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Instrumente utilizate în cadrul activităţii de consiliere profesională
Chestionarul de interese profesionale

Unul din instrumentele utilizate în cadrul activităţilor de consiliere profesională
desfăşurate în proiectul „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” reprezintă o
adaptare a chestionarului de interese profesionale elaborat de către John Holland.
Teoria alegerii ocupaţionale elaborată de acest autor s-a bucurat în a doua jumătate a
secolului XX de un succes remarcabil. Holland a fost de părere că factorii genetici şi factorii de
mediu influenţează individul în elaborarea unei ierarhii a metodelor pe care urmează să le
folosească în abordarea îndatoririlor sociale. În funcţie de tipul predominant de acţiune socială
manifestat de persoană, Holland a identificat şase tipuri de personalitate, după cum urmează:
realist, investigativ, artistic, social, întreprinzător şi convenţional. El susţine, de asemenea, că
fiecărei persoane i se potrivesc, în funcţie de personalitatea sa, o serie de profesii / ocupaţii.
Studenţii au completat o variantă adaptată a chestionarului elaborat de Holland, constând
din 104 întrebări referitoare la o anumită ocupaţie. Pentru fiecare astfel de ocupaţie a trebuit să
acorde 2 puncte (dacă respectiva ocupaţie le place), 1 punct (dacă ocupaţia în cauză le este
indiferentă) sau 0 puncte (dacă acea ocupaţie le displace). Calcularea scorului final asociază
fiecărui respondent un cod care reflectă încadrarea sa în categoriile mai sus menţionate. Codul
este format din trei litere, de exemplu IAS (Investigativ-Artistic-Social) şi ar corespunde, în
această ordine, trăsăturilor definitorii ale persoanei. Ulterior, acestea pot fi asociate cu posibilităţi
de carieră, hobby-uri, trăsături de personalitate, competenţe diverse.
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Astfel, tipul realist, spre exemplu, este practic, atletic, stabil, concret, ambiţios,
sistematic, consecvent, are înclinaţii spre domeniul mecanic. Persoanele care se încadrează în
această categorie pot opera cu unelte şi maşini, sunt capabile să repare aparate, pot practica
sporturi care solicită un efort fizic considerabil. Printre hobby-urile lor se numără fotografia,
sportul, construirea de modele, recondiţionările, creşterea plantelor. Ca posibilităţi de carieră
pentru tipul realist, Holland numeşte următoarele profesii: arheolog, inginer mecanis, tâmplar,
instalator, optician, bijutier, muncitor în construcţii, cartograf.
Aşa cum am arătat, scorul final obţinut de fiecare respondent conţine trei litere, care fac
trimitere la trei dintre cele şase tipuri identificate de Holland. Ele ar reflecta, în ordinea în care
apar în cod, tipul predominant manifestat de persoană şi următoarele două, ştiut fiind că nu există
tipuri pure de personalitate.
Teoria elaborată de Holland susţine că alegerea profesiei este o modalitate de expresie a
personalităţii. De asemenea, aceasta susţine că membrii aceloraşi branşe de activitate
profesională prezintă o similaritate de structură şi de evoluţie a personalităţii. Acest autor susţine
că oamenii tind să se orienteze spre domenii de activitate care le vor permite să îşi pună în
valoare şi să îşi valorifice competenţele şi calităţile.
Pentru o imagine mai clară a acestui instrument utilizat în activitatea de consiliere
profesională din cadrul proiectului, reproducem mai jos câteva din activităţile citate în varianta
adaptată a chestionarului elaborat de Holland: să repari ceasuri / să numeri bani / să intervievezi
persoane în legătură cu probleme comunitare / să faci experimente ştiinţifice / să conduci un
departament administrativ / să cânţi pe o scenă / să repari motoare de maşini / să înregistrezi
datele financiare ale unei companii / să ajuţi persoanele cu handicap fizic să se pregătească
pentru o meserie etc.
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