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ZNACZENIE TEMPERAMENTU W ANALIZIE ZMĘCZENIA  

I JEGO SKUTKÓW NA PRZYKŁADZIE KIEROWCÓW TAXI 

 

Zmęczenie jest zjawiskiem normalnym i nie jest stanem szkodliwym do momentu, gdy jego symptomy nie zaczną wpływać 

negatywnie na sprawność jednostki lub jej zdrowie. To ważny mechanizm fizjologiczny, pełniący funkcję ochronną,  

zabezpieczający organizm przed nadmiernym obciążeniem. Jednak w sytuacji, gdy jego objawy będą wpływać na stan  

psychofizyczny oraz gdy nadmierne przeciążenie uwagi lub zbyt duży wydatek energii spowoduje wyczerpanie organizmu, 

może dojść do nieodwracalnych zmian patologicznych. Zmęczenie jest szczególnie niebezpieczne dla kierowców pokonujących 

długie trasy, pracujących w systemie zmianowym. Obniżenie sprawności psychofizycznej, na skutek zmęczenia, może powodo-

wać ryzyko uczestniczenia w kolizji bądź wypadku.  

W niniejszym artykule przedstawiono znaczenie wymiarów temperamentu dla parametrów efektywności kierowców. 

Uwzględniono ruchliwość procesów nerwowych, siłę procesów pobudzenia, siłę procesów hamowania oraz równowagę proce-

sów pobudzenia i hamowania. Do badań wykorzystano autorską ankietę nt. zmęczenia, kwestionariusze temperamentu i uwagi. 

Ponadto specjalistyczne narzędzia sprawdzające m.in. czas reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową. W badaniu wzięło udział 

42 kierowców jednej z warszawskich korporacji taksówkowych. Wyniki analiz pokazały moderacyjną rolę temperamentu w 

aspekcie zmęczenia i jego wpływu na sprawność kierowcy.  

WSTĘP 

Zmęczenie to stan znany każdemu, uznawany za przykry ze 
względu na niekorzystny wpływ jaki wywiera na sprawność fizyczną 
i psychiczną. Dokonując analizy tego stanu i jego wpływu na spraw-
ność kierowcy, należy rozpocząć od zdefiniowania samego kon-
struktu. Pomimo że we współczesnej literaturze przedmiotu można 
spotkać wiele definicji zmęczenia, stworzenie uniwersalnego, nau-
kowo precyzyjnego wyjaśnienia – na czym polega – jest bardzo 
trudne, głównie ze względu na różnorodność jego postaci. Ma ono 
różne przyczyny powstawania, uwarunkowania, różne są także jego 
następstwa i sposoby przezwyciężania.  

Większość definicji zmęczenia odnosi się do nurtu fizjologicz-
nego, ujmując to zjawisko w kategoriach biologicznych. Jednakże z 
punktu widzenia kierującego pojazdem niezwykle istotne jest zmę-
czenie psychiczne, którego wyznacznikami mogą być np. obniżenie 
sprawności intelektualnej, koncentracji uwagi, sprawności psycho-
motorycznej. Zazwyczaj jednak oba rodzaje zmęczenia są ze sobą 
ściśle związane. 

S. Kozłowski i K. Nazar [7] definiują je jako stan organizmu 
rozwijający się w czasie wykonywania pracy fizycznej lub umysło-
wej, charakteryzujący się zmniejszeniem zdolności do pracy, nasi-
leniem odczucia ciężkości wysiłku i osłabieniem chęci kontynuowa-
nia pracy (motywacji). Inna definicja [16] określa zmęczenie jako 
zmniejszenie zdolności do podejmowania pracy, wynikające z 
uprzednio poniesionego wysiłku oraz jako wewnętrzny stan wynika-
jący z przedłużającego się wysiłku i leżący u podstaw obniżonej 
zdolności do działania itd. 

Hancock i Verwey [5, s. 497] w swojej definicji identyfikują sa-
mo pojęcie zmęczenia, jego przyczynę i skutek, określając je, jako 
„wielowymiarowy fizjologiczno-poznawczy stan, będący skutkiem 
powtarzalnych bodźców, który powoduje przesunięcie się poza 
strefę komfortowego działania”. Szersze wyjaśnienie zmęczenia, 
prezentują Soams-Job’a i Daziela [18, s. 466], wskazując, że jest to 
„stan organizmu, mięśni, narządów wewnętrznych lub ośrodkowego 

układu nerwowego, w którym na skutek aktywności fizycznej i/lub 
psychicznej, w warunkach braku dostatecznego odpoczynku, do-
chodzi do takiego zmniejszenia zasobów energetycznych komórek 
lub całego systemu, że nie jest możliwe utrzymanie wyjściowego 
poziomu aktywności lub funkcjonowania”. Definicja ta ukazuje wie-
lość przyczyn, jakie mogą powodować obniżenie sprawności psy-
chofizycznej.  

W definicjach, określających pojęcie zmęczenia, zazwyczaj 
nawiązuje się do aspektów związanych z wykonywaniem pracy, a 
pomija się inne czynniki  takie jak: cechy jednostki, kondycja fizycz-
na, ogólny stan zdrowia, które również wpływają na poziom zmę-
czenia. 

Ponieważ zmęczenie ma duży wpływ na funkcjonowanie kie-
rowcy i może być przyczyną kolizji czy wypadku drogowego, znajo-
mość jego przyczyn oraz świadomość symptomów jest niezmiernie 
ważna dla doboru odpowiednich środków zaradczych.  

1. CHARAKTERYSTYKA ZMĘCZENIA KIEROWCÓW 

Stan zmęczenia dotyka ludzi, niezależnie od wykonywanych 
czynności służbowych. W kontekście pracy kierowcy, jest efektem 
funkcjonowania w ruchu drogowym i wynika z oddziaływania na 
siebie takich elementów jak: kierowca, inni uczestnicy ruchu drogo-
wego, droga i jej elementy (natężenie ruchu, widoczność, jakość 
nawierzchni itp.) oraz pojazd (sprawność techniczna i ergonomia 
stanowiska). W literaturze odnajduje się różne podziały zmęczenia 
m.in. oparty o analizę reakcji psychosomatycznych [16] ze względu 
na lokalizację zmian czynnościowych, czy intensywność i czas 
trwania [25]. 

Dla kierowców charakterystyczne jest: 
1) zmęczenie fizyczne (np. określonych partii mięśni szkieletowych 

czy mięśni wokół gałek ocznych, długotrwałe przebywanie w 
jednej pozycji),  

2) zmęczenie sensoryczne, które oznacza obniżoną reaktywność 
narządów zmysłów,  
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3) zmęczenie psychiczne – w tym zmęczenie umysłowe, polegają-
ce na pogorszeniu funkcji poznawczych, na skutek konieczności 
stałego skupienia uwagi oraz monotonii warunków jazdy, jak 
również zmęczenie emocjonalne będące wynikiem działania 
czynników stresowych (presja czasu, konflikty z pasażerami 
itp.), brak energii, niezdolność do jakiejkolwiek aktywności, sen-
ność. 
Zmęczenie kierowcy jest uważane za wynik wzajemnych za-

leżności, złożonego współdziałania różnych czynników związanych 
z samym kierowcą, jak i środowiskiem pracy (por. tabela 1). 
 

Tab. 1. Czynniki wywołujące zmęczenie u kierowcy [19] 
Czynniki sytuacyjne Czynniki związane bezpośrednio 

z kierowcą 

mikroklimat kabiny pojazdu wiek 

wibracje kondycja psychofizyczna 

niewłaściwa organizacja pracy i 

odpoczynku związana z długością 

jazd 

stan zdrowia (zaburzenia zdrowia) 

praca w godzinach nocnych osobowość i temperament 

praca zmianowa jednakowa pozycja ciała podczas prowa-

dzenia pojazdu 

natężenie ruchu drogowego monotonia jazdy 

złe oświetlenie drogi czas prowadzenia pojazdu 

liczba godzin snu poprzedzająca jazdę 

samochodem 

indywidualny przebieg okołodobowych 

rytmów biologicznych w zakresie funkcji 

mających związek ze sprawnością psy-

chofizyczną kierowcy 

stosowanie leków, alkoholu, innych 

używek 

  
Czynniki te mogą występować pojedynczo lub razem. W tym 

drugim przypadku, ryzyko wypadku jest dużo większe.  
Nieco inny podział zmęczenia prezentuje May i Baldwin [11]. 

Pierwszy rodzaj to zmęczenie ściśle związane z sennością (1). 
Gdzie pod uwagę brano czynniki takie jak deprywacja snu, pora 
doby (wpływ rytmu okołodobowego) oraz czas czuwania. Drugi 
rodzaj to czynniki związane z prowadzeniem samochodu, czyli 
wykonywaniem określonego zadania i czasem pracy (2). 

Ten rodzaj zmęczenia możemy podzielić na zmęczenie aktyw-
ne i zmęczenie bierne.  

Najczęściej występującym zmęczeniem z jakim można się spo-
tkać u kierowców jest zmęczenie aktywne. Jest ono wynikiem nad-
miernego obciążenia umysłowego, spowodowanego prowadzeniem 
pojazdu w wymagających sytuacjach na drodze, na przykład w 
sytuacjach natężonego ruchu pojazdów, zmniejszonej widoczności, 
złym oświetleniu czy też koniecznością wykonywania zadań dodat-
kowych, takich jak poruszanie się w nieznanym terenie i poszukiwa-
nie drogi. Natomiast do zmęczenia biernego dochodzi w sytuacjach 
niedociążenia uwagi, gdy wymagania dotyczące jazdy są niskie, 
droga jest monotonna, a ruch pojazdów mały. Wówczas nie wyma-
ga ona od kierowcy zbyt dużego wysiłku poznawczego [11]. 

Badania wykazują [21], że warunki monotonne mają gorszy 
wpływ na wydajność kierowcy niż warunki silnie stymulujące, co 
przejawia się w większej liczbie odchyleń kierownicy od idealnej 
krzywej. Do zmęczenia biernego może dojść w sytuacji zwiększenia 
automatyzacji zadania prowadzenia pojazdu na przykład za pomocą 
tempomatu [11].  

Odnosząc się jednak do pierwszego z wymienionych typów (1), 
senność jest zjawiskiem często badanym przez naukowców w 
kontekście prowadzenia pojazdu. Pojawia się ona wraz ze spad-
kiem czujności, kiedy to zmęczony kierowca nie jest często w stanie 

racjonalnie ocenić swoich możliwości. Jak stwierdzają naukowcy, 
zdrowi ludzie pozbawieni snu stwarzają większe zagrożenie dla 
ruchu drogowego niż osoby ze specyficznymi zaburzeniami snu [9]. 
Do najczęstszych zachowań kierowców będących głównymi obja-
wami zmęczenia i senności jest trudność z zamykającymi się po-
wiekami, ziewanie, problemy z koncentracją, zmiany pozycji, wydłu-
żony czas reakcji [12]. 

Brown w swoich badaniach [2] identyfikuje 5 głównych czynni-
ków wpływających na poziom zmęczenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmęczenia występującego u kierowcy. Są to brak 
snu lub sen niewłaściwy, wewnętrzny zegar biologiczny, czas pracy, 
monotonia oraz cechy indywidualne, w tym kondycja zdrowotna. 

W oddziaływaniu na poziom wydajności kierowcy nie sposób 
pominąć również czynników związanych z prowadzeniem samo-
chodu, takich jak ruch drogowy i jego natężenie (w tym także zmia-
ny pasów jazdy i prędkości innych uczestników ruchu drogowego), 
zmiany sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, warunków pogo-
dowych. Wszelkie zmiany na drodze wymagają od kierowcy stałego 
monitorowania sytuacji drogowej, koncentracji na napływających 
bodźcach i adekwatnej na nie reakcji. W zależności od ilość napły-
wających bodźców i wykonywanego w odpowiedzi na nie wysiłku 
rośnie zmęczenie prowadzącego pojazd i dochodzi do spadku 
funkcji poznawczych [8]. 

Istotne znaczenie mają również cechy indywidualne kierowcy, 
w tym osobowość i temperament. 

2. TEMPERAMENT A KIEROWANIE POJAZDEM 

Temperament, jako zespół dziedziczonych cech jednostko-
wych, zdeterminowanych genetycznie i ujawniających się już pierw-
szych latach życia człowieka stanowi podstawę kształtowania się i 
rozwoju osobowości [3]. Tak rozumiany wpływa na każdą sferę 
życia ludzkiego, również na prowadzenie pojazdu. Współcześnie w 
literaturze można spotkać szereg definicji temperamentu. Jednym z 
modeli, który wywarł znaczący wpływ na rozwój badań nad tempe-
ramentem w XX wieku, był model ogłoszony przez Pawłowa. Sche-
mat ten opierał się o obserwację zachowania jednostki i wykrytych 
prawidłowości w zakresie roli i jakości odruchów warunkowych 
ściśle, zdaniem autora koncepcji, uzależnionych od czynników 
jednostkowych. Różnice indywidualne mają swoje uwarunkowania 
w określonych właściwościach układu nerwowego, którego wydol-
ność wpływa na wiele sfer funkcjonowania. Na tych założeniach 
oparta jest definicja temperamentu, którą Pawłow przedstawia nie 
tylko jako charakterystykę jednostki, ale także „najbardziej zasadni-
czą charakterystykę układu nerwowego, którego piętno wyciśnięte 
jest na całej działalności jednostki” [14, s. 389]. W oparciu o tę 
teorię powstał kwestionariusz temperamentu PTS (The Pavlovian 
Temperament Survey) autorstwa J. Strelaua i B. Zawadzkiego [20], 
wykorzystany w niniejszych badaniach. Ze względu na to, iż zawód 
kierowcy należy do zawodów trudnych i niebezpiecznych, rekomen-
duje się go do stosowania w diagnozie, jako narzędzia pokazujące-
go przede wszystkim sprawność funkcjonowania układu nerwowego 
w sytuacjach wysokostymulacyjnych, związanych z pobudzeniem. 

Pozycje tworzą trzy podstawowe skale: Siła procesu pobudzenia 
(SPP), Siła procesu hamowania (SPH) i Ruchliwość procesów ner-
wowych (RPN), ponadto określa się Równowagę procesów nerwo-
wych, ujmowaną jako stosunek SPP do SPH. SPP odnosi się do 
funkcjonalnej wydolności OUN (typ silny cechuje się większą wydol-
nością) i charakteryzuje zdolność komórek nerwowych do pracy. 
Wymiar ten przejawia się w odporności komórek nerwowych na 
bardzo silne lub długo utrzymujące się pobudzenie bez przecho-
dzenia w stan hamowania ochronnego. Wg Pawłowa pojawienie się 
hamowania ochronnego na skutek silnej, długotrwałej lub często 
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powtarzającej się stymulacji, stanowi główny wskaźnik SPP. Hamo-
wanie ochronne na bodźce o małej intensywności lub krótkotrwałe 
charakterystyczne jest dla osób o słabym typie układu nerwowego. 
Osoba o silnym układzie nerwowym reaguje adekwatnie na bodźce 
o dużej intensywności lub długotrwałe. Zgodnie z Pawłowem auto-
rzy testu przyjmują, że w wyniku nadmiernej stymulacji pojawia się 
hamowanie ochronne przejawiające się w braku adekwatności 
reakcji do siły bodźca czy w różnego rodzaju zaburzeniach, szcze-
gólnie o charakterze emocjonalnym. 

Siła procesu hamowania (SPH) wyraża się w zdolności utrzy-
mywania stanu hamowania warunkowego, co przejawia się w zdol-
ności człowieka do przerywania określonych zachowań, do ich 
odraczania adekwatnie do wymogów sytuacji, czy też do powstrzy-
mywania się od działania, gdy jest to niezbędne. Wydolność w tym 
zakresie ułatwia kontrolę zachowania. Osoby, które charakteryzują 
się słabą SPH mają trudność z wytwarzaniem hamulcowych odru-
chów warunkowych i nie są w stanie utrzymać stanu hamowania 
warunkowego przez dłuższy czas, co przejawia się na przykład w 
zaburzeniach zachowania. U osób o dużej sile procesów hamowa-
nia odruchy takie wytwarzają się łatwo, a długo utrzymujące się 
hamowanie warunkowe nie wywołuje zaburzeń w funkcjonowaniu. 

Istotnym dla zrozumienia prezentowanej teorii temperamentu 
elementem jest stosunek SPP do SPH. Twórca koncepcji definiuje 
go jako równowagę procesów nerwowych (RWN), a funkcjonalne 
znaczenie tej cechy OUN określa jako umiejętność właściwego 
reagowania w sytuacji, gdy powstaje konieczność hamowania pew-
nych pobudzeń w celu umożliwienia reakcji na pojawiające się nowe 
bodźce płynące ze środowiska. Ostatni z zaproponowanych wymia-
rów, czyli ruchliwość procesów nerwowych (RPN) to z kolei zdol-
ność człowieka do szybkiej zmiany zachowania (adekwatnego 
reagowania) odpowiednio do zmieniających się warunków otocze-
nia. 

W literaturze przedmiotu niewiele jest analiz dotyczących roli 
czynnika temperamentalnego w aspekcie zmęczenia za kierownicą. 
Wydaje się jednak, iż temperament rozumiany jako wymiar związa-
ny z wydolnością, wytrzymałością układu nerwowego może być 
koherentny w stosunku do całościowej wydolności jednostki. Ko-
mórki nerwowe charakteryzują się zdolnością do wytwarzania, 
przekazywania innym komórkom i odbierania od innych komórek 
specyficznych sygnałów, a także zdolnością do przekształcania 
tego sygnału, kiedy jest on przekazywany z komórki do komórki. 
Większa męczliwość OUN, podobnie jak i wydolność w tym zakre-
sie, może mieć zatem wpływ na ogólne funkcjonowanie. Badania, 
choć nieliczne, zdają się potwierdzać to przypuszczenie. Dla przy-
kładu Thiffault ze współpracownikami [22] ocenili jakie cechy oso-
bowości i temperamentu są predyktorami zmęczenia. Zbadano 56 
młodych kierowców w wieku 24 lat. Badani wypełniali kwestionariu-
sze dotyczące ich osobowości, prowadzenia pojazdu, snu a na-
stępnie każdy z nich brał udział w jednej 40 minutowej jeździe na 
symulatorze jazdy. Pod uwagę wzięto dwie okoliczności – jazdę w 
warunkach monotonnych oraz w warunkach stymulujących. Analizy 
wykazały, że istnieje zależność między cechą temperamentu taką 
jak poszukiwanie doznań a większą częstotliwością ruchów kierow-
nicy (predyktor zmęczenia kierowcy) [22]. Poszukiwanie doznań 
wyjaśnia 12,3% obserwowanej wariancji zmęczenia na drogach w 
warunkach monotonnych i 8% na drogach o warunkach z efektami 
wizualnymi mającymi zakłócić monotonię. Ponadto wykazano efekt 
interakcji między ekstrawersją i poszukiwaniem doznań. Efekt zaob-
serwowano w monotonnych warunkach drogowych, gdzie poszuki-
wanie doznań wyjaśnia 26% obserwowanej wariancji. Eksperyment 
Thiffault i wsp. wskazuje także na ciekawy wniosek – zauważano, iż 
osoby, które w przeszłości zasnęły za kierownicą mają wysoki 
wskaźnik poszukiwania doznań [22]  

Na wyniki te wskazuje w swoich rozważaniach również Łuczak 
i Żużewicz [8]. Osoby o małej potrzebie poszukiwania doznań i 
introwertycy wykazują wolniejszy wzrost zmęczenia w trakcie jazdy 
samochodem w porównaniu z osobami ekstrawertywnymi i poszu-
kującymi stymulacji [1]. Wydaje się zatem, iż nadmierna stymulacja 
OUN prowadzi do szybszego zmęczenia i ogólnie mniejszej wydol-
ności organizmu. W tym aspekcie należałoby określić także poziom 
zharmonizowania struktury temperamentu. Wiele analiz pokazuje, iż 
tzw. poszukiwacze przygód (wysoko aktywne), charakteryzujący się 
jednocześnie wysoką wydolnością OUN (niskoreaktywne) lepiej 
radzą sobie w środowisku wielobodźcowym [27] i mają jednocze-
śnie większą skłonność do zachowań ryzykownych w ruchu drogo-
wym [13] być może więc i stopień odczuwanego zmęczenia nie 
będzie w takim przypadku tak znaczny, jak w sytuacji niezharmoni-
zowania struktury. 

3. SKUTKI ZMĘCZENIA I JEGO WPŁYW  
NA FUNKCJONOWANIE KIEROWCY  
I PROWADZENIE POJAZDU 

Jak wskazano wcześniej, zmęczenie doprowadza do osłabienia 
wielu funkcji poznawczych i psychomotorycznych. Na jego skutek 
kierowca stopniowo staje się mniej skoncentrowany na sytuacji 
drogowej, zmniejsza się jego wydajność, a to stwarza zagrożenie na 
drodze i negatywnie wpływa na bezpieczeństwo kierowania pojaz-
dem [2,8] Badania wskazują, że głównymi skutkami jakie wywołuje 
zmęczenie są wahania i pogorszenie uwagi oraz wydłużenie czasu 
reakcji. Naukowcy zwracają również uwagę na pogorszenie percep-
cji wzrokowej – zmęczenie może doprowadzić do ograniczenia pola 
widzenia i wydłuża czas powrotu do normalnego widzenia, np. po 
oślepieniu światłami innego pojazdu. Zmęczeni kierowcy mają 
ponadto problemy z osłabieniem czujności, pamięcią krótkotrwałą i 
przetwarzaniem informacji. Gorzej wykonują zadania wymagające 
koncentracji i skupienia. Zmęczenie wydłuża czas odpowiedzi na 
bodźce i spowalnia reakcje na zagrożenie. Pod jego wpływem 
trudniej dostrzega się przeszkody i utrudnienia na drodze (np. robo-
ty drogowe, przejazdy kolejowe itp.) W wyniku osłabienia pamięci, 
kierowca może nie pamiętać nawet kilku poprzednich minut jazdy 
[8,4,17]. Podobne wyniki uzyskali Ting ze współpracownikami w 
badaniu 30 kierowców (płci męskiej, w wieku 20-26 lat) na symula-
torze jazdy. Symulacja odzwierciedlała jazdę na autostradzie o 
niskim natężeniu ruchu, gdzie mała liczba bodźców wzrokowych 
potęgowała senność kierowców. Badani zostali poinstruowani, aby 
jechać z prędkością 100 km/h i utrzymać odległość 50 m od po-
przedzającego pojazdu. Badanie zostało przeprowadzone w godzi-
nach 14-17.00. Uczestnikom zmierzono senność przy pomocy 
Stanfordzkej skali (SSS), przeprowadzono 10-minutową sesję prób-
ną na symulatorze, a następnie ponownie zmierzono poziom sen-
ności. Pomiar ten został powtórzony również po 1,5 godzinnej wła-
ściwej sesji na symulatorze [23]. W eksperymencie okazało się, że 
czas jazdy jest istotnym czynnikiem zmęczenia i ryzyka uczestnic-
twa w wypadku. Zmęczenie wywołane jazdą samochodem przez 
dłuższy czas powoduje znaczne osłabienie czujności kierowcy, 
ponadto senność i pogorszenie samopoczucia [23]. 

W aspekcie zmęczenia prowadzone są także analizy wskaźni-
ków elektrofizjologicznych. Wyniki badań pokazują, że zmęczenie 
gromadzi się, przede wszystkim, w mięśniach pleców i ramion. Poza 
tym obserwuje się obniżenie innych sprawności oraz wzrost napię-
cia w niektórych partiach ciała (uda i pośladki), co znajduje swoje 
odzwierciedlenie w mierzonych parametrach psychofizjologicznych 
[6]. 

Niektórzy badacze przekonują, iż prowadzenie samochodu pod 
wpływem zmęczenia może być równie niebezpieczne, a nawet 
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powodować grosze reakcje, niż jazda pod wpływem alkoholu. Do-
wiodły tego m.in. badania (testy na symulatorach) przeprowadzone 
w Wielkiej Brytanii przez magazyn „What Car?”. Podczas badań 
porównywano zachowania za kierownicą kierowcy zmęczonego i 
nietrzeźwego. Część osób badanych miała spożyć po 12 jednostek 
alkoholu w nocy, podczas gdy drugiej grupie badanych ograniczono 
sen – nie wolno im było spać do 3 nad ranem [10]. Okazało się, że 
w czasie testów niewypoczęty kierowca radził sobie gorzej niż 
kierowca, w którego krwi poziom alkoholu był o 25% wyższy od 
dopuszczalnego w Wielkiej Brytanii. Zdolność utrzymania stałej 
odległości od poprzedzającego pojazdu u kierowcy pijanego spadła 
o 25%, a zdolność utrzymania się na środku pasa spadła o 23%. U 
kierowców zmęczonych zauważono natomiast spadek o 39% zdol-
ności utrzymania stałej odległości od samochodu z przodu oraz 
spadek o 37% umiejętności utrzymania pojazdu w pasie ruchu. 
Nawet po 4-godzinnej drzemce zmęczony kierowca wciąż nie potra-
fił się dostatecznie skoncentrować na prowadzeniu auta [10]. 

Inne analizy zdają się potwierdzać to przypuszczenie. Człowiek 
po 17 – 19 godzinach za kierownicą może zachowywać się podob-
nie jakby posiadał we krwi 0,5 promila alkoholu. W badaniu Centre 
Hospitalier Universitaire w Bordeaux niektóre testy dokładności 
wykazywały nawet dużo gorsze rezultaty niż po spożyciu alkoholu. 
Badacze starali się określić wpływ zmęczenia i spożycia alkoholu na 
częstość wypadków komunikacyjnych. Jak się okazało spośród 68 
tys. przeanalizowanych wypadków przyczyną aż 10% z nich było 
zmęczenie kierowcy. Zaobserwowano, że zmęczeni i pijani kierowcy 
ponad 7-krotnie częściej powodują śmiertelne w skutkach wypadki 
komunikacyjne w porównaniu z trzeźwymi i wypoczętymi osobami 
siadającymi za kierownicą [15]. 

4. BADANIA WŁASNE 

Celem badań własnych było między innymi określenie znacze-
nia wymiarów temperamentu dla sprawności kierowców (sprawdza-
nych w kontekście zmęczenia i jego skutków). Badania prowadzono 
w Instytucie Transportu Samochodowego w marcu 2016 r. Wykona-
no je w 2 etapach. W I kierowca deklarował swój stan jako wypoczę-
ty (badanie wykonywane było przed podjęciem jego pracy). W II 
etapie badany deklarował swój stan jako zmęczony (badany musiał 
pracować minimum 8 godzin). Aby przystąpić do II etapu badań 
musiało upłynąć przynajmniej 7 dni od I etapu. Badania przebiegały 
według jednej, standardowej procedury. Wykorzystano autorską 
ankietę wstępną dotycząca zmęczenia, narzędzia badające uwagę i 
spostrzegawczość, ponadto sprawność psychomotoryczną w tym 
czasy reakcji i koordynację wzrokowo ruchową, kwestionariusze 
temperamentu. Do badań wyselekcjonowano 42 osoby, płci mę-
skiej, pracujących na stanowisku kierowcy (taksówki). Średni wiek 
badanych kierowców wynosił 42 lata.  

Kierowcy taxi to specyficzna grupa zawodowa, która spędza 
wiele godzin za kierownicą. Często pracują w trybie zmianowym 
oraz po kilkanaście godzin dziennie. Do głównych czynności takiego 
kierowcy zalicza się, prócz przewozu pasażerów, czynności pomoc-
nicze, w tym: sprawdzanie oznakowania pojazdu, działania takso-
metru, przyjmowanie zleceń telefonicznych z centrali lub bezpo-
średnio od klienta, pobieranie opłaty według wskazań taksometru. 
Ponadto, ze względu na pracę z ludźmi, kierowca powinien wyka-
zywać się wysokim poziomem kultury osobistej w odniesieniu do 
pasażerów, opanowaniem i odpornością na stres, którego źródłem 
mogą być zarówno inni ludzie, jak i fakt wielogodzinnego uczestnic-
twa w ruchu drogowym. Do wymagań psychologicznych decydują-
cych o bezpieczeństwie pracy na stanowisku kierowcy taksówki 
zalicza się sprawności psychofizyczne tj. szybkość reakcji, prawi-
dłową koordynację wzrokową, prawidłowe funkcjonowanie proce-

sów poznawczych (m.in. uwaga, spostrzeganie). Do innych nie-
zbędnych cech zalicza się m.in. umiejętność podejmowania szyb-
kich i trafnych decyzji, umiejętność postępowania z ludźmi, wytrzy-
małość na długotrwały wysiłek, w tym zmęczenie, zdolność do 
samokontroli [24]. 

4.1. Wyniki 

W badaniach sprawdzano moderacyjne znaczenie wymiarów 
temperamentu dla parametrów efektywności kierowców. W badaniu 
wykorzystano omówiony wcześniej Kwestionariusz PTS. Uwzględ-
niono ruchliwość procesów nerwowych, siłę procesów pobudzenia, 
siłę procesów hamowania oraz proporcję tych dwóch ostatnich, 
określającą równowagę procesów pobudzenia i hamowania. Zmien-
ną niezależną był pomiar zmęczenia, natomiast zmiennymi zależ-
nymi wskaźniki różnicowe dla poszczególnych miar efektywności 
kierowców. Wskaźniki różnicowe zostały utworzone poprzez odjęcie 
od pomiaru drugiego pomiaru pierwszego każdego z uwzględnia-
nych w analizie parametrów efektywności pracy kierowców. Ze 
względu na ilościową naturę pomiaru wszystkich uwzględnianych w 
tym bloku analiz zmiennych wykorzystano do ich analizy makro 
PROCESS Hayes’a a w nim model 1, pozwalający na analizę inte-
rakcji w regresji. Wyniki tych analiz pokazały, iż siła procesów ha-
mowania (SPH) była istotnym predyktorem różnicy między pomia-
rem drugim (w warunkach zmęczenia) i pierwszym (w warunkach 
wypoczęcia) dla liczby poprawnych reakcji w badaniu koordynacji 
wzrokowo-ruchowej sprawdzanej na Aparacie Krzyżowym (F(3, 38) 
= 2,63, p=0,06). Im wyższa siła procesów hamowania i im większe 
zmęczenie, tym mniej poprawnych reakcji w pomiarze drugim. 
W przypadku roli siły procesów pobudzenia na liczbę reakcji po-
prawnych istotne na poziomie tendencji okazało się uwzględnienie 
subiektywnie odczuwanego przemęczenia. Stanowiło ono predyktor 
(b=-1,21; p=0,07) relacji pomiędzy poziomem zmęczenia a SPP. Im 
wyższy subiektywnie odczuwany poziom zmęczenia, tym mniej było 
reakcji poprawnych w drugim pomiarze. Dla reakcji poprawnych 
nieistotne okazały się ruchliwość i równowaga procesów nerwo-
wych.  

Kolejno dowiedziono, że siła procesów pobudzenia (SPP)  
(F(3, 38) = 2,73; p=0,05) i siła procesów hamowania (SPH) (F(3, 38) 
= 3,17; p=0,04) były istotnymi predyktorami różnicy w liczbie reakcji 
błędnych w każdym z pomiarów. Im wyższa siła procesów pobu-
dzenia (SPP), tym wyższa była liczba błędów w drugim pomiarze  
w porównaniu z pierwszym. Ponadto, zauważono współwystępowa-
nie wysokiego poziomu siły procesów hamowania z większą liczbą 
błędów w pomiarze drugim w porównaniu z pierwszym.  

Mierzony w Teście Czasu Reakcji (RT w Wiedeńskim Systemie 
Testów) czas decyzji okazał się być uzależniony od siły procesów 
hamowania i poziomu zmęczenia (F(3, 38) = 2,14; p=0,11).  
Na poziomie tendencji dla wysokiej siły hamowania ujawniła się 
dodatnia relacja między zmęczeniem a czasem decyzji. Dla kierow-
ców o wysokiej sile hamowania, wysoki poziom zmęczenia wiązał 
się z dłuższym czasem decyzji w pomiarze drugim w porównaniu  
z pierwszym.  
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Rys. 1. Interakcja zmęczenie i siły procesów hamowania dla czasu 
decyzji w teście RT (badania własne) 
 

Istotny model uzyskano także dla równowagi procesów pobu-
dzenia i hamowania (F(3, 38) = 3,52; p=0,02). Istotnym predyktorem 
była proporcja pobudzenia do hamowania (b=-153,36, p=0,01). 
Współczynnik niestandaryzowany b pokazuje, że im bardziej prze-
ważała siła pobudzenia nad hamowaniem tym mniejsza różnica 
między pomiarem drugim i pomiarem pierwszym. 

Siła procesów hamowania była też powiązana z liczbą prawi-
dłowych odpowiedzi w teście ATAVT (Wiedeński System Testów). 
Im niższa siła procesów hamowania, tym większa była liczba prawi-
dłowych odpowiedzi w pomiarze drugim w porównaniu z pierwszym.  

Ruchliwość procesów nerwowych wchodziła natomiast w inte-
rakcje z poziomem zmęczenia kierowców w zakresie poprawności w 
Teście Linii (test sprawności umysłowej zawarty w Standardowym 
Systemie Diagnostyki Psychofizjologicznej – SDP) (F(3, 38) = 2,79; 
p=0,05). W grupie kierowców o wysokim poziomie ruchliwości uzy-
skano relacje między zmęczeniem a poprawnością polegająca na 
tym, że wysoki poziom zmęczenia był powiązany z wyższą popraw-
nością w pomiarze drugim w porównaniu z pierwszym.  

 

 
Rys.2. Interakcja zmęczenia i ruchliwości procesów nerwowych a 
poprawność w teście Linii (badania własne) 

 
Siła procesów pobudzenia okazała się wchodzić również w in-

terakcję z poziomem zmęczenia dla poprawności w Teście Skoja-
rzeń Liczb (SDP) (F(3, 38) = 3,23; p=0,03). Dla kierowców o wyso-
kiej SPP uzyskano pozytywną relację między zmęczeniem a różnicą 
w liczbie poprawnych odpowiedzi w tym teście. Im wyższy poziom 
zmęczenia, tym większa liczba poprawnych reakcji z pomiarze 
drugim.  
 

 
Rys. 3. Interakcja zmęczenia i siły procesów pobudzenia dla po-
prawności w teście Skojarzeń Liczb (badania własne) 
 

W toku analiz okazało się, iż siła procesów hamowania jest 
istotna także w innych aspektach ważnych z punktu widzenia bez-
pieczeństwa kierowcy. Pełniła ona moderacyjną rolę dla relacji 
zmęczenia i zmiennej szybkości pracy w teście uwagi i spostrze-
gawczości TUS między pomiarami (F(3, 38) = 2,07; p=0,12). Anali-
za metodą simple slopes pokazała, że dla niskiej siły procesów 
hamowania relacja między poziomem zmęczenia a zmianą szybko-
ści pracy była ujemna co oznacza, że im większy poziom zmęcze-
nia, tym mniejsza była różnica między pomiarami w zakresie szyb-
kości pracy (b=-34,58, p=0,03). 

 

 
Rys. 4. Interakcja zmęczenie i siły procesów hamowania dla szyb-
kości pracy w teście TUS (badania własne) 

 
Poziom szybkości pracy w warunkach niskich wyników SPH nie 

różnił się tak istotnie pomiędzy warunkami zmęczenia i wypoczęcia. 

PODSUMOWANIE  

Jak wynika z dotychczasowych analiz, istnieje zależność po-
między zmęczeniem a wydajnością kierowcy i tym samym bezpie-
czeństwem w ruchu drogowym. Niektórzy badacze twierdzą, iż 
prawdopodobieństwo udziału w wypadku osoby zmęczonej jest 
nawet 8-krotnie większe niż osoby wypoczętej. Statystyki wskazują, 
że około 10-15% ciężkich wypadków drogowych może być spowo-
dowane zmęczeniem. Jest ono istotnym czynnikiem przy około 20% 
kolizji ciężkich pojazdów użytkowych [26]. 

Zmęczenie prowadzi do pogorszenia się zdolności psychofi-
zycznej, osłabienia refleksu i podzielności uwagi, pogorszenia koor-
dynacji wzrokowo-ruchowej, wydłużenia czasu reakcji, osłabienia 
możliwości oceny prędkości i odległości, a także adaptacji wzroku 
do ciemności i zwiększenia wrażliwości na olśnienie. Może być 
przyczyną błędnego odczytywania sygnałów dawanych przez in-
nych kierowców, a w konsekwencji spowodować niewłaściwe reak-
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cje. Zmęczonych kierowców charakteryzuje mniejsza płynność 
jazdy i wykonywanie nagłych ruchów kierownicą, zwiększa się także 
ryzyko zderzenia się z pojazdem jadącym obok. Pogorszeniu ulega 
też nastrój prowadzącego. Zmęczony kierowca szybciej się irytuje, a 
jego reakcje mogą być bardziej agresywne. Istotne znaczenie mają 
również cechy indywidualne kierowcy i jego kondycja zdrowotna.  

Badania wskazują na istnienie zależności między odczuwa-
niem zmęczenia a cechami osobowości i temperamentu kierowcy. 
Prezentowane badania potwierdziły tę hipotezę. Poszczególne 
składowe temperamentu okazały się istotnymi predyktorami w 
procesie zmęczenia i jego wpływu na funkcjonowanie kierowcy. 
Niezwykle istotne okazały się siła procesów pobudzenia i hamowa-
nia w kontekście wpływu na popełnianie błędów w zakresie reago-
wania na bodźce. Dla kierowców o wysokiej sile hamowania, wysoki 
poziom zmęczenia wiązał się z dłuższym czasem decyzji oraz 
mniejszą liczbą reakcji poprawnych. Oznacza to, iż jednostka po-
siadająca większą zdolność odraczania reakcji, hamowania pobu-
dzeń, by stworzyć miejsce adekwatnie działającym bodźcom, two-
rząc warunkowe reakcje hamulcowe (wygaszanie, różnicowanie, 
opóźnianie), może reagować nieadekwatnie w sytuacji zmęczenia. 

Bardzo istotnym wnioskiem jest fakt, iż wyższa wydolność w 
zakresie SPP i RPN w sytuacji zmęczenia jest czynnikiem wpływa-
jącym na lepsze funkcjonowanie. Wysoka siła procesów pobudzenia 
świadczy o sile układu nerwowego i znajduje wyraz w reakcjach na 
silną lub długotrwałą stymulację; im silniejszy układ nerwowy, tym 
mniejsza jest wartość procesu pobudzenia. Z kolei ruchliwość pro-
cesów nerwowych świadczy o zdolności UN do szybkiej zmiany 
procesów pobudzenia i hamowania w zależności od sytuacji. Prze-
prowadzone analizy pokazały, iż te dwie składowe stanowią ogrom-
ny zasób jednostki w sytuacji zmęczenia. Wyższa wydolność w tym 
zakresie daje możliwość adekwatnego reagowania nawet w sytuacji 
wyczerpania. 

Całość analiz wskazuje na rolę psychoedukacji w zakresie in-
dywidualnych czynników mających wpływ na zachowanie w sytuacji 
konieczności sprostania wielu zadaniom lub zmianowego trybu 
pracy. Do takich działań wydają się być predysponowanie jednostki 
z silniejszym i wydolniejszym OUN. Zwłaszcza, że badania pokazu-
ją, iż mimo posiadanej dużej wiedzy na temat skutków prowadzenia 
pojazdu w stanie zmęczenia i sposobów przeciwdziałania mu, więk-
szość kierowców kontynuuje jazdę w czasie jego odczuwania. 
Ponadto kierowcy wybierają metody, które nie wymagają zatrzyma-
nia pojazdu na dłuższy czas, ale są znacznie mniej skuteczne w 
redukcji skutków zmęczenia.  
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Role of temperament in the analysis of taxi drivers’ fatigue 
and its effects 

Fatigue is a normal phenomenon and is not dangerous 

until its symptoms start to negatively affect one’s perfor-

mance and health. It is and important physiological mecha-

nism of a protective function which prevents the organism 

from an exhaustive fatigue. It becomes harmful only when its 

symptoms start to influence the psychophysical state and 

when excessive cognitive overload or too high energy ex-

penditure cause the body exhaustion. This can lead to unre-

versable lesions. Fatigue is especially dangerous for drivers 

who are taking long routes and working in shift system. Re-

duction of psychophysical performance based on fatigue may 

cause a risk of being involved in a collision or accident. 

The following article presents importance of tempera-

ment dimensions for parameters describing driver’s efficien-

cy. Mobility of neural processes, strength of stimulation pro-

cesses, strength of braking processes and balance between 

stimulation and braking processes were taken into account. 

The original questionnaire on fatigue as well as temperament 

and attention questionnaires were used in the research. Addi-

tionally, special tools measuring reaction time and eye-hand 

coordination were used. The research was made on a group 

of 42 taxi drivers working for one of Warsaw’s taxi corpora-

tions. The results have shown a moderating role of tempera-

ment in driving efficiency. 
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