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Direcția de cercetare

Literature review
• Care este rolul personalității (FFM), a Theory of Planned Behavior (TPB) și a Contextual Mediated Model (CMM) în explicarea 

variației comportamentale (Reason's Taxonomy)?

Study 1: „Mediation Paths Between Personality Traits And Traffic Violations”
• Care este impactul pe care îl au credințele comportamentale, normative și de control (TPB constructs) în relația dintre 

trăsăturile de pesonalitate (PT) și violations (VIO)?

Study 2: „From Trait Anger To Aggressive Violations In Road Traffic”
• Cât din variația aggressive violations (AV) este explicată de furie și de credințele comportamentale, normative și de 

control?

Study 3: „Experimental Testing Of An Intervention Model To Reduce Traffic Violations”
• Cât de semnificativă este diminuarea VIO, prin intermediul unei intervenții pentu reducerea furiei șoferului (exerciții de 

respirație) sau a unei intervenții pentru schimbarea convingerilor comportamentale (restructurare cognitivă), după ce a fost 
indusă furie? 
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Argumente pentru a realiza acest studiu

• Comportamentul șoferului - este un factor cheie în producerea accidentelor rutiere 
(Demir, Demir, & Özkan, 2016; Lajunen, Parker, & Summala, 2004; Precht, Keinath, & Krems, 2017)

• Există legături între accidentele rutiere și comportamentele specifice de conducere problematică 
(Dula & Geller, 2003; Hayley, Ridder, Stough, Ford, & Downey, 2017) 

• Aggressive driving este conceptul cel mai des utilizat pentru a descrie comportamentele specifice 
de conducere problematică, cu atât mai mult a aggressive violations

(Dula & Geller, 2003; Suhr & Nesbit, 2013) 

• Într-un studiu anterior, în care s-au analizat căi de mediere de la trăsături de personalitate la 
traffic violations, o combinație liniată dintre nevrotism (N), atitudinea față de violations (ATT) și 
intenția cu privire la violations (INT), a explicat semnificativ statistic variația violations (VIO)

(Găianu, Giosan, & Sârbescu, under review)
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Obiective și ipoteze
1. În ce măsură furia ca trăsătură (TA) și credințele comportamentale, normative și de control 

(constructele TPB) explică variația ordinary violations (OV), total number of violations (TNVIO) 
și aggressive violations (AV)
§ H1a Furia explică mai mult din variația aggressive violations decât constructele TPB
§ H1b Constructele TPB aduc un aport mai mare în explicarea variației ordinary violations, decât o face 

furia

2. Investigarea efectului de mediere al constructelor TPB în relația dintre furie și intention (INT), 
ordinary violations (OV), total number of violations (TNVIO) sau aggressive violations (AV)
§ H2a Combinația liniară dintre furie și constructele TPB explică o variație substanțială a INT
§ H2b Combinația liniară dintre furie și constructele TPB explică mai mult variația OV decât variația AV

4



Metoda
§ Procedură

§ Studiu transversal

§ Participanți
§ N = 224 șoferi (recrutați în campanii Facebook), vârsta 18-64 ani (M = 39.18, SD = 11.15), 45% femei

§ Măsuri
§ Furia ca trăsătură (TA) – 10 itemi din adaptarea românească a NEO IPIP (Goldberg et al., 2006; Iliescu, Popa, & 

Dimache, 2015), 𝛂 = .90 
§ Credințele comportamentale, normative și de control (TPB) – prin construirea unui chestionar conform 

ghidului lui Ajzen (2006), care măsoară intenția (INT) (𝛂 = .89), atitudinea (ATT) (𝛂 = .94), norma subiectivă 
(SN) (𝛂 = .81), norma descriptivă (DN) (𝛂 = .72) și perceived behavioural control (PBC) (𝛂 = .88)

§ Situația comportamentală care a stat la baza răspunsurilor din chestionar: "Dacă un autovehicul vă încurcă în trafic 
faceți tot posibilul pentru a vă arăta indignarea celui care îl conduce"

§ Rezultatele comportamentale – s-au măsurat ordinary violations (OV) (𝛂 = .77), violations (TNVIO) (𝛂 = .82) 
și aggressive violations (AV) (𝛂 = .68) cu Driver Behavior Questionnaire (DBQ) (Reason et al., 1990; Sârbescu, 
2013)
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Rezultate 2
§ TA

§ corelează semnificativ statistic cu 
constructele TPB (cu excepția PBC)

§ corelează semnificativ statistic cu Int și 
rezultatele comportamentale (OV, TNVIO și 
AV)

§ PBC
§ nu corelează cu rezultatele comportamentale 

(OV, TNVIO și AV)
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Rezultate 2.1
§ Vârsta explică mai mult variația OV și TNVIO 

§ tinerii realizează mai multe OV și TNVIO

§ Sexul explică mai mult variația AV
§ bărbații realizează cele mai multe AV 

§ Credințele comportamentale (ATT) explică o 
variație mai mare a TNVIO, AV și OV, decât o face 
TA

§ INT explică cel mai mult din variația AV și aproape 
deloc din variația OV 

§ AV se realizează cu INT; OV se realizează fără INT
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Modelul de mediere
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Rezultate 2

§ ATT mediază relația dintre TA și INT sau 
rezultatele comportamentale (TNVIO, AV, sau 
OV)

§ SN nu mediază relația dintre TA și AV

§ Deși este semnificativă statistic, medierea nu 
este totală

§ Efectul de mediere al ATT scade pe măsură ce 
comportamentul este asociat cu agresivitatea

§ O explicație este faptul că AV rezultă dintr-un 
comportament mai puțin intenționat decât OV 
și astfel credințele comportamentale și 
normative nu pot media pe deplin relația 
dintre TA și AV
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Limite

• Datele auto-raportate pot implica răspunsuri dezirabile din punct de vedere social

• Șofatul agresiv a fost asociat oarecum forțat cu scenariul comportamental pe care s-a bazat 
studiul

• Studiul a investigat furia ca trăsătură ca predictor distal, iar cercetările viitoare vor trebui să 
investigheze dacă și în cazul furiei ca stare se obțin aceleași rezultate

• Eșantionul a fost unul auto-selectat, ceea ce ar putea ridica ceva probleme de reprezentativitate
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Concluzii și implicații

• Credințele comportamentale explică o parte substanțială a variației aggressive violations, mai mult chiar și 
decât furia ca trăsătură

• Rolul credințelor comportamentale în explicarea comportamentului de conducere problematică este invers 
proporțional cu nivelul de agresivitate al violations

• Aceste descoperiri pot duce la intervenții mai bune pentru reducerea șofatului agresiv și în final pentru 
reducerea accidentelor rutiere
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