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FACTORII INDIVIDUALI ȘI SOCIALI ÎN MANIFESTAREA AGRESIVITĂȚII  

LA CONDUCĂTORII AUTO 

Ina BOTNARI, Angela POTÂNG 

Universitatea de Stat din Moldova 
 

Studiile în domeniul psihologiei transporturilor sunt axate pe cunoaşterea şi explicarea comportamentului în trafic, pe 

identificarea factorilor ce influenţează comportamentul conducătorului auto, precum şi pe studierea fenomenului de 

agresivitate la conducătorii auto. Manifestarea agresivității în trafic (încălcarea regulilor de circulație, agresivitate 

verbală și fizică, manifestarea agresivităţii cu ajutorul automobilului etc.) poate fi influențată atât de factorii sociali, 

individuali, precum și de factorii de mediu care se pot exprima variat. Ponderea acestor manifestări este diferită și în 

funcție de cultură, mentalitate, vârsta și sexul șoferilor, anonimatul în trafic, factorii de personalitate, stilul de viață și 

atitudinile conducătorilor auto. Studiul acestor factori sociali și individuali poate aduce contribuții importante la explica-

rea și diminuarea agresivității din trafic, ceea ce frecvent produce diverse consecințe tragice.  
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INDIVIDUAL AND SOCIAL FACTORS IN MANIFESTING DRIVERS AGGRESSION 

Studies in the field of transport psychology focus on knowing and explaining traffic behavior, identifying factors that 

influence driver՚s behavior, and studying the driver՚s aggressiveness phenomenon. The manifestation of aggression in 

traffic (violation of traffic rules, verbal and physical aggression, aggressiveness using car, etc.) can be influenced by both 

social, individual factors, as well as environmental factors that can be varied. The share of these events is different 

depending on the culture, mentality, age and the sex of drivers, traffic anonymity, personality factors, lifestyle and 

attitudes of drivers. The analysis of these social and individual factors can help explain and diminish the aggressiveness 

in traffic, which often leads to various tragic consequences.    
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