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 ستخلص امل
م بمثابة كارثة حقيقية لكل    2013يعد توقف املكتبة الرقمية عن االشرتاك ف قواعد البيانات العاملية عام  

املجلس   من خالل  الرئاسة  وتدخل  األزمة،  إىل تصاعد  أدى  مما  الباحثني،  وبخاصة  املعرفة  العاملني ف حقل 

للتعليم والبحث العلمي التابع هلا، والتفكري ف تدشني بنك املعرفة املرصي كأحد أكرب  التخصيص  االستشاري  

بناء جمتمع يتعلم ويفكر ويبدع؛ وذلك لالرتقاء بالعملية    املكتبات الرقمية املجانية ف العامل، والذي هيدف إىل

 فكرّي عاٍل اجلودة، واملتمثل ف  من حمتوىٍ التعليمية والبحثية ف مرص من خالل ما يقدمه بنك املعرفة املرصي  

 العديد من أشكال مصادر املعلومات املختلفة ألكرب دور النرش العاملية. 

التعليم،   منظومة  تطوير  إىل  هتدف  التي  اجلامعي  قبل  التعليم  لتطوير  اإلسرتاتيجية  اخلطة  من  وبدايًة 

ديثة ف مجيع العلوم حتاول الدراسة احلالية  اهات احلواالهتامم بالطالب خللق جيٍل واٍع قادٍر عىل مسايرة االجت

التعرف عىل مدى استخدام طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية لبنك املعرفة املرصي، ومدى إجادهتم ملهارات  

استخدامه، وما يواجههم من صعوبات؛ وذلك ملحاولة الوصول إىل احللول املناسبة هلا، وقد اتبعت هذه الدراسة  

 : منهجني 

لبنك املعرفة    والثانويةعدادية  طبيعة استخدام طالب املرحلتني اإلهج امليداين من أجل التعرف عىل  املن-1

 . املرصي
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املنهج التجريبي وذلك من خالل تطبيق برنامج مقرتح ملحاولة القضاء عىل الصعوبات التي تواجه    - 2

الدراسة امليدانية، وقد أظهرت نتائج  من خالل  الطالب ف استخدام بنك املعرفة املرصي، والتي تم التوصل هلا  

( أن  تفتقد  8الدراسة  الطالب  من  العظمى  الغالبية  وأن  املرصي،  املعرفة  بنك  تستخدم  العينة  حجم  من   )%

مهارات استخدام بنك املعرفة املرصي، وبناًء عىل هذه النتائج تم تصميم برنامٍج تدريبّي اعتمد عىل التصميم  

ة الذي يعتمد عىل تطبيق أدوات البحث تطبيًقا قبلًيا )االستبيان الذي تم توزيعه  ة الواحدالتجريبي ذي املجموع

البعدي   التطبيق  ثم  املقرتح،  الربنامج  استخدام  ف  تتمثل  التي  التجريبية  املعاجلة  ثم  امليدانية(،  الدراسة  ف 

تطبيق  تم  وقد  العشوائية،    ب العينة ( طالبني من طال 102لألدوات، ومقارنة النتائج القبلية والبعدية عىل عدد ) 

واستخدام    ” SPSS20” حصائي للعلوم االجتامعية  حصائية املناسبة باستخدام الربنامج اإل أساليب املعاجلةاإل

متوسطي  ني  إحصائية ب  ة لالفروق ذات د  للمقارنة بني القياسني القبيل والبعدي، وكانت النتائج: وجود  Tاختبار)

( مما يدل عيل  0.05( وهي قيمة أقل من )0.00مستوى الداللة مساوًيا ) والبعدي، حيث جاء  القياسني القبيل  

 وجود فروق ذات داللة إحصائية. 

(  46.57القياس البعدي بمتوسط قدره )لصالح    (، وقد كان هذا الفارق20.256- وكانت قيمة ت=) 

 (. 16.12قدره )  مقابل متوسط للقياس القبيل 

املفتاحية  ابنك    : الكلامت  املرصي،  املرحلة  املعرفة  اإللكرتونية، طالب  املعلومات  مصادر  الرقمية،  ملكتبات 
 اإلعدادية، طالب املرحلة الثانوية. 

 تمهيد ال
يعد االهتامم بالبحث العلمي والتعليم من أولويات الدولة حالًيا؛ نظًرا ملا يمر به العامل من تطورات هائلة  

 كامٍل ملنظومة التعليم بداخلها؛ وذلك لبناء جيٍل جديٍد  اجة إىل إعادة بنا ف خمتلف املجاالت، مما جعل الدولة بح
ٍ
ء

 ال يكون غرضه احلفظ وإنام غرضه الفهم واالستنتاج والتحليل والرتكيب. 

أحد أهم املشاريع العلمية ىف تلك الفرتة؛ حيث حيوي واحدة من أكرب    "بنك املعرفة املرصي " يعد مرشوع

توي عىل املحتوى املعرف ألكرب دور النرش ىف العامل ف خمتلف املجاالت،  الرقمية املجانية ف العامل، حتاملكتبات  

رقمية   ومكتبات  جامعية،  وكتب، ورسائل  دوريات،  تشتمل عىل  بيانات  قواعد  من  عبارة عن جمموعة  وهي 

املجت  أفراد  كل  منه  ليستفيد  املرشوع  هذا  تصميم  تم  ولقد  والصور،  التخصصات  للفيديو  خمتلف  من  مع 

األربعة  واالهتامم املرصي  املعرفة  بنك  بوابات  إحدى  ف  االشرتاك  خالل  من  وذلك  العمرية،  واملراحل  ات 

 وهي:بوابة الباحثني، وبوابة القراء، وبوابة الطالب واملعلمني، وبوابة األطفال. 
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 مشكلة الدراسة
مني، وهي  تمت بإنشاء بوابة الطالب واملعلختطو الدولة خطوات رسيعة نحو تطوير التعليم؛ ولذلك اه 

إحدى بوابات بنك املعرفة املرصي، والتي ختدم فئة الطالب واملعلمني وذلك من خالل إتاحتها ما يفيد الطالب  

ف املناهج الدراسية بصورة جذابة وشيقة، وال سيام بعد تطوير نظام التعليم، وقد تبني من خالل إجراء مقابلة  

استطالع عينة  اإلعداديةمع  املرحلتني  طالب  من  املعرفة    ية  لبنك  استخدامهم  مدى  عىل  للتعرف  والثانوية 

معظم   إىل  باإلضافة  يستخدمه،  ال  اآلخر  والبعض  املرصي  املعرفة  بنك  يستخدمون  الطالب  بعض  املرصي، 

اال كيفية  عن  كافية  معلومات  لدهيم  ليس  والبالطالب  املتاحة،  البيانات  قواعد  ف  والبحث  جيد  شرتاك  عض 

ر الذي يؤكد أن هناك مشكلة تستدعي الدراسة للوقوف عىل أسباب عدم استخدامهم  صعوبة ف استخدامه، األم

لبنك املعرفة املرصي والصعوبات التي تواجههم؛ ومن ثمَّ حماولة الوصول إىل احللول املناسبة لالستخدام األمثل  

 ملصادره.

 أهمية الدراسة
 : تتمثل أمهية الدراسة فيام ييل 

أ  - املعرفة املرصي من  بنك    يعد 
ٍ
إدخاله كجزء الدولة نحو  تتجه  القومية ولذلك  املرشوعات  هم 

 أسايس ف العملية التعليمية. 

تأكيد الدراسات السابقة التي تناولت استخدام طالب املدارس أو طالب املرحلة اجلامعية األوىل   -

  جود مشاكل ف استخدام الطالب مع ملصادر املعلومات اإللكرتونية وبنك املعرفة املرصي عىل و

هذه الفئة من املصادر؛ ولذلك فإنه من األمهية تدريب الطالب ف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي  

 . ( 2019عىل استخدامها )حسني،

املعرفة   - لبنك  الطالب  الستخدام  الفعيل  الواقع  عن  القرار  ألصحاب  واضحة  صورة  إعطاء 

 ملناسبة لتخطي العقبات. املرصي واملساعدة ف وضع احللول ا

 لدراسةأهداف ا
يرتكز اهلدف األسايس للدراسة ف التعرف عىل مدى استخدام طالب املرحلتني: اإلعدادية والثانوية لبنك  

 املعرفة املرصي، وحماولة التعرف عىل أفضل السبل لتفعيله. 

 وسيتم حتقيق هذا اهلدف من خالل األهداف الفرعية اآلتية: 

 ية والثانوية لبنك املعرفة املرصي. استخدام طالب املرحلتني اإلعداد التعرف عىل مدى  -

 التعرف عىل دوافع استخدام طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية لبنك املعرفة املرصي.  -
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املعرفة   - بنك  استخدام  ف  والثانوية  اإلعدادية  املرحلتني  طالب  مهارة  مستوى  عىل  التعرف 

 املرصي. 

استخدام بنك املعرفة املرصي    منوية  الب املرحلتني اإلعدادية والثانط  مدى إفادة  التعرف عىل  -

 ف العملية التعليمية. 

مقرتحات   - عىل  والثانوية التعرف  اإلعدادية  املرحلتني  املعرفة    طالب  بنك  من  اإلفادة  لكيفية 

 املرصي. 

 ة املرصي.وضع برنامج مقرتح لتفعيل استخدام طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية لبنك املعرف -

 تساؤالت الدراسة
 ت الدراسة حتقيق األهداف التي سبق ذكرها من خالل اإلجابة عىل التساؤالت التالية:حاول

 ما مدى استخدام طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية لبنك املعرفة املرصي؟ -

 املرصي؟ما دوافع استخدام طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية لبنك املعرفة  -

 نك املعرفة املرصي؟ما مستوى مهارة الطالب ف استخدام ب -

العملية   - املرصي ف  املعرفة  بنك  استخدام  من  والثانوية  اإلعدادية  املرحلتني  إفادة طالب  مدى 

 التعليمية؟ 

 ما مقرتحات طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية لكيفية اإلفادة من بنك املعرفة املرصي؟  -

اإلعدادية والثانوية لبنك املعرفة  الربنامج املقرتح لتفعيل استخدام طالب املرحلتني  ما عنارص   -

 املرصي؟

 جمال و حدود الدراسة 
 الحدود الموضوعية: :أوًلا

يتمثل املجال املوضوعي هلذه الدراسة ف تناول مدى استخدام طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية ف  

 طالب واملعلمني. واملتفوقني لبنك املعرفة املرصي من خالل بوابة النظم التعليم: الرسمي، واخلاص، 

 الحدود المكانية:  :ثانًيا

واإلسكندرية   واجليزة  القاهرة  حمافظات:  ف  والثانوية  اإلعدادية  املرحلتني  طالب  عىل  الدراسة  تقترص 

 والفيوم، وقد تم مراعاة التوزيع اجلغراف ف اختيار املحافظات. 

 الزمنية: الحدود :ثالًثا

 . م  2019 – 2018خالل العام الدرايس   أجريت الدراسة امليدانية والتجريبية ف 
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 الحدود النوعية:  :رابًعا

 .   تقترص الدراسة عىل طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية ف نظم: التعليم الرسمي واخلاص واملتفوقني

 جمتمع الدراسة 
اإل املرحلتني  من طالب  الدراسة  جمتمع  واخلا يتكون  احلكومي،  التعليم:  نظم  ف  والثانوية  ص،  عدادية 

واملتفوقني ف حمافظات: القاهرة واجليزة واإلسكندرية والفيوم. وقد أشارت وزارة الرتبية والتعليم ف تقريرها  

 ( 2019السنوي إىل عدد طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية )وزارة الرتبية والتعليم،  

 2019-2018القاهرة والجيزة واإلسكندرية والفيوم طبًقا لإلحصاء االستقرائي :عدد طالب المرحلة الثانوية في محافظات: 1جدول 

 

 املحافظة 

عدد طالب املرحلة الثانوية يف نظم التعليم   

حكومي   متفوقني   خاص    

بنني  بنات   بنني   بنات     

 317 41936 43177 96268 83504 القاهرة

 352 20133 22086 85052 71300 اجليزة

 299 18044 18011 50955 42641 اإلسكندرية

 -----  3237 3725 20428 14347 الفيوم 

 2019-2018ستقرائي : عدد طالب المرحلة اإلعدادية في محافظات: القاهرة والجيزة واإلسكندرية والفيوم طبًقا لإلحصاءاال2جدول 

 

 املحافظة 

يم عدد طالب املرحلة اإلعدادية يف نظم التعل   

حكومي   خاص     

 بنات بنني بنات بنني

 66233 74217 174503 178553 القاهرة

 40034 48271 190948 195497 اجليزة

 22890 26022 111105 113822 اإلسكندرية

 2134 3116 84042 86322 الفيوم 

 عينة الدراسة
ف  والثانوية  اإلعدادية  املرحلتني  طالب  أعداد  السابقان  اجلدوالن  واجليزة    يكشف  القاهرة  حمافظات: 

واإلسكندرية والفيوم عن كرب حجم جمتمع الدراسة، وقد تم اختيار نظام العينة العشوائية الطبقية؛ وذلك ألن  

طبقات جمتمع الدراسة متثياًل دقيًقا، لكي    جمتمع الدراسة يتكون من طبقات خمتلفة، حيث ينبغي أن متثل العينة كل 

وقد اهتمت الدراسة باإلدارات التي    ، بني أفراد العينة من داخل اإلدارات واملدارسيكون هناك نوع من التكافؤ  

يتوافر فيها مجيع الطبقات املمثلة ملجتمع الدراسة كنظام التعليم والذي يتمثل ف التعليم الرسمي بفرعيه العريب  
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متثل العينة النوعني: الذكور  للمتفوقني، كام   STEM، والتعليم اخلاص بفرعيه العريب واللغات، ونظام واللغات

 واإلناث بنسب متقاربة. 

ولتحديد حجم العينة تم اختيار أسلوب العينة غري النسبية؛ وذلك ألنه ف حالة عدم التجانس الداخيل ف  

(، ولذلك  2013ومتويل،    ،وعبد املنعم ،  العينة غري النسبية )بدركل طبقة من الطبقات املختارة البد من استخدام  

د عدد اإلدارات التي تم سحب العينة منها داخل كل حمافظة، وذلك عىل حسب العدد الكيل لإلدارات  تم حتدي

( إداراٍت، واملحافظات التي  5( إدارة فأكثر تم اختيار عدد ) 20ف كل حمافظة، فاملحافظات التي حتتوي عىل )

( مدارٍس من كل إدارة  4تيار عدد) ( إداراٍت تم اختيار إدارتني من كل حمافظة، ثم اخ10توي عىل أقل من )حت

 ( طالًبا من كل مدرسة. 25بحيث تتنوع ف املراحل الدراسية ونظم التعليم واجلنس، ثم اختيار )

سكندرية والفيوم، وقد  ( طالٍب وطالبٍة من حمافظات: القاهرة واجليزة واإل1400وقد بلغ حجم العينة )

( استبياٍن إما لعدم اكتامل البيانات، أو  100تم استبعاد عدد )   تم توزيع االستبيانات عىل العينة، وعند حتليلها 

 ( استبياٍن. 1300عدم الصدق ف اإلجابات، وبالتايل بلغ عدد االستبيانات الصحيحة، والتي تم حتليلها )

)وزارة  2019-2018طبًقا لإلحصاء االستقرائي للعام اإلدارات التعليمية في محافظات القاهرة والجيزة واإلسكندرية والفيوم : عدد 3جدول 

 ( 2019التربية و التعليم، 

 اإلدارات التي تم اختيارها وتوزيع االستبيان هبا عدد اإلدارات التعليمية يف كل حمافظة  املحافظة 

دة زينب/املعادي/ املعرصة/ الواييل روض الفرج/السي 32 القاهرة  

نية/ اهلرم  6زة / أبو النمرس/ جنوب اجلي 20 اجليزة أكتوبر/ العمرا  

 املنتزة / برج العرب  8 اإلسكندرية

 إبشواي / يوسف الصديق 7 الفيوم 

 مراحل الدراسة

أساسيتني: املرحلة النظرية  لكي نستطيع حتقيق األهداف املنشودة من الدراسة، مرت الدراسة بمرحلتني  

 واملرحلة العملية. 

 المرحلة النظرية:  0.8.1

االطالع   املعرفة  تم  بنك  عىل  بالتعرف  يتعلق  والذي  الدراسة،  بموضوع  واملرتبط  الفكري  اإلنتاج  عىل 

متغريات تأثري  ومدى  له  الطالب  واستخدام  بواباته،  خالل  من  املتاحة  املصادر  وأهم  )اجلنس/    : املرصي، 

التعليم/ املرحلة/ القدرة عىل استخدام احلاسب اآليل/ إجادة اللغات األجناملحا  بية( ف استخدام  فظة/ نوع 

 الطالب لبنك املعرفة املرصي، وذلك لتكوين اإلطار النظري للدراسة. 
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 المرحلة العملية: 0.8.2

 وتنقسم ف هذه الدراسة إىل أربعة مراحل: 

 مرحلة الدراسة والتحليل: 

  ء الدراسة امليدانية، وتشتمل عىل حتديد خصائص عينة الدراسة، وواقع استخدام الطالب يقصد هبا إجرا

املعرفة   بنك  لتفعيل  تناسبهم  التي  والطريقة  تواجههم،  التي  الصعوبات  إىل  والوصول  املرصي،  املعرفة  لبنك 

 املرصي من خالل توزيع االستبيان، وحتليله، واستنتاج النتائج.

 التصميم: مرحلة  

وصياغة املرصي،  املعرفة  لبنك  استخدامهم  لتفعيل  للطالب  املناسبة  الطريقة  تصميم  عىل    تشتمل 

 األهداف، باإلضافة إىل حتديد عنارص املحتوى. 

( من طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية املستخدمني  102لعدد )   وتم بالفعل تصميم برنامٍج تدريبّي 

املعرفة املرصي والذين سبق هلم اإلجابة عىل االستبيان القبيل، وتلقوا تدريًبا شاماًل عن  وغري املستخدمني لبنك  

 ك ف بنك املعرفة املرصي، وكيفية استخدام قواعد البيانات املتاحة ف بوابة الطالب واملعلمني. كيفية االشرتا

 مرحلة التقويم : 

 ( عدد  عىل  البعدي  االستبيان  توزيع  بع102تم  الطالب  من  بالنتائج  (  للخروج  التدريب؛  تلقوا  أن  د 

للتحقق من مدى نج التدريب؛ وذلك  قبل  ما  نتائج مرحلة  كأداة  ومقارنتها مع  أهدافه  التدريب ف حتقيق  اح 

 لتفعيل استخدام بنك املعرفة املرصي. 

 منهج الدراسة و أدواتها 
 اعتمدت هذه الدراسة عىل منهجني لتحقيق أهدافها:

 :المنهج الميداني 0.9.1

يعد هذا املنهج من أكثر املناهج مالءمًة ملوضوع الدراسة من حيث دراسة الظاهرة، حيث يتيح هذا املنهج  

دراسة استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي من خالل دراسة تأثري عدد من املتغريات عىل استخدام الطالب  

 .خدام الطالب لبنك املعرفة املرصي لتفعيل است   لبنك املعرفة، مما ساعد عىل وضع برنامج تدريبي مقرتح
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 المنهج التجريبي: 0.9.2

من فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح، والوصول إىل    لتحقق ل   اعتمدت الدراسة عىل تطبيق املنهج التجريبي 

 أفضل املستويات لتنمية مهارات استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي ف العملية التعليمية. 

 أدوات الدراسة
 واملقابلة الشخصية كأداتني جلمع البيانات. ستبياناال استخدامتم 

 مصطلحات الدراسة
 :ري أوًلا: بنك المعرفة المص

يعد بنك املعرفة املرصي من أحد أكرب املكتبات الرقمية املجانية؛ ولذك فيجب قبل أن نتطرق إىل وضع  

الر  املكتبة  مفهوم  أحاط  وقد  الرقمية،  املكتبة  نعرف  أن  له  كثرة  تعريف  نتيجة  وذلك  اجلدل؛  من  الكثري  قمية 

التعري فات التي حترصاملكتبة الرقمية ف جمموعة  التعريفات التي وردت ف كثري من املصادر وتراوحت ما بني 

املواد اإللكرتونية املتوفرة بواسطة احلاسب، ومنها التعريفات التي تتسع وتعرف املكتبة الرقمية بأهنا مؤسسات  

واجتامعي املخزنة  ثقافية  املختلفة  املجموعات  تضم  وتغطي  إ ة  ومتباعدة  أماكن خمتلفة  من  ترد  والتي  لكرتونًيا، 

 ( 2004)حممد،  ملعرفة.  خمتلف فروع ا

عىل ODLISلقد ورد تعريف املكتبة الرقمية ف معجم علوم املكتبات واملعلومات املتاح عىل اخلط املبارش

املكتبة الرقمية هي التي تشتمل عىل قدر من املصادر املتاحة ف شكل مقروء آلًيا، ويمكن الوصول    "النحو التايل

ا عن طريق استخدام احلاسبات اآللية، ويمكن الوصول إىل حمتوياهتا الرقمية سواء حملًيا أم عن طريق  إىل مصادره

ات اآللية وقد كانت البداية بإتاحة الفهارس ف الشكل  الوصول أو االتصال عن بعد عن طريق شبكات احلاسب

ص اخلاصة بالدوريات، ثم إتاحة  املحسب أو الفهارس اآللية، ثم انتقل احلال إىل خدمات التكشيف واالستخال

الدوريات نفسها و عدد كبري من األعامل املرجعية، وأخرًيا نرش الكتب، وعادة ما يشار للمكتبات الرقمية ف  

 D.Lib. "(Reitz )الفكري املتخصص باختصار اإلنتاج 

اإللكرتونية والتي  لبنك املعرفة املرصي أهنا جمموعة من املعلومات    ولعل أقرب تعريفات املكتبة الرقمية

تنظم من أجل االستخدام لفرتات طويلة؛ ولذلك فهي تستلزم اثنني من املقومات: بناء املستودعات الرقمية،  

التي تضمن استمرارية إتاحة هذه  توفري األدوات الالزمة ال ستخدامها باإلضافة إىل توفري املخصصات املالية 

 Graham, P. s., 1995)املعلومات اإللكرتوين. )
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كام ورد تعريف آخر للمكتبة الرقمية أهنا مصطلح يشري إىل إتاحة وثائق إلكرتونية )ملفات نصية، صوت  

 , Margaret Elliott) أرشيفية قابلة للتجديد باستمرار.رقمي، فيديو رقمي( منظمة وخمزنة ف مستودعات  

Rob Kling, 1997) 

قة وماذكر عىل الصفحة الرئيسة لبنك املعرفة املرصي يمكننا أن نخلص إىل تعريف  ومن التعريفات الساب 

وهو:   املرصي  املعرفة  املجانية  إلبنك  الرقمية  املكتبات  أكرب  أحد  املحتوى  نه  يتيح  والذي  العامل،  مستوى  عىل 

النصية واملقاطع الصوت العاملية واملتمثل ف )امللفات  النرش  املادي ألكرب دور  ية والصور والفيديوهات  الرقمي 

الرقمية( واملنظمة بآلية معينة تسمح بالتجديد واالستمرارية والوصول إىل كل مواطن مرصي من خمتلف الفئات  

 داخل مجهورية مرص العربية. واملراحل العمرية 

 :اإلعدادية والثانوية انالمرحلتثانًيا: 

ألسايس، ومتتد إىل ثالث سنوات، وتنقسم إىل:  املرحلة اإلعدادية هي: القسم الثاين من مرحلة التعليم ا

حاق  عام ومهني، وفيها يتم استكامل تنمية شخصية الطالب من خالل اكتساب املعارف واملهارات استعداًدا لاللت

 باملرحلة الثانوية. 

لفني  املرحلة الثانوية هي: ما بعد املرحلة اإلعدادية ومتتد إىل ثالث سنوات، وتنقسم إىل التعليم العام وا

واملهني، وفيها يتم إكساب الطالب مهارات التفكري الناقد حتى يصبح عضًوا فعااًل ف املجتمع، ومؤهاًل القتصاد  

 . (2014يم،  املعرفة.)وزارة الرتبية والتعل

 الدراسات السابقة
دد  بالبحث ف قواعد البيانات عن موضوع الدراسة، وجد أن بنك املعرفة املرصي تم تناوله من قبل ف ع

  قليل جًدا من الدراسات نظًرا لحداثة تدشني بنك المعرفة المصري، باإلضافة إىل وجود بعض الدراسات القليلة 

 . املعلومات اإللكرتونيةذات الصلة عن استخدام الطالب ملصادر 

 الدراسات العربية:

 (: 2019دراسة )حسني،  - 1

  ى ودوره ىف دعم وتطوير التعليم الثانوى العام أمهية بنك املعرفة املرص  التعرف عىل هتدف هذه الدراسة إىل  

الثانوية بمحافظة اإلسكندرية حول  بمحافظة اإلسكندرية باملرحلة  آراء املعلمني  ، وذلك من خالل استطالع 

بنك املعرفة املرصى، ومدى اإلفادة منه ىف دعم التعليم واملناهج الدراسية، ومدى تشجيع املعلمني للطالب عىل  
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ات الالزمة للمعلمني للتعامل  املعرفة املرصى ىف عمليات التعليم والتعلم، باإلضافة إىل املهار  االستعانة ببنك

 مع بنك املعرفة املرصى واإلفادة منه ىف التعليم. 

ومن نتائج الدراسة: إن تنوع املصادر املتاحة ف بنك املعرفة أدت إىل تدعيم املناهج الدراسية، باإلضافة 

الل استخدام بنك  أن سلوك الطالب يتغري فيام يتعلق بالبحث عن املعلومات من خ  أقروا % من املعلمني  40إىل 

املعرفة إال أن التدريب غري كاٍف حتى اآلن ونسبة كبرية من املعلمني الزالت حتتاج إىل التدريب عىل مهارات  

 البحث ف بنك املعرفة ومهارات إتقان اللغة اإلنجليزية. 

برضورة الدراسة:  أوصت  بطرق    وقد  يتعلق  فيام  املعرفة  بنك  استخدام  مهارت  عىل  املعلمني  تدريب 

 البحث، باإلضافة إىل رضورة تشجيع املعلمني للطالب عىل استخدامه ف العملية التعليمية. 

 (: 2019دراسة )رمضان،    - 2

بة الرقمية  املكت  تقدمها التي    اخلدماتبنك املعرفة املرصي، ورصد  هتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل  

املعلوماتي التوعية  املركزية اجلديدة ف نرش  املعرفة املرصي،وقياسباملكتبة  املستفيدين   درجة وعي ة بأمهية بنك 

بقواعد البيانات املتاحة ببنك املعرفة، ووضع املقرتحات والتوصيات التي تساعد عىل دعم استخدام بنك املعرفة  

 املرصي ف املجتمع األكاديمي.

دام بنك املعرفة، انخفاض  الدراسة: ضعف البنبة التحتية الالزمة لتحقيق أعىل إفادة من استخ ومن نتائج

 الدعاية الالزمة لوصول بنك املعرفة املرصي إىل مجيع الفئات.

املعرفة، وتوفري   التحتية الالزمة لإلفادة من بنك  البنية  توفري  الدراسة: برضورة  مطبوعات  وقد أوصت 

 .امعيالتواصل االجت لومات املتاحة به وكيفية البحث فيها من خالل وسائلبمصادر املعتعريفية 

 (: 2019دراسة )الشيمي وبسيوين،   - 3

هتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل ما يوفره بنك املعرفة املرصي من خدمات لذوي االحتياجات  

خدمات  من  يتيحه  بام  ومقارنتها  اجلامعي،  املجتمع  ف  الطالب  من  العام،    اخلاصة  اجلامعي  املجتمع  لطالب 

يواجهوهنا والتعرف عىل أسباهبا، ووضع مقرتحات بام حيقق املساواة    وكذلك تعرض الدراسة الصعوبات التي

ف اخلدمات املقدمة وفرص اإلفادة من البنك بني كلٍّ من فئتي الدراسة: طالب ذوي احتياجات خاصة وطالب  

 املجتمع اجلامعي العام. 

ال نتائج  اومن  ذوي  الطالب  من جانب  املعرفة  بنك  استخدام  الحتياجات  دراسة: وجود صعوبات ف 

 اخلاصة وذلك بسبب عدم توافر اخلدمات املالئمة هلم باملقارنة بطالب املجتمع اجلامعي العام. 
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 .إضافة بعض اخلدمات التوافقية التي تناسب هذه الفئة من البرش وقد أوصت الدراسة: برضورة 

 (: 2019د، دراسة )حمم  - 4

وا التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  واقع  الدراسة  هذه  للبحوث  تتناول  القومي  باملركز  هلم  املعاونة  هليئة 

االجتامعية واجلنائية من بنك املعرفة املرصي، وأثر استخدامه ف إنتاجهم العلمّى، باإلضافة إىل التعرف عىل دور  

 ة املرصي وما يقدمه من خدمات. املكتبة ف تعريف أعضاء هيئة التدريس ببنك املعرف

التعرف عىل مدى الدراسة  تناولت  التي    كام  البيانات  البنك، وأهم قواعد  الباحثني باالشرتاك ف  اهتامم 

يستخدموهنا، ومدى تغطية معلوماهتا الحتياجات الباحثني، والصعوبات التي تواجههم عند استخدام البنك  

 رف عىل مقرتحاهتم من أجل حتقيق أقىص إفادة ممكنة. وكيفية التغلب عليها، باإلضافة إىل التع 

  )٪80(استخدام بنك املعرفة املرصي وأن  كبري بني الباحثني بمدى أمهية  وجود وعياسة:  ومن نتائج الدر

 . نتاجهم العلميإف إثراء  ساهم من عينة الدراسة أكدت أن استخدامه قد ي 

ف حتقيق أقىص إفادة من بنك   ساهمللباحثني التي ت  وقد أوصت الدراسة: برضورة تقديم الربامج التدريبية

املعرفة للتعرف عىل أهم قواعد البيانات التي ختدم جماالهتم املختلفة، باإلضافة إىل تعريفهم بأهم اخلدمات التي  

 يقدمها بنك املعرفة والتي تساعد عىل ارتقاء العملية البحثية ف مرص بني دول العامل املتقدمة.

 (: 2018شيمي وبسيوين،دراسة )ال   - 5

تتناول هذه الدراسة مدى تأثري بنك املعرفة املرصي وسفارات املعرفة كأحد أهم أشكال التجارب الرقمية  

املحلية ف مهنة املكتبات وبخاصة املكتبات اجلامعية، وكان اجلانب التطبيقي ف هذه الدراسة هو دراسة واقع  

 اب بجامعة طنطا كإحدى املكتبات اجلامعية . ة ف مكتبة كلية اآلداستخدام بنك املعرفة املرصي وسفارة املعرف

املكتبات   املعرفة ف  الدراسة: وضوح األثر اإلجيايب لبنك املعرفة املرصي وسفارة  نتائج هذه  و كان من 

 اجلامعية، وجذب فئة عريضة من الباحثني ف فرتة وجيزة. 

تاحة ف بنك املعرفة املرصي  مصادر املعلومات امل  و قد أوصت الدراسة: برضورة دراسة كيفية اإلفادة من 

 لتنمية املقتنيات باملكتبات عن طريق دراسة املجاالت املوضوعية للمصادر املتاحة ومدى اإلفادة منها.

 (: 2017عبد الغفار ورجب،  (دراسة    - 6

مات باإلضافة تتناول هذه الدراسة نشأة بنك املعرفة املرصي ومراحل تطور العمل به، وما يقدمه من خد

عراض لقواعد البيانات املتاحة به؛ وذلك هبدف قياس مدى إفادة الباحثني من بنك املعرفة املرصي ف  إىل است
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املرشوع   هذا  التعرف عىل  مواصلة  ف  الشديدة  الباحثني  رغبة  الدراسة:  هذه  نتائج  من  البحثية.وكان  العملية 

ف الوصول إىل احتياجاهتم املعلوماتية،  املرصي بصورة كبرية    ة بنك املعرفة سامهوبخاصة بعد تأكيد أغلبهم عىل م 

الصعوبات التي تواجههم تتمثل ف قلة عدد    ورفع كفاءة أبحاثهم وتوفري الوقت واجلهد واملال، كام أكدوا أن 

 األجهزة بالكلية. 

املع بنك  ف  االشرتاك  بكيفية  للتعريف  مؤمترات  و  تدريبات  عقد  برضورة  الدراسة:  أوصت  رفة،  وقد 

القواعد املتاحة به، باإلضافة إىل فصل بوابات بنك املعرفة وإتاحتها عىل املواقع التي تناسبها،  وكيفية استخدام  

 رضورة مشاركة أساتذة املكتبات و املعلومات ف اإلرشاف عىل بنك املعرفة املرصي. 

 (: 2017دراسة )سيف،    - 7

ملصادر املعلومات اإللكرتونية وكيفية  ثانوية اخلاصة  تتناول هذه الدراسة واقع استخدام طالب املدارس ال

اإلفادة منها ف العملية التعليمية، وما يواجههم من معوقات عند استخدامهم هلا، ومقرتحاهتم لتحقيق أفضل  

 إفادة من هذه املصادر ف العملية التعليمية . 

إللكرتونية، وجاء  در املعلومات اوكان من نتائج هذه الدراسة: استخدام النسبة األعىل من الطالب ملصا 

استخدام اإلنرتنت ف املركز األول، باإلضافة إىل تأكيد الطالب عدم إمكانية االستغناء عن املصادر التقليدية ف  

العملية التعليمية، كام أظهرت النتائج أن الطالب الزالت تنقصهم املهارة الكافية الستخدام مصادر املعلومات  

 س تنقصها البنية التحتية الستخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية . جيدة، واملدار اإللكرتونية بصورة

املعلومات   مصادر  استخدام  عىل  للطالب  تدريبية  دورات  إقامة  برضورة  الدراسة  أوصت  وقد 

شبكة   توفري  وكذلك رضورة  الدراسية،  باملناهج  اإللكرتونية  املعلومات  مصادر  ربط  ورضورة  اإللكرتونية، 

 ف املدارس. عالية اجلودة  إنرتنت

 : ( 2015  ، خلف ) دراسة    - 8

طالب املرحلة اجلامعية األوىل بالكليات العملية بجامعة اإلسكندرية    مدى استخدامتناولت هذه الدراسة  

كام قامت  ،  وأسباب عزوفهم عن استخدامها ،  صادر املعلومات اإللكرتونية والصعوبات التي تواجه الطالبمل

 .اإلفادة منها تفعيل الباحثة بوضع خطة ل

وذلك لألغراض  اإللكرتونية،    من الطالب عىل استخدام املصادر   ن هناك إقبااًل إالدراسة:  وكان من نتائج 

نتيجة عدم معرفة االستخدام األمثل لتلك املصادر    ا عن استخدامهب بعض الطال  من عزوف ، وهناك التعليمية 
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تساعد عىل استخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية    سية ال املقررات الدرا، باإلضافة إىل  وعدم تدريبهم عليها 

 بطريقة فعالة. 

هتامم بتنمية مهارات الطالب ف الكليات املختلفة ف التعامل مع أدوات  رضورة االدراسة: بال  تأوص  قدو

  مرحلة  حمو األمية املعلوماتية والتكنولوجية لدى الطالب ف، باإلضافة إىل رضورة  البحث عن مصادر املعلومات 

التخرج قبل  وما  و،  اللغوية  األمية  اجلامعية  بخاصةحمو  املرحلة  لدى طالب  اإلنجليزية    رضورة   األوىل   اللغة 

 اإللكرتونية. لتحقيق اإلفادة القصوى من املصادر 

 (: 2014دراسة )السويط،   - 9

عة الكويت  جامهتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل املكتبات الرقمية، وقياس مدى استخدام طالب  

 للمكتبة الرقمية، والتعرف عىل الصعوبات التي تواجههم عند االستخدام. 

وكان من نتائج هذه الدراسة: استخدام الطالب للمكتبة الرقمية ولكن مع وجود بعض املعوقات التي  

 حتول الطالب دون استخدام املكتبة الرقمية. 

زمة لتزويد الطالب بمهارات استخدام املكتبة  الالوقد أوصت الدراسة باآليت: رضورة إعداد التدريبات 

 الرقمية، باإلضافة إىل إجراء املزيد من الدراسات التي تقيس مدى إفادة الطالب من املكتبات الرقمية. 

 (: 2013دراسة )احلسن،   - 10

نت  هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل واقع استخدام طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية لشبكة اإلنرت

من حيث التعرف عىل خدمات اإلنرتنت التي يستخدمها الطالب، باإلضافة إىل التعرف عىل مهاراهتم ف التعامل  

 مع شبكة اإلنرتنت وخدماته. 

وكان من نتائج الدراسة: تفوق طالب املرحلة الثانوية عىل طالب املرحلة املتوسطة من حيث استخدام   

 عي واإلنرتنت ف العملية التعليمية. جتامالربيد اإللكرتوين ومواقع التواصل اال

املعلومايت   الوعي  املتوسطة، والعمل عىل رفع  املرحلة  الدراسة: برضورة االهتامم بطالب  و قد أوصت 

واإلنرتنت   اآلىل  احلاسب  مع  التعامل  مهارات  اكتساب  عىل  ملساعدهتم  التدريبية  الدورات  وعقد  لدهيم، 

 وشبكات التواصل االجتامعي.
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 (: 2010أبو عظمة وعمر، ة ) دراس   - 11

لإلنرتنت   املنورة  املدينة  الثانوية ف  املرحلة  استخدام طالب  مدى  التعرف عىل  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 

عند   تواجههم  التي  الصعوبات  عىل  التعرف  إىل  باإلضافة  ذلك  وأسباب  اإللكرتونية،  املعلومات  وملصادر 

 الدراسة.  حات استخدامها، وحماولة إجياد حلول هلا من خالل مقرت

وكان من نتائج الدراسة: استخدام نسبة كبرية من الطالب لإلنرتنت وبخاصة ف الواجبات املنزلية عىل  

توافر اإلنرتنت داخل   الدراسة عدم  نتائج  البيانات اإللكرتونية، كام أظهرت  العكس من استخدامهم لقواعد 

 املدرسة. 

وإرش بتوعية  االهتامم  باآليت:  الدراسة  أوصت  املعلومات  اد  وقد  مصادر  استخدام  أمهية  إىل  الطالب 

اإللكرتونية،   املعلومات  مصادر  استخدام  دون  الطالب  تعوق  التي  املشكالت  حل  ورضورة  اإللكرتونية، 

 باإلضافة إىل رضورة توفري اإلنرتنت ووسائل االتصال من داخل املدرسة. 

 الدراسات األجنبية : 

 (   Ntui & Udah,2015) دراسة 

و  راسة الدتناولت هذه   املرئية    علمني امل  فادةإإمكانية وصول  العلمية، واملواد  )املراجع  املكتبة  من موارد 

 املدارس الثانوية ف نيجرييا.  العلمية، واملصادراإللكرتونية( ف واملسموعة، واملجالت، والصحف

ية التعليمية مما كان  عملوكان من نتائج الدراسة: قلة استخدام املعلمني ملصادر املعلومات اإللكرتونية ف ال

 له األثر الواضح ف استخدام الطالب هلا. 

إليه  باآليتوقد أوصت الدراسة   : جيب العمل عىل بناء األنظمة املكتبية املعلوماتية وفقا آلخر ما توصل 

الربامج   وإتاحة  اآليل،  احلاسب  باستخدام شبكة  العمل  يتضمن  والذي  املجال،  هذا  تكنولوجيا ىف  من  العلم 

لوصول إيل  عىل ا   للطالب  تدريب، و استخدامها وبية اخلاصة بتلك املصادر اإللكرتونية من أجل تسهيل  اساحل

 املواد املتوفرة باملكتبة خللق األفكار وبناء املعلومات. تلك 

 ( : Collins & Doll, 2012)   دراسة 

واء املطبوعة منها أم  س   املعلمني حول املجموعة املكتبية املدرسية  ىفهم أفكار ورؤ  هتدف هذه الدراسة إىل 

الدراسة: نتائج  من  وكان  اإل  اإللكرتونية،  املصادر  من  كٍل  عيل  أكربعيل  االعتامد  وبشكل  واملطبوعة  لكرتونية 

مصادر أخري    عىل   لكرتونية،وأن املعلمني ال هيتمون اهتامًما كافًيا باملكتبة املدرسية ولكن يتم االعتامد املصادراإل

 . غريها 
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تدريبهم  ىف املكتبة و  تاحةلمصادر امللاملعلمني    أنه جيب عىل أمناء املكتبات جذبوقد أوصت الدراسة: ب

وذلك  وإطالعهم وإمدادهم بكل ما يفيدهم ف العملية التعليمية  هلم بسهولة ويرس،    وإتاحتها   عىل استخدامها 

ما  قوائم تضم  تقديم االقرتاحات بوبسبب ضيق الوقت لدهيم من أجل العمل عيل متابعة اجلديد والعمل به،  

الوقت اخلاص    وذلك من أجل احلفاظ عىل تدخل ف نطاق ختصصه،  موادعلمية  يتوافر ف املكتبة من مصادر و 

 سهيل املهمة اخلاصة به.باملعلم وت

 (: Lanning & Turner,2010)   دراسة 

املكتبات   قياس معدالت استخدام املصادر املطبوعة مقابل املصادر اإللكرتونية ف   هتدف هذه الدراسة إىل 

الدراسة توصلت  وقد  ىف  ب  املدرسية،  ومتزايدة  ملحة  ورغبة  زيادة  هناك  لداستخدام  أن  املطبوعة    ىاملصادر 

لكرتونية وأهنا  ملدارس الثانوية، وهذا ما جيعل من الكتب املطبوعة ذات مرتبة أعيل من الكتب اإلالطالب ىف ا

حمو  رضورة  الطالب. وقد أوصت الدراسة: ب  ى ومات لدوتعد أحد أهم مصادر املعل   ،األوسع واألكثر استخداًما 

املكتبة هو خلق طالب مستنري يستطيع أن يواكب    ألخصائيييكون اهلدف العام    نوأ ،  للطالباألمية املعلوماتية  

 . من تطورات تكنولوجية ما حوله 

 ( : Tersa D, W,2004)   دراسة 

رس الثانوية اهلندية باملصادر اإللكرتونية،  وعي املعلمني ف املدا  ىمد  هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن

اإللكرتونية من خالل مركز  املعلومات صادر ستخدام مف االطالب  ف وحتديد ما إذا كانت اجتاهاهتم ذات تأثري 

 . املكتبة اإلعالمي ىف املدرسة

جودة ىف  لكرتونية املوتشجيع املعلمني للطالب من أجل استخدام املصادر اإلوكان من نتائج الدراسة:  

ريس  طالهبم للذهاب إيل مركز املكتبة اإلعالمي املدلاملعلمني    ،وذلك من خالل إرشادمركز املكتبة اإلعالمي

 . ألوراق البحثية عداد ااملعلومات أو استخدام الكمبيوتر أو إل لبحث عنبغرض ا ، لعام ىف ا ملرة أو ثالث مراٍت 

برضورة   الدراسة  أوصت  أسا   إعدادوقد  وتقديم  املعلم  تدريبات  وعي  فاعلية  من  تزيد  خمتلفة  ليب 

 . سبة املنا املعلومات اإللكرتونية مصادر والطالب نحو البحث الفعال واختيار 
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 (: Kinnersley, 2000) دراسة 

الكشف عن مدى استخدام طالب املدارس الثانوية للموارد اإللكرتونية من خالل    هتدف هذه الدراسة إىل

لكرتونية املتاحة،  لمصادر اإلمدى استخدام الطالب ل توضيحو  كنتاكي،  عمل دراسة استقصائية خاصة بوالية

 . لكرتونية للبحثادية الستخدام املصادر اإلوكذلك ما يتم تقديمه هلم من معلومات إرش

لكرتونية  معظم املدارس الثانوية ىف الوالية تتيح إمكانية الوصول للمصادر اإل  : الدراسة  كان من نتائج و

كام  نرتنت، ويتم عرض اإلرشادات اخلاصة باملكتبة ىف مجيع املكتبات، الدخول عيل شبكة اإل للبحث بام ىف ذلك

للطالب مثل  املعلومات  مصادرإىل  الوصول    يمكن  املكتبة  التواجد خارج  أو  :  اإللكرتونية من خالل  املعمل 

ن بالرضورة نتاج عمل  املهارات املكتسبة لدي الطالب ال تكو  أظهرت النتائج أيًضا أن، كام  الفصل الدراسى

وكيفية استخدام املصادر املتاحة ىف التعليم وتقديم املساعدة هلم  ،  املهارات الالزمة للبحثعدا  أمناء املكتبات  

 . ، فهي من صميم عمل أخصائي املكتبةوالعون ملعرفة كيفية حتديد استخدام تلك املصادر املتاحة

د مستويات القدرات والثقة  ة أن تدرس كيفية حتديوقد أوصت الدراسة أنه: جيب عيل األبحاث القادم

لد املكتبة  ىف  للبحث  بالنسبة  اإل  ىبالنفس  باملصادر  يتعلق  فيام  للتعلمالطالب  النتائج  ،  لكرتونية  تلك  وربط 

ىف تلبية بعض االحتياجات الواجب توافرها ىف برامج اإلرشاد    ؤثر وتكون هذه النتائج ذات عامل م ،  بسابقتها 

 املكتبة. الطاليب داخل 

 الدراسات السابقة:  التعليق على 
بعض   - تناولت  وقد  حلداثته،  نظًرا  املرصي  املعرفة  ببنك  العربية  الدراسات  من  القليل  اهتم 

قواعد  وأهم  وبواباته،  به، ونشأته،  التعريف  من حيث  بإجياز  املرصي  املعرفة  بنك  الدراسات 

وباحثني، باإلضافة ومستفيدهيا من طالب    البيانات املتاحة به ومدى تأثريه ف املكتبات اجلامعية 

إىل تأثريه ف اخلدمات املقدمة ف املكتبات اجلامعية، ودوره ف عملية تنمية املقتنيات ف املكتبات،  

وقد كشفت بعض هذه الدراسات عن األثر اإلجيايب لبنك املعرفة املرصي عىل املكتبات اجلامعية  

إحدى اهتمت  كام  خاصة.  بصفٍة  الض   والباحثني  بإلقاء  املعرفة  الدراسات  بنك  أمهية  عىل  وء 

طالب   ومتابعة  وتدريب  وتشجيع  ىف حث  املعلمني  ودور  التعليم،  ودعم  تطوير  ىف  املرصي 

املعرفة املرصي ىف عمليات   بنك  والعائد من استخدام  منه،  اإلفادة  كيفية  الثانوية عىل  املرحلة 

 التعليم والتعلم فعلًيا. 

ألن الدراسة    ة التي تناولت بنك املعرفة املرصي،ة عن الدراسات السابقو ختتلف الدراسة احلالي -

احلالية تتناول استخدام طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية لبنك املعرفة املرصي، وأهم قواعد 

البيانات املتاحة املالئمة هلم، وطرق البحث فيها، والصعوبات التي تواجه الطالب عند البحث  
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وبات، ووضع برنامج مقرتح لتفعيل بنك املعرفة املرصي  للقضاء عىل هذه الصع  فيه ومقرتحاهتم

 وهذا مل يتم تناوله من قبل ف الدراسات السابقة. 

اهتمت بعض الدراسات السابقة بدراسة الوعي املعلومايت ومدى استخدام مصادر املعلومات   -

ذل حتقيق  إمكانية  ومدى  واملعلمني،  الطالب  جانب  من  خالل  اإللكرتونية  من  املدرسة،  ك 

أغلب   ف  الرتكيز  وكان  عليها،  التغلب  وكيفية  البحث  عند  تواجههم  التي  والصعوبات 

ملصادر   استخدامهم  حيث  من  والباحثني  اجلامعات  طالب  فئتي  عىل  السابقة  الدراسات 

 املعلومات اإللكرتونية. 

ال  - استخدام  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  عن  احلالية  الدراسة  واملع وختتلف  لمني  طالب 

والباحثني ملصادر املعلومات اإللكرتونية و بصفٍة عامة، ف حني تتناول الدراسة احلالية استخدام  

ملصادر  واملتفوقني  واخلاصة  الرسمية  املدارس:  ف  والثانوية  اإلعدادية  املرحلتني  طالب 

 املعلومات اإللكرتونية املتاحة ف بنك املعرفة املرصي. 

 : ةالدراسة امليداني
 :استخدام طالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية لبنك المعرفة المصري مدى  .1

 استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي   1.1

ملرص من  كبرية  حتقيق هنضة علمية    يعترب بنك املعرفة املرصي من أهم املرشوعات القومية التي هتدف إىل 

التعليمية خالل   والعملية  العلمي  بالبحث  أشكال  ه حيإنحيث    ،االهتامم  املعلومات ف  هائل من  كم  توي عىل 

 . األطفال والقراء، و الطالب واملعلمني،، كل الفئات: الباحثني والتي تناسب خمتلفة، 

املرصي ويوضح اجلدول  بنك املعرفة  هتتم هذه الدراسة باستخدام طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية لو

 ي. عرفة املرصمدى استخدام الطالب لبنك املالتايل 

 : مدى استخدام الطالب لبنك المعرفة المصري 4جدول 

 النسبة املئوية )%(  التكرار استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي

 %8 104 نعم

 %92 1196 ال 

 %100 1300 املجموع 
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 : مدى استخدام الطالب لبنك المعرفة المصري 1شكل 

%( من إمجايل أفراد الدراسة ال يستخدمون بنك  92دول والشكل السابقني نجد أن ) ومن خالل قراءة اجل

 ( نسبة  أن  املرصي، ف حني  ونالحظ  8املعرفة  املرصي،  املعرفة  بنك  يستخدمون  الدراسة  أفراد  إمجايل  من   )%

زال حيتاج إىل  إىل حداثته، وأنه الانخفاًضا ف نسبة الطالب املستخدمني لبنك املعرفة املرصي؛ وذلك قد يرجع  

(ودراسة  2018،  الشيمي وبسيوين)أكثر من طريقة لتسويقه وتفعيل استخدامه، وخيتلف هذا مع نتائج دراسة  

%( من عينتي الدراستني بنك املعرفة املرصي وهي نسبة مرتفعة  80( حيث استخدم ما يزيد عن ) 2019  ، حممد)

وعي طالب اجلامعات بأمهية بنك املعرفة املرصي،  سة احلالية؛ وذلك لإذا قورنت باستخدام الطالب ف الدرا

 وما يوفره من وقت وجهد ف احلصول عىل املعلومات وأمهيته للباحثني ف إثراء إنتاجهم العلمّي. 

من ارتفاع نسبة استخدام    ( 2015،  خلف ) وتأيت نتيجة الدراسة احلالية عىل عكس ماأكدت عليه دراسة  

اجل املرحلة  ملصا طالب  األوىل  دراسة  امعية  أكدت  كام  اإللكرتونية،  املعلومات  نسبة  2015، هيثم) در  أن   )

أفراد العينة بأكملها من طالب السنة األوىل للامجستري يستخدمون املكتبات اإللكرتونية املجانية،    : %( أي100)

ري هذا إىل  دراسات العليا، ويشوتدل هذه النسبة عىل انتشار املكتبات اإللكرتونية املجانية لدى طالب مرحلة ال

املرحلة   ارتفعت  فكلام  التعليمية  واملرحلة  املجانية  اإللكرتونية  املكتبات  استخدام  بني  طردية  عالقة  وجود 

 التعليمية ارتفعت نسبة االستخدام. 

بني   العالقة  مدى  ببحث  الدراسة  اهتمت  لذلك  النسبة؛  هذه  انخفاض  وراء  أسباب  هناك  وبالتأكيد 

بن واستخدام  املرصي  املعرفة  استخدام  ك  املرحلة/  التعليم/  نوع  املحافظة/  )النوع/  الدراسة  متغريات 

 احلاسب/ إجادة اللغة( وقد تم اختيار املتغري وفًقا ملدى وضوح أمهيته بالنسبة للسؤال املطروح. 

 مدى تأثري نوع الطالب عىل استخدامهم لبنك املعرفة املرصي: 1.1.1

 الستخدام بنك املعرفة املرصي وفًقا للجنس كام ييل: وزيع عينة الدراسة أن ت  ( 5) يتضح من اجلدول 

بنسبة) املرصي  املعرفة  لبنك  اإلناث  الطالب  استخدام  بنسبة  %48.31جاء  الذكور  الطالب  من  أعىل   )

(، وقد يرجع ذلك إىل شغف اإلناث بالتعامل مع كل ما هو جديد، عىل عكس الذكور ف هذه املرحلة  43.69%)

8%

92%
نعم

ال
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اهتاممات أخرى غري استخدام بنك املعرفة املرصي مثل األلعاب الرياضية أو األلعاب  ة الذين قد يشغلهم  العمري

 اإللكرتونية، أو النزول للعمل نظًرا لضيق األحوال االقتصادية. 

 : العالقة بين النوع واستخدام الطالب بنك المعرفة المصري 5جدول 

الطالب لبنك املعرفة املرصياستخدام   

 اجلنس
 ذكر  أنثى

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 104 %43.69 568 %48.31 628 نعم

 1196 %2.2 29 %5.77 75 ال 

 1300 %45.92 597 %54.08 703 املجموع 

اجتاههم نحو استخدام  ( أن اإلناث أكثر إجيابية من الذكور ف  2009،الغيشان)وهذا ما أكدت عليه دراسة  

املعلومات واالتصاالت؛ ويرجع ذلك إىل زيادة دافعية اإلناث نحو مزيد من التعلم إلثبات ثقتهن  تكنولوجيا  

مهارات   اكتساب  ف  اإلناث  رغبة  إىل  باإلضافة  للذكور،  األكرب  االهتامم  يويل  جمتمٍع رشقٍي  ظل  ف  بأنفسهن 

 تكنولوجية يستطعن هبا أن خيضن سوق العمل. 

( أنه ال توجد عالقة بني النوع، ومدى استخدام طالب  2015، لفخ)وهذا عىل عكس ما أكدته دراسة  

املرحلة اجلامعية األوىل ملصادر املعلومات اإللكرتونية؛ وذلك يرجع إىل هناك اتفاق سامت ودوافع مشرتكة بني  

 النوعني تتمثل ف مواكبة أحدث التطورات ف جماهلم العميل.

 لبنك املعرفة املرصي:   ري املحافظة عىل استخدام الطالب مدى تأث1.1.2

أن توزيع عينة الطالب من حيث مدى استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي    ( 6) يتضح من اجلدول  

 وفًقا للمحافظة أدى إىل النتائج اآلتية: 

 المعرفة المصري : العالقة بين المحافظة واستخدام الطالب لبنك 6جدول 

ملعرفة املرصياستخدام الطالب لبنك ا  

 املحافظة 
 اإلسكندرية الفيوم  اجليزة القاهرة

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 104 %2.15 28 %0.31 4 %2.5 32 %3.08 40 نعم

 1196 %13.15 171 %6.69 87 %35.38 460 %36.77 478 ال 

%39.85 518 املجموع   492 37.85% 91 7.00% 199 15.31% 1300 

( من حيث استخدام الطالب لبنك املعرفة  (%3.08حمافظة القاهرة: جاءت ف املركز األول بنسبة   -

(، تليها حمافظة  (%2.15، تليها حمافظة اإلسكندرية بنسبة  (%2.5)املرصي، حمافظة اجليزة بنسبة
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بنسبة   امل(%0.31الفيوم  لبنك  املستخدمني  عدد  زيادة  ولعل سبب  حمافظة (،  املرصي ف  عرفة 

القاهرة قد يرجع إىل االهتامم هبا؛ ألهنا العاصمة، أما بالنسبة النخفاض عدد املستخدمني لبنك  

قصها الكثري من املقومات  املعرفة املرصي ف حمافظة الفيوم؛ ألهنا من املحافظات الريفية، والتي ين 

املحافظا  بني  النسب  تعترب  املجمل  ولكن ف  نظًرا  التكنولوجية،  االستخدام  قلة  متقاربة ف  ت 

 حلداثة املوضوع، وأنه مازال حيتاج بعض املتطلبات لتفعيله ف املحافظات. 

 مدى تأثري نوع التعليم عىل استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي: 1.1.3

وفًقا  أن توزيع عينة الطالب من حيث مدى استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي    ( 7)يتبني من اجلدول  

 لنوع التعليم أدى إىل النتائج اآلتية: 

 : العالقة بين نوع التعليم واستخدام الطالب لبنك المعرفة المصري 7جدول 

املرصياستخدام الطالب لبنك املعرفة   

 نوع التعليم
 متفوقني  خاص  حكومي 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 104 %3.31 43 %0.08 1 %4.62 60 نعم

 1196 %4.15 54 %22.77 296 %65.1 846 ال 

 1300 %7.46 97 %22.85 297 %69.69 906 املجموع 

، (%4.62)التعليم احلكومي:جاءت النسبة األعىل ف االستخدام لطالب التعليم احلكومي بنسبة   -

 ف التعليم احلكومي.  ويرجع ذلك إىل اهتامم وزارة الرتبية والتعليم بتطبيقه

جا  - املتفوقني:  مدارس  )ؤطالب  بنسبة  الثاين  املركز  ف  مناسبة  %3.31وا  النسبة  هذه  وتعترب   ،)

إن   ف  حيث  يستخدموهنا  التي  البيانات  قواعد  من  الكثري  لدهيم  املتفوقني  مدارس  طالب 

عرفة املرصي عند  الدراسة، والزال بنك املعرفة املرصي ف بدايته، وقد رحبوا باستخدام بنك امل

 التعرف عىل قواعد البيانات املتاحة فيه. 

 ( تدل عىل عدم اهتامم (%0.08التعليم اخلاص: جاء ف املركز الثالث بنسبة ضئيلة جًدا  -

(، والتي من نتائجها 2017  ، سيف)عكس ما أكدته دراسة   املدارس اخلاصة بتطبيقه، وهذا عىل 

ن عينة الدراسة لديه تستخدم مصادر املعلومات  %( من طالب التعليم اخلاص م81.3أن نسبة )

 اإللكرتونية. 

 املعرفة املرصي: مدى تأثري املرحلة التعليمية عىل استخدام الطالب لبنك  1.1.4

أن توزيع عينة الطالب من حيث مدى استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي وفًقا    ( 8)يتبني من اجلدول  

 للمرحلة أدى إىل النتائج اآلتية:
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 : العالقة بين المرحلة التعليمية واستخدام الطالب لبنك المعرفة المصري8ول جد

الطالب لبنك املعرفة املرصياستخدام   

 املرحلة 
 ثانوي إعدادي

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 104 %7.38 96 %0.62 8 نعم

 1196 %46.31 602 %45.7 594 ال 

ع املجمو  602 46.31% 698 53.69% 1300 

الثانوية:  - ال    املرحلة  بأهنم  أجابوا  الذين  للطالب  كانت  األعىل  املعرفة  النسبة  بنك  يستخدمون 

بنسبة املعرفة املرصي  (%46.31)املرصي  بنك  يستخدمون  بأهنم  أجابوا  الذين  الطالب  يليها   ،

 من إمجايل حجم العينة.  (%7.38)بنسبة 

%( من  81.3(، والتي من نتائجها أن نسبة)2017، سيف)ة مع دراسة  وقد اختلفت هذه النتيج -

اإل  املعلومات  مصادر  تستخدم  دراسته  امتالكهم  عينة  إىل  الباحث  أرجعها  وقد  لكرتونية، 

ملعلومات كافية عن مصادر املعلومات اإللكرتونية واستخدامها بينام بنك املعرفة املرصي الزال  

 ب به نظًرا لقلة تفعيله. حديث النشأة، ويفتقد معرفة الطال

النسبة األعىل كانت للطالب الذين أجابوا بأهنم ال يستخدمون بنك املعرفة    املرحلة اإلعدادية: -

بنسبة   املرصي (%45.7)املرصي  املعرفة  بنك  يستخدمون  بأهنم  أجابوا  الذين  الطالب  يليها   ،

 ( من إمجايل حجم العينة. (%0.62بنسبة 

ي ف املرحلة الثانوية أعىل  أن نسبة الطالب املستخدمني لبنك املعرفة املرصكام يتضح من اجلدول السابق  

من نسبة الطالب املستخدمني لبنك املعرفة املرصي ف املرحلة اإلعدادية؛ وقد يرجع ذلك إىل تطبيق نظام الثانوية  

 رصي. الرتاكمية ف املرحلة الثانوية، والذي يعتمد ف األساس عىل استخدام بنك املعرفة امل 

دراسة   تؤكده  ما  التي 2013،  احلسن)وهذا  الثانوية عن طالب    (  املرحلة  متيز طالب  نتائجها  من  كان 

واستخدام   اإللكرتوين  للربيد  حساب  وامتالك  الدراسة،  ألغراض  اإلنرتنت  استخدام  ف  املتوسطة  املرحلة 

 الشبكات االجتامعية. 

(، والتي من نتائجها أنه بالرغم من إتاحة  2010  ، أبو عظمة وعمر)وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة  

يستخدمها) ق أنه  إال  املدرسية  املكتبة  داخل  بيانات  أن  8.9واعد  ويتضح  الثانوية،  املرحلة  من طالب  فقط   )%

الطالب ف حاجة إىل التدريب عىل استخدام تلك القواعد، وقد أوصت الدراسة برضورة قيام املدرسة بتوعية  

 الطالب عىل أمهيتها. 
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 دام الطالب لبنك املعرفة املرصي: مدى تأثري استخدام احلاسب اآليل عىل استخ1.1.5

أن توزيع عينة الدراسة من حيث مدى العالقة بني القدرة عىل استخدام    ( 9) يتضح من خالل اجلدول  

 احلاسب واستخدام بنك املعرفة املرصي كاآليت: 

 عرفة المصريعلى استخدام الحاسب واستخدام الطالب لبنك الم: العالقة بين القدرة 9جدول 

 استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي

القدرة عىل  

استخدام  

 احلاسب اآليل

 ضعيف  متوسط جيد ممتاز 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 104 %0.08 1 %0.31 4 %3.31 43 %4.31 56 نعم

 1196 %6.69 87 %24.00 312 %40.5 527 %20.77 270 ال 

 1300 %6.77 88 %24.31 316 %43.85 570 %25.08 326 املجموع 

جاءت النسبة    هناك عالقة بني املهارة ف استخدام احلاسب اآليل، واستخدام بنك املعرفة املرصي، حيث

(، يليها  %4.31رة ف استخدام للحاسب اآليل بنسبة )األعىل ف استخدام بنك املعرفة املرصي للطالب األكثر مها 

(، يليها الطالب املتوسطون ف القدرة  %3.31الطالب ذوو القدرة اجليدة عىل استخدام احلاسب اآليل بنسبة )

عىل استخدام احلاسب اآليل، وأخرًيا فإن الطالب األقل قدرة عىل استخدام احلاسب هم أيًضا األقل من حيث  

( أن الطالب الذين يستخدمون احلاسب  2015  ،خلف )  ملعرفة املرصي، وذلك ما تؤكده دراسة استخدام بنك ا 

 اآليل بصورة جيدة أكثر استخداًما للمصادر اإللكرتونية. 

دراسة   أشارت  املتعلمنيMungania,2003)وقد  تواجه  التي  املعوقات  أهم  من  أن  التعلم    (  ف عملية 

، وهذا ما يؤكد  وب إلنرتنت واحلاسا استخدام يل هي كفاءة املتعلمني ف الذايت القائمة عىل استخدام احلاسب اآل

 صحة أن هناك عالقة بني املهارة ف استخدام احلاسب اآليل واستخدام بنك املعرفة املرصي. 

 مدى تأثري درجة إجادة اللغة عىل استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي: 1.1.6

اجلدول   من  األك  ( 10) يتبني  الطالب  وذلك  أن  املرصي؛  املعرفة  لبنك  استخداًما  أكثر  للغات  إجادة  ثر 

التي  2015،  خلف) الحتوائه عىل مصادر باللغات: العربية واإلنجليزية والفرنسية، ويتفق ذلك مع دراسة    )

أن اللغة  ب  دلأكدت عىل الطالب األكثر إجادة للغة هم األكثر استخداًما ملصادر املعلومات اإللكرتونية، وذلك ي

دراسة  تس تؤكده  ما  وهذا  اإللكرتونية،  املعلومات  مصادر  استخدام  عىل  الطالب  وعبد  )اعد  الغيشان 

التي حتول  2009،اخلالق اللغة اإلنجليزية كان أوىل الصعوبات  الثانوي ف  ( أن ضعف طالب الصف األول 

 بينهم وبني استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
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 : العالقة بين إجادة اللغة واستخدام الطالب لبنك المعرفة المصري10جدول 

 استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي

درجة 

اإلجادة 

للغات 

 االجنبية

 ضعيف  متوسط جيد ممتاز 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 104 %0.00  %0.69 9 %3.23 42 %4.1 53 نعم

 1196 %5.92 77 %20.31 264 %42.77 556 %23.00 299 ال 

 1300 %5.92 77 %21.00 273 %46.00 598 %27.08 352 املجموع 

أن ضعف اللغة اإلنجليزية من أهم العوائق  ب  ( والتي أكدت2018  ،عامشة) وهو ما يتفق مع نتائج دراسة  

 لكرتونية. للبحث ف مصادر املعلومات اإلالتي تقف أمام الطالبات 

 :أسباب عدم استخدام الطالب لبنك المعرفة المصري1.2

%( من عينة الدراسة ليس لدهيم حساب عىل  92بالرغم من أمهية بنك املعرفة املرصي للطالب إال أن ) 

استخدام الطالب لبنك املعرفة،  أسباب عدم    بنك املعرفة املرصي وال يستخدمونه؛ لذلك كان البد من معرفة

 أسباب عدم استخدامهم له.  ول التايليوضح اجلدو

 مدى تأثري املرحلة التعليمية عىل أسباب عدم استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي 1.2.1

توزيع العينة من حيث أسباب عدم استخدام بنك املعرفة املرصي وفًقا للمرحلة    ( 11)يتضح من اجلدول  

 كاآليت: التعليمية 

(، ويدل هذا %17.14األول مل يوجهني أحد إىل استخدامه بنسبة )  املرحلة الثانوية: جاء ف املركز -

دور املعلم ف تفعيل بنك املعرفة املرصي حيث ال يقوم بتوجيه طالبه كام ينبغي،    عدم وضوحعىل  

للتعريف    الطالب إىل تدريب   حاجة(، ويدل هذا عىل  %12.96يليه عدم وجود تدريب بنسبة )

( حيث إنه حيتاج الكثري  %8.78يليه مل أسمع به من قبل بنسبة ) ببنك املعرفة وكيفية البحث فيه،

( لست بحاجة إىل استخدامه وذلك لعدم معرفتهم باخلدمات  %5.94من الدعاية حلداثته، يليه )

بنسبة) أخرى  أسباب  يليه  يقدمها،  لدهيم %2.84التي  كاٍف  وقٍت  وجود  عدم  ف  متثلت   )  

درا بسبب عدم  الطالب  يظن  ملضيعة  الستخدامه، حيث  أنه سبب  املرصي  املعرفة  ببنك  يتهم 

الوقت ال لتوفري الوقت، كام جاء عدم توافر إنرتنت باملنزل نتيجة ضعف احلالة املادية لبعض  

( بنسبة  احلاسب  مهارات  نقص  يليه  بنسبة  %2.59األرس،  أخرى  لغات  إتقان  عدم  يليه   ،)

(0.08% ) 
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 مرحلة التعليمية وأسباب عدم استخدام الطالب لبنك المصري: العالقة بين ال11جدول 

 أسباب عدم استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي

 اجلنس
 ثانوي إعدادي

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 351 %8.78 105 %20.57 246 مل أسمع به من قبل 

يوجهني أحد إىل استخدامهمل   168 14.05% 205 17.14% 373 

 168 %5.94 71 %8.11 97 لست بحاجة إىل استخدامه 

 48 %2.59 31 %1.4 17 نقص مهارات احلاسب

 2 %0.08 1 %0.08 1 عدم اتقان لغات أخرى

 207 %12.96 155 %4.35 52 عدم وجود تدريب 

 47 %2.84 34 %1.09 13 أسباب أخرى

 1196 %50.33 602 %49.67 594 املجموع 

 

عدم وجود تدريب كان    :( التي كان من نتائجها 2017  ، سيف )ئج دراسة  وتؤكد صحة هذه النتا  -

السبب الثاين من األسباب التي أثرت ف عدم استخدام طالب املرحلة الثانوية ملصادر املعلومات  

 اإللكرتونية. 

دراسة   - مع  النتائج  هذه  اختلفت  إن 2015، خلف)وقد  حيث  اآليل    (  احلاسب  مهارات  نقص 

لة اجلامعية األوىل ملصادر من حيث تأثريها ف عدم استخدام طالب املرح  جاءت ف املركز األول 

 املعلومات اإللكرتونية عىل عكس نتائج الدراسة احلالية فكانت آخر األسباب. 

(، يليه مل يوجهني  %20.57املرحلة اإلعدادية: جاء ف املركز األول مل أسمع به من قبل بنسبة ) -

بنسبة ) يليه لست بحاجة إىل استخدامه بنسبة )%14.05أحد إىل استخدامه  يليه  8.11%(،   ،)

%(أسباب أخرى متمثلة ف عدم توافرها  1.9(، يليه بنسبة )%4.35عدم وجود تدريب بنسبة )

 .باملدرسة 

 %(عدم إتقان لغات أخرى.0.08%( نقص مهارات احلاسب اآليل، يليه بنسبة )1.4، يليه بنسبة )  -

بهم ليسوا عىل إلعدادية أثناء توزيع االستبيان وجد أن أغلومن خالل مالحظة طالب املرحلة ا -

التليفزيونية،   الربامج  املعرفة املرصي إال القليل جًدا من خالل اإلعالنات ف أحد  ببنك  علم 

واقترصت هذه املعرفة عىل االسم فقط دون أية معلومات بخصوص كيفية االشرتاك ف بنك  

كدت  ( التي أ2019 ، رمضان)، وهذا يتفق مع دراسة املعرفة املرصي، أو ما يقدمه من خدمات 

 نتائجها وضوح قصور ف الدعاية الالزمة لوصول بنك املعرفة إىل كل الفئات. 

 : مدى تأثري نوع التعليم عىل أسباب عدم استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي 1.2.2

امل  (12) يتضح من اجلدول   العينة من حيث أسباب عدم استخدام بنك  لنوع  توزيع  عرفة املرصي وفًقا 

 التعليم اآليت: 
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 : العالقة بين نوع التعليم وأسباب عدم استخدام الطالب لبنك المعرفة المصري12جدول 

 أسباب عدم استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي

 نوع التعليم
 متفوقني  خاص  حكومي 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 351 %0.59 7 %9.95 119 %18.81 225 مل أسمع به من قبل 

 373 %1.59 19 %5.69 68 %23.91 286 مل يوجهني أحد إىل استخدامه

 168 %1.34 16 %8.1 97 %4.60 55 لست بحاجة إىل استخدامه 

 48 %0.25 3 %0.08 1 %3.68 44 نقص مهارات احلاسب

 2 %0.00 0 %0.00 0 %0.17 2 عدم اتقان لغات أخرى

 207 %0.59 7 %0.00 0 %16.72 200 عدم وجود تدريب 

 47 %0.17 2 %0.92 11 %2.84 34 أسباب أخرى

 1196 %4.52 54 %24.75 296 %70.74 846 املجموع 

(، يليها مل  %23.91يوجهني أحد إىل استخدامه بنسبة )التعليم احلكومي: جاءت النسبة األعىل مل   -

ق من  به  )أسمع  بنسبة  بنسبة)%18.81بل  تدريب  يليها عدم وجود  يليها لست  16.72%(،   ،)

بنسبة) استخدامه  إىل  احلاسب)%4.60بحاجة  مهارات  نقص  يليها  أسباب  3.68%(،  يليها   ،)

 (. %0.17(، يليها عدم إتقان لغات أخرى)%2.84أخرى )

يليها لست بحاجة إىل    (، %9.95يم اخلاص: جاءت النسبة األعىل مل أسمع به من قبل بنسبة )التعل -

 (. %5.69(، يليها مل يوجهني أحد إىل استخدامه بنسبة )%8.1استخدامه بنسبة )

بنسبة ) - النسبة األعىل مل يوجهني أحد إىل استخدامه  املتفوقني: جاءت  يليها  %1.59مدارس   ،)

استخد إىل  بنسبة )لست بحاجة  يليها عدم وجود تدريب%1.34امه  قبل  (،  به من    ومل اسمع 

 %(. 0.59النسبة ) فسبن

نستنتج من التحليل السابق عدم وضوح دور املعلم ف أنظمة التعليم املختلفة حيث إنه مل يوجه   -

( حيث  2015، خلف)طالبه إىل استخدام بنك املعرفة املرصي، وتتفق هذه النتائج مع دراسة  

دوره من حيث    ف املركز األول ف عدم وضوح   - وهو بمثابة املعلم   - يئة التدريس  عضو ه  جاء

 تشجيع وتوجيه الطالب إىل استخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية. 

كام يتضح من اجلدول السابق عدم احتياج طالب املدارس اخلاصة إىل استخدامه؛ وذلك ألن   -

بي قواعد  لطالهبا  توفر  اخلاصة  املدارس  نامذج  معظم  يوفر  اآلخر  والبعض  فيها،  للبحث  انات 

لة، أما فيام خيص مربرات عدم استخدام بعض طالب مدارس املتفوقني  توضيحية للمناهج وأسئ

لبنك املعرفة املرصي كان السبب األول عدم توجيه املعلمني هلم الستخدامه، ولعل ذلك يرجع  

ف بنك املعرفة املرصي بل طبيعة دراستهم  إىل استخدامهم لقواعد البيانات غري مقرتن باالشرتاك  

 عد البيانات بصفة مستمرة. حتتم عليهم استخدام قوا
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 : قبول أو رفض الطالب الستخدام بنك المعرفة المصري 1.3

رفضهم   أو  قبوهلم  مدى  ف  املرصي  املعرفة  لبنك  املستخدمني  غري  الطالب  رأي  عىل  التعرف  ينبغي 

نة هل  %( من إمجايل العي92الستخدامه حتى نتأكد من أن نسبة الطالب غري املستخدمني له والتي تقدر بنسبة ) 

 شف اجلدول التايل ذلك. ويك ترفض بالفعل استخدام بنك املعرفة املرصي أم ال تستخدمه ألسباب حمددة ؟ 

 : مدى تأثري املرحلة التعليمية عىل قبول أو رفض الطالب الستخدام بنك املعرفة املرصي 1.3.1

 الستخدام بنك المعرفة المصري: العالقة بين المرحلة وقبول أو رفض الطالب 13جدول 

يمدى قبول أو رفض الطالب الستخدام بنك املعرفة املرص  

 املرحلة التعليمية
 ثانوي إعدادي

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 885 %40.8 488 %33.2 397 نعم

 311 %9.5 114 %16.5 197 ال 

 1196 %50.3 602 %49.7 594 املجموع 

املعرفة املرصي بلغت  ول السابق أن نسبة طالب املرحلة الثانوية الراغبني ف استخدام بنك  يتبني من اجلد

وهي أعىل من نسبة طالب املرحلة اإلعدادية الراغبني ف استخدام بنك املعرفة املرصي والتي بلغت    )40.8%)

الثانوية  33.2) املرحلة  لصالح  املرحلتني  بني  النسبة  ف  التفاوت  ذلك  ويرجع  الثانوية  %(،  نظام  تطبيق  إىل 

 تخدام بنك املعرفة املرصي. الرتاكمي مما أدى إىل اجتاه الطالب نحو اس

دراسة   أكدته  ما  اخلالق)وهذا  وعبد  نحو  2009،  الغيشان  الثانوي  األول  الصف  طالب  إجيابية  ف   )

التي وضعتها وزارة   املعلومات واالتصاالت، والتي ترجع إىل اخلطة  الرتبية والتعليم ف  استخدام تكنولوجيا 

 ات ف العملية التعليمية. عامن، وهي إدخال تكنولوجيا االتصاالت واملعلوم

 : مدى تأثري نوع التعليم عىل مدى قبول أو رفض الطالب الستخدام بنك املعرفة املرصي 1.3.2

حيث    أن نتائج توزيع عينة الطالب غري املستخدمني لبنك املعرفة املرصي من  ( 14)يتضح من اجلدول  

 قبوهلم أو رفضهم الستخدامه وفًقا لنوع التعليم كاآليت: 

التعليم احلكومي: بلغت نسبة الطالب غري املستخدمني لبنك املعرفة املرصي، والذين يفضلون   -

(، وكام بلغت نسبة الطالب غري املستخدمني لبنك املعرفة املرصي والذين  %61.12استخدامه )

 (%9.6)ال يفضلون استخدامه 

رصي والذين ال يفضلون  يم اخلاص: بلغت نسبة الطالب غري املستخدمني لبنك املعرفة املالتعل -

، كام بلغت نسبة الطالب غري املستخدمني لبنك املعرفة املرصي والذين  (%15.72)استخدامه  

 (. (%9.03يفضلون استخدامه
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 طالب الستخدام بنك المعرفة المصري : العالقة بين نوع التعليم وقبول أو رفض ال14جدول 

ستخدام بنك املعرفة املرصيمدى قبول أو رفض الطالب ال   

 نوع التعليم
 متفوقني  خاص  حكومي 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 885 %3.85 46 %9.03 108 %61.12 731 نعم

 311 %0.67 8 %15.72 188 %9.6 115 ال 

 1196 %4.52 54 %24.75 296 %70.74 846 املجموع 

دراسة   - مع  النتيجة  هذه  استخدام  2017، سيف)ختتلف  اخلاص  التعليم  يفضل طالب  (حيث 

بسهولة   املعلومات  عىل  احلصول  تساعدهم ف  اإللكرتونية  املصادر  اإللكرتونية؛ ألن  املصادر 

اخلاص الستخدام بنك   ويرس، بينام جاءت النسبة األعىل ف هذه الدراسة برفض طالب التعليم

املرصي،   نظًرا  املعرفة  املرصي  املعرفة  بنك  بمزايا  الطالب  معرفة  عدم  إىل  ذلك  يرجع  وقد 

 حلداثته. 

غري املستخدمني لبنك املعرفة املرصي والذين يفضلون    مدارس املتفوقني: بلغت نسبة الطالب  -

املعرفة  (%3.85استخدامه لبنك  املستخدمني  غري  الطالب  نسبة  بلغت  ال  (،  والذين  املرصي 

استخدامه) استخدام  %0.67يفضلون  عليهم  تفرض  التي  الدراسة  طبيعة  إىل  ويرجع ذلك  (؛ 

املعرفة   بنك  عىل  التعرف  يفضلون  وبالتايل  وإدراكهم ألمهيتها  اإللكرتونية  املعلومات  مصادر 

 املرصي. 

 : عرف عليهالطريقة التي يفضل بها الطالب غير المستخدمين لبنك المعرفة المصري الت1.4

اختيار األسلوب األمثل لوصول أي منتج ملستفيديه ف حتقيق الوصول الرسيع له لدى مستفيديه،   ساهم ي

وف ظل وجود التكنولوجيا احلديثة فقد تعددت أساليب التعريف باملنتج ما بني الوسائل التقليدية، والوسائل  

عرف عىل بنك املعرفة املرصي  ضلها الطالب للتالتكنولوجية؛ ولذلك كان من الرضوي معرفة الطريقة التي يف

ويوضح اجلدول التايل الطريقة  جمتمع الدراسة،    -خاصة الطالب بو  -باعتباره منتًجا ينبغي أن يصل للجميع  

 التي يفضلها الطالب للتعرف عىل بنك املعرفة. 

 : رصي بنك املعرفة امل مدى تأثري املرحلة التعليمية عىل الطريقة التي يفضلها الطالب للتعرف عىل  1.4.1

التي يفضلها الطالب للتعرف عىل    (15) يتضح من اجلدول   أن توزيع عينة الدراسة من حيث الطريقة 

 بنك املعرفة املرصي وفًقا للمرحلة التعليمية كاآليت: 

- ( بنسبة  األول  املركز  ف  التدريب  جاء  اإلعدادية:  التواصل  19.8املرحلة  وسائل  يليه   ،)%

%(، يليه طرق أخرى ومتثلت ف املامرسة  10.5درسة بنسبة ) %(، يليه امل15.6االجتامعي بنسبة ) 

 %(. 1.0بنسبة )
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%(، يليه وسائل التواصل االجتامعي  22املرحلة الثانوية: جاء التدريب ف املركز األول بنسبة )  -

 %(. 1.0%(، يليه طرق أخرى بنسبة ) 11%(، يليه املدرسة بنسبة )20.9بنسبة )

 عليمية والطريقة التي تفضل أن تتعرف بها على بنك المعرفة المصريبين المرحلة الت:العالقة 15جدول 

 الطريقة التي يفضلها الطالب للتعرف عىل بنك املعرفة املرصي 

 املرحلة التعليمية
 ثانوي إعدادي

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 323 %20.9 185 %15.6 138 )تويرت –سبوك الفي  -من خالل وسائل التواصل االجتامعي )اليوتيوب 

 190 %11.0 97 %10.5 93 )الدراسية املقررات – املدرسية  املكتبة أخصائي –من املدرسة )املعلم 

 370 %22.0 195 %19.8 175 )عمل ورشة  –خالل تدريب )حمارضة  من

 2 %0.1 1 %0.1 1 أخرى  طرق

 885 %54.0 478 %46.0 407 املجموع 

حتليل اجلدول السابق عدم وجود فروق بني املرحلتني ف اختيار الطرق التي تناسبهم    نستنتج من -

ف التعرف عىل بنك املعرفة املرصي، ويرجع تفضيل الطالب لوسيلة التدريب إىل احتياجهم إىل  

انية تلقي املعلومات مبارشة من املدرب باإلضافة إىل التدريب عملًيا عىل قواعد البيانات، وإمك

، وكانت وسائل التواصل االجتامعي  األخرىه األسئلة إىل املدرب، وهذا ما تفتقده الطرق  توجي

هي الوسيلة الثانية التي يفضلها الطالب للتعرف عىل بنك املعرفة املرصي، وكيفية استخدامه،  

 ويرجع ذلك للدور الذي تلعبه وسائل التواصل االجتامعي ف هذه املرحلة العمرية حيث إن

ميزها امتالك الطالب لثقافة التعامل مع األدوات اإللكرتونية، واستخدامها ف خمتلف  أهم ما ي

خاصة أدوات التواصل االجتامعي التي انترش  باملجاالت االجتامعية والتعليمية واالقتصادية و

 ( Rikard&Oblinger, 2004استخدامها بشكل رسيع )

 : ها الطالب للتعرف عىل بنك املعرفة املرصي الطريقة التي يفضل مدى تأثري نوع التعليم عىل  1.4.2

توزيع عينة الدراسة من حيث الطريقة التي يفضل الطالب التعرف هبا عىل بنك    ( 16) يتضح من اجلدول  

 املعرفة املرصي وفقُا لنوع التعليم: 

-  ( بنسبة  التدريب  األول  املركز  ف  جاء  احلكومي:  ال37.7التعليم  وسائل  يليه  تواصل  %(، 

 %(، يليه طرق أخرى متمثلة ف املامرسة. 17.9%(، يليه املدرسة بنسبة )25.8االجتامعي) 

%(، يليه املدرسة  8.4التعليم اخلاص: جاء ف املركز األول وسائل التواصل االجتامعي بنسبة ) -

 %(. 2.3%(، يليه التدريب بنسبة ) 2.5بنسبة )

%(، يليه التدريب  2.4بنسبة )  التواصل االجتامعيمدارس املتفوقني: جاء ف املركز األول وسائل   -

 %(. 0.1%(، يليه طرق أخرى متمثلة ف املامرسة بنسبة )1.1%(، يليه املدرسة بنسبة ) 1.8بنسبة ) 
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 : العالقة بين نوع التعليم والطريقة التي يفضلها الطالب للتعرف على بنك المعرفة المصري 16جدول

 املرصي للتعرف عىل بنك املعرفة الطريقة التي يفضلها الطالب 

 نوع التعليم
 متفوقني  خاص  حكومي 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

  -)اليوتيوب  يتامعجمن خالل وسائل التواصل اال 

 ( تويرت –الفيسبوك 
228 25.8% 74 8.4% 21 2.4% 323 

 – املدرسية  املكتبة أخصائي –من املدرسة )املعلم 

 (الدراسية املقررات
158 17.9% 22 2.5% 10 1.1% 190 

 370 %1.8 16 %2.3 20 %37.7 334 (عمل ورشة –من خالل تدريب )حمارضة 

 2 %0.1 1 %0.0 0 %0.1 1 طرق أخرى 

 885 %5.4 48 %13.1 116 %81.5 721 املجموع 

احلكومي يفضلون التدريب كوسيلة للتعرف عىل  نستنتج من حتليل اجلدول السابق أن طالب املدارس  

ن التدريب يرفع من املهارات والقدرات للطالب بصورة مبارشة فيؤدي إىل  أل  نك املعرفة املرصي؛ ويرجع ذلكب

حتسني أدائه من خالل حوار ومناقشات وأسئلة يتم توجيهها للمدرب ويتلقى الرد ف احلال عىل ما يدور ف ذهنه،  

( أن  2017،  سيف )وهذا ما أكدته دراسة    ،ارس اخلاصة يفضلون وسائل التواصل االجتامعيبينام طالب املد

التواصل  79) وشبكات  اإلنرتنت  استخدام  يفضلون  اخلاصة  املدارس  طالب  تناولت  والتي  العينة  من   )%

و املختلفة  احلياة  جماالت  ف  وجودها  الشبكات  هذه  لفرض  ذلك  ويرجع  املرحلة  ب االجتامعي؛  هلذه  خاصة 

لون وسائل التواصل االجتامعي للتعرف عىل بنك املعرفة املرصي  يفضفهم  العمرية، أما طالب مدارس املتفوقني  

نظًرا ملا تتيحه هذه الوسيلة من املشاركة الفعالة بني مستخدمي هذه املواقع، واستخدامها كوسيلة للحصول عىل  

العم املرحلة  لتلك  ومالءمتها  دراسة  ةري املعلومات  أكدته  ما  وهذا  التواصل  2019، رمضان).  وسائل  أن   )

 لنرش بنك املعرفة جلميع الفئات.   تامعي من أهم الطرقجاال

 :الغرض من استخدام الطالب لبنك المعرفة المصري1.5

تتنوع أشكال وجماالت املصادر املتاحة ف بنك املعرفة املرصي، وتبًعا لذلك أوجه اإلفادة وختتلف أغراض  

تعليمية أو تثقيفية أو تعليمية أو    طالب من استخدامه من شخص آلخر أو من وقت آلخر، فنجدها قد تكون ال

 أغراض الطالب من استخدام بنك املعرفة املرصي. ويوضح اجلدول التايل تثقيفية مًعا، 

 : مدى تأثري املرحلة التعليمية عىل الغرض من استخدام بنك املعرفة املرصي 1.5.1

بنك املعرفة املرصي    أن نتائج توزيع عينة الطالب من حيث الغرض من استخدام  ( 17)دول  يتضح من اجل

 وفًقا للمرحلة كاآليت: 
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(، يرجع إىل تطبيق نظام %46.80املرحلة الثانوية: جاءت املذاكرة والبحث ف املركز األول بنسبة) -

ات الدراسية التي تساعد الثانوية الرتاكمية باإلضافة إىل إتاحة الكثري من الفيديوهات للمقرر

معً  كألمها  يليه  واالستيعاب،  الفهم  بنسبة  عىل  بنسبة  (%45.76ا  واالطالع  القراءة  يليه   ،)

7.28%).) 

 : العالقة بين المرحلة التعليمية والغرض من استخدام بنك المعرفة المصري17جدول

 الغرض من استخدام بنك املعرفة املرصي

 املرحلة التعليمية
 ثانوي إعدادي

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 47 %46.80 45 %2.08 2 للمذاكرة والبحث 

 11 %7.28 7 %4.16 4 للقراءة واالطالع 

 46 %45.76 44 %2.08 2 كألمها معا

 104 99.84% 96 8.32% 8 املجموع 

النتائج دراسة   الثانوية عىل  2013  ، احلسن)تؤكد صحة هذه  املرحلة  نتائجها تفوق طالب  والتي من   )

 ألغراض الدراسة. طالب املرحلة املتوسطة ف البحث عىل اإلنرتنت 

( حيث جاء استخدام الطالب ملصادر املعلومات  2017  ،سيف)وختتلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة  

احلالية والتي جاء فيها املذاكرة والبحث ف املركز  عكس الدراسة    اإللكرتونية لغرض الدراسة ف املركز الثالث، 

املرصي،   املعرفة  بنك  استخدام  من  الطالب  لغرض  املرصي ملصادر  األول  املعرفة  بنك  توفري  يدل عىل  وهذا 

 معلومات ختدم العملية التعليمية واملناهج الدراسية. 

بنسبة) - األول  املركز  ف  واالطالع  القراءة  جاءت  اإلعدادية:  املذاكرة  %4.16املرحلة  يليه   ،)

 (. %2.08والبحث، كألمها مًعا بنفس النسبة وهي )

 : الغرض من استخدام بنك املعرفة املرصي مدى تأثري نوع التعليم عىل  1.5.2

اجلدول   من  بنسبة    ( 18)نالحظ  والبحث  للمذاكرة  األعىل  النسبة  جاءت  احلكومي:  التعليم  أن 

 (. 6.24(، يليها القراءة واالطالع بنسبة )% 20.8(، يليها كألمها مًعا بنسبة )35.36%)% 

لية من حيث استخدام الطالب ملصادر  ( عىل عكس نتائج الدراسة احلا 2015، قاسم  )جاءت نتائج دراسة  

ف اإللكرتونية  الدرايس،    املعلومات  املنهج  خدمة  لغرض  استخدامهم  ف  انخفضت  حيث  احلكومي  التعليم 

املذاكرة   لغرض  املرصي  املعرفة  بنك  استخدام  ف  احلكومي  التعليم  ف  الطالب  نسبة  ارتفاع  مع  وباملقارنة 

خالل    هج املرصية واملقررات الدراسية ملختلف املراحل التعليمية منوالبحث؛ قد يرجع ذلك إىل إتاحته للمنا 
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يساعد   مما  دوريات(  كتب/  صوتية/  مقاطع  )فيديوهات/  األشكال  بمختلف  البيانات  قواعد  من  جمموعة 

 الطالب عىل الفهم الرسيع للمقررات الدراسية. 

 لمصري: العالقة بين نوع التعليم والغرض من استخدام بنك المعرفة ا18جدول

 الغرض من استخدام بنك املعرفة املرصي

 التعليمنوع 
 متفوقني  خاص  حكومي 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 47 %13.52 13 %0.0 0 35.36% 34 للمذاكرة والبحث 

 11 %4.16 4 1.04% 1 6.24% 6 للقراءة واالطالع 

 46 %27.04 26 %0.0 0 20.8% 20 كألمها معا

 104 %44.72 43 %1.04 1 %62.4 60 املجموع 

واالطالع  - للقراءة  الوحيدة  النسبة  جاءت  اخلاص:  )%  التعليم  عدم  1.04بنسبة  يرجع  وقد  (؛ 

اهتامم طالب التعليم اخلاص لغرض املذاكرة والبحث إىل إمداد املدارس اخلاصة طالهبا بمواد  

مساعدهتم عىل ة وإلزامهم هبا وهي تعمل عىل  دراسية مطبوعة أو أقراص مليزرة للمواد الدراسي 

 فهم واستيعاب املقررات الدراسية. 

- ( بنسبة  مًعا  لكليهام  األعىل  النسبة  جاءت  املتفوقني:  مدارس  املذاكرة  %27.04طالب  يليه   ،)

بنسبة) )%13.52والبحث  يليه  مدارس  4.16%(،  ف  الدراسة  طبيعة  إىل  ذلك  يرجع  وقد  (؛ 

ال جتعل  والتي  دراملتفوقني  فهي  بالدراسة،  شغوًفا  االبتكار،  طالب  عىل  تساعد  متميزة  اسة 

وهؤالء   هبا  لاللتحاق  الطالب  أفضل  ختتار  املدارس  هذه  ألن  بالقراءة  شغفه  إىل  باإلضافة 

 الطالب لدهيم عقلية واعية ومثقفة. 

 :أسباب استخدام طالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية لبنك المعرفة المصري1.6

بنك   أسباب  يتمتع  وتتنوع  استخدامه،  عىل  الطالب  تدفع  التي  املميزات  من  بالكثري  املرصي  املعرفة 

أهدافه،   تعمل عىل حتقيق  مميزات  من  ما جيده كل طالب  املرصي عىل حسب  املعرفة  لبنك  الطالب  استخدام 

 أسباب استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي.  ويوضح اجلدول التايل

 : التعليمية عىل أسباب استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي  املرحلة  مدى تأثري 1.6.1

املعرفة   لبنك  الطالب  استخدام  أسباب  حيث  من  الطالب  عينة  توزيع  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 

 املرصي وفًقا للمرحلة أدى إىل النتائج اآلتية: 

؛ ويرجع  (%5.20)  وقت بنسبة   املرحلة اإلعدادية: جاء املركز األول للحصول عىل املعلومة ف أي  -

ذلك إىل رسعة الوصول إىل املعلومة، يليه املركز الثاين لالختيارين حداثة املعلومات، وحيتوي  

الورقية   املصادر  ف  تتوافر  ال  والفيديوهات  كالصوت  توضيحية  ووسائل  معلومات  عىل 
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يوف%2.08)بنسبة) التي  املعلومات  لتلك  الطالب  إدراك  إىل  ذلك  ويرجع  املعر  ها ر؛  فة  بنك 

الرتبية   بمديرية  اخلاصة  املسابقات  إحدى  ف  )االشرتاك  ف  ومتثلت  ذلك  غري  يليه  املرصي، 

 . 1.04) والتعليم والتي استدعت استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي( بنسبة )

 : العالقة بين المرحلة التعليمية وأسباب استخدام الطالب لبنك المعرفة المصري19جدول

 املعرفة املرصي  استخدام لبنكأسباب 

 املرحلة التعليمية
 ثانوي إعدادي

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 31 %30.16 29 %2.08 2 حداثة املعلومات

 45 %41.6 40 %5.20 5 احلصول عىل املعلومة يف أي وقت وأي مكان 

والفيديوهات ال تتوافر يف  حيتوي عىل معلومات ووسائل توضيحية كالصوت 

 صادر الورقية امل
2 2.08% 43 44.72% 45 

 4 %3.12 3 %1.04 1 غري ذلك

 125 %119.6 115 %10.4 10 املجموع 

كالصوت   - توضيحية  ووسائل  معلومات  عىل  حيتوي  األول  املركز  جاء  الثانوية:  املرحلة 

؛ ويرجع ذلك إىل إعجاب الطالب  %44.72) والفيديوهات ال تتوافر ف املصادر الورقية بنسبة )

املقاطع الصوتية والفيديوهات التي تغطي املقررات الدراسية، يليه ف املركز الثاين احلصول عىل ب

%(، وهذا سيؤدي إىل تقليص ظاهرة الدروس  %41.6املعلومة ف أي وقت وأي مكان بنسبة )

يشاء، يليه ف املركز الثالث حداثة  اخلصوصية؛ ألن الطالب يمكنه إعادة رشح الدروس وقتام  

، وذلك ملواكبة كل ما هو حديث، يليه غري ذلك ومتثلت ف )سهولة  (%30.16)لومات بنسبة  املع

بنسبة    البحث واالشرتاك ف مسابقة شباب الباحثني التي نظمها بنك املعرفة املرصي العام املايض 

3.12%).) 

والتي من نتائجها أن حداثة املعلومات قد جاءت  (،  177،ص2017  ،سيف )وتؤكد ذلك دراسة   -

وهي نسبة متقاربة   )%33.7السبب الثاين من أسباب استخدام طالب املرحلة الثانوية بنسبة ) 

%(؛ وهذا يدل عىل أن طالب املرحلة هيتمون بحداثة  30.16(من الدراسة احلالية والتي بلغت  

 املعلومات التي يبحثون عنها. 

عىل املعلومة أحد  ( حيث جاء أن رسعة احلصول  2015  ،خلف )وتتفق هذه النتائج مع دراسة   -

 أهم أسباب استخدام طالب املرحلة اجلامعية األوىل ملصادر املعلومات اإللكرتونية. 

مع   - النتائج  هذه  تتفق  وعمر )كام  ف  2010،  أبو عظمة  األهم  السبب  أن  الطالب  يرى  (حيث 

 عة احلصول عىل املعلومات. اإلنرتنت هو رس استخدام

دراسة   - مع  النتائج  هذه  املرحة  2017، سيف )وختتلف  طالب  استخدام  سهولة  جاء  حيث   )

%(، عىل العكس جاءت ف  44.9الثانوية ملصادر املعلومات اإللكرتونية ف املركز األول بنسبة)

املعلومات    هذه الدراسة ف املركز األخري، وهذا يدل عىل قدرة الطالب عىل استخدام مصادر 



 343 رحاب سمري  عبداملنعم 

 

 

املرصي بعد التعرف عليه وتدريبهم عىل   اإللكرتونية وبالتايل قدرهتم عىل استخدام بنك املعرفة

 كيفية استخدامه دون أدنى مشكلة.

 : مدى تأثري نوع التعليم عىل أسباب استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي 1.6.2

 لبنك المعرفة المصري  : العالقة بين نوع التعليم وأسباب استخدام الطالب20جدول

 أسباب استخدام لبنك املعرفة املرصي 

 تعليمنوع ال
 متفوقني  خاص  حكومي 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 31 %22.88 22 %0  %9.36 9 حداثة املعلومات

 45 %17.68 17 %1.04 1 %28.08 27 احلصول عىل املعلومة يف أي وقت أي مكان 

حيتوي عىل معلومات ووسائل توضيحية كالصوت 

  املصادر الورقيةوالفيديوهات ال تتوافر يف
39 40.56%  0% 6 6.24% 45 

 4 %1.04 1 %0  %3.12 3 غري ذلك

 125 %47.84 46 %1.04 1 %81.12 78 املجموع 

لبنك املعرفة املرصي  يتبني من اجلدول السابق أن توزيع عينة الطالب من حيث أسباب استخدام الطالب  

 وفًقا لنوع التعليم أدى إىل النتائج اآلتية: 

كالصوت  التعل - توضيحية  ووسائل  معلومات  عىل  حيتوي  األول  املركز  ف  جاء  احلكومي:  يم 

(؛ ويرجع ذلك إىل طبيعة املقررات  %40.56والفيديوهات ال تتوافر ف املصادر الورقية بنسبة )

حاجة شديدة إىل أدوات تعينه عىل فهم املادة العلمية، يليه ف  الدراسية والتي جتعل الطالب ف  

(؛ ويرجع ذلك إىل  %28.08ثاين احلصول عىل املعلومة ف أي وقت وأي مكان بنسبة )املركز ال

ارتفاع نسبة غياب الطالب عن املدارس واستخدامهم ملا يتيحه بنك املعرفة املرصي من مقررات  

االطالع   الطالب  يستطيع  املعلومات  دراسية  حداثة  يليه  مكان،  وأي  وقت  أي  ف  عليها 

ذ (%9.36بنسبة ويرجع  والتي  (؛  احلديثة،  البيانات  لقواعد  املرصي  املعرفة  بنك  إتاحة  إىل  لك 

تقدم اجلديد بصفة مستمرة، يليه غري ذلك )سهولة االستخدام، وغري ذلك وهو االشرتاك ف  

الن %3.12مسابقة املديرية( بنسبة ) القليلة عىل سهولة استخدام بنك املعرفة  (، وتدل هذه  سبة 

 املرصي. 

 (. %1.04احلصول عىل املعلومة ف أي وقت بنسبة ) التعليم اخلاص: جاء -

دراسة   - تؤكده  ما  استخدام  ( 2017،سيف )وهذا  يفضلون  الطالب  أن  نتائجها  كان من    حيث 

 املعلومات. املصادر اإللكرتونية؛ ألهنا تتميز برسعة احلصول عىل 

بنسبة ) - املعلومات  األول حداثة  املركز  املتفوقني: جاء ف  إىل    (؛ ويرجع%22.88مدارس  ذلك 

طبيعة املناهج الدراسية ف مدارس املتفوقني؛ والتي تتطلب االطالع عىل أحدث املعلومات، يليه  

يرجع ذلك  (؛ و%17.68ف املركز الثاين احلصول عىل املعلومات ف أي وقت وأي مكان بنسبة )
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باملدر مقياًم  الطالب  جيعل  والذي  املتفوقني  مدارس  ف  التعليمي  النظام  طبيعة  طوال  إىل  سة 

عليه   الدخول  املرصي  املعرفة  بنك  له  أتاح  وقد  األسبوع،  هناية  ف  منزله  إىل  ويعود  األسبوع 

يليه حيتوي  واستخدام قواعد البيانات املتاحة فيه ف أي وقت سواء داخل املدرسة أم ف املنزل،  

الورقية املصادر  ف  تتوافر  ال  والفيديوهات  كالصوت  توضيحية  ووسائل  معلومات    عىل 

ف    Stem، حيث يتيح بنك املعرفة املرصي لطالب مدارس املتفوقني مهارات  (%6.24)بنسبة

العلوم والتكنولوجيا والرياضيات وهي تيرس عىل الطالب إعداد املرشوعات الدراسية، يليه غري  

ب املرصي    (%1.04)نسبةذلك  املعرفة  بنك  نظمها  التي  املسابقة  الطالب ف  اشرتاك  ومتثلت ف 

لباحثني من الطالب العام املايض، حيث كانت سبًبا ف استخدام الطالب املشاركني ف  لشباب ا

 املسابقة لبنك املعرفة. 

 : معدل استخدام الطالب لبنك المعرفة المصري1.7

ال إفادة  مدى  عىل  نتعرف  مرات  لكي  عدد  عىل  نتعرف  أن  البد  كان  املرصي  املعرفة  بنك  من  طالب 

 عدد مرات استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي .  التايل ويوضح اجلدول استخدامهم له، 

 : مدى تأثري املرحلة التعليمية عىل معدل استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي 1.7.1

توزيع العينة من حيث معدل استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي وفًقا    (21) يتضح من خالل اجلدول  

 للمرحلة اآليت: 

 المرحلة التعليمية ومعدل استخدام الطالب لبنك المعرفة المصري  : العالقة بين21جدول

 معدل استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي

 املرحلة التعليمية
 ثانوي إعدادي

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 9 %8.7 9 %0.0 0 يوميًا

 45 %41.3 43 %1.9 2 أسبوعيًا

 29 %24.0 25 %4.8 4 شهرًيا

 21 %18.3 20 %1.0 1 دل آخرمع 

 104 %92.3 96 %7.7 8 املجموع 

األول   - املركز  ف  شهرًيا  املعرفة  لبنك  الطالب  استخدام  معدل  جاء  اإلعدادية:  بنسبة  املرحلة 

(، وتدل هذه النسب عىل %1.0(، يليه معدل آخر بنسبة )%1.9(، يليه أسبوعًيا بنسبة ) 4.8%)

 ية لبنك املعرفة املرصي.قلة استخدام طالب املرحلة اإلعداد

بنسبة   - األول  املركز  ف  أسبوعًيا  املعرفة  لبنك  الطالب  استخدام  معدل  جاء  الثانوية:  املرحلة 

(، يليه  %18.3(، يليه معدل آخر وهو كلام دعت احلاجة )%24.0شهرًيا بنسبة ) (، يليه  41.3%)

 (. %8.7يومًيا )
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استخدا - معدل  زيادة  السابق  اجلدول  حتليل  من  املعرفة  نستنتج  لبنك  الثانوية  املرحلة  م طالب 

يعتمد عىل  والذي  الرتاكمية،  الثانوية  نظام  اتباع  نتيجة  اإلعدادية  املرحلة  املرصي عن طالب 

 ستخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي. ا

 : مدى تأثري القدرة عىل استخدام احلاسب عىل معدل استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي 1.7.2

توزيع عينة الطالب من حيث معدل استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي    (22) دول  يتضح من اجل

 وفًقا للقدرة عىل استخدام احلاسب اآليل كاآليت: 

 : العالقة بين القدرة على استخدام الحاسب ومعدل استخدام الطالب لبنك المعرفة المصري 22جدول

 معدل استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي

 عىل استخدام احلاسب اآليل القدرة  
 ضعيف  متوسط جيد ممتاز 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 9 %0.0 0 %0.0 0 %1.9 2 %6.7 7 يوميًا

 45 %1.0 1 %1.9 2 %20.2 21 %20.2 21 أسبوعيًا

 30 %0.0 0 %0.0 0 %10.6 11 %18.3 19 شهرًيا

 20 %0.0 0 %1.9 2 %8.7 9 %8.7 9 معدل آخر

 104 %1.0 1 %3.8 4 %41.3 43 %53.8 56 املجموع 

(،  %20.2اآليل: جاء معدل استخدامهم أسبوعًيا بنسبة )الطالب املمتازون ف استخدام احلاسب   -

 (. %6.7(، يليه يومًيا بنسبة )%8.7(، يليه معدل آخر بنسبة )%18.3يليه شهرًيا بنسبة )

ة اجليدة عىل استخدام احلاسب اآليل: جاء معدل استخدامهم أسبوعًيا بنسبة  الطالب ذوو القدر -

(20.2%( بنسبة  شهرًيا  يليه  يليه10.6%(،   ،)  ( بنسبة  آخر  بنسبة  %8.7معدل  يومًيا  يليه   ،)

(1.9% ) 

أما الطالب املتوسطون والضعفاء ف القدرة عىل استخدام احلاسب اآليل: فنجد أن معدالهتم ف   -

 املعرفة املرصي ضعيفة جًدا، وتكاد تكون معدومة. استخدام بنك 

املرصي   املعرفة  لبنك  الطالب  استخدام  معدل  بني  طردية  هناك عالقة  أن  السابق  التحليل  من  نستنتج 

عىل رضورة تشجيع الطالب   (2012، هاشم)والقدرة عىل استخدام احلاسب اآليل، ولذلك فقد أكدت دراسة 

ها، وأن يكون هناك مقرر  استخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية، والبحث فيمنذ مرحلة التعليم األسايس عىل  

يتم تدريسه للطالب عن الوعي املعلومايت حتى يتمكنوا من مالحقة التطورات احلديثة، وهو ما يتفق أيًضا مع  

مناسب من  248، ص  2017  ، سيف)نتائج دراسة   الطالب قدر  لدى  يكون  أن  أكدت عىل رضورة  ( حيث 

  وشبكة اإلنرتنت. ة النكنولوجية متمثلة ف التعامل مع احلاسب اآليل الثقاف
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 :لغة مصادر المعلومات التي يبحث عنها الطالب في بنك المعرفة المصري1.8

يتيح بنك املعرفة املرصي مصادر معلومات باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية، أما فيام خيص املصادر  

ويوضح اجلدول  ربية واإلنجليزية  عدادية والثانوية فيتيح فقط مصادر باللغتني العاملتاحة لطالب املرحلتني اإل

 . لغة املصادر التي بحث عنها ف بنك املعرفة املرصي التايل

 : مدى تأثرياملرحلة التعليمية عىل اللغة التي يبحث هبا الطالب يف بنك املعرفة املرصي 1.8.1

حلة  ب من حيث اللغات املستخدمة ف البحث وفًقا للمرأن توزيع عينة الطال   (23) يتضح من اجلدول  

 كاآليت: 

%( ف املركز  4.8املرحلة اإلعدادية: جاء استخدام الطالب للغتني العربية واإلنجليزية بنسبة ) -

 %( 2.9األول، يليه اللغة العربية بنسبة )

- ( بنسبة  واإلنجليزية  العربية  للغتني  الطالب  استخدام  الثانوية: جاء  املركز  %46.2املرحلة  ( ف 

 ( %22.1(، يليه اللغة اإلنجليزية )%24.0بة )األول، يليه اللغة العربية بنس 

 : العالقة بين المرحلة التعليمية واللغة التي يبحث بها الطالب في بنك المعرفة المصري23جدول

 لغة مصادر املعلومات التي يبحث عنها الطالب يف بنك املعرفة املرصي

يةاملرحلة التعليم  
 ثانوي إعدادي

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 25 %22.1 25 %0.0  اإلنجليزية 

 28 %24.0 23 %2.9 3 العربية 

 51 %46.2 48 %4.8 5 العربية واإلنجليزية

 104 %92.3 96 %7.7 8 املجموع 

بنك املعرفة املرصي حيث    يتضح من اجلدول السابق أن اللغة ال متثل عائًقا بالنسبة للطالب ف استخدام

النسبة     األعىل من طالب املرحلتني يستخدمون املصادر املتاحة باللغتني العربية واإلنجليزية؛ ويرجع ذلك إن 

ن درجة إجادة اللغة لدى الطالب عينة البحث جيدة فال متثل عائًقا هلم مما أتاح هلم فرصة االطالع عىل مصادر  أل

 باللغتني العربية واإلنجليزية.عرفة املرصي يتيح املناهج املرصية املعلومات باللغتني، و بنك امل

 : نوع التعليم عىل اللغة التي يبحث هبا الطالب يف بنك املعرفة املرصي  مدى تأثري 1.8.2

اجلدول   من  لنوع    (24) نستنتج  وفًقا  البحث  ف  املستخدمة  اللغات  حيث  من  الطالب  عينة  توزيع  أن 

 التعليم كاآليت: 

(، يليه اللغة  %31.7احلكومي: جاء ف املركز األول اللغتني العربية واإلنجليزية بنسبة )التعليم   -

 (. %1.9(، يليه اإلنجليزية بنسبة )%24.0العربية بنسبة )
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(، يليه اللغة اإلنجليزية  %22.1املركز األول اللغة اإلنجليزية بنسبة )مدارس املتفوقني: جاء ف   -

( بنسبة  يليه  %18.3والعربية   ،)( العربية  ف  %1.0اللغة  الدراسة  طبيعة  إىل  يرجع  وذلك  (؛ 

 مدارس املتفوقني التي تتطلب استخدام اللغة اإلنجليزية. 

 (. %1.0بة ) التعليم اخلاص: استخدام اللغتني العربية واإلنجليزية بنس -

 : العالقة بين نوع التعليم واللغة التي يبحث بها الطالب في بنك المعرفة المصري 24جدول

مصادر املعلومات التي يبحث عنها الطالب يف بنك املعرفة املرصي لغة  

 نوع التعليم
 متفوقني  خاص  حكومي 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 25 %22.1 23 %0.0  %1.9 2 اإلنجليزية 

 28 %1.0 1 %0.0  %24.0 25 العربية 

 51 %18.3 19 %1.0 1 %31.7 33 العربية واإلنجليزية

 104 %41.3 43 %1.0 1 %57.7 60 املجموع 

باللغتني   املعلومات  ملصادر  الطالب  كان الستخدام  األول  املركز  أن  السابق  اجلدول  حتليل  من  يتضح 

ن عينة البحث تشتمل عىل طالب املدارس الرسمية للغات واملدارس  أل  العربية واإلنجليزية مًعا؛ ويرجع هذا

مدارس املتفوقني، وهذه الفئات المتثل هلم اللغة عائًقا؛ ألهنم عىل قدر جيد من إجادة    اخلاصة للغات وطالب 

 اللغة كام ورد ف توزيع عينة الدراسة. 

 : مصادر المعلومات التي بحث فيها الطالب والمتاحة في بنك المعرفة المصري 1.9

( نارًشا،  49ملادي ملا يقرب من )املحتوى ا  يتيح بنك املعرفة املرصي من خالل بوابة الطالب واملعلمني 

لثانوية ف  ونحن هنا بصدد دراسة مصادر املعلومات املناسبة لعينة الدراسة، وهم طالب املرحلتني اإلعدادية وا 

( مصدًرا، حيث تفي هذه املصادر باحتياجاهتم  17نظم: التعليم احلكومي واخلاص ومدارس املتفوقني وعددها)

 اجلدول التايل مصادر املعلومات التي بحث عنها الطالب.  ويوضح ، التعليمية والتثقيفية

 : ها مدى تأثري املرحلة التعليمية عىل مصادر املعلومات التي تم البحث في 1.9.1

( املركز األول من حيث استخدام الطالب  Discovery educationاملرحلة اإلعدادية: احتلت ) -

ملنهجي الرياضيات والعلوم، كام يمكن   هنا تشتمل عىل حمتوى رقمي تفاعيل أل هلا؛ وذلك يرجع  

)للعلم(   يليه  إنرتنت،  بدون  واستخدامه  تطبيق  حتميل  خالل  من  الرقمي  ملحتواها  الوصول 

ذ والتكنولوجيا،  ويرجع  العلم  التطورات ف جماالت  موثقة آلخر  تقدم معلومات  أهنا  إىل  لك 

 (Atomic trainingجيا، يليهوهي تفي باحتياجات الطالب التثقيفية ف جمال العلوم والتكنولو 

التدريبية ف جمال احلاسب   الربامج  التكنولوجية حيث تقدم  تفي باحتياجات الطالب  ( وهي 

و يليه    (Design mate)اآليل  وجذابة،  شيقة  بطريقة  وتقدمه  العلوم  منهج  ختدم  والتي 
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((Cambridge university  والعبيكان الرقمية، ودار املنظومة، وموقع وزارة الرت  )بية والتعليم

 بنسب متساوية. 

( املركز األول من حيث استخدام الطالب هلا  Discovery educationاملرحلة الثانوية: احتلت ) -

حيث تقدم الفيديوهات، واملقاطع الصوتية، والصور التي ختدم املناهج الدراسية، يليها)موقع  

قواعد من  جمموعة  عىل  الحتوائه  وذلك  والتعليم(؛  الرتبية  املناهج   وزارة  ختدم  التي  البيانات 

نظا  عليهم  واملطبق  الثانوي  األول  للصف  يليها املرصية  الرتاكمية،  الثانوية  م 

BritannicaDesign mate   وهنضة مرص وCambridgeuniversity ويأيت إقبال الطالب عىل ،

استخدام    حتوى املناهج الدراسية بطريقة تفاعلية، ويرجعمل  ا استخدام هذه املصادر؛ بسبب تناوهل

إىل غرض   األخرى  للمصادر  الثقا آالطالب  وهو  والبحث  املذاكرة  أكده خر غري  ما  فة، وهذا 

 إجابة بعض الطالب أن استخدامهم لبنك املعرفة املرصي يرجع إىل القراءة واإلطالع. 

 : العالقة بين المرحلة التعليمية ومصادر المعلومات التي تم البحث فيها25جدول

التي بحث فيها الطالب واملتاحة يف بنك املعرفة املرصي مصادر املعلومات   

التعليمية املرحلة  ثانوي اعدادي  

 التكرار مصادر املعلومات  التكرار مصادر املعلومات 

Atomic training 2 Atomic training 18 

Cambridge university 1 Britannica 25 

Design mate 2 Cambridge university 24 

Discovery education 7 Clinical key 8 

 Design mate 28 1 العبيكان الرقمية 

Me Books 1 Discovery education 72 

 IEEE 15 3 للعلم

 Royal society of chemistry 13 1 وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني 

  EBSCO 7 

  Wolfram 2 

  York press 5 

 8 العبيكان الرقمية   

  Me Books 3 

 18 للعلم  

 6 موسوعة الفراشة   

 35 وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني   

 24 هنضة مرص  

 311 املجموع  18 املجموع 
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 : مدى تأثري نوع التعليم عىل مصادر املعلومات التي تم البحث فيها 1.9.2

امهم هلا مواكبة التطور  أما قواعد البيانات األخرى التي يستخدمها الطالب فإنه قد يرجع استخد -

مثل   مثل    Atomic trainingالتكنولوجي  واالطالع  للقراءة    Cambridge universityأو 

و    Royal society of chemistryو  Springer Natureوالعبيكان الرقمية موسوعة الفراشة و

EBSCOويؤكد التعليم    ،  طالب  جانب  من  املستخدمة  البيانات  لقواعد  السابق  العرض 

 ية ومي أن غرض الطالب املذاكرة والبحث وهذا ما أكدته الدراسة احلالاحلك

 : العالقة بين نوع التعليم ومصادر المعلومات التي تم البحث فيها26جدول

املعرفة املرصي مصادر املعلومات التي بحث فيها الطالب واملتاحة يف بنك   

 متفوقني  خاص  حكومي  نوع التعليم

 التكرار مصادر املعلومات  التكرار مصادر املعلومات  التكرار مصادر املعلومات 

Atomic training  7 
Atomic 

training  
1 Atomic training  12 

Britannica 13 1 للعلم Britannica  12 

Cambridge university 5    Cambridge university   20 

Clinical key 2   Clinical key  6 

Design mate 12   Design mate  18 

Discovery education 50   Discovery education 29 

IEEE 1   IEEE  14 

Royal society of 

chemistry 
1   

Royal society of 

chemistry   
12 

EBSCO 1   EBSCO 6 

 Wolfram 2   5 العبيكان الرقمية 

Me Books 3   York press  5 

 4 العبيكان الرقمية    17 للعلم

ة الفراشة موسوع  5   Me Books 1 

 3 للعلم   34 وزارةالرتبية والتعليم والتعليم الفني 

 1 موسوعة الفراشة    22 هنضةمرص 

 2 وزارةالرتبية والتعليم والتعليم الفني     

 2 هنضةمرص     

 149 املجموع  2 املجموع  178 املجموع 

ر املعلومات املستخدمة من  ( مصادDiscovery educationطالب التعليم احلكومي: تصدرت ) -

جانب طالب التعليم احلكومي؛ ويرجع ذلك ملا تقدمه من حمتوٍى رقمٍي عاٍل اجلودة يعمل عىل  

املناهج، ويقدمها للطالب بطريقة شيقة وجذابة ف صورة فيديوهات ومقاطع صوتية   تبسيط 

باإلضافة   االستخدامألوصور  ف  يليها  بسيطة،  بحث  بواجهة  تتميز  الرتبية    )موقع  هنا  وزارة 

خاصة التي ختدم الصف األول الثانوي،  وبوالتعليم( وذلك يرجع إىل توفريه للمناهج املرصية  
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يليها )هنضة مرص(؛ ويرجع ذلك إىل توفريها ملحتوى علمي وثقاف وتعليمي وترفيهي جيد ف  

عد بيانات )للعلم  ها قوامواد اللغة العربية والتاريخ واجلغرافيا الذي خيدم املناهج املرصية، يلي

العامة  Design mateو  Britannicaو الثقافة  بني  يتنوع  حمتوى  تقدم  وهي  متفاوتة  بنسب   )

 .  وخدمة املناهج الدراسية

طالب التعليم اخلاص: أكدت نتائج الدراسة أن طالب التعليم اخلاص استخدموا بنك املعرفة   -

وللعلم(    Atomictrainingل)  الطالب املرصي بغرض القراءة واالطالع، وهذا يؤكد اختيار  

 حيث يرجع استخدامهام لتنمية املهارات التكنولوجية والعلمية. 

طالب مدارس املتفوقني: أكدت الدراسة أن غرض طالب مدارس املتفوقني من استخدام بنك   -

من   ملجموعة  األول  املقام  ف  استخدامهم  كان  ولذلك  والبحث؛  املذاكرة  هو  املرصي  املعرفة 

البيان وهي  قواعد  والتكنولوجية  العلمية  الطبيعة  ذات  الدراسية  ملناهجهم  املناسبة  ات 

(Discovery education  وCambridge university   وDesign mate    وIEE  وRoyal 

society of chemistry  وAtomic training  وBritannica لقواعد استخدامهم  جاء  ثم   ،)

 EBSCOو Clinical keyهي )البيانات بغرض القراءة واالطالع و

ووزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني    Wolframوالعبيكان الرقمية وللعلم و  York pressو -

 وهنضة مرص والفراشة( 

 : تقييم طالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية لطرق البحث في بنك المعرفة المصري1.10

حيث   من  املرصي  املعرفة  بنك  ف  البحث  لطرق  الطالب  تقييم  والصعوبة  يتفاوت  ويوضح  السهولة 

 . طرق البحث ف بنك املعرفةتقييم الطالب ل اجلدول التايل  

 : مدى تأثري املرحلة التعليمية عىل تقييم الطالب لطرق البحث يف بنك املعرفة املرصي 1.10.1

 مية وتقييم الطالب لطرق البحث في بنك المعرفة المصري: العالقة بين المرحلة التعلي27جدول

الب لطرق البحث يف بنك املعرفة املرصيتقييم الط  

التعليمية املرحلة  
 ثانوي إعدادي

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 18 %17.3 18 - - سهلة جًدا

 24 %24.0 23 %12.5 1 سهلة

 30 %29.2 28 %25.0 2 سهلة إىل حد ما 

 1 %0.0  %12.5 1 معقدة جًدا 

 20 %17.3 18 %25.0 2 معقدة 

ما عقدة إىل حد  م  2 25.0% 9 9.4% 11 

 104 %100.0 96 %100.0 8 املجموع 
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يتضح من اجلدول السابق توزيع العينة من حيث تقييم الطالب لطرق البحث ف بنك املعرفة املرصي تبًعا  

 للمرحلة اآليت: 

 حٍد ما  اإلعدادية: جاءت اختيارات الطالب كاآليت: سهلة إىل حٍد ما، معقدة، معقدة إىلاملرحلة  -

 ( تبلغ  متساوية حيث  بنسبة متساوية  25.0بنسبة  يليه سهلة ومعقدة جًدا  املركز األول،  %( ف 

%(؛ وذلك يرجع إىل عدم تدريب طالب املرحلة اإلعدادية الذين أجابوا بأن 12.5حيث تبلغ )

وا أن  حث عىل بنك املعرفة املرصي معقدة ومعقدة إىل حٍد ما، أما الطالب الذين أجابطريقة الب

طريقة البحث ف بنك املعرفة املرصي سهلة وسهلة إىل حٍد ما قد تلقوا تدريًبا من معلم احلاسب  

هيئة   يعمل كعضو  والذي  والدهيم  أحد  مساعدة  أو  املديرية،  مسابقات  وذلك الجتياز  اآليل؛ 

ة  تم التوصل إىل هذه املعلومات من خالل املقابلة الشخصية، وتوجيه بعض األسئل  تدريس وقد

 للطالب لتفسري إجاباهتم. 

- ( بنسبة  ما  حٍد  إىل  سهلة  األول  املركز  ف  جاء  الثانوية:  بنسبة  %29.2املرحلة  سهلة  تليها   ،)

(،  %9.4ٍد ما )(، تليها معقدة إىل ح%17.3(، تليها سهلة جًدا ومعقدة بنسبة متساوية )24.0%)

بأن طريقة البحث عىل بنك    وذلك يرجع إىل عدم تدريب طالب املرحلة الثانوية الذين أجابوا

املعرفة املرصي معقدة ومعقدة إىل حٍد ما، نالحظ عدم إجابة الطالب بمعقدة جًدا؛ وقد يرجع  

أجاب  الذين  الطالب  أما  التكنولوجية،  الوسائل  الستخدام  الطالب  استيعاب  إىل  أن  ذلك  وا 

قد تم توجيههم من    طريقة البحث ف بنك املعرفة املرصي سهلة جًدا وسهلة وسهلة إىل حٍد ما 

جانب معلميهم أو اشرتاكهم ف مسابقة الباحثني الشباب، وهي مبادرة وزارة الرتبية والتعليم  

املرصي، املعرفة  املرصي.)بنك  املعرفة  بنك  خالل  من  العلمي  بالبحث  االرتقاء  عىل    للعمل 

2016 ) 

 : عرفة املرصيمدى تأثري نوع التعليم عىل تقييم الطالب لطرق البحث يف بنك امل 1.10.2

 : العالقة بني نوع التعليم وتقييم الطالب لطرق البحث يف بنك املعرفة املرصي 28جدول

 تقييم الطالب لطرق البحث يف بنك املعرفة املرصي

 نوع التعليم
 متفوقني  خاص  حكومي 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 18 %14.4 15 %0.0 0 %2.9 3 سهلة جًدا

 24 %8.7 9 %0.0 0 %14.4 15 سهلة

 30 %10.6 11 %0.0 0 %18.3 19 سهلة إىل حد ما 

 1 %0.0 0 %1.0 1 %0.0 0 معقدة جًدا 

 20 %1.9 2 %0.0 0 %17.3 18 معقدة 

 11 %5.8 6 %0.0 0 %4.8 5 معقدة إىل حد ما

 104 %41.3 43 %1.0 1 %57.7 60 املجموع 
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يع العينة من حيث تقييم الطالب لطرق البحث ف بنك املعرفة املرصي تبًعا  يتضح من اجلدول السابق توز 

 لنوع التعليم اآليت: 

- ( بنسبة  ما  حٍد  إىل  سهلة  األول  املركز  ف  جاء  احلكومي:  معقدة  %18.3التعليم  يليه  بنسبة  (، 

ا  (، يليه سهلة جدً %4.8(، يليه معقدة إىل حٍد ما بنسبة )%14.4(، يليه سهلة بنسبة ) 17.3%)

( ب%2.9بنسبة  احلكومي  التعليم  اهتامم مدارس  إىل  يرجع  وذلك  يرد من    االلتزام(؛  ما  بتنفيذ 

 مديريات الرتبية والتعليم بتدريب أخصائيي املكتبات للطالب عىل بنك املعرفة املرصي. 

(، يليه سهلة إىل حٍد ما بنسبة  %14.4مدارس املتفوقني: جاء ف املركز األول سهلة جًدا بنسبة ) -

يليه معقدة بنسبة  (،  %5.8(، يليه معقدة إىل حٍد ما بنسبة )%8.7(، يليه سهلة بنسبة ) 10.6%)

تعود  1.9%) إىل  يرجع  وذلك  السهولة؛  درجات  األوىل ختص  الثالثة  النسب  أن  ونالحظ   ،)

 طالب مدارس املتفوقني عىل استخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية. 

 (%1.0و االختيار الوحيد بنسبة ) التعليم اخلاص: جاء معقدة جًدا ه -

 : فة املرصي كتطبيق عىل املوبايل مدى قبول الطالب الستخدام بنك املعر 1.11

يستخدم الغالبية العظمى من هذا اجليل اهلواتف الذكية، ويرجع ذلك ملا تتيحه هذه األجهزة من مرونة  

سهولة، وتعد التطبيقات من أكثر مميزات  وقدرة ومميزات جتعل حاملها ف تواصل دائم مع العامل اخلارجي وبكل  

 (2016)زاهر، بني الطالب اهلواتف الذكية، وأكثر استخداًما 

مدى تفضيل    ويوضح اجلدول التايل ولكن بالرغم من ذلك مل يتح إىل اآلن تطبيق لبنك املعرفة املرصي،  

  املوبايل. الطالب الستخدام بنك املعرفة املرصي كتطبيق عىل 

 : مدى تأثري املرحلة التعليمية عىل قبول الطالب الستخدام بنك املعرفة املرصي كتطبيق عىل املوبايل1.11.1

 الموبايل: العالقة بين المرحلة التعليمية وقبول الطالب الستخدام بنك المعرفة المصري كتطبيق على 29جدول

طبيق عىل املوبايلمدى قبول الطالب الستخدام بنك املعرفة املرصي كت  

التعليمية املرحلة  
 ثانوي إعدادي

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 69 %62.7 64 %4.9 5 نعم

 35 %31.4 32 %2.0 2 ال 

 104 %93.1 95 %6.9 7 املجموع 

عينة الدراسة من حيث مدى قبول أو رفض الطالب الستخدام بنك  يتضح من اجلدول السابق توزيع  

 رفة املرصي كتطبيق عىل املوبايل وفًقا للمرحلة كاآليت: املع
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ن طالب املرحلتني أكدوا عىل قبوهلم الستخدام بنك املعرفة املرصي كتطبيق حيث بلغت نسبة طالب  إ

( لذلك  املؤيدين  اإلعدادية  ونسبة طالب  %4.9املرحلة   )( لذلك  املؤيدين  الثانوية  ويتبني  %62.7املرحلة   ،  )

نسبة أجهزة    االرتفاع ف  يمتلكون  املرحلة  أغلب طالب هذه  أن  إىل  يرجع ذلك  الثانوية؛ وقد  املرحلة  طالب 

اهلاتف الذكية التي متكنهم من حتميل التطبيق واستخدامه، باإلضافة إىل نظام التعليم احلديث واملسمى بالثانوية  

 حاجة إىل توفري وقته وجهده عن  ية واملعتمد عىل استخدام الطالب لبنك املعرفة املرصي جيعل الطالب فالرتاكم

يوفر وقت وجمهود   التحميل واالنتقال بني الصفحات والذي  املوقع برسعة  يتميز عن  التطبيق، والذي  طريق 

 الطالب. 

 : عرفة املرصي كتطبيق عىل املوبايلمدى تأثري نوع التعليم عىل قبول الطالب الستخدام بنك امل 1.11.2

 م وقبول الطالب الستخدام بنك المعرفة المصري كتطبيق على الموبايل: العالقة بين نوع التعلي30جدول

 مدى قبول الطالب الستخدام بنك املعرفة املرصي كتطبيق عىل املوبايل

 نوع التعليم
 متفوقني  خاص  حكومي 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 71 %26.5 27 %1.0 1 %41.1 43 نعم

 33 %14.7 15 %0.0 0 %17.6 18 ال 

 104 %41.2 42 %1.0 1 %57.8 59 املجموع 

يتبني من اجلدول السابق توزيع عينة الدراسة من حيث مدى قبول، أو رفض الطالب الستخدام بنك  

 املوبايل وفًقا لنوع التعليم كاآليت: املعرفة املرصي كتطبيق عىل 

لبن تطبيق  استخدام  احلكومي ف  التعليم  )يرغب طالب  بنسبة  املرصي  املعرفة  بينام رفض  %41.1ك   ،)

(؛ ويرجع ذلك إىل عدم امتالكهم للهواتف الذكية حيث إن العوامل املادية تؤثر ف اقتناء مثل  %17.6التطبيق )

 هذه األجهزة. 

( وذلك  %1.0ب املدارس اخلاصة ف استخدام تطبيق لبنك املعرفة املرصي بنسبة )كام اتضحت رغبة طال 

 توأهم املادي، وامتالكهم هذه النوعية من اهلواتف. الرتفاع مس

املعرفة املرصي بنسبة ) لبنك  تطبيق  املتفوقني استخدام  أيد طالب مدارس  ( وذلك ملواكبة  %26.5وقد 

 املحيطة. التغيريات التكنولوجية 

املوبايل   املعرفة املرصي كتطبيق عىل  تأييد استخدام بنك  التعليم ف  أنظمة  له من  ال توجد فروق بني  ملا 

 مميزات ف توفري الوقت واجلهد.
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 : المزايا التي يجدها الطالب في استخدام بنك المعرفة المصري1.12

يقدم بنك املعرفة املرصي اآلالف من مصادر املعلومات ف أشكال خمتلفة والتي توفر عىل الطالب الكثري  

 فيام يقدم بنك املعرفة املرصي من مزايا.  رأي الطالب   ويوضح اجلدول التايل من الوقت واملجهود للبحث عنها،  

يا التي جيدها الطالب يف  1.12.1  : استخدام بنك املعرفة املرصي مدى تأثري نوع التعليم عىل املزا

 بنك المعرفة المصري: : العالقة بين نوع التعليم والمزايا التي يجدها الطالب في استخدام 31جدول

يا التي جيدها الطالب يف استخدام   بنك املعرفة املرصياملزا  

 نوع التعليم
 متفوقني  خاص  حكومي 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 22 9.36% 9 %0 0 13.52% 13 يوفر الوقت 

 45 13.52% 13 %0 0 20.8% 32 أفضل من مصادر املعلومات الورقية 

 45 17.68% 22 1% 1 18.72% 22 يقدم معلومات أكثر 

االستخدام سهل   8 %8.32 0 0% 12 %4.16 20 

 8 6.24% 6 %0 0 2.08% 2 أسباب أخرى

 140 51.0% 62 1.0% 1 63.4% 77 املجموع 

يتبني من اجلدول السابق توزيع عينة الدراسة من حيث املزايا التي جيدها الطالب ف بنك املعرفة املرصي  

 وفًقا لنوع التعليم وهي كاآليت:

ير - احلكومي:  )%التعليم  بنسبة  الطالب  املصادر 20.8ى  من  أفضل  املرصي  املعرفة  بنك  أن   )

(، يليه أن بنك املعرفة  18.72ية للطالب أنه يقدم معلومات أكثر بنسبة )%الورقية، يليه ف األمه

(، وأخرًيا يرى الطالب  8.32(، يليه أنه سهل االستخدام بنسبة )%13.52املرصي يوفر الوقت )%

من وجهة نظرهم لتميز بنك املعرفة املرصي وهي )تبسيط املناهج/ توفري    أن هناك أسباًبا أخرى

 فيديوهات( 

 %( 1اخلاص: يقدم معلومات أكثر بنسبة )  التعليم  -

- %( بنسبة  الطالب  يرى  املتفوقني:  يقدم  17.68مدارس  بأنه  يتميز  املرصي  املعرفة  بنك  أن   )

مصادر   من  أفضل  أنه  للطالب  األمهية  ف  يليه  أكثر،  بنسبة  معلومات  الورقية  املعلومات 

%(13.52%( بنسبة  الوقت  يوفر  يليه  سهل  9.36(،  يليه   ،)%( بنسبة  يليه  4.16االستخدام   ،)

 أسباب أخرى )يقدم معلومات موثقة/ البحث ف أكثر من مصدر مًعا( 

  نستنتج من حتليل اجلدول السابق أن طالب التعليم احلكومي يفضلون استخدام بنك املعرفة املرصي ألنه 

تبسيط املناهج، أما طالب التعليم  أفضل من املصادر الورقية فيقدم الفيديوهات واملواد التفاعلية التي تعمل عىل  

 اخلاص يرون أن بنك املعرفة يقدم معلومات أكثر. 
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أكثر   ومعلومات  املصادر،  أشكال  تعدد  يبحثون عن  دائاًم  فإهنم  املتفوقني  فيام خيص طالب مدارس  أما 

إنه يتيح عدًدا كبرًيا من اوأحدث وأكثر تو  ملصادر الشاملة  ثيًقا، وهذا ما يوفره هلم بنك املعرفة املرصي حيث 

واملتنوعة، والتي تتمتع بالتحديث والتعديل بصفة مستمرة، كام تشتمل عىل االستشهادات املرجعية، والتي تتيح  

 للطالب إعداد أبحاث شديدة الدقة من الناحية األكاديمية. 

أنه سهل االستخدام،  تبني من إجاب التعليم أجابت  قليلة منهم ف مجيع نظم  وهذا  ات الطالب أن نسبة 

يؤكد إجابة الطالب عن سهولة، وصعوبة البحث ف بنك املعرفة املرصي ف أحد األسئلة السابقة من املحور  

 الثاين والتي أجابت أن طريقة البحث سهلة إىل حٍد ما. 

يا التي جيدها الطالب يف استخدام بنك املعرفة املرصي مدى تأثري املرحلة التعلي 1.12.2  : مية عىل املزا

الثانوية ف بنك املعرفة املرصي أنه    ( 32) الل اجلدول  يتضح من خ أن املزايا التي جيدها طالب املرحلة 

بنسبة الورقية  املعلومات  مصادر  من  مصادر    )%43.68(  أفضل  من  خمتلفة  إتاحته ألشكال  إىل  يرجع  وذلك 

يل املعلومات وحتسني  ومات النصية، واملقاطع الصوتية، والفيديوهات، والصور التي تساعد عىل رسعة حتصاملعل

نظًرا ملا حيويه    41.6(عملية التعلم، كام جيد الطالب أن بنك املعرفة املرصي يقدم معلومات أكثر، وذلك بنسبة  

%(،  20.8أنه سهل االستخدام وذلك بنسبة ) من العديد من قواعد البيانات ف ختصصات خمتلفة، باإلضافة إىل 

ن مصدر، تبسيط املناهج، يقدم مصادر معلومات موثقة وذلك بنسبة  وأسباب أخرى ترجع إىل البحث ف أكثر م

(8.32 .)% 

 :العالقة بين المرحلة التعليمية والمزايا التي يجدها الطالب في استخدام بنك المعرفة المصري:32جدول

يا التي جيدها  الطالب يف استخدام بنك املعرفة املرصياملزا  

التعليمية املرحلة  
 ثانوي إعدادي

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 22 19.76% 19 3.12% 3 يوفر الوقت 

 45 43.68% 42 3.12% 3 أفضل من مصادر املعلومات الورقية 

 45 41.6% 40 5.2% 5 يقدم معلومات أكثر 

 20 20.8% 20 0% 0 سهل االستخدام 

 8 8.32% 8 %0 0 أسباب أخرى

 140 134.2% 129 11.44% 11 املجموع 

دراسة أثبتته  ما  االنتائج  هذه  صحة  املرحلة    Collins & Doll),(2012تؤكد  طالب  تفضيل  حيث  من 

 لية. الثانوية الستخدام الكتب اإللكرتونية أكثر من الكتب الورقية املطبوعة، وهذا ما أكدت عليه الدراسة احلا 
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نتائج دراسة   الدراسة   ((Lanning & Tumer,2010ختتلف  نتائج  املرحلة    مع  إن طالب  احلالية حيث 

الثانوية أكثر تفضياًل الستخدام الكتب املطبوعة عن الكتب اإللكرتونية؛ وذلك يرجع إىل أن الكتب املطبوعة  

يرى الطالب أن بنك املعرفة املرصي يتميز    تتيح التفاعل املبارش بني الكاتب والقارئ، بينام ف الدراسة احلالية

رقية ومن بينها الكتب املطبوعة؛ ويرجع ذلك إىل أن املصادر املتاحة ف بنك املعرفة  عن مصادر املعلومات الو

 املرصي يمكن الوصول هلا دون التقيد بمكان أو زمان. 

 :ريمدى نجاح الطالب في العثور على المعلومات داخل بنك المعرفة المص 1.13

نجاح الطالب ف العثور عىل املعلومات التي يبحث عنها داخل بنك املعرفة املرصي أمهية   يشكل مدى

عرفة  قد يربطه الطالب بنجاح بنك املعرفة ف تلبيته الحتياجاته ومن ثم إقباله عىل استخدام بنك امل  ن ذلك ألكربى  

استخدامه  التايل    ، أو عدم  اجلدول  نجاحويوضح  املعرفة  ف    الطالب  مدى  بنك  داخل  املعلومات  العثور عىل 

 . املرصي

 : مدى تأثري املرحلة التعليمية عىل نجاح الطالب يف العثور عىل املعلومات داخل بنك املعرفة املرصي   1.13.1

توزيع عينة الدارسة من حيث مدى نجاح الطالب ف العثور عىل املعلومات داخل    ( 33) يتبني من اجلدول  

 وفًقا للمرحلة كاآليت:  بنك املعرفة املرصي

املرحلة الثانوية: جاء ف املركز األول أن الطالب )أحياًنا( يمكنهم العثورعىل املعلومات بنسبة   -

 ( %3.8نادًرا( بنسبة )( ، ثم يليه )%28.6( ، ثم يليه )دائاًم( بنسبة )59.6%)

 لومات داخل بنك المعرفة المصري:: العالقة بين المرحلة التعليمية ونجاح الطالب في العثور على المع33جدول

 مدى نجاح الطالب يف العثور عىل املعلومات داخل بنك املعرفة املرصي

التعليمية املرحلة  
يعدادإ  ثانوي 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 31 %28.6 30 %1.0 1 دائاًم 

 69 %59.6 62 %6.7 7 أحياًنا 

 4 %3.8 4 %0.0 0 نادًرا

 104 %92.3 96 %7.7 8 املجموع 

املرحلة اإلعدادية: جاء ف املركز األول أن الطالب )أحياًنا( يمكنهم العثور عىل املعلومات بنسبة   -

 (%1.0( ، ثم يليه دائاًم بنسبة ) 6.7%)

أن طالب املرحلتني ال يمكنهم العثور عىل املعلومات املطلوبة بنسبة كبرية، وهذا يدل  ب  توصلت الدراسة

 حتياج للتوجيه والتدريب عىل كيفية البحث ف بنك املعرفة املرصي. عىل مدى اال
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 : رصي مدى تأثري نوع التعليم عىل نجاح الطالب يف العثور عىل املعلومات داخل بنك املعرفة امل   1.13.2

 : العالقة بين نوع التعليم ونجاح الطالب في العثور على المعلومات داخل بنك المعرفة المصري: 34جدول

جاح الطالب يف العثور عىل املعلومات داخل بنك املعرفة املرصيمدى ن  

 نوع التعليم
 متفوقني  خاص  حكومي 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 31 %16.3 17 %0.0 0 %13.5 14 دائام 

 69 %23.1 24 %1.0 1 %42.3 44 أحيانا 

 4 %1.9 2 %0.0 0 %1.9 2 نادًرا

 104 %41.3 43 %1.0 1 %57.7 60 املجموع 

يتضح من اجلدول السابق توزيع عينة الدارسة من حيث مدى نجاح الطالب ف العثور عىل املعلومات  

 املرصي وفًقا لنوع التعليم كاآليت: داخل بنك املعرفة 

سبة  التعليم احلكومي: جاء ف املركز األول أن الطالب)أحياًنا( يمكنهم العثور عىل املعلومات بن -

 (%1.9%( ،يليه نادًرا بنسبة )13.5(، يليه دائاًم بنسبة ) 42.3%)

اخلاص عن مدى نجاحهم ف  التعليم اخلاص: جاء )أحياًنا( هي اإلجابة الوحيدة لطالب التعليم   -

 العثور عىل املعلومات املطلوبة.

املعلومات بنسبة  مدارس املتفوقني: جاء ف املركز األول أن الطالب )أحياًنا( يمكنهم العثور عىل   -

 ( %1.9(، يليه نادًرا )%16.3(، يليه دائاًم بنسبة )23.1%)

حيث إنه نادًرا ما يصلون إىل    التعليم  أنه ليس هناك فروق بني طالب مجيع أنظمةب  وقد توصلت الدراسة 

 البحث ف  املعلومات املطلوبة من خالل البحث ف بنك املعرفة املرصي، وبالتايل تتأكد احلاجة إىل التدريب عىل 

 مصادر املعلومات اإللكرتونية.

 :أسباب عدم عثور الطالب على المعلومات داخل بنك المعرفة المصري 1.14

إن عدم عثور الطالب عىل املعلومات داخل بنك املعرفة املرصي يشكل خطورة كبرية وسبًبا رئيسًيا ف  

 .عىل املعلومات داخل بنك املعرفة املرصي  الطالب  أسباب عدم عثور ويوضح اجلدول التايل  عدم استخدامهم له  
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 : املعلومات داخل بنك املعرفة املرصي   مدى تأثري املرحلة التعليمية عىل أسباب عدم عثور الطالب عىل   1.14.1

 عثور الطالب على المعلومات داخل بنك المعرفة المصري:عدم : العالقة بين المرحلة التعليمية وأسباب 35جدول

الطالب عىل املعلومات داخل بنك املعرفة املرصي عثورعدم أسباب   

التعليمية املرحلة  
 ثانوي إعدادي

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 20 %18.9 17 %3.3 3 صعوبة البحث 

 24 %25.6 23 %1.1 1 عدم تغطية بنك املعرفة املرصي لكل املوضوعات التي تبحث عنها

 39 %41.1 37 %2.2 2 حتتاج إىل تدريب الستخدامه

 5 %3.3 3 %2.2 2 قلة مهاراتك يف التعامل مع احلاسب

 2 %2.2 2 %0.0 0 غري ذلك

 90 %91.1 82 %8.9 8 املجموع 

املعرفة   - بنك  داخل  املعلومات  عىل  الطالب  عثور  عدم  ف  األول  السبب  كان  الثانوية:  املرحلة 

ذلك إىل عدم مقدرهتم عىل البحث    (؛ ويرجع%41.1املرصي هو احتياجهم إىل تدريب بنسبة )

البحث   لطرق  واستخدامهم  املتاحة  البيانات  قواعد  املعرفة ف  بنك  تغطية  عدم  يليه  املختلفة، 

( بنسبة  عنها  يبحث  التي  املوضوعات  لكل  بنسبة  %25.6املرصي  البحث  صعوبة  يليه   ،)

 (. %2.2ه غري ذلك )(، يلي %3.3(، يليه قلة مهارات التعامل مع احلاسب اآليل بنسبة ) 18.9%)

الدراسة إىل املعلومات    توصلت  املعرفة املرصي هو  السبب األول لعدم عثور الطالب عىل  داخل بنك 

احتياجهم إىل تدريب؛ وهذا يدل عىل ما أكده الطالب ف إجابتهم عن الوسيلة التي يفضلوهنا للتعرف عىل بنك  

 املعرفة املرصي وكانت التدريب. 

دراسة   أكدته  ما  ص 2017  ،سيف )وهذا  الالزمة  197،  باملهارات  اإلملام  إىل  حاجة  ف  الطالب  أن   )

 در املعلومات اإللكرتونية والقدرة عىل استخدامها.للتعامل مع مصا 

دراسة   تتفق  عدم  2014، السويط  )كام  املعلومات  عىل  العثور  عدم  أسباب  من  أن  الدراسة  هذه  مع   )

 دي إىل إعاقة استخدامها.شمولية املكتبة الرقمية لكل املوضوعات مما يؤ

ىل املعلومات داخل بنك املعرفة  املرحلة اإلعدادية: كان السبب األول ف عدم عثور الطالب ع -

ويرجع ذلك إىل عدم متكنهم من اختيار قاعدة البيانات    %3.3املرصي هو صعوبة البحث بنسبة  

تاجون إىل تدريب الستخدامه  يليه حي  ،املناسبة لبحثهم واختيار الكلامت الدالة املناسبة ف البحث

التعامل مع احلاسب اآليل بنسب م  قلة مهاراهتم ف  يليه عدم تغطية  2.2تساوية ) وكذلك   ،)%

 %( 1.1بنك املعرفة املرصي لكل املوضوعات التي يبحثون عنها بنسبة ) 
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 : ة املرصيمدى تأثري نوع التعليم عىل أسباب عدم عثور الطالب عىل املعلومات داخل بنك املعرف   1.14.2

 :المعلومات داخل بنك المعرفة المصري: العالقة بين نوع التعليم وأسباب عدم عثور الطالب على 36جدول

عثور الطالب عىل املعلومات داخل بنك املعرفة املرصيعدم أسباب   

 نوع التعليم
 متفوقني  خاص  حكومي 

 املجموع 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

ة البحث صعوب  13 14.4% 1 1.1% 6 6.7% 20 

لكل املوضوعات التي عدم تغطية بنك املعرفة املرصي 

 تبحث عنها
14 15.6%  0.0% 10 11.1% 24 

 39 %12.2 11 %0.0  %31.1 28 حتتاج إىل تدريب الستخدامه

 5 %2.2 2 %0.0  %3.3 3 قلة مهاراتك يف التعامل مع احلاسب

 2   %0.0  %2.2 2 غري ذلك

 90 %33.3 29 %1.1 1 %66.6 60 املجموع 

 السابق أن عدم عثور الطالب عىل املعلومات وفًقا لنظام التعليم يرجع إىل: يتضح من خالل اجلدول 

، يليه عدم تغطية    %31.1)التعليم احلكومي: جاء االحتياج إىل تدريب ف املركز األول بنسبة ) -

(،  %14.4، يليه صعوبة البحث نسبة )(%15.6)بنك املعرفة املرصي لكل املوضوعات بنسبة  

( وهو عدم احتوائه عىل %2.2(، يليه غري ذلك بنسبة)%3.3التعامل مع احلاسب بنسبة )يليه قلة  

 بخالف العربية واإلنجليزية.  األخرىاللغات 

( من حيث إن التدريب هو املطلب األول لطالب التعليم  2015، قاسم) وهو ما يتفق مع دراسة -

دام بنك املعرفة املرصي،  ذا يدل عىل أن الطالب ف حاجة إىل تدريب عىل استخاحلكومي، وه

 كام يوضح أمهية إعداد تدريب للقضاء عىل صعوبة الطالب ف العثور عىل املعلومات. 

(، يليه عدم تغطية  %12.2مدارس املتفوقني: جاء االحتياج إىل تدريب ف املركز األول بنسبة ) -

(، يليه  %6.7نسبة )(، يليه صعوبة البحث  %11.1املوضوعات بنسبة )بنك املعرفة املرصي لكل  

( بنسبة  احلاسب  مع  التعامل  من مترس  %2.2قلة  بالرغم  أنه  السابقة  البيانات  من  ونسنتج   ،)

طالب مدارس املتفوقني عىل استخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية نتيجة طبيعة دراستهم إال  

 تخدام بنك املعرفة املرصي والتعريف به. إهنم ف حاجة إىل تدريب عىل اس

( ؛ وذلك يرجع إىل عدم  %1.1ليم اخلاص: جاء صعوبة البحث هو االختيار الوحيد بنسبة)التع -

 اهتامم املدارس اخلاصة ببنك املعرفة املرصي. 

 مقترحات الطالب لتفعيل بنك المعرفة المصري:1.15

هم  اح هذا املرشوع، ولكي يقتنعوا به جيب مشاركتإن اقتناع الطالب ببنك املعرفة املرصي رضورة إلنج

بالرأي ف كيفية تفعيله داخل املنظومة التعليمية، ويوضح الشكل التايل مقرتحات الطالب لتفعيل بنك املعرفة  

 املرصي. 
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 : مقترحات الطالب لتفعيل بنك المعرفة المصري 2شكل

 ( اقرتاحات أساسية: 9)  من خالل الشكل السابق نجد أن اقرتاحات الطالب تبلورت ف

االقرتاحات للطالب إقامة دورات تدريبية هلم عن كيفية االشرتاك واستخدام بنك املعرفة  كان من أكثر  

%(، يليه السامح  91.3، يليه عمل إعالنات عن طريق وسائل التواصل االجتامعي بنسبة ) 96.2املرصي بنسبة )%

(، يليه  62.5للموقع )%  %(، يليه عمل تطبيق86.5حثني بنسبة ) للطالب املتفوقني بالتسجيل من خالل بوابة البا 

التلقائي    44.2(، يليه تبسيط بوابة الطالب بنسبة )%48.1حتسني نظام الربجمة للموقع بنسبة )% يليه التصحيح 

%(، ختصيص مسئول من بنك املعرفة  25.0ربط املدارس بشبكة إنرتنت قوية )   .36للكلامت اخلاطئة بنسبة )%

 %(. 17.3وقع ف احلال بنسبة ) للرد عىل أسئلة الطالب من خالل امل  املرصي

.الربنامج املقرتح إلكساب طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية مهارات استخدام بنك املعرفة  2
 
 
 :املصري

 خطوات تنفيذ برنامج واقعي للتدريب على بنك المعرفة المصري:

 حتديد هدف الربنامج:  2.1.1

استخدام   األسا تفعيل  اهلدف  هو  املرصّي  املعرفة  الطالب  بنك  وإكساب  التدريب،  هذا  إعداد  من  يس 

القدرة عىل االشرتاك واالستخدام اجليد لبنك املعرفة املرصّي، والبحث فيه ويتم ذلك من خالل مراعاة إكساب  

 الطالب ما ييل: 

 التعرف عىل بنك املعرفة املرصي وبواباته. 

 بنك املعرفة املرصي. التعرف عىل طريقة التسجيل ف 

عمل دورات 
تدريبية 
للطالب

التصحيح 
التلقائي 
للكلمات 
الخاطئة

عمل حمالت 
اعالنية في 

وسائل 
التواصل 
االجتماعي

عمل تطبيق 
للموقع

السماح 
للطالب 

المتفوقين 
ي بالتسجيل ف

بنك المعرفة
في بوابة 
الباحثين

م تحسين نظا
البرمجة 
للموقع

ربط المدارس 
بشبكة 
ةأنترنت قوي

بة تبسيط بوا
الطالب

تخصيص 
مسئول من 
بنك المعرفة
للرد علي 

اسنفسارات 
الطالب في 
نفس الوقت

100

38

95

65

90

50

26

46

18
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 عد البيانات املتاحة ف بنك املعرفة املرصي. التعرف عىل قوا

 التعرف عىل طريقة البحث ف أهم قواعد البيانات التي ختدم الطالب ف العملية التعليمية. 

 عنوان الربنامج:  2.1.2

 عنواًنا للربنامج. "بنك املعرفة للجميع"تم اختيار 

 دريبي: اختيار املحتوى الت   2.1.3

العلمي بام يتفق مع األهداف املحددة السابق ذكرها واالحتياجات التدريبية للطالب،  تم حتديد املحتوى  

 والتي تم التعرف عليها من خالل نتائج الدراسة امليدانية. 

 الوسائل املستخدمة لتنفيذ الربنامج:   2.1.4

 أواًل أسلوب التدريب: 

املعرفة املرصي، وكيفية االشرتاك فيه وأهم قواعد  لتعريف ببنك  تم االعتامد عىل أسلوب املحارضة، وتم ا 

 البيانات املتاحة وذلك من خالل االستعانة بالسبورة الذكية. 

 استخدام أسلوب احلوار، والنقاش بني املدربة والطالب. 

استخدام أسلوب التعلم عن بعد وذلك من خالل التواصل عرب الفيسبوك وإعداد جروب )بنك املعرفة  

ية التواصل بني املدرب والطالب بعد التدريب للرد عىل استفساراهتم، وكانت صورة الربوفايل  مكانجميع( إل لل

ملحمد صالح وذلك بناًء عىل اقرتاح من أحد الطالب أن يقوم حممد صالح باإلعالن عن بنك املعرفة املرصي  

 حتى جيذب إليه الطالب. 

بتطبيق   املدربة  الذهإقامت  العصف  من  سرتاتيجية  وذلك  بأعامل ني،  املتدربني  الطالب  تكليف  خالل 

مثل: عمل   الثاين  اليوم  الطالب ف  مع  لتطبيقها ومناقشتها  التدريب  من  األول  اليوم  تدريسه ف  تم  بام  تتعلق 

 حساب عىل بنك املعرفة املرصي، والبحث عن موضوعات حمددة ف قواعد البيانات املتاحة. 

ىل خطوات االشرتاك ف بنك املعرفة املرصي من خالل  ات اشتملت عالنرشات املطبوعة: تم إعداد نرش

 بوابة الطالب واملعلمني، باإلضافة إىل أهم قواعد البيانات املتاحة من خالل البنك. 

رقم   الصف/  املرحلة/  املدرسة/  االسم/  حيث:  من  احلارضين  بيانات  عىل  حيتوي  حضور  كشف 

 املحمول/ الربيد اإللكرتوين. 
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اامل  :ثانًيا  املعرفة  ستهدفون من  املرحلتني اإلعدادية والثانوية من غري املشرتكني ف بنك  لتدريب: طالب 

 ( طالٍب. 102املرصي، وهم من عينة الدراسة امليدانية بإدارة اهلرم وقد بلغ عددهم )

لك  القائم بالتدريب: قامت الباحثة بتدريب الطالب عىل استخدام بنك املعرفة املرصي؛ ويرجع ذ   :ثالًثا 

عملها كأخصائية ف إحدى املكتبات املدرسية، وطبيعة الدراسة التي فرضت عليها التعمق ف دراسة    إىل طبيعة

 استخدام بنك املعرفة املرصي. 

مكان التدريب: تم تنفيذ الربنامج ف مدرسة العمران احلديثة لغات بإدارة اهلرم التعليمية، وذلك    :رابًعا 

امل  بالتنسيق مع اجلهات املختصة، املكان حيث وفرت  بالتدريب من حيث سعة  درسة كل اإلمكانات اخلاصة 

 وإتاحة اإلنرتنت وأجهزة احلاسب اآليل. 

موعد التدريب: تم تنفيذ برنامج التدريب ف األسبوع الثاين من إجازة منتصف العام الدرايس    : خامًسا 

 ثنني. م، يومي األحد واال 2019 - 2018

 . مدة التدريب: يومان :سادًسا 

ل: مقدمة عن بنك املعرفة املرصّي/ التعريف بكيفية تسجيل الدخول ألول مرة عىل البنك/  اليوم األو 

ديسكفري   بيانات  قاعدة  ف  البحث  كيفية  رشح  للطالب/  وأمهيتها  املتاحة  املعلومات  مصادر  استعراض 

صفحة  من    screen shotإديوكيشن/ تكليف الطالب بتفعيل حساب عىل بنك املعرفة املرصي وطلب صورة أو  

 كل طالٍب والبحث عن أحد املوضوعات ف قواعد البيانات املتاحة. 

اليوم الثاين: مناقشة التكليفات التي كلفتها املدربة للطالب، والرد عىل تساؤالهتم بخصوص الصعوبات  

يم  تكر  / Lmsالتي واجهتهم/ رشح كيفية وصول طالب الصف األول الثانوي للمحتوى الرقمي اخلاص هبم

 سليم شهادات اجتياز التدريب للطالب الذين متكنوا من إعداد التكليفات اخلاصة هبم. الطالب وت 

 قياس مدى فاعلية تطبيق البرنامج التدريبي للطالب على بنك المعرفة المصري: 2.2

 وذلك من خالل تقويم الربنامج التدريبي للوقوف عىل مدى حتقق أهدافه من خالل: 

إجراؤه ف الفصل الدرايس األول من خالل الدراسة امليدانية وقبل رشح ذي تم  التقويم القبيل: ال -

 أي جزء من املادة التدريبية عن طريق االستبيان واملقابلة الشخصية. 

التقويم البعدي: الذي تم إجراؤه بعد شهر من انتهاء التدريب، وتم ذلك من خالل إعادة توزيع   -

املقارن لقياس  ة بني  االستبيان عىل الطالب وإجراء  بالنتائج  القبيل والبعدي، واخلروج  التقويم 

 مدى فاعلية الربنامج التدريبي، ومدى قدرته عىل حتقيق النتائج املرجوة من تنفيذ الربنامج وهي: 

 زيادة وعي الطالب بأمهية استخدام بنك املعرفة املرصي تعليمًيا أو ثقافًيا.  -

 عرفة املرصي وختصصاته املختلفة. نك املإملام الطالب بقواعد البيانات املتاحة ف ب -
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 إملام الطالب بأدوات البحث املختلفة ف اسرتجاع املعلومات من خالل قواعد البيانات املتاحة.  -

وبعد مرور شهر    2019-2018حيث قامت الباحثة ف الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس   -

طالب املرحلتني  من    لٍب وطالبةٍ طا (  102اختيارعينة عشوائية مكونة من )من انتهاء التدريب ب

االشرتاك   كيفية  عىل  التدريب  وتلقوا  القبيل،  االستبيان  عىل  أجابوا  ممن  والثانوية  اإلعدادية 

  ، ذو املجموعة الواحدة  نهج شبه التجريبي واستخدام بنك املعرفة املرصّي، وقد تم استخدام امل

وتطبي الطالب،  هؤالء  عىل  البعدي  االستبيان  أسالوتوزيع  املناسبة  ق  اإلحصائية  املعاجلة  يب 

( للمقارنة T، وقد تم استخدام اختبار ) SPSSباستخدام الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتامعية

 بني القياسني القبيل والبعدي، وكانت النتائج كام ييل: 

 ( للمقارنة بين القياسين القبلي والبعدي T: استخدام اختبار )37جدول

 العدد  القياس
وسط  املت

 احلسايب 
الداللة مستوي ت عدد درجات احلرية  االنحراف املعياري  

 11.13 56.48 102 القياس القبيل 
202 -65.87  0.00 

 4.08 153.33 102 القياس البعدي 

د  وجوديتبني من اجلدول   ب  ةلال فروق ذات  والبعدي حيث جاء  متوسطي  ني  إحصائية  القبيل  القياسني 

 ( الداللة مساويا  أقل من )0.00مستوي  قيمة  ( مما يدل عيل وجود فروق ذات داللة إحصائية،  0.05( وهي 

قيمة ت   الفارق(65.87- =)وكانت  هذا  وكان  قدره  لصالح    ،  بمتوسط  البعدي  مقابل    ( 153.33)القياس 

 عىل  ري املستقل املتمثل ف الربنامج التدريبي كان له أثر  دال  ، أي إن املتغ (56.48) قدره    متوسط للقياس القبيل 

 املتغري التابع، واملتمثل ف تنمية مهارات الطالب نحو استخدام بنك املعرفة املرصي. 

ا:نتائج الدراسة
ً
 ثاني

%( ال  92%( مقابل نسبة ) 8انخفاض عدد الطالب املستخدمني لبنك املعرفة املرصي إذ بلغت ) -

بنك املعرفة املرصي  يستخدمونه، أما فيام يتعلق بتأثري بعض املتغريات عىل استخدام الطالب ل

 فهي كاآليت: 

بلغت نسبة استخدام اإلناث يوجد تأثري ملتغري اجلنس عىل استخدام الطالب لبنك املعرفة حيث   -

وقد    (، %43.69( وهي أعىل من الذكور حيث بلغت نسبتهم )%48.31لبنك املعرفة املرصي )

ا هو جديد، عكس الذكور  يرجع ذلك إىل دافعية اإلناث نحو مزيد من التعلم والتعامل مع كل م

ف هذه املرحلة العمرية الذين قد يشغلهم اهتاممات أخرى غري استخدام بنك املعرفة املرصي  

األحوال    : مثل لضيق  نظًرا  للعمل  النزول  أو  اإللكرتونية،  األلعاب  أو  الرياضية  األلعاب 

 قتصادية. اإل
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حمافظة القاهرة ف  ة حيث جاءت  يوجد تأثري ملتغري املحافظة عىل استخدام الطالب لبنك املعرف -

، تليها حمافظة اإلسكندرية بنسبة  (%2.5)(، تليها حمافظة اجليزة بنسبة(%3.08املركز األول بنسبة  

بنسبة  (2.15% الفيوم  حمافظة  تليها  عدد  (0.31%(،  زيادة  سبب  ولعل  لبنك (،  املستخدمني 

القاهرة قد يرجع إىل االهتامم هبا  العاصمة، ولكن ف املجمل  املعرفة املرصي ف حمافظة  ؛ ألهنا 

تعترب النسب بني املحافظات متقاربة من حيث قلة االستخدام نظًرا حلداثة املوضوع، وأنه مازال  

 حيتاج بعض املتطلبات لتفعيله ف املحافظات. 

امل - ملتغري  تأثري  جاءتيوجد  حيث  املعرفة  لبنك  الطالب  استخدام  عىل  التعليمية  نسبة    رحلة 

املست الثانوية وهي)الطالب  املرحلة  املعرفة املرصي ف  لبنك  %( أعىل من نسبة  46.31خدمني 

املرحلة اإلعدادية وهي )  املعرفة املرصي ف  لبنك  %( ؛ وقد يرجع  7.38الطالب املستخدمني 

ال الثانوية  نظام  تطبيق  إىل  عىل ذلك  األساس  ف  يعتمد  والذي  الثانوية،  املرحلة  ف  رتاكمية 

 ة املرصي. استخدام بنك املعرف

املعرفة حيث جاءت - لبنك  التعليم عىل استخدام الطالب  الطالب    يوجد تأثري ملتغري نوع  نسبة 

املرصي ف املعرفة  لبنك  وقد    املستخدمني  االستخدام  ف  األعىل  النسبة  هي  احلكومي  التعليم 

التعليم احل(%4.62)بلغت   بتطبيقه ف  الرتبية والتعليم  اهتامم وزارة  كومي،  ، ويرجع ذلك إىل 

ن لدهيم  أل(، وتعترب هذه النسبة مناسبة  %3.31يليها نسبة طالب مدارس املتفوقني حيث بلغت )

اخلاص وهي    التعليم الكثري من قواعد البيانات التي يستخدموهنا ف الدراسة، يليها نسبة طالب  

 ( تدل عىل عدم اهتامم املدارس اخلاصة بتطبيقه. (%0.08ضئيلة جًدا  نسبة

حيث    ملتغري مهارة استخدام الطالب للحاسب اآليل عىل استخدامهم لبنك املعرفة  يوجد تأثري -

استخدام   ف  مهارة  األكثر  للطالب  املرصي  املعرفة  بنك  استخدام  ف  األعىل  النسبة  جاءت 

يها الطالب ذوو القدرة اجليدة عىل استخدام احلاسب اآليل  (، يل%4.31للحاسب اآليل بنسبة )

ا الطالب املتوسطون ف القدرة عىل استخدام احلاسب اآليل، وأخرًيا فإن (، يليه%3.31بنسبة )

املعرفة   بنك  استخدام  حيث  من  األقل  أيًضا  هم  احلاسب  استخدام  عىل  قدرة  األقل  الطالب 

 املرصي. 

اللغة لدى الطالب عىل استخدامهم لبنك املعرفة، حيث اتضح    يوجد تأثري ملتغري مهارة إجادة -

النتائج أن الطال  ب األكثر إجادة للغات أكثر استخداًما لبنك املعرفة وذلك الحتوائه عىل من 

 مصادر باللغات: العربية واإلنجليزية والفرنسية. 

ي هو )مل يوجهني  السبب األول لعدم استخدام طالب املرحلة الثانوية لبنك املعرفة املرصجاء   -

ع به من قبل(، أما لتأثري متغري  أحد(، أما طالب املرحلة اإلعدادية فكان السسب األول )مل أسم

نوع التعليم فكانت األسباب كاآليت:بالنسبة للتعليم احلكومي: جاءت النسبة األعىل )مل يوجهني  

ع به من قبل(، أما مدارس  أحد إىل استخدامه(، أما التعليم اخلاص فجاءت النسبة األعىل )مل أسم

 ستخدامه.املتفوقني فجاءت النسبة األعىل مل يوجهني أحد إىل ا
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املرصي  جاء - املعرفة  بنك  الستخدام  الطالب  رفض  أو  اقبول  طالب  فكان  الثانوية  ،  ملرحلة 

الراغبني ف استخدام بنك املعرفة أعىل من نسبة طالب املرحلة اإلعدادية، ويرجع ذلك إىل تطبيق  

بنك استخدام  ف  الثانوية  املرحلة  طالب  نسبة  ارتفاع  إىل  أدى  مما  الرتاكمية  املعرفة    الثانوية 

عىل قبول أو رفض الطالب الستخدام بنك املعرفة املرصي،  تأثري ملتغري نوع التعليم  ل ، أما املرصي

  حيث جاءت النسبة األعىل لقبول طالب التعليم احلكومي وطالب مدارس املتفوقني استخدام 

التعليم اخلاص فجاءت النسبة األعىل لرفضهم استخدام بنك امل عرفة  بنك املعرفة، أما طالب 

 املرصي. 

التي يفضلها الطالب للتعرف عىل بنك املعرفة املرصي    جاءت  - التدريب ف املركز    هي الطريقة 

التي  عىل  تأثري متغري نوع التعليم  ل  ، أما بالنسبة األول ف املرحلتني اإلعدادية والثانوية الطريقة 

ركز األول بالنسبة  يفضلها الطالب للتعرف عىل بنك املعرفة املرصي حيث جاء التدريب ف امل

لطالب التعليم احلكومي، وجاءت وسائل التواصل اإلجتامعي ف املركز األول بالنسبة لطالب  

 التعليم اخلاص ومدارس املتفوقني. 

املرصي   جاء - املعرفة  بنك  استخدام  الطالب من  األول    هو:  غرض  املركز  والبحث ف  املذاكرة 

فكان الغرض األول هلم الستخدام بنك املعرفة    لطالب الثانوية، أما طالب املرحلة اإلعدادية

عىل غرض الطالب من استخدام بنك  يوجد تأثري ملتغري نوع التعليم  ، كام طالع. هو القراءة واال

و للمذاكرة  األعىل  النسبة  جاءت  حيث  املرصي  احلكومي،  املعرفة  التعليم  لطالب  البحث 

اخلاص، وجاءت النسبة األعىل لكليهام   وجاءت النسبة األعىل للقراءة واإلطالع لطالب التعليم 

 مًعا لطالب مدارس املتفوقني. 

الطالب   - استخدام  أسباب  ووسائل  جاءت  معلومات  عىل  حيتوي  هي  املرصي  املعرفة  لبنك 

املصادر الورقية وذلك لطالب املرحة الثانوية،    توضيحية كالصوت والفيديوهات ال تتوافر ف 

ا   أما  السبب  املعرفة هواحلصول عىل  املرحلة اإلعدادية فجاء  لبنك  الطالب  لرئيس الستخدام 

فجاء ف املركز األول حيتوي عىل معلومات    ملتغري نوع التعليم املعلومة ف أي وقت، كام يوجد تأثري

ال   والفيديوهات  كالصوت  توضيحية  التعليم  ووسائل  ف  ذلك  و  الورقية  املصادر  ف  تتوافر 

أي وقت بالنسبة للتعليم اخلاص، جاء ف املركز األول  احلكومي، جاء احلصول عىل املعلومة ف  

 . حداثة املعلومات بالنسبة ملدارس املتفوقني

نام  (، بي%4.8معدل استخدام طالب املرحلة اإلعدادية لبنك املعرفة املرصي )شهرًيا( بنسبة )  جاء -

(  %41.3سبة )ارتفع معدل استخدام طالب املرحلة الثانوية لبنك املعرفة حيث كان )أسبوعًيا( بن

يوجد تأثري ملتغري  ، كام  وذلك نتيجة إتباع نظام الثانوية الرتاكمية واملعتمد عىل بنك املعرفة املرصي

املرصي ، حيث  القدرة عىل استخدام احلاسب اآليل عىل معدل استخدام الطالب لبنك املعرفة  

اآليل   احلاسب  استخدام  ف  املمتازون  الطالب  استخدام  معدل  بنسبة  )أسلـ  ارتفع  بوعًيا( 
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(، بينام الطالب املتوسطني والضعفاء ف القدرة عىل استخدام احلاسب اآليل، فنجد أن  20.2%)

 معدالهتم ف استخدام بنك املعرفة املرصي ضعيفة جًدا و تكاد تكون معدومة. 

ا:  مهالبحث املستخدمة ف بنك املعرفة املرصي فكٍل من املرحلتني اإلعدادية والثانوية    لغة   جاءت  -

يليه    استخدام العربية فقط،  اللغة  يليه  املقام األول،  البحث ف  العربية واإلنجليزية ف  اللغتني 

فقط اإلنجليزبة  كام  اللغة  ف  ،  املستخدمة  البحث  لغة  عىل  التعليم  نوع  ملتغري  تأثري  بنك  يوجد 

التعلي  واإلنجليزية ف  العربية  باللغتني  بالبحث  الطالب  قام  املرصي حيث  احلكومي  املعرفة  م 

بنسبة   البحث  ف  اإلنجليزية  اللغة  املتفوقني  مدارس  طالب  استخدم  بينام  اخلاص،  والتعليم 

اللغة  22.1%) تتطلب استخدام  التي  املتفوقني  الدراسة ف مدارس  إىل طبيعة  (؛ ويرجع ذلك 

 جليزية. اإلن

أهم - املرصي  جاءت  املعرفة  بنك  ف  الطالب  يستخدمها  التي   Discovery)  هي  املصادر 

education  فقد احتلت املركز األول من حيث استخدام الطالب هلا كمصدر للمعلومات ف )

والثانوية التعليم  ، كام  املرحلتني اإلعدادية  نوع  تأثري ملتغري  التي  يوجد  املصادر  يستخدمها عىل 

( مصادر املعلومات  Discovery educationالطالب ف بنك املعرفة املرصي، حيث تصدرت )

تقدمه من حمتوٍى رقمٍي عاٍل  املست ملا  التعليم احلكومي؛ ويرجع ذلك  خدمة من جانب طالب 

اختيارهم   فكان  اخلاص  التعليم  طالب  أما  املناهج،  تبسيط  عىل  يعمل  لـ  اجلودة 

(Atomictraining  طالب  و أما  والعلمية،  التكنولوجية  املهارات  بتنمية  الهتاممهم  للعلم( 

املتفوقني   استخدامفمدارس  املناسبة  كان  البيانات  قواعد  من  ملجموعة  األول  املقام  ف  هم 

( وهي  والتكنولوجية  العلمية  الطبيعة  ذات  الدراسية    Discovery educationملناهجهم 

  Royal society of chemistryو  IEEو    Design mateو  Cambridge universityو

 (Britannicaو Atomic trainingو

الطالب لطرق  - املعرفة هو   البحث  جاء تقييم  املرحلتني اإلعدادية  ف بنك  )سهلة إىل حٍد ما( ف 

يوجد تأثري ملتغري نوع التعليم عىل طريقة البحث، حيث جاء ف املركز األول سهلة  كام   والثانوية

بنسب  ما  )إىل حٍد  التعليم اخلاص جاء معقدة جًدا هو  %18.3ة  بينام ف  التعليم احلكومي،  ( ف 

(، بينام ف مدارس املتفوقني جاء ف املركز األول سهلة جًدا بنسبة  %1.0)  ختيار الوحيد بنسبةاال

إىل  14.4%) املعلومات    اعتياد(، وذلك يرجع  املتفوقني عىل استخدام مصادر  طالب مدارس 

 اإللكرتونية. 

الستخدام بنك املعرفة املرصي  وتأييدهم  عىل قبوهلم    اإلعدادية والثانوية  طالب املرحلتنيد  أك -

( ونسبة  %4.9حيث بلغت نسبة طالب املرحلة اإلعدادية املؤيدين لذلك )  عىل املوبايل   كتطبيق

ال  ، كام ال يوجد تأثري ملتغري نوع التعليم، حيث  (%62.7طالب املرحلة الثانوية املؤيدين لذلك )

ه  توجد فروق بني أنظمة التعليم ف تأييد استخدام بنك املعرفة املرصي كتطبيق عىل املوبايل ملا ل 

 . من مميزات ف توفري الوقت واجلهد
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أنه أفضل من مصادر    لطالب املرحلة الثانويةهي  أهم مزايا استخدام بنك املعرفة املرصي   جاءت -

إتاحته ألشك إىل  يرجع  وذلك  الورقية،  جيد  املعلومات  بينام  املعلومات،  مصادر  من  خمتلفة  ال 

وذلك من خالل ما يوفره من مصادر    معلومات أكثر،   تقديمه   هماأل طالب املرحلة اإلعدادية أن  

يوجد تأثري ملتغري نوع التعليم عىل اختيار املزايا من جانب ، كام  معلومات ختدم مقرراته الدراسية

احلكومي يرون أنه أفضل من املصادر الورقية وذلك يرجع إىل  الطالب، فنجد أن طالب التعليم  

ليم اخلاص يرون أنه يقدم معلومات أكثر،  أنه يقدم الفيديوهات ويبسط املناهج، أما طالب التع

 يرون أنه يقدم معلومات أكثر، وذلك يرجع إىل اهتاممهم بالوصول  نيأما طالب مدارس املتفوق

 ة واملوثقة لتناسب طبيعة الدراسة ف مدارس املتفوقني. إىل كم كبري من املعلومات احلديث

العثور عىل املعلومات داخل بنك املعرفة  املرحلتني اإلعدادية والثانوية ف    مدى نجاح طالب   جاء -

إىل    هو)أحياًنا(املرصي   ذلك  ويرجع  املرصي،  املعرفة  بنك  داخل  املعلومات  إىل  يصلون  ما 

ال يوجد تأثري  ، كام  عىل كيفية البحث ف بنك املعرفة املرصياحتياج املرحلتني إىل توجيه وتدريب  

ور عىل املعلومات داخل بنك املعرفة املرصي ملتغري نوع التعليم عىل مدى نجاح الطالب ف العث

فنجد أن مجيع طالب أنظمة التعليم )أحياًنا( ما جيدون املعلومات داخل بنك املعرفة، وهذا دليل  

علومات املطلوبة من خالل البحث ف بنك املعرفة املرصي، وبالتايل  عىل صعوبة وصوهلم إىل امل

 ادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي. تتأكد حاجة إىل التدريب عىل البحث ف املص

ال يوجد تأثري ملتغريي املرحلة ونوع التعليم عىل عدم عثور الطالب عىل املعلومات داخل بنك   -

إىل تدريب ف مجيع أنظمة التعليم، مع صعوبة البحث، مها    حتياجاملعرفة املرصي حيث جاء اال 

 اخل بنك املعرفة املرصي. السببان الرئيسان لعدم عثور الطالب عىل املعلومات د

قرتاح األهم و األعىل نسبة من بني اقرتاحات الطالب مما يوضح مدى حاجة  جاء التدريب اال -

 ية بنك املعرفة املرصي. القتناعهم بأمه الطالب وإحلاحهم عىل التدريب وذلك 

طالب نحو  تم وضع واختبار برناجمًا تدريبًيا والتأكد من حتقيق اهلدف منه، وهو تنمية مهارات ال -

 استخدام بنك املعرفة املرصي. 

ا: توصيات الدراسة 
ً
 ثالث

إعداد برامج تدريبية للطالب إلكساهبم القدرة عىل استخدام بنك املعرفة املرصي وكيفية البحث   -

 فيه. 

االجتامعي رض - التواصل  وسائل  خالل  من  املرصي  املعرفة  بنك  عن  واإلعالن  التسويق  ورة 

 صيات حمبوبة للطالب. واإلعالنات مدفوعة األجر لشخ

 إعداد نرشات وأدلة للطالب عن كيفية االشرتاك، واستخدام بنك املعرفة املرصي.  -

 لذي يلعبه لتنمية مهارات الطالب.نرش التوعية بأمهية بنك املعرفة املرصي وبيان الدور اإلجيايب ا -
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هارات الالزمة  تقديم مقررات للوعي املعلومايت مناسبة لطالب كل مرحلة دراسية تشتمل عىل امل -

 لكيفية االشرتاك، والبحث ف قواعد البيانات املتاحة ف بنك املعرفة املرصي. 

 ك املعرفة املرصي.تطوير املقررات الدراسية والتكليفات املدرسية بشكل يتطلب استخدام بن -

توفري   - الربجمة/  نظام  حتسني  مثل:  استخدامه  لتسهيل  املوقع  عىل  التعديالت  بعض  إدخال 

 التلقائي للكلامت اخلاطئة/ تبسيط بوابة الطالب من حيث طرق البحث.  التصحيح

 قائمة املراجع
الطلاب من الخدمات المعلوماتية الإل كترونية في المدارس  (. واقع إفادة 2010أبو عظمة، نجيب حمزة؛ وعمر، أشواق دحمان محمد )  -

ية بالمدينة المنورة.دراسات في المناهج وطرق التدريس. )  . 136- 112(،  651الثانو

(. مناهج البحث في علم المعلومات و الم كتبات في القرن الحادي و  2013بدر، أحمد أنور وعبد المنعم، غادة و متولي، ناريمان إسماعيل)  -
 رين . القاهرة: الم كتبة الأكاديمية. العش

 ( 20/4/2018بتاريخ )  https://www.ekb.eg/web/guest/home(. الصفحة الرئيسية. متاح على:  2016بنك المعرفة المصري) -
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 http://www.eulc.edu.eg/eulc.متاح على موقع : 589- 633(، 1)83

ية:دراسة ميدانيةبمحافظ (.بنك المعرفة المصرى ودوره فى دعم وتطوير التعليم الثانوى العام2019حسين، أسماء )  -   . مقدمةة الإسكندر
ية للمكتبات والمعلومات والأرشيف   :ضمن فعاليات محاور  ، مطروح. المؤتمر الثاني والعشرون للجمعية المصر
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 سم الوثائق والم كتبات. ق
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( . خدمات بنك المعرفة المصري لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة طنطا:  2019ي عبد الرحمن؛ وبسيوني، إبراهيم محمد )الشيمي، حسن -
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(.استخدامات بنك المعرفة المصري لدى طلاب الدراسات العليا : دراسة  2017،منى عبد العزيز؛ و رجب،إيهاب سعيد )عبد الغفار -
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ria.blogspot.comunivofalexandhttp://   22/11/2017. بتاريخ . 
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The results of the study showed that only (8%) of the sample size used the Egyptian 
Knowledge Bank, and that the majority of the students lack the skills to use it. Based on 
these results, a training program built on the experimental one-group model was designed. 
This program depended on a pre-application of research tools (the questionnaire distributed 
in the field study), then the experimental treatment, which is the use of the proposed 
program, and then the post application of the research tools. The pre and post results 
(coming from a random sample consisting of 102 students) were then compared. 

The researcher applied the appropriate statistical methods using the statistical 
program of social sciences “SPSS20”. T test was used to compare the pre- and post-
measurements. The results were as follows. There are statistically significant differences 
between the mean of the pre- and post-measurements, as the level of significances was (0.00), 
which is a value less than (0.05), and it indicates the existence of statistically significant 
differences. The value of T was (- 20.256). This difference was in favor of post measurement 
with an average of (46.57) versus an average of pre measurement of (16.12). 

Keywords: Egyptian knowledge bank, Digital libraries, electronic information 
sources, Preparatory stage students, Secondary stage students. 
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ABSTRACT 

When Egypt unsubscribed from the global databases in 2013 this was considered to 
be a real disaster for all Egyptians working in the field of knowledge, especially researchers. 
The crisis was aggravated which led the presidential institution represented in the Advisory 
Council for Specialized Education and Scientific Research, to think of launching The 
Egyptian Knowledge Bank, one of the largest free digital libraries in the world, which aims 
to build a community that learns, thinks and innovates. The overall aim was to enhance the 
educational process and to promote scientific research in Egypt through providing a high 
quality intellectual content coming from the world's largest publishing houses. 

Starting with the strategic plan for developing pre-university education, which aims 
to develop the educational system and to draw the attention to students to be able to create 
a mindful generation capable of keeping up with the modern trends in all sciences, the 
current study tried to know the extent to which preparatory and secondary stage students 
use the Egyptian knowledge bank. It also tries to find out how skillful students are when 
using it, what obstacles that may face them when using it and how to overcome such 
obstacles. 

This study followed two approaches: 1. The field study approach was employed in 
order to find out how the students of the preparatory and secondary stages use the Egyptian 
Knowledge Bank, 2. The experimental approach was used during the application of the 
proposed program to try to eliminate the difficulties facing students when using the 
Egyptian knowledge bank which were identified after conducting the field study. 
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