


اإلنسان ٌتخذها التً القرارات أهم من المستقبل مهنة اختٌار قرار ٌعد 

.وقدراته استعدادته علً بناءا   تتحدد والتً حٌاته فً

 أدبً) الدراسة مجال تحدٌد علً الطالب ٌساعد لكً المقٌاس صمم– 

.والعمل (علمً

طوٌلة فترة منذ تقنٌنه تم قد الكوٌت فً المتاح المهنٌة المٌول اختبار 

 المستمرة وتغٌراتها المجتمعٌة بالثقافة تتأثر االختبارات أن المعلوم ومن

 وثبات صدق من التحقق إلً إضافة المقٌاس هذا تصمٌم إلً دفع مما

.المقٌاس



:تتضح أهمٌة المٌول فً تطبٌقاتها العملٌة فً مجاالت عدة منها 

ًالتوجٌه التربوي والمهن.

االختٌار والتصنٌف.

ًالبحث التربوي واالجتماع.

أداة اتصال ما بٌن المرشد النفسً والطالب.

المساعدة علً التكٌف وتطوٌر الخطط المهنٌة.

تساعد علً تصمٌم الوظائف والظروف المحٌطة وفقا لمٌول األفراد.



 18–14)عبارة مقسمة علي عشرة ميول فرعية تقيس االعمار من (100)يتكون المقياس من
:وهي ( سنة فأكثر

مع ٌتعامل أن وٌحب الوقت أغلب الطلق الهواء فً العمل أصحابه ٌفضل : الخلوي الميل 
 أمثلة ومن والصٌد والتخٌٌم الحٌوانات تربٌة فٌحب والنبات كالحٌوان اإلنسان غٌر الحٌة الكائنات

.البٌطري والطبٌب الزراعً المهندس ذلك

والمعدات األدوات واستخدام واآلالت األجهزة وتركٌب فك أصحابه ٌفضل : الميكانيكي الميل 
. المٌكانٌكً المهندس مثل تشغٌلها وكٌفٌة أسرارها عن والكشف

 أصحابه التعامل باألرقام واألعمال التجارٌة وٌبرزون فً أعمال ٌفضل ( : الكمي)الميل الحسابي
.واإلحصاءالمحاسبة والبنوك 

مجال فً جدٌدة علمٌة حقائق الكتشاف والبحوث بالتجارب القٌام أصحابه ٌفضل : العلمي الميل 
.والصٌدالنً والكٌمٌائً الطبٌب ذلك ومثال والكٌمٌاء الحٌاة علوم

عن والتعبٌر الحدٌث فً باللغة التعامل وٌجٌد والكتابة للقراءة المٌل أصحابه ٌفضل : األدبي الميل 
 والناقد والمؤرخ الروائً ذلك مثال المقاالت وكتابة الشعر وٌهوي المأثورة األقوال وتذكر أفكاره

.والمؤلف الصحف ومحرر



أن حٌث منتجات، أو مشروعات أو بأفكار إلقناعهم الناس مع العمل أصحابه ٌفضل : اإلقناعي الميل 
.التأمٌن ومندوبٌن والخطباء والسٌاسة الدٌن كرجال واإلقناع والحوار الحدٌث علً القدرة له

طرٌق عن أوضاعهم وتحسٌن الناس خدمة أجل من العمل أصحابه ٌفضل : االجتماعية للخدمات الميل 
 ورجال والمرشدٌن والممرضٌن واألطباء االجتماعٌٌن كاألخصائٌٌن) مصالحهم تحقٌق علً مساعدتهم

.(الدٌن

الفنٌة ابتكارتهم تثٌر بحٌث الٌدٌن بإستخدام اإلبداع إلً ٌحتاج الذي العمل أصحابه ٌفضل : الفني الميل 
.والتنسٌق والتزٌٌن والنحت الرسم االبتكارات هذه إلنتاج وٌستخدمون اآلخرٌن إعجاب

المبارٌات وحضور الرٌاضٌة المسابقات فً االشتراك أصحابه ٌفضل : (البدني) الرياضي الميل 
.الرٌاضٌة الفرق ألخبار والمتابعة

برامج استخدام علً القدرة ولدٌه االلكترونٌة باألجهزة العمل أصحابه ٌفضل : التكنولوجي الميل 
   . كالبرمجة ، وتطبٌقاتها مختلفة الكترونٌة

(12 ص) : مالحظة*****

المهنية الميول مقياس أبعاد عبارات يوضح (1) رقم جدول



 الثانً وحتً التاسع الصفوف من وطالبة طالبا   1204 من العٌنة تكونت

.الكوٌت بدولة الست التعلٌمٌة المناطق من عشر



  رقم العبارة أن بمعنً التتابعً الترتٌب أسلوب باستخدام المقٌاس عبارات ترتٌب تم

  الثانً المٌل عن تعبر (2) رقم والعبارة (الخلوي) األول المٌل عن تعبر (1)

.المقٌاس نهاٌة حتى العملٌة هذه تكررت ثم المٌول بقٌة فً وهكذا (المٌكانٌكً)

  المفحوص ٌعطً بحٌث (أمٌل ال –أمٌل) مستوٌٌن فً القٌاس مستوي تحدٌد تم

.(أمٌل ال)بـ اإلجابة حالة فً (صفر)و ، (أمٌل)بـ اإلجابة حالة فً (واحدة درجة)



تجمع الدرجة الكلٌة للطالب فً كل بعد من األبعاد العشر للمقٌاس.

ٌجمع مجموع درجات األبعاد العشر للحصول علً الدرجة الكلٌة للمقٌاس.

 لمقٌاس المٌول المهنٌة وأبعاده ٌتم حساب المعاٌٌر المئٌنٌة للدرجات الخام
ولكل عمر زمنً ، وتحتوي الجداول علً ( إناث–ذكور )وذلك لكل نوع 

الدرجات الخام علً ٌمٌن الجدول وٌساره، بٌنما وضعت الرتب المئٌنٌة 

..للدرجات الخام داخل الجدول وأسفل كل بعد لمقٌاس المٌول المهنٌة

 ولحساب الرتب المئٌنٌة ألي طالب ٌتم اختٌار الجدول المناسب للنوع والعمر

الزمنً ، ثم استخدام الدرجة الخام لتعرف الرتب المئٌنٌة من الجدول



سعود: االسم 

سنة 15.8: العمر 

الدرجة 
الكلية

الدرجة 
المئينية

الدرجة
الخام

األبعاد الدرجة 
المئينية

الدرجة
الخام

األبعاد

57

7 اإلقناعً المٌل 6 الخلوي المٌل

3 االجتماعٌة للخدمة المٌل 6 المٌكانٌكً المٌل

2 الفنً المٌل 8 (الكمي) الحسابً المٌل

5 (بدنية رياضة)الرٌاضً المٌل 9 العلمً المٌل

7 التكنولوجً المٌل 4 األدبً المٌل



27 ص...      (16) رقم جدول شهور8 و سنة 15من العمر فً البنٌن جداول فً نبحث•

المٌول أبعاد من بعد لكل الخام للدرجات المقابلة المئٌنٌة الدرجة نكتب•

(11-9) ص ....السٌكولوجً التفسٌر ثم•

الدرجة 
المئينية

الدرجة
الخام

األبعاد الدرجة 
المئينية

الدرجة
الخام

األبعاد

95 7 المٌل اإلقناعً 60 6 المٌل الخلوي

18 3 المٌل للخدمة االجتماعٌة 70 6 المٌل المٌكانٌكً

35 2 المٌل الفنً 97 8 (الكمي)المٌل الحسابً 

25 5 (رياضة بدنية)المٌل الرٌاضً 95 9 المٌل العلمً

85 7 المٌل التكنولوجً 75 4 المٌل األدبً


