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SYSTEM TEST2DRIVE
W BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH KIEROWCÓW
Zmieniające się przepisy skłaniają do uporządkowania od strony teoretycznej
i metodologicznej problematyki badań kierujących pojazdami. W artykule zaproponowano
teoretyczne definicje pojęć, które są używane w metodyce badań kierowców- w obszarach
sprawności poznawczej i intelektualnej, osobowości i psychomotoryki. W dalszej części
przedstawiono nowatorski zestaw metod diagnostycznych, dedykowany tym właśnie
badaniom. Wstępne wyniki badań pozwalają przyjąć, że jest to zarówno narzędzie dobrze
umocowane we współczesnej teorii psychologicznej jak i praktycznie skuteczne
w przewidywaniu prawdopodobieństwa nieprawidłowych zachowań na drodze.

TEST2DRIVE SYSTEM
IN THE PSYCHOLOGICAL DRIVERS’ TESTS
Changing rules incline to rearrangement of the theoretical and methodological
background of fitness to drive assessment. The current study proposes a theoretical
definitions of terms used in official methodology of psychological drivers assessment-in the
areas of cognitive, intellectual and psychomotor skills and personality. In the next section a
novel set of diagnostic methods, dedicated to this area, has been proposed. Preliminary
results allow to assume that the proposed test battery is both a tool well anchored in
contemporary psychological theory and practically effective in predicting the probability
of aberrant traffic behaviour.
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Wprowadzenie
Zmieniająca się metodyka1 badań kierowców z jednej strony prowadzi do
udoskonalenia teoretycznych podstaw i wzrostu jakości orzecznictwa psychologicznego,
z drugiej jednak stanowi wyzwanie dla naukowców i praktyków. Zadaniem naukowców
jest sformułowanie definicji wiążących zapisy prawne z terminologią współczesnych nauk
poznawczych oraz opracowanie metod operacjonalizacji tych pojęć. Zadaniem praktyków
jest twórcze wdrożenie tych metod - a zatem wypracowanie warsztatu ich stosowania,
indywidualizacja badań do poszczególnych sytuacji diagnostycznych, wreszcie
wypracowanie swobodnych metod (wywiadu i obserwacji) pozwalających na ustalenie
charakterystyki psychologicznej osoby orzekanej.
Celem orzekania, zgodnie z przepisami Ustawy o Kierujących Pojazdami2 oraz Ustawy
o Transporcie3, jest ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
(w tym uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne), wykonywania
czynności instruktora i egzaminatora oraz wykonywania zawodu kierowcy. Realizacja tego
celu wyznacza ramy kontraktu psychologicznego, czyli można i należy zbierać dane
w zakresie koniecznym do jego pełnej realizacji – ale nie większym. Jeśli (przykładowo)
młody kierowca ma problem z rozumieniem norm można i należy pogłębić wywiad w celu
ustalenia czy istnieją i skąd biorą się problemy z autorytetami, podczas gdy w innych
okolicznościach poszerzanie badania w tę stronę należałoby uznać za naruszenie kontraktu.
Przepisy prawne, regulujące metodykę badań psychologicznych są wciąż w fazie
projektów, jednak można już z dużym prawdopodobieństwem założyć ich ostateczny
kształt (a w szczególności wymagania merytoryczne dotyczące badań psychologicznych).
Przepisy te, w większym stopniu niż dotychczas, pozwalają na powiązanie praktyki
orzeczniczej ze współczesnymi teoriami psychologicznymi. Daje to możliwość
skonstruowania metod diagnostycznych spełniających kryteria dobroci psychometrycznej
(trafności, rzetelności, normalizacji, standaryzacji i obiektywizmu).
Modele działania kierowców pozwalają na określenie i zdefiniowanie najistotniejszych
cech warunkujących sprawne ich działanie podczas wykonywania czynności kierowania
pojazdem. Cechy te w dużym stopniu pokrywają się z treścią metodyki, co umożliwiło
skonstruowanie zestawu testów badających wskazane zmienne. Wstępne wyniki badań
potwierdzają dobre właściwości psychometryczne baterii Test2Drive.
Niniejsza praca poświęcona będzie zatem, najpierw określeniu teoretycznych podstaw
badanych zmiennych (według nowej metodyki), następnie zaś prezentacji pierwszych
wyników prac nad baterią Test2Drive, która wychodzi od współczesnych koncepcji
psychologicznych, zachowując równocześnie maksymalne podobieństwo do tradycyjnej
aparatury psychologicznej.
1. Model działania kierowcy
Podczas prowadzenia pojazdu zadaniem kierowcy jest utrzymanie prawidłowej
świadomości sytuacyjnej (spostrzeganie, rozumienie i przewidywanie zdarzeń), następnie
podejmowanie prawidłowych decyzji i sprawne wykonywanie zaplanowanych manewrów.
Prawidłowa świadomość sytuacyjna pozwala na percepcję pola bezpiecznej drogi przed
pojazdem w zamierzonym torze jazdy [5]. Kierowanie pojazdem odbywa się na dwóch
1
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3

Załącznik nr 6 do Projektu Rozporządzenia (metodyka)
Ustawa o kierujących pojazdami z dn. 5 stycznia 2011r
Ustawa o transporcie drogowym z dn. 06. września 2001r.
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poziomach przetwarzania informacji. Poziom pierwszy to ocena sytuacji, planowanie,
podejmowanie decyzji i inicjowanie manewru, poziom drugi to monitorowanie przebiegu
manewru wykonywanego [23]. O ile drugi poziom ma charakter zautomatyzowany
i zależy raczej od nawyków, efektywność pierwszego poziomu zależy od charakterystyki
psychologicznej kierowcy.
Schemat powiązań pomiędzy funkcjonowaniem kierującego pojazdem a jego
właściwościami podlegającymi badaniom przedstawia rysunek poniżej.

Rys. 1. Model działania kierowcy, uwzględniający zmienne wymieniane przez metodykę.
Fig. 1. The driver’s model of action taking into account the variables listed by the methodology.
Oznaczenia na schemacie
1. Sprawność intelektualna i procesy poznawcze:
1.1. Spostrzeganie;
1.2. Uwaga;
1.3. Rozumienie sytuacji;
1.4. Antycypacja;
2. Osobowość:
2.1. Dojrzałość społeczna:
2.1.1. rozumienie norm;
2.1.2. samokontrola;
2.1.3. przystosowanie;
2.2. Dojrzałość emocjonalna:
2.2.1. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
2.2.2. Zrównoważenie emocjonalne i jego wpływ na ryzyko dezorganizacji zachowania;
3. Sprawność psychomotoryczna:
3.1. Szybkość reakcji;
3.2. Adekwatność reakcji;
3.3. Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
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Korzystając ze schematu powyżej, można przypisać zmienne psychologiczne do
poszczególnych aspektów prowadzenia pojazdu. W dalszej części opracowania
zaprezentowane zostaną szczegółowe definicje i proponowane metody pomiaru.
Rozporządzenie4 nie precyzuje listy zmiennych, określa jedynie do jakich kwestii
psycholog powinien odnieść się prowadząc badanie i uzasadniając orzeczenie. Błędem
byłoby zatem szukanie odpowiedzi na pytanie „jakim testem zbadać antycypację”.
Psycholog powinien zaplanować badanie w taki sposób, aby umieć określić, czy osoba
badana zdolna jest do trafnego przewidywania rozwoju sytuacji (co zresztą zależy od
wcześniejszych komponentów świadomości sytuacyjnej - spostrzegania i rozumienia).
Należy zauważyć, że metodyka badań nie precyzuje szczegółowo zmiennych
warunkujących poszczególne sprawności. Pozwala to psychologowi na dobór takich
metod, jakie uznaje za właściwe - pod warunkiem, że doprowadzą one do oceny badanego
w wymaganym zakresie. Zarówno na poziomie teorii, jak i metod rozgraniczenie
sprawności intelektualnej, psychomotorycznej i cech osobowości jest nieco sztuczne.
„Adekwatność reakcji” przykładowo, chociaż jest zmienną z obszaru psychomotoryki,
zależy z jednej strony od prawidłowego rozpoznania (czyli funkcji intelektualnej
i poznawczej) jak i równowagi procesów pobudzania i hamowania (opisywanych jako
cechy temperamentu – a zatem sfery osobowości). Impulsywność (będąca cechą
osobowości) może być badana poprzez styl rozwiązywania zadań intelektualnych, może
również przejawiać się w słabej kontroli motorycznej. Poniżej przedstawione zostaną
jednak te cechy z klasycznym podziałem na trzy sfery.
2. Definicje zmiennych psychologicznych
2.1. Procesy poznawcze i sprawność intelektualna
Rozporządzenie5 określa zakres badania procesów poznawczych i sprawności
intelektualnej bezpośrednio nawiązując do koncepcji świadomości sytuacyjnej [8] [30] .
„W zakresie sprawności intelektualnej i procesów poznawczych uprawniony psycholog
dobiera narzędzia i techniki diagnostyczne pozwalające ustalić sprawność spostrzegania,
uwagi, rozumienia sytuacji oraz antycypacji.”
2.1.1. Spostrzeganie
Spostrzeganie (wzrokowe) to tworzenie subiektywnego obrazu otoczenia lub
poszczególnych obiektów. Spostrzeganie kierowcy jest prawidłowe, kiedy jest on w stanie
w złożonym środowisku dostrzegać elementy mogące mieć znaczenie dla bezpieczeństwa
jazdy (inni użytkownicy drogi, znaki, przebieg pasa ruchu itp.). Prawidłowe spostrzeganie
jest zatem funkcją uwagi wzrokowej, ściślej zaś tego jej aspektu, który jest
odpowiedzialny za przyciąganie wzroku do ważnych obiektów. Mechanizm ten Michael
Posner określa jako mechanizm orientacyjny uwagi wzrokowej [15] [20] [25]. Według
niektórych autorów ten etap procesów percepcyjnych określany jest jako procesy
przeduwagowe [9] [27].

4

5

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierujących
pojazdami i wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
Załącznik 6, p.II.2.
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2.1.2. Uwaga
Uwaga należy do najbardziej wieloznacznych pojęć psychologii [25]. W odróżnieniu od
poprzednio opisanych procesów spostrzegania (angażujących pierwotny, orientacyjny
mechanizm uwagi) uwaga jest tu rozumiana jako rozpoznawanie i selektywne,
świadome przetwarzanie informacji wzrokowej (mechanizm detekcyjny uwagi [15]
[20]). Funkcją uwagi jest więc odróżnianie informacji istotnych od nieistotnych
(selektywność) oraz utrzymywanie jej przez dłuższy czas (trwałość). Typowym zadaniem
angażującym ten rodzaj uwagi wzrokowej jest conjunctive search [27], [28]. W zadaniu
tego typu badany powinien przeszukiwać pole wzrokowe reagując na bodźce zdefiniowane
przez koniunkcję dwóch cech.
2.1.3. Rozumienie
Rozumienie sytuacji na drodze, o ile procesy percepcji i mechanizmy uwagi
dostarczyły podmiotowi prawidłowych danych, warunkowane jest przez poziom
inteligencji. Zgodnie z powszechnie przyjmowaną definicją, „inteligencja jest bardzo
ogólną zdolnością umysłową, która m.in. obejmuje zdolność rozumowania, planowania,
rozwiązywania problemów, myślenie abstrakcyjne, rozumienie złożonych idei, szybkość
uczenia się i korzystania z doświadczenia” [17]. Według Cattella [6] w obrębie inteligencji
ogólnej wyróżnia się składową płynną (niezależną od kultury) i skrystalizowaną
(dysponowanie wiedzą i umiejętnościami ważnymi w danym kontekście). Aby kierujący
pojazdem posiadał prawidłowe rozumienie sytuacji drogowej, w tym zachowania innych
użytkowników powinien charakteryzować się inteligencją skrystalizowaną, wyrażającą
się w rozumowaniu wzrokowo-przestrzennym, abstrakcyjno-logicznym i społecznym.
2.1.4. Antycypacja
Antycypacja to zdolność przewidywania sytuacji na drodze w bezpośredniej
przyszłości. Polega na ukierunkowaniu spostrzegania (i gotowości do reakcji) na
określony bodziec. Wymaga zdolności oceny prędkości i odległości obiektów oraz
rozumienia reguł rządzących ich zachowaniem.
2.2. Osobowość
Ocena osobowości to nie tylko określenie struktury cech. Na osobowość składa się
także historia życia człowieka. Rozpatrując czynniki ryzyka funkcjonowania jako
kierowcy, związane z osobowością badanego, warto zastanowić się nad jego
postępowaniem w przeszłości i ewentualnie motywacją do zmiany. Metodyka badań
narzuca kilka aspektów badania osobowości6.
„W zakresie oceny osobowości uprawniony psycholog dobiera narzędzia i techniki
diagnostyczne pozwalające ustalić dojrzałość społeczną (rozumienie norm, samokontrola,
przystosowanie) oraz dojrzałość emocjonalną (radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
zrównoważenie emocjonalne i jego wpływ na ryzyko dezorganizacji zachowania).”
2.2.1. Poziom dojrzałości społecznej
Przeciwwskazaniem do kierowania pojazdem może być niezdolność do prawidłowego
funkcjonowania społecznego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia używa niezbyt
precyzyjnego pojęcia „dojrzałości społecznej”. Dojrzałość w ścisłym znaczeniu dotyczy
aspektu rozwojowego. Przykładowo jeśli dorosła osoba po traumatycznym przeżyciu
6

Załącznik 6, p.II.4.
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cierpi na pourazowe zaburzenia osobowości jest nieprzystosowana - ale nie można
stwierdzić niedojrzałości. Określenie takie zostało przejęte po przepisach dotyczących
orzekania psychologicznego osób ubiegających się o pozwolenie na broń.
Podobnie pojęcie dojrzałości emocjonalnej oznacza poziom rozwoju emocjonalnego
adekwatny do wieku - toteż nie jest tu użyte zbyt szczęśliwie. Przykładowo, osoba, która
w wyniku problemów życiowych jest niezrównoważona emocjonalnie nie jest niedojrzała lecz jej emocje mogą w znaczący sposób wpływać na zdolność do kierowania pojazdami.
Na szczęście pojęcia użyte w rozszerzeniu (radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
zrównoważenie emocjonalne i jego wpływ na ryzyko dezorganizacji zachowania) nie mają
powyższych mankamentów.
1. Rozumienie norm (będące również przedmiotem oceny w obszarze sprawności
intelektualnej) to znajomość wzorców zachowania akceptowanych jako właściwe
przez uczestników ruchu [21]. Termin ten obejmuje zarówno rozumienie przepisów,
jak i nieformalnych zwyczajów. „Rozumienie” na najniższym poziomie to
świadomość istnienia normy i sankcji za jej nieprzestrzeganie, na najwyższym zaś
(postkonwencjonalnym) poziomie jest to pojmowanie sensu normy poprzez
odniesienie do systemu wartości.
2. „Samokontrola to zdolność kontrolowania zachowań impulsywnych przez
hamowanie nagłych, przelotnych pragnień” [21]. Termin ten nie powinien być
utożsamiany z refleksyjnym stylem poznawczym (który też stanowi przeciwieństwo
impulsywności). Należy go rozumieć jako kontrolę emocjonalną, nie uleganie
w szczególności impulsom agresji i rywalizacji w sytuacjach drogowych.
3. Przystosowanie społeczne to rozwijanie własnego potencjału, reagowanie na
zmiany środowiska i ich konstruktywne inicjowanie [21]. W przypadku jednak
orzekania przeciwwskazań do kierowania pojazdami należy skoncentrować się na
odwrotnym biegunie - nieprzystosowaniu. Można go zdefiniować jako niezdolność
do sprostania uzasadnionym oczekiwaniom społecznym (szczególnie zasadom
ruchu drogowego, również nieformalnym).
2.2.2. Dojrzałość emocjonalna
1. „Sytuacje trudne” w badaniach kierujących pojazdami rozumieć należy raczej jako stres
ostry (w odróżnieniu od stresu chronicznego). Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
oznacza możliwość adekwatnego reagowania w warunkach na granicy możliwości
adaptacji. Reagowanie adekwatne oznacza dobrą kontrolę emocji i spostrzeganie
sytuacji stresowej w kategoriach problemu do rozwiązania. Istotne są również
zgeneralizowane strategie - koncentracja na emocjach lub unikanie stresu mogą
w dłuższej perspektywie prowadzić do zniekształceń poznawczych i niezrównoważenia
emocjonalnego. Przeciwwskazaniem w tym zakresie jest jednak przede wszystkim
skłonność do paniki i popełniania błędów pod wpływem emocji.
2. Zrównoważenie emocjonalne może być przeciwwskazaniem wówczas, kiedy prowadzi
do podwyższonego ryzyka dezorganizacji zachowania (czyli utraty kontroli
poznawczej i wykonawczej oraz utraty świadomości sytuacyjnej z powodu
nadmiernych reakcji emocjonalnych). W zasadzie nawet klinicznie stwierdzone
zaburzenia afektywne (np. depresja) wcale nie muszą stanowić przeciwwskazania o ile
są odpowiednio kompensowane. Przeciwwskazaniem może być połączenie silnej
tendencji do silnych i gwałtownych reakcji emocjonalnych ryzykiem zaburzeń uwagi,
spostrzegania, tendencją do impulsywnych, nieprzemyślanych reakcji. Ważnym
czynnikiem ryzyka w tym obszarze może być też nieharmonijna struktura
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temperamentu. W ocenie warto zróżnicować, czy problem dotyczy zaburzeń w sferze
poznawczej (świadomości sytuacyjnej) czy wykonawczej [12] [24].
2.3. Sprawność psychomotoryczna
Waga sprawności psychomotorycznej kierowcy, wraz z rozwojem ergonomii
stosowanej w projektowaniu dróg i pojazdów systematycznie spada. Dyrektywa Rady
Europy7 w sprawie praw jazdy, odnosi się jedynie do oceny sprawności procesów
poznawczych i osobowości w zupełności pomijając psychomotorykę. Polskie przepisy
(w tym nowa metodyka) wychodzą z założenia, że jest to sfera nadal istotna i takie
podejście ma swoje uzasadnienie.
Reakcja motoryczna w każdym działaniu operatorskim (również kierowcy) kończy
proces przetwarzania informacji. Naturalnie procesy poznawcze i intelektualne
odpowiadają za prawidłowe przetwarzanie bodźców, osobowość za podejmowanie decyzji
- jednak to właśnie reakcja motoryczna jest końcowym efektem całego procesu. Ocena
sprawności operatorskiej bez sprawności psychomotorycznej byłaby zatem niekompletna.
Oceniając sprawność psychomotoryczną, psycholog ma możliwość obserwacji realnych
reakcji badanego w sytuacji presji czasu i zróżnicowanej trudności zadania, co pozwala na
wyciąganie dodatkowych wniosków na temat osobowości i uwagi.
Z uwagi na powyższe, testy sprawności motorycznej powinny być możliwie najprostsze
od strony poznawczej (i podejmowania decyzji) i charakteryzować się zróżnicowanym
poziomem złożoności wymaganych ruchów. Testy te powinny uwzględniać możliwie
długą fazę ćwiczeń, ponieważ w pierwszych fazach wykonywanie zadań
psychomotorycznych obciążone jest silnie wpływem innych czynników [1].
Metodyka badań uściśla: „W zakresie oceny sprawności psychomotorycznej
uprawniony psycholog dobiera testy i urządzenia badawcze, pozwalające ustalić szybkość
i adekwatność reakcji oraz koordynację wzrokowo-ruchową” 8.
2.3.1. Szybkość reakcji
Szybkość reakcji pozwala kierowcy zareagować na nieoczekiwane zdarzenia na drodze.
Ocena szybkości reagowania nie powinna jednak sprowadzać się do określenia
przeciętnego czasu reakcji na bodźce. Równie ważne jest zauważenie w czasie badania
reakcji przedłużonych, świadczących o zakłóceniach w funkcjonowaniu uwagi. W zakresie
niezbędnym do orzekania istnienia bądź braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
ocena szybkości reakcji polega na sprawdzeniu, czy czas pomiędzy bodźcem a reakcją
nie jest nadmiernie wydłużony w dużym zbiorze prób. Powinien być oceniony na
podstawie reakcji prostej, ponieważ w innych zadaniach wydłużenie może mieć bardziej
złożone przyczyny. Oszacowanie możliwie „czystej” miary szybkości reakcji jest
potrzebne również jako punkt odniesienia do czasu wykonania zadań, zaprojektowanych
do pomiaru innych funkcji.
2.3.2. Adekwatność reakcji
Pojawienie się bodźca aktywuje, używając terminu z teorii SAS Normanna i Shalice’a
[19], bazę przełączników akcji, czyli wyuczonych lub bezwarunkowych schematów
reagowania. W sytuacjach wymagających podejmowania decyzji, korekcji błędów lub
7

8

Dyrektywa 2006/126/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 20.12.2006 roku w sprawie praw
jazdy.
Załącznik nr 6, p II.4.
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przekraczania granic zachowań wyuczonych, a także w sytuacjach nowych czy też
zagrażających. Reakcje adekwatne polegają na wyborze właściwego schematu
działania i równocześnie zahamowaniu schematów niewłaściwych. Ocena
adekwatności reakcji powinna wykorzystywać zadania, w których konieczne jest
rozróżnianie bodźców, różnicowanie reakcji i hamowanie jej w części przypadków. Ważne
jest nie tylko określenie liczby błędów, ale także ocena czasu reakcji z wyborem
(w zestawieniu z czasem reakcji prostej można ocenić, jak wiele zasobów potrzebuje
jednostka na różnicowanie i podejmowanie decyzji).
2.3.3. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Koordynacja wzrokowo-ruchowa nie jest rozumiana jednoznacznie w literaturze
przedmiotu [3] [22] [7]. W odróżnieniu od zadań czysto poznawczych, zadania
wymagające sprawności psychomotorycznych powinny wykorzystywać grzbietowy a nie
brzuszny szlak przetwarzania informacji [10], [11], [16]. A zatem można manipulować
trudnością materiału percepcyjnego, jednak nie wykorzystując procesów rozpoznawania
i pamięci. Cała zatem informacja konieczna do wykonania zadania, powinna być
bezpośrednio dostępna wzrokiem. Zadania mogą również różnić się poziomem złożoności
wymaganej reakcji i presji czasu. Zadania mogą wymagać ruchów sięgania (wciśnięcie
odpowiedniego przycisku), śledzenia nadążnego (gdy zadaniem badanego jest poruszanie
elementem śledzącym (np. kursorem) za zmieniającym położenie obiektem lub śledzenia
z kompensacją (gdy reakcje badanego oddziałują na śledzony element i zadanie polega na
utrzymaniu go w określonym położeniu). Niektóre testy sprawności psychomotorycznej
wymagają również podziału zasobów wykonawczych na równoczesną realizację kilku
zadań. Podsumowując różne definicje i sposoby operacjonalizacji można zdefiniować
koordynację wzrokowo-ruchową jako sprawność wykonywania zadań wymagających
zróżnicowanych reakcji motorycznych w odpowiedzi na bodźce dostarczające pełnej,
niezbędnej informacji. Zadania mogą wymagać stosowania jedynie prostych
i wyćwiczonych reguł, nie wymagających operacji logicznych (w szczególności koniunkcji
cech bodźca), tak aby informacja mogła być odbierana przez peryferyczny system
wzrokowy bez konieczności angażowania uwagi i fiksacji wzroku.
2.4. Rozszerzanie badania
Badanie psychologiczne prowadzone jest w celu ustalenia możliwych przeciwwskazań
do kierowania pojazdami, wykonywania czynności instruktora i egzaminatora oraz
wykonywania zawodu kierowcy. Opisany wyżej zestaw badań może się okazać
niewystarczający w kilku szczególnych przypadkach, o których wspomina metodyka9:
„Uprawniony psycholog, jeżeli wymaga tego realizacja celu badania dokonuje diagnozy:
1) cech osobowości mających wpływ na powstrzymanie się od prowadzenia pojazdu po
alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych;
2) zaburzeń emocjonalnych pourazowych;
3) deficytów poznawczych;
4) szczególnych predyspozycji wskazanych dla instruktorów, egzaminatorów, kierowców
pojazdów uprzywilejowanych i osób wykonujących zawód kierowcy.”
Badania w rozszerzonym zakresie (p.1-3), wskazane są szczególnie w sytuacji
zaistnienia przesłanek skierowania na badanie takich jak, uczestniczenie w wypadku,
9

Załącznik 6, p. II.4.
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przekroczenie limitu punktów karnych lub jazda pod wpływem alkoholu. Może wystąpić
konieczność zastosowania innych niż standardowe metod (testy Audit, Skala
Problemowego Użycia Marihuany, Skala Problemowego Użycia Narkotyków, testy
neuropsychologiczne, skale kliniczne, pogłębiony wywiad kliniczny). Słowem, psycholog
może być zmuszony do poszerzenia badania o wszystkie elementy, które są konieczne do
osiągnięcia celu, jednak nie należy tego zakresu przekraczać w sposób nieuzasadniony,
szanując czas i prywatność badanego.
Nieco inny charakter ma poszerzenie badania w sytuacji opisanej w p. 4. Badanie takie
zwykle nie obejmuje dodatkowych kwestii, natomiast od badanych należy oczekiwać
wyższego poziomu sprawności - muszą oni bowiem być w pełni dyspozycyjni również
wtedy, kiedy ich aktualny stan sprawności psychicznej z powodu lekkiej choroby lub
zmęczenia jest obniżony. Należy więc oczekiwać wyższych i bardziej zharmonizowanych
wyników.
3. Platforma testów Test2Drive
Od dłuższego czasu w polskiej psychologii transportu dawał się odczuć znaczący brak
metod diagnostycznych dedykowanych temu obszarowi diagnostyki. Jedną grupę metod
stanowiła aparatura do oceny sprawności psychomotorycznej, wywodząca się nierzadko
z czasów pierwszej wojny światowej. W ręku doświadczonych psychologów metody te
prowadziły zapewne do prawidłowych diagnoz, jednak brak powiązania ze współczesną
wiedzą psychologiczną utrudniał ocenę ich trafności. Drugą grupę stanowiły metody
należące do kanonu standardowych testów inteligencji i osobowości o dobrze
udokumentowanej trafności teoretycznej, jednak ich powiązanie z funkcjonowaniem
kierowcy nie zawsze było oczywiste. Alternatywny Wiedeński System Testów, narzędzie
umożliwiające kompleksową ocenę predyspozycji kierowcy, pomimo udowodnionej
dobroci psychometrycznej nie było w Polsce popularne (można przypuszczać że
problemem był do niedawna brak polskich norm, a także wysoki koszt i długi czas badania
zestawem). Platforma Test2Drive została opracowana systematycznie i od podstaw
z intencją eliminacji powyższych niedogodności.
Jak dotąd zakończono cztery serie badań walidacyjnych.
Pierwsze zostało przeprowadzone w ITS i objęło grupę 60 osób zróżnicowanych pod
względem płci i wieku. Badani wykonywali skrócony zestaw Test2Drive, jak również
testów standardowych i Wiedeńskiego Systemu Testów.
Badanie drugie odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim i w Akademii Wychowania
Fizycznego. Objęło ono grupę 40 osób, studentów AWF.
Badanie trzecie przeprowadzono ponownie w ITS, tym razem testując grupę 30 osób,
dobranych celowo tak aby struktura grupy odzwierciedlała strukturę wieku, płci
i wykształcenia posiadaczy praw jazdy (na podstawie danych CEPiK). Oprócz badań
testowych badani przechodzili również serię prób w symulatorze jazdy (wyniki nie zostały
jeszcze w pełni opracowane).
Badanie czwarte przeprowadzono na Uniwersytecie Warszawskim, objęło ono 60 osób
zróżnicowanych pod względem wieku i płci, posiadających prawo jazdy nie krócej niż rok.
Badani wykonywali test TRIT oraz baterię testów APIS.
We wszystkich badaniach jako miarę trafności kryterialnej wykorzystywano
zachowania w realnym ruchu drogowym, oceniane za pomocą kwestionariusza DBQ [18].
Ponieważ założenia niniejszego opracowania nie pozwalają na prezentację pełnego
materiału empirycznego, omówione zostaną jedynie najważniejsze z uzyskanych wyników.
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3.1. Ocena sprawności intelektualnej i procesów poznawczych
Spostrzeganie i uwaga w systemie T2D oceniane są za pomocą testu PUT. Bazuje on na
cechowo-integracyjnej teorii uwagi Anny Treismann [28] [29]. Zgodnie z tą teorią bodźce
proste, definiowane przez jedną cechę, przetwarzane są równolegle (za pomocą
mechanizmów przeduwagowych), natomiast wyszukiwanie złożonych obiektów,
zdefiniowanych przez koniunkcję cech, odbywa się szeregowo – w drodze przeszukiwania
kolejnych potencjalnych obiektów. Istotne jest, aby obiekty te miały podobna wyrazistość
wizualną [13]. Materiał testu PUT został zaprojektowany zgodnie z tymi zasadami. Osobie
badanej prezentowane są zestawy trójkątów czarnych i białych, przy czym jej zadaniem
jest wskazywanie wyłącznie czarnych trójkątów skierowanych pionowo. Miarą sprawności
spostrzegania jest średni czas wyszukiwania, natomiast o prawidłowym działaniu uwagi
detekcyjnej świadczy liczba popełnianych błędów. W badaniach pilotażowych uzyskano
wysoką rzetelność testu (rt t= .967). Trafność teoretyczną potwierdzają korelacje z testami
Systemu Wiedeńskiego (ATAVT), również trafność diagnostyczna może być oceniana
wysoko (uzyskano oczekiwane korelacje z zachowaniami drogowymi mierzonymi DBQ).
Rozumienie sytuacji drogowych w systemie Test2Drive oceniane jest za pomocą testu
TRIT (Traffic Related Intellectual Test). Test ocenia inteligencję skrystalizowaną - czyli
poziom sprawności intelektualnej niezbędnej w konkretnym środowisku. Założono, że
w ruchu drogowym ważna jest umiejętność szybkiej analizy i wnioskowania (dlatego
zadania mają ograniczenie czasowe), rozumienia stosunków przestrzennych, zasad
społecznych i rozumowania logicznego. Test składa się z pięciu podtestów (po 5 lub 6
zadań), wyliczany jest wynik ogólny (suma podtestów) oraz dodatkowo wynik podtestu
rozumienia zasad społecznych na drodze. Rzetelność testu jest wysoka jak na narzędzie
heterogeniczne (rtt =.79). Trafność teoretyczną zbadano poprzez korelacje ze skalą APIS-P,
uzyskując wyniki zgodne z zakładanymi. Trafność diagnostyczna testu została
potwierdzona w zakresie rozumienia zasad społecznych, poprzez wykazanie związku
pomiędzy wynikiem skali ze świadomym naruszaniem zasad drogowych. Skala
rozumienia norm społecznych może służyć do oceny tej zmiennej, według metodyki
zaliczanej do cech osobowości.
Należy zauważyć, że związki pomiędzy poziomem inteligencji a zachowaniami na
drodze i wypadkowością nie są obserwowane systematycznie, a wyniki badań są często
niejednoznaczne [26].
Antycypacja sytuacji drogowych badana jest testem SPEST (Speed Estimation),
w którym zadaniem badanego jest prawidłowo przeprowadzić wskaźnik, pomiędzy dwoma
poruszającymi się elementami. Zadanie wykonywane jest przy trzech prędkościach
wskaźnika. Wyniki w tym teście, podobnie jak w sytuacji drogowej, zależą zarówno od
sprawnej oceny prędkości własnej i innych obiektów, ale również od podejmowania dobrej
decyzji we właściwym momencie. Trafność kryterialną testu potwierdzają dane,
wskazujące na związki wysokich wyników z popełnianiem mniejszej liczby błędów w
sytuacjach drogowych (ocenianą za pomocą DBQ). Osoby z wynikami niskimi popełniają
częściej błędy związane z nieprawidłową oceną prędkości i przewidywaniem, ale także
z rozkojarzeniem i nieuwagą. Wynik taki, dobrze się wpisuje w teorię wskazującą uwagę,
jako podstawowy mechanizm procesów antycypacji [14].
3.2. Ocena osobowości
System Test2Drive zawiera trzy kwestionariusze do pomiaru cech osobowości
związanych z czynnikami ryzyka w ruchu drogowym. Pierwszym z nich jest
kwestionariusz PEMAL (PErsonality MALadjustment), oceniający poziom dojrzałości
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społecznej. Skala składa się z 32 stwierdzeń, do których badany ustosunkowuje się na skali
dwustopniowej (kategoryczne sądy są charakterystyczne dla osób autorytarnych). Osoby
uzyskujące wyniki wysokie są impulsywne, skłonne do ryzyka i lekceważenia norm
społecznych (w szczególności zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego). W teście
wyodrębniono skalę nieprzystosowania do norm obowiązujących w ruchu drogowym. Test
posiada wysoką rzetelność (rtt =.79), trafność teoretyczną wykazano m.in. przez korelację
ze skalą P EPQ-R. O trafności diagnostycznej świadczy występowanie szeregu korelacji ze
świadomym naruszaniem zasad ruchu drogowego (badanymi za pomocą DBQ).
Kolejnym kwestionariuszem jest skala NECOG, przeznaczona do określenia poziomu
problemów w sferze poznawczej i kontroli, uwarunkowanych przez problemy
emocjonalne. Skala była inspirowana przez Cognitive Failure Questionnaire [4], która
pozwala na przewidywanie zarówno błędów na drodze jak i ryzyka wypadkowości [2].
Kwestionariusz zawiera listę czternastu symptomów depresyjnych i błędów poznawczych
w codziennym życiu, które mogą być ich efektem. Kwestionariusz pozwala więc na ocenę
ryzyka wystąpienia dezorganizacji zachowania pod wpływem stresu. Trafność teoretyczną
kwestionariusza potwierdza istotna korelacja z oryginalnym kwestionariuszem CPQ.
Trafność prognostyczna z kolei opiera się na stwierdzeniu licznych korelacji
z nieprawidłowymi zachowaniami na drodze, głównie wynikającymi z rozproszenia
i obniżonej kontroli wykonawczej. Rzetelność kwestionariusza wynosi rtt =.86.
Ostatni z kwestionariuszy to SCOPE (Stress Cope) mierzący ekspozycję na sytuacje
stresowe i sposoby radzenia sobie z nimi. Składa się z 47 pytań tworzących 4 skale. Skala
ekspozycji na stres (rtt =.89) pozwala ocenić nasilenie czynników stresogennych
oddziaływujących w danej chwili na badanego. Skala stylu zadaniowego (rtt =.82) ocenia
zdolność do dojrzałego spostrzegania sytuacji stresowych, jako problemów do
rozwiązania. Skala stylu unikowego (rtt =.79) mierzy skłonność do redukowania
dyskomfortu poprzez poszukiwanie alternatywnych aktywności. Czwarta skala mierzy
permisywność wobec spożywania alkoholu i skłonność do sięgania po używki
w sytuacjach stresowych (rtt =.90). Kwestionariusz ten został zaadaptowany z zestawu
testów selekcyjnych do służb państwowych, toteż nie jest jeszcze znana jego trafność
diagnostyczna.
3.3. Ocena sprawności psychomotorycznej
Założeniem konstrukcyjnym platformy Test2Drive było unowocześnienie wskaźników
sprawności psychomotorycznej, równocześnie z zachowaniem maksymalnego
podobieństwa do dotychczas stosowanej aparatury. Jako punkt wyjścia przyjęto
zobrazowanie aparatu krzyżowego na ekranie dotykowym. Następnie zdefiniowano
ekspozycję bodźców i pól reakcji dla pozostałych testów korzystając z wybranych
elementów tej właśnie planszy. Wprowadzono także „pole startowe”, na którym osoba
badana powinna trzymać palec pomiędzy poszczególnymi reakcjami. W ten sposób
uzyskano standardowe warunki umożliwiające porównywanie wykonania poszczególnych
testów, co pozwala stosować współczesne metody analizy chronometrycznej. Tak więc, po
modyfikacji klasycznych procedur, uzyskano testy, które można interpretować
w kategoriach współczesnych nauk poznawczych.
Pierwszy z testów to czas reakcji prostej (SIRT). Wyznaczane są dwie podstawowe
miary szybkości reakcji, czyli mediana i 90 centyl. Ta ostatnia wartość to czas powyżej
którego u osoby badanej znajdowało się 10% czasów reakcji. Jest to miara wydłużonych
reakcji, istotna dla bezpieczeństwa na drodze, ponieważ świadczy o braku ciągłości uwagi.
Czasy reakcji liczone są jako różnica pomiędzy czasem pojawienia się bodźca
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a oderwaniem palca od pola startowego. Rzetelność wskaźnika mediany wynosi .91, zaś
czasu reakcji wydłużonych .80. Dodatkową zmienną jest czas motoryki (mierzony od
momentu oderwania palca od pola „start” do dotknięcia pola reakcji, rtt =.99), który może
stanowić pomocniczą miarę oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej. Trafność
diagnostyczną testu oceniono poprzez korelacje z zachowaniami kierowców - istotnie
osoby o dłuższym czasie reakcji popełniają więcej błędów. Znacznie bardziej
diagnostyczny w porównaniu z medianą, okazał się wskaźnik wydłużonych czasów
reakcji, tłumaczył bowiem więcej zachowań nieprawidłowych ocenianych metodą DBQ.
Test czasu reakcji z wyborem (CHORT) polega na dotykaniu jednego z dwóch pól
reakcyjnych, w zależności od prezentowanego bodźca, lub też na powstrzymaniu się od
reakcji. W zadaniu tym mierzone są podobne zmienne jak wyżej, mediana czasu reakcji
(rtt =.77) oraz czasu motoryki (rtt =.85). Ponadto, wyliczany jest procent reakcji
poprawnych mówiący o adekwatności reagowania .
Test koordynacji HECOR (Hand-Eye-COoRdination) jest zadaniem analogicznym do
aparatu Piórkowskiego. Modyfikacja zadania polega na tym, że każda reakcja rozpoczyna
się od pola „start”. Różnica między omawianym zadaniem a czasem reakcji prostej jest
zatem wyłącznie czasem potrzebnym na zaplanowanie ruchu, zaś czas motoryki
odniesiony do czasu motoryki w teście SIRT stanowi miarę sprawności działania
w sytuacjach bardziej złożonych. Oceniany jest czas reakcji i liczba odpowiedzi
poprawnych.
Ostatni z testów koordynacyjnych, SPEST pozwala na ocenę koordynacji w warunkach
wymagających nie tylko sprawnego spostrzegania, ale również wnioskowania
przestrzennego. Test jest analogiczny do aparatu krzyżowego, z tym że zastosowano
(podobnie jak w HECOR) zasadę, że każde zadanie rozpoczyna się od pola „start”.
Oceniany jest czas reakcji i procent odpowiedzi poprawnych
4. Podsumowanie
Wprowadzona rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia metodyka badań nie stanowi
gotowego przepisu na badania, lecz jedynie zbiór reguł dobrej praktyki. Wymaganie
zapewnienia dobroci psychometrycznej wszystkim stosowanym metodom testowym –
również tym aparaturowym - z pewnością wpłynie na bardziej przemyślane i krytyczne
prowadzenie badań. Konieczne są też dalsze prace nad teoretycznymi podstawami
koncepcji psychologicznych, na gruncie których sformułowany został zestaw zmiennych
wskazanych do badania. Niezbędne są również dalsze prace nad dostosowaniem
używanych narzędzi psychologicznych do świata współczesnej wiedzy kognitywistycznej.
Nauki poznawcze w ostatnich dziesięcioleciach dokonały wielu przełomowych odkryć.
Umiemy lepiej opisać, zrozumieć i przewidzieć działanie człowieka i dlatego właśnie
potrzebne są narzędzia implementujące tę wiedzę w system diagnostyczno-orzeczniczy.
LITERATURA:
[1]
[2]

Ackerman PL. Ability determinants of individual differences in skilled performance. In:
Sternberg RJ, Pretz J, editors. Cognition and intelligence. Cambridge, UK: Cambridge
University Press; 2005. p. 142–59.
Allahyari T., Saraji G.N. Adl J. Hosseini M., Iravani M., Younesian M., Kass S.J. (2008),
Cognitive Failures, Driving Errors and Driving Accidents, International Journal of
Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) 2008, Vol. 14, No. 2, 149–158.

94

System TEST2DRIVE…
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

[24]

[25]
[26]

Biernacki M., Tarnowski A. (2008). The Relationship Between Temperamental Traits and the
Level of Performance of Eye-Hand Coordination Task in Jet Pilots. International Journal of
Occupational Safety and Ergonomics, vol 14, 4, 423-432.
Broadbent, D.E, Cooper P.F, FitzGerald P., & Parkes K.R. (1982) The Cognitive Failures
Questionnaire (CFQ) and its correlates, British Journal of Clinical Psychology, 21, 1-16.
Castro C. (2009) Visual Demands and driving. [w:] C. Castro (red.) Human factors of
cognitive performance in driving (s. 1-30). Boca Raton: CRC Press.
Catell R.B. (1971) Abilities: Their structure, growth and action. Boston: Houghton Mifflin
(za: [17]).
Chaiken SC, Kyllonen PC, Tirre WC. (2000). Organization and components of psychomotor
ability. Cognit Psychol. 40: 198–226.
Endsley, M.R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human
Factors, 37, 32-64.
Folk C.L., Remington R.W., Johnston J.C. (1992). Involuntary covert orienting is contingent
on attentional control settings. Journal of Experimental Psychology (Human perception and
performance), 18, 1023–1044.
Goodale M.E. i Wolf M.E. (2006). Vision for action, [w:] Essays in Honour of Zenon
Pylyshyn. Pobrano 22.07.07 z www.psych.utoronto.ca/~pgsa/HigherCogF2006.htm.
Goodale, M.E, Milner, A.D. (1992). Separate visual pathways for perception and action.
Trends in neuroscience, 15, 20-25.
Humphreys G.W., Forge E.M.E (1998) Disordered action schema and action disorganisation
syndrome. Cognitive neuropsychology 15, (6/7/8), 771-811.
Itti L., Koch Ch. (2001). Computational modeling of visual attention. Nature ReviewsNeuroscience, 2, 194-203.
Jasiński, T., Tarnowski, A., Strzelczak, A.(2004). Percepcja czasu jako wyznacznik
efektywności pracy pilota wojskowego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 10, 323-338.
Marek, T., Fąfrowicz, M. (1995). Neuropsychologiczne mechanizmy procesu przenoszenia
uwagi wzrokowej. Kolokwia Psychologiczne, 3, 69-86.
Milner A.D., Goodale M.A. (2008). Mózg wzrokowy w działaniu, Warszawa: PWN.
Nęcka E. (2003) Inteligencja. Geneza, struktura, funkcje. Gdańsk: GWP.
56. Niezgoda M., Kamiński T., Kruszewski M., Tarnowski A. (2013) Self-reported
drivers’behaviour: an application of DBQ in Poland. Journal of KONES Powertrain and
Transport, Vol. 20, No. 1. 233-238.
Norman, D. A., & Shallice, T. (1986). Attention to action: Willed and automatic control of
behavior. In R. J. Davidson, G. E. Schwartz, & D. Shapiro, (Eds.), Consciousness and selfregulation: Advances in research, Vol. IV. New York: Plenum Press.
Posner, M.I, Raichle, M.E. (1994). Images of Mind, New York: Scientific American Library.
Reber A., (2000) Słownik Psychologii. Warszawa: Scholar.
Ree MJ, Carretta TR. (1994) The correlation of general cognitive ability and psychomotor
tracking tests. Int J Sel Assess. 2: 209–16.
Schieber F., Schlorholtz B., McCall R. (2009). Visual requirements of vehicular guidance,
[w:] C. Castro (red.), Human factors of visual and cognitive performance in driving.
(s. 1-29). Boca Raton: CRC Press.
Schwartz M, Reed E.S., Montgomery M., Palmer C., Mayer N.H. (1991) The Quantitative
Description of Action Disorganisation after Brain Damage: A Case Study, Cognitive
Neuropsychology 8 (5) 381-414.
Tarnowski A. (2009). Pamięć robocza i mechanizmy skokowych ruchów oka. Warszawa:
Wydawnictwo PAN.
Tarnowski, A, Biernacki, M, Junak Błędowska, B.: The relationship between personality and
cognitive factors in drivers behavior: the comparison of driving drunk, risky, accident drivers
and normal drivers. ICTTP conference, Washington 26.08-01.09. 2008.

95

Transport Samochodowy 2-2014
[27] Treisman A. (1999). Feature binding, attention and object perception, [w:] G.W. Humphreys,
J. Duncan i A. Treisman (red.), Attention, Space and Action (s. 91–111). Oxford: Oxford
University Press.
[28] Treisman A., Zhang, W. (2006). Location and binding in visual working memory. Memory
and Cognition, 34, 1704-1719.
[29] Treisman, A. (1999). Feature binding, attention and object perception. W: G.W. Humphreys,
J. Duncan i A. Treisman (red.), Attention, Space and Action (s. 91-111). Oxford: Oxford
University Press.
[30] Wickens C. D. (2000). Imperfect and unreliable automation and its implications for attention
allocation, information access and situation awareness. Technical Report prepared for
NASA, Savoy IL.

96

