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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на заседание на Научен семи-

нар на Департамент „Психология“ към Института за изследване на населението и човека“ 

при БАН, състояло се на 12.12.2019 г. 

 

Дисертационният труд се състои от увод, две глави, изводи, приноси, библиография 

и приложение. Той е с обем 168 страници. Използваните литературни източници са 273 на 

български и английски език, 4 от тях са интернет източници. В изложението има 

37 таблици, 18 графики, 2 схеми, 3 фигура и едно приложение. 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на .............. от ........... часа 

в .............................................................. на открито заседание на Научно жури в състав: 

1. Проф. д- р Йоланда Константинова Зографова-Драганова 

2. Проф. д.пс.н. Сава Петков Джонев 

3. Проф. д.пс.н. Веселин Костов Василев 

4. Доц. д-р Диана Иванова Бакалова 

5. Доц. д-р Димитър Янков Димитров 

 

Материалите по защитата са публикувани на разположение на заинтересованите в 

библиотеката на ИИНЧ – БАН.  
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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
  

1. Актуалност на дисертационната тема    

Актуалността на темата на настоящия дисертационен труд за влиянието на социал-

но-психологичните фактори върху рисковото поведение на водачите на моторни превозни 

средства (МПС) произтича, от една страна, от липсата на политики и превенция в сферата 

на пътната безопасност, основани на научни данни и анализи в полето на транспортната 

психология, а от друга, от изключителната значимост на проблема за всяко общество. Път-

нотранспортните произшествия (ПТП) са не просто пътни инциденти вследствие на риско-

во поведение на пътя, а осмата водеща причина за смъртност в света за 2016 г. Докато в 

началото на класацията са заболявания със сложна история и съдържащи редица комплекс-

ни фактори, ПТП са резултат от конкретно човешко поведение и ситуация, което ги прави 

по-лесно предотвратими като събития. Аналогичните данни за България са още по-

неблагоприятни. В страната ни пътнотранспортните произшествия са на шесто място сред 

основните причини за смъртност. Важно е да се отбележи, че тази статистика не отчита 

тежестта на травмите при пътнотранспортни произшествия и продължителността на възс-

тановителния период. В нея не са регистрирани например случаите на будна кома или ин-

валидизираните пострадали. За статистиката тези хора са част от общия брой пострадали, 

но в действителност, в резултат на получените травми, те няма как нито да водят пълноце-

нен начин на живот, нито да се върнат на пазара на труда. Това доказва, че човешките загу-

би в пътнотранспортните произшествия оказват огромно влияние върху семействата и об-

ществото в неговата цялост. Всичко изброено дотук предпоставя неотложната необходи-

мост от увеличаване на интервенциите и инвестициите за изследване, превенцията и про-

мяната на поведението на участниците в движението, базирани на научни доказателства.  
 

2. Теза на дисертационния труд 
 

Тезата, която е подложена на доказване, е, че извършването на нарушения, както и 

рисковото поведение на пътя зависят от възрастта и пола на водачите и са функция на 

употребата на алкохол и шофирането с превишена или несъобразена скорост. Съществува 

зависимост между семейната среда и влиянието на приятелите, от една страна, и извършва-

нето на нарушения на пътя, от друга, като тя варира и е в зависимост от пола, възрастта и 

местоживеенето. 
 

3. Цел и задачи на дисертационния труд 
 

Целта на изследването е да се анализира ролята на социодемографските фактори 

за извършването на нарушения и рисковото поведение на пътя. 

На базата на формулираната основна цел се изпълняват конкретни задачи в рамките 

на дисертационния труд: 

• Да се установи ролята на шофирането с превишена скорост и след употреба на ал-

кохол като фактор за рисково поведение на пътя (да се провери доколко рисковото поведе-

ние на пътя се определя и зависи от употребата на алкохол и превишаването на скоростта). 

• Да се установят разликите между отделните възрастови групи по отношение на 

рисковото поведение на пътя. Да се провери доколко възрастта е фактор за рисковото пове-

дение на пътя в зависимост от пола.  

• Да се установи разликата между мъже и жени по отношение на рисковото поведе-

ние на пътя. Да се провери как варират разликите между мъжете и жените в зависимост от 

възрастта. 

• Да се установи ролята на семейната среда и приятелите за извършването на нару-

шения на пътя. Да се проучи как се променят значението на семейната среда и влиянието 

на приятелите за извършването на нарушения на пътя при различните възрастови групи. Да 
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се провери зависимостта/връзката между семейната среда и нарушенията на пътя в зависи-

мост от пола, възрастта и местоживеенето. 

• Да се потърси връзка между местоживеенето и рисковото поведение и отстояването 

на личното пространство на пътя. 

• Да се провери разликата между лицата, познаващи правилата за движение, и онези, 

които не ги познават, по отношение на отстояване на личното пространство. 

• Да се потърси зависимост между рисковото поведение при шофиране и ценностни-

те ориентации, насочени към себетрансцедентиране и себеутвърждаване. 
 

4. Хипотези 
 

Във връзка с доказването на тезата се изследват няколко хипотези: 

Първа хипотеза. Допуска се, че шофирането след употреба на алкохол и с превише-

на/несъобразена скорост са основните/значимите предиктори за рисково поведение на во-

дачите на моторни превозни средства в България ( Iversen , 2004). 

Втора хипотеза. Предполага се, че младите водачи (15 – 29 години) имат най-

висока степен на рисково поведение в сравнение с другите възрастови групи (Elvik и Vaa, 

2004).  

Трета хипотеза. Допуска се, че съществуват различия по пол в нагласите и поведе-

нията на рисковото шофиране, както и че при мъжете то ще бъде в по-висока степен в 

сравнение с жените (Angle et al., 2007; Fuller, Bates et al., 2008). 

Четвърта хипотеза. Допуска се, че семейната среда и натискът от връстници са 

фактори за извършването на нарушения на пътя (Taubman -Ben-Ari и Katz-Ben-Ami, 2013). 

Подхипотеза. Полът на водачите, възрастта, както и населеното място са фактори, 

които до голяма степен определят връзката на семейната среда с извършаването на нару-

шения.  

Пета хипотеза. Допуска се, че лицата от големите градове в по-висока степен ще 

отстояват личното си пространство, както и че ще имат по-рисково поведение на пътя по 

сравнение с лицата от средноголемите и малките градове. 

Шеста хипотеза. Предполага се, че лицата, които не познават правилата за движе-

ние по пътищата, имат значимо по-висока степен на отстояване на личното пространство 

(съответно рисково поведение на пътя) в сравнение с лицата, които ги позна-

ват( Zaidel, 2002; Elvik ,2004). 

Седма хипотеза. Допуска се, че по-честите рискови поведения при шофиране се 

свързват най-вече с ценностната ориентация, себетрансцедентиране и себеутвърждаване 

( Христова и Крумова, 2018). 
 

5. Обект и предмет на дисертационния труд 
 

Обект на изследване са съвременните изследвания в сферата на транспортната пси-

хология, статистическите данни за пътнотранспортните произшествия и зависимостите 

между отделните социалнопсихологични фактори върху рисковото поведение на водачите 

на МПС. 

Предмет на изследване в дисертационния труд е рисковото шофиране на пътя със 

съответните нагласи, поведение и фактори на влияние, които довеждат до произшествия по 

пътищата. 
 

6. Обхват и ограничения на дисертационния труд 
 

Обхватът на изследването се простира върху публична информация за ПТП, изне-

сените данни относно причините за тяхното възникване и рисковите фактори, които са 

повлияли на водачите при извършване на произшествията. 

Ограничителни условия. Разгледани са само аспектите за рисковото поведение на 

водачите на МПС в България, повлияни от социалнопсихологични фактори. В изследването 
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не са включени например техническите причини, като технически неизправности, влияние-

то на природните фактори и др. Изследваните лица отговарят на айтемите от въпросника 

единствено в качеството си на водачи на МПС. Настоящият дисертационен труд се фоку-

сира единствено върху водачите като участници в движението по пътищата.  
 

7. Структура на дисертационния труд 
 

Структурата следва изискванията за такъв вид научен труд. Съдържанието е пост-

роено според логичната последователност на действията на изследователя, както е показа-

но на фигура 1. 

 

Глава първа. Теоретичен обзор на изследвания проблем 

Съвременни изследвания в сферата на транспортната психо-

логия – преглед на научната литература 

Рисково шофиране на пътя – нагласи, поведение и фактори на 

влияние 

 
Глава втора. Постановка на емпиричното изследване и 

анализа на получените резултати 

Етап 1. Цел, задачи и хипотези на изследването 

Етап 2. Модел на изследването 

Етап 3. Извадка 

Етап 4. Методи 

Етап 5. Процедура 

Етап 6. Резултати 

Етап 7. Дискусия 
 

Фиг. 1. Структура на дисертационния труд 
 

 

8. Методология на изследването 
 
 

Като основен изследователски подход са използвани системният подход и сис-

темният анализ. За реализирането на поставената цел и за решаването на изследователс-

ките задачи са използвани наблюдение, структурирано интервю, статистически анализ, те-

оретичен анализ и синтез, анкетно проучване, анализ на данни. За обработка и анализ на 

данните от емпиричното изследване са използвани контент-анализ и дескриптивен статис-

тически анализ. Обработката и анализът на получените резултати са извършени с помощта 

на софтуерните продукти на Microsoft – Excel, и SPSS. 

Методологичните връзки с други науки са с психология, социология и биология. 
 

ІІ. СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО  

НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Съдържанието обхваща в точки и подточки логиката на изложението, както следва: 

увод, две глави, изводи,  приноси,  библиография и едно приложение.  
 

УВОД 
 

В увода на дисертационния труд се акцентира върху актуалността на изследваната 

тематика. Формулирани са целите и задачите и са определени предметът и обектът на ди-
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сертацията. Дефинирана е основната теза. Посочени са методиката на изследването, обх-

ватът и ограниченията, свързани с дисертационния труд. Направено е кратко описание на 

съдържанието на отделните структурни елементи. 
 

Глава първа. ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОБЛЕМ 
 

В първата глава на дисертационния труд е направен преглед на съвременните изслед-

вания в сферата на транспортната психология и рисковото шофиране на пътя от гледна точка 

на специфични нагласи, поведение и главни фактори на влияние. Концептуалната рамка на 

изследването е показана на фигура 2. 
 

Съвременни изследвания в сферата на транспортната  

психология – преглед на научната литература 

  

Съвременни изследвания в сферата на транспортната  

психология – преглед на научната литература 

– личностни характеристики и рисково шофиране 

– когнитивни характеристики и рисково шофиране 

  

Ситуационни фактори, които провокират рисково поведение 

– среда на трафика 

– фактори на физическата среда 

  

Социалните фактори и рисковото шофиране 

  

Рисково шофиране на пътя – нагласи, поведение и фактори на 

влияние 

– нагласи и поведение при шофиране 

– риск и рисково поведение на пътя 

  

Социални фактори, обуславящи рисковото поведение на пътя, 

които са обект на емпирично изследване: 

– „Аз“ и „другите“ участници в движението 

– влияние на семейната среда 

– влияние на връстниците и пътниците в автомобила върху 

рисковото шофиране 

– социодемографски характеристики и рисково поведение 

– социални норми и законодателство 
 

Фиг. 2. Алгоритъм на реализация на глава първа от дисертационния труд 
 

1. Съвременни изследвания в сферата на транспортната психология – преглед 

на научната литература 
 

В първия параграф е направен преглед на научната литература в областта на транс-

портната психология, който показва, че изследванията, свързани с рисковото шофиране, са 

концентрирани върху няколко основни групи фактори – личностните характеристики на во-

дача; неговите когнитивни способности; социалните, както и ситуационните фактори, които 

биха могли да го провокират (например физическа среда и характеристики на трафика). 
 

1.1. Личностни характеристики и рисково шофиране 
 

Зависимостта между личностните характеристики и рисковото шофиране е обект на 

редица изследвания. Критичният преглед на литературата очертава няколко различни под-

хода към изследването на проблема: 
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–  класическите личностни модели се фокусират върху индивидуалните различния 

по отношение на склонността за рисково поведение и участието в пътни инциденти; 

–  функционалните модели са насочени върху изследването на начина, по който чо-

век се справя с управлението на моторно превозно средство и по-конкретно с рисковите 

елементи в това управление; 

–  мотивационните модели от своя страна обясняват рисковото поведение на пътя 

посредством мотивите и нагласите, като дават възможност за интегриране и на когнитив-

ните модели в тези рамки.  

Прегледът на научната литература в тази област ясно очертава ролята на личностни-

те черти като една от основните групи психологични фактори, свързани с рисковото пове-

дение на пътя. В този контекст най-силно се открояват многобройните изследвания, осно-

ваващи се на петфакторния модел за личността, включващ емоционална стабилност, екс-

траверсия, откритост към опита, доброжелателност и съзнателност (Arthur & Graziano, 

1996; Arthur & Doverspike, 2001; Lajunen, 2001; Aniței et. al., 2014; Chraif et al., 2015). Ана-

лизирани са и други личностни характеристики, като тревожността, агресивността, пред-

разположеността към преживяването на гняв, склонността към поемането на риск, локуса 

на контрол и др. 
 

1.2. Когнитивни характеристики и рисково шофиране 
 

Според една  от най-популярните концепции за  управлението на  МПС (Hunter & 

Brower, 2009) описанието на характеристиките, свързани с всекидневното шофиране, е 

йерархичен порядък от подзадачите, които то включва. Често се прави разграничение 

между стратегическите, тактическите и операционалните подзадачи. Стратегическите под-

задачи се свързват с избора на маршрут и време от деня за пътуване, тактическите – с под-

сигуряването на безопасността по време на шофиране, например избора на автомобил, 

спазването на дистанция, съобразяването на скоростта в различни ситуации на пътя, 

решението за предприемане на специфични маневри (например изпреварване). Операци-

оналните подзадачи се свързват с ежесекундния контрол над превозното средство, 

шофирането в платното и избягването на катастрофи със стационарни обекти и с остана-

лите участници в движението. 
 

1.3. Ситуационни фактори, които провокират рисково поведение 
 

Посочените дотук личностни и когнитивни характеристики сами по себе си предпо-

лагат, но не водят директно до рисково поведение. Според изследваната научна литература 

обаче взаимодействието им с някои характеристики на ситуацията увеличава вероятността 

от рисково поведение – физическата среда като цяло и особеностите на трафика, в който са 

попаднали. 
 

1.3.1. Среда на трафика 
 

Средата на трафика може да повлияе на водачите в последващи ситуации извън шо-

фирането (Hennessy & Jakubowski, 2007). В същото време водачите могат да се променят от 

фактори извън средата на шофиране. В тази връзка комбинацията от контекстуални про-

менливи може да бъде безкрайна. За целите на настоящия дисертационен труд е анализира-

на малка група фактори на средата и тяхното доказано влияние върху шофирането.  

Анализиран е най-разпознаваемият контекстуален фактор в средата на шофиране – 

натовареността на движението с неговите основни характеристики импеданс, бързане и 

„другите“ шофьори. Импедансът включва ограниченията в трафика заради разстоянието, 

което водачът следва да измине, и времето, прекарано в пътуване. Той е факторът, който 

може да улесни възприятието за натовареност, тъй като високият импеданс (по-дълги разс-

тояния на по-бавен ход) води до по-силно възприемане за натовареност, по-голяма психо-

логична възбуда и повече отрицателни оценки за шофирането на другите водачи на МПС. 
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Изключително важно при интерпретирането на въздействието на задръстванията е анали-

зирането на разбирането на спешността.  
 

1.3.2. Фактори на физическата среда 
 

Анализирани са множество изследвания, които установяват по-голям риск от катаст-

рофи поради неблагоприятни атмосферни условия, включително дъжд, сняг и мъгла 

(Andrey, Mills, Leahy, & Suggett, 2003). Дори индивидуалната мотивация да е насочена към 

повишаване на личната безопасност, възприятието може да бъде повлияно от условията 

(например неточно пресмятане на разстоянията, скоростта на движение и значението на 

условията). Високите температурни условия са източник на психологични стрес и възбуда, 

изменящи емоциите и поведението. Околната среда също може да повлияе върху резулта-

тите от шофирането. Това се потвърждава при водачи, които докладват, че неурбанизира-

ните пейзажи са по-приятни, полезни и атрактивни (Evans & Wood, 1980). Антънсън, Мирд, 

Виклунд и Блумквист анализират съществуващата литература, свързана с ефектите на обк-

ръжаващата пътищата среда върху сценариите на поведение при шофиране (Antonson et al., 

2009). Те достигат до извода, че разнообразните пейзажи с растителност се отразяват бла-

готворно на водача, могат да увеличат любопитството, да намалят скуката и да спомогнат 

за поддържането на вниманието към предизвикателствата на пътя. И обратно – често сре-

щаните, еднородни пейзажи могат да доведат до монотонност, умора и риск.  
 

1.4. Социалните фактори и рисковото шофиране 
 

Изследванията в транспортната психология установяват тясна връзка между поведе-

нието на водачите и социално-икономическите и демографските характеристики на отдел-

ните лица. Известно е например, че променливи, като възраст, пол и експозиция са свърза-

ни с инцидента (Iversen & Rundmo, 2002). Доказано е, че високата честота на пътнотранс-

портните произшествия се свързва с младите водачи от мъжки пол, които имат висок го-

дишен пробег, т.е. експозиция (Parker et al., 1995; Hennessy & Wiesenthal, 2005). 

Вирийк и Вроликс доказват, че социалната готовност за спазване на закона оказ-

ва значителен ефект за намаляване на нарушенията и смъртните случаи от трафик (Vereeck 

& Vrolix, 2007). Те твърдят, че социалните норми преобладават над законите, и силната, 

широко споделена готовност за спазване на правилата за движение води до стриктно спаз-

ване и по-безопасен трафик, а по-безопасната среда от своя страна прави всяко нарушение 

по-видимо и по-малко толерирано. 

Родителите са потенциален източник на културно и нормативно влияние върху по-

ведението на водачите, особено на младите. Въздействието им върху шофирането започва в 

ранна възраст, далеч преди формалните „години на обучение“, посредством изграждането 

на стилове на шофиране, отношение към сигурността, реакции спрямо другите водачи и 

спазване на законите за движение по пътищата (Summala, 1987). Семейните примери, които 

поощряват безразсъдство, често насърчават поемането на риск у младите водачи (Taubman-

Ben-Ari, 2008). Бианчи и Сумала смятат още, че родителското влияние може да се предава 

от генетично предразположение, като търсене на силни усещания или внимание, които на 

по-късен етап децата проявяват (Bianchi & Summala, 2004).  

Медиите са друг важен източник на културно и нормативно въздействие върху шо-

фирането. Те са склонни да насърчават повече опасността и риска, отколкото безопасността 

като задължителен елемент от шофирането. Въпреки че разполагат с възможността да по-

могнат за поощряването на безопасна култура на шофирането, в много култури телевизията 

и филмите възхваляват високата скорост, поемането на риск и опасните шофьорски прак-

тики като приемливи и дори достойни за възхищение, особено за младите мъже шофьори 

(Hennessy et al., 2007). Заедно с теориите за социално и когнитивно научаване, един осно-

вен механизъм, с който се усвоява поведение, са наблюдението и имитирането на останали-
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те. Акцентирайки върху последствията от действията на другите, наблюдението служи като 

косвено усвояване на знания (Bandura, 2001).  

Средата оказва сложно и продължително влияние върху мислите, чувствата и дейс-

твията на водачите. Тя включва комбинация от фактори на мезо-, макро- и магнаниво. Част 

от предизвикателството при разглеждането на факторите на средата в проучването на тра-

фика е фактът, че те са непостоянни и елемент от продължителен и често променящ се про-

цес. Важно е факторите на средата да бъдат разбрани самостоятелно, но най-добре могат да 

бъдат оценени при взаимодействие с личностните фактори. В допълнение, факторите на 

средата взаимодействат един с друг (Hennessy, 2008). 

Мезониво: фактори на организационно/фирмено и обществено ниво. Организа-

ционната култура играе първостепенна роля в шофирането на професионалните водачи. 

Организациите са сложни системи с различни ценности, принципи и отношения (Arnold, 

2005). Като компонент на такава сложна система организационният климат може да бъде 

определен като „обобщение на моларни възприятия на споделяне на работни среди“ (Zohar, 

1980). Смята се, че тези възприятия имат психологичен смисъл, служейки за референтна 

рамка за подходяща ориентация и адаптивно поведение. Юз, Юскан и Лаюнен използват 

скàла на общата организационна култура (скалата за организационна култура на Хофстеде), 

за да изучават връзката между организационната култура и поведението на шофьорите (Öz, 

Özkan, & Lajunen, 2010).  

Фактори на групово/обществено ниво. В една и съща държава, дори град, водачи 

от различни групи (например водач на камион срещу водач на личен автомобил или млад 

срещу стар водач) могат да следват неофициалните правила на своята група, а не формал-

ните правила в шофирането. Така те развиват различен общ стил на шофиране и създават 

различни видове рискове от злополуки. 

Макроравнище: фактори на национално ниво. Едни и същи водачи могат да проя-

вяват различно поведение при шофиране, да показват различна ефективност и да представ-

ляват различни рискове от злополука в две различни държави (например Финландия и Ру-

сия) с приблизително еднакви климатични особености, но с различни правила и практики 

за безопасност на движението, както и обществена осведоменост и правителствена полити-

ка (Leviäkangas, 1998; Svedung & Rasmussen, 1998). Гьойгисиз проучва връзката между ка-

чеството на управление и смъртността по пътищата в извадка от 46 страни. Индикаторите 

за качество на управлението се използват за измерване на 6 аспекта на управлението 

(Gaygisiz, 2010).  

Магнаниво: фактори на екокултурно, социополитическо ниво. Социалните и кул-

турните фактори формират екзогенните променливи в психологията на транспорта, включ-

вайки обичайните екологични компоненти на транспортната култура: икономика, демогра-

фия, екология (Page, 2001; Hofstede, 2001). Те не могат да бъдат променени от политиките 

за безопасност в краткосрочен план, а оказват непряко въздействие върху нивото на мо-

билност и безопасност, взаимодействайки с факторите, които влияят върху всекидневния 

трафик. Икономическите, обществените и културалните фактори са най-важните промен-

ливи в безопасността на движението (Gaudry & Lassarre, 2000). 

Икономиката е важен фактор, свързан с безопасността при шофиране. Държава с 

високи доходи може да инвестира в пътната си инфраструктура и нейната поддръжка, в 

безопасността на движението, работата, превозните средства и образованието на водачите. 

Държави с по-малък доход на населението или страни в депресия инвестират по-малко в 

безопасността на трафика. Съставът на правоспособното население (например в Китай) 

също може да се промени от доминиращо мнозинство на професионални водачи до водачи 

на лични автомобили в периоди на икономически растеж (Zhang, Huang, Roetting, Wang, & 

Wei, 2006). Заедно с икономическото развитие, доминиращото мъжко общество от водачи 

може да се промени в по-балансирано между мъже и жени. Това означава съотношението 
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на правоспособните водачи мъже – жени да се промени, водейки до по-голям брой жени 

водачи.  

Културата е друг важен фактор, свързан с безопасността на движението. Представ-

лява споделени норми, ценности, традиции и обичаи на дадена група, които обикновено 

определят представите за подходящо и неподходящо отношение и поведение. Те могат да 

възникнат на макроравнище (например национални обичаи и религиозни празници) или на 

микроравнище (семейни традиции и партньорски дейности). Средата на шофиране е социа-

лен контекст с множество отличителни правила и норми, предавани между водачите през 

времето и поколенията. Поведението и стилът на шофиране следва да се съобразяват с тях. 

Законите за шофиране, лицензионните процедури, типовете пътища, стиловете на шофира-

не и действителното поведение при шофиране варират на регионално и международно рав-

нище, а опасни и рисковани практики при шофирането съществуват навсякъде. Личните 

стилове на шофиране се научават посредством влиянието на родители, партньори, медии и 

останалите водачи (Hennessy, Hemingway, & Howard, 2007; Shope & Bingham, 2008). Изпол-

звайки теорията на Айзен за планираното поведение, Елиът, Ермитейдж и Боуган устано-

вяват, че субективните норми (възприеманият натиск от другите) се свързват с увеличава-

нето на скоростта (Ajzen, 1985; Elliott, Armitage, & Baughan, 2007). Схващането, че има 

консенсус или сходство за поведението на пътя, служи за оправдаване на личното поведе-

ние (Forward, 2009). 
 

2. Рисково шофиране на пътя – нагласи, поведение, фактори на влияние 

2.1. Нагласи и поведение при шофиране  
 

Пътят и физическата среда допринасят за формирането на социална ситуация, в която 

различни участници, с различни личностни, когнитивни и културални характеристики взаи-

модействат помежду си (Haglund & Aberg, 2000). Обосновано О’Конъл посочва, че проекти-

рането и изграждането на пътя и инфраструктурната среда „не бива да се основават на пог-

решен модел на възприемане на хората като абстрактни рационални участници в движение-

то, изолирани от социалния им контекст и действащи по чисто „обективни“ критерии“ 

(O’Connell, 2002). Макар да не е възможно да се елиминира рискът, възможно е да се намали 

рискът от тежко нараняване или да се сведат до минимум неговата интензивност и фатални 

последици в случай на пътнотранспортно произшествие. Изследването на рисковото поведе-

ние на водачите на МПС в конкретен социален контекст поставя въпроса за изясняването на 

понятията „нагласа към рисково поведение на пътя“ и „рисково поведение“.  

Стилът на шофиране се отнася до навиците на шофиране – това е начинът, по който 

водачът избира да управлява автомобила. Стилът на шофиране се придобива за няколко годи-

ни, но научно доказано става по-безопасен с натрупването на опит (Elander et al., 1993). Прак-

тиката и по-честото попадане в различни ситуации на пътя водят до подобряване на уменията, 

но също така и до повишаване на субективния контрол върху шофирането, по-слаба концент-

рация и обичайно подценяване на опасностите на пътя (Näätänen & Summala, 1996).  
 

2.2. Риск и рисково поведение на пътя 
 

В анализираната литература съществува съгласие относно дефинирането на основ-

ните видове рисково шофиране, които най-често се свеждат до следните десет: шофиране с 

висока скорост, шофиране в нетрезво състояние, шофиране с честа и рязка смяна на плат-

ната за движение, преминаване на червен светофар, агресивно шофиране, безразсъдно шо-

фиране, състезателно шофиране, шофиране без поставяне на обезопасителен колан, шофи-

ране без използване на мигачите и шофиране в състояние на преумора. В този контекст е 

важно да дефинираме същността на риска като понятие. Обективният риск може да се 

дефинира като продукт на вероятност за появата и тежестта на дадено събитие на пътя 

(например инцидент, полицейска проверка). Субективният риск може да бъде определен 

психологически като очакване на опасно събитие с определена, но неизвестна тежест и ве-
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роятност за поява (Colbourn, 1978). В този контекст са анализирани няколко водещи теории 

и модели за риска. 

Теория на хомеостазата на риска. Моделът на риска, който е най-дискутиран в об-

ластта на движението по пътищата, е на Уайлд (Wilde et al., 1971). Авторът поставя въпро-

са, защо определени водачи са готови да приемат известна степен на (обективен) риск. 

Според Уайлд познаването на риска зависи от възможността за възприемането на риска. 

Възприеманият обективен риск се оценява и сравнява с предприетия риск. Резултатът е оп-

тимална степен на внимание. Степента на внимание зависи от такива допълнителни факто-

ри, като способността на водача да взема решения или да маневрира. Уайлд групира тези 

фактори заедно в подробен хомеостатичен модел. Теорията му има някои прилики с модела 

на Клебелсберг.  

Теория за рисковото поведение. Наатинен и Сумала създават теорията на рисковото 

поведение, където един от най-големите и важни елементи е субективният риск (Näätänen 

& Summala, 1976). Според нея субективният риск (определен като възприятие за опасност) 

е значим мотивационен фактор (т.е. регулатор) в модела на поведение на водача, но е не-

достатъчно отчетлив. Моделът постулира, че произшествията възникват, защото субектив-

ният риск е твърде нисък. Причината е, че водачът надценява собствените си способности. 

Моделът не е деклариран изрично като теория за компенсация на риска, но потвърждава, че 

липсата на опасност води до по-рисков стил на шофиране.  

Модел на йерархичния риск. Ван дер Мьолен и Ботичер развиват модел на йерар-

хичния риск за участниците в движението (Van Der Molen & Botticher, 1988). Основният 

проблем на поведението на водачите е, че адаптират действията си на различни стратеги-

чески нива и въз основа на околната среда и психологичните процеси. Моделът е йерар-

хично структуриран по отношение на задачите на водача на стратегическо, тактическо и 

оперативно ниво. Възприемането на физически обкръжаващата, околна среда във всеки 

един момент се влияе от вътрешната репрезентация на подобни ситуации. То също така 

съдържа знанието за собствените ни ограничения и способности за взаимодействие с окол-

ната среда. Вътрешните репрезентации определят процесите на преценка чрез определени 

очаквания.  
 

2.3. Социални фактори, обуславящи рисковото поведение на пътя, които са 

обект на емпирично изследване 

2.3.1. „Аз“ и „другите“ участници в движението 
 

Преобладаващата тема в транспортната психология е понятието за разликата между 

участниците в пътното движение и „другите“ в него. Изглежда съществува консенсус, че хо-

рата се възприемат като компетентни и безопасни участници в движението, а „другите“ са 

по-рискови и опасни. Обществеността е наясно, че човешката грешка е основен фактор, доп-

ринасящ за почти всички произшествия на пътниците (Cauzard, 2008). Когато водачите са 

питани конкретно за опасенията им относно безопасността по пътищата, се установява, че 

най-често срещаните са за „другите водачи“ и включват: други водачи, шофиращи под влия-

ние на наркотици (76%); други водачи, които управляват автомобил след употреба на алко-

хол (74%);  други водачи, които шофират прекалено бързо или с превишена скорост (71%);  

други участници в движението, които не обръщат внимание на средата и случващото се на 

пътя (62%); агресивно шофиране на други водачи (61%); автомобилна престъпност: гонки и 

др. (60%); способност на другите водачи да шофират в лошо време/лоша видимост (54%). 
 

2.3.2. Влияние на семейната среда 
 

Редица изследвания доказват връзката между стила на шофиране на родителите и юно-

шите, използвайки методи за самооценка. Установено е, че самооценката на родителските на-

рушения при шофиране корелира значително с нарушенията на младите водачи, особено при 

опасно и агресивно поведение при шофиране (Bianchi & Summala, 2004). Сред младите водачи 
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натискът от връстници е положително свързан с безразсъдните и небрежни, тревожни, ядо-

сани и враждебни стилове на шофиране, и обратно – той е негативно свързан с внимателния 

стил на шофиране. По този начин по-високото внимание към връстниците е свързано с ниска 

степен на адаптивност при шофиране и ниски нива на безопасност (Taubman-Ben-Ari & Katz-

Ben-Ami, 2013). Това е в съответствие с проучванията, които показват, че социалните норми на 

връстниците и натискът от тяхна страна върху водача са свързани с по-високи рискове на пътя 

(Fleiter et al., 2010).  
 

2.3.3. Влияние на връстниците и пътниците в автомобила върху рисковото  

шофиране 
 

Наличието или отсъствието на други хора в автомобила влияе върху поведението 

при шофиране. Някои пътници (например родителите) са склонни да редуцират рисковото 

шофиране, докато други (например връстниците) могат да насърчат по-рисковото шофира-

не (Thomas et al., 2007). Младите хора твърдят, че преценяват степента на приемлив риск в 

зависимост от ситуацията, и е по-вероятно да шофират рисково, ако са сами или късно през 

нощта, когато пътищата са по-спокойни, отколкото през деня, или ако са отговорни за дру-

ги пътници в колата. Някои от тях заявяват, че социалното очакване, че карат рисково, пра-

ви по-голяма вероятността да шофират именно по този начин. Повечето доказателства в 

подкрепа на това твърдение проличават в отношението на водачите към безопасността на 

пътниците, която е тяхна ключова грижа. Мнозинството от анкетираните признават, че 

шофират по различен начин, когато са с пътници в колата (Silcock et al., 1999). Това раз-

лично поведение варира по пол и особено по възраст.  
 

2.3.4. Социодемографски характеристики и рисково поведение  
 

Прегледът на достъпните ни изследвания, разглеждащи обществените нагласи към 

рисковото шофиране и най-често проучваните социодемографски характеристики 

(Goodwin & Lyons, 2009; Owen et al., 2008), показват, че липсва единно обществено мнение 

по проблема. Вместо това има редица различни гледни точки, като особено забележими са 

разликите между пола и възрастта. 

Изследванията на връзката между пола и нагласите, отнасящи се до риска на пътя, 

не постигат еднозначни и еднопосочни резултати. Например съществуват различия между 

половете в рисковите нагласи за шофиране. Жените водачи в сравнение с мъжете водачи 

имат далеч по-малко рисково отношение към шофирането (Angle et al., 2007; Fuller et al., 

2008) и показват много по-голяма загриженост за възможността да наранят някой друг по 

време на шофиране (Fuller et al., 2008).  

При изследване на възрастта като фактор за рисково поведение данните сочат, че 

младежите се смятат за високорискови групи поради няколко причини: недостатъчен опит в 

шофирането, по-голяма склонност към риск и отношение, което не зачита правилата за дви-

жение. Например автомобилни катастрофи, случващи се през уикенда, са основната причина 

за смъртта на младите водачи. Поради умора и след употреба на алкохол и наркотици рискът 

от инциденти се увеличава през почивните дни. Така колкото по-голям е делът на младите 

хора сред населението, толкова по-голям е броят на смъртните случаи при пътни произшест-

вия (Elvik & Vaa, 2009). Смъртността и нараняванията от сблъсъци с моторни превозни сред-

ства нарастват значително във възрастовата група 15 – 19 години, тъй като младежите се учат 

да управляват МПС и често са пътници в автомобили, управлявани от други младежи. Тази 

тенденция се отчита както на глобално, така и на национално равнище. 

Друг фактор, допринасящ за катастрофите сред младите водачи, е шофирането в 

нетрезво състояние. Рискът от участие във фатален сблъсък е по-висок за подрастващите 

водачи, употребили алкохол, отколкото за възрастните (Zador, Krawchuk, & Voas, 2000). 

Изследванията показват, че младежите често нямат точна преценка за количеството алко-

хол, което могат да консумират безопасно преди шофиране, а вероятността от надценяване 
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е по-голяма при младежите, които са били спътници в автомобил на по-възрастен водач, 

шофиращ след употреба на алкохол (Gulliver & Begg, 2007).  

Степента на образование и семейното положение са важен социодемографски 

фактор. Социално-икономическият статус често е важен фактор за рисковото поведение на 

водачите на МПС. Използвайки водачи с основно образование като референтна категория, 

учените откриват, че водачите със средно и водачите с по-високо образование не се разли-

чават значително от водачите с основно образование по отношение на вероятността да уп-

равляват автомобил в нетрезво състояние.  
 

2.3.5. Социални норми и законодателство  
 

Критичният анализ на факторите, свързани с рисковото поведение на пътя, показва, 

че могат да бъдат обособени няколко групи фактори, които са най-често предмет на изсле-

дователски интерес. Такива са личностните характеристики, когнитивните способности, 

социалните фактори, културата, нагласите, както, разбира се, и ситуационните фактори, 

които биха могли да провокират рисково поведение. В крайна сметка човешкото поведение 

е функция на личността и ситуацията, така че следвайки Курт Левин, бихме могли да до-

пуснем, че нито един от тези фактори сам по себе си не е в състояние да обясни рисковото 

поведение, а то е по-скоро резултат от взаимодействието на поне два от тях.  

От друга страна анализът на тези фактори показва, че някои от тях са сравнително 

устойчиви във времето (например когнитивните особености и личностните характеристи-

ки) и върху тях по-трудно може да се влияе за промяна на рисковото шофиране. Други 

фактори (например ситуационните), или по-точно тяхното възприятие, биха могли да бъдат 

променяни в определена степен, така че да не провокират рисково поведение.  

Трети (например нагласите) биха могли да бъдат променяни с усилията на цялото 

общество – медии, нормативни документи, контролиращи органи и т.н. Установяваме, че 

голяма част от социалните фактори, които предразполагат към рисково поведение, също 

биха могли да бъдат минимизирани чрез тяхното изследване, генерирането на политики и 

съответната нормативна база.  
 

Глава втора. ПОСТАНОВКА НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
 

1. Целта, задачите и хипотезите на изследването са представени в общата харак-

теристика на дисертационния труд. 

2. Моделът на изследването е даден на фигура 3. 

3. Извадка на изследването 
 

В проведеното изследване участват 415 лица (205 жени и 210 мъже), които добро-

волно са попълнили конструирания самооценъчен въпросник. Възрастта на изследваните 

лица е в диапазона от 18 до 71 години (M = 42,99; SD = 14,33). Всички притежават свиде-

телство за правоуправление на моторно превозно средство (табл. 1).  
 

Таблица 1. Разпределение на участниците в изследването по пол и възраст 
 

 

Възраст 
Пол 

 

 

Общо Мъже Жени 

 18 – 30 години 50 46 96 

31 – 40 години 45 48 93 

41 – 50 години 44 34 78 

51 – 60 години 38 39 77 

61 – 70 години 33 38 71 

Общо 210 205 415 
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Фиг. 3. Модел на изследването 

 
 

От изследваните лица 53% са със средно образование, а с висше – 30% (табл. 2).  
 

Таблица 2. Разпределение на участниците в изследването по пол и образование 
 

 

Образование 
Пол 

 

Общо 
Мъже Жени 

 Основно 6 9 15 

Средно специално 60 34 94 

Средно, общо 44 47 91 

Полувисше/колеж 21 27 48 

Висше 44 58 102 

Общо 175 175 350 

 

Семейство и 

връстници 

Познаване на 

правилата 

Културални 

ценности 

 

Рисково поведение на пътя: 

шофиране с честа и рязка 

смяна на платната на движе-

ние, преминаване на червен 

светофар, агресивно шофира-

не, безразсъдно шофиране, 

състезателно шофиране, шо-

фиране без поставяне на обе-

зопасителен колан, шофиране 

без използване на мигачите и 

шофиране в състояние на 

преумора 
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Възраст 

Пол 

Населено 
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Шофиране след 

употреба  

на алкохол 

Шофиране  

с превишена  

скорост 
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В извадката 49,4% от изследваните лица са от големи градове в страната (София, 

Пловдив, Варна); 31,3% са от средноголеми градове в страната (Стара Загора, Плевен, Кър-

джали); 19,3% са жители на малки градове в страната (Кюстендил, Троян, Созопол) 

(табл. 3).    
 

Таблица 3. Разпределение на участниците в изследването по местоживеене 
 

Населено място 
 

Честота 
 

Процент Валидиран 

процент 

Кумулативен процент 

 Голям град  

(София, Пловдив, 

Варна) 

 

205 

 

49.4 

 

49.4 

 

49.4 

Среден град  

(Стара Загора, Пле-

вен, Кърджали) 

 

130 

 

31.3 

 

31.3 

 

80.7 

Малък град  

(Кюстендил, Троян, 

Созопол) 

 

80 

 

19.3 

 

19.3 

 

100.0 

Общо 415 100.0 100.0  

 

Водачите, които шофират всеки ден или поне 2 – 3 пъти седмично, се определят като 

активни водачи (77,8%). Останалите близо 22% от изследваните лица шофират 2 – 3 пъти 

месечно или по-рядко. Изследваните лица с регистрирано нарушение на правилата за дви-

жение по пътищата в последните 3 години са 16%, а останалите 84% нямат регистрирано 

нарушение през последните 3 години. Средната стойност на стажа на изследваните лица е 

18,71 години, а стандартното отклонение е 11,72. Най-късият стаж е 1 година, а най-

дългият – 46 години. Регистрираните нарушения най-често се изразяват в превишаване на 

скоростта, неправилно паркиране, шофиране без предпазен колан и шофиране след употре-

ба на алкохол. От изследваните в извадката лица 64,6% изминават до 5000 км годишно, а 

16,9% от респондентите отчитат изминаване на над 15 000 км годишно. 
 

4. Методи на изследване  
 

За целите на изследването е използван Въпросник за проучване на социалнопсихо-

логичните фактори, които влияят върху поведението на водачите, като предпостав-

ка за пътните произшествия, конструиран от професор Антоанета Христова и докторант 

Калина Крумова. Въпросникът, с който са проучени социалнопсихологичните фактори, 

имащи връзка с поведението на пътя, се състои от 53 айтема, разпределени в три скали: 

„Изследване на нагласите към шофиране“; „Влияние на семейния климат върху поведение-

то при управление на МПС“; „Моето поведение на пътя“. 

Скалата „Изследване на нагласите към шофиране“ съдържа 4 подскали: „Проб-

лемно шофиране“, „Спазване на правилата“, „Шофиране след употреба на алкохол“ и „Со-

циална желателност“.  

Скалата „Влияние на семейния климат върху поведението при управление на 

МПС“ е съставена от 5 подскали: „Комуникация“, „Моделиране“, „Обратна връзка“, „Ог-

раничения“ и „Натиск на връстници“. 

Скалата „Моето поведение на пътя“ включва подскалите „Над правилата“, „Отс-

тояване“, „Рискови нарушения“ и „Смущаване на другите участници в движението“.  

  Въпросник на Шварц (The Schwartz Value Survey – SVS) за изследване на култу-

ралните ценности се състои от два списъка с ценности (Schwartz, 1999). Първият съдържа 

30 айтема, които описват потенциално желани крайни състояния във формата на съществи-

телно. Вторият е с 26 айтема, които описват потенциално желан начин на действие чрез 
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прилагателни. Всеки айтем е следван от обяснителна фраза. Изследваните лица ранжират 

всеки айтем като водещ принцип в живота им по 9-степенна скала.  
 

5. Процедура 
 

Приложеният модел има репрезентативен характер с изчислен обем на извадката 

n = 415 единици. Предвид целите и задачите на изследването са въведени следните страти-

фициращи критерии за селекция на единиците на изследване: 1) пол, 2) възраст и 

3) населено място. Практическото изпълнение на извадката е направено при стриктно спаз-

ване на методологичните стандарти за гарантирането на представителност на изследване-

то. В контекста на изследването анализът на данните е направен както по отношение на 

спецификите, детерминирани от пола на лицата, така и по възрастови групи и по населени 

места (големи, средни, малки).  

При обработването на данните са използвани следните математико-статистически 

анализи: за проверка на надеждността на използваните методи – Алфа на Кронбах; провер-

ка на линейната комбинация между променливите за установяване на значимите предикто-

ри – единичен линеен регресионен анализ и множествен регресионен анализ; за установя-

ване на значимостта на разликите между подгрупите на независима променлива – еднофак-

торен дисперсионен анализ, Post-Hoc Test; за установяване на значимостта на разликите 

между две подгрупи на независима променлива, Т-тест сравняване на независими извадки; 

за установяване на значими зависимости, корелационен анализ, коефициент на Пиърсън.  

При прилагането на всички математико-статистически анализи е използвана програ-

мата SPSS 25.  
 

6. Резултати 
 

Ако се обобщят всички измерения, които определят съдържанието на рисковото 

шофиране, то се свежда основно до създаването на реални предпоставки за предизвикване 

на пътнотранспортно произшествие. Безразсъдното шофиране само на един водач може да 

създаде ситуация, в която е налице опасност за много хора. Стойностите, представени в 

таблица 4, показват, че лицата, взели участие в нашето изследване, имат средна степен на 

рисково шофиране. Според данните от направеното честотно разпределение едва 5% от 

изследваните лица имат висока степен на рисково шофиране.  
 

Таблица 4. Рисково шофиране 

Рисково шофиране 

N Valid 414 

Missing 1 

Mean 1,7773 

Median 1,7583 

Mode 1,00 

Std. Deviation ,42096 

Variance ,177 

Skewness ,374 

Std. Error of Skewness ,120 

Kurtosis -,072 

Std. Error of Kurtosis ,239 

Range 2,14 

Minimum 1,00 

Maximum 3,14 
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От графика 1 се вижда, че централната тенденция на разпределението минава през 

първата половина на скалата за оценка, като само 3-ма души от мъжки пол имат екстремални 

стойности над 3. 

 

Графика 1 

При 4-степенната скала разпределението е 

унимодално и модата е 1, а диапазонът на измене-

ние, в който варират отговорите, е 2,14. Може да се 

обобщи, че лицата, взели участие в изследването, 

имат средна и по-ниска от средната степен на рис-

ково шофиране на пътя. По-нататък са представени 

резултатите за нашата извадка от описателната 

статистика за шофирането след употреба на алко-

хол (табл. 5).  
 

 

 

Таблица 5. Шофиране след употреба на алкохол 
 

N 
Valid 414 

Missing 1 

Mean 2,4485 

Median 2,5000 

Mode 2,50 

Std. Deviation ,34934 

Variance ,122 

Skewness -,203 

Std. Error of Skewness ,120 

Kurtosis -,307 

Std. Error of Kurtosis ,239 

Range 1,83 

Minimum 1,50 

Maximum 3,33 
 

 

От графика 2 се вижда, че централната тенденция е малко над средата на скалата. 

Може да се обобщи, че участниците в изследването като цяло имат леко завишени стойнос-

ти по измерението „шофиране след употреба на алкохол“. 
 

Графика 2 

Друг фактор за рисковото шофиране, а 

оттук и причина за възникването на пътнотран-

спортни произшествия, е шофирането с преви-

шена скорост (табл. 6). Поради това голяма част 

от мерките, които се вземат за намаляване броя 

на катастрофите в световен мащаб, са фокуси-

рани към ограничаването на скоростта.  
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Таблица 6. Превишена скорост 
 

N 
Valid 414 

Missing 1 

Mean 2,06 

Median 2.0000 

Mode 2.00 

Std. Deviation .53828 

Variance .290 

Skewness .196 

Std. Error of Skewness .120 

Kurtosis -.089 

Std. Error of Kurtosis .239 

Range 2.67 

Minimum 1.00 

Maximum 3.67 
 

Графика 3 показва, че участниците в изследването като цяло имат ниски стойности 

по „превишена скорост“, макар че средната стойност попада точно в средата на скалата. 

Основание за това наше твърдение са двете екстремални стойности, които „изтеглят“ об-

щата средна нагоре. 
 

Графика 3     

 

При изпълнение на първата задача, 

поставена пред настоящото изследване, е 

проверена ролята на шофиране след 

употреба на алкохол и превишена ско-

рост като предиктори на рисковото шо-

фиране. С прилагането на единична рег-

ресия е проверена линейната комбинация 

на шофиране след употреба на алкохол и 

рисково шофиране (табл. 7). 

 

 

Таблица 7 
 

 

Adj.R²= 14,8 

Нестандартизирани 

коефициенти 
Стандартизирани  

коефициенти 

 

t 

 

р 

B Std. Error Beta 

 (Constant) .646 .138  4.678 .000 

Шофиране след 

употреба на алкохол 

.473 .056 .385 8.462 .000 

 a. Dependent Variable: Рисково шофиране 

 

Можем да твърдим, че с повишаването на скоростта намалява контрола на водача 

над автомобила, т.е. налице е обратнопропорционална връзка между тях. Друго възможно 

обяснение е, че с повишаването на скоростта се увеличават и рисковите ситуации на пътя, 

тъй като превишената скорост е проблем за всички участници в движението (табл. 8).  
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Таблица 8 

 

Adj.R²= 39,1 

Нестандартизирани 

коефициенти 

Стандартизирани 

коефициенти 

 

t 

 

р 

B Std. Error Beta 

 (Constant) .775 .065  11.853 .000 

Превишена 

скорост 

.498 .031 .625 16.259 .000 

Зависима променлива: Рисково шофиране 
 

За да се определи кой от двата предиктора (употребата на алкохол или превишената 

скорост) е по-силният, по-значимият предиктор, както и да се провери как се променят ко-

ефициентите на двата предиктора, когато заедно са включени в модела, е приложена мно-

жествена регресия (табл. 9). 

Данните показват, че превишената скорост е по-силният предиктор и в по-висока 

степен определя рисковото шофиране в сравнение с шофирането след употреба на алкохол. 

От получения резултат следва, че възрастта е фактор за рисковото поведение на пътя 

(табл. 10). 

 

Таблица 9 

 

Adj.R²= 44,2 

Нестандартизирани 

коефициенти 

Стандартизирани 

коефициенти 

 

t 

 

р 

B Std. Error Beta 

 (Constant) .172 .116  1.473 .142 

Превишена ско-

рост 

.449 .030 .563 14.718 .000 

Шофиране  

след употреба  

на алкохол 

.289 .047 .235 6.144 .000 

Зависима променлива: Рисково шофиране 
 

Разликите между отделните възрастови групи по рисково шофиране са проверени с при-

лагането на еднофакторен дисперсионен анализ. 

 

Таблица 10 

  

N 

 

Mean 

 

SD 

 

F 

 

p 

 

Post Hoc 

  

1.00 18 – 30 години 96 1.99 0.44   1>3 

2.00 31 – 40 години 93 1.84 0.37   1>4 

3.00 41 – 50 години 78 1.75 0.46 15,74 0 1>5 

4.00 51 – 60 години 77 1.69 0.37   2>5 

5.00 61 – 70 години 71 1.51 0.35   3>5 

Total 415 1.77 0.43   4>5 

 

От направеното сравнение бе установено, че лицата от възрастовата група 18 – 30 

години в значимо по-висока степен имат рисково поведение на пътя в сравнение с лицата 

над 41 години (графика 4).  
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Графика 4. Разлики по възраст към рисково поведение на пътя 

 

 

Полученият от нас резултат е в пълно съответствие с резултатите в много други изс-

ледвания и потвърди установения извод – рисковото шофиране е функция на възрастта и е 

типично за най-младите водачи. Допускаме, че съществуват различия по пол в нагласите и 

поведенията на рисковото шофиране, както и че при мъжете то ще бъде в по-висока степен 

в сравнение с жените. За тази цел е приложен еднофакторен дисперсионен анализ 

(табл. 11). 
 

 

Таблица 11 

 

Пол 

 

N 

 

Mean 

 

SD 

 

F 

 

р 

 

Post Hoc 

  

 

 

Мъже 

1.00 18 – 30 години 50 2.12 0.48   1>2 

2.00 31 – 40 години 45 1.86 0.40   1>3 

3.00 41 – 50 години 44 1.83 0.50 10,67 0 1>4 

4.00 51 – 60 години 38 1.72 0.41   1>5 

5.00 61 – 70 години 33 1.49 0.38   2>5 

Total 210 1.83 0.48   3>5 

 

 

Жени 

1.00 18 – 30 години 46 1.85 0.35    

2.00 31 – 40 години 48 1.81 0.34   1>5 

3.00 41 – 50 години 34 1.65 0.39   2>5 

4.00 51 – 60 години 39 1.67 0.33 6,05 0 4>5 

5.00 61 – 70 години 38 1.52 0.32    

Общо 205 1.71 0.36    
 

От този резултат съвсем логично следва и изпълнението на третата задача пред на-

шето изследване, свързана с установяването на значимостта на разликата между мъже и 

жени по отношение на рисковото шофиране (табл. 12).   
 

Таблица 12 

 Пол N Mean SD t p 

  

Рисково шофиране 

Мъже 210 1.83 0.48 2,84 0 

Жени 205 1.71 0.36   
 

Резултатът от проведения Т-тест за сравняване на независими извадки показа, че 

жените в значимо по-ниска степен проявяват рисково шофиране на пътя. Макар да е налице 

значима разлика, средните стойности и на двете групи са много близки. Големината на 

ефекта е малка, като стойността ѝ по Коен е d = 0,28 (графика 5).  
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Графика 5. Разлика по пол към рисково шофиране 

 

 

Полученият резултат показа, че значимата разли-

ка между мъже и жени се дължи на лицата между 

18 и 30 години. При останалите възрастови групи 

не се наблюдават разлики по пол по отношение на 

рисковото шофиране на пътя. Налице е тенденция 

за значима връзка между мъжете и жените от въз-

растовата група 41 – 50 години (табл. 13). 

 

 

Таблица 13 

 Възраст Пол N Mean SD t P 

  18 – 30 

години 

Мъже 50 2,11 0,48 3,16 0,002 

 Жени 46 1,85 0,35   

  31 – 40 

години 

Мъже 45 1,86 0,4 0,64 0,52 

Рисково Жени 48 1,81 0,34   

шофиране  41 – 50 

години 

Мъже 44 1,83 0,5 1,79 0,07 

 Жени 34 1,65 0,39   

  51 – 60 

години 

Мъже 38 1,72 0,41 0,53 0,6 

 Жени 39 1,67 0,33   

  61 – 70 

години 

Мъже 33 1,49 0,38 -0,35 0,72 

 Жени 38 1,52 0,32   
 
 

Приемаме, че влиянието на семейната среда и влиянието на връстниците са предик-

тори за извършването на нарушения на пътя в България (Taubman-Ben-Ari & Katz-Ben-Ami, 

2013). Допускаме, че влиянието на семейната среда и влиянието на връстниците са фактори 

за извършването на нарушения на пътя (табл. 14). 
 
 
 

 

Таблица 14 

Семейна среда 
 

N 
Valid 414 

Missing 1 

Mean 3,0344 

Median 3,0769 

Mode 3,00 

Std. Deviation ,51830 

Variance ,269 

Skewness -1,047 

Std. Error of Skewness ,120 

Kurtosis 1,510 

Std. Error of Kurtosis ,239 

Range 2,62 

Minimum 1,23 

Maximum 3,85 
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От графика 6 проличава, че участниците в изследването като цяло имат високи стой-

ности за „семейна среда“, като средната стойност попада между последните две степени на 

скалата. Налице са 6 екстремално ниски резултати, без които средната стойност би била по-

висока.  

 

Графика 6        Графика 7

  
 

 

От графика 7 следва, че няма екстремални резултати, което показва, че е налице ко-

ректна средна стойност за извадката. Въз основа на получените резултати може да се 

обобщи, че за извадката е налице средно по сила влияние от страна на връстниците. 
 
 

Таблица 15 

Натиск на връстници 
 

N 
Valid 414 

Missing 1 

Mean 2,4658 

Median 2,3333 

Mode 2,33 

Std. Deviation ,67626 

Variance ,457 

Skewness -,030 

Std. Error of Skewness ,120 

Kurtosis -,509 

Std. Error of Kurtosis ,239 

Range 3,00 

Minimum 1,00 

Maximum 4,00 

 

Нарушенията на Закона за движението по пътищата често са главната причина за 

възникване на ПТП, в които са застрашени животът и здравето на много хора. Нарушения-

та дават достоверна картина за културата на движение на водачите. В България има нару-

шения, които се приемат за нещо „нормално“, тъй като са всекидневие, например паркира-

нето по тротоарите, отнемането на предимство, шофирането с несъобразена скорост и т.н. 

С данните от направеното честотно разпределение е представена информация за нивото на 

извършване на нарушения по пътищата от лицата, взели участие в нашето изследване. Ре-

зултатите са представени в таблица 16 и графика 8. 
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Таблица 16 

Нарушения 

N Valid 414 

Missing 1 

Mean 1,8228 

Median 1,8750 

Mode 1,88 

Std. Deviation ,49117 

Variance ,241 

Skewness ,330 

Std. Error of Skewness ,120 

Kurtosis -,159 

Std. Error of Kurtosis ,239 

Range 2,50 

Minimum ,88 

Maximum 3,38 

 

Графика 8 

При проверката на ролята на семейната среда за 

рисковото поведение на пътя е приложен единичен 

линеен регресионен анализ за цялата извадка. Резулта-

тът е представен в таблица 17.  

Смятаме, че силата на семейната среда като 

предиктор за извършването на нарушения ще варира в 

зависимост от възрастта, тъй като според нас не е ко-

ректно връзката семейна среда – нарушения да бъде 

разглеждана само по отношение на най-младите вода-

чи. Затова единичният, линеен регресионен анализ е 

повторен, но този път за всяка възрастова група поотделно. 
 

 

Таблица 17 

 

Adj.R²= 1,7 

Нестандартизирани 

коефициенти 

Стандартизирани 

коефициенти 

 

t 

 

Р 

B Std. 

Error 

Beta 

 (Constant) 1.427 .139  10.293 .000 

Семейна 

среда 

.129 .045 .14 2.863 .004 

Зависима променлива: Нарушения 

 

Таблица 18 

  Нестандартизирани 

коефициенти 

Стандарти-

зирани 

коефициенти 

t р 

B Std. Error Beta 

18-30 години  (Constant) 2.25 .379  5.941 .000 
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От получените резултати следва, че семейната среда няма никаква връзка и значение 

за извършването на нарушения за най-младите участници в изследването, както и за лицата 

на възраст между 31 и 40 години и 61 – 70 години. Семейната среда е слаб предиктор за 

извършването на нарушения за лицата от възрастовата група 41 – 50 години и умерен по 

сила предиктор за участниците в изследването на възраст между 51 – 60 години.  
 

Таблица 19. Зависимости между влиянието на семейството и извършването на нару-

шения на пътя спрямо пола, възрастта и местоживеенето 

Възраст Пол Малък град Средноголям 

град 

Голям град 

 18 – 30 

години 

Мъже R= -0,66, p=0,08 r=-0,11, p=0,71 r=-0,013, p=0,97 

Жени r=-0,2, p=0,63 r=0,04, p=0,87 r=0,45, p=0,08 

 31 – 40 

години 

Мъже r=-0,4, p=0,32 r=0,39, p=0,19 r=-0,25, p=0,37 

Жени r=-0,52, p=0,15 r=-0,61, p=0,003 r=0,46, p=0,12 

 41 – 50 

години 

Мъже r=-0,65, p=0,08 r=0,74, p=0,003 r=-0,1, p=0,73 

Жени r=-0,31, p=0,51 r=-0,52, p=0,08 r=0,49, p=0,11 

 51 – 60 

години 

Мъже r=-0,4, p=0,33 r=0,65, p=0,02 r=0,66, p=0,007 

Жени r=-0,5, p=0,21 r=0,26, p=0,4 r=-0,35, p=0,22 

 61 – 70 

години 

Мъже r=-0,04, p=0,93 r=0,59, p=0,06 r=0,26, p=0,39 

Жени r=-0,18, p=0,67 r=0,21, p=0,51 r=-0,49, p=0,06 
 

За да се анализира значението на натиска на връстници за извършването на наруше-

ния, е приложен единичен, линеен регресионен анализ (табл. 20). Полученият резултат ус-

танови, че влиянието на връстниците е положителен, умерен по сила предиктор за извърш-

ването на нарушения.  
 

Таблица 20 

 

Adj.R²= 11,7 

Нестандартизирани  

коефициенти 

Стандартизирани 

коефициенти 
 

t 

 

Р 
B Std. Error Beta 

 (Constant) 1.201 .086  14.017 .000 

 Натиск на 

връстници 

.251 .034 .35 7.476 .000 

Зависима променлива: Нарушения 
 

Adj.R²= -0,8 Семейна среда -.061 .121 -.052 -.503 .616 

31-40 години 

Adj.R²=  0 

 (Constant) 2.21 .345  6.426 .000 

Семейна среда -.11 .112 -.104 -1.002 .319 

41-50 години 

Adj.R²=  7,3 

 (Constant) 1.11 .262  4.255 .000 

Семейна среда .23 .088 .292 2.664 .009 

51-60 години 

Adj.R²=  9,6 

 (Constant) .99 .245  4.040 .000 

Семейна среда .24 .081 .328 3.004 .004 

61-70 години 

Adj.R²=  1,3 

 (Constant) 1.18 .268  4.404 .000 

Семейна среда .118 .085 .165 1.391 .169 

Зависима променлива:  Нарушения 
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От коригирания коефициент на детерминация следва, че 11,7% от извършването на 

нарушения могат да се обяснят с натиска на връстниците. На тази база може да се направи 

прогнозата, че с увеличаването му ще се увеличат и нарушенията на пътя. 

За да се провери какво е влиянието на връстниците върху извършването на наруше-

ния на пътя за различните възрастови групи, е приложен единичен, линеен регресионен 

анализ за всяка възраст поотделно, като очакването е, че най-силна ще бъде връзката при 

най-младите участници в изследването между 18 и 30 години (табл. 21).  
 

Таблица 21 
 

 

Стойността на стандартизирания коефициент на регресия Beta почти не се е проме-

нила, а натискът на връстниците е по-силен предиктор и в много по-висока степен определя 

извършването на нарушения, отколкото семейната среда. 
 

Таблица 22 

 Нестандартизирани 

коефициенти 

Стандартизирани 

коефициенти 
 

t 

 

р 
B Std. Error Beta 

 (Constant) ,899 ,149  6,017 ,000 

Натиск  

на връстници 

,245 ,033 ,34 7,310 ,000 

Семейна среда ,105 ,043 ,11 2,467 ,014 

Зависима променлива: Нарушения 
 

Допускаме, че водачите от големите градове в по-висока степен ще отстояват лично-

то си пространство, както и ще имат по-рисково поведение на пътя в сравнение с изследва-

ните лица от средноголемите и малките градове. С прилагането на еднофакторен дисперси-

онен анализ е проверена разликата в нивата на рисково поведение на пътя и отстояване на 

личното пространство в различните по големина градове (табл. 23). 
 

Таблица 23 

  

N 

 

Mean 

 

SD 

 

F 

 

p 

 

Post Hoc 

  

1. Голям град  

(София, Пловдив, Варна) 

 

205 

 

1.91 

 

.43 

   

2. Среден град  

(Стара Загора, Плевен,  

Кърджали) 

 

130 

 

1.77 

 

.49 

4,04 0,02 1>2 

Възраст Пол Малък град Средноголям град Голям град 

 18 – 30 

години 

Мъже r=-0,66, p=0,08 r=-0,11, p=0,71 r=-0,013, p=0,97 

Жени r=-0,2, p=0,63 r=0,04, p=0,87 r=0,45, p=0,08 

 31 – 40 

години 

Мъже r=-0,4, p=0,32 r=0,39, p=0,19 r=-0,25, p=0,37 

Жени r=-0,52, p=0,15 r=-0,61, p=0,003 r=0,46, p=0,12 

 41 – 50 

години 

Мъже r=-0,65, p=0,08 r=0,74, p=0,003 r=-0,1, p=0,73 

Жени r=-0,31, p=0,51 r=-0,52, p=0,08 r=0,49, p=0,11 

 51 – 60 

години 

Мъже r=-0,4, p=0,33 r=0,65, p=0,02 r=0,66, p=0,007 

Жени r=-0,5, p=0,21 r=0,26, p=0,4 r=-0,35, p=0,22 

 61 – 70 

години 

Мъже r=-0,04, p=0,93 r=0,59, p=0,06 r=0,26, p=0,39 

Жени r=-0,18, p=0,67 r=0,21, p=0,51 r=-0,49, p=0,06 
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3. Малък град  

(Кюстендил, Троян, Созопол) 

 

80 

 

1.81 

 

.45 

   

Общо 415 1.85 .46    
 

От направеното сравнение с Геймс-Хоуел Post Hoc тест се установи, че водачите на 

автомобили от големите градове в значимо по-висока степен шофират рисково и себеотс-

тояващо в сравнение с водачите от средноголемите градове и незначимо по-високо в срав-

нение с тези от малките градове. 

От получените резултати следва, че за извадката е налице сравнително ниско ниво 

на себеотстояване на пътя. Централната тенденция минава през втората степен на скалата 

за оценка на честотата на проявите на себеотстояващо поведение на пътя – „рядко“. Полу-

чените коефициенти показват добро ниво на съответствие на резултатите с нормалното 

разпределение. Макар да е налице голям размах – 2,50, данните са представени в три групи, 

отразяващи първите три степени на скалата, което от своя страна определи и вида на гра-

фиката. 
 

Графика 9. Разлики между типовете населено място по рисково шофиране  

и отстояване на личното пространство 

 
 

Таблица 24 

Отстояване 

 

N 

Valid 415 

Missing 0 

Mean 1,9253 

Median 2,0000 

Mode 2,00 

Std. Deviation ,58294 

Variance ,340 

Skewness ,009 

Std. Error of Skewness ,120 

Kurtosis -,083 

Std. Error of Kurtosis ,239 

Range 2,00 

Minimum 1,00 

Maximum 3,00 

 

Видът на графиката „кутия“ ни накара да проверим още един път разпределението 

на измерението „отстояване“ с прилагането на честотно разпределение (табл. 25). Получе-

ният резултат показва, че 272-ма души от участниците в изследването, или 65,5%, са отго-

ворили с 2 – „рядко“, от скалата за оценка на твърденията, което обяснява и липсата на „ку-

тия“ (графика 10). 
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Таблица 25. Честотно разпределение на измерението „отстояване“ 

Отстояване 

 Честота Процент Валидиран  

процент 

Кумулативен процент 

 1,00 87 21,0 21,0 21,0 

2,00 272 65,5 65,5 86,5 

3,00 56 13,5 13,5 100,0 

Total 415 100,0 100,0  
 

В дисертационния труд е проучено и едно много важно  измерение на рисковото 

шофиране – „отстояване на личното пространство“, което по своята същност преставлява 

агресивен стил на шофиране, който намира своето най-добро определение от Зографова 

„нарушаване на обществени или общоприети норми и правила за поведение“ (Зографова, 

2008). 
 

Графика 10 

За нас представляваше интерес да се установи доколко 

познаването на правилата е фактор за поведението на пътя и в 

частност за отстояването на личното пространство. За постигане-

то на тази цел, на базата на информация, получена от някои от 

айтемите, от методиката е създадена нова независима променлива 

с две подгрупи: лица, които познават правилата, и лица, които не 

ги познават, като с прилагането на Т-тест за независими извадки е 

потърсена значимостта на разликата между тях. Резултатът е 

представен в таблица 26 и графика 11. 

 
 

Таблица 26 

  N Mean SD t p 

Отстояване 

на личното 

пространство 

Познаване на пра-

вилата 

260 1.87 0.57   

Непознаване на 

правилата 

155 2.03 0.58 -2,73 0,007 

 

Водачите, които не познават правилата, в значимо по-висока степен отстояват себе 

си на пътя за сметка на другите участници в движението, които познават правилата. Голе-

мината на ефекта по Коен е малка: d = 0,28. 
 

Графика 11. Значимост на разликите по отстояване на личното пространство между 

познаващите и непознаващите правилата за движение 

 

С цел да се провери дали полученият 

резултат се отнася за всички участници в 

изследването, или варира в зависимост от 

пола анализът е повторен и разделен за мъже 

и жени. Полученият резултат показва, че при 

мъжете е налице значима разлика, като во-

дачите, които не познават правилата, отсто-

яват себе си на пътя в много по-висока сте-

пен в сравнение с лицата, които познават 

правилата (табл. 27).  
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Таблица 27 

  N Mean SD t p 

 

 

 

Отстояване 

 

Мъже 

Познаване на 

правилата 

143 1.92 .62 -2,36 0,02 

Непознаване на 

правилата 

67 2.13 .57   

 Жени Познаване на 

правилата 

117 1.79 .52 -1,91 0,06 

Непознаване на 

правилата 

88 1.94 .57   

 

Допускаме, че по-честите прояви на рисково поведение при шофиране ще се свър-

жат отрицателно с ценностната ориентация, насочена към себетрансцедентиране, и поло-

жително с ценностната ориентация, насочена към себеутвърждаване (Христова и Крумова, 

2018). Противопоставянето е егалитаризъм срещу йерархия и хармонията срещу майсторс-

тво. В таблица 28 е представена информация за разпределението на данните от нашето изс-

ледване по егалитаризъм. 
 

Таблица 28 

Егалитаризъм 

 

N 

Valid 409 

Missing 6 

Mean 4,3796 

Median 4,3333 

Mode 4,22 

Std. Deviation ,86881 

Variance ,755 

Skewness ,244 

Std. Error of Skewness ,121 

Kurtosis -,044 

Std. Error of Kurtosis ,241 

Range 4,89 

Minimum 2,00 

Maximum 6,89 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

Графика 12 
Графика 12 представя, че е налице анормална нис-

ка стойност, която е над втората степен на скалата, и ня-

колко анормални високи стойности между последните две 

степени на скалата.  

Биполярното измерение, културалният модел на 

ценностите на Шварц е йерархия – егалитаризъм и се от-

нася до начина, по който членовете на едно общество или 

група координират действията си (Гарванова, 2015). Ако 

ценностната ориентация е насочена към авторитет, влия-

телност, богатство, е налице йерархична култура. За ега-

литаризма са характерни равенството, общите цели и интереси. В таблица 29 е представена 

обща информация за разпределението на резултатите по йерархия в нашето изследване.  
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Таблица 29  

Йерархия 

 

N 

Valid 409 

Missing 6 

Mean 3,6555 

Median 3,6000 

Mode 3,60 

Std. Deviation 1,13244 

Variance 1,282 

Skewness ,097 

Std. Error of Skewness ,121 

Kurtosis ,019 

Std. Error of Kurtosis ,241 

Range 6,00 

Minimum ,60 

Maximum 6,60 
 

Графика 13 

Централната тенденция при йерархията минава 

между третата („донякъде важна“) и четвъртата („важна“) 

степен на скалата за оценка. Унимодално разпределение с 

относително висока степен на модата – 3,60. Стойностите 

на модата, средната стойност и медианата показват, че 

данните много добре съответстват на нормалното разпре-

деление. 

От показаното на графика 13 следва, че данните са 

изцяло разположени в положителния спектър на скалата 

за оценка, като са налице и няколко анормално високи резултата. 

Централната тенденция при егалитаризма минава между четвъртата („важна“) и пе-

тата („доста важна“) степен на скалата за оценка. Унимодално разпределение с висока сте-

пен на модата спрямо скалата за оценка на твърденията – 4,22. Можем да твърдим, че дан-

ните добре съответстват на нормалното разпределение (таблица 30 и графика 14). 
  

Таблица 30 

Егалитаризъм 

 

N 

Valid 409 

Missing 6 

Mean 4,3796 

Median 4,3333 

Mode 4,22 

Std. Deviation ,86881 

Variance ,755 

Skewness ,244 

Std. Error of Skewness ,121 

Kurtosis -,044 

Std. Error of Kurtosis ,241 

Range 4,89 

Minimum 2,00 

Maximum 6,89 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Графика 14 

 

Наблюдава се само един случай на екстремално 

ниска стойност спрямо извадката, но липсват отрицателни 

стойности. Налице са и четири случая на екстремално ви-

соки резултати. При направеното сравнение се установи, 

че егалитаризмът заема значимо по-високо място в ценнос-

тната ориентация на лицата, взели участие в нашето изс-

ледване (табл. 31). 
 

Таблица 31 

 Mean N SD t p 

 Егалитаризъм 4,38 409 ,87 11,45 0 

Йерархия 3,66 409 1,13   

 
Следващата зависимост, която е проверена в нашето изследване, е между рисковото 

шофиране и културалната ценност „майсторство“ от теорията на Шварц. За култури, които 

са ориентирани към майсторство, е характерен активен стремеж към преобразяване на све-

та и непрекъснат контрол (табл. 32 и графика 15).  
 

Таблица 32 

Майсторство 

 

N 

Valid 409 

Missing 6 

Mean 4,3561 

Median 4,3333 

Mode 3,83 

Std. Deviation ,96475 

Variance ,931 

Skewness ,099 

Std. Error of Skewness ,121 

Kurtosis -,326 

Std. Error of Kurtosis ,241 

Range 5,00 

Minimum 2,00 

Maximum 7,00 
 

Интересното е, че при мъжете значим резултат се наблюдава само в групата от 18 до 

30 години и при тях корелацията е умерена и отрицателна (r = -0,31, p = 0,03). 
 

Графика 15 

 

 

При жените на възраст между 41 и 50 годи-

ни рисковото поведение е на едно от най-ниските 

нива, което вероятно е едно от условията за ефек-

тивен контрол над ситуацията. Резултатите от 

описателната статистика на измерението „хармо-

ния“ са представени в таблица 33.  
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Таблица 33 

Хармония 

 

N 

Valid 408 

Missing 7 

Mean 3,9583 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Std. Deviation 1,31961 

Variance 1,741 

Skewness -,340 

Std. Error of Skewness ,121 

Kurtosis ,055 

Std. Error of Kurtosis ,241 

Range 7,33 

Minimum -,33 

Maximum 7,00 
 

Централната тенденция минава през четвъртата степен („важна“) на скалата за оцен-

ка. Налице са еднакви стойности на медианата и модата и много близка до тях средна стой-

ност, което показва, че данните много добре съответстват на нормалното разпределение. 

Унимодално разпределение с висока стойност. 
 

Графика 16 

От графика 16 става ясно, че отговорите са раз-

пределени в положителния край на скалата за оценка, 

като е налице само един анормален отговор, който е с 

отрицателна стойност. 

От направеното сравнение се установи, че в цен-

ностната ориентация на участниците в нашето изслед-

ване майсторството е значимо по-високо оценено в 

сравнение с хармонията (табл. 34). 
 

Таблица 34 

 Mean N SD t p 

 Хармония 3,96 408 1,32 -5,67 0 

Майсторство 4,35 408 ,96   
 

За установяване и проверка на централната тенденция на измерението „себетрансце-

дентиране“ е приложено честотно разпределение. Получените резултати са представени в 

таблица 35. 
 

Таблица 35 

Себетрансцедентиране 

 

N 

Valid 408 

Missing 7 

Mean 4,1682 

Median 4,1111 

Mode 3,83 

Std. Deviation ,93071 

Variance ,866 
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Skewness ,138 

Std. Error of Skewness ,121 

Kurtosis -,153 

Std. Error of Kurtosis ,241 

Range 5,39 

Minimum 1,56 

Maximum 6,94 
 

С оглед на съотношенията на междустойностите на модата, медианата и средната 

стойност можем да твърдим, че данните в средна степен отговарят на нормалното разпре-

деление. Централната тенденция минава през четвъртата степен („важна“) на скалата за 

оценка.  
 

Графика 17 

От графика 17 проличава, че резултатите са разп-

ределени изцяло в положителния спектър на скалата за 

оценка. При едно лице е отчетена анормално ниска стой-

ност, но с оглед на това, че скалата започва с отрицателни 

степени, а този резултат е разположен между 1 и 2, пора-

ди което не може да бъде разглеждан като анормален. 

За установяване нивото на централната тенденция 

по отношение на себеутвърждаването е приложено чес-

тотно разпределение (табл. 36). 
 

Таблица 36 

Себеутвърждаване 

N Valid 409 

Missing 6 

Mean 4,0058 

Median 3,9667 

Mode 3,97 

Std. Deviation ,85550 

Variance ,732 

Skewness ,464 

Std. Error of Skewness ,121 

Kurtosis ,514 

Std. Error of Kurtosis ,241 

Range 4,97 

Minimum 1,67 

Maximum 6,63 
 

Стойностите на медианата, модата, както и на средната стойност ни дават основание да 

твърдим, че получените резултати много добре съответстват на нормалното разпределение.  
 

Графика 18 

При направеното сравнение между себетрансцедентиране и 

себеутвърждаване, от данните на приложения Т-тест срав-

няване по двойки следва, че себетрансцедентирането е зна-

чимо по-високо в ценностната йерархия на лицата, взели 

участие в нашето изследване, спрямо себеутвърждаването. 

Резултатите са представени в таблица 37. 
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Таблица 37 

 Mean N SD t p 

 Себеутвърждаване 4 408 ,86 -3,52 0 

Себетрансцедентиране 4,17 408 ,93   
 

Смятаме, че въпреки статистически значимата разлика, на основание на средните 

стойности, които са много близки, нямаме основание да твърдим категорично, че себетран-

сцедентирането заема по-високо място в ценностната система на изследваните лица спрямо 

себеутвърждаването. 
 

7. Дискусия 
 

На базата на постигнатите резултати можем да твърдим, че е решен комплексът от 

цели, задачи и хипотези и е даден отговор на поставените изследователски въпроси. 

Първата задача е във връзка с установяването на предиктивната сила на шофиране-

то след употребата на алкохол и превишената скорост за рисковото поведение на пътя, а 

един от работните ни въпроси е свързан с установяването на по-силния, по-значимия пре-

диктор. На основание на получените резултати може да се направи прогнозата, че и шофи-

рането след употреба на алкохол, и превишената скорост водят до увеличаване на опаснос-

тите на пътя, предизвикани от рисково шофиране.  

Втората ни задача се отнася до установяване ролята на възрастта като фактор за 

рисково поведение на пътя, като допускането е, че най-младите водачи в по-висока степен 

имат рисково поведение на пътя в сравнение с водачите от другите възрастови групи.  

На следващия етап от нашата работа целта беше да се установи степента на раз-

личие между мъжете и жените по рисково поведение на пътя, като предположението ни е, 

че мъжете в значимо по-висока степен ще шофират рисково в сравнение с жените. Вероят-

ното обяснение на този резултат е, че при мъжете са налице няколко фактора, които пови-

шават степента на рисково шофиране като по-агресивен, по-конкурентен и състезателен 

стил на поведение на пътя, както и това, че при мъжете автомобилът често пъти е и средст-

во за себепредставяне чрез извършването на опасни, рисковани маневри. От друга страна 

много автори установяват, че при жените е налице по-голяма загриженост към извършва-

нето на нарушения или рисковани маневри (Dahlstedt, 1994).  

При четвъртата задача от нашата изследователска дейност целта беше да се проу-

чи връзката между комуникацията в семейството и извършването на нарушения на пътя, 

както и връзката между натиска от страна на връстници и нарушенията, като предположе-

нието е, че и семейството, и натискът от страна на връстници определят и имат връзка с 

нарушенията. По-конкретно очакванията бяха, че семейната среда ще има отрицателна 

връзка с извършаването на нарушения (с оглед на формулировката и логическото съдържа-

ние на твърденията), а натискът от страна на връстниците – положителна.  

Натовареният трафик в големите градове често има мотивираща функция не само за 

извършването на нарушения на пътя, но и за формирането на стил на шофиране, който е в 

противоречие с правилата за движение по пътищата. Оттук е изведена и определена пета-

та задача пред нашето изследване, свързана с установяването на разлики между отделните 

градове, като допускането е, че лицата от големите градове ще имат значимо по-високо ни-

во на себеотстояващо поведение в сравнение с лицата от средните и малките градове.  

Изследователският въпрос, който стои в основата на шестата задача, е дали позна-

ването на правилата може да действа възпиращо на водачите да отстояват личното си прос-

транство на пътя, като допускането е, че лицата, които познават правилата, в значимо по-

ниска степен ще отстояват своето лично пространство за сметка на другите участници в 

движението. Полученият резултат потвърди нашата хипотеза и се установи, че лицата, поз-
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наващи правилата, в значимо по-ниска степен отстояват личното си пространство в сравне-

ние с тези, които не ги познават.  

 Целта при седмата задача на настоящото изследване беше да се провери и анализи-

ра връзката между някои от измеренията на ценностните ориентации на културно равнище 

и рисковото поведение на пътя, като допускането ни беше, че е налице връзка между себет-

рансцедентирането и себеутвърждаването, от една страна, и рисковото шофиране, от друга. 

На базата на получените резултати се установи, че първата част от нашата хипотеза 

(отнасяща се до връзката себетрансцедентиране – рисково шофиране) е потвърдена.  

При проучване на връзката между себеутвърждаване и рисково шофиране получени-

те резултати дават пълно основание да се твърди, че зависимост не съществува, като от 

друга страна смятаме, че това не ни позволява да твърдим, че последната задача пред наше-

то изследване е изпълнена изцяло поради спецификата на извадката. С получените резулта-

ти седмата хипотеза пред нашето изследване като цяло получава частично потвърждение. 
 

ИЗВОДИ 
 

Резултатите от направеното от нас изследване подкрепят предположението, че съ-

ществуват различни аспекти на нагласи и поведение на пътя при различните по пол, въз-

раст, образование и географска локация водачи, както и различни отношения между тези 

аспекти. Проведеното от нас изследване установи, че рисковото шофиране в България се 

определя от възрастта и пола, но е типично за младите мъже. Мъзелуайт и колеги правят 

редица изследвания за това, как поведението и нагласите на водачите се променят през це-

лия им жизнен път (Musselwhite et al., 2010a). Резултатите показват, че съществува значи-

телен обем знания за проблемите на младите водачи и все повече са предизвикателствата 

при изследване на рисковото поведение на възрастните хора. Рисковото шофиране, както и 

себеотстояващото поведение на пътя, което пречи и смущава другите участници в движе-

нието, зависят и от големината на населеното място и се отнасят най-вече за големите гра-

дове. 

С оглед на значимостта на проблема с пътнотранспортните произшествия в Бълга-

рия, както и застаряващото население на страната ни, това е научно поле, което би било 

полезно да се развие и би дало база за промени в законодателството и актуални дейности 

по превенцията. 

Настоящото изследване се основава на самоотчетност за рисковото поведение при 

шофиране, при което може да съществува неточност при припомнянето или докладването. 

Синтезираната литература обаче предполага, че отговорите на изследваните лица са срав-

нително точни (Aberg et al., 1997; Prabhakar et al., 1996; Ulleberg & Rundmo, 2002). Уест 

например изследва връзката между самоотчетената скорост на шофиране и наблюденията 

на поведението при превишена скорост (тайно отчитани от наблюдатели в автомобилите) и 

открива значителна зависимост между намеренията за самоотчитане на скоростта и наблю-

даваната скорост при шофиране (West et al., 1993). 

Една от основните ни задачи беше да разберем дали влиянието на семейството и се-

мейния климат са предиктор за рисковото поведение на водачите на МПС в България. Про-

веденото от нас изследване показа, че в страната ни натискът от връстници е по-силен пре-

диктор, който в по-висока степен предопределя извършването на нарушения на пътя от 

влиянието на семейната среда, като неговото влияние варира в зависимост от възрастта. 

Като общ извод от направеното от нас изследване заключаваме, че проучването на 

социалните фактори на влияние за рисковото поведение на водачите на моторни превозни 

средства в България трябва да продължи и да бъде задълбочено в много и различни аспекти 

на неговото проявление и възможностите за превенция и въздействие. Липсата на каквито 

и да било научни разработки в областта на транспортната психология у нас до момента са 

предпоставка за неуспех на политиките и дейностите в сферата на пътната безопасност 
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както като институционална дейност, така и като недостатъчно добро познаване и осъзна-

ване на проблема от широката общественост.  
 

ПРИНОСИ 
 

1. Разработена е нова методика, която е адаптирана за работа в българските условия. 

2. Настоящите данни имат важни практически ползи за интервенциите в пътната бе-

зопасност. Тези резултати идентифицират значението на изследването на основните меха-

низми за всяко рисково поведение при шофиране за различни възрастови групи водачи и са 

надеждна научна база при съставянето на политики и превенция в сферата на пътната безо-

пасност. 

3. В изследванията на проблема до този момент параметър „ влияние на големината 

на населеното място“ не е съществувал. Данните показват, че има значими разлики при от-

стояването на личното пространство на пътя и рисковото шофиране, които варират в зави-

симост от типа населено място и в най-висока степен се отчитат в големите градове. Тези 

резултати идентифицират големината на населеното място като фактор за оформяне на оп-

ределени нагласи и рисково поведение на пътя. 

4. Принос на настоящия дисертационен труд е в това, че след дълго прекъсване възс-

тановява научните изследвания в областта на транспортната психология в България и пос-

тавя на дневен ред психологичните причини за рисковото поведение на пътя.  
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