
امأل الجداول اآلتية لتقيس درجة امتالكك الشخصّية االجتماعّية.  •
 في الخانة المناسبة من الجدول اآلتي (سّجل ما ترغب به وما ال ترغب، بغّض ضع إشارة  -1

النظر عن قدرتك على تنفيذ هذه األنشطة). 
 ال أرغبأرغب األنشطة المهنية 

  مقابلة المربين والمرشدين. 

  قراءة مقاالت أو كتب في علم االجتماع 

  العمل في مؤسسة خيرية 

  مساعدة اآلخرين في حل مشاكلهم الشخصية 

  دراسة حاالت جنوح األحداث (اليافعين) 

  قراءة كتب ومقاالت في علم النفس 

   دراسة مقرر في العالقات اإلنسانية

  التعليم في مدرسة ثانوية 

  اإلشراف على أنشطة خاصة بالمرضى العقليين 

  تعليم الكبار 

  العمل التطوعي 

 مجموع أرغب 

 

 

 

 

 



 في الخانة المناسبة من الجدول اآلتي (سّجل ما تستطيع القيام به فعًال، بغّض ضع إشارة  -2
النظر عن رغبتك أو عدمها). 

ال نعم  الكفايات المهنية

  أجد سهولة بالتحدث إلى أصناف الناس كافة 

  أجيد شرح األشياء لآلخرين 

  يمكن أن أعمل في تنظيم مسائل الجيران 

   يقصدني الناس لحّل مشاكلهم

  أستطيع تعليم األطفال بسهولة 

  أستطيع تعليم الكبار بسهولة 

  أجيد مساعدة اآلخرين في مشاكلهم 

  أفهم العالقات االجتماعية جيدًا 

  أجيد تعليم اآلخرين 

  أجيد تخفيف األمور عن اآلخرين 

  أجيد التعامل مع الناس أكثر من التعامل مع األشياء واألفكار 

 مجموع نعم 

 

 

 

 

 



 في الخانة المناسبة من الجدول اآلتي (سّجل شعورك وميولك نحو المهن الواردة ضع إشارة  -3
أدناه، والمقصود هنا االنطباع األّولي الذي يسيطر عليك) 

ال نعم  المهن

  مرشد مهني 

  عالم اجتماعي( دراسة الظاهرات) 

  أستاذ ثانوي 

  تأهيل مدمنين 

  خبير في جنوح األحداث 

  عالج النطق 

  مرشد أسري وزواج 

  علم نفس عيادي ( سريري) 

  أستاذ علم اجتماع 

  مرشد شخصي 

  مدير مخيم شبابي 

  عامل اجتماعي 

  مرشد تأهيل 

  مدير مالهي األطفال 

 مجموع نعم 

 

 

 

 

 

 

) 36نتيجة قياس الشخصّية االجتماعّية (العالمة القصوى  •

 كانت شخّصيتك المهنّية تميل باالّتجاه 18إحتسب حاصل جمع الجداول الثالثة، وكّلما تخّطيت معدل 
الواقعي. 

 لمحة عن الشخصّية االجتماعّية •

يرغب أصحاب هذه الشخصّية بمساعدة اآلخرين وتعليمهم وإرشادهم، ويدفعهم حّب العمل الصالح 
والخدمة االجتماعية. يمتلكون مهارات اجتماعية، ويستمتعون بإرشاد اآلخرين وحّل مشكالتهم، 

ولديهم قدرة على اإلقناع، وينظرون إلى ذواتهم كأصحاب شخصية متفّهمة لآلخرين، تمتلك 
 المهارات االجتماعية أكثر من المهارات المكتبية الميكانيكية اليدوية.

االّتجاهات المهنّية  •

التعليم، التمريض، التوجيه واإلرشاد التربوي واالجتماعي، العلوم الدينية، تقويم النطق، المحاماة، 
 العلوم السياسّية.

 


