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Résumé 

Une stratégie de sécurité routière, dans une société qui est confrontée à un problème aussi 
grave que la mort accidentelle de milliers de personnes par année, doit tenir compte de la complexité 
de la relation entre la personnalité d’un individu et son comportement sur la route. Cet article, de type 
théorique, examine des dernières recherches psychologiques sur le risque routier.  
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1. INTRODUCERE 

România continuă să figureze pe locuri fruntaşe în statisticile Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte numărul accidentelor rutiere grave, care antrenează 
pierderi sociale şi economice inestimabile. În intervalul 2007–2008, ţara noastră a 
contabilizat circa 8% din totalul deceselor survenite pe şoselele din UE, nereuşind 
să reducă numărul acestora cu rate comparabile cu cele ale ţărilor occidentale sau 
din regiune, potrivit raportului Consiliului European de Siguranţă a Transporturilor 
din iunie 2009. Chiar dacă numărul accidentelor cu victime a scăzut totuşi 
considerabil în 2010, comparativ cu anii precedenţi (ajungându-se la 1.210 morţi şi 
4.300 de răniţi, conform Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, faţă de media 
ultimului deceniu, de circa 3.000 de morţi pe an), există încă o diferenţă 
considerabilă între ţara noastră şi statele vest-europene în ceea ce priveşte siguranţa 
pe drumurile publice, în defavoarea României. Obiectivul Comisiei Europene, de a 
reduce la jumătate până în 2020, numărul victimelor de pe şoselele UE determină, 
în toate ţările europene, eforturi conjugate ale Poliţiei Rutiere, legiuitorilor, 
reprezentanţilor societăţii civile şi, nu în ultimul rând, ale cercetătorilor, cu scopul 
declarat de a diminua insecuritatea rutieră. Psihologii se implică puternic în acest 
tip de cercetări deoarece, în întreaga lume, factorul uman este responsabil pentru 
80–90% din accidentele de pe drumurile publice.  
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Prezentul articol realizează o inventariere a direcţiilor actuale de cercetare 
psihologică în domeniul securităţii rutiere, pentru a vedea în ce măsură autorii 
studiilor de profil au reuşit atribuirea unei valori cauzale factorilor personologici de 
risc, în scopul predicţiei comportamentului indezirabil în trafic.  

Mulţi dintre psihologii care au realizat cercetări în domeniul accidentologiei, 
disciplină aflată la graniţa dintre ştiinţele inginereşti, psihologie (îndeosebi cognitivă), 
sociologie şi pedagogie, recunosc că factorii care se referă la personalitatea 
conducătorului auto au fost insuficient exploraţi. Cercetările care studiază aspecte 
precum precipitarea, indecizia, atitudinea ezitantă şi hiperactivitatea şoferilor; 
devalorizarea mai mult sau mai puţin conştientă a propriei vieţi, corelată cu 
instinctul de autodistrugere; plăcerea asumării riscului, nevoia de a impresiona, de 
a dobândi prestigiu în trafic, dominanţa şi trebuinţa de competiţie sunt puţin 
numeroase şi nu cuprind multe dintre aspectele anterior menţionate. Studiile de 
accidentologie sunt preponderent din aria psihologiei cognitive şi se apleacă asupra 
complexităţii conducerii automobilului, activitate care implică, printre altele, 
asimilare şi prelucrare de informaţii, coordonare de mişcări, comportamente auto-
matizate, elaborare de strategii, formare de aptitudini etc. Interacţiunea om-maşină, 
cu toate aspectele legate de ergonomie şi de complexitatea tehnologică, ocupă un 
loc central în cadrul cercetărilor de profil.  

Îmbucurător este însă faptul că, în ultimii ani, domeniul accidentelor rutiere a 
devenit obiect de studiu şi pentru cercetătorii din domeniul psihologiei sociale, 
preocupaţi de competenţele relaţionale ale şoferilor din trafic (sunt investigate 
relaţiile stabilite între conducătorii de vehicule – agresive, de curtoazie sau neutre –, 
aderarea la normele sociale de interacţiune, partajarea echitabilă a spaţiului rutier, 
păstrarea distanţei „noninvazive” dintre vehicule etc.), ca şi de gradul de 
conformare la regulile legislative. 

Pornind de la realitatea că pe drumurile publice există nu doar utilizatori cu 
aptitudini şi experienţă diferite, ci şi cu comportamente variate, care pot fi explicate 
în virtutea unor configuraţii particulare de trăsături de personalitate, studiile de 
psihologie diferenţială îşi păstrează totuşi un loc central în domeniul creşterii 
securităţii rutiere.  

2. STUDII EXPERIMENTALE ASUPRA ŞOFERILOR TINERI 

În primul rând, numeroase studii de factură personologică au fost realizate pe 
loturi extinse de şoferi tineri (Ulleberg, 2001; Roché, Bègue, Astor, 2004; Lucidi et 
al., 2010). Aceste cercetări au o valoare aplicativă incontestabilă, indicând o mai bună 
planificare a intervenţiilor educative în cazul şoferilor începători, în scopul 
diminuării insecurităţii rutiere. Observaţia unanimă a cercetătorilor este aceea că 
tinerii nu trebuie să fie trataţi ca un grup omogen atunci când se are în vedere 
instituirea de măsuri privitoare la siguranţa rutieră. Astfel, au fost identificate 
subgrupuri de şoferi cu un comportament de risc ridicat în trafic, în majoritate 
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bărbaţi, cu niveluri scăzute de altruism şi anxietate, cu o estimare supradimen-
sionată a competenţelor vizând condusul, dar şi cu scoruri mari de agresivitate 
(exprimată prin aşa-numitul „condus furios”). Rezultatele unuia dintre studiile 
invocate (Ulleberg, 2001) au fost corelate cu răspunsurile la o campanie de 
siguranţă în trafic şi s-a constatat că această campanie părea să aibă o mai mică 
rezonanţă în cazul subgrupurilor de agresivi considerate cu risc crescut în trafic.  

Identificarea unor subtipuri specifice de conducători auto începători, în baza 
unor trăsături de personalitate auto-raportate (agresivitate, anxietate, ostilitate, 
excitabilitate, altruism şi o variabilă introdusă de curând în cercetările de gen – 
locusul controlului) şi a unor autoevaluări ale comportamentelor de risc în trafic 
(precum încălcarea regulilor de circulaţie, erori ale condusului etc.) a constituit 
tema altui studiu (Lucidi et al., 2010), realizat pe 1.008 elevi de liceu posesori de 
permis de conducere valabil. Cercetătorii au detectat trei subtipuri de conducători 
auto debutanţi, respectiv cu comportament de condus riscant, îngrijorat şi atent. 
Variabilele introduse în analiză au permis şi stabilirea tipurilor de erori comise de 
cele trei subtipuri de şoferi, în principal erori de judecată şi de atenţie, respectiv  
abateri deliberate de la respectarea normelor rutiere.  

Relaţia dintre „rolul de macho” al personalităţii, vârsta timpurie a şoferului şi 
puterea automobilului a fost explorată de Barbara Krahé şi Ilka Fenske (2002), pe 
154 de şoferi de gen masculin, cu ajutorul Inventarului Hypermasculinity. Autoarele 
găsesc toate cele trei variabile analizate susceptibile de a genera condusul agresiv, 
punctând şi faptul că bărbaţii „macho”, comparativ cu cei „nonmacho”, sunt interesaţi 
de maşinile puternice şi nu acordă o mare importanţă aspectelor privind siguranţa 
automobilului.  

În cadrul studiilor personologice din această arie a fost examinată şi valoarea 
predictivă a chestionarelor de personalitate în ceea ce priveşte producerea de 
accidente auto de către şoferii tineri. I. Hilakivi et al. (1989) au aplicat chestionarul 
Cattel 16 PF pe 597 militari finlandezi în termen, înrolaţi într-o secţiune de trans-
porturi a forţelor apărării, şi au concluzionat că subiecţii implicaţi în accidente 
rutiere au obţinut scoruri înalte la factorul H (impulsivitate, îndrăzneală), la factorul O 
(nervozitate), scoruri scăzute la factorul de autocontrol (Q3) şi la factorul L (o 
încredere mare în forţele proprii), dimensiuni care ţin în primul rând de controlul 
emoţiilor şi de adaptarea la situaţiile neprevăzute. Aceste rezultate au indicat că 
instrumentul folosit, 16 PF, este valoros pentru selecţia şoferilor tineri, cu puţină 
experienţă în condusul autovehiculelor.  

La rândul lor, T. Lajunen, Dianne Parker şi S.G. Stradling (1998) au explorat 
mai mulţi subfactori de agresivitate în timpul condusului, printre care ostilitatea, 
furia, şicanarea celorlalţi participanţi la trafic, şi au postulat că aceşti subfactori 
sunt prezenţi mai ales la şoferii tineri.  

O altă cercetare importantă (Roché, Bègue, Astor, 2004) a vizat determinarea 
relaţiilor existente între factorii psihologici şi sociali ai delicvenţei stradale şi cei ai 
delicvenţei de pe drumurile publice, pe un eşantion de 1.614 adolescenţi cu vârste 
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cuprinse între 11 şi 18 ani. Cele două tipuri de criminalitate au câţiva predictori 
comuni, de pildă impulsivitatea, şi totodată corelează cu performanţa academică şi 
cu integrarea şcolară a subiecţilor, au subliniat autorii acestei cercetări.  

3. PROFILURI NAŢIONALE ALE CONDUCĂTORILOR AUTO 

Un câmp distinct de cercetare vizează explorarea particularităţilor personologice 
ale şoferilor rezidenţi în ţări diferite, având în vedere ratele naţionale diferite ale 
mortalităţii prin accidente de circulaţie. Factorii de risc pentru securitatea rutieră 
sunt analizaţi ţinându-se cont de specificităţile culturale, geografice şi economice 
care influenţează comportamentele umane din ţara respectivă. Eforturile cercetătorilor 
implicaţi în astfel de proiecte se îndreaptă către găsirea unor indicatori specifici, 
foarte precişi, care ar putea explica de ce în anumite state violarea legislaţiei este 
mai frecventă decât în altele, de ce într-o ţară se comit mai ales unele tipuri de 
infracţiuni, în timp ce în altă ţară infracţiunile „preferate” sunt altele etc.  

Conform unei cercetări întreprinse pe şoferii norvegieni (Iversen, Torbjörn, 
2002), persoanele cu scoruri înalte de agresivitate comit manevre de conducere mai 
riscante, au senzaţia că pot stăpâni evenimentele, că sunt experimentaţi, îşi asumă 
riscuri şi comit accidente soldate cu răniţi şi pagube materiale mai mult decât alţi 
şoferi.  

O cercetare desfăşurată în rândul şoferilor sârbi (Jovanović et al., 2011), 
încearcă să intre în profunzimea fenomenului agresivităţii la volan, considerată o 
epidemie de proporţii mondiale, analizând factorii de personalitate susceptibili să 
determine comportamentul agresiv al şoferului. Au fost găsite corelaţii înalte între 
neuroticism şi furia/reactivitatea la volan, întregul model factorial rezultat (cuprinzând, 
de asemenea, dimensiuni precum agreabilitatea şi conştiinciozitatea) explicând un 
procent ridicat de varianţă din comportamentul condusului agresiv. În baza acestor 
rezultate, cercetătorii au sugerat evaluarea trăsăturilor de personalitate ale şoferilor 
pentru predicţia conducerii agresive.  

Un raport asupra securităţii rutiere în Regatul Maroc (2006) traduce în 
termeni comportamentali cauzele accidentelor rutiere din această ţară, arătând că 
rata crescută a mortalităţii a devenit insuportabilă din cauza circulaţiei fără precauţie, 
excesului de viteză, nerespectării priorităţii, manevrelor ilegale sau nesemnalate, 
nerespectării culorii semaforului, circulaţiei în zonele interzise sau opririlor şi 
staţionărilor interzise, aspecte care ţin de încălcarea flagrantă a legii. Autorii 
raportului arată că spre deosebire de Franţa sau Spania, unde circulă între 30 şi  
35 de milioane de vehicule şi unde mor în accidente rutiere anual circa 5.000–
5.500 de oameni, în Maroc, unde erau înregistrate circa 1,9 milioane de vehicule în 
2004, mor în accidente nu mai puţin de 3.900 de oameni pe an.   

Cu toate că astfel de studii încearcă să pună în evidenţă factori de risc în 
domeniul securităţii rutiere, determinaţi în mod ştiinţific, nu se poate stabili totuşi o 
relaţie imediată, de tip cauză-efect, între aceşti factori şi accidente, arată un alt 
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raport în domeniul securităţii rutiere, al Ministerului de Interne francez (2011). 
Documentul sugerează şi unele particularităţi personologice ale conducătorilor auto 
francezi care încalcă reglementările cu privire la circulaţia pe drumurile publice, 
printre care nonconformismul şi spiritul vindicativ. Astfel, majoritatea celor 33 de 
milioane de conducători auto din Franţa sunt reticenţi sau ostili în a considera că 
infracţiunile din Codul rutier intră, în mod natural, în sfera delincvenţei. Această 
percepţie determină nu numai justificări ale comportamentelor deviante, ci chiar 
contestări ale regulilor de circulaţie, în teorie şi în practică. Raportul concluzionează că 
securitatea rutieră este un domeniu complex, cu determinări psihologice şi socio-
logice şi având rădăcini în valorile culturale ale unei ţări. Tot în Franţa, A. Vernet 
(2001) a realizat un studiu de factură personologică asupra a 127 de conducători 
auto contravenienţi şi a concluzionat că nu există particularităţi psihologice ale 
acestora, comparativ cu şoferii care nu încalcă legea, însă posesorii de permise de 
motocicletă au anumite particularităţi personologice de grup. Totuşi, în ceea ce 
priveşte diferenţele pe genuri, autorul a descoperit că bărbaţii, spre deosebire de 
femei, fac o investiţie narcisică în propriul automobil, cu o importantă contribuţie 
la propria imagine şi la stima de sine. Maşina devine astfel un „suport al identităţii 
masculine”, iar această exacerbare de identitate este asociată cu diverse compor-
tamente care favorizează riscul de infracţiuni şi accidentele.  

4. PERSONALITATEA ŞOFERULUI – ACCIDENT, O RELAŢIE NECLARĂ 

În ciuda interesului crescut pentru evidenţierea rolului factorilor de personalitate 
în producerea accidentelor rutiere, există autori care susţin că această relaţie rămâne 
şi la ora actuală discutabilă şi neclară, deşi aprofundarea ei ar putea conduce la 
instituirea unor contramăsuri eficiente, prin identificarea timpurie a persoanelor 
susceptibile de a fi implicate în accidente auto.  

Rolul agresivităţii, ca particularitate personologică „de risc” în comportamentul 
şoferilor, este însă unanim recunoscut de cercetători. Astfel, numeroşi autori au 
găsit o corelaţie înaltă între neuroticism şi condusul agresiv, arătând că atitudinile 
de speţă emoţională dezvoltate de şoferi, în majoritatea cazurilor lipsite de coerenţă, 
pot afecta negativ condusul în siguranţă. Experienţa în şofat (Lajunen, Summala, 
1995), chiar şi în cazul unor şoferi cu scoruri de agresivitate peste medie, a fost 
desemnată ca un bun predictor al siguranţei rutiere şi al conducerii adecvate a 
maşinii. Un alt studiu (Yi-Lang, 2007) a relevat că şoferii cu scoruri de agresivitate 
înalte la chestionarele de personalitate utilizează mai mult telefoanele mobile în 
timpul condusului, prin comparaţie cu cei non-agresivi, însă rata auto-raportată a 
accidentelor provocate de ei a fost similară cu cea a accidentelor auto-raportate de 
şoferii din cea de-a doua categorie. Riscul utilizării telefonului mobil în timpul 
condusului, perceput de şoferi, a variat şi el în funcţie de trăsăturile de personalitate 
ale subiecţilor. Conducătorii auto cu mai multe accidente auto-raportate au perceput 
riscuri mai mici legate de utilizarea telefonului mobil în trafic, decât şoferii fără 
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accidente. Recomandarea autorului acestui studiu a fost aceea că interzicerea 
utilizării telefonului mobil în timpul condusului este necesară în scopul reducerii 
numărului accidentelor rutiere.  

Psihologii sunt preocupaţi însă nu numai de identificarea unor configuraţii de 
factori personologici în baza cărora să aprecieze riscul generat de şoferi în trafic, ci 
şi de modificarea comportamentelor indezirabile ale conducătorilor auto, prin 
strategii ca persuasiunea, recompensa sau sancţiunea. Goldenbeld et al. (2000) 
disting trei clase mari de comportamente dezvoltate de conducătorii auto, şi anume 
comportamentul raţional sau planificat, care depinde de atitudini, de normele 
subiective şi de controlul comportamental perceput; comportamentul emoţional, 
care poate antrena reacţii de panică impulsivă în situaţii neaşteptate, precum şi 
conduite agresive (ca urmare a perceperii infracţiunilor comise de către alţi şoferi) 
şi comportamentul habitual, care intervine fără gândire prealabilă. Dacă educaţia şi 
metodele persuasive pot schimba comportamentul raţional, comportamentele 
emoţionale şi habituale nu pot fi modificate, conchid autorii studiului citat.  

Comportamentele dezvoltate de şoferi reprezintă totodată, aşa cum am arătat, 
un vast câmp de acţiune pentru psihologii cognitivişti. Aceştia studiază rolul erorii 
în cadrul mecanismelor disfuncţionale care conduc la accidentele rutiere şi 
elaborează modele de clasificare a eşecurilor funcţionale umane (Van Elslande, 
2000). Sistematizând categoriile de erori din domeniul condusului auto, cognitiviştii 
pun în evidenţă scenarii tipice diverselor circumstanţe şi concep măsuri de remediere a 
diverselor situaţii problematice cauzate de eşecuri senzorio-motorii sau cognitive.  

5. ÎMBĂTRÂNIREA POPULAŢIEI ŞI SIGURANŢA RUTIERĂ 

Îmbătrânirea populaţiei vs securitatea rutieră reprezintă o direcţie de cercetare 
care cunoaşte la ora actuală un puternic avânt, mai ales în Europa unde sporul 
natural al populaţiei se menţine constant negativ. Anumite studii din această sferă 
sunt orientate şi asupra investigării factorilor personologici de risc, precum declinul 
aptitudinilor pentru condus ale vârstnicilor, pe fondul scăderii vivacităţii intelective 
şi a vitezei de tratament a informaţiilor. Însă majoritatea cercetărilor se focalizează 
asupra involuţiei capacităţilor funcţionale, îndeosebi senzorio-motorii, ale 
persoanelor de peste 65 de ani, asupra somnolenţei la volan, cauzată de perturbări 
cronobiologice sau asupra deficitului de atenţie.  

Potrivit unui raport al Ministerului de Interne francez (2003), creşterea duratei de 
viaţă a populaţiei antrenează o prezenţă din ce în ce mai numeroasă a şoferilor 
vâstnici pe şosele, ceea ce trebuie să determine strategii de compensare precum 
evitarea condusului în condiţii dificile, a şofatului pe timp de noapte, în trafic 
intens sau pe şosele complicate, precum şi adoptarea unei viteze mai mici decât 
ceilalţi participanţi la trafic.  

Chiar dacă persoanele de peste 65 de ani provoacă totuşi mult mai puţine 
incidente de circulaţie legate de alcool, ele au probleme cu aprecierea distanţelor 
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dintre autovehicule, cu schimbarea benzilor, cu intersecţiile complicate, iar femeile 
vârstnice prezintă riscuri suplimentare pentru securitatea rutieră, comparativ cu 
bărbaţii, din cauza unei practici sporadice de condus al autovehiculului, atenţionează 
cercetătorii (Gabaude, 2003).  

Multe dintre studiile asupra îmbătrânirii populaţiei de şoferi, deşi se axează în 
primul rând pe explorarea capacităţilor vizuale, ţin cont şi de alţi factori cognitivi 
ce intră în funcţiune în activitatea de conducere auto. Sunt examinate, de pildă, 
dificultăţile şoferilor vârstnici în cazul schimbării mediului rutier cunoscut, eşecurile 
perceptive şi de evaluare, adaptarea la tehnologiile auto de ultimă generaţie etc. 
Hélène Fontaine (2003) concluzionează, în urma unei analize cantitative, că vârstnicii 
sunt implicaţi mai ales în accidente de intersecţie, având probleme de detecţie şi de 
estimare în sarcina condusului. Autoarea notează că accidentele provocate de 
vârstnici sunt foarte grave, deoarece ei înşişi sunt persoane foarte vulnerabile. Alte 
studii (Marin-Lamellet et al., 2003; Van Elslande, 2003) aprofundează legătura 
dintre tulburările de atenţie şi riscul producerii unor accidente de circulaţie la 
persoanele care prezintă particularităţi de demenţă sau debut de maladie Alzheimer; în 
acest caz este investigată relaţia între deficitul de atenţie, relaxarea cognitivă şi 
capacitatea practică de a conduce.  

Procesul îmbătrânirii se traduce deci prin multiple schimbări structurale şi 
funcţionale care conduc la scăderea performanţei în toate sarcinile cotidiene şi la o 
administrare uzuală a medicamentelor, factori care pot afecta condusul unui vehicul. 
Totuşi, unii cercetători consideră că şoferii vârstnici pot pune în practică anumite 
comportamente compensatorii, însuşite în cadrul unor programe de formare continuă, 
care să-i ajute în trafic. Anabela Simoes (2003) sugerează, de pildă, utilizarea 
conceptului de plasticitate cognitivă care poate sta la baza unor programe de 
formare continuă adaptate vârstnicilor, centrate pe stimularea cognitivă şi având ca 
scop final ameliorarea securităţii rutiere prin practicarea comportamentelor com-
pensatorii.  

În concluzie, realitatea că populaţia îmbătrânită ocupă un loc din ce în ce mai 
important pe drumurile publice ridică pentru cercetători multe întrebări cu privire 
la capacităţile vârstnicilor, la aptitudinile pentru condus, la realizarea sarcinilor 
care le revin în calitate de şoferi, la erorile comise, precum şi la specificitatea 
accidentelor de circulaţie în care sunt implicaţi. 

6. CONCLUZII 

Explorarea diverselor studii privind factorii personologici ai insecurităţii 
rutiere permite desprinderea următoarelor concluzii:   

– Atribuirea unei valori cauzale factorilor personologici de risc, mai precis 
stabilirea unor predicţii certe cu privire la viitoarele accidente rutiere, în baza 
scorurilor înalte de agresivitate sau de nonconformism ale şoferilor, este dificilă. 
Pentru aceasta ar fi necesare studii complexe, pe loturi mari, având ca subiecţi 
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şoferi implicaţi în accidente rutiere într-o anumită perioadă de timp, şi loturi de 
comparaţie.  

– În cazul în care prin astfel de cercetări am putea demonstra că există o 
proporţie semnificativă de şoferi cu un scor înalt de agresivitate în rândul celor care 
au comis accidente, de pildă în ultimii 5 ani, aceasta nu ne va permite să afirmăm 
că o pondere semnificativă din accidentele produse de-a lungul timpului în 
România au avut drept cauză agresivitatea şoferilor din trafic. 

– Totuşi, considerăm că rezultatele studiilor de acest tip, derulate pe 
eşantioane confortabile, pot permite o mai bună înţelegere a rolului factorilor 
personologici ai insecurităţii rutiere. Identificarea unor „factori personologici 
naţionali” ai nesiguranţei în trafic ar permite, mai departe, derularea unor campanii 
de educaţie rutieră diferenţiate pe categorii de populaţie şi adoptarea unor măsuri 
care să conducă la scăderea puternică a numărului de victime de pe şosele.  

Primit în redacţie la: 7.IV.2011 
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REZUMAT 

O strategie de securitate rutieră, într-o societate care se confruntă cu o problemă atât de gravă 
ca miile de morţi accidentale într-un an, trebuie să ţină seama de complexitatea relaţiei între 
personalitatea unui individ şi comportamentul său în trafic. Acest articol, teoretic, examinează câteva 
cercetări psihologice recente asupra riscului rutier.  


