
 1الصفحة   اعداد رئيسة قسم الصفوف األولية بإدارة االشراف التربوي بالجوف / ناهد صالح جعفر السالم 
 

 المممكة العربية السعودية 
 التعميم وزارة 
 بمنطقة الجوف التعميم إدارة 

 ( التربوي ) بناتإدارة اإلشراف 

 

 

 

 

 شرح خطوات تحميل استبانة

  وحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  

  عن طريق برنامج األكسل

 
 اعداد وتوضيح المشرفة التربوية / ناهد صالح 
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 انشاء صفحة لتفرٌغ بٌانات االستبانات -1

حسب عدد  1ترقٌم االستبانات من -2

مع مالحظة ضرورة ترقٌم كل العٌنة 

استبانة ثم تفرٌغها وفقاً لترقٌمها فً 

 الخانة المخصصة لها .

 تحدٌد عامود للمؤهل -3

تحدٌد عامود سنوات الخدمة أو حسب -4

 المراد تحلٌلها  االستبانةبٌانات 

تحدٌد عامود لكل عبارة فً االستبانة -5

 8المثال المدرج ٌتضمن محورٌن األول 

بحٌث ٌأخذ عبارات  10عبارات والثانً 

 a ,   bكل محور رمز مثالً 
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 المؤهل العلمً 

 1بكالورٌوس تربوي ٌأخذ رقم 

  2بكالورٌوس غٌر تربوي رقم 

 3أخرى ........                
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 سنوات الخدمة 

  1سنوات فأقل تأخذ الرقم 10

 2تأخذ الرقم  20-سنوات  10أكثر من 

 3سنة تأخذ الرقم  20أكثر من 
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حسب األعمدة ٌتم تفرٌغ االستبانات 

 المدرجة لكل محور 

 فً هذا المثال تم استخدام مقٌاس لٌكرت

( ٌوضع الرقم 5-4-3-2-1الخماسً ) 

حسب اشارة الشخص فً العبارة المقابلة 

 فً االستبانة 
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 ( مثالً b2لحساب المتوسط الحسابً لكل عمود ) 

نضغط  بالماوس من أسفل العامود إلظهار وتحدٌد -

 مكان الناتج ونسحب إلى األعلى 

لتنسدل قائمة المتغٌرات نختار المتوسط   f xنضغط -

 ثم نختار موافق aferageلحسابً ا
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تفتح لنا قائمة نضغط بالمؤشر على رأس العمود حتى -

 ٌظهر لنا التحدٌد ثم نسحب إلى األسفل 

نضغط موافق من القائمة المنسدلة وٌظهر لنا -

 فً أسفل العمودالمتوسط الحسابً للعبارة 

 وهكذا فً جمٌع العبارات . -
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 تمنياتي للجميع بالتوفيق 

 ( مثالً b2اإلنحراف المعٌاري  لكل عمود ) لحساب 

نتبع نفس الخطوات السابقة فً حساب المتوسط الحسابً 

   stdevولكن نختار من القائمة المنسدلة 

  ثم نختار موافق

 ونتبع نفس الخطوات  لحساب جمٌع المعاٌٌر 


