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 املستخلص 
أعضاء   واتجاهات  عىل بنك املعرفة املرصي واخلدمات التي يقدمها ملجتمع الباحثني املرصيني ،  يهدف هذا البحث إلي التعرف

الكشف عن داللة الفروق بني اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة  ، وهيئة التدريس بجامعة قناة السويس نحو بنك املعرفة املرصي

درجة العلمية، والكلية، وتم استخدام االستبانة للتعرف عيل اجتاهات عينة قناة السويس نحو بنك املعرفة املرصي من حيث النوع، وال

وتوصلت الدراسة إيل   الدراسة نحو بنك املعرفة املرصي، وبلغت عينة الدراسة أربعني مفردة من بعض كليات جامعة قناة السويس،

 النتائج ومنها:

 باجتاهات إجيابية نحو بنك املعرفة املرصي . يتمتع أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس  -

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات املدرسني واجتاهات األساتذة واألساتذة املساعدين نحو بنك املعرفة.  -

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات الذكور واجتاهات اإلناث نحو بنك املعرفة املرصي .  -

 أعضاء هيئة التدريس . ؛بنك املعرفة املرصي ؛االجتاهاتية: الكلامت املفتاح 

 التمهيد 
حيث أضحت اآلن التكنولوجيا   "لقد أصبح التعامل مع التكنولوجيا ليس من قبيل الرتفيه، كام ليست خياًرا إلنسان هذا العرص،  

م منها والنامي، مما أدي إيل انتشارها انتشاًرا واسًعا بطبيعتها االقتحامية من معطيات احلياة، وقد فرضت نفسها عيل كل دول العامل املتقد

(، وقد تزايدت األمهية األكاديمية 46، ص  2017) فرج ، فرج عبده ،"بمختلف أشكاهلا وأنواعها، والسيام مواقع الشبكة الدولية  

ودراسة وقياس   ر العملية التعليمية اجلامعية،لدراسة االجتاهات يف اآلونة األخرية جتاه هذه التكنولوجيا؛ ملا هلا من أمهية بالغة يف تطوي

عيل  االجتاهات  هذه  سترتكها  التي  والسلبية  اإلجيابية  باالستجابات  والتنبؤ  اإلنساين  السلوك  تفسري  يف  يفيد  عام  بشكل  االجتاهات 

االجتاهات اإلجيابية وتنميتها  األمور املهمة؛ للتعرف عيل    وقياس اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو بنك املعرفة املرصي من  املجتمع،

وانعكاس ذلك عيل   التدريس  هيئة  املعرفة املرصي من جانب أعضاء  بنك  استخدام  ، ومدي  تعديلها  السلبية ورضورة  واالجتاهات 

 الطالب والباحثني، واملعوقات التي تواجههم يف استخدام هذا البنك.  
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 مشكلة الدراسة : 
  رشوعات الرائدة، والذي يقدم خدماته جلميع املرصيني جمانا للطالب والباحثني والقراء،رغم أن بنك املعرفة املرصي من أهم امل

العلميةإجراء  ووالتعلم    جمانية للتعليم   مصادر معلوماتيعطي الطالب والباحثني فرصة احلصول عىل  و ؛ لكن لوحظ من    األبحاث 

التعليم اهلجني بكلية اآلداب أن استخدام بنك امل التدريس تواجهه بعض  خالل العمل كمنسق  عرفة املرصي من جانب أعضاء هيئة 

التعرف عىل مدى الدراسة  الدافع إلعداد هذه    هيئة   أعضاء  جانب  من  املرصي  املعرفة  بنك   استخدام  املشكالت والصعوبات، وكان 

   تواجههم. التي واملعوقات والباحثني، الطالب عيل ذلك بجامعة قناة السويس، وانعكاس التدريس

 أهمية الدراسة:  
يمثل بنك املعرفة املرصي خطوة كبرية نحو االجتاه الصحيح، كام يعد أحد أهم املرشوعات الرائدة عيل املستوي العاملي من حيث 

املرصيني جمانا، فهو يقدم خدماته جلميع  القومي،  املستوي  أفراد    اإلتاحة عيل  بني  واملعرفة  الوعي  إيل نرش  البنك  وهتدف مجيع موارد 

 شعب املرصي واالرتقاء بجودة خمرجات التعليم والبحث العلمي للوصول إيل املنافسة العاملية، وترجع أمهية الدراسة احلالية يف التايل: ال

مما يشكل   زيادة عدد مستخدمي بنك املعرفة املرصي بشكل كبري بني الباحثني وأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات املرصية ،  -1

 اجتاهاهتم نحو بنك املعرفة املرصي .   دلياًل عيل دراسة

 من جانب بعض فئات املجتمع . تتناول اجتاهات واستخدامات بنك املعرفة املرصي عدم وجود دراسات عربية -2

التعرف عيل االجتاهات اإلجيابية وتنميتها واالجتاهات   -3 املعرفة يف  بنك  التدريس نحو  اجتاهات أعضاء هيئة  تساعد دراسة 

   عديلها . السلبية وت

 التعرف عيل أسباب عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس عن استخدام بنك املعرفة املرصي.  -4

  أهداف الدراسة : 
 تسعي الدراسة احلالية إيل حتقيق األهداف التالية :

 التعريف ببنك املعرفة املرصي واخلدمات التي يقدمها ملجتمع الباحثني املرصيني .  -1

 استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس لبنك املعرفة املرصي.التعرف عيل مدي  -2

 التعرف عيل اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس نحو بنك املعرفة املرصي.  -3

 التعرف عيل الصعوبات واملعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس يف استخدام بنك املعرفة املرصي .  -4

   نحو بنك ن داللة الفروق بني اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس طبقا للدرجة العلميةالكشف ع -5

 املعرفة املرصي . 

املعرفة   -6 بنك  نحو  السويس  قناة  بجامعة  واإلناث  الذكور  التدريس  هيئة  أعضاء  اجتاهات  بني  الفروق  داللة  عن    الكشف 

 املرصي .

جتاهات أعضاء هيئة التدريس بالكليات العملية والنظرية بجامعة قناة السويس نحو بنك  الكشف عن داللة الفروق بني ا  -7

 املعرفة املرصي . 
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 فروض الدراسة : 
 يتمتع أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس باجتاهات إجيابية نحو بنك املعرفة املرصي .  -1

بنك    نحو  تدريس بجامعة قناة السويس طبقا للدرجة العلميةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أعضاء هيئة ال  -2

 املعرفة املرصي . 

املعرفة    توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أعضاء هيئة التدريس الذكور واإلناث بجامعة قناة السويس نحو بنك   -3

 املرصي .

نحو    كليات العملية والنظرية بجامعة قناة السويستوجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بال  -4

 بنك املعرفة املرصي . 

 تساؤالت الدراسة:
 هل يتمتع أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس باجتاهات إجيابية نحو بنك املعرفة املرصي ؟  -1

نحو    ويس حسب الدرجة العلميةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة الس  -2

 بنك املعرفة املرصي ؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أعضاء هيئة التدريس الذكور واإلناث بجامعة قناة السويس نحو بنك    -3

 املعرفة املرصي ؟ 

لنظرية بجامعة قناة السويس  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بالكليات العملية وا  -4

 نحو بنك املعرفة املرصي ؟ 

 حدود الدراسة :  
 اقترصت الدراسة عيل املحددات التالية :

اقترصت الدراسة احلالية عيل مدي استخدام أعضاء هيئة التدريس لبنك املعرفة املرصي، والتعرف عيل    احلدود املوضوعية :  -

 عرف عيل داللة الفروق اإلحصائية بني هذه االجتاهات .اجتاهاهتم نحو بنك املعرفة املرصي ، والت

بجامعة قناة   تم تطبيق الدراسة عيل عينة من أعضاء هيئة التدريس من الكليات النظرية والكليات العملية  احلدود املكانية :  -

 السويس . 

 م . 2018/2019تم تطبيق الدراسة عيل العينة خالل العام الدرايس اجلامعي احلدود الزمنية :   -

 مصطلحات الدراسة : 
يف كليات جامعة قناة    هم األفراد الذين حصلوا عيل درجة الدكتوراه يف ختصصهم ويقومون بالتدريس  عضو هيئة التدريس:   -

 .  السويس، وقد يكون مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ
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(، وهذا  David, Holland,1990,P.659)  "اًء عيل منبه معنيبطريقة معينة بن  ميل ثابت لالستجابة  "يعرف االجتاه بأنه:    االجتاه :  -

يتكون    وُيعرف االجتاه أيًضا أنه شعور إجيايب أو سلبي  يعريف االجتاه بأنه: استعداد أوميل لالستجابة وليست االستجابة نفسها،  التعريف

 .  (  514, ص2000لدى الفرد، ويؤثر يف سلوكه واستجابته وآرائه )عالم ، صالح الدين ،  

ُيعرف إجرائيًا بأنه املوقف الذي يبديه عضو هيئة التدريس حول مدى توجهه نحو بنك    االجتاه نحو بنك املعرفة املرصي :  -

   املعرفة ، ويقاس بالدرجة التي حيصل عليها عضو هيئة التدريس عيل مقياس االجتاه املعد لذلك .

  البنك   موارد  إىل  الوصول  اإلنرتنت، ويمكن  عرب  املتاحة  التعليمية  املوارد  من   العامل  يف   جمموعة  أكرب  هو  بنك املعرفة املرصي :   -

  معارفهم   تطوير  عىل  األعامر  كافة  من  املرصيني  ملساعدة  أخرى  وموارد   ومقاالت،  فيديو،  مقاطع  يوفر   وهو   املرصيني،  لكافة  جماًنا 

  "عرفة املرصي أحد أكرب وأشمل بنوك املعرفة عيل مستوي العامل ،  بنك امل  وُيعترب موقع  (،  Discovery Education,2016)    ومهاراهتم

أنشأته الدولة هبدف وضع كل ما هو جديد يف جمال العلم ؛ للتسهيل عيل طالب مجهورية مرص العربية للوصول إيل املادة العلمية احلديثة 

   ( . 355،ص 2018)زاهر ، حممد ضياء الدين ويونس، إيامن عبد العزيز ، "بصورة رسيعة 

 جمتمع الدراسة :  
نظًرا لصعوبة تطبيق الدراسة عيل مجيع أفراد جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس؛ لذا تم اختيار عينة  

النوع )ذكور ، إناث (، وطبقا   للدرجة  عمدية ) قصدية ( طبقية من جمتمع الدراسة، وقد تم تقسيم املجتمع إيل أربع طبقات حسب 

العينة من    العلمية العملية(، ويمكن توضيح عدد ونسبة  النظرية ، الكليات  )مدرس ، أستاذ وأستاذ مساعد(، و الكليات )الكليات 

 خالل اجلدول التايل :

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقا اللنوع ، والدرجة العلمية ، والكليات .  1جدول رقم ) 

 النسبة املئوية  العدد الكليات  النسبة املئوية  العدد رجة العلمية الد النسبة املئوية  العدد النوع

 % 50 20 الكليات النظرية  % 52.5 21 مدرس % 55 22 ذكر

 % 50 20 الكليات العملية  % 47.5 19 أستاذ مساعد وأستاذ   % 45 18 أنثي 

 % 100 40 املجموع % 100 40 املجموع % 100 40 املجموع

من خالل    الدراسة بطريقة األعمدة طبقا للنوع ، والدرجة العلمية ، والكليات بالنسبة املئوية ، وذلكويمكن توضيح توزيع عينة  

 الشكل البياين التايل :
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 ( توزيع عينة الدراسة بالنسبة المئوية . 1شكل بياني رقم )

 منهج الدراسة : 
يعتمد عيل دراسة الواقع أو الظاهرة   "ذه الدراسة ، فهو  الوصفي ؛ ألنه أنسب املناهج هل   تم االعتامد يف هذه الدراسة عيل املنهج

(، وال يقف  247،ص2005)عبيدات وآخرون ،"كام توجد يف الواقع، وهيتم بوصفها وصًفا دقيًقا ويعرب عنها تعبرًيا كيفيًا أو تعبرًيا كميًا 

فيحلل ويفرس ويقارن ويقيم، أبعد من ذلك  إنام يذهب إيل  الظاهرة فقط،  بيانات    عند حدود وصف  وتم إعداد استبانة تشتمل عيل 

أساسية عن أعضاء هيئة التدريس ومقياس اجتاه لقياس اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس نحو بنك املعرفة املرصي،  

تكلف وقلة  وتنظيمها  إدارهتا  لسهولة  نظًرا  ؛  الدراسة  هذه  البيانات ألغراض  كأداة جلمع  االستبانة  به من  وتم استخدام  متتاز  وما  تها، 

فتحي   ، حممد  اهلادي  اآليل )عبد  احلاسب  برامج  املعلومات يف وقت قصري وحتليلها إحصائيًا من خالل  من  كبرية  كمية  إمكانية مجع 

( بتدرج مخايس    Likertنموذج ليكارت )  عيل جمموعة عبارات عيل شكل  (، ويشتمل مقياس االجتاه نحو بنك املعرفة179، ص  2003،

معارض بشدة (، ويضم املقياس ثالثة حماور تشتمل   –معارض    -حمايد    -موافق    -من املوافقة التامة إيل الرفض التام ) موافق بشدة  يبدأ  

 عيل جمموعة من العبارات اإلجيابية والسلبية، مع مراعاة أن تكون العبارات السلبية قليلة عن العبارات اإلجيابية .وهي كالتايل: 

ناول مدي استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس لبنك املعرفة املرصي، ويتكون من  املحور األول: يت -

 ( عبارات .  9)

  املحور الثاين: يتناول إجيابيات استخدام بنك املعرفة من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس، ويتكون من -

 ( عبارات . 10)

يتناول   - الثالث:  ، ويتكون مناملحور  املعرفة  بنك  التدريس عند استخدام  تواجه أعضاء هيئة  التي  (    8)    املعوقات 

 عبارات.

 صدق أداة الدراسة:
وُيقصد بصدق األداة بأهنا تقيس ما أعدت لقياسه، كام ُيقصد بالصدق شمول أداة الدراسة لكل العنارص التي جيب أن حتتوهيا 

 وقد تم التأكد من صدق االستبانة من خالل ما ييل :    ومفرداهتا من ناحية أخري، الدراسة من ناحية، وكذلك وضوح فقراهتا 
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   صدق احملكمني:  -
تم عرض األداة عد بنائها عيل عدد من املحكمني يف ختصص علم النفس والقياس والتقويم، وختصص املكتبات واملعلومات؛  

له، ومدي مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إليه مع وضع  ألج   ملا وضعت  إلبداء الرأي حول مدي وضوح العبارات ومالءمتها 

عيل االقرتاحات والتعديالت التي أبداها املحكمون تم إجراء التعديالت الالزمة والتي اتفق    التعديالت واالقرتاحات املناسبة، وبناءً 

 عليها غالبية املحكمني . 

   صدق االتساق الداخلي: -

داة الدراسة ، تم تطبيقها عيل عينة استطالعية مكونة من عرشة من أعضاء هيئة التدريس،  بعد التأكد من الصدق الظاهري أل

وتم حساب معامل ارتباط بريسون ؛ ملعرفة الصدق الداخيل لألداة، وحساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة 

(، وهذا    0.83و    0.51حت قيمة معامل االرتباط جلميع العبارات ما بني: )  والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، وقد تراو

يعطي داللة عيل ارتفاع معامالت االتساق الداخيل، كام تشري أيًضا إيل مؤرشات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة  

  احلالية .

 ثبات األداة: -

ئج إذا ما تم تطبيقه أكثر من مرة عيل العينة يف ظروف مماثلة )بركات، نوري وآخرون يقصد بثبات االختبار أنه يعطي نفس النتا 

التأكد من اإلجابة ستكون واحدة  57،ص2001، الثبات أيًضا  لو تكرر تطبيقها عيل األفراد أنفسهم يف أوقات   – تقريبًا    -(، ويعني 

ألف ثبات  معامل  باستخدام  الدراسة  أداة  ثبات  قياس  تم  وقد  نباخ  خمتلفة،  كرو  ثبات حماور    Alpha-corn Bachا  معامل  الستخراج 

 ( معامل ثبات ألفا كرو نباخ :  2االستبانة ويوضح اجلدول التايل رقم ) 

 ( حساب ثبات محاور االستبانة 2 جدول رقم )

 معامل الثبات  عدد الفقرات املحــــاور

 0.714 9 بجامعة قناة السويس لبنك املعرفة املرصي . املحور األول : مدي استخدام أعضاء هيئة التدريس 

 0.792 10 املحور الثاين: إجيابيات استخدام بنك املعرفة املرصي من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس .

 0.846 8 املحور الثالث : املعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس عند استخدام بنك املعرفة املرصي . 

 0.813 27 ملقياس الكيل  ا

( متتع االستبانة بمعامل ثبات مرتفع ، حيث تراوحت نسبة الثبات جلميع حماور االستبانة  2رقم )  يتضح من خالل اجلدول السابق

( وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة 0.813( يف حني بلغ معامل ألفا كرونباخ جلميع املحاور )0.846،  0.714بني )

(، وبناًء عيل 367، ص  2002)عودة , أمحد سليامن ،    0.70الية . وجتدر اإلشارة بأن معامالت ثبات املقاييس املقننة جيب أال تقل عن  احل

 ما سبق تعترب مجيع حماور األداة تتمتع بمعامالت ثبات مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة احلالية.

 الدراسات السابقة: 
 الدراسات وثيقة الصلة بالدراسة احلالية، وهذه الدراسات كالتايل :سنقترص عيل عرض 

 أوالا الدراسات العربية:  
 ( 2013ـ دراسة : )اهلديب ، خالد بن عبد اهلل و العنز ، سعيد بن حممد ، 1
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التدريس وطلبة املاجستري بجامعة امللك في التعرف عيل مدي وعي ودراية أعضاء هيئة  الدراسة إيل  صل بقواعد  وهتدف هذه 

املعلومات البحثية التي توفرها املكتبة املركزية، وقد تم توزيع استبيان عيل عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة املاجستري، وتوصلت 

قواعد املعلومات فعليًا عيل الرغم من إسهامها    الدراسة إيل القليل من أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا، يستفيدون من

إثراء البحث العلمي، ومن معيقات استخدام قواعد املعلومات عدم تصفح قواعد املعلومات من املنزل، تليها عدم معرفة طريقة  يف  

 .  االستخدام، ثم عدم توافر قواعد املعلومات التي أحتاجها 

 ( 2016دراسة : ) أمني ، دانية حممد ،ـ 2

مع بيان كيفية استفادة املكتبات املرصية بكافة أنواعها من بنك املعرفة    هدفت الدراسة إيل التعريف عىل بنك املعرفة املرصي ،

املرصي كمصدر مهم وغني من مصادر املعلومات؛ لتلبية متطلبات املستفيدين منها، وتوصلت الباحثة بأن بنك املعرفة املرصي يمكن 

االستفسارات ، وخدمة    ت املختلفة مثل : خدمة الرد عيلاستخدامه يف جمال تنمية مقتنيات املكتبات الرقمية، وتقديم خدمات املعلوما 

 اإلحاطة اجلارية ، وخدمة البث االنتقائي للمعلومات .  

 .( 2017حممد ، أسامة لطفي ،) ـ دراسة :3

  ملصادر دوريات النصوص الكاملة يف كل من بنك املعرفة   وهتدف هذه الدراسة إيل اقرتاح آلية لتقييم حمتوي املجموعات الرقمية

املرصي ومثيلتها باملكتبة الرقمية السعودية، استخدم الباحث املنهج الوصفي بأدواته املسحية واملقارن، باإلضافة إيل بعض األدوات 

اإلحصائية للتعامل مع البيانات الضخمة للتعرف عيل مكامن القوة والضعف يف جمموعات كل من بنك املعرفة املرصي واملكتبة الرقمية  

وكش ويمكن  السعودية،  للمجموعات  كبرية  قيمة  حتمل  ال  السعودية  الرقمية  املكتبة  يف  للمحتوي  مصادر  وجود  عن  الدراسة  فت 

ما مل تكن جمانية، ويف املقابل تتوافر مصادر لبنك املعرفة املرصي جمانية يمكن االستفادة منها يف تطوير جمموعته مقابل    االستغناء عنها 

  لتنميتها .مصادر أخري تنقصه 

 ( 2019ـ دراسة : )الشيمي ، حسني عبد الرمحن و بسيوين، إبراهيم حممد ،4

وهدفت هذه الدراسة إيل التعرف عيل تأثري بنك املعرفة املرصي وسفارة املعرفة عيل استخدام مكتبة كلية اآلداب بجامعة طنطا.  

التي ي املعرفة واخلدمات  املعرفة املرصي، وسفارة  ببنك  الدراسة عيل منهج  والتعريف  املستفيدين، واعتمدت  لفئات  قدمها كل منهام 

دراسة احلالة، وتوصلت الدراسة بأن واقع استخدام مكتبة كلية اآلداب جامعة طنطا حيتاج إيل التطوير يف الشكل واملضمون ؛ لتتواكب  

ملرصي من خالل فرتة وجيزة اجتذاب فئة هلا وزهنا  وتتكامل مع التجارب الرقمية املوجودة عيل الساحة اجلامعية، استطاع بنك املعرفة ا

 من قطاع الدارسني باجلامعات، واستطاعت سفارة املعرفة بجامعة طنطا تقديم خدمات متميزة ملجتمع املستفيدين . 

ا الدراسات األجنبية: 
ا
 ثاني

 (Lazinger , S., 2001 )دراسة : -5

فقد بلغت عينة    ء هيئة التدريس يف ختصصات عديدة عملية ونظرية،تناولت هذه الدراسة استخدام اإلنرتنت من جانب أعضا 

استخداًما   288الدراسة   أكثر  العملية  التخصصات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  بأن  الدراسة  نتائج  أشارت  وقد  تدريس،  هيئة  عضو 

وين لتبادل املعلومات، كام أظهرت  لإلنرتنت من نظرائهم يف التخصصات النظرية، ومجيع أفراد العينة يستخدمون خدمة الربيد اإللكرت

 والدرجة األكاديمية لعضو هيئة التدريس .  نتائج الدراسة أن هناك عالقة عكسية بني استخدام اإلنرتنت
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  (: Fusayil.A.A 2000 ) دراسة -6

  هيئة  أعضاء من عضًوا 167 العينة وشملت عملهم، يف  لإلنرتنت التدريس هيئة أعضاء استخدام وكيفية عن مدى البحث جاء

 32,9و)    االجتامعية  العلوم  يف  %(  31.7):  العينة  توزيع  كان  و الستة،  أوهايو  جامعة  حرم   مجيع  من  عشوائيا   ُاختريوا  املتفرغني  التدريس

  س مخ  من  والثلث  الرئيس  اجلامعي  احلرم  من  التدريس  هيئة  أعضاء  ثلثا   وكان  املهنية،   العلوم  يف  %(  35.3  و),  الطبيعية   العلوم   يف  % (

  (، تم   46.7العايل )  التعليم   جمال  يف  اخلربة   من  أقل   أو  سنوات  عرش  لدهيم  الذين  التدريس  هيئة  أعضاء  نسبة  وبلغت  إقليمية،  جامعات

  الدراسة   واستخدمت  والتعليم،  واالتصال  البحث  ألغراض  لإلنرتنت  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  لتقييم  استقصائية  دراسة  إعداد

  هيئة  أعضاء  من%  98.8  أن  الدراسة  ووجدت  لإلنرتنت،   التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  كيفية  يف   التحقيق  ملواصلة  مقابالت  أيضا 

  ألغراض  اإلنرتنت  استخدام  يف   اختالفات  هناك  تكن  ومل  اإلنرتنت،  يستخدمون %  86.8  و   اإللكرتوين  الربيد   يستخدمون  التدريس

أو  حسب  والتعليم  واالتصال  البحث  استخدام  يف  كبرية  اختالفات  هناك  كانت  و  التدريس،  يف  اخلربة  سنوات  حسب  التخصص 

  التدريس   هيئة  أعضاء  من  أكثر  للبحوث  اإلنرتنت  الرئيس  اجلامعي  احلرم  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدم  البحث،  ألغراض  اإلنرتنت

  التدريس   هيئة  أعضاء  استخدام  دون  حتول  التي  واحلواجز  الفوائد  بعض   عن  املقابالت  بيانات  وكشفت  اإلقليمي،  اجلامعي  احلرم  يف

  يف   العمل  عىل   االستخدام ،والقدرة  وسهولة   والطالب،   الزمالء  مع  التواصل  فئات هي : حتسني   ثالث  إىل  الفوائد   تقسيم  تم   لإلنرتنت، 

 .  والتدريب الوصول، وإمكانية والتوافر هي : الوقت، احلواجز وكانت مكان، أي ويف وقت أي

 التعليق علي الدراسات السابقة : 
عيل الرغم من إشارة بعض الدراسات السابقة إيل استخدام أعضاء هيئة التدريس لشبكة اإلنرتنت إال أن هناك بعض احلواجز 

 Fusayil , A ) والتدريب، وإمكانية الوصول، التوافر الوقت،التي تعوق ومتنع أعضاء هيئة التدريس من استخدام اإلنرتنت مثل : 

وقد أشارت نتائج بعض الدراسات إيل أعضاء هيئة التدريس يف التخصصات العملية هم أكثر استخداًما لإلنرتنت من نظرائهم    ( 2000,.

أن بنك املعرفة املرصي استطاع يف خالل فرتة وجيزة اجتذاب  ب  وأشارت دراسة أخري(Lazinger , S., 2001 )  يف التخصصات النظرية

  .(2019، محمد  إبراهيم بسيوني، و الرحمن عبد حسني ، الشيمي)وزهنا من قطاع الدارسني باجلامعات املرصية فئة هلا 

الرقمية  املكتبات  تنمية مقتنيات  املعرفة املرصي يمكن استخدامه يف جمال  بنك  أن  ، وتقديم خدمات    وأشارت دراسة أخري 

، وبالنظر يف الدراسات السابقة نجد أهنا مل تتناول من قريب أو بعيد االجتاهات (  2016،  محمد  دانية   ،  أمين)    املعلومات املختلفة

نحو بنك املعرفة املرصي، وتنفرد الدراسة احلالية يف كوهنا تتناول دراسة اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس نحو بنك  

 املعرفة املرصي والصعوبات واملشكالت التي تواجههم.  

 رفة املصري: بنك املع
  مرشوع   بتدشني  اجلمهورية  رئيس  السيد  قام  أفضل،  لغدٍ   العلمي  والبحث  االهتامم بالتعليم  بأمهية  السياسية  القيادة  إيامن  بفضل

هتدف هذه املبادرة إيل ترسيخ ثقافة البحث واالطالع عيل آخر ما وصل إليه العلم أمام   "و  ،  ٢٠١٥ نوفمرب  ١٤  يف   املرصي  املعرفة  بنك

  وراء   األسايس   الدافع   (، وكان3، ص  2015،    احلفيظ  عبد   رؤف  ) هالل، "احثني عن املعرفة واملعلومة العلمية املوثقة يف مرصكل الب

  بنك  ، ويعترب"ويبتكر  ويفّكر،  يتعّلم،"  مرصي  جمتمع  خلق  هو(  EKB)  املرصي  املعرفة  بنك  بإنشاء  السيس  الفتاح  عبد  الرئيس  قرار

املوجودة عيل مستوي العامل نظًرا ملا حيتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية من    املعرفة  بنوك  وأشمل  أكرب  أحد  املرصي  املعرفة

أكرب دور النرش واإلنتاج العاملية وبيوت اخلربة املتخصصة، كام يعترب أحد املرشوعات الرائدة عيل مستوى العامل من حيث اإلتاحة عيل  
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التعاقد مع  وبحسب املوق  ،املستوي القومي البنك من  دار نرش عاملية، ورشكات متخصصة لتوفري    25ع اإللكرتوين للمرشوع، متكن 

العامل، منها  التعليمية والبحثية يف  املؤسسات  بينها كربى    National Geographicناشيونال جيوجرافيك وديسكفري    :املحتوى، من 

 Britannicaوبريتانيكا    Cambridge University Press & Oxford University Press  وكامربيدج وأكسفورد  Springerوسربنجر

والعرشات من النارشين ) بنك املعرفة   Wiley، ووييل    Taylor and Francisو تايلور وفرانسيس    Elsevierوالسفري Emerald وأمريالد

 الشعب  أفراد  بني   واملعرفة  الوعي  نرش   إيل  هتدف  والتي  األخرى  اخلدمات  من   العديد   ، ويقدم بنك املعرفة املرصي(2019املرصي ،  

  البحث   خمرجات  بجودة  واالرتقاء  العلمي  البحث   جهود  وتعزيز  األساسية،  العلوم  تبسيط  خالل  من  التعليم   بجودة  املرصي واالرتقاء

عرفة املرصي  فقد حققت منصة موقع بنك امل  www.ekb.egموقع بنك املعرفة املرصي  وحسب  الدولية،    التنافسية  مستوي  إيل  العلمي

كبرًيا،   يناير  ونجاًحا  منذ  العام األول إلطالقها  مليون عملية حتميل   40مليون عملية بحث، و أسفر عن    70أكثر من    2016شهد 

ويذكر الدكتور شعبان أن بنك املعرفة    ي،ألف عملية تسجيل حلسابات مستخدمني يف موقع ويب بنك املعرفة املرص  250للملفات و

الطريق وهو خطوة مفيدة يقينًا ولكنه لن خيلق جمتمع املعلومات أو املعرفة يف مرص، فام زال الشوط طوياًل وشاًقا نحو    املرصي خطوة عيل 

 ( .   9، ص2016العزيز ، عبد شعبان  ، جمتمع املعرفة يف مرص )خليفة

 بوابات بنك املعرفة املصري: -
البوابة الرئيسية األوىل هي   ،لعدد من البوابات الفرعية  تنقسم كل بوابة منهام حيتوي بنك املعرفة املرصي عىل بوابتني رئيسيتني  

  ومركز معرفة إلكرتوين عىل مستوى العامل والتي تقدم وصوال   ، وتعد من أكرب املكتبات الرقمية  www.ekb.egبوابة إتاحة املعلومات

ل   ا جماني املعرفة  فروع  من  العديد  يف  والعلمية  التعليمية  عليها  للمنشورات  بالتسجيل  العربية  مرص  مجهورية  داخل  الشعب  أفراد  كل 

الرقم القومي والربيد اإللكرتوين وبعض البيانات الشخصية والوظيفية البسيطة وتقدم خدماهتا من خالل أربع بوابات فرعية   باستخدام

   .للقّراء والباحثني والطلبة واملعلمني وكذلك األطفال

 بوابة القراء: -

  بواجهة   مدعمة   واإلنجليزية،  العربية  باللغة   والعاملية  واإلقليمية  املحلية   املعرفية   املصادر   عيل  القراء  بعموم   اخلاصة  البوابة  حتتوي

  العديد   توفر  والتي  التعليمية  جيوجرافيك  ناشيونال  وقناة  العاملية  ديسكفري  قناة  املصادر:  أبرز  ومن  االستخدام،  سهلة  وبحث  تشغيل

 والتي  الشهرية  العامة  بريتانيكا   موسوعة   عيل   حتتوي  واملرئية، كام   واملسموعة  املقروءة  صورها   يف   املختلفة  العلوم  وتبسيط  رشح  وسائل  من

  الربيطانية   املكتبة  من  واألدبية  الرتاثية  الكتب  أمهات  إيل  باإلضافة  املعرفة،  جوانب  كل  يف  والصور  والفيديوهات  املقاالت  ماليني   توفر

 اجلهات  يف   املوجودة  املحلية  واملعرفية   الوثائقية  بني املرشوعات  التكامل  إيل  البوابة   تسعي  كام  األخرى،  املصادر  من  والعديد   العربية  باللغة

 .  وغريها  الرشيف.. واألزهر اإلسكندرية كمكتبة املحلية واهليئات

 بوابة الطالب:  -

 الدراسية  املقررات  آالف  يف  للبحث  االستخدام،  مرن  موحد  ثبح  نظام  عيل  حتتوي  االستخدام  سهلة  خاصة  بوابة  الطالب هلم

  ر مثل: سربنج  املجال  هذا  يف  العاملية  النرش  دور  كربى  من  املرجعية  الكتب  وكذلك  اجلامعية،  وقبل  اجلامعية  للمراحل  املختلفة  للعلوم

  من   اآلالف  ومئات  للطلبة   بريتانيكا موسوعة  عن   فضاًل  ،وكامربيدج وأكسفورد وأمريالد وطومسون رويرتز، والعرشات من النارشين

 .جيوجرافيك وناشيونال ديسكفري قنوات من  العلوم واستيعاب لتبسيط والتخيلية احلقيقية والصور الفيديوهات
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 بوابة الباحثين: -

  وأعرق  العاملية، النرش دور أكرب من اكتشافات من العلم  إليه وصل ما  أحدث عيل حتتوي فهي بالباحثني، اخلاصة للبوابة بالنسبة

  املجاالت   يف  املرتفعة  التأثري  معامالت  ذات  املتخصصة  العلمية  الدوريات  آالف  عيل  وحتتوي  للربح،  اهلادفة  غري  البحثية  اجلمعيات

باإلضافة  البحثية   البحثية   واألدوات  البيانات  قواعد   وكذلك  واملتخصصة،  العامة  واملراجع  الكتب  من  اآلالف  مئات  إيل  املختلفة، 

 ومرونة  بالدقة  يتميز  الذي  املوحد  البحث  نظام  عن  فضاًل   التعليمية،  وديسكفري  األكاديمية  بريتانيكا   موسوعة  أيًضا   وتشمل  املتخصصة،

 التخصصات . لكافة املوضوعي التصفح ونظام االستخدام

 بوابة الصغار ) األطفال(:  -

  من   العديد عيل  البوابة حتتوي  لألطفال، متميز وتصميم  بسيط تصفح  بنظام مدعمة السن خاصة لصغار بوابة املعرفة بنك يشمل

على   ل، كما تحتوياطفلترسيخ الهدف األساسي في أذهان األ  البرصية ؛  السمعية  بالوسائل  مدعمة  التعليمية  األلعاب  و  القصص 

  املرصي   املعرفة  لبنك  الثانية  الرئيسية   البوابة  عن  أما   ،على إيصال المعلومات ألطفالهم بشكل بسيط وسهل  اآلباءمنهج تربوي يساعد  

 داخل  أكاديمية  أو  بحثية  جهة  وأية  البحثية،  واملراكز  واملعاهد  املرصية  للجامعات  األكاديمية  املحلية  املعلومات  ونرش  إنتاج  بوابة  فهي

  املحتوى   توثيق   لدعم   متكامال  نظاما   البوابة  وتشمل  العاملية،  للمعايري  وفًقا   متكامل  إلكرتوين   نرش   نظام  خالل   من   العربية  مرص   مجهورية 

 :ييل ما  خالل  من والبحثية العلمية مرص ذاكرة يدعم مما  البحثية واملراكز اجلامعات لكافة والبحثي العلمي املعريف

 . إلكرتونيًا  وحفظها  وفهرستها  العلمية الدوريات إدارة نظام. 1

  وإدارة   املعارض  وإدارة  املشاركني  وتسجيل  املؤمترات  عمل وورش  العلمية،  املسابقات  توثيق ويشمل  املؤمترات  إلدارة   نظام.  2

 .  النرش  عمل سري نظام

  الدوريات   وتقييم  ملراقبة  العلمية  للهيئات  تصميمه  تم  متكامل  نظام متميز  خالل   من  للبحوث  املحيل  العلمي  الناتج  تقييم  نظام.  3

 .  هبا  اخلاصة املحلية العلمية

 اجلمهورية.  مستوي عيل  الباحثني لكل قومي بشكل  املحيل الناتج وجتميع حفظ نظام. 4

 . النظام إدارة إحكام مع مركزي نظام خالل من البيانات لكل واالسرتجاع احلفظ. 5

 :  للدراسة املعاجلة اإلحصائية 
للتحقق من فرضية الدراسة وهي : يتمتع أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس باجتاهات إجيابية نحو بنك املعرفة املرصي،  

 كان البد من تقسيم االجتاه نحو بنك املعرفة إيل ثالث مستويات ) أنامط ( وهي كام ييل : 

 % ( فأكثر عيل املقياس الكيل . 75جة فأكثر بنسبة )( در 101االجتاه القوي : وهو حصول املبحوث عيل ) -

 املقياس الكيل.   % ( عيل75% إيل أقل من  50( درجة بنسبة )  101إيل أقل من68االجتاه املتوسط : وهو حصول املبحوث عيل )  -

   س%( عيل املقيا 50( درجة بنسبة ) أقل من   68أقل من ) االجتاه الضعيف )السلبي(: وهو حصول املبحوث عيل -

 الكيل . 

 ويمكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل :
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 ( أنماط اتجاهات عينة الدراسة نحو بنك المعرفة المصري  3جدول رقم ) 

 النسبة املئوية  العدد أنامط االجتاهات  

 % 60 24 االجتاه القوي

 % 27.5 11 االجتاه املتوسط 

 % 12.5 5 االجتاه الضعيف )السلبي( 

 % 100 40 املجموع

يتضح من خالل اجلدول السابق أن عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون باجتاهات إجيابية قوية نحو بنك املعرفة املرصي  

(، أما أعضاء    27.5( بنسبة )11% (، يف حني بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون باجتاهات إجيابية متوسطة )60( بنسبة )24)

ي الذين ال  التدريس  )  هيئة  بلغ عددهم  املعرفة املرصي  بنك  اجتاهات سلبية نحو  يمتلكون  باجتاهات إجيابية؛ أي:  بنسبة    5تمتعون   )

( مبحوثا بنسبة 35%، نستنتج من اجلدول السابق أن عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون باجتاهات إجيابية قد بلغ عددهم )12.5

تع عينة الدراسة باجتاهات إجيابية نحو بنك املعرفة املرصي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  % ( ، وهي نسبة مرتفعة جًدا تدل عيل مت87.5)

(،و استطاع بنك املعرفة املرصي من خالل فرتة وجيزة اجتذاب فئة هلا وزهنا من قطاع الدارسني باجلامعات،  2019) الشيمي وبسيوين ،

% وهي نسبة قليلة جًدا؛ ألن بنك املعرفة املرصي  12.5( بنسبة  5ات إجيابية ) وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين ال يتمتعون باجتاه

  أكرب وأشمل بنوك املعرفة عيل مستوي العامل، ملا حيتويه من مصادر معلومات ودور نرش عاملية وإقليمية وحملية، واإلتاحة املجانية هلذه

التعا  وسائل  تعدد  إيل  باإلضافة  املحيل،  املستوي  عيل  الشخيصاملصادر  والكمبيوتر   ، التابلت   : مثل  املوقع  مع  والتليفونات   pcمل   ،

 املحمولة الذكية .  

 ( الوصف اإلحصائي للمتغيرات حسب الدرجة العلمية  4جدول رقم ) 

 N Mean Std. Deviation Std .Error Mean الدرجة العلمية 

  مدرس

 أستاذ مساعد وأستاذ

21 

19 

110.62 

94.58 

19.309 

23.379 

4.214 

5.364 

التحقق من الفرضية وهي : توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اجتاه املدرسني واألساتذة واألساتذة املساعدين    -

باستخدام    Independent Sample T-testبجامعة قناة السويس نحو بنك املعرفة املرصي، تم إجراء اختبار ) ت ( للعينات املستقلة  

 .  18إصدار  statistics package for social sciences  (( SPSSبرنامج 

( بانحراف   110.62( أن متوسط اجتاه املدرسني نحو بنك املعرفة املرصي قد بلغ )    4يتضح من خالل اجلدول السابق رقم )  

(،   23.379( بانحراف معياري )    94.58(، وهو أعيل من متوسط اجتاه األساتذة واألساتذة املساعدين البالغ )    19.309معياري)

ويوضح الشكل البياين التايل : متوسطات اجتاه املدرسني واألساتذة واألساتذة املساعدين نحو بنك املعرفة املرصي من خالل األعمدة  

. 
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 ( متوسطات اتجاه المدرسين واألساتذة واألساتذة المساعدين نحو بنك المعرفة المصري  2شكل رقم ) 

ه، وملعرفة ما إذا كان هذا الفارق بني املتوسطات ذات داللة إحصائية أم ال ؛ نقرأ وبعد التأكد من فرضيات االختبار ورشوط

 يف اجلدول التايل : T-testنتائج اختبار )ت ( 

 واألساتذة المساعدين نحو بنك المعرفة المصري  للمقارنة بين اتجاه المدرسين واألساتذة ( نتائج اختبار) ت ( 5جدول رقم ) 

 الداللة اإلحصائية  القيمة االحتاملية  قيمة )ت(  االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد العلمية الدرجة 

 مدرس

 أستاذ مساعد وأستاذ

21 

19 

110.62 

94.58 

19.309 

23.379 

2.375 

 

دالة احصائيًا عند مستوي   0.023

0.05 

  ( بانحراف 110.62بنك املعرفة املرصي بلغ ) يتضح من بيانات اجلدول السابق أن متوسط اجتاه املدرسني نحو 

(  94.58)  ( وهو أعيل من متوسط اجتاه األساتذة واألساتذة املساعدين نحو بنك املعرفة املرصي الذي بلغ  19.309معياري ) 

(،   0.05اللة )  ( أصغر من مستوي الد  0.023( بقيمة احتاملية )  2.375(، كام جاءت نتيجة اختبار ت )    23.379بانحراف معياري )

األساتذة   واجتاهات  املدرسني  اجتاهات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  )ال  عيل  ينص  الذي  الصفري  الفرض  نرفض  وعليه 

واألساتذة املساعدين نحو بنك املعرفة املرصي (، ونقبل الفرض البديل الذي ينص عيل )توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات  

ذات داللة   هات األساتذة واألساتذة املساعدين نحو بنك املعرفة املرصي (، وعليه يمكن القول بأنه توجد فروق جوهريةاملدرسني واجتا 

بأن هناك عالقة عكسية    (Lazinger , S., 2001)  إحصائية لصالح املدرسني أصحاب املتوسط األعىل، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  

كاديمية لعضو هيئة التدريس، وقد يرجع السبب يف ذلك بأن املدرسني أكثر استخداًما للتكنولوجيا  والدرجة األ بني استخدام اإلنرتنت 

وبنك املعرفة من األساتذة واألساتذة املساعدين، ورغبة املدرسني يف إجراء البحوث العلمية للرتقي والنرش العلمي ألبحاثهم، باإلضافة 

د الفقري واإلرهاق البرصي واإلرهاق اجلسدي، والتي يعاين منها كبار السن من األساتذة  إيل عامل السن وكثرة اآلالم مثل: آالم العمو

 واألساتذة املساعدين بسبب اجللوس أمام احلاسب اآليل لفرتات طويلة .  

التدريس الذكور واإلناث    - التحقق من الفرضية وهي : توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اجتاه أعضاء هيئة 

واخلطأ    معة قناة السويس نحو بنك املعرفة املرصي، قمت بإجراء اختبار ) ت ( للعينات املستقلة، واملتوسطات واالنحراف املعياريبجا 

  املعياري للمتوسطات، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل :
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 ( الوصف اإلحصائي للمتغيرات حسب النوع  6 جدول رقم )

 N Mean Std. Deviation Std .Error Mean النوع

 ذكر

 أنثي 

22 

18 

105.5 

100.5 

22.731 

22.76 

4.846 

5.365 

  ( السابق رقم  )    6يتضح من خالل اجلدول  بلغ  قد  املعرفة املرصي،  الذكور نحو بنك  اجتاه  بانحراف 105.5( أن متوسط   )

  22.76( بانحراف معياري )  100.5(، وهو متقارب مع متوسط اجتاه عضوات هيئة التدريس من اإلناث البالغ )  22.731معياري)

 اإلناث نحو بنك املعرفة املرصي بطريقة األعمدة من خالل الشكل البياين التايل : (، ويمكن توضيح متوسطات اجتاه الذكور و

 

 ( متوسطات اتجاه أعضاء هيئة التدريس الذكور واإلناث نحو بنك المعرفة المصري  3 شكل رقم )

املعياري واالنحراف  املتوسطات  (    وبعد حساب  ) ت  قيمة  يمكن حساب  للمتوسطات،  املعياري  اجتاه  واخلطأ  بني  للمقارنة 

 الذكور واإلناث نحو بنك املعرفة املرصي من خالل اجلدول التايل : 

 للمقارنة بين اتجاه الذكور واإلناث نحو بنك المعرفة المصري  ( نتائج اختبار) ت ( 7جدول رقم ) 

 الداللة اإلحصائية  القيمة االحتاملية  قيمة )ت(  االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد النوع

 ذكور 

 إناث 

22 

18 

105.5 

100.5 

22.73 

22.76 

 غري دالة احصائيًا  0.53 0.63

( وهو متقارب إيل   22.73( بانحراف معياري )    105.5( أن متوسط اجتاه الذكور )  7يتضح من خالل اجلدول السابق رقم )

( بقيمة احتاملية   0.63( )  ت)  ( ، كام جاءت نتيجة اختبار  22.76)  ( بانحراف معياري    100.5اإلناث البالغ )    حٍد ما مع متوسط اجتاه

( ، وعليه نقرر أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاه أعضاء هيئة التدريس الذكور    0.05أكرب من مستوي الداللة )   .(53)  

الصفري الفرض  نقبل  أيًضا  املرصي، وعليه  املعرفة  بنك  نحو  بني  الذي    واإلناث  ذات داللة إحصائية  فروق  ) ال توجد  ينص عيل: 

البديل الذي ينص عيل: ) توجد فروق ذات داللة  اجتاهات الذكور واجتاهات اإلناث نحو بنك املعرفة املرصي (، ونرفض الفرض 

القول: إن االجتاهات   (، ويمكن  إحصائية بني اجتاهات املدرسني واجتاهات األساتذة واألساتذة املساعدين نحو بنك املعرفة املرصي 

105.5

100.5

98

99

100

101

102

103

104

105

106

أنثيذكر

المتوسطات
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السائدة ألعضاء هيئة التدريس الذكور واإلناث بجامعة قناة السويس جتاه بنك املعرفة املرصي كانت اجتاهات إجيابية، وقد يفرس تقارب 

وحلداثة متوسطات اجتاهات أفراد عينة الدراسة الذكور واإلناث؛ إلدراكهم ووعيهم بأمهية بنك املعرفة يف التدريس والبحث العلمي، 

تي ومصداقية مصادر بنك املعلومات واإلتاحة املجانية، وقد يعود هذا التقارب أيًضا إيل تشابه املتطلبات واألعباء التدريسية واملهنية ال

النتيجة مع دراسة )حممد، جربين عطية ،   التدريس الذكور واإلناث، وتتفق هذا   (، وأيًضا دراسة )2007ال تفرق بني أعضاء هيئة 

Wang &Cohen,2000 . )   

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اجتاه أعضاء هيئة التدريس بالكليات العلمية   التحقق من الفرضية وهي :   -

 والنظرية بجامعة قناة السويس نحو بنك املعرفة املرصي، تم إجراء اختبار ) ت ( للعينات املستقل، واملتوسطات واالنحراف املعياري 

   واخلطأ املعياري للمتوسطات، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل :

 ( الوصف اإلحصائي للمتغيرات حسب الكلية  8جدول رقم ) 

 N Mean Std. Deviation Std .Error Mean الكلية

 الكليات العملية 

 الكليات النظرية 

20 

20 

113.6 

92.4 

20.428 

19.787 

4.568 

4.424 

( أن متوسط اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بالكليات العملية نحو بنك املعرفة املرصي    8السابق رقم )  يتضح من خالل اجلدول  

(  92.4(، وهو أعيل من متوسط اجتاه أعضاء هيئة التدريس بالكليات النظرية البالغ )  20.428( بانحراف معياري)113.6قد بلغ )  

العملية(، ويمكن توضيح متوسطات اجت19.787بانحراف معياري )   التدريس بالكليات  والنظرية نحو بنك املعرفة    اه أعضاء هيئة 

 املرصي بطريقة األعمدة من خالل الشكل البياين التايل : 

 

 ( متوسطات اتجاه أعضاء هيئة التدريس بالكليات العملية والنظرية نحو بنك المعرفة المصري  4شكل رقم )

واالنحراف   املتوسطات  اجتاه    املعياريوبعد حساب  بني  للمقارنة   ) ) ت  قيمة  يمكن حساب  للمتوسطات،  املعياري  واخلطأ 

 والنظرية نحو بنك املعرفة املرصي من خالل اجلدول التايل :  أعضاء هيئة التدريس بالكليات العملية

 والنظرية نحو بنك المعرفة المصريالعملية  للمقارنة بين اتجاه أعضاء هيئة التدريس بالكليات ( نتائج اختبار) ت ( 9جدول رقم ) 

 الداللة اإلحصائية  القيمة االحتاملية  قيمة )ت(  االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد الكلية

 الكليات العملية 

 الكليات النظرية 

20 

20 

113.6 

92.4 

20.428 

19.787 

دالة احصائيًا عند مستوي)    0.002 3.334

 ( 0.01( ومستوي)0.05

113.6

92.4

0
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( بانحراف معياري  113.6)    ( أن متوسط اجتاه أعضاء هيئة التدريس بالكليات العملية7يتضح من خالل اجلدول السابق رقم )

(، كام جاءت 19.787( بانحراف معياري )  92.4( وهو أعيل من متوسط اجتاه أعضاء هيئة التدريس بالكليات النظرية البالغ )  20.48)

(، وعليه نقرر أنه   0.01( وأيًضا من مستوي )  0.5أقل من مستوي الداللة )  (0.002( بقيمة احتاملية )  3.334( ) ت) نتيجة اختبار

العملية بالكليات  التدريس  اجتاه أعضاء هيئة  أيًض   توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  املعرفة املرصي، وعليه  بنك  ا والنظرية نحو 

نفرض الفرض الصفري الذي ينص عيل: ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بالكليات العملية 

والنظرية نحو بنك املعرفة املرصي (، ونقبل الفرض البديل الذي ينص عيل:) توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أعضاء  

ذات داللة إحصائية   (، وعليه يمكن القول بأنه توجد فروق جوهرية  والنظرية نحو بنك املعرفة املرصي  ليةهيئة التدريس بالكليات العم

بني اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بالكليات العملية والنظرية نحو بنك املعرفة املرصي لصالح أعضاء هيئة التدريس بالكليات العملية  

التدريس بالكليات العملية يتمتعون باجتاهات إجيابية أكثر من نظرائهم يف  أصحاب املتوسط األعىل، ويمكن القول بأن   أعضاء هيئة 

الكليات النظرية ؛ ويرجع ذلك إيل وعيهم بأمهية بنك املعرفة املرصي يف البحث العلمي والعملية التعليمية من جهة ، والعلوم البحتة  

نية ؛ مما يستوجب عيل عضو هيئة التدريس بالكليات العملية مالحقة هذه  والتطبيقية يف تطور وحتديث مستمر أكثر من العلوم اإلنسا 

املتعددة من خالل بنك املعرفة    التطورات والتحديثات يف ختصصاهتم باستمرار، وبخاصة يف ظل اإلتاحة املجانية ملصادر املعلومات

ن أعضاء هيئة التدريس يف التخصصات العملية أكثر  ، والتي أشارت بأ  (Lazinger , S., 2001  املرصي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

 استخداًما لإلنرتنت من نظرائهم يف التخصصات النظرية.

 نتائج الدراسة والتوصيات:  
 أوال ـ نتائج الدراسة : 

 توصلت الدراسة احلالية إيل جمموعة من النتائج وهي كام ييل :  

تتمتع عينة الدراسة باجتاهات إجيابية نحو بنك املعرفة املرصي ، فقد بلغ أعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون باجتاهات إجيابية    -

 % ( .87.5( مبحوثا بنسبة )35نحو بنك املعرفة املرصي، وبلغ عددهم )

 %.12.5( بنسبة  5التدريس الذين لدهيم اجتاهات سلبية نحو بنك املعرفة املرصي بلغ عددهم )  أعضاء هيئة -

   ( وهو أعيل 19.309معياري )  ( بانحراف 110.62متوسط اجتاه املدرسني نحو بنك املعرفة املرصي بلغ )  -

 (.  23.379عياري )( بانحراف م 94.58من متوسط اجتاه األساتذة واألساتذة املساعدين الذي بلغ ) 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات املدرسني واجتاهات األساتذة واألساتذة املساعدين نحو بنك املعرفة املرصي   -

  ( اختبار ت  قيمة  وبلغت  األعىل،  املتوسط  أصحاب  املدرسني  )  2.375لصالح  احتاملية  بقيمة  مستوي    0.023(  عند  دالة  وهي   )

(0.05.) 

( وهو    22.731)  ( بانحراف معياري105.5جتاه الذكور من أعضاء هيئة التدريس نحو بنك املعرفة املرصي بلغ )  متوسط ا  -

 ( .  22.76( بانحراف معياري )  100.5متقارب جًدا مع متوسط اجتاه عضوات هيئة التدريس من اإلناث البالغ ) 
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الذكور من أع  - اجتاهات  التدريس، واجتاهات اإلناث من عضوات هيئة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  ضاء هيئة 

( ؛ ألهنا أكرب من    0.53)    ( بقيمة احتاملية  0.63التدريس بجامعة قناة السويس نحو بنك املعرفة املرصي، بلغت قيمة اختبار ت )  

 ( .  0.05مستوي الداللة ) 

العملية  - بالكليات  التدريس  اجتاهات أعضاء هيئة  بلغ بجامعة قناة    متوسط  املعرفة املرصي،  بنك  (  113.6)    السويس نحو 

( بانحراف معياري   92.4)   (، وهو أعيل من متوسط اجتاه أعضاء هيئة التدريس بالكليات النظرية البالغ 20.428بانحراف معياري ) 

 (19.787 . ) 

العملية والكليات النظرية نحو بنك املعرفة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بالكليات    -

قيمة اختبار  بلغت  ، حيث  األعىل  املتوسط  العملية أصحاب  بالكليات  التدريس  هيئة  لصالح أعضاء  )    املرصي  بقيمة    3.334ت   )

 (.  0.01( وأيًضا من مستوي )  0.5( أقل من مستوي الداللة ) 0.002احتاملية ) 

لتي تعوق ومتنع أعضاء هيئة التدريس من استخدام بنك املعرفة املرصي ،منها: عدم توافر  توجد بعض الصعوبات واملعوقات ا  -

 خدمة اإلنرتنت يف مكاتب أعضاء هيئة التدريس، ونقص التدريب عيل استخدام بنك املعرفة وبخاصة يف الكليات النظرية . 

 توصيات الدراسة : 
 إليها بام ييل :  تويص الدراسة احلالية يف ضوء النتائج التي تم التوصل

رضورة االهتامم بالبني التحتية باجلامعة وجتهيزاهتا التقنية، من أجل هتيئة الظروف املناسبة ألعضاء هيئة التدريس الستخدام    -

 بنك املعرفة املرصي، وشبكة اإلنرتنت .

ب  - التدريس باجلامعة عيل استخدام قواعد  التدريبية وورش العمل ألعضاء هيئة  نك املعرفة املرصي، ومواقع  عقد الدورات 

 شبكة اإلنرتنت . 

توفري خدمة اإلنرتنت داخل اجلامعة ويف مكاتب أعضاء هيئة التدريس، ويف القاعات الدراسية؛ الستخدام بنك املعرفة املرصي    -

. 

بنك املعرفة  إعداد البحوث والدراسات لقياس مدي رضا أعضاء هيئة التدريس والباحثني يف اجلامعات املرصية من مصادر    -

 املرصي ، وما يقدمه من خدمات .

تكثيف اجلهود اإلعالمية للتعريف ببنك املعرفة املرصي يف املدارس واجلامعات، ومصادر املعلومات به وخدماته ؛ لتحقيق   -

 االستفادة املرجوة منه .

الت  - دريس يف البحث من خالل شبكة  رضورة توفري متخصصني يف اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات؛ ملساعدة أعضاء هيئة 

 اإلنرتنت وبنك املعرفة املرصي . 

البحثية وقواعد البيانات املتخصصة يف التخصصات العلمية؛ إلفادة أعضاء هيئة التدريس بام هو    عمل قوائم خمصصة باملواقع  -

   متاح يف ختصصاهتم العلمية . 

 قائمة املصادر واملراجع العربية واألجنبية 
.مج   مكتبات نت -(، بنك المعرفة المصري واستخدامه في المكتبات ومراكز المعلومات  2016أمين ، دانية محمد،) -
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This research aims to identify the Egyptian Knowledge Bank and the services it provides to the Egyptian 

research community, and the attitudes of faculty members at the Suez Canal University towards the Egyptian 
Knowledge Bank, and to reveal the significance of differences between the attitudes of faculty members at the Suez 
Canal University towards the Egyptian Knowledge Bank in terms of gender, degree, the college. The questionnaire 
was used to identify the attitudes of the study sample towards the Egyptian Knowledge Bank, and the sample of 
the study reached forty individuals from some faculties of Suez Canal University. The study reached the following 
results: (1)Faculty members at Suez Canal University enjoy positive attitudes towards the Egyptian Knowledge 
Bank. (2) There are statistically significant differences between Lecturers' attitudes and those of professors and 
assistant professors towards the Egyptian Knowledge Bank. (3) There are no statistically significant differences 
between male and female attitudes towards the Egyptian Knowledge Bank. 
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