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ШКОЛА

Апстракт: У овом раду је испитивана повезаност између базичних димензија личности и 
различитих група делатности које опредељују ученике за одређено занимање. испитивањем је 
обухваћено пет димензија петофакторског модела личности и тринаест различитих група делат-
ности. Узорак чини 219 ученика четвртог разреда средњих школа из различитих делова србије. 
коришћени су следећи инструменти: Тест личности (фмЛ1) и Тест професионалног опредељења 
(ТПо). Резултати показују да постоји статистички значајна повезаност између степена израже-
ности појединих базичних димензија личности и избора појединих група делатности. Такође, 
постоји статистички значајна разлика у погледу одабира појединих група делатности с обзиром 
на пол испитаника.

кључне речи: базичне димензије личности, петофакторски модел личности, професионал-
но опредељење.

Увод

У другој половини xx века међу индустријским и организацијским психолозима 
владало је мишљење да су ситуацијски фактори најзначајније детерминанте одређених 
аспеката радног понашања, док је улога црта личности била занемарена. међутим, 
крајем прошлог века црте личности су стављене у први план из два разлога: постиг-
нуто је све веће слагање у вези са структуром личности и резултати бројних мета-
аналитичких студија указали су на корисности димензија личности као предиктора 
одређених критеријумских варијабли (крапић, 2005).

У последње две деценије прошлог века забележен је значајан напредак у области 
психологије која се бави мерењем индивидуалних разлика. наиме, истраживачи лич-
ности постигли су слагање око њене структуре.
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Данас највећи број аутора прихвата петофакторски модел личности (five factor 
model – ffm, costa & mccrae, 1985; mccrae & john, 1992; према: кнежевић, Џамоња-
игњатовић и ђурић-јочић, 2004), као модел који садржи скуп димензија највишег реда 
којима је могуће описати личност сваког појединца. Петофакторски модел личности 
(digman, 1990; goldberg, 1990; према: кнежевић, Џамоња-игњатовић и ђурић-јочић, 
2004) постао је доминантна парадигма у психологији личности због његовог теоријског, 
истраживачког и практичног значаја.

с друге стране, резултати истраживања су показали да су црте личности значајно 
повезане са професионалним интересовањима, као и са неким другим варијаблама које 
се односе на радно понашање и каријеру неког појединца.

Петофакторски модел личности

Петофакторски модел личности (digman, 1990; goldberg, 1992; john, 1990; Widiger 
& costa, 1994; Wiggins & Pincus, 1992; према: кнежевић, Џамоња-игњатовић и ђурић-
јочић, 2004) заснива се на идентификацији персоналних димензија у оквиру методског 
модела описаног као „лексичка хипотеза“. наиме, структура овог модела произлази 
из теорија личности и лексичког приступа да речници свакодневног језика адекватно 
одражавају индивидуалне разлике које се односе на социјалну и психолошку ствар-
ност. Поред анализе језика која почива на логици лексичке хипотезе, структура овог 
модела произлази и из компарације и реевалуације емпиријских података са различи-
тих упитника личности и скала опсервације, као и из резултата факторско-аналитичких 
студија само-описа личности и описа од стране других (кнежевић, Џамоња-игњатовић 
и ђурић-јочић, 2004).

Петофакторски модел личности представља класификацију црта личности 
која обухвата пет широких димензија: неуротицизам (neuroticism-n), екстраверзија 
(exstraversion-e), отвореност ка искуству (opennes-o), сарадљивост (agreeableness-a) 
i савесност (conscientiousness-c). свака од пет широких димензија (фактора) пето-
факторског модела састављена је од више компоненти нижег реда која представљају 
основна обележја појединца (john & srivastava, 1999). ове димензије (фактори) на-
зи вају се домени и дефинишу се као скупине различитих когнитивних, афективних и 
бихејвиоралних димензија које могу да се групишу на различите начине (кнежевић и 
сар., 2004). фактори представљају групе црта, које су хијерархијски нижег реда и које се 
називају фацети. фацета има тридесет, односно сваки домен је изграђен од шест црта.

Тако неуротицизам, који разликује прилагођеност и емоционалну стабилност од 
неприлагођености и емоционалне нестабилности, обухвата анксиозност, хостилност, 
депресивност, социјалну нелагодност, импулсивност и вулнерабилност. екстраверзија, 
која се пре свега односи на социјабилност, друштвеност, обухвата следеће аспекте (црте 
личности): топлину, дружељубивост, асертивност, активитет, потрагу за узбуђењем и 
позитивне емоције. отвореност подразумева естетску сензитивност, интелектуалну ра-
дозналост, интрацептивност, преференцију различитости, потребу за променом и не-
зависност мишљења, односно склоност недогматским ставовима. ова димензија лич-
ности обухвата следеће црте личности: отвореност ка фантазији, естетици, осећањима, 
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акцији, идејама и вредностима. сарадљивост је димензија интерперсоналних релација 
и она обухвата поверење, искреност, алтруизам, попустљивост, скромност и благу 
нарав. савесност се односи на способност самоконтроле у смислу дисциплиноване 
тежње ка циљевима и стриктно придржавање сопствених принципа. Ужи аспекти (црте 
личности) су компетентност, ред, осећај дужности, постигнуће и самодисциплина.

овај модел представља свеобухватну таксономију црта личности која са пет фак-
тора обухвата нормално и патолошко у јединствено поље личности. Петофакторски 
модел није теорија психопатологије личности, већ настоји да буде компатибилан са 
другим психопатолошким моделима, полазећи од става да нема квалитативне разлике 
између нормалне и патолошке личности, изузимајући измене личности код схизофре-
них стања или деменција (кнежевић, Џамоња-игњатовић и ђурић-јочић, 2004).

Професионално опредељење

један од значајних аспеката раста и развоја личности представља, између осталог, 
и професионални раст и развој. оно што чини суштину професионалног развоја јесу 
процеси преференције, избора занимања, ступања у рад, као и прилагођавање у току 
рада. избор занимања има индивидуални и друштвени значај. индивидуални значај из-
бора занимања огледа се у његовој могућности да утиче на будућност човека, а друшт-
вени значај састоји се у циљном интересу друштва у смислу остварења друштвене 
корисности.

опредељење појединца за одређену професију непосредно проистиче из његових 
професионалних интересовања. Према ђурићу (1989), професионална интересовања 
су посебна врста интересовања која се манифестује као тежња појединца да воли, тра-
жи и да размишља и/или да се практично бави активностима и ситуацијама које се 
односе на рад и занимање од којих се очекује задовољење својих мотива или потреба. 

У литератури постоји низ теорија и концептуализација професионалног избора, 
које можемо разврстати у две основне групе: непсихолошке теорије избора занимања 
(теорије случаја, економске и социолошке теорије) и психолошке (теорија „особина 
– захтев“, теорија одлучивања, структуралне и развојне теорије). како је фокус овог 
рада на односу личносних варијабли (базичних димензија личности) и професионал-
ног опредељења, укратко ће бити приказана једна од структуралних теорија избора 
занимања која објашњава избор занимања као једну од експресија личности. 

наиме, реч је о тeorijи Џона холанда (john holland, 1973, 1997), који је развио 
теорију познату као „типолошка теорија избора занимања“. Према холандовом мо-
делу професионалних интересовања, „највећи део људи може се категорисати у један 
од шест типова личности груписаних у хексагону: реалистичан, истраживачки, умет-
нички, друштвени, предузимљив и конвенционалан (riasec)“ (holland, 1997, str. 2). 
Постоји и шест типова средина (такође ових шест) а људи траже средине које ће им 
омогућити да примењују своја знања и способности, да изразе своје ставове и вредно-
сти и преузму одговарајуће улоге. њихово понашање је детерминисано интеракцијом 
између њихове личности и карактеристика њихове средине.
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холандова теорија се не бави настанком и развојем професионалних интересовања, 
већ представља типолошку теорију. интересовања настају као производ генетике и 
средине, али ово питање није суштински битно за холанда те се њиме и не бави.

за потребе овог рада испитивано је тринаест различитих група делатности које 
опредељују ученике за одређено занимање (администрација, безбедност, електротехни-
ка, креативност, култура, литературе, наука, помагачки послови, пољопривреда, прак-
тични послови, спорт, менаџмент и услуга). администрација подразумева управљање, 
чиновништво, службеништво (нпр. контролисати документацију о финансијском 
пословању предузећа, обраћунавати плату узимајући у обзир таксе и порезе, примати 
и евидентирати молбе и жалбе грађана, итд.). безбедност као група делатности одно-
си се на сукобљавање са починиоцима кривичних дела, оружано обезбеђивање важ-
них објеката, патролирање улицама града ради одржавања јавног мира и реда, итд. 
електротехника подразумева научна истраживања и практичне примене у области 
науке о електрицитету уколико се они односе на производњу електричне силе (нпр., 
инсталирати програм за рад на рачунару, поправљати кућне електричне апарате, от-
кривати кварове на Тв-у и радију). креативост подразумева стваралаштво у одредјеној 
области (нпр. смишљати балетску кореографију, смишљати нове компјутерске игрице, 
уређивати и украшавати излоге, дизајнирати модерну кухињу, осмишљавање изгледа 
играчака за децу). култура се односи на учествовање у организацији културних догађаја, 
бављење уметничком фотографијом, бирањем филмова за филмски фестивал, итд. 
Литература подразумева писање приказа вајарских изложби, трагање за старим лите-
рарним рукописима ради објављивања, писање књига о историји уметности итд. наука 
као група делатности се односи на бављење науком, истраживање лежиста минералних 
сировина, извођење експеримената о људском понашању у лабораторији, откривање 
болести и уређивање начина лечења, вршење истраживања из области нуклеарне фи-
зике, итд. Помагачки послови подразумевају рад у нпр. црвеном крсту, организовање 
јавних акција за прикупљање помоћи за операције тешко оболелих особа, помагање 
људима који имају проблема, итд. Пољопривреда обухвата нпр. брање и продавање 
воћа, гајење домаћих животиња, сејање кукуруза, сађење и наводњавање поврћа, итд. 
Практицни рад се односи на нпр. ручно израђивање производа, постављање тапета на 
зидове, складиштење воћа и поврћа, постављање дрвених подова, итд. спорт обухвата 
управљање радом спортског клуба, тренирање дечијих спортски тимова, бити настав-
ник физичког васпитања, професионално управљање радом спортског центра, вођење 
теретана и фитнес клубова, итд. менаџмент подразумева руководство и оганизацију. 
нпр., склапати уговоре са тимовима и играчима, организовати забаву у ноћном клу-
бу, уговарати продају домаћих играча страним клубовима, итд. Услуге подразумевају 
нпр. продају спортске опреме, услуживање гостију јелом и пићем у угоститељским 
објектима, продавање књига у књижари, итд.

Повезаност базичних димензија личности и професионалног опредељења

Дарли (darley, 1941) је један од првих аутора који је сматрао да су интересовања 
експресија личности говорећи да је развој интересовања „један изданак или специјална 



Душан Ранђеловић, кристина кашић : Базичне димензије личности... 441

фаза развоја личности“ (стр.55). хагенах и Дарли (darley & hagenah, 1995) интензивно 
су проучавали ову тему, смештајући професионална интересовања унутар теорије лич-
ности.

Резултати неких истраживања дају емпиријску потврду горе наведеном схватању. 
Тако нпр. отвореност ка искуству повезана је са уметничким и истраживачким инте-
ресовањима, екстраверзија са социјалним интересовањима и интересовањима према 
предузетништву, сарадљивост са социјалним интересовањима, савесност с конвенцио-
налним интересовањима, а емоционална стабилност с реалистичким и истраживачким 
интересовањима (costa, mccrae & holland, 1984; gottfredson, jones & holland, 1993; 
tokar, vaux & swanson, 1995; schinka, dye & curtiss, 1997; de fruyt & mervielde, 1999; 
larson, rottinghaus & borgen, 2002). надаље, екстраверзија, отвореност и савесност 
према неким истраживачима (de fruyt & mervielde, 1999) су повезане са запошљавањем 
на реалистичним, социјалним пословима и пословима који захтевају предузимљивост. 
анксиозност је повезана са тежњом да се бирају једноставнији послови (spector, jex & 
chen, 1995), док је неуротицизам повезан са неодлучношћу по питању каријере (meyer 
& Winer, 1993; multon, heppner i lapan, 1995). 

Према вилсону и Џексону (Wilson & jacson, 1994) физичари су повучени, резер-
висани, опрезни и недружељубиви у поређењу са професијама из области индустрије, 
истраживачког рада и наставе. амбиција и тежња ка постигнућу су типичне каракте-
ристике студената маркетинга, према матјусу и одиу (matthews & oddy, 1993), док је 
студија Гренлиза и барета (granleese & barrett, 1990) показала да књиговође каракте-
рише интроверзија, конформизам и друштвеност.

Рубинстејн (rubinstein, 2005) је испитивао разлике у базичним димензијама 
личности (big five) код мушких и женских студената различитих факултета (право, 
друштвене науке, природне науке и уметност). Резултати су следећи: женски испита-
ници су неуротичнији од мушких; студенти уметности показали су већи степен неуро-
тицизма у односу на студенте друштвених и природних наука, док су студенти права 
неуротичнији од студената природних наука; нису пронађене статистички значајне раз-
лике на димензији екстраверзије с обзиром на пол и факултет испитаника; студенти 
права су статистички значајно мање отворени ка искуству у поређењу са остале три 
групе факултета; женски испитаници су сарадљивији у односу на мушке, а студенти 
права су мање сарадљиви у односу на преостале три групе факултета; студенти умет-
ности нису показали статистички значајне разлике на појединим димензијама лично-
сти у односу на студенте природних и друштвених наука; женски студенти природних 
наука сарадљивији су у поређењу са мушким студентима истоимене групе наука, као и 
у поређену са студенатима права и женски студенти савеснији су од мушких, док раз-
лика у степену изражености савесности код наведених група факултета није утврђена.

Преглед налаза истраживања која су се бавила односом базичних димензија лич-
ности петофакторског модела и избора занимања несумњиво показује да личност игра 
веома важну улогу у опредељењу појединца за одређено занимање.
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меТоДоЛошки Део

Проблем истраживања

Проблем истраживања је испитивање повезаности између појединих базичних 
димензија личности дефинисаних “big five” моделом (неуротицизам, екстраверзија, 
отвореност ка искуству, сарадљивост и савесност) и опредељења за поједине професије 
(администрација, безбедност, електротехника, креативност, култура, литература, нау-
ка, помагачки послови, пољопривреда, практични послови, спорт, менаџмент и услуга) 
код ученика четвртог разреда средњих школа. 

општи циљеви

	испитати да ли постоји статистички значајна повезаност између појединих 
базичних димензије личности и одабира одређених група делатности.

	испитати да ли постоји статистички значајна разлика у изражености појединих 
базичних димензије личности с обзиром на контролну варијаблу (пол испитаника).

	испитати да ли постоји статистички значајна разлика у преференцији одређених 
група делатности с обзиром на контролну варијаблу (пол испитаника).

опште хипотезе

	Постоји статистички значајна корелација између појединих базичних димензија 
личности и одабира одређених група делатности. 

	не постоји статистички значајна разлика у изражености појединих базичних 
димензија личности с обзиром на контролну варијаблу (пол испитаника).

	не постоји статистички значајна разлика у преференцији одређених група де-
латности с обзиром на контролну варијаблу (пол испитаника).

варијабле истраживања

независну варијаблу чине базичне димензије личности које су дефинисане 
пето факторским моделом личности. «big five» модел представља класификацију 
црта личности која обухвата пет широких димензија: неуротицизам (neuroticism-n); 
екстраверзија (extraversion-e); отвореност ка искуству (opennes-o); сарадљивост 
(aggreeableness-a); савесност (conscientiousness-c). 

зависна варијабла je професионално опедељење. Професионално опредељење 
представља преференцију одређених група делатности (администрација, безбед-
ност, електротехика, креативност, култура, литература, наука, помагачки послови, 
пољопривреда, практични послови, спорт, менаџмент и услуга). 

Контролнa варијаблa: 
•	 Пол испитаника.
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инструменти истраживања

У овом истраживању коришћена су два инструмента: 
	Тест личности – fml1 (костић, према john digman-u, costa P. t. & mccrae 

r.r., cloninger c.r, švrakić & Przybeck t.r) друга верзија, 17.11.2007. овим 
тестом је обухваћено 12 димензија личности дефинисаних „big five“ моделом 
личности (неуротицизам, екстроверзија, савесност1, отвореност ка искуству и 
сарадљивост) и седам димензија конципираних клонинџеровим моделом лич-
ности (четири димензије темперамента: потрага за новим, избегавање казне, 
зависност од награде и перзистенција и три димензије карактера: самоусмере-
ност, кооперативност и селф-трансценденција).

	Тест професионалног опредељења – ТПо (костић и влајић, 2007). Тест 
испитује степен опредељености испитаника ка одређеним групама делатно-
сти (администрација, безбедност, електротехика, креативност, култура, лите-
ратура, наука, помагачки послови, пољопривреда, практични послови, спорт, 
менаџмент и услуга).

Узорак

У овом истраживању испитивано је 219 ученика четвртог разреда средњих школа 
из различитих делова србије (централна србија, јужна србија и косово и метохија). 
од тога 32.6 % испитаника мушког пола и 67.4% женског пола. испитивање је спро-
ведено у току априла 2008. године, уз сагласност управе школа. Узорак чине ученици 
гимназије, медицинске и техничке школе.

слика 1: Полна структура узорка

слика 2: однос броја испитаника с обзиром на то коју школу похађају

1 У овом тесту особина савесност је названа моралност, али је њен садржај потпуно исти, 
па је у приказу резултата употребљван термин моралност. 
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статистичке технике обраде података2

коришћене су технике дескриптивне статистике (аритметичка средина, стандар-
дна девијација), корелативне технике (Пирсонов коефицијент корелације), као и техни-
ке статистике закључивања (Т-тест и анализа варијансе).

комплетна обрада података рађена је у програмском пакету сПсс 12.00.

Резултати истраживања

Резултати су изложени редоследом који је одређен циљевима и хипотезама, те 
ћемо се најпре осврнути на повезаност између појединих базичних димензија лично-
сти и одабира појединих група занимања, а потом приказати резултате изражености 
главних варијабли истраживања (димензије личности и професионално опредељење) с 
обзиром на контролне варијабле (пол и школа коју похађају ученици). 

Табела 1: корелација између појединих димензија личности и одабира одређених 
врста делатности (Пирсонов коефицијент корелације)

У табели 1. су приказане само статистички значајне корелације. Димензија лич-
ности моралност је у позитивној корелацији са преференцијом следећих група делат-
ности: помагачка, администрација, наука и менаџмент. екстраверзија позитивно ко-
релира са администрацијом, безбедношћу, креативном групом делатности, културом, 
литературом, спортском групом делатности, менаџментом и услужном групом делат-

2 У прикупљању и уносу податаka учествовали су студенти iii године студија психологије: 
александар станковић и марјан јанковић; а статистичку обраду података помогао је проф.др 
Петар костић.
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ности. неуротицизам је позитивно корелиран са следећим групама делатности: безбед-
ност, култура, помагачка, пољопривредна, практична и услужна делатност. отвореност 
је позитивно корелирана са одабиром креативне групе длатности, културом, литера-
туром, помагачке и услужне групе делатности. сарадљивост као димензија личности 
негативно корелира са администрацијом, електротехником, практичном групом делат-
ности и безбедношћу, а позитивно корелира са креативном и помагачком групом делат-
ности. иако статистички значајне, већина поменутих корелација је веома ниска, па их 
нећемо детаљније анализирати. У анализи и интерпретацији резултата фокусираћемо 
се на оне корелације које су са теоријског и садржинског аспекта интерпретабилне и у 
довољној мери, као и на оне налазе које поткрепљују или оповргавају раније истражи-
вачке резултате.

Табела 2: Разлика у степену изражености одређених базичних димензија личности 
(„big five“ моделa) с обзиром на пол (Т-тест)

Пол н аритметичка  
средина

стандардна 
девијација Т дф значајност

сарадња мушки 104 38,76 8,77 -5.54 317 0.00женски 215 44,21 7,97

Табела 3: Разлика у преференцији одређених група делатности с обзиром  
на пол (Т-тест)

 

Пол Н Аритметичка 
средина

Стандардна 
девијација 

Т дф Сиг

Безбедност Мушки 104 20,29 7,22 2 .69 317 .007 
Женски 215 17,93 7,42

Eлектротехника Мушки 104 16,47 8,39 8.99 317 .000 
Женски 215 9,31 5,65

Kултура Мушки 104 16,09 7,24 -2.82 317 .005 
Женски 215 18,54 7,26

Помагачка Мушки 104 18,19 7,73 -8 .30 317 .000 
Женски 215 25,99 7,94

Пољопривреда Мушки 104 11,19 7,00 2 .94 317 .003 
Женски 215 9,03 5,69

Практична Мушки 104 12,93 6,75 7 .79 317 .000 
Женски 215 7,67 5,05

Спортска Мушки 104 23,73 8,33 3 .39 317 .001
Женски 215 20,42 8,09

Mенаџмент Мушки 104 18,52 6,55 2 .22 317 .027 
Женски 215 16,77 6,64
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Постоји статистички значајна разлика у нивоу изражености сарадње као димензије 
личности између мушких и женских испитаника. То показује Т-тест који је значајан на 
нивоу 0.01. женски испитаници имају израженије вредности на димензији сарадње. 
што се тиче осталих димензија личности, не постоје статистички значајне разлике у 
нивоу изражености тих димензија између момака и девојака. 

Постоје статистички значајне разлике у преференцији одређених група делатно-
сти (безбедност, електротехника, култура, помагачка занимања, пољопривреда, прак-
тична занимања, спорт и менаџмент) с обзиром на пол испитаника. мушкарци стати-
стички значајно више преферирају групе занимања везана за: безбедност, електротех-
нику, пољопривреду, практичне делатности, спорт и менаџмент у односу на женске 
испитанике. с друге стране, тинејџерке више од мушкараца (статистички значајно) 
бирају занимања везана за културу, као и помагачке професије. 

Дискусија резултата

Постоји велики број корелација између појединих димензија личности и одређених 
врста делатности. Треба напоменути да су горе приказане корелације (Табела бр.1) ни-
ске, али су статистички значајне. Резултати показују да моралност (савесност) пози-
тивно корелира са четири групе делатности, а то су: администрација, наука, помагачки 
послови и менаџмент. екстраверзија позитивно корелира са чак осам група делатно-
сти: администрација, безбедност, креативност, култура, литература, спорт, менаџмент 
и услуга. ови налази су донекле у складу са резултатима ранијих истраживања. 
наиме, екстраверзија, отвореност и савесност према неким истраживачима (de fruyt 
& mervielde, 1999) су повезане са запошљавањем на реалистичним, социјалним по-
словима и пословима који захтевају предузимљивост (безбедност, спорт, менаџмент 
и услуга). неуротицизам је позитивно повезан са одабиром безбедоносних, помагач-
ких група делатности, пољопривреде, практичних и услужних занимања. с обзиром да 
су ове групе делатности међусобно дијаметрално супротне, налаз овог истраживања 
може ићи у прилог резултатима ранијих истраживања који показују да је неуротицизам 
повезан са неодлучношћу по питању каријере (meyer & Winer, 1993; multon, heppner 
& lapan, 1995). 

отворености ка искуству позитивно корелира са одабиром креативних занимања 
и занимања из области културе и литературе, али и са помагачком и услужном гру-
пом делатности. Позитивна корелација између отворености ка искуству са избором 
креативних занимања и занимања из области културе и литературе може се објаснити 
претпоставком да су особе које преферирају ове врсте занимања особе отвореног духа 
према унутрашњим доживљајима и радознале према спољашњим догађајима. њихов 
живот је богат доживљајима, склоне су експериментисању, новим идејама и неконвен-
ционалним вредностима. Резултати неких истраживања иду у прилог горе изложеној 
претпоставци. ниме, отвореност ка искуству повезана је са уметничким и истражи-
вачким интересовањима (costa, mccrae & holland, 1984; gottfredson, jones & holland, 
1993; tokar, vaux & swanson, 1995; schinka, dye & curtiss, 1997; de fruyt & mervielde, 
1999; larson, rottinghaus & borgen, 2002).
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сарадљивост позитивно корелира са одабиром креативних и помагачких група 
делатности, а негативно са одабиром административних, безбедоносних, електротех-
ничких и практичних занимања. како је сарадљивост димензија интерперсоналних 
релација, сасвим је логична позитивна повезаност са помагачком групом делатно-
сти. Резултати бројних истраживања показују позитивну повезаност сарадљивости 
са социјалним интересовањима (costa, mccrae & holland, 1984; gottfredson, jones & 
holland, 1993; tokar, vaux & swanson, 1995; schinka, dye & curtiss, 1997; de fruyt & 
mervielde, 1999; larson, rottinghaus & borgen, 2002). негативне повезаности поменуте 
димензије личности са административним, безбедоносним, електротехничким и прак-
тичним занимањима, могу се објаснити претпоставком да послови који су обухваћени 
овим групама делатности не захтевају пуно социјалних контаката, вођење рачуна о 
квалитету међуљудских односа, спремност на уступке и сл.

када су у питању полне разлике у нивоу изражености димензија петофакторског 
модела личности, резултати показују да постоји статистички значајна разлике само код 
сарадње (Табела 2). овај налаз је у складу са резултатима неких ранијих истраживања 
(rubinstein, 2005), а може се објаснити већом посвећеношћу жена интерперсоналним 
релацијама уопште, њиховој, нешто већој, отворености ка социјалним контактима, као 
и спремности за пожтвованост. 

Резултати испитивања разлика у преференцији појединих група делатности с об-
зиром на пол показују да мушки испитаници у односу на женске статистички значајно 
више преферирају занимања из области безбедности, електротехнике, пољопривреде, 
спорта, практичне делатности и менаџмента. с друге стране, девојке више у односу на 
младиће преферирају занимања везана за културу и помагачке делатности. ако се узме 
у обзир чињеница да постоје различити услови социјализације мушкараца у односу 
на жене (од мушкараца се очекује да буду снажни, активни, моћни, независни, да се 
остварују кроз спортске и интелектуалне активности, лидерство, положај у хијерархији 
моћи, а од жена да воде рачуна о социјалној адекватности, изгледу, породичним одно-
сима, да буду љубазне, часне и зависне) онда се овако добијена разлика у преференцији 
различитих група делатности може приписати различитим друштвеним улогама муш-
караца и жена. надаље, према већем броју налаза код мушкараца је изразитија тежња 
за личном афирмацијом, за доминацијом и моћи, чешће се као вредност јавља тежња 
за сазнањем (теоријска вредност), изразитији су интереси за спорт, политику, технику, 
науку, открића. за жене се наводи да је за њих чешће најважнија естетска или религиоз-
на вредност, да су саосећајније, моралистичније, да је изразитији интерес за социјалне 
односе, за хумане активности, за одевање и украшавање. истраживање професио-
налних интересовања и полне улоге које је спровео шуленберг и сар. (schulenberg, 
1991; према: видановић, 2005) на узорку од 699 ученика млађих и старијих разреда 
средње школе показало је да су традиционални стереотипи везани за полну улогу и 
професионална интересовања били присутнији код старијих адолесцената – девојке 
су биле наклоњеније областима везаним за уметност, младићи за науку и технологију. 
Резултати истраживања Трогрлића и васића (2002) указују на значајне разлике у 
преференцији појединих занимања у зависности од пола испитаника. Ученици у односу 
на ученице имају статистички значајно више резултате на компонентним варијаблама 
интересовања за техничко-занатска занимања, безбедност и пољопривреду. Ученице 
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у односу на ученике имају статистички значајно више резултате на компонентним 
варијаблама интересовања за естетско обликовање, културу, хуманитарно-здравствени 
рад, угоститељство, прехрану и административне послове.

закљУчак

Резултати овог истраживања потврдили су полазну претпоставку о повезано-
сти појединих базичних димензија личности и опредељења за поједина занимања. 
Преференција појединих занимања може се схватити као сложен процес интеракције 
особина личности и друштвене средине у којој појединац живи. Поред особина лич-
ности, за доношење одлука у погледу занимања важни фактори су и способности, ста-
вови, интересовања, социо-економски чиниоци, утицај породичног васпитања и др. У 
овом раду фокус је био на личносним и социо-демографским детерминантама профе-
сионалних опредељења. 

налази до којих се дошло у овом истраживању у складу су са резултатима 
ранијих истраживања у овој области и указују на несумњиво значајну улогу личности у 
опредељењу појединца за одређено занимање. Разлике у преференцији поједних група 
занимања између испитаних младића и девојака указују на значајан утицај социјално 
дефинисаних полних улога при формирању професионалних интересовања. на крају, 
и сам избор образовне институције, тј. школе различитих професионалних профила, 
које адолесценти похађају су показатељ професионалних интересовања. 
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DUŠAN RANĐELOVIĆ, KRISTINA KAŠIĆ

basic PersonalitY dimensions and vocational orientation  
With PuPils of fourth grade of secondarY school

summary

The main goal of this research was to explore relationship between basic personality dimensions 
of „Big Five“ model of personality (neuroticism, extraversion, opennes, aggreeableness and 
conscientiousness) and thirteen different groups of activities which orienting pupils toward some 
vocations (administration, security, electrotechnics, creativity, culture, literature, science, helpping 
jobs, agriculture, practical jobs, sport and management and services). The participants were 219 pupils 
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of fourth grade of secondary school from different regions of Serbia (Central Serbia, Southern Serbia 
and Kosovo and Metohija). Two instruments had been used: Test of Personality (FMLI) and Test of 
Vocational Orientation (TPO). The results show that there is significant correlation between basic 
personality dimensions and vocational orientation. There is positive significant correlations between 
neuroticism and choosing security, helping jobs, agriculture and practical jobs. Extraversion is in 
significant positive correlation with choosing administration, security, sport, management, services, 
culture and literature. Opennes is in significant positive correlation with choosing creativity, culture, 
literature, helping jobs and services. There is positive significant correlations between aggreeableness 
and choosing helpping jobs and negative significant correlations between aggreeableness and 
choosing security. Conscientiousness is in significant positive correlation with choosing management 
and science. Also, consirning choosing certain groups of activities there is statistical significant mean 
difference between male and female.

Key words: basic personality dimensions, „Big Five“ model of personality, vocational 
orientation.


