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ИЗУЧАВАЊА ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
ЗАСНОВАНИХ НА МЕТОДИ САМОПРОЦЕНЕ
FORMATION OF A MEASURING INSTRUMENT IN THE PROCESS
OF RESEARCH BEHAVIOURS ОF ROAD USERS BASED ON A SELFASSESSMENT METHOD
Марко Маслаћ1, Борис Антић2, Ненад Милутиновић3
Резиме: У процесу дефинисањa постојећег стања безбедности саобраћаја на одабраном
подручју, неопходно је спровести поступак оцене нивоа безбедности саобраћаја који се
заснива на мерењу одабраних показатеља. Показатељ који у себи садржи велики број
информација значајних за оцену нивоа безбедности саобраћаја су понашања учесника у
саобраћају. Проучавање понашања путем методa самопроцене, широко је признато као
валидно мерење у науци. Један од најзначајних корака метода самопроцене представља
формирање мерног инструмента, на основу кога се врши квантификовање добијених
података у истраживању понашања. Мерни инструменти формирају се на основу техника
мултиваријантне статистичке анализе и омогућавају добијање свеобухватних, квалитетних и
поузданих резултата истраживања. Применом интервалних скала у мерном инструменту
формирају се скале понашања које омогућавају мерење понашања у конкретном
истраживању. Имплементација формираних мерних инструмената понашања спроведена је у
неколико независних истраживања понашања. Мерењем понашања учесника у саобраћају
долази се до значајних показатеља безбедности саобраћаја, што представља основу за процес
управљања безбедношћу саобраћаја, односно за процесе одлучивања и превентивног
деловања у безбедности саобраћаја.
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Abstract: In the process of defining the current state of road safety in the selected area, it is
necessary to conduct a process evaluation of safety level based on measurements of selected
indicators. An indicator that contains a large number of information important for assessing the level
of traffic safety is the behavior of road users. Studying behavior through self-assessment methods is
widely recognized as a valid measurement in science. One of the most important steps of the selfassessment method is the formation of a measuring instrument, on the basis of which the
quantification of the obtained data in the behavioral survey is carried out. Measuring instruments
are formed on the basis of multivariate statistical analysis techniques and enable the acquisition of
comprehensive, high-quality and reliable research results. The use of interval scales in a measuring
instrument creates a scale of behavior that allows measurement of behavior in a particular research.
Implementation of formed measurement behavioral instruments was conducted in a few independent
behavioral studies. Measuring behavior of road users leads to significant indicators of traffic safety,
which is the basis for the traffic safety management process, that is, for decision-making processes
and preventive actions in traffic safety.
Keywords: behaviors, road users, indicators, measuring instruments, scale behavior.

1.

УВОД

Многа истраживања су указала на проблем небезбедног понашања учесника у
саобраћају и повећани ризик стрaдања услед таквог понашања (WHO, 2008; 2009а).
Због тога је неопходно дефинисани показатеље безбедности саобраћаја који се
односе на понашања учесника у саобраћају, који са једне стране, могу са високом
поузданошћу да дефинишу ниво безбедности саобраћаја, а са друге стране, да имају
могућност откривања проблема којима треба посветити пажњу (Антић и Маслаћ,
2018a).
Истраживања спроведена у свету реализују се са намером да измере одређења
ризична понашања учесника у саобраћају, која могу бити у вези са настанком
саобраћајне незгоде. Разлог за спровођење ових истраживања огледа се у чињеници
да се људски фактор као доприносилац настанку саобраћајне незгоде јавља у 90 95% (Rumar, 1985).
Познавање понашања учесника у саобраћају на дефинисаном подручју,
омогућава сагледавање стања безбедности саобраћаја, што представља основу у
процесу управљања безбедношћу саобраћаја у оквиру локалних заједница.
Свеобухватне, квалитетне и поуздане резултате о понашањима учесника у
саобраћају на одређеном подручју могуће је добити спровођењем истраживања
заснованих на методи самопроцени.
Метод самопроцене, у складу са опште прихваћеном дефиницијом метода,
представља смишљено и планско поступање ради достизања унапред постављеног
циља. Циљ методе самопроцене представља добијање знања о понашањима
учесника у саобраћају на дефинисаном подручју (Маслаћ и др, 2018).
У основи студија које користе метод самопроцене налазе се упитници за
проучавање понашања учесника у саобраћају. Упитници у себи садрже скале за
самопријављивање понашања испитаника и они се применом интервалних скала
преводе у мерне инструменте.
Формирањем мерних инструмената добијају се објективни резултати мерења,
који могу лако бити поредиви како унутар једне, тако и између више категорија
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учесника у саобраћају. У поступку формирања мерних инструмената користи се
велики број техника и математичко-статистичких модела (Маслаћ, 2018).
Имајући у виду повећан број истраживања о понашањима учесника у саобраћају,
основни циљ овог рада је дефинисање корака и процедура које се морају спровести
приликом формирања мерног инструмента у истраживањима понашања. Процедура
формирања мерног инструмента је веома сложена и састоји се из неколико корака
који су међусобно повезани и чије изостављање може имати велики утицај на
добијање крајњих резултата.
На основу формираног мерног инструмента се врши квантификовање добијених
података у истраживању. Тако квантификовани подаци представљају нумеричке
вредности које на јасан, недвосмислен и објективан начин говоре о понашањима
учесника у саобраћају.
2.

ПОСТУПАК ФОРМИРАЊА МЕРНОГ ИНСТРУМЕНТА

Основу за формирање мерног инструмента представља база података заснована
на добијеним подацима из самог истраживања. База података представља скуп
истоврсних података који могу имати вишеструку намену. Све базе података које се
користе у оваквој врсти истраживања морају бити конфигурисане као матрични
запис, где се сваки ред односи на јединицу опсервације (испитаника), а свака колона
на формирану варијаблу.
Анализу податка у оквиру формиране базе података потребно је спровести уз
помоћ неке од техника мултиваријантне статистичке анализе. Мултиваријантна
статистичка анализа је део статистике који се бави анализом вишеструких односа
између већег броја варијабли на једном или више узорака. Предмет анализе
представљају формиране варијабле, које у контексту мултиваријантне статистичке
анализе представљају било коју појаву која слободно варира на такав начин да се те
њене варијације могу идентификовати и измерити (Маслаћ, 2018).
Техника међузависности која на јасан и квалитетан начин омогућава формирање
мерних инструмената је факторска анализа. Факторска анализа тражи групу
варијабли које су сличне у смислу да се „заједно померају“ и због тога имају велику
међузависност. Када једна варијабла има велику вредност, онда и остале варијабле
у групи имају велику вредност. Овим техникама се заправо тражи модел односа
између варијабли који има смисла са аспекта проблема истраживања. Технике
међузависности су заправо хеуристички, апроксимативни методи којима се трага за
разумним, смисленим, оптималним решењима (Савић, 2013).
Факторска анализа представља једну од најпопуларнијих мултиваријационих
техника која има два циља (Савић, 2013):
•
Идентификацију и разумевање основне идеје, односно заједничких
карактеристика за више варијабли.
•
Смањивање броја варијабли у анализи када их је превише, при чему се неке
од њих „преклапају“ јер имају слично значење и понашање.
Општи факторски модел има следећи облик (Савић, 2013):
Xi=ai1F1+ai2F2+…+aimFm+ei
где су:

(1)
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X – вредност варијабле (скор фактора за варијаблу) са аритметичком средином
нула и варијансом један; i – редни број варијабле; F – фактори који су међусобно
независни; m – редни број фактора; а – факторско оптерећење (константа); e –
специфични фактор везан само за дату варијаблу.
Када је у питању проучавање понашања учесника у саобраћају путем метода
самопроцене, циљ је да се применом факторске анализе добију одговарајући
фактори који ће представљати унапред дефинисане врсте понашања. Помоћу тих
добијених фактора створиће се услови за велики број даљих анализа, у којима се ти
фактори могу користити као одвојене скале за мерење понашања учесника у
саобраћају. Све добијене скале чине мерних инструмент понашања учесника у
саобраћају.
Без обзира који је крајњи циљ факторске анализе, мора се водити рачуна о томе
какве се варијабле користе у поступку. Веома је важно укључити варијабле које
покривају све важне димензије одређеног предмета истраживања. Конкретном
случају анализе понашања учесника у саобраћају мисли се на укључивање свих
врста понашања које аналитичар жели да обради.
Уколико аналитичар мисли да ће убацивањем огромног броја варијабли
факторска анализа бити у стању да ту шуму „рашчисти“ и понуди смислено решење
онда је он на погрешном путу. Квалитет добијених фактора је у директној вези са
концептуалним значајем варијабли укључених у анализу. С тим у вези, потребно је
укључити исти или приближно једнак број варијабли по врстама понашања.
Што се тиче величине узорка, пожељно је да узорак има барем 100 јединица.
Генерално је правило да постоји барем пет пута више јединица него што има
варијабли у бази, а најбоље би било да је тај однос 10:1. У случајевима када је тај
однос мањи од 5:1, потребно је резултате објашњавати са великом резервом (Савић,
2013).
2.1.

Поступак спровођења факторске анализе

Приликом спровођења факторске анализе неопходно је у сам процес укључити
све кораке факторске анализе, јер само на такав начин биће добијени поуздани
резултати. Поступак спровођења факторске анализе састоји се из шест корака:
1. Израчунавање комплетне табеле коефицијената корелације између свих
оригиналних варијабли.
2. Израчунавање факторског оптерећења (factor loading) из матрице
коефицијената корелације.
3. Ротација заједничких фактора ради веће разумљивости резултата.
4. Критеријуми за одређивање броја фактора.
5. Евалуација и евентуално редефинисање модела.
6. Интерпретација заједничких фактора и формирање фактор скорова.
2.2.

Пример спровођења анализе података

Прикупљањем података о понашањима возача, добијени су резултати одговора
на пет ставки. Свака ставка била је представник једне врсте понашања. Ставка број
један односила се на прекршај (Претицање спорог возила вршим са десне стране.),
ставка број два односила се на грешку (Нисам погледао у огледало приликом
промене траке.), ставка број три односила се на пропуст (Укључио сам погрешан
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уређај на возилу (нпр. уместо брисача, укључио сам показивач правца).), ставка број
четири на агресивни прекршај (Користим дуга светла како бих ометао возача који
ми долази у сусрет.) и ставка број пет на позитивно понашање (Избегавам
коришћење брзе траке како не бих успоравао саобраћајни ток.).
Анализирани су одговори 30 испитаника. Оригиналне вредности одговора
(добијени подаци) се налазе у табели 1.
Редни број
испитника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Табела 1. Одговори испитаника

С1
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
4.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
3.00
2.00
3.00
1.00
5.00
2.00
4.00
2.00
1.00
2.00
3.00
3.00
1.00

С2

С3

С4

С5

1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
5.00
1.00
4.00
2.00
3.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
3.00

1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
4.00
4.00
1.00
4.00
2.00
4.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
3.00

1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
3.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
3.00
3.00
5.00
1.00
5.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00

4.00
6.00
5.00
6.00
5.00
5.00
5.00
3.00
5.00
3.00
4.00
4.00
4.00
5.00
2.00
6.00
4.00
4.00
5.00
5.00
6.00
6.00
6.00
5.00
4.00
4.00
6.00
6.00
5.00
5.00

Подаци о коефицијентима корелације који су дати у табели 2 указују да су
довољно високи да би се могла извести анализа главних компоненти. Само у случају
корелације свих ставки са ставком – С5 примећене су мале корелације. Разлог је
чињеница да су прве четири ставке везана за ризично, а пета ставка за позитивно
понашање.
Табела 2. Коефицијенти корелације између коришћених варијабли

С1
С2
С3
С4
С5

С1
1
.559
.689
.670
.272

С2

С3

С4

С5

1
.664
.674
.206

1
.749
.169

1
.180

1

Први корак у анализи главних компоненти требао би да буде стандардизација
свих вредности обележја, односно свих оригиналних података. На овај начин се
свим варијаблама даје исти значај у анализи. Када се не би урадила стандардизација,
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варијабла С5 би имала већег утицаја код израчунавања главних компоненти јер има
велике нумеричке вредности одговора. Матрица коваријанси за стандардизоване
вредности је корелациона матрица. Ајгенвредности те матрице су 3.101, 1.001,
0.447, 0.278 и 0.173. Збир ових вредности је тачно 5 колико износи и збир
дијагоналних елемената у корелационој матрици. Ови ајгенвектори дају
коефицијенте за главне компоненте. Ајгенвредност указује на удео у укупној
варијанси који је везан за одређену главну компоненту. На пример, удео прве главне
компоненте (X1) у укупној варијанси износи:
3.101
5

(2)

× 100% = 62.02 %

То значи да 62.02% варијација података је последица главне компоненте X1.
Остале компоненте имају удео 20.05%; 8.94%; 5.54% и 3.45% респективно. Уочава
се да удео компоненти постепено опада. Прва компонента је, наравно, далеко
важнија и утицајнија од осталих. Према томе, једначина прве главне компоненте
износи:
X1 = .844 x С1+ .846 x С2 + .890 x С3 + .903 x С4 + .256 x С5

(3)

где су вредности од С1 до С5 стандардизоване варијабле.
Једначина за другу главну компоненту је:
X2 = .132 x С1- .037 x С2 - .057 x С3 - .267 x С4 + .953 x С5

(4)

На основу добијених резултата закључује се да 62.02% варијација података
долази услед разлике у одговорима којима су се испитаници изјаснили у којој мери
чине наведени прекршај.
Вредности главних компоненти могу бити веома корисне за даљу анализу. Оне
су израчунате на основу стандардизоване вредности обележја. На пример, за првог
испитаника из узорка оригиналне вредности обележја (вредности одговора) су:
С1=1; С2=1; С3=1; С4=1; С5 =4.
Аритметичке средине и стандардне грешке оригиналних варијабли су следеће:
M1=1.86; SD1=1.10; M2=1.63; SD2=1.03; M3=1.80; SD3=1.09; M4=1.80; SD4=1.12;
M5=4.76; SD5=1.04.
На основу тих података, могу се изразити стандардизоване вредности за првог
испитаника:
С1=1-1.86/1.10=-0.781; С2=1-1.63/1.03=-0.611;
1.80/1.12=-0.714; С5 =4-4.76/1.04=-0.731.

С3=1-1.80/1.09=-0.733;

С4=1-

С тога се вредност прве главне компоненте за првог испитаника може изразити
на следећи начин:
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X1 = .844 x (-.781) + .846 x (-.611) + .890 x (-.733) + .903 x (-.714) + .256 x (-.731)
= -2.658.
Иако је веома корисно познавање поступка израчунавања вредности главних
компоненти за сваког испитаника, аналитичари у свом истраживању пажњу требају
посветити обради целокупног узорка и објашњењу целокупних добијених
варијанси. Наиме, аналитичар није у обавези да познаје начине на које се
израчунавају главне компоненте, већ је потребно да се познаје поступке за
спровођење анализе и да изврши правилно тумачење добијених резултата, све
остало спровешће програм који за то предвиђен.
3.

ПРОВЕРА ПОУЗДАНОСТИ И ВАЛИДНОСТИ МЕРНОГ
ИНСТРУМЕНТА

Поузданост представља процену степена конзистентности између вишеструких
мерења варијабле. Мера поузданости је интерна конзистентност, која се примењује
на конзистентност међу варијаблама на сумираној скали. Образложење за интерну
конзистентност је да појединачне ставке и добијени фактори (скале понашања)
треба да мере исти конструкт, и стога буду високо интеркорелирани.
Коефицијент α, познатији као коефицијент интерне конзистенције, једна је од
најчешће коришћених процена поузданости композитних мерних инстумената.
Коефицијент α се добија применом Cronbach’s alpha теста. Прихватљиве вредности
Cronbach’s alpha коефицијента су изнад 0.7. Иако је ово опште прихваћења најмања
дозвољена вредност за признавање валидности мерног инструмента, неки
истраживачи сматрају да та граница може бити и нижа из разлога разноликости
понашања која се мере (нпр. мерење ризичних и позитивних понашања истим
инструментом). Поред тога вредности коефицијента зависе и од броја ставки на
скали (Cortina, 1993). У скалама са мање од 10 ставки веома је тешко постићи
границу прихватљиве вредности.
Када у оквиру појединачних скала у оквиру мерног инструмента није достигнут
праг прихватљиве вредности, неопходно је утврдити корелацију између самих
ставки у оквиру скале. Према Pallant-у (2009) средње вредности корелације ставки
које су у распону .20 - .40 показују добру везу и прихватљиву поузданост
посматране скале.
Поузданост мерног инструмента је метријска карактеристика која указује на то
до које мере се могу очекивати исти или слични резултати применом истог мерног
инструмента у будућим истраживањима (Vasić i Šarčević, 2013). Поред поузданости
мерног инструмента, потребно је провери и приказати и поузданости свих
појединачних скала које чини тај мерни инструмент. Доња граница прихватљивости
за појединачне скале, одговара доњој граници за читав мерни инструмент.
Са друге стране валидност мерног инструмента представља степен до ког он
мери оно што би требао да мери. На жалост не постоји јасан показатељ за
утврђивање валидности мерног инструмента. Валидација представља прикупљање
емпиријских доказа о употреби мерног инструмента (Pallant, 2009).
Приликом формирања мерног инструмента потребно је обратити пажњу на
валидност садржаја, валидност конструкта и валидност критеријума.
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4.

НАЈВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ КОЈИ СЕ ДОБИЈАЈУ ПРИМЕНОМ
НАВЕДЕНОГ МЕРНОГ ИНСТРУМЕНТА

Формирање мерног инструмента омогућава добијање великог броја резултата
корисних за анализу понашања учесника у саобраћају. Неки од најважнијих
резултата су:
•
Проценат објашњења варијансе.
•
Просечне вредности појединачних скала понашања.
•
Просечне вредности појединачних ставки.
•
Груписање ставки по скалама понашања и њихове факторе оптерећења на
скалама.
•
Вредности најчешће пријављених понашања.
•
Међусобну повезаност скала понашања и смерове повезаности (позитивна
или негативна).
•
Повезаност предиктора и скала понашања и смерове повезаности.
Приказани резултати представљају основу за добијање знања о понашањима
одабраних категорија учесника у саобраћају. У зависности од одабране категорије
учесника у саобраћају и подручја истраживања резултати се могу дефинисати на
нивоу градова, региона и држава. Дискусијом добијених резултата са
истраживањима истог или сличног типа, истраживач показује разлике и сличности
у анализираним понашањима одабране категорије учесника у саобраћају са
истраживањима на другим подручјима. Добијањем знања о понашањима учесника
у саобраћају и транспорту могу се створити најшире слике понашања.
Поред тога, добијањем знања о понашањима помаже се будућим истраживачима
у истим или сличним студијама. На основу ових знања они могу дефинисати
очекивања од својих студија и користити добијене резултате за даље анализе и
усавршавање мерних инструмената. Даље, отвара се простор и истраживачима из
других области (нпр. психологије) који желе да изучавају психолошке механизме у
сложеном феномену понашања.
5.

ЗАКЉУЧАК

Безбедност саобраћаја у оквиру локалних заједница, у највећој мери зависи од
понашања учесника у саобраћају. Сходно томе, познавање њихових понашања
доприноси разумевању потреба учесника у саобраћају, а самим тим и у
превентивном деловању у области безбедности саобраћаја (Антић и Маслаћ, 2018b).
Истраживање понашања учесника у саобраћају могуће је спровести употребом
метода за самопроцену понашања учесника у саобраћају, чији се рад заснива на
формираном мерном инструменту.
Мерни инструменти могу бити користан алат у анализи понашања на одређеном
подручју, а могу га користити сви субјекти који се баве управљањем безбедношћу
саобраћаја у локалним заједницама, а посебно је користан за истраживаче које
спроводе поступак оцене нивоа безбедности саобраћаја мерењем овог показатеља.
Приказани инструмент за мерење понашања учесника у саобраћају показао је
своју функционалност у истраживањима публикованим у међународним научним
часописима (Antić et al., 2016; Maslać et al., 2017; Maslać et al., 2018), као и на
међународним конференција (Antić et al., 2017; Антић и др. 2018).
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Спровеђењем истраживања које у себи садржи правилно формиран мерни
инструмент (чија функционалност има директан утицај на квалитет добијених
резултата), могуће је добити податке о понашањима учесника у саобраћају у оквиру
локалних заједница, корисних за: дефинисање и сагледавање стања безбедности
саобраћаја на одређеном подручју, поређење понашања учесника у саобраћају
између различитих подручја, поређење понашања различитих категорија учесника
у саобраћају на истом подручју, дефинисање области деловања и усмеравање
превентивних активности.
6.
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