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This research investigated the psychometric properties and the factorial invariance across
genders of the Propensity for Angry Driving Scale (PADS), using data from a Romanian
college sample (n = 227). Exploratory factor analysis supported the unidimensionality of the
scale, while confirmatory factor analysis revealed a good fit for the initial 19 items version,
as well as for two shortened versions of 13 and 8 items, respectively. All three forms of the
scale showed optimal reliability. The metric invariance across genders was achieved for the 8
items version of the scale. Also, men reported higher levels of aggressive driving than
women (medium effect size). Overall, the present results suggest that the Romanian version
of the PADS is a reliable tool for assessing aggressive driving.
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Agresivitatea la volan pare să reprezinte o problemă
destul de gravă şi în România. Un studiu realizat la cererea
Direcţiei Rutiere pe un eşantion de 1.119 conducători auto
activi evidenţiază următoarele lucruri: 78,7% din cei
chestionaţi au reclamat flash-uri sau claxoane, 48,8% au
reclamat gesturi obscene sau ameninţătoare, 43,5% au
reclamat agresiuni verbale, 39,1 % au reclamat blocarea
maşinii în parcare, 6% au reclamat urmăriri in trafic, iar 3,3
% au reclamat agresiuni fizice (Direcţia Rutieră, 2011).
Chiar dacă acest fenomen a avut diverse denumiri în
literatura de specialitate, o dată cu creşterea numărului de
cercetări pe această temă a apărut şi nevoia de consistenţă
în terminologia utilizată. Astfel, termeni precum „furia pe
şosele” sau „agresivitatea la volan” au fost înlocuiţi de doi
termeni distincţi: furia la volan şi şofatul agresiv. Furia la
volan este definită ca „o formă situaţională specifică a
furiei ca trăsătură” (Deffenbacher, Oetting & Lynch,
1994), în timp ce şofatul agresiv reprezintă „orice
comportament emis de către un şofer în timp ce conduce,
care are ca scop provocarea unor daune fizice şi/sau
psihologice oricărei fiinţe” (Dula & Geller, 2003).
Din cauza amplitudinii fenomenului, mai multe
instrumente au fost dezvoltate pentru a măsura furia la
volan, respectiv şofatul agresiv. Scala Tendinţei de a
Conduce Furios (Propensity for Angry Driving Scale;
PADS, DePasquale, Geller, Clarke & Littleton, 2001) a

Introducere
Agresivitatea la volan reprezintă un fenomen ce câştigă
tot mai multă amploare în întreaga lume. Într-un sondaj
realizat pe şoferii din Marea Britanie, aproape 90% au
raportat că au fost victime a ceea ce ei percepeau ca fiind
„furia pe şosele” (eng. road rage). În plus, aproximativ
60% au declarat că ei înşişi au experimentat furie în timp
ce se aflau la volan, în decursul anului precedent (Joint,
1996). De asemenea, potrivit unui raport al Fundaţiei
Asociaţiei Americane de Automobilism pentru Siguranţa în
Trafic (1997), 218 decese au avut loc ca urmare a
disputelor dintre şoferi, între anii 1990 şi 1996.
Mai multe studii au arătat faptul că şoferii care
recunosc că au anumite probleme de temperament, în
special legate de furie, conduc la fel de mult (atât ca şi
distanţă, cât şi ca şi timp) ca şoferii care raportează nivele
scăzute ale furiei (Deffenbacher, Deffenbacher, Lynch &
Richards, 2003; Deffenbacher, Huff, Lynch, Oetting, &
Salvatore, 2000). Cu toate acestea, şoferii mai
„temperamentali” au de 2.5-3 ori mai multe şanse de a
devenii furioşi în timp ce conduc, de 3.5-4 ori mai multe
şanse de a fi agresiv verbal şi/sau fizic, şi de 1.5-2 ori mai
multe şanse să manifeste comportamente riscante la volan
(Deffenbacher, Filetti, Richards, Lynch, & Oetting, 2003;
Deffenbacher, Lynch, Filetti, Dahlen, & Oetting, 2003).
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fost dezvoltată de un grup de cercetători din S.U.A, pentru
a măsura şofatul agresiv. Un lucru specific acestei probe
este faptul că itemii sunt reprezentaţi de posibile scenarii
rutiere, iar participanţii trebuie să aleagă care ar fi cea mai
probabilă manieră în care ar reacţiona. În prima fază a
cercetării, scenariile au fost dezvoltate prin intermediul mai
multor sesiuni de brainstroming şi focus-grup cu asistenţi
de cercetare şi cu absolvenţi de psihologie. În total au fost
dezvoltate 27 de scenarii, fiecare dintre ele descriind un
eveniment aversiv din trafic, şi oferind patru răspunsuri
potenţiale. Răspunsurile au fost construite în aşa fel încât
să varieze cu privire la gradul de reactivitate emoţională şi
de retaliere. Unul dintre scenariile probei este prezentat
mai jos, ca exemplu:

Scala Tendinţa de a Conduce Furios (STCF) reprezintă
versiunea tradusă a The Propensity for Angry Driving
Scale (PADS; DePasquale et al., 2001). STCF conţine 19
itemi formulaţi sub forma unor scenarii, la care
participanţii trebuie să aleagă una din cele patru răspunsuri
posibile. Aceste scenarii au fost concepute pentru a măsura
şofatul furios (şofatul agresiv). Scorul final se realizează
prin însumarea punctelor de la fiecare scenariu.

1. Conduceţi maşina pe un drum cu două benzi pe sens. Fără nici
un avertisment, o altă maşină iese în faţa dvs. dintr-o parcare.
Frânaţi brusc pentru a evita ciocnirea cu cealaltă maşină. Cum
reacţionaţi?
a) Oftaţi uşurat şi conduceţi mai departe;
b) Coborâţi geamul de la maşină şi începeţi să strigaţi la celălalt
şofer;
c) Claxonaţi astfel încât celălalt şofer să ştie că era să provoace
un accident;
d) Îl urmăriţi pe celălalt conducător auto până la destinaţie, astfel
încât să-i spuneţi ce gândiţi.

Rezultate

Procedură de lucru
Studenţii au completat chestionarele în timpul orelor de
seminar, în grupuri de câte 15-25. Participarea la acest
studiu a fost voluntară, iar participanţii nu au primit nici o
bonificaţie pentru completarea chestionarelor.

Analiza factorială exploratorie
Analiza factorială exploratorie (EFA) a fost realizată pe
toţi cei 19 itemi ai scalei originale, folosind analiza
factorilor principali urmată de o rotire Direct Oblimin. Atât
analiza paralelă cât şi scree plot-ul au sugerat extragerea
unui singur factor, care a explicat 23,23% din totalul
varianţei. Primele 6 valori eigenvalue au fost 5.12, 1.28,
1.21, 1.21, 1.07 şi ,96. Tabelul 1 prezintă rezultatele EFA,
reprezentarea grafică a analizei paralele este prezentată în
Figura 1, iar scree plot-ul este prezentat în Figura 2. Doar
itemii 7 şi 16 au avut saturaţii mai mici de .30, în timp ce
itemii 8, 11, 19 şi 22 au avut saturaţii mai mici de .40.

Scala Tendinţei de a Conduce Furios a prezentat mare
interes pentru cercetători în anii următori apariţiei ei, fiind
validată în Marea Britanie (Maxwell, Grant & Lipkin,
2005), în Australia (Leal & Pachana, 2008, 2009) şi
obţinând suport suplimentar din S.U.A. (Dahlen & Ragan,
2004). Însă, în ultimii 3-4 ani proba nu a mai prezentat un
interes atât de mare pentru cercetători. Putem presupune că
o cauză posibilă pentru acest efect poate fi lungimea
probei: 19 scenarii, pentru fiecare scenariu participanţii
trebuind să aleagă unul dintre cele patru răspunsuri
posibile. Unele dintre aceste scenarii sunt destul de lungi,
ajungând să fie chiar de 3-4 ori mai lungi decât un item
obişnuit. Astfel, având în vedere şi preferinţa din ultimii
ani pentru probe tot mai scurte (Schweizer, 2011), este
foarte probabil ca cercetătorii să prefere probe care au o
durată de aplicare mai scăzută pentru măsurarea şofatului
agresiv. În consecinţă, ideea de a realiza o variantă mai
scurtă a probei pare a fi , în vederea creşterii gradului de
utilizare a acesteia.
Obiectivul principal al acestui studiu constă în
verificarea proprietăţilor psihometrice şi a invarianţei
factoriale în funcţie de gen a Scalei Tendinţa de a Conduce
Furios (STCF) în România. Obiectivul secundar constă în
realizarea unei versiuni mai scurte, dar fiabilă, a scalei. De
asemenea, au fost verificate şi diferenţele privind şofatul
agresiv în funcţie de gen.

Tabelul 1. Rezultatele EFA
Nr.
Scala a priori
it_1
Şofatul agresiv
it_2
Şofatul agresiv
it_4
Şofatul agresiv
it_5
Şofatul agresiv
it_6
Şofatul agresiv
it_7
Şofatul agresiv
it_8
Şofatul agresiv
it_10 Şofatul agresiv
it_11 Şofatul agresiv
it_12 Şofatul agresiv
it_13 Şofatul agresiv
it_14 Şofatul agresiv
it_16 Şofatul agresiv
it_17 Şofatul agresiv
it_18 Şofatul agresiv
it_19 Şofatul agresiv
it_20 Şofatul agresiv
it_21 Şofatul agresiv
it_22 Şofatul agresiv
% varianţă
Nota: h² = Comunalitate.

Metodologie
Participanţi
Eşantionul folosit a constat din 227 de participanţi,
dintre care 51,1% erau de gen masculin. Vârsta
participanţilor variază între 19 şi 25 de ani (M = 21.39, AS
= 1.79). Eşantionul este format din studenţi ai Universităţii
de Vest din Timişoara.
Instrumente utilizate
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F I:
Şofatul agresiv
.46
.46
.62
.58
.45
.25
.33
.54
.39
.60
.54
.41
.20
.73
.42
.37
.56
.54
.38
23.23

h²
.21
.21
.39
.33
.20
.06
.11
.29
.15
.36
.29
.17
.04
.53
.17
.14
.31
.29
.14

Scala tendiței de a conduce furios în România

obţinut un nivel de consistenţă internă optimă (α = .80 .84). Valorile coeficienţilor α obţinute sunt similare cu cele
din alte studii (Dahlen & Ragan, 2004; Maxwell et al.,
2005), iar valorile skewness şi kurtosis arată faptul că
distribuţiile nu deviază substanţial de la normalitate.

6
5
4
Date reale

3

Date aleatoare

Tabelul 3. Mediile, abaterile standard, valorile skewness, kurtosis
şi coeficienţii α
α
Scala
M
AS
Asim
Bolt
Cronbach
19 itemi 44.74 12.28
0.63
-0.07
.84
13 itemi 30.53
9.95
0.82
0.23
.83
8 itemi
17.68
7.17
0.90
0.09
.80
Nota. M = medie, AS = abatere standard, Asim = Asimetrie, Bolt
= Boltire
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Figura 1. Reprezentarea grafică a analizei paralele

Diferenţe în funcţie de gen
Pentru a verifica diferenţele în funcţie de gen privind
furia la volan, am realizat o analiză de covarianţă
(ANCOVA). Covariabila inclusă în analiză a fost frecvenţa
conducerii autovehiculului, care a fost măsurată utilizând o
scală Likert în 7 trepte, fiind astfel potrivită pentru această
tehnică statistică. Pentru această analiză a fost utilizat
scorul variantei în 8 itemi a scalei. Rezultatele ANCOVA
sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4. Rezultatele ANCOVA privind diferenţele în funcţie de
gen.
Genul
M
F
Scale
(n = 116)
(n = 111)
EM
M
SD
EM
M
SD
Şofatul agresiv
F = 19,81**, 19.69 19.80 8.31 15.60 15.47 4.86
Partial η² = .08
Frecv.Con
F = 1,62,
Partial η² = .01
Nota: ** p < .01, EM = Media Estimată, Frecv.Con = Frecvenţa
conducerii autovehiculului.

Figura 2. Scree plot-ul pentru STCF

Analiza factorială confirmatorie
Pentru testarea gradului de adecvare a structurii
factoriale identificate a fost utilizată analiza factorială
confirmatorie (CFA); rezultatele CFA sunt prezentate în
Tabelul 2. Scurtarea scalei s-a realizat prin eliminarea
itemilor care aveau saturaţiile cele mai scăzute în factorul
principal (Şofatul agresiv). Astfel, au fost testate 3 modele
posibile: un model ce cuprinde toţi cei 19 itemi ai probei,
un model format din 13 itemi şi un model ce conţinea doar
8 itemi.
Modelul original (19 itemi) a obţinut o bună potrivire
cu datele, toţi indicatorii (cu excepţia NFI) având valori
optime. Varianta de 13 itemi obţine o şi mai bună potrivire
cu datele, de această dată NFI obţinând o valoare
acceptabilă. Ultima variantă, cea de 8 itemi, este singura în
care toţi indicatorii au valori optime. Astfel, aceasta pare a
fi cea mai reprezentativă variantă.
Tabelul 2. Indicatori de potrivire ai CFA
Model
χ²
df
GFI
RMSEA
.043
19 itemi 216.20** 152
.91
[.029 - .056]
.032
13 itemi
80.36
65
.95
[.000 - .054]
.051
8 itemi
31.98*
20
97
[.009 - .083]
Nota: ** p < .01, * p < .05.

NFI

CFI

.77

.92

.88

.98

.93

.97

Rezultatele scot la iveală faptul că bărbaţii raportează
un nivel mai ridicat al şofatului agresiv decât femeile.
Diferenţele observate prezintă un efect moderat (.08).
Frecvenţa conducerii autovehiculului nu a avut un efect
semnificativ asupra rezultatelor obţinute.
Analiza de invarianţă
Pentru a testa invarianţa STCF (varianta de 8 itemi) în
funcţie de gen, am utilizat analiza factorială confirmatorie
(CFA), folosind analiza de grupuri multiple. Trei modele
au fost testate: primul model verifică invarianţa configurală
a scalei (nici o constrângere), cel de-al doilea verifică
invarianţa metrică (sunt constrânse saturaţiile itemilor în
factori), iar cel de-al treilea model verifică invarianţa
scalară (sunt constrânse valorile interceptului pentru
fiecare item în parte). Rezultatele sunt prezentate în
Tabelul 5.
Tabelul 5. Indicatori de potrivire ai CFA privind testarea
invarianţei STCF
Model
χ²
df
Δχ² (Δdf)
RMSEA
CFI ΔCFI

Statistici ale scalei
Tabelul 3 prezintă mediile, abaterile standard, valorile
skewness, kurtosis şi coeficienţii α Cronbach, pentru toate
cele trei variante ale STCF. Toate cele trei variante au
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IC

53.11

40

–

IM

60.79

47

7.68(7)

IS

91.54**

55

38.43(15)**

.038
[.000 - .063]
.036
[.000 - .060]
.054
[.034 - .074]

.963

–

.961

-.002

.896

-.065

Sârbescu

Nota: ** p < .01. IC = invarianța configurală, IM = invarianța
metrică, IS = invarianța scalară

arătat rezultatele, ambele versiuni mai scurte au arătat o
potrivire foarte bună cu datele, şi au avut un nivel optim de
consistenţă internă, susţinând astfel utilizarea lor viitoare.
Principala limită a acestui studiu rezidă în faptul că
eşantionul utilizat este format din studenţi, scăzând astfel
gradul de generalizare al rezultatelor pentru populaţia
generală de şoferi.
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Discuţii
Principalul scop al acestui studiu a fost verificarea
calităţilor psihometrice şi a invarianţei factoriale în funcţie
de gen a STCF într-un eşantion românesc. Analiza
factorială exploratorie a identificat un singur factor,
denumit şofatul agresiv. Analiza factorială confirmatorie a
arătat o bună potrivire cu datele a acestei structuri
factoriale, atât în forma originală de 19 itemi a scalei, cât şi
în două versiuni mai scurte: una de 13 itemi şi una de 8
itemi. Cea mai bună potrivire cu datele a fost obţinută de
forma de 8 itemi. Toate variantele scalei au obţinut un
nivel optim de consistenţă internă (α > .80).
Diferenţele de gen identificate sunt, într-o anumită
măsură, similare cu cele raportate de alţi autori (Dahlen &
Ragan, 2004; Maxwell, Grant & Lipkin, 2005). Mai exact,
bărbaţii au raportat un nivel mai ridicat al şofatului agresiv
decât femeile, cu o mărime a efectului moderată.
Analiza de invarianţă în funcţie de gen a STCF a scos
la iveală rezultate favorabile. În primă fază, invarianţa
configurală a SFV fost susţinută, permiţându-ne astfel să
afirmăm că proba măsoară acelaşi contruct (şofatul
agresiv) atât în cazul bărbaţilor, cât şi în cazul femeilor. De
asemenea, tot pe baza acestor rezultate putem afirma că
structura originală (un singur factor) a probei, identificată
în S.U.A. şi validată ulterior în Australia şi Marea Britanie,
este valabilă şi în România, pentru ambele genuri. Mai
mult decât atât, rezultatele au susţinut şi invarianţa metrică
a scalei, permiţându-ne astfel ca în studii viitoare să
verificăm relaţia dintre şofatul agresiv şi alte variabile de
interes în cazul bărbaţilor, comparativ cu cel al femeilor.
Nu în ultimul rând, trebuie să menţionăm că invarianţa
scalară a probei nu a fost sprijinită de rezultatele obţinute.
Astfel, nu putem spune că diferenţele observate între
bărbaţi şi femei privind şofatul agresiv pot fi atribuite în
mod real doar diferenţelor la nivelul trăsăturii, şi nu altor
factori.
La final, menţionăm punctele tari şi limitele acestui
studiu. Un prim punct tare rezultă din faptul că acest studiu
este primul, la nivel internaţional, care verifică invarianţa
acestui instrument în funcţie de gen. Chiar dacă mai mulţi
autori au verificat diferenţele de gen privind furia la volan
(Dahlen & Ragan, 2004; Maxwell et al., 2005), nu există
nici un studiu publicat care să fi testat vreun tip de
invarianţă al SFV. Un al doilea punct tare este reprezentat
de faptul că acesta este primul studiu care încearcă să
realizeze o versiune mai scurtă a STCF. După cum au
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