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 :الملخص

يهدف البحث إلى وضع مقترح تطبيقي تنموي استراتيجي الختيار التخصص المناسب إلكترونيًا للطلبة الجدد في الجامعات الفلسطينية 
كبديل عن االرشاد الوجاهي بسبب جائحة كورونا، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام أسلوب دلفاي للمساعدة في 

والذي يعتمد على رأي الخبراء وفق مراحله الثالثة، وحددت العينة االستطالعية العشوائية األولية من الطلبة الجدد إعداد هذا المقياس، 
( طالب على شكل مجموعات من 300حيث بلغت حجم العينة االستطالعية األولية ) 2020/2021في الجامعات الفلسطينية لعام 

االستبانة، وحصل المقياس على درجة عالية من الصدق والثبات، وكانت أهم النتائج أن محافظات مختلفة، وذلك للتأكد من صدق وثبات 
( مهارة ومعيار وقدرة كإجماع عالي ومتوسط الختيار التخصص المناسب للطالب الجدد الملتحقين بالجامعات، 341الخبراء أجمعوا على )

متضمنة   HTMLلقد تم تصميم المقياس الكترونيًا باستخدام لغة، و مفتاح التصحيح، والوصول إلى المحك المعتمد للمقياسوتم تصميم 
، وشمل التصميم المقياس ومفتاح التصحيح والمحك المعتمد، Googleبعض أكواد جافا سكربت، وتم رفع الصفحة على محرك أقراص 

لمقياس اإلجابة عن فقرات المقياس، وهذا ا ويمكن ألي طالب استخدام هذا المقياس بسهولة والحصول على النتائج مباشرة بعد االنتهاء من
 /https://choosemajor.000webhostapp.comمتوفر على الرابط التالي: 

 االرشاد الوجاهي.مقترح تطبيقي،  المفتاحية:الكلمات 

 :المقدمة

ما يزيد ها الطالب في حياته، و إن عملية اختيار التخصص أو المهنة ليست عملية سهلة، وإنما هي من أصعب العمليات التي يقدم علي
من صعوبة هذه العملية في الوقت الحاضر هو تشعب المسارات الدراسية وآفاقها المهنية، وكذا التحوالت السريعة التي أصبحت تعرفها 

 المجاالت العلمية واالقتصادية.

رية حاسمة الحاضرة والمستقبلية فهي عملية مصيكما أن عملية اختيار التخصص المناسب له أثرًا كبيرًا في شخصية الفرد في حياته 
تحدد مستقبله وترسم له معالم النجاح أو الفشل في الحياة؛ فاختيار التخصص من أهم القرارات التي يتخذها الفرد بين قرارات كثيرة. 

 (615: 2014)جاسم وحلو، 

الحاضرة والمقبلة فهي عملية مصيرية حاسمة تحدد وتعد عملية اختيار التخصص ذات أثر كبير في شخصية الطالب، وفي حياته 
مستقبله، وترسم له معالم النجاح أو الفشل في الحياة، فاختيار التخصص من أهم القرارات التي يتخذها الفرد بين قرارات كثيرة يتخذها 

يراعي  جزافًا، فهذا القرار البد أن كل يوم، إال أن اختيار التخصص الدراسي قرار ذو طابع خاص، حيث إن الطالب ال يستطيع أن يأخذه
ميوله واتجاهاته وقيمه، وسماته الشخصية، ومفهومه عن ذاته، وتفضيالته الدراسية، فالشخص الناجح يهتم بجمع معلومات وافية وشاملة 

 (40: 2013تتعلق بالتخصص، ويفكر في مستقبله الدراسي بشكل مستقل وليس متأثرًا باآلخرين. )مصلح، 

يف التخصص الجامعي بأنه: "المجال العلمي الذي يختاره الطالب بعد انتهاء المرحلة الثانوية ليكمل دراسته فيه". )داللة ويمكن تعر 
 (360: 2017ومعروف، 

http://www.ajsp.net/
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وعملية االختيار تتمثل في العملية التي يقوم بها الطالب بعد تفكير ودارسة، حيث أن األساس في هذه العملية هو وجود بدائل ألنه في 
 ل انعدام البدائل ينعدم وجود االختيار.حا

( أن عملية اختيار التخصص األكاديمي المناسب يجب أن يكون مبنيًا على عدة عوامل 153: 2016ولقد أشار بن كعكع وبوثلجة )
: 2012ي وآخرون )نتتمثل في: القدرة على االختيار األنسب والرضا عنه، والميول والرغبات المهنية، والتصورات المستقبلية؛ وأضاف موم

( المعرفة الكافية بحيثيات المنحى األكاديمي أو المهني المرغوب في سوق العمل، والمعرفة بالمردود االقتصادي واالجتماعي 18
 والمستقبل األكاديمي، والقدرات الذاتية للفرد ومنها القدرة التحصيلية. 

ها عند اختيار التخصص، من ضمنها البحث عن التميز في مجال كما أن لعملية اختيار التخصص المناسب أسس البد من مراعات
التخصص وممارسة االبداع في مجال العمل، ورسم صورة للمجال الذي سيختاره بعد عشر سنوات، والتفكير في المهارات الواجب تعلمها 

 (4: 2018بجانب الدراسة الجامعية. )عمادة شؤون الطلبة، 

ملية معقدة تخضع لمؤثرات عديدة متداخلة ومتشابكة تؤثر على قرار الطالب في اختيار تخصصه هذا وتعد عملية اختيار التخصص ع
ل تتفاوت هذه المؤثرات تبعًا الختالف الزمان والمكان والظروف البيئية والثقافية، ومن هذه المؤثرات منها ما يتعلق بتدخل األسرة من خال

( إلى ضرورة ترك الطلبة 190: 2012صص، حيث أوصت دراسة غباري وآخرون )الضغط الذي يمارسونه على األبناء الختيار التخ
دور المنوط بالمدرسة ضعف ال باإلضافة إلىيختارون تخصصاتهم بأنفسهم ألنها الوسيلة األنجح الستمرار الطالب بالدراسة والنجاح فيها؛ 

ميعها توضيح احتياجات سوق العمل ومتطلباته، وتعد ج في توجيه الطالب نحو متابعة دراسته وفقًا لقدراته، فضاًل عن القصور في
 مؤثرات تسهم في حالة من الشعور بعدم استقرار وضعف الرؤيا لدى الطالب. 

ونظرًا ألهمية موضوع اختيار التخصص المناسب، فقد الحظ الباحث ندرة تناول إجراءات وخطوات عملية تساعد الطلبة على اختيار 
ما تقدم أشارت العديد من الدراسات السابقة إلى مشكلة اختيار التخصص المناسب من زوايا مختلفة تختلف التخصص المناسب، ونتيجة ل

 باتجاهات وآراء واهتمامات الباحثين دون التطرق إلى خطوات وإجراءات عملية.

يط المسار المهني للطالب (، إلى بيان أثر محددات اختيار التخصص الجامعي على تخط2016حيث أشارت دراسة )بن كعكع وبوثلجة، 
( طالبًا وطالبة من جامعة معسكر بالجزائر، 136الجزائري، ووظفت المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمًا االستبانة، طبقت على )

اة عوتوصلت إلى أنه من المهم أن تتم عملية االختيار لتخصصات الطلبة باالعتماد على قدراتهم من خالل جمع المعلومات الكافية، ومرا 
 البدائل المتوفرة أمامهم، واألخذ بعين االعتبار الميول والرغبات.

(، العالقة بين الرغبة في التخصص والدافعية األكاديمية الذاتية لدى طلبة الجامعة، وتم استخدام 2014وبينت دراسة )جاسم وحلو، 
بة من طلبة جامعة بغداد، وأظهرت النتائج أن هناك ( طالب وطال160المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على االستبانة طبقت على )

 عالقة بين الرغبة في التخصص الدراسي والدافعية األكاديمية بصورة عامة.

( أهمية فحص العوامل التي تؤثر على اختيار الطالب لتخصصات األعمال، وأشارت إلى أهمية Kumar) ،2013وبينت أيضًا دراسة 
( طالبًا جامعيًا، وبينت الدراسة أن العائلة ومستشاري المدارس 670اتخاذ القرارات بشأن اختيار التخصص، حيث طبقت الدراسة على )

 ارات الطالب.الثانوية واألساتذة لهم تأثير كبير على قر 
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(، إلى معرفة العوامل المؤثرة في اختيار تخصص التربية الخاصة واختيار المسار المرتبط بأحد االعاقات 2015وهدفت دراسة )المطوع، 
في ضوء بعض المتغيرات، مستخدمًا المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم االستبانة كأداة أجريت على عينة من قسم التربية الخاصة، 

النتائج أن لألسرة عامل أساسي ومؤثر في اختيار التخصص من جهة وأن الطالب نفسه يتبنى المساهمة في خدمة أسرته من  وكانت
 جهة أخرى.

( التعرف إلى تأثير وسائل االعالم على اختيار التخصص الرئيس للطلبة، كونها تلعب دورًا رئيسًا Hoag ،2017كما وهدفت دراسة )
في التأثير، حيث تم تطوير مقياس لفحص دور اإلعالميين والمشاهير في التأثير على اختيار التخصص، وبينت الدراسة العديد من 

 االعالم واستخدام التكنولوجيا اإلعالمية.الطرق التي لها تأثير مثل التعرض لوسائل 

(، إلى األسباب التي تقف خلف اختيار طلبة جامعة اليرموك لتخصصاتهم األكاديمية واتجاهاتهم 2012وتطرقت دراسة )المومني وآخرون، 
لنتائج أن معدل الثانوية العامة ( طالبًا وطالبة، وقد أظهرت ا403نحوها، وتم استخدام االستبانة والتي تم تطبيقها على عينة مكونة من )

 هو السبب الرئيس في التحاق الطلبة بتخصصاتهم وليس حبهم ورغبتهم للتخصص.

(، العوامل المؤثرة على قرار الطلبة في اختيارهم تخصصاتهم في جامعة بوليتكنك فلسطين، حيث 2015وبينت دراسة )غانم وقيسية، 
ل الثانوية وفرع الثانوية واهتمام الطالب بمجال التخصص والمعرفة المسبقة عن التخصص أظهرت النتائج أن العوامل األكاديمية كمعد

 وسهولة التخصص مؤثرة على قرار الطالب في اختيار التخصص.

ويرى الباحث أن الدراسات السابقة اهتمت بدراسة مشكلة اختيار التخصص المناسب ضمن سياقات نظرية متعددة، مما يستوجب وضع 
 راءات عملية لمحاولة مساعدة الطلبة في اختيار التخصص المناسب.خطوات وإج

 مشكلة الدراسة

إن نجاح الطالب في الحياة األكاديمية خالل دراسته قد يتوقف على درجة اختياره لتخصصه الدراسي وفق قواعد وأسس سليمة تأخذ  
بعين االعتبار كل من قدراته واستعداده وميوله، ألن االختيار الناجح هو الذي يراعي هذه األمور، وقد أصبح اختيار التخصص الجامعي 

ر تعقيدًا نظرًا لتعدد التخصصات الجامعية وتنوعها، مما يزيد الضغط على الطالب الذي يجد نفسه وسط دوامة من في وقتنا الحلي أكث
 الضغوط الداخلية والخارجية التي تجعله في حيرة من أمره، وقد الحظ الباحث في الفترة األخيرة ازدياد عدد الطلبة الذين يعانون من هذه

ي تحديد تخصصهم الجامعي ومهنتهم المستقبلية، فتتمثل مشكلة الدراسة بشكل رئيس في أن كثير من المشكلة والذين يجدون صعوبة ف
طالب الثانوية العامة يختارون التخصص عند دخولهم الجامعة دون االعتماد على مهاراتهم وقدراتهم ورغباتهم بل يتم اختيار التخصص 

لوجاهة أو رغبتهم في مرافقة أصدقاء لهم فقط أو رغبتهم للسفر لدولة ما، وهذا بشكل خطأ معتمدين على رأي األصدقاء أو اآلباء أو ا
يؤدي بالطالب إلى أن يختار تخصص غير مناسب وبعد فترة يجد نفسه غير قادر على االستمرار في التخصص، ويجد صعوبة في 

لى حياته بله الوظيفي، وبالتالي يؤثر سلبيًا عالتحصيل العلمي أو صعوبة في الحصول على درجات عالية، كما أن هذا يؤثر على مستق
بأكملها، ولهذا كان لزامًا وضرورة البحث عن مقياس لتسهل قياس قدرات ومهارات وذكاءات الختيار التخصص المناسب، وتسهيل هذا 

لمساعدة  ع برنامج عمليالمقياس الستخدامه من قبل الطالب من خالل تصميمه أيضًا الكترونيًا لذلك كان هذا البحث الذي يحاول وض
 تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:الطلبة على اختيار التخصص المناسب، لذا 
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 دما المقترح التطبيقي التنموي االستراتيجي الختيار التخصص المناسب إلكترونيًا للطلبة الجدد في الجامعات الفلسطينية كبديل عن االرشا
 ؟ االوجاهي بسبب جائحة كورون

 ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من التساؤالت التالية:

ما اآللية التي تم االعتماد عليها في تصميم المقياس الالزم لقياس قدرات ومهارات وذكاءات طالب الثانوية العامة الختيار التخصص  .1
 المناسب؟

 المناسب؟ما قدرات ومهارات وميول ورغبات وذكاءات الطالب الالزمة الختيار تخصص  .2
 ما مفتاح التصحيح الالزم لمقياس القدرات والمهارات والرغبات والميول والذكاءات للطلبة الختيار التخصص المناسب؟ .3
 المحك المعتمد لمقياس القدرات والمهارات والرغبات والميول والذكاءات للطلبة الختيار التخصص المناسب؟ما  .4
 كيف تم التأكد من صدق وثبات المقياس؟ .5
 تم التصميم االلكتروني للمقياس، وما هو الرابط الممكن االستعانة به الستخدامه من قبل الطالب؟كيف  .6

 أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في وضع مقترح تطبيقي تنموي استراتيجي الختيار التخصص المناسب إلكترونيًا للطلبة الجدد في الجامعات 

 لوجاهي بسبب جائحة كورونا.الفلسطينية كبديل عن االرشاد ا
 أهمية الدراسة:

تنبع األهمية الدراسة من خدمة فئة مهمة من المجتمع في وقت في غاية األهمية في تحديد مصير ومستقبل الطالب الجامعي بطريقة 
ونية تستخدم االلكتر علمية دون اللجوء للتخمين والتشاور مع غير المتخصصين، كما يضيف هذه الدراسة شيء جديد لقواعد البيانات 

 بشكل فعال في دول وبيئات مختلفة.
 منهج الدراسة:

وظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة، ويعرف بأنه: "أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة 
ة اهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسأو مشكلة محددة وتصويرها كميًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظ

 (324: 2000الدقيقة". )ملحم، 
 مجتمع وعينة الدراسة:

لقد قام الباحث باالستعانة بطالب جدد ملتحقين بالجامعات الفلسطينية كعينة استطالعية أولية من دول مختلفة على شكل مجموعات 
المقياس وهذا يعتبر مهم ضمن خطوات إعداد المقياس بشكل فعال، وذلك للتأكد من  ( مفردة، وذلك لحساب صدق وثبات300عددها )

 صدق وثبات المقياس.
 حدود الدراسة:

تمثلت الحدود الموضوعية للبحث بكيفية اختيار الطالب الجديد في الجامعات الفلسطينية للتخصص المناسب الكترونيًا كبديل عن االرشاد 
، أما الحدود البشرية فكانت عينة 2021-2020مثلت في الطالب الجدد الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الوجاهي، والحدود الزمنية ت

طالب جديد ملتحقين بالجامعات، والحدود المكانية للعينة االستطالعية تمثلت بمحافظات قطاع غزة لقياس صدق  300استطالعية من 
 وثبات االستبانة.
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 آلية تصميم المقياس:

االطالع على أدبيات الدراسة المتعلقة بالموضوع محل البحث، تم إعداد مقياس من قبل الباحث لقياس المتغير الرئيس للدراسة، بعد 
بحيث يغطي ذلك أهداف الدراسة. وقد استخدم الباحث أسلوب علمي إحصائي للوصول إلى هذا المقياس، وهذا األسلوب هو أسلوب 

 نتائج، وأسلوب )دلفاي( يعتمد على الخبراء.)دلفاي( وذلك للوصول إلى أدق ال

ويعرف روسمان وكاري طريقة دلفاي بأنها" وسيلة لجمع اآلراء والمعلومات من مجموعة مقصودة من المشاركين أو الخبراء أو غيرهم 
أي المتفق تعرف على الر ممن تتوفر في مواقعهم القدرة على تقديم المساعدة في مضمار المشكلة المطروحة، ويهدف هذا األسلوب إلى ال

(، ووفقا لهذا األسلوب فإن الخبراء ال يلتقون وجها لوجه، وهذا يوفر الوقت 107: 2007عليه بين جماعة مختارة بعناية" )المريعي، 
: 2007والجهد، وتكون استجابة أكبر من الخبراء، حيث يتم البدء بأسئلة مفتوحة للخبراء حتى الوصول إلى قرار جماعي. ) سامي، 

(، ويعد أسلوب )دلفاي( من أشهر الطرق في التنبؤ بواسطة جماعة من المديرين والخبراء، ويمكن اتباع األسلوب نفسه أيضا في 131
عملية التشخيص، والتي نعني بها القدرة على التمييز بين نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في بيئة المنظمة، وبالتالي أسلوب 

 (.62: 2006ة للتنبؤ فقط)الهاشمي، )دلفاي( ليس طريق

 (207: 2007)المريعي، :ويمكن تلخيص المراحل التي يمر بها أسلوب دلفاي من خالل المراحل التالية

توزيع استبانة مفتوحة على الخبراء المشاركين حول الموضوع المراد تجميع معلومات عنه، وأيضا يضيف الباحث بعض  المرحلة األولى:
 يراها مهمة بناء على خبرته العملية والنظرية)تكوين قائمة معايير(.العبارات التي 

بعد أن يتم تكوين القائمة السابقة يقوم الباحث بتنظيمها على شكل استبانة مغلقة، ومن ثم توزيعها على المشاركين  المرحلة الثانية:
: غير مهم(، ثم يحسب المتوسط 1: مهم إلى 3)من  )الخبراء( إلعطاء كل معيار المستوى الذي يستحقه من األهمية بتدرج تنازلي

 الحسابي لدرجات أهمية كل معيار.

الهدف من هذه المرحلة قياس مستوى إجماع المشاركين )الخبراء( على متوسطات درجات األهمية التي حصل عليها  المرحلة الثالثة:
إما بالموافقة أو بإعطاء قيمة بديلة في حالة عدم الموافقة،  كل معيار، وذلك بعرض القيمة التي حصل عليها، ومن ثم طلب رأيهم فيها

( بهدف توسيع عملية االختيار للمشاركين )الخبراء(، وبعد 1، 1.5، 2، 2.5، 3وقد عدل مقياس األهمية النسبية ليكون خماسي التدرج)
اللة لقيمة الجديدة والقيمة القديمة باعتبار أن دذلك يتم حساب المتوسط الحسابي الجديد لدرجة أهمية كل معيار، ثم إيجاد الفرق بين ا

 الفرق على اإلجماع تكون كالتالي )يتم تسميتها بمعادلة دلفاي(:
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وعند تطبيق أسلوب )دلفاي( ذو المراحل السابقة لتصميم مقياس لقياس قدرات ومهارات وميول ورغبات وذكاء الطالب الختيار التخصص 
 الجامعي المناسب، فإنه شمل على المراحل التالية: 

 ومهارات وميول ورغبات وذكاءالهدف من هذه المرحلة هو استخراج المعايير التي نستطيع من خاللها قياس قدرات  المرحلة األولى:
الطالب، وقام الباحث بتوزيع استبانة مفتوحة على الخبراء متنوعي التخصصات، طالبًا منهم اإلجابة عن السؤال التالي: ما هي قدرات 

فق و ومهارات وميول ورغبات وذكاءات الطالب الالزمة الختيار تخصص المناسب عند االلتحاق بالجامعات؟ وتم تحديد التخصصات 
ما هو متوفر من تخصصات داخل الجامعات الفلسطينية، بحيث يرسل لكل فئة من الخبراء السؤال وفق وحسب تخصصهم الدقيق وفق 

 الجدول التالي:

 (: التخصصات1جدول رقم )

 علوم إدارية واقتصادية )إدارة + محاسبة( طب، جغرافيا، فنون، جغرافيا، العالقات العامة واإلعالن

 مرحلة أساسية أولى مسرح، تخصصات طبيةرياضة، 

 معلم )تشمل كل كلية العلوم التربوية( علم حيوان، علم نبات، طب بيطري، جغرافيا

 اإلعالم الرقمي اعالم رقمي، هندسة صوتيات، تخصصات فنية

اعالم، عالقات عامة وإعالن، آداب لغة انجليزية، آداب 
 انجليزيةآداب لغة  لغة عربية، فرنسي، عبري 

 كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية )الرياضيات( إدارة، علوم مالية ومصرفية، العالقات العامة واإلعالن

 تعليم االجتماعيات إدارة، محاسبة، اقتصاد، رياضيات، احصاء

 كلية العوم التربوية )تربية اسالمية( مكتبات وتقنيات المعلومات

 )طب، تمريض، تحاليل....(المجال الصحي  تربية خاصة

 مالحظة ال ينصح به الخبراء راجع الفيديو -القانون  مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم

 خدمة اجتماعية
أنظمة المعلومات الحاسوبية، تقنيات  )

 الويب+اتصاالت

مة معلومات الرياضيات، ويمكن هندسة، طب، أنظ إعالم رقمي، لغات، آداب، علوم اجتماعية، تربية إسالمية
 حاسوبية
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وقام الباحث أيضَا بخطوة موازية لهذه الخطوة، حيث تم البحث في الدراسات والكتب ذات العالقة عن اختيار التخصص المناسب، 
لباحث اباإلضافة إلى المهارات والقدرات التي يراها الباحث أنها مناسبة بناء على خبرته العملية في العمل الجامعي، وبعد كل ذلك توصل 

إلى قائمة من القدرات والمهارات والذكاءات الالزمة الختيار التخصص المناسب، وقام الباحث بتنظيمها، ودمج وحذف بعضها، وإعادة 
 ( مهارة.360صياغتها ليصبح عدد تلك المعايير أو المهارات والقدرات )

الل مها على شكل استبانة مغلقة، وتم التأكد من تلك المهارات من خالمرحلة الثانية: بعد أن تم تكوين القائمة السابقة قام الباحث بتنظي
مشاركة الخبراء وذي االختصاص أكثر من مرة، وتم إعطاء كل معيار أو استراتيجية أو مهارة المستوى الذي تستحقه من األهمية بتدرج 

درات، والتي تم تجميعها مرة أخرى، أو من خالل : غير مهم(، وفق ما توفر للباحثان من مهارات وذكاءات وق1: مهم جدًا إلى 3من )
 البيانات الثانوية، وبعد ذلك قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي لدرجة أهمية كل معيار.

المرحلة الثالثة: الهدف من هذه المرحلة قياس مستوى إجماع الخبراء على متوسط درجات األهمية التي حصل عليها في المرحلة الثانية، 
ما تم تجميعه من الخبراء نفسهم أو من خالل خبراء آخرين وذلك لمعرفة رأيهم إما بالموافقة، أو إعطاء قيمة بديلة في حالة  من خالل

(، بهدف توسيع عملية االختيار للمشاركين، وبعد 3,2.5,2,1.5,1عدم الموافقة، وقد ُعدل مقياس األهمية النسبية ليكون خماسي التدرج)
الحسابي الجديد لدرجة أهمية كل استراتيجية أو مهارة، وقام الباحث بإيجاد الفرق بين القيمة الجديدة في المرحلة  ذلك تم حساب المتوسط

م أن لالثالثة والقيمة األولية في المرحلة الثانية، باعتبار أن داللة الفرق على اإلجماع تكون وفق معادلة دلفاي التي ذكرت سابقًا، مع الع
تعديالت على استخدام أسلوب دلفاي في المرحلتين الثانية والثالثة، وذلك ليناسب وقت وجهد المشاركين، بحيث قام الباحث قام بإجراء 

 الباحث باالعتماد على البيانات المجمعة في المرحلة األولى أساسًا في تكوين المهارات ومعرفة مستوى ودرجة القبول.   

 ر التخصص المناسب:معايير أو قدرات أو مهارات أو ذكاءات اختيا

( يبين الفرق بين متوسط األهمية التي حصل عليها كل معيار في المرحلة الثانية ومتوسط درجة أهمية المعيار 2الجدول التالي رقم )
في المرحلة الثالثة، والمعايير ذات اإلجماع العالي، والمتوسط، والمنخفض وفق معادلة دلفاي السابقة، وقد تم فرز الفقرات حسب 

 دام مفتاح التصحيح، وتم فرز الفقرات ذات اإلجماع المنخفض في نهاية القائمة، ويمكن توضيح ذلك كالتالي: التخصص لتسهيل استخ
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 (: معايير أو قدرات أو مهارات أو ذكاءات اختيار التخصص المناسب2جدول رقم )

 م
درجة قبول المعيار  العبارة

 أو االستراتيجية

 إجماع عالي والتأثير عليهم.تفضل العمل في إدارة اآلخرين  1

 إجماع عالي تفضل العمل في المجال التجاري. 2

 إجماع متوسط تتابع الشركات المحلية والعالمية وكيفية عملها. 3

 إجماع عالي تقوم بعمل حسبة مالية مباشرة في حالة سماع أرقام عن شركة ما. 4

 إجماع متوسط مهن راقية ومريحة.تنظر للمهن المالية والمحاسبية واإلدارية بأنها  5

 إجماع عالي يمكن أن تطور نفسك بشكل أفضل عند عملك في المجال التجاري. 6

 إجماع عالي تحبذ العمل الحر. 7

 إجماع متوسط تحاول التحدث دائمًا عن إمكانية إقامة مشروع والنجاح فيه. 8

 إجماع متوسط تمتلك قدرة كبيرة على التخطيط للمستقبل. 9

 إجماع عالي تحاول أن تكون أنت المنسق والمحاسب للرحالت التي تشترك فيها. 10

 إجماع عالي تحاول أن تحاور رجال أعمال ومحاسبين حول كيفية عملهم. 11

 إجماع متوسط تنظر للعمل في المجال المالي واإلداري بأنه يناسب شخصيتك. 12

 إجماع عالي كرئيس .ترى بأن شخصيتك مناسبة للعمل كمرؤوس أو  13

 إجماع متوسط عندما ترى مشروع تم إغالقه تحاول معرفة سبب فشل هذا المشروع. 14

 إجماع متوسط تعمل على رسم مسار لمستقبلك الدراسي كل عام.  15

 إجماع عالي تهتم بتنظيم وقتك على ورقة تحتفظ وتلتزم بها. 16

 إجماع عالي الملعب الرياضي.تحاول أن تكون أنت موزع لألدوار داخل  17

 إجماع عالي تستعين بأصدقائك للقيام بمهمة لتتأكد من نجاحها. 18

 إجماع عالي تسأل أصدقائك هل تقوم بإعداد خطة لكيفية الدراسة. 19

 إجماع متوسط تعمل على متابعة  وتسجيل مصروفك  20
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 إجماع متوسط عندما تقوم برحلة مع أصدقائك تقوم بتسجيل كل مبلغ تقوم بصرفه في دفتر.  21

 إجماع عالي تحاول متابعة مدى نجاح بعض المشروعات التي تراها في مدينتك. 22

 إجماع عالي تفضل متابعة النشرات االقتصادية في األخبار. 23

 إجماع عالي تهتم بمتابعة أسهم الشركات وأسعارها. 24

 إجماع عالي تهتم بمعرفة أسماء الشركات وأسعارها. 25

 إجماع عالي تهتم بمعرفة أسماء الشركات وأصحابها وكيفية عملها. 26

 إجماع عالي ترى بأن وظيفية البنوك وظيفة راقية. 27

 إجماع عالي ترى بأنك يمكن أن تستمتع في حالة العمل في مشروع اقتصادي. 28

 إجماع عالي بتنظيم غرفتك وكتبك الدراسية.تهتم  29

 إجماع عالي تفضل وتستمتع بالنظر للقوائم المالية المنشورة عن الشركات والبنوك. 30

 إجماع متوسط .تهتم بمعرفة أسعار األسهم والسندات للشركات العالمية المنشورة في الشريط اإلخباري للقنوات 31

 إجماع متوسط فيها شركات ومؤسسات وموظفين. تفضل المسلسالت واألفالم التي 32

 إجماع متوسط تبحث عن البرامج المحاسبية والمالية على االنترنت وكيفية عملها. 33

 إجماع متوسط عندما ترى فاتورة تحاول قراءة ما فيها بالتفصيل وتستفسر عن البيانات فيها 34

 إجماع عالي يعمل هذا النظاميوجد لديك حسب استطالع حول النظام الضريبي وكيف  35

 إجماع عالي تستمتع بحضور مادة االقتصاد واإلدارة في مرحلة الثانوية العامة. 36

 إجماع متوسط عندما تسمع معلومة مالية أو محاسبية تبحث في االنترنت عنها. 37

 إجماع متوسط يوجد لديك قدرة على االتصال والتواصل مع زمالئك بشكل فعال. 38

 إجماع متوسط تستطيع استخدام وسائل تكنولوجية متنوعة لالتصال والتواصل مع زمالئك. 39

 إجماع متوسط تفضل العمل اإلداري في أي مؤسسة كانت. 40

 إجماع عالي تعجب بشخصية المدراء في المؤسسات. 41

 إجماع عالي عندما تدخل شركة ما تحاول النظر والتمعن في إجراءات العمل. 42

 إجماع عالي يوجد لديك قدرة على إقناع اآلخرين. 43
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 إجماع عالي تتميز بشخصية قادرة على الحوار والتفاوض. 44

 إجماع عالي تتمشى في األسواق لتتعرف على األسعار وكيفية عمل أصحاب المشروعات 45

 إجماع عالي يوجد لديك قدرة تفاوضية كبيرة. 46

 إجماع متوسط عن المنتجات والسلع قبل شراءها. تفضل أن تقرأ الوصف والمعلومات 47

 إجماع متوسط تحاول معرفة الماركات العالمية للسلع والخدمات التي تستخدمها. 48

 إجماع عالي تقرأ اإلعالنات وتحاول تفسيرها وتقارن بين الشركات في قدراتها اإلعالنية. 49

 إجماع متوسط ت والبنوك.تفضل الرحالت التي تقوم بزيارة الشركات والمؤسسا 50

 إجماع عالي تفضل الدورات العلمية المتعلقة بإدارة األموال. 51

 إجماع عالي تفضل الدورات العلمية المتعلقة بإدارة األفراد. 52

 إجماع عالي تهتم بالدورات العلمية عن البرامج المالية والمحاسبية. 53

 متوسط إجماع تبحث عن أفضل فرص استثمارية مربحة. 54

 إجماع عالي تتمتع بالمرونة في وضع خطة الدراسة اليومية للطالب. 55

 إجماع عالي تستطيع التعامل بفعالية مع األطفال سواء كانوا ذكورًا أو إناثا. 56

 إجماع عالي توجد لديك قدرة على التواصل مع أولياء أمور الطلبة بشكل مباشر. 57

 إجماع متوسط حالة التعامل مع األطفال.تتحمل ضغط العمل وخاصة في  58

 إجماع عالي تتمتع بشخصية قوية. 59

 إجماع عالي يوجد لديك قدرة على استيعاب كل فئات المجتمع. 60

 إجماع عالي تتمتع بعالقات قوية مع المجتمع المحلي. 61

 إجماع عالي توجد لديك القدرة على إيصال المعلومة واإلقناع. 62

 إجماع عالي لديك قدرة على استخدام الوسائل الحديثة في التدريس.توجد  63

 إجماع متوسط تشعر بالسعادة عند التعامل مع األطفال. 64

 إجماع عالي يوجد لديك درجة عالية من التحمل والصبر من طلبات األطفال. 65

 إجماع عالي تتحمل بسعادة لعب وحركات األطفال. 66
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 المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على رأي الخبراء 

المعايير والمهارات والقدرات والذكاءات التي حصلت على إجماع مرتفع أو ( يتبين 2وبناء على إجماع الخبراء وفق جدول السابق رقم )
متوسط من الخبراء، وهذه المعايير التي ستستخدم كمقياس الختيار التخصص المناسب، حيث إن التوافر المرتفع والمتوسط لتلك المهارات 

الي و المعتمد، ولكن بعد أن ُيعرض على المحكمين، وبالتيدل على قدرة عالية وأفضلية في اختيار التخصص المناسب، وهذا المقياس ه
من خالل توفر مجموعة من المهارات أو القدرات السابقة ذات اإلجماع المرتفع والمتوسط،  -اختيار التخصص المناسب–ُيقاس المتغير 

 ( فقرة.341وعدد الفقرات التي حصلت على إجماع مرتفع ومتوسط بلغت )

 لقدرات والمهارات والرغبات والميول والذكاءات للطلبة الختيار التخصص المناسبمفتاح التصحيح لمقياس ا

 ( يمكن بيان مفتاح التصحيح وفق اآللية التالية:3وفق الجدول رقم )

( والذي يبين الفقرات التي تقيس كل تخصص أو مجموعة متقاربة من 2رقم فقرات المقياس وتم تحديدها وفق الجدول السابق رقم )
( فقرة لتعبر عن تخصصات اإلدارة والمحاسبة، وبالتالي تكون عدد الفقرات التي 54( فقرة إلى )1صات، وتم تحديدها  مثاًل من )التخص

( فقرة، ووفقًا لمقياس لكرت الخماسي المستخدم في جمع البيانات 54تقيس ميول الطالب وذكاءه لتخصص  اإلدارة  والمحاسبة هي )
، حيث يعبر الرقم 5إلى  1وهي أعلى قيمة حيث أن لكرت الخماسي يتراوح من  5فقرة*54التخصصات يساوي فإن القيمة األعلى  لهذه 

فقرة لتصبح القيمة العليا تساوي  54في عدد الفقرات وهي  5فيعبر عن أعلى قيمة، ولهذا تم ضرب الرقم  5إلى أقل قيمة، أما الرقم  1
فقرة مقسمة لقياس قدرات الطالب ومهاراته  341المعد وهو استبانة تشمل على  (، وعندما يجيب الطالب على المقياس54*5) 270

لكل التخصصات المحتملة تقريبًا، ثم يتم حساب النتيجة التي يحصل عيها الطالب من خالل االستبانة حيث تكون أعلى نتيجة مثاًل 
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ة النتيجة كعالمة يحصل عليها الطالب من خالل ، فنقوم بوضع نتيجة الطالب في خانة عالم270لتخصص اإلدارة والمحاسبة هو 
 %100ثم نقوم بضربها ب  270فقرة، ثم نقوم بقسمة نتيجة الطالب على القيمة العليا وهي  54حتى  1اإلجابة على الفقرات من 

ق المحك المعتمد وف فتظهر نتيجة الطالب كنسبة مئوية، وبناء على هذه النسبة يتم تحديد هل هذا التخصص مناسب لهذا الطالب أم ال
(، مع العلم 3لمقياس القدرات والمهارات والرغبات والميول والذكاء للطلبة الختيار التخصص المناسب والذي يظهر وفق الجدول رقم )

 أن التخصصات مكتوبة مقابل كل خلية حيث تظهر فيها عدد الفقرات والنتيجة الكلية والتخصص المناسب.

 التصحيح لمقياس القدرات والمهارات والرغبات والميول والذكاء للطلبة الختيار التخصص المناسب(: مفتاح 3جدول رقم )

 رقم الفقرات في
 المقياس

عدد 
 الفقرات

القيمة 
 األعلى

نتيجة 
 الطالب

 التصحيح=

)نتيجة  التخصص المناسب
الطالب/القيمة 

 %100األعلى(*
 النتيجة

1-54 54 270 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
علوم إدارية واقتصادية )إدارة + 

 محاسبة(

55-78 24 120 
 

0% 
رفض التخصص 

 مرحلة أساسية أولى نهائيا

79-92 14 70 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
معلم )تشمل كل كلية العلوم 

 التربوية(

93-123 31 155 
 

0% 
رفض التخصص 

 اإلعالم الرقمي نهائيا

124-129 6 30 
 

0% 
رفض التخصص 

 آداب لغة انجليزية نهائيا

130-132 3 15 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
كلية التكنولوجيا والعلوم 

 التطبيقية )الرياضيات(

133-144 12 60 
 

0% 
رفض التخصص 

 تعليم االجتماعيات نهائيا
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145-159 15 75 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
كلية العوم التربوية )تربية 

 إسالمية(

160-178 19 95 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
المجال الصحي )طب، 

 تمريض، تحاليل....(

179-203 25 125 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
مالحظة ال ينصح به  -القانون 

 الخبراء راجع الفيديو

204-224 21 105 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
المعلومات الحاسوبية،  أنظمة )

 تقنيات الويب+اتصاالت

225-232 8 40 
 

0% 
التخصص رفض 

 نهائيا
الرياضيات، ويمكن هندسة، 
 طب، أنظمة معلومات حاسوبية

233-248 16 80 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
إعالم رقمي، لغات، آداب، 
 علوم اجتماعية، تربية إسالمية

249-264 16 80 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
طب، جغرافيا، فنون، جغرافيا، 

 العالقات العامة واإلعالن

265-271 7 35 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
رياضة، مسرح، تخصصات 

 طبية

272-284 13 65 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
علم حيوان، علم نبات، طب 

 بيطري، جغرافيا

285-288 4 20 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
إعالم رقمي، هندسة صوتيات، 

 تخصصات فنية

289-300 12 60 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا

وإعالن، إعالم، عالقات عامة 
آداب لغة انجليزية، آداب لغة 

 عربية، فرنسي، عبري 

301-304 4 20 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
إدارة، علوم مالية ومصرفية، 

 العالقات العامة واإلعالن

http://www.ajsp.net/
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305-312 8 40 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
إدارة، محاسبة، اقتصاد، 

 رياضيات، إحصاء

313-318 6 30 
 

0% 
رفض التخصص 

 مكتبات وتقنيات المعلومات نهائيا

319-325 7 35 
 

0% 
رفض التخصص 

 تربية خاصة نهائيا

326-331 6 30 
 

0% 
رفض التخصص 

 نهائيا
مصادر التعلم وتكنولوجيا 

 التعليم

332-341 10 50 
 

0% 
رفض التخصص 

 خدمة اجتماعية نهائيا

 المصدر: إعداد الباحث 

 والرغبات والميول والذكاء للطلبة الختيار التخصص المناسبالمحك المعتمد لمقياس القدرات والمهارات 

( فإن النتيجة التي يحصل عليها الطالب كنسبة مئوية، يمكن من خاللها تحديد 3بناء على التطبيق الذي تم وفق الجدول السابق رقم )
 ( وهي كالتالي: 4لجدول رقم )النتيجة الوصفية النهائية للطالب مقابل كل تخصص وتكون النتيجة ضمن خيارات موضحة في ا

 .التخصص ال يتناسب نهائيًا مع قدرات ومهارات ورغبات وميول وذكاء الطالب )يتم رفض هذا التخصص نهائيًا( .1
 .التخصص ال يتناسب مع قدرات ومهارات ورغبات وميول وذكاء الطالب )يتم رفض التخصص( .2
 .تقدير متوسط )يمكن اختيار هذا التخصص(التخصص يتناسب مع قدرات ومهارات ورغبات وميول الطالب ب .3
 .التخصص يتناسب مع قدرات ومهارات ورغبات وميول وذكاء الطالب بتقدير كبير )يفضل اختيار هذا التخصص بشكل كبير( .4
 .التخصص يتناسب مع قدرات ومهارات ورغبات وميول وذكاء الطالب بتقدير كبير جداً  .5
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 الثالثونوالثاني  العدد

 م 2021 –حزيران  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

152 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 س القدرات والمهارات والرغبات والميول والذكاء للطلبة الختيار التخصص المناسب(: المحك المعتمد لمقيا4جدول رقم )

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: إعداد 
الباحث باالعتماد 

 على مقياس لكرت الخماسي

 التأكد من صدق وثبات المقياس

الصدق الظاهري:  تم عرض المقياس على خبراء بشكله النهائي وتم مراجعته والتأكد من صالحيته للقياس، مع العلم أن التعديالت  أواًل:
 كانت شبه معدومة وذلك ألن المقياس تم إعداده على آراء الخبراء في األصل.

 صدق االتساق الداخلي والثبات وفق التجربة االستطالعية األولى: ثانيًا:

 طول الخلية
 النسبة المئوية المقابلة

 ( 5)طول الخلية /
 النتيجة

 %20-%36من  1-1.8من 
التخصص المقابل ال يتناسب نهائيًا مع قدرات 
ومهارات ورغبات وميول وذكاء الطالب)يتم رفض 

 نهائيًا(هذا التخصص 

 %36-%52أكبر من  1.8-2.6أكبر من 
التخصص المقابل ال يتناسب مع قدرات ومهارات 
ورغبات وميول وذكاء الطالب )يتم رفض 

 التخصص(

 %52-%68أكبر من  2.6-3.4أكبر من 
التخصص المقابل  يتناسب مع قدرات ومهارات 
ورغبات وميول الطالب بتقدير متوسط )يمكن اختيار 

 التخصص(هذا 

 %68-%84أكبر من  3.4-4.2أكبر من 
التخصص المقابل  يتناسب مع قدرات ومهارات 
ورغبات وميول وذكاء الطالب بتقدير كبير )يفضل 

 اختيار هذا التخصص بشكل كبير(

 %84-%100أكبر من  4.2-5أكبر من 
التخصص المقابل  يتناسب مع قدرات ومهارات 

بتقدير كبير جدًا ورغبات وميول وذكاء الطالب 
 )تحقق التميز واإلبداع باختيار هذا التخصص(
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( ، وتم تحديد عينة استطالعية على شكل مجموعات من الطالب الجدد الملتحقين 2م إعداد المقياس وفق الفقرات المعدة في جدول رقم )ت
طالب جديد  300مجموعة، بعدد إجمالي بلغ  15طالب من عدد من المحافظات، حيث بلغ عددهم  20بالجامعات، مقدار كل مجموعة 

 الدراسة، وقد استخدمت األساليب اإلحصائية الالزمة وظهرت النتائج التالي: لتحديد مدى صدق وثبات أداة 

( تساوي sigوأن القيمة االحتمالية ) 0.905إلى  0.705معامل ارتباط بيرسون لكل الفقرات يتراوح في متوسط المجموعات بين  .1
 ( وهذا يدل على صدق أداة الدراسة لما وضعت ألجله.0.000)

رونباخ لقياس ثبات المقياس، وتشير النتائج في المتوسط لكل المجموعات أن قيمة ألفا كرونباخ مرتفعة حيث استخدم معامل ألفا ك .2
 (، وهذا يدل على ثبات مرتفع للمقياس0.966إلى  0.934تتراوح  ) من 

اس وانه قابل مقيالنتائج اإلحصائية تشير إلى ثقة تامة بصحة المقياس وصالحيته لجمع البيانات وتحليلها، وصدق وثبات ال .3
 للتطبيق.

 التصميم االلكتروني للمقياس

تم تصميم المقياس بشكل الكتروني لقياس قدرات ومهارات وذكاءات الطالب الذين يريدون التسجيل لتخصص مناسب، وذلك بناء على 
لف الطالب لتخصص الن الخطأ يكطلب الخبراء ومدراء في التعليم  وخبراء في الجامعات بضرورة معرفة الطالب لمستواه قبل اختيار ا

كثيرًا، ووجود  المقياس الكتروني يساعد في إجراء االختبار وكذلك تصحيحه، حيث يوفر الوقت والجهد على الباحثين، والمفحوصين، 
  HTMLوالمصححين، كما أنه يساعد الطالب على سرعة تحديد تخصصه من أي دولة بسهولة ويسر، لقد تم تصميم األداة باستخدام لغة

  Googleمتضمنة بعض أكواد جافا سكربت، وتم رفع الصفحة على محرك أقراص 
 /https://choosemajor.000webhostapp.comويمكن الدخول إلى هذا المقياس وفق الرابط التالي: 

 النتائج والتوصيات

 :النتائج

أسلوب دلفاي الذي يعتمد على الخبراء في الوصول للمقياس الالزم لقياس قدرات ومهارات وذكاءات الطالب الجدد لقد تم استخدام  .1
 الملتحقين في الجامعات.

( مهارة ومعيار وقدرة كإجماع عالي ومتوسط الختيار التخصص المناسب للطالب الجدد الملتحقين 341أجمع الخبراء على ) .2
 ( مهارة كإجماع منخفض وتم استثناءها من المقياس.18بالجامعات، بينما وجدت )

 مفتاح التصحيح لمقياس القدرات والمهارات والرغبات والميول والذكاءات للطلبة الختيار التخصص المناسب.تم تصميم  .3
 .بناستم الوصول إلى المحك المعتمد لمقياس القدرات والمهارات والرغبات والميول والذكاء للطلبة الختيار التخصص الم .4
 تم التأكد من صدق وثبات المقياس وفق عينة استطالعية من الفئة المستهدفة. .5
، Googleمتضمنة بعض أكواد جافا سكربت، وتم رفع الصفحة على محرك أقراص   HTMLلقد تم تصميم المقياس باستخدام لغة .6

وشمل التصميم المقياس ومفتاح التصحيح والمحك المعتمد، ويمكن ألي طالب استخدام هذا المقياس بسهولة والحصول على النتائج 
مباشرة بعد االنتهاء من اإلجابة عن فقرات المقياس، وهذا المقياس متوفر على الرابط التالي: 

https://choosemajor.000webhostapp.com/ 
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 التوصيات:

 يوصي الباحث بأهمية استخدام هذا المقياس في لجان استقبال الطلبة الجدد لتسهيل اختيار الطالب الجدد لتخصصهم المناسب. .1
 اس العلمي. ذا المقييوصي الباحث بأهمية توجيه الطالب داخل المدارس بعدم اختيار التخصص بشكل عشوائي اال بعد الرجوع له .2

 المراجع:

 (، كيف تختار تخصصك الجامعي: أساسيات هامة، برنامج اكتشاف، السعودية.2009بكار، ياسر عبد الكريم ) 

(، أثر محددات اختيار التخصص الجامعي على تخطيط المسار المهني للطالب الجزائي: الواقع 2016بن كعكع، ليلى وبوثلجة، الحسين ) 
 فعاليات الملتقى الوطني حول تشخيص واقع الطالب الجامعي، جامعة الجزائر، الجائر.والتطلعات، 

(، الرغبة في التخصص وعالقته بالدافعية األكاديمية الذاتية لدى طلبة الجامعة، مجلة 2014جاسم، خالد جمال وحلو، علي حسين ) 
 .640-609(، ص ص 109اآلداب، العراق، العدد )

(، اتجاهات طلبة قسم علم االجتماع نحو صعوبات اختيار التخصص الجامعي: السنة الرابعة 2017ومعروف، شذي فكري )داللة، ميرنا  
 .371-355(، ص ص 5(، العدد )39في قسم على االجتماع نموذجًا، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد )

البشرية في ظل التخطيط االستراتيجي". رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال  (. " فعالية تخطيط الموارد2007سامي، عمري. ) 
 في إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف: الجزائر

 (، كيف تختار تخصصك في الجامعة، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين.2018عمادة شؤون الطلبة ) 

(، تحديد العوامل المؤثرة على اختيار الطلبة لتخصصاتهم في جامعة بوليتكنك فلسطين ورغبة الطالبات 2015غانم، يوسف وقيسية، زياد ) 
  r.ppu.edu/handle/123456789/206http://scholaفي الخروج من سوق العمل الفلسطيني، تم الرجوع إليها من الرابط: 

(، أنماط العزو السببي للنجاح والفشل لدى الطلبة الجامعيين في ضوء متغيري الجنس وحرية اختيار 2012غباري وآخرون، ثائر ) 
 .216-190(، ص ص 26التخصص، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، فلسطين، العدد )

(. "تحديد معايير تقويم أداء طالبات التدريب الميداني بجامعة الملك سعود في ضوء متطلبات األداء الخاصة 2007ايمان.)المريعي،  
 باستخدام أسلوب دلفاي". رسالة ماجستير في التربية، جامعة الملك سعود: السعودية.

توجيه طلبة الصف العاشر الختيار التخصص العلمي،  (، دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في2013مصلح، محمود فوزي ) 
 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.

(، العوامل المؤثرة في اختيار التخصص لطلبة قسم التربية الخاصة في كليتي التربية 2015المطوع، عبد هللا بن سعود بن سليمان ) 
-24(، ص ص 12(، العدد )4لية التربوية المتخصصة، السعودية، المجلد )بالدوادمي وشقراء في ضوء بعض المتغيرات، المجلة الدو 

45. 
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 (: مناهج البحث في التربية وعلم النفس، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.2002ملحم، سامي محمد ) 

طلبة جامعة اليرموك، مجلة (، اختيار التخصص الجامعي وعالقته باالتجاه نحو التخصص لدى 2012المومني وآخرون، حازم عيسى ) 
 .48-13(، ص ص 3دراسات في التعليم العالي، جامعة أسيوط، مصر، العدد )

(. "محاولة لتشخيص البيئة الخارجية لبناء االستراتيجية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية". رسالة ماجستير 2006الهاشمي، بن واضح. ) 
 عمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف: الجزائر.غير منشورة في إدارة األعمال في إدارة األ

 Kumar, Anil (2013), An Examination of Factors Influencing Students Selection of Business Majors Using TRA 

Framework, Decision Sciences Journal of Innovative Education,  v11 n1 p77-105 

 Hoag, Anne,  (2017), Impact of Media on Major Choice: Survey of Communication Undergraduates, NACADA 

Journal, v37 n1 p5-14 

 

 

 

Abstract 

The research aims to formulate a strategic developmental application proposal to electronically choose the appropriate 

specialization for new students in Palestinian universities as an alternative to face guidance due to the Corona pandemic, and 

the researchers used the descriptive and analytical approach, and the use of the Delphi method to help prepare this scale, which 

depends on the opinion of experts according to its three stages, The initial random sample of new students in Palestinian 

universities for the year 2020/2021 was determined, where the size of the initial survey sample reached (300) students in 

groups from different governorates, in order to ensure the validity and reliability of the questionnaire, and the scale obtained 

a high degree of honesty and consistency, and it was the most important The results were that the experts agreed on (341) 

skill, standard and ability as a high and medium consensus to choose the appropriate major for new students enrolled in 

universities, and the correction key was designed, and access to the criterion approved for the scale, and the scale was designed 

electronically using HTML language including some JavaScript code, and the page was uploaded to Google Drive, and the 

design included the scale, the correction key, and the approved test, and any student can easily use this scale and have the 

internet Fill in immediately after answering the paragraphs of the scale, and this scale is available at the following link: 

https://choosemajor.000webhostapp.com/ 
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