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1. ORVIS – prezentare generală

 Chestionarul ORVIS cuprinde 8 dimensiuni ale intereselor

vocaționale. Primele 5 sunt similare cu cele dezvoltate de Holland

(1973):

Leadership  Întreprinzător

Organization  Convențional

Altruism  Social

Creativity  Artistic

Analysis  Investigativ

Producing  Realist

Adventuring  Realist

Erudition  Activități academice



1. ORVIS – prezentare generală

 Chestionarul cuprinde 92 
de itemi
• ”Să realizez lucruri 

mărețe”, 

• ”Să fiu liderul unui grup de 
oameni”, 

• ”Să fiu preocupat (ă) de 
cariera mea”,

• Să consiliez persoane care 
au nevoie de ajutor”,

• ”Să fiu profesor de limba 
română”. 



2. OBIECTIV

 Cercetarea actuală vizează adaptarea unui chestionar dedicat 

orientării vocaționale pe un lot de elevi români.

 Instrumentul preluat: The Oregon Vocational Interest Scales 

(ORVIS; Pozzebon et al., 2010)  

 Poate fi consultat la adresa: 

http://ipip.ori.org/newORVISSurvey.html

 Beneficiul pe care îl oferă acest chestionar e faptul că poate fi 

utilizat gratuit.

http://ipip.ori.org/newORVISSurvey.html


3. METODOLOGIE

 Participanți 

183 de elevi, clasele XI, XII

Licee vizate până în prezent: Liceul Pedagogic ”Carmen

Sylva”, Colegiul Național Bănățean, Colegiul Tehnic Ion

Mincu, Grup Școlar de Industrie Alimentară

Mvârsta: 17 ani (SD = .75)

49% gen feminin



3. METODOLOGIE

 Instrumente

 ORVIS (Pozzebon et. al, 2010)

 IPIP (Goldberg, 1999)

 EVIQ (Sava, Constantin, Maricuțoiu & EVIQ Team, 2014)



4. REZULTATE PRELIMINARE OBȚINUTE

 Fidelitatea – consistenţa internă α = [.76, .88]
Leadership - .79

Organization - .87

Altruism - .88

Creativity - .87

Analysis - .85

Producing - .84

Adventuring - .81

Erudition - .76

 Pozzebon et al. (2010): α = [.75, .91]



4. REZULTATE PRELIMINARE OBȚINUTE

 Structura factorială

– AFC, parcele de itemi (3)

χ2 df CFI RMSEA SRMR

889.03 319 0.86 0.067 0.08

*3 perechi de erori corelate



4. REZULTATE PRELIMINARE OBȚINUTE

 Corelații cu personalitatea și abilitățile cognitive

Leade

rship

Organ

ization

Altruis

m

Creati

vity

Analy

sis

Produ

ction

Adven

turing

Eruditi

on

E .23 .01 .03 .06 -.09 -.19 -.02 .02

A .13 -.02 .38 .17 .02 .01 -.06 .21

C .12 .13 .14 .08 .09 -.03 -.01 .05

S -.02 .02 -.14 -.12 .03 .08 .02 -.19

D .22 .01 -.01 .13 .07 -.08 .01 .23

EVIQ -.07 -.12 -.0 -.01 .01 -.13 -.01 -.01



4. REZULTATE PRELIMINARE OBȚINUTE

 Diferențe de gen:

Leaders

hip

Organ

ization

Altruis

m

Creati

vity

Analy

sis

Produ

ction

Adven

turing

Eruditi

on

Mf 2.9 2.6 3.0 3.0 2.2 2.2 2.5 2.9

SDf .6 .7 .8 .8 .7 .7 .7 .7

Mb 3.0 2.9 2.7 2.7 2.6 2.8 3.3 2.8

SDb .6 .7 .7 .7 .7 .8 .7 .6

d -.10 -.49 .42 .38 -.55 -.86 -1.0 .27



5. CONCLUZII / DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE

 Datele preliminare obținute sugerează că varianta română a

chestionarului este asemănătoare celei originale;

 Diferențele obținute față de varianta originală se pot datora

eșantionului (elevi liceu);

 În prezent studiul este in derulare, după colectarea tuturor datelor se

va verifica structura factorială;

 Reprezintă o resursă ce poate fi utilizată gratuit în cercetările

viitoare.




