &
White, 2006; Delhomme et al., 2012; Bachoo et al., 2013). Особине личности које су
обухваћене истраживањима углавном су биле везане за модел ''Великих пет'',
љутњу, тражење сензација, импулсивност и склоност ка стресу.
У претходне две деценије спроведена су опсежне емпиријске пресечне студије
(Deffenbacher et al. 2003; Dahlen et al., 2005; Dahlen & White, 2006; Dahlen, et al., 2012;
Bachoo et al., 2013; Berdoulat et al., 2013) и студије које подразумевају метааналитички преглед литературе (Bogdan et al. 2016; Demir et al., 2016) у циљу
квантификације утицаја особина личности на агресивна и ризична понашања, међу
којима се налази и брза вожња. Ова истраживања указују да особине љутње у вожњи
и тражења сензација имају најзначајнији утицај на агресивна и ризична понашања.
Нпр. Deffenbacher et al. (2003) је открио да су високо љутити возачи исказали 2,4 до
3,6 пута већи ниво агресивног понашања у односу на мање љутите возаче и
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пријавили чешће стање вербалне и физике агресије, као и потешкоћу испољавања
љутње на адаптиван или конструктиван начин. Због учесталости овог феномена и
озбиљности последица које из њега проистичу, важно је стећи јаснија знања о
природи, изворима и последицама љутње у вожњи у циљу унапређења начина
третирања овог проблема. Међу различитим дефиницијама, постоје сличности које
указују да је љутња особина личности која се дефинише као појава која има
тенденцију доживљавања емотивних стања и мисли који варирају у интензитету, од
мањих иритација и фрустрација до интензивних реакција, као што је бес (Spielberger
et al., 1983; Shaver et al., 1987; Berkowitz, 1993; Clore et al., 1993; Russell & Fehr,
1994). Она је концептуализована као општа особина личности (Spielberger, 1999)
или као особина личности која је везана за контекст, као што су нпр. различите
ситуације које се јављају током вожње. Мерење концепта љутње специфичног за
контекст вожње у истраживањима спроведено је кориштењем Скале љутње у
вожњи (енгл. Driving Anger Scale - DAS, Deffenbacher et al., 1994). Ова скала се
састоји од 33 ставке и шест домена: непрописно понашање, непристојно понашање,
спора вожња, непријатељски гестови, присуство полиције и саобраћајне сметње.
Један део истраживања је испитивао утицај особина личности на брзу вожњу,
изоловано од других понашања (Stephens & Groeger, 2009; Fernandes et al., 2010;
Abdu et al., 2012; Delhomme et al., 2012). Резултати истраживања заснована на
техници самопријављивања конзистентно показују да су особине љутње у вожњи и
тражења сензација значајни предиктори брзе вожње (Fernandes et al., 2010;
Delhomme et al.; 2012), док истраживања заснована на посматрању стварног
понашања указују да постоји тенденција брзе вожње због појаве љутње у вожњи,
али ова веза није била значајна (Stephens & Groeger, 2009; Abdu et al., 2012).
Циљ рада представља испитивање утицаја скале љутње у вожњи и њених
подскала на појаву стварне брзе вожње од стране професионалних возача.
2.
2.1.

МЕТОД
Испитаници

Узорак од 65 испитаника чинили су професионални возачи из транспортне
компаније у Србији. Целокупан узорак је био састављен од возача мушког пола.
Године старости испитаника су се кретале у распону од 24 до 56 година, са
просечном старошћу од 41,31 година (СД=9,60). Возачко искуство, не узимајући у
обзир степен возачке дозволе, се кретало у опсегу од 5 до 38 година (СВ = 21,46.;
СД = 9,47), а пређена километража током обављања транспорта у посматраном
периоду од јула до децембра 2017. године између 1483,00 и 25153,86 километара
(СВ = 13870,44; СД = 6090,64). Трајање вожњи у посматраном периоду кретало се
између 56,25 и 1560,04 часова (СВ = 504,10; СД = 213,93), а број извршених вожњи
између 35 и 1352 (СВ = 437,08; СД = 279,70).
2.2.

Инструменти

У истраживању је кориштена претходно ревидирана скала љутње за подручје
Републике Србије на узорку возача путничких аутомобила (Matović et al., 2018). У
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овом узорку, Кронбахов коефицијент α за сваку од пет димензија је био прихватљив:
непристојно понашање, α =0,87; непрописно понашање, α = 0,85; спора вожња, α
=0,87; непријатељски гестови, α =0,82, и саобраћајне сметње, α = 0,72.
Стварна мера брзе вожње добијена је уређајима који су инсталирани у возилима,
а који су засновани на GPS (енгл. Global Positioning System) технологији (енгл. invehicle data recorders – IVDR). Ови уређаји омогућавају прикупљање
натуралистичких података, тј. података који континуирано из секунде у секунду
прате процес понашања возача током вожње, генеришући на такав начин милионе
опсервација за сваког возача. Анализа ових понашања и нивоа ризика који их прати
даје могућност да се на објективан начин дефинише профил понашања за сваког
возача појединачно. Принцип рада система за праћење понашања приказан је на
слици 1.

Слика 1. Принцип рада система за праћење понашања возача
(Shichrur, Sarid & Ratzon, 2014)

Концептуални оквир дефинисања стварног понашања возача спроведен је
применом индивидуалног композитног индекса брзе вожње. Индивидуални
композитни индекс понашања возача представља емпиријску стандардизовану
меру/скор која одражава ниво ризичности понашања возача. Овај показатељ је
израчунат као линеарна функција учесталости, величине и величине ризика
настанка саобраћајне незгоде због брзе вожње. Концептуални оквир рачунања
композитног индекса брзе вожње приказан је на слици 2.
ФРЕКВЕНЦИЈА

ВЕЛИЧИНА

ТЕЖИНА

Слика 2. Концептуални оквир профила понашања возача
(Ellison, Greaves & Bliemer, 2015)

КОМПОЗИТНИ
ИНДЕКС
БРЗИНЕ

Време проведено у вожњи у посматраном периоду је кориштено у циљу
нормализације броја прекорачења. Фреквенција прекорачења брзине указује на то
колико често се реализовао маневар одређене величине (нпр. фреквенција
прекорачења брзине у распону прекорачења од 15 до 20 km/h) у посматраном
периоду времена. Величина представља вредност одређеног маневра. У анализу су
узета у обзир максимална прекорачења брзине која су трајала у континуитету од
најмање 30 секунди. Тежина представља тежински коефицијент или пондер, који
има за циљ да придружи посматраном догађају (тј. маневру) вредност нивоа ризика,
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на основу тежине сваког маневра (нпр. прекорачење брзине у распону од 15 до 20
km/h). Тежински коефицијенти су приказани у табели 2 (Elvik, 2012). Производ ове
три компоненте даје вредност композитног индекса за брзу вожњу.
Табела 2. Релативне вредности ризика у зависности од величине прекорачења брзине
(Elvik, 2012)

Ниво прекорачења брзине (km/h) Релативни ризик
1-4
1,38
5-9
1,93
10-14
2,81
15-19
3,86
≥ 20
5,16
Интерпретација скорова захтева разумевање како су њихове вредности (од 0 до
1) израчунате. Сви скорови су представљени на основу стандардизоване вредности
која се креће у опсегу од 0 до 1. Вредности блиске 0 одражавају низак ниво ризика
учешћа у саобраћајним незгодама због брзе вожње за појединог возача, док
вредности блиске 1 одражавају високе вредности тог ризика. Образац за
израчунавање индивидуалног композитног индекса је дат у следећој формули
(Toledo et al., 2008):

Rit =

∑ ∑
j

s

β js N ijst

DTit

(1)

где Rit представља индекс ризика за појединца i током периода t. DTit је укупно
време проведено у вожњи током овог периода. Nijst је фреквенција маневара типа j и
тежине s које су возачи извршили. βjs су пондери за различите типове маневара.
Фреквенција маневра типа j и тежине s добија се дескриптивном статистичком
анализом, на основу табеле контигенције. Тежински коефицијент или пондери βjs
добијени су на основу претходних истраживања која су испитивала повезаност
релативног ризика настанка саобраћајних незгода и посматране брзе вожње (Elvik,
2012). Индекси ризика су стандардизовани, како би добили вредност између 0 и 1.
Образац за стандардизацију је следећи:
zi =

xi − min ( x )
max(x ) − min (x )

(2)

где су x=(x1, x2,...,xn) нестандардизовани подаци, а z=(z1, z2,...,zn) стандардизовани
подаци.
2.3.

Процедура

У овом истраживању примењен је лонгитудинални приступ истраживању, где је
процес прикупљања података спроведен у два временска периода. Упитник
ревидиране скале љутње у вожњи у папирној форми је достављен професионалним
возачима у транспортној компанији која послује на подручју Србије. У периоду од
седам дана они су попуњавали упитник, који су након тога достављали особи
задуженој за координацију активности на прикупљању података. Сваки анкетни
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образац је био обележен идентификационим бројем, који је служио за касније
повезивање са подацима понашања возача. Пре учешћа у истраживању, испитаници
су били обавештени да ће резултати истраживања бити кориштени једино у
истраживачке сврхе и да ће бити обезбеђена потпуна анонимност. Испитаници нису
били упознати са предметом истраживања, већ им је речено да анкетно истраживање
представља део једног ширег саобраћајног истраживања. На тај начин је смањена
вероватноћа давања друштвено пожељних одговора. Након завршеног процеса
попуњавања упитника, праћено је понашање возача путем уређаја који су
инсталирани у возилима. Ови уређаји су претходно били уграђени у возилима и део
су редовне процедуре праћења понашања у транспортној компанији. Понашање у
погледу брзе вожње праћено је у шестомесечном периоду од јула до децембра 2017.
година. Поред података о брзој вожњи, снимљени су подаци о броју вожњи,
пређеној километражи и часовима проведеним током вожње.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Дескриптивна статистика и корелације између година старости, мера
изложености, ревидирана ДАС подскала и стварне мере брзе вожње приказани су у
табели 3. Резултати аритметичких средина сугеришу да професионални возачи
доживљавају највећи ниво љутње у вожњи због непристојног и непрописног
понашања других возача, а најмањи ниво љутње због споре вожње других возача.
Евидентиран је релативно низак ниво просечног прекорачења брзине. Постојале су
значајне и позитивне корелације између свих подскала љутње, и укупног скора
љутње у вожњи. Стварна мера брзе вожње је била у значајној позитивној корелацији
са бројем вожњи, непријатељским гестовима и саобраћајним сметњама.
Табела 3. Дескриптивна статистика и корелациона матрица

Пре спровођења хијерархијске вишеструке регресије, све значајне претпоставке
за примену овог статистичког модела су тестиране. Прво, испитана је адекватност
величине узорка погодног за вишеструку регресију. Постоје различити критеријуми
којима се дефинише величина узорка, а општи закључак је да што је већи узорак то
је боље (Field, 2009). Уважавајући специфичност популације која је посматрана,
узорак од N = 65 возача може се сматрати адекватаним узорком за даљу анализу.
Даље, испитан је потенцијални проблем мултиколинеарности између
предикторских варијабли. Појава мултиколинеарности није детектована јер су
вредности нивоа толеранције (енгл. Тolerance) и фактора пораста варијансе (енгл.
Variance Inflation Factor – VIF) имале вредности који нису указивале на
мултиколинеарност разматраних варијабли. Следеће, тестиран је проблем
аутокорелације резидуала. Разматрањем Durbin-Watson-ове статистике вредности
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су биле око 2, што указује да није било аутокорелације. Екстремне вредности и
резидуали који би могли утицати на резултате нису уочени. Коначно, претпоставке
о нормалности, линеарности и хомоскедастичности су биле испуњене.
Примењен је модел хијерархијске вишеструке линеарне регресије узимајући у
обзир стварну меру брзе вожње као зависну варијабле. Предикторске варијабле су
убачене у два корака. У првом кораку у разматрање су узети утицај година старости
возача и мера изложености у вези са бројем вожњи и дужином вожње у часовима. У
другом кораку је поред претходно наведених варијабли разматран утицај пет
подскала љутње у вожњи.
Свеукупно, модел вишеструке регресије објашњава укупно R2=51,8%
варијабилности у стварној мери брзе вожње. У првом кораку, који описује 35,2%
варијансе, године старости (β= -0,279; p<0,01), број вожњи (β=0,537 p<0,001), и
дужина вожње (β= -0,222; p<0,05) су биле статистички значајне предикторске
варијабле и значајно допринеле моделу F (3, 62) = 11,242, p < 0,001). У другом
кораку описано је додатних 16,6% варијансе у стварној мери брзе вожње F (8, 57) =
7,670, p < 0,001). Поред варијабли из првог корака, спора вожња (β= -0,261; p<0,05),
непријатељски гестови (β= 0,371; p<0,01) и саобраћајне сметње (β= 0,338; p<0,05) су
имали статистички значајан утицај на објективну меру брзе вожње (табела 4).
Табела 4. Хијерархијска регресиона анализа: предикција стварне брзе вожње

Стварна брза вожња
β
t
S.E.
R
R2
Корак 1
0,594 0,352
Старост
-0,279** -2,677 0,002
Број вожњи
0,537***
5,154 0,000
Дужина вожње (h)
-0,222* -2,146 0,000
Корак 2
0,720 0,518
Старост
-0,203* -2,081 0,002
Број вожњи
0,479***
4,962 0,000
Дужина вожње (h)
-0,269** -2,717 0,000
Непристојно понашање
-0,079 -0,539 0,031
Непрописно понашање
-0,234 -1,412 0,034
Спора вожња
-0,261* -2,047 0,040
Непријатељски гестови 0,371**
3,202 0,024
Саобраћајне сметње
0,338*
2,072 0,049
Напомена: N = 65; *p < 0,05, **p < 0,01, ***p< 0,001
Предиктори

ΔR2
0,321

0,451

Млађи возачи, затим возачи који су обавили већи број вожњи, као и возачи који
су мање времена провели у вожњи су имали већи ниво брзе вожње. Даље, са
повећањем љутње због ситуација у којима други возачи споро возе, професионални
возачи су показали мању вероватноћу брзе вожње. Са друге стране, возачи који су
исказали већи ниво љутње у ситуацијама где им други возачи упућују негативне
гестове или у ситуацијама постојања саобраћајних сметњи, професионални возачи
су у већој мери возили брзо (табела 4).
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4.

ДИСКУСИЈА

Резултати истраживања могу помоћи у унапређењу разумевања ДАС-а и њених
подскала, као и начина на који су повезани са брзом вожњом од стране
професионалних возача.
Претходна истраживања су истакла да је љутња у вожњи особина личности која
има најзначајнији утицај на агресивна и ризична понашања (Dahlen et al., 2005;
Dahlen & White, 2006; Nesbit et al., 2007; Demir et al., 2016). Возачи са високим
нивоом љутње имају тенденцију да учествују у ризичним понашањима, као што је
на пример брза или ератична вожња у односу на возаче са ниским нивоом љутње
(Deffenbacher et al., 2003).
У овом истраживању у узорку професионалних возача, прикупљени су подаци о
стварној брзој вожњи применом GPS технологије и испитан утицај љутње у вожњи
на настанак ове појаве у саобраћају. Резултати су открили да подскале љутње
непријатељски гестови и саобраћајне сметње имају позитиван, а спора вожња
негативан утицај на појаву посматране брзе вожње професионалних возача. Због
улоге коју имају у саобраћају, професионални возачи су врло често изложени
ситуацијама у којима им други возачи упућују вербалне претње или непријатељске
гестове. То може утицати да доживе већи ниво љутње и појаву ризичних понашања
као што је брза вожња. Надаље, због специфичности посла којим се баве
професионални возачи су изложени временским критеријумима које морају
испунити у циљу веће радне ефикасности. У ситуацијама догађаја саобраћајних
сметњи, професионални возачи могу имати осећај губитка времена и ниског нивоа
ефикасности. Истраживања указују да је притисак времена повезан са појавама
негативних емоција, стреса и ризичних понашања од којих је брза вожња најчешћа
(Af Wåhlberg, 1997; Cœugnet, Naveteur, Antoine & Anceaux, 2013; Silla & Gamero,
2018). Коначно, професионални возачи могу да доживе висок ниво љутње због
споре вожње других возача, али они ипак возе спорије ради природе њиховог посла
(Öz et al., 2010), карактеристика возила којим управљају, односа према прописима
и правилима које је прописала компанија у којој су запослени. Поред тога, могуће
је да су професионални возачи толерантнији и мање љути због ситуација у којима
други возачи спорије возе, јер перципирају да се спорије крећу у односу на возаче
других категорија. Они су врло често склони да прецењују брзину кретања возача
других категорија (Walton, 1999).
Ограничења истраживања требају да буду истакнута. Проблем давања
друштвено пожељних одговора, утицај контекста и потешкоћа присећања могу
довести до грешака у мерама заснованим на техници самопријављивања. Међутим,
у овим истраживањима испитаници су били уверени у анонимност и поверљивост
њихових одговора, што треба да смањи или елиминише пожељне одговоре и
одговоре који нису социјално пожељни, као и проблем остављања утиска (Lajunen
and Summala, 2003).
Резултати истраживања имају потенцијал да асистирају у развоју усмерених
интервенција у циљу промене фактора који доприносе небезбедној возачкој пракси,
као и ризику учешћа у саобраћајним незгодама. Технике које могу бити примењене
да реше негативне ефекте осећања љутње током вожње могу обухватити
когнитивне, релаксационе и бихевиоралне интервенције или њихову комбинацију
(Deffenbacher, 2016), као и развој стратегија и политичких интервенција у циљу
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унапређења возачког окружења (нпр. смањење гужве у саобраћају, промена
политике управљања радом возача у транспортним компанијама и сл).
5.
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