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Descriere AIV
Chestionarul AIV (Autoevaluarea Intereselor Vocaționale) este destinat evaluării principalelor interese
vocaționale (Artistic, Realistic, Convențional, Antreprenorial, Social sau Investigativ) în acord cu tipologia
Holland, una dintre cele mai cunoscute si răspândite teorii a alegerilor vocaționale.
Chestionarul AIV propune 49 categorii de activități profesionale (itemi) pe care adolescentul trebuie să
analizeze și să spună în ce măsură acestea l-ar interesa din perspectiva unei posibile ocupații/ profesii
viitoare. Evaluarea se face pe o scală în patru trepte: ”- 1” – ”îmi displace!”; ”0” – ”îmi este indiferent”;
”1” – îmi place oarecum; ”2” – ”este ceea ce îmi doresc!”
Pe baza analizei preferințelor și alegerilor individuale rezultă un scor compozit care exprimă gradul de
manifestare a intereselor pentru unul dintre cele 6 categorii de interese vocaționale descrise în modelul
Holland:
• Interese Artistice
• Interese Realiste
• Interese Convenționale
• Interese Sociale
• Interese Antreprenoriale
• Interese Investigative
Suplimentar celor 6 categorii/ tipologii de interese ”clasice”, descrise din perspectiva modelului Holland,
este oferită evaluarea unei categorii profesionale suplimentare, specifice lumii moderne dominate de
activități bazate pe folosirea tehnologiilor informaționale:
• Interese Informatice
Chestionarul AIV oferă profilul individual în funcție de cele 7 categorii de ocupații profesionale și sugestii
legate de posibile opțiuni profesionale în acord cu modelul Holland.
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FACTORII AIV
ARTISTIC
Interese Artistice : Preferă activitățile nestructurate care cer soluții creative și utilizarea imaginației sau
originalității. Tinde spre profesii în care și-ar putea folosi creativitatea, emoția, aptitudinile inovative sau
de exprimarea artistică. Posibile profesii: actor, arhitect, fotograf, profesor de teatru/ dans, designer în
publicitate, designer de modă, designer de interioare, jurnalist, scriitor, creator de conținuturi web etc.

REALIST
Interese Realiste: Preferă activitățile concrete, tehnice sau în aer liber, în care să lucreze cu obiecte,
instrumente, mașini sau animale. Tinde spre profesii în care și-ar folosi îndemânarea, aptitudinile motorii
și de abilitățile practice. Posibile profesii: inginer mecanic, optician, constructor, arheolog, tâmplar,
tehnician dentar, bijutier, electrician, instalator etc.

CONVENȚIONAL
Interese Convenționale: Preferă activitățile bine structurate, care solicită sistematizarea datelor, aplicarea
procedurilor sau verificarea regulilor. Tinde spre profesii care presupun sistematizarea, manipularea,
verificarea și controlul datelor sau procedurilor. Posibile profesii: contabil, asistent administrativ, casier,
operator calculator, analist financiar, secretar, bibliotecar, funcționar etc.

ANTREPRENORIAL
Interese Antreprenoriale: Preferă activitățile noi care îi furnizează ocazii de putere, negociere sau de
acțiune independentă. Tinde spre profesii în care își poate manifesta inițiativa, poate influenta sau
conduce pe ceilalți spre atingerea obiectivelor stabilite. Posibile profesii: manager, reprezentant de
vânzări, agent de asigurări, avocat, mic întreprinzător, politician, broker, freelancer etc.

SOCIAL
Interese Sociale: Preferă activitățile de interacțiune și suport social, cele care implică grija sau ajutorul
oferit altor persoane. Tinde spre profesii în care oferă consiliere și ajutor sau care presupun informarea,
pregătirea și dezvoltarea altor persoane. Posibile profesii: profesor, antrenor, psiholog, asistent medical,
medic, polițist, logoped, asistent social etc.

INVESTIGATIV
Interese Investigative: Preferă activitățile analitice care implica investigarea și înțelegerea fenomenelor
fizice, chimice, biologice sau sociale. Tinde spre profesii în care poate observa, analiza și interpreta datele
realității sau rezolva probleme complexe. Posibile profesii: antropolog, biolog, chimist, fizician, geograf,
geolog, sociolog, consultant management, farmacist, psiholog etc.

INFORMATIC
Interese Informatice: Preferă activitățile computerizate care presupun utilizarea aplicațiilor informatice,
procesarea computerizată a datelor sau interacțiunile online. Tinde spre profesii care presupun utilizarea
gadget-uri și aplicațiilor informatice. Posibile profesii: programator, tester aplicații software, designer
web, analist date comerciale, procesator texte sau materiale video, promovare și publicitate online etc.
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ÎNREGISTRARE DATE AIV
Pentru scorare manuală & cercetare
1. Se creează o bază de date în care fiecare item al chestionarului AIV se definește ca o
variabila numerică cu rădăcina AIV (AIV1, AIV2, AIV3 …. AIV30) la care se adaugă variabile
socio-demografice.
2. În baza de date, pentru toți itemii, se introduc valorile pe scale ale răspunsurilor oferite
de fiecare subiect (îmi displace! = 1, îmi este indiferent = 2 , îmi place oarecum = 3, este
ceea ce îmi doresc! = 4).
3. După introducerea în baza de date a valorilor bifate pe chestionar şi salvarea bazei de
date (“Nume_bazadateAIV_0.sav”) se verifica corectitudinea datelor introduse pentru
identificarea eventualelor erori de înregistrare (11, in loc de 1; 22 in loc de 2 etc.) În SPSS
se pot verifica prin: Analyze - Descriptive statistics – Frequencies, Minimum si Maximum).
4. În aceeași bază de date se introduc și valorile la celelalte probe psihologice sau alte
variabile luate în calcul în designul de cercetare și se calculează scorurile pe factori la
acest probe psihologice/ variabile.
5. Se trimite baza de date corect completată la adresa tconst@uaic.ro solicitând verificarea
consistenței interne și calcularea scorurilor pe factori.
Pentru scorare automată & generare profil psihologic
Chestionarul AIV poate fi aplicat și în format electronic (on-line), prin invitații e-mail trimise de pe
platforma PsihoProfile (www.psihoprofile.ro). Detaliile succinte referitoare la utilizarea PsihoProfile
se găsesc la adresa https://goo.gl/4vXNfY sau pe pagina web http://www.psihoprofile.ro/Public/Viitorul.
Dacă se dorește aplicarea chestionarului în format imprimat (creion-hârtie) și înregistrarea ulterioară
în baza de date PsihoProfile (alături de chestionarele aplicate on-line), după logarea pe PsihoProfile,
în secțiunea EVALUARE - Aplică chestionare – (selecteaza) AIV - Introdu răspunsuri, pot fi introduse
datele de pe chestionarele aplicate în varianta imprimată.
La finalul cercetării (după aplicarea/ înregistrarea tuturor chestionarelor), pentru a avea acces la baza
de date cu toate chestionarele completate (on-line - introduse automat sau imprimat - introduse
manual), se va trimite un e-mail la adresa tconst@uaic.ro pentru a solicita baza de date, precizând:
Numele si prenumele studentului/ cercetătorului (clientului PsihoProfile, cel care a oferit spre
completare chestionarul), Denumirea chestionarului/ chestionarelor aplicate, intervalul in care au
fost culese datele si numărul aproximativ de persoane evaluate. Ca răspuns la acest e-mail se va
primi o bază de date în format Excel sau SPSS cu toate chestionarele completate (itemi si scoruri pe
factori).
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Citare utilizare EPM32
Descriere instrument
(de introdus în secțiunea Metodologia / Designul cercetării: Instrumente utilizate)
Chestionarul AIV este destinat evaluării principalelor interese vocaționale (Artistic, Realistic, Convențional,
Antreprenorial, Social sau Investigativ) în acord cu tipologia Holland, la care se adaugă o categorie
profesionalăe suplimentară, specifice lumii moderne: interse Informatice. Chestionarul AIV propune 49
categorii de activități profesionale (itemi) pe care adolescentul trebuie să analizeze și să spună în ce
măsură acestea l-ar interesa din perspectiva unei posibile ocupații/ profesii viitoare. Evaluarea se face pe
o scală în patru trepte: ”- 1” – ”îmi displace!”; ”0” – ”îmi este indiferent”; ”1” – îmi place oarecum; ”2” –
”este ceea ce îmi doresc!”. Chestionarul AIV oferă profilul individual în funcție de cele 7 categorii de
ocupații profesionale și sugestii legate de posibile opțiuni profesionale în acord cu modelul Holland.

Citare:
Constantin T., Tiperciuc A., Rusu M. C., & Punei M. O., (2022), Preliminary validation of a vocational
interest assessment tool: AIV (Self-Assessment of Vocational Interests) (manuscris)

DATE STATISTICE AIV
Indicatori statistici generali:
(ultima versiune AIV, 434 s; actualizare: 05.09.22)
Statistics
Nr. de

Alpha

evaluări

Cronbach

Interese Artistice

434

Interese Realiste

Mean

Std. Deviation

Skewness

Kurtosis

.790

8.0829

4.70541

.158

-.605

434

.813

5.1866

4.34799

.812

-.126

Interese Convenționale

434

.803

7.6406

4.60894

.251

-.747

Interese Antreprenoriale

434

.790

8.7995

4.68242

.203

-.333

Interese Sociale

434

.859

9.9816

5.16827

.041

-.680

Interese Investigative

434

.821

7.2051

4.78951

.419

-.406

Interese Informatice

434

.889

5.6567

5.03747

.790

-.034

Versiuni AIV și consistență internă
v1 AIV, 70 itemi

v2 AIV, 49 itemi

3 429 s

434 s

Interese Artistice

.859

.790

Interese Realiste

.819

.813

Interese Convenționale

.774

.803

Interese Antreprenoriale

.886

.790

Interese Sociale

.831

.859

Interese Investigative

.862

.821

Interese Informatice

893

.889
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