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 امللخص:

 بالنجاح الدراس ي، وإضافة معيار جديد الختيار وانتقاء الطالب املتقدمين للجام
ً
عات هدفت الدراسة الحالية للتعرف على أكثر العوامل تنبؤا

 500تكونت عينة الدراسة من ). االرتباطي واملقارن  والكليات التقنية )بطارية العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي(، واستخدم الباحث املنهج الوصفي
ً
( طالبا

 ذي ترجمه الباحث،ال (Newton (2007 ,بطارية اختبارات االستعدادات امليكانيكية إعداد نيوتناستخدم الباحث  من طالب الكلية التقنية بحائل.

ومقياس امليول املهنية، ومقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية .أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين العوامل لرافن، واختبار الذكاء العام 

لثانوية العامة( والنجاح الدراس ي، املنبئة )االستعدادات امليكانيكية، والعوامل الخمس الكبرى للشخصية، والذكاء العام، وامليول املهنية، ومعدل ا

   في التنبؤ بالنجاح الدراس ي وكان النتائج أن بعض العوامل املنبئة  تسهموبينت 
ً
أشارت . كما هو الذكاء العام ، ويليه معدل الثانوية العامةأكثرها تنبؤا

 ملتغير القسم العلمي العوامل املنبئة بالنجاح الدراس يإلى وجود فروق في درجات  النتائج
ً
ن يقوم املركز وأوصت نتائج الدراسة أواملستوى الدراس ي.  وفقا

النظر في طريقة  الوطني للقياس والتقويم بإضافة بطارية اختبارات العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي لالختبارات التي يقدمها املركز ، كما أوصت بإعادة

 يولهم وعوامل الشخصية.  تصنيف الطالب ملراعاة استعداداتهم وم

 .؛ الطالب؛ حائلالنجاح؛ الدراسة  الكلمات املفتاحية:

 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية:

 من التعليم العالي، املطالب بتجهيز القوى  هام فيتعد الكليات التقنية من املؤسسات التعليمية التي لها دور 
ً
 مهما

ً
تطّور املجتمعات؛ بكونها جزءا

 (.2011واملوارد البشرية الفنية القادرة على التعامل مع متطلبات التنمية في ضوء متغيرات التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي )القثامي،

السعودية من نمو ونطور؛ تزايدت الحاجة إلى مخرجات برامج التدريب التقني واملنهي، حيث  نتيجة ملا تشهده قطاعات التنمية في اململكة العربيةو 

ل عليها في انجاز متطلبات القطاعات التنموية واحتياجاتها من القوى الوطنية املؤهلة  في املجاالت أصبحت في مقدمة قطاعات املوارد البشرية املعوَّ

في اإلجراءات والخطوات على مواكبة احتياجات اململكة العربية السعودية اآلنية  لعامة للتدريب التقني واملنهيالتقنية املختلفة. وقد حرصت املؤسسة ا

 (.2018)املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، واملستقبلية، والتوسع في أنشاء الكليات التقنية في جميع أنحاء اململكة العربية السعودية

إلى معاير قبول تستخدمها الختيار وانتقاء طالبها، وجاءت هذه الدراسة لتحقيق حاجتها وهي تحديد العوامل املنبئة  وتحتاج الكليات التقنية

بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية بمدينة حائل وتتكون من خمسة عوامل هي : )االستعدادات امليكانيكية، العوامل الخمس الكبرى 

ئات بالنجاح الدراس ي، ويتكون عامل االستعدادات امليكانيكية من بطارية ب، والذكاء العام، ومعدل الثانوية العامة( كمنللشخصية، وامليول املهنية

وعامل العوامل الخمس الكبرى للشخصية  زي، والتصور البصري(،اختبارات وهي)االستدالل امليكانيكي، والقدرة العددية، واالستدالل الرم

وعامل امليول املهنية )امليل الواقعي، وامليل التحليلي، وامليل الفني( وعامل الذكاء العام، وعامل معدل الثانوية  على الخبرة(، )االنبساطية ،واالنفتاح

 العامة.
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ويعتبر نموذج العوامل الخمس الكبرى للشخصية أحد نماذج النظريات التي تعتمد على التحليل العاملي كمنهج احصائي لتفسير الشخصية، 

 (.2006)السليم،وتوفير نسق أو نظام متكامل في الشخصية يميز هذا النموذج تبسيط وصف طبيعة الشخصية، ومما 

ة أحد الجوانب وتعتبر امليول املهنية أحد العوامل أو املتغيرات الهامة في اتخاذ قرار الدخول إلى مهنة معينة، كما يعتبر التعرف على امليول املهني

 (.2011رد على التوجه نحو مجال منهي أو فني معين )عياد،األساسية التي تساعد الف

ها، ويعتبر الذكاء خاصة عقلية تتكون من القدرة على التعلم من التجربة، والتكيف مع األوضاع الجديدة، وفهم املفاهيم املجردة والتعامل مع

ي يظهر أثره في كل نشاط يقوم به الفرد، وهو شرط أساس ي للنجاح؛ واستخدام املعرفة املكتسبة في التعامل مع البيئة، وهو سالح الشخصية األهم الذ

ًء لهذا يالحظ أن األذكياء من األشخاص يمكنهم الوصول إلى مراتب الشهرة وتحقيق نجاح باهر، وعليه فأنه ملن الصعب على األشخاص األقل ذكا

  (.2011دفع هللا،تحقيقه )الوصول إلى النجاح نفسه الذي يستطيع األذكياء 

ب الكلية التقنية دراسة هدفت إلى التعرف على درجة االستعدادات األساسية ومستوى التحصيل الدراس ي لدى طال ب (2011قام القثامي )كما 

.222) تكونت عينة الدراسة من .بمحافظة الطائف
ً
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض مستوى االستعدادات األساسية لدى طالب الكلية  ( طالبا

ائية بين طالب التقنية بمحافظة الطائف باستثناء )الذكاء امليكانيكي، والتوجه املكاني، وخداع األشكال(،كما بينت النتائج وجود  فروق ذات داللة إحص

 للتخصص الدراس ي والعمر. وعدم وجود فروق لدى طالب الكلية الت
ً
قنية بمحافظة الكلية التقنية بمحافظة الطائف في االستعدادات األساسية تبعا

 للمستوى الدراس ي والتحصيلي.
ً
 الطائف في االستعدادات األساسية تبعا

( دراسة هدفت إلى التعرف على صالحية اختبار االستعداد للتنبؤ باألداء األكاديمي للطالب السعوديين في جامعة االمام 2014أجرى العنزي )و  

 وطالبة. وأشارت نتائج 27420محمد بن سعود االسالمية. تكونت عينة الدراسة من )
ً
أن اختبار االستعداد منبئ هام في األداء  الدراسة إلى( طالبا

 الب، ويمكن استخدامه بالتنبؤ باألداء األكاديمي لطالب الجامعة.األكاديمي للط

دراسة هدفت ملعرفة العالقة بين العوامل الخمس الكبرى للشخصية والدوافع األكاديمية بين طالب ( (Raza & Shah,2017وأجرى رضا و شاه 

 ، 350مؤسسات التعليم العالي في باكستان، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
واستخدم الباحث نموذج العوامل الخمس الكبرى)الضمير، القبول ، ( طالبا

 كبير 
ً
 إيجابيا

ً
 على الدوافع العصابية، االنبساط، واالنفتاح على الخبرة( أشارت نتائج الدراسة إلى أن العوامل الخمس الكبرى للشخصية  تخلق تأثيرا

ً
ا

 على الدافع األكاديمي. األكاديمية باستثناء عامل املقبولية الذي كان له تأثير ضئيل

( دراسة هدفت ملعرفة تأثير العوامل الخمس الكبرى للشخصية )االنبساط، العصابية، (Marte & Aborakwa,2016كما أجرى مارتي و أبوراكوا 

. أشارت نتائج 277االنفتاح على الخبرة، املقبولية، ويقظة الضمير( على األداء األكاديمي لطالب التعليم العالي في غانا، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

وبينت نتائج الدراسة إلى عدم  الخبرة،رة بين األداء األكاديمي وسمات يقظة الضمير، واملقبولية، واالنفتاح على الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية كبي

 .والعصابية واألداء األكاديمي االنبساط،وجود عالقة بين سمات 

املهنية والتحصيل الدراس ي لطالب وطالبات ( بدراسة هدفت ملعرفة العالقة بين امليول Rajni, 2014)  & Meenakshiوقام ميناكش ي و راجني 

 و)100الجامعة البنجابية، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبة، أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين امليول املهنية والتحصيل 100( طالبا

، أما الدراس ي، كذلك بينت نتائج الدراسة إلى أن الطالب املوهوبين قد تباينوا في امليول املهنية
ً
، وكانت امليول الفنية واألدبية والتنفيذية هي األكثر تفضيال

، وال توجد اختالفات كبيرة في امليول األدبية والعلمية والتجارية بين الطالب والطالبات
ً
، وكانت اإلناث أعلى في امليول التجارية، والعلمية هي األقل تفضيال

ا من الناحية األكاديمية على الذكور.امليل الفني من الذكور، والطالبات املوهوبات 
ً
 أكثر تفوق

( بدراسته العالقة بين التحصيل الدراس ي وامليول املهنية والذكاءات املتعددة لطالب املرحلة الثانوية في دولة الكويت،  2009كما بحث الحشان )

 وطالبة، أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة240تكونت عينة الدراسة من )
ً
ارتباطية بين التحصيل الدراس ي وامليول املهنية لدى طالب املرحلة  ( طالبا

 الثانوية بدولة الكويت ، وبينت النتائج امكانية التنبؤ بالتحصيل الدراس ي من خالل بعض امليول املهنية.

التي حول معدل الثانوية العامة و   دراسة(  (Steinberg , Bonney , Gabora & Merrifield,2012ستيرنبرج وبونی كابورا وميریفیلد كما أجرى 

 في السنة األولى بجامعات أمريكية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معدل املرحلة الثانوية واختبارات القدرات 793وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

 منبئات جيدة للمعدل األكاديمي للسنة الدراسية األولى.

للكشف عن قدرة معايير القبول )درجات اختبار الثانوية العامة، واختبار القدرات ، واختبار القبول بدراسة  (Aboma,2009) وقام أبوما

جات اختبار بالجامعة( في جامعة جرونينجين بهولندا في التنبؤ بنجاح طالب السنة األولى بالجامعة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى االعتماد فقط على در 

 جاح الطالب في السنة األولى بالجامعة.الثانوية العامة في التنبؤ بن

دراسة ملعرفة العالقة بين اإلبداع والذكاء واألداء األكاديمي بين األطفال في التعليم االبتدائي،  ((Pastor & David,2016وأجرى باستور وديفيد 

 و)40تكونت عينة الدراسة من )
ً
بيرة بين الذكاء واإلبداع وبين الذكاء والتحصيل الدراس ي. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ك ،( طالبة18( طالبا
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وكذلك ال يوجد وكذلك بينت نتائج الدراسة وجود عالقة بين اإلبداع األكاديمي واإلنجاز األكاديمي، وال يوجد فروق بين الطالب والطالبات على اإلبداع 

 ديمي.فروق بين الطالب والطالبات بين اإلبداع األكاديمي واإلنجاز األكا

بدراسته التي هدفت إلى معرفة العالقة بين الذكاء )  (Naderi, Abdullah, Aizan, & Sharir,2010 جرى نادري وعبدهللا وعزان وشاريروأ

 100والتحصيل األكاديمي، وتكون مجتمع الدراسة من كل الطالب اإليرانيين في جامعات ماليزيا، واشتملت عينة الدراسة على )
ً
( طالبة، 48و) ( طالبا

مي وفقا وأشارت نتائج الدراسة إلى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كال من الذكور واإلناث من حيث جوانب ارتباط الذكاء بالتحصيل األكادي

  .االختبار الذكاء، واتضح عدم وجود عالقة بين الذكاء والتحصيل األكاديمي لكال الجنسين الذكور واإلناث

 تساؤالت الدراسة: 

 ا يلي: يتمثل سؤال الدراسة الرئيس في معرفة العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية بمدينة حائل ويتفرع عن هذا السؤال م

، ومعدل الثانوية العامة ،يةلشخصالعوامل الخمس الكبرى لما العالقة بين العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي وهي:) االستعدادات امليكانيكية، و  .1

 والذكاء العام، وامليول املهنية( والنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية بمدينة حائل؟

ومعدل والعوامل الخمس الكبرى للشخصية، ما اإلسهام النسبي لكل من العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي وهي:)االستعدادات امليكانيكية،  .2

 حائل؟وامليول املهنية( في التنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية بمدينة ذكاء العام، وال الثانوية العامة،

العامة،  ومعدل الثانوية ، والعوامل الخمس الكبرى للشخصية،ما الفروق في العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي )االستعدادات امليكانيكية .3

 ملتغير )القسم العلمي والذكاء العام، وامليول املهنية( لدى 
ً
 (؟املستوى الدراس ي –طالب الكلية وفقا

 أهمية الدراسة:

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية في مجالين نظري وتطبيقي كما يلي: 

 يلي:  فيماوتتمثل أهمية الدراسة النظرية 

 تحقيقها.تبرز أهمية الدراسة من أهدافها ومتغيراتها التي تسعى إلى  .1

أهمية موضوع الدراسة الحالي الذي يعمل على الكشف عن العالقة وإمكانية التنبؤ بالنجاح الدراس ي في ضوء االستعدادات امليكانيكية  .2

 ومعدل الثانوية العامة والذكاء العام وامليول املهنية. والعوامل الخمس الكبرى للشخصية

الكليات التقنية والتي ُيستنتج من خاللها إعادة النظر فيها والتي تستلزم إضافة وسائل تأتي هذه الدراسة تلبية ملتطلب واقع معايير القبول في  .3

 أخرى للقبول والتسكين في التخصصات املناسبة لقدرات واستعدادات الطالب.

رة لتحسين وتطوير تؤكد على االتجاهات العلمية والعاملية في العصر الحاضر على أهمية تعدد وسائل االنتقاء واالختيار باعتبارها ضرو  .4

 مخرجات التعليم.

ي تطوير اإلسهام في توفير بطارية اختبار قد يستفاد منها مستقبال في عملية اختيار وانتقاء وتسكين امللتحقين بالكليات التقنية مما قد يسهم ف .5

 عملية القبول.

 : في ما يليالتطبيقية الدراسة أهمية وتتمثل 

 استخدام محكات جديدة كوسائل علمية موضوعية للطالب الراغبين في االلتحاق في الكليات التقنية.قد تسهم نتائج هذه الدراسة بضرورة  .1

راسة تزويد صانعي القرار واملسئولين عن التعليم الفني والتقني باململكة العربية السعودية بقيمة وأهمية الوسائل التي استخدمت في هذه الد .2

 ها واستخدامها في عملية القبول والتصنيف للملتحقين بالكليات التقنية.والعمل على مناقشتها والوقوف على تطبيق

على الكليات التقنية في مساعدة أعضاء هيئة التدريب والطالب في اكتساب طرق ومهارات جديدة  الدراسة القائمينقد تفيد نتائج هذه  .3

 تساعدهم في مواجهة القصور املعرفي والتطبيقي والعلمي.

الباحثين إلجراء املزيد من الدراسات املتعلقة بالعوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي )اختبارات االستعدادات والذكاء العام وامليول توجيه أنظار  .4

 املهنية وسمات الشخصية(.

 حدود الدراسة:

وامليول  امليكانيكي،وهي )اختبارات االستعداد اقتصرت حدود الدراسة على متغيراتها الرئيسية واملتمثلة في بطارية العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي 

الفصل الدراس ي الثاني من  بحائل. خالللدى طالب الكلية التقنية  (العامةالثانوية  العام، معدلالخمسة الكبرى للشخصية، والذكاء  املهنية، والعوامل

 هـ.1440-1439العام الجامعي 
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 مصطلحات الدراسة: 

  الباحث تعريف بول نيوتن  تبنىامليكانيكي: االستعداد Newton,2007)) قدرة الفرد على تميز العالقات املكانية والقدرة  لالستعداد امليكانيكي وهو"

 اليدوية مع حدة في البصر باإلضافة إلى التحكم العضلي"

  :الذكاء العام( تبنى الباحث  تعريف سبيرمانSpearman،هو "القدرة على 1997( للذكاء )في:جابر .) تجريد العالقات واملتعلقات أي القدرة على

 .االستقراء واالستنباط"

 الفرد يتخذه معين منهي بنشاط التي تتعلق القبول  استجابات للميــول املهنيـة وهي: "مجموعة (1997تبنى الباحث تعريف عصفور) :امليول املهنية 

  .رزقة " لكسب

 ماكري  كوستا و تبنى الباحث تعريف :للشخصية الكبرى  الخمس العوامل(Kosta& McCrae,1992)   والتي  للشخصية  الكبرى  الخمسة للعوامل

  عن عبارة عامل فيها كل أن إذ الشخصية في أساسية تنص على "أنها أبعاد
ً
 مستقال

ُ
  عامال

ً
 مجموعة العامل يلخص هذا بحيث األخرى  العوامل عن تماما

  ".املميزة الشخصية سمات من كبيرة

  بأنه " مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب بعد إتمامه جميع اختبارات  العامة:معدل الثانوية 
ً
يعرف الباحث معدل الثانوية العامة إجرائيا

 املرحلة الثانوية". ويقاس مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في الدراسة الحالية.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

 .االرتباطي واملقارن الذي يعتمد على دراسة الظاهرة وتحليلها ووصف أبعادها والتعبير عنها كيفيا وكميااملنهج الوصفي استخدم الباحث 

 مجتمع الدراسة وعينتها:

، 3460( والبالغ عددهم )مدينة حائل)املستجدين والخريجينتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع الطالب املنتظمين في الكلية التقنية ب
ً
( طالبا

( 500وتكونت عينة الدراسة الحالية من )ه(.1439) إدارة القبول والتسجيل بالكلية ، 1438/1439الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي  خالل

 لعدد من املتغيرات الديموغرافية )القسم العلمي، املستوى الدراس ي( وذل
ً
 تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ؛ وذلك وفقا

ً
خالل الفصل ك طالبا

 ه(.1439-1438الدراس ي الثاني من العام الجامعي )

افية )القسم العلمي :(1جدول)  لعدد من املتغيرات الديموغر
ً
 املستوى الدراس ي( -خصائص أفراد مجتمع الدراسة وفقا

 النسبة عدد الطالب القسم العلمي

 %24 120 ميكانيكا

 %40 200 كهرباء

 %36 180 حاسب آلي

 النسبة عدد الطالب الدراس ياملستوى 

 %50 250 املستوى األول 

 %50 250 املستوى الرابع

 بنسبه مئوية 120( أن عدد أفراد عينة الدراسة من قسم امليكانيكا بلغ )1يتضح من الجدول )
ً
%، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة من 24( طالبا

 بنسبه مئوية 200قسم الكهرباء )
ً
 بنسبه مئوية180أفراد عينة الدراسة من قسم الحاسب اآللي )، وبلغ عدد (%40)( طالبا

ً
، وبلغ عدد (%36) ( طالبا

 بنسبه مئوية 250أفراد عينة الدراسة من املستوى الدراس ي االول )
ً
( 250، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة من املستوى الدراس ي الرابع )(%50)( طالبا

 بنسبه مئوية 
ً
.500إجمالي أفراد العينة في هذه الدراسة ) أصبح، وبالتالي (%50)طالبا

ً
 ( طالبا

 أدوات الدراسة وإجراءاتها:

 لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث األدوات األتية: 

: بطارية االستعداد امليكانيكي 
ً
امليكانيكي، كاختبارات فرعية )االستدالل  ويشمل أربعة أبعاد، الباحث هوترجم  Newton ) (2007, نيوتنإعداد أوال

 التصور البصري، االستدالل الرمزي، القدرة العددية( .

 معالم الصدق لبطارية االستعدادات امليكانيكية في الدراسة الحالية:

مماثلة ( بعد أن تم ترجمتها وتطبيقها على عينة استطالعية Newton 2007,قام الباحث باعتماد بطارية االستعدادات امليكانيكية من إعداد نيوتن )

.250لعينة الدراسة الحالية مكونة من )
ً
 ( طالبا
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 الخصائص السيكومترية ملقياس االستعدادات امليكانيكية:

  للتحقق من خصائص األداة السيكومترية قام الباحث بما يلي: الصدق ويشمل:

 الصدق العاملي : . أ

 : التحليل العاملي االستكشافي،م استخدام التحليل العاملي بطريقةللتأكد من أن بطارية االستعدادات امليكانيكية صادقه في قياس الظاهرة ت

 .حيث يشمل هذا املقياس أربعة أبعاد هي: االستدالل امليكانيكي، والقدرة العددية، واالستدالل الرمزي، والتصور البصري 

 (250تشبعات الفقرات على العوامل األربعة بعد التدوير على بطارية االستعدادات امليكانيكية )ن= : (2جدول )
 العوامل رقم الفقرة

 األول 

 )القدرة العددية(

 الثاني

 )االستدالل امليكانيكي(

 الثالث

 )االستدالل الرمزي(

 الرابع

 )التصور البصري(

 قيم الشيوع

1 0.692    0.494 

2 0.741    0.561 

4 0.687    0.499 

5 0.691    0.504 

6 .0.720    0.529 

9 0.695    0.532 

10 0.699    0.493 

11 0.675    0.456 

12 0.653    0.466 

16 0.705    0.511 

17 0.702    0.506 

19  0.731   .0.549 

21  0.739   0.552 

23  0.778   0.613 

25  0.723   0.539 

26  0.770   0.601 

29  0.735   0.544 

30  0.773   0.619 

31   0.841  0.732 

32   0.888  0.808 

33   0.835  0.705 

34   0.591  0.381 

35   0.801  0.656 

36    0.681 0.476 

37    0.705 0.508 

38    0.693 0.486 

39    .0.559 0.342 

40    0.603 0.383 

42    0.526 0.285 

44    0.611 0.376 

  2.736 2.856 4.250 5.865 الجذر الكامن

 صدق االتساق الداخلي ملقياس االستعدادات امليكانيكية: . ب

 للتحقق من صدق االتساق الداخلي ملقياس االستعدادات امليكانيكية قام الباحث بما يلي:

: حساب معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد
ً
تم حساب معامالت االرتباط بين كل ُبعد والفقرات التي تنتمي إليه حيث  :له الفقرةالذي تنتمي  أوال

( وُبعد التصور البصري تراوحت معامالت االرتباط 0.539 - 0.234يالحظ أن معامالت االرتباط لفقرات ُبعد االستدالل امليكانيكي بدرجه تراوحت بين )

( وُبعد االستدالل الرمزي تراوحت معامالت االرتباط بين 0.706 - 0.420اوحت معامالت االرتباط بين )( وُبعد القدرة العددية تر 0.195 - 0.117بين )

 ( ، وعليه يرى الباحث إن بطارية االستعدادات امليكانيكية تتمتع بصدق اتساق داخلي مقبول لغايات الدراسة الحالية.0.868 -0.506)
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: حساب معامالت االرتباط بين الدرجة ا
ً
بين البعد ( Pearson)كما قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بيرسون  لكلية لألداة واألبعاد الفرعية:ثانيا

(، 0.757( حيث بلغ معامل االرتباط  لُبعد  القدرة العددية بمعامل بلغ )0.757 - 0.453والدرجة الكلية لألداة، أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بين )

( في حين بلغ معامل ارتباط االستدالل امليكانيكي 0.463(، يليه ُبعد االستدالل الرمزي بمعامل بلغ )0.494البصري بمعامل بلغ )يليه ُبعد التصور 

لغايات (، وعلية يرى الباحث أن االرتباط بين البعد والدرجة الكلية لبطارية االستعدادات امليكانيكية تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق ومناسبة 0.453)

 إجراء الدراسة الحالية.

: اختبار الذكاء العام املصفوفات املتتابعة لثثا
ً
 (.1996فهمي )ترجمة لرافن ا

( وهو من االختبارات املتحررة من أثر الثقافة ويمثل 1996فهمي ) ترجمة Raven يتم قياس الذكاء العام باختبار املصفوفات املتتابعة لرافن 

متدرجة الصعوبة )مختارة من  فقرات( 10ار من )القات واملتعلقات ، ويتكون االختباالختبار نظرية العاملين لسبيرمان حيث يعتمد على إدراك الع

 ح(.-ز-و-ه-د-ج-ب-حدة من ثمانية خيارات )أااختيار إجابة و  يكون من خاللوالتعبير عن اإلجابة الصحيحة  ار املصفوفات املتتابعة العادي(،اختب

 العام:الخصائص السيكومترية الختبار الذكاء 

 للتحقق من خصائص األداة السيكومترية قام الباحث بما يلي:

: الصدق ويشمل: 
ً
بين الدرجة الكلية ملقياس الذكاء العام وكل فقرة من الفقرات التي  االرتباط للعالقة: تم حساب معامل صدق االتساق الداخليأوال

( أي أن جميع الفقرات تسهم أيجابا 0.01( جميعها دالة عند مستوى داللة )0.740 - 0.340تنتمي إليه. حيث تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون بين )

معقول من صدق االتساق الداخلي بما يمكنه من قياس الذكاء العام لطالب الكلية  في تباين مقياس الذكاء العام، مما يوضح أن املقياس يتمتع بقدر

 التقنية بمدينة حائل.

النمط الفني(،تم  -النمط التحليلي -)النمط الواقعيهي: بعاد ويشمل ثالثة أ (1997وتعريب عصفور )إعداد هوالند مقياس امليول املهنية : انيً ثا

 الدراسة.اختيارها لتتناسب وعينة 

 .( فقرة تغطي ثالثة أبعاد24( وهو يتكون من )1997( وترجمة عصفور )1985تم استخدام مقياس امليول املهنية إعداد هوالند )

 الخصائص السيكومترية ملقياس امليول املهنية في الدراسة الحالية:

امليول الفنية( من خالل عينة استطالعية مماثلة لعينة  –التحليلية  امليول -الواقعيةقام الباحث باستخراج الصدق لألبعاد املستخدمة )امليول 

.250من )الدراسة الحالية مكونة 
ً
 يلي: للتحقق من خصائص األداة السيكومترية قام الباحث بماو  ( طالبا

: الصدق:
ً
 أوال

واملتخصصين باملجال، وذلك لتعديل ما يرونه مناسبا على تم عرض املقياس في صورته األولية على ثمانية من أساتذة علم النفس  أ: صدق املحكمين:

%( فأكثر مما يعني أبعاد املقياس صالح للتطبيق  80بنود املقياس، إما بالحذف أو اإلضافة أو التعديل، وقد كانت نسبة موافقة املحكمين على الفقرات)

 على عينة الدراسة.

قياس امليول تم حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للبعد الواقعي  مل س امليول املهنية:ب: صدق االتساق الداخلي لألبعاد املستخدمة من مقيا

وتم حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للبعد  (،0.733 -0.517)حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين  ،الفقرات التي تنتمي إليهااملهنية و 

وتم حساب معامل االرتباط بين  (،0.747 - 0.654) حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بينقرات التي تنتمي إليها، هنية والفملقياس امليول امل التحليلي

وجميعها دالة ( 0.645 - 0.519) حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بينهنية و الفقرات التي تنتمي إليها، الدرجة الكلية للبعد الفني  ملقياس امليول امل

 ( وتعبر هذه النتائج عن تمتع هذه األبعاد من املقياس بقدر مقبول من صدق االتساق الداخلي.0.01)ة دالل عند مستوى 

 
ً
على  االنفتاح-)االنبساطية( ويشمل ُبعدين هما 1997) : مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية إعداد كوستا وماكري وتعريب األنصاري ثانيا

 الخبرة(.

( وتعد أداة موضوعية تهدف إلى قياس 1997) ترجمه األنصاري  (1992) وماكري  الخمسة الكبرى للشخصية إعداد كوستاتم استخدام مقياس العوامل 

الخبرة، ( فقرة موزعة على خمسة ابعاد هي: العصابية، االنبساط، االنفتاح على 24األبعاد األساسية للشخصية بواسطة مجموعة من الفقرات )

 ، يقظة الضمير.املقبولية

 في الدراسة الحالية:لخصائص السيكومترية ملقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية ا

وتم  البعدين،( فقرة موزعة على 24قام الباحث باستخراج معامل الصدق والثبات لبعدي )االنبساطية، واالنفتاح على الخبرة( ويتكونان من )

.250من )سة الحالية مكونة حساب الصدق والثبات من عينة استطالعية مماثلة لعينة الدرا
ً
للتحقق من خصائص األداة السيكومترية قام و  ( طالبا

 الباحث بما يلي:
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: الصدق:
ً
 أوال

وذلك لتعديل ما يرونه مناسبا على  باملجال،تم عرض املقياس في صورته األولية على ثمانية من أساتذة علم النفس واملتخصصين  أ: صدق املحكمين:

%( فأكثر مما يعني أن املقياس صالح  80بنود املقياس، إما بالحذف أو اإلضافة أو التعديل، وقد كانت نسبة موافقة املحكمين على فقرات املقياس )

 للتطبيق على عينة الدراسة.

معامل االرتباط بين الفقرات ومجموع درجة  ، االنفتاح على الخبرة(: صدق االتساق الداخلي ملقياس العوامل الخمسة الكبرى )االنبساطيةب: 

 - 0.364)تم حساب معامل االرتباط بين الفقرات ومجموع درجة البعد التي تنتمي ،حيث تراوحت قيم معامل االرتباط لبعد االنبساطية بين البعد: 

( وتعبر هذه النتائج عن 0.01جميعها دالة عند مستوى معنوية ) (0.665 - 0.469)وتراوحت قيم معامل االرتباط لبعد االنفتاح على الخبرة بين  (0.624

نه كاسهام موجب لجميع الفقرات في تباين مقياس العوامل الخمس الكبرى، ويوضح ذلك تمتع املقياس بقدر معقول من صدق االتساق الداخلي بما يم

 من قياس السمات الشخصية لطالب الكلية التقنية بمدينة حائل.

 نتائج الدراسة:
توجد عالقة بين العوامل املنبئة )االستعدادات امليكانيكية، وسمات للتحقق من فرض الدراسة األول والذي نص على " نتائج الفرض األول:

". استخدم الباحث الثانوية العامة، والذكاء العام( والنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية بمدينة حائل املهنية، ومعدل الشخصية، وامليول 

 " للكشف عن العالقة بين العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي وعددها خمسة عوامل على النحو التالي:"personمعامل ارتباط بيرسون 

ومعدل الثانوية العامة، والذكاء العام( والنجاح  ،وامليول املهنية ،لشخصيةالعوامل املنبئة )االستعدادات امليكانيكية، والعوامل الخمس الكبرى ل العالقة بين :(3جدول)

 (500الدراس ي )ن=
 مستوى الداللة معامل االرتباط الُبعد مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده

 0.009 *0.123 اختبار االستدالل امليكانيكي

 0.000 **0.231 اختبار القدرة العددية

 0.000 **0.177 اختبار االستدالل الرمزي 

 0.005 *0.127 اختبار التصور البصري 

 0.000 **0.254 اختبار االستعدادات امليكانيكية الكلي

 0.000 **0.231 االنبساطية  مقياس السمات الشخصية وأبعاده

 0.000 **0.224 االنفتاح على الخبرة 

 0.000 **0.251 الواقعي امليول املهنية  

 0.000 **0.335 التحليلي

 0.000 **0.337 الفني

 0.000 **0.355 معدل الثانوية معدل الثانوية

 0.000 **0.306 الذكاء العام الذكاء العام

  ( فأقل حيث وجدت عالقة بين ُبعد 0.01داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات 3) يتضح من الجدول

والنجاح مقياس االستعدادات امليكانيكية الكلي و  وُبعد القدرة العددية، وُبعد االستدالل الرمزي، وُبعد التصور البصري،االستدالل امليكانيكي 

والتي  ، (2014العنزي )ستعدادات امليكانيكية والنجاح الدراس ي مع نتائج دراسة واتفقت النتائج على وجود عالقة  ارتباطية بين اال . الدراس ي

(، والتي بينت عدم وجود عالقة 2011أشارت إلى وجود عالقة بين االستعدادات امليكانيكية والنجاح الدراس ي. واختلفت مع نتائج دراسة القثامي )

 بين االستعدادات امليكانيكية والنجاح الدراس ي.

أن طالب الكلية التقنية اكتسبوا واألبعاد والنجاح الدراس ي  ين االستعدادات امليكانيكية الكليالنتيجة الحالية وجود عالقة ب انالباحث ويفسر

برة الثانوية( كذلك اكتسبوا خ مهارات التدريب على اختبارات االستعدادات والقدرات من خالل دراستهم واختباراتهم في املرحلة السابقة )املرحلة

من خالل املقررات  ن اختبارات االستعدادات امليكانيكية تعتمد في أعدادها وصياغتها على العلوم الطبيعية، وحيث أبعد التحاقهم بالكلية التقنية

الكلية التقنية العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء وهي من ضمن الخطة الدراسية املقررة على طلبة الكليات التقنية، اضافة إلى ذلك تعقد 

ى دورات قصيرة مخصصة للطالب للتعامل مع االختبارات االستعدادات والقدرات واختبارات امليول وغيرها مما يزيد من خبرة الطالب ورفع مستو 

 في تحديد نوع الدراسة أو املهنة التي يختارها الفر املعرفة والتدريب لديه، و 
ً
 هاما

ً
د، كما أن لها األثر البالغ في تعد القدرات املعرفية العلمية عامال

 التكيف املدرس ي أو املنهي، والرضا عن الدراسة أو العمل.

 (0.01تبين من النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين ُبعد االنبساطية وُبعد االنفتاح على الخبرة والنجاح الدراس ي عند مستوى داللة.)  واتفقت

، والتي أشارت إلى وجود عالقة بين العوامل الخمس الكبرى   Raza & Shah (2017)رضا و شاه  راسةنتائج الدراسة الحالية مع نتائج كل من د
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حيث توصلت إلى عدم  Marte & Aborakwa (2016) .مارتي و أبوراكواواختلفت النتيجة مع نتائج دراسة كل من  للشخصية والنجاح الدراس ي. 

 االنبساطية وسمة االنفتاح على الخبرة ، حيث ال تؤثر على التحصيل األكاديمي للطلبة.وجود فروق في التحصيل األكاديمي بداللة سمة 

االنبساطية تتضمن االستقاللية ويمكن تفسير العالقة االرتباطية بين ُبعدي االنبساطية واالنفتاح على الخبرة  والنجاح الدراس ي إلى أن   

شاط لدى األفراد، كما أن هناك عالقة إيجابية بين االنبساطية والقدرة على مسايرة الضغوط والتفاعلية واإليجابية والثقة بالنفس والحماس والن

 على
ً
ذاته  اليومية مما يزيد من رضا الطالب عن حياته الجامعية، ومن ثم فمن املتوقع أن يكون الطالب الجامعي املنبسط واثق من نفسه ومعتمدا

 بحماس لتحقيق کم معقول من الرضا عن
ً
الجامعية والتغلب على أي خبرات  حياته الجامعية مما يساعده في مجاراة ضغوط الحياة وساعيا

ي يقدمها ، ويساعده أيضا في تحقيق رضاه أو تكيفه مع طرق وأساليب التدريس والتقييم والتكليفات التقد يتعرض لها في حياته الجامعية محبطة

ى بنشاط إلى عملية تعلمه ويكون مثابرة لتحقيق أعلى معدالت تساعده في االلتحاق كذلك فاملتعلم املنبسط يسع له أعضاء هيئة التدريس،

، باإلضافة إلى ذلك فالشخص املنبسط يتسم بحب التفاعل مع اآلخرين واملشاعر اإليجابية مح إليها وتمكنه من تحقيق أهدافهبالوظيفة التي يط

املتعلم املنبسط متميزة بعالقاته مع اآلخرين واملساعدة التي يتلقاها من أساتذة وحب العالقات وحب الصداقات؛ من ثم فمن املنطقي أن يكون 

 .وأسرته وأصدقائه

 أما املنفتحون على الخبرة من طالب الكلية التقنية لديهم مدى واسع من االهتمامات غير التقليدية ويسعون إليجاد مدى أوسع وأعمق وأكبر

نوعا ولديهم رغبة كامنة لتحسين وتغيير الحالة الراهنة مما يؤدي بهم إلى حلول جديدة للمشكالت وأفكار لخبراتهم ويتوقعون خبرات حياتية أكثر ت

إبداعية لتحسين أوضاعهم الراهنة؛ ومن ثم فهم يستطيعون التكيف مع املشكالت التي تزخر بها الحياة الجامعية مما يمكنهم من االستغالل 

أمور وأنشطة تسهم في زيادة رضاهم عن حياتهم الجامعية ، كما أنهم يحبون الخوض في التفاصيل  الجيد للوقت الذي يقضونه بالجامعة في

 تمامات واسعة وفكرهم غير تقليدي.الدقيقة للموضوعات ومليئين بالفضول ويقدرون مزايا الطرق الجديدة لعمل األشياء ولديهم اه

 واتفقت نتائج الدراسة الحالية على وجود عالقة ارتباطية بين نية والنجاح الدراس ي، امليول امله وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أبعاد مقياس

قد أكدت الكثير من الدراسات مثل و  (.Rajni,2014)   &Meenakshiميناكش ي و راجني   أبعاد امليول املهنية والنجاح الدراس ي مع نتائج  دراسة 

( بأنه توجد عالقة ارتباط موجبة بين امليول املهنية والتخصص  1967Blanton,(( ودراسة بالنتون 1976Welsh & Bross,(دراسة وولش، وبروس 

معين ودرجات التحصيل الدراس ي، وأن القدرات واالستعدادات والتحصيل الدراس ي واإلعداد املنهي التي يمتلكها الطالب، ال تستطيع وحدها 

 في نجاحه في دراسته أو في مهنته تفسير نجاح الفرد في دراسته أو مهنته وتكيفه 
ً
 هاما

ً
فيها، بل ال بد من معرفة ميول الطالب التي تعتبر عنصرا

 للدراسة وألوجه النشاط املد
ً
 وميال

ً
رس ي وتكيفه معها ومن املعروف أن أكثر الطلبة الذين لديهم الدافعية والحماس لدراستهم هم أكثرهم حبا

 ( .1977يتعلمونه )الدمرداش،ويشعرون بأن هناك صلة بين ميولهم وما 

أن القدرات واالستعدادات والتحصيل ال تفسر وحدها نجاح الطالب في دراسته أو عمله وتكيفه فامليل يلعب دورا هاما في  انويرى الباحث

 بية.التحصيل والتكيف. فإذا أجتمع لدى الطالب امليل واالستعداد والقدرة يمكن أن نعتبر الطالب قد نجح في مهنته أو دراسته وفق نتائج إيجا

 من الُبعد الواقعي، وهذا ما يؤكده هوالند في نظريته )يتضح أن البُ  كما
ً
( بأن الفرد الواقعي يفضل العمل 1973عد الفني والتحليلي أعلى ارتباطا

ع البيئة عن اليدوي واملهارات البدنية وال يفضل التعليم وما يتعلق بالجوانب االكاديمية وما يتطلب قدرات عقلية. بينما  الفرد التحليلي يتفاعل م

يئة عن طريق استخدام الذكاء والتفكير املجرد واستخدام الرموز ويفضلون الجوانب األكاديمية واملهن العلمية. أما الفرد الفنان يتفاعل مع الب

 (.  2015طريق األبداع والبحث عن الحلول للمشاكل والتخيل والتصميم )عبدالهادي والعزة ،

  وتتفق النتيجة الحالية والتي (. 0.000) ( بمستوى داللة0.355ية العامة والنجاح الدراس ي هو )وجود عالقة ارتباطية موجبة بين معدل الثانو

 , Steinberg ستيرنبرج وبونی كابورا وميریفیلد بينت وجود عالقة بين معدل الثانوية العامة والنجاح الدراس ي مع نتائج  دراسة كل من كل  

Bonney , Gabora & Merrifield  (2012)  ودراسة أبوماAboma (2009 ) .والتي أشارت إلى وجود عالقة بين معدل الثانوية والنجاح الدراس ي 

أن الطلب االجتماعي على التعليم الجامعي أزداد وأصبح يشكل أولوية ألولياء األمور، حيث ازدادت أعداد الطلبة حتى فاقت الطاقة  انيرى الباحثو 

ن االستيعابية للجامعات، وفاقت قدرتها األكاديمية وإمكاناتها البشرية، ولم تعد هذه الجامعات قادرة على استيعاب جميع الطلبة املتقدمي

 على للتغلب وذلكلجأت إلى اعتماد معايير لقبول الطلبة، وتوزيعهم على التخصصات، وأعتمد بعض الجامعات معيار معدل الثانوية للقبول، ف

 مشكلة التباين في تحصيل الطلبة في املدارس الثانوية، وتحصيلهم في االمتحانات الجامعية.

 للدور الذي يضطلع به امتحان الثانوية العامة في الق
ً
الجامعات الحكومية وفي توزيع الطلبة على تخصصاتها، فمن املتوقع أن تتناول  بول فيونظرا

 دراسات عديدة قدرة معدل الثانوية العامة على التنبؤ بالنجاح، بحيث تلقي الضوء على أهليته لهذا الدور الخطير وعلى مشروعية اعتماده 
ً
معيارا

 (.2003واحد للقبول في الجامعة)جرادات ، 

ذي تلعبه في ملرحلة الثانوية من أخطر املراحل ملا لها من أثر هام في تشكيل الشباب فترة املراهقة التي تقابل التعليم الثانوي ، وللدور الهام الوتعد ا

فهي التي تعده ألن يكون  تكوين املـواطن الـصالح وإعـداده للحياة املنتجة، وال شك أن املرحلة الثانوية من املراحل املتميزة في حياة الطلبة الدراسـية
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 في مجتمعه، وتتميز املرحلة الثانوية بمتطلباتها الخاصة في مواجهـة التغيـرات الجـسمية والنفسية والعاطفية التي تحدث 
ً
 صالحا

ً
للشباب في فردا

 بين متطلباتها وقيم املجتمع وقد يحدث التعارض 
ً
بينها، حيث أنه يمكن أن يحدث عدم هذه الفترة، وهذه التغيرات يصاحبها عدم توافـق أحيانا

أو علـى األقـل  -أي إلى االستقرار العاطفي -االستقرار العاطفي في أي مرحلة من نمو الفرد وفي أي قـسم مـن نظام املدرسة، وقد تنشأ هذه الحاجة

 (.1984تـصبح ملحة أكثر في املدرسة الثانوية )محفوظ،

  (. وتتفق النتيجة الحالية والتي بينت وجود 0.000( بمستوى داللة) 0.306العام والنجاح الدراس ي هو )وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الذكاء

والتي أشارت إلى   Pastor, & David (2016)باستور وديفيد ( ؛ 2017عالقة بين الذكاء العام والنجاح الدراس ي مع نتائج دراسة كل من الخضيري )

 جاح الدراس ي.ن الذكاء العام والنوجود عالقة بي

( أن ستيرنبرغ أكد أن الذكاء هو القدرة على استخدام مجموعة متكاملة من القدرات لتحقيق النجاح في مختلف 2007ولقد أوضحت قطامي )

بين مناحي الحياة وذلك ضمن عالقات متبادلة بين املعايير الشخصية والسياقات االجتماعية الثقافية للفرد والقدرة على أحداث التوازنات 

( إلى وجود عالقة ارتباطية 1984وأشار عيسوي ) املهارات وأن النجاح يحدث نتيجة لهذه التوازنات بين القدرات التحليلية واإلبداعية والعلمية.

باط قوية بين الذكاء والنجاح الدراس ي، من خالل جمعه لعدد من الدراسات التي دارت حول الذكاء والنجاح الدراس ي، حيث وجد أن هناك ارت

 (.120( بين الذكاء و النجاح الدراس ي )ص0.60و 0.40يتراوح بين )

( إلى أن الذكاء العام وحده ال يضمن نجاح الفرد وتفوقه، وإنما يحتاج الفرد إلى الذكاء الوجداني الذي يعد مفتاح 2007ويرى الخضر والفضلي )

, فالذكاء النجاح في املجاالت العلمية والعملية، ويرتبط هذا  النوع من الذ
ً
 واجتماعيا

ً
 بمجموعة من املتغيرات املرغوبة شخصيا

ً
كاء إيجابيا

 
ً
 األصدقاء ،واألفراد مع بالعالقات اإليجابية للفرد، ويرتبط االجتماعية العالقات بجودة الحياة ، ويرتبط عن بالرضا الوجداني   يرتبط إيجابيا

  النفسية الصحة جانب في أفضل االجتماعية، وهم واملخالطةاالجتماعي  التكيف على قدرة أكثر وجداني ذكاء األكثر
ً
 والبدنية ، وأكثر اهتماما

  أكثر الخارجي ، وهم بمظهرهم
ً
 األكاديمية. الناحية من تفوقا

  امليكانيكيةتسهم بعض العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي)االستعدادات على " للتحقق من نتائج الفرض الثاني والذي نّص  نتائج الفرض الثاني:

 ".نة حائل،وسمات الشخصية، وامليول املهنية، والذكاء العام ،ومعدل الثانوية العامة( في التنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية بمدي

 استخدم الباحث معامالت االنحدار للتعرف على أمكانية التنبؤ بالنجاح الدراس ي كما يلي:

 حدار في النموذج املقدر النهائينتائج معامالت االن :(4جدول)

 املعامالت املعيارية املعامالت غير املعيارية املتغير

Beta 

 مستوى الداللة Tقيمة ت 

Sig. 

معامل االرتباط 

 B Std. Error الجزئي

  0.133 1.504-  0.393 0.591- الثابت

 0.095 0.034 2.124 0.123 0.006 0.013 معدل الثانوية العامة

 0.196 0.000 4.422 0.186 0.014 0.064 الذكاء العام

 0.133 0.003 2.984 0.139 0.009 0.027 الُبعد الفني

 0.106 0.018 2.369 0.096 0.008 0.018 القدرة العددية 

 0.097 0.032 2.157 0.091 0.004 0.009 ُبعد االنبساطية

 0.106 0.019 2.360 0.105 0.008 0.018 الُبعد الواقعي

 0.097 0.032 2.156 0.109 0.009 0.019 الُبعد التحليلي

 0.093 0.040 2.061 0.081 0.016 0.032 االستدالل الرمزي  

 (، يليه الُبعد الفني 18.6(  أن املتغير األكثر إسهاما في القدرة التنبؤيه للنموذج هو مقياس الذكاء العام بنسبة بلغت )4من نتائج الجدول ) يتضح%

، وجاء في ذيل القائمة ُبعد االستدالل الرمزي بنسبة إسهام  12.3%( ، يليه معدل الثانوية العام بنسبة إسهام بلغت 13.9إسهام بلغت )بنسبة 

 %(.8.1بلغت )

 )وبلغت  (4.422) بينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة ملقياس الذكاء العام للتنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية ، بلغت قيمة )ت

، وبلغت قيمة معامل  (Beta=0.186)% حيث 18.6( ، بإسهام نسبي في القدرة التنبؤية للنموذج بلغ 0.064القيمة التنبؤيه للمقياس موجب )

باستور  راسة ويتفق مع نتائج الدراسة الحالية د(. 0.01( وهي دالة عند مستوى داللة )0.196االرتباط الجزئي للمقياس بالنجاح الدراس ي موجب )

 . Pastor & David (2016)وديفيد 

النتيجة بأن عامل الذكاء العام يسهم بشكل كبير في تحصيل الطالب حيث أن الطالب ذوي االستعداد العقلي املرتفع يميلون إلى  انويفسر الباحث

ن الحصول على درجات أعلى في االختبارات التحصيلية ولديهم قدرات عقلية ومهارات عالية تمكنهم من حل مشكالتهم في املواقف املختلفة. وأل 

، أنما يحتاج إلى قدرات عقلية مجردة  إضافة إلى اختبار املصفو 
ً
فات املتتابعة يصنف ضمن اختبارات الذكاء العام التي ال تتطلب ذكاء لفظيا
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ت قدرات مكانية وقدرة على إدراك العالقات واملتعلقات، وهذه القدرات يحتاجها الطالب في الكليات التطبيقية أكثر من احتياجها في الكليا

 بعة. نجد أن طالب الكليات التطبيقية كانوا أكثر قدرة على االستجابة الختبار املصفوفات املتتا النظرية، لهذا

  )بلغت وبينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة ملعدل الثانوية العامة  للتنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية، حيث كانت قيمة )ت

% حيث 12.3(، بإسهام نسبي في القدرة  التنبؤيه للنموذج بلغ 0.013ل الثانوية العامة موجب )، وبلغت القيمة التنبؤيه ملعد(20124)

(Beta=.123) ( 0.05( وهي دالة عند مستوى داللة )0.095، وبلغت قيمة معامل االرتباط الجزئي للمقياس بالنجاح الدراس ي موجب.)   ويتفق مع

؛ ودراسة Steinberg , Bonney , Gabora & Merrifield  (2012 ) وبونی وكابورا وميریفیلد دراسة ستيرنبرج نتائج الدراسة الحالية دراسة 

(AbomOlani,2009) . وأشار  ،أن معدل الطالب في الثانوية العامة هو املؤشر التنبؤي األقوى على تحصيله  في الجامعة اتراسالد أشارت وقد

 جوانب + امليول + االستعداد + التحصيل)وهي الجامعة في التراكمي باملعدل التنبؤ معادلة عن تعبر املعادلة التالية )برا سينجون( في دراسته أن

أن الطالب في الثانوية العامة يتعرض الختبارات متنوعة من خالل  انومما سبق يرى الباحث (.2005)زغينة، التراكمي املتوقع املعدل = الشخصية

 دراسة ملجموعة من املقررات العلمية واكتسابه للمهارات التي تجعل تحصيله وأدائه في الثانوية العامة مؤشر جيد للتنبؤ.

 وبلغت   (2.984)كلية التقنية ، فنجد أن قيمة )ت( بلغتوبينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة للُبعد الفني للتنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى طالب ال

، وبلغت قيمة معامل االرتباط  (Beta=.139)حيث% 13.9قدرة التنبؤيه للنموذج بلغ (، بإسهام نسبي في ال0.027القيمة التنبؤيه للمقياس )

الحشان تفق مع نتائج الدراسة الحالية دراسة يو  (. 0.01) ( وهي دالة عند مستوى داللة0.133الجزئي للمقياس بالنجاح الدراس ي موجب )

 (.Rajni,2014 )   &Meenakshiميناكش ي و راجني   (؛ ودراسة2009)

ذلك أن الكليات التقنية لديها أقسام وتخصصات متعددة وحتى يمكن تسكين الطالب بالتخصصات املناسبة مليولهم وقدراتهم  انويفسر الباحث

بحيث  قامت الكليات التقنية في السنوات األخيرة باعتماد تطبيق اختبار امليول املهنية لطالبها الجدد الختيار التخصص واتخاذ القرار املنهي

اختيار التخصص الذي يوافق ميولة وقدراته وامكاناته. مما يدل على أن الُبعد الفني هو أعلى قيمة ارتباط بين األبعاد الثالثة يستطيع كل طالب 

( أن الفرد الفني 1973للميول املهنية وكذلك يحتل املرتبة الثالثة بين أبعاد متغيرات الدراسة مجتمعة  وهذا يشر إلى ما ذكرة هوالند بنظريته )

مل ز بالقدرة على التعامل مع املشكالت من خالل التعبير الذاتي ولدية ثقة عالية بالنفس و قدرة على األبداع والتخيل ويحب النجاح في العيتمي

 والدراسة . 

 وبلغت (2.369) وبينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة لُبعد القدرة العددية للتنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى الطالب  حيث إن قيمة )ت( بلغت .

،  (Beta=.096)%( حيث 9.6( ، بإسهام نسبي في القدرة التنبؤيه للنموذج بلغ)0.018القيمة التنبؤيه أو معامل الُبعد في معادلة النموذج النهائي )

وتتفق تلك النتيجة مع نتائج  (.0.05( وهي دالة عند مستوى داللة )0.106وبلغت قيمة معامل االرتباط الجزئي للُبعد بالنجاح الدراس ي موجب )

 . (2011؛ ودراسة القثامي )(2014دراسة العنزي )

النتيجة الحالية وجود قيمة تنبؤيه لُبعدي القدرة العددية إلى أن  طالب الكلية التقنية  لديهم مهارات سابقة وتدريب على  انويفسر الباحث

 م املادة العلمية التي اكتسبوها في مرحلة الثانوية العامة واملرحلة الحالية .اختبارات  املواد العلمية ولدى الطالب قدرة عقلية على فه

)الرياضيات  وبما أن طالب الكلية التقنية تخصصهم باملرحلة الثانوية )علمي( لذا نجدهم يتميزون بقدرات عقلية عالية ويتفوقون في املقررات العلمية

 عالي.والفيزياء والكيمياء( ويمتازون بتفوق أكاديمي 

  )وبلغت (. 20157)وبينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة لُبعد االنبساطية للتنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية وبلغت قيمة )ت

رتباط وبلغت قيمة معامل اال  (Beta=.091)% حيث 9.1( بإسهام نسبي في القدرة التنبؤيه للنموذج بلغ 0.009القيمة التنبؤيه للمقياس موجب )

 وتتفق النتيجة الحالية في ُبعد االنبساطية مع دراسة كل من (.0.05( دالة عند مستوى داللة )0.097الجزئي للمقياس بالنجاح الدراس ي موجب )

أن سمة االنبساطية من أكثر  ( إلى(Penly & Tomaka,2002ويرى بنلي وتوماكا    .(2010العنزي )ودراسة ؛ ( (Raza, & Shah,2017 رضا و شاه

 على الجوانب االجتماعية واإلحاطة باهتمامات الفرد والقرب من الفعالية والنشاط إضافة على استثمار االنفعاالت املوجبة
ً
بهدف  السمات تفتحا

تذتهم بما يخدم مستواهم  تحقيق اإلشباع واإلحساس بالرض ى، ولديهم إسهام ومشاركة في الجوانب األكاديمية والتفاعل مع زمالئهم واسا

، وامليل إلى حل املشكالت بشكل إ
ً
يجابي، التعليمي، حيث يميل أصحاب هذا النمط نحو املشاركة االجتماعية، واالهتمام باآلخرين، والتحدث كثيرا

فعاالت اإليجابية، وترتبط كما أنهم أشخاص حيويون وسعداء ونشطون، وباحثون عن اإلثارة، ويتمتعون بالحزم والتفاؤل ودفء املشاعر واالن

 مع التوتر، والخوف، والن
ً
 مع الشعور بالسعادة، والفخر، واإلنجاز، والتعامل مع املواقف املختلفة، وترتبط سلبيا

ً
 فور الذاتي.االنبساطية إيجابيا

 ولدية القدرة على ا انويرى الباحث
ً
 ما أن الشخصية االنبساطية تتسم بدرجة من الواقعية ومنفتح اجتماعيا

ً
لتواصل مع العالم الخارجي وكثيرا

 يفضل عالقات األصدقاء ويفضل التواصل مع طالب الجامعة ومهتم بمستواه األكاديمي . 
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 )وبلغت  (.2.360) وبينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة للُبعد الواقعي للتنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية ، وبلغت قيمة )ت

، وبلغت قيمة معامل (Beta=.105)% حيث10.5(  بإسهام نسبي في القدرة التنبؤية للنموذج بلغ 0.018ؤيه للمقياس موجب )القيمة التنب

 (.0.05( وهي دالة عند مستوى داللة )0.106االرتباط الجزئي للمقياس بالنجاح الدراس ي موجب )

يفضـلون األعمـال املحددة والواضحة، ويحبون العمل اليدوي، ويسـتخدمون يمكن وصف األشخاص الذين ينتمون إلى البيئة الواقعية بأنهم و 

النمط  املهـارات البدنيـة، ويحبـون استكشاف األماكن واألشياء، ويبتعدون عن األهداف والواجبات التي تتطلب قدرات ذاتية وعقلية وفنية، وهذا

، وغـير اجتمـاعي.
ً
 ومسلكيا

ً
 من الشخصية نمط متزن عاطفيا

 ولدية ميول مهنية  انسر الباحثويف
ً
وجود قيمة تنبؤية للبعد الواقعي أن النمط الواقعي دائما يفضل األنشطة واالعمال التي تتطلب جهدا

 املرتبطة باملهارات الحركية مثل املهن امليكانيكية وهذا ما يتميز به طالب الكلية التقنية حيث أن أقسام الكلية )امليكانيكا
ً
اء، ،والكهرب وخصوصا

علية والحاسب اآللي( هي أقسام تعتمد على التطبيق العلمي ويشمل ذلك الورش التدريبية واملختبرات لذا تحتاج إلى نشاط وجهد بدني من الطالب 

 فأن امليل الواقعي يناسب هذه الشريحة من الطالب  .

  0.032(ي لدى طالب الكلية التقنية ، ويالحظ أن قيمة )ت( بلغتوبينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة للُبعد التحليلي للتنبؤ بالنجاح الدراس) 

وبلغت قيمة معامل  (Beta=.109)% حيث 10.9( ، بإسهام نسبي في القدرة التنبؤيه للنموذج بلغ 0.019وبلغت القيمة التنبؤيه للمقياس موجب )

ذلك أن النمط التحليلي  انويفسر الباحث (.0.05ى  داللة )( وهي دالة عند مستو 0.093االرتباط الجزئي للمقياس بالنجاح الدراس ي موجب )

عتمد على يتصف بالذكاء والتفكير املجرد ويهتم بالتفاصيل ولدية القدرة على حل املشكالت ويفضل املقررات العلمية كالرياضيات والفيزياء والتي ت

 ما يعتمد على املقررات العلمية وهذا ما يتطلبة التحليل والتركيب ولدى االشخاص التحليلين قدرة على التميز الدراس ي والت
ً
حصيلي خصوصا

 تحليلية.
ً
 الواقع التدريبي والتعليمي في الكلية التقنية حيث تعتمد في تدريس املقررات والورش التدريبية واملعامل ميوال

  لدى طالب  الكلية التقنية ، ويالحظ أن قيمة )ت( بلغتوبينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة لُبعد االستدالل الرمزي للتنبؤ بالنجاح الدراس ي 

% حيث 8.1(، بإسهام نسبي في القدرة التنبؤيه للنموذج بلغ 0.032وبلغت القيمة التنبؤيه للُبعد في معادلة النموذج النهائي هي موجب ) (.2.061)

(Beta=.081)واتفقت النتيجة  (.0.05( دالة عند مستوى داللة )0.093ب )، وبلغت قيمة معامل االرتباط الجزئي للُبعد بالنجاح الدراس ي موج

 (. ويفسر الباحث النتيجة الحالية أن 2011الحالية مع دراسة القثامي )
ً
 وارتباطا

ً
االستدالل الرمزي أحد القدرات العقلية الهامة، وأكثرها قربا

 على ما يتوافر من معلومات، ويعد االستدالل بالذكاء كقدرة عقلية عامة، و تمكن الفرد من االنتقال والوصول ملعلومات 
ً
كانت مجهولة اعتمادا

 الرمزي من القدرات التي تشير إلى التنبؤ بالنجاح األكاديمي.
  نتائج الفرض الثالث:

العوامل الخمس  " توجد فروق في العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي )االستعدادات امليكانيكية ،للتحقق من نتائج الفرض الثالث والذي نص على 

 ملتغيري  )ال
ً
قسم العلمي ، الكبرى للشخصية ،وامليول املهنية، ومعدل الثانوية العامة ،والذكاء العام( لدى طالب الكلية التقنية بمدينة حائل وفقا

 من االساليب االحصائية  كما يلي:املستوى الدراس ي(".
ً
 استخدم الباحث عددا

 للقسم العلمي: . أ
ً
 الفروق وفقا

 One-way) الفروق في العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي في أبعاد العامل األول االستعدادات امليكانيكية استخدم الباحث تحليل التباين االحادي ملعرفة

ANOVA.) ملستويات متغير القسم العلمي )كهرباء، ميكانيكا، حاسب آلي 
ً
 ( وفقا

امليكانيكية وأبعاده ومقياس العوامل الخمس الكبرى وأبعاده ومقياس امليول املهنية وأبعاده  متوسطات درجات الطالب في مقياس االستعدادات: (5جدول)

 ملتغير القسم العلمي )ن=
ً
 (500ومعدل الثانوية العامة ومقياس الذكاء العام وفقا

 (500العامل األول: متوسطات درجات الطالب في مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده)ن=

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي عدد الطالب قسمال الُبعد

 

 االستدالل امليكانيكي 

 2.560 2.36 120 ميكانيكا

 2.274 1.87 200 كهرباء

 2.167 1.76 180 حاسب آلي

 2.316 1.95 500 املجموع

 

 القدرة العددية 

 3.546 3.00 120 ميكانيكا

 3.732 5.27 200 كهرباء

 3.825 4.74 180 حاسب آلي

 3.820 4.53 500 املجموع

 

 االستدالل الرمزي  

 1.771 2.13 120 ميكانيكا

 1.930 2.18 200 كهرباء
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 1.699 1.97 180 حاسب آلي

 1.811 2.09 500 املجموع

 

 التصور البصري  

 2.003 4.80 120 ميكانيكا

 1.427 4.94 200 كهرباء

 1.699 5.13 180 حاسب آلي

 1.787 4.98 500 املجموع

 5.316 12.33 120 ميكانيكا الدرجة الكلية ملقياس االستعدادات امليكانيكية

 5.809 14.27 200 كهرباء

 5.647 13.61 180 حاسب آلي

 5.675 13.56 500 املجموع

 (500العامل الثاني: متوسطات درجات الطالب في أبعاد مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية )ن=

 

 االنبساطية

 7.474 41.70 120 ميكانيكا

 7.625 42.65 200 كهرباء

 7.274 42.27 180 حاسب آلي

 7.458 42.29 500 املجموع

 

 االنفتاح على الخبرة

 8.708 41.77 120 ميكانيكا

 8.534 42.22 200 كهرباء

 7.626 41.94 180 حاسب آلي

 8.248 42.01 500 املجموع

 (500متوسطات درجات الطالب في أبعاد مقياس امليول املهنية )ن=العامل الثالث: 

 

اقعي  الو

 4.503 31.04 120 ميكانيكا

 4.101 32.20 200 كهرباء

 3.929 31.39 180 حاسب آلي

 4.161 31.63 500 املجموع

 

 التحليلي

 3.798 31.08 120 ميكانيكا

 4.472 32.01 200 كهرباء

 3.961 31.43 180 حاسب آلي

 4.146 31.58 500 املجموع

 

 

 الفني

 3.938 30.97 120 ميكانيكا

 3.625 31.89 200 كهرباء

 3.691 31.28 180 حاسب آلي

 3.738 31.45 500 املجموع

 (500العامل الرابع: متوسطات درجات الطالب في معدل الثانوية العامة )ن=

  

 

 معدل الثانوية العامة

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي عدد الطالب القسم

 6.829 84.25 120 ميكانيكا

 6.644 56.97 200 كهرباء

 6.638 84.26 180 حاسب آلي

 6.804 85.34 500 املجموع

 (500العامل الخامس: متوسطات درجات الطالب في مقياس الذكاء العام )ن=

 

 

 مقياس الذكاء العام

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي عدد الطالب القسم

 2.196 2.84 120 ميكانيكا

 2.054 2.71 200 كهرباء

 2.022 3.31 180 حاسب آلي

 2.091 2.96 500 املجموع

 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب في 5يتضح من الجدول ) 
ً
 ظاهريا

ً
العوامل الخمس املنبئة بالنجاح الدراس ي، ( تباينا

 للمقاييس وأبعادها املختلفة.  (One-way ANOVA)( نتائج تحليل التباين 6وللكشف عن الفروق بين هذه املتوسطات، يوضح الجدول )
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ى للشخصية وأبعاده ومقياس امليول الفروق بين درجات الطالب في مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده ومقياس العوامل الخمس الكبر  :(6جدول)

 ملتغير القسم العلمي )ن=
ً
 (500املهنية وأبعاده ومعدل الثانوية العامة ومقياس الذكاء العام وفقا

 (500العامل األول: الفروق بين درجات الطالب في مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده  )ن=

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية املربعاتمجموع  مصدر التباين الُبعد / املقياس

 0.74 2.614 13.934 2 27.868 بين املجموعات االستدالل امليكانيكي 

 5.331 497 2649.674 داخل املجموعات

 499 2677.542 املجموع

 

 القدرة العددية

 0.000 14.337 198.611 2 397.223 بين املجموعات

 13.854 497 6885.199 املجموعاتداخل 

 499 7282.422 املجموع

 

 االستدالل الرمزي 

 0.523 0.649 2.131 2 4.262 بين املجموعات

 3.283 497 1631.506 داخل املجموعات

 499 1635.768 املجموع

 

 التصور البصري  

 0.268 1.322 4.216 2 8.432 بين املجموعات

 3.190 497 1585.280 داخل املجموعات

 499 1593.712 املجموع

الدرجة الكلية ملقياس 

 االستعدادات امليكانيكية

 0.012 4.453 141.447 2 282.864 بين املجموعات

 31.763 497 15786.058 داخل املجموعات

 499 16068.952 املجموع

 (500العوامل الخمس الكبرى للشخصية )ن=العامل الثاني: الفروق بين درجات الطالب في مقياس 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين الُبعد

 0.545 0.608 33.870 2 67.741 بين املجموعات االنبساطية

 55.715 497 27690.361 داخل املجموعات

  499 27758.102 املجموع

 

 االنفتاح على الخبرة 

 0.887 0.120 8.209 2 16.419 بين املجموعات

 68.265 497 33927.549 داخل املجموعات

  499 33943.968 املجموع

 (500العامل الثالث: الفروق بين درجات الطالب في أبعاد مقياس امليول املهنية )ن=

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املتغير

اقعي  0.035 3.378 57.922 2 115.844 بين املجموعات الُبعد الو

 17.149 497 8522.964 داخل املجموعات

  499 8638.808 املجموع

 

 الُبعد التحليلي

 0.125 2.088 35.726 2 71.453 بين املجموعات

 17.112 497 8504.505 داخل املجموعات

  499 8575.958 املجموع

 

 الُبعد الفني

 0.076 2.584 35.877 2 71.753 بين املجموعات

 13.883 497 6899.997 داخل املجموعات

  499 6971.750 املجموع

 (500العامل الرابع: الفروق بين درجات الطالب في معدل الثانوية العامة )ن=

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية املربعات مجموع مصدر التباين املتغير

 

 معدل الثانوية العامة

 0.000 9.850 440.404 2 880.807 بين املجموعات

 44.709 497 22220.378 داخل املجموعات

  499 23101.185 املجموع

 (500)ن=العامل الخامس: الفروق بين درجات الطالب في مقياس الذكاء العام 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املقياس

 0.017 4.131 17.833 2 35.666 بين املجموعات الذكاء العام

 4.317 497 2145.366 داخل املجموعات

  499 2181.032 املجموع

 :(6يتضح من الجدول ) 

  .للقسم العلمي 
ً
ويفسر  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ُبعد االستدالل امليكانيكي وُبعد االستدالل الرمزي وُبعد التصور البصري وفقا

 للقسم ال انالباحث
ً
علمي أن النتيجة الحالية عدم وجود فروق في ُبعد االستدالل امليكانيكي وُبعد االستدالل الرمزي وُبعد التصور البصري وفقا
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التقنية ال السبب قد يعود إلى أن طالب األقسام )كهرباء ، والحاسب اآللي ، وامليكانيكا( متشابهين بتخصص الثانوية العامة )علمي( حيث أن الكلية 

علمية والتي أدت تقبل في هذه التخصصات سوى تخصص ثانوي علمي وهؤالء الطالب درسوا املواد العلمية والتي تعتمد على املعرفة واملفاهيم ال

 الى عدم وجود الفروق بين الطالب.

 .للقسم العلمي 
ً
وتتفق نتائج  وجود فروق ذات داللة إحصائية في ُبعد القدرة العددية والدرجة الكلية ملقياس االستعدادات امليكانيكية وفقا

 (.2014العنزي )الدراسة الحالية مع دراسة 

النتيجة الحالية وجود فروق في ُبعد القدرة العددية إلى أن القدرة العددية تعد  مؤشر حقيقي على أن طلبتنا لـو أتيحت لهم  انويفسر الباحث

ك عالقة الفرصة، للتعبير عن قدراتهم التي أظهرتها نتائج اختبار القدرة العددية، فسـيكون لديهم قدرة على النجاح الدراس ي على اعتبار، أن هنا

 أن تحصيل الطلبة سيرتفع ، لو تم تدريسهم بالطرق  إيجابية
ً
ذات داللة إحصائية، بين القدرة العددية والنجاح الدراس ي، ويمكن القول أيضا

 من املداخل التقليدية ولهذا يقترح الباحث
ً
جة أن ومما يدعم تلك النتي أن يـزداد االهتمـام بالطرق الحديثة في تدريس املناهج العلمية، اناملرئية بدال

 بالحياة العملية الصناعية املتطورة، وتدور حـول الت
ً
 مباشرا

ً
عامل مع اآلالت االستعدادات امليكانيكية تعد من القدرات العملية التـي تتـصل اتـصاال

 وكيفية أدائها وحلها وتركيبها، وإدراك العالقات بينها، والعمل على صيانتها وإصالحها.

 ملتغير القسم. عدم وجود فروق ذات داللة إحصا 
ً
 ألن النجاح الدراس ي يتطلب مهمـات  ئية في ُبعد االنبساطية  وُبعد االنفتاح على الخبرة وفقا

ً
ونظرا

ر بالحالة االنفعالية للشخص، فينخفض أداؤه في اختبارات التحصيل مع زيادة االن
ّ
فعالية وعدم عقليـة شبيهة بالتي يتطلبها اختبار الذكاء فإنه يتأث

رة في التحصيل الدراس ي التـي ترى أن الحالة االنفعااالسـتقرا
ّ
لية ر النفـس ي، وهذه النتيجـة تؤكدها أدبيات البحوث التي أجريت على العوامل املؤث 

رة في التحصيل الدراس ي.
َّ
 أنّ  للشخص أحد العوامل املؤث

ّ
هم قد وقد يواجه بعض طالب الجامعة مشكالت متباينـة أكاديميـة ونفسية واجتماعية، إال

فسهم عندما يتعرضون لتلك املشكالت. فقد ينجح بعضهم في ذلك، وقد يفشل بعضهم اآلخر. لـذ
ّ
ا يتفاوتون فيما بينهم في كيفية التعامل مع أن

قليـة، نجد بعضهم يتعامل مـع خبـرات الفـشل واإلحبـاط التـي يتعرضون لها بتعاطف إيجابي مع أنفسهم، واالنفتاح التام على خبراتهم بيقظة ع

 من إنكارها، أو معالجتها بطريقة انفعالية، وهذا ما يجعلهم بمنأى ــ إلى حد ما عن املشكالت االنفعالية التي قد تصيب األفراد 
ً
اآلخرين الذين بدال

 الذين يفشلون في مواجهة خبـراتهم املؤملة؛ فهم نتيج
ً
ة ذلك يعيشون حالة مـن ليس لديهم القـدرة على التصالح مع أنفسهم والرأفة بها، وخصوصا

 القلـق واالكتئـاب، والتـوتر، وتتـسم شخصياتهم بالجمود الفكري، والعزلة االجتماعية، ونقد الذات.

  .وجود فروق ذات داللة إحصائية في الُبعد الواقعي 

  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الُبعد التحليلي والُبعد الفني 

 ة في معدالت الطالب في الثانوية العامةوجود فروق ذات داللة إحصائي. 

 .استخدم الباحث اختبار شيفية ملعرفة املقارنات املتعددة ملتوسطات درجات وقد  وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس الذكاء العام

 الطالب في املقاييس املختلفة كالتالي:

ة العامة املقارنات املتعددة ملتوسطات درجات الطالب في مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده ومقياس امليول املهنية وأبعاده ومعدل الثانوي :(7جدول)

 ملتغير القسم العلمي باستخدام اختبار شيفية )ن=
ً
 (500ومقياس الذكاء العام وفقا

 (500ات الطالب في مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده باستخدام اختبار شيفية )ن=العامل األول: املقارنات املتعددة ملتوسطات درج

 حاسب آلي كهرباء ميكنيكا املتوسط القسم البعد/ املقياس

 

 القدرة العددية

 

 * * - 3.00 ميكانيكا

  - * 5.27 كهرياء

 -  * 4.74 حاسب آلي

الدرجة الكبية ملقياس   

 االستعدادات امليكانيكية

  * - 12.33 ميكانيكا

  - * 14.27 كهرياء

 -   13.61 حاسب آلي

 (500: املقارنات املتعددة ملتوسطات درجات الطالب في مقياس امليول املهنية وأبعاده باستخدام اختبار شيفية )ن=نيالعامل الثا

  *   - 31.04 ميكانيكا الُبعد الواقعي

  - * 32.20 كهرباء

 -   31.39 حاسب آلي 

 ملتغير القسم العلمي بأستخدم اختبار شيفية )ن=ثالثالعامل ال
ً
 (500: املقارنات املتعددة ملتوسطات معدل الثانوية وفقا

 

 معدل الثانوية العامة

 

  * - 84.25 ميكانيكا

 * - * 86.97 كهرياء

 - *  84.26 حاسب آلي
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 ملتغير القسم العلمي باستخدام اختبار شيفية  )ن= :رابعالعامل ال
ً
 (500املقارنات املتعددة ملتوسطات درجات الذكاء العام وفقا

   - 2.84 ميكانيكا الذكاء العام

 * -  2.71 كهرباء

 - *  3.31 حاسب الي

 ( لُبعد 7توضح نتيجة املقارنات املتعددة شيفيه الواردة بالجدول ) القدرة العددية أن الفروق تعود إلى الفرق بين متوسطي درجات قسم الكهرباء

(، وكذلك إلى الفرق بين متوسطي قسم 0.01( وهو دال عند مستوى داللة )2.265وامليكانيكا لصالح قسم الكهرباء، حيث بلغ متوسط الفروق )

( بينما لم تظهر نتائج املقارنات 0.01( دال عند مستوى داللة )1.744غ )الحاسب اآللي وامليكانيكا لصالح قسم الحاسب اآللي بمتوسط فروق بل

 انويفسر الباحث( .2011القثامي )واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة  سطي قسم الكهرباء والحاسب اآللي.املتعدد شيفيه فرق بين متو 

رات بسبب املقررات التي يدرسونها والتي لها عالقة بالقدرات الرياضية، النتيجة الحالية أن طالب قسمي الحاسب اآللي والكهرباء اكتسبوا مها

ويعود ذلك إلى أن الخطط الدراسية للقسمين تختلف عن الخطة الدراسية لقسم امليكانيكا حيث تركز خطط قسم الحاسب اآللي وقسم الكهرباء 

، كذلك يعتبر 
ً
 ويتضح ذلك عند مقارنة املعدالت التراكمية للتركيز على املقررات العلمية النظرية وتطبيقها عمليا

ً
طالب قسم امليكانيكا أقل تحصيال

 لطالب قسمي الحاسب اآللي والكهرباء بطالب قسم امليكانيكا.

 ( للدرجة الكلية ملقياس االستعدادات امليكانيكية أن الفروق  تعود إلى الفرق 7توضح نتيجة املقارنات املتعددة لشيفيه الواردة بالجدول ) بين

(، بينما لم 0.05( وهو دال عند مستوى داللة )1.94متوسطي درجات قسم الكهرباء وامليكانيكا لصالح قسم الكهرباء، حيث بلغ متوسط الفروق )

(؛ 2011واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل من القثامي) تظهر نتائج املقارنات املتعددة شيفيه فروق أخرى ذات داللة إحصائية. 

 للقسم العلمي.( 2014العنزي )ودراسة 
ً
 وفقا

ً
النتيجة الحالية إلى أن طالب قسم الكهرباء قد يكون لديهم  انويفسر الباحث التي أظهرت وجود فروقا

ديهم، مهارات علمية وأكاديمية تحققت من خالل دراستهم ملقررات الرياضيات والفيزياء واملقررات الهندسية والتكنولوجية والتي تنمي املعرفة ل

 األقسام االخرى.وقد يعود السبب الرتفاع املعدالت التراكمية لطالب قسم الكهرباء مقارنة ب

   للقسم ولكن جميع هذه الفروق ليست دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
ً
وجود فروق بين متوسطات درجات الطالب في الُبعد الواقعي وفقا

شابهين في ويالحظ عدم وجود فروق بين طالب األقسام في امليول التحليلية والفنية ويعود السبب إلى أن النمطين التحليلي والفني مت (.0.05)

بين  التفاعل مع البيئة كاالستمتاع في حل املشاكل واألنشطة الحرة غير املنتظمة كما ذكرة هوالند في نظريته ،كذلك تظهر النتائج وجود فروق

ط أكثر باألبداع ، وألن طالب األقسام في النمط الواقعي لكنها غير دالة ويعود السبب إلى أن امليول املهنية ال ترتبط بالنجاح الدراس ي بقدر ما ترتب

درب عليها طالب الكلية التقنية كلية تقنية صناعية فأن امليل الواقعي يتالءم مع األنشطة واملهام املهنية  التي يقوم بها الفنيين الصناعين والتي يت

ص الصناعي حيث يدرس طالب التخصص الدراس ي الصناعي، فيتضمن التعامل مع اآلالت وتركيبها وإصالحها وتشغيلها، وهي من صلب التخص

 للنجاح فيها. الكلية تخصصات مثل)الكهرباء، امليكانيكا، الحاسب اآللي(
ً
 واقعيا

ً
 مهنيا

ً
إن امليول هي نتاج للخبرات التي  وهي تخصصات تتطلب ميال

 بمادة دراسية أو يمر بها الطالب داخل املدرسة والكلية وخارجه، وإنها تكتسب من خالل التعلم وممارسة الخبرة، فسواء أكـ
ً
ان امليل متصال

 قبل أن يحكم على نفسه بأنه يميل أو ال 
ً
 كافيا

ً
يميل بنشاط أو بعمل ما، فإن الطالب يجـب أن يمارس نوع النشاط ويخبره ويتمرن عليه تمرينا

 جديدة، وأنها تتبع في نموها وتطور 
ً
ها قوانين الـتعلم كما تفسرها نظرياته، وإن كان إليه، وقد أشار "ثورندايك" إلـى أن اإلنـسان يمكن تعليمه ميوال

، فإنه قابل ألن يتعدل وأن يتغير وأن 
ً
 متعلما

ً
 لكون امليل أمرا

ً
 بحيـث يـصبح مـن الصعب تغييرها وتعديلها. ونظرا

ً
يزول، ولذلك يرى نموها يأتي مبكرا

س املفيد منها في نفوسهم، لتساعدهم على تحقيق أهدافهم املنشودة في كثير مـن املـربين أن أحـد األهداف التربوية هي تنمية ميول التالميذ وغر 

 إطار فلسفة تربوية متكاملـة.

 ( ودالة عند مستوى 2.718أن الفروق تعود إلى الفرق بين درجات الطالب في قسمي الكهرباء وامليكانيكا لصالح قسم الكهرباء بمتوسط فرق بلغ )

الفرق بين متوسطي درجات الطالب في قسمي الكهرباء والحاسب اآللي لصالح قسم الكهرباء حيث بلغ متوسط (، ومن جهة أخرى إلى 0.01الداللة )

(، بينما لم تظهر نتيجة املقارنات املتعددة لشيفيه عن فرق بين متوسطي قسمي الحاسب 0.01( دال عند مستوى داللة )2.704الفرق موجب )

جة الحالية إلى أن طالب قسم الكهرباء قد يتمتعون بقدرات علمية وتطبيقية أعلى من األقسام األخرى النتي انويفسر الباحث اآللي وامليكانيكا.

ذا وبرجوع الباحث إلى كشوفات معدالت طالب الكلية وجد أن معدالت الثانوية العامة لطالب قسم الكهرباء مرتفعة مقارنة باألقسام األخرى وه

بعض الدراسات  أن معدل الطالب في الثانوية العامة يعد منبئ جيد تعتمد علية الجامعات والكليات  يتفق مع النتيجة الحالية ، كذلك أشارت

 التقنية في قبولها.

   أن الفروق تعود إلى الفرق بين متوسطي درجات الطالب في تخصص ي الحاسب اآللي والكهرباء لصالح تخصص الحاسب اآللي، حيث بلغ متوسط

النتيجة الحالية  انويفسر الباحث لنتائج فروق بين األقسام األخرى.(، بينما لم تظهر ا0.05ال عند مستوى داللة )( وهو د0.596الفروق موجب )
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تعليم إلى أن طالب قسم الحاسب اآللي قد يتمتعون بقدر من املهارات الحاسوبية والتي تنمي لديهم الذكاء العام ويعتمد قسم الحاسب اآللي على 

 شكالت ومهارات التفكير داخل مقرراتهم الدراسية ومن خالل بعض الدورات التي تقام داخل القسم.الطالب مهارات حل امل

 للمستوى الدراس ي )األول ،الرابع(: . ب
ً
 الفروق وفقا

 كما في الجدول التالي.للعينات املستقلة ملعرفة مصدر الفرق بين متوسطي درجات الطالب  (T-Test)اختبار )ت(  استخدم الباحث 

امل الخمس الكبرى للشخصية وأبعاده ومقياس الفروق بين متوسطي درجات الطالب في مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده ومقياس العو  :(8جدول)

 للمستوى الدراس ي)ن= امليول املهنية وأبعاده
ً
 (500ومعدل الثانوية العامة ومقياس الذكاء العام وفقا

 للمستوى الدراس ي)ن=العامل األول: الفروق بين متوسطي 
ً
 (500درجات الطالب في مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده وفقا

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املستوى الدراس ي املقياس/الُبعد

 0.137 1.488- 1.676 1.79 األول  االستدالل امليكانيكي

 2.810 2.10 الرابع

 0.000 4.004- 2.817 3.86 األول  العدديةالقدرة 

 4.516 5.21 الرابع

 0.008 2.684- 1.600 1.88 األول  االستدالل الرمزي 

 1.979 2.31 الرابع

 0.011 2.567- 1.861 4.77 األول  التصور البصري 

 1.690 5.18 الرابع

الدرجة الكلية ملقياس 

 االستعدادات امليكانيكية

 0.000 5.104- 4.497 12.30 األول 

 6.411 14.83 الرابع

 ملتغير املستوى الدراس ي)ن=
ً
 (500العامل الثاني: الفرق بين متوسطي درجات الطالب في مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية وأبعاده وفقا

 الداللةمستوى  قيمة )ت( االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املستوى الدراس ي املقياس/الُبعد

 0.149 1.447- 7.263 41.80 األول  ُبعد االنبساطية

 7.633 42.77 الرابع

 0.032 2.155- 7.928 41.22 األول  ُبعد االنفتاح على الخبرة

 8.497 42.80 الرابع

 ملتغير 
ً
 (500املستوى الدراس ي)ن=العامل الثالث: الفرق بين متوسطي درجات الطالب في مقياس امليول املهنية وأبعاده وفقا

 0.000 3.656- 4.183 30.96 األول  الُبعد الواقعي

 4.036 32.30 الرابع

 0.000 6.136- 4.095 30.48 األول  الُبعد التحليلي

 3.905 32.68 الرابع

 0.008 2.660- 3.585 31.01 األول  الُبعد الفني

 3.814 31.89 الرابع

 ملتغير املستوى الدراس ي)ن=العامل الرابع: الفرق 
ً
 (500بين متوسطي درجات الطالب في معدل الثانوية العامة وفقا

 0.031 2.166- 6.987 84.68 األول  معدل الثانوية العامة

 6.565 86.00 الرابع

 ملتغير املستوى 
ً
 (500الدراس ي)ن=العامل الخامس: الفرق بين متوسطي درجات الطالب في مقياس الذكاء العام وفقا

 0.000 4.084- 2.110 2.58 األول  الذكاء العام

 2.005 3.33 الرابع

 ( ما يلي:8يتضح من الجدول )

 .ملتغير القسم 
ً
 (.2011وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة القثامي ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االستدالل امليكانيكي وفقا

النتيجة الحالية عدم وجود فروق في االستدالل امليكانيكي أن مفردات اختبار االستدالل امليكانيكي تعتمد في أعدادها وصياغتها  انويفسر الباحث

لكلية على املقررات العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعادة تدرس هذه املقررات في الفصل التحضيري االول وفي بداية التحاق الطالب ل

ة وهذا ما يجعل املستويات متساوية في الخبرة واكتساب املهارات واملعرفة ومن هذا املنطلق اتضح عدم وجود فروق بين طالب املستوى التقني

 االول والرابع. 

 ( في ُبعد القدرة العددية لصالح متوسط درجات طالب املستوى الرابع0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) د ُبع، و

 االستدالل الرمزي لصالح متوسط درجات طالب املستوى الرابع.

 ( في ُبعد التصور البصري لصالح متوسط درجات طالب املستوى الرابع0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ُبعد ، و

أن للعمر دورا مهما ، فكلما تقدم  انالباحث ويرى  رابع.الدرجة الكلية ملقياس االستعدادات امليكانيكية لصالح متوسط درجات طالب املستوى ال



 أمحد احلواسحييى خطاطبة &                                                                                  العوامل املنبئة بالنجاح الدراسي لدى طالب الكلية التقنية مبدينة حائل  

  26 -1، ص: 2020 -1، العدد7املجلد  -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 17 

 

جد أن الطلبة في عمر اإلنسان زاد نضجه العقلي وذكائه ومستواه األكاديمي، هذا األمر من شانه أن يتفوق اإلنسان من مستوى األخر، حيث ن

 ا:أكاديميا أقل من أقرانهم في املستويات املتقدمة وذلك ألسباب منه مستوياتهم األولى

 . نضجهم العقلي وزيادة قدراتهم وتفاعلهم مع املواد الدراسية وخبرتهم 

  تعودهم على املواد الدراسية، حيث نالحظ أن الطالب في املستويات األولي وتعودهم وتكيفهم ضعيف في بداية األمر ، أما بالنسبة لطالب

املستوى الرابع نجد لديهم قدرة عالية من التكيف وسرعة املخاطرة في اإلجابة على األسئلة والدقة عكس أقرانهم. وهذا ما توصلت إليه 

 لحالية أن طلبة املستوى الرابع كانوا أفضل نسبة وإجابة على االختبار من زمالئهم في املستويات األخرى. النتيجة ا

 .ملتغير املستوى الدراس ي 
ً
عدم وجود  انويفسر الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ُبعد االنبساطية لدى طالب الكلية التقنية وفقا

التشابه الكبير في الظروف البيئية واالجتماعية واالقتصادية التي يعيش فيها طالب الكلية التقنية بكافة مستوياتهم، فروق في ُبعد االنبساطية إلى 

 في تشكيل سمات شخصياتهم األساسية.
ً
 أساسيا

ً
 والتي تلعب دورا

 ( في ُبعد االنفتاح على الخبرة لد0.05ويتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ملتغير املستوى 
ً
ى طالب الكلية التقنية وفقا

 انويفسر الباحث (.2003(؛ ودراسة بريموزك وفرام )2003( ؛ ودراسة ديسث )2010وتتفق النتيجة الحالية مع دراسة كل العنزي ) الدراس ي.

 للظروف األكاديمية املحيطة بهم في الح
ً
ياة الجامعية والتواصل بينهم والطالب األخرين النتيجة الحالية  أن طالب املستوى الرابع أكثر انسجاما

 في تشكيل سماتهم الشخصية .إضافة إلى ذلك أن الطالب في هذه املرحلة العمرية متقاربين في السمات الشخصية و
ً
 اساسيا

ً
في والتي تلعب دورا

تبادل الخبرات واألفكار والتفاعل والتعاون بينهم  في الظروف االجتماعية والنفسية ، ويتمثل ذلك من خالل العمل األكاديمي الجامعي بين الطالب و 

 األقسام األكاديمية املختلفة.

  انت لصالح وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع ابعاد مقياس امليول املهنية )الُبعد الواقعي، الُبعد التحليلي، الُبعد الفني( وجميع الفروق ك

النتيجة الحالية  أن طالب املستوى الرابع اكتسبوا مهارات تمكنهم من  انستوى األول. ويفسر الباحثطالب املستوى الرابع مقارنة بنظرائهم في امل

وتشير  اتخاذ القرار املنهي واختيار التخصص املناسب مليولهم وقدراتهم وتعرضهم إلى مواقف كثيرة جعلتهم أكثر خبرة من طالب املستوى األول. 

تتأثر ميول الشاب بعمره الزمني وبمرحلة النمو التي يمر بها؛ لذا فأننا نجد ميول الشباب تختلف ة ان عامل السن  العوامل املؤثرة في امليول املهني

عن ميول األطفال، وميول هذا وذاك تختلف عن ميول الكبير الراشد، وفي مرحلة الشباب نفسها تختلف ميول الشاب باختالف عمره الزمني، 

، حتى يصل إلى سن الثامنة عشرة أو الحادية والعشرين وتتبلور وتستقر إلى حد كبير فكلما تقدمت سن الشاب كلما زا
ً
 واستقرارا

ً
دت ميوله نضجا

 11،32فيها، وتدل الدراسات التي قام بها )بوروجيا( على عينة من األفراد تتراوح أعمارهم فيما بين )
ً
( سنة على أن امليول األدبية والدينية تزداد تبعا

(سنة، وأن امليول الفنية تقف إلى حين يبلغ عمر 15الزمني، وأن امليول الخلقية واالجتماعية واملهنية تزداد بسرعة بعد ) لزيادة العمر

( سنة، وتقل بذلك سرعة نموه 51( سنة، وأن امليل للمخاطرة يهبط بعد)16(سنة، ثم تظل بعد ذلك في زيادتها حتى يبلغ العمر)13الفرد)

 (.2014)مصطفى وسند،

 ( 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  ملتغير املستوى الدراس ي وكانت 
ً
في درجات الطالب على معدل الثانوية العامة وفقا

ات وقد يعود السبب في ذلك  إلى أن طالب املستوى الرابع لديهم مهار  الفروق لصالح طالب املستوى الرابع مقارنة بنظرائهم في املستوى األول.

 من املستويات االخرى وقد تكون معدالتهم بالثانوية العامة أعلى من زمال
ً
ئهم في علمية وأكاديمية أكبر وذلك ألنهم على وشك التخرج وأكبر عمرا

 أن طالب 
ً
أقسام الكلية املستويات االخرى. وقد يعود السبب إلى أن املقررات الدراسية التي يدرسونها في مرحلة الثانوية العامة متشابهة خصوصا

 هم من طالب تخصص طبيعي)علمي( لذا يتعرضون لنفس الظروف أثناء الدراسة األكاديمية.

 ( ملتغير املستوى الدراس ي وكانت 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ً
( في درجات الطالب على مقياس الذكاء العام وفقا

ولعل ذلك يرجع إلى أن الطلبة عندما ينتقلون من املستوى األول إلى  ة بنظرائهم في املستوى األول.الفروق لصالح طالب املستوى الرابع مقارن

جهدا  املستوى الرابع يشعرون بـأنهم ينتقلون من مرحلة نمائية إلى مرحلة أخرى األمر الذي يزيد من مستوى إحساسهم باملـسؤولية، لذلك يبذلون 

ويفسر الباحث ذلك بأن طالب املستوى  في املرحلة السابقة مما ينعكس إيجابيا علـى أدائهم التحصيلي العام .أكبر من الجهد الذي كانوا يبذلونه 

 ملهارات الذكاء العام وتعرضهم إلى مواقف تدريبية وظروف علمية أكثر من طالب املستوى األول.
ً
 الرابع أكثر توظيفا

 من الدراسات اشارت إلى أهمية درجات اختبارات االستعداد امليكانيكي  ويتضح من خالل العرض السابق لنتائج الدراسة الحالية
ً
أن كثيرا

وكثيرا من   وكذلك أهمية الذكاء العام.  وارتباطها بالتنبؤ بالنجاح الدراس ي ومنها ما يشير إلى ضرورة توافر االستعداد األكاديمي في االنتقاء بالكلية.

وفي ضوء ذلك يمكن القول بان عملية االنتقاء لطالب الكلية   لعوامل الشخصية في االنتقاء للدراسة.الدراسات أشار إلى أهمية االرتباط بين ا

الذكاء العام، معدل الثانوية العامة، السمات   االستعداد امليكانيكي, التقنية يمكن أن تعتمد علي متوسط درجات أداء الطالب علي اختبارات)

 . الشخصية، امليول املهنية(
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 ت:التوصيا

 :في ضوء ما أسفرت عنة نتائج هذه الدراسة فأن الباحث يوص ي بما يلي

رفع من خالل نتائج الدراسة الحالية لوحظ تدني املستوى العلمي لطالب الكلية التقنية لذا يوص ي الباحث بالتركيز على إضافة مقررات علمية ت .1

 اختبارات العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي.من املستوى االكاديمي للطالب، كذلك تدريب الطالب على بطارية 

ملنبئة ضرورة التعاون مع املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي ممثلة بإدارة شئون املتدربين والقبول والتسجيل باستخدام بطارية العوامل ا .2

 ة العامة.بالنجاح الدراس ي النتقاء الطالب املتقدمين للكليات التقنية باإلضافة الى معدل الثانوي

س امليول أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن امليول املهنية والذكاء العام يعتبران منبئ جيد للنجاح الدراس ي علية يوص ي الباحث باعتماد مقيا .3

 املهنية واختبار الذكاء العام كمعايير الختيار الطالب املتقدمين.

إعادة النظر في بالنجاح الدراس ي وذلك للحد من التسرب والفقد التعليمي بالكليات التقنية. و يوص ي الباحث باستخدام بطارية العوامل املنبئة  .4

 طريقة تصنيف الطالب  ومراعاة استعداداتهم وميولهم املهنية وسماتهم الشخصية.

 املراجع:
: املراجع العربية:

ً
 أوال

 للنشر والتوزيع. الرياض: دار الزهراء، نظريات الشخصية( 2013) ،جابر، جابر عبدالحميد .1

 االسكندرية: دار امللتقى املصري لألبداع والتنمية. ،امليول النفسية والتحصيل الدراس ي في الرياضيات( 1998) ،جاد هللا، جاد هللا ابو املكارم .2

 عمان: دار ديبونو للنشر والتوزيع. ،الذكاء  الناجح والقدرات التحليلية اإلبداعية( 2010)،الجاسم, فاطمة احمد .3

األكاديمي في كليات الطب والهندسة   بناء مقياس للشخصية متعدد األبعاد والتحقق من فاعليته في التنبؤ بالتحصيل ( 2008) ،بارة، كوثرج .4

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان.والحقوق 

، وعالقتها بقلق املستقبل لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية( 2012) ،جبر ، أحمد محمود .5

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة االزهر ، غزة.

 ،الجامعةتقييم القدرة التنبؤية ملعدل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة باملعدل التراكمي عند التخرج من ( 2003)،جرادات، ضرار .6

 . 400 -383(، 1) 19،اليرموك أبحاث مجلة

 : دار املسيرة للنشر.عمان ،املدخل إلى علم النفس (2002) ،جودت ،جابر وسعيد، عبد العزيز .7
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Abstract:   The present study aimed at identifying the most predictive factors of academic success and adding a 
new criterion for the selection and selection of students applying for universities and technical colleges. The study 
sample consisted of (500) students from the technical college in Hail. The researcher used Newton's translation of 
the researcher, Raven's general intelligence test, the professional bias scale, and the five major personality 
parameters. The results of the study indicated a relationship between predictive factors (mechanical preparations, 
the five major personality factors), General intelligence, professional orientation, and secondary level) and 
scholastic success. The results showed that some predictive factors contributed to the prediction of scholastic 
success. The most promising was the general intelligence, followed by the secondary level. The results also 
indicate differences in the degree of factors predicting academic success according to the variable of the scientific 
and educational levels. The results of the study recommended that the National Center for Measurement and 
Evaluation add battery tests of the factors that predict the success of the tests of the Center, and recommended 
reconsidering the method of classification of students to take into account their preparations and tendencies and 
personality factors. 

Keywords: Success; study; students; Hail. 
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