
„Dystans czasu” jako regulator
ryzykownych zachowań kierowców

i jego motywacyjno-adaptacyjna funkcja

ABSTRACT: In the psychology of transport there function two opposite paradigms trying to
explain a dangerous behaviour in the trafiic. The first one assumes drivers’ experiencing of
danger in the traffic. In this perspective, dynamisms of behaviour constitute individual
predispositions in terms of the demand on stimulation in the traffic whereas temporal and
situational factors only regulate the form and quality of the very stimulation. In the second
case, to a lerge extent coincident with the contemporary state of the knowledge on the usage
of the event memory — a conscious experiencing of danger by drivers does not happen. The
only regulator influencing the quality of tasks taken when driving is a motivational criterion
of the distance of time. The series of experiments measured the differences in terms of
individual predispositions which constituted a criterion variable, as well as adaptative
startegies used depending on situations in which the distance of time played a role of an
independent variable. The results obtained allowed for drawing a conclusion that the
distance of time and its motivational-adaptative functions are realized in various dynamic
ways of regulation, the course of which depends on flexible profiles of drivers and sense of
conscientiousness and responsibility.
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W psychologii transportu zagadnienie podejmowania niebezpiecznych
zachowań przez kierowców w ruchu drogowym jest nierozerwalnie
związane z problematyką ryzyka. Złoty okres tych badań odnotowano w la-
tach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku. Na ten temat sformułowano wówczas blisko kilkadziesiąt różnych mo-
deli i teorii. Praktycznie każde zachowanie kierowcy w ruchu drogowym
próbowano interpretować w kategoriach szeroko rozumianego ryzyka. Po-
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mimo dużej liczby koncepcji teoretycznych próbujących opisać i wyjaśnić
psychologiczny mechanizm niebezpiecznych zachowań kierowców nie
udało się wypracować jednolitego stanowiska na temat rozumienia samego
pojęcia ryzyka. Spora grupa badaczy wręcz świadomie pomijała problem
zdefiniowania tego pojęcia (RUMAR, 1985; WILDE, 1978; EVANS, 2004), sku-
piając się głównie na wyjaśnieniu szczegółowych mechanizmów jego po-
wstawania. W efekcie intensyfikacja badań nad ryzykiem w ruchu drogo-
wym doprowadziła raczej do ujawnienia kolejnych wątpliwości związanych
z jego rozumieniem niż rozwiązania pilnego społecznie problemu. Na
początku lat osiemdziesiątych XX wieku Diter von KLEBELSBERG (1982) pod-
kreślał, że poszczególni badacze pod pojęciem ryzyka rozumieją odległe od
siebie zagadnienia. Ostrej krytyce badania nad ryzykiem w ruchu drogo-
wym poddał również John MICHON (1985), który olbrzymiej ich liczbie za-
rzucał teoretyczny eklektyzm, niepoprawność metodologiczną, a także silny
introspekcjonizm. Wydaje się, że największą słabością prowadzonych badań
nad ryzykiem oraz opracowanych na jego temat teorii było niepodejmowa-
nie albo wręcz unikanie prób zbudowania narzędzi do pomiaru niebez-
piecznych zachowań.

Współcześnie w psychologii transportu rzadko realizuje się badania nad
ryzykiem podejmowanym przez kierowców. Badacze wychodzą z założenia,
że ryzyko jest raczej konstruktem teoretycznym o bardzo rozległym i po-
jemnym definiendum (ABERG, 1993; PARKER, REASON, MANSTEAD, STADLING,
1995; ROTHENGATTER, HUGUENIN, 2004). Większość badań prowadzonych
jest zatem pod kątem poznania mechanizmów psychologicznych steru-
jących aktywnością kierowców w trakcie wykonywania zadań. W tej grupie
najczęściej poruszaną problematyką są badania nad: błędami w trakcie wy-
konywania zadań, ujawnianiem emocji złości i reakcji agresywnych, skłon-
nościami do łamania ograniczeń prędkości, prowadzeniem pojazdu pod
wpływem alkoholu czy wreszcie wpływem inteligentnych systemów za-
rządzania pojazdem na funkcjonowanie poznawcze kierowcy. Badacze po-
szukując podstaw teoretycznych dla swoich badań, przeważnie sięgają do
znanych teorii psychologicznych, dotyczących modelowego zachowania, po-
dejmowania decyzji i popełniania błędów. To zaskakujące, że teorie sfor-
mułowane stricte w obszarze psychologii transportu nie znajdują uznania
badaczy i tylko kilka z nich doczekało się prób empirycznej weryfikacji
(KESKINEN, HATAKKA, KATILA, 1992; MICHON, 1985; SUMMALA, 1996a).

Opisane w niniejszym tekście badania mieszczą się w paradygmacie za-
chowań ryzykownych, rozumianych jako reakcje intencjonalne, co było ra-
czej niezaakceptowane w większości przytaczanych powyżej studiów. Jeśli
nawet przyznawano zachowaniom ryzykownym status reakcji intencjonal-
nych, to rozumiano je wyłącznie jako efekt niezamierzony, a więc uboczny
innych zjawisk. Badacze tego nurtu są bowiem zwolennikami poglądu, iż
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jednostki osiągane przez siebie sukcesy w różnych obszarach społecznej ak-
tywności interpretują jako efekt ich ponadprzeciętnych uzdolnień (VON WIN-

TERFELDT, EDWARDS, 1986; FURBY, BEYTH-MAROM, 1992; LYNG, 1990). Z kolei
samoświadomość wysokich uzdolnień ma pozytywny wpływ na kształtowa-
nie przekonań o swoich wysokich kompetencjach i poczucia kontroli nad
sytuacją. Podejmowanie ryzyka w ruchu drogowym będzie więc jedną z wie-
lu form subiektywnego doświadczania zaspokojenia potrzeby samorealiza-
cji. Potrzebę tę jednostki będą zaspokajać na dwa różne sposoby. Najpraw-
dopodobniej mechanizm podejmowania ryzyka w obu przypadkach jest
taki sam, różnią go natomiast intencje wynikające z zaspokajania potrzeby
samorealizacji. U osób z sukcesami w życiu ryzyko w ruchu drogowym bę-
dzie kolejnym sprawdzianem dla potwierdzenia ich szczególnych zdolności,
a dla jednostek z trudem radzących sobie w życiu (źle adaptujących się do
nowych i złożonych sytuacji społecznych, niepotrafiących sprawować nad
nimi kontroli, przejawiających w takich przypadkach postawę autodetermi-
nacji) odgrywa ono rolę mechanizmów kompensacyjnych.

Do grupy koncepcji intencjonalnych, czyli takich, które wykonywanie
zadań niebezpiecznych w ruchu drogowym traktowały jako proces przetwa-
rzania stymulacji i niedostrzegania przez jednostki zagrożeń, należy zaliczyć
teorię „hipotezy zerowej” Risto NAATANENA i Heikki SUMMALI (1976) oraz mo-
del kompensacji zachowania H. SUMMALI (2002). R. Naatanen i H. Summala
uważali, że kierowcy nie postrzegają sytuacji ruchu drogowego w katego-
riach ryzyka albo niebezpieczeństwa. Ich zdaniem proces antycypacji zagra-
żających zdarzeń w odniesieniu do prowadzenia pojazdu użytkowników
dróg generalnie nie występuje. Jeżeli jednak takie doświadczenia poznawcze
mimo wszystko stają się ich udziałem, jest to proces krótkotrwały podczas
wykonywania zadania kierowania pojazdem, związany z przeżywaniem tzw.
niemal wypadków. Postrzeganie ryzyka zostaje wówczas poprzedzone (emo-
cjonalnym markerem) monitoringiem subiektywnego ryzyka (subiektiv risk
monitor).

Te stwierdzenia badaczy potwierdziły wyniki studium przeprowadzone-
go przez BLACKA (1966). Kierowców będących w transie hipnotycznym po-
proszono o podawanie uzasadnienia powodów podejmowania ekstremalnie
niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Okazało się — co wykryto
dopiero w badaniach z wykorzystaniem hipnozy, że kierowcy nie odczuwają
strachu przed wypadkiem, a kierowanie pojazdem jest dla nich czynnością
przyjemną. Największe niebezpieczeństwo na drodze — w opinii badanych
— stwarzają kierowcy jeżdżący powoli. Uzyskane wyniki uprawniły S. BLAC-

KA (1966) do sformułowania poglądu, że opinie kierowców na temat bez-
piecznych postaw w ruchu drogowym (w warunkach pełnej kontroli swo-
ich wypowiedzi) są tylko fasadą, pod którą kryją się całkowicie odmienne
zdania na ten temat.
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W teorii hipotezy zero krytyczne zdarzenia, „niemal wypadek” lub nie-
szczęśliwy wypadek są rozumiane jako wynik błędów w systemie percepcji
kierowcy w zakresie dostrzegania obiektywnego ryzyka, a także występowa-
nia u młodych kierowców tzw. ekstramotywów i motywów ubocznych
(NAATANEN, SUMMALA, 1985). Wyjaśnienia te rodzą dwie poważne wątpliwo-
ści odnoszące się do: kwestii rozumienia pojęcia obiektywnego ryzyka oraz
wyjaśnienia mechanizmu antycypacyjnej funkcji subiektywnego monitorin-
gu. Można zgodzić się poglądem R. Naatanena i H. Summali, że obiektem
motywacyjnych oczekiwań w ruchu drogowym nie jest niebezpieczeństwo,
ale np. — zgodnie z koncepcją systemu reprezentacji poznawczej Ulrica
NEISSERA (1967) — subiektywne poczucie komfortu jednostki rozumiane
ogólnie jako pozytywny dobrostan. Gdyby było inaczej, kierowca po prostu
zrezygnowałby z dalszej jazdy, pozostawiając samochód na parkingu. Nie
uda się jednak obronić tezy, że antycypacyjna funkcja monitoringu ryzyka,
polegająca na szacowaniu prawdopodobieństwa korzyści alternatywnych za-
chowań, jest pozbawiona podstaw racjonalności. Modele opisujące proces
antycypowania subiektywnej korzyści wynikających z realizacji danego za-
chowania są oparte przede wszystkim na racjonalnych analizach zdarzeń
(KOZIELECKI, 1981), muszą zatem uwzględniać również stymulacje zagra-
żające osiągnięciu spodziewanego wyniku.

Z tych powodów do modelu opracowanego przez H. SUMMALĘ (1988,
1996a) wprowadzone zostało pojęcie adaptacji behawioralnej rozumianej
jako mechanizm kompensacyjny postrzegania ryzyka w ruchu drogowym.
Adaptacja ta ma jednak ograniczony zakres. Kierowcy są skłonni do korekty
własnego zachowania pod warunkiem, że jest ono zgodne z ich podstawo-
wymi motywami uczestniczenia w ruchu drogowym. Czasem o korekcie za-
chowania może zadecydować również wynik operacji poznawczych dokona-
nych na danych pochodzących: z własnego pojazdu, elementów środowiska
fizycznego, otoczenia drogi, niesprzyjających warunków atmosferycznych,
wreszcie autorefleksji o swoich kompetencjach (SUMMALA, 1987, 2002). Za-
miana zachowania jako forma adaptacji w następstwie przewidywania po-
tencjalnego niebezpieczeństwa nie będzie jednak aktywną i stochastyczną
zmianą, ale raczej pasywną. Zachowaniem adaptacyjnym kierowcy na sku-
tek zaobserwowanych zmian w systemie ruchu drogowego (np. dostrzeże-
nia u siebie pogorszenia sprawności kierowania pojazdem) będzie podjęcie
decyzji o zainstalowaniu w samochodzie poduszki powietrza, systemów
kontroli toru jazdy oraz prędkości. Systemy te, rejestrując określone para-
metry „zachowania” pojazdu, będą kompensować kierowcy negatywne sta-
ny afektywne związane z nieustanną czujnością ukierunkowaną na szybkie
wykrywanie bodźców zagrażających.

Pojęciem kluczowym w koncepcji kompensacji zachowania jest dostęp-
ność czasu available time. Jest to kategoria indywidualna, która odzwiercie-
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dla marginesy czasowe potrzebne do wykonania zadania w ruchu drogo-
wym, czyli temporalne dystanse niezbędne do osiągnięcia celu mobilności
transportowej. Siła motywacyjna dystansu czasu staje się wyjątkowo dotkli-
wa emocjonalnie dla kierowcy, kiedy osiągnięcie celu zostaje zagrożone.
Stan ten występuje wówczas, gdy użytkownik drogi popadnie w konflikt
z różnymi obiektami i nieoczekiwanymi zdarzeniami w ruchu drogowym.

Behawioralny mechanizm adaptacyjny w rozumieniu H. Summali nie od-
grywa zatem roli wewnętrznego regulatora poziomu subiektywnego ryzyka,
jak np. w koncepcji homeostatycznego ryzyka WILDE’A (1978), ale kontroli
dostępności czasowej (SUMMALA, 1996a).

Przyjęto tezę, że marginesy czasowe (jako kaskadowe składowe dostęp-
ności czasu) są dla kierowców detektorami kontrolnymi w szacowaniu do-
stępności czasu, której wielkość została określona jeszcze przed rozpoczę-
ciem mobilności transportowej. W związku z tym nieoczekiwana zmiana
parametrów fizycznych drogi, np. wyłączenie z ruchu kilku pasów lub
zwiększenie krzywizny jej łuku, zmusza kierowców do gwałtownego hamo-
wania albo podjęcia większego wysiłku, aby sprostać wymaganiom sytuacji.
Dlatego w trakcie wykonywania zadania kierowania pojazdem, w innym
miejscu drogi o parametrach optymalnych (z kilkoma jednokierunkowymi
pasami i odcinkami prostymi) skłaniają się oni do podejmowania szybszej
jazdy, w przeciwnym przypadku na dojazd do celu muszą poświęcić więcej
czasu (SUMMALA, 1996a). Dla kierowcy kwestią kluczową jest systematyczne
kontrolowanie dystansu czasu na dojazd do celu i utrzymanie go na stałym
poziomie. Dlatego prędkość jazdy odgrywa rolę mechanizmu regulacyjnego
pozwalającego utrzymać założony konstans czasowy (SUMMALA, 1988). Prze-
ciążenia poznawcze z powodu zaistnienia złożonych sytuacji w ruchu dro-
gowym oraz — w związku z tym — skrócenie dystansu czasu są czynnikami
mocno ze sobą powiązanymi, co wykazano również w innych badaniach
(HANCOCK, CAIRD, 1993). Zgodnie z koncepcją H. Summali utrzymanie
w trudnych warunkach prędkości pojazdu na niezmiennym, wysokim po-
ziomie (np. kiedy jezdnia ulega przebudowie i ruch jest utrudniony) wyma-
ga od kierowcy znacznego wysiłku poznawczego oraz wysokiej sprawności
operacyjnej, aby zadanie wykonać, w przeciwnym wypadku musi on
zmniejszyć prędkość (SUMMALA, 1996a). Indywidualna skłonność kierowców
do utrzymywania niezmiennych dystansów czasu — będąca wewnętrznym
oczekiwaniem motywacyjnym — wywiera subiektywne poczucie presji, aby
zwiększyć prędkość jazdy wtedy, kiedy dystans ten jest zagrożony. Badania
przeprowadzone w symulatorze jazdy przez Samenthę L. COMTE (1996)
ujawniły, że już po 15 minutach jazdy pod kontrolą Intelligent Speed Adap-
tation (ISA) u kierowców gwałtownie wzrasta poczucie frustracji z powodu
presji czasu. W kolejnych badaniach poszerzonych o dodatkowe czynniki
z zastosowaniem ISA (dystanse pomiędzy pojazdami, wyprzedzanie pojaz-
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dów, łamanie przepisów, pamięć robocza) uzyskano z kolei rozbieżne wyni-
ki wskazujące zarówno na pozytywne, jak i negatywne efekty oddziaływania
dystansu czasu (COMTE, 2000). Podobne dane uzyskano również w innych
badaniach wyjaśniających niebezpieczne zachowanie w ruchu drogowym
jako kompensację ryzyka (CRUNDALL, UNDERWOOD, 1998; DINGUS, et al.,
1997; POHLMANN i TRAENKLE, 1994; HOCKEY, 1997; HOCKEY, WASTELL, SAUER,
1998). Zaobserwowano, że wydłużenie dostępności czasowej (np. kiedy
wzrastają wymagania wykonania zadania) wywołuje wśród kierowców ten-
dencję do wzrostu prędkości jazdy albo — alternatywnie — do przeznaczania
większego marginesu czasu na wykonywanie operacji kierowania pojazdem,
w rezultacie czego (w znaczeniu psychologicznym) postrzegany jest on jako
krótszy. W badaniach tych analizowano tylko kierunkowe zależności pomię-
dzy zadaniami o różnym stopniu trudności a dystansami czasowymi jako
wewnętrznymi inhibitorami motywacyjnymi.

Pojęcie adaptacji zachowania w ruchu drogowym w koncepcji H. Sum-
mali budzi kontrowersje i to na wielu płaszczyznach. Jedna z nich dotyczy
zagadnienia jakości adaptacji. Z punktu widzenia kierowcy działania podej-
mowane jako rekcja na zagrożenia (z powodu wydłużenia dystansu czasu)
są działaniami pozytywnymi. Jednak z perspektywy społecznego oddzia-
ływania na bezpieczeństwo mają one wartość negatywną (BROWN, 2000;
RUDIN-BROWN, NOY, 2002; RUDIN-BROWN, PARKER, 2004). Wzrost szybkości
jazdy, w sensie obiektywnym — co współcześnie potwierdzają badania —
prowadzi do wzrostu niebezpieczeństwa w ruchu drogowym i to zarówno
dla samego kierowcy, jak i innych użytkowników dróg (OECD, 1990; TORB-

JORN, KOVORDANYI, OHLSSON, 2006; JEFTIC, ENGSTROM, PIAMONTE, 2003). Innym
kontrowersyjnym zagadnieniem (niespójnym teoretycznie) jest temporalne
ujmowanie dystansu czasowego z punktu widzenia silnego motywu we-
wnętrznego — tendencja do skracania czasu jazdy (to go to the limit; SUMMA-

LA, 1996a, s. 109). H. Summala pojęcie dystansu czasu odnosi się do róż-
nych sytuacji w ruchu drogowym, które mają dla kierowcy, z punktu
widzenia sprawności wykonania zadania, różne znaczenia. Raz będą to
złożone sytuacje w ruchu drogowym, podczas których dochodzi do przesty-
mulowania sytuacyjnego — występują na stosunkowo niewielkim obszarze
(jazda w kolumnie, wyczekiwanie na odpowiedni moment do wyprzedze-
nia), ale przebiegają niewspółmiernie długo w czasie (SUMMALA, 1996a,
1996b). Innym razem pojęcie dystansu czasu jest odnoszone do mobilności
w ruchu drogowym w ogóle (SUMMALA, 2002; LAJUNEN, PARKER, SUMMALA,
1999). W obu przypadkach inna jest wartość motywacyjna oraz poznawcza
ujawnianych zachowań adaptacyjnych i najprawdopodobniej rządzą nimi
różne mechanizmy regulacyjne. W pewnym stopniu wątpliwości te potwier-
dziły badania nad zachowaniami agresywnymi podczas jazdy w kolumnie
pojazdów (RUDIN-BROWN, PARKER, 2004), podejmowania decyzji o wyprze-
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dzaniu pojazdu (DINGUS et al., 1997; CRUNDALL, UNDERWOOD, 1998; BROWN,
2000) i efektów bumerangowych zachowania w następstwie zainstalowania
w pojeździe inteligentnych systemów (KOZIL et al., 1999; SUZUKI, JOHANSSON,
2003; WONTORCZYK, 2007). Ciekawe wnioski na ten temat uzyskano rów-
nież na podstawie badań nad zachowaniami w przypadkach kontrolowania
prędkości pojazdu przez Inteligentne Systemy Adaptacji Prędkości (Intelli-
gent Speed Adaptaion). Systemy te integrują dane pochodzące z wielu ele-
mentów w ruchu drogowym, a następnie kontrolują sposób prowadzenia
pojazdu, co pozwala kierowcy uzyskać efektywne prędkości z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa i ekonomiki jazdy. Niektóre z tych badań potwier-
dzają pozytywny efekt kontrolowania prędkości (PERSSON et al., 1993;
ALMQUIST, NYGARD, 1997), inne wręcz odwrotnie — negatywny (RICHARDSON

et al., 1996; VARHELYI, MAKINEN, 1998). To, że stan motywacyjny nie zawsze
jest czynnikiem decydującym o zachowaniu w ruchu drogowym, potwier-
dziły także badania nad zmęczeniem kierowcy. Im jest ono silniejsze, tym
dłuższy czas uczestniczenia w ruchu, a także — odwrotnie niż to sugerował
H. Summala — słabsze zaangażowanie na wykonaniu zadania (VAN DER

HULST, MEIJMAN, ROTHENGATTER, 2001). Odkrył to, że w wyniku prze-
dłużającego się czasu jazdy u kierowcy wyraźnie spada jego zaangażowanie
w szybkie wykonanie zadania — wolniej podejmuje decyzje, wykazuje słabe
skłonności do poszukiwania rozwiązań, spada aktywność jego uwagi (MUL-

DER, MULDER, 1990).
Przytoczone przykłady badań pokazują, że przyjęcie kryterium o ważnej

roli behawioralnego systemu adaptacyjnego jako wewnętrznego regulatora
silnej presji czasu i jej wpływu na zmianę prędkości jazdy oznacza uprosz-
czenie ujęcia zagadnienia niebezpiecznych zachowań.

Nadal nierozpoznany został mechanizm motywacyjny dystansu czasu.
Nie wiemy też, jaka jest jego właściwość, a więc czy jest on cechą specyficz-
nych dyspozycji indywidualnych, czy też ich symptomem, a może efektem
procesów wychowania i socjalizacji. Czy zatem dystans czasu ma właściwo-
ści motywu biologicznego czy też społecznego? Wreszcie, jeżeli dystans cza-
su jest indywidualnym motywatorem zachowania kierowców, odgrywającym
z punktu widzenia dobrostanu jednostki, funkcjonalną rolę dla doświadcza-
nia satysfakcji, to ciągle niewiele wiadomo o przyczynach skłaniających kie-
rowców do ujawniania tylko niektórych typów zachowań adaptacyjnych.

W prezentowanych tu badaniach postanowiono zweryfikować przypusz-
czenia co do tego, czy zmienne dyspozycyjne, głównie temperament, oraz
społeczne, takie jak poczucie odpowiedzialności, są czynnikami modu-
lującymi stosowanie strategii adaptacyjnych.
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Hipotezy, narzędzia badawcze i osoby badane

Postawiono trzy hipotezy:
� Cechy dyspozycyjne kierowcy moderują stosowanie strategii adaptacyj-

nych, w taki sposób, że osoby zorientowane na osiąganie nagrody dążą
do utrzymania stałego dystansu czasu głównie poprzez zwiększanie
prędkości, natomiast kierowcy zorientowani na unikanie kary — poprzez
osiąganie wyniku. Oba rodzaje zachowań kompensacyjnych są zachowa-
niami niebezpiecznymi.

� Kierowcy z silnym poczuciem odpowiedzialności społecznej w celu
utrzymania dystansu czasu stosują różnorodne strategie regulacyjne.

� Kierowcy z silnym poczuciem odpowiedzialności społecznej oraz słabym
zapotrzebowaniem na stymulację ujawniają znacznie więcej zachowań
agresywnych w sytuacji deprywacji czasu niż osoby o niskim poczuciu
odpowiedzialności i silnym zapotrzebowaniu na stymulację.
Narzędzia badawcze. W badaniach wykorzystano następujące narzę-

dzia: Kwestionariusz Formalnej Charakterystyki Zachowania autorstwa Jana
Strelaua i Bogdana Zawadzkiego, Test do Pomiaru Poczucia Odpowiedzial-
ności Społecznej (POS), Skalę Zachowań Ryzykownych Kierowców (SZRK),
oraz Skalę Dystansu Czasu (SDC). Z wyjątkiem Kwestionariusza Formalnej
Charakterystyki Zachowania pozostałe narzędzia zostały opracowane na po-
trzeby przeprowadzonych badań własnych.

Test SZRK składa się z 60 itemów przypisanych pięciu podskalom:
błędy, przestępstwa drogowe, wykonanie zadania, podejmowanie wysokich
prędkości i zachowania agresywne. Rozkłady itemów oceniano na skali od 1
do 5 punktów (1 — absolutnie się nie zgadzam, 5 — całkowicie się zga-
dzam). Uzyskano wartości współczynnika rzetelności � Cronbacha dla całej
skali na poziomie 0,85 oraz wewnętrzne interkorelacje pomiędzy podskala-
mi w przedziale od 0,71 do 0,88. Wartości współczynnika � potwierdzają
oczekiwania, że wydzielone podskale są wymiarami ortogonalnymi.

Test Poczucia Odpowiedzialności Społecznej w założeniach miał opisy-
wać trzy wymiary cech: odpowiedzialność publiczną, pracowniczą i ro-
dzinną. Jednak po zastosowaniu analizy czynnikowej udało się wydzielić
tylko jeden czynnik, który ostatecznie zdefiniowano jako poczucie odpowie-
dzialności społecznej. Wartość współczynnika � dla całej skali wynosiła
0,85, co jest wynikiem zadowalającym.

Skalę do Pomiaru Dystansu Czasu opracowano, opierając się na założe-
niach teoretycznych koncepcji planowanego zachowania Icka Ajzena. Wy-
dzielono cztery podskale: intencję do zachowania, postawę, subiektywne
normy, oraz postrzeganą kontrolę zachowania. Narzędzie zbudowane jest
z 16 itemów szacowanych na skali od 1 do 5 (1 — absolutnie się nie zga-
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dzam, 5 — całkowicie się zgadzam). Zarówno dla całego testu, jak i poszcze-
gólnych jego podskal uzyskano zadowalające wskaźniki rzetelności (dla
całego testu � = 0,72; intencji do zachowania � = 0,67, postawy � = 0,68;
subiektywnych norm � = 0,78, postrzeganej kontroli zachowania � = 0,81).

Osoby badane. Łącznie przebadano 120 kierowców. Grupa badawcza
była zróżnicowana z uwagi na płeć i wiek osób badanych (84 mężczyzn
i 36 kobiet; średnia wieku w próbie wynosiła 36 lat).

Wyniki

W celu zweryfikowania zależności pomiędzy zapotrzebowaniem na sty-
mulację a dystansem czasu obliczono analizę wariancji ANOVA dla układów
jedno- i wieloczynnikowych. W badaniu interkorelacji jednoczynnikowej po-
między zapotrzebowaniem na stymulację a dystansem czasu zaobserwowa-
no, co prawda, różnice pomiędzy uzyskanymi wynikami (tabela 1.), ale nie
są one statystycznie znaczące. Natomiast w pomiarze interkorelacji wielo-
czynnikowych pomiędzy poszczególnymi podskalami w teście (Dystans
Czasu) a zmiennymi temperamentalnymi istotną zależność uzyskano tylko
pomiędzy podskalą postrzegana kontrola zachowania a strukturami prze-
twarzania stymulacji: F(2,120) = 4,56, p < 0,03.
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TABELA 1. Średnie i odchylenia standardowe dla poszczególnych zmiennych
uwzględnionych w badaniach

Czynniki psychospołeczne

Cechy dyspozycyjne

niskie
zapotrzebowanie

na stymulację

wysokie
zapotrzebowanie

na stymulację

M SD M SD

Dystans Czasu 3,5 0,9 3,2 0,8

Intencja 2,4 0,9 2,8 0,7

Postawa 3,2 0,8 3,1 1,2

Postrzegana kontrola zachowania 4,6 1,2 3,8 0,9

Subiektywne normy 3,8 0,8 3,2 0,7

Błędy 2,1 0,7 1,8 0,9

Przestępstwa drogowe 1,6 1,2 4,1 0,9

Wykonanie 4,2 0,8 2,6 0,6

Agresja 4,3 0,9 2,7 0,8

Prędkość 2,4 0,7 3,8 0,9

Poczucie odpowiedzialności 4,1 1,0 3,2 0,8



Aby zweryfikować hipotezę, czy zapotrzebowanie na stymulację ma
związek z dystansem czasu oraz stosowaniem strategii adaptacyjnych, doko-
nano obliczeń analizy wariancji ANOVA dla różnych zachowań kompensa-
cyjnych mierzonych testem SZRK w jedno- i wieloczynnikowych układach
interkorelacyjnych. Wynik uzyskany w pomiarze zależności interkorelacji
jednoczynnikowej dla niskiego / wysokiego zapotrzebowania na stymulację
oraz stosowania strategii adaptacyjnych okazał się nieistotny statystycznie
tylko w zakresie podskali „błędy” w teście SZRK; F(1,120) = 0,65, p < 0,04.
Uzyskano natomiast symptomatyczne (znaczące) wyniki interkorelacji
w pozostałych układach wieloczynnikowych, czyli pomiędzy zapotrzebowa-
niem na stymulację, dystansem czasu i wykonaniem — F(1,96) = 4,67,
p < 0,03, oraz łamaniem ograniczeń prędkości — F(1,110 = 6,24, p < 0,03).
Hipoteza pierwsza została zatem pozytywnie zweryfikowana.

Znaczących związków nie wykryto również pomiędzy zapotrzebowa-
niem na stymulację a dystansem czasu F(1,120) = 0,83, p < 0,04. Zaobser-
wowano natomiast tendencję do silniejszej kontroli zachowania wśród
kierowców z niskim zapotrzebowaniem na stymulację, głównie więc zorien-
towanych na unikanie kary.

Próba potwierdzenia kolejnej hipotezy okazała się bardziej złożona niż
przypuszczano. Korelacja jednoczynnikowa pomiędzy poczuciem odpowie-
dzialności a dystansem czasu okazała się znacząca F(1,120) = 3,82, p < 0,03.
Nie została natomiast w całości potwierdzona hipoteza druga, w której
zakładano złożone interkorelacje w układach wieloczynnikowych pomiędzy
dystansem czasu, poczuciem odpowiedzialności oraz stosowaniem strategii
adaptacyjnych F(1,98) = 0,82, p < 0,04. Tylko w odniesieniu do strategii
ukierunkowanej na popełnianie przestępstw drogowych uzyskano znaczący
efekt główny F(1,98) = 3,26, p < 0,03. Rozkład tej interakcji obrazuje wykres
rysunek 1.
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RYSUNEK 1. Zależności pomiędzy „dystansem czasu”, odpowiedzialnością społeczną oraz ten-
dencją do popełniania przestępstw drogowych.



Pozytywnie zweryfikowana została również ostatnia z przyjętych w pla-
nie badawczym hipotez. Interkorelacja pomiędzy agresywnością, zapotrze-
bowaniem na stymulację a odpowiedzialnością okazała się znacząca
F(2,110) = 4,09, p < 0,02. Wyniki te przedstawiono na rysunku 2.

W efekcie przeprowadzonych badań obok opisanych tu zależności uzy-
skano również inne interesujące wyniki, których w planie badawczym bez-
pośrednio nie zakładano. Nie wyjaśniają one bezpośrednio związków
zmiennych założonych w badaniach z motywacyjnym czynnikiem definio-
wanym jako dystans czasu, mogą być jednak pomocne w poszukiwaniu
ścieżek interpretacji wyników.

Dwuczynnikowe analizy wariancji, w których zmiennymi zależnymi
były: postrzegana kontrola zachowania, tendencja do ujawniania agresji
oraz poczucie odpowiedzialności społecznej, a także czynniki: zapotrzebo-
wanie na stymulację, poziom wykonania zadania i wykroczenia przeciwko
ograniczeniom prędkości jazdy, pozwoliły wyróżnić interesujące obszary za-
leżności:
� Postrzegana kontrola zachowania — zależy od zapotrzebowania na stymu-

lację oraz wykroczeń przeciwko prędkości F(2,98) = 6,23, p < 0,02.
� Tendencja do ujawniania agresji — zależy od wykonania zadania i zapo-

trzebowania na stymulację F(2,98) = 4,25, p < 0,03.
� Poczucie odpowiedzialności społecznej — zależy od zapotrzebowania na

stymulację i wykroczenia przeciwko ograniczeniom prędkości jazdy
F(2,98) = 5,26, p < 0,03. Profile powiązań między czynnikami zobrazowa-
no na rysunkach 3., 4. i 5.
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RYSUNEK 3. Zależności pomiędzy postrzeganą kontrolą zachowania, zapotrzebowaniem na
stymulacje a tendencją do przestrzegania ograniczeń prędkości
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RYSUNEK 4. Zależności pomiędzy agresją, zapotrzebowaniem na stymulację a wykonaniem
zadania

10

8

6

4

2

0
niskie

zapotrzebowanie
na stymulację

wysokie
zapotrzebowanie

na stymulację

wysokie wykroczenia niskie wykroczenia

po
cz

uc
ie

 s
po

łe
cz

ne
j

od
po

w
ie

dz
ia

ln
oś

ci

RYSUNEK 5. Zależności pomiędzy poczuciem odpowiedzialności społecznej, zapotrzebowa-
niem na stymulację a tendencją do nieprzestrzegania ograniczeń prędkości



Dyskusja i interpretacja

Zaprezentowane wyniki badań nad funkcją motywacyjno-adaptacyjną
dystansu czasu tylko w pewnym stopniu weryfikują teoretyczne założenia
koncepcji kompensacji zachowania H. Summali. Badania potwierdziły, że
kierowcy podejmując zadanie w ruchu drogowym polegające na prowadze-
niu pojazdu kierują się kryterium dystansu czasu, którego wartość moty-
wacyjna w postaci satysfakcji wynika głównie z osiągnięcia celu jazdy
w zakładanym z góry przedziale czasowym. Kryterium to w stopniu nie-
znaczącym statystycznie różnicuje zachowania kierowców po uwzględnie-
niu cech dyspozycyjnych, takich jak temperament. Cechy temperamentu
mają moderujący wpływ na zachowanie, ale dopiero w powiązaniu z innymi
czynnikami, np. poczuciem odpowiedzialności społecznej. Symptomami
tych zależności jest najprawdopodobniej uaktywnianie typowych dla róż-
nych grup kierowców strategii adaptacyjnych.

Użytkownicy dróg z niskim zapotrzebowaniem na stymulację w utrzy-
maniu dystansu czasu skupiają się przede wszystkim na wykonaniu zada-
nia, rzadziej popełniają wykroczenia przeciwko ograniczeniom prędkości.
Jednak wykonanie zadania w warunkach utrudnień ruchu (objazdy, korki,
złe warunki atmosferyczne, remont drogi itp.), a więc przeciążenia po-
znawczego, mimo silnej kontroli spostrzegania wykonywania zadań, jest
związane z popełnianiem błędów. Jeżeli nie doprowadzają one do krytycz-
nych zdarzeń, to odgrywają rolę mechanizmów adaptacyjnych pozwa-
lających utrzymać dystans czasu, co obserwowano również w innych ba-
daniach (MULDER, MULDER, 1990). Spostrzegana kontrola zachowania
najprawdopodobniej nie jest jednak związana ze wzmożoną aktywnością
procesów poznawczych i uwagi, odnoszących się do sytuacji na drodze, ale
łączy się z antycypowaniem przebiegu wydarzeń z powodu nieosiągnięcia
celu (spóźnienie do pracy, na egzamin, ważne spotkanie itp.). W tej grupie
kierowców zagrożenie dla osiągnięcia celu jazdy, poczucie odpowiedzialno-
ści społecznej oraz motywacyjna funkcja dystansu czasu najprawdopodob-
niej sprzyjają stosowaniu także innego mechanizmu adaptacyjnego, jakim
jest złość i agresja. Uzyskane wyniki są spójne z badaniami nad złością ob-
serwowaną u kierowców podczas jazdy, w których wykryto dwa rodzaje
konsekwencji agresji drogowej: jedną związaną, drugą niezwiązaną z po-
pełnianiem błędów w prowadzeniu pojazdu (OWSLEY, MCGWIN, MCNEOL,
2003). Na razie niewiele wiemy, co tak naprawdę ma wpływ na uruchomie-
nie określonego sytemu adaptacyjnego.

W grupie kierowców z wysokim zapotrzebowaniem na stymulację, opty-
malnym mechanizmem adaptacyjnym w utrzymaniu dystansu czasu są wy-
kroczenia przeciwko ograniczeniom prędkości jazdy. Ten typ użytkowników
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dróg w słabym stopniu koncentruje się na wykonaniu zadania (rzadziej za-
tem popełnia błędy, sporadycznie ujawnia emocję złości, reprezentuje
mniejsze poczucie odpowiedzialności społecznej), natomiast ich typowym
mechanizmem regulacyjnym dystansu czasu jest szybka jazda. Spostrzeże-
nia te są zbieżne z badaniami nad relacją między wykonaniem a długością
czasu związaną z uczestniczeniem kierowcy w ruchu drogowym (VAN DER

HULST, MEIJMAN, ROTHENGATTER, 2001).
Otrzymane wyniki pozwalają wskazać kierunki przyszłych badań nad re-

gulacyjną funkcją dystansu czasu, nie tylko w poszukiwaniu kolejnych stra-
tegii adaptacyjnych, mechanizmów kontrolujących ich uwalnianie, uwarun-
kowań sytuacyjnych ich stosowania, ale przede wszystkim mających na celu
określenie przyczyn przestępstw drogowych (alkohol, narkotyki). W tych
badaniach dostrzeżono takie związki tylko w grupie kierowców z niskim
poczuciem odpowiedzialności społecznej i silnym motywem dystansu cza-
su.
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