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سنجش رغبت شغلی هالند

Holland) یا کدهای هالند (Holland) تست هالند یا سنجش تمایالت شغلی که به آزمون رغبت سنج هالند 

Codes) نیز مشهور است به منظور کشف اشتیاق ذاتی افراد به انواع مشاغل طراحی گردیده است.

این آزمون برگرفته از تئوری انتخاب شغل بر مبنای تیپ های شخصیتی افراد، ارائه شده توسط روانشناس مطرح

آمریکایی، جان هالند است که با انجام آن می توان تیپ شخصیتی فرد و شغل و حرفه متناسب با آن را

شناسایی کرد. دکتر هالند معتقد است که مردم بهترین عملکرد خود را در محیط های کاری ای نشان می دهند

که با ترجیحات و عالقه مندی هایشان مطابقت دارد و جدا از شغل یا حرفه فرد، کارهایی هستند که فرد از انجام

آن ها لذت می برد.

تست هالند یکی از تست های شخصیتی است که به فرد در انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل کمک می 

کند. تست هالند بارها مورد بررسی قرار گرفته است و ثابت شده است که نتایج این تست می تواند به انسان ها

نشان دهد به چه نوع شغلی گرایش دارند و در چه نوع محیط شغلی، بهترین بهروری را دارند. هالند در نظریه

خود تاکید می کند که ناهمخوانی و ناهماهنگی بین محیط شغلی و تیپ شخصیتی فرد، موجب نارضایتی او

می شود و هنگامی که فرد از محیط شغلی خود رضایت نداشته باشد پیشرفتی در آن شغل نخواهد داشت.

کاربردی و ساده بودن تست و نتیجه هالند باعث شده است برای تمامی رده های سنی مناسب باشد. پرسشنامه

این آزمون، یک پرسشنامه بسیار کاملی است که هر فرد با پاسخ به سواالت تست هالند، تیپ شخصیتی خود را

مشخص می کند و می تواند با توجه به تیپ شخصیتی خود محیط شغلی متناسب تیپ خود را انتخاب کند.

معرفی مدل سنجش رغبت شغلی هالند

معرفی شش تیپ شخصیت شغلی هالند:

 افراد عمل گرا، فیزیکی، عینی، کنشی، ماشینی و ابزارگرا

مشاغل متناسب با تیپ واقع گرا اغلب مشاغلی است که شامل کارهای عملی،

مسائل و راه کارهای یدی (دستی) می شود. آن ها اغلب با گیاهان، حیوانات و

مواد دنیای واقعی مانند چوب، ابزار و ماشین آالت سروکار دارند. بسیاری از

این افراد به مشاغلی نیاز دارند که در فضای باز باشد و نیاز زیادی با سروکار

داشتن با دیگران یا دفتر و کاغذ نداشته باشد.

(Realistic): واقعگرا
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 افراد تحلیلگر، روشنفکر، علمی، اکتشافی، متفکر

مشاغل جستجوگرایانه اغلب شامل کار با ایده ها و نیاز به مقدار زیادی تفکر

وسیع دارد. این مشاغل می توانند کارهایی مرتبط با کشف مشکالت ذهنی یا

کشف حقیقت باشد.

(Investigator): جستجوگر

 افراد خالق، مبتکر، مستقل، نامنظم، نوآور، رسانه ای، اهل نگارش و نوشتن

مشاغل مناسب برای افراد هنری اغلب شامل کار با شکل ها، طرح ها و الگوها

است. آن ها اغلب به بیان خود نیاز دارند و می توانند کارها را بدون پیروی از

مجموعه ای از قوانین روشن انجام دهند.

(Artist): هنری

 افراد حمایتگر، کمک کننده، عالقه مند به درمان، آموزش و پرورش

مشاغل اجتماعی اغلب شامل کارهایی می شود که در ارتباط با افراد و آموزش

دادن به افراد است. این مشاغل عمدتًا مشاغلی هستند که با کمک کردن و یا

ارائه خدمات به دیگران مرتبط هستند.

(Social): اجتماعی

 افراد رقابت طلب، متمایل به رهبری، مدیریت، متقاعد کردن و کسب مقام

مشاغل متناسب با تیپ متهور (جسور) اغلب شامل راه اندازی و اجرای

پروژه ها می شوند. این مشاغل می تواند شامل رهبری دیگران و

تصمیم گیری های بسیار باشد. این گونه کارها گاهی نیاز به ریسک کردن

داشته و اغلب با معامالت کاری سروکار دارند.

(Enterprising): جسور و متهور
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 افراد جزئی گرا، سازمان دهی، دفتری

مشاغل قراردادی اغلب از مراحل و روش های تعیین شده تشکیل می شوند.

این مشاغل بیش از اینکه با ایده ها سروکار داشته باشند شامل کار با داده ها و

جزئیات می شوند. در این گونه مشاغل معموًال یک مسیر مشخص برای

پیگیری وجود دارد.

Conventional):)سنتی و قراردادی

 تست هالند مقادیر ۶ ویژگی فردی را می سنجد که به کدهای هالند (RIASEC) مشهور هستند.

راه آسان برای به خاطر سپردن و یادآوری کدهای هالند استفاده از حرف ابتدای هرکدام از آن ها است. ازنظر

دکتر هالند هر شخص را نمی توان تنها در یک تیپ شخصیتی دسته بندی کرد چراکه در این صورت تنها شش

نوع از مردم در جهان وجود خواهد داشت. در عوض، هر شخص می تواند عالقه مندی های مرتبط با هر شش

نوع تیپ را در درجات متفاوتی داشته باشد.

این ۶ تیپ می تواند به طورکلی ۷۲۰ ترکیب مختلف ارائه دهد مانند ISERAC، AIRSEC یا CSERIA. با این 

حال، فقط دو یا سه حرف برای ایجاد یک توصیف مفید، مانند SC، IRC، یا AIC الزم است. چنین توصیفی

ممکن است هم در مورد فرد و هم در محیط کاری به کار رود. با شناخت افراد و محیط کاری به کمک

کدهای هالند، می توانیم میزان مطابقت فرد با نوع کارش را بسنجیم. این شناخت به افراد در انتخاب یک

شغل و یا پیش بینی توانایی حرفه ای شان کمک خواهد کرد.

تفسیر تست هالند:
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هنری تیپ شخصیتی شما

کد هالند شما

Artistic هنری تیپ غالب اول

 مشاغل هنری اغلب شامل کار با شکل ها، طرح ها و الگوها است. آن ها اغلب به بیان خود نیاز دارند

و می توانند کارها را بدون پیروی از مجموعه ای از قوانین روشن انجام دهند.

Enterprising مدیروشجاع تیپ غالب دوم

 مشاغل متناسب با تیپ مدیر جسور اغلب شامل راه اندازی و اجرای پروژه ها می شوند. این مشاغل می تواند

شامل رهبری دیگران و تصمیم گیری های بسیار باشد. این گونه کارها گاهی نیاز به ریسک کردن داشته و

اغلب با معامالت کاری سروکار دارند.

Social اجتماعی تیپ غالب سوم

 مشاغل اجتماعی اغلب شامل کارهایی می شود که در ارتباط با افراد و آموزش دادن به افراد است.

این مشاغل عمدتًا مشاغلی هستند که با کمک کردن و یا ارائه خدمات به دیگران مرتبط هستند.
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تیپ هنری

(Artistic)

 تجربیات و وراثت خاص یک فرد هنری به برتری در فعالیت های منجر می شود که پیامد آن فعالیتهای

پیچیده، آزاد و غیر منظم که شامل سر و کار داشتن با مواد فیزیکی ، کالمی یا انسانی برای خلق اشکال یا

محصوالت هنری و دوری از فعالیتهای آشکار ، سازمان یافته و مرتب است . این تمایالت رفتاری به نوبه خود ،

منتهی به اکتساب صالحیتهای هنری زبان، موسیقی ، نمایش ، نویسندگی و کمبودی در ویژگی های نظامی،

تجاری یا اداری می شود. رشد این الگوی فعالیت ها و عالیق هنری فردی را به وجود می آورد که رفتارهای زیر را

از خود نشان می دهد.

۱- مشاغل یا موقعیتهای هنری را ترجیح می دهد که در آن موقعیتها بتواند به فعالیت های مرجع مبادرت ورزد

و از فعالیتهایی که مقتضی مشاغل قراردادی و روتین است دوری کند .

۲- برای حل مشکالتی که در کار و محیط های دیگر وجود دارد از صالحیتهای هنری استفاده می کند.

۳- خود را فردی مبتکر، ابرازگر، شهودی، سازش ناپذیر، درون نگر، مستقل، نامنظم، دارای توانایی در زمینه های

هنری، موسیقی، بازیگری، نویسندگی و گویندگی می پندارد.

۴- برای کیفیات مربوط به زیباشناسی ارزش قائل می شود .

۵- در شناسایی و بیان خصوصیات خود مهارت دارند.

۶- کمتر به کنترل خود پرداخته و احساسات خود را به راحتی بیان می کنند.

۷- ارتباط خوبی با دیگران دارند.

۸- اشخاصی با توانایی های هنری هستند.

۹- به انجام کارهای پیچیده، ابتکاری و هنری عالقه دارند.

۱۰- افرادی نوآور و خالق اند. از آنجا که شخص هنری دارای این رجحانها، صالحیتها، خود ادارکی ها، و ارزشها

است ، این فرد مستعد ویژگی های زیر است:

غیرعملی بینظم شهودی خیالپرداز مبهم

حساس مستقل ابرازگر عاطفی سازشناپذیر

شمی غیرسنتی دروننگر آزادمنش آرمانگرا
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سنجش رغبت شغلی هالند

مترجم زبان های خارجی

نویسنده

روانشناس اجتماعی

موسیقیدان / آهنگساز

کارگردان

نقاش

عکاس

طراح صفحات وب

مشاغل مرتبط

طراح تبلیغات

فیلمنامه نویس

شاعر

بازیگر

خبرنگار

فیلمبردار

نوازنده

باستان شناس

سردبیر مجله و روزنامه

طراح گرافیک

طراح لباس و مد

طراح داخلی

ویراستار

طراح صنعتی

طراح پارچه

کارشناس صنایع دستی

تیپ هنری

(Artistic)
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تیپ مدیر و شجاع

(Enterprising)

 تجربیات و وراثت خاص یک فرد متهور و مدیر و جسور، به برتری در فعالیتهایی منجر می شود که پیامد آن

اداره کردن دیگران برای تحصیل اهداف سازمان یا به دست آوردن درآمد اقتصادی و بیزاری نسبت به

فعالیتهای مشاهده ای ، نمادین و سازمان یافته است. این تمایالت رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب

ویژگی های رهبری،روابط بین فردی، تشویق و کمبودی در صالحیتهای علمی می شود. رشد این الگوی فعالیتها 

و عالیق جسورانه فردی را به وجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد:

۱- مشاغل یا موقعیتهای مدیریتی و جسورانه را ترجیح می دهد که در آن موقعیت ها بتواند به فعالیتهای مرجع

مبادرت ورزد و از فعالیتهایی مقتضی مشاغل یا موقعیتهای قراردادی و روتین است دوری کند.

۲- برای حل مشکالتی که در کار و محیطهای دیگر وجود دارد از ویژگی های هنری استفاده می کند.

۳- خود را فردی مبتکر، ابرازگر، شهودی، سازش ناپذیر، درون نگر،مستقل ،نامنظم ،دارای توانایی در زمینه های

هنری، موسیقی، بازیگری، نویسندگی و گویندگی می پندارد.

۴- برای کیفیات مربوط به زیباشناسی ارزش قائل می شود .

۵- دوست دارند با مردم کارکرده و آنها را برای رسیدن به اهداف سازمانی یا درامد اقتصادی رهبری کنند.

۶- در متقاعد کردن دیگران توانمند هستند.

۷- به دنبال کسب دستاوردهای مالی و موقعیت مناسب اجتماعی اند.

۸- توانایی خوبی در بازاریابی و فروش دارند.

۹- به علوم پایه و امور پژوهشی عالقه ندارند.

۱۰- از دید دیگران افرادی اجتماعی و پرانرژی اند.

۱۱- در برخورد با مشکالت زندگی خود، راه حل های ریسک پذیر را انتخاب می کنند.

از آنجا که شخص متهور دارای این صالحیتها، خود ادارکی هاو ارزشهاست ، این فرد مستعد ویژگی های زیر است:

خوشبین خودنما ماجراجو با انرژی زیادهطلب

بلندپرواز سلطه جو معاشرتی جاهطلب خوشخو

هیجانطلب مایل به جمعآوری دارایی رهبر بروننگر
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سنجش رغبت شغلی هالند

حسابدار مالیاتی

بازرس بهداشت محیط کار

مدیر بانک

مامور خرید

مامور فروش

وکیل

کارشناس علوم سیاسی

کارشناس روابط بین

مهندس صنایع

مشاغل مرتبط

رهبری

مدیر بازرگانی

بازاریاب

کارشناس حقوق و علوم قضایی

دادستان

قاضی

خرده فروش

رئیس دانشگاه

مترجم

کارآگاه خصوصی

مشاور امالک

مشاور مالی و سهام

سیاستمدار

مدیر منابع انسانی

مدیر دولتی

مدیر اجرایی

مشاور مدیریت

مدیر شرکت خصوصی

مهماندار هواپیما

رئیس اتاق بازرگانی

سرپرست آموزش

تیپ مدیر و شجاع

(Enterprising)
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تیپ اجتماعی

(Social)

 تجربیات و وراثت خاص یک فرد اجتماعی به برتری در فعالیت هایی منجر می شود که پیامد آن اداره کردن

دیگران به منظور آگاهاندن، تعلیم، رشد، درمان یا راهنمایی آنان و اجتناب از فعالیت های صریح،مرتب و

سازمان یافته است که به مواد ، ابزار یا ماشین ها مربوط باشد. این تمایالت رفتاری به نوبه خود منتهی به کسب

ویژگی های روابط انسانی مانند توانایی های ارتباطات میان فردی و آموزشی و کمبود در قابلیت های دستی و

فنی شود. رشد این الگو ، عالیق اجتماعی فردی را به وجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد:

۱- مشاغل یا موقعیتهای هنری را ترجیح می دهد که در آن موقعیتها بتواند به انجام فعالیتهای مرجع مبادرت

ورزد و از فعالیتهای که مختص مشاغل یا موفقیتهای واقع گرایانه یا عملی است دوری کند .

۲- برای حل مشکالتی که در کار و محیط های دیگر وجود دارد از قابلیت های متهورانه و جسورانه استفاده می 

کند.

۳- خود را فردی محبوب ، مطمئن به خود ، معاشرتی ، دارای توانایی رهبری ، سخن گفتن و فاقد توانایی علمی

می پندارد.

۴- برای پیشرفت اقتصادی و سیاسی ارزش قائل می شود.

۵- دوست دارد با مردم کار کند برای آنکه آنها را آگاه و مطلع نماید.

۶- دارای مهارت های کالمی است.

۷- عالقمند به امدادگری، تعلیم، درمان، مشاوره و خدمت به دیگران با تکیه بر روابط میان فردی هستند.

۸- برای بهبود امور دیگران تالش فراوان می کند.

۹- عاشق خدمات اجتماعی است.

۱۰- از دید دیگران افرادی مردم دوست، خوش خلق و برون گرا هستند.

۱۱- به فعالیت های مکانیکی و فنی عالقه ای ندارند.

از آنجا که شخص اجتماعی دارای این خود ادارکیها و ارزشهاست، این فرد مستعد ویژگی های زیر است:

آرمانگرا اهل همکاری مسئول امدادگر مسلط

رفیق مبادی آداب تلقینی صبور معاشرتی

فهمیده اهل رفاقت مشوق سخاوتمند مهربان
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سنجش رغبت شغلی هالند

روانشناس صنعتی

کارشناس روابط عمومی

مددکار اجتماعی

افسر پلیس

مامور آگاهی

مشاغل مرتبط

معلم

مدیر مدرسه

جامعه شناس

روانشناس

مشاور خانواده

کتابدار

مشاور تحصیلی

فیزیوتراپیست

روانکاو

مدیر سازمانهای خیریه

استاد دانشگاه

پرستار

مورخ

مدیر کارگزینی

کارشناس / مدیر بخش آموزش

تیپ اجتماعی

(Social)


