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Analiza zale!no"ci mi#dzy zachowaniami kierowców
a samoocen$ i regulacj$ nastroju
Aneta Przepiórka, Agata B achnio
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II

G ównym celem artyku u by a eksploracja zwi$zków zachowa% kierowców na drodze, zw aszcza zachowa%
agresywnych, z samoocen$ i regulacj$ nastroju jako mo!liwych determinantów. Badanie przeprowadzono
na próbie 544 kierowców. Do badania zmiennych psychologicznych wykorzystano: Skal! samooceny
(&aguna, Lachowicz-Tabaczek i Dzwonkowska, 2007), Skal! regulacji nastroju (SPN i SON) (Wojciszke,
2003) oraz Skal! zachowa" na drodze (Clapp i in., 2011). W polskiej wesji Skali zachowa" na drodze uzyskano jednakowy uk ad czynnikowy jak w oryginalnej wersji metody, wyodr#bniono trzy czynniki: trudno"ci spowodowane l#kiem, zachowania przesadnie ostro!ne i zachowania agresywne zwi$zane z l#kiem.
Skal! zachowa" na drodze mo!na wykorzysta' do pomiaru szerokiego spektrum zachowa% kierowców.
Uzyskano szereg zale!no"ci zachowa% na drodze z samoocen$ i regulacj$ nastroju.
S owa kluczowe: zachowania na drodze, agresja drogowa, regulacja nastroju, samoocena

ZACHOWANIA KIEROWCÓW NA DRODZE
Artyku podejmuje zagadnienie zachowa% kierowców.
G ównym celem prezentowanych bada% jest wskazanie
zale!no"ci mi#dzy zachowaniami kierowców a poziomem samooceny i regulacj$ nastroju. Temat wydaje si#
by' nowy na gruncie polskim, nie ulega te! w$tpliwo"ci,
!e jest istotny i ma du!$ warto"' aplikacyjn$. W literaturze angloj#zycznej mo!na znale(' wiele bada% na temat
zachowa% na drodze i ich psychologicznych determinantów (np. Clapp i in., 2011), które warto weryÞkowa' na
gruncie polskim. Ze wzgl#du na kwestionariuszowy charakter bada% przy wyja"nianiu zachowa% kierowców nale!y uwzgl#dni' jedynie ich deklaratywn$ form#.
Wed ug Raportu Krajowej Rady Bezpiecze%stwa Drogowego (2004) w"ród najcz#"ciej spotykanych zachowa% na drodze wymieniana jest szybka i ryzykowna
jazda samochodem (78%), wymuszanie pierwsze%stwa
(58%), a tak!e zbyt dynamiczne zmienianie pasów jazdy
(53%), zmuszaj$ce innych u!ytkowników do zwolnienia
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lub gwa townego zahamowania. Kierowcy w odpowiedzi na agresywne zachowania innych najcz#"ciej odpowiadaj$ przekle%stwem, pokazaniem obra(liwego gestu
czy mruganiem "wiat ami. Wed ug niektórych badaczy
(Deffenbacher, Filetti, Richards, Lynch, Oetting, 2003)
zachowania agresywne na drogach pod wzgl#dem psychologicznym i zdrowotnym przypominaj$ hazard.
Jak wynika z bada%, osoby, które s$ bardziej agresywnymi kierowcami, deklaruj$ równie! wi#cej incydentów drogowych (Blanchard, Barton, Malta, 2000; Deffenbacher,
Petrilli, Lynch, Oetting, Swaim, 2003). Uwzgl#dniaj$c
rosn$c$ liczb# samochodów (w Polsce w 2011 roku zarejestrowano ponad milion pojazdów), a tak!e „czarne”
statystyki wypadków, temat dotycz$cy determinantów zachowa% kierowców wydaje si# wart g #bszej eksploracji.
Dotychczas ten problem, szczególnie na gruncie polskim,
nie by wystarczaj$co analizowany (por. Grunt-Mejer,
Grunt-Mejer, 2011; Wontorczyk, 2011).

AGRESJA NA DRODZE
W literaturze istnieje rozró!nienie mi#dzy agresj$ drogow$ (aggressive driving) a furi$ drogow$ (road rage)
(Grunt-Mejer, Grunt-Mejer, 2011; Ruvio, Shoham, 2011).
Mianem furii drogowej okre"la si# zwykle zachowanie,
w którym kierowca celowo rani lub nawet zabija innego u!ytkownika ruchu pod wp ywem silnego gniewu.
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Furi# drogow$ mo!na okre"li' jako atak niekontrolowanego gniewu, który mo!e prowadzi' do aktów przemocy (Ruvio, Shoham, 2011). Britt i Garrity (2003, s. 5)
okre"laj$ furi# drogow$ (road rage) jako zbiór my"li,
emocji i zachowa%, które pojawiaj$ si# w odpowiedzi na
nieusprawiedliwion$ w ocenie kierowcy prowokacj# ze
strony innych u!ytkowników drogi. Furia drogowa mo!e
wyst#puje rzadziej ni! agresja drogowa, ale jest reakcj$
bardziej intensywn$. W niektórych (ród ach furia drogowa traktowana jest jako szczególny przypadek agresji (American Automobile Association, 1999, za: Ruvio,
Shoham, 2011).
Agresywna jazda (aggressive driving) jest okre"lana
jako zachowanie, które ma celu wyrz$dzenie Þzycznej,
emocjonalnej lub psychologicznej krzywdy drugiej osobie na drodze (Ruvio, Shoham, 2011, s. 1090). Do zachowa% agresywnych autorzy zaliczaj$ podje!d!anie do
drugiego samochodu, nag $ zmian# pasa ruchu, tr$bienie,
pokazywanie obra(liwych gestów, a tak!e "ciganie si#.
Zachowania agresywne mog$ by' wyzwalane zarówno
przez czynniki "rodowiskowe, jak i wewn#trzne.

CZYNNIKI WYZWALAJ

CE AGRESJ! DROGOW

Okazuje si#, !e poczucie anonimowo"ci i ekspozycja
na inne agresywne zachowania sprzyjaj$ wyst#powaniu agresywnych zachowa% (Ellison-Potter, Bell, Deffenbacher, 2001). Samochód stwarza w a"cicielowi barier#, za któr$ czuje si# bezpiecznie, przez co jest bardziej
sk onny do niekontrolowania swoich emocji – tym bardziej !e kierowcy maj$ "wiadomo"' ma ego prawdopodobie%stwa ponownego spotkania z innymi u!ytkownikami
ruchu (Parkinson, 2001). Poza tym du!e zat oczenie na
drogach mo!e wyzwala' wi#kszy stres, irytacj# i negatywny nastrój, a w efekcie prowadzi' do agresywnych
zachowa% (Hennessy, Wiesenthal, 1999; Parker, Lajunen,
Summala, 2002). Kierowcy, tkwi$c w korku ulicznym,
mog$ postrzega' innych kierowców jako rywali, którzy
utrudniaj$ im realizacj# celu, czyli dotarcie na czas do
wybranego miejsca (Lawton, Parker, Manstead, Stradling,
1997). Z bada% wynika ponadto, !e osoby, które pozytywnie oceniaj$ wykroczenia na drodze, równie! cz#"ciej je
pope niaj$.
Britt i Garrity (2006) przeprowadzili eksperyment,
w którym poszukiwali osobowo"ciowych uwarunkowa%
agresywnych zachowa% na drodze. Agresj# na drodze
rozpatrywali w kategoriach dyspozycji osobowo"ciowej. Badani mieli za zadanie przypomnie' sobie, kiedy ostatnio do"wiadczyli podczas jazdy samochodem
której" z podanych trzech sytuacji mog$cych wywo a'
gniew: bliskie podje!d!anie drugiego samochodu nawet
przy dopuszczalnej pr#dko"ci, „wcinanie si#” drugiego

samochodu, co wymusza hamowanie, i brak mo!liwo"ci
wyprzedzenia samochodu jad$cego bardzo wolno. Osoby
badane mia y spo"ród nast#puj$cych zachowa% – tr$bienie, przekle%stwa, obra(liwy gest, nieprzyjazne spojrzenie – wskaza' swoj$ mo!liw$ reakcj# jako odpowied(
na powy!sze sytuacje, a tak!e wybra', któr$ spo"ród podanych emocji odczuwaliby w danej sytuacji. Nast#pnie
uczestnicy badania dokonywali prawdopodobnej atrybucji przyczyny zachowania innego kierowcy, oceniaj$c na
skali jego stabilno"', (ród o oraz globalno"'. Wykazano,
!e uczestnicy deklarowali silniejszy gniew w sytuacji,
gdy przyczyn danego zachowania kierowcy upatrywali
w jego osobowo"ci, czyli spostrzegali sta e i wewn#trzne (ród o zachowania – podobne wyniki otrzymali równie! w swoich wcze"niejszych badaniach (Britt, Garrity,
2003). Najwi#ksz$ agresj# i gniew badani deklarowali
w sytuacji wcinania si# drugiego pojazdu tu! przed pojazd badanego i wolnej jazdy innego pojazdu. Przy opisie tych bada% nale!y wspomnie' o ich retrospektywnym
charakterze, co te! autorzy wskazuj$ jako ograniczenie.
Ponadto z opisywanych bada% (Britt, Garrity, 2006) wynika, !e osoby sumienne i ugodowe rzadziej przejawiaj$
zachowania agresywne na drodze ni! osoby nieposiadaj$ce tych cech. Natomiast cechy, które $cz$ si# z zachowaniami agresywnymi na drodze, to narcyzm i ekstrawersja.
Zaniepokojenie, jako reakcja emocjonalna na podje!d!anie i niezachowywanie bezpiecznej odleg o"ci od drugiego pojazdu, pozytywnie korelowa o z pozytywnym afektem i sumienno"ci$.
W badaniach Deffenbachera, Kempera i Richardsa
(2007) okaza o si#, !e pomi#dzy przejawami agresji Þzycznej, s ownej i drogowej istnieje pozytywna korelacja
(r waha o si# od 0,51 do 0,60). Otrzymano negatywn$
korelacj# pomi#dzy tymi formami agresji a konstruktywnymi formami radzenia sobie z gniewem (s uchanie uspokajaj$cej muzyki, koncentracja na bezpiecznej podró!y,
odwracanie my"li od (ród a prowokacji). Zachowania
agresywne korelowa y pozytywnie z tendencj$ do podejmowania ryzyka. Wiek kierowcy istotnie przek ada si#
na cz#stotliwo"' wyst#powania zachowa% agresywnych.
Im m odszy kierowca, tym wi#ksze prawdopodobie%stwo
agresywnego zachowania na drodze. Ró!nice mi#dzyp ciowe wyst$pi y tylko w przypadku zachowa% ryzykownych, gdzie wi#ksz$ tendencj# przejawiali m#!czy(ni. Zachowania agresywne korelowa y z trwa $ dyspozycj$ do gniewu. Podobne wyniki potwierdzono w innych
badaniach, w których gniew za kierownic$ w rozumieniu dyspozycji osobowo"ciowej korelowa pozytywnie
z cz#stotliwo"ci$ i intensywno"ci$ gniewu jako stanu,
a tak!e z cz#stotliwo"ci$ agresywnych i ryzykownych
zachowa% podczas jazdy samochodem, agresji s ownej,
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Þzycznej i agresji za kierownic$, a tak!e z liczb$ wypadków (Deffenbacher, Deffenbacher, Lynch, Richards,
2003). Z bada% Parkinsona (2001) wynika, !e sytuacja
prowadzenia samochodu cz#"ciej ni! inne sytuacje !yciowe wywo uje gniew. Badani mieli przypomnie' sobie
sytuacje, w których ostatnio odczuwali gniew zarówno w sytuacji prowadzenia samochodu, jak i poza drog$, i oceni' cz#stotliwo"' pojawiania si# ich. Nast#pnie
oceniali intensywno"' tego gniewu. Ponad trzy czwarte
osób badanych deklarowa o, !e odczuwa cz#"ciej i silniej
gniew w sytuacjach na drodze ni! poza ni$.

PORTRET AGRESYWNEGO KIEROWCY
Niektórzy badacze wskazuj$ na pewne predyspozycje
osobowo"ciowe do ujawniania gniewu na drodze, co cz#sto koreluje z cz#sto"ci$ okazywania irytacji, wrogo"ci
w innych sytuacjach (Parkinson, 2001). Z bada% Ruvio
i Shohama (2011) wynika, !e agresywne prowadzenie samochodu jest negatywnie zwi$zane z kompulsywno"ci$,
poszukiwaniem ryzyka, impulsywno"ci$ oraz ogóln$
agresywno"ci$. Ponadto wy!szy poziom agresji wyst#puje u kierowców, którzy spostrzegaj$ swój samochód jako
przed u!enie w asnego Ja, jako integraln$ cz#"' swojej
to!samo"ci. Poza tym z wi#ksz$ agresj$ powi$zane jest
równie! spostrzeganie drogi jako swojego terytorium oraz
potrzeba dominacji i kontroli nad nim. Odczuwanie presji
czasu wp ywa o na wy!szy poziom agresji na drodze.
Agresywna jazda zdarza si# cz#"ciej u kierowców cechuj$cych si# osobowo"ci$ typu A (Perry, Baldwin, 2000).
Poza tym osoby te cz#"ciej mia y st uczki, cz#"ciej amay przepisy ruchu drogowego, by y bardziej niecierpliwe
w czasie jazdy, a tak!e wykonywa y wi#cej niebezpiecznych manewrów na drodze i cz#"ciej uczestniczy y w
wypadkach drogowych ni! kierowcy z osobowo"ci$ typu
B. Natomiast Krahe i Fenske (2002) wykazali, !e m odszy wiek, osobowo"' m#!czyzny typu macho i bardziej
sportowy samochód by y predyktorami agresywnego zachowania na drodze. Z innych bada% (Jonah, Thiessen,
Au-Yeung, 2001) wynika, !e osoby, które charakteryzuj$ si# wy!szym poziomem poszukiwania wra!e% w teorii Zuckermanna, s$ bardziej agresywnymi kierowcami,
a tak!e wykazuj$ tendencj# do podejmowania ryzykownych zachowa% na drodze – cz#"ciej siadaj$ za kierownic$
pod wp ywem alkoholu i nie zapinaj$ pasów bezpiecze%stwa. Wi#ksza agresja spotykana jest u osób o wy!szym
poziomie wrogo"ci (DePasquale, Geller, Clarke, Littleton,
2001). Ponadto okazuje si#, !e osoby o wy!szym poziomie empatii s$ mniej sk onne do zachowa% agresywnych,
ale – co ciekawe – maj$ wi#ksz$ sk onno"' do odczuwania gniewu wobec innych u!ytkowników drogi, którzy
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ami$c przepisy, nara!aj$ !ycie i bezpiecze%stwo swoje
oraz innych (Parkinson, 2001).
Ciekawe badania przeprowadzili Holland, Meertens
i van Vugt (2002). Wykazali w nich, !e samoocena jest
moderatorem samousprawiedliwienia w sytuacji dysonansu pojawiaj$cego si# podczas prowadzenia samochodu. Dysonans na drodze mo!e pojawi' si# w przypadku
konfrontacji z negatywnymi konsekwencjami jazdy samochodem, np. moralny dysonans (negatywne konsekwencje
dla "rodowiska czy zdrowia publicznego) i dysonans hedonistyczny (oszcz#dno"' czasu). Badania wskazuj$, !e
osoby z nisk$ samoocen$ cz#"ciej dokonuj$ zewn#trznych
samousprawiedliwie% w sytuacji dysonansu moralnego.
Badacze sugeruj$, !e osoby z wysok$ samoocen$ rzadziej
dokonuj$ samousprawiedliwiania, gdy! w sytuacji zagro!enia odczuwaj$ niski poziom dyskomfortu.
Deffenbacher, Richards, Filetti i Lynch (2005) na podstawie teorii Spielbergera dotycz$cej podzia u l#ku na
cech# i stan, w swoich badaniach poszukiwali uwarunkowa% gniewu jako cechy. W przeprowadzonych badaniach autorzy potwierdzili postawione hipotezy, wed ug
których kierowcy charakteryzuj$cy si# sta $ dyspozycj$
do odczuwania gniewu istotnie cz#"ciej przejawiali agresywne zachowania za kierownic$, a poza tym gniew ten
by bardziej intensywny. Co wi#cej, wykazywali silniejsze tendencje do agresji Þzycznej i s ownej wobec wyobra!onych sytuacji na drodze. Na podstawie prowadzonych dzienników mo!na by o stwierdzi', !e osoby o wy!szym poziomie gniewu przejawia y mniej adaptacyjne
i konstruktywne formy radzenia sobie z negatywnymi
emocjami. Osoby agresywne na drodze by y bardziej
impulsywne i mia y problemy z kontrolowaniem swoich wybuchów (Deffenbacher, Filetti, Richards, Lynch,
Oetting, 2003). Osoby, które ogólnie s$ agresywne, maj$
równie! tendencje do agresywnego zachowania za kierownic$ (Lajunen, Parker, 2001).
Przedstawione wyniki bada% nie zawsze s$ jednoznaczne, zw aszcza te dotycz$ce samooceny jako predyktora
zachowa% agresywnych na drodze. Z jednej strony badacze sugeruj$, !e jej niski poziom sprzyja zachowaniom
agresywnym (Perry, Baldwin, 2000), z drugiej strony
sugeruj$, !e to raczej wysoka samoocena jest odpowiedzialna za takie zachowania (Schreer, 2002). Trudno
jednak wyniki otrzymane w innych krajach odnie"' do
warunków polskich, poniewa! – jak si# wydaje – du!$
rol# mo!e tu odgrywa' kultura. W literaturze przedmiotu brakuje równie! bada% eksploruj$cych zwi$zek agresji na drodze z nastrojem. Niezgodno"ci wyników i ich
ma a liczba przemawiaj$ za potrzeb$ postawienia pytania
o zwi$zki samooceny i regulacji nastroju z zachowaniami
na drodze.
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BADANIA W"ASNE
Celem naszych bada% by a eksploracja zwi$zku deklarowanych zachowa% na drodze z samoocen$ i regulacj$ nastroju. Zak adano, !e samoocena i tendencja do
regulacji nastroju b#d$ powi$zane z zachowaniami kierowców. Regulacja nastroju jest zaliczana do zabiegów
samoreguluj$cych stany psychiczne i emocjonalne osoby
(Wojciszke, 2003). Czynno"ci samoreguluj$ce mog$ by'
nakierowane na maksymalizowanie swoich pozytywnych stanów emocjonalnych i mówimy wtedy o tendencji do podwy!szania nastroju. Jest to tzw. hedonistyczny
wzorzec regulacji. Osoba, chc$c wprawi' si# w dobry
nastrój, podejmuje czynno"ci sprawiaj$ce jej przyjemno"', przywo uje przyjemne zdarzenia czy te! otacza si#
lud(mi, z którymi dobrze si# czuje. Z kolei przeciwna
tendencja nakierowana na obni!anie nastroju wyra!a nieumiej#tno"' lub/i brak ch#ci wyj"cia z tego negatywnego nastroju. Strategia ta ma na celu zarówno obni!enie
prze!ywanego nastroju pozytywnego, jak i utrzymanie
nastroju negatywnego. Osoba, która przejawia tendencj#
do tego typu zachowa%, cz#sto rozpami#tuje negatywne
zdarzenia, wspomina swoje niepowodzenia, koncentruje si# na negatywnych emocjach, a prze!ywan$ rado"'
traktuje jako chwilow$ i przypadkow$. Obie te tendencje
maj$ swoje uwarunkowania osobowo"ciowe (Wojciszke,
2003).
W opisywanych badaniach testowano nast#puj$ce hipotezy:
Hipoteza 1. Niska samoocena jest pozytywnie powi$zana
z zachowaniami nieadaptacyjnymi na drodze, czyli zachowaniami l#kowymi oraz z agresywnymi.
Hipoteza 2. Tendencja do obni!ania nastroju b#dzie pozytywnie powi$zana z mniej adaptacyjnymi zachowaniami
na drodze, czyli zachowaniami l#kowymi oraz z agresywnymi.
Hipoteza 3. Tendencja do podwy!szania nastroju b#dzie
negatywnie powi$zana z zachowaniami l#kowymi kierowców na drodze.
Jednym z efektów tego badania by o równie! opracowanie wst#pnej, eksperymentalnej wersji metody dotycz$cej zachowa% na drodze, której pe na adaptacja wymaga dalszych bada%.
Osoby badane i procedura badania
Badania przeprowadzono na grupie 544 kierowców.
W badaniu wzi# o udzia 260 kobiet i 284 m#!czyzn,
"rednia wieku wynios a M = 32,57 lat (SD = 9,99). Dane
zosta y cz#"ciowo (N = 335) wykonane za pomoc$ panelu
GGNetwork. Do bada% by y zapraszane osoby zalogowane w danym panelu. Kryterium wyboru by o posiadanie

prawa jazdy. Pozosta e osoby (N = 209) to studenci uniwersytetu, którzy wype nili kwestionariusze podczas wyk adu. *rednia wieku dla grupy z próby zbieranej online
wynosi a 31,81 lat (SD = 10,08, przedzia wiekowy 18–63
lata). Dla próby studenckiej M = 24,7 roku (SD = 5,7,
przedzia wiekowy 18–51 lat). *redni sta! posiadania
prawa jazdy wynosi 3,89 lat (SD = 3,42). W prezentowanych badaniach obie te grupy porównywane s$ $cznie
dla uchwycenia wspólnego mechanizmu warunkowania
zachowa% na drodze. 16,54% osób badanych zadeklarowa o, !e je(dzi samochodem codziennie, 47,79% – kilka
razy w tygodniu, 19,49% – raz na tydzie%, 11,58% – raz
na miesi$c, 2,76% – raz na kilka miesi#cy, za" 1,10% –
nigdy. Na pocz$tku bada% osoby zosta y poinformowane,
!e bior$ udzia w badaniach dotycz$cych zachowa% kierowców na drogach. W obu przypadkach badani otrzymali ten sam zestaw kwestionariuszy do wype nienia.
Metody
Do badania zmiennych psychologicznych u!yto nast#puj$cych narz#dzi: Skala zachowa" na drodze, Skala
samooceny i Skale regulacji nastroju. Badani odpowiadali równie! na pytania dotycz$ce zmiennych demograÞcznych (p e', wiek). Otrzymali równie! pytania dotycz$ce
ich cz#stotliwo"ci jazdy – „Jak cz#sto je(dzisz samochodem?” (odpowiedzi na skali 1– nigdy do 7 – codziennie)
i drugie pytanie – „Jak oceniasz swoje umiej#tno"ci jako
kierowcy?” (odpowiedzi od 1 – bardzo s abo do 5 – bardzo wysoko).
Skala samooceny autorstwa Rosenberga (SES) w polskiej adaptacji wykonanej przez &agun#, Lachowicz-Tabaczek i Dzwonkowsk$ (2007) mierzy poziom ogólnej
samooceny rozumianej jako postawa pozytywna lub negatywna wobec Ja. Sk ada si# z 10 stwierdze% opisanych
na czterostopniowej skali: od 1 – zdecydowanie zgadzam
si! do 4 – zdecydowanie nie zgadzam si!. Rzetelno"' dla
danej skali mierzona - Cronbacha wynosi a w prezentowanych badaniach 0,81.
Skal! regulacji nastroju autorstwa Wojciszke (2003)
tworz$ Skala obni#ania nastroju (np. „Gdy wpadn# w z y
nastrój, my"l# o sobie jak najgorzej”, „Kiedy spotka mnie
jakie" nieszcz#"cie, my"l#, !e to pocz$tek z ej serii”) oraz
Skala podwy#szania nastroju (np. „Gdy spotka mnie co"
przyjemnego, przypominaj$ mi si# inne podobne zdarzenia”, „Robi$c co" przyjemnego, oddaj# si# temu bez reszty”). Obie skale cechuj$ si# zadowalaj$c$ rzetelno"ci$
i trafno"ci$ teoretyczn$. Podwy!szanie i obni!anie nastroju s$ niezale!nymi strategiami zarz$dzania nastrojem
i nie tworz$ kontinuum. Obie skale tworzy po 15 itemów,
odpowiedzi udziela si# na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza
nigdy, a 5 – zawsze. Badany ma za zadanie wskaza', jak
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cz#sto wyst#puje u niego dany sposób my"lenia czy post#powania. Rzetelno"' mierzona - Cronbacha dla skali
obni!ania nastroju wynosi 0,90, a dla skali podwy!szania
nastroju 0,81.
T umaczenia Skali zachowa" na drodze (The Driving
Behavior Survey; Clapp i in., 2011) na j#zyk angielski
dokona y"my wspólnie z t umaczem j#zyka angielskiego.
Pos u!yli"my si# przy tym procedur$ t umaczenia wstecznego (back-translation). Oryginalna skala sk ada si#
z 21 pyta% tworz$cych trzy podskale, odnosz$cych si# do
trudno"ci spowodowanych l#kiem (anxiety-based performance deÞcits) (np. „Mam problem z ustawieniem si# na
w a"ciwym pasie”), do zachowa% przesadnie ostro!nych
(exaggerated safety/caution behavior) (np. „Kiedy zbli!am si# do skrzy!owania, zwalniam nawet wtedy, gdy jest
zielone "wiat o”) oraz do zachowa% wrogich/agresywnych
zwi$zanych z l#kiem (anxiety-related hostile/aggressive
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behavior) (np. „Okazuj# swoje zdenerwowanie kierowcy,
który wyprowadzi mnie z równowagi”). Badany wskazuje na 7-stopniowej skali Likerta (od 1 – nigdy do 7 –
zawsze), jak cz#sto wyst#puje u niego dane zachowanie.
Wersja eksperymentalna narz#dzi zosta a opracowana na
próbie 544 kierowców. W celu potwierdzenia oczekiwanej struktury czynnikowej przeprowadzono analiz# czynnikow$ 21 pozycji przy zastosowaniu metody g ównych
sk adowych z rotacj$ ortogonaln$ Varimax.
W wyniku przeprowadzenia analizy czynnikowej uzyskano tak$ sam$ liczb# czynników, jak w oryginalnej angloj#zycznej wersji. W ostatecznej wersji skali uwzgl#dniono te pozycje, których warto"' adunku przekroczy a
0,40. Z tego powodu zdecydowano si# na odrzucenie
dwóch pozycji (3 i 6), gdy! nie przekroczy y przyj#tego
kryterium, a tak!e odrzucono pytanie 13, gdy! wchodzi o w sk ad dwóch adunków. W sk ad prezentowanej

Tabela 1
$adunki czynnikowe Skali zachowa" na drodze DBS (N = 544)
Pozycje testowe
01. Trac z oczu cel jazdy

L k

Ostro!no"#

0,57

02. Wrzeszcz na kierowc /kierowców, który mnie zdenerwowali

0,73

03. Kiedy zbli!am si do skrzy!owania, zwalniam nawet wtedy, gdy jest zielone "wiat$o
04. Mam problem z ustawieniem si na w$a"ciwym pasie

0,31
0,76

05. Zje!d!am na inne pasy

0,53

06. Zapominam odpowiednio dostosowa# pr dko"#

0,36
0,74

07. Okazuj swoje zdenerwowanie kierowcy, który wyprowadzi$ mnie z równowagi
08. Zachowuj du!y odst p pomi dzy moim pojazdem a tym przede mn%
09. Zapominam, gdzie jad

0,76
0,72

10. Gestykuluj w kierunku kierowcy/kierowców, którzy mnie zdenerwuj%

0,73

11. Staram si trzyma# odst p mi dzy moim samochodem a innymi

0,80

12. Utrzymuj sta$% pr dko"# po to, aby si uspokoi#

0,57

13. Staram si trzyma# z daleka od innych samochodów

0,59

14. Sprawia mi k$opot znalezienie w$a"ciwego pasa

0,78

0,34

15. Uderzam w kierownic , kiedy jestem zdenerwowany
16. Zmniejszam pr dko"# do tego momentu, kiedy poczuj si spokojny

Agresja

0,50
0,63

17. Tr%bi na kierowc , który mnie zdenerwowa$

0,71

18. Staram si znale&# sposób, aby da# zna# innym kierowcom, !e mnie wyprowadzaj% z równowagi

0,66

19. Podczas z$ej pogody je!d! ostro!niej ni! inne pojazdy na drodze

0,76

20. Przeklinam, kiedy prowadz

0,49

21. Sprawia mi trudno"# w$%czenie si do ruchu

0,72

Warto"# w$asna

5,24

2,74

2,31

Procent wyja"nionej wariancji %

24,96

13,04

11,01
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eksperymentalnej wersji skali wesz o ostatecznie 18 pozycji. Wyodr#bniono trzy czynniki: trudno"ci spowodowane
l#kiem (pytania: 1, 4, 5, 9, 14, 16, 21), zachowania przesadnie ostro!ne (8, 11, 12, 19) oraz zachowania wrogie/
agresywne (2, 7, 10, 15, 17, 18, 20). Porównuj$c do wersji
oryginalnej skali ostateczn$ polsk$ wersj# eksperymentaln$, mo!na stwierdzi', !e w ca o"ci ten sam uk ad pozycji testowych zachowa si# dla czynnika agresywnych
zachowa%. Z kolei pytanie 16 przesun# o si# z czynnika
ostro!nych zachowa% do czynnika zachowa% l#kowych.
W ramach dalszych prac nad metod$ planuje si# ponownie
dokona' t umaczenia wszystkich pozycji i zweryÞkowa'
odrzucenie tych trzech pozycji. W$tpliwo"ci budzi zw aszcza odrzucone pytanie 13 („Staram si# trzyma' z daleka
od innych samochodów”), które w oryginale brzmi I try
to stay away from other cars. Pytanie to wesz o w sk ad
dwóch czynników: l#ku i ostro!no"ci, gdy! jak si# wydaje,
jego polskie t umaczenie mo!e nasuwa' niejednoznaczne

rozumienie. Trzymanie si# w odpowiedniej odleg o"ci od
innych samochodów mo!e wynika' z zachowania ostro!no"ci, ale te! z l#ku przed st uczk$. Kryterium mo!e tutaj
by' odleg o"', jak$ kierowca zachowuje.
Rzetelno"' podskal oszacowano na podstawie wspó czynników % Cronbacha. Rzetelno"' dla skali trudno"ci
spowodowanych l#kiem wynios a % Cronbacha = 0,82,
dla skali zachowa% przesadnie ostro!nych % Cronbacha
= 0,74 oraz dla skali zachowa% wrogich/agresywnych
% Cronbacha = 0,80. &$cznie skala wyja"nia 49,02% wariancji. &adunki czynnikowe oraz procent wyja"nionej
przez nie wariancji zawiera tabela 1.
Na dalszym etapie prac nad adaptacj$ obliczono "rednie
i odchylenia standardowe dla poszczególnych pyta% (tabela 2). Tabela druga zawiera równie! moc dyskryminacyjn$ poszczególnych pozycji tworz$cych ka!d$ z trzech
podskal sprawdzan$ na podstawie korelacji r Pearsona
danej pozycji z w a"ciw$ jej skal$.

Tabela 2
&rednie (M), odchylenie standardowe (SD) i korelacje ze skal' w asn' (moc dyskryminacyjna MD) pozycji wchodz'cych
w sk ad Skali zachowa" na drodze (N = 544)
Item
L k

M

SD

2,64

0,84

MD

01.

Trac z oczu cel jazdy

2,19

1,04

0,64

04.

Mam problem z ustawieniem si na w$a"ciwym pasie

2,67

1,17

0,79

05.

Zje!d!am na inne pasy

3,17

1,30

0,57

09.

Zapominam, gdzie jad

2,32

1,30

0,76

14.

Sprawia mi k$opot znalezienie w$a"ciwego pasa

2,47

1,14

0,79

16.

Zmniejszam pr dko"# do tego momentu, kiedy poczuj si spokojny

3,06

1,27

0,63

21.

Sprawia mi trudno"# w$%czenie si do ruchu

2,45

1,16

0,73

Ostro!no"#

3,39

1,17

08.

Zachowuj du!y odst p pomi dzy moim pojazdem a tym przede mn%

3,49

1,34

0,72

11.

Staram si trzyma# odst p mi dzy moim samochodem a innymi

3,66

1,87

0,84

12.

Utrzymuj sta$% pr dko"# po to, aby si uspokoi#

2,79

1,38

0,62

19.

Podczas z$ej pogody je!d! ostro!niej ni! inne pojazdy na drodze

3,69

1,59

0,80

Agresja

2,81

0,88

02.

Wrzeszcz na kierowc /kierowców, który mnie zdenerwowali

3,15

1,29

0,71

07.

Okazuj swoje zdenerwowanie kierowcy, który wyprowadzi$ mnie z równowagi

2,54

1,33

0,70

10.

Gestykuluj w kierunku kierowcy/kierowców, którzy mnie zdenerwuj%

2,89

1,31

0,74

15.

Uderzam w kierownic , kiedy jestem zdenerwowany

2,35

1,23

0,58

17.

Tr%bi na kierowc , który mnie zdenerwowa$

2,98

1,36

0,73

18.

Staram si znale&# sposób, aby da# zna# innym kierowcom, !e mnie wyprowadzaj% z równowagi

2,26

1,16

0,64

20.

Przeklinam, kiedy prowadz

3,51

1,41

0,62
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WYNIKI

Je"li chodzi o interkorelacje mi#dzy podskalami, uzyskano pozytywny zwi$zek mi#dzy podskal$ agresji i podskal$ l#ku (r = 0,39; p < 0,001); dla pozosta ych podskal uzyskane zwi$zki nie by y istotne – l#k i ostro!no"'
(–0,06); ostro!no"' i agresja (0,02). W oryginalnej wersji
metody autorzy uzyskali istotne zwi$zki mi#dzy podskal$
agresji i l#ku (r = 0,27; p < 0,01), podskal$ l#ku i ostro!no"ci (r = 0,21; p < 0,01), mi#dzy skal$ ostro!no"ci i agresji (0,06) (por. Clapp i in., 2011). Zastanawiaj$ce jest to,
!e nie uzyskano istotnych zwi$zków – tak jak w oryginalnej wersji kwestionariusza – mi#dzy podskal$ l#ku a podskal$ ostro!no"ci.

W celu weryÞkacji zale!no"ci pomi#dzy zachowaniami
na drodze a samoocen$ i regulacj$ nastroju (podwy!szaniem i obni!aniem) obliczono korelacj# r Pearsona, której
wyniki zawiera tabela 3.
Jak wynika z analiz, wiek pozytywnie korelowa z l#kiem oraz negatywnie z ostro!no"ci$. Pomi#dzy sta!em
posiadania prawa jazdy a deklarowanymi zachowaniami
l#kowymi wyst$pi a korelacja dodatnia, natomiast z zachowaniami ostro!nymi a sta!em posiadania prawa jazdy
wyst$pi a korelacja ujemna. Cz#stotliwo"' jazdy korelowa a dodatnio z zachowaniami l#kowymi i agresywnymi

Tabela 3
Korelacje podskal Skali zachowa" na drodze ze zmiennymi (N = 544)
L k

Ostro!no"#

Agresja

M

SD

Wiek

–0,18***

–0,33***

–0,00***

29,70

9,52

Prawo jazdy – sta!

–0,16***

–0,31***

–0,00***

–6,79

4,31

Cz stotliwo"# jazdy

–0,26***

–0,47***

–0,17***

–5,77

1,34

Ocena umiej tno"ci

–0,55***

–0,27***

–0,16***

–2,82

0,87

Samoocena

–0,60***

–0,32***

–0,18***

–2,36

0,66

Podwy!szanie nastroju

–0,14***

–0,33***

–0,15***

–3,41

0,62

Obni!anie nastroju

–0,46***

–0,01***

–0,22***

*2,90

0,69

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Tabela 4
Wyniki analizy hierarchicznej analizy regresji metod' wprowadzania (N = 544)
DBS_L k

DBS_Ostro!no"#

Krok 1

Krok 2
!

P$e#

–0,10***

Wiek

DBS_Agresja

Krok 1

Krok 2
!

Krok 1

Krok 2

–0,06***

–0,19***

–0,18***

–0,08***

–0,07***

–0,06***

–0,04***

–0,14***

–0,12***

–0,12***

–0,14***

Sta!

–0,07***

–0,02***

–0,03***

–0,03***

–0,01***

–0,05***

Cz stotliwo"# jazdy

–0,08***

–0,04***

–0,32***

–0,30***

–0,16***

–0,16***

Ocena umiej tno"ci

–0,50***

–0,29***

–0,10***

–0,07***

–0,12***

–0,05***

Zmienne demograÞczne:

Osobowo"#
Samoocena

–0,35***

0,04***

–0,18***

Podwy!szanie nastroju

–0,07***

–0,16***

–0,26***

Obni!anie nastroju

–0,21***

–0,05***

–0,09***

R2

0,31***

0,46***

0,27***

0,30***

0,05***

0,13***

2

0,32***

0,15***

0,29***

0,03***

0,06***

0,08***

R zmiana

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
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oraz ujemnie z zachowaniami ostro!nymi. Ocena umiej#tno"ci korelowa a dodatnio z zachowaniami ostro!nymi i ujemnie z zachowaniami l#kowymi i agresywnymi.
Wyst$pi istotny dodatni zwi$zek mi#dzy samoocen$ a zachowaniami ostro!nymi oraz ujemny mi#dzy samoocen$
a zachowaniami l#kowymi i agresywnymi. Podwy!szanie
nastroju korelowa o dodatnio z ostro!no"ci$ na drodze
i agresj$, natomiast ujemnie z zachowaniami l#kowymi.
Obni!anie nastroju korelowa o dodatnio z zachowaniami
l#kowymi i agresywnymi.
W celu sprawdzenia, czy samoocena i regulacja nastroju wp ywaj$ na zachowania l#kowe, ostro!ne i agresywne kierowców, przeprowadzono hierarchiczn$ analiz#
regresji. Wyniki zawiera tabela 4. W kroku pierwszym
wprowadzono zmienne demograÞczne (p e', wiek, sta!
posiadania prawa jazdy, cz#stotliwo"' jazdy i ocen# swoich umiej#tno"ci jako kierowcy), natomiast w kroku drugim wprowadzono zmienne osobowo"ciowe (samoocena,
regulacja nastroju).
Deklarowane zachowania l#kowe wi$za y si# z ni!sz$
ocen$ umiej#tno"ci jako kierowcy, z ni!sz$ samoocen$
oraz z wy!sz$ tendencj$ do obni!ania nastroju [F(8, 491)
= 53,98; p < 0,001, skorygowane R2 = 0,46]. Z kolei dla
deklarowanych zachowa% ostro!nych negatywnymi predyktorami okaza y si#: p e' oraz cz#stotliwo"' jazdy,
natomiast pozytywnym predyktorem by a tendencja do
podwy!szania nastroju [F(8, 491) = 27,73; p < 0,001, skorygowane R2 = 0,30]. Predyktorami dla deklarowanych
zachowa% agresywnych w"ród zmiennych demograÞcznych okaza si# m odszy wiek oraz wy!sza cz#stotliwo"'
jazdy. Natomiast w"ród predyktorów osobowo"ciowych
istotna by a ni!sza samoocena oraz wy!sza tendencja do
podwy!szania nastroju [F(8, 491) = 9,80; p < 0,001, skorygowane R2 = 0,16].

DYSKUSJA
W prezentowanych badaniach podj#to prób# odpowiedzi na pytanie o czynniki mog$ce mie' zwi$zek z zachowaniami kierowców na drodze, zw aszcza zachowaniami
agresywnymi. W wyja"nieniu okre"lonych zachowa% kierowców skupiono si# na wybranych czynnikach mierz$cych funkcjonowanie emocjonalne, czyli na samoocenie
i regulacji nastroju. Przet umaczona przez nas skala (The
Driving Behavior Survey; Clapp i in., 2011), cho' na razie
jest jedynie eksperymentaln$ wersj$ adaptowanej metody, w przysz o"ci b#dzie mog a by' wykorzystana do pomiaru szerokiego spektrum zachowa% kierowców: l#ku,
ostro!no"ci i agresji. W skali uzyskano, tak jak w oryginalnej angloj#zycznej wersji, jednakowy uk ad czynnikowy. Walory psychometryczne polskiej wersji metody
wydaj$ si# by' satysfakcjonuj$ce. Co ciekawe, w polskiej

adaptacji nie uzyskano zwi$zku podskali l#ku i zachowa%
ostro!nych, co mo!e wskazywa', !e zachowania ostro!ne
s$ odmienn$ kategori$ zachowa% i – bior$c pod uwag#
równie! ich brak zwi$zku z zachowaniami agresywnymi
– mog$ by' przejawem pozytywnych zachowa% na drodze i bezpiecznego stylu jazdy.
Rezultaty bada% wskazuj$ na to, !e niska samoocena
okaza a si# negatywnym predyktorem deÞcytów w zachowaniach na drodze o pod o!u l#kowym, natomiast
stosowanie strategii obni!ania nastroju by o pozytywnym predyktorem l#ku. Jak wskazuj$ niektórzy badacze
(Deffenbacher, Lynch, Filetti, Dahlen, Oetting, 2003),
u agresywnych kierowców równie! wyst#puje wysoki l#k.
Niska samoocena oraz stosowanie strategii obni!ania nastroju w efekcie prowadz$ do zachowa% l#kowych na drodze. Potwierdzeniem tego kierunku zale!no"ci mog$ by'
wyniki wielu bada% nad samoocen$, które wskazuj$, !e jest
ona negatywnie skorelowana z l#kiem zarówno rozumianym jako cecha, jak i jako stan (Kola%czyk, 2010; &aguna,
B$k, 2007; &aguna, Lachowicz-Tabaczek, Dzwonkowska,
2007). Warto wspomnie', !e samoocena dodatnio koreluje
z poczuciem sprawstwa i mistrzostwa oraz z przekonaniem
o w asnych osi$gni#ciach i kontroli nad biegiem wydarze%
(Wojciszke, 2010) – a s$ to cechy, które wydaj$ si# istotne
dla efektywnego prowadzenia samochodu.
Dalsze analizy pokazuj$, !e strategia podwy!szania nastroju wzmacnia zachowania ostro!ne na drodze.
Kierowcy ostro!ni, którzy na przyk ad staraj$ si# trzyma'
odst#p mi#dzy swoim samochodem a jad$cym z przodu,
znaj$ swoj$ warto"' i cz#"ciej wzmacniaj$ pozytywny nastrój. Mo!na przypuszcza', !e s$ to te osoby, które najlepiej funkcjonuj$ za kierownic$ i by' mo!e powoduj$ mniej
wypadków, co jednak wymaga empirycznej weryÞkacji.
Jak wynika z prezentowanych bada%, agresywni kierowcy maj$ nisk$ samoocen# i wykazuj$ tendencj# do
podwy!szania nastroju. Uzyskana zale!no"' mi#dzy zachowaniami agresywnymi a nisk$ samoocen$ nie zawsze
potwierdza a si# w innych badaniach. Niektórzy autorzy (Baumeister, Bushman, Campbell, 2000; Lustman,
Wiesenthal, Flett, 2010) wskazuj$, !e to raczej niestabilna samoocena, która wyst#puje przy wysokim poziomie
narcyzmu, mo!e sprzyja' zachowaniom agresywnym,
a zatem osoby narcystyczne w obronie swojego ego mog$
cz#"ciej przejawia' agresj#. Zmienna narcyzmu zostaa uwzgl#dniona w kolejnych planowanych badaniach
nad zachowaniami agresywnymi, co mo!e da' pe niejszy wgl$d w obraz zale!no"ci (Przepiórka, B achnio,
Wiesenthal, w recenzji). Niski procent wariancji wyja"niaj$cej zachowania agresywne wskazuje, !e nale!y szuka' jeszcze innych czynników, które b#d$ determinowa'
te zachowania w wi#kszym stopniu.
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Prezentowane wyniki potwierdzi y, !e p e' i wiek s$
czynnikami ró!nicuj$cymi zachowania ostro!ne na drodze. Okaza o si#, !e m#!czy(ni s$ mniej ostro!ni na drodze. Podobnie Deffenbacher i jego zespó (1994) wykazali
brak ró!nic mi#dzyp ciowych – w ich badaniach zarówno
m odzi m#!czy(ni, jak i m ode kobiety przejawiali równie cz#sto zachowania agresywne na drodze. Wykazali
oni jednak, !e obie te grupy ró!ni$ si# przyczyn$ wywouj$c$ z o"'. Kobiety cz#"ciej z o"ci y si# na utrudnienia
w ruchu i nieprzepisow$ jazd#, podczas gdy m#!czy(ni na
woln$ jazd# i obecno"' policji. Mo!e to by' ciekawy kierunek bada% w Polsce. Z kolei kobiety w Hiszpanii okazay si# bardziej agresywnymi kierowcami (Sullman, Gras,
Cunill, Planes, Font-Mayolas, 2007). Ró!nice w zachowaniach kierowców mog$ by' uwarunkowane kulturowo.
Tak!e ocena swoich umiej#tno"ci by a negatywnym predyktorem zachowa% l#kowych. Cz#stotliwo"' jazdy by a
negatywnym predyktorem zachowa% ostro!nych, natomiast pozytywnym – zachowa% agresywnych. Mo!e si# to
wi$za' z efektem habituacji: kierowcy, którzy cz#"ciej je!d!$, przyzwyczajaj$ si# do prowadzenia samochodu, a to
co znane nie wymaga ju! takiej koncentracji i uwagi, jak
na pocz$tku, gdy uczymy si# prowadzenia samochodu. Tak
samo cz#ste prowadzenie samochodu wi$!e si# z wi#ksz$
ekspozycj$ na stresuj$ce czy trudne sytuacje na drodze, reakcj$ na które mo!e by' agresja. Nie jest zaskoczeniem,
!e m odszy wiek jest predyktorem zachowa% agresywnych
na drodze. To mo!e t umaczy' statystyki na temat wypadków drogowych: w 2011 roku w Polsce najcz#stszymi
sprawcami wypadków by y osoby m ode w wieku 25–39
lat (34% wypadków), a tak!e osoby z przedzia u wiekowego 18–24 lat (22,6% wypadków) (Symon, 2012).
Przeciwnie ni! wskazuj$ inne badania – nie uzyskano
zale!no"ci mi#dzy sta!em posiadania prawa jazdy a zachowaniami przejawianymi na drodze. Inne wyniki bada%
wskazuj$ na taki zwi$zek – mniej do"wiadczeni kierowcy
przejawiaj$ wi#cej zachowa% agresywnych (por. Sullman,
2006) czy l#kowych (por. Taylor, Sullman, 2009).
Je"li chodzi o ograniczenia przeprowadzonych bada%,
to nale!y wskaza' na ró!ny sposób doboru badanych –
dane by y zbierane zarówno metod$ ofßine, jak i online.
Cho' z drugiej strony, zastosowanie obu metod pozwoli o
na dotarcie do szerszej grupy badanych – bardziej zró!nicowanej wiekowo czy zawodowo. Innym ograniczeniem
prezentowanych bada% jest ich samoopisowy charakter, co
mo!e zniekszta ca' wyniki. Uzyskujemy wyniki na poziomie deklaratywnym, ale mo!na uzna', !e ten zarzut odnosi si# do wi#kszo"ci bada% kwestionariuszowych. Ponadto
w badaniach nie kontrolowano zmiennej aprobaty spoecznej, co jest wskazane zw aszcza przy badaniu zachowa% agresywnych. W przysz ych badaniach wskazane jest
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uwzgl#dnienie skali k amstwa lub wra!liwo"ci aprobaty
spo ecznej, co pozwoli zwi#kszy' wiarygodno"' prezentowanych wyników. Wa!n$ zmienn$ demograÞczn$, któr$ nale!y uwzgl#dni' w dalszych badaniach, jest miejsce
zamieszkania, gdy! jak wskazuj$ badania (Hennessy,
Wiesenthal, 1999) nat#!enie ruchu ulicznego i ilo"' korków mog$ wyzwala' zachowania agresywne czy l#kowe.
W kolejnych badaniach warto poszukiwa' jeszcze innych czynników wyja"niaj$cych zachowania na drogach.
Literatura wskazuje, !e mo!e to by' narcyzm, poszukiwanie wra!e% czy tendencja do podejmowania ryzyka.
Zachowania agresywne na drodze mog$ mie' te! uwarunkowania temperamentalne, o czym nale!a oby pami#ta'
przy tworzeniu modeli do weryÞkacji w przysz ych badaniach. Zapotrzebowanie na stymulacj#, szybka, nieostro!na jazda, reagowanie w sytuacjach stresowych na drodze,
b$d( agresywne zachowania wobec innych u!ytkowników drogi mog$ by' powi$zane z typem temperamentu
kierowcy. Z pewno"ci$ wyniki podobnych bada% mog$
by' pomocne w edukacji kierowców, a w efekcie pomog$
zwi#kszy' bezpiecze%stwo na drogach.
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The exploration of the relationship between driving behavior,
self-esteem and mood regulation
Aneta Przepiórka, Agata B achnio
The John Paul II Catholic University of Lublin, Institute of Psychology

ABSTRACT
The main aim of the article was to investigate the relations between the behaviors of drivers on the road, particularly aggressive behaviors and self-esteem and mood regulation that may play a role of its determinants.
The study was conducted on 544 drivers. Psychological variables were measured using Self-Esteem Scale
(&aguna, Lachowicz-Tabaczek, and Dzwonkowska, 2007), Mood Regulation Scales (Wojciszke, 2003), and
the adapted Driving Behavior Survey (Clapp et al., 2011). Factor design was obtained identical to that in the
original version of the method, with thee factors isolated: anxiety-based performance deÞcits, exaggerated
safety/caution behavior, and anxiety-related hostile/aggressive behavior. DBS can be used for measuring
a broad spectrum of driving behaviors. Moreover, a number of correlations was found between behavior on
the road, self-esteem, and mood regulation.
Keywords: driving behavior, aggressive road, mood regulation, self-esteem
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