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جمال الضهزتارية اإللهرتوىية  يفوحدة رقنية مكرتحة 
لتينية مَارات إعداد قواعد بياىات باصتخداو بزىامج 

التجاري الفينلطالب التعليه  Access أنضط

 ص:ضتخلامل

هدد البحث ددالبإددتصليصلوضدد َقلًةدد ّلال َددْلتددٓل ددتكلبحيدد  وتاٍْلب ح  ً َددْ لللللل

ًلَدددتالتتتهَ ودددتلتدددٓلوا َدددْل ودددتابيليتددد بتللٌبتددد لجَت دددتيلجت ددد   ب لج  دددت  ل  يددد للللل

Accessحدد ٔلبددلتلبح  هددَقلبحتاددٓلبح تددتأهلًح  دَددقلهددابلبددد التددد ل لب دد   ب لللللللللل

 زٍ ل نليج بٕبيل او لبحث البحٌصتٓ لًشثىلبح ت ٍثٓهلًح   ٍ ل ودتابيليتد بتلجَت دتيلللل

يح  ً ًَتللحطلتلبحضفلبألًكلبحثت ٌٔلبح تدتألجتدد باالبحثت ٌٍدْلبح تتاٍدْل ادت لبحدثل للللللل

 ليتدد بتلبب ثددتالحدَددتالبد ددتاالبد وثطددْلجتدوددتابي لبب ثددتالل دداٌبي لًحدَددتالبددد ابلبح ددتج 

حدَددتال وددتابيليتدد بتللٌبتدد لبحثَت ددتيليح  ً َددًتلجت دد   ب لج  ددت  ل  يدد هل  ددتلصدد قلللل

ل23بحثتةثٌنليبتالبحٌة ّلبدد ةْ لثقل ليت بتلبحمل ٌٔلبح تضَهٓلحهٌة ّلحبَالوغد ا لل

بلتلبحضفلبألًكلبحثت ٌٔلبح تتأ لجهد للتاا لًل ل لوطثَقلهايلبألتًبيلتهٓلتَاْل نل

(لبتحثددْل  ت ٌتددْلي ٍثَددْ لًلدد ل ئودد يل  ددتٖ لبح ت ٍدد لًجددٌتلتدد  ل ًللل44ةت وددتل 

تالحْليةضتَْٖلجنيلبح طثَقلبحدثهدٓلًبحث د ٔلتدٓلبب ثدتالبد دتاالًبحتد  لحضدتيلبح طثَدقللللللللل

لةددٌبلتاجْلبج َتزلبدوتابي>لل٪8:(لبتحثْل ٔل تلٍ تتكل43 نل بحث  ٔهل  تل شتايلبحا تٖ ل

ًتٓلعدٌٕل دتلللل(٪211ل-ل٪96ةَالو بًة لبحايثْلبدٌٍْٗلد ٌ طلتاجتيلحتدقلبدوتابيلجنيل 

وٌصددإليحَددىلبحث ددال ددنل  ددتٖ للدد  لبحث ددال  ٌتددْل ددنلبح ٌصددَتيلًبدد ةددتيلبح جٌٍددْللل

لح   َقل  تٖتىه

لهيت بتللٌبت لجَت تيليح  ً ًَتلل-لًة ّلال َْل-بحي  وتاٍْللب ح  ً َْللبح ه تيلبدت تةَْ;ل

A Suggested Digital Unit in Electronic Secretary to Develop 
Data Base Preparation Skills Using MS Access among 

Commercial Technical Education Learners 
Faten Abdel magied El soudy Fouda 

Mustafa Abdel Khalek Mohamed 

Shaimaa Abdo Taha Hafez Abdul Samad 

Abstract 
This research amid at designing a digital unit in Electronic 

Secretary, and measure its effectiveness in developing Data base 
preparation skills using MS Access among commercial technical 
education learners. To achieve this objective, the researchers used a 
mixed approach of descriptive and Qauzi-experimental research 
procedures. To identify data base preparation skills using MS Access 
for first year commercial secondary school learners – three years 
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system, and measure the dependent variable; the researchers 
developed a test for mastering knowledge and skills of MS Access. 
The researchers have also designed a general framework of a 
digital unit and prepared a detailed content for this unit, which 
consisted of 12 lessons. These tools were applied on a sample of 66 
learners randomly selected from the target population. This sample 
was randomly assigned into two groups, the control group (33 
learners) and the experimental group (33 learners). The findings 
revealed that there were significant differences between the control 
and the experimental group in favor of the experimental group. 
There was an evidence that 97% of the learners in the experimental 
group has achieved the mastery level of e-data bases preparation 
skills (more that 85% as a cut score). Based on these results, a set of 
educational and practical recommendation were suggested.  

Keywords: e-secretary, e-learning, digital unit, data base, MS 
Access  

 : مكدمة 

تيْلتنلبجمل   تيلبحٌَ لمب اببيلبل ضتتٍْلًبج  تتَْلًوااَ َْل لمت 

هددايلبددد اببيلبحدد لت عدد ل تيددوتل لبح ددت لللحتدد ٍتيلبح ٌدددْلًب ت ددتقلبحيددٌ  ل

ًو طهد للل  مج  ليربلبجمل   دتيلتهدٓل دطلحتدٌكل دثبل لب ٍددْلبحد ت بللللللل

 دنلهادتل دتنلالجد لح هدٌ لبحيد  وتاٍْللللللل ليتتتّلي  تجلًئتٖفلبجمل   لًبدؤ يتي

إ لً حددبلجيددث لبإتجددْلللًيتباّلبألت ددتكل نلو  تشددٓل دد لهددابلبح طددٌالبإتصددللللل

بده ْليصلًجٌتل   وبل ًل   وبّل لمجَد لبدؤ يدتيلًبحكد  تيلددتلح هدبلللللل

بحٌئَتْل نل ه َْلجتحاْل لحتدَقلبحاتتقلحه  إه

ًممدددتلالشدددبلتَدددىل نليجددد بٕبيلًبددد  لبح  دددإلهدددٓل دددنلب ٌب ددد لبدو دددْل لل

 يتيلبحدطدت للبح  هَْلب تباٍْل ٌبٕل لبحٌزبابيلًبدؤ يتيلبإ ٌ َْل ًل ل ؤ

بخلتظ>لًجتح تصل صثحل نلبدوقل نلو  آلهايلب ودتيلمبدتلخي ضد ل لبحٌلد للللل

ًب ودد لجتحايددثْلحه ٌئددف لً  ددنل ددنلب دد الكلًل ددىل ددٌلحتدَددقل  ددتٖ لللللللللل

ل(4;ل3122 بح ٌعٓل ل تغإ لً احبلود ٍقلبخل  ْلبحي ٍ ْلد هدٓلبخل  ْه

 تود لًبحيد  وتاٍْلللًجاحبلحت تجلبدؤ يتيليصلبثدْل  اجْل نل  ٍ ٔلبد

بح اتَاٍْلة ٓلودٌ لوهدبلبحطثددْلجتحد ًالبحملدٌألب  د بوَتٓلتببدإلبح  دإلللللللل

ًبتاجددىليهَدددًتلًتًحَدددًتلًتتدَدددًت لًي بل ددتل لبح دد اٍ لجكدد إلت ددتكلتدد نلبحيددهٌ ل

بح ت ل لبدؤ يْل ٌالٍ وددٓليصلحتدَدقل يد ٌٍتيل تهدٓل لبح طدٌالًبحدد اّللللللل

تي>لممتلٍدٌتلبدؤ يتيليصل نلوضدثحل لًعد لللتهٓل ٌب ثْلبد طهثتيلًبح   ٍ

ل(6;ل3126واتتيٓل تغإهل بهَتْل ل
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ْلبالً نلبحٌئتٖفلبدت ْلًبإٌٍَدْلللْو  ربلبحي  وتاٍةَال ألِلل د بوَتَ

 اا ْل ًليتباّلةَالوي   ل ه َ وتل دنل  َدْلبألت دتكلبح دثبّلبدهددتّلتهدٓللللللل

ت هَددْلبحدد جطلبحدد ببهُلجددنيلللو  ددربلًبحدد للبحيدد  وتاٍْ تددتوقلبحدددتٖقلجٌئَتددْلل

مجَ ل ليت لبداكأّلًبح َٖ  ليعتتْليصلب  وٌالةَالٍ دٌنلبحاتدتقلحه د ٍ لللل

 بدوتابيلبد  ت هدْللبدااقلًبحت دتكل ليتباّلشدؤً ىهلللبحي  وتاٍْ نلبلكل    ل

(ل3129تٓلتنلبح  َزلًب ج ب لحهي  وتاٍْلبإ ٍثْ 

إ ٍثددْ لًبضٌصددًتلجودددتزلللً دد لئوددٌالبح داَددتي لًبألجودددزّلب ح  ً َددْلبلللل

ممددتل تٔليصلل>بإت ددٌتل ددتهقلج طددٌٍ للطددت لت ددإلبحيدد  وتاٍْلجكدد إلًبعددحللل

زٍتتّل ه َ وتل ٌبة ل نلبدتدتهَقلب تباٍدْلبدو دْ لًبحد لو   د لتهدٓلبحاددت لللللللل

بح تحَدْ;لبح دهَدإل دنل يدثْلبحغداطل لبح  دإ لًبضٌصدًتلتهدٓلبدد ابٕ لًا  دتٕللللللللللل

جوددابلٍ طهدد لوا َددْل وددتابيلبحيدد  وتاٍْلل لًبألليددت ل ددنلبددلكلبح  ددتًنل  وددقل

ل(3129ب ح  ً َْلحه  جينيلح ٓلو ٌبتقل  ل  طهثتيل ٌ لبح  إهل بجمل ٔ 

  تل نلبح  هَقلبحتآل ة لبددٌ تيلبأل ت َْلبح ٓلو    لتهَوتلبح ًحْلتٓل

 وغد وتلًوددد  وتلتودٌلٍ دد بإلتدٓل ددإللطتتدتيلبإَددتّلتدٓلبجمل  دد لبإدد ٍالللللل

بحدٌٔلبحثك ٍْلبدؤههْلحيدٌ لبح  دإلًاللٍ  ددقل حدبللللللًً َهْل  ت َْل ت بت

ياللجددتح  هَقلبحتاددٓلبد  َددزلبحددألٍ  ددإلتهددٓليتدد بتلبح  تحددْلبدددته ّلبحلز ددْلللللللللل

 ٌ لبح  إلحابل تنلتهَىلوزًٍد لهدؤالٕلبألتد بتلجتد دتاالًبدودتابيلللللللالة َتجتي

ٌل اّلبد  هتددْلًبخلدددرببيلبد اٌتدددْلًبديددد   ثتيلبح  اٌحٌجَدددْلبديددد دثهَْلجضددد

وهثددددٓلةتجددددتيلبطددددْلبح ا َددددْلً ددددٌ لبح  ددددإلح دتجددددإلحتدددد ٍتيلبديدددد دثإهلللللللللل

ل(4;ل3122 شثتاّ 

بحيدددد  وتاٍْلل ددددد ابدت ددددْلجددددتح  هَقلبحثددددت ٌٔلبح تددددتألللبدددددد ابيلً ددددنل

بأل ت دددَْلبح دددٓلٍ ا دددوتلبدددلتلبدددد بااللللبددددد ابي دددنلليبح طثَدَدددْلجتت ثدددتا

ْل لدددتتاٍنلتهدددٓلللًبحدددألٍددد قل دددنلبلحدددىلوأهَدددإلبددد جينيلللل بحثت ٌٍدددْلبح تتاٍددد

(3126 ل3125هَق   طهثتيل ٌ لبح  إهل ًزباّلبح جَْلًبح   ٌب ثْلل

بحيدددد  وتاٍْلبح طثَدَددددْلتددددٓلبددددد باالبحثت ٌٍددددْللل ددددد ا هدددد باللًو  دددد ت

لبح تتاٍْلتَ تلٍهٓ;

 وددٌتبلبالة َتجددتيلبديدد دثهَْلحه ت  دد ل ددنلبح  تحددْلبحتاَددْلتددٓلبجملددتاليلللل

ب تباٍْلًبح تتاٍْلًبدض تَْلهٌلع ًأل لت ْلبجمل  د لبداد  لًحتدَدقلللل

لبالل ضتتٍْهبح ا َْل

 دد لبح طددٌالبح  هَ ددٓلبح  اٌحددٌجٓلحَ  كددٓلبح طثَددقلبح ه ددٓللللللجبحه ددت ل  

ليصلجا ل  لب ت بتلبحاا ٔهلجاثًت

 لج ٍ ّلحه با نيلحه  إلتٓلمجَ للطتتتيلبح ًحْهت حلآتت ل

 ٕلهحتدَقلبح تتٍْلب تباٍْلبح ٓلدتل  ربلبألث لتٓلب   تجلًجٌتّلبألتب
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 ّلهب تتتّل نلي  ت َتيلبدؤ يتيلب   تجَْلًبخل  َْلبد طٌا

 ي يتتلبح با نيلجضدبّل واَدْلتدنلب ٍدقلبح تتتدإلبديد   لجدنيلبحد بااللللللللل

لً تاليلبح  إه

  باالبحدددد اّلتهدددٓلبح ددداً لبحتادددٓلًب  دددتصلًيوددددتنل ودددتابيللي يدددتتلبحددد

ًللبال دد  ت   ت ددتصلتادد لبح  ت ددإلتددٓلبإَددتّللللبالًبح  ددثبلبحكددتوٓلًبح  ددتجٓل

ل(3126 ل3125 ًزباّلبح جَْلًبح  هَق للللللبح  هَْه

ًٍ غحل دنل هد بالبددد ال  ودتلوؤ د لتهدٓلبحه دت لجتح  اٌحٌجَدتليالل  ودتلاللللللللللل

يلبحيد  وتاٍْلب ح  ً َدْل لًا دقللبح طدٌالبح  اٌحدٌجٓللللللواو لباله  ت لمبوتاب

بحيدد ٍ ليالل نلهاددت للضددٌالتددٓلي ددٌٔل دداو لبحيدد  وتاٍْلبح طثَدَددْلح هددبلللل

يصلًجددٌتلبهددإلجددنيلبحٌبلدد لًجددنيل ددتلٍدد قلتاب دد ىلتلجدد ل ددنلللللٔبدوددتابي>لممددتل ت

ْلل ًا دقلبه  دت لج دللبح اب دتيلللللل   بتتّلبح طٌٍ ل  َتْلبدد اببيلبح  اٌحٌجَد

شدهثٓللل>ل(8::2يتجدْلج طدٌٍ ل داو لبحيد  وتاٍْلبح طثَدَدْ لً اودت;للز هدٌكل للللللبح

(ليالل  وتل للو اتًكل وتابيلبحي  وتاٍْلب ح  ً َْ لً اوتل وتابيليتد بتلل8::2 

لٌبتدد لبحثَت ددتيليح  ً َدددًت لًلدددابلبح طددٌالبح  اٌحددٌجٓلتهَاددتلتدد  ليه ددتكلتًاللللل

ل  طهثتيل ٌ لبح  إهبحطتح لبح  هَ ٓلًبدوآلمبتلٍ ٌبتقل  ل

وددتابيليتدد بتللٌبتدد لجَت ددتيلبدؤ يددْلًب دد اتتبلدددتل ددثقل  ددىلجيدد لباله  ددت لمب

ح  يددنيل يدد ٌٔللحطددلتلبح  هددَقلبحتاددٓلبح تددتألAccessجت دد   ب لج  ددت  ل

 تبٖوق لًبالاودتٕلجىلتٓلئإلبح طدٌالبح  اٌحدٌجٓلبديد   لح دٓلٍدلٕ ل  طهثدتيللللللل

ل ٌ لبح  إه

 :اإلحضاظ مبغهلة البحح 

ل ث لب ةيتالمبك هْلبحث البإتصل نلبلكل تلٍهٓ;

 وٌصَتيلج للبح اب تيلبحيتجدْ لًبح ٓل شتايليصل ه َْلوطدٌٍ ل دد ابيللل

 ل3121تدٌتي لل>3112تث تن لشدهثٓ لل>7::2بحي  وتاٍْلً اوت;ل تاب ْلتث لبإ َ ل ل

ل(ه3125تث لبح اَق ل

 ٌللللل ةدْل د لاجدتكلللل  تٖ لبح اب ْلبال د طلتَْلل دنلبدلكليجد بٕل دتجهدْل ت 

 ت تكلً صد تتلشد  تي لًلد ل شدتاًبليصل ه َدْلب د   ب لبإت د لب صلللللللل

تٓل تبٕلبألت تكلبد  ثَْ لً اوت;لةتبللٌبت لبحثَت تيلجتح  دإل دٌبٕلحه  دلٕلللل

 ًلبددددددٌاتٍنل ًلبددددددٌئتنيلجتحكددددد  تي لًبنلهادددددت لعددددد فلتدددددٓل يددددد ٌٔلللل

يليتدد بتلبخلدد جينيلحه  ددإلبد  ثددٓلبإدد ٍا لً حددبلح دد  ل  دد ت وقلمبوددتابلل

للٌبت لبحثَت تيليح  ً َدًته

 تٖ لبح اب ْلبال  طلتَْلل نلبلكليج بٕل دتجهْل ت ٌةْل د ل دٌجوٓللل  

بح  هدددَقلبحتادددٓلبح تدددتأ للًلددد ل شدددتاًبل نلي دددٌٔل ددداو لبحيددد  وتاٍْلاللللللل

ٍ غددد نل ودددتابيليتددد بتللٌبتددد لجَت دددتيليح  ً َددددًت للً لٍيدددتٍ لبح طدددٌابيلللللل
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ي  وتاٍْ لًٍؤتٔل حدبليصلود  ٓل يد ٌٔل تبٕللللبح  اٌحٌجَْلتٓل تبٕل ت تكلبح

لبخل جينيلح هبلبدوتابيلبح ٓلحي تجوتل ٌ لبح  إه

 تٖ لحتهَإل هد بالًي دٌٔل داو لبحيد  وتاٍْلبح طثَدَدْلحهضدفلبألًكللللللل  

بحثدددت ٌٔلبح تدددتأ لًبحدددألٍ غدددحل اودددت;لتددد  ل ٌب ثدددْلبألهددد بالدددد اببيلل

ت ثْلبحمل ٌٔلبإتصل  لبح ض لً  طهثتوىلبإ ٍثْ لجت عتتْليصلت  لل ا

بألهدد بالبد جددٌّ لً لٍ غدد نل وددتابيلبحيدد  وتاٍْلب ح  ً َددْلبحلز ددْللللللل

لحه  جينيلدٌبجوْلحت ٍتيلبحد نلبإتتٔلًبح ك ٍنه

  البححمغهلة: 

ٍ غددحلممددتل ددثقل  ددىلتهددٓلبحدد  قل ددنل ه َددْل دداو لبحيدد  وتاٍْلحطددلتلللللللللل

ٌلل ٔلبدددداو لبإدددتصلبدددد باالبحثت ٌٍدددْلبح تتاٍدددْليالل نلهادددت للضدددٌالتدددٓلي ددد

حهي  وتاٍْلبح طثَدَْلدودتابيليتد بتللٌبتد لجَت دتيليح  ً َددًت>لممدتلٍدؤتٔلليصلللللللل

يه ددتكلبحدد ًالبح  هَ ددٓلًبدواددٓلحهطددلتل>لممددتلحيدد  لتتددٌّلجددنيلل ددتلٍ  ه ددىللللللل

بحطددلتل ددنل  ددتاالً وددتابي للًجددنيلبدوددتابيلبح ددٓلٍ طهثوددتل ددٌ لبح  ددإلتددٓلللللل

بإتصليصلب جتجْلتنلبحيؤبكلبح َٖيٓلبح ض لبح ل ٓهلً نلثقلٍي ٓلبحث ال

د ةْلتٓل تكلبحي  وتاٍْلب ح  ً َدْللبد ل َْلبح تص;ل تلتتتهَْلبحٌة ّلبح

حطلتللAccessجت    ب لج  ت  ل  ي للح ا َْل وتابيليت بتللٌبت لجَت تي

لبح  هَقلبحتآلبح تتأ؟

 : أصئلة البحح 

ل: ح تحًٍَْاثثقل نلبحيؤبكلبح َٖيٓلبأل ٗهْلبحت تَْلب

 جت د   ب لج  دت  ل  يد لللل وتابيليتد بتللٌبتد لجَت دتيللل تلAccessبحٌبجد للل

لوٌبت هتلح ٔلبلتلبح  هَقلبحتآلبح تتأ؟

 د ةدددْلتدددٓل دددتكلبحيددد  وتاٍْللللبد ل َدددْل دددتلبح ضدددٌالبددددد قلحهٌةددد ّلبحللل

جت دددد   ب لج  ددددت  للب ح  ً َددددْلح ا َددددْل وددددتابيليتدددد بتللٌبتدددد لجَت ددددتيلل

لَقلبحتآلبح تتأ؟حطلتلبح  هلAccess  ي 

 ٌتدٓلللة ّلال َْل د ةْلتدٓل دتكلبحيد  وتاٍْلب ح  ً َدْللللل تلتتتهَْلبح

لAccessجت ددد   ب لج  دددت  ل  يددد لليتددد بتللٌبتددد لجَت دددتيل  دددتاالوا َدددْل

ل؟حطلتلبح  هَقلبحتآلبح تتأ

 ٌتدٓللة ّلال َْل د ةدْلتدٓل دتكلبحيد  وتاٍْلب ح  ً َدْلللللل تلتتتهَْلبح

لAccessجت ددد   ب لج  دددت  ل  يددد للٌبتددد لجَت دددتييتددد بتل ودددتابيلوا َدددْل

ل؟حطلتلبح  هَقلبحتآلبح تتأ

 حدود البحح

لبل ض لبحث البإتصلتهٓ;
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ْلبحٌة ّلبح ل َْلبدد ةْلي ٍ ل (لبتحثدْل دنلبدلتلللل44 جهاد لللتهٓلتَاد

 اددت لبحضددفلبألًكلبحثددت ٌِلبح تددتاِلمب ا ددْللطددٌالبحثت ٌٍددْلبح تتاٍددْلجاددتيلل

ليتتاْلبحا جَْه لبحثل ل اٌبي

 :الفزوض البحجية 

 وؤتٔلبحٌة ّلبح ل َْلبدد ةْليصلوا َْلبد دتاالبد وثطدْلمبودتابيليتد بتللللل

حطددلتلبح  هددَقلبحتاددٓلللAccessلٌبتدد لبحثَت ددتيلجت دد   ب لج  ددت  ل  يدد ل

لبح تتأه

 وؤتٔلبحٌة ّلبح ل َْلبدد ةْليصلوا َْلبد دتاالبد وثطدْلمبودتابيليتد بتللللل

حطددلتلبح  هددَقلبحتاددٓلللAccessيلجت دد   ب لج  ددت  ل  يدد للٌبتدد لبحثَت ددت

لبح تتأه

 :الفزوض اإلحصائية 

 ٌٍجدد لتدد  ل ًلتالحددْليةضددتَْٖلجددنيل  ٌ ددطٓلتاجددتيلبددلتلبجمل ٌتددْللللللللل

بح ت ٍثَدددْلتدددٓلبح طثدددَدنيلبحدثهدددٓلًبحث ددد ٔلالب ثدددتالحتضدددَإلبد دددتاالللللللل

لAccessجت د   ب لج  دت  ل  يد لللليتد بتللٌبتد لجَت دتيللللبد وثطْلمبودتابيلل

لحضتيلبح طثَقلبحث  ٔهل

 ٌٍجدد لتدد  ل ًلتالحددْليةضددتَْٖلجددنيل  ٌ ددطٓلتاجددتيلبددلتلبجمل ٌتددْللللللللل

يتدد بتللٌبتدد للبح ت ٍثَددْلتددٓلبح طثددَدنيلبحدثهددٓلًبحث دد ٔلالب ثددتال وددتابيلللل

حضتيلبح طثَقلبحث  ٔلAccessجت    ب لج  ت  ل  ي لجَت تيل

 : أٍداف البحح 

ل  نل نلٍتَ لبحث البإتصلتٓ;ل

 يح  ً َدًتلحطدلتلبح  هدَقلبحتادٓللللليت بتللٌبت لجَت تيلٖ ْلمبوتابيلحت ٍ للت

لبح تتأه

 وضددد َقلبحٌةددد ّلبح ل َدددْلبدد ةدددْلتدددٓل دددتكلبحيددد  وتاٍْلب ح  ً َدددْللل

حد ٔلبدلتللللAccessجت د   ب لج  دت  للليت بتللٌبت لجَت دتيللح ا َْل وتابيل

لبح  هَقلبحتآلبح تتأه

 ةدددْلتدددٓل دددتكلبحيددد  وتاٍْللبح كدددفلتدددنلتتتهَدددْلبحٌةددد ّلبح ل َدددْلبدد لل

يتددد بتللٌبتددد لجَت دددتيلللب ح  ً َدددْلتدددٓلوا َدددْلبد دددتاالبد وثطدددْلجٌةددد ّلللللل

لح ٔلبلتلبح  هَقلبحتآلبح تتأهلAccessجت    ب لج  ت  ل

 بح كدددفلتدددنلتتتهَدددْلبحٌةددد ّلبح ل َدددْلبدد ةدددْلتدددٓل دددتكلبحيددد  وتاٍْلللل

جَت دددتيلليتددد بتللٌبتددد لب ح  ً َدددْلتدددٓلوا َدددْلبدودددتابيلبد وثطدددْلجٌةددد ّلللللل

لح ٔلبلتلبح  هَقلبحتآلبح تتأهلAccessجت    ب لج  ت  ل
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 : أٍنية البحح 

 يت بتل ٌبتال ؤههدْلحه  دإللمبتدتكلبحيد  وتاٍْلب ح  ً َدْلتدٓل  هدفلللللللل

ل ؤ يتيل ٌ لبح  إهلل

 يددتت ّلبحددددتٖ نيلتهدددٓلوطددٌٍ لبدادددته لجدددتح  هَقلبحتاددٓلبح تدددتأل  بتدددتّلللل 

ل وت لبحي  وتاٍْه  طهثتيلبح ض لبح ل ٓلتٓل تبٕل

 ودد ٍقل دٌ جلب  شدتتٔلد ه دٓلبح هدٌ لبح تتاٍدْلح َتَدْلوضد َقلًةد بيلللللللللل

ال َددْلًوددد  وتلللحهطددلتللح دد اٍثوقلتهددٓلوٌئَددفلبحددربب  لبح  اٌحٌجَددْلل

لبد  هتْلتٓل تبٕل ت تكلبحي  وتاٍْه

 يتٍ ّلباليتهدتيلبح جٌٍدْلبإ ٍثدْلحلاوددتٕلمبيد ٌٔلبحد  هقل دنلبدلكللللللللل 

لتيلبح ض لبإتصهوت َإل ي   ث

 يتٍ ّلبد دتٍبلبإ ٍثدْلحه جَدْلبح تتاٍدْل دنلبدلكلحتدَدقلبحد جطلجدنيلللللللللل 

بد باا لًجَْٗلبح  إلتٓل تكلبح  إلبح تتأ

 :متغريات البحح 

لبد اببيلبح تحَْ;لصبإتلبحث اغ نلٍ 

 بحيددددد  وتاٍْلل دددددتكلتدددددٓبدددددد ابلبديددددد دإ;لبحٌةددددد ّلبح ل َدددددْلبدد ةدددددْل

 هبالح  ً َْ
 ابلبح دددتج ;لوا َدددْل ودددتابيليتددد بتللٌبتددد لجَت دددتيلجت ددد   ب لج  دددت  للللللللبدددد 

لللAccess  ي 

 مصطلحات البحح

 الوحدة الزقنية The digital unit

ًْلجأ وددتلًةدد ّللل86;ل3111و دد التددزًلتتت ددْل تتت ددْ لل (لبحٌةدد ّلبح  هَ َددْلتت دد

و هَ َدددْل ضددد  ْلجط ٍددددْل  بجطدددْلً  غددد اْل  ٌتدددْل دددنلبخلدددرببيللللللل

لبحٌ تٖإلً  تحَ لبح  اٍ لً  تحَ لبح دٌٍقلبد اٌتْهًبأل كطْلً

ًٍ  البحثتةثٌنلبحٌة ّلبح ل َْلبدد ةْ;لجأ ودتلًةد ّلو هَ َدْل ضد  ْللللل

  غدد اْل  ٌتددْل ددنلبد ددتاالًبدوددتابيل تدد بتللٌبتدد لبحثَت ددتيلتددٓل ددتكللللللل

 Access بألت تكلحطلتلبح  هَقلبحتآلبح تدتأ ل دنلبدلكلب د   ب لج  دت  للللل

ًبحٌ ددتٖإلً  ددتحَ لبح دد اٍ لً  ددتحَ لبح دددٌٍقلح  دَددقلبألهدد بالللًبأل كددطْل

لبداكٌتّه

 السكرتارية اإللكرتونية Electronic Secretarial : 
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لوهدددبلىجأ دددلGames)ل& (Consoles,2011ت تودددتلجدددَ  لً ٌ يدددٌحَ ل

بجملدددتكلبد ددد طلجتال ددد   ب لبح دادددٓلحه  اٌحٌجَدددتلألتبٕل ت دددتكلبحيددد  وتاٍْ لللل

لج لْلتتحَْهً حبل جنتزهتلجي تْلً

ًُو  البحي  وتاٍْلب ح  ً َْلتٓلهابلبحث داليج بَٖدًت;لجأ ودتلبجملدتكلبحدألللللل

ٍدددد قل ددددنلبلحددددىل تبٕل ت ددددتكلبحيدددد  وتاٍْلجت دددد   ب لجدددد ب  لبإت دددد لب صلل

لًبح  اٌحٌجَتلبإ ٍثْ>لممتلٍ ٌبتقل  ل  طهثتيل ٌ لبح  إه

 مَارة إعداد قواعد البياىات الهرتوىيًا Database preparation skills

ٍُ  البحثتةثٌنل تٓللAccessجت    ب لج  ت  ل وتابيليت بتللٌبت لجَت تيلً

هابلبحث اليج بًَٖت;لجأ وتلهٓلبحد اّلتهٓلت إللٌبت لجَت تيلجت    ب لج  ت  ل

Accessٌلد لللٍيدوإلحت ٍد لل  وثطْلجأت تدتلً  وثْلجط ٍدْل  َاْلحبَالل 

له  هٌ ْلي تّل ًلب  جتتوت

  البحح:أدبيات 

 ادد ًبلحه طددٌابيلبح  اٌحٌجَددْلتددٓل تبٕل ت ددتكلبحيدد  وتاٍْلًبداتتيددْلجددنيلللللللل

بدؤ يددتيلً دددبل حددبل دددنلبأل دددثتتلٍدد تٌليصلوطدددٌٍ ل تبٕل ت تدددتلمبدددتلخيددد  للللل

 ضه  وتلًحتدَقل ه بتوت لحابل تنلحزب دًتل  ت لهابلبح طٌالبدتٖدإل نلٌٍب د للل

  ددىلة ددٓلٍيدد طَ ل نل دد لبح  هدَقلبحتاددٓلبح تددتألهددابلبح ددد   لً نلٍ  تشددٓلل

 ددٌ لبح  ددإلمبددتلحي تجددىل ددنل ددٌبتالتاَددْللددتتاّلتهددٓلبحٌتددتٕلمب طهثددتيلهددابلللل

لبح ض لً تلجىل نلثٌاّل  هٌ توَْلو ات ٓلتٓل إلإاْل نل ٍت لةَتواته

لًتَ تلٍهٓلت عدًتلحإلبتالبحاا ٔلحهث الًتددًتلحه  تًالبح تحَْ;

 ٌلممَزبووت(ل;ل- وتاووتل- وتبحملٌالبألًك;لبحي  وتاٍْلب ح  ً َْل ل تو

 بحملٌالبحثت ٓ;للٌبت لبحثَت تيلجت    ب لج  ت  لAccessله

 ;لًتَ تلٍهٓلش ةًتلدايلبحملتًا

 اإللهرتوىيةاحملور األول: الضهزتارية

  َشلبحٌَ لتٓلتض لبح طدٌابيلبح ه َدْلًبح  اٌحٌجَدْلًبح دٓل تيلجد ًاهتلللللل

لًٍٓ طه ل حدبلو جَدْلبألتد بتلًوا َدْللد ابووقلتهدللللللل يصلئوٌالل وتابيلج ٍ ّ

بد ً دْلً دد تْلبح  َددفلًلثدٌكلبح ت ٍدد بيلًبديدد   ثتيلج ددإل  تدد حل لًحددنلللل

ج  هددَقل َددفلٍ ه ددٌنل  تيددوقلً َددفلٍ  يددثٌنلللللللباله  ددت ٍددأوٓل حددبلتًنلل

(2;ل:311بحد اّلتهٓلبح  هقلبدي   ل نل جإلت حلآتت لج ٍ ّلحه  إهل ٌٍ ف ل
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حٌجَتلبدي   ثْلئو يل يد َتيلج ٍد ّلتدٓلئدإلبح ضد للللللًتٓلعٌٕلبح  اٌ

ٓلللللل لبح ل ددٓلبحملت ددثْلب ح  ً َددْلًبح تددتاّلب ح  ً َددْلًبح يددٌٍقلب ح  ً دد

ًالجدد ل نل  بتددٓل لبحيدد  وتاٍْلب ح  ً َددْللًب تباّلب ح  ً َددْلًٍاثثددقل اوددتل

لبح طٌابيلًوا َْلل ابيلبحطلتلح لٖقل  طهثتيل ٌ لبح  إه

 توددٌ لبحيدد  وتاٍْلب ح  ً َددْ ل وددتابيلبحيدد  وتاٍْلللللًتَ ددتلٍهددٓلتدد  لل

ب ح  ً َددددددْل  ه َددددددْلبحيدددددد  وتاٍْلب ح  ً َددددددْ لممَددددددزبيلبحيدددددد  وتاٍْلللللل

لب ح  ً َْ لتٌبٖ لبحي  وتاٍْلب ح  ً َْه

  : مفَوو الضهزتارية اإللهرتوىية 

(لجأ وتلهٓلبحي  وتاٍْلبح ٓلٍد قل تبٕلل3124 جٌلمحَ  لةَ  ل له ٔل جٌت ت وتل

 ٔلً ددددَهْل ددددنلً ددددتٖإلبح داَددددتيلبإ ٍثددددْلللللجت دددد   ب ل وت وددددتليح  ً َددددتًل

لًو اٌحٌجَتلبد هٌ تيه

نلبحيددد  وتاٍْلب ح  ً َدددْلو  دددإل يصلل(Chisita,2011:3)ًٍكدددبلتشيددد تتل

تهددٓلوزًٍدد لبحطددلتلجتد ددتاالًبدوددتابيل بيلبحضددهْلجتح  ددإلو   دد لتهددٓلوددٌبت لل

لهبالوضتاليلاٌحٌجَتلبد هٌ تيلً  هٌ تيلتلَدْلًة ٍثْلً ك هتل نلبلكلو 

(لتهددددٓل(Ntukidem,2000ًتدددٓلهدددابلبحيدددَت ل  ددد يلتاب دددْل  ٌَ َددد  للللللل

عدد ًاّللوٌئَددفلبح  اٌحٌجَددتلتددٓل وددت لبحيدد  وتاٍْ للً حددبلديددتٍ ّلبح ددد  للللللل

ب ح  ً ٓلحغ تنلجٌتّلبح  إلًبحي تْلًبح لْلًبح اٌ هل  تل شدتايلتاب دْللل

 وتاٍْلب ح  ً َددْلو طهدد لوا َددْل(لتهددٓل نل وددت لبحيدد ل (Duniua,2011ت َددت

بدوددتابيلبحلز ددْلحهدَددت لجوددتلحغدد تنلبح لددْلًبح تددتّٕلتددٓل يدد ٌٔلبألتبٕلً ادد ًبللل

حه د  لبدي   لتٓلبح  اٌحٌجَدتلبح دٓل ثد يلتهدٓل ت دتكلبحيد  وتاٍْل دنلةَداللللللللل

ب ددٌتّلًبحيدد تْلًتلددْلبألت ددتكلبح ددٓلٍؤتً وددت لحدداحبل صددثحل ددنلبحغدد ًألللللللل

ًل  َددْلًبح دد اٍ لتهددٓلب دد   ب وتلح  زٍددزل يدد ٌٔل تبٕلللليتبددتكلبحٌ ددتٖإلب ح  

وهبلبألت تكلج تتّٕلًت تحَْه

 :مَارات الضهزتارية اإللهرتوىية 

 يتدد بتلبد ب ددليلًبح دددتاٍ لجت دد   ب لج  ددت  للللMicrosoft Word،ًبحددألل

خي طلج  تجْلبد ب ليلبد  هددْلجتد  د لحبَدالوضدإليصل تهدٓل يد ٌٍتيللللللل

لب ٌتّلتٓلبح ض َقه

 ل    ب لً تٖإلبالوضتكلب ح  ً ٓل أتبّلحه ٌبصإهب

 ت ْلبد ب ليلبحضتتاّلًبحٌباتّليح  ً َدًتلًتددًتل  yahooل

 لوااَقلبالج  تتتيليح  ً َدًته
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 تددد  لبد هٌ دددتيلجت ددد   ب لج  دددت  للMicrosoft Power Pointلًبحدددأل 

ٍي    لتدٓلططدَطلًوضد َقلبح د ً لجكد إل  َدقلًجدابتلةَدالٍدٌت لللللللللل

ل نلبحط  ل ج بٕلت  لتٓل ٔل ٌعٌ لهلبح  ٍ 

 يتدد بتللتتدد ّلجَت ددتيلحهكدد  ْليح  ً َدددًتلجت دد   ب لج  ددت  للMicrosoft  

accessلًبحألٍ َحلةتبلبحثَت تيلًبد هٌ تيلًي  ت َدْلب د جتتوتلجطد  لللل 

ل بيل تتّٕلًجٌتّلتتحَْه

 يجدد بٕلبح  هَددتيلبإيددتجَْلًمتثَددإلبحثَت ددتيليح  ً َددددًتلجت دد   ب لج  ددت  لللل

Excelه 
 واادَقلبدٌبتَد لًبدددتجليلحهدزًباليح  ً َددًتلجت د   ب لج  دت  للللللللMicrosoft 

outlookل لًبحألٍي    لتٓلو وَ لبدٌبتَ لًبدوت ه

 يتدد بتل اددت ل اشددتْلحهثَت ددتيلًبدهتددتيليح  ً َدددًتلجت دد   ب للللArchivarius 

له3000

 واادددَقلبحيدددت ٍتيلًبحددد ةليلجت ددد   ب لبددددتوفلًلج  دددت  للللMicrosoft 

outlookل لً حبل نلبلكليا تكلًب  دثتكلبح  تٖإلب ح  ً َْه

 لبدت حلبحغٌٖٓ(هل–ب    ب لبألجوزّلب ح  ً َْلبد  ثَْل بحطتج ْل

 :أٍنية الضهزتارية اإللهرتوىية 

د  ثَددْلجٌب ددطْلبإت دد لب صلً تًبيللل ددنلبددلكليجنددتزلبدوددت لًبألت ددتكلبلللل

لح  ً َْل ه َْلًممَزبيلًتٌبٖ ل  تلٍهٓل; ي  وتاٍْلبتههو اٌحٌجَْ ل

حهيد  وتاٍْل ه َدْلتددٓلبح ضد لبح ل ددٓلح دت لبألت ددتكلب ح  ً َدْلو  ثددإلللللل

لجت وٓ;

 و    لتهدٓلبإت د لب صل جندتزلبألت دتكلبد  ثَدْلجود الزٍدتتّلب   تجَدْللللللللل

لهًبد هٌ تيلتببإلبد   لبالوضتاليًحتينيلت تحَْل

 لوٌتٔل  ت ْلًطزٍنلبد هٌ تيلًيا تدتلجنيلبألتد بتلًبداا دتيليح  ً َدتًللل

تددنلًعددد لب  ًحددْلبحلز دددْلللليصلوددٌتبلبحٌلدد لًب وددد لًبح  هتددْ لتغدددلًللل

 جنددددتزلبحٌئددددتٖفلجيدددد تْلًتلددددْلبأل دددد لبحددددألٍزٍدددد ل ددددنل تددددتّٕلبألتبٕللل

(232-231;ل3122 لًب   تجَْلتٓلبحك  ْه لبحكٌبج ْ

 مميشات الضهزتارية اإللهرتوىية

يددتت لبحيدد  وتاٍْلب ح  ً َددْلتهددٓلبحدَددت لجتدو ددتيلًبألت ددتكل ددنلبددلكللُو

لبد َزبيلب وَْل;

 بحيددد تْلInstant:تهدددٓللالت  تتهدددتي لواتدددزلبد دددت ليلًبدو دددتيلب تباٍدددْللللل

لهبح داَْلبح  اٌحٌجَْ

 بح لْلAccuracy:لهًب  جتتوتتٓلبإضٌكلتهٓلبد هٌ تيلًطزٍاوتلل
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 بحتتتهَْلEffectivenessلًو  ثإلتدٓلحتيدنيل ٌتَدْلبح  دإلب تبأل تغدللللللل;

لتنلجٌتوىه

 ب   تجَْلproductivityل;ل ٔلوزتبتل  جتيلبح  إلتٓلبحٌة ّلبحز اَْله

 بح  هتْلبدا تغْلLaw cost;لي لودإلبح  هتْل  لزٍتتّلي  تجَْلبح  إلهل

 د اٌٍدددددددددْلبOwnershipلي لودددددددددزتبتل  اٌٍدددددددددْلًثددددددددددْلبح دددددددددت هنيلتدددددددددٓللللل;

ل(99;ل3115 لبحزتثٓلًلبداا ْه بحيت  ب ٓ

 : فوائد الضهزتارية اإللهرتوىية 

لحتدقلبحي  وتاٍْلب ح  ً َْلتٌبٖ لت ٍ ّل ه وت;

 لويوَإليج بٕبيلبح  إلًوثيَطىلتببإلبحك  ْه

 لبحٌل لًب و  لبأل  لبحألٍا   ل ثتش ّلتهٓلو هتْلبح  إهلبب ضتا

 ٕل بحيد  وتاٍْلب ح  ً َدْلحت ددتجللللألنتدنلبددٌئتنيل ددبلبأل تدتٕ لللللبال د اات

ليصل ؤهليلًل ابيل  َاْلمت اوقل نليجنتزلبألت تكه

 بحددٌا لً  ددت نلبألاشددَف لبأل دد لبحددألٍ  ددإلتهددٓلودهَددإللللب دد   ب ودهَددإل

لتنلع تنل  ٍْلً ل ْلبد هٌ تيهلهٌ تي لتغًلو هتْلبإضٌكلتهٓلبد 

 تٓلبحك  ْ ل نلبلكلاجطلبد تو لجكدث ْلت دإللللبالوضتكويوَإليج بٕبيل

ل وهْلً  ٍ ْلجنيلبد تو هلبالوضتالييح  ً َْ لبأل  لبحألجي إل

 ي لو ددٌبت لل جيددث لبح لددْلًبحٌعددٌقلتددٓلبح  ددإلللًبصددا لبحددد بابيلٍ ددٌنلاشددَ ل

;ل3116لبد ًنل لً  بإ َد ٔلللبدات دثنيهلللبحٌلد لًبد دتنللًبد هٌ دتيلتدٓللللبحثَت تي

ل(248-249

ب    ب لبح داَتيلًبحااقلبإ ٍثْل ل تكللًب  اتتًبلدتل ثقلٍ غحل ه َْ

ل;بحي  وتاٍْ لةَال شتايلبح  ٍ ل نلبح اب تيلًبحث ٌ لبحيتجدْلً اوتل ت تك

ٓلللللل3116تاب ْلٌٍ فل  ويدوَإللل(لًبح ٓلا دزيلتهدٓل ه َدْلبح داَدتيلبإ ٍثدْلتد

ًات لتتتهَْلبح  إلب تبأ لً ًص لجت د   ب ل ةد  لبح داَدتيلبإ ٍثدْلتدٓلللللل

تاب دددْل تاج ٍددد لًجدددت للًل ًصددد للوطٌاهدددتلبد لةدددقلتدددٓل دددتكلبد هٌ دددتي للل

(Margaret&Pak,2009)نللطت لبألت تكلبخلدتظلٍاثادٓلجكد بٕلبح  ٍد ل دنللللللل 

وتاٍْلبألتًبيلبح  اٌحٌجَدددْلبإ ٍثدددْلتدددٓلبد توددد لح  تَدددفلًئَتدددْلبحيددد  لللللل

ْللللللل  لًو تددقل  وددتلللًمت َاوددتل ددنلزٍددتتّلي  ددتجَ وقل ددنلبددلكلبحددربب  لبح  اٍثَدد

ًبح ٓل ًص لج أهَإلًو اٍ لبدٌباتلبحثك ٍْلمبدتلٍ ٌبتدقلللل (3122 تاب ْل هَ تنل

وطثَددقلب تبابيلًل د لت هَددْلبح  د ٍالًبح طددٌالً  طهثددتيلبح داَدْلبإ ٍثددْ للل

ًبح  دإلتهدٓلوأهَدإلبح دٌبتاللللللً توٌ لبح داَْلبإ ٍثْلح تا لبحتكإ لأل تحَ 

له نلبدٌئتنيلًب  َ تجوقلحه  اٌحٌجَْل نلبلكلبح ًابيلبح  اٍثَْ

لب د   ب لل نلوت ئو يل  تٖتل(Buseni,2013)تاب ْلجٌ َآللجت عتتْليص

جكد إليجيدتجٓل دٌالٍدؤث ل حدبليصلةد ل دثبلللللللللًبالوضدتاليلوداَتيلبح  ثَدٌو لل
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 ًصدد لج دد اٍ لبددلتلللل(لًبح دد3121ٓ تاب ددْلبحدثددت ٓللجت عددتتْليصللهبألتبٕتددٓل

بح  هددَقلبحثددت ٌٔلبح تددتألتهددٓل وددتابيلو اٌحٌجَددتلبد هٌ ددتيلًبح ددٓلحي تجوددتلللللل

له ٌ لبح  إ

(لتهٓلباله  ت لج ا َْل ودتابيلبحيد  وتاٍْللل3124  تل   يلتاب ْلشهثٓل 

ب ح  ً َدْلحطدلتلبد ا دْللبحتاَدْلبد د  دْلبح تتاٍدْلًبحلز دْلددقلحهٌتدتٕلللللللللل

ْلًلدد لل ددٌ لبح  ددإهلمب طهثددتيل  & Mumuni ٌ ددٌ ٓلًل ددت لللل ًصدد لتاب دد

Sam,2014)ربب  لبح ددد اٍ لتهدددٓلب ددد   ب لبح داَدددْلبإ ٍثدددْلللجتاله  دددت لجدددل(ل

ْل (لجغدد ًاّلوددٌتبلل3126هلً دداحبل ًصدد لتاب ددْلبهَتددْل لللألت ددتكلبحيدد  وتاٍ

بألجوددزّلًبحددربب  لبإ ٍثددْلًبح ددٓلويددتهقلتددٓليجنددتزلبألت ددتكلًوددٌتبلبحٌلدد لللللل

ؤ يددتيلبح  هَ َددْلباله  ددت لجتحدد ًالبحت ددتكلبحددألٍدددٌ لجددىللللللللًب ودد لًتهددٓلبدل

لبحي  وبلبح اتَأه

ٓلل(Ali &Baba ,2015)تاب دْلتهدٓلللًتٓلهابلبحض تل   يل ود تقل ادقللللتهد

و اٌحٌجَدددتلبد توددد لًبد هٌ دددتيلبإ ٍثدددْل ثددد يليصلةددد ل دددثبلتدددٓلًبجثدددتيللللللل

نلبحيددد  وتاٍْلًحت دددتجلبحيددد  وتاٍْلبإ ٍثدددْليصلبحااددد لتهدددٓل دددتلٍطددد  ل دددللللللل

ْللل ًلد ل ًصد لج دٌتبلج  دت  لللللل بح  اٌحٌجَتلدتلدتل نلودأثبلتهدٓل تبٕلبحيد  وتاٍ

ْل ًحتدددد ٍالل ودددد اٍثٓل ضددددطلحدددد   نيلبحيدددد  وتاٍْل ددددنلبدوددددتابيلبإ ٍثدددد

ًجتح ددتصللًبالوضددتالي>  ددتاتوقلتهددٓلبح داَددتيلبد  ثَددْلبإ ٍثددْلًبإٌ ددثْلللللل

ل إهزٍتتّلب   تجَْلتٓلبح ًٍؤتٔليصلحتينيل تتٕووقلتٓلبح  إل

       ــامج ــتخداو بزىـ ــات باصـ ــد البياىـ ــارة قواعـ ــاىر: مَـ ــور الجـ احملـ

Access

 لج  دددت  ل تٍ  ً دددٌت لٍدددأوٓل دددنلعددد نللAccessٍُ ددد لج  دددت  لبأل يددد ل

 لًهددٌلج  ددت  ل   َددزلتددٓليتباّل  ٌتددْل ددنللMS-OFFICEبحددربب  لبد  ثَددْل

لبحثَت تيل ًلبحا ت جلبد وثطْلمبٌعٌ ل ًل   ل  نيه

 ل ةد لبحدربب  لللMicrosoft Access 3121بحثَت تيلبحكدوبللٍ  ربلج  ت  للٌبت ل

ي    لهابلبحرب ت  لبدؤ يتيلبحضابّل لًوبح طثَدَْلبخلتصْلج تباّلبحثَت تي

ًبد ٌ ددددطْلبحدددداٍنلحدددد ٍوقل ددددقلعدددد قل ددددنلبحثَت ددددتيلًٍ ٍدددد ًنلوااَ وددددتللللل

جَت ددددتيلبد ددددزًنلًبح  ددددلٕللل;ًوه َضددددوتلًت عددددوتلجأشدددد تكل  هتددددْ ل ثددددإلل

بحطلت لشٌٗنلبح ت هني لوااَقلبد  ثتيلههههههلً بهتل نل ٗتيلًبدٌاتًن لشٌٗنل

بحثَت ددتي ل  ددتلللبدٌعددٌتتيلبحدد لحت ددتجليصلج  ددت  للٌبتدد لجَت ددتيل تباّلهددايللل

ح ضد َقللٌبتد لجَت دتيلصدابّلً  ٌ دطْلبإتدق لحدابلٍطهدقللللللللل Access ٍضدهحل

ْل  & ,Margaret),(Michael.,2010:4)هتهَددىلج  ددت  للٌبتدد لبحثَت ددتيلبد  ثَدد

Alison, & Joseph, 2010:9)ل
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ًتَ تلٍهٓلت  ل ٌجزلتدنل تودٌ للتتد ّلبحثَت دتيل  ه َدْلوضد َقللتتد ّلللللللل

بحثَت تي لًئتٖفللٌبت لبحثَت تيل لبطٌبيلوض َقللٌبت لبحثَت تي ل زبٍتلج  ت  لل

3121 Microsoft Accessل  تلٍهٓ;للل

 مفَوو قاعدة البياىات 

قل  ٌتْل نلبد هٌ دتيلبداا دْلللهٓلمبثتجْلبحاابلبإت ٌجٓلحدتٖ ْلوغ

 لًتدددتتّل دددتلٍ دددٌنلددددايللبد هٌ دددتيل ٌعدددٌ لًهددد ال كددد  نيل ثدددإللتٖ دددْللللل

 (Michael, 2010:4)بدٌئتنيه

 :أٍنية تصنيه قواعد البياىات 

 نلت هَْلجادتٕللتتد ّلجَت دتيلجَد ّلاللٍدأوٓلج هدبلجيدوٌحْلي لالجد ل دنلجداكللللللللللل

 ضدد َقلب َدد لحدتتدد ّللجودد ل ددثبلحه ضددٌكلتهددٓللتتدد ّلجَت ددتيلجَدد ّل لًبحلللل

بحثَت دددتيلٍيدددوإلت هَدددْلب ددد   ب لًيتباّلهدددايلبحدتتددد ّل  دددتلبح ضددد َقلبحيدددَ٘لللل

تيَؤتٔليصلو  بالبحثَت تيل ًلٍ آلًجٌتل ت لبحثَت دتيللتدٓل  ثد ل دنل  دتن>لللللل

ًجتح دتصلوضدد  لت هَددْلبإتددتئلتهددٓلوٌبتدَددْلبحثَت ددتيلًتددتتّل ددتلٍددؤتٔلو دد بالل

هدد لوهددبلبحثَت ددتيل ددنلوهددبلبحدتتدد ّ لللبحثَت ددتيليصل  ددتٖ ل ددبلصدد َ ْلتادد لبل

ًهددابلجدد ًايلٍيددتت لتهددٓلبطددت ل ٔللدد بابيليتباٍددْ لً ٔلططددَطل يدد دثهٓهللللللل

ل(:311;6 بدؤ يْلبح ت ْلحه  هَقلبحتآلًبح  اٍ لبدوآل

ل  نلوٌعَ وتل ت وٓل;لحدٌبت لبحثَت تيلت ٍ ّهات ل  ٌتْلًئتٖفل

لْل نلبحٌئتٖفل اوت;وك  ل  اقل اقليتباّللٌبت لبحثَت تيلتٓل  ٌت

 لةتبلبحثَت تيه

 ليعتتْل  هٌ تيل ًلجَت تيليصلبدهفه

 لةاالبحثَت تيلبحد  ْه

 لواَبلبحثَت تيلبدٌجٌتّه

 لب  جت لبحثَت تيلبد ز ْلجتحٌل لًبحك إلبحأل    لتَىه

 لو وَ لًوااَقلبحثَت تيلتببإلبدهتتيه

  ٓ ل( ل يمستتَدإل5;ل3122 بحايبٔل ( ل47;ل3121بثتتْلبحثَت تيلبح ٓل  ٍ هته تات 

ل(5;ل:311

 لًج تدتّٕلوت دْلً  ً دْلتتٖددْلللللMicrosoft access 2010ٍ دَحلحدبلج  دت  لللل

لً تتْلب   ت تيلًبد َزبيلبحلز ْلح  دَقل ه بتبه

 فينا يلر أبزس مشايا بزىامج أنضطMicrosoft access 2010

 بحث ٕل  د  لً  دوإل دنل ٔللثإ;ةَدال لويد بللدٌّل كدتا ْلبح  دإلتدٓلللللللللل

Microsoft Access 2010لٍدد قلي كددتٕل هتددتيللٌبتدد لبحثَت ددتيلبت  ددتتًبلتهددٓلل 
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 ضضْلو ات  ل  ل  ه لبدونلًبألت تكهلوهبلبحدٌبح للTemplatesلٌبح ل

حَيدد ل  تةدددْلتددددطلعددد نلبحرب دددت   لًح اوددتل ٍغدددتل  تةدددْلعددد نل ٌلددد للل

 دنلبحٌلد لتدٓللللل٪71ت يد طَ لودٌتبللللOffice onlineتهٓلب    د لللبحرب ت  

لي كتٕلًوض َقللٌبت لبحثَت تيل نلبلكلبحدٌبح لبد  هتْه

 ي كتٕل اطدْل   زٍْلحهثَت تي;ةَال  ابلواتَالو ت دإلودت لجدنيل تتدْللللل

 نلبلكللMicrosoft Access 2010بح دتاٍ لبح ٓلودٌ لج ض َ وتلجٌب طْل

تدْل ًلجَت دتيل  وثطدْل ًلة دٓل دنلبدلكلجَت دتيلوددٌ لللللللللً تٖإلبوضدتكل  هل

جت د تبتهتل دنل ضدتتال  هتدْلتَ  ادبلي كدتٕلوددتاٍ ل اَدْلًةٌٍَدْل د للللللللللل

واتَددالوددأثبل  ٖددٓلتهَوددت لت دد تقلبح دددتاٍ لبح ددٓلودددٌ لج ضدد َ وتل شدد بْللل

بحثَت تي>لممتلٍ َحلحبلًت لٖبل وٌحْلو ث لبيتهتيلبحثَت تيلًتالح وت

 طَهَدتليصلجَت دتيل دنل ٔل  تن;ةَدال  ادبل كد للتتد ّللللللللي  ت َْلبحٌصدٌكلل

بحثَت ددتيلبخلتصددْلجددبلتهددٓلبحكددث ْلبح تدَددْلة ددٓلٍدد   نلبديدد    ٌنلتًنلل

بإتجددْليصلشددث ْليهَددْل ًلبحدد بٌكلتهددٓلبددتت لبددتظل ددنلتدد حلبحا ددت جلللل

ًبح دددددتاٍ لتهددددٓلشددددث ْلب    دددد لتددددربلبد ضددددتحلجددددإلًيجدددد بٕلبح اددددَببيلللل

لاّلوهدتَْٖهًبح   ٍليلبدطهٌجْلجضٌ

 وطثَددقلوضدد َ تيل تٍددْلتددٓلب ت جَددْلتببددإلتاتصدد للٌبتدد لبحثَت تي;ةَددالللل

  اددبلبال دد تتتّل ددنلتابٍددْلًجت جَددْلبحيدد تيلبح ايددَدَْلبد تةددْلحبز ددْلل

ًوطثَدوددتلتهددٓلتاتصدد للٌبتدد لبحثَت ددتيلبخلتصددْللMicrosoft officeجدد ب  ل

  لٍ دَحللجبلج لدْلتتحَدْل دٌبٕل ت د للٌبتد ليهَدْل ًلتهدٓلشدث ْلب    دللللللللل

حددبلبحرب ددت  لي  ت َددْلبالب َددتال ددنلجددنيل  ٌتددْل  اٌتددْل ددنلبحيدد تيلللللللللل

لبح ايَدَْه

 ; ةَدالللوزًٍ للٌبت لبحثَت تيلجٌئَتْلبح ضتحلجت    ب لبحي  لًب  دت

ي  ت َدْلوزًٍد للٌبتد لبحثَت دتيللللللMicrosoft access 2010ٍ دَحلحدبلج  دت  لللل

ب    دد >لممددتلبخلتصددْلجددبلمبَددزبيلوضددتحلوكددثىلوهددبلبديدد    ْلجكددث ْللل

جي دددإلتاتصددد للتتددد ّلبحثَت دددتيلبأل ثددد لبهثدددًتلًب ددد   ب ًتلح  دددٌنل  تةدددْلل

لٌبحد لوضدتحللللMicrosoft access 2010  ت دبلجيدوٌحْلً د تْ لٍ غد نللللل

 تجدْلبح توَزلو غ نلوثٌٍثتيلا  َْلً تدَْلح   تال اوتل تلٍات ثبه

 جاددتٕلو ثببوددبلبخلتصددْلجدد ًنلجودد ل ددنلبددلكل َددزّلللللللIntelligence;و  ددإلل

بألتبّلبدثيطْلتهٓلوي ٍ لًويوَإلجاتٕلو ثببوبلبحرب َْلًبداطدَْ لٍ قل

 حبل نلبلكل ٍإل نل َزّلب   تكلبح هدتٖٓلً َدزّلبد هٌ دتيلبحيد ٍ ْلللل

ً َزّلو  ٍتتيلبألتًبي لًبح ٓلج ًاهتلودهإلةتدقل بطدتٕ لًودٌت لجود  للللل

لًًل بلتٓلوا  لج للبحضَ لًبألًب  ه
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 ًلل  Microsoftٍ غدد نلج  ددت  لللتددٓلًلدد للَت ددٓ;لللوضدد َقلًةدد بيلبدددت  

access 2010تبّل ضضدْلح ضد َقلًةد بيلبددت  ًلي دإل دنلت هَدتيللللللللل 

لي كتٕلًحت ٍ لً مت ْللٌبت لبحثَت تيل   ًبل وللحهاتٍْه

 ;ودٌتبًبلحهٌلد للللحتٌٍإل جزبٕل نللتت ّلبحثَت تيليصللٌبح ل  نلب    ب وت

ًب وددد ل دددنلبدددلكليتدددتتّلب ددد   ب ل جدددزبٕل دددنل هدددفللتتددد ّلبحثَت دددتيل للللل

وضدد َ وتل ددنللثددإل يدد    نيلآبدد ٍن ل  اددبلب نلةتددبلتاتصدد للتتدد ّل

بأل ثد لب د   ب ًتل دٌبحد ل  ادبليعدتت وتليصلللللللFieldبحثَت تيل ًلبإدٌكل

للٌبت لبحثَت تيلبدٌجٌتّلح ٍب>لممتلجي هبل  ث لي  تجَْه

 َقلبح  ت إلجدنيلبحثَت دتيلتدٓللللحتدAccess ل د لي دٌٔلةدٓلتهدٓلب    د ;لللللل

بالوضددتكل دد ل ضددتتالجَت ددتيلللMicrosoft access 2010  ددنل دد لب صدد بال

>لًجتح دتصلي  ت َدْلحتدَدقلبح  ت دإللللللWeb service بد ٔلتدربلبحربًوٌ دٌكلللل

ل(6;ل3122( ل بحايبٔل 65;ل3121 تات ٓل لهAccessجنيلبحثَت تيلتٓل

 لةَال شدتايلللٌبت لبحثَت تيلًبح   التهَوتللتًبلدتل ثق لٍ غحل ه ًَْب  ات

(لًلد ل ًصدٓلج دٌتبللللل3118;لجدرب لبح  ٍ ل نلبح اب تيلًبحث دٌ لبحيدتجدْلً اودتللل

ًاشلت إلحه  اٍ لتهَوتلً حبلأله َْلب    ب للٌبت لبحثَت دتيلً بداهتلتدٓلللل

لبالت ثتاه

  ت هددْلإتددبل  هٌ ددتيلللجاددتٕللتتدد ّلجَت ددتيل للليص(ل:311 شددتالتغددإلب ل لً

 ا يددجلجت  ددْلجادد بتل ددنل دددٌئتنيلًج تتددْلتاجددتووقلبحٌئَتَددْل ددنلبجددإلللللللللل

بدلكلب د دثتكلللل تتّٕلدايلبحثَت دتي لًٍد قل حدبل ددنللللل  ث ليتباّليصبحٌصٌكل

ًحتدد ٍالًب دد جت لبحثَت ددتيلًتددقللتتدد ّلجَت ددتيلوايددتقل دد لبثَ ددْلبح  ددإللللللل

بطددت للألجددإَددإلبحثَت ددتيل ددنلحتهلب تباّلب ددت  ُ لً ددنلبددلكل حددبلويدد طَ ل

لبحد بابيلبدات ثْه

 خطوات إعداد / تصنيه قاعدة البياىات، وٍر تتنجل فر

 ;يددتت لهددايلبخلطددٌّللحت ٍدد لبحادد  ل ددنللتتدد ّلبحثَت ددتيلوُلللبخلطددٌّلبألًص

لهMicrosoft Accessتهٓلحت ٍ لبإدتٖقلبح ٓلو ٍ ل نلخيز وتلج  ت  ل

 ;َْ ْللج د لحت ٍد لبحاد  ل دنللتتد ّللللللحت ٍ لب د بًكلبحلز دلللبخلطٌّلبحثت

 ٌئتدٌنللل; ٌعدٌتتيل اتضدهْل ثدإلللليصبحثَت تيللوديقلبحثَت تيلًبد هٌ تيل

 ًلبلتلًمتثإلبد هٌ تيلبخلتصْلج إل ٌعدٌ لجد ًكل اتضدإلتدٓللتتد ّلللللل

لهبحثَت تي

 ;ْحت ٍدد لبإدددٌكلبحلز ددْلةَددالحتدد تلبد هٌ ددتيلبح ددٓلوددٌتللللبخلطددٌّلبحثتحثدد

تٗدْل دنلبد هٌ دتيلتدٓلب د ًكلةددًللللللللةتاوتلتٓل إلج ًكلًوي ٓل دإلل
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تدٓلجد ًكلبددٌئتنيلٍ دٌنلهادت لللللللًٍ قلت عوتل   ٌتلتدٓلب د ًكلت دثلًللل

لهبألببتلًآب ل ثإلتوتاٍخلبح  َنيتلًه ابلبال ق ثإلتلةدًل

 ;ْ لي حت ٍ لبح للتيلت هَبلمب بج دْل دإلجد ًكلتهدٓلةد للللللبخلطٌّلبح بج

 ًكل دددتلًبحثَت دددتيلتدددٓلثدددقلحت ٍددد لبثَ دددْلبح للدددتيلجدددنيلبحثَت دددتيلتدددٓلجدددل

ْل  ادبللل ب  بًكلبألب ٔ ٕلةددٌكلحهتد بًكل ًلللليعدتت جد بًكلج ٍد ّللللي كدت

تتدد للي ب  كددتٕلبح للددتيلًحتدَدوددتلجددنيلبحثَت ددتيلتددٓلب دد بًكلبد  هتددْللللللل

لبحغ ًاّلحاحبه

 ;ْوادَحلبح ض َقلت هَبلج  هَإلبح ض َقلحهث التنل ٔللبخلطٌّلبخلت ي

ًيعددتتْل ثددتكل ددنل ددتليلل ت هَددْلكجدد بًلي كددتٕثددقلل  لةاددتيل ًل بطددتٕ

ثقلوأ  ل نل  بلوي طَ لبإضٌكلتهٓلبحا تٖ لبح ٓلو ٍد هتل دنلللل بحثَت تي

ْلللل هلهددايلب دد بًكلهلثددقللددقلجدد ج بٕلبح  دد ٍليلحغددثطلبح ضدد َقلتادد لبإتجدد

( ل8;ل:311(ل ل بدؤ يْلبح ت دْلحه  هدَقلبحتادٓلًبح د اٍ لبدوادٓلللللل7;ل3126  تعٓ ل

ل(25;ل3121 تهٓل 

 تيد باصتخداو قالبإىغاء مض

ً  دىل  ٌتدْل دنلبحدٌبحد لبح دٓلللللللMicrosoft access 2010ٍدأوٓلج  دت  للل

ويتت  لتهٓليجنتزل ت تحبلتهٓلواٌتوتلبدوآلًبح  هٓ لًتهٓلبحد  قل دنل  ودتلللل

يددد ًتّل ٌتددددًتل دددتليالل  ودددتلو غددد نل  هددد لبح  هَدددتيلبدواَدددْلبح دددٓلحي تجودددتلللللل

 كددتٕل هتددتيللٌبتدد لجَت ددتيللل لMicrosoft access 2010 يدد    ٌلج  ددت  لل

ل(89;ل3121تت ْلً ثيطْه لتات ٓل 

  ٌتددْل ددثبّلً اٌتددْل ددنلبحدٌبحدد لبحدد ل  اددبل Access ةَددالٍددٌت 

ب    ب وتلحزٍتتّل  تْلت هَْلي كتٕللتت ّلبحثَت تيهلبحدتح لهٌللتت ّلجَت تيل

جددتهزّلحل دد   ب لًحت ددٌِلتهددٓل تتددْلب دد بًكلًبال دد  ل تيلًبحا ددت جللللللل

ٍ لبح لحت تجليحَوتلح اتَال و ْل  َاْهلتهٓل ثَإلبدثتك لوٌج للٌبح لًبح دتا

  نلب    ب وتلح  د لبدكت إل ًليتباّلجوتيلبالوضدتكل ًلبالة تدتئلجيدتإلللل

بدضتاٍفهلًحت دٌِلج دللبحدٌبحد لتهدٓلتد تل دنل دت جلبحيدتليلح يدتت ل لللللللللل

  تلهدُل ًللوٌعَحل َتَْلب    ب وتهل  نلب    ب للٌبت لجَت تيلبحدٌبح ل

-Available {Onه  ادددبلطضَضدددوتلح ات ددد لبة َتجتودددبلجكددد ٍإل تغدددإللل

Line}http:// Support.office.com))

  تلٍهٓ;لٍ قل حبًل
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 وأ  ل نلوكاَإلج  ت  لMicrosoft access 2010لجضٌاّلودهَ ٍْهل

 د لج ٍد لًب بدل لتهدٓلوضداَتتيلبحدٌبحد لبد تةدْلللللللللببد ل نللتٖ دْل هدفللل  

هOffice.com Templatesجتجمل ٌتْل

 ل  د لتٌ لوضاَفلبحدٌبح لبحألٍات  لةتج به

لبحألٍات  لةتج به  د لتٌ ل ٌ جلبحدتح ل  

لح   ٍ ل ٌع لةتبلهابلبدهفلب  ٍ ه  دددددددددد لتدددددددددٌ لبحدددددددددزاللللللل  

 لللهوازٍإ  د لتٌ لبحزال
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 ٕل تهدٓلبحدتحد لبد  دتاللللبت  تتًب هفللتت ّلجَت تيلج ٍ للٍدٌ لبحرب ت  لج  كت

 لثدقلود قلجدتلٓللللثقلجدٌ لج  كتٕل تتْلتاتص يلًيئوتالبحا دٌ جلبأل ت دٓلجدىللل

بخلطددٌبيلبح ددٓلتددٓل غدد ٌ وتلبدوددتابيل  ددتلٍ غددحلتددٓلي ددٌٔلبحٌةدد ّلللللللللل

لبدد ةْلبد  ّلتٓلبحث البإتصل  تلواو لتٓل لةقلبحث اه

 :ُميَجية البحح وإجزاءات 

 ميَج البحح 

لبوث لبحثتةثٌنلتٓلهابلبحث ال ٍإل نل;

 تٓل وتابيليت بتللٌبت لجَت تيلبداو لبحٌصتٓلبح  هَهٓ;لًب     لح   ٍ ل

 لًب بددتالبحاادد ٔللAccessجت دد   ب لج  ددت  ل  يدد لل ددتكلبحيدد  وتاٍْ

لحهث اه

 بدددداو لشدددثىلبح ت ٍثدددٓ;لً حدددبلحدَدددتالتتتهَدددْلبدددد ابلبديددد دإل بحٌةددد ّللللللل

بح ل َددْلتددٓل ددتكلبحيدد  وتاٍْ(لتهددٓلبددد ابلبح ددتج ل  وددتابيليتدد بتللتتدد ّلل

 (للAccessجَت تيلجت    ب لج  ت  ل

 : جمتنع البحح 

ٍ  ثددإل   دد لبحث ددالبإددتصلتددٓلبددلتلبحضددفلبألًكلبحثددت ٌٔلبح تددتألللللل

لبح تتاٍْل ات لبحثل ل اٌبيهجتد باالبحثت ٌٍْل

 :عيية البحح 

(لبتحثدددْل دددنلبدددلتلبحضدددفلبألًكلبحثدددت ٌٔللل44متثهددد لتَادددْلبحث دددالتدددٓل ل

بح تددتأل اددت لبحددثل ل دداٌبيل ددنليةدد ٔل دد باالبحثت ٌٍددْلبح تتاٍددْلبح تج ددْلللل

 تباّلبح  هددَقلبحتاددٓلبح تددتألجتحا جَددْهلًو  ثددإلتددٓل  ٌتددْلًبةدد ّلًبح ددٓلل

ل   االبحٌة ّلبدد ةْه

 دوات البحح: أ 

للبش  إلبحث التهٓلبألتًبيلب وَْ;

 ب دد ثَتنلٍ غدد نللتٖ ددْلمبوددتابيليتدد بتللٌبتدد لبحثَت ددتيلجت دد   ب لج  ددت  للل

بحلز لوٌبت هتلح ٔلبلتلبح  هَقلبحتآلبح تدتأل ليتد بتللللAccess   ي 

لبحثتةثني(

 بب ثددتالحتضددَهٓلحدَددتالبد ددتاالبد وثطددْلمبوددتابيليتدد بتللٌبتدد لجَت ددتيللللللللل

لهل يت بتلبحثتةثني(هلAccessج  ت  ل  ي ل   ً ًَتلجت    ب ليح  

 بب ثتال تبٖٓلحدَتال وتابيليت بتللٌبت لجَت تيليح  ً ًَتلجت    ب لج  ت  ل

لهل يت بتلبحثتةثني(Access  ي 
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 جطتلدددْل  بج دددْلح ددددٌٍقل تبٕلبدددلتلبحضدددفلبألًكلبحثدددت ٌٔلبح تدددتألتهدددٓلل

تتل يت بتلبحثتةثني( وتابيليت بتللتت ّلبحثَت تيليح  ً َد

 :إجزاءات الدراصة التحليلية، وإعداد أدوات البحح 

 : ٌإجزاءات إعداد قائنة املَارات فر عهل اصتبيا 

 :ٌاهلدف مً االصتبيا 

 ليتدد بتلب دد ثَتنلجودد البح ٌصددإليصللتٖ ددْل وتَٖددْلمبوددتابيليتدد بتللٌبتدد لل

لهAccessجَت تيلجت    ب لج  ت  ل  ي ل

 ٌمصادر إعداد االصتبيا : 

ل لبت   لبحثتةثٌنلتٓليت بتلبال  ثَتنلتهٓلبدضتتالب وَْ;للتاب ْلًحتهَإل

ًْ لًج  ددت  ل  يدد لللللللل بألتجَددتيلبحيددتجدْلبد وثطددْلجددربب  لبإت دد لب صلتت دد

Accessًْلً اوددددددددددددددت;ل  جددددددددددددددٌلبح ددددددددددددددز  لللل (ل ل3121(ل ل تاددددددددددددددت ٓ ل3123بتصدددددددددددددد

(Matthew,2010) 311  بدؤ يْلبح ت ْلحه  اٍ لبح دآلًبحتآل:;)

 إعداد الصورة املبدئية لالصتبياٌ اخلاص باملَارات

 ليتدد بتلب دد ثَتنلٍ غدد نللتٖ ددْل ث َٖددْلمبوددتابيليتدد بتللٌبتدد لبحثَت ددتيلللللل

يح  ً َدًتلجت    ب لج  ت  ل  ي لبحلز لوٌبت هتلح ٔلبلتلبح  هَقلبحتادٓلل

(ل وتاّلت تَْه31(ل وتابيلاَٖيىلً 9بح تتأ لبش  إلبال  ثَتنلتهٓل 

  االصتبياٌصدم : 

 لت عىلتهٓل  ٌتْل نلبحيتتّلبحمل  نيللبال  ثَتنحه  دقل نلص  ل

لىطضددطل اددته لًبدد  لودد اٍ لبح هددٌ لبح تتاٍددْلج هَددتيلبح جَددْلحغددثطلللللللل

تدددٓلو وَددد لج دددللبدودددتابيللل لًلددد ل ل  بتدددتّل لةادددتيلبحمل  دددنيل ٌعدددٌتًَت

َٖيددْلالبي(ل وددتا6ًجوددابل صددث  ل ًت دد لج ددللبدوددتابيلبح َٖيددْ لللبحت تَددْ 

لحه طثَقهلًلتجًللًاصتتلدلبال  ثَتنًجتح تصل صثحلل>(ل وتاّلت ت31ًَْ 

 :ٌثبات االصتبيا 

إيدددتتلثثدددتيلبال ددد ثَتن ل ليجددد بٕلتاب دددْلب ددد طلتَْلتهدددٓلتَادددْل دددنلللل

(ل دددٌجونيلًتَادددْل بددد ٔل دددنلاجدددتكلللل9 دددٌجوٓلبح هدددٌ لبح تتاٍدددْلوغددد ا ل لل

ًج د ل د ًال  دثٌتني للللل(ل لثقل لي َ لبال  ثَتن لًوت ٍد ل  تٖتدىلل23بألت تكل 

 لبحدَت لج ٌزٍ لبال  ثَتنلتهٓل ت لبجمل ٌتْلبحيتجدْلًوت ٍد ل  تٖتدىل د ّلللل

 بدد ٔلًةيددتتل  ت ددإلبالاوثددت لجت دد   ب ل  تتحددْلجب ددٌن لً ددتنل  ت ددإلللللل

 لًوكبلبحايثْلبحيتجدْليصلثثتيلبال  ثتن لًُو د للَ دْلللل٪84بالاوثت لٍيتًٔلل
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َللل ْ لً صدددثحلبال ددد ثَتنلتدددٓلصدددٌاوىلللل دثٌحدددْ لًبحٌصدددٌكليصل  دددتٖ ل ٌعدددٌت

ل(لللل2(ل وتاّهل ل ه ق31بحاوتَْٖلٍ غ نل 

 إجزاءات إعداد الوحدة الزقنية املكرتحة

بت   لبحثتةثٌنلتٓليت بتلبحٌة ّلبح ل َْلبدد ةْلتدٓل دتكلبحيد  وتاٍْلللل

لب ح  ً َْلتهٓلب ج بٕبيلبح تحَْ;

 تهددٓليتدد بتلبحٌةدد بيل  بج ددْلبألتجَددتيللًبح اب ددتيلبحيددتجدْلبح ددٓلبشدد  ه لل

ًْ لً اوت;ل لجوتتي ل ًْ لًبحٌة بيلبح ل َْلبتص >لتث ل3111>ليمستتَإل ل3119تت 

ل(ه3127>لتٌتيلً جٌلبخلب ل3127>ل ل ل3127>لب زبا ل3123>لبحثدتص لل3121بح زٍز ل

 حت ٍ لبد البحاوتٖٓلحهٌة ّلبح ل َْلبدد ةْ لًهٌلوا َدْل ودتابيليتد بتلللل

ل ً َدًتلح ٔلبلتلبح  هَقلبحتآلبح تتأهلٌبت لبحثَت تيليح 

 ;احبلبأله بالبحاوتَْٖلدٌعٌتتيلبحٌة ّلبح ل َْلبدد ةْلًهٓل ً 
 لحت ٍ لًئَتْللٌبت لبحثَت تيه

 لبح  ََزلجنيلبد ٌ تيلبأل ت َْلحدتت ّلبحثَت تيه

 لحت ٍ لبحا  ل نلب    ب للتت ّلبحثَت تيه

 َت دتيلجت د   ب لج  دت  للللحت ٍ لبخلطٌبيلبأل ت َْلح ضد َقللتتد ّلبحثلل

لAccess  ي ل

 لً َددًتهيح  يت بتل ت جلحدٌبت لبحثَت تيل ل ت تكلبحي  وتاٍْل

 وديَقلي ٌٔلبحٌة ّليصلثل ل ٌعٌتتيلاَٖيَْ لبدٌعٌ لبألًك;للتتد ّلل

ً  ٌ توودددت لبدٌعدددٌ لبحثدددت ٓ;لبطدددٌبيليتددد بتل لوضددد َقللتتددد ّلللللل–لبحثَت دددتي

 ت جلحدٌبت لبحثَت دتيل ل ت دتكلبحيد  وتاٍْللللبحثَت تي لبدٌعٌ لبحثتحاليت بتل

ً َددددًت لً شدد  إلتهددٓلمجَدد ل وددتابيليتدد بتللٌبتدد لبحثَت ددتيليح  ً َدددًتللللللليح  

لجتحايثْلحه ٌئتني لًبح  لٕ لًبدٌاتٍن لًبحك  تيلبداتتيْه

 يتددد بتلب بدددتالبح دددت لحهٌةددد ّلبح ل َدددْل ل دددتكلبحيددد  وتاٍْلب ح  ً َدددْلل

 لAccessجت دد   ب لج  ددت  ل  يدد للٌبتدد لجَت ددتيللح ا َددْل وددتابيليتدد بتلللل

ل(ه4( للًتحَإلواتَاهتل ل ه قل 3ًت  لي ٌٔلبحٌة ّل ل ه قل 

 : أدوات الكياظ 

     باصـتخداو  قواعـد بياىـات   إعداد اختبار املعارف املزتبطـة مبَـارات إعـداد

 :Accessبزىامج أنضط 

 :اهلدف مً االختبار 

للٌبتدد لجَت ددتيلب دد و البالب ثددتاللَددتالبد ددتاالبد وثطددْلمبوددتابيليتدد بتلللللل

Accessجت    ب لج  ت  ل  ي ل
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 :وصف االختبار 

بح  ضَهٓلحدَتالبد دتاالبد وثطدْلجٌةد ّليتد بتللللللبالب ثتا لصَت ْلجاٌتل

 ددنل   دد ت لللبالب َددتال ددؤبكل ددنل ددٌ ل  ددٗهْللللل31يصلللٌبتدد لبحثَت ددتيليح  ً َددتًلل

ل(لتاجْه31ًجها لبح اجْلب مجتحَْل 

 صدم وثبات االختبار 

ج دد ليتدد بتلبالب ثددتالتددٓلصددٌاوىلبدث َٖددْ ل لت عددىلتهددٓل  ٌتددْل ددنلللللللللل

بد  ضضدنيلتدٓل دتكلبداددته لًبد  لود اٍ لبح هددٌ لبح تتاٍدْل جد بٕلبحدد  ٔلللللللل

التٓلجاٌتيل نلةَدال د ٔل ات دث ىلحطدلتلبح  هدَقلبحتادٓلبح تدتأ لًج د ل بدللللللللل

(لبتحثدْلل51 ابٖوق ل لةيتتلثثتوىلج  لوطثَدىلتهٓلتَادْلب د طلتَْلتد تهتل للل

 دددنلبدددلتلبحضدددفلبألًكلبحثدددت ٌٔلبح تدددتألمب ا دددْللطدددٌالبح تتاٍدددْلجادددتيللل

مب تتاْلبحا جَْ لةَالحٌل تَ لوطثَدىل ٌالحيضهٌنلتهٓل تد لبحد اجتيللل

ٌلل اوىل اددد ًبلح ددد  ل  ددد ت وقلج هدددبلبد دددتاا>لًجتح دددتصل صدددثحلبالب ثدددتالتدددٓلصددد

ل(ه5بحاوتَْٖ ل  تلهٌل ٌعحلتٓل ه قلالقل 

 عداد االختبار األدائر للنَارات:إ 

 :اهلدف مً االختبار 

ب دد و البالب ثددتاللَددتال تبٕلبددلتلبح  هددَقلبحتاددٓلبح تددتألدوددتابيليتدد بتلل

هAccessجت    ب لج  ت  ل  ي للٌبت لجَت تيل

 :وصف اختبار املَارات 

ْلحبَدالوكد  إلتهدٓلمجَد ل ودتابيللللللو ٌنلبالب ثتال نلمخ لةتاليلت هَدل

يح  ً َددددًتلجتحايدددثْلحه دددٌئتني لًبح  دددلٕ لًبددددٌاتٍن للللللٌبتددد لجَت دددتيلليتددد بتل

لهلAccessًبحك  تيلبداتتيْلجت    ب لج  ت  ل  ي 

 :صدم االختبار 

 لتددد  لبالب ثدددتالتهدددٓل  ٌتدددْل دددنلبحمل  دددنيلًبد  ضضدددنيل ادددته للل

  ٔ لً ددتنل ددنل ابٖوددقلةددااللًبدد  لودد اٍ لًو اٌحٌجَددتلبح  هددَق ل جدد بٕلبحددلل

ةتحددْ لًٍ  تددٓلجددأاج لةددتاليلت هَددْ لًلدد ل لبألبددالجدد  ٍوق>لًجتح ددتصل صددثحلللللل

ل(6بالب ثتال  ٌنل نل اج لةتاليلت هَْهل ل ه قل

 :إعداد بطاقة مزاجعة 
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 ليتدد بتلجطتلددْلح دددٌٍقل تبٕلبددلتلبحضددفلبألًكلبحثددت ٌٔلبح تددتألتهددٓلللللل

ّلللل بحثَت دددددتيلجت ددددد   ب لج  دددددت  للللبدودددددتابيلبد وثطدددددْلجٌةددددد ّتليتددددد بتللتتددددد 

لتهAccess  ي 

 اهلدف مً البطاقة

 ليت بتلجطتلْلبد بج ْلح دٌٍقل تبٕلبدلتلبحضدفلبألًكلبحثدت ٌٔلبح تدتأللللل

تهٓلبدوتابيلبد وثطْلجٌة ّتليت بتللتت ّلبحثَت تيلجت    ب لج  ت  ل  يد لل

Access 

 وصف البطاقة 

(ل وددتاّلت تَددْ ل31 ددٌٔلتهدٓل ل(ل وددتابيلاَٖيدَْلحتل6بة دٌيلبحثطتلددْلتهدٓل لل

ًٍ قلودٌٍقل تبٕل إلبتحثْلتهٓلة ّلح إل نلهايلبدوتابيل ثادتٕل تبٖودتلجتحت دإلللل

تببإل   إلبإت  لب ص للًٍ د اجل يد ٌٔلبألتبٕل دنل و  ددقل ل لو  ددق(ل لللللل

(ل  دت ل دإل ؤشد لةيد للللل√  لصت ( لًٍ قلًع لتل ْل2ًو بًقلبح اجْل نل 

ًٕلتهٓلت تلبح ل تيلبح ٓلًع  لل لًٍ قب ٍدْل تبٕلبحطلت حت ٍ لبح اجْلجات

تاجْل51  ت لبدوتابيلحبَالو ٌنلبح اجْلبح هَْل

 :تكيني البطاقة 

 لتدد  لبحثطتلددْلتهددٓل  ٌتددْل ددنلبحمل  ددنيلبد  ضضددنيلتددٓلبجملددتكللللل

ل(7ح   ٍ لتلْلجاٌتهت لًل ل شتاًبليصلتلْلًمشٌكلبحثطتلْلحه وتابيهل  ه قل

 ، وحتليل البياىات إجزاءات التطبيل

 : أوال : إجزاءات التطبيل 

ــداد     -أ ــارات إعـ ــاص مبَـ ــتبياٌ اخلـ ــل االصـ ــزاءات تطبيـ ــات  إجـ ــد بياىـ قواعـ

 :Accessباصتخداو بزىامج 

 لبثتتدددْلًوٌزٍددد لبال ددد ثَتنلبحدددأل ليتددد بتيلًتددددًتلحإلجددد بٕبيلبحيدددتجقللللل

ل(لح   ٍ لتاجْلبأله َْلحه وتابيه31ب شتاّليحَوتل 

تطبيــل الوحــدة الزقنيــة املكرتحــة يف جمــال الضــهزتارية      إجــزاءات -ب

 اإللهرتوىية، وأدوات الكياظ:

 دد  لتَاددْلبحث ددال ددنلبددلتلبحضددفلبألًكلبحثددت ٌٔلبح تددتألمب ا ددْلللللللل 

(للبتحثدْل  ت ٌتدْللل44لطٌالبح تتاٍْلجاتيلمب تتاْلبحا جَدْ لًجهاد ل لل

لي ٍثَْه
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 للٌبتدد لجَت ددتيتدد بتلوطثَددقلبالب ثددتابي;لبب ثددتالبد ددتاالبد وثطددْلمبوددتابيليلل

جت د   ب لللٌبتد لجَت دتيللليح  ً َدًت لً احبلبالب ثتالبالتبٖٓلدودتابيليتد بتللل

لهAccessج  ت  ل  ي ل

 وطثَددقلبحٌةدد ّلبح ل َددْلبدد ةددْلًتدددًتلحدد حَإلواتَددايلبد دد ل يددثدًت لًٍدد قللللل

لبح طثَقلتببإل   إلللبإت  لب صلجتد ا ْه

 لًجتدوتابيلج  ًٍتهوطثَقلبالب ثتابيلبخلتصْلجتد تاا ل

 لب    ب لجطتلْلبد بج ْلح دََقل تبٕلبحطلتلتهٓلبب ثتالبدوتابيه

 ثاىيا : إجزاءات حتليل البياىات اخلاصة باألدوات

لح  هَإلبحثَت تيل ل تلٍهٓل;

 ب دد   ب لج  ددت  للSPSS تددٓلحتهَددإلبحثَت ددتيلتددٓلحتهَددإلبحدد اجتيلبح ددٓلللللل

 بحث  ٔلالب ثتالبد تااهةضه لتهَوتلبحطلتلتٓلبح طثَقلبحدثهٓلً
 ب    ب لبددَتالبد  اجلح   ٍ لبدي ٌٔلبح ت لألتبٕل دإلبتحثدْلتدٓليتد بتللللل

 وددتابيللٌبتدد لبحثَت ددتيليح  ً َددًت لً حددبلجت دد   ب لجطتلددْلبد بج ددْ لً للللل

بالت  تتلتهٓلبح   بابيهلًحي ٌٔلب زٕلبح تصلتهٓلت عدًتلوتضَهَددًتلحا دتٖ للل

 ٗهْهبحث الًتددًتلح وَ لبأل

 : ىتائج البحح 

تَ دتلٍهدٓلوادتًكلتدد  لوتضدَهٓلتدٓلب دزٕلبح ددتصلحا دتٖ لبحث دالحإلجتجددْللللللللل

لتنل  ٗهْلبحث ا لًبب ثتالص ْلت ًعْ لً حبلًتدًتلدتلٍهٓ;

 :أوال: عزض اليتائج اخلاصة باإلجابة عً الضؤال األول 

 لجت د   ب لج  دت للثَت تيلبحتهٓ;ل تل وتابيليت بتللٌبت لبحيؤبكلبألًكلٍاطل

ل؟بح  هَقلبحتآلبح تتأبحٌبج لوٌبت هتلح ٔلبلتللAccess  ي ل

لبال د ثَتنلًحإلجتجْلتنلهابلبحيؤبك ل لحتهَإلبحثَت تيلبحاتيْلتنلوطثَقل

بدٌٍٗددْلد ٌ ددطلتاجددْلللل لً وغددحل اوددتل نلمجَدد لبحايدد لللًتً  ت  وددتليةضتَٖدددل

تاجدْلللًل ل لةيدتتل  ٌ دطللل ل(٪91بأله َْلل لو  يل دطْلبحدط لبحمل تّل 

 لًبحايدددثْللAccessج  دددت  للجت ددد   ب بأله َدددْلدودددتابيليتددد بتللٌبتددد لجَت دددتيلل

للل;بدٌٍْٗلد ٌ طلتاجْلبأله َْ لًٍ غحل تلٍهٓ

(ل ٔل5ل-4,5بحايثْلبدٌٍْٗلد ٌ طلتاجتيلبأله َْلحه وتابيلو بًة لجدنيل لل-

ًهددايلبحايدد ليددتًزيل دطددْلبحدطدد للللل (٪211ل-٪91جايددثْل ٌٍٗددْلودد بًقلجددنيل لل

 دد لةٌٍَددْلًالز ددْللًجتح ددتصلمجَدد لبدوددتابيلوُل>ل(ل٪91بح ددٓل لحت ٍدد هتلًهددٓل ل

حطددلتلبحضددفلبألًكلبحثددت ٌٔلبح تددتأهلًجوددابلو ددٌنلبحضددٌاّلبحاوتَٖددْلحدتٖ ددْلل
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ًبحددلز لوٌبت هددتلحدد ٔللAccessج  ددت  للجت دد   ب  وددتابيليتدد بتللٌبتدد لجَت ددتيل

(ل31ٍ تد  ل اودتل لللىاَٖيدللبي(ل ودتال6تتألحت دٌٔلتهدٓل للبلتلبحضفلبألًكلبح 

لد ل جدتجٌبللللٍ دٌنلبحثدتةثٌنللًجوابلل (2 وتاّلت تَْلهل  تلواو لتٓل ه قلالقل 

لتنلبحيؤبكلبألًكل نل  ٗهْلبحث اه

 عزض اليتائج اخلاصة باإلجابة عً الضؤال الجاىر:  ًاثاىيـ : 

ح ل َدْل د ةدْلتدٓللللٍاطلبحيؤبكلبحثت ٓلتهٓ;ل تلبح ضدٌالبددد قلحهٌةد ّلبللل

لجت د   ب ل تكلبحي  وتاٍْلب ح  ً َْلح ا َْل وتابيليتد بتللٌبتد لجَت دتيلللل

لحطلتلبح  هَقلبحتآلبح تتأ؟Access   ي ج  ت  ل

ًحإلجتجْلتنلهدابلبحيدؤبكل دنل  دٗهْلبحث دا لًتدٓلعدٌٕلب جد بٕبيلبحيدتجقلللللللللل

ٍْلت عدددوتلتَ دددتلٍ  هدددقلجتحٌةددد ّلبح ل َدددْلبدد ةدددْلتدددٓل دددتكلبحيددد  وتاللللللل

لب ح  ً َْ ل لت  لب بتالبدد قلحهٌة ّلتٓلصٌاّلج ًكلحي ٌٔلتهٓل;

 لللللللللللي ٌٔل إل ٌعٌ ل نلبدٌعٌتتيلبحثلثْلل 
 لب  لبح  اٍ لح إل ٌعٌ ه

 للللللللللللللللللللللبحٌل لبحلز لحه  هَقهللللللللللللللللللللللل 
 َْ َلهبحٌ تٖإلًبأل كطْلبح  ه

 ل  تحَ لبح دٌٍقلبدد ةْه

ب بتالبح دت لحهٌةد ّلبح ل َدْلبدد ةدْلتدٓل دتكلبحيد  وتاٍْللللللللليت بتًج  ل

ج  دددددت  للجت ددددد   ب ب ح  ً َدددددْلح ا َدددددْل ودددددتابيليتددددد بتللٌبتددددد لجَت دددددتيللل

بحمل دددٌٔلل لصدددَت ْحددد ٔلبدددلتلبح  هدددَقلبحتادددٓلبح تدددتأل للAccess  يددد 

 لًل ل(4(ل لًتحَإلواتَايلتٓل ه دقلالدقل لل3بح تضَهٓلدايلبحٌة ّلتٓل ه قل 

ل ل جتجٌبلتنلبحيؤبكلبحثدت ٓل دنللللٍ ٌنلبحثتةثٌنًجوابلل(لةضْ 23اٍيىلتهُل و 

  ٗهْلبحث ا

 عزض اليتائج اخلاصة باإلجابة عً الضؤال الجالح:ًاثالجـ : 

ٍدداطلبحيددؤبكلبحثتحددالتهددٓل; ددتلتتتهَددْلبحٌةدد ّلال َددْل د ةددْلتددٓل ددتكللل

ج  دت  لللجت    ب بحي  وتاٍْلب ح  ً َْلح ا َْل  تااليت بتللٌبت لجَت تيل

Accessلحطلتلبح  هَقلبحتآلبح تتأ؟ل

ًحإلجتجْلتنلهابلبحيؤبكل للبب ثتالصد ْلبحتد  لب ةضدتٖٓلبألًكلبحدأللللل

لٍاطلتهٓل;

 ٌٍجدد لتدد  ل ًلتالحددْليةضددتَْٖلجددنيل  ٌ ددطٓلتاجددتيلبددلتلبجمل ٌتددْللللللللل

بح ت ٍثَْلتٓلبح طثَقلبحدثهٓلًبحث  ٔلالب ثدتالبد دتاالبد وثطدْلمبودتابيللللل

حضددتيلبح طثَددقللAccessتللٌبتدد لجَت ددتيلجت دد   ب لج  ددت  ل  يدد للليتدد ب

لبحث  ٔه
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 حتهَإلتاجتيلبحطلتلتٓلبح طثَقلبحدثهدٓلًبحث د ٔلتدٓلبب ثدتالبد دتاالللللل

جت ددد   ب لج  دددت  ل  يددد للليتددد بتللٌبتددد لجَت دددتيلللبدددد وثطلمبودددتابيلل

Accessلثدددقلةيدددتتل  ٌ دددطلتاجدددتيلبحطدددلتلتدددٓلبح طثَدددقلبحدثهدددٓلللللللل 

الجت دددد   ب ليجدددد بٕبيلبب ثددددتالتيتلب ةضددددتَْٖللًبحث دددد ٔلتددددٓلبالب ثددددتل

حه  ٌ ددطتيل ل  ددتل لةيددتتللَ ددْلةتدددقلبح ددأثبل  ددتلٍ غددحل دددنلللللللل

لب  ًكلب وٓل;

لَ ْلتيتلًتالح وتلب ةضتَْٖلحهت  لجنيل  ٌ طُلتاجتيلبلتلبجمل ٌتْلبح ت ٍثَْل ل;ل2ج ًكل

جت    ب لج  ت  للتللتت ّلبحثَت تييت بلالب ثتالبد تاالبد وثطْلمبوتابيلبح طثَدنيلبحدثهُلًبحث  ِ

له  ي 

لبجمل ٌتْ

 بح ت ٍثَْ
لةتقل

 بح َاْ
بد ٌ طل

 بإيتجُ
بال  بال

 بد َتاِ
لتاجْ

ل

 بإ ٍْ

ل

 ي ٌٔل

لبح الحْ

 

للَ ْ

لتيت

 

لبح الحْل

تا ل

 ي ٌٔل

 1,16) 
بح طثَقل

 بحدثهٓ
ل44ل

 
ل1,111

 
ل1,11

 
تبحْل 8:,292 1,1111 43

يةضتٖ

بح طثَقل ًٍت

لبحث  ٔ

ل44

ل

ل66,:2

ل

ل1,728

يصل نلبحتد  لجدنيل  ٌ دطُلتاجدتيلبدلتلبجمل ٌتدْلللللللل2وكبل  دتٖ لجد ًكللل

بح ت ٍثَددْل لبح طثددَدنيلبحدثهددُلًبحث دد ِلحلب ثددتالبد دد  ل لًةدد ّليتدد بتلللللللل

 نلبحت  لحضتيلبح طثَقلبحث  ٔل ةَالجهد لبد ٌ دطلحه طثَدقلللللتت ّلبحثَت تيل

ةَدال ت د للَ دْلتليلتلبحمليدٌجْلتبحدْلللللل(لً:1,2(لًحه طثَقلبحث  ٔل 1,111بحدثهٓل 

ًٕلله(1,16تا ل ي ٌٔلتالحْل ليةضتًَٖت بألًكل دنللللثدٌكلبحتد  للتهدٓل حدبل للللًجادت

ٌٍج لت  ل ًلتالحْليةضتَْٖلتا ل ي ٌِلل;ًبحاِلٍاطلتهٓللبحث ا ت ً ل

(لجدددنيل  ٌ دددطُلتاجدددتيلبدددلتلبجمل ٌتدددْلبح ت ٍثَدددْل لبح طثدددَدنيلα≤1,16 ل

يتددد بتللتتددد ّلبحثَت دددتيللالب ثدددتالبد دددتاالبد وثطدددْلمبودددتابيللبحدثهدددُلًبحث ددد ِل

لحضتيلبح طثَقلبحث  ٔهلتجت    ب لج  ت  ل  ي 

بحٌةدد ّلبح ل َددْلبدد ةددْل ل ددتكلللممددتل ددثقلٍ غددحل نلبددد ابلبديدد دإل للل

(لحىلوأثبلتبكلتهٓلبد ابلبح دتج ل   دتااليتد بتللتتد ّلللللبحي  وتاٍْلب ح  ً َْ

( ل75,44(لت ت دد ل لd لةيددتتللَ ددْل لً( لج  ددت  ل  يدد لجت دد   ب لبحثَت ددتيل

  ابلحه أثبل ثبلبحممتلٍ كلتهٓلةتقل>ل(ل1,9ًهايلبحدَ ْل  ربلج ثبل نل 

ْلبديدد دإل  (لتهددٓلبحٌةدد ّلبح ل َددْلبدد ةددْل ل ددتكلبحيدد  وتاٍْلب ح  ً َدد

ابل( لًهدلجت د   ب لج  دت  ل  يد لللبد ابلبح تج ل   تااليت بتللتت ّلبحثَت تيل

ٓلل د ةددْلتددٓل ددتكلبحيدد  وتاٍْللللبد ل َددْلبحتتتهَددْلبحٌةدد ّللل ؤشدد لٍدد كلتهدد

لAccessج  ددت  للجت دد   ب ب ح  ً َددْلح ا َددْل  ددتااليتدد بتللٌبتدد لجَت ددتيلللل

لدد ل جددتجٌبلتددنلبحيددؤبكللٍ ددٌنلبحثددتةثٌنًجوددابللهحطددلتلبح  هددَقلبحتاددٓلبح تددتأ

ل نل  ٗهْلبحث اهلبحثتحا

 إلجابة عً الضؤال الزابع، والذى ييص علر: رابعـًا : عزض اليتائج اخلاصة با 
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د ةددْلتددٓل ددتكلبحيدد  وتاٍْلب ح  ً َددْللبد ل َددْلبحةدد ّل ددتلتتتهَددْلبحٌ

لAccessجت ددد   ب لج  دددت  ل  يددد لثَت دددتيلبحيتددد بتللٌبتددد ل ودددتابيلح ا َدددْل

ل؟حطلتلبح  هَقلبحتآلبح تتأ

 تبٕللجطتلدددْل  بج دددْلح دَدددَقللب ددد   ب ًحإلجتجدددْلتدددنلبحيدددؤبكلبح بجددد  ل ل

ًتدٓلللAccessل  يد لل د   ب لج  دت  للتدودتابيليتد بتللٌبتد لجَت دتيلجلللللبحطلت

لٍهٓل;لعٌٕل حبل ل ت

حتهَددإل تبٕل ددإلبتحثددْلتهددٓلةدد ّلجتحايددثْلدوددتابيليتدد بتللٌبتدد لجَت ددتيلللللللللل

ًٍه ددطلب دد ًكلل ًةيددتتل يددثْلحتدددقلبدوددتابيللAccess دد   ب لج  ددت  لتج

لب وٓل حبل;

يت بتللٌبت لجَت تيليح  ً ًَتهلو  بابيلحتدقل وتابيل3ج ًك

لحتدقلبدوتابيل يثْلو  بابيلحتدقلبدوتابيللت تلبحطتحثتي

ل لو  دقلحتدد 

ل:211ل-ل31ل33

ل:71ل9ل23ل2

ل:91ل5ل27ل6

ل:1:ل3ل29ل6

ل31 لًبح  تلب مجتصلحه وتابيلل44بح  تلب مجتصلحهطلتل

لًٍ غحل نلب  ًكلبحيتجقل ن;

 دد   ب لج  ددت  للتحه وددتابيلبد وثطددْليتدد بتللٌبتدد لجَت ددتيلجللل تبٕلبحطددلتلل-

Accessل (ل٪211ل-ل٪71(ل وتاّلل ٔلجايثْل ٌٍٗدْلود بًقلجدنيل للل31ل–23ٍ بًقلجنيل لل
لةدددٌبلتاجدْلبج َدتزلبدودتابي>لللللل٪8:(لبتحثْل ٔل تلٍ دتتكلل43ًهابلٍ كلتهٓل نل 

ّل ثقل لحتهَإل تبٕلبحطلتلتٓل دإل ودتاّلتهدللللجت عتتْليصل ت ً حدبللل ٓلةد 

ح   ٍددد ل  ٌ دددطلبح دددد ٍ لبح ل دددٓلح اجدددْلبح  ددددقلح دددإل ودددتاّلتهدددٓلةددد ّلل

للل(لبح تص;4 ًٍ غحلهابل نلج ًكلل ًبحايثْلبدٌٍْٗلد ٌ طلتاجتيلبح  دق

  ٌ طلبح د ٍ لبح ل ٓلح اجْلبح  دقلح إل وتاّلتهٓلة ّلًبحايثْلبدٌٍْٗلد ٌ طلتاجتيلهل4ج ًكل

لبح  دق

ل  ٌ طلبح د ٍ لبح  دقلحه وتاّابيلتاجْلبو  لبدوتاّ

بح ل ٓلح اجْلحتدقل

لبدوتاّ

بحايثْلبدٌٍْٗلد ٌ طل

لبح د ٍ لبح ل ٓ لحتدد 

ل(2 

ل لو  دق

ل(1 

ل:211ل3ل-ل44ل2
ل:96ل:2,7ل21ل34ل3
ل:211ل3ل-ل44ل4
ل:211ل3ل-ل44ل5
ل:96ل:2,7ل21ل34ل6
ل:3:ل2,95ل6ل39ل7
 :3: 2,95 6ل39ل8
 :3: 2,95 6 39ل9
 :3: 2,95 6 39ل:
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 :3: 2,95 6 39ل21
 :3: 2,95 6 39ل22
 :3: 2,95 6 39ل23
 :3: 2,95 6 39ل24
 :3: 2,95 6 39ل25
 :3: 2,95 6 39ل26
 :3: 2,95 6 39ل27
 :3: 2,95 6 39ل28
 :3: 2,95 6 39ل29
 :3: 2,95 6 39ل:2
 :3: 2,95 6 39ل31

لبحيتجقل ن;ل(4ج ًكل ٍ غحل نل

لد لللل Access    ب لج  ت  لتبد وثطْليت بتللٌبت لجَت تيلجوتابيلبد تحثَْل

حتدددد لحدد ٔلبحطددلتلةَددالو بًةدد لبحايددثْلبدٌٍٗددْلد ٌ ددطلتاجددتيلحتدددقللللل

  دتلٍ غدحل نل تهدٓل يدثْلد ٌ دطلتاجدْلبح  ددقللللللللل (٪211ل-ل٪96بدوتابيلجنيل 

بح  ت دإللل-4  لحت ٍد للتتد ّلبحثَت دتيلبحتتا دْ(لللللل-2 لحه ودتابيلالدق;لللو ٌن(ل211٪ 

بح  ت دددإل ددد للتتددد ّلل-5  ل ددد للتتددد ّلبحثَت دددتيلحه  دددلٕل دددنلةَدددالب عدددتتْل(للل

لهدٓلالدقلل(ل٪1:بح دٓلططد ل للبدودتابيلل(لجَا دتللبحثَت تيلحه  لٕل نلةَالبإداال

بح  ت ددددإل دددد للتتدددد ّلبحثَت ددددتيلل-8ل ل حت ٍدددد للتتدددد ّلبحثَت ددددتيلبحتتا ددددْل(لل-ل7 

  ت دددإل ددد للتتددد ّلبحثَت دددتيللبحل-ل9ل ل حه دددٌاتٍنل دددنلةَدددالبحث دددالًبح وَددد ل(لل

بح  ت دإل د للتتد ّلبحثَت دتيلحه دٌاتٍنل دنلللللللل-: ل حه ٌاتٍنل دنلةَدالب عدتتْ(للل

بح  ت ددإل ددد للتتدد ّلبحثَت دددتيل ددنلةَددداليتبددتكلبحثَت دددتيلللللل-21 ل ةَددالبإددداا(لل

بح  ت ددإل دد لل-23  لحت ٍدد للتتدد ّلبحثَت ددتيلبحتتا ددْ(للل-22  لبخلتصددْلحه ددٌاتٍن(

بح  ت دددإل ددد لل-24 ل ةَدددالبحث دددالًبح وَددد ل(للتتدد ّلبحثَت دددتيلحه دددٌئتنيل دددنلل

ْل بح  ت دإل د للتتد ّلبحثَت دتيلللللل-25  للتت ّلبحثَت تيلحه ٌئتنيل نلةَالب عدتت

بح  ت إل  للتت ّلبحثَت تيل نلةَاليتبتكلل-26  لحه ٌئتنيل نلةَالبإاا(ل

ل-28حت ٍدددد للتتدددد ّلبحثَت ددددتيلبحتتا ددددْ(ل ل-27  لبحثَت ددددتيلبخلتصددددْلجددددتدٌئتني(

ل ل  للتت ّلبحثَت دتيلحهكد  تيلبداتتيدْل دنلةَدالبحث دالًبح وَد (لللللللبح  ت إل 

ل-:2  للبح  ت إل  للتت ّلبحثَت تيلحهكد  تيلبداتتيدْل دنلةَدالب عدتتْل(لللللل-29

ل-31 ل بح  ت دددإل ددد للتتددد ّلبحثَت دددتيلحهكددد  تيلبداتتيدددْل دددنلةَدددالبإددداا(للللل

يلبح  ت ددإل دد للتتدد ّلبحثَت ددتيل ددنلةَدداليتبددتكلبحثَت ددتيلبخلتصددْلحهكدد  تللللللللل

بح  ت إل  للتت ّلبحثَت تيلحه  دلٕل دنلةَدالبحث دالللللل-3(ل  تلبدوتابيل بداتتيْل

بح  ت إل  للتتد ّلبحثَت دتيل دنلةَداليتبدتكلبحثَت دتيلبخلتصدْللللللللل-ل6  لًبح وَ (

ممددتلٍؤ دد لتتتهَددْلبحٌةدد ّلبح ل َددْلتددٓلللل>(٪96ةدددد ل يددثْل ل (لتدددحه  ددلٕ

ًجودابلٍ دٌنلبحثدتةثٌنللد ل جدتجٌبللللللوا َْل وتابيليتد بتللٌبتد لجَت دتيليح  ً َدًت للللل

 تنلبحيؤبكلبح بج ل نل  ٗهْلبحث اه

 :مياقغة ىتائج البحح وتفضريٍا 
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 ج ددد لوددد اٍ لبحطدددلتلتهدددٓلبح  اٌحٌجَدددتلبح ل َدددْل ل دددتكلبحيددد  وتاٍْللللللل

ب ح  ً َْلبح دٓلٍ طهثودتل دٌ لبح  دإ لًُو د ل د بًللهت دًتل ليتد بتلبدلتلللللللللل

بح  هددَقلبحثددت ٌٔلبح تددتألتددد ل ددتهقلهددابلبحث ددال لوددٌتبلي ددٌٔلًةدد ّللل

ال َدددْل ل دددتكلبحيددد  وتاٍْلب ح  ً َدددْلحطدددلتلبحضدددفلبألًكلبحثدددت ٌٔلل

يح  ً َددًتلجت د   ب للليتد بتللٌبتد لجَت دتيلللل تتأ لًو اٍثوقلتهدٓل ودتابيلللبح

لهAccessج  ت  ل  ي ل

 جت    ب ليت بتللٌبت لجَت تيلتد لوٌصإلبحث البإتصليصللتٖ ْلمبوتابيل

بحلز لوٌبت هتلح ٔلبلتلبح  هدَقلبحتادٓلبح تدتألللللAccessج  ت  ل  ي 

(ل وددتاّلواطددٓلل31أ لًجهادد ل ًوطثَدوددتلتهددٓلبددلتلبح  هددَقلبحتاددٓلبح تددتللل

ٕللللل ل-بددددٌئتنيلل-بددددٌاتٍنلل-لٌبتددد لجَت دددتيلجتحايدددثْلحراجددد لتاتصددد ;لبح  دددل

بحكدد  تيلبداتتيددْ( ل  ددتلوٌصددإلبحث دداليصلوضدد َقليبددتالتددت لحهٌةدد ّلللللل

بح ل َْلبدد ةْلتٓل تكلبحيد  وتاٍْلب ح  ً َدْلبحدألٍ  د لبدودتابيلللللل

بتلي دٌٔلبحٌةد ّلبح ل َدْللللًب  لودد  وتلحهطدلتلًودٌ ودت>لثدقل ليتد للللل

بدد ةْلتٓل دتكلبحيد  وتاٍْلب ح  ً َدْلحَ ددقلبدد البحاودتٖٓلًهدٌل;لللللللل

وا َدددْل ودددتابيليتددد بتللٌبتددد لبحثَت دددتيلجت ددد   ب لج  دددت  ل  يددد  لً لللللل

ةضدددْلتاب دددَْللل23و اٍيدددوتلًتدددقلتحَدددإلبد هدددقلبد ددد  لًب ددد ا  لو اٍيدددوتللللل

ٓلل تببدإل  ت دإلبإت د لللللًب     لتَوتلبح  ً لبح د  َْ لًبحثَدتنلبح  هد

لبألصه

 تل ئو يلبحا دتٖ لبح  يدنلتدٓلب ت د لبد  تدٓلبدد وثطلمبودتابيليتد بتللللللللل  

حددد ٔلبدددلتلتَادددْلللAccessلٌبتددد لبحثَت دددتيلجت ددد   ب لج  دددت  ل  يددد لللل

بحث ا>لممتل   لتتتهَْلبحٌة ّلبدد ةدْلبح ل َدْلتدٓل دتكلبحيد  وتاٍْلللللل

ابيليتدد بتللٌبتدد لبحثَت ددتيلللب ح  ً َددْلتددٓلوا َددْلبد ددتاالبد وثطددْللمبوددتلللل

لجت    ب لج  ت  ل  ي ه

 ل8:  تل ئو يل  تٖ لبحث البإتصلبج َتزلبحطلتلتَادْلبحث داللجايدثْلللل%

ل وتابيليت بتللٌبت لبحثَت تيلجت    ب لج  ت  ل  ي ه

لبحيددتجدْلًبحث ددٌ لبح اب ددتيلج ددلل  ددتٖ ل دد لجزَٖددًتلبحا َتددْلهددايلًو تددق

ْل ل  هدددفلتدددٓلبح ل َدددْل بيلًبدٌتٍدددٌاليبحٌةددللوضددد َقلواتًحددد لبح دددٓلبد وثطدد

(لبح دٓل ثث د لتتتهَدْلبحٌةد ّللللل3112هايلبح اب تي للتاب ْللاد ٍإل للبجملتالي لً ن

بح اب ددَْلتددٓلوا َددْل تددتهَقلً وددتابيلبإت دد لبد وثطددْلجدد تباّلبدكدد ًتتيلللللللل

(لتدددٓل دددتكلبح يدددٌٍقلحطدددلتلبح  هدددَقلبحتادددٓلل3123بحضدددابّ لًتاب دددْللتدددٌتيل 

(لتددٓل ددتكلبال دد ث تالتددٓلبحثٌاصددْلحطددلتللللل3127زبال بح تددتأ ل لتاب ددْلب ددلل

(لتددٓل ددتكلبد  تددْلبح ه َدددْلللل3127بددد باالبحتاَددْلبد د  ددْ لًتاب ددْل ددل ل للللل

بحكدد  لبح ه َددْ لًتاب ددْلتددٌتيلً جددٌلبخلددبللللل-حهطددلتلبد ه ددنيلج جَددْلباطددتلل



 م2018..  أكتوبر                    الثاني عشر       العدد   

  جماالت الرتبية الهوعيةحبوث عربية يف 

 

 

 

   
101 

(لتٓل تكلبدوتابيلبدض تَْ لًمجَ وتل ثث  ل نلحه ٌتٍدٌاليل ًبحٌةد بيللل3127 

 ل َْلتتتهَْلتدٓلحتدَدقلبألهد بالبد جدٌّللةَدالٍدد  لبحمل دٌٔل دنلبدلكللللللللللبح

بحٌ دددتٖطلبد  ددد تّ لًبح دددٓل دددتت يلتهدددٓلجددداتلبال  ثدددتي لًت دددقلبال ددد َ تتلللللللل

حه   ٌٔلجَا تلبحث البإدتصلبثثد لتتتهَ ودتلتدٓلوا َدْل ودتابيليتد بتللٌبتد للللللللل

 هAccessجَت تيلجت    ب لج  ت  لبأل ي ل

 :توصيات ومكرتحات البحح  

 :توصيات البحح 

تٓلعٌٕل  تٖ لبحث ال لً اتلك وتلٍد  لبحثتةثٌنل  ٌتدْل دنلبح ٌصدَتيلللل

ل  تلٍهٓل;

 ادد ًبلحهدد اببيلبديدد   ّلتددٓل ددٌ لبح  ددإل ددنلوطددٌابيلو اٌحٌجَددْ>لممددتللللللللل 

ٍ طهدد لوا َددْل وددتابيللب جيددٓلبح  هددَقلبحثددت ٌٔلبح تددتألبحلز ددْلحه  ددإلل

تصلج طدددٌٍ ل دددد اللتدددٓلبحدددد نلبإدددتتٔلًبح كددد ٍن لتٌَصدددٓلبحث دددالبإدددلللل

لبحي  وتاٍْلبإتصلحٌَب  لبح طٌابيلبإ ٍثْه

 ا ًبلحتتتهَْلبحٌة ّلبدد ةْلتٓلبحث البإدتصلتدٓلوا َدْل ودتابيليتد بتلللللل 

لٌبتد لبحثَت ددتيلجت د   ب لج  ددت  ل  يد لٌٍصددٓلبحث دالبإددتصلج دد اٍ للللل

  ه ٓلبحي  وتاٍْلبح طثَدَْلجتحهاْلبح  جَْل ثاتٕلبخل  دْلح   َداوقل دنلللل

لوٌئَفلبحربب  لبإت ٌجَْلتٓل تبٕل وتابيلبحي  وتاٍْلجك إليح  ً ٓه

 ٌٍصٓلبحث البإتصلج د اٍ ل دٌئتٓلبحكد  تيلًبدؤ يدتيلتهدٓل ودتابيللللللل

لهAccessيت بتللٌبت لبحثَت تيلجت    ب لج  ت  ل  ي لل

 ادد ًبلحدد   نلبددلتلتَاددْلبحث ددال ددنل وددتابيليتدد بتللٌبتدد لبحثَت ددتيلتدد نللللللل 

ٌٍُص ٓلج غ نيل اته لبحي  وتاٍْلجدتح  هَقلبحتادٓلبح تدتألللللبحث البإتصل

لدايلبدوتابيه

  مكرتحات البحح: 

تددٓلعددٌٕل  ددتٖ لبحث ددالًوٌصددَتوىل  ددنلوددد ٍقل  ٌتددْل ددنلبدد ةددتيلللللل

ل ٓلو ٌنلب   بتًبلحهث البإتصلً اوت;

 وضددد َقلج  دددت  لوددد اٍثٓلد ه دددٓلبحيددد  وتاٍْل ثادددتٕلبخل  دددْلال  يدددتتللللل

لب ح  ً ٓهل وتابيلوض َقلبح  اٍ 

 تاب ْلودٌ َْلداو لبحي  وتاٍْل  َد لصدتٌال  بةدإلبح  هدَقلبحثدت ٌٔلللللل

لبح تتألتٓلعٌٕل  طهثتيلبحد نلبإتتٔلًبح ك ٍنه

 وطددٌٍ ل دداو لبحيدد  وتاٍْلبح طثَدَددْلجتحهاددْلبح  جَددْلتددٓلبح  هددَقلبحثددت ٌٔلل

بح تدددتألتدددٓلعدددٌٕلبديددد   ثتيلبح  اٌحٌجَدددْلح ا َدددْلبدودددتابيلبد  ثَدددْللللللل

ل   ثْهبدي
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 وض َقلًة ّل د ةْلح ا َْل وتابيلواادَقلبالج  تتدتيليح  ً َددًتلحد ٔللللل

لبلتلبد باالبحثت ٌٍْلبح تتاٍْه

 وٌئَددفل تًبيلبح دددٌٍقلبحثدد ٍإلتددٓلودددٌٍقل وددتابيلبحيدد  وتاٍْلحدد ٔلبددلتل

لبح  هَقلبحتآلبح تتأه

 :املزاجع 

 : أوال املزاجع العزبية 

لتث ب لتتٖللبجمل ٔ  - ل(3129 ا َق ل ل ببه ل  لبحي  وتاٍْ لتن لتٓ;ود ٍ  ل  تق  //:httpل 
Classera-.com.visited in 11/2/2018ل

لل - ل  لبأل ت َْ لتٓ;لAccess 2010بدوت   //:Available {On-Line}httpل  تق
Support. office. com.visited in 15/2/2018ل

ل  - ليٍوتت لبح ز   ل3123 جٌ لب ص(ه لبإت   لحدَتتّ لبح ًحَْ ل لبح بضْ لبإ  ْل2  لتبا لحَثَت; ل   

لحهطثتتْلًبحاك لًبح ٌزٍ (ه

ل  - لصتي لجا  له ٔ لةَ    لب ح  ً َْل3124 جٌ لبحي  وتاٍْ لجني ل  تًٍْ لش  ّ لًوثدٓ (ه

ل لبح تحَْه لبحه يْ لب تباًٍْ   وتاٍْ لبح ا َْ لًب تل ل  هْ لبح ت ْ لبح للتي   و لل يتباّ

ل3124 ث  ربلل (:22بح  ت ل ب تباّلبح ت ْ

لبدؤ  - لبدوآ لًبح  اٍ  لبحتآ لحه  هَق لبح ت ْ ل(ه:311 يْ لبد تو  لًوداَتي بح داَتيلتليتباّ

لبد ه ْلبح  جَْلبحي ٌتٍْهل بح ت ْلح ض َقلًوطٌٍ لبداته ب تباّبد  ثَْ

ل - لبدوآ لًبح  اٍ  لبحتآ لحه  هَق لبح ت ْ ل(ه:311 بدؤ يْ لبد د  ْ  لبإت   ب تباّلوطثَدتي

لبد ه ْلبح  جَْلبحي ٌتٍْهل بح ت ْلح ض َقلًوطٌٍ لبداته ل

ل  - لصربٔ ل ته  ل بوًَتل(ه3111يمستتَإ  ل   ت هْ ل د ةْ لًة ّ لبح ضٌٍ للتتتهَْ ل َ َتٕ تٓ

لو اٌحٌجَتل لش ثْ لبحثت َْ لبحت لْ لبلت لح ٔ لبحلز ْ لبح َ َتَْٖ لبدتتهَق لح ا َْ بحغٌٖٓ

لبحاٌتَْ لبح جَْ لج هَتي لبح  تللهبح  هَق لبحثتحا  لبجمله  لبح ه َْ  لحه جَْ لبدض ٍْ ب   َْ

بحثتحا

  ا ْلتًاّلو اٍثَْلتٓلج  ت  ليتباّللٌبت لبحثَت تيل  ي (ه:311يمستتَإ ل تص لةينل  -

لباطتلبح و جَْلب ح  ً َْه

وض َقل ٌتٌٍكلال ٓل د قلح ا َْلبحا تٕلبحٌج ب ٓلًتلل ىل(ه3123بحثدتص لزٍا لج ت ل  -

لعثطل ل  تٍب لعٌٕ ل  لبحث  ٍن لمب ه ْ لبحثت َْ لبإهدْ لوه َابي لح ٔ لبأل تت ٓ جتألتبٕ

ا تحْلت  ٌابيلغه  ل هَْلبح جَْ لجت  ْلباطتهب ٌتّلبحلز ْلحه  هقلب ح  ً ٓ

للجوتتي  - لبحدٌ ش ا لًًبجثتيلله(3119 لِتث  لةدٌ  لو غ ن لبح يٌٍق ل  ل د ةْ لًة ّ  ث 

لبح  ض لوا َْ ل  لبح تتاٍْل َإبدي وهب لبحثت ٌٍْ لبد ا ْ لحطلت لبحك بُٖ ل هًْبحٌتُ

ه225-89 ل3119يج ٍإ لبح هٌ لبح جٌٍْ لبح  تلبحثت ُ

لجرب - ل3117 لًجَىلهت ٓ  ل لًوداَْ لبحث ا لي  بوَتَتي لجت  ْللب    ب (ه لبد هٌ تيلتٓ لٌبت 

ه45-32 لل3117 ث  رب(8 لبجمله ل (5 لبح  تل تبالبدااٌ ْهبحاتتقلبحٌباَْ

ل  - لتؤبت لي   ل مستٕ لبال  ث تال3127ب زبا  لج لل تتهَق لح ا َْ لال ُ ل ٌتٌٍك لب    ب  (ه

 هْل هَْلبح جَْ لجثٌاصْلبألًاب لبدتحَْلح ٔلبلتلبد باالبحثت ٌٍْلبح تتاٍْلبد د  ْ

ه643-:59 ل3127ٍاتٍ ( لب زٕلبألًك 72جت  ْلباطت لبح  تلبألًك ل 
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لتث ل بإ َ ٔ - ل لب لجنق ل  تص ت(ه3116ًآب ًن ل  بإ لت لب تباٍْ لبد هٌ تي ل 2  اق

لله (تبالًبٖإلحهاك بألاتن لت تن;ل

ل لتث لبش َت ل بهَتْ - ل تبٕللب    ب (ه3126بح محن لتٓ لً ث هت لبإ ٍثْ لبد تو  و اٌحٌجَت

لجت  ْلبحيٌتبنل هَْلا تحْل تجي بلتغه ت ل بحي  وتاٍْلبح اتَاٍْ حه هٌ للبح اب تيلبح هَت 

ًبح  اٌحٌجَته

ل ل ز هٌك - لتث بإ َ  لجتد باالبحثت ٌٍْل(ه8::2ج هت ٓ لبح طثَدَْ لبحي  وتاٍْ ل او  وطٌٍ 

ل لبح  إ ل ٌ  ل  طهثتي لعٌٕ لتٓ لي ٍثَْل–بح تتاٍْ لتاب ْ لت  ٌاب  لغه  ا تحْ  هَْللي

جت  ْلباطتهل بح جَْ

ل بألاتن ل2  لبد هٌ تيلب تباٍْ اقل(ه3115هَثقلي  ل ل بحزتثًٓلي تنلتتعإل بحيت  ب ٓ -  

ل(هتبالصتتٕلحهاك لًبح ٌزٍ ت تن;ل

(هلًة ّلال َْلتٓلبح جَْلبأل ت َْلح ا َْلبد  تْلبح ه َْلًبحد اّل3127 ل  ل مح لتطَْل  -

 هْل هَْلبح جَْ للتهٓلبطت لبحد بالح ٔلبحطلتلبد ه نيلجتحك  لبح ه َْلج هَْلبح جَْه

ه313-257 ل3127ٍاتٍ ( لب زٕلبألًك 72بألًكل لجت  ْلباطت لبح  ت

تًالوداَْلً اقلبد هٌ تيلتٓل تكل ت تكلبحي  وتاٍْل(ه3122 هَ تن لي  لحيَٓلي  ل  -

لبد تو   لحه هٌ لًيتباّ لبحيٌتبن لجت  ْ لبح تتاٍْ  لبح اب تي ل هَْ ل تجي بتغه ت  ا تحْ

ًبح  اٌحٌجَته

تتتهَْلي  بوَتَ ٓلةإلبدك ليلًبال  كتالبدٌجىلتٓل(ه3122بحيَ لصلقل مح ل ل شثتاّ -

 ة َتجتيل ٌ لبح  إبوا َْل وتابيلبح ٍتعْلبدتحَْلحطلتلبد ا ْلبحثت ٌٍْلبح تتاٍْلح هثَْل

لجت  ْلةهٌبنهل  هَْلبح جَْل ا تحْل تجي بتغه ت

ّلًبخل  تيلوطٌٍ ل اته لبحي  وتاٍْلبح طثَدَْلمب باالب تبا(ه8::2 ت ٓلي  ل ل شهثٓ -

لتغه تتٓلعٌٕل  طهثتيل ٌ لبح  إ لا تحْلت  ٌابي ل–  و لبح اب تيلًبحث ٌ لبح جٌٍْل 
جت  ْلبحدته ّ

ل   - لي   ل ت ٓ لوا َْل3124شهثٓ  لتٓ لبح  اٌحٌجَْ لبدي   ثتي لتهٓ للتٖق ل او  لتتتهَْ (ه

 هْلب   َْلل وتابيلبحي  وتاٍْلب ح  ً َْلح ٔلبلتلبد ا ْلبحتاَْلبد د  ْلبح تتاٍْه

ه223-68 ل3124 ث  رب 64بح جٌٍْلحه اب تيلبالج  تتَْ لبح  تل

ل  - ل ت إ لي   لبإ َ   لتٓل(ه7::2تث  لبالوضتك ل وتابي لح ا َْ ل او  لحثاتٕ ل د ق  ٌ ج

ا تحْلت  ٌابيتغه ت ل هَْلبح جَْ ل تكلبألت تكلح ٔلبلتلبد ا ْلبحثت ٌٍْلبح تتاٍْل

لجت  ْلباطته

وض َقل ٌتٌٍكلال ٓل د قلتٓلبح تتتليلبح َ َتَْٖل(ه3121بح زٍز لتتتٕلتث لبح محنل تث ل -

لب ح  ً ٓ لحه  هق لب ٌتّ ل  تٍب لعٌٕ لتٓ لبحثت ٌٍْ لبد ةهْ لغه  لحطلت ل تجي ب ا تحْ

ل هَْلبح جَْ لجت  ْلباطته

بح ت بلكلتٔلجٌ ٌلل ث لب    ب لبأل كطْلبح  اٍثَْلحربب  (ه3125تث لبح اَق لًتتٕلبحضتًٔل  -

ا تحْلح ا َْل وتابيلبح ت بلًبحي  وتاٍْلبح اتَاٍْلح ٔلبلتلبح  هَقلبحثت ٌٔلبح تتأ

ل تجي بتغه ت ل هَْلبح جَْل لجت  ْلباطته

ل ت ٓل  - لمم ًقلتث لبدتتٔلًلشهثٓ  لتتتهَْلج  ت  لح ا َْل وتابيلبحي  وتاٍْل3112تث تن  (ه

لبة َتجتووقلبدواَْبح  هَ َْلحه ت هنيلجتحي  وتا هل هْلتاب تيلٍْلجبت  ْلةهٌبنلتٓلعٌٕ

ل لبح  ت لبح  اٍ   لًب   لحه اته  لبدض ٍْ لب   َْ لبح  اٍ   لًب   لبداته   84تٓ

ه3112 ث  رب

 2 بحد بابيلب تباٍْ لبطت تًال اقلًو اٌحٌجَتلبد هٌ تيلتٓل(ه3122ت  تنلتٌبتل  بحكٌبج ْل -

(هٔلبح ه َْلحهاك لًبح ٌزٍ تبالبحَتزًا بألاتن لت تن;ل
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(هلت تحَْلج  ت  ل د قللتٖقلتهٓلبدا آلبح  ت هٓلح ا َْل وتابيل3111تتت ْ لتزًليمستتَإل  -

بدؤمت لبح ه ٓلبح بج لحهت  َْلةإلبديتٖإلبح ه َْلح ٔلبهثْلبحضفلبحيتج لبأل ت ٓلجازّه

له232ل-:7 ل3111  يط لبحدته ّ ل(ل2بدض ٍْلحه جَْلبح ه َْلحهت َ  لبجمله ل 

ل  - لتهٓ لي   لبح ببهَْ(ه3121تهٓ  لًزباّ ل  ي   لبحثَت تي للٌبت  ليتباّ بد ٍ ٍْلج  ت  

لبح ت ْلح  اٌحٌجَتلبد هٌ تي لليقلبح  اٍ لًبح طٌٍ  لش ثْلبح  اٍ ه

 ل بحدته ّل;لMicrosoft access 2010 2بة الب    ب لج  ت  ل(ه3121تات ٓ لت  ًل  -

لبح ه َْلحهاك لًبح ٌزٍ (هتبالبح   ل

بد و لبحتآل(هلج  ت  لبحي  وتاٍْلتٓليبتال ااٌ ْلب تباّلب ح  ً 3122َْبح ٌعٓ لتتتكل  -

له3122تٍي ربلحه  اٍ  

لتت ّلبحثَت تيلبخلتصْلجتح ت هنيل لل تباّ ات للًيت بت(هلوض َقل:311جتنل بٍإل ل تغإلب  -

جت  ْلجا بتهلًمحتٍْلبدي وهب    زلحبٌ لبحيٌ لجت  ْلجا بت

وا َْلبدوتابيلبحيهٌ َْلبحلز ْلحه  ت إل  لب ب ٍنل ل تكلل(ه3121تٌتي لتتونلتث لبجملَ ل  -

للبحي  وتاٍْ لبلت لبح تتاٍْح ٔ لبحثت ٌٍْ لي ٍثَْل-بد باا لبدض ٍْلتاب ْ ب   َْ

لتنيلمش لتاب تيل لبداته لًب  لبح  اٍ   لحه اته لًب  لبح  اٍ   لبح  ت ل272   ب زٕل 

ه:35;ل311( ل272بح  ت 3121بحثت ُ ل  يط 

بح تتتهَْل   ْللتٖ ْلتهٓلبأل كطْلب ح  ً َْللي  بوَتَْل(ه3123تٌتي لتتونلتث لبجملَ ل  -

لبد باال لبلت لح ٔ لبحابوٓ لبح  هق ل ٌ لًبح بت َْ لبح يٌٍدَْ لبدتتهَق لوا َْ لتٓ ًتتتهَ وت

لبح تتاٍْ لتاب تيلًحبٌ لي  ْ لهبحثت ٌٍْ ل هيهْ لبح  هَق  لح  اٌحٌجَت لبدض ٍْ ب   َْ

له52-6 ل3123ٌٍحٌَلبجمله لبحثت ٓلًبح ك ًن لبح  تلبحثتحا 

ل  - ل  َاْلي ٌت لبخلب  لً جٌ لبجملَ  لتث  لتتون لتٓل3127تٌتي  لال ٓ ل ٌتٌٍك لوض َق لتتتهَْ (ه

لبح تت لبحتآ لبح  هَق لح ٔلبلت لبدض تَْ لج للبدوتابي لبح جَْ لأوا َْ ل هَْ  هْ

ل458-:41 ل3127ٌٍحٌَل( 7:جت  ْلبحزلتزٍق لبح  تل 

تتتهَْلًة ّلو اٍيَْلح ا َْل تتهَقلً وتابيلبح  ثٌَو لبد وثطْل(ه3112لا ٍإ لصتتٕلاز ل  -

تل ل هَْلبح جَْ لجت  ْلةهٌبنهتغه ا تحْل تجي بج تباّلبدك ًتتي

ل ل بحدثت ٓ - لحطتٓ لي   ل(3121تتٖكْ لوا َْلللب    ب  ث  لتهٓ لجتإت ٌت لبد ززّ بحملت تّ

ا تحْل تجي بلج لل وتابيلبحي  وتاٍْلبح اتَاٍْلح ٔلبلتلبد باالبحثت ٌٍْلبح تتاٍْ

لهتغه ت ل هَْلبح جَْل لجت  ْلباطت

ل ل  تعٓ - لي   ل ت لMicrosoft Access 2010(ه3126بتح  لجت  ْ لبح تتاّ  َْ 

لبحكَخه

لبد  ت - لبإ ٍثْبدوتابي لحهي  وتاٍْ لًب ج ب  لبح  َز لتن لتٓ -Available {Onل هْ
Line}http:// EuroMatech- me.com.visited in 4/2/2018 

لبدوآ - لًبح  اٍ  لبحتآ لحه  هَق لبح ت ْ للٌبت لتج  َتي(ه:311 لبدؤ يْ لح ض َق  د  ْ

للبحي ٌتٍْهلب تباّلبح ت ْلح ض َقلًوطٌٍ لبداته ل لبد ه ْلبح  جَْتبحثَت تي

بد  زلبح ا ٔلحه  اٍ لًوا َْلبحد ابي(هللٌبت لبحثَت تيلبأل ي 3122بحايبٔ ل زبال  -

ل  - لًبح  هَق لبح جَْ لجتحهاْلل(ه3126 3125ًزباّ لبح طثَدَْ لبحي  وتاٍْ لدتتّ لبح ت ْ بح ٌجَوتي

لب تباّلبح ت ْلحه  هَقلبح تتأل ليتباّلبح ٌجَىلبحتآهبح  جَْ

ل - لجتد باالبحثت ٌٍْلبح تتاٍْل ات ل(ه3126 3125بح جَْلًبح  هَقل ًزباّ بطْلبح اب ْلبد طٌاّ

لب تباّلبح ت ْلحه  هَقلبح تتأل ليتباّلبح ٌجَىلبحتآهبحثل لًبخل  ل اٌبي 
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ل ل ٌٍ ف - لبتح  لبألتبٕل(ه3116زةإ لتهٓ لً ث هت لبحيٌتب َْ لب ت  تي ل  لبد تو  ليتباّ  ك لي

ل ل هَْلبح اب تيلبح هَتل لجت  ْلبحيٌتبنلحه هٌ لًبح  اٌحٌجَتهتل تجي بلتغه لا تحْب تبأ 

ل ل ٌٍ ف - لي ٌت لبح ٍن لوا َْل(ه:311صلق لتٓ لبح  ثٌَو  لج تق لبح  تً ٓ لبح  هَق تتتهَْ

لبح تتاٍْ لبحثت ٌٍْ لبد ا ْ لبلت لح ٔ لبحملت ثَْ لتغه تل بدوتابي ل تجي ب  هَْلل ا تحْ

لجت  ْلجاوتهل بح جَْ
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