
  
  

 
 

  
  
  
  
  

  اختبار قائمة التفضيالت المھنية لجون ھوالند
Vocational preference Inventory 
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  :المقاييس الستة 
  
  
  :مل الفقرات ذات األرقام التالية مھنة و تش١٤يتضمن : النمط الواقعي  -١
 )١,٧,١٣,١٩,٢٥,٣١,٣٧,٤٣,٤٩,٥٥,٦١,٦٧,٧٣,٧٩(   
  
  : مھنة و تشمل الفقرات ذات األرقام التالية١٤يتضمن :  النمط العقلي -٢
) ٢,٨,١٤,٢٠,٢٦,٣٢,٣٨,٤٤,٥٠,٥٦,٦٢,٧٤,٦٨,٨٠(   
  
اعي -٣ نمط االجتم ضمن :  ال ام ١٤يت رات ذات األرق شمل الفق ة و ت  مھن

   )٥٧,٦٣,٦٩,٧٥,٨١, ٣,٩,١٥,٢١,٢٧,٣٣,٣٩,٤٥,٥١: ( التالية
  
  : مھنة و تشمل الفقرات ذات األرقام التالية١٤يتضمن : يدي  النمط التقل-٤
) ٤,١٠,١٦,٢٢,٢٨,٣٤,٤٠,٤٦,٥٢,٥٨,٦٤,٧٠,٧٦,٨٢(   
  
  : مھنة و تشمل الفقرات ذات األرقام التالية١٤يتضمن  : النمط المغامر -٥
 )٥,١١,١٧,٢٣,٢٩,٣٥,٤١,٤٧,٥٣,٥٩,٦٥,٧١,٧٧,٨٣(   
  
  :لفقرات ذات األرقام التالية مھنة و تشمل ا١٤يتضمن : النمط الفني  -٦
 )٦,١٢,١٨,٢٤,٣٠,٣٦,٤٢,٤٨,٥٤,٦٠,٦٦,٧٢,٧٨,٨٤(  

 
 
 
 
 
 

 

www.eawraq.com IIالموسوعة العربية لإلرشاد و العالج النفسي  | أوراق إلكترونية |

 



 ] قائمة ھوالند للتفضيالت المھنية [
  

 ميل أال  أميل  المــــــھــــــــــنــــة الرقم

  ميكانيكي طائرات  ١    

  خبير أرصاد جوية  ٢    

  داعية لإلسالم خارج البالد  ٣    

  مدقق في بنك  ٤    

  تاجر مضارب  ٥    

  شاعر  ٦    

  مشغل محطة كھربائية  ٧    

  مختص بالرياضيات  ٨    

  خبير في انحرافات االحداث  ٩    

  مراقب جودة االنتاج في مصنع  ١٠    

  بائع أسھم و سندات  ١١    

  موسيقي  ١٢    

  سائق جرافة  ١٣    

  عالم في الكيمياء  ١٤    

  امام في جامع  ١٥    

  مدير مرور  ١٦    

  يونيمخرج تلفز  ١٧    

  رسام اعالنات تجارية  ١٨    

  مفتش انشاء المباني  ١٩    

  كاتب مقاالت علمية  ٢٠    

  مدرس للمواد االجتماعية  ٢١    

  كاتب اختزال في محكمة  ٢٢    

  مدير شركة  ٢٣    

  منظم إخراج الموسيقي  ٢٤    

  مصمم آالت  ٢٥    

  عالم جيولوجيا  ٢٦    
  نائب مدير مدرسة في مدينة  ٢٧
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  ضرائبخبير   ٢٨    

  بائع عقارات  ٢٩    

  مدرب مسرحي  ٣٠    

  مقاول بناء  ٣١    

  باحث في المجاالت العلمية  ٣٢    

  عامل في مجال الطب العقلي  ٣٣    

  مقدر تكاليف  ٣٤    

  منظم للحفالت الرياضية  ٣٥    

  عازف موسيقى  ٣٦    

  رياضي محترف  ٣٧    

  عالم في الفلك  ٣٨    

  رئيس لجنة اجتماعية  ٣٩    

  ناسخ آلة  ٤٠    

  رئيس غرفة تجارة  ٤١    

  كاتب روايات مسرحية  ٤٢    

  ضابط في األمن  ٤٣    

  عالم في األحياء  ٤٤    

  مدرس في مدرسة ثانوية  ٤٥    

  محاسب  ٤٦    

  مدير فندق  ٤٧    

  قائد فرقة موسيقية  ٤٨    

   )هموسرجي( تمديدات صحية رئيس   ٤٩    

  مھندس تصميم األدوات اإللكترونية  ٥٠    

  طبيب في عالج النطق  ٥١    

  مراجع الميزانية  ٥٢    

  مدير مطعم  ٥٣    

  مؤلف أدبي  ٥٤    

  مساح أراضي  ٥٥    

  علم نفس تربوي  ٥٦    

  مدرس تربية بدنية  ٥٧    
  إحصائي  ٥٨
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  بائع تذاكر سفر  ٥٩    

  بائع التحف الفنية  ٦٠    

  خبير في مقاومة اآلفات الزراعية  ٦١    

  رئيس تحرير مجلة علمية  ٦٢    

  ممرض  ٦٣    

  امين صندوق  ٦٤    

  مدير دعاية  ٦٥    

  مغني في فرقة موسيقية  ٦٦    

  مھندس قطارات  ٦٧    

  عالم نبات  ٦٨    

  مدير مؤسسة خيرية  ٦٩    

  سكرتير  ٧٠    

  معلق سياسي في اإلذاعة  ٧١    

  مدير مسرح  ٧٢    

  كھربائي  ٧٣    

  عالم فيزياء  ٧٤    

  طبيب  ٧٥    

  كاتب جداول الرواتب  ٧٦    

  مدير مصنع  ٧٧    

  رسام كاريكاتير  ٧٨    

  ضابط في الجيش  ٧٩    

  مختص في علم الحيوان  ٨٠    

  عالم اجتماعي  ٨١    

  مدير مكتب لصاحب مؤسسة  ٨٢    

  بائع بالجملة  ٨٣    

  مدير متحف فني  ٨٤    
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  ] مفتاح التصحيح [
  

  الفني  المغامر  التقليدي االجتماعي  العقلي  الواقعي

٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١    

١٢   ١١   ١٠    ٩    ٨    ٧   

١٨   ١٧   ١٦   ١٥   ١٤   ١٣   

٢٤   ٢٣   ٢٢   ٢١   ٢٠   ١٩   

٣٠   ٢٩   ٢٨   ٢٧   ٢٦   ٢٥   

٣٦   ٣٥   ٣٤   ٣٣   ٣٢   ٣١   

٤٢   ٤١   ٤٠   ٣٩   ٣٨   ٣٧   

٤٨   ٤٧   ٤٦   ٤٥   ٤٤   ٤٣   

٥٤   ٥٣   ٥٢   ٥١   ٥٠   ٤٩   

٦٠   ٥٩   ٥٨   ٥٧   ٥٦   ٥٥   

٦٦   ٦٨   ٦٤   ٦٣   ٦٢   ٦١   

٧٢   ٧١   ٧٠   ٦٩   ٦٨   ٦٧   

٧٨   ٧٧   ٧٦   ٧٥   ٧٤   ٧٣   

٨٤   ٨٣   ٨٢   ٨١   ٨٠   ٧٩   
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