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 2021مارس    30تاريخ القبول :    2021فرباير   14تاريخ االستالم:  

 : املستخلص
الدراسـة    قدمت التدريس    اجتاهات  أبرزهـذه  هيئة  دمياط  أعضاء  القراءة    يف جامعة  املكتبـة    ارتياديف ضوء    واالطالعنحـو 

عضاء هيئة منهج دراسة احلالة أل  عىل  االعتامد  من خالل  وتم دراسة هذه االجتاهاتنرتنت،  والتحول الرقمي وزيادة استخدام شبكة اإل

ل  التابعة  الكليات  ومكتبات  دمياط  بجامعة  استبيان  لالتدريس  توجيه  وتم  التدريسألعجامعة،  هيئة  البيانات أمن    ضاء  مجع  جل 

أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط     اجتاهات استخدامالتي شملتها الدراسة من حيث معرفة  والعبارات  التساؤالت    واإلجابات عن

املكتبـة والتحول    ارتيادء  يف ضو  ملصادر املعلومات الرقمية وفقًا لفئاهتم العمرية ودرجاهتم األكاديمية واجتاهاهتم نحو القراءة واالطالع

، وتوصلت الدراسة ملجموعة من الدوافع واملربرات التي تشجع أعضاء هيئة التدريس عىل  نرتنتالرقمي وزيادة استخدام شبكة اإل

تابعة جلامعة  مكتبات للكليات ال  8  لت الدراسة عىلتمشا، ووفًقًا لفئاهتم العمرية ودرجاهتم األكاديمية  الرقمية  املعلومات  صادراالجتاه مل

 االستبيان.  عن باإلجابةعضو هيئة تدريس  150 وقامدمياط، 

  وانزعاجهم شعورهم بامللل ل يرجعاملكتبة  وارتيادنحو القراءة يف التوجه تقصري أعضاء هيئة التدريس  ىلإ الدراسة توصلت وقد

 .فرصة للتخلص من هذا املللنرتنت لذلك جيدون يف التحول الرقمي وشبكة اإلو ؛باحلث عيل القراءة والبحث

صعوبة التعامل مع املصادر املتاحة   منها:  سببًا يف هدر الكثري من الوقتاألسباب التي جتعل املكتبة    إىل أهم وتشري نتائج الدراسة  

تدريس يستخدمون  أن بعض أعضاء هيئة البًا  للقراءة والبحث، كام توصلت الدراسة أيًض   ةباإلضافة إىل بيئة املكتبة غري مهيئ  ،باملكتبة

 نرتنت كبديل للمكتبة يف الواقع املادي.شبكة اإل موقع مكتبة الكلية عىل

رضورة فتح قاعات جديدة يف  ك   احلديثة التي يمكن تطبيقها يف املكتبات اجلامعية  لالجتاهاتمقرتح  بتصور  الدراسة    وخرجت

وربط أعضاء هيئة التدريس هبا عن طريق اخلدمات   ،تبات اجلامعيةوالعمل عيل زيادة التوعية والتوجيه بأمهية املك  ،املكتبات اجلامعية

االستفادة من التقنيات    عن طريقعضاء هيئة التدريس ودعم البحث العلمي  توفري نظام إلدارة البيانات البحثية ألو  ،والتوجهات احلديثة

 باجلامعة.عضاء هيئة التدريس والطالب احلديثة يف تقديم خدمات رقمية أل
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 . (4)لكرتونية واملطبوعة اإل القراءة؛ (3)الرقمي  التحول(؛ 2)يةاجلامع املكتبات(؛ 1) املكتبات ارتياد :املفتاحيةالكلامت 

 

 قدمة:امل
من أهم الثروات يف املجتمع، كام تركز مؤسسات   ُتعد ا يف استثامر املعرفة والثروة البرشية التي  تشرتك اجلامعات واملكتبات معً 

واجل واحلضارات  املكتبات  األمم  تراث  وحفظ  التارخيي  الرتاث  إحياء  عىل  زغلول،    امعات  و  واملكتبة  ،(2006)التواب  فاجلامعة 

ب يلا عن أسدائاًم  خاصة املكتبات اجلامعية  بالدعامة األساسية لتطوير البحث العلمي، لذلك تبحث مؤسسات املكتبات و  يشكالن مًعا 

  ُتعد وتقديم أفضل اخلدمات للمستفيدين، فاملكتبة اجلامعية   ،بشكل سليم وفعال ها واستثامر ها وتطوير ها وتنمي مواردها  حديثة لتجديد 

خلدمة جمتمعها املكون من األساتذة والباحثني والطالب عن طريق إمدادهم بكافة   ىة ثقافية تربوية تسعملؤسسة تعليمي  يا رئيًس   ا رشيكً 

 .الدراسية والبحثية احتياجاهتماملصادر التي يمكن أن تلبي 

تطمح لتحقيق   ما دائاًم فهى  من عنارص اجلامعة  ا ثابتً  اوعنرًص  ،عىل جانب آخر متثل املكتبة أحد ركائز البحث العلمي الرضورية

والتعليمية البحثية  ووظائفها  اجلامعة  حتتاج    ،أهداف  كام  املؤهلني،  واألساتذة  الباحثني  دعم  إىل  حتتاج  فإهنا  ذلك  املكتبة  ولكي حتقق 

أعضاء هيئة   اجتاهات  املعارص يؤكد أمهية التعرف عىل  االجتاهومن هنا أصبح    ،  ملجموعات من مصادر املعلومات التي تلبي رغباهتم

، وذلك ملا للقراءة من أمهية بالغة تدريس باجلامعات نحو استخدام املكتبة وميوهلم القرائية يف ظل التحول الرقمي وشبكة اإلنرتنتال

  ا مهاًم القراءة واملكتبات بقيت مصدرً   فإنوما يشهده العرص احلديث من حتول رقمي يف كل املجاالت    ، التطور الرسيع  منالرغم  فعىل  

وبقيـت األداة األوىل يف حصـول اإلنسان عىل املعرفة وتفاعله    ، يف عملية التعليم والتعلـم ا مهاًم ـة وما زالت تلعب دورً من مصادر املعرف

وتعدد وتبادل يف الثقافات بني    انفتاحبعض وأصبح هناك  ببعضه     ارتبط   قد   نجد العامل، حيث  (2010مع البيئـة املحيطـة به )هزايمة،  

 .الفرد أن يّطلع عىل حمتويات كثري من املكتبات العاملية ومن أماكن خمتلفة يف العامل باستطاعةأصبح ، وكثري من دول العامل

  ؛ ن والعلامء وليستفيد منه الطالب يف املدراس واجلامعات وكذلك الباحث ؛ويف مرص بشكل خاص تم إنشاء بنك املعرفة املرصي

هذا فضال عن    ؛صبح هناك إتاحة وصول حر للمعلومات يف أي وقت ومن أي مكانأبل    ؛ يز بني أحدهميا دون التمن مجيعً وبل واملواطن

الباحث أن يطلع عىل  ،بوابة املكتبات املرصية البوابة يستطيع الطالب أو  التابعة للمجلس األعىل للجامعات املرصية فمن خالل هذه 

السفر  و  االنتقالف واجلهد يف  الي مما يوفر عىل الطالب والباحثني الوقت والتك  ؛من مكتبة جامعته  األخرىعات  حمتويات مكتبات اجلام

 يف ضوء هذه اإلنجازات عىل املستوى اإللكرتوين .  بني مكتبات اجلامعات املختلفة،

 مشكلة الدراسة:
فضاًل عن قيام    ،االستفادة من خدماهتا ومصادرها املتنوعةقلة  و  ،التدريس هلا   هيئةأعضاء    ارتيادتعانى املكتبات اجلامعية من قلة  

  ، وقد اتضح الوصول للمعلومات لدعم بحوثهم العلمية خارج جدران املكتبة اجلامعيةبالبحث عن مصادرهم وأعضاء هيئة التدريس 

واإلعارة اخلارجية ملجموعات املكتبة    االطالع  ىاملكتبة والتعرف عىل مستو  ارتياد  ةعمل دراسة استطالعية ملتابعة حرك  ذلك من خالل

، وهذه الفرتة بلغت ستة أشهر متتالية بداية  من   2020  /2019منذ بداية الفصل الدرايس األول من العام اجلامعي    ا من خالل سجالهت

 ا وغلق اجلامعات واملكتبات التابعة هلا. وذلك قبل بداية أزمة فريوس كورون 2020وحتي شهر مارس  2019 شهر سبتمرب
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اجلامعي   للعام  بالزيارات خالل  اخلاصة  عىل اإلحصائيات  الدراسة  اعتمدت  أمجع،  العامل  هبا  مر  التي  الظروف  تلك  وبسبب 

تدريس  ، من واقع سجالت املكتبات لتدعيم نسبة الزيارات بفرتة زمانية مناسبة للحكم عىل مدى ارتياد أعضاء هيئة ال2018-2019

 .وأدجمت اإلحصائيات مًعا   2019 – 2018ملكتبات الكليات من خالل سجالت زيارات املستفيدين لكل مكتبة منذ العام اجلامعي 

ال يسمح بقيام املكتبة بدورها   خالل هذه الفرتة، األمر الذي  عضاء هيئة التدريسأمن قبل    ارتيادها عزوف عن  التدين والتضح  وا

ن العاملني  املكتبة من قبل أعضاء هيئة التدريس    ارتياد  ومن جانب آخر فإن قلةليمية والبحث العلمي،  العملية التع  احليوي يف ال ُيَمكٍّ

هلم    صبحت متثل بدياًل أالتي    األخرى  اجتاهاهتم  التعرف عىل و  لروادها وجودهتا،  كفاءة اخلدمات املقدمة  مدى  ستدالل عىلاال  فيها من 

 .اآلن  نعيشهأصبحنا  يالذ  ييف اخلدمات املعرفية التي تتوافق مع عرص التحول الرقموتقديمها   هذه االجتاهاتورصد  ،عن املكتبة

 أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة أمهيتها من خالل التعرف عىل توجهات أعضاء هيئة التدريس نحو القراءة يف ضوء استخدامهم للمكتبة وشبكة  

و الرقمية،استخدام  اإلنرتنت  املكتبة    مما   املصادر  يوتطوي  ها ديدوجتخدماهتا  رسم    قادرة عىلاجلامعية  سيجعل  ملا  تلك  رها  مع  توافق 

يف  شعاع  إاملكتبات اجلامعية مركز للعلم والفكر ومصدر  ف  ،ياجلديدة يف ظل التحول الرقم  الحتياجاهتمحتى تصبح ملبية    االجتاهات

 واالقتصاديةة املجتمع، وتتأثر بكافة التغريات الثقافية والتكنولوجية  املجتمع، حيث يقع عليها مسئولية التعليم والبحث العلمي وخدم

 السائدة فيه.   واالجتامعية

عضاء  أ  بتغذية راجعة حول رضورة رفع دافعية  وأصحاب القرارولني  ؤتزويد املسولكي تقوم املكتبات اجلامعية بذلك الدور من  

الكايف للنهوض بالعملية التعليمية   واالهتاممطاء املكتبة ما تستحقه من الوقت عإهيئة التدريس والباحثني نحو القراءة وتشجيعهم عىل 

حد معايري قياس جودة تلك اجلامعة ودخوهلا أ عن املكتبة داخل كل جامعة تعد  وجه اخلصوص، فضاًل   بشكل عام والبحث العلمي عىل

 العاملي.ضمن التصنيف 

وهو خدمة جمتمعها من    ،سايس من إنشائها كتبة اجلامعية حتقق اهلدف األومن هنا جاءت فكرة هذا البحث وأمهيته يف جعل امل

بحاجة  أ مازالوا  التدريس  فأعضاء هيئة  تدريس ومعاونني وطالب،  هيئة  والقراءة  إعضاء  املكتبة  القراءة    واالطالع ىل  أوسواء   احلرة 

 كافة املجاالت املوضوعية واملجتمعات. يف ا أصبح شائعً  الذي يرغم التحول الرقم ختصصهم جمال  يفالقراءة العلمية 

 :  وتساؤالتها  أهداف الدراسة
يف ضوء    واالطالعأعضاء هيئة التدريس يف جامعة دمياط نحـو القراءة    اجتاهاتالتعرف عىل    يف دراسة  لل  يتمثل اهلدف الرئييس

وتم حتقيق هذا اهلدف من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية   نرتنت،شبكة اإل  عىلقبال  املكتبـة والتحول الرقمي وزيادة اإل  ارتياد

 وهى:  

م - استخدام  نحو  التدريس  هيئة  أعضاء  اجتاهات  ودرجاهتم   الرقمية  املعلومات  صادر رصد  العمرية  لفئاهتم  وفًقا 

 األكاديمية.

 تياد مكتبة الكلية.واالطالع يف ضوء ار أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط نحـو القراءة  اجتاهات التعرف عيل -

 . يف ضوء التحول الرقمي عند االحتياج للمعلوماتأعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط  توضيح ما يفضله  -

 يف الوصول ملصادر املعلومات.  نرتنتشبكة اإللأعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط  معرفة اجتاهات استخدام -
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 الدراسة: حدود 
،  املكتبة والتحول الرقمي   ارتيادأعضاء هيئة التدريس نحو القراءة يف ضوء    اجتاهات  يف رصد  املوضوعيةالدراسة  حدود  تتمثل  

( :  2019-  2018القائمني عىل قوة عملهم خالل العام اجلامعي )  الدراسة عىل أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط  وقد اقترصت  

(2019- 2020.) 

 الدراسة:  منهج 

أحد مناهج البحث العلمي القائمة عىل االستقصاء والتحقق والفحص    ُيعد  الذي  فهو   ،نهج دراسة احلالةالدراسة عىل م  اعتمدت

املكتبة    يف ضوء ارتيادأعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط نحو القراءة    الجتاهات  احلايلالدقيق واملكثف خللفية مشكلة البحث ووضعها  

علومات شاملة حول العالقات بني املتغريات املرتبطة بظاهرة قلة ارتياد املكتبات اجلامعية ، باإلضافة إىل احلصول عىل مالتحول الرقميو

 (. 2003)عبداهلادى،

 الدراسة وعينتها: جمتمع 
فيام ييل توضيح للكليات التي    ، كلية  13وعددها    دمياط  لكليات جامعة  املنتسبني  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الدراسة  جمتمع  يتكون

 التالية:  ا لرشوط عينة الدراسةالدراسة وذلك وفقً  ةوقعت ضمن عين التيالكليات كذلك تم استبعادها و

 أعضاء هيئة التدريس بالكليات التي هلا مكتبة كلية مستقلة.  -

ل أم ومية اليعضو هيئة تدريس منتسب لكلية هبا مكتبة هلا سجل خاص بالزيارات  - كان  أسواء  باستمرار حُمَْدثومفعَّ

 مطبوًعا. و أ إلكرتونيًا 

 إجازة.  يف أو معاًرا وليس العمل قوة عىل  تدريس هيئة عضو -

حيث بلغ إمجايل عدد    كليات فقط  8 ة عىل عينة الدراس اشتملتا للرشوط السابقة وبعد الفحص والدراسة لكليات اجلامعة وفقً 

من اإلناث، وقد تم احلصول عىل    708عضو هيئة تدريس من الذكور و  623عضو هيئة تدريس منهم    1331أعضاء هيئة التدريس هبا  

فح لكل هذه اإلحصائيات من إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بإدارة جامعة دمياط، وأيًضا من خالل موقع اجلامعة عن طريق التص

كلية بأقسامها املختلفة، وحرص عدد أعضاء هيئة التدريس هبا من الذكور واإلناث، وقد تم هذا اإلجراء ألن اإلحصائية التي تم احلصول  

عليها من إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس مل يكن هبا توزيع ألعضاء هيئة التدريس وفًقًا للنوع والدرجات العلمية لكل كلية وقسم   

 التايل : اجلدول  يف  و موضحهكام 

 الجامعة  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات كليات( 1 -)جدول 

 الكلية
 عضاء هيئة التدريسأ

 النسبة املئوية )%(  عدد أعضاء هيئة التدريس )االناث(  عدد أعضاء هيئة التدريس )الذكور( عدد أعضاء هيئة التدريس

 % 13.7 70 74 144 اآلداب  كلية

 % 10.4 76 51 127 الرتبية كلية

 % 11.9 103 47 150 التطبيقية الفنون كلية

 % 9.4 166 131 297 التجارة  كلية
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 % 23 131 137 268 العلوم  كلية

 % 7.4 - 84 84 الرياضية  الرتبية كلية

 % 12.9 99 38 137 النوعية الرتبية كلية

 % 10.9 63 61 124 الزراعة كلية

 % 100 708 623 1331 املجموع

الدراسة وذلك ألنه تم    5وتم استثناء عدد   هي كليات حديثة  ف  2019:  2018  يعامبني  ها  ؤنشا إ كليات بجامعة دمياط من 

جراء الدراسة  إاملكتبة يف فرتة    وارتيادالزيارات    ةهبا مكتبات أثناء رصد حركمل  يكن    وبالتايل(  2كام هو موضح يف اجلدول رقم )  أةالنش

 ملفات زيارات املستفيدين ملكتبة كل كلية.من واقع 

 من مجتمع الدراسة  استثناؤها( الكليات التي تم 2-)جدول 

 الكلية
 عضاء هيئة التدريسأ

 وجود مكتبة نشاء عام اإل

 ال يوجد  2018 كلية احلقوق 

 ال يوجد  2018 ثار كلية اآل

 ال يوجد  2019 كلية احلاسبات واملعلومات 

 ال يوجد  2019 كلية اهلندسة 

 ال يوجد  2018 كلية التمريض 

كليات بجامعة    8 ـ تدريس بالهيئة  وهم أعضاء  عينة عشوائية بسيطة من جمتمع الدراسة    اختيارحصائيات تـم  من هذه اإل  وانطالًقا 

تم ضبط  و  ،Google formعىل جوجل فورم  املرسل  كرتوين  لإلاطبوع وامل  فكان منهبأكثر من شكل    يهموتم توزيع االستبيان عل  ،دمياط

اخلاص بكل   اإليميلتم توزيع االستبيان عن طريق إرساله إىل  ولكرتوين اخلاص،  استقبال الردود ليصل بشكل تلقائي عيل الربيد اإل

ضامن أكرب نسبة نسخة استبيان ل  500رسال أكثر من  إعاونة بكليات جامعة دمياط حمل الدراسة، حيث تم  امليئة  اهل و  عضو هيئة تدريس

و من خالل  لاستجابة  يومي  بشكل  االستجابة  نسبة  متابعة  وتم  البعض،  استجابة  عدم  هيئة    عىل  االطالعتفادي  أعضاء  ردود  عدد 

استجابة    13استجابة، وتم استبعاد  163جوجل فورم    لكرتوين، وقد بلغت حصيلة الردود عىلالتدريس واهليئة املعاونة عيل الربيد اإل

 . 3كام هو موضح يف اجلدول رقم حصائي استجابة صاحلة للتحليل اإل 150ليتبقى  ،غري صاحلة

 تمثل محل الدراسة  التي( عدد أعضاء هيئة التدريس بالكليات 3-)جدول 

 لكلية
 حجم العينة 

 النسبة املئوية )%(  

 % 17.3 26 اآلداب  كلية

 % 14.6 22 الرتبية  كلية

 % 12.6 19 التطبيقية  الفنون كلية

 % 12 18 التجارة كلية

 % 13.3 20 العلوم  كلية

 % 7.3 11 الرياضية  الرتبية كلية

 % 14 21 النوعية  الرتبية كلية

 % 8.6 13 الزراعة كلية

 % 100 150 املجموع



 اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو القراءة ف ضوء ارتياد املكتبة والتحول الرقمي:  دراسة حالة 76

 

 

 

 2019/2020 والفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2019-2018العام الجامعي زيارات المكتبة خالل  ( 1شكل )

، حيث  2020مارس    1وحتي    2018سبتمرب  1( توزيع زيارات أعضاء هيئة التدريس خالل الفرتة من  1ويوضح الشكل رقم )

تم رصد حركة الزيارات ألعضاء هيئة التدريس للمكتبات عينة الدراسة خالل عام ونصف، ولكن توقف احلرص قبل بداية أزمة فريوس  

-2019يل أغلقت املكتبات التابعة هلا، وكان من املقرر أن يستمر احلرص للعام اجلامعي  كورونا وذلك ألنه تم غلق اجلامعات وبالتا 

خلاصة بالزيارات خالل هذه الفرتة مع  ولكن بسبب تلك الظروف التي مر هبا العامل أمجع اعتمدت الدراسة عىل اإلحصائيات ا  2020

سجالت املكتبات لتدعيم نسبة الزيارات بفرتة زمانية مناسبة ، وتم الرجوع ل2019-2018ضم عدد الزيارات للعام اجلامعي السابق 

 وأدجمت اإلحصائيات مًعا .  2019 – 2018من خالل سجالت زيارات املستفيدين للمكتبات منذ العام اجلامعي 

 أدوات الدراسة: 
مقياس    تم أعضاءإعـداد  ضوء    الجتاهات  يف  القراءة  نحو  التدريس  ال  ارتيادهيئة  والتحول  شبكة  املكتبة  واستخدام  رقمي 

وتم تطويره بنـاًء عىل استبيان استطالعي مفتوح تم توجيهـه إىل عينـة استطالعية عشوائية من غري عينة البحث بلغ حجمها   ،نرتنتاإل

ملقياس  وتكّون ا  ،نحو القراءة واملكتبة  االجتاهاتاالستعانة بالـدراسات السابقة املتعلقـة بموضوع    تكام مت  ، ( عضو هيئة تدريس30)

 ييل: يف صورته النهائية من قسمني كام 

وفًقا   الرقمية  املعلومات  صادرملأعضاء هيئة التدريس  اشتمل عىل عدد من التساؤالت ملعرفة اجتاهات استخدام    القسم األول:

األكاديمية ودرجاهتم  العمرية  إنسانيـة(.    مثل:  لفئاهتم  )علمية  الكلية  أنثى(،  ذكر،  العلمي)النوع:  أستاذ  الدرجة  مدرس،  )معيد،  ة: 

 مساعد، أستاذ(

 هي:  ة يحماور رئيس ةأربع عىلعبارة مقسمة   42 عىلمل تشاو االجتاهاتقيـاس ل جمموعة تساؤالتيتكون من  القسم الثاين:
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 . عبارة 13 عىلشتمل او ،نحو القراءة االجتاهاملحور األول: 

 .عبارات  9 عىلشتمل او ،املكتبة ارتيادنحو القراءة يف ضوء  االجتاهاملحور الثاين: 

 . عبارة 11 عىلشتمل ا و ،نحو القراءة يف ضوء التحول الرقمي االجتاهاملحور الثالث: 

 .عبارات 9  عىلشتمل  انرتنت وعضاء هيئة التدريس نحو القراءة يف ضوء استخدام شبكة اإلأ اجتاهاتاملحور الرابع: 

 حسب نظام )ليكرت( اخلاميس ووزعت الدرجات عىل الفقرات كاآليت: وُدرجت االستبانة 

 5 بشدة  موافق غري 4 موافق غري 3 حمايد 2 أوافق 1 بشدة  أوافق

عضاء هيئة  أومن أجل تفسري النتائج واالستجابات اخلاصة ب  ههداف الدراسة من خالل االستبيان الذي تم تصميمأولتحقيق  

 ا واخلاصة باإلجابة عىل الفقرات كاآليت:اعتمدت الدراسة عىل املتوسطات احلسابية املعتمدة تربويً  ،التدريس

 ( كبرية 3.9-3.5)  -  ا ( فأكثر درجة املوافقة كبرية جدً 4)

 ( ضعيفة2.9-2.5) -    ( متوسطة 3-3.4)

 ا ( ضعيفة جدً 2.4أقل من )

 : املعاجلة اإلحصائية لبيانات االستبيان 

)احلزمة اإلحصائية للعلوم    ب اإلحصائية التي َنَفَذِت بربنامجالياالستبيانات وعوجلت بياناهتا باستخدام جمموعة من األس  َفَرَغِت 

 كام ييل:  SPSS  االجتامعية(

القراءة يف ضوء  أجتاهات  ا حساب تكرارات اإلجابات عن   - التدريس بجامعة دمياط نحو  رتياد املكتبة اعضاء هيئة 

 نرتنت وفًقا للمقياس اخلاميس واستخراج النسب املئوية هلا.والتحول الرقمي واستخدام شبكة اإل

 صدق أداة الدراسة: 

املكتبات واملعلومات للتحقق من  ساتذة املختصني يف جمال  للتأكد من صدق أداة الدراسة تم عرضها عىل جمموعة من اخلرباء واأل 

  وقد تم أخذ مالحظات املحكمني وإعداد االستبيان بصورته النهائية ،نتامء الفقرة ملجال القياسا

 ألداة الدراسة:   القائمني بالتحكيم السادة  

 الدرجة العلمية االسم 

 اجلامعة األردنية –أستاذ علم املكتبات واملعلومات  ربحي مصطفي عليان

 جامعة حلوان  –كلية اآلداب  –أستاذ علم املعلومات  زين الدين حممد عبداهلادي

 جامعة حلوان  –كلية اآلداب  –أستاذ علم املعلومات املساعد   راندا إبراهيم 
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 الدراسات السابقة : 
وذلك    ،مجع الدراسات السابقة التي هلا عالقة مبارشة أو غري مبارشة بموضوع الدراسةنتاج الفكري من أجل  جراء مسح لإلإ  تم

،  EBSCO، وقاعدة بيانات  emeraldمن خالل البحث يف العديد من قواعد البيانات مثل قاعدة بيانات دار املنظومة، وقاعدة بيانات  

، باإلضافة إىل فهرس Google Scholarاحث العلمي جوجل سكولرحتاد العريب للمكتبات والبحها االيوقاعدة بيانات اهلادي التي يت

حيث تم ترتيبها     وقد أسفرت عملية البحث عن وجود جمموعة من الدراسات :  ، حتاد مكتبات اجلامعات املرصية، وبنك املعرفة املرصيا

 من األحدث إىل األقدم. عىل النحو اآلتى:

 الدراسات العربية :: أوالا 

تعرف  ال  حيث سعت إىلفادة منها  نامط اإلأمارتية ولكرتونية يف مكتبات اجلامعات اإل( الكتب اإل2017ان،  )رمض  تناولت دراسة

 ،فادة منها املستفيدين وكيفية اإل  لكرتونية  باملكتبات اجلامعية  حمل الدراسة ومدى استخدامها عىل واقع االستخدام الفعيل للكتب اإل  عىل

 .الصعوبات واملعوقات التي تواجه املستفيدين ، ورصد حتياجات املستفيدين املكتبات اجلامعية اي مدى تلبي أوإىل 

اخلدمة    تسليط الضوء عىلإىل    وهدفت    ،لكرتونية يف املكتباتخدمات إعارة الكتب اإلعىل  (  2015دراسة )حممد إ.،    وركزت

مبادرات ب  ،حيث اهتمتاملنهج املسحي امليداين    تمدت الدراسة عىلعا ولقد    ،هتامم هبا وتاريخ نشأهتا ومعدالت انتشارها ومستوى اال

 .  لكرتونية يف املكتبات ومتاجر الكتب بمرص خدمة إعارة الكتب اإل  تقييمواقع    رصد   و ،  ونامذجها   لكرتونيةعارة الكتب اإلإتقييم خدمة  

  ، كرتونيةلإلااستخدام مصادر املعلومات  ساتذة اجلامعيني نحوهات األا اجت( 2007دراسة )عبداحلميد، نبيل، ونذير،  وعرضت

عضاء  أتوجهات    لقاء الضوء عىلإنطينة وهدفت إىل  طجتامعية بجامعة منتورى قسسانية واالنالعلوم اإل  اتدراسة ميدانية بكلي  وضحت

اإل  ةهيئ العلوم  بكلية  املصادر اإلالتدريس  توزيع  لكرتونية  نسانية واالجتامعية بجامعة منتوري نحو استخدام  للمعلومات، وتم فيها 

% وكشفت نتائج هذه الدراسة عن نسبة  62  ةا بنسباستبيانً   62عضو، اسرتجع منها    100عضاء هيئة التدريس بلغت  أمن    ةعين  استبيان عىل

فادوا  أعضاء  األ  و النسبة األكرب من مكانية استعامل جهاز احلاسب بمكان عملهم  إعضاء هيئة التدريس ليست لدهيم  أ% من  30  ىتتعد

لكرتونية يفيدون  ن مجيع املستفيدين من املصادر اإلأكاديمية وختصصاهتم، وختالف درجاهتم األا  لكرتونية عىلباستعامهلم للمصادر اإل

 .لكرتونية للمعلومات فادة من املصادر اإلكرب صعوبة عند اإلأ ، ومتثل التكلفة املرتفعة وىلغراضهم البحثية بالدرجة األأمنها لتحقيق 

)عبود،  وت دراسة  اجلامعية    ( 2009تناول  املكتبات  ارتياد  قلة  العلمي وأسباب  البحث  نحو  االجتاه  طالبات قياس  من جانب 

اجلامعة وذلك وفق متغري ديموغرايف واحد وهو التخصص العلمي، وتوصلت الدراسة إىل قلة ارتياد الطالبات للمكتبات اجلامعية ال  

التي تتعارض مع يرجع فقط ألسباب تتعلق بالطالبات،   العمل  وإنام ألسباب تتعلق كذلك بطبيعة املكتبات والعاملني فيها وفرتات 

 طبيعة دراستهن وتؤكد الدراسة أن هذا السبب خارج إرادهتن يف قلة اتيادهم للمكتبات اجلامعية.

 ، لكرتونية للمعلوماتصادر اإل( أنامط إفادة الباحثني العرب يف جمال املكتبات واملعلومات من امل2009عرضت دراسة )لطفي،  و

واالستشهاد هبذه املصادر يف بحوث    ، حتياجاهتم ودوافع اإلفادة منها ومدى تلبيتها ال  ،ومدى توافر مقومات التعامل مع هذه املصادر
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الباحثني يف   التي تواجه  وصت  أوقد    ،اإلفادة منها املكتبات وعلم املعلومات، ممثلة يف األطروحات ومقاالت الدوريات واملشكالت 

 لكرتونية.لتزام الباحثني بالقواعد املقننة التي حتدد كيفية االستشهاد باملصادر اإلاالدراسة برضورة 

 الدراسات األجنبية : : ثانًيا

دراسة وباي    وهدفت  اجلامعإىل    (Wang & Xue, 2016)وانغ  طالب  استخدام  واقع  عيل  اإللكرتوني التعرف  للكتب    ة ة 

املعلومات، ولتحقيق هدف الدراسة    عيهم بأمهية استخدام الكتب كمصدر مهم من مصادر احلصول عىلو   ىومد  ،جتاهاهتم نحوها او

من   الدراسة  عينة  وتكونت  البيانات،  مجع  عملية  يف  واالستبيان  الشخصية  املقابلة  استخدام  جامعة    300تم  طلبة  من  وطالبة  طالب 

الصني زهاجيانغ يف بوعي طلبة  ،    مقارنة  للمعرفة  اإللكرتوين كمصدر  الكتاب  بأمهية  الطالب  انخفاض وعي  إىل  الدراسة  وتوصلت 

خاصة إذا كانت حاجتهم  بالدراسات العليا بأمهية الكتب اإللكرتونية، ويرجع ذلك إىل تفضيلهم للكتب الورقية كمصدر للمعلومات و

 استخدامه.  برضورة توعية الطالب بأمهية الكتاب اإللكرتوين والتدريب عىل للمعلومات ألغراض بحثية، وأوصت الدراسة

دعم البحث العلمي، حيث    يفة  الي( يف التغريات اجلارية داخل مكتبات اجلامعات األسرت (Keller, A. 2015دراسة    وتبحث

 ، خصائي املكتباتأليات ئوات يف أدوار ومستقدم نظرة عامة عىل التعديالت التي تم إجراؤها عىل سياسات خدمات املكتبات والتغيري

هذه   وتناقش  ،وذلك من خالل مقارنات للتطورات يف املكتبات اجلامعية يف أوربا، والسيام الوضع يف اململكة املتحدة وسويرسا وأملانيا 

، والقياسات الببليومرتية ، وتعزيز تأثري البحث   احلر للمعلوماتة هي: املستودعات املؤسسية ، والوصول  يالدراسة مخس خدمات رئيس

وتتوصل    ،ودجمها يف املكتبةوطرقها  ب توفري املوارد هلذه اخلدمات  الي سأثم تتناول الدراسة    ،البحث وإدارة بيانات البحث، ودعم طالب  

وجذب القراء للمكتبة   ودعمه ثالثة تدابري أو مناهج اختذهتا اإلدارة العليا يف املكتبات لبناء خدمات البحث العلميطريق الدراسة عن 

ي املكتبات عىل دعم البحث وإنشاء مواضيع حمددة، وتطوير خدمات وظائف يخصائأب، وتركيز أنشطة  : ترشيد خدمات الطالهى

 لة عن دعم البحث العلمي. ؤوجديدة مس

توسن   ترك  (Tosun, 2014)وقام  الطلبة يف جامعة  تصورات  مقارنة  إىل  اإللكرتونية   يا بدراسة هدفت  الكتب  استخدام    حول 

ختيارهم  امن طلبة كلية الرتبية تم    ةوطالب  ا طالبً   258نظرهم، وتكونت عينة الدراسة من    ةوالتقليدية كمصادر للمعلومات من وجه

اال تم  الدراسة  هدف  ولتحقيق  عشوائي،  البياناتبشكل  واالستبانة يف مجع  الشخصية  املقابلة  وقد عتامد عىل  إىل   ،  الدراسة  توصلت 

رتفاع استخدام الذكور هلذه الكتب، وكان افقط من الطلبة يستخدمون الكتاب اإللكرتوين باإلضافة إىل     %21  :ا جمموعة من النتائج أمهه

  استخدام الكتب اإللكرتونية. ىلقسم تكنولوجيا التعليم الصدارة يف مستو

)  تهدفبينام   عىلGoodall & Pattern,2011دراسة  التعرف  إىل  هدرسف  (  جامعة  يف  املكتبة   Huddersfieldيلد  استخدام 

University  املكتبة   وارتياد،    واإلعارةاستخدام املوارد اإللكرتونية ،    :ة يف املكتبة هييجوانب رئيس  ةثالث  الضوء عىل  ركزت عىل إلقاءو

عضاء أالعالقة بني استخدام املكتبة والتقدم اجلامعي والبحثي للطالب و  ىوتقدم العديد من البيانات والتحليل املنهجي لتوضح مد
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اكتشاف األسباب الكامنة وراء االستخدام املنخفض للمكتبة وذلك لتطوير خدمات    يف للدراسة    الرئييس  التدريس، ومتثل اهلدفهيئة  

 .  املكتبة قبال عىلية التعليمية بسبب قلة اإلالعمل عىل ةتداعيات سلبي  أية، وذلك حتي ال يكون هناك وإدخاهلا  ومصادر جديدة

عرفة الكيفية التي يستخدم هبا أعضاء هيئة التدريس املكتبة ومصادر املعلومات  ملستطالعية  ا دراسة  ب  (Jackson, 2008)  كام قام

البيانات ،وقد توصلت  عىل    واعتمدتلكرتونية،  اإل يرون أن مصادر املعلومات    ها أن غالبية أفرادبالدراسة  االستبيانات كأداة جلمع 

يف املستقبل بشكل أكرب عىل مصادر املعلومات    االعتامدة يف جمال البحث، وأن غالبيتهم يرون أنه سيكون  اليلكرتونية ذات قيمة عاإل

ة من خالل توثيقها يف دراسات مشاهبة، بشكل أسايس للوصول إىل املقاالت والدراسات العلمي  عليها   غالبيتهم يعتمدونو لكرتونية،  اإل

ة الشخصية، ويصلون هلذه املصادر  يلغالبيتهم يصلون إىل مصادر املعلومات اإللكرتونية من خالل حاسباهتم اآلوونصح الزمالء هبا،  

املستقبل أن يقل وصوهلم ملصادر من خالل فهارس املكتبات املتاحة عىل اخلط املبارش، وقواعد املعلومات اإللكرتونية، وأهنم يتوقعون يف  

 املعلومات اإللكرتونية من خالل بوابات املكتبات. 

مدى    لكرتونية يف مكتبة املعهد اهلندي للتكنولوجيا بدهلي إىل التعرف عىلستخدام املصادر اإلال  (Ali, 2005)دراسة    سعتو

لكرتونية  شكال مصادر املعلومات اإلأعضاء هيئة التدريس، والتعرف عيل أقبل الطالب ولكرتونية من استخدام مصادر املعلومات اإل

 ،هم املشكالت التي تواجه الباحثني عند استخدامهم هلذه املصادرأوالتعرف عيل  ، الباحثني يف استخدامها  ىا، ومستوكثر استخدامً األ

 لكرتونية . جل الوصول إىل مصادر املعلومات اإلأ ام الكمبيوتر منواستخد ،استخدامهم هلا  ىبمستو لالرتفاعب املقرتحة ساليواأل

ا،  ، وأكثر حمركات البحث استخدامً اإلنرتنتمعدل استخدام    عىل التعرف    ( وقد استهدفت  (Kibirige, Depalo, 2000  دراسة

ا يف املرحلة اجلامعية طالبً   550  الدراسة  التي توفرها املكتبة اجلامعية، وشملت  اإللكرتونيةمدى استخدام قواعد البيانات    عىلوالتعرف  

إىل أعضاء هيئة التدريس، وأكدت النتائج أن املستفيدين يفضلون استخدام حمركات البحث للوصول    باإلضافةالعليا    دراساتوال  األوىل

الذي يدل عىل حاجة املستفيدين    األمر  ؛ أهنا كشفت عن ضعف النتائج التي يتم التوصل إليها   إالإىل املعلومات يف املوضوعات املحددة،  

إىل قواعد املعلومات التي يمكن الرجوع إليها، وأوصت الدراسة بأمهية   واإلرشادسرتاتيجيات البحث  إيف صياغة    املكتبينيإىل مساعدة  

 .توفري التدريب املكثف للمستفيدين كافة من باحثني وطلبة وأعضاء هيئة التدريس

 : مناقشة الدراسات السابقة 

أعضاء هيئة التدريس نحو القراءة واملكتبة يف ضوء التحول    اجتاهاتدراسة هتدف للتعرف عيل    توجدل العرض السابق مل  من خال

وبعضها    ،دراسة عزوف الطالب واألساتذة عن املكتبة  عىلنرتنت، فجميع الدراسات كانت تركز  الرقمي وزيادة استخدام شبكة اإل

  لكرتوين وسلوكيات استخدام املصادر الرقمية، ولكن ما يميز الدراسة لكتاب املطبوع والكتاب اإلبني استخدام ا   املقارنةكان يركز عىل 

عىل  احلالية   تركيزها  الفعيل الجتاهاتمعرفة    هو  والتحول    الواقع  للمكتبة  استخدامهم  القراءة يف ضوء  نحو  التدريس  هيئة  أعضاء 

البحثية وميوهلم    اجتاهاهتممع    ومتاشيا وجعل املكتبة أكثر فاعلية   االجتاهات،  ذههل وفقًا    وسياستها   وذلك لتطوير خدمات املكتبة  ؛الرقمي

 ورغباهتم يف القراءة والبحث. 
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 للدراسة  طار العملي اإل 
وفقاا لفئاتهم   الرقمية المعلومات صادرلمأعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط السؤال األول: ما اتجاهات استخدام 

 العمرية ودرجاتهم األكاديمية؟ 

أمهية بالغة للمكتبات    وفًقًا لفئاهتم ودرجاهتم األكاديمية  الرقمية املعلومات  أعضاء هيئة التدريس ملصادر  متثل اجتاهات استخدام  

يف األسئلة    أعضاء هيئة التدريساجلامعية فيام خيص تقديم بعض اخلدمات والتزويد باملصادر الرقمية لذلك تم حتليل نتائج استجابات  

، واألسباب (  والدرجة الوظيفية  ، اجلنس،لسن)ا  يف استخدامهم ملصادر املعلومات الرقمية مثل:  عوامل  تأثري عدة  ىمد  املوجهة لدراسة

يشكل  عضًوا، و  150أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا باالستجابة  بلغ عدد  ، وقد  ستخدامذلك االمعدل  و  ستخدام،االالتي تدفعهم إىل  

ويرجع ذلك إىل زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس من اإلناث عن الذكور بالنسبة   %،60%، يف حني شكلت نسبة اإلناث  40الذكور منهم  

 ( 2رقم )شكل كام يتضح من ال  إلمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط، وذلك بالنسبة للكليات التي شملتها عينة الدراسة 

 ذ

 الجنس وفقاا أعضاء هيئة التدريس( توزيع 2شكل)

 وفقًا للفئات العمرية  مصادر املعلومات الرقمية ستخدام  ا   - 1

يف هذا اجلانب تم دراسة مدى اإلقبال عيل استخدام مصادر املعلومات الرقمية وفًقا للفئات العمرية املختلفة التي شملتها عينة  

 الدراسة : 

ذكور
60
إناث40%

90
60%

ذكور إناث
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 وفقاا للفئات العمرية  المعلومات الرقميةمصادر ( توزيع   3 شكل )

 عىل استخدام  هم األكثر إقبااًل   30إىل    21والتي تقع ما بني    سنًا   األصغر  أعضاء هيئة التدريسأن فئة  كام يتضح من الشكل السابق  

عاًما هي الفئة األكثر  29-18املصادر الرقمية، وبناء عىل إحصائيات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فإن فئة الشباب تقع من 

اقص  استخداًما ملصادر املعلومات الرقمية ، ومن املؤكد أنه منذ ظهور مصادر املعلومات الرقمية وفئة الشباب هم األكثر إقبااًل عليها ويتن

ا االستخدام مع التقدم يف السن؛ وذلك ملا حتتاج إليه تلك املصادر من مهارات وتركيز أكثر من املصادر املطبوعة، وباإلضافة إىل ذلك هذ

أطروحة   إعداد  مازالت يف مرحلة  الفئة  هذه  والدكتوراه  فإن  االطالع  املاجستري  وإىل  املعلومات  إىل أحدث  بحاجة  فأفرادها  وبالتايل 

التغطية الشاملة ملوضوعات بحوثهم، وهذه الرشوط لن تتوفر مجيعها إال من  املستمر عىل   كافة أشكال مصادر املعلومات؛ من أجل 

 خالل مصادر املعلومات الرقمية.

 (: نوع جنس)ال ا لل وفقً   مصادر املعلومات الرقمية  استخدام - 2

 للنوع )ذكر / أنثى( بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس  فيام ييل توضيح ملدى اإلقبال عىل استخدام مصادر املعلومات الرقمية وفًقاً 

   عينة الدراسة:

 

 ستخدام مصادر المعلومات الرقمية وفقاا للنوع ( ا4شكل )

21-30 31-40 41-50 51-60 فأكثر60

نعم 63 39 26 2 0

% 42% 26% 18% 1% 0%

ال 0 4 6 8 0

% 0% 3% 4% 6% 0%
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نسبة أن  السابق  الشكل  التدريس  يتضح من  هيئة  فئات    أعضاء  أكثر  الدراسةاإلناث  الرقميةا  ستخدامً ا   عينة  حيث    للمصادر 

وعىل  من إمجاىل مستخدمي املصادر الرقمية،    %32.6  سجلوا نسبة، أما الذكور فقد  أعضاء هيئة التدريسنسبة  % من إمجايل  55.3  شكلت

، فقد تبني  صادر الرقميةأقل أيضا من اإلناث الاليت ال تستخدمن املصادر الرقمية  خر نجد أن الذكور الذين ال يستخدمون املاجلانب اآل

للمصادر الرقمية، وترجح الدراسة  % من إمجايل عدد غري املستخدمني  8 اإلناث يشكلن  % يف حني4ستخدمني يشكلون  املأن الذكور غري  

أن السبب الرئييس وراء زيادة عدد اإلناث يف استخدام املصادر الرقمية يرجع إىل طبيعة عمل املرأة واحتياجها للمصادر الرقمية التي 

يف استخدام املصادر الرقمية أيًضا أن نسبة عدد اإلناث أكرب من عدد الذكور    يتم نرشها عرب شبكة اإلنرتنت، وما يؤكد زيادة نسبة اإلناث

يف جمتمع الدراسة وزيادة نسبتهن أيًضا يف اإلجابة عىل االستبيان املوجه ملعرفة اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام مصادر  

 املعلومات الرقمية.

 رجة العلمية للد ا  وفقً  مصادر املعلومات الرقمية ستخدام  ا   - 3

الدراسة إىل توضيح مدى استخدام مصادر املعلومات الرقمية وفًقا للدرجات العلمية بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس عينة    تسعي

 : الدراسة 

 األكاديمية للدرجاتوفقاا مصادر الرقمية ستخدام الا( توزيع 6جدول )

 ال نعم  األكاديمية  الدرجات

 % العدد % العدد

 - - % 18 27 معيد

 % 1.3 2 % 22.6 34 مدرس مساعد

 % 2 3 % 27.3 41 مدرس

 % 4 6 % 14.6 22 أستاذ مساعد 

 % 4.6 7 % 5.3 8 أستاذ 

 - - - - أستاذ متفرغ 

 % 12 18 % 88 132 اإلمجايل 

يف   املصادر الرقمية% من املدرسني يستخدمون  27جد أن  فقد وُ مصادر الرقمية،  لل ا  ستخدامً افئة املدرسني هي أكثر الفئات    تعد 

يف حني    الستخدام املصادر الرقمية%  22.6  بنسبة  وجاءت يف املرتبة الثانية فئة املدرسني املساعدين    % منهم ال يستخدموهنا،1.3حني أن  

فئة األساتذة    ا ليهت،  صادر الرقميةمل% منهم ا18ويف املرتبة الثالثة جاءت فئة املعيدين حيث يستخدم    ،ها % من نفس الفئة ال تستخدم2

بعد ذلك فئة األساتذة حيث يستخدم   تثم جاءيستخدموهنا،  % ال  6يف حني    املصادر الرقمية% منهم  22املساعدين حيث يستخدم  

 مصادر املعلومات الرقمية.% ال يستخدمون  4.6% منهم الكتب اإللكرتونية مقابل 5.3
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ا للغرض منها:أعضاء هيئة  استخدام -4
ا
 التدريس ملصادر املعلومات الرقمية وفق

وفًقا   تسعي دمياط   بجامعة  التدريس  هيئة  ألعضاء  الرقمية  املعلومات  مصادر  استخدام  اجتاهات  عىل  التعرف  إىل  الدراسة 

 : ملجاالت عملهم بالتدريس والبحث العلمي 

 

 مصادر المعلومات الرقمية الغرض من استخدام  (  5 شكل )

نحو استخدام املصادر الرقمية وفًقًا لطبيعة عملهم  بجامعة دمياط    أعضاء هيئة التدريس  من الشكل السابق أن اجتاهات  يتضح

مقدمتها جمال   أن  كان يف  تبني  فقد  العلمي،  من  46البحث  التدريس %  الرقميةيستخدمون    أعضاء هيئة  املعلومات  من أجل   مصادر 

الباحث عن طريق البحث سينعكس    هوهذا مؤرش جيد ألن مردود ما حيصل علي  ،مياحلصول عىل معلومات ألغراض البحث العل

ليؤثر عىل جود التعل  ةباإلجياب  أن  يالعملية  تبني  كام  التدريس، يف حني  27مية،  لغرض  يستخدموهنا  منهم  من  %16  هيئة  %  أعضاء 

إعداد املراجعات   ىلإاحلديثة يف املجال، باإلضافة    باالجتاهاتبغرض اإلملام املستمر    مصادر املعلومات الرقميةيستخدمون    التدريس

ا  هلذا الغرض، وأخريً   مصادر املعلومات الرقمية% منهم يستخدمون  10الباحثني حيث تبني أن    اهتامماتخر  آالعلمية والتي جاءت يف  

وقد شكلت    ا ت موثقة علميً معلوما   الثقافة العامة واحلصول عىلك  أخرىألغراض    مصادر املعلومات الرقميةيستخدمون    وجد باحثون

   .% فقط1نسبتهم 

الحصول علي المعلومات 
بغرض التدريس

الحصول علي المعلومات 
ألغراض البحث العلمي

التعرف علي االتجاهات 
الحديثة في المجال

إعداد مراجعة علمية غير ذلك

العدد 41 69 24 14 2

% 27% 46% 16% 10% 1%
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 دوافع استخدام مصادر املعلومات الرقمية    - 5

اهلدف هذا  مصادر    من خالل  استخدام  يفضلون  التدريس  هيئة  أعضاء  جتعل  التي  واألسباب  الدوافع  أهم  الدراسة  قدمت 

 . املعلومات الرقمية

 مصادر المعلومات الرقمية ( أسباب تفضيل 7جدول )

 % العدد أسباب تفضيل الكتب اإللكرتونية  م

 %69 144   للذهاب إىل املكتبة الن أكون مضطرً  1

 %57 118 عند احلاجة  طباعة أي جزء من املصدر إمكانية  2

 %49 102 تسمح بالتنقل بني أكثر من مصدر للمعلومات من خالل الروابط 3

 %47 97 التصفح والبحث داخل مصدر املعلومات نفسه سهولة  4

 %44 92 قلة التكاليف مقارنة بالكتاب املطبوع  5

 %36 75 سهولة توثيق املادة العلمية  6

 %29 61 إمكانية احلصول عىل معلومات ال توجد باملصادر املطبوعة 7

 %24 49 التغطية املوضوعية ملجال اهتاممي  8

 %19 40  املحارضاتبسهولة أثناء إجراء األبحاث وإعداد النسخ واللصق  9

أعضاء هيئة التدريس وراء دوافعهم نحو تفضيل مصادر املعلومات الرقمية عىل املصادر راء  آ  يتضح من اجلدول السابق تباين

الرقمية والتي جتعلهم غري% من  69  وبلغت أعىل نسبة  ،  املطبوعة املصادر  التدريس يوافقون عىل   ىلإللذهاب  مضطرين    أعضاء هيئة 

%  57تفق  بينام ا،  استخدام مصادر املعلومات لفرتات أطول يف حني املكتبة ال تسمح بذلك  يرجع السبب يف ذلك حلاجتهم إىلو  ،املكتبة

هنا تسمح بالتنقل  يفضلون املصادر الرقمية أل  % منهم  49  وعند احلاجة،  طباعة أي جزء من املصدرإمكانية    أعضاء هيئة التدريس عىلمن  

تبني  ي  Atsangoمع الدراسة التي أعدها    حتليل اجلدول السابقعند مقارنة نتيجة  ، وللمعلومات من خالل الروابطبني أكثر من مصدر  

لكرتونية إلمكانية الوصول  % من مستخدمي الكتب اإللكرتونية يف املكتبات األكاديمية بجامعة ويتوتراند يفضلون الكتب اإل22أن  

مكان، ويري   أي  بسهولة من  ت18إليها  أن  الكتب، يف حني جاء  %  هذه  تفضيل  أسباب  أهم  االستخدام من  والراحة يف  الوقت  وفري 

 . (Atsango, 2016)% 11الوصول املجاين يف املرتبة الثالثة من أسباب التفضيل بنسبة بلغت 
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حول الرقمي  ثانًيا: تحليل نتائج الدراسة وفقاا التجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو القراءة في ضوء ارتياد المكتبة والت

 وشبكة اإلنترنت: 

 الكلية أو اجلامعة؟   استخدام مكتبة   عند أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط   اجتاهات   سؤال الثان: ما أبرز ال 

التدريس للكشف عن اجتاهاهتم لزيارة املكتبة عند    9متت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل توجيه   تساؤالت ألعضاء هيئة 

لتوضح املعياري    واالنحرافاألوساط احلسابية    :مؤرشات عددية مثل  مات، وتم حتليل استجاباهتم واحلصول عىلاحلاجة ملصادر املعلو

 ( 8كام يتضح من اجلدول رقم ) الفروقات بني أعضاء هيئة التدريس يف توجهاهتم لزيارة املكتبة واالستفادة من خدماهتا 

 رتياد المكتبة االقراءة في ضوء  نحو  التدريس هيئة  أعضاء الستجابات  المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط (8 -)جدول 

املتوسط   غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة الرئيسةحماور الدراسة  م

 احلسايب

االنحراف  

 املعياري

   النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  

 791. 4.33 0 0 0 0 20.0 30 26.7 40 53.3 80 فتقر لكيفية استخدام املكتبة أ 1

2 
اجللوس يف املكتبة مضيعة  

 للوقت

50 33.3 80 53.3 10 6.7 10 6.7 0 0 4.13 .808 

3 

 

لكرتونية املتاحة من  املصادر اإل

 خالل 

املكتبة ضاعفت من زيارايت إىل  

 املكتبة 

70 46.7 40 26.7 20 13.3 0 0 20 13.3 4.33 .702 

4 

 

رتياد املكتبة عىل  ايساعدين 

دراك التطورات العلمية التي  إ

 ا حتدث يوميً 

0 0 30 20.0 30 20.0 80 53.3 10 6.7 3.80 .983 

 575. 4.27 46.7 70 33.3 50 6.7 10 13.3 20 0 0  يف املكتبة  أفضل القراءة دائاًم  5

6 

 

تساعدين خدمات املكتبة عىل  

 زيادة املعرفة يف جمال ختصيص

50 33.3 30 20.0 20 13.3 40 26.7 10 6.7 4.20 .655 

7 
رتياد  اليس هناك رضورة يف 

 املكتبة 

50 33.3 70 46.7 30 20.0 0 0 0 0 4.13 .720 

8 
ليس هناك تشجيع من املكتبة  

 رتيادها ال

50 33.3 40 26.7 10 6.7 40 26.7 10 6.7 4.27 .774 

9 
بيئة املكتبة غري مهيأة للقراءة أو  

 الرتكيز  

40 26.7 80 53.3 30 20.0 0 0 0 0 4.07 .682 

بني موافق وموافق بشدة إذ  كانتاملكتبة  ارتيادنحو القراءة يف ضوء  آراء أعضاء هيئة التدريس  معظم ن أ( 9يظهر اجلدول رقم )

( التي  4( للفقرة رقم )3.80، وكان أقل متوسط حسايب يف هذا االجتاه ) (4.33)( عىل أعىل متوسط حسايب بلغ  3و1حصلت الفقرات )

أعضاء  غالبية  وهلذا السبب يؤكد  ا،  دث يوميً حتعضاء هيئة التدريس يف معرفة التطورات العلمية التي  تعرب عن عدم مساعدة املكتبة أل

 .أهنم يواجهون صعوبة يف كيفية استخدام املكتبة حمل الدراسة هيئة التدريس

خدمات املكتبة تساعدهم يف معرفة اجلديد يف  بأن    ني% غري موافق33هيئة التدريس بنسبة    آراء أعضاء  ىخر تساو آجانب    عىلو

% من عينة الدراسة تؤكد أن اجللوس يف  86 بلغت ، ومن املالحظ أن نسبةالرتيادها نه ليس هناك تشجيع من املكتبة أو ،جمال ختصصهم 
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ومصادرها مما  صعوبة يف التعامل مع املكتبة    ويستنتج من ذلك أن السبب الرئييس لذلك أهنم يواجهون  الوقت،  هيدر كثرًيا مناملكتبة  

 جلهد يف سبيل احلصول عيل ما يرغبون. جيعلهم يبذلون كثرًيا من الوقت وا 

ءة   دمياط نحو بجامعة    التدريس   هيئة   أعضاء   ما اجتاهات :  السؤال الثالث   ؟ ف ضوء ارتياد املكتبة   القرا

لـ   التدريس  هيئة  أعضاء  تم حرصاستجابات  السؤال  هذا  عن  هذه    13ولإلجابة  بيانات  وحتليل  ومجعها،  هلم  موجهة  عبارة 

 ( 9كام يتضح من اجلدول رقم )املعياري لالستجابات    واالنحرافاألوساط احلسابية    :مؤرشات عددية مثل  االستجابات واحلصول عىل

 المعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس نحو القراءة. واالنحرافاتاألوساط الحسابية  ( 9-)جدول 

املتوسط   بشدةغري موافق  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة حماور الدراسة الرئيسة م

 احلسايب

االنحراف  

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة  املعياري

 1.563 3.20 20.0 30 20.0 30 13.3 20 13.3 20 33.3 50 أهتم بالقراءة بشكل يومي 1

 1.419 3.00 13.3 20 33.3 50 20.0 30 6.7 10 26.7 40 انزعج من احلث عىل القراءة  2

3 
أشارك يف األنشطة والربامج التي  

 هتتم بالقراءة 

30 20.0 20 13.3 30 20.0 30 20.0 40 26.7 2.80 1.475 

 1.331 3.80 13.3 20 20.0 30 26.7 40 40.0 60 13.3 20 القراءة رضورية يف حيايت 4

5 
عن   ء ال يثري اهتاممي أي يش

 القراءة

40 26.7 40 26.7 40 26.7 10 6.7 20 13.3 3.47 1.314 

 912. 3.80 0 0 13.3 20 13.3 20 53.3 80 20.0 30 أفضل القراءة يف مكتبة اجلامعة  6

 1.364 2.87 13.3 20 6.7 10 20.0 30 40.0 60 20.0 30 اعتقد أين مقرص يف ممارسة القراءة 7

8 
أفضل األلعاب واستامع األغاين  

 عىل القراءة

0 0 30 20.0 70 46.7 10 6.7 40 26.7 2.80 1.381 

9 
يف املكتبة ال تلبي   ةاملواد املتوفـر

 احتياجايت

30 20.0 60 40.0 30 20.0 10 6.7 20 13.3 3.60 1.311 

 1.262 3.47 6.7 10 13.3 20 20.0 30 40.0 60 20.0 30 القراءة مملة وال أحبها  10

11 
أمارس القراءة فقط ألجل العمل  

 العلمي والبحث 

50 33.3 60 40.0 20 13.3 10 6.7 10 6.7 3.53 1.151 

12 
القراءة تساعدين يف التعبري عن  

 أفكاري اخلاصة

50 33.3 60 40.0 20 13.3 10 6.7 10 6.7 3.87 1.151 

13 
حتسن القراءة من مستوى تعاميل  

 مع الطالب  

70 46.7 40 26.7 20 13.3 0 0 20 13.3 3.73 1.294 

حصلت  حيث    ؛املتوسط والضعيف  بني ترتاوح  كانت  نحو القراءة    اجتاهات أعضاء هيئة التدريسن  أ(  8اجلدول رقم )  يتضح من 

  الفقرة من نصيب    االجتاه(، وكان أقل متوسط حسايب يف هذا  1.151معياري )  بانحراف(  3.87( عىل أعىل متوسط حسايب )12)  العبارة

تتمثل يف مساعدة    ،أعضاء هيئة التدريس نحو القراءة  اجتاهاتهم  أل  (، وتشري هذه النتائج2.80إذ بلغ متوسطها احلسايب )  ، (8رقم )

كاديمي، بينام  عن أمهيتها يف البحث العلمي والعمل األالقراءة هلم يف التعبري عن أفكارهم وحتسني قدراهتم يف التعامل مع الطالب فضاًل 

 .القراءة عىل ىو املوسيقأنة الدراسة ال تفضل سامع األغاين % من عي46نجد نسبة 

أمهية القراءة حيث نجد نصف عينة الدراسة ما بني موافق وموافق    ىعينة الدراسة يف مد  انقساما من اجلدول السابق  ويتضح أيًض 

القراءة،    ينزعجون من احلث عىل   نسبة متساوية من عينة الدراسة   ويف نفس الوقت  ،% هيتمون بالقراءة بشكل يومي45  بلغت بشدة بنسبة  
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عضو   80، يف حني احتياجاهتموأن املواد املتوفرة يف املكتبة ال تلبي  مملةأن القراءة ب املوافقة يف ى أيًضا رأي أعضاء هيئة التدريستساوو

 .% يؤكدون أن القراءة رضورية يف حياهتم 53 بلغت تدريس بنسبة هيئة

بع: ما الذي يفضله   ال السؤ   ف ضوء التحول الرقمي؟   عند االحتياج للمعلومات أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط    الرا

، يساعد يف وضع أسس للمكتبات يف ضوء التحول الرقمي  واالطالع  أعضاء هيئة التدريس نحو القراءة  اجتاهات  التعرف عىلإن  

خلدمات   التخطيط  عمليات  يف  عليها  وتوجهات تيرس  مليوهلم  ووفًقا  التدريس،  هيئة  ألعضاء  لدهيا  ما  أفضل  وتقديم  املعلومات 

عبارة موجهة ومجعها    11استخدامهم، وقد تم رصد هذه التوجهات واألسس من خالل حرص استجابات أعضاء هيئة التدريس لـ  

كام املعياري لالستجابات    واالنحرافسابية  األوساط احل  :مؤرشات عددية مثل  هلم، وحتليل بيانات هذه االستجابات واحلصول عىل

 ( 10يتضح من اجلدول رقم )

 الرقمي  التحول ضوء في القراءة نحو التدريس هيئة أعضاء الستجابات  المعيارية واالنحرافات  الحسابية األوساط  (10-)جدول 

ط  املتوس غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة حماور الدراسة الرئيسة م

 احلسايب

االنحراف  

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  املعياري

1 
ثناء التصفح  أتعرض للتعب أ

 لكرتوين اإل

60 40.0 20 13.3 30 20.0 10 6.7 30 20.0 3.47 1.549 

2 

 

ساعد التحول الرقمي يف  

 رسعة الوصول للمعلومات  

 وسهولة احلصول عليها 

60 40.0 30 20.0 40 26.7 20 13.3 0 0 3.87 1.091 

3 
التحول الرقمي جعل هناك  

 مصادر املعلومات.  ا يف تنوعً 

50 33.3 40 26.7 40 26.7 10 6.7 10 6.7 3.73 1.185 

4 

ساعد التحول الرقمي يف  

الكتب التي  زيادة عدد 

 أقرأها. 

60 40.0 40 26.7 30 20.0 20 13.3 0 0 3.80 1.331 

5 

 

ساعد التحول الرقمي يف  

 زيادة االطالع عىل الثقافات  

 األخـرى. 

50 33.3 60 40.0 10 6.7 30 20.0 0 0 3.87 1.091 

6 

 

ساعد التحول الرقمي يف  

 زيادة قدريت عىل التثقيف  

 والتعلم الذايت

50 33.3 30 20.0 40 26.7 30 20.0 0 0 3.47 1.459 

7 
  ساعد التحول الرقمي عىل

   ةرتياد املكتبايف  ةزيادة الرغب

30 20.0 10 6.7 60 40.0 40 26.7 10 6.7 3.67 1.014 

8 

 

ساعد التحول الرقمي يف  

التخلص من امللل الذي  

 شعر  أ

يف الكتب    ةثناء القراءأبه 

 املطبوعة

40 26.7 80 53.3 10 6.7 0 0 20 13.3 3.80 1.226 

9 

 

التحول الرقمي جعل هناك  

  إىلكرب للوصول أفرصة 

مراجع غيـر متوافـرة يف  

 املكتبـة 

10 6.7 90 60.0 30 20.0 0 0 20 13.3 3.47 1.091 

10 

 

لكرتونية  يف الكتب اإل ةالقراء

 الكتب   ةمن قراء ة أكثر متع

 املطبوعة

50 33.3 50 33.3 50 33.3 0 0 0 0 4.00 .819 

11 
الربامج   حتاج للتدريب عىلأ

 جهزة اخلاصة بالقراءة  واأل

40 26.7 20 13.3 30 20.0 20 13.3 40 26.7 3.00 1.554 
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ما بني موافق وحمايدن  أ(  10يظهر اجلدول رقم ) الرقمي متنوعة  التحول  القراءة يف ضوء  إذ    ،مجيع فقرات جمال االجتاه نحو 

إذ  ،(11رقم ) الفقرة(، وكان أقل متوسط حسايب يف هذا االجتاه من نصيب 4.00( عىل أعىل متوسط حسايب بلغ )10حصلت الفقرة )

الربامج واألجهزة اخلاصة بالقراءة، بينام   عىل  ضاء هيئة التدريس للتدريب( والتي تعرب عن عدم احتياج أع3.00بلغ متوسطها احلسايب )

قراءه الكتب املطبوعة وهي نفس النسبة التي  من  ةلكرتونية أكثر متعيف الكتب اإل القراءةأن ب% 75عضو هيئة تدريس بنسبة  100اتفق 

فرصة   هناك  جعل  الرقمي  التحول  أن  عيل  للوصول  أوافقت  تنوعت  إكرب  ذلك  إىل  باإلضافة  املكتبـة،  يف  متوافـرة  غيـر  مراجع  ىل 

مد الرقمي عىلى  االستجابات حول  التحول  األ  املكتبة،   ارتياديف    الرغبةزيادة    مساعدة  احلياد هي  نسبة  %  40ب وبلغت  غلوكانت 

 . ن التحول الرقمي ساعد يف زيادة رغبتهم لزيارة املكتبةبأ % والنسبة الباقية من عينة الدراسة ال توافق  26واملوافق كانت بنسبة 

وساعد    ،أن التحول الرقمي جعل هناك تنوع يف مصادر املعلوماتب%    75% إىل    60ما بني    املوافقةخر تراوحت نسبة  آعيل جانب  

، ويف رسعة الوصول للمعلومات وسهولة احلصول عليها،  األخرىعىل الثقافات    االطالع وزيادة    يقرؤوهنا دد الكتب التي  يف زيادة ع

  احلصول عىل  ةالقراءة يف ضوء التحول الرقمي يف السهولة والتنوع وتعدد الثقافات ورسع  يفأعضاء هيئة التدريس    اجتاهاتوهنا تتضح  

بام  واالطالعهم نحو التعلم الذايت وهو ما يقدمه هلم التحول الرقمي ويربطهم أكثر بالرغبة يف القراءة زيادة رغبت عن فضاًل  ،املعلومات

 .حيقق رغباهتم وتوقعاهتم العلمية املستقبلية

 ف الوصول ملصادر املعلومات؟   نرتنت شبكة اإل ل أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط    توجهات استخدامما  السؤال اخلامس:  

عبارات موجهة هلم، وحتليل بيانات هذه االستجابات   9ولإلجابة عن هذا السؤال تم حرص استجابات أعضاء هيئة التدريس لـ  

مجيع    أن  (11كام يتضح من اجلدول رقم )املعياري لالستجابات    واالنحرافاألوساط احلسابية    :مؤرشات عددية مثل  واحلصول عىل

(  6و  5إذ حصلت الفقرات )  ،نرتنت جاءت متنوعة ما بني موافق ومعارضنحو القراءة يف ضوء استخدام شبكة اإل  االجتاهت جمال  فقرا

  ،نرتنتشبكة اإل  من مصادر معلومات ثرية ال تتوفر عىل  املكتبة  ام تقتنيهالفقرات تعرب عن  وهذه(،  4.07عىل أعىل متوسط حسايب بلغ )

نرتنت، وكان أقل متوسط حسايب والبحث عن املعلومات عيل شبكة اإل  باالطالعتدريس من مشكالت خاصة  وما يواجه أعضاء هيئة ال

متابعة أعضاء هيئة التدريس   ىرة إىل مد ق(، وتشري هذه الف2.73( إذ بلغ متوسطها احلسايب )9رقم )  الفقرةمن نصيب    االجتاهيف هذا  

 .للمواقع اإللكرتونية التي هتتم بالقراءة

سباب اهتامم أعضاء هيئة التدريس باستخدام التصفح والقراءة من خالل  أمن    بأنفة إىل ذلك تشري أهم نتائج اجلدول  باإلضا 

بيئة مناسبة  شبكة اإل الدراسة يفضلون  47واملعرفة ولذلك نجد نسبة    لالطالعنرتنت هو أهنم ال جيدون يف مكتبة الكلية  % من عينة 

 . نرتنتأن القراءة والبحث من خالل شبكة اإلب% من عينة الدراسة يوافقون  80نجد نسبة    كامنرتنت من املنزل،  والبحث يف اإل  االطالع 

 نترنت اإل استخدام ضوء في القراءة نحو التدريس هيئة أعضاء الستجابات  المعيارية واالنحرافات  الحسابية األوساط (11-)جدول 

املتوسط   غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة حماور الدراسة الرئيسة م

 احلسايب

االنحراف  

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  املعياري
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1 

 

تتيح املكتبة االطالع عىل  

النصوص الكاملة ملصادرها  

  من خالل موقع املكتبة عىل

 نرتنت اإل

70 46.7 10  6.7 40 26.7 20 13.3 10 6.7 3.73 1.344 

رتياد املكتبة  ضطر الأال  2

 للحصول عىل املعلومات 

60 40.0 40 26.7 30 20.0 10 6.7 10 6.7 3.87 1.208 

3 

 

عداد الكاملة  طلع عىل األأ

للمجالت املتخصصة من  

 نرتنت إل خالل شبكة ا

60 40.0 20 13.3 30 20.0 10 6.7 30 20.0 3.47 1.549 

4 

 

خصائي املكتبة كافة  أيقدم 

التسهيالت مما يوفر الوقت  

  واجلهد بعكس التشتت عىل 

 نرتنت  شبكة اإل

30 20.0 80 53.3 20 13.3 20 13.3 0 0 3.80 .912 

5 

 

مصادر معلومات   ة تقتني املكتب

شبكة   ثرية ال تتوفر عىل

 نرتنت اإل

70 46.7 50 33.3 10 6.7 10 6.7 10 6.7 4.07 1.185 

6 

 

أجد يف مكتبات كليتي بيئة  ال 

مناسبة لالطالع واملعرفة لذلك  

نرتنت  من  أفضل البحث يف اإل

 املنزل

40 26.7 30 20.0 30 20.0 30 20.0 20 13.3 3.53 1.505 

7 

 

القراءة والبحث من خالل  

  يتطلباننرتنت شبكة اإل

 متلكها أمهارات خاصة ال  

60 40.0 60 40.0 10 6.7 10 6.7 10 6.7 4.00 1.159 

8 

 

يصيبني االطالع والبحث عن  

 شبكة   املعلومات عىل 

نرتنت بالشعور بامللل  اإل

 واحلرية 

80 53.3 30 20.0 20 13.3 10 6.7 10 6.7 4.07 1.241 

أتابع املواقع اإللكرتونية التي   9

 هتتم بالقراءة 

20 13.3 10 6.7 60 40.0 30 20.0 30 20.0 2.73 1.241 

 وتوصياتها: نتائج الدراسة 
 ا : نتائج الدراسة : أولا 

أهم   الدراسة  نتائج  بجامعامتثل  التدريس  هيئة  أعضاء  القراءة يف ضوء    ةجتاهات  نحو  الرقمي  ا دمياط  والتحول  املكتبة  رتياد 

بعض    ةاملكتبات اجلامعية العمل عليها ومعاجل  جيب عىل   التيجتاهات  نرتنت حيث توصلت الدراسة ملجموعة من االواستخدام شبكة اإل

 :ها الدراسةياملشكالت التي توصلت إل

معظم أعضاء هيئة التدريس يامرسون القراءة ألجل العمل والبحث العلمي، ومساعدهتم يف    :توصلت الدراسة إىل -

 التعبري عن أفكارهم اخلاصة  .

القراءة واتضح   - التدريس نحو  ااتقصري أعضاء هيئة  بامللل ورتياد   احلث عىل من  نزعاجهم  املكتبة بسبب شعورهم 

 نرتنت فرصة للتخلص من هذا امللل. لذلك جيدون يف التحول الرقمي وشبكة اإل ،القراءة والبحث

ولكنهم    ،م غري مهتمني بام ينرش حول القراءة ودور املكتبةإهنبالرغم من أمهية القراءة واملكتبة ألعضاء هيئة التدريس ف -

الق يوميً يامرسون  ودورها  راءة  املكتبة  بمعلومات حول  العلمية  املعلومات  ربط  املمكن  من  لذلك  عملهم  بحكم  ا 

 احليوي.
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بيئة لهم األسباب التي جتعل املكتبة مضيعة للوقت هو صعوبة التعامل مع املصادر املتاحة باملكتبة باإلضافة  أ  إىلتشري   -

 . املكتبة غري مهيئة للقراءة والبحث

 ختصاصهم.اا يف جماالت اجلامعة أعضاء هئية التدريس يف معرفة ما يستجد يوميً  ال تساعد مكتبات -

وتساعدهم    ،طالع عيل ثقافات العاملجتاه أعضاء هيئة التدريس نحو مصادر املعلومات املتنوعة التي تساعدهم يف اال ا -

 يف التعلم الذايت والتمكن من التكنولوجيا احلديثة.

خاصة املراجع واملصادر التي ال توجد يف مكان  وبلكرتوين إستخدام املراجع بشكل يرغب أعضاء هيئة التدريس يف ا  -

 املكتبة بشكل مطبوع.  ىسو

 نرتنت كبديل للمكتبة يف الواقع املادي.اإل بعض أعضاء هيئة التدريس موقع املكتبة عىليستخدم  -

مات الصحيحة والعلمية، مما يسبب  املعلو  بحار فيها واحلصول عىلنرتنت مهارات خاصة للبحث واإلحتتاج شبكة اإل -

 املعلومات العلمية والبحثية.  نرتنت واحلصول عىلعضاء هيئة التدريس يف استخدام شبكة اإلأل ا تشتتً 

كثري من املعلومات واملعارف  ، فاملكتبة هبا  املتاحةنرتنت ليست هي كل املعلومات  اإل   شبكة عىل املتوفرة  املعلومات   -

 .ما يميزها من مصادر املعلومات واخلدمات التفاعلية البحثيةالتي مل تنرش بعد عىل شبكة اإلنرتنت، وهبا 

 ا : توصيات الدراسة  :ثانيً 

 : توصيات خاصة باجلامعة 

وختصصاهتم الدقيقة    س التدريرضورة توفري ميزانية مناسبة لتزويد املكتبات باملصادر احلديثة التي تناسب أعضاء هيئة   -

 .لكرتونيةشكال املطبوعة واإلكافة األ من

 جيب عىل اجلامعة أن تلزم الكليات برضورة تدريس جزء من مقررات البحث العلمي داخل املكتبات . -

   : توصيات خاصة باملكتبات 

اإلإرضورة   - صفحاهتا  عيل  وخدماهتا  مقتنياهتا  عن  املكتبة  الدعايعالن  أجل  من  هيئة لكرتونية  أعضاء  وجذب  ة 

 . التدريس الرتياد املكتبة

املكتبة أن تشارك أعضاء هيئة التدريس يف العملية التدريسية من خالل ختصيص قاعات لتدريس الطالب    جيب عىل -

 . رشاف عضو هيئة التدريس إبذلك بعض اجلوانب العملية والنظرية لربطهم باملكتبة و

أعضاء هيئة التدريس وتوفريها هلم   ىالتي تلبي احتياجات البحث العلمي لد  لكرتونيةهتامم بالتزويد باملصادر اإلاال -

 .نرتنتشبكة اإل من خالل موقع املكتبة عىل

 . عضاء هيئة التدريس عن بعد لكرتوين أل إاملكتبة لتوفري بدائل إلتاحة مصادرها املطبوعة بشكل  ىجيب أن تسع -

 الدعم والتعاون مع أعضاء هيئة التدريس. االعتامد عىل خدمات التحول الرقمي يف تقديم  -

جتاهات يف التخصصات املختلفة لربطهم بام  حدث اال أاملكتبة أن تقدم ألعضاء هيئة التدريس تقارير عن    جيب عىل -

 ة.تقدمه املكتبة هلم من خدمات تفاعلي 
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القراءة واستعارة الكتب مثل:   - التدريس غري  تشجيعهم عيل االحتفاء  استخدام عوامل جذب خمتلفة ألعضاء هيئة 

 بيوم ختصصهم السنوي داخل جدران املكتبة، وتقديم اجلوائز من أوعية املعلومات وغريها . 

 توفري بيئة وقاعات مناسبة للقراءة . -

 تشارك املعرفة واملقتنيات من خالل التبادل والتشارك بني مكتبات الكليات ذات التخصصات البينية  ملقتنايتها. -

 : ضاء هيئة التدريس توصيات خاصة بأع 

رضورة االستفادة من خدمات مكتبة الكلية والتعرف عىل ما تقدمه هلم من معلومات ومصادر تساعدهم يف العملية   -

 التعليمية والبحث العلمي. 

 التأكيد عىل الطالب برضورة ارتياد املكتبة إلنجاز تكليفاهتم وواجباهتم. -

 اعات املكتبة للطالب وأعضاء هيئة التدريس يف نفس التخصص.جيب تقديم ندوات ودورات تدريبية جمانية داخل ق -

البينية   - التخصصات  يف  البعض  بعضهم  التدريس  هيئة  أعضاء  جديدة   –تعارف  بينية  بحثية  موضوعات  إنتاج 

 ومشاركتهم مًعا يف ارتياد املكتبة. 
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This study attempted to know the attitudes of faculty members in Egyptian universities towards reading 
and knowing in light of library attendance, digital transformation and increased use of the Internet, and to 
achieve this goal the study relied on the case study methodology for faculty members at Damietta University and 
the libraries of the colleges of the university, and a questionnaire was directed to them in order to Collecting 
data and answering questions that were included in the study in terms of knowing the attitudes of the faculty 
members at Damietta University towards reading and being informed in light of the attendance of the library, 
digital transformation and increasing use of the Internet, and identifying the motives for their use of digital 
information sources according to their age groups and academic degrees, and the study included 8 libraries for 
colleges Affiliated to Damietta University, and 150 faculty members answered the questionnaire. 

The study found that the failure of faculty members towards reading and going to the library because of 
their boredom and their annoyance with urging reading and research, and therefore they find in digital 
transformation and the Internet an opportunity to get rid of this boredom, and the most important results of the 
study indicate the reasons that make the library the reason for wasting a lot of time is the difficulty Dealing 
with the available resources in the library in addition to that the library environment is not prepared for 
reading and research. The study also found that some faculty members use the college’s library website on the 
Internet as an alternative to the library in physical reality. 

The study came out with a proposed conception of recent trends that can be applied in university 
libraries, such as the necessity to open new halls in university libraries and work to increase awareness and 
guidance on the importance of university libraries, and to link faculty members with them through modern 
services and trends, and provide a system for managing research data for faculty members and support scientific 
research about By making use of modern technologies in providing digital services to faculty members and 
students at the university. 
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