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السماث املخخلفت لللم طلبت الدزاساث العليا في مجال الازشاد النفس ي ججاه
حعلم بسهامج  SPSSمن وجهت هظسهم
2

محمىد شفيم محمد , 1جاسم محمد علي

 3ولُُت اللغاث والعلىم الاوظاهُت ،حاهعت هسمُان
 9ولُت التربُت ،حامعت دًالى
خالصت البحث
يهدف البحث الخالي للخعسف على السماث املخخلفت لللم طلبت الدزاساث العليا ججاه حعلم
البرهامج  SPSSمن وجهت هظسهم فلد اخخاز الباحثان طلبت أكسام إلازشاد النفس ي في جامعاث (
بغداد  ,دًالى  ,املسدنصسيت) وكد وضع الباحثان الفسضياث آلاجيت :
 -1ال ًىجد فسق ذو داللت إحصائيت عند مسخىي الداللت  .0.5في كلم طلبت الدزاساث العليا ججاه
حعلم بسهامج  SPSSمن وجهت هظسهم.
ي
 -2ال ًىجد فسق ذو داللت إحصائيت عند مسخى الداللت  .0.5في كلم طلبت الدزاساث العليا ججاه
حعلم بسهامج  SPSSمن وجهت هظسهم جبعا ملخغير الجنس.
 -3ال ًىجد فسق ذو داللت إحصائيت عند مسخىي الداللت  .0.5في كلم طلبت الدزاساث العليا ججاه
حعلم بسهامج  SPSSمن وجهت هظسهم جبعا ملخغير املسحلت.
اخخاز الباحثان عينت كصدًه من مجخمع البحث جامعاث ( بغداد  ,دًالى  ,املسدنصسيت) حجمها
()1..طالب وطالبت وكاهذ أداة البحث اسدباهه مكىهت من ( )23فلسة جخضمن السماث املخخلفت
لللم طلبت الدزاساث العليا ججاه حعلم البرهامج  SPSSمن وجهت هظسهم وكد جناول البحث الخالي ,
حعسيف البرهامج وأهميخه في جحليل البياهاث واخخبازاث الفسوض وجحليل الخباًن والخحليل العاملي
وكل ما ًخعلم باإلحصاء التربىي والنفس ي 0وحصل الباحثان على هخائج جؤكد على السماث املخخلفت
لللم طلبت الدزاساث العليا ججاه حعلم البرهامج  SPSSمن وجهت هظسهم,
ال ًىجد فسق ذو داللت إحصائيت عند مسخىي الداللت  .0.5في كلم طلبت الدزاساث العليا جبعا ملخغير
الجنس 0و ال ًىجد فسق ذو داللت إحصائيت عند مسخىي الداللت  .0.5جبعا ملخغير املسحلت.
وأوص ى الباحثان بئجساء بحىر ممازلت في بسامج الدزاساث العليا في مجال إلازشاد النفس ي في
الجامعاث في ضىء معاًير الجىدة العامليت 0

امللدمت
أهميت البحث:
ٌ
حعد مإطظاث الخعلُم العالي في هثير مً الدو ئخدي
اإلالاًِع السئِظُت للُام ألامت ومظاًستها زهب الحظازة
والخلدم العاإلاُين  ،فلد اطؼلعذ الجامعاث ومإطظاث
البدث العلمي في هثير مً الدوٌ اإلاخلدمت  ،وخالٌ العلدًً
اإلااطُين على ألاخص بدوز زئِع كُادة خسهت الخلدم العلمي
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والثىزة الخىىىلىحُت واغىاء الترار الحظازي بمصٍد مً
الاهدشافاث
والدزاطاث التي جسحمذ ئلى مشازَع جىفُرًت ئفادة البشسٍت
عامت (/5ص  .)351جلىم الجامعاث بدوز مباشس في الخىمُت
الاحخماعُت  ،وفي حغُير هُيل الترهُب الاحخماعي على هدى
ًدلم جروٍب الفىازق بين الؼبلاث وحعمل على اهدشاف
اإلاىاهب وابساشها واعدادها ليي جظؼلع بدوز بىاء في حشُد
الحظازة(،35ص .)99وئذا وان الخعلُم العالي في البلدان
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اإلاخلدمت كد كؼع شىػا هبيرا في ئعداد ما ًخؼلبه اإلاجخمع مً
وىادز علمُت وفىُت فأهه الشاٌ في البلدان الىامُت ًىاحه
مشىالث خادة جدعى ئلى مصٍد مً الجهد مً احل جدلُم
الخدىٌ اللادز على جخؼي هره الصعىباث (،31ص ،)3ولعل
مً بين هره اإلاشىالث ئن الخعلُم العالي في البلدان الىامُت
غير كادز على مىاهبت الخلدم العلمي والخىىىلىجي الظسَع،
وعلى ئعداد اللُاداث اللادزة على الخغُير ،وعلى جدؼُم
الخخلف  ،وعلى خلم اللىي الدًىامىُت الفعالت الالشمت
لخدسًٍ اإلاجخمع.
ئن العساق شأهه شأن طائس البلدان الىامُت ٌشيى مً طعف
الاجصاٌ اإلاباشس بين الجامعت واإلاجخمع  ،وَشيى أًظا مً
مشيلت الىلص في عدد ألاطاجرة اإلاإهلين جأهُال عالُا .وإلاا وان
مً أهداف وشازة الخعلُم العالي والبدث العلمي في العساق
ئعداد العلماء واإلافىسًٍ وألاطاجرة الجامعُين واإلادزطين
والخبراء واإلاخخصين مً أبىاء الىػً إلاأل ؤلاػازاث التربىٍت
والفىُت والاكخصادًت والعلمُت ،فأن أي جخؼُؽ للخعلُم
العالي وأهدافه ًجب ئن ًظع في خظابه كدزة عظى الهُئت
الخدزَظُت على ئهجاش هره اإلاهماث ( ،31ص ،)6وهرا ًخؼلب
جددًد طماث معُىت جصبذ همعاًير العداد ألاطخاذ الجامعي
وجلُُمه  .مً هرا اإلاىؼلم فأن أحساء دزاطت مُداهُت جداوٌ
الخعسف على الظماث اإلاخخلفت لللم ػلبت الدزاطاث العلُا
مً وحهت هظسهم في مجاٌ ؤلازشاد الىفس ي طدظاعد
اإلاخؼؼين ومخخري اللسازاث في اجخاذ ؤلاحساءاث اإلاىاطبت مً
احل زفع اإلاظخىي العلمي للؼلبت وحعل الىطائل ؤلاخصائُت
جخصف بمىاصفاث معُىت مً احل حغُير وجؼىٍس الىاكع
التربىي على الصعُد الجامعي مً خُث جدلُل البُاهاث مً
خالٌ البدىر الىفظُت  ،مما ٌظاعد في حظسَع خؼؽ
الخىمُت الاحخماعُت والاكخصادًت التي ٌشهدها بلدها في هره
اإلاسخلت الخازٍخُت.
أهداف البحث:
يهدف هرا البدث لإلحابت عً الظإالين آلاجُين:-
 -3ما هي الظماث اإلاخخلفت لللم ػلبت الدزاطاث العلُا
ججاه حعلم البرهامج  SPSSمً وحهت هظس ػالبها ؟
 -9هل ئن اطخخدام بسهامج  SPSSفي الجامعت جخخلف
باخخالف:-
ا -الجيع
ب -اإلاسخلت

الفسضياث :
 -3ال ًىحد فسق ذو داللت ئخصائُت عىد مظخىي الداللت
 ...5في كلم ػلبت الدزاطاث العلُا ججاه حعلم بسهامج
.
SPSSمً وحهت هظسهم
 -9ال ًىحد فسق ذو داللت ئخصائُت عىد مظخىي الداللت
 ...5في كلم ػلبت الدزاطاث العلُا ججاه حعلم بسهامج
SPSSمً وحهت هظسهم جبعا إلاخغير الجيع.
 -1ال ًىحد فسق ذو داللت ئخصائُت عىد مظخىي الداللت
 ...5في كلم ػلبت الدزاطاث العلُا ججاه حعلم بسهامج
SPSSمً وحهت هظسهم جبعا إلاخغير اإلاسخلت.
حدود البحث:
اكخصس هرا البدث على:-
 -3ػلبت الدزاطاث العلُا في حامعاث ( بغداد  ،دًالى ،
اإلاظدىصسٍت) مسخلتي اإلااحظخير والدهخىزاه للعام
الدزاس ي 9.38-9.37
 -9هال الجيظين (بىين ،بىاث) في الدزاطاث العلُا.
 -1مسخلتي الدهخىزاه واإلااحظخير
جحدًد املصطلخاث:
ًلىم الباخثان بخددًد اإلاصؼلح آالحي:-
الللم:
ًمىً حعسٍف الللم بأهه شعىز بالخىف ،أو الللم غير اإلافظس
ً
ً
أو الشعىز بأن شِئا مخُفا طىف ًددر .ئن الشخص الري
ٌعاوي مً الللم زبما ًظهس هثير مً ألاعساض الجظدًت أو
العاػفُت والتي حشمل :صعىبت في الترهيز و الخىف مً الفشل
 .هما جظهس على فلساث الاطخبُان اإلاظخخدمت في هره
الدزاطت ،6( .ص(995
مجال الازشاد النفس ي:
هى مجاٌ جؼبُلي لخدلُم الصحت الىفظُت Psychological/
Mental Health؛ هى عملُت جلدًم الىصُدت ،العىن ،والعالج
البظُؽ اذا جؼلب ألامس أو الخىحُه ئلى مخخصص عالجي  ،أي
اهه مجاٌ جخصص ي جؼبُلي للىظسٍاث العامت في مجاٌ
الخدلُل الىفس ي  Psychoanalysisو العالج الىفس ي
ُ ،psychotherapyوٍ ّ
ىحه ئلى ظسوف و أهداف خاصت لخدلُم
لحالت ما؛ خُث ًجسي اإلاسشد الىفس ي
هىع مً العالج
ٍ
اإلاخخص  Psych Counselorاطخعساطا عاما لىظسٍاث العالج
الىفس ي وجؼبُلاتها في جلدًم اإلاشىزة الىفظُت؛ فعملُت
ؤلازشاد الىفس ي عملُت مدشعبت جدخاج لخبراث علمُت عالُت
مع مهازاث مسهت للخعامل مع ول خالت على خدي،39( .
ص(98
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بسهامجSPSS:
ٌعخبر بسهامج الخدلُل ؤلاخصائي  SPSSأخد البرامج ؤلاخصائُت
ً
التي الكذ شُىعا في اطخخدامها مً كبل الباخثين لللُام
بالخدلُالث ؤلاخصائُت ،وَظخخدم البرهامج في هثير مً
اإلاجاالث العلمُت والتي حشمل على طبُل اإلاثاٌ ،العلىم
ؤلادازٍت والاحخماعُت والهىدطُت والصزاعُت .وولمت  SPSSهي
وهى "Statistical Package
اخخصاز للمظمى اليامل للبرهامج ٍ
"for Social Sciencesوالتي حعني " البرهامج ؤلاخصائي للعلىم
الاحخماعُت".
وَشمل الفصل ألاوٌ على جىطُذ لؼسٍلت الخعامل مع SPSS
والتي حشابه جماما للؼسائم اإلاخبعت في الخعامل مع أي بسهامج
ٌعمل جدذ هظام الىٍىدوش Windows.(16,ص(7
الاججاه:
مُل عام مىدظب ،وظبي في زبىجه ،عاػفي في أعماكه ً ،إزس
في الدوافع الىىعُت  ،وٍىحه طلىن الفسد  ،9( .ص(78
الدزاساث السابلت:
في دزاطت كامذ بها البظُىوي (3991م) في حامعه عين
الشمع في اللاهسه اطتهدفذ كُاض فعالُت بسهامج خاطب آلي
حعلُمي في جدزَع كىاعد الىدى العسبي على ول مً الخدصُل
اللغىي والخعبير الخدسٍسي لدي ػالب الصف الثاوي الثاهىي،
وبخؼبُم الاخخباز الخدصُلي أوضحذ الىخائج جفىق اإلاجمىعت
الخجسٍبُت في الخدصُل اللغىي والخعبير الخدسٍسي على
اإلاجمىعت الظابؼت.
هما اطتهدفذ دزاطت فىزد  Fordووىهع  Cox,1995اإلالازهت
بين ئخدي البرمجُاث الخعلُمُت والىخاب اإلادزس ي في اهدظاب
الؼالكت بؼسٍلت الخىساز لعُىت مً جالمُر ٌعاهىن مً صعىبت
في ػالكت اللساءة ،أوضحذ الىخائج عدم وحىد فسوق ذاث
داللت ئخصائُت بين اإلاجمىعخين الخجسٍبُت والظابؼت .
هما كام الجمهىز ( 3999م) بدزاطت في ولُه التربُه  -حامعه
اإلالً طعىد في السٍاض هدفذ ئلى مداولت الىشف عً أزس
اطخخدام أخد بسمجُاث الحاطب آلالي الخعلُمُت في حعلُم
اللغت ؤلاهجليزًت لدي ػالب الصف ألاوٌ الثاهىي وملازهتها
بالؼسٍلت اإلاعخادة ،وبخؼبُم الاخخباز الخدصُلي اإلاعد لرلً
أوضحذ الىخائج جفىق اإلاجمىعت الخجسٍبُت عىد مظخىَي
الخرهس والفهم خظب جصيُف بلىم ،وأظهسث عدم وحىد
فسوق بين اإلاجمىعخين عىد مظخىي الخؼبُم خظب جصيُف
بلىم.
منهج البحث:-
ئن جدلُم أهداف هرا البدث ًخؼلب ما ًأحي:-
 -3جددًد مجخمع البدث

 -9اخخُاز عُىت مىاطبت وممثلت للمجخمع ألاصلي.
 -1بىاء أداة جخميز بالصدق والثباث ًمىً بىاطؼتها الخعسف
على الظماث اإلاخخلفت لللم ػلبت الدزاطاث العلُا
ججاه حعلم البرهامج  SPSSمً وحهت هظس ػالبها جؼبُم
هره ألاداة على عُىت البدث
 -1اطخخدام أطالُب مىاطبت في جدلُل هخائج هرا البدث.
-1مجخمع البحث
جألف مجخمع البدث مً حمُع ػلبت الدزاطاث
العلُا(اإلااحظخير والدهخىزاه) في الجامعاث العساكُت عدا
حامعاث اكلُم هسدطخان للعام الدزاس ي ()9.38-9.37
والبلغ عددهم  5..ػالب و ػالبت.
- 2عينت البحث السئيسيت
أخخاز الباخثان  3..ػالب وػالبت مً ػلبت مجخمع البدث
حامعاث (بغداد  ،دًالى  ،اإلاظدىصسٍت) مسخلتي اإلااحظخير
والدهخىزاه بالؼسٍلت الؼبلُت اللصدًت هما في حدوٌ (.)3
-3أداة البحث
كام الباخثان بأعداد اطخفخاء اطخؼالعي مفخىح ًخألف مً
طإاٌ واخد على عُىت اطخؼالعُت جألفذ مً ( )1.ػالبا"
وػالبت مىشعين بالدظاوي على البىين والبىاث  ،ومً هفع
مجخمع البدث  .وبعد جدلُل فلساث الاطدباهت الاطخؼالعي
أعُدث صُاغت الفلساث التي وزدث على لظان الؼلبت ،
باإلطافت ئلى اطخفادة الباخثان مً البدىر والدزاطاث
الظابلت هما في ملحم ((3
)الصدق( :
Validity -4
)للخأهد مً صدق عبازاث الاطدباهت )  , Faceالظاهسي كام
الباخثان باطخخدام الصدق
وذالً بعسطها على لجىت مً اإلادىمين إلاعسفت آزائهم خىٌ
صالخُتها  ،وطالمت صُاغتها  ،ومالءمتها إلاظخىي ػلبت
الجامعت  .وكد أعُد صُاغت بعع العبازاث على طىء
اإلاالخظاث التي عسطها الخبراء  ،فاطدبعدث بعع الفلساث
وأحسٍذ بعع الخعدًالث على البعع ألاخس  ،وأصبدذ على
ما هي علُه هما في اإلالحم ((3
 (Reliability)-4الثباث:
كام الباخثان بخؼبُم الاداة على عُىت جألفذ مً ( )9.ػالبا"
وػالبه مً هفع مجخمع البدث الطخخساج زباث الاطخبُان j,و
اطخخدما ػسٍلت الخجصئت الىصفُت
في كُاض الاخخبازا ث )(Adamsألنها شائعت هما أشاز أدمص
) ( Splite- half
والاطدباهت ( ،36ص  )86مً هاخُت  ،وان العدًد مً
الباخثين كد اطخخدمىا هره الؼسٍلت هدزاطت بل )(Bell
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(17,ص  ،) 911 – 998وهظخىن  ... ( Heston ) (20,ص 539
– . ) 531واخخباز والُفىزهُا للشخصُت ( ، 31ص 39 – 1
) وزؤوف (  ، 7ص  ، ) 339وعبد هللا (  ، 33ص ، ) 5. – 3
والصبادي ( ، 8ص  ) 181 – 171مً هاخُت أخسي .
للد كام الباخثان بخجصئت فلساث الاطدباهت ئلى كظمين وان
اللظم ألاوٌ ًخيىن مً ألاطئلت الفسدًت في خين وان اللظم
الثاوي ًخيىن مً ألاطئلت الصوحُت  ،وأطخخدم الباخثان
إلًجاد زباث الاطدباهت معامل ازجباغ بيرطىن ( ) ( Pearson
18 ,ص  ، ) 331وكد بلغ معامل الازجباغ ( )..79جلسٍبا" .
وإلاا واهذ الدزحاث الازجباػُت باطخخدام هره الؼسٍلت
ؤلاخصائُت جمثل هصف الاخخباز ولِع الاخخباز وله ( ، 3.ص
 ، ) 11 – 19ومً احل خظاب زباث الاخخباز بصىزة واملت ،
فلد اطخخدم الباخثان معادلت طبيرمان بساون – (Brown
) Spearmanلخصحُذ معامل الازجباغ ( ، 9.ص ، ) 5..
وكد بلغ معامل الازجباغ بعد الخصحُذ (  )..89وَعد معامل
الازجباغ هرا عالُا"  ،ئذا ما علمىا أن اللىائم الىفظُت هما
أشاز هُللي )  ( Nunnallyال ًيىن زباتها عالُا بظبب حغُير
اطخجاباث ألافساد على جلً اللىائم .
جطبيم الاسدباهت :
كام الباخثان بخىشَع الاطدباهت بصىزة النهائُت على أفساد
العُىت السئِظُت في ًىم  9.37/39/36ولغاًت 9.37/39/9.
 ،وكد جم ئعؼاء بعع الخىحيهاث الشفىٍت ئلى الؼلبت كبل
البدء باإلحابت على الاطدباهت البدث جظمىذ حعسٍف الؼلبت
بهدف البدث وهُفُت ؤلاحابت على الاطدباهت وطسوزة ؤلاحابت
على حمُع ألاطئلت  ،وكد طاعد الباخثان بعع اإلاعُدًً
باالطدباهت حشجُعا" منها للبدث العلمي  ،وال ٌظع الباخثان ئال
أن ًلدمان حصٍل شىسهما على هرا الخعاون العلمي
للمعُدًً.
الىسائل إلاحصائيت :
اطخخدم الباخثان عدة وطائل ئخصائُت لخدلُل بُاهاث هرا
البدث وباطخخدام بسهامج  SPSSوهي : -
 -3معامل ازجباغ بيرطىن (Pearson Correlation
Cofficient ) ,إلًجاد معامل زباث الاطدباهت (  ، 38ص
(. 311
 -9معادلت طبيرمان بساون ) (Spearman – Brown
لخصحُذ معامل الازجباغ ( ، 9.ص (5
 -1الىشن اإلائىي  :وكد اطخخدم إلاعسفت دزحت الحدة على
ول فلسة مً فلساث الاطدباهت .

 -1اخخباز  tلعىُتن مظخللخين إلاعسفت داللت الفسوق بين
الجيظين وبين مسخلتي اإلااحظخير والدهخىزاه (  ، 1ص
( 1.1 – 999
عسض النخاسئج ومناكشتها :
طِخم عسض هخائج هرا البدث ومىاكشتها وفم فسطُاث
البدث:
أوال :ال ًىحد فسق ذو داللت ئخصائُت عىد مظخىي الداللت
 ...5في كلم ػلبت الدزاطاث العلُا ججاه حعلم بسهامج
SPSSمً وحهت هظسهم.
جلىم الفسطُت ألاولى على ملازهت الىطؽ الحظابي لإلحاباث
على فلساث كلم ػلبت الدزاطاث العلُا ججاه حعلم بسهامج
 SPSSمع الىطؽ الفسض ي لألداة ( )1على أطاض ملُاض
لُىسث الخماس ي واطخخدم الباخثان اخخباز  t-testلعُىت
واخدة  One –Sample T-Testاجطح مً حدوٌ ( )9ان
الىطؽ الحظابي إلحاباث الفلساث اإلايىهت لللم ػلبت
الدزاطاث العلُا ججاه حعلم بسهامج  SPSSمً وحهت هظس
ػالبها كد بلغ ()9.899وباهدساف معُازي كدزه( )..596وخُث
ان كُمت ()tاإلادظىبت كد بلغذ ( )1.938وهي اعلي مً كُمتها
الجدولُت البالغت ()3.97وبالخالي جسفع الفسطُت الصفسٍت
وكبىٌ الفسطُت البدًلت اللائلت بان ًىحد فسق ذو داللت
ئخصائُت عىدمظخىي الداللت  ...5في كلم ػلبت الدزاطاث
العلُا ججاه حعلم بسهامج  SPSSمً وحهت هظسهم.
زاهُا  :ال ًىحد فسق ذو داللت ئخصائُت عىد مظخىي الداللت
 ...5في كلم ػلبت الدزاطاث العلُا ججاه حعلم بسهامج
SPSSمً وحهت هظسهم جبعا إلاخغير الجيع.
اجطح مً حدوٌ ( )1ان كُمت ()tاإلادظىبت بلغ( )..165
والجدولُت ( )3.97وعلُه جلبل الفسطُت الصفسٍت والتي
جىص على اهه ال ًىحد فسق ذو داللت ئخصائُت عىد مظخىي
الداللت ...5في كلم ػلبت الدزاطاث العلُا ججاه حعلم
بسهامج  SPSSمً وحهت هظسهم ٌعىد للجيع.
زالثا :هل ئن كلم ػلبت الدزاطاث العلُا ججاه حعلم بسهامج
SPSSمً وحهت هظسهم جخخلف باخخالف اإلاسخلت؟
اجطح مً حدوٌ ( )1ان كُمت اإلادظىبت  tجبلغ()..679
والجدولُت ( )3.97وعلُه جلبل الفسطُت الصفسٍت والتي
جىص على اهه ال ًىحد فسق ذو داللت ئخصائُت عىد مظخىي
 ...5في كلم ػلبت الدزاطاث العلُا ججاه حعلم بسهامج
 SPSSمً وحهت هظسهم ٌعىد للمسخلت.
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الخىصياث:
اهؼالكا مما أطفس عىه البدث الحالي مً هخائجً ،خلدم
الباخثان بخىصُاث ًسي فائدتها في مجاٌ اطخخدام بسهامج
SPSSوالخللُل مً خدة الللم اججاه البرهامج:
 -3جدزَع البرهامج مع مخؼلباث ملسز ؤلاخصاء في مسخلت
البيالىزٍىض.
 -9حعل البرهامج وفم اإلالسز العملي.
 -1جظمين بسامج الدزاطاث العلُا في مجاٌ ؤلازشاد الىفس ي
بأهماػه طمً مىاهج ولُاث التربُت وئعداد اإلاعلمين
 -1ئدزاج هدف جىمُت البرامج ؤلاخصائُت طمً أهداف
اإلالسزاث الدزاطُت بمساخل الخعلُم العام ،و ئعداد
اإلالسزاث الدزاطُت اإلاىاطبت لرلً.
 -5ئكامت دوزاث للمعلمين واإلاعلماث لخدزبيهم على أطالُب
جدزَع ؤلاخصاء باطخخدام بسهامج SPSS.
الدزاساث امللترحت :
هما ًلترح الباخثان آلاحي:
 -3ئحساء دزاطاث ممازلت للدزاطت الحالُت جدىاوٌ أزس
اطخخدام بسمجُاث الحاطب آلالي في جىمُت الخفىير
إلاىطىعاث دزاطُت أخسي.
 -9ئحساء دزاطاث ممازلت للدزاطت الحالُت جدىاوٌ ملازهت أزس
اطخخدام بسمجُاث الحاطب آلالي في جىمُت الخفىير
والخلىُاث الخعلُمُت ألاخسي.
 -1ئحساء دزاطاث ممازلت للدزاطت الحالُت جدىاوٌ ملازهت أزس
اطخخدام بسمجُاث الحاطب آلالي في جىمُت الخفىير بين
الؼالب والؼالباث.
 -1ئحساء دزاطاث ممازلت للدزاطت الحالُت جدىاوٌ أزس
اطخخدام بسمجُاث وألعاب الحاطب آلالي في جىمُت الخفىير
لدي الؼالب والؼالباث اإلاخفىكين واإلاخىطؼين و اإلاخأخسًٍ
دزاطُا

املصادز :
-3

-9

-1

باكس ،صباح  :مشىالث الؼالب والؼالباث في ولُتالتربُت،
حامعت بغداد وعالكتها ببعع طماث شخصُاتهم  ،بغداد
حامعت بغداد  ( .3968 ،زطالت ماحظخير غير ميشىزة (.
البظُىوي ،طامُه علي عبده :عالُت بسهامج خاطب آلي حعلُمي في
جدزَع كىاعد الىدى العسبي على ول مً الخدصُل اللغىي
والخعبير الخدسٍسي لدي ػالب الصف الثاوي الثاهىي ،حامعه
عين الشمع ،اللاهسه ( ،3991،زطالت ماحظخير غير ميشىزة)
البُاحي  ،عبد الجباز جىفُم  ،وشهسٍا شوي ازىاطُىض  :ؤلاخصاء
الىصفي والاطخداللي في جسبُت وعلم الىفع  ،بغداد  /مؼبعت
مإطظت الثلافت العمالُت 9.3. ،

 -1الجمهىز،عبدالسخمً عبدهللا :فعالُت الحاطىب في جدزَع اللغت
الاهجليزًت لؼالب الصف ألاوٌ زاهىي،هدوة جىىىلىحُا الخعلُم
واإلاعلىماث ،خلىٌ إلاشىالث حعلُمُت وجدزٍبُتملحت ،حامعت
اإلالً طعىد ،ولُت التربُت ،السٍاض.3999،
 -5زؤوف ،ػازق مدمىد :دزاطت ججسٍبُت لبىاء ملُاض الخىُُف
الاحخماعي اإلادزس ي لؼالب اإلاسخلت الثاهىٍت في بغداد  ،بغداد ،
حامعت بغداد –  ( 3971زطالت اإلااحظخير غير ميشىزة (.
 -6زاجح ،أخمد عصث :أصىٌ علم الىفع ،غ 9اللاهسة ،داز
اإلاعازف3979 ،
 -7الصوبعي  ،عبد الجلُل  :ومدمد أخمد الغىام  :الخعلُم العالي في
العساق  ،بغداد 9..1 ،
 -8الصٍادي  ،مدمىد  :كساءاث في علم الىفع الاحخماعي في البالد
العسبُت  ،اللاهسة  ،الداز اللىمُت للؼباعت واليشس .9..5 ،
 -9الشمس ي ،عبدالامير عبىد :مدخل الى علم الىفع العام
والتربىي،غ،3حامعت بغداد.9.31،
 -3.عبد الظالم  ،مدمد الظُد  :الخىىىلىحُا الحدًثت والخىمُت
الصزاعُت في الىػً العسبي  ،اليىٍذ .9..9 ،
 -33عبد هللا  ،فُصل هىاف  :بىاء ملاٌع للخىُُف الاحخماعي
اإلادزس ي لؼالب اإلاسخلت ؤلاعدادًت في بغداد  ،بغداد  /حامعت
بغداد ،ولُتالتربُت ( 3979 ،زطالت ماحظخير غير ميشىزة( .
 -39عثمان ،عبدالسخمً أخمد ،الازشاد الىفس ي والتربىي ،داز
حامعت حىبا لليشس. 9..3،
 -31هالزن  ،وٍلِع واخسون  :اخخباز الشخصُت للمسخلت ؤلاعدادًت
والثاهىٍت ( هساطت الخعلُماث ) ئعداد واكخباض عؼُت مدمىد
هىا  ،اللاهسة داز النهظت العسبُت. 9..3
 -31الىىاوي  :ئبساهُم عبد الحظً  :اإلاهماث اإلاهىُت ألعظاء الهُئت
الخدزَظُت في حامعت بغداد  ،بغداد  /حامعت بغداد ( . 3971 ،
زطالت غير ميشىزة(
 -35اليشاز  ،مدمد خمدي  :ؤلادازة الجامعُت  ،أطُىغ .9...
لجىت الخالُف والترحمت  :ؤلاخصاء باطخخدام بسهامج SPSS
,شعاع لليشس ،ح
37- Brown . J . & J . thornton : College teaching , ne york ,
1952 .
38- Ferguson . L . w : personality measurement , new york ,
1952.
39- Ford, M.J. & Poe,V.Cox, J.)Using CD-Roms to Develop
Automaticity and Fluency in Reading, Technology and
Teacher Education Annual, (1995).
9.-glass .c . v . & julian . c . s : statistical methods in
education and
psychology , new jersey ,1970 .
93- Howell . e . c . Aconpet of the meaturement of faculty
load , the
joumal of experimental . 31 , n . 2 , 1962
.
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جدول (ً )1ىضح عدد طلبت عينت البحث : 2.12 / 2.12
اإلااحظخير
بىين
3.
3.
5
95

ألاكظام
بغداد
اإلاظدىصسٍت
دًالى
اإلاجمىع

بىاث
3.
3.
5
95

الدهخىزاه
بىين
3.
3.
5
95

اإلاجمىع
9.
9.
3.
5.

بىاث
3.
3.
5
95

اإلاجمىع
9.
9.
3.
5.

اإلاجم ووىع
الىلي
1.
1.
9.
3..

جدول ( )2الليمت الخائيت والىسط الفسض ي ( )3لعينت البحث في كلم طلبت الدزاساث العليا في مجال إلازشاد النفس ي
العينت

العدد

املخىسط

عينت البحث

3..

9.899

الاهح ر ر ر ر رساف دزج ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررت الليمت الخائيت
املعيازي
الخسيت
الجدولُت
اإلادظىبت
..596

99

1.938

3.97

مس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررخىي
الدالل ر ر ررت عن ر ر ررد
.0.5
داٌ ئخصائُا

جدول ( )3الليمت الخائيت لعينت البحث في كلم طلبت الدزاساث العليا في مجال إلازشاد النفس ي جبعا ملخغير الجنس
الجنس

العدد

املخىسط

الركىز

50

9.817

إلاهار

50

9.8.6

مس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررخىي
الاهح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رساف دزج ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررت الليمت الخائيت
املعيازي
الجدولُت الداللر ر ر ررت عنر ر ر ررد
الخسيت
اإلادظىبت
.0.5
غيو و و و و و و و و و و و و و و و و وور داٌ
3.97
..165
98
..583
ئخصائُا
..631

جدول ( )4الليمت الخائيت لعينت البحث في كلم طلبت الدزاساث العليا في مجال إلازشاد النفس ي جبعا ملخغير املسحلت
املسحلت

العدد

املخىسط

الاهحساف املعيازي

املاجسخير
الدكخىزاه

5.
50

9.85.
9.791

..6.1
..589
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مسر ر ر ررخىي الداللر ر ر ررت
دزج ر ر ررت الليمت الخائيت
الخسيت اإلادظو و و و ووى الجدولُت عند .0.5
بت
غير داٌ ئخصائُا
3.97
..679
98
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ملخم ()1
كلم طلبت الدزاساث العليا في مجال إلازشاد النفس ي ججاه حعلم بسهامج  SPSSمن وجهت هظس طالبها
عزيزي الطالب :
بعد كساءجً للجملت كم باخخُاز ؤلاحابت ألاكسب ئلى وحهت هظسهم مع الخلدًس
أوال :
املسحلت
الجنس
معلىماث عامت :
زاهيا  :الفلساث
ث

الفلساث

3
9

علم ؤلاخصاء ًبىُني
طووُعخلد أصوودكائي أهنووي غبووي لعوودم
كوودزحي علووى الىجوواح فووي الخعاموول مووع
SPSS
الاهدسافاث اإلاعُازٍت جثيروي
اخلو ووم بو ووان  pearsonيهو وواحمني
بمعامالث الازجباغ
ئها ال افهم ؤلاخصاء
خبرح ووي كلُل ووت ف ووي الخعام وول م ووع حه وواش
الحاطىب
حمُع الحىاطب جىسهني
لم أهً حُدا أبدا في السٍاطُاث
أصدكائي أفظل مني في ؤلاخصاء
الحىاطوب مفُودة موً احول ألالعوواب
فلؽ
دزاطو و ووتي للسٍاطو و ووُاث فو و ووي اإلادزطو و ووت
طِئت حدا
ًد و و و وواوٌ الى و و و وواض أكى و و و وواعي أن spss
ًجع وول ؤلاخص وواء أط ووهل فهما،لىى ووه
لِع هرلً
أخوواف أن اطووبب أطووسزا للحىاطووب
غي و وور كابل و ووت لإلص و ووالح بظ و ووبب ع و وودم
هفاءحي
للحىاط ووب أدمغته ووا الخاص ووت وجىف وور
عملُ و وواث خاػئ و ووت بش و وويل ملص و ووىد
عىدما اطخخدمها
جداوٌ الحىاطب حاهدة الىُل مني
ابيو ووي امو ووام اإلاو ووال عىو وود ذهو ووس ال زع و ووت
اإلاسهصٍت
زؤ
أص وواب بغُبىب ووت عى وود ٍ ووت معادل ووت

1
1
5
6
7
8
9
3.
33
39

31

31

35
36
37

أوافم بشدة

أوافم أوافم ئلى خد ما
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أزفع

أزفع بشدة
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38
39
9.
93
99
91

ما
ًنهو و وواز بسهو و ووامج  spssعىو و وودما أخو و وواوٌ
اطخخدامه
ًىظو ووس لو ووي الجمُو ووع عىو وودما اطو ووخخدم
spss
ال اط و و ووخؼُع الى و و ووىم عى و و وود الخفىي و و وور
باألشعت الخاصت
اط و وودُلح جد و ووذ اللح و وواف واعخل و وود
اهني مدبىض جدذ جىشَع ػبُعي
أصوودكائي أفظوول منووي فووي اطووخخدام
spss
أذا هىو ووذ حُ و وودا فو ووي ؤلاخص و وواء ف و ووان
الىاض طُعخلدون أهني عبلسي
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