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Perspectivă temporală

Prezent 
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Trecut 
negativ

Viitor 
negativ

Teoria perspectivei temporale, Zimbardo & Boyd, 1999; Carelli et al., 2011, 2015

Viitor 
pozitiv

(McKay et al., 2014) 

(Griva et al., 2013;
Hamilton et al., 2003)

(Chavarria et al., 2015; 
Protogerou & Turner-Cobb, 2011)

Comportamente protective 
(consum de alcool, consum de substanțe, controale medicale periodice) 

(Daugherty &Brase, 2010; 
Burns & Dillon, 2005; Henson
et al., 2006; Griva et al., 2015)

(Apostolidis et al., 2006; 
Daugherty & Brase, 2010; 

Henson et al., 2006) 



Comportamente preventive 

2m

Credințe cu privire la eficiență
 Eficiența măsurilor
 Auto-eficiență 

Percepția riscului 
 Severitate 
 Vulnerabilitate
 Determinanți ai complianței și adoptării comportamentelor protective în 

timpul pandemiilor trecute (Bish & Michie, 2010; Bults et al., 2011; de Zwart
et al., 2010; Rubin et al., 2011)

Teoria motivației pentru protecție (Rogers, 1983)

Predictori pozitivi ai intenției și adoptării comportamentelor protective în 
timpul pandemiilor anterioare (e.g., Bults et al., 2011; de Zwart et al., 2010; 
Teasdale et al., 2011; see Bish & Michie, 2010 for a review)
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Metodă
Participanți, instrumente



Instrumente

64 itemi, 6 dimensiuni: trecut pozitiv (α = 0.75), trecut negativ (α = 
0.80), prezent hedonist (α = 0.76), prezent fatalist (α = 0.71), viitor 
pozitiv (α = 0.68), viitor negativ (α = 0.66)

Scala perspectivei temporale (S-ZTPI; Carelli et al., 2011)

6 itemi, percepția severității (α = 0.82), percepția vulnerabilității (α = 
0,68) 

Scala percepției riscului (Bults et al. 2011; Sadique et al., 2007)

26 itemi (α = 0.89)

Scala eficienței măsurilor și auto-eficienței (Bults et al. 2011; 
Sadique et al., 2007)

(α = 0.71; 0,89)

Scala comportamentelor preventive și intenția de a adopta  
comportamente preventive (Bults et al. 2011; Sadique et al., 2007)



Participanți

N = 714
Studenți

Voluntariat
Puncte bonus

84,6% femei
Vârstă:
M = 26,07, SD = 9,18 

2m



Rezultate 
Corelație, mediere



Rezultate
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Discuții
Implicații teoretice, practice



 Accentuarea utilității și eficienței măsurilor
recomandate în oferirea protecției Covid-19,
precum și creșterea încrederii oamenilor în
abilitatea lor de a implementa și menține
comportamente preventive.

Rolul credințelor cu 
privire la eficiență

 Rolul benefic al orientării spre viitor în ceea ce
privește intenția de urma recomandările
autorităților și de a adopta comportamente
preventive împotriva Covid-19.

Viitor pozitiv, 
negativ



Vă mulțumesc!
cornelia.mairean@uaic.ro
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