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TOOLS FOR EXPLORATION OF INFLUENCE OF PARENTS OF
YOUNG DRIVERS ON THEIR CHILDREN
Милан Илић1, Драган Јовановић2
Резиме: Смањење страдања младих возача је један од главних циљева у стратегијама о
безбедности саобраћаја у многим државама. Да би се тај циљ постигао потребно је користи
све потенцијале који су на располагању. Један од потенцијала су родитељи младих возача.
Циљ овог рада је преглед и анализа постојећих валидних истраживачких алата којима се може
мерити утицај родитеља на младе возаче. Предмет рада су алати односно упитници који су
прошли валидацију кроз друге објављене научне радове. Подаци су прикупљени увидом у
стручну и научну литературу. Резултати указују да у свету постоје многи алати односно
упитници којима се мери утицај родитеља на младе возаче. Утврђено да су неки алати
валидирани и проверени кроз низ година и у различитим државама. У зависности од
културолошких аспеката, потребно је истражити који су најпогоднији за одређену државу и
развијати их и примењивати за то културолошко подручје.
Кључне речи: млади возачи, родитељи младих возача, алати за истраживање
Abstract: Reducing of death toll of young drivers is one of the main goals in traffic safety strategies
in many countries. To achieve that goal it is necessary to use all available potentials. One of the
potentials are parents of young drivers. The aim of this work is to review and analyze all existing
and valid tools which can be used to measure the influence of parents of young drivers on their
children. The subject of this work are tools, questionnaires ,which have passed through validation
through other scientific papers. Data are collected by insight into professional and scientific
literature. The results indicate that there are many tools,apropos qustionnares, which are in usage to
measure the influence of parents of young drivers on their children. It has been found that some tools
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have been tested in a number of years and in different countries. Depending on the cultural aspects,
it is necessary to explore what is most suitable for the particular country and to develop them in that
cultural area.
Keywords: young drivers, parents of young drivers, exploration tools

1.

УВОД

Смртно страдање у саобраћају је водећи узрок смртности у популацији младих
од 15-29 година старости. Око ¾ смртно страдалих младих (до 25 година) чине
млађи мушкарци. Саобраћајне незгоде коштају државе нешто мање од 3% бруто
националног дохотка. Основни фактори ризика страдања у саобраћају су: брзина,
вожња под утицајем психоактивних супстанци, некоришћење заштитне опреме
(сигурносних појасева и дечијих седишта, кацига на мотоциклу и др.), „растројена“
вожња (ометање пажње у вожњи нпр. коришћењем мобилних телефона и сл.), лоша
путна инфраструктура, неисправна возила (World Health Organization, 2015a).
У земљама OECD-a (The Organisation for Economic Co-operation and
Development), у 2004. години, млади возачи чинили су 10,1 % укупне популације, а
њихово учешће међу погинулим лицима у саобраћају је 26,7% (OECD, 2006). У
истом извештају појам „Млади“ (Youth) дефинише се као „млади возачи млађи од
25 година“. У зависности од система лиценцирања у свакој земљи OECD-а, ова лица
могу бити старосне доби од 16-24; 17-24 или 18-24 година.
Илић и Јовановић (2018), у анализи страдaња младих возача путничких
аутомобила 17-24 године (МВПА 17-24), указују на величину проблема у Републици
Србији. Аутори наводе да је у саобраћају на путевима у Републици Србији у периоду
од 2013-2017. године, погинуло је 102 (МВПА 17-24) што чини 12,3 % процента у
односу на укупан број погинулих возача путничких аутомобила (Табела 1.)
Табела 1. Страдања (МВПА 17-24) у односу на укупан број страдалих возача
путничких аутомобила за период од 2013-2017. године, (Извор: Интегрисана база
података, АБС 2019)
Старост (год)

ПОГ

ТТП

ЛТП

УВ ПОВ

УК НАС

17 и више
17-24
%

826
102
12,3

3515
515
14,7

28472
4.303
15,1

31.987
4.818
15,1

32.813
4.920
15,0

Имајући у виду величину проблема у вези са страдањем младих возача у
Републици Србији, као и друге специфичне утицајне факторе, важно је искорстити
сваки потенцијал за смањење учешћа младих возача у укупном броју настрадалих
лица у саобраћају. Један од њих су родитељи младих возача, који могу послужити
као агенс социјализације и промене понашања. Родитељи су такође фактор
обликовања образаца и стилова вожње своје деце, путем сопственог моделе
понашања у вожњи али и путем начина на који тумаче друштвене и законске норме
и вредности у погледу небезбедне вожње. (Taubman-Ben-Ari et al., 2005). Да би се
утицај родитеља сагледао стручно и научно, неопходно је користити квалитетне и
већ валидизиране алате односно инструменте/упитнике примењиване у научним и
стучним радовима. Могуће је и сачинити нове алате или модификовати постојеће
али их је ради поузданости потребно валидизирати што захтева додатно време и
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ресурсе. За потребе овог рада анализирани су постојећи алати-упитници, који би се
могли применити у Републици Србији.
1.1.

Преглед литературе

У досадашњој пракси обуке и мониторнига младих возача, највећи акценат
стављен је на едукацију младих. Та едукација је и формално (законски) регулисана.
У већем делу света едукација младих возача кроз програм обуке обухвата усвајање
теоријског знања о саобраћају и практично стицање и развијање вештина
управљања моторним возилом. Ипак, овакав вид стицања возачке дозволе није се
показао довољно адекватним у смислу превенције и стопе смањења стадања младих.
Због тога су истраживачи посветили пажњу и другим изворима утицаја на
понашање младих. Из таквих истраживања дошло се до закључка да су мониторинг
и одређена ограничења вожње младих неопходна и у многим државама је овај
аспект институционализован законима кроз стицање тзв. ограничене „степенасте“
возачке дозволе – GDL (Graduated Driver Licensing). Иако је овај модел позитивно
утицао на стање безбедности младих возача, постоји огроман простор за напредак
стања безбедности, а посебно у сегменту укључивања родитеља у процес обуке у
делу мониторинга и ограничења. Да би се спречили тинејџери да возе у ситуацијама
високог ризика, GDL се ослања на родитеље како би се ова ограничења и
применила. У том смислу GDL и родитељски мониторинг су комплементарни
системи који значајно ограничавају ризичне, а повећевају безбедне аспекте вожње
младих (Simons-Morton, 2007; Brookland, and Begg, 2011).
Бројне новије научне студије потврдиле су значај укључивања родитеља у
процес обуке и мониторинга младих (нових) возача. Тако Beck, Hartos and SimonsMorton, (2002) закључују да су се државне политике које се односе на „степенаст
систем лиценцирања“ (GDL), а које ограничавају вожњу новим возачима, показале
врло ефикасним. Родитељи су у овом случају у најбољем положају да примењују и
проширују норме државног ограничења, развијајући и спроводећи и сопствене
породичне системе и норме. Интервенције родитеља у области возачког понашања
њихове деце је јединствен скуп изазова и могућности, а програми фокусирани на
родитељство заједно са степенастом возачком дозволом дају велику наду за будуће
значајно смањење стопе учешћа у саобраћајним незгодама младих возача (SimonsMorton, Hartos and Leaf, 2008).
Према A/Eкерсовој теорији социјалног учења (Akers, 1977), најзначајнији
предиктори ризичне вожње младих су: 1) имитација модела возачког понашања
родитеља и окружења и 2) очекиване „награде и казне“ од стране родитеља и
вршњака. Због тога би политике и програми безбедности у саобраћају требало
директно да разматрају укључивање ових фактора у дизајнирање и имплементацију
интервенција у вези са безбедним понашањем у саобраћају младих возача (ScottParker, Watson and King, 2009).
За разлику од популарних уверења, докази из реалности као и новијих
истраживања говоре да родитељи имају значајан утицај на живот адолесцената.
Увођење родитеља у GDL као примарне подршке безбедној вожњи показао се врло
обећавајућим у контексту смањивања свих штетних последица небезбедног
понашања младих у саобраћају (Keating, 2007). Ефикасне интервенције јавних
(здравствених) установа у области безбедности младих треба да се односе пре свега
на моделе родитељског понашања у саобраћају, родитељски мониторинг и технике
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социјалног маркетинга у исправљању погрешно постављених норми и перцепције о
ризичној вожњи (Carter et al., 2014).
Бројне научне студије указују на постојање директне везе између ризичног
понашања младих у саобраћају и различитих облика понашања родитеља у
саобраћају, као и према деци младим возачима. Адолесценти са високим степеном
ризичне вожње имали су три пута нижи родитељски мониторинг и два пута мање
родитељских ограничења од оних који не возе ризично (Hartos, Eitel and SimonsMorton, 2002), а адолесценти који су возили без надзора и који су имали чешћи
приступ возилу три пута чешће су практиковали ризичну и пребрзу вожњу (Beck,
Shattuck and Raleigh, 2001), а чак четири пута већа вероватноћа учешћа у
саобраћајној незгоди код младих је у случају слабе родитељске контроле, посебно у
случају када су сапутници пријатељи-вршњаци и тада је вероватноћа од саобраћајне
незгоде већа седам пута (Hartos et al., 2000). У истраживању Taubman-Ben-Ari et al.
(2014) закључује се да је стопа ризичне вожње младића у директној вези са стопом
такве вожње њихових родитеља, као и са мањом посвећеношћу безбедности и
слабијом контролом деце возача од стране родитеља.
Важно је да се код деце континуирано развија перцепција безбедносне културе
у саобраћају и то од најранијег узраста јер и Twisk et al. (2014) указују да је едукација
много ефикаснија уколико је део дуготрајних и поновљених интервенција које се
комбинују са другим мерама. Безбедносна култура је интуитиван и снажан концепт
којим се објашњавају примећене разлике у међународном, регионалном и
демографском ризику од страдања у саобраћају, као и склоност ка високо ризичном
понашању (Wаrd J.N. et al., 2010). Ward et al. (2010) такође закључују да уколико би
се применио концепт „Култура у саобраћају“ у оквиру социјалних психолошких
теорија избора понашања, могуће би било развити нову парадигму за интервенције
у саобраћају.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

За детаљан увид у литературу, теоријске поставке и досадашња научна и
ненаучна публикована истраживања коришћене су великим делом web платформе
са базама научних радова, као што су: Google Scholar, Scopus, Web of Science,
Science Direct, SCIndeks (српски цитатни индекс) и други. Поред бројне литературе
и радова пронађених на тему утицаја родитеља на младе возаче и истраживања
појава и законитости, издвојен је један део за потребе овог рада.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Резултати указују да постоје значајан број алата који се користе у свету за
истраживање утицаја родитеља на младе возаче. Један од најзначајнијих
инструмената који је у овом раду издвојен је алат Израелских аутора Taubman-BenAri et al. (2004) који су сачинили скалу за испитивање стилова вожње возача (MDSI
- The multidimensional driving style inventory), (Табела 2). У овом раду је приказано
првих десет питања док се оригинална скала састоји од 44 ставке. Касније је
проширена и допуњена са 13 ставки верификованих кроз Румунску верзију ове
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скале (MDSI-RO, Holman and Havârneanu, 2015), а која је социјало и кутуролошки
нешто ближа нашим условима. Тако ова допуњена MDSI скала садржи укупно 57
ставки. Скала мери стилове вожње: анксиозни, пажљиви, љутити, растројени, брзи,
ирационални. Скала MDSI од основне поставке из 2004. године до сада,
примењивана је на различитим културолошким подручјима где су је истраживачи
користили.
Такође, од важнијих радова издвојено је истраживање родитељског утицаjа кроз
студију аутора Taubman-Ben-Ari и Katz-Ben-Ami (2012, 2013) који постављају нови
концепт назван „Family Climate for road safety - FCRS” (Породична клима за
безбедност у саобраћају) који се односи на вредности, перцепцију, приоритете и
праксу родитеља и породице у погледу безбедне вожње младих (Табела 3). Овај
концепт подразумева вредности, перцепције, приоритете и праксу родитеља и
породице у целини у погледу безбедне вожње. Чини га седам димензија, односно
фактора, који издвојени факторском анализом из инструмента „Family climate for
road safety scale” (FCRSS), који је формиран на бази ранијих истраживања и већ
постојећих скала (e.g., Cox and Cheyne, 2000; Glendon and Litherland, 2001; Lee, 1998;
Lee and Harrison, 2000; Mearns et al., 2003; Neal and Griffin, 2006; Seo et al., 2004;
Zohar, 1980; Zohar and Luria, 2005). За потребе овог рада, приказано је првих десет
ставки док се оригинална скала (FCRSS) састоји од 54 ставке. Факторском анализом
издвојено је седам домена родитељског утицаја: Модел, Комуникација, Повратне
информације, Надгледање, Ограничења, Неукљученост, Посвећаност безбедности.
Теоријска поставка од које се полази у развијању модела „Породичне климе за
безбедност у саобраћају“ приказана је на (Слика 1). Развој модела почиње од
родитељског стила вожње и породичних односа (за које се претпоставља да би
требало да су стабилни дуго времена пре него што дете почне да вози), а обе
варијабле утичу значајно на крањи стил вожње детета док се оно „претвара“ у
возача, односно док се обучава и стиче пробну и пуну возачку дозволу. Ставови у
породици о безбедности у саобраћају, могу и посредно, преко мотивације (која се
огледа у коштању и бенефитима од вожње), да утичу на крајњи стил вожње детета.

Слика 1. Теоријски оквир модела фактора који утичу на стил вожње младог
возача (прилагођено према Gil S., et al., 2016)
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6.
7.
8.
9.
10.

ВЕОМА МНОГО

5.

МНОГО

4.

УМЕРЕНО

3.

МАЛО

2.

ВЕОМА МАЛО

1.

НЕ УОПШТЕ

Табела 2. Део скале (MDSI). Прилагођено према Taubman-Ben-Ari et al. (2004)

Молимо Вас да заокружите број који у највећој
мери одређује Ваше слагање са изнетним тврдњама
о Вашој вожњи аутомобила.
Бројеви на ШЕСТОСТЕПНОЈ скали имају следеће
значење:
1-(НЕ УОПШТЕ) се не слажем 2-(ВЕОМА МАЛО)
се слажем 3-(МАЛО) се слажем
4- (УМЕРЕНО) се слажем 5- (МНОГО) се слажем
6-(У ПОТПУНОСТИ) се слажем
Често радим ствари које ме опуштају док возим
Често намерно возим на малом одстојању иза
другог возила
Често трубим или блицам возилу испред, како бих
испољио фрустрацију
Осећам да имам контролу над вожњом.
Често настављам да возим приликом промене жутог
светла у црвено на семафору
Обично уживам у вожњи на граници могућности.
Када нема других возила на аутопуту, обично возим
по ограничењу или мало испод ограничења брзине
Док возим покушавам да будем релаксиран
У саобраћајној гужви, када возила у суседној
саобраћајној траци почну да се крећу, покушавам да
пређем у ту траку што је пре могуће.
Вожња ме обично чини фрустрираним
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ВЕОМА МАЛО

УМЕРЕНО

МНОГО

ВЕОМА МНОГО

Молимо Вас да заокружите број који у највећој мери одређује Ваше
слагање са изнетим тврдњама о Вашој вожњи аутомобила и
понашању према детету (младом возачу). Ако се у постављеном
питању подразумева да сте возач аутомобила а ви то нисте, на таква
питање не треба да одговарате.Бројеви на ПЕТОСТЕПЕНОЈ скали
имају следеће значење:
1-(НЕ УОПШТЕ) се не слажем 2-(ВЕОМА МАЛО) се слажем,
3-(УМЕРЕНО) се слажем
4-(МНОГО) се слажем 5-(ВЕОМА МНОГО) се слажем
Планирам своје време тако да не будем у журби док возим
1.
Учим моје дете (младог возача) да уочи потенцијалне
2.
проблеме на путу пре него што се појаве
Сигуран/Сигурна сам да се моје дете (млади возач) не глупира
3.
на путу
Отворено разговарам са мојим дететом (младим возачем) о
грешкама у саобраћају или „замало“ незгодама, тако да може
4.
да научи од мене
Кажем мом детету (младом возачу) кад непотребно ризикује
5.
на путу
Ја сам мом детету (младом возачу) пример поштовања
6.
саобраћајних прописа
Кад узме аутомобил, мoje дете (млади возач) мора ми се јавити
7.
и рећи ако ће каснити
Отворено разговарам са мojим дететeтом (младим возачем) о
8.
свему што се тиче вожње
Мoje дететe (млади возач) зна каква су моја очекивања у
9.
погледу његове вожње
Сматрам да се не морају поштовати баш сви прописи у
10.
саобраћају

НЕ УОПШТЕ

Табела 3. Део склале (FCRS). Прилагоено према Taubman-Ben-Ari и Katz-Ben-Ami
(2012, 2013)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

4.

ДИСКУСИЈА

Имајући у виду добијене резултате, може се закључити да се утицај родитеља на
младе возаче у значајној мери истраживао у свету. Током бројних истраживања,
коришћени су различити алати-упитници, њихова комбинација или модификација.
У већини радова су наведени и објављени упитници и детаљно описана
методологија истраживања. У Републици Србији до сада није рађено истраживање
утицаја родитеља на младе возаче. У овом раду су издвојени алати односно скале
(FCRSS) и (MDSI) који би се могли применити у првим истраживањима
родитељског утицаја на младе возаче у Републици Србији.
Коришћењем ове две скале током истраживања могу се закључити бројне
повезаности стилова вожње родитеља и младих возача као и утицај фактора из
породиних односа и комуникације на стилове вожње младих возача. Коришћењем
различитих статистичких метода регресионе и факторске анализе могу се доказати
одређене претпоставке односно хипотезе истраживача.
5.

ЗАКЉУЧАК

У претходном периоду у Републици Србији није рађено слично истраживање са
циљем анализе утицаја родитеља на младе возаче. Истраживања рађена у свету у
вези са овом темом, дала су у великој мери приближне основне претпостваке о
факторима утицаја родитеља на младе возаче, али установљене су разлике међу
резултатима одређених студија и пoред тога што су примењивани исти (слични)
инструменти за истраживања. У закључцима, као разлог различитих резултата,
наводе се утицаји културолошких, економских и других фактора који су
карактеристични за одређену државу. Skvirsky et al., (2017) су спровели
истраживање понашања младих возача помоћу (MDSI) и (FCRSS) скала као и
других варијабли социо-економских обележја и поредили резултате истаживања
добијене у Израелу и Аустралији. Они закључују да би се у будућности више пажње
требало посветити интеркултуралним разликама, а истраживања би требало
проширити на већи број држава и обухватити што више становништва.
Извођењем закључака на научно заснованим чињеницама које се могу очекивати
током истраживања у Републици Србији, биће омогућено сагледавање даљих
праваца истраживања и већих студија о утицају родитеља на младе возаче. Осим
тога, овим истраживањем очекује се довољно чврстих и научно утемељених
закључака који ће указати на приоритетне области за припрему родитеља за
„родитељство“ према младим возачима. На основу резултата и закључака из
истраживања, омогућиће се доношење исправних одлука о припреми/формирању
програма за третмане родитеља или аргумената за увођење законски регулисаног
програма за родитеље младих возача.
Резултати истраживања са наведеним алатима дају сличне али и различите
резултате у различитим државама у свету. У будућности би било интересантно
поредити резултате на нивоу различитих локалних самоуправа у Републици Србији.
Уколико се примењивањем истих алата истраживања добију различити просторни
резултати, то значи да се током припреме и реализације третмана за родитеље
младих возача, програми морају прилагодити културолошким или другим
специфичностима. Наредна истраживања треба да покажу могућност коришћења
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ових алата код нас као и специфичности и проблематику методологије
истраживања. У будућности би озбиљне студије могле дати коначне одговоре и
усмерити системски рад са родитељима младих возача узимајући у обзир и
специфичности у различитим локалним самоуправама.
6.
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