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ФАКТОРА НА ПОНАШАЊЕ ВОЗАЧА У ТОКУ ВОЖЊЕ
DETERMINING STRESS AND FATIGUE AS AN INFLUENCING
FACTOR ON DRIVER BEHAVIOR WHILE DRIVING
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Резиме: Перцепцију возача често ометају многи утицајни фактори, а међу њима су стрес и
умор возача. Вожња захтева константно одржавање пажње, као и брзо реаговање возача у
новонасталим опасним ситуацијама. На ове карактеристике вожње негативно може утицати
искуство возача, али и ниво претрпљеног стреса пре вожње или у току вожње, као и ниво
умора возача. Умор и стрес су елементи фактора човек који у великој мери утичу на
расположење и мотивацију, као и на поспаност, али и когнитивне функције и способности
човека, па самим тим и возача. С обзиром да су стрес и умор возача препознати као фактори
који могу у великој мери утицати на понашање возача, управо из тих разлога је у овом раду
детерминисан утицај ових фактора. У раду ће бити представљени резултати анкете која је
спроведена међу возачима на територији општине Пирот. Један од кључних резултата
истраживања, је показао да стрес возача представља утицајнији фактор на понашање возача.
Кључне речи: Стрес, умор, возачи, анкетно истраживање, општина Пирот
Abstract: The perception of drivers is often distracted by many influential factors, among them are
stress and driver fatigue. Driving requires constant attention, as well as the quick reaction of drivers
in new dangerous situations. These driver characteristics may be adversely affected by the driver's
experience, but also the level of stress before driving or while driving, as well as the driver's level
of fatigue.
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Fatigue and stress are elements of the factors of a human who greatly influence the mood and
motivation, as well as the drowsiness, as well as the cognitive functions and abilities of the person,
and therefore the driver. Since drivers' stress and fatigue are recognized as factors that can greatly
affect the behavior of drivers, it is precisely for these reasons that the influence of these factors is
determined in this paper. The paper will present the results of a survey conducted among drivers on
the territory of the municipality of Pirot. One of the key research results has shown that driver stress
is a more influential factor in driver behavior.
Keywords: Stress, fatigue, drivers, survey, Pirot municipality

1.

УВОД

У свету су препознати стрес и умор као утицајни фактори на понашање возача у
току вожње, као и на евентуални настанак саобраћајних незгода. Веома је битно да
се препознају ови фактори на понашање возача и у нашим условима саобраћаја, како
би се на квалитетан начин могло деловати на смањење или елиминисање ових
утицајних фактора.
Умор возача представља један од најчешћих узрока саобраћајних незгода са
професионалним возачима и креће се до 50% (ITF, 2015). Међутим, не може се
занемарити ни утицај умора на остале возаче. Давидовић и Антић (2018) су
дефинисали листу фактора који највише утичу на умор код возача и то су: квалитет
сна, количина сна, дневно време вожње, време управљања возилом, дневни одмор
возача, недељно време вожње, старост, мере које користе за отклањање поспаности,
двонедељно време вожње, месечна пређена километража и врста возила којим
управљају (да ли је то аутобус или камион) истичући да највећи утицај имају
квалитет и количина сна. Davidović et al. (2018) су показали да ако возач спава мање
од 6 сати у току 24 сата има 8 пута већу вероватноћу да ће имати и лош квалитет
сна.
Matthews је у свом истраживању навео да се поремећаји субјективног стања
возача могу приказати кроз утицај когнитивног стреса на возаче. На стрес могу
утицати и црте личности возача, као и стресне ситуације које чине нелагодности код
возача, па утицајем стреса могу настати конфликтне ситуације, услед доношења
погрешних одлука.
Gueho се са групом аутора 2014 године, у свом истраживању бавио проучавањем
и валидацијом новог упитника (Driver BehaviorQuestionnaire (DBQ)) којим се може
процењивати утицај стресних ситуација и понашања на вожњу.
Агресивно понашање возача, као и већи утицај стреса код возача има директног
утицаја на повећање настанка саобраћајних незгода (Öz et al. 2010). Поред тога
агресивност у току вожње, тражење узбуђења као и већи ниво стреса имају утицаја
на тенденцију ка прекорачењу ограничења и повећање броја прекршаја које чине
возачи (Öz et al. 2010). Већи степен прекорачења ограничења брзине је примећен
код непрофесионалних возача. Са друге стране већу агресивност као и мању
контролу ризика у току вожње су бележили професионални возачи, као и мању
контролу ризика (Öz et al. 2010). Црте личности представљају значајан предсказатељ
многих битних животних исхода (Beanland et al., 2014). Неколико студија
проучавало је однос између одређених црта личности и понашања у вожњи (нпр.
агресивност и прекорачење брзине) с циљем да се идентификују особине које су у
вези са повећаним ризиком од настанка саобраћајне незгоде (Beanland et al., 2014).
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Ове су студије, иако драгоцене, ипак ограничене у том смислу да проучавају
само уско поље конструкције личности и због тога не откривају увек која
консталација особина најбоље предвиђа понашање у вожњи (Beanland et al., 2014).
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

За прикупљање узорка коришћен је метод анкетирања, при чему се анкета
односила на самопријављено понашање возача, када возе под утицајем стреса или
умора. Анкетирање је вршено је у периоду од 20. децембра 2018. године до 8.
јануара 2019. године. Анкетирање је спроведено у две компаније у Пироту. Укупно
прикупљен узорак је износио 112 испитаника. Анкета која је дељена се састојала из
три групе питања, прва група питања се односила на социо-демографске
карактеристике испитаника, друга група питања се односила на самопријављено
понашање возача, када су управљали возилом под утицајем стреса, а трећа група
питања се односила на самопријављено понашање возача када су управљали
возилом под утицајем умора. Питања су формирана на начин да возачи оцењују
вршење одређених радњи када трпе утицај стреса и умора, као и то да возачи
оцењују колико често трпе утицај стреса или умора. Одређен део питања је преузет
са упитника Driver Behavior Questionnaire (DBQ), са одређеним корекцијама.
Испитаници су одговоре уписивали на петостепеној скали одговора.
Спроведено истраживање имало је за циљ да се уоче понашања возача, када они
возе под утицајем стреса или под утицајем умора, као и да се препозна утицајнији
фактор на понашање возача.
Обрада података вршена је у Microsoft Office Excel пакету, где је примењена
TOPSIS метода. Део анализе података вршен је у статистичком софтверу IBM SPSS
Statistics 22. Подаци који су коришћени у анализи TOPSIS методом, били су
просечне оцене самопријављених понашања возача, приликом управљања возилом
под утицајем стреса или умора. Просечне оцене су добијане као аритметичке
средине свих одговора на конкретно питање. За проверу поузданости коришћена је
Кронбахов алфа (Cronbach's Alpha) тест.
2.1.

Примена TOPSIS методе

У раду је примењена TOPSIS метода према следећем алгоритму који је приказан
у шест корака:
2.1.1. Корак 1: Нормализација полазне матрице
У раду су посматрана матрица која се у основи састојала из утицајних фактора
(стрес и умор) и понашања возача приликом вожње под утицајем стреса или умора.
Матрица је посматрана са различитих аспекта, при чему су алтернативе и
критеријуми ротирали, како би се добили подаци о томе који утицајни фактор више
доприноси негативном понашању, а са друге стране подаци су требали да укажу на
то која је најчешћа радња коју возачи врше када су под утицајем стреса или умора.
Нормализација матрица је вршена помоћу следеће формуле:
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋
(1)
𝑋𝑋�𝑖𝑖𝑖𝑖 =
2
�∑𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
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2.1.2.

Корак 2: Пондерисање нормализоване матрице

Када је посматрана матрица, где су као критеријуми узети утицајни фактори
(стрес и умор), дати су подједнаки пондери (0,5). Када је посматрана матрица, где
су као критеријуми узета понашања возача, већи пондери су придодати каснијем
кочењу возача и непропуштањем пешака на пешачким прелазима (по 0,2), док су
мањи пондери придодати разговору са путницима и укључивању музике (по 0,05),
сва остала понашања су имала пондер по 0,1.
(2)
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑊𝑊𝑗𝑗 ∗ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
2.1.3.

Корак 3: Одређивање идеалног и анти-идеалног решења

Након пондерисања нормализованих матрица, изабрана су идеална и антиидеална решења, при чему су коришћене функције минимума и максимума (𝑉𝑉𝑖𝑖+ , 𝑉𝑉𝑖𝑖− ).
2.1.4. Корак 4: Рачунање удаљености алтернатива од идеалног и антиидеалног решења
Удаљеност алтернатива од идеалног (𝑆𝑆𝑖𝑖+ ) и анти-идеалног (𝑆𝑆𝑖𝑖− ) решења рачуна
се на основу Еуклидског растојања у n-димензионом критеријумском простору.
(3)
𝑆𝑆𝑖𝑖+ = �∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1(𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑗𝑗+ )2
𝑆𝑆𝑖𝑖− = �∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1(𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑗𝑗− )2

2.1.5.

(4)

Корак 5: Рачунање релативне блискости алтернатива идеалном
решењу

Рачунање релативне блискости алтернатива ка идеалном решењу рачуна се
према следећој формули:
𝑆𝑆 −
(5)
𝐶𝐶 = 𝑖𝑖
2.1.6.

𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖++𝑆𝑆𝑖𝑖−

Корак 6: Налажење решења

Као завршни корак TOPSIS методе, представља налажење и рангирање решења,
при чему су на основу спроведене анализе, добијена тежина утицајних фактора и
понашања која су израженија приликом вожње под утицајем стреса или умора.
3.

РЕЗУЛТАТИ

У истраживању је учествовало 112 испитаника, од којих је 81% било мушких
испитаника. Просечна старост испитаника је била 40,6 година, при чему је узорак
стратификован на тај начин да су у истраживању могли да учествују само
испитаници који су поседовали возачку дозволу. Више од половине испитаника
(59%) је поседовало возачку дозволу више од 15 година, а затим од 11 до 15 година
(25 %), док је најмање испитаника било са поседовањем возачке дозволе до 5 година
(4%). У посматраном узорку, било је 24% испитаника који су доживели саобраћајну
незгоду. 49% испитаника није санкционисано због прекршаја у саобраћају, док је
42% испитаника санкционисано само новчаном казном, а 8% испитаника је
санкционисано и новчаном казном и казненим поенима. 75% испитаника вози веома
често, и то неколико пута дневно, што представља категорију возача која има већу
изложеност у саобраћају.
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Анализом података може се закључити да је 13% испитаника веома често возило
под утицајем стреса (13%), где су одговори били неколико пута дневно и 2 до 3 пута
недељно. 23% испитаника је одговорило да веома често управља возилом под
утицајем умора, при чему су одговори били неколико пута дневно и 2 до 3 пута
недељно. Анализом резултата приказаних у табелама 1 и 2 може се уочити да је код
учесника који имају повећан број кретања, код њих је и повећана вожња под
утицајем стреса или умора. Што се тиче возача који возе неколико пута дневно, 52%
је рекло да управља возилом под утицајем стреса једном месечно, а 7% неколико
пута дневно. Анализом табеле 2 уочава се да је чешће управљање возилом под
утицајем умора, у односу на вожњу под утицајем стреса, при чему је 8% возача који
возе веома често рекло да возе веома често и под утицајем умора, а 17% 2-3 пута
недељно.
Табела 1. Упоредна анализа учесталости вожње и учесталости вожње под
утицајем стреса
Неколико пута
дневно
2-3 дана недељно
Једном недељно
Једном месечно

Неколико
пута дневно

2-3 дана
недељно

Једном
недељно

Мање од једном
недељно

Једном
месечно

7%

8%

14 %

18 %

52 %

0%
0%
0%

11 %
0%
0%

28 %
0%
0%

17 %
20 %
0%

44 %
80 %
100 %

Табела 2. Упоредна анализа учесталости вожње и учесталости вожње под
утицајем умора
Неколико пута
дневно
2-3 дана недељно
Једном недељно
Једном месечно

Неколико
пута дневно

2-3 дана
недељно

Једном
недељно

Мање од једном
недељно

Једном
месечно

8%

17 %

12 %

21 %

42 %

0%
0%
0%

28 %
0%
0%

28 %
0%
0%

0%
20 %
20 %

44 %
80 %
80 %

Први корак који је спроведен у статистичкој анализи података јесте проверавање
поузданости упитника. За проверу поузданости коришћен је Кронбахов алфа
(Cronbach's Alpha) тест који износи 0,726, па се упитник може сматрати поузданим.
Питања која су коришћена за проверу поузданости су се односила на концентрацију
приликом вожње под утицајем стреса.
У табели 3 је приказана почетна матрица, која се састоји из аритметичких
средина вредности одговора на одређена питања. Анализирајући матрицу, када
возачи управљају возилом под утицајем стреса или умора, они најчешће прибегавају
неком облику дистракције у возилу, то јест укључивању музике или разговору са
путницима. Али такође, из табеле 3 се може закључити да је концентрација за вожњу
и повећана осетљивост на остале ученике у саобраћају већа, када возачи трпе утицај
стреса или умора. Може се закључити још и да возачи чешће претичу друге ученике
у саобраћају и склонији су агресивнијем понашању, када управљају возилом под
утицајем стреса.
У табели 4, је приказан први корак методе TOPSIS, то јест нормализација
почетне матрице, а такође у истој табели су приказани и пондери, за критеријуме,
при чему су критеријумима субјективном методом додељени једнаки пондери, по
0,5.

167

Борис Антић, Јелица Давидовић, Миљан Лазаревић
ДЕТЕРМИНИСАЊЕ СТРЕСА И УМОРА КАО УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА НА ПОНАШАЊЕ ВОЗАЧА
У ТОКУ ВОЖЊЕ

Табела 3. Приказ аритметичке средине одговора и почетна матрица
Понашања возача
Стрес
Умор
Учестало убрзавам
1,96
1,46
Касно реагујем кочењем на уочену опасност
1,90
2,04
Нисам сконцентрисан/а на вожњу
2,22
2,13
Не поштујем саобраћајне знакове („СТОП“ и сл.)
1,94
1,83
Нервирају ме остали учесници у саобраћају
Укључим музику
Разговарам са путницима
Чешће претичем друге учеснике у саобраћају

2,42
2,96
2,56
2,17

2,26
2,85
2,67
1,71

Не пропустим пешаке на пешачком прелазу

1,73

1,79

Табела 4. Нормализација матрице
Понашања возача
Стрес
Учестало убрзавам
0,2925
Касно реагујем кочењем на уочену опасност
0,2832
Нисам сконцентрисан/а на вожњу
0,3311
Не поштујем саобраћајне знакове („СТОП“ и сл.)
0,2885

Умор
0,2296
0,3193
0,3333
0,2871

Нервирају ме остали учесници у саобраћају
Укључим музику
Разговарам са путницима
Чешће претичем друге учеснике у саобраћају

0,3603
0,4415
0,3816
0,3231

0,3543
0,4467
0,4187
0,2689

Не пропустим пешаке на пешачком прелазу

0,2580

0,2815

0,5

0,5

Пондери (Wi)

У табели 5 су приказана четири корака TOPSIS методе (корак 2 до корак 5).
Анализом резултата приказаних у табели може се закључити да је идеално
понашање укључивање музике и код стреса и код умора, потребно је нагласити да
идеално решење представља решење које има највећег негативног утицаја на
безбедну вожњу. Што се тиче анти-идеалних решења, учестало убрзавање је било
код умора, а непропуштање пешака на пешачким прелазима је било код стреса.
Такође, рачунањем релативне блискости алтернатива ка идеалном решењу, може
се закључити да укључивање музике представља идеално решење добијено TOPSIS
методом, што представља најчешћи вид негативног понашања када возачи
управљају возилом под утицајем стреса или умора, затим се возачи најчешће
определе за разговор са путницима, потом нервоза и нетрпељивост ка осталим
учесницима у саобраћају представљају понашања која су најближа идеалном
решењу.
На слици 1 је приказан ранг решења где се уочава понашање возача које је
најчешће када управљају возилом под утицајем умора или стреса, а затим редом и
остала понашања. Најмање заступљено понашање када возачи управљају у оваквим
условима, представља учестало убрзавање возача, а затим непропуштање пешака на
пешачком прелазу.
Са друге стране возачи су најчешће изложени неком виду дистракције када
управљају под утицајем умора или стреса, као што су слушање музике или разговор
са путницима.
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Табела 5. Тражење коначних решења
Понашања возача
Стрес
Умор
Si+

Si-

Ci

Учестало убрзавам
Касно реагујем кочењем на уочену
опасност
Нисам сконцентрисан/а на вожњу
Не поштујем саобраћајне знакове
(„СТОП“ и сл.)
Нервирају ме остали учесници у
саобраћају
Укључим музику

0,1463

0,1148

0,1316

0,0173

0,1161

0,1416

0,1596

0,1016

0,0466

0,3143

0,1655

0,1666

0,0791

0,0634

0,4449

0,1443

0,1435

0,1105

0,0325

0,2274

0,1802

0,1771

0,0615

0,0806

0,5674

0,2207

0,2233

0,0000

0,1421

1,0000

Разговарам са путницима
Чешће претичем друге учеснике у
саобраћају
Не пропустим пешаке на пешачком
прелазу
V i+

0,1908

0,2093

0,0330

0,1129

0,7737

0,1616

0,1344

0,1068

0,0380

0,2625

0,1290

0,1407

0,1235

0,0259

0,1734

0,2207

0,2233

0,1290

0,1148

V i-

Слика 1. Графички приказ ранга решења

Други део анализе методе TOPSIS, подразумевао је замену алтернатива и
критеријума, тако како би се израчунао утицајнији фактор (стрес или умор) на
понашање возача. Алтернативе су стрес или умор, док су критеријуми
представљени следећом поделом:
• К1 - Учестало убрзавам
• К2 - Касно реагујем кочењем на уочену опасност
• К3 - Нисам сконцентрисан/а на вожњу
• К4 - Не поштујем саобраћајне знакове („СТОП“ и сл.)
• К5 - Нервирају ме остали учесници у саобраћају
• К6 - Укључим музику
• К7 - Разговарам са путницима
• К8 - Чешће претичем друге учеснике у саобраћају
• К9 - Не пропустим пешаке на пешачком прелазу
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У табели 6 приказана је нормализована матрица, при чему су подаци у почетној
матрици коришћене аритметичке средине одговора на одређена питања. Такође у
табели са нормализованим вредностима, додати су и пондери који су коришћени за
даљу анализу, где је код критеријума К2 и К9, дат већи значај, субјективном
методом, а код критеријума К6 и К7, је дат мањи значај. Већи значај критеријумима
К2 и К9, дат је из разлога што утицај на последице незгода може бити већи, услед
оваквих понашања.
Табела 6. Нормализација матрице
Утицајни
фактори
К1
(алтернативе)
Стрес
0,8017
Умор
0,5977
Пондери (Wi)
0,1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

К9

0,6827
0,7307
0,2

0,7229
0,6910
0,1

0,7269
0,6867
0,1

0,7310
0,6824
0,1

0,7211
0,6928
0,05

0,6925
0,7214
0,05

0,7846
0,6200
0,1

0,6945
0,7195
0,2

У табели 7 и на слици 2 приказани су резултати, који показују да је стрес као
утицајни фактор на вожњу, утицајнији на основу критеријума који су посматрани.
Стрес као утицајни фактор, је веома битан за анализу понашања возача, при чему
вожња под утицајем стреса представља један од фактора који може допринети
настанку конфликтних ситуација и евентуалних саобраћајних незгода. Стрес као
утицајни фактор се и овом анализом показао као утицајнији фактор на понашање
возача. Док, са друге стране, није занемарљив и утицај умора на вожњу.
Утицајни
фактори
(алтернативе)
Стрес
Умор
V+
V-

Табела 7. Тражење коначних решења
К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

0,0802
0,0598
0,0802
0,0598

0,1365
0,1461
0,1461
0,1365

0,0723
0,0691
0,0723
0,0691

0,0727
0,0687
0,0727
0,0687

0,0731
0,0682
0,0731
0,0682

0,0361
0,0346
0,0361
0,0346

0,0346
0,0361
0,0361
0,0346

0,0785
0,0620
0,0785
0,0620

К9

Si-

Ci

0,1389 0,0109 0,0272 0,7131
0,1439 0,0272 0,0109 0,2869
0,1439
0,1389

Слика 2. Графички приказ ранга решења
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4.

ДИСКУСИЈА

Како показују светска искуства, стрес и умор представљају веома утицајне
факторе на понашање возача у току вожње, као и утицајне факторе на настанак
саобраћајних незгода. Овим истраживањем потврђено је да је утицај стреса и умора
веома присутан и у нашим условима саобраћаја, при чему су возачи склонији
небезбеднијем понашању. Анализом података до којих се дошло у овом
истраживању, добијено је да је велики проценат возача који веома често возе, и трпе
висок ниво умора и стреса. Да возачи трпе велики утицај стреса и умора показали
су резултати претходних истраживања које су спроводили Matthews, Давидовић и
Антић, Davidović et al., као и Öz et al. Оваквом анализом података, може се
закључити, да је нарушена безбедност саобраћаја, из разлога постојања већег броја
возача који могу погрешно реаговати услед утицаја умора и/или стреса. С обзиром
да постоје компаније на територији општине Пирот које у својим погонима имају
ноћну смену, повећан број возача који је бележио вожњу под утицајем умора, није
изненађујући, па је то једана од група возача на које треба деловати превентивним
мерама, како би променили начин кретања барем под тим околностима.
Анализом података се дошло до закључка, да у условима када возачи управљају
возилом под утицајем стреса или умора, најчешће укључују музику или разговарају
са путницима. Ово би се могло протумачити на следећи начин, да возачи када трпе
негативан утицај стреса и умора на вожњу, компензују то другим видом негативног
понашања, и то дистракцијом кроз разговор са путницима или укључивањем
музике. Дистракција је, са друге стране, у свету препозната као негативно понашање
које има утицаја на потенцијалне грешке возача. Овом анализом препознато је и
негативно понашање возача попут нетрпељивост ка другим возачима, као и
недостатак концентрације за управљање возилом. Оваква понашања, такође, могу
бити веома негативна за безбедно учествовање у саобраћају, што може узроковати
настанак конфликтних ситуација потенцијалних незгода.
Један од битнијих резултата, добијених TOPSIS методом, је да је стрес
утицајнији фактор на понашање возача, на основу задатих критеријума од умора.
Овом анализом добијен је значајан податак, на основу кога се може усмерити сет
превентивних и едукативних мера на територији општине Пирот, како би се смањио
утицај стреса на понашање возача. Такође, овом анализом и добијеним податком да
је стрес утицајнији фактор, отворен је већи простор за анализу у овој сфери, то јест
у анализи стреса, и утицаја стреса на вожњу, на територији општине Пирот.
5.

ЗАКЉУЧАК

На основу свега наведеног може се закључити да су возачи склони небезбедном
понашању у току вожње, када трпе утицај стреса и умора, и да оваквим понашањем
могу да изазову конфликтне ситуације у саобраћају или могући настанак
саобраћајних незгода. На овакво понашање возача потребно је деловати кроз низ
превентивних мера, као и квалитетнијом обуком у систему оспособљавања возача
за учествовање у саобраћају. Генерално, као утицајнији фактор, на негативније
понашање возача, показао се стрес, при чему овакво стање у саобраћају, одражава и
стање друштва и стресног начина живота.
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Негативан резултат који се може негативно рефлектовати на саобраћај, је тај, да
возачи под утицајем стреса и умора, често прибегавају неком виду дистракције, кроз
разговор са путницима или укључивање музике, што може додатно реметити
њихову пажњу у већ додатном стању смањене пажње и концентрације и довести до
настанка конфликтних ситуација или потенцијалних саобраћајних незгода. Као
једна од превентивних мера предлаже се да се возачима кроз примере саобраћајних
незгода у којима је доминантни фактор за настанак саобраћајне незгоде био умор
или стрес, прикажу последице тих саобраћајних незгода.
У раду је постојало ограничење у виду малог узорка од 112 испитаника, сходно
томе предлог за даље унапређење оваквих истраживања је повећање узорка, као и
проширивање узорка на територији Републике Србије, при чему би било могуће
радити поређење резултата међу градовима.
Значај овог рада, огледа се у препознавању утицајних фактора, стреса и умора,
на безбедно понашање возача. У раду су приказане одређене радње које возачи
најчешће примењују када трпе утицај стреса или умора, што може да чини вожњу
небезбеднијом. Препознавањем утицајних фактора локална заједница може низом
превентивних мера (кампање, едукације, саветовања итд.) утицати на подизање
свести о значају безбедне вожње, и избегавању вожње када се трпи утицај стреса
или умора. Правац будућег истраживања може бити вршење анкетирања возача у
више градова, а затим упоредни приказ резултата и поређење истих.
6.
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