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 تطجٕقبد انحبسُة نالحصبء انُصفٓ َاالستذالنٓ: نثانثبانفصم 
 

 SPSSمقذمخ ػه ثشوبمج 

 (Statistical Package for Social Sciencesانجشَبيظ االحصبئٙ انغبْض انحضو االحصبئٛخ نهؼهٕو االعزًبػٛخ )

ْٕٔ أحذ أْى انجشايظ االحصبئٛخ انغبْضح يٍ ثٍٛ يغًٕػخ يٍ انجشايظ انزٙ رغزخذو  (SPSSاخزصبساً ثبنشيض ) ٔٚشيض نّ  

يٍ يخزهف إَاع انؼهٕو ٔيُٓب انؼهٕو االَغبَٛخ ، ٚؼًم رحذ َظبو انُٕافز فٙ رحهٛم عًٛغ إَاع انجٛبَبد االحصبئٛخ 

(Windows ٚزٛح نًحهم انجٛبَبد يٍ حفع انجٛبَبد ، ) ٍأ اعشاء انزحٕٚالد ػهٗ انجٛبَبد أ رحهٛهٓب احصبئٛبً ، ًٔٚك

 رًضٛم انجٛبَبد ثؼشظٓب ُْذعٛبً يٍ خالل انشعٕو أ االشكبل انزٙ ٕٚفشْب انجشَبيظ.

( انز٘ ٚزٛح نًحهم انجٛبَبد يٍ اصذاس األٔايش 02، عٛزى االػزًبد ػهٗ اإلصذاس ) SPSSرٕعذ ػذح اصذاساد نجشَبيظ 

 ذ انزحهٛم ٔاالغالع ػهٗ انُزبئظ يجبششحً.ثشكم يجبشش ػُ

يضبل رطجٛقٙ: اْزًذ إداسح يب ػٍ األعجبة انزٙ رذػٕ انًغزفٛذٍٚ نحعٕس ثشَبيظ ، ٔيٍ أعم رنك رى حصش ثؼط 

 انًزغٛشاد انزٙ رذػٕ انًغزفٛذ حعٕس انجشَبيظ ، ٔرنك يٍ خالل صالصخ يحبٔس يٕظحخ كًب ٚهٙ:

 ًٍ صالصخ ػجبساد كًب ٚهٙ:انًحٕس األٔل: رقذٚش انجشَبيظ ٔٚزع

 .يٕظٕع انجشَبيظ ٚاليظ انٕاقغ (1

 .انجشَبيظ ٚزًٛض ثغًؼخ غٛجخ (0

 .انجشَبيظ ٚزًٛض ثبنغٕدح (3

 انًحٕس انضبَٙ: اَزشبس انجشَبيظ ٔٚزعًٍ صالصخ ػجبساد كًب ٚهٙ:

 .عجق رغشثخ انجشَبيظ كضٛشاً  (1

 .عٓم انزكشاسانجشَبيظ  (0

 .شؼجٛخانجشَبيظ ٚزًٛض ثبن (3

 ًٛى انجشَبيظ ٔٚزعًٍ صالصخ ػجبساد كًب ٚهٙ:انًحٕس انضبنش: رؼ

 .يشغٕثخ ٔػهٛٓب اقجبلانجشَبيظ  يبدح (1

  .انجشَبيظإيكبَٛخ اشزشاكك عٓهخ فٙ  (0

ٔنذساعخ ْزا انجحش رى رصًٛى اعزًبسح اعزجٛبٌ يكَٕخ يٍ ػذح ػٕايم يضم َٕع انغُظ )ركش ، اَضٗ( ، ٔيغزٕٖ انزؼهٛى 

انخًبعٙ ثبالٔصاٌ ) يٕافق عذاً ، يٕافق ، يحبٚذ ،  (      ) نٛكشدط ًقٛبنٔفقبً ، )صبَٕ٘ ، عبيؼٙ ، دساعبد ػهٛب( 

 غٛش يٕافق ، غٛش يٕافق اغالقبً ( ، ٔاٌ ًَٕرط اعزًبسح االعزجٛبٌ يصًى كًب ٚهٙ:
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 ٔنغشض رطجٛق يفبْٛى اإلحصبءاد انٕصفٛخ عُٕظح انًفبْٛى االرٛخ :

 ة تطبيقات حاسوب باالحصاء الوصفي واالشكال البيانيSPSS 

  تطبيقات حاسوب بعالقات االرتباط واالنحدارSPSS 

 ثبنشكم انزبنٙ: SPSS( يفشدح إحصبئٛخ ، نٛكٌٕ ػًهٛخ االدخبل فٙ ثشَبيظ 02يٍ خالل رٕصٚغ ْزِ االعزًبسح ػهٗ )

 (Variable Viewنتؼشٔف انمتغٕشاد وزٌت انّ وبفزح )اَالً: 
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 (Data Viewوزٌت انّ وبفزح ) ثبوٕبً: ادخبل انجٕبوبد

 

 أ يًكٍ اٌ َظٓشْب ثبنشكم اٜرٙ:   

 

، دساعابد  0، عبيؼٙ= 1( ، ٔيغزٕٖ انزؼهٛى )صبَٕ٘=0، اَضٗ= 1ُٕع انغُظ )ركش=ث ٕٚظح رشيٛض انؼٕايم : اٌيالحظخ

،  0، غٛاش يٕافاق= 3، يحبٚاذ= 4، يٕافق= 5انخًبعٙ ثبالٔصاٌ ) يٕافق عذاً= (      ) نٛكشدط ًقٛب( ، ٔفقبً ن3ػهٛب=

 (. 1غٛش يٕافق اغالقبً=
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 الػًبس انًغزفٛذٍٚ االرٛخ: يب ْٙ خطٕاد حغبة يقبٚٛظ انُضػخ انًشكضٚخالعزًبسح االعزجٛبٌ أػالِ ، (:  1 ) رطجٛق

 (:IBM SPSS Statistics 20ثبعزؼًبل ثشَبيظ ) )انزكٕس ٔاالَبس يؼبً(

 Mean .ٓانُسط انحسبث : 

 Median .انُسٕط : 

 Mode .انمىُال : 

 Sum مجمُع.: ان 

 (1انخطٕح ) انحم: 

( )           ( )             

                  ( )              ( )   انؼًش ( )         ( )

 

 

 

 

      
            
     
   

 

 (0انخطٕح )

( )            ( )    

 انىتبئج انتبنٕخ: (Outputنتظٍش فٓ شبشخ انمخشجبد )مالحظخ: 

Statistics 

 انؼمش

N 
Valid 20 

Missing 0 

Mean 35.55 

Median 34.50 

Mode 40 

Sum 711 
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بس انًغزفٛذٍٚ )انزكٕس (: العزًبسح االعزجٛبٌ أػالِ ، يب ْٙ خطٕاد حغبة يقبٚٛظ انزشزذ االرٛخ ، الػً 0رطجٛق ) 

 (:IBM SPSS Statistics 20ٔاالَبس يؼبً( ثبعزؼًبل ثشَبيظ )

 S.E. mean .ٓانخطأ انمؼٕبسْ نهُسط انحسبث : 

 Std. deviation .ْاالوحشاف انمؼٕبس : 

 Variance .انتجبٔه : 

 Range .ِانمذ : 

 Minimum .اصغش قٕمخ : 

 Maximum .اكجش قٕمخ : 

 (1انحم: انخطٕح )

( )           ( )             

             ( )              ( )   العمر ( )         ( )
                                          

                        
                 

 

 (0انخطٕح )

( )            ( )    

 ( انىتبئج انتبنٕخ:Outputمالحظخ: نتظٍش فٓ شبشخ انمخشجبد )

 

Statistics 

 العمر

N 
Valid 20 

Missing 0 

Std. Error of Mean 2.365 

Std. Deviation 10.575 

Variance 111.839 

Range 36 

Minimum 22 

Maximum 58 
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 (: العزًبسح االعزجٛبٌ أػالِ ، يب ْٙ خطٕاد حغبة كم يٍ: 3رطجٛق ) 

 Skewness يؼبيم االنزٕاء :. 

 Kurtosis  :يؼبيم انزفهطح. 

 (:IBM SPSS Statistics 20الػًبس انًغزفٛذٍٚ )انزكٕس ٔاالَبس يؼبً( ثبعزؼًبل ثشَبيظ ) 

 (1انحم: انخطٕح )

( )           ( )             

                            ( )              ( )   العمر ( )         ( )
          

 

 (0انخطٕح )

( )            ( )    

 ( انىتبئج انتبنٕخ:Outputمالحظخ: نتظٍش فٓ شبشخ انمخشجبد )

 

Statistics 

 العمر

N 
Valid 20 

Missing 0 

Skewness .754 

Std. Error of Skewness .512 

Kurtosis -.220- 

Std. Error of Kurtosis .992 
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 (: العزًبسح االعزجٛبٌ أػالِ ، يب ْٙ خطٕاد حغبة كم يٍ: 4رطجٛق ) 

 Percentiles (25)  :.انشثٛغ األٔل 

 Percentiles (50)شثٛغ انضبَٙ.: ان 

 Percentiles (75).انشثٛغ انضبنش : 

 (:IBM SPSS Statistics 20الػًبس انًغزفٛذٍٚ )انزكٕس ٔاالَبس يؼبً( ثبعزؼًبل ثشَبيظ ) 

 (1انحم: انخطٕح )

( )           ( )             

                                 ( )              ( )   العمر ( )         ( )

 (0انخطٕح )

( )            ( )    

 ( انىتبئج انتبنٕخ:Outputمالحظخ: نتظٍش فٓ شبشخ انمخشجبد )

 

Statistics 

 انؼمش

N 
Valid 20 

Missing 0 

Percentiles 

25 26.25 

50 34.50 

75 40.00 

 

 ان قٕمخ انشثٕغ انثبوٓ ٌٓ وفسٍب قٕمخ انُسٕط.الحظخ: م
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الػًبس انًغزفٛذٍٚ )انزكٕس  االرٛخ ، اإلحصبءاد انٕصفٛخ(: العزًبسح االعزجٛبٌ أػالِ ، يب ْٙ خطٕاد حغبة  5 رطجٛق )

 (:IBM SPSS Statistics 20ٔاالَبس كالً ػهٗ حذح( ثبعزؼًبل ثشَبيظ )

 (Mean) ٙانٕعػ انحغبث :. 

 (95% Confidence Interval for Mean :) ( نهٕعػ انحغبثٙ.95)% انضقخ ثًقذاس صقخ ٚغبٔ٘حغبة حذٔد 

 (5 %Trimmed Mean : )( 5%انٕعػ انحغبثٙ انًشزة) 

 Median انٕعٛػ :. 

 Variance ٍٚانزجب :. 

 Std. Deviation ٘االَحشاف انًؼٛبس :. 

 Minimum اصغش قًٛخ :. 

 Maximum اكجش قًٛخ :. 

 Range نًذٖ: ا. 

 Interquartile Range ٙانًذٖ انشثٛؼ :. 

 Skewness يؼبيم االنزٕاء :. 

 Kurtosis يؼبيم انزفهطح :. 

 انحم: 

 (1انخطٕح )

( )         ( )         

انؼًش                        

 انُٕع              
               

   ( )                       ( )                              

 (0انخطٕح )

( )            ( )    

 ( انىتبئج انتبنٕخ:Outputمالحظخ: نتظٍش فٓ شبشخ انمخشجبد )
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Descriptives 

 Statistic Std. Error النوع

 العمر

 ذكر

Mean 39.91 3.569 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 31.96   

Upper Bound 47.86   

5% Trimmed Mean 39.90   

Median 40.00   

Variance 140.091   

Std. Deviation 11.836   

Minimum 22   

Maximum 58   

Range 36   

Interquartile Range 20   

Skewness .066 .661 

Kurtosis -.956 1.279 

 انثى

Mean 30.22 1.899 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 25.84   

Upper Bound 34.60   

5% Trimmed Mean 30.02   

Median 28.00   

Variance 32.444   

Std. Deviation 5.696   

Minimum 24   

Maximum 40   

Range 16   

Interquartile Range 10   

Skewness .550 .717 

Kurtosis -1.101 1.400 
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( ، 0، اَضٗ= 1(: العزًبسح االعزجٛبٌ أػالِ ، يب ْٙ خطٕاد سعى انذائشح انجٛبَٛخ نًزغٛش َٕع انغُظ )ركش= 6رطجٛق ) 

 (:IBM SPSS Statistics 20ثبعزؼًبل ثشَبيظ )

 (1انحم: انخطٕح )

( )          ( )                 ( )         (         )  

( : ثبنعغػ ػهٗ انذائشح انجٛبَٛخ يشرٍٛ ثًؤشش انًبٔط االٚغش ، صى َحذد انًزغٛش انًطهٕة فٙ انغؤال ُْٔب 0انخطٕح )

 (.Ok( ، َٔعغػ ػهٗ )Slice byهٛخ انغحت ٔاالفالد نٓزا انًزغٛش أ٘ عحجّ انٗ خبَخ )انُٕع َٔقٕو ثؼً

 ( انىتبئج انتبنٕخ:Outputمالحظخ: نتظٍش فٓ شبشخ انمخشجبد )

 
 

 الظٓبس قًٛخ انُغجخ نكم يٍ انزكٕس ٔاالَبس فٙ انذائشح انجٛبَٛخ ٔرغضئزٓب َزجغ انخطٕاد االرٛخ:يالحظخ: 

يشرٍٛ ثًؤشش انًبٔط  (Outputفٙ شبشخ انًخشعبد )ػهٗ انذائشح انجٛبَٛخ انظبْشح  ( : ثبنعغػ1انخطٕح )

 ( .Chart Editor، نٛظٓش نُب يشثغ حٕاس ) االٚغش

يشح ثًؤشش انًبٔط ( Chart Editorيشثغ انحٕاس )فٙ ( : ثبنعغػ ػهٗ انذائشح انجٛبَٛخ انظبْشح 0انخطٕح )

 :، نٛظٓش نُب ػذح خٛبساد َعغػ ػهٗ  االًٍٚ

1) Show Data Labels نكم يٍ انزكٕس ٔاالَبس : الظٓبس انُغجخ. 

0) Return Slice انٗ عضئٍٛ عضء خبص ثبنزكٕس ، ٔاألخش خبص ثبالَبس. انجٛبَٛخ انذائشح ئخ: نزغض 

 ( انىتبئج انتبنٕخ:Outputمالحظخ: نتظٍش فٓ شبشخ انمخشجبد )
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،  1سعى االػًذح انجٛبَٛخ نًزغٛش يغزٕٖ انزؼهٛى )صبَٕ٘=(: العزًبسح االعزجٛبٌ أػالِ ، يب ْٙ خطٕاد  7رطجٛق ) 

 (:IBM SPSS Statistics 20(، ثبعزؼًبل ثشَبيظ )3، دساعبد ػهٛب= 0عبيؼٙ=

 (1انحم: انخطٕح )

( )          ( )                 ( )         (   )  

انجٛبَٛخ يشرٍٛ ثًؤشش انًبٔط االٚغش ، صى َحذد انًزغٛش انًطهٕة فٙ انغؤال ُْٔب  االػًذح( : ثبنعغػ ػهٗ 0انخطٕح )

 (.Ok( ، َٔعغػ ػهٗ )X-Axisَٔقٕو ثؼًهٛخ انغحت ٔاالفالد نٓزا انًزغٛش أ٘ عحجّ انٗ خبَخ ) انزؼهٛى

 ( انىتبئج انتبنٕخ:Outputمالحظخ: نتظٍش فٓ شبشخ انمخشجبد )
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 انجٛبَٛخ َزجغ انخطٕاد االرٛخ: االػًذحفٙ   يزغٛشيغزٕٖ انزؼهٛىحغت ػذد انطهجخ الظٓبس يالحظخ: 

يشرٍٛ ثًؤشش انًبٔط  (Outputفٙ شبشخ انًخشعبد )انجٛبَٛخ انظبْشح  االػًذح( : ثبنعغػ ػهٗ 1انخطٕح )

 ( .Chart Editor، نٛظٓش نُب يشثغ حٕاس ) االٚغش

يشح ثًؤشش ( Chart Editorيشثغ انحٕاس )فٙ انظبْشح  االػًذح أ٘ ٔاحذ يٍ( : ثبنعغػ ػهٗ 0انخطٕح )

 ، نٛظٓش نُب ػذح خٛبساد َعغػ ػهٗ : انًبٔط االًٍٚ

Show Data Labels  انطهجخ حغت انًغزٕٖ انزؼهًٛٙ.ػذد : الظٓبس 

 ( انىتبئج انتبنٕخ:Outputمالحظخ: نتظٍش فٓ شبشخ انمخشجبد )
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( ، ٔالعزًبسح االعزجٛبٌ أػالِ ، عذ انٕعػ انحغبثٙ IBM SPSS Statistics 20(: ثبعزؼًبل ثشَبيظ ) 8رطجٛق ) 

 نهًحبٔس انضالصخ انزبنٛخ:

(t1  .)رقذٚش انجشَبيظ : 

(t2  .)اَزشبس انجشَبيظ : 

(t3  .)رؼًٛى انجشَبيظ : 

 حٛش اٌ:

 انًحٕس األٔل: رقذٚش انجشَبيظ ٔٚزعًٍ صالصخ ػجبساد كًب ٚهٙ:

 يٕظٕع انجشَبيظ ٚاليظ انٕاقغ.

 نجشَبيظ ٚزًٛض ثغًؼخ غٛجخ.ا

 انجشَبيظ ٚزًٛض ثبنغٕدح.

 انًحٕس انضبَٙ: اَزشبس انجشَبيظ ٔٚزعًٍ صالصخ ػجبساد كًب ٚهٙ:

 عجق رغشثخ انجشَبيظ كضٛشاً. (1

 انجشَبيظ عٓم انزكشاس. (0

 انجشَبيظ ٚزًٛض ثبنشؼجٛخ. (3

 انًحٕس انضبنش: رؼًٛى انجشَبيظ ٔٚزعًٍ صالصخ ػجبساد كًب ٚهٙ:

 يشغٕثخ ٔػهٛٓب اقجبل. يبدح انجشَبيظ (4

 إيكبَٛخ اشزشاكك عٓهخ فٙ انجشَبيظ.  (5

 الٚغبد انٕعػ انحغبثٙ نهًحٕس األٔل َزجغ انخطٕاد انزبنٛخ: :(1)انحم

 (1انخطٕح ) 

 (تقدير البرنامج)                      ( )   (  )                 ( )                    ( )             ( )

( )                

 (0انخطٕح )

( )                    [    (      ( )   [(  و     و

 

 (.t1( ، رحذ انؼًٕد ثؼُٕاٌ )Data Viewعٛظٓش انٕعػ انحغبثٙ فٙ َبفزح انجٛبَبد )يالحظخ: 
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 الٚغبد انٕعػ انحغبثٙ نهًحٕس انضبَٙ َزجغ انخطٕاد انزبنٛخ: (:0انحم)

 (1انخطٕح ) 

 (انتشار البرنامج)                      ( )   (  )                 ( )                    ( )             ( )

( )                

 (0انخطٕح )

     ( )   [( و     و )    ]                    ( )

 

 (.t2( ، رحذ انؼًٕد ثؼُٕاٌ )Data Viewعٛظٓش انٕعػ انحغبثٙ فٙ َبفزح انجٛبَبد )يالحظخ: 

 

 (: الٚغبد انٕعػ انحغبثٙ نهًحٕس انضبنش َزجغ انخطٕاد انزبنٛخ:3انحم)

 (1طٕح )انخ 

 (تعميم البرنامج)                      ( )   (  )                 ( )                    ( )             ( )

( )                

 (0انخطٕح )

     ( )   [( و     و )    ]                    ( )

 

 (.t3( ، رحذ انؼًٕد ثؼُٕاٌ )Data Viewعٛظٓش انٕعػ انحغبثٙ فٙ َبفزح انجٛبَبد )يالحظخ: 

  



 سيد حسين استاذ المادة: ليث فاضل                                     SPSSتطبيقات الحاسوب : لثالثا الفصل

 

 
62 

، يبْٙ خطٕاد انزحهٛم االحصبئٙ نهًحبٔس انضالصخ  ( IBM SPSS Statistics 20ثبعزؼًبل ثشَبيظ )عؤال : 

 العزًبسح االعزجٛبٌ أػالِ.

 ( : وجذ انُسط انحسبثٓ انمشجح ، نغشض اتخبر انقشاس ، َكمب مُضح ثبالتٓ:1ح )انحم: انخطُ

ػهٗ ػذد االخزٛبساد نًقٛبط نٛكشد َغذ غٕل انفزشح ْٔٙ ػجبسح ػٍ حبصم قغًخ ػذد انًغبفبد نًقٛبط نٛكشد 

 ، حٛش اٌ:

 ( ٘ٔ4ػذد انًغبفبد نًقٛبط نٛكشد انخًبعٙ ٚغب.) 

 ً(.5بعٙ ٚغبٔ٘ )ػذد االخزٛبساد نًقٛبط نٛكشد انخ 

إراً غٕل انفزشح = 
 

 
  =2.8 

                                      

 َغزخشط حذٔد انفئبد كًب ٚهٙ:

𝐋 ( )     (   )  𝐋

𝐔 ( )     ( )       𝐋

 رٙ:فٛكٌٕ انقشاس حغت انغذٔل اٜ
 

 ُِانمست انفئبد نهُسط انحسبثٓ انمشجح

 غٛش يٕافق اغالقبً        

 غٛش يٕافق         

 يحبٚذ          

 يٕافق          

 يٕافق عذاً           
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َنجمٕغ انمتغٕشاد )أسئهخ انمحبَس انثالثخ( ، ) انمتغٕشاد  ( : وجذ انتكشاس َانىسجخ نكم سؤال2انحم: انخطُح )

(t1( ، )t2(، )t3)) :َٓكمب مُضح ثبالت ، 

 (1انحم: انخطٕح )

( )           ( )                          ( )               ( )                             

               ( ) جميع المتغيرات  ( )         ( )
                       

                                 
  

 (0انخطٕح )

( )            ( )    

 ( انىتبئج انتبنٕخ:Outputمالحظخ: نتظٍش فٓ شبشخ انمخشجبد )

 

Statistics 

  
موضوع البرنامج 

اقعيالمس الو  
البرنامج يتميز 
 بسمعة طيبة

البرنامج يتميز 
 بالجودة

سبق تجربة 
 البرنامج كثيرا  

البرنامج سهل 
 التكرار

البرنامج يتميز 
 بالشعبية

مادة البرنامج 
مرغوبة وعليها 

 اقبال

إمكانية 
اشتراكك سهلة 
 في البرنامج

N 
Valid 20 20 20 20 20 20 20 20 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.3 4.3 4.05 4 4.45 4.3 4.3 3.45 

Std. Deviation 0.733 0.865 0.999 1.076 0.826 0.923 0.865 1.317 

 

 تكمهخ انجذَل

 

Statistics 

 البرنامج تعميم البرنامج انتشار البرنامج تقدير 

N 
Valid 20 20 20 

Missing 0 0 0 

Mean 4.2167 4.2500 3.8750 

Std. Deviation .75915 .84379 .91587 
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 الواقع يالمس البرنامج موضوع 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 15.0 15.0 15.0 3 محايد

 55.0 40.0 40.0 8 موافق

 100.0 45.0 45.0 9 جدا   موافق

Total 20 100.0 100.0  

 

 طيبة بسمعة يتميز البرنامج

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 25.0 25.0 25.0 5 محايد

 45.0 20.0 20.0 4 موافق

 100.0 55.0 55.0 11 جدا   موافق

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 بالجودة يتميز البرنامج

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 2 موافق غير

 25.0 15.0 15.0 3 محايد

 60.0 35.0 35.0 7 موافق

 100.0 40.0 40.0 8 جدا   موافق

Total 20 100.0 100.0  
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 المقياس المحور األول
غير موافق 
 اطالقا  

 موافق محايد غير موافق
موافق 
 بشدة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النتيجة

مُضُع انجشوبمج 

 .ٔالمس انُاقغ

 9 8 3 0 0 التكرار

4.3 0.73 
موافق 
 بشدة

 45 40 15 0 0 النسبة

انجشوبمج ٔتمٕض 

 ثسمؼخ طٕجخ.

 11 4 5 0 0 التكرار

4.3 0.86 
موافق 
 بشدة

 55 20 25 0 0 النسبة

انجشوبمج ٔتمٕض 

 ثبنجُدح.

 8 7 3 2 0 التكرار

 موافق 0.99 4.05

 40 35 15 10 0 النسبة

 األولنتيجة المحور 

 28 19 11 12 0 التكرار

4.2 0.75 

 
موافق 
 بشدة

 
 46.6 31.6 18.3 10 0 النسبة

 

 ، ٌزا ٔؼىٓ مُافق ثشذح.  4.2انقشاس: ثمب ان وتٕجخ انمحُس األَل تسبَْ 
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 كثيرا   البرنامج تجربة سبق

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 1 ا  اطالق موافق غير

 10.0 5.0 5.0 1 موافق غير

 20.0 10.0 10.0 2 محايد

 65.0 45.0 45.0 9 موافق

 100.0 35.0 35.0 7 جدا   موافق

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 التكرار سهل البرنامج

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 20.0 20.0 20.0 4 محايد

 35.0 15.0 15.0 3 موافق

 100.0 65.0 65.0 13 جدا   موافق

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 بالشعبية يتميز البرنامج

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 1 موافق غير

 20.0 15.0 15.0 3 محايد

 45.0 25.0 25.0 5 موافق

 100.0 55.0 55.0 11 جدا   موافق

Total 20 100.0 100.0  
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 المقياس الثانيالمحور 
غير موافق 
 اطالقا  

 موافق محايد غير موافق
موافق 
 بشدة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النتيجة

سجق تجشثخ 

 انجشوبمج كثٕشاً.

 7 9 2 1 1 التكرار

 موافق 1.07 4

 35 45 10 5 5 النسبة

سٍم  انجشوبمج

 انتكشاس.

 13 3 4 0 0 التكرار

4.45 0.82 
موافق 
 بشدة
 65 15 20 0 0 النسبة 

انجشوبمج ٔتمٕض 

 ثبنشؼجٕخ.

 11 5 3 1 0 التكرار

4.3 0.92 
موافق 
 بشدة

 55 25 15 5 0 النسبة 

 الثانينتيجة المحور 

 31 17 9 2 1 التكرار

4.25 0.84 
موافق 
 بشدة

 51.6 28.3 15 3.3 1.6 النسبة 

 

 ، ٌزا ٔؼىٓ مُافق ثشذح.  4.25انقشاس: ثمب ان وتٕجخ انمحُس انثبوٓ تسبَْ 
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 اقبال وعليها مرغوبة البرنامج مادة

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 1 موافق غير

 15.0 10.0 10.0 2 محايد

 50.0 35.0 35.0 7 موافق

 100.0 50.0 50.0 10 جدا   موافق

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 البرنامج في سهلة اشتراكك إمكانية

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 2 اطالقا   موافق غير

 30.0 20.0 20.0 4 موافق غير

 35.0 5.0 5.0 1 محايد

 80.0 45.0 45.0 9 موافق

 100.0 20.0 20.0 4 جدا   موافق

Total 20 100.0 100.0  

 

 المقياس الثالثالمحور 
غير موافق 
 اطالقا  

 موافق محايد غير موافق
موافق 
 بشدة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النتيجة

مادة البرنامج مرغوبة 

 وعليها اقبال

 10 7 2 1 0 التكرار

4.3 0.86 
موافق 
 بشدة

 50 35 10 5 0 نسبةال

إمكانية اشتراكك سهلة في 

 البرنامج

 4 9 1 4 2 التكرار

 موافق 1.3 3.45

 20 45 5 20 10 النسبة

 الثالثنتيجة المحور 

 14 16 3 5 2 التكرار

 موافق 0.92 3.87

 35 40 7.5 12.5 5 النسبة

 

 ىٓ مُافق. ، ٌزا ٔؼ 3.87انقشاس: ثمب ان وتٕجخ انمحُس انثبنث تسبَْ 

انتُصٕبد: ثؼذ انتحهٕم االحصبئٓ نهمحبَس انثالثخ الستمبسح االستجٕبن وُصٓ ثئػبدح انجشوبمج َتؼمٕمً ػهّ 

 مكبتت أخشِ نغشض االستفبدح مىً.
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نثالثدخ السدتمبسح نهمحدبَس ا  جدذ مؼبمدم االستجدبط،  ( IBM SPSS Statistics 20ثبستؼمبل ثشوبمج )تطجٕق : 

 اقُِ استجبطبً. ، ثم حذد أْ محُسٔه االستجٕبن أػالي

 انحم:

( )            ( )              ( )             ( )                                      ( )    

 

 ( انىتبئج انتبنٕخ:Outputمالحظخ: نتظٍش فٓ شبشخ انمخشجبد )

 

 

Correlations 

 البرنامج تعميم البرنامج انتشار البرنامج تقدير 

 البرنامج تقدير

Pearson Correlation 1 .824
**

 .672
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 

N 20 20 20 

 البرنامج تشاران

Pearson Correlation .824
**

 1 .792
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 20 20 20 

 البرنامج تعميم

Pearson Correlation .672
**

 .792
**

 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000  

N 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ان قٕمخ  ، َٔالحظ           ػبنٕخ جذاً  إحصبئٕخان انؼالقخ ثٕه جمٕغ انمحبَس طشدٔخ َراد دالنخ  جوستىت

 مب ٔهٓ:ك مؼبمم االستجبط ٔكُن

ودددددبمج(  ، َانمحدددددُس )تقدددددذٔش انجش األَلانمحدددددُس ثدددددٕه   (4.824سدددددبَْ )ت قٕمدددددخ مؼبمدددددم االستجدددددبط ان  (1

 استجبطبً. األقُِ، ٌَمب  انجشوبمج(س انثبوٓ )اوتشب

ودددددبمج(  ، َانمحدددددُس )تقدددددذٔش انجش األَلانمحدددددُس ثدددددٕه   (4.672سدددددبَْ )ت قٕمدددددخ مؼبمدددددم االستجدددددبط ان  (2

 .انجشوبمج( تؼمٕم) نثانثب

، َانمحددددُس  انجشوددددبمج(س انمحددددُس انثددددبوٓ )اوتشددددبثددددٕه   (4.792سددددبَْ )ت قٕمددددخ مؼبمددددم االستجددددبط ان  (3

 .(تؼمٕم انجشوبمجانثبنث )
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الستمبسح مؼبدنخ االوحذاس انخطٓ انمتؼذد جذ ،  ( IBM SPSS Statistics 20ثبستؼمبل ثشوبمج )تطجٕق : 

 (.t2، َ ) (t1، َان انمتغٕشاد انتُضٕحٕخ نً ٌٓ ) (t3ػهمبً ان متغٕش االستجبثخ ٌُ )،  االستجٕبن أػالي

 ان:حٕث 

t3   :انمتغٕش انمؼتمذ( تؼمٕم انجشوبمج (. 

t1   :(1انتُضٕحٓ ) انمتغٕش  تقدير البرنامج. 

t2   :(2 انتُضٕحٓانمتغٕش ) انتشار البرنامج. 

 انحم:

( )            ( )               ( )          ( ) 

          [  ]

                     ( ) 
[  ]
[  ]

   ( )    

 ( انىتبئج انتبنٕخ:Outputمالحظخ: نتظٍش فٓ شبشخ انمخشجبد )

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .792
a

 .628 .584 .59055 

a. Predictors: (Constant), البرنامج تقدير ,البرنامج انتشار 

 

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 10.009 2 5.004 14.349 .000
b

 

Residual 5.929 17 .349   

Total 15.938 19    

a. Dependent Variable: البرنامج تعميم 

b. Predictors: (Constant), البرنامج تقدير ,البرنامج انتشار 

 

Coefficients
a

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .145 .772  .187 .854 

 819. 233. 061. 315. 073. البرنامج تقدير

 011. 2.841 742. 283. 805. البرنامج انتشار

a. Dependent Variable: البرنامج تعميم 
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 ̂   ̂                

 

 قٕمخ نالٕش مؼىُْ غ (t1انخطُاد ثحزف انمتغٕش انغٕش مؼىُْ احصبئٕبً ٌَىب تقذٔش انجشوبمج )وكشس 

                  

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .792
a

 .627 .606 .57483 

a. Predictors: (Constant), البرنامج انتشار 

 

 

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 9.990 1 9.990 30.233 .000
b

 

Residual 5.948 18 .330   

Total 15.938 19    

a. Dependent Variable: البرنامج تعميم 

b. Predictors: (Constant), البرنامج انتشار 

 

 

Coefficients
a

 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .223 .677  .329 .746 

 000. 5.498 792. 156. 859. البرنامج انتشار

a. Dependent Variable: البرنامج تعميم 

 

 ̂   ̂                

 

 انزٕصٛبد:

 .اإلحصبئٛخ، نكَٕٓب رؼطٙ فقػ انًزغٛشاد راد انذالنخ  (Stepwiseثبخزٛبس غشٚقخ )َٕصٙ  (1

ثشَبيظ  أ٘ إقبيخيٍ حٛش عٕٓنخ ركشاسِ صصٚبدح شؼجٛزّ ػُذ  ٛخ اَزشبس انجشَبيظثبالْزًبو فٙ ػًهَٕصٙ  (0

 رذسٚجٙ آخش.


