11. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“
Србија, Врњачка Бања, Хотел Звезда,
13 – 16. април 2016.

11th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Vrnjacka Banja, Hotel Zvezda,
April 13 – 16, 2016.

УТИЦАЈ ТЕМПЕРАМЕНТА ЧОВЕКА НА ЊЕГОВО ПОНАШАЊЕ У
САОБРАЋАЈУ
THE TEMPERAMENT INFLUENCE ON HUMAN BEHAVIOR IN
TRAFFIC
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Резиме: Приликом учествовања у саобраћају важе одређена правила, а поштовање тих
правила захтева одређено понашање. Ово понашање зависи од структуре личности која
обухвата: организацију особина, темперамент, карактер и карактерне особине, биолошке и
социјалне мотиве и друга лична својства. Предмет овог рада је утврђивање утицаја
темперамента возача на њихово понашање приликом управљања моторним возилом. Како
би се дошло до потребних података било је неопходно извршити истраживање. Извршено је
истраживање у виду анкетирања возача моторних возила на подручју Новог Сада. Анкетни
образац састављен је из два дела, и то психолошког и саобраћајног. На основу резултата
психолошког теста утврђен је тип темперамента испитаника. Да би закључци о типу
темперамента испитаника били валидни коришћени су постојећи, стандардизовани тестови.
Питања у вези саобраћаја конципирана су тако да се на основу датих одговора могу извести
закључци о начину понашања испитаника приликом учествовања у саобраћају, као и о
њиховим склоностима ка непоштовању саобраћајних прописа. Резултати добијени
истраживањем искоришћени су за утврђивање статистичке зависности између типа
темперамента возача и ризика који они, својим учествовањем у саобраћају, изазивају.
Кључне речи: Темперамент, понашање у саобраћају, безбедност саобраћаја.
Abstract: Participants in the traffic must respect the certain rules and those rules requires safe
behavior. This behavior depends on the personality structure which includes: characteristics
organization, temperament, character and personality, biological and social motives and other
personal characteristics. The subject of this work is to determine the influence of temperament of
drivers on their behavior during the driving. In order for the required data to be obtained it was
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necessary to conduct the research. The research was conducted in the manner of interviewing
drivers in the city of Novi Sad. Survey template was composed of two parts, psychological and
traffic. Based on the results of psychological tests it is possible to determine the temperament of
respondents. In order to draw valid conclusions about the type of temperament, it was necessary to
realize a test usage of the standardized tests. Questions about traffic were formulated in that way
so that the conclusions about respondents’ behaviour when participating in traffic, as well as about
their tendencies to disregard traffic regulations, could be drawn from the given answers. The
obtained results were used to determine the correlation between the type of temperament of the
drivers and the risk that they caused.
Keywords: Temperament, traffic behavior, road safety.

1.

УВОД

Према статистичким подацима Агенције за безбедност саобраћаја, од 1981. до
2014. године број погинулих лица се смањио. Међутим, не постоји значајно
смањење што се тиче броја саобраћајних незгода. На настанак саобраћајних
незгода утиче сложено, испреплетано и истовремено дејство већег броја узрока,
услова, повода, стања, околности и других фактора. Један од тих фактора је човек.
Објаснити понашање човека у саобраћају је веома сложено због сложености
унутрашњих физичких и психичких фактора које је тешко квантификовати.
Личност је детерминисана разним утицајима који условљавају њено понашање.
Понашање возача у саобраћају је врло сложено јер укључује реакције на већи број
истовремених информација у ситуацијама које се стално мењају. Изучавање
понашања у саобраћају подразумева утврђивање карактеристика структуре
личности, психолошке организације, способности, особина личности, као и
спољних околности које могу да утичу на човеково понашање у саобраћају.
Улога особина личности у понашању возача је проблем који је већ привукао
пажњу бројних истраживача.
Улеберг и Рундмо су истраживањем пронашли утицај личности возача која
индиректно утиче на ризичну вожњу, кроз ставове који детерминишу њихово
понашање (Ulleberg i Rundmo et al,2003).
Олтедал и Рундмо су 2006. године радили истраживање при чему су
испитивали утицај личности и пола на ризично понашање у саобраћају, као и
њихов утицај на настанак саобраћајних незгода. Резултати њиховог истраживања
указали су на чињеницу да постоји повезаност између пола и особина личности
возача који утичу на ризик у саобраћају. Веза између пола возача и понашања у
саобраћају је јака и директна, док особине личности возача индиректно утичу на
понашање у саобраћају (Oltedal i Rundmo et al,2006:625-627).
Милер је показао да бес у интеракцији са особином означеном као јавна
самосвесност утиче на појаву агресивне вожње. Карактеристика означена као јавна
самосвесност представља тенденцију да се пажња усмери на себе као на социјални
објекат, па такве особе придају велики значај утиску који остављају на друге и
придржавају се друштвених норми. Резултати су указали да се агресивније
понашање при управљању возилом појављује уколико је јавна самосвесност код
возача нижа (Millar et al,2007).
2008. године је вршено истраживање на подручју Новог Сада, Зрењанина и
Суботице. Резултати овог истраживања подржавају гледиште да су понашања
особе, док управља возилом, у складу са базичним тенденцијама садржаним у
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стабилним карактеристикама личности. Између структуре личности и понашања
приликом вожње пронађена је директна веза и указано је на то да агресивне и
импулсивне особе испољавају исте особине и при управљању возилом (Вукобрат и
Митровић еt al,2009).
Да би се могле предузети адекватне мере безбедности саобраћаја и предвидети
– прогнозирати будућа понашања, потребно је открити дубље, стварне узроке и
механизме понашања човека у саобраћају. Поред тога, поставља се питање да ли се
обележја и карактеристике личности другачије испољавају у саобраћају него у
осталим областима друштвеног живота.
Предмет рада су возачи на подручју Новог Сада и њихово понашање приликом
управљања возилом.
Циљ рада је испитивање утицаја темперамента возача на њихово понашање
приликом управљања возилом, као и идентификација и утврђивање зависности
између типова темперамента и склоности ка агресивним понашањима, чињењу
прекршаја, грешака и пропуста у саобраћају.

2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Истраживање је извршено анкетирањем испитаника. Анкетирање је рађено
путем интернета. С обзиром на начин истраживања који, између осталог, укључује
објављивање анкетног обрасца на разним интернет страницама и друштвеним
мрежама, у анкетирању су учествовали и возачи који нису са подручја Новог Сада.
Затим је извршено филтрирање и селекција циљне групе за потребе овог рада, која
подразумева возаче на подручју Новог Сада. Како сви возачи немају пребивалиште
на територији самог града, већ гравитирају ка граду из околних места, што значи
да управљају возилом на територији Новог Сада, исти су укључени у
истраживање.
Број испитаника који је добијен након филтрирања и селекције је 301. Ради се о
испитаницима оба пола, старости од 19 до 65 година, који имају пребивалиште на
територији града Новог Сада или околине. Узорак је хетероген по питању дужине
возачког стажа и учесталости вожње. Услов за учешће у истраживању било је
поседовање дозволе за управљање моторним возилом. Испитаницима је написано
упутство за одговарање и загарантована анонимност одговора.
Прикупљање података обављено је у јануару 2016. године, на подручју Новог
Сада.
Анкета која је коришћена за истраживање састављена је из два дела,
психолошког и саобраћајног.
Психолошки део одговора анкетираних возача обрађен је у програму
„Microssoft Office Excel“ по методологији која је већ утврђена јер се ради о
психолошком тесту који је у дугогодишњој примени. Као излазни резултат анализе
првог дела одговора из анкете добија се тип темперамента за сваког испитаника
појединачно.
Затим је приступљено анализи одговора из другог дела анкете, што је
извршено у програму „SPSS“. Добијени резултати детаљније су објашњени у
истоименом поглављу.
Тестови коришћени приликом истраживања су Ајзенков тест личности и
упитник о понашању возача у саобраћају (DBQ).
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2.1.

Ајзенков тест личности

Према Ајзенку, личност је продукт интеракције између темперамента и
социјалног искуства, док је понашање појединца условљено и биолошким и
социјалним факторима. Ајзенкова теорија назива се трофакторским моделом
личности јер су изоловане три димензије: екстраверзија, неуротицизам и
психотицизам (Eysenck et al,1998). Ајзенков тест личности се састоји из три групе
питања на основу којих се одређују ове три димензије.
Ове димензије описују се помоћу Хипократ – Галенове типологије
темперамената по којој постоје четири типа темперамента:
 колерик (склон је нападима беса, агресиван, раздражљив,
егоцентричан),
 сангвиник (друштвен, стабилан, задовољан),
 флегматик (мирољубив, пасиван, благ, рационалан, упоран) и
 меланхолик (песимистичан, нерасположен, затворен, незадовољан,
замишљен, сумњичав).
Екстраверзији (као ''позитивном'' полу наведене димензије) одговарају
емоционално нестабилни колерик и стабилни сангвиник. Интроверзији (као
''негативном'' полу екстраверзије) одговарају нестабилни меланхолик и
емоционално стабилни флегматик.
Као излазни резултат Ајзенковог теста добија се тип темперамента испитаника.
2.2.

DBQ (Driver behaviour Questionnaire)

Упитник о понашању возача приликом управљања возилом састоји се из
четири групе питања.
Прва група питања се односи на агресивна понашања. Возачима су постављена
питања о томе колико често остали учесници у саобраћају код њих изазивају
нервозу, да ли често користе звучни сигнал упозорења као опомену другима, као и
колико често показују непријатељство према њима.
Друга група питања усмерена је на склоности ка кршењу прописа из области
саобраћаја. У оквиру ове групе испитаницима су била постављена питања о
прекорачењу брзине, небезбедном претицању, недржању безбедног одстојања
између возила, непоштовању саобраћајне сигнализације.
Трећа група питања у оквиру упитника односи се на грешке које возачи при
управљању возилом чине услед непажње или немогућности да се сконцентришу на
више ствари истовремено. Испитаницима су постављена питања о томе колико
често им се дешава да не уоче саобраћајни знак II-1 („укрштање са путем са
првенством пролаза“), уђу у раскрсницу и једва избегну незгоду са возилом које се
креће путем са правом првенства пролаза. Даље, постављена су им питања везана
за претицање, у смислу колико им се често дешава да отпочну радњу претицања
возила које је већ исказало намеру да скрене лево укључивањем показивача правца
или колико им се често дешава да отпочну радњу претицања, а да пре тога нису
погледали у возачко огледало и уверили се да возило иза њих није отпочело исту
радњу. У оквиру ове групе, постављено им је и питање да ли им се дешава да при
скретању лево сву пажњу усмере на главне токове саобраћаја да им се догоди да
замало налете на возило испред себе, пешака или бициклисту.
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Четврта група питања односи се на пропусте који настају услед замишљености,
збуњености, психичке „одсутности“. У оквиру ове групе испитаницима су
постављена питања о томе колико им се често дешава да се погрешно престроје на
улазу у раскрсницу или кружну раскрсницу, колико често забораве где су
паркирали возило, колико често се не сећају пута по коме су се недавно кретали
или забораве да након заустављања пребаце возило у први степен преноса.

3.

РЕЗУЛТАТИ

У циљу утврђивања унутрашње конзистентности одговора испитаника у
оквиру анкете коришћен је Кромбахов Алфа тест. Вредност добијеног
коефицијента алфа износи 0,863, што указује на чињеницу да постоји
конзистентност одговора на питања постављена у оквиру упитника.
С обзиром да је утврђена валидност упитника, стекли су се услови за даљу
анализу, која подразумева примену χ2 теста. У оквиру χ2 теста извршена је анализа
зависности између типова темперамента и одговора постављених у оквиру DBQ
теста. Анализа је извршена посебно за сваку групу одговора (агресивност,
прекршаји, грешке и пропусти) и типове темперамента. Повезаност између ових
варијабли се одређује на основу вредности параметра „p“. Добијене вредности
параметра „p“ приказане су у табели 1.
χ2 ТЕСТ
Вредност параметра „p“

ГРУПЕ ПИТАЊА У ОКВИРУ УПИТНИКА
Агресивност Прекршаји Грешке Пропусти
0,015
0,530
0,013
0,003

Табела 1. Приказ резултата χ2 теста по групама питања

Анализом добијених резултата за четири групе питања, закључујемо да између
варијабли тип темперамента, агресивност, грешке и пропусти постоји статистички
значајна повезаност, с обзиром да су добијене вредности вероватноће мање од
0,05. Што се тиче прекршаја, вероватноћа износи 0,530 што је веће од 0,05 из чега
се може закључити да између типа темперамента и прекршаја не постоји
статистички значајна веза.

a)

б)
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в)

г)

Слика 1. Приказ структуре агресивности, прекршаја, грешака и пропуста по
типовима темперамента

На дијаграму а) слике 1 приказана је структура агресивности по темпераменту
на основу које се може закључити да су најагресивнији возачи они чији је
темперамент колеричан. Следећи по процентуалној заступљености су
меланхолици, затим следе сангвиници и најмање агресивни флегматици.
На дијаграму б) слике 1 према подацима истраживања, склоности ка чињењу
прекршаја из области саобраћаја у највећем проценту исказују возачи колеричног
темперамента са 39%, затим следе сангвиници, онда меланхолици и на крају
флегматици. На основу дијаграма се може закључити да склоност ка чињењу
прекршаја у већој мери зависи од екстравертности него од неуротицизма с
обзиром да екстраверти (колерици и сангвиници) чине 73% од укупног броја
прекршаја ка којима су испитаници изразили склоности.
Анализом одговора из упитника који су приказани на дијаграму в) слике 1
добијени су резултати о процентуалној учесталости грешака по врстама
темперамента испитаника. Највећи проценат грешака (32%) чине возачи
меланхоличног темперамента, следећи по процентуалној заступљености су
сангвиници, затим следе колерици и на крају флегматици.
Што се тиче пропуста, на дијаграму г) слике 1 највећу склоност ка чињењу
истих изразили су флегматици са 32%, следећи су колерици, затим меланхолици и
сангвиници.
Подаци истраживања указују да су возачи са најагресивнијим понашањем у
саобраћају на подручју Новог Сада они чији је темперамент колеричан. Стога, на
дијаграму а) слике 2 издвојени су колерични возачи и приказана је процентуална
заступљеност „агресивности“. 45% од укупног броја анкетираних возача
колеричног темперамента изјаснило се да остали учесници у саобраћају код њих
изазивају бес и нервозу. 29% колеричних возача употребљава звучни сигнал
упозорења како би изразили бес према осталим учесницима у саобраћају, 26% њих
показује непријатељство на неки начин.
Према подацима истраживања, склоност ка кршењу прописа из области
саобраћаја у највећем проценту показали су возачи колеричног темперамента. На
дијаграму б) слике 2 је приказано процентуално кршење прописа за које су се ови
возачи изјаснили. Најзаступљенији прекршај са 34% је прекорачење ограничене
брзине при кретању путем у насељу, затим следи прекорачење ограничења брзине
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кретања на аутопуту са 25%. Следеће по процентуалној заступљености је
недржање довољног одстојања од возила које се креће испред са 17%, затим
претицање када не постоје услови за безбедно извођење те радње са 14%.
100%
90%
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80%
70%
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60%

17%

50%

14%

40%
30%
20%
10%
0%

a)

б)
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лево

9%
6%

Изостанак уочавања "обрнутог
троугла"

16%

Неуочавање бициклисте при
скретању лево

19%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

22%

20%
10%

16%

0%

в)

Меланхолици грешке

34%

1%
5%
Колерици прекршаји

Недржање безбедног
одстојања
Небезбедно
претицање
Прекорачење брзине
на путу у насељу
Неуступање првенства
пролаза
Претицање у
непрегледној кривини

100%
90%

21%

Заборављање пута недавног
кретања

12%

Погрешно тумачење знакова за
вођење саобраћаја

80%
70%
60%
50%

12%
15%

40%

Изостанак уверавања о
могућности безбедног
претицања или престројавања
Непримећивање пешака при
скретању лево

30%
20%

15%

г)

Заборављање места паркирања

Покретање возила након
заустављања у степену преноса
који је виши од првог
Погрешно престројавање

15%

Погрешан пут услед
замишљености

9%

Удар у препреку при вожњи
уназад

10%

Замало налет на возило испред
при скретању лево

Прекорачење брзине
на аутопуту
Пролазак "на црвено"

0%
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Слика 2. Приказ структуре одговора на питања из група агресивност, прекршаји,
грешке и пропусти

Анализом одговора из упитника дошло се до податка да су највећу склоност ка
чињењу грешака у саобраћају, на територији Новог Сада, показали возачи
меланхоличног темперамента. Најзаступљенија грешка за коју су се меланхолични
возачи изјаснили са 22% је та да када скрећу лево, са главног на споредни пут, не
примете пешаке који прелазе коловоз. Следећа грешка по заступљености, са 19%,
је потцењивање брзине кретања возила које долази из супротног смера приликом
вршења радње претицања. Грешке меланхоличних возача које следе су једнаке по
процентуалној заступљености од 16%, а то су изостанак уверавања о могућности
безбедног извођења радње претицања или престројавања гледањем у возачко
огледало, као и усмеравање пажње на главне токове саобраћаја при скретању лево
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тако да им се догоди да скоро ударе у возило које се креће испред њих. Грешка за
коју се изјаснило 13% меланхоличних возача је отпочињање радње претицања
возила за које нису приметили да је изразио намеру за скретањем лево,
укључивањем левог показивача правца.
Приликом анкетирања највећу склоност ка чињењу пропуста приликом
учествовања у саобраћају изразили су флегматици. Најзаступљенији пропуст са
21% за који су се флегматични возачи изјаснили је заборављање пута по коме су се
недавно кретали, затим следе погрешно престројавање на раскрсници, покретање
возила након заустављања у степену преноса који није први, кретање путем који
не води до жељеног циља путовања, а на исти су доспели услед замишљености.
Претходно наведени пропусти су процентуално једнако заступљени, са 15%.

4.

ДИСКУСИЈА

Понашање човека у саобраћају је веома сложено због сложености унутрашњих
психичких фактора које је тешко квантификовати. Поред унутрашњих фактора, на
понашање возача утиче читав низ спољних фактора, у зависности од конкретне
саобраћајне ситуације, што анализу понашања чини још комплекснијом. Ипак,
истраживачи се годинама уназад баве овом проблематиком у циљу утврђивања
веза између особина личности и ризичног понашања у саобраћају. Интенција је
идентификација ризичне групе учесника у саобраћају, што би допринело развоју и
прилагођавању мера безбедности саобраћаја (Iversen i Rundmo, et al, 2002:1259).
Агресивност у саобраћају може се окарактерисати понашањима која настају
као последица нервозе и беса. Манифестују се исказивањем непријатељства према
другим учесницима у саобраћају на било који начин. На основу дијаграма из
претходног поглавља може се закључити да су возачи са најагресивнијим
понашањем они чији је темперамент колеричан. С обзиром на то да колерици и
меланхолици спадају у групу личности са високим неуротицизмом (емоционално
нестабилни), закључује се да су управо емоционално нестабилни возачи они који
се најагресивније понашају при учествовању у саобраћају. Уколико посматрамо
возаче са аспекта интровертности – екстравертности закључујемо да возачи
екстраверти (које чине колерици и сангвиници) имају агресивније манифестације у
односу на интроверте. Психологија карактерише колерике као најагресивнији тип
темперамента што указује на то да агресивне и импулсивне особе испољавају исте
особине и при управљању возилом. Меланхолици су, према подацима
истраживања, следећи по агресивности. Иако их психологија описује као тихе,
мирне, суздржане и споре постоји још једна димензија, а то је неуротицизам. Као
емоционално нестабилни интроверти, меланхолици су склони нервози,
анксиозности, незадовољству и нагомилавању фрустрација што се може
манифестовати у виду импулсивних, афективних и агресивних тенденција. Услед
неразрешених унутрашњих конфликата, приликом учествовања у саобраћају,
возачи овог типа могу бити агресивни, нетолерантни према другима и ризични
(Инић, et al, 1997:280).
Склоности ка чињењу прекршаја у највећем проценту исказују возачи
колеричног темперамента, затим следе сангвиници, онда меланхолици и на крају
флегматици. Из тога се може закључити да је склоност ка непоштовању прописа
повезана у већој мери са екстраверзијом, него са емоционалном стабилношћу.
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Екстравертне особе су енергичне, спремне на ризик, радије се понашају по
сопственом нахођењу него што прихватају норме и устаљена правила понашања.
Према подацима добијеним истраживањем, највећи проценат грешака на
територији Новог Сада чине возачи меланхоличног темперамента, следећи по
процентуалној заступљености су сангвиници, затим следе колерици и на крају
флегматици. Психологија меланхолике описује као замишљене, затворене,
забринуте, усмерене ка анализирању сопствених неразјашњених конфликата. Ова
чињеница са једне стране, а подаци истраживања са друге, указују на одражавање
структуре личности и особина на понашање приликом управљања возилом.
Питања из четврте групе усмерена су на утврђивање пропуста који настају
услед замишљности, збуњености, психичке „одсутности“, неодлучности и
неконцентрисаности приликом управљања возилом. Питања из ове групе нису
конципирана тако да се директно односе на испитивање склоности ка стварању
опасних ситуација у саобраћају. Међутим, неодлучност, збуњеност и замишљеност
продужавају време реаговања јер се ови возачи теже прилагођавају захтевима
саобраћаја (Инић, et al, 1997:280). Уколико одређена саобраћајна ситуација захтева
одлучивање између два алтернативна начина понашања у којој возач оклева да се
определи, то може ометати и друге кориснике пута што може резултирати
стварањем опасне ситуације (Инић, et al, 2004:288). На основу података из
истраживања утврђено је да највећу склоност ка чињењу пропуста показују
флегматици.

5.

ЗАКЉУЧАК

На основу одговора возача који су учествовали у истраживању дошло се до
података о процентуалној заступљености сваког од четири типа темперамента у
структури агресивних понашања, кршења прописа, грешака и пропуста у
саобраћају на подручју Новог Сада.
Према подацима истраживања, дошло се до закључка да су испитивани возачи
са најагресивнијим понашањем они чији је темперамент колеричан. Агресивност у
саобраћају може се повезати и са емоционалном нестабилношћу. Од возача који су
се у упитнику изјаснили да чине прекршаје највећи је проценат оних чији је
темперамент такође колеричан. У структури грешака је највећа процентуална
заступљеност меланхолика, док су склоност ка чињењу пропуста у највећем
проценту показали флегматици.
Анализом одговора анкетираних возача за свако од постављених питања
извршена је идентификација најчешћих агресивних понашања, прекршаја, грешака
и пропуста у зависности од типа темперамента.
Резултати спроведеног истраживања указују на то да се неке од карактеристика
личности могу користити за објашњење, разумевање, усмеравање и предвиђање
склоности појединца ка ризичном понашању приликом управљања возилом.
Неке од примењених мера безбедности саобраћаја нису дале позитивне или
очекиване резултате. Један од разлога може бити тај што се одређене мере
покушавају примењивати на превеликим или превише хетерогеним групама
возача. Идентификација група возача који су склони ризичнијем понашању
приликом управљања возилом, у односу на друге, може помоћи прилагођавању и
развоју ефикаснијих мера безбедности саобраћаја. Резултати истраживања указују
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да је приликом развоја мера потребно остварити тактички приступ. Како би мере
безбедности саобраћаја биле што ефикасније, неопходно их је прилагодити
групама возача који показују највеће склоности ка понашањима која би се,
имплементацијом тих мера, требала кориговати (Iversen i Rundmo, et al,
2002:1258). Дакле, имплементација мера безбедности саобраћаја мора да се
заснива на прихватању мера од стране циљних група.
Како би се овакав приступ могао остварити, неопходно је располагати
сазнањима о томе ко су ти возачи који су склони ризичном понашању, како они
испољавају тај ризик приликом управљања возилом и која је то мера безбедности
саобраћаја која може утицати на промену њиховог понашања.
Потенцијална примена ових резултата огледа се даље у могућности креирања
процеса обуке возача, поготово уколико се обука возача не схвати искључиво као
усвајање вештина за управљање возилом и учење саобраћајних прописа. Оваква
сазнања могла би имати примену и од стране транспортних предузећа приликом
избора професионалних возача.
Даљи правци истраживања били би усмерени на испитивање ставова возача о
планираним мерама за територију града Новог Сада и утврђивање зависности
између темперамента возача и позитивних (негативних) ставова о мерама, чиме би
се могло утврдити којим мерама би се, код одређених група возача, могли
остварити најбољи ефекти.

6.
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