
”De la modele de predicție 
comportamentală la evaluare 
psihologică, interpretare și feedback.”  
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Structura workshop-ului 
•  Testare vs. Evaluare și intervenție [Feedback și consiliere] 
•  Modele teoretice 
•  Modele de predicție, modele de măsurare și posibilitatea 

convertirii lor în profiluri psihologice 
•  Profilul psihologic individual și analiza de compatibilitate 

•  Interpretarea profilului psihologic individual și analiza 
compensabilității  
•  Exercițiu de interpretare 
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Care sunt nevoile actuale ale 
psihologului practician? 
•  Înțelegerea contextului în care se furnizează serviciile în 

acest moment (oare cum e în alte state?) 

•  Science practitioner (informare cu privire la cercetarea 
științifică în domeniu) 

 În psihologia traficului: 

•  Predicția erorilor și a încălcărilor 
•  Problematica “road rage” – aggressive driving – anger driving 
•  Intervenție pentru diminuarea furiei 
•  Consiliere, dezvoltare de competențe, consultanță 

•  Nevoia elaborării unui ghid cu recomandări (poate chiar 
standarde) 

•  Integrarea unor modele minimale de evaluare și predicție 
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Modele teoretice de bază (ex.) 
•  Modelul lui Michon privind nivelurile de luare a deciziei 

(strategic, tactic și operațional) și aptitudinile implicate în 
procesul decizional 

•  Teoria comportamentului planificat (TPB), conform căreia 
credințele, valorile și atitudinile mediază negative and positive 
driving behavior 

•  Modelul general al agresivității (GAM) și operaționalizarea 
anger driving 



Aptitudinile implicate în procesul 
decizional (Modelul lui Michon) 



Integrarea TPB cu MDBQ 



Modelul general al 
agresivității (GAM) 
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Conducere 
agresivă 

Mânia specifică 
situației 

Furia (stare) 

Furia (trăsătură) 



Furia disfuncțională a 
conducătorului auto 
•  Emoții (ex. furie, nebunie) 
•  Cogniții (ex. răzbunare, prejudecăți ostile) 
•  Aspect fiziologic (ex. pumn, fălci) 

•  Comportament (ex. strigăt) 

•  Răspunsuri 

•  Consecințe 
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Declanșarea anger driving 
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Contextul 
Caracteristicile 

situaționale 
Starea dispozițională 

a șoferului 

Provocare/Frustrare/
Amenințare 

Mânie 

Furia ca trăsătură 
Cogniții atribuite 

situației 

Furie 

Driving anger 



Alexandru Găianu 
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Implicații și contribuții personale 



Factorii psihologici implicați în 
predicție (un model din 2009) 
•  Adaptarea perceptiv-acțională 
•  Adaptarea motorie 
•  Adaptarea cognitivă 

•  Stăpânirea de sine 

•  Aptitudini sociale 

•  Aptitudini volitive 
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Modelul de predicție a stat la baza 
evaluării psihologice și a feedback-ului 
S-a bazat pe analiza psihologică a activității 



Criterii care stau la baza evaluării 
psihologice (din 2014) 
M1 – Adaptarea perceptiv-acțională 

M2 – Abilitatea de a lua decizii adecvate 

M3 – Înțelegerea situațiilor problematice 

M4 – Determinarea în formarea deprinderilor 

M5 – Comportamentul cetățenesc 

M6 – Evitarea producerii de evenimente rutiere 

 



M1 – Adaptarea perceptiv-
acțională 

Implică identificarea cu 
ușurință a informațiilor din 
trafic, păstrarea atenției pe 
perioada șofatului, 
manevrarea autovehiculului 
și evitarea obstacolelor 

Variabile: distributivitatea 
atenției (AD), mobilitatea 
atenției (MA), stabilitatea 
atenției (SA), coordonarea 
motorie (CM), timpul de 
reacție cognitiv (TR) 



M2 – Abilitatea de a lua decizii 
adecvate 

Este vorba de acele decizii rapide, 
pe care un conducător auto le ia 
pentru a evita implicarea în 
evenimente rutiere 

Se bazează pe procesul de luare a 
deciziilor 

•  Identificarea alternativelor 
•  Compararea rezultatelor și 

identificarea alternativei optime 
•  Alegerea alternativei și elaborarea 

deciziei 

Variabile: distributivitatea atenției 
(AD), raționamentul deductiv (RD), 
memoria de scurtă durată (MSD), 
timpul de reacție cognitiv (TR), 
stabilitatea emoțională (SE)  



M3 – Înțelegerea situațiilor 
problematice 

Implică adaptarea la sarcini, 
rezolvarea situațiilor 
problematice și rapiditatea 
procesării informației 

Variabile: distributivitatea 
atenției (AD), raționamentul 
deductiv (RD), memoria de 
scurtă durată (MSD) 



M4 – Determinarea în 
formarea deprinderilor 

Se referă la implicarea în 
procesul de instruire, 
încrederea în sine și dorința 
de reușită 

Variabile: dorința de 
perfecțiune (DPER), 
perseverența (PERS), 
capacitatea de mobilizare 
(CMOB), energia nervoasă 
(EN) 



M5 – Comportamentul 
cetățenesc  

Se referă la comportamentul 
prosocial, aplanarea 
conflictelor, 
responsabilitatea socială, 
onestitatea și conformitatea 
în raport cu normele  

Variabile: Corectitudinea 
(COR), conformitatea 
socială (COSO), 
responsabilitatea (RESP), 
autocontrolul (FI), 
mobilitatea nervoasă (MN) 



M6 – Evitarea producerii de 
evenimente rutiere 

Anticiparea acțiunilor altor 
participanți la trafic, a 
situațiilor problematice, 
rezistența la activități 
monotone și capacitatea de 
control a trăirilor emoționale 

Variabile: responsabilitatea 
(RESP), stabilitatea 
emoțională (SE), mobilitatea 
nervoasă (MN), 
autocontrolul (FI), timpul de 
reacție cognitiv (TR), 
coordonarea motorie (CM), 
stabilitatea atenției (SA) 

 

 



Modelul teoretic de predicție actual 
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Feedback 



Compensabilitatea 
•  Prezumția conform căreia o aptitudine, trăsătură sau abilitate 

deficitară, este compensată de una sau mai multe aptitudini, 
trăsturi sau abilități cu un nivel ridicat de reprezentare în 
cadrul modelului de predicție   

•  Este o acțiune lăsată în îndemâna psihologului și se bazează 
pe competența și experiența sa 

•  Psihologul are mai multe informații pe care le culege în 
timpul evaluării, pe baza cărora poate realiza 
compensabilitatea 

•  Chiar și din punct de vedere statistic, compensabilitatea stă 
în picioare, este chiar beneficiul pe care îl aduc SEMs 

•  Dar dacă studiile arată că unele aptitudini din model nu pot fi 
compensate, acestea nu se vor compensa 

•  Ex. Deteriorarea cognitivă a persoanelor peste 65 ani. 
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Exerciții de acordare a 
feedback-ului 
Veți lucra în triade 
Fiecare triadă va primi un profil psihologic ce permite o 
analiză de compatibilitate cu un post de muncă sau o 
activitate 
Vă veți asuma trei roluri (psiholog, beneficiar și observator), 
pe care le veți juca pe rând, psihologul fiind cel care va 
acorda feedback-ul 


