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 ستخلص امل

هتدف الدراسة للتعرف عىل مدى حتقق التحول الرقمي بأقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية، فضاًل عن  

مدى تم حتول العملية التعليمية رقميًا،   يالرقمي وآليات العمل الرقمي بتلك األقسام، وإىل أرصد املتطلبات الفكرية والتقنية للتحول 

عتمدت الدراسة  اباإلضافة إىل حتديد معوقات التحول الرقمي بأقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية، كام 

حماور    ةداة استبيان مقسم إىل أربعأقساًم علميًا، وتم تصميم    21  ا األقسام التي بلغ عدده  هعىل املنهج املسحى امليداين بالتطبيق عىل هذ

ومتثلت    معوقات التحول الرقمي داخل القسم(.  -حتول التعليم رقميا   -آليات العمل الرقمي-)متطلبات فكرية وتقنية:رئيسية متثلت يف

، ألقساملت باجلامعات احلكومية املرصية فيام يتعلق باملتطلبات الفكرية والتقنية  أهم نتائج استجابات أقسام الوثائق واملكتبات واملعلوما 

 ،%، أما بالنسبة للمحور الثانى للدراسة املتعلق بآليات العمل الرقمي داخل القسم78,13جامعة املنصورة بنسبة   بأعىل نسبة هلا    وبلغت

%، وفيام يتعلق باستجابات املحور  68,42رتبة الثانية جامعة كفر الشيخ بنسبة  %، بينام جاءت يف امل  73,89تفوقت جامعة املنصورة أيًضا  ف

حتل املركز األول جامعة املنوفية  االثالث املتعلق بتحول التعليم رقميًا داخل أقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات املرصية  

تساوت جامعتي)طنطا 100بنسبة   الثانى   واملزكز   ، بن-%  الرقمي  78,57سبة  الفيوم(  التحول  معوقات  أما  جامعتي)بنى    تتساوف، 

بنسبة  -سويف السويس    ان ومها:جامعت  تتفقا%، و63,64بنها(  النسبة  -)قناة  نفس  الصفرية  54,55اإلسكندرية( يف  والنتيجة   ،%

أعضاء هيئة التدريس    ىف كل قسم علمي من  ةوأوصت الدراسة برضورة تكوين جلن  كانت لقسم املكتبات واملعلومات جامعة طنطا.

املتميزين ىف املجال التقني)تسمى جلنة التحول الرقمي( من أجل رصد ومتابعة حتويل القسم رقميًا يف العملية التعليمية من جانب وأن  

باجلامعات احلكومية املرصية بشكل دورى كامئدة علمية مستدي املناظرة  اللجان عىل مستوى كافة األقسام  تواصل كل أعضاء  رة يتم 

 فضاًل عن حل املشكالت القائمة واالستعانة باحللول املناسبة املتوفرة ىف البعض منها.  ،لالستفادة من خربات بعضهم البعض 

اجلامعات احلكومية   ؛  املقررات اإللكرتونية؛  تكنولوجيا التحول الرقمي  ؛التعليم اإللكرتوين؛    التحول الرقمي  :الكلامت املفتاحية

 .ائق واملكتبات واملعلوماتأقسام الوث ؛املرصية

 بحوث ودراسات
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 التمهيد: 
يف ظل اخلطوات امللموسة واملتسارعة التي تنتهجها الدولة يف ملف التحول الرقمي، ومساعي الدولة يف االستثامر يف البرش من  

اعتبار العنرص البرشي هو العنرص الفعال نحو بناء مرص الرقمية،  بأجل التنمية الرقمية، وصقل الكفاءات باملهارات الرقمية املختلفة،  

 .الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اإلنسان املرصي بشكل عام إسرتاتيجيةودعم 

عيل جانب آخر يعد التعليم والتدريب واحًدا من أبرز االجتاهات الكربى يف التحول الرقمي يف الوقت احلايل إىل جانب الصناعة 

األ والكليات وقطاع  اجلامعات،  واضح  بشكل  الرقمي  بالتحول  ستتأثر  التي  التعليم  قطاعات  بني  ومن  واخلدمات،  عامل 

(Lehmann,2017) . 

فإن األمر يقتيض حتسني طرق وتقنيات التدريس وتطويرها،    ،ولتحقيق النهوض باجلامعات يف عرص املعرفة والتحول الرقمي

ولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث إن هذا التطور فتح مليدان التعليم والتدريب آفاًقا جديدة  والتدريب لتتوافق مع التطور العام لتكن

وكبرية يف الوسائل املتاحة، واإلمكانيات والتقنيات اجلديدة املستخدمة، واملضامني التعليمية املتطورة واحلديثة، وأصبحت اجلامعات  

تعليمية جديدة؛ ونامذج  أساليب  عن  بالبحث  عىل    مطالبة  الطلب  زيادة  ومنها:  العاملي،  املستوى  عىل  التحديات  من  العديد  ملواجهة 

ايل التعليم، وزيادة كم املعلومات يف مجيع فروع املعرفة املختلفة، إضافة إىل رضورة االستفادة من التطورات التقنية يف جمال التعليم الع

 . (2015)عزيزي، شييل، 

لة للتحول الرقمي، وأصبح ذلك التحول بحاجة إىل نظام إداري رقمي فعال، يسهل عملية  إن التعليم الرقمي من األدوات الفاع

ن اجلامعات من  والتحول الرقمي أصبح سمة أساسية من سامت احلياة اجلامعية، ويمك    ،اختاذ القرارات الصحيحة يف األوقات املناسبة

هذا   (Morgan,2013التعاون واملشاركة بني الطالب وزيادة اإلبداع )  املسامهة يف حل أزمة التكلفة التي تواجهها، والعمل عىل زيادة

طريقة جديدة يف النظر إىل مشكلة ما، ويمكن أن ينتج عنها حلول فريدة مبتكرة وإبداعات حقيقية، تساعد    "التحول الرقمي"وتعد فكرة  

 .(2018بريين،يف احلصول عىل أفكار وأساليب جديدة ملواجهة متطلبات القرن احلادي والعرشين)

بل هو برنامج شمويل كامل، يمس املؤسسة وطريقة عملها    ؛ن التحول الرقمي ال يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل املؤسسةإ

وبأقل جمهود، وعىل هذا فإن     الداخيل وأسلوبه ، وكيفية تقديم اخلدمات للجمهور املستهدف؛ جلعل اخلدمات تتم بشكل أسهل وأرسع

 اجلامعات أصبح اجتاًها عرصًيا يتوافق وطبيعة متغريات العرص ومتطلباته، وأصبحت عملية توظيف تلك املعارف  التحول الرقمي يف

ة، يفتح نوافذ العلم والتقنية، وأبواب  يلتحقيق التنمية، وبناء جمتمع املعرفة حيتاج إىل تعليم جامعي متطور بصورة رئيس  الطريق الرئييس

بث واإلنتاج، وخيطط  العمل  مع  فكر  املعرفية  الرشاكات  ويبني  الكوادر،  بتهيئة  ويقوم  واالبتكار،  اإلبداع  زاهر، ويسهم يف  قة ملستقبل 

املؤسسات املختلفة؛ عىل املستوى الداخيل واخلارجي، كل هذا يفرض عىل اجلامعات العمل عىل التحول املامثل يف املامرسات الرتبوية  

لذلك تزايدت احلاجة إىل التحول الرقمي يف اجلامعات؛ لتحقيق جمتمع املعرفة، نظرا للدور  واإلدارية؛ بام حيقق أهداف التحول الرقمي،  

الذي يؤديه هذا التحول يف حتقيق ميزة تنافسية، وإحداث نقلة نوعية يف األهداف التي تسعى اجلامعات إىل حتقيقها، ليكون الرتكيز عىل  

   Skills Learning-Selfاة يف عرص التحول الرقمي ومنها: مهارات التعلم الذايتإكساب املتعلمني جمموعة املهارات التي تتطلبها احلي

 وما تتضمنه من مهارات التعامل مع املستحدثات التكنولوجية، ومهارة إدارة الذات .   Skills Informaticsواملهارات املعلوماتية
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 أهمية الدراسة: 

بحث العلمي لالنتقال باجلامعات املرصية من النموذج التقليدى إىل النموذج  تأيت أمهية الدراسة من سعي وزارة التعليم العايل وال

ة  القائم عىل التحول الرقمي الشامل للعملية التعليمية، تزامنا مع ما فرضته جائحة كورونا من حتديات، واستجابًة أيًضا لتوجيهات القياد

ا التحول نحو  الثالث السياسية، وقد أسهمت اجلائحة ىف اإلرساع بمعدالت  لرقمنة بشكل يضع جامعاتنا ىف صدارة جامعات اجليل 

 األكثر تطورا وقدرًة عىل التأقلم مع متطلبات عرص املعلومات.

ووزارة    ،بني وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  2020عيل جانب آخر يتضمن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه ىف يوليو  

  ، بعض مالمح التحول الرقمي باجلامعات من خالل تنفيذ منظومة االختبارات املميكنة  يتضمن،  تصاالت وتكنولوجيا املعلوماتاال

وتبلغ مدة العمل بالربوتوكول مخس    ،وتطبيقات اجلامعات الذكية وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية ىف مؤسسات التعليم العايل

يتم التعاون بني الوزارتني ىف إتاحة ومرشوًعا،    11يشتمل نطاق أعامله عىل  مليون جنيه، و  722و  مليارات  4سنوات، بتكلفة إمجالية  

التعليم   إدارة  نظام  وتطبيق  الذكية؛  اجلامعات  األشياء  LMSتطبيقات  إنرتنت  تكنولوجيا  ىف  متخصصة  معامل  إنشاء  عن  فضاًل   ،

 (.2020ت،مؤمتر اجلامعات والتحول الرقمي الفرص والتحدياباجلامعات، ورقمنة كل اخلدمات )

وأحدثت الطفرة التكنولوجية يف التحول الرقمي نقلة نوعية يف املؤسسات التعليمية والرتبوية التي أدركت أمهية اللحاق بثورة  

(، ومن هنا فقد  2020احلجيالن،لتكون أكثر إدراًكا ومرونة يف العمل، وأكثر قدرة عيل التجديد واإلبداع واالبتكار)  ،التقنيات احلديثة

ة ما يشهده عاملنا من متغريات وما تصبو إليه دول  وطبيع  يتوافق  عرصًيا   واجتاًها   حتمية  رضورة  اجلامعات  يف  ”الرقمي  التحول“أصبح  

 العامل وشعوهبا من تطور وازدهار. 

التقليدية احلالية إيل االجتاها  التعليمية  التعليمية هو االنتقال من االجتاهات واألنامط  ت واألنامط  والتحول الرقمي يف العملية 

(، ويكمن جوهر التحول الرقمي وفلسفته يف اجلامعات يف تغيري أنامط 2020الرشباز،بتكارها)ااملستقبلية التي تشدد عيل إنتاج املعرفة و

وأساليب تعامل وتفاعل أعضاء هيئة التدريس والعاملني والطالب ومجيع املستفيدين من اخلدمة التعليمية، مع رضورة تنظيم املعامالت  

 واخلدمات املختلفة وإعادة هيكلتها إلكرتونيًا للتغلب عيل مشكالت الروتني والبريوقراطية الشائعة. 

 موضوع الدراسة وتساؤالته: 

خاصة يف ظل جائحة كورونا، وما تفرضه الثورة الصناعية  وبتامم العاملي واملحيل،  هحيظى التحول الرقمي يف الوقت احلايل باال

ت وما  عام،  بشكل  لتحقيق  الرابعة  القطاعات؛  كافة  يف  خاص  بشكل  الرقمي  للتحول  حاليًا  الدولة  مرص    إسرتاتيجيةفرضه 

الرابعة،  2004النجار،)2030 الثورة الصناعية  التحول الرقمي أصبحت رضورة حتمية ال غنى عنها، فرضتها  (، وذلك ألن عملية 

  إسرتاتيجيةرقمي؛ لتحقيقه يف مدة زمنية حمددة، ختتلف باختالف  وأصبحت دول العامل املتقدمة والنامية يف مرحلة من مراحل التحول ال

املؤسيس    ، كل دولة التطوير  الوثائق واملكتبات واملعلومات من خالل  بأقسام  الرقمي  التحول  الدراسة يف رصد واقع  وترتكز مشكلة 

 لية التحول الرقمي باألقسام املعنية.  ومتطلبات التحول الرقمي، ورصد املعوقات والصعوبات ملحاولة إجياد حلول هلا؛ لترسيع عم

املشكلة يظهر تساؤل رئييس املعلومات   :وهو  ومن هذه  الوثائق واملكتبات وعلوم  بأقسام  الرقمي  التحول  إىل أي مدى حتقق 

 ق منه عدة تساؤالت فرعية تسعي الدراسة لإلجابة عليها وهي: بثباجلامعات احلكومية املرصية؟ والذي ين

 الفكرية والتقنية للتحول الرقمي بأقسام الوثائق واملكتبات وعلوم املعلومات باجلامعات احلكومية املرصية؟ما املتطلبات  -1

 ما آليات العمل الرقمي بأقسام الوثائق واملكتبات وعلوم املعلومات باجلامعات احلكومية املرصية؟ -2
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 وم املعلومات باجلامعات احلكومية املرصية؟إىل أي مدى حتول التعليم رقميًا بأقسام الوثائق واملكتبات وعل -3

 ما معوقات التحول الرقمي بأقسام الوثائق واملكتبات وعلوم املعلومات باجلامعات احلكومية املرصية؟ -4

 أهداف الدراسة:

كومية املرصية  التعرف عىل مدى تفعيل التحول الرقمي يف العملية التعليمية بأقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احل

 وذلك من خالل: 

 املتطلبات الفكرية والتقنية للتحول الرقمي.   -1

 رصد آليات العمل الرقمي ىف العملية التعليمية. -2

 مدي حتول التعليم رقميًا . -3

 حتديد معوقات التحول الرقمي ىف العملية التعليمية املرصية.  -4

 حدود الدراسة:

املوضوعية - الرقمي  احلدود  التحول  تفعيل  متطلبات  التعليمية  :  العملية  واملعلومات يف  واملكتبات  الوثائق  ألقسام 

 . باجلامعات احلكومية املرصية

 .( قساًم 21: أقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية والتي بلغ عددها )احلدود املكانية -

من جمتمع الدراسة ألقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية   : تم جتميع البياناتاحلدود الزمانية -

 .2022وحتى يناير  2021املرصية يف الفرتة من سبتمرب 

 منهج الدراسة: 

ظاهر لدراسة  الوصفي؛  املسحي  املنهج  عىل  الدراسة  واملعلومات    ةاعتمدت  واملكتبات  الوثائق  أقسام  يف  الرقمي  التحول 

ن هذا النوع من املناهج يتناسب مع طبيعة الدراسة، وييرس عملية اإلجابة عىل ألكومية املرصية، ووصفها وصفا دقيًقا،  باجلامعات احل

اآلداب   اتتساؤالهتا، باإلضافة إىل التعرف عىل متطلبات تفعيل التحول الرقمي يف األقسام العلمية للوثائق واملكتبات واملعلومات بكلي

 رصية وتنميته.باجلامعات احلكومية امل

 أدوات الدراسة:

استخدمت الدراسة أداة االستبيان جلمع البيانات من أقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات، وقد وجهه لرؤساء أقسام الوثائق 

ومنهج  الدراسة  طبيعة  مع  تتوافق  التي  األدوات  أنسب  يعد من  وذلك ألنه  املرصية،  احلكومية  باجلامعات  واملعلومات  ها  واملكتبات 

 ة عىل النحو التايل:يحماور رئيس  ةالعلمي، وخرج االستبيان يف أربع

 : متطلبات فكرية وتقنية.املحور األول -

 : آليات العمل الرقمي. املحور الثاين  -

 : حتول التعليم رقميا.املحور الثالث -

 : معوقات التحول الرقمي داخل القسم.املحور الرابع -
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   وهم:  وعة من األساتذةومتثلت جلنة حتكيم االستبيان من جمم

 التوصيف الوظيفي  املحكم

 جامعة حلوان  - كلية اآلداب - أستاذ املكتبات واملعلومات  أماين حممد السيد

 جامعة املنوفية   -كلية اآلداب-أستاذ املكتبات واملعلومات  أماين جماهد 

 أستاذ املكتبات واملعلومات باجلامعة األردنية  ربحي مصطفى عليان 

 جامعة حلوان - كلية اآلداب  -أستاذ املكتبات واملعلومات  الدين حممد عبد اهلاديزين 
 

 مجتمع الدراسة:  

للوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية كام    ( قسام21تم دراسة جمتمع الدراسة بالكامل واملتمثل يف عدد )

 :يتضح من اجلدول التايل

 المكتبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية( أقسام الوثائق و1جدول )

 أسم القسم  سنة اإلنشاء  اجلامعة

 املكتبات واملعلومات والوثائق  1954 القاهرة

 املكتبات واملعلومات  1983 اإلسكندرية

 علوم املعلومات  1986 يني سويف

 املكتبات واملعلومات  1986 طنطا 

 واملعلومات املكتبات  1992 املنوفية 

 املكتبات واملعلومات  1992 األزهر فرع أسيوط 

 املكتبات واملعلومات  1992 األزهر

 املكتبات واملعلومات والوثائق  1995 سوهاج 

 علوم املعلومات  1995 حلوان

 الوثائق واملكتبات واملعلومات  1996 املنيا 

 املكتبات واملعلومات  1996 األزهر فرع املنوفية 

 املكتبات واملعلومات  1997 أسيوط

 املكتبات واملعلومات  1998 عني شمس

 الوثائق واملكتبات واملعلومات  2003 املنصورة

 املكتبات واملعلومات  2008 الفيوم

 املكتبات واملعلومات  2009 كفر الشيخ 

 املكتبات واملعلومات  2010 قناة السويس 

 املكتبات واملعلومات  2011 بنها 

 الوثائق واملكتبات واملعلومات  2014 دمياط

 املكتبات واملعلومات  2015 أسوان

 الوثائق واملكتبات واملعلومات  2017 الوادي اجلديد 

يعرض اجلدول أقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية وفًقا للمسميات العلمية واملحافظة املوجود  

 .ا علمي  ( قسام21) ا ترتيبًا منطقيًا زمنيًا من األقدم لألحدث وبلغ عدده ا تم ترتيبهو هبا القسم وتاريخ إنشاء القسم،

 :أساليب التحليل والتفسير

وذلك لتحليل البيانات التي تم مجعها    SPSSتم االعتامد عىل برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية للتحليل اإلحصائي  

 .اجلامعات املرصيةمن رؤساء أقسام املكتبات واملعلومات ب

 تم االعتامد عىل التكرارات والنسب لكل عبارات االستامرة. -

 جداول التقاطعات؛ لدراسة االرتباط بني املتغريات املختلفة يف البحث.  Crosstabsتم االعتامد عىل  -
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 ؛ لتحديد االختالفات بني اجلامعات فيام يتعلق بمحاور البحث.ANOVAتم االعتامد عىل معامل  -

 تم االعتامد عىل معامل بريسون؛ وذلك ملعرفة العالقات بني املحاور املختلفة للبحث.  -

 الدراسات السابقة:  

تم إجراء بحث يف العديد من أدوات حرص اإلنتاج الفكري اخلاص بمجال املكتبات واملعلومات عىل املستويني العاملي والعريب،  

حث املختلفة، وقد تبني وجود بعض الدراسات العربية واألجنبية التي عاجلت موضوع  وقواعد البيانات العاملية، وكذلك حمركات الب

التحول الرقمي باجلامعات عامة فقط، ولكن مل يتم التوصل إىل دراسات حول متطلبات تفعيل   الدراسة من جانب متطلبات تفعيل 

وفيام ييل يتم عرض الدراسات العربية واألجنبية مًعا برتتيب    ،التحول الرقمي بأقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية

 زمني من األقدم إىل األحدث. 

  ( السامل عيل،هدفت دراسة  املتطلبات واآل"بعنوان:    (2011أسامة عبد  للجامعات املرصية،  الرقمي  ليات إىل حتديد التحول 

اجلامعات املرصية، والتحديات التي تواجه التحول الرقمي يف  مفهوم التحول الرقمي يف اجلامعات، وعرض جهود التحول الرقمي يف  

الوصفي، املنهج  باالعتامد عىل  املرصية، وذلك  اجلامعات  الرقمي يف  التحول  تنفيذ  آليات  واقرتاح  املرصية،  توصلت   اجلامعات  وقد 

وهي املرصية،  للجامعات  الرقمي  التحول  لتنفيذ  الالزمة  اآلليات  بعض  اقرتاح  إىل  البيئة    :الدراسة  يف  والتهديدات  الفرص  حتليل 

ن واألسواق، وتقييم بيئتها الداخلية، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف، وحتديد الرؤية، وتوفري  واخلارجية واملتضمنة اجلامعة واملنافس 

قمي، والرتكيز عىل البعد  الدعم القيادي واإلداري، وتطوير اهلياكل التنظيمية القائمة بالفعل، ووجود إسرتاتيجية واضحة للتحول الر

ال وتنمية  واملالية،  املادية  اإلمكانات  وتوفري  السائدة،  التنظيمية  الثقافة  وتغيري  اجلامعة،  يف  البرشية  املوارد  وتنمية  وعي  التكنولوجي، 

 .املجتمعي بأمهية التعلم اإللكرتوين، وحمو األمية الكمبيوترية لدى أعضاء املجتمع اجلامعي

أشارت إىل وجود   التيحتديات التحول الرقمي للتعليم اجلامعي،  (Lahtinen, M. and Weaver, B. 2015)عرضت دراسة  

هيئة ثال وأعضاء  الربامج  مصممو  منها  سيستفيد  الرقمي،  التحول  حتدي  ملواجهة  اجلامعي  التعليم  حمتوى  لتصميم  موازية  طرق  ثة 

تعمل عىل  :التدريس، وهي التي  الرقمية  التعليمية غري  املامرسات يف األنشطة  تعزز  التي  الرقمية  الفرص  الرقمية، وتوفري   حمو األمية 

  ، الفصول الدراسية التقليدية، والتحول الرقمي للجامعة الذي يشري إىل فرصة نقل التعليم اجلامعي نحو الوسائل الرقمية بشكل كامل

 . انن رقميا واحد تناظري تقليدي، واثن : رق يف وقت واحدالتعليم ملستقبل رقمي، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أمهية السري يف ثالثة طو

( دور التعليم اإللكرتوين يف حتسني جودة التعليم العايل والتحول الرقمي يف  2015نوال عزيزي، وإهلام شييل .تناولت دراسة )

سرتاتيجيات املعتمدة لتطبيق التعليم  اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي يف حتديد أهم اإلو  ،املؤسسات اجلامعية، التجربة اإلماراتية

التعليم اإللكرتوين   املؤسسات اجلامعية، وكيفية ضامن  اعتامد  ل اإللكرتوين يف  العايل يف اجلامعات، وحتديد مدى  التعليم  تحقيق جودة 

  :العديد من النتائج، أبرزها اجلامعات اإلماراتية عىل التعليم اإللكرتوين من أجل حتسني جودة التعليم العايل، وقد توصلت الدراسة إىل 

مظهر  يعد  للتعليم  الرقمي  املنظومة    االتحول  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  دمج  عن  الناتج  املعلومايت  التطور  مظاهر  من 

استخدام أحدث  التعليمية، ووسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وحتوهلا من طور التلقني إىل طور التفاعل وتنمية املهارات ب

الطرق واألساليب، ويعمل عىل تنمية وصناعة املعرفة، وكان من بني أبرز التوصيات رضورة زيادة املخصصات املالية يف املؤسسات 

عضاء هيئة التدريس  ألاجلامعية التي ستطبق التحول الرقمي يف التعليم لدعم العملية التعليمية، ورضورة توفري فرص التدريب املناسبة  

 .ستخدام تطبيقات التعليم اإللكرتوين املختلفة، وا
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( دراسة  حممود.تطرقت  صالح  جمال  2016أمل  يف  للمتخصصني  املعلوماتية  الثقافة  عىل  للمعرفة  الرقمي  التحول  تأثري  إىل   )

بقنا، اآلداب  بكلية  التدريس  هيئة  اإلنسانية من أعضاء  والعلوم  الوو  اآلداب  املنهج  استخدام  الدراسة عىل  معرفة  اعتمدت  صفي يف 

مكونات الثقافة املعلوماتية لدى املتخصصني يف جمال اآلداب والعلوم اإلنسانية من أعضاء هيئة التدريس يف كلية اآلداب جامعة جنوب  

لدت  الوادي يف قنا، ومعرفة تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل الثقافة املعلوماتية وعىل االجتاهات البحثية اجلديدة التي تو

مصادر   من  اإلفادة  من  التدريس  هيئة  أعضاء  تواجه  التي  الصعوبات  وحتديد  اإلنرتنت،  وانتشار  الرقمي  التحول  قبول  بعد  لدهيم 

نتائج  أبرز  بني  التدريس، وكان من  هيئة  إليها أعضاء  يلجأ  التي  الرقمية  املعلومات  أنواع مصادر  أكثر  ثم حتديد  الرقمية،  املعلومات 

ء هيئة التدريس يواجهون صعوبة يف استخدام اإلنرتنت بسبب اللغة اإلنجليزية، وعدم وجود خربة كافية للتعامل  الدراسة، بعض أعضا 

 .مع الوسائط الرقمية، وضعف خدمات التوجيه واإلرشاد عىل استخدام مصادر املعلومات الرقمية

( دراسة  ل2018أمني.تطرقت  كمتطلب  املرصية  اجلامعات  يف  الرقمي  التحول  إىل  املعرفة،  (  جمتمع  الدراسة  وتحقيق  هدفت 

وجهود التحول الرقمي يف اجلامعات املرصية واألجنبية، وحتديد حتديات التحول الرقمي    ،للتعرف عىل مفهوم جمتمع املعرفة وأسس بنائه

ق إعداد استبانة وعرضها اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي، تم مجع البيانات عن طريويف اجلامعات املرصية لتحقيق جمتمع املعرفة،  

 عىل بعض أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات املرصية؛ لتحديد متطلبات وآليات التحول الرقمي يف اجلامعات لتحقيق جمتمع املعرفة. 

( لوضع إطار مفاهيمي خلدمات الذكاء االصطناعي والتحول الرقمي  Okunlaya , Abdullah,  Alias.2022 سعت دراسة )

الر التحول  عمل  إطار  يف  التطبيقات  تلك  دمج  من خالل  مبتكرة  جديدة  التعليمية،  للوصول خلدمات  باملؤسسات  اعتمدت  وقمي 

املكتبات  تطبق يف  الرقمي، وذلك البتكار خدمات جديدة  والتحول  للذكاء االصطناعي  النوعي  املحتوى  منهج حتليل  الدراسة عىل 

ديم اخلدمات اجلامعية والتعليم العايل، وتشجيع املتخصصني يف جمال املكتبات واملعلومات عىل اعتامد الذكاء االصطناعي الستكامل تق

اال بالذكاء  تنافسية  ميزة  لنموذج  الدراسة  واملنظامت، وتوصلت  املؤسسات  أنواع  فعال يف خمتلف  الرقمي،  بشكل  للتحول  صطناعي 

  .سرتاتيجيات، واستخدام التكنولوجيا لدعم التعليم اجلامعي باجلامعاتوحتقيق اإل

( دراسة  الدراسية،  Marcum2014.تدور  واملنح  والتعليم  للمعلومات  الرقمي  التحول  حول  استكشاف    وهي(  عىل  تركز 

كتبات  التغيريات يف التوقعات لدى أعضاء هيئة التدريس والطالب للوصول إىل املعلومات الرقمية ، وكيف تستجيب اجلامعات وامل

لتلك التوقعات، ويتغري مشهد التعلم عرب اإلنرتنت برسعة مع دخول التحول الرقمي، ومتثلت نتائج الدراسة يف استجابة مؤسسات 

التعليم العايل لنظم تم تصميمها ليتم تسليمها مبارشة إىل الطالب كاملنصات التعليمية وغريها، ومناقشة أنظمة التعليم عرب اإلنرتنت  

يف كام    بانتظام  اإلعالم،   النتائج  أوسائل  بعض  يف  بشارت  املطبقة  األنظمة  هذه  فعالية  القوية حول  األدلة  يف  ندرة  هناك  يزال  ال  أنه 

وهذه التغريات التي أحدثتها التكنولوجيا الرقمية جترب املكتبات   ،اجلامعات، وتأثرت هذه األساليب بشكل كبري بالتكنولوجيا الرقمية

 عىل استخدامها واالستفادة منها والتفاعل معها.وأعضاء هيئة التدريس  

( املعوقات املحتملة للتحول الرقمي باجلامعات احلكومية املرصية من  Mosa,Abdelrhman.2020رصدت دراسة كٍل من )

 تحول الرقميهدفت إىل حتديد العوائق املحتملة أمام الو وذلك باستخدام األسلوب التحلييل،    وجهة نظر خرباء تكنولوجيا املعلومات،

التفاعلية بني هذه احلواجز وترتيبها من حيث تأثريها املتبادل وعالقاهتا املبارشة وغري    ،بناًء عىل مراجعة األدبيات، وحتليل العالقات 

من    املبارشة، مع مراعاة آراء خرباء تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعات احلكومية املرصية من وجهة نظر خرباء تكنولوجيا املعلومات

متخصًصا يف تكنولوجيا املعلومات يف بعض اجلامعات احلكومية املرصية  من خالل استبيان  60اجلمهور املرصي، تم مجع البيانات من 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Rifqah%20Olufunmilayo%20Okunlaya
https://www.emerald.com/insight/search?q=Norris%20Syed%20Abdullah
https://www.emerald.com/insight/search?q=Rose%20Alinda%20Alias
https://www.euppublishing.com/author/Marcum%2C+Deanna
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 واجز، وأشارت النتائج إىل مجيع العوائق األحد عرش املحتملة يمكن أن تعرقل بدرجات خمتلفة عمليةاحللتحديد العالقات املتبادلة بني  

 باجلامعات احلكومية املرصية.   رقميالتحول ال

 تعقيب عىل الدراسات السابقة: 

 استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف حتديد املنهج املناسب هلا والذي يقوم باإلجابة عىل تساؤالت الدراسة. -

 عام.اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف موضوع التحول الرقمي بشكل  -

أن كل الدراسات تتناول التحول الرقمي بشكل عام للجامعات واملؤسسات باختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة    -

نفردت الدراسة احلالية بدراسة متطلبات التحول الرقمي ألقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات يف اجلامعات ابينام    ،التعليمية والثقافية

 قساًم علميًا. 21ية املتمثلة يف احلكومية املرص

 : اجلانب التطبيقي
امليدانية اعتمدت الرقمي وآليات متطلبات لتحديد استبيان تصميم عىل الدراسة  واملعلومات   يف التحول  املكتبات  أقسام 

املعرفة واملعلومات   تمعجم ولتحقيق  2030مرص    إسرتاتيجيةوالوثائق يف اجلامعات احلكومية املرصية، وذلك متاشيًا مع التحول الرقمي و

إسرتاتيجية للقسم للتحول الرقمي وحتديد   وضع :هي املتطلبات، وهذه ذلك التحول وآلياته ، متطلبات االستبانة وشملت الرقمي،

الرقمي للتحول  التنفيذية  التحول    ،األهداف واخلطط  وبرجميات  والتجهيزات  التقني  الدعم  والتي شملت  التقنية  املتطلبات  وكذلك 

والتعرف عىل    ،فضاًل عيل رصد آليات العمل الرقمي بأقسام الوثائق واملكتبات وعلوم املعلومات باجلامعات احلكومية املرصية  ،رقميال

وعلوم   واملكتبات  الوثائق  بأقسام  الرقمي  التحول  معوقات  حتديد  ثم  الرقمي،  التحول  عىل  والتدريبي  والتوعوي  املجتمعي  الدور 

 املعلومات باجلامعات احلكومية املرصية.

يانات االستجابات، من  وقد استجاب كافة رؤساء أقسام املكتبات واملعلومات والوثائق لإلجابة عىل االستبيان، وتم حتليل ب

بربنامج االستعانة  املئوية، لتحديد SPSS خالل  والنسب  النسبي التكرارات   احلسايب والوزن االستبيان، عبارات يف  والوزن 

باإلضافة  -  .حماور الدراسة من حمور كل املستجيبني عىل نظر وجهة من االستبانة عبارات لرتتيب وذلك ،Weighted Meanاملرجح

لتحديد االختالفات   ANOVAومعامل    -جداول التقاطعات لدراسة االرتباط بني املتغريات املختلفة يف البحث  Crosstabs   إىل ال

 معامل بريسون وذلك ملعرفة العالقات بني املحاور املختلفة للبحث(. -بني اجلامعات فيام يتعلق بمحاور البحث

 المحور األول: المتطلبات الفكرية والتقنية: 

: امل   تطلبات الفكرية للتحول الرقمي بأقسام الوثائق واملكتبات وعلوم املعلومات باجلامعات احلكومية املرصية أوالا

وتراعي أن تتوافق مع إسرتاتيجية الدولة    ،أن أقسام املكتبات حمل الدراسة تقوم بوضع إسرتاتيجية للقسم  (2)  يتضح من اجلدول

سوهاج    :وذلك مثل قسم املكتبات واملعلومات بجامعات  13% فيام يعادل  61.9ىل  % إ57.1ترتاوح بني  ة،تساويمبنسبة مئوية    2030

، وهو ما أكدت عليه دراسة    0.507، أما االنحراف املعياري فكان  0.57واملنصورة واملنوفية واإلسكندرية وطنطا، وبمتوسط حسايب

 عىل الرقمي بالكليات واألقسام العلمية، والرتكيز للتحول إسرتاتيجية واضحة (  وهو أمهية وجود2011عليى، السالم عبد ))أسامة

 وتطوير اهلياكل واإلداري، القيادي الدعم وتوفري الرؤية، اجلامعة باإلضافة إىل حتديد يف البرشية املوارد وتنمية التكنولوجي، البعد
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التنفيذي  ،واملالية املادية اإلمكانات توفريو ،التنظيمية اخلطط  بوضع  يتعلق  الرقميوفيام  التحول  تنفيذ  وحتديد    ،ة ومراجعة خطوات 

أقسام املكتبات بجامعات    وهي:%    33.3أقسام فقط هي التي تقوم بذلك بنسبة مئوية تساوي  7األهداف للتحول الرقمي فكان هناك  

 قناة السويس واملنصورة واألزهر فرع أسيوط وقسم املكتبات بجامعة طنطا.

 ول الرقمي ( المتطلبات الفكرية للتح2جدول )

 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب النسبة التكرار  العبارات

 507. 57. %57.1 12 وضع إسرتاتيجية للقسم ملواكبة التحول الرقمي

 512. 48. %47.6 10 مراعاة التحول الرقمي يف رؤية ورسالة القسم املعلنة 

 498. 62. %61.9 13 2030توافق إسرتاتيجية القسم مع إسرتاتيجية 

 483. 33. %33.3 7  وضع خطط تنفيذية لتحقيق إسرتاتيجية القسم

 483. 33. %33.3 7 حتديد أهداف التحول الرقمي بام يتوافق مع اإلسرتاتيجية املعلنة للقسم

 483. 33. %33.3 7 بام يتوافق مع اإلسرتاتيجية املعلنة للقسم  مراجعة خطوات تنفيذ التحول الرقمي

 301. 10. %9.5 2 يوجد مما سبق ال 

 واحًدا يعد احلايل الوقت يف الرقمي أن التحولب(  Sandkuhl, Kurt and Lehmann, Holger, 2017أشارت دراسة )  وقد

 اجلامعات، الرقمي ستتأثر بالتحول التي القطاعات هذه بني  ومن واخلدمات، األعامل وقطاع  الصناعة الكربى يف االجتاهات أبرز من

 املكتبات واملعلومات باجلامعات املرصية.ووذلك تأكيًدا عىل حمور املتطلبات الفكرية للتحول الرقمي يف أقسام الوثائق  والكليات

 ثانياا: املتطلبات التقنية للتحول الرقمي بأقسام الوثائق واملكتبات وعلوم املعلومات باجلامعات احلكومية املرصية. 

 المتطلبات التقنية للتحول الرقمي ( 3جدول )

 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب النسبة التكرار  العبارات

 507. 57. %57.1 12  موقع إلكرتوين

 359. 86. %85.7 18 وسائل التواصل االجتامعي 

 402. 81. %81.0 17 منصة تعليمية للجامعة تلزم األقسام العلمية برفع مقرراهتم الدراسية 

 436. 76. %76.2 16 التعليمية املعتمدة من اجلامعة  رفع املقررات الدراسية عىل املنصات

 218. 95. %95.2 20 ملتابعة كافة املستجدات وحل املشكالت  اتصال إلكرتوين بني الطالب والقسم

 498. 62. %61.9 13 فيام يتوافق مع التحول الرقمي  الدعم التقني والبرشي

 498. 38. %38.1 8 للطالب  Online إلكرتونية اختبارات 

 507. 43. %42.9 9 تطوير جذري للبنية التحتية لإلنرتنت ملواكبة التحول الرقمي 

 software 5 23.8% .24 .436توفر الكلية الربامج املختلفة سواء للقسم أو للطلية ملواكبة التحول الرقمي 

 218. 05. %4.8 1 نظم إلدارة القاعات واملعامل الدراسية إلكرتونيًا

 463. 29. %28.6 6 قاعات جمهزة لتقديم حمارضات عرب اإلنرتنت 

إنرتنت للطلبة إلنجاز متطلبات الدراسية من مشاريع خترج وتكاليف  معامل كافية وجمهزة بشبكة 

 دراسية
6 28.6% .29 .463 

توفر الكلية معامل جمهزة وقاعات تعمل لساعات عمل االنتهاء من املحارضات وليس ساعات عمل  

 املوظفني بعد الساعة الثالثة عرًصا
1 4.8% .05 .218 

E Lab Management -  218. 05. %4.8 1 تربات إلكرتونيًا أنظمة إدارة املخ 

 3586. 143. %14.3 3 ختصيص معامل بالقسم لتلقي املحارضات اإللكرتونية الذين لدهيم مشاكل باإلنرتنت 

 359. 86. %85.7 18  اإلعالن للطالب عن موقع القسم ووسائل التواصل اإللكرتونية بني القسم والطالب

 483. 33. %33.3 7 التعليمية إىل برامج رقمية تصميم وحتويل الربامج 

 402. 19. %19.0 4 يساعد القسم األقسام األخرى يف حتويل املقررات الدراسية إىل مقررات رقمية. 

أن من أهم املتطلبات التقنية للتحول الرقمي وجود  بأن أقسام املكتبات حمل الدراسة اتفقت مجيًعا    السابق  يتضح من اجلدول

وذلك بنسبة مئوية بسيطة    ،لكرتوين بني الطالب والقسم فيام عدا قسم واحد فقط هو قسم املكتبات بجامعة الفيوم قنوات للتواصل اإل
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بعد 4.8تصل   تعمل  املكتبات فكان وجود معامل جمهزة وقاعات  احتياجا وفًقا الستجابات أقسام  التقنية  املتطلبات  أقل  أما عن   ،%

الرسمية العمل  إلكرتونيًا   ،أوقات  والقاعات  املختربات  أنظمة إلدارة  أقسام ، ووتوفري  قبل  واحدة من  املتطلبات مرة  اختيار هذه  تم 

فهذه األقسام ترى ِأهنا بحاجة ملثل هذه املتطلبات التقنية للقيام بالتحول الرقمي   ،املكتبات بجامعات الفيوم وكفر الشيخ والوادي اجلديد

الق وإسرتاتيجية  أهداف  الشأنوحتقيق  ذلك  يف  واملكتبات و  ،سم  الوثائق  بأقسام  االجتامعي  التواصل  وسائل  استخدام  نسبة  جاءت 

بنسبة   باجلامعات املرصية  )   %85.7واملعلومات  نتائج دراسة  ما أكدت عليه  التعليم   من حيث أمهية (Hayat Alrefaie,2011وهو 

الالزمة، يف اجلامعي التكنولوجية  املهارات  مع   تكيف أجل من  توفري  اإلنرتنت   شبكات الطالب  واستخدام  االجتامعي،  التواصل 

 لألغراض التعليمية من قبل الطالب باجلامعات.

وهى نسبة   %28.6قاعات جمهزة لتقديم حمارضات عرب اإلنرتنت  و   ،وتساوت نسبة توافر معامل جمهزة بشبكة إنرتنت للطالب

 ،كلية كل يف اآليل احلاسب مركز خلدمات ( برضورة إنشاء2014تعد قليلة وفًقا ملجتمع الدراسة عىل الرغم من توصية دراسة )عيل ، 

وتأهيل  اجلامعة والكليات، مستوى عىل اإلنرتنت خدمات وتوفري خمفضة، والطالبات بأسعار للطلبة  مكثفة تدريبية دورات لعقد

 يفوق املكتبة يف اآليل احلاسب أجهزة من  عدد  التعليمية، وتوفري  العملية يف املعلومات تكنولوجيا  الستخدام دريسالت هيئة أعضاء

 الطالب .  بدعم هلا  تسمح مالية ببنود اجلامعات ميزانية ودعم الطالب والطالبات، من مرتادهيا  عدد

توفري كافة املتطلبات التكنولوجية للجامعات بكل كلياهتا ( عىل أمهية Lehtonen, M. and Weaver,B,2015وتؤكد دراسة )

 .كامل بشكل الرقمية، والتحول الرقمي الوسائل اجلامعي نحو  التعليم نقل مما يعطى فرصة ،وأقسامها 

 لكتروني ( المدي الزمني لتحديث معلومات القسم على الموقع اإل4جدول )

 النسبة التكرار  العبارات

 19.0 4 يوميًا

 28.6 6 أسبوعيًا 

 52.4 11 غري منتظم 

املوقع   عىل  هبا  اخلاصة  املعلومات  بتحديث  منتظم  غري  بشكل  تقوم  املكتبات  أقسام  أن  السابق  اجلدول  من  واضح  هو  كام 

قسم املكتبات   :أقسام فقط هي التي حتدث معلوماهتا يوميًا، وهي  4ويوجد    ،إضافة املعلومات احلديثة تكون غري دورية  :اإللكرتوين؛ أي

أقسام تقوم بشكل منتظم    6أما حتديث املعلومات أسبوعيًا فهناك   ،بجامعة األزهر فرع القاهرة واملنوفية وقسم املكتبات بجامعة الفيوم

 تبات بجامعة بنها، وكفر الشيخ وعني شمس وطنطا. قسم املك وهي: % 28.6بتحديث معلوماهتا عىل املوقع اإللكرتوين بنسبة 

 ( وسائل التواصل االجتماعي للقسم 5جدول )

 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب النسبة التكرار  العبارات

Facebook 21 100.0% 1.00 .000 

Twitter 2 9.5% .10 .301 

Instagram 2 9.5% .10 .301 

الطالب والقسم العلمي بالكلية من أهم متطلبات حتقيق أهداف التحول الرقمي سواء من خالل لكرتوين بني  يعترب التواصل اإل

فجميعها نقاط وقنوات للتواصل والتفاعل    ،لكرتونيةموقع القسم عيل الويب أو صفحات التواصل االجتامعي أو منصة اجلامعة اإل

معرفة أي الطرق والوسائل التي تعتمدها أقسام املكتبات للتواصل لذلك كان البد من    ،حول املحتوي واألنشطة التعليمية التفاعلية
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ة أويل يف حتقيق  يكقناة رئيسFacebook وكام هو واضح من اجلدول السابق أن مجيع أقسام املكتبات تستخدم ال  ،لكرتوين مع الطالباإل

امعة املنصورة واألزهر فرع أسيوط ، وموقع  قسم املكتبات بج :فكان لقسمني مها  Instagramالتواصل عن بعد مع الطالب أما موقع 

Twitter  قسم املكتبات بجامعة املنصورة وطنطا.  :فكان لقسمني مها 

 تطلبات الفكرية والتقنية بأقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية: امل حرص استجابات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتقنية ألقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات( المتطلبات الفكرية 1شكل )

احلكومية املرصية إىل أعىل نسبة    تشري استجابات املتطلبات الفكرية والتقنية ألقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات

تساوى  باليف املرتبة الثالثة    %، ويليها 68,75%، وجاءت يف املرتبة الثانية جامعة طنطا بنسبة  78,13من نصيب جامعة املنصورة بنسبة  

بنسبة   املنوفية وذلك  السويس وجامعة األزهر فرع أسيوط وجامعة  قناة  املحور  62,50كل من جامعة  أقل نسبة هلذا  بينام جاءت   ،%

 %.28,13جامعة بنها بنسبة 

 ة المصرية:المحور الثاني: آليات العمل الرقمي بأقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات بالجامعات الحكومي 

يتم تقسيم هذا املحور إىل عدة جداول إحصائية تغطى العبارات به وهي املمثلة فيام ييل: )الدور املجتمعي للقسم لدعم التحول  

 .الدور التدريبي للقسم لدعم التحول الرقمي( -الدور التوعوي للقسم لدعم التحول الرقمي -الرقمي

 :وهي املرصية، باجلامعات التحول الرقمي لتنفيذ الالزمة اآلليات إىل بعض  2011) عيل،  السالم  عبد  دراسة )أسامة أشارتو

 لتحديد نواحي الداخلية؛ بيئتها  وتقييم واألسواق، واملنافسني ،اجلامعة عمالء اخلارجية واملتضمنة البيئة يف والتهديدات الفرص حتليل

 إسرتاتيجية ووجود بالفعل، القائمة التنظيمية وتطوير اهلياكل واإلداري، القيادي الدعم وتوفري الرؤية، وحتديد والضعف، القوة

 وتوفري  السائدة، التنظيمية وتغيري الثقافة اجلامعة، يف البرشية املوارد وتنمية التكنولوجي، البعد  عىل الرقمي، والرتكيز للتحول واضحة

 املجتمعي.  الوعي وتنمية اجلامعي، املجتمع أعضاء بني املتبادلة الثقة ببناء مناخ واالهتامم  واملالية، املادية اإلمكانات
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 ( الدور المجتمعي للقسم لدعم التحول الرقمي 6جدول )

املتوسط   النسبة التكرار  العبارات

 احلسايب

االنحراف  

 املعياري

االلكرتونية  توقيع برتوكوالت تعاون بني القسم واملكتبة املركزية ومكتبات الكليات لتطوير خدماهتا 

 ملواكبة التحول الر قمي
7 33.3% .33 .483 

 498. 38. %38.1 8 تنفيذ رشاكات جمتمعية واسعة داخل اجلامعة وخارجها تسهم يف نرش ثقافة التحول الرقمي

 483. 33. %33.3 7 عمل رشاكات مع وحدة البيئة وتنمية املجتمع بالكلية لدعم التحول الرقمي

 512. 48. %47.6 10 الرقمي من خالل املشاركة اجلامعية التفاعلية لألقسامحتقيق التحول 

 402. 19. %19.0 4 ال يوجد مما سبق 

لدعم ومساندة املجتمع نحو التحرك للتحول الرقمي، وقد جاءت نتائج   ا جمتمعي ايشري اجلدول السابق أن ألقسام املكتبات دور

ملحوظ  بشكل  متفاوتة  الدور  هذا  املكتبات يف  أقسام  اجلامعية    ،استجابات  املشاركة  يف  يتمثل  دور جمتمعي  هلا  املكتبات  أقسام  فأكثر 

وكذلك عقد الرشاكات   ،ني األقسام واملكتبات، وتساوي توقيع الربوتكوالت ب0.48% ومتوسط حسايب  47.6التفاعلية بنسبة مئوية  

  8فكان هناك    ها % ، أما عن تنفيذ رشاكات اجتامعية داخل اجلامعة وخارج33.3مع وحدات البيئة يف اجلامعة وخارجها بنسبة مئوية  

وأسيوط وبني سويف   أقسام املكتبات بجامعات القاهرة وكفر الشيخ واملنصورة والفيوم :% وهي38.1أقسام تقوم بذلك بنسبة مئوية 

 وقناة السويس وقسم املكتبات بجامعة األزهر فرع أسيوط.  

 ( الدور التوعوي للقسم لدعم التحول الرقمي 7جدول )

املتوسط   النسبة التكرار  العبارات

 احلسايب

االنحراف  

 املعياري

 463. 29. %28.6 6 ينتمي إليها القسممبادرات توعية ملفهوم التحول الرقمي وأمهيته وكيفية توظيفه داخل الكلية التي 

 498. 38. %38.1 8 تقديم برامج توعية للمجتمع خاصة بالتحول الرقمي 

عمل برامج توعية ألقسام الكلية بأساليب وبرامج إدارة التوثيق املرجعي إلكرتونيًا ملواكبة التحول 

 الرقمي يف البحث العلمي 
13 61.9% .62 .498 

 301. 10. %9.5 2 ال يوجد مما سبق 

لكرتونيًا من أكثر املهام التوعوية التي إ أن برامج التوعية ألقسام املكتبات وبرامج إدارة التوثيق املرجعي (7)يتضح من اجلدول 

املكتبات أقسام  هبا  مئوية  ت  قسام  13يوجد  و  ،تقوم  بنسبة  الدور  هبذا  )61.9قوم  للمصادر  املرجعي  التوثيق  كربامج    %Endnote 

,Mendeley للمجتمع  ،( وغريها الرقمي  بالتحول  والتعريف  التوعية  وبرامج  الرقمي  التحول  ملفهوم  التوعية  مبادرات  فكانت   ،أما 

بني   ما  بني    8إىل    6النسبة  ما  ترتاوح  مئوية  ونسبة  املرصية  باجلامعات  مكتبات  إىل  28.6أقسام  و   %38.1  املكتبات هي:  %  أقسام 

س وحلوان وغريها من أقسام املكتبات األخرى فيام عدا قسم املكتبات بجامعة طنطا والوادي واملعلومات بجامعة الفيوم وعني شم

 اجلديد مل يقوم بتقديم أي من األدوار السابقة  يف التوعية بالتحول الرقمي للمجتمع.  

من أقسام املكتبات تقوم   % 71إىل الدور التدريبي ألقسام املكتبات لدعم التحول الرقمي فنجد أن نسبة مئوية    (8)  يشري اجلدول

أقسام فقط هي التي تقوم   9بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة نحو أدوات التحول الرقمي والتعريف به، ونجد أن 

هاج  قسم املكتبات بجامعة بنها وقسم املكتبات بجامعة سوببتدريب أعضاء هيئة التدريس والطالب عىل استخدام منصة مرص الرقمية 

التدريس باحلصول عىل دورات التحول الرقمي  42.9بنسبة تساوى   أقسام هذا االجتاه بنسبة   6  ت أخذف% ، وعن إلزام أعضاء هيئة 

أقسام املكتبات بجامعات املنصورة وحلوان واملنوفية وطنطا وقسم املكتبات بجامعة األزهر فرع املنوفية وفرع    ي:% وه28.6مئوية  

أقسام فقط تقدم   ةيوجد أربعو أسيوط، ويعترب تدريب الطالب عيل استخدام املنصات التعليمية أقل األدوار التدريبية ألقسام املكتبات   
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وهذا ما أكد    ،%19م املكتبات بجامعة القاهرة ودمياط واملنيا والوادي اجلديد بنسبة مئوية تساوي  قس   ي:مثل هذه الدورات التدريبة ه

( عىل إجياد حلول وتدريب عام لتفعيل استخدام التحول الرقمي  Cerstin Mahlow and Andreas Hediger.2019عليه كل من )

 .تبادل اخلربات الرقمية للتخلص من األمية الرقميةوذلك حلل الكثري من املشكالت والعقبات و ،يف مؤسسات التعليم

 ( الدور التدريبي للقسم لدعم التحول الرقمي )اختيار متعدد( 8جدول )

املتوسط   النسبة التكرار  العبارات

 احلسايب

االنحراف  

 املعياري

 498. 62. %19.0 4 تدريب الطالب عىل استخدام املنصات التعليمية اإللكرتونية 

أعضاء هيئة التدريس والعاملني والطالب عىل موقع مرص الرقمية لالستفادة من خدمات التحول  تدريب 

 الرقمي بالدولة
9 42.9% .43 .507 

يعمل القسم عىل تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة يف أساليب الرشح واسرتاتيجيات  

 التدريس ملواكبة التحول الرقمي
15 71.4% .71 .463 

 512. 52. %52.4 11 تدريب أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة عىل استخدام التقنيات املختلفة ملواكبة التحول الرقمي 

تزويد الطالب بمهارات التعامل مع املكتبات اإللكرتونية وقواعد البيانات العاملية لتحقيق التحول الرقمي 

 البرشي للطالب 
13 61.9% .62 .498 

القسم أعضاء هيئة التدريس احلصول عىل دورات خاصة بالتحول الرقمي كمتطلب لتدريس مقررات  يلزم 

 تقنيات املعلومات. 
6 28.6% .29 .463 

 ( التحول الرقمي والتطبيقات الرقمية داخل القسم 9جدول )

 النسبة التكرار  العبارات

 %33.3 7 كمتطلب نحو التحول الرقميوضع إسرتاتيجية حلامية وأمن املقررات الدراسية الرقمية 

 %28.6 6 يوجد نظام حلامية خصوصية بيانات القسم عىل األنظمة الرقمية املختلفة 

 %28.6 6 يوجد آليات للرقابة واملتابعة الختزان واسرتجاع البيانات واملعلومات بشكل أمن 

 %28.6 6 يوجد أنظمة تعمل عىل محاية املقررات الدراسية من االخرتاق

 %19.0 4 قام القسم بتصميم أو تطوير تطبيقات إلكرتونية خلدمة التحول الرقمي

 %57.1 12 يستخدم القسم أو يسعى الستخدام برامج تطبيقات جاهزة ختدم التحول الرقمي

 %14.3 3 ال يوجد مما سبق 

هناك    تكان  وقد زة ختدم التحول الرقمي  ستخدام برامج وتطبيقات جاهاليتضح من اجلدول السابق أن أقسام املكتبات تسعي  

مئوية    12 بنسبة  املكتبات  كانت ك%  57.1استجابة ألقسام  التي  األقسام  أما   ، واملنيا  والفيوم  ودمياط  القاهرة  املكتبات جامعة  قسم 

سيوط وقسم املكتبات أقسام املكتبات بجامعات األزهر فرع أ :% وهي42.8أقسام بنسبة مئوية  9 ا استجابتها أقل يف هذا الشأن فعدده 

بجامعة بنها وسوهاج وبني سويف والوادي اجلديد واإلسكندرية وطنطا، وكانت أقل االستجابات ألقسام املكتبات فيام يتعلق بتصميم  

أقسام املكتبات جامعة بنها وكفر الشيخ وأسيوط وقسم املكتبات بجامعة    :أو تطوير تطبيقات إلكرتونية خلدمة التحول الرقمي  وهي

 2012اهلل احلوىل، عبد وفادي احلويل، إله ( ودراسة )عليان عبد2011احلسنات   عوض )ساري من حيث اتفق كل  ،ألزهر فرع املنوفيةا

كام أكدت   ،الرقمية باجلامعات والكليات واملعاهد وأمن املعلومات باملقررات اإللكرتونية، اخلاصة تطوير الترشيعات عىل رضورة)

( عىل رضورة توفري بيئة تعليمية حممية للحفاظ عىل املقررات  Cerstin Mahlow and Andreas Hediger.2019دراسة كًل من )

 الدراسية من االخرتاق. 
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 مقارنة آليات العمل الرقمي داخل أقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية: 

الشكل املرصية   (2)  يوضح  احلكومية  باجلامعات  واملعلومات  واملكتبات  الوثائق  أقسام  داخل  الرقمي  العمل  آليات  مقارنة 

% واحتلت املرتبة الثالثة ثالث جامعات 68,42%، بينام جاء يف املرتبة الثانية جامعة كفر الشيخ بنسبة  73,89جامعة املنصورة  وأكثرها 

سيوط( وكانت أقل نسبة خاصة بمحور اآلليات كانت من نصيب جامعة الوادي اجلديد بنسبة  أ-الفيوم-)املنوفية:يف النسبة هي  تتساو

5,26.% 

 

 ( آليات العمل الرقمي داخل أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية 2شكل )

 والوثائق بالجامعات الحكومية المصريةالمحور الثالث: تحول التعليم رقميا بأقسام المكتبات والمعلومات 

% مل  34يوجد نسبة مئوية وفإن هناك نسب متساوية بني أقسام املكتبات يف حتول التعليم رقميًا   (10)كام هو واضح من اجلدول 

قسام التي كانت % أما األ33.6رقمي  الواملحارضات اخلاصة هبا، ويوجد نسبة مئوية أقل قامت بالتحول    للمقرراتتقم بالتحول رقميًا  

فبلغت نسبتها األكثر   الشكل  36.7حمايدة  التقليدى إىل  الشكل  املقررات من  بتحويل  يتعلق  فيام  %، ولكن يوجد بعض االستجابات 

لوسائل التعليمية  ل% وهي نفس النسبة اخلاصة باستخدام أعضاء هيئة التدريس 66.7اإللكرتونى القسام املكتبات كانت موافقة بنسبة 

الشكل   إىلزهر فرع أسيوط فقط هو الذي مل حيول املقررات اخلاصة به من الشكل التقليدي  وجاء قسم املكتبات بجامعة األ  الرقمية،

سكندرية، عىل  قسم املكتبات جامعة بنها وقناة السويس واإل  ي:وه   ،كانت حمايدة بني نعم وال  ىخرأ أقسام    6  إىل  باإلضافةكرتوين  لاإل

%  42.9أقسام كانت استجابتها حول استخدام أعضاء هيئة التدريس املعامل اإللكرتونية ىف التدريس بنسبة مئوية    9خر يوجد  آجانب  

والفيوم،  هي:  و ودمياط  وسوهاج  وبنها  القاهرة  بجامعات  املكتبات  منوأقسام  كال  دراسة   Cerstin Mahlow and)   أشارت 

Andreas Hediger.2019  عىل رضورة استخدام الوسائل التعليمية الرقمية ىف تدريس املقررات الدراسية كأحد متطلبات التحول )

أقسام  ةثالث ي:كانت حول مدى توافر املقررات اإللكرتونية بالشكل التفاعىل للتطبيقات واألنشطة وهفالرقمي، أما أقل االستجابات 
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قسام املكتبات بجامعة اإلسكندرية ودمياط واملنوفية، بينام بلغت نسبة االقسام التي قام أعضاء هيئة  أ  ي: % وه28.6ط بنسبة مئوية  فق

باجلامعة   التعليمية اخلاصة  املقررات اإللكرتونية عىل املنصة  برفع  ه  6التدريس  املنوفية،  وبني سويف،  واملنصورة،  و)بنها،    ي:أقسام 

حتمل  املوالقاهرة،  و التي  اإللكرتونية  املنصة  القاهرة  بجامعة  املعلومات  وتقنية  املكتبات  قسم  وأطلق  التعلم    ":سمانيا(  منصات 

  ":سماالتعليمية التي حتمل    ته، وكذلك قسم الوثائق واملكتبات واملعلومات بجامعة املنصورة ومنص"لكرتوين املوحدة جلامعة القاهرةاإل

( عىل رضورة وجود منصات تعليمية للجامعات يتم رفع  Marcum2014.أكدت دراسة )و"التعليمي  ىبوابة جامعة املنصورة للمحتو

 ي.املقررات الدراسية عليها بشكل إلكرتوين وذلك ملواكبة عملية التحول الرقم

 ( تحول التعليم رقمًيا داخل القسم العلمي 10جدول )

املتوسط   نعم  إىل حد ما  ال العبارات

 احلسايب

االنحراف  

 املعياري
استخدام أعضاء هيئة التدريس االمتحانات اإللكرتونية لتقييم  

 الطالب

 7 8 6 ك
1.05 .805 

% 28.6 38.1 33.3 

 9 7 5 ك املعامل اإللكرتونية يف التدريس استخدام أعضاء هيئة التدريس 
1.19 .814 

% 23.8 33.3 42.9 

استخدام أعضاء هيئة التدريس الوسائل التعليمية الرقمية  

 لعرض املقرر الدرايس

 14 7 - ك
1.67 .483 % - 33.3 66.7 

تتوافر يف املقررات اإللكرتونية الشكل التفاعيل للتطبيقات  

 لتلبية االحتياجات الفردية للطالب وتقيمهم واألنشطة 

 3 12 6 ك
.86 .655 

% 28.6 57.1 28.6 

 14 6 1 ك حتول املقررات من الشكل التقليدي إىل الشكل اإللكرتوين 
1.62 .590 

% 4.8 28.6 66.7 

رفع أعضاء هيئة التدريس املقررات اإللكرتونية عىل املنصة  

 باجلامعة التعليمية اخلاصة  

 6 4 11 ك
1.24 .889 

% 52.4 19.5 28.6 

استخدام الطالب املنصات التعليمية لتقديم ملفات االنجاز  

 اخلاصة هبم 

 9 10 9 ك
.67 .658 

% 42.9 47.6 9.5 

  49 54 51 املجموع

  % 33.6 % 36.7 % 34.6 النسبة

 واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية: رصد بيانات حتويل التعليم رقمياا بأقسام الوثائق  

حرص استجابات حتويل التعليم رقميًا بأقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية  املرصية   (3)  يعرض الشكل

لعمر من حيث النشأة مقارنة % رغم أن القسم يعد من األقسام متوسطة ا100ومقارنتها، احتلت املرتبة األوىل جامعة املنوفية بنسبة  

% رغم  78,57الفيوم( بنسبة -يف املرتبة الثانية جامعتا )طنطا  تبنشأة األقسام األخرى املناظرة يف اجلامعات احلكومية املرصية ، وتساو 

بات جامعة الفيوم  قسم املكتأنشىء ،وهو يعد قديم نسبيًا بينام    1986أنشئ قسم املكتبات جامعة طنطا عام    وقد تفاوت عمر كل منهام ؛  

 ا عدم وجود عالقة بني قدرة القسم العلمي عىل حتويل التعليم إلكرتونيًا بسنة النشأة؛ وذلك ألننا نجد أقسام  ُيالحظ، وهنا  2008عام 

  األزهر–)القاهرة  :  ان مها قديمة نسبيًا تتصدر املرتبة األوىل والعكس ، واملرتبة الثالثة جامعت  ا وأقسام  ،حديثة نسبيًا تتصدر املرتبة األخرية

 %.35,71نسبة من نصيب جامعتي )الوادي اجلديد وقناة السويس( بنسبة  أقل كانت بينام ، 57,14 بنسبة( القاهرة فرع

https://www.euppublishing.com/author/Marcum%2C+Deanna
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 ( رصد بيانات تحويل التعليم رقمًيا بأقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات  3شكل )

 المحور الرابع: معوقات التحول الرقمي بأقسام الوثائق والمكتبات وعلوم المعلومات بالجامعات الحكومية المصرية.

في املمثلة  وهي  به  العبارات  تغطى  إحصائية  جداول  عدة  إىل  املحور  هذا  تقسيم  التحتية، يتم  بالبنية  خاصة  )معوقات  ييل:  ام 

 . معوقات التدريب عىل التحول الرقمي(ومعوقات حتويل املقررات الدراسية رقميًا، و

: معوقات خاصة بالبنية التحتية:   أوالا

 ( معوقات البنية التحتية 11جدول )

املتوسط   النسبة التكرار  العبارات

 احلسايب

االنحراف  

 املعياري

 483. 67. %66.7 14 التحتية لإلنرتنت بالكلية والقسم غري مناسبة كمتطلب أسايس وحيوي لتحقيق التحول الرقمي البنية 

أجهزة العرض الفعال( غري متاحة كمتطلب أسايس وحيوي لتحقيق  -الداتا شو -األجهزة اإللكرتونية )احلاسب اآليل 

 التحول الرقمي 
9 42.9% .43 .507 

 463. 71. %71.4 15 واملعامل غري كافية بام يتوافق مع مقررات القسم التكنولوجية عدد القاعات 

 498. 38. %38.1 8 توجد معوقات خاصة بالقسم فيام يتعلق بالالئحة واملقررات الدراسية ملواكبة التحول الرقمي

 359. 14. %14.3 3 ال يوجد مما سبق 

نسب أن  اجلدول  البيانات  من  71.4ة  تشري  يؤهله%  بام  واملعامل  القاعات  عدد  قلة  من  تعاين  املكتبات  بتدريس    ا أقسام  للقيام 

وجود   عن  فضال  للطالب،  التكنولوجية  مئوية    14املقررات  بنسبة  آخر  التحتية  66.7قساًم  البنية  من  تعاين  املكتبات  أقسام  من   %

ة التحول الرقمي يف كل العمليات واخلدمات الطالبية، أما  لإلنرتنت، وهى من أكثر املعوقات التكنولوجية التي تؤثر فعليا يف مساير

فكانت  ،أجهزة العرض الفعال( واملعوقات اخلاصة باللوائح واملقررات الدراسية-داتا شو -)احلاسب اآليل :األجهزة اإللكرتونية مثل

  ، وقناة السويس واإلسكندرية وبني سويف  أقسام املكتبات بجامعات بنها ك%  38.1أقسام فقط بنسبة مئوية    9أقل املعوقات تأثرًيا يف  

 التعليمية احلاجات تلبية عىل قدرة اجلامعات ( عدم2007القادر حممد،   عبد أماين ,مصلحي، حممود زينب   (أكدت دراسة كل من و
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 يف املتاحة امللحة واإلمكانيات احلاجات بني التفاوت لدى األفراد؛ نظًرا لزيادة واملتنوعة التكنولوجية، املتناهيةووالنوعية   والكمية

 اجلامعات، وذلك يؤكد عىل معوقات البنية التحتية بأقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات احلكومية املرصية.

 ثانياا: معوقات حتويل املقررات الدراسية رقمياا: 

 ( معوقات تحويل المقررات رقمًيا12جدول )

 االنحراف املعياري احلسايباملتوسط  النسبة التكرار  العبارات

 402. 19. %19.0 4 توجد معوقات وصعوبات يف حتويل الربامج واملقررات إىل مقررات رقمية

 اإلمكانيات التكنولوجية وبرامج احلامية حلقوق امللكية الفكرية للمقرر الرقمي غري متوافرة

 بشكل مناسب 
14 66.7% .67 .483 

 218. 05. %4.8 1 التدريس عن حتويل مقرراهتم إىل الشكل الرقميعزوف بعض أعضاء هيئة 

 436. 24. %23.8 5 ال يوجد مما سبق 

كام هو واضح أن أكثر معوقات حتول املقررات للشكل الرقمي هو عدم توفر اإلمكانيات التكنولوجية وبرامج احلامية اخلاصة  

الفكرية للمقررات الرقمية،   واجه مشكالت خاصة باحلامية لإلنتاج ت  ا ؤكد أهنت %  66.7قساًم علميًا بنسبة    14يوجد  وبحقوق امللكية 

التدريس هيئة  ألعضاء  الرقمي،    ،العلمي  بالتحول  املتعلقة  األخرى  وحلوان   وهي:والربامج  والقاهرة  بنها  بجامعة  املكتبات  قسم 

واملنصورة وقسم املكتبات بجامعة عني شمس، وكان من غري املتوقع إقبال أعضاء هيئة التدريس عيل التحول الرقمي ملقرراهتم الدراسية  

بعض أعضاء هيئة التدريس عن حتويل مقرراهتم إىل الشكل الرقمي ، وهو قسم  كان هناك قسم واحد يواجه صعوبات يف عزوف  و،  

 املكتبات بجامعة حلوان . 

 ثالثاا: معوقات التدريب عىل التحول الرقمي: 

 ( معوقات التدريب على التحول الرقمي  13جدول )

 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب النسبة التكرار  العبارات

ادية تعوق مواكبة التحول الرقمي للقسم فيام يتعلق بمتابعة املحارضات  عدم قدرة الطالب امل

 وإنجاز املهام املختلفة 
8 38.1% .38 .498 

قلة التعاون بني اجلهات املختلفة خارج اجلامعة وداخلها مع القسم لتنفيذ برامج التدريب  

 للتحول الرقمي
3 14.3% .14 .359 

 463. 29. %28.6 6 اجلامعي غري مناسبة املهارات التكنولوجية للطالب 

 402. 19. %19.0 4 ال يوجد مما سبق 

كان هناك تقارب يف النسبة املئوية بني صعوبات التدريب بيد أن أقل و  ،يوضح اجلدول معوقات التدريب عيل التحول الرقمي

يوجد  و  عدم التعاون بني اجلهات املختلفة خارج اجلامعة وإدخاهلا يف عقد الدورات التدريبية حول التحول الرقمي،  :هذه الصعوبات هو 

قسم املكتبات بجامعة األزهر وفرع املنوفية وقسم املكتبات قناة السويس، ولكن باقي    :أقسام فقط جتد صعوبات يف التعاون، وهي  3

أقسام أخرى جتد عدم قدرة الطالب   8إىل    6التدريب مع جهات أخرى للتحول الرقمي، ومن  األقسام ال جتد صعوبات التعاون يف  

أقسام ك%  28.6املادية تعوق مواكبة التحول الرقمي، فضاًل عن املهارات التكنولوجية للطالب اجلامعي غري مناسبة، وذلك بنسبة مئوية  

الشيخ واملنصورة والفيوم ( إىل رصد أحد  Mosa,Abdelrhman.2020ارات دراسة كل من )شوأ  ،املكتبات بجامعة سوهاج وكفر 

بينها  التكنولوجية    :عرش معوًقا يعوق اجلامعات املرصية من وجهه نظر متخصيص تكنولوجيا املعلومات من  التحتية  ضعيفة،  الالبنية 
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الرقو التحول  لعملية  وكافية  مناسبة  غري  والطالب  التدريس  هيئة  ألعضاء  التكنولوجية  االقتصادية  و مي،  املهارات  املوارد  ضعف 

 للطالب ملواكبة عمليات التطور التكنولوجي الرقمي. 

 رصد معوقات التحول الرقمي بأقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية: 

 

 ومات ل ( معوقات التحول الرقمي بأقسام الوثائق والمكتبات والمع4شكل )

يف املرتبة    تالتحول الرقمي بأقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية تساويرصد الشكل معوقات  

%، وجاء يف  54,55اإلسكندرية( يف نفس النسبة  -)قناة السويس    ا جامعت  نتفقا %، و63,64بنها( بنسبة  -األوىل جامعتي )بنى سويف

  أسيوط   فرع  األزهر)  جامعتي  نصيب  من  املحور  هذا  يف  نسبة  أقل  وكانت  ،%45,45  سبةبن(  اجلديد  الوادي–)دمياط    ا املرتبة الثالثة جامعت

 نطا.ط جامعة واملعلومات املكتبات لقسم كانت الصفرية والنتيجة%. 9,09 بنسبة( وأسوان –

ا لكافة    حماور الدراسة: مقارنة نتائج استجابات أقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية وفقا

املتطلبات الفكرية والتقنية ألقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية، بلغت أعىل نسبة   املحور األول

الثانية جامعة طنطا بنسبة  78,13هلا جامعة املنصورة بنسبة   الثالثة تساو68,75%، وجاءت يف املرتبة    : كل من  ت%، ويليها يف املرتبة 

%، بينام جاءت أقل نسبة هلذا املحور جامعة بنها 62,50جامعة قناة السويس وجامعة األزهر فرع أسيوط وجامعة املنوفية، وذلك بنسبة  

 %.28,13بنسبة 

%، بينام    73,89أما بالنسبة للمحور الثاين للدراسة املتعلق بآليات العمل الرقمي داخل القسم فتفوقت جامعة املنصورة أيًضا  

-الفيوم-)املنوفيةي:يف النسبة ه  ت % واحتلت املرتبة الثالثة ثالث جامعات تساو68,42يف املرتبة الثانية جامعة كفر الشيخ بنسبة  جاءت  

بنسبة  أ اجلديد  الوادي  اآلليات من نصيب جامعة  بمحور  نسبة خاصة  أقل  املحور  و  ،% 5,26سيوط( وكانت  باستجابات  يتعلق  فيام 

احتل املركز األول جامعة املنوفية    ،يم رقميًا داخل أقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات املرصيةالثالث املتعلق بتحول التعل

أنشئ قسم املكتبات جامعة   وقد% رغم تفاوت سنة إنشاء القسمني 78,57الفيوم( بنسبة -%، واملركز الثاين جامعتي )طنطا 100بنسبة 
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  بينام   ،57,14  بنسبة(  القاهرة  فرع  األزهر–، واملرتبة الثالثة جامعتي )القاهرة  2008يوم عام  وقسم املكتبات جامعة الف  1986طنطا عام  

التحول    ،%35,71  بنسبة(  السويس  وقناة  اجلديد  الوادي)  جامعتي  نصيب  من  نسبة  أقل  كانت الرابع اخلاص بمعوقات  املحور  بينام 

تساو املرصية  احلكومية  باجلامعات  واملكتبات  الوثائق  أقسام  داخل  جامعت  تالرقمي  األوىل  املرتبة  سويف  ا يف  بنسبة  -)بنى  بنها( 

– )دمياط  مها:الثة يف املرتبة الث ت جامعتان%، وجاء54,55اإلسكندرية( يف نفس النسبة -)قناة السويس  ا جامعت تساوت%، و63,64

% 9,09  بنسبة(  وأسوان  –  أسيوط  فرع  األزهر)  جامعتي  نصيب  من  املحور  هذا  يف  نسبة   أقل  وكانت  ،%45,45  بنسبة(  اجلديد  الوادي

والنتيجة الصفرية كانت لقسم املكتبات واملعلومات    ،2015  عام  أنشئ  حيث  نسبيًا   حديثًا   قساًم   يعد   أسوان   جامعة  املكتبات  قسم  أن  رغم 

 جامعة طنطا.

 ة للتحول الرقمي بأقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات ي( مقارنة محاور الدراسة الرئيس14جدول )

املتطلبات الفكرية   القسم

 والتقنية 

آليات العمل الرقمي داخل  

 القسم

حتول التعليم رقميًا داخل  

 القسم

ل الرقمي معوقات التحو

 داخل القسم

  %63.64        %57.14       %42.11  %28.13       بنها 

  %27.27       %64.29       %21.05 %46.88       القاهرة

  %36.36        %50.00       %31.58  %50.00       سوهاج 

  %27.27        %64.29       %52.63  %40.63       األزهر فرع املنوفية 

  %36.36        %42.86       %68.42  %46.88       كفر الشيخ 

  %27.27        %57.14       %31.58  %31.25       األزهر

  %54.55        %35.71       %52.63  %62.50       قناة السويس 

  %45.45        %57.14       %21.05  %37.50       دمياط

  %54.55        %71.43       %73.68  %78.13       املنصورة

  %27.27        %78.57       %57.89  %31.25       الفيوم

  %36.36        %42.86       %15.79  %43.75       املنيا 

  %36.36        %50.00       %36.84  %37.50       حلوان

  %27.27        %100.00     %57.89  %62.50       املنوفية 

  %27.27        %78.57       %57.89  %46.88       أسيوط

  %36.36        %57.14       %42.11  %28.13       عني شمس

  %54.55        %71.43       %52.63  %59.38       اإلسكندرية

  %45.45        %35.71       %5.26  %37.50       الوادي اجلديد 

  %63.64        %42.86       %26.32  %28.13       يني سويف

  %9.09          %57.14       %47.37  %62.50       األزهر فرع أسيوط 

  %9.09          %50.00       %52.63  %46.88       أسوان

    -              %78.57       %31.58  %68.75       طنطا 

 4.10 8.29 7.95 14.86 املتوسط احلسايب

 1.714 2.283 3.413 4.640 االنحراف املعياري

( عىل جمموعة من النتائج التي 2019وبناء عىل تفاوت نسب املحاور السابقة ونتائجها أكدت دراسة )رمضان حممد السعودي، 

النسب يف كثري من اجلامعات فيام يتعلق بمحاور الدراسة احلالية، وكانت أمهها قلة توافر التقنيات احلديثة يف اجلامعات    تدينتتوافق مع  

التكنولوجية   التطورات  من  التدريس  هيئة  أعضاء  استفادة  مدى  تدين  إىل  باإلضافة  منها،  كثري  يف  اإلنرتنت  شبكة  املرصية، وضعف 

النسب املئوية واختالفها   وهذه النتيجة تتوافق مع تدين ،انخفاض مستوى التحول الرقمي يف اجلامعات املرصية واملعلوماتية مما أدى إىل

هتمت ا كام    ، فيام يتعلق بنتائج استجابات أقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية وفًقا لكافة حماور الدراسة

رقمنة اجلامعات املرصية يف ضوء التغريات العاملية امللحة وذلك من خالل استطالع آراء عينة بلغت  ب( 2020وأوصت دراسة) املتويل، 

( من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات املرصية عىل استبانة حمكمة، وبعد تفسري نتائجها وحتليلها توصلت الدراسة إىل قائمة حمكمة  78)
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متطلبات تنظيمية، وبرشية، وتعليمية، وبحثية،   :ملرصية لتتحول إىل جامعات رقمية وهىباملتطلبات التي ينبغي توافرها يف اجلامعات ا

التحول الرقمي التي تسهم يف رسعة وجودة  التوصيات  التحول الرقمي للتعليم اجلامعي أصبح  كام اقرتحت عددا من  ، وذلك ألن 

( رؤية مقرتحة لتحويل اجلامعات 2020دراسة )دهشان، السيد،    فضاًل عن تناول  ،رضورة ملحة مليئة بكافة التغريات العاملية واملحلية

وذلك من خالل استعراض مفهوم اجلامعات   ،املرصية احلكومية إىل جامعات رقمية ذكية يف ضوء مبادرة التحول الرقمي للجامعات

املرصية للجامعات  الرقمي  التحول  متطلبات حتقيق  واستعراض  ومتطلباهتا  د متطلبات حتويل اجلامعات وحتدي  ، الذكية وخصائصها 

 .املرصية احلكومية إىل جامعات ذكية يف ضوء مبادرة التحول الرقمي هلا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ببعض اجلامعات املرصية

بنية   -رؤية رقمية  :أن متطلبات حتويل اجلامعات املرصية احلكومية إىل جامعات رقمية ذكية، تتمثل يفبوقد توصلت الدراسة  

  وآليات   ومكوناهتا   وأبعادها   منطلقاهتا   املقرتحة  الرؤية  وتضمنت  ذكية،  إدارة-ذكية  تعلمية  تعليمية  بيئة  -ذكية  برشية  عنارص  –حتتية ذكية  

الدراسة احلالية اخلاصة بالتحول الرقمي يف أقسام  لبني الرؤية    ا وهنا نجد توافق،  تنفيذها  دراسة )دهشان، والسيد( مع رؤية وهدف 

 ملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية. الوثائق وا

 ة للدراسة: يمعامل االرتباط األحادي بين المحاور الرئيس

أنوفا   معامل  ييل جدول  يتعلق    ANOVAفيام  فيام  املرصية  باجلامعات  واملعلومات  املكتبات  أقسام  بني  االختالفات  لتوضيح 

الرئيس للدراسةيباملحاور  و  :ة  الفكرية  القسم،  والتقنية،  )املتطلبات  داخل  الرقمي  العمل  القسم،  وآليات  داخل  رقميًا  التعليم  حتول 

فالقيم ذات داللة إحصائية، أما إذا كان    0.05أقل من    .Sigنه عندما يكون مستوى الداللةأل  ،معوقات التحول الرقمي داخل القسم(و

 حصائيًا.إفتعد القيم غري دالة  0.05أكرب من  .Sig مستوى الداللة

 ة للدراسةي( معامل االرتباط األحادي للمحاور الرئيس 15جدول )

ANOVA 

  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 Between Groups 394.571 14 28.184 4.697 .033 املتطلبات الفكرية والتقنية 

Within Groups 36.000 6 6.000     

Total 430.571 20       

 Between Groups 203.786 14 14.556 2.994 .092 آليات العمل الرقمي داخل القسم 

Within Groups 29.167 6 4.861     

Total 232.952 20       

 Between Groups 97.619 14 6.973 6.276 .016 التعليم رقميًا داخل القسمحتول 

Within Groups 6.667 6 1.111     

Total 104.286 20       

 Between Groups 37.633 13 2.895 .956 .559 معوقات التخول الرقمي داخل القسم 

Within Groups 18.167 6 3.028     

Total 55.800 19       

باملتطلبات  يتعلق  فيام  املرصية  باجلامعات  واملعلومات  املكتبات  أقسام  بني  واضحة  اختالفات  يوجد  أنه  اجلدول  من  يتضح 

ال يوجد هبا حتول رقمي، أما فيام يتعلق  التي  الفكرية، ولذلك أصبح هناك حتول رقمي يف بعض األقسام عىل عكس األقسام األخرى  

وجد اختالفات واضحة بني األقسام العلمية  تأنه ال  بوذلك يؤكد    sig     =.092القسم فإن مستوي الداللةبآليات العمل الرقمي داخل  

خاصة فيام يتعلق بتوقيع برتوكوالت تعاون بني القسم واملكتبة  بو  ،عيل مستوي اجلامعات فيام يتعلق بآليات العمل الرقمي داخل القسم

لتطوير   الكليات  ومكتبات  اإلاملركزية  اجلامعة  خدماهتا  داخل  واسعة  جمتمعية  رشاكات  وتنفيذ  الرقمي  التحول  ملواكبة  لكرتونية 
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  ، وكذلك عمل رشاكات مع وحدة البيئة وتنمية املجتمع بالكلية لدعم التحول الرقمي  ،وخارجها، تسهم يف نرش ثقافة التحول الرقمي

فيام يتعلق    sig     =.016خر يوجد مستوي الداللةآلألقسام، عيل جانب    وحتقيق التحول الرقمي من خالل املشاركة اجلامعية التفاعلية

يوجد اختالفات واضحة ما بني األقسام عيل مستوي الكليات داخل اجلامعات املختلفة فيام    :بتحول التعليم رقميًا داخل األقسام أي

ال يوجد هبا حتول رقمي    ىوأقسام أخر  ، ليم واملقرراتبمعني يوجد أقسام هبا حتول رقمي للتع   ،يتعلق بتحول التعليم رقميا داخل القسم

فعيل سبيل املثال يف بعض األقسام يستخدم أعضاء هيئة التدريس االمتحانات اإللكرتونية لتقييم الطالب    ،للتعليم واملقررات الدراسية

اإل املعامل  الوسا فضاًل عن  التدريس  هيئة  أعضاء  يستخدم  وأقسام أخري  التدريس،  املقرر لكرتونية يف  لعرض  الرقمية  التعليمية  ئل 

االحتياجات   لتلبية  واألنشطة  للتطبيقات  التفاعيل  الشكل  اإللكرتونية ذات  املقررات  توفر  أن  األقسام حترص عيل  الدرايس، وبعض 

وتقي للطالب  باجلامعة،  ،مهميالفردية  اخلاصة  التعليمية  املنصة  اإللكرتونية عىل  املقررات  التدريس  هيئة  يتعلق   ورفع أعضاء  فيام  أما 

فجميع األقسام متشاهبة يف معوقات   ،اختالفات بني أقسام املكتبات واملعلومات  ة ال يوجد أيف بمعوقات التحول الرقمي داخل القسم  

معظم األقسام و  ،خاصة املعوقات املتصلة  بالبنية التحتية لإلنرتنت بالكلية والقسمبو   sig   =.559  ةالتحول الرقمي عند مستوي دالل

باإلضافة إىل عدد القاعات واملعامل غري الكافية بام يتوافق مع    ،أهنا غري مناسبة كمتطلب أسايس وحيوي لتحقيق التحول الرقميبتؤكد  

 مقررات القسم التكنولوجية ومعوقات التدريب عىل التحول الرقمي . 

 (:  Pearson's Rمعامل االرتباط بريسون )

ة ألقسام الوثائق واملكتبات  يقياس مدي قوة العالقة بني متغريات حماور الدراسة الرئيسيستخدم هنا معامل االرتباط بريسون ل

  .واملعلومات باجلامعات املرصية

 ( معامل االرتباط بيرسون لمحاور الدراسة 16جدول )

املتطلبات الفكرية   حماور الدراسة 

 والتقنية 

آليات العمل الرقمي  

 داخل القسم

داخل  حتول التعليم رقميًا 

 القسم

معوقات التحول الرقمي 

 داخل القسم

املتطلبات الفكرية  

 والتقنية 

Pearson Correlation - .416 .344 -.076- 

Sig. (2-tailed) - .060 .127 .751 

آليات العمل الرقمي  

 داخل القسم

Pearson Correlation .416 - .425 -.125-6 

Sig. (2-tailed) .060  - .055 .600 

حتول التعليم رقميًا داخل  

 القسم

Pearson Correlation .344 .425 - -.249- 

Sig. (2-tailed) .127 .055  - .289 

معوقات التحول الرقمي 

 داخل القسم

Pearson Correlation -.076- -.125- -.249- - 

Sig. (2-tailed) .751 .600 .289  - 

يوجد عالقة طردية موجبة ضعيفة جدا بني املتطلبات الفكرية وآليات العمل الرقمي داخل القسم من جهة ، حيث إن مستوي  

التعليم رقميًا داخل القسم من جهة أخري، حيث إن مستوي الداللة وصل    060.إىلالداللة وصل   وجد عالقة  ت كام    127.إىلوحتول 

رية ومعوقات التحول الرقمي داخل القسم، وذلك بسبب املعوقات املتصلة بالتدريب عيل التحول  طردية موجبة قوية بني املتطلبات الفك

التحتية لإلنرتنت واألجهزة اإل  ،الرقمي البنية  الدراسية، كام ومعوقات حتويل املقررات الدراسية رقميا ومعوقات  لكرتونية واملعامل 

داخل القسم وحتول التعليم رقميًا، وذلك ألن حتول التعليم رقميًا حيتاج املزيد    وجد عالقة طردية ضعيفة جدا بني آليات العمل الرقميت

ورقمن الرقمي  التعليم  نحول  التوجه  تدعم  التي  اآلليات  العالقة    ةمن  ذلك  ويؤكد  التعليمية،  واملحارضات  الدراسية  املقررات  كل 

ت العمل الرقمي؛ فاملعوقات التي تؤثر عيل حتول التعليم رقميًا  الطردية املوجبة القوية بني معوقات التحول الرقمي داخل القسم وآليا 
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هي نفسها املعوقات التي زادت من مشكالت آليات التعامل الرقمي، وتأثريها عيل التحول الرقمي داخل أقسام املكتبات باجلامعات  

 احلكومية املرصية . 

 : نتائج الدراسة
الفكرية التقنية للتحول الرقمي بأقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات بالجامعات نتائج الدراسة المتعلقة بالمتطلبات 

 الحكومية المصرية:

الرغم من   - الرقمي كأقساما عىل  التحول  للقسم ملواكبة  سوهاج،  و)بنها،    هتامم بعض اجلامعات بوضع إسرتاتيجية 

 ة لنصف الزالت مل تضع إسرتاتيجية واضحنسبة كبرية تقرتب من ا   لكنسكندرية(  اإلوقناة السويس،  واملنصورة،  و

 حلوان.  وأسوان، وكفر الشيخ،  وأقسام املكتبات بجامعات دمياط،  :للتحول الرقمي مثل

أقسام املكتبات    ي:ما يقرب من نصف أقسام املكتبات بالتحول الرقمي يف رؤية ورسالة القسم املعلنة وه  تهتما -

 .بنها(والفيوم وحلوان و)القاهرة  :بذلك أقسام املكتبات بجامعاتسيوط( ومل هتتم وأ املنوفيةوبجامعات )سوهاج 

مع  إتوافقت   - كبري  بشكل  املكتبات  أقسام  عدا    2030سرتتيجية  إسرتاتيجيات  ما  الدراسة  جمتمع  أغلب  قسام  أيف 

 كفر الشيخ(. وأسيوط و)بني سويف  :املكتبات بجامعات

أخفق الكثري يف وضع خطط    لكنملواكبة التحول الرقمي  هتامم األقسام بوضع إسرتاتيجية للقسم  اعىل الرغم من   -

للقسم املعلنة  اإلسرتاتيجية  مع  يتوافق  بام  الرقمي  التحول  أهداف  وحتديد  القسم  إسرتاتيجية  لتحقيق    ، تنفيذية 

 :ومراجعة خطوات تنفيذ التحول الرقمي  بام يتوافق مع اإلسرتاتيجية املعلنة للقسم ما عدا أقسام املكتبات بجامعات

 . بني سويف(والوادي اجلديد، واملنيا، ودمياط و) بنها 

مازال يوجد عدد    لكنهتامم الدولة واجلامعات احلكومية بعملية التحول الرقمي يف العملية التعليمية  اعىل الرغم من   -

 . قسمي املكتبات بجامعة حلوان وبني سويف ا:قليل من أقسام املكتبات مل هتتم باملتطلبات التقنية والفكرية ومه

لقة بالمتطلبات التقنية للتحول الرقمي بأقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات بالجامعات الحكومية  نتائج الدراسة المتع

 المصرية: 

الدراسة املمثل يف أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية موقعي -  يف  ا إلكرتوني  ا وفر نصف جمتمع 

لكرتوين  إنام أغفل النصف اآلخر من األقسام وجود موقع  سكندرية( بياإلو  كفر الشيخوالقاهرة،و)بنها،    :جامعات

 أسوان واألزهر فرع أسيوط. وعني شمس،  كجامعات:رغم أمهيته القصوى يف التحول الرقمي 

( Facebook-TwitterInstagramجتامعي )تعتمد النسبة األكرب من جمتمع الدراسة عىل استخدام وسائل التواصل اال -

)القاهرة،    وهي: بجامعات ووان،  حل وجامعات  املكتبات  أقسام  استخدامها  أغفل  وقد  واملنصورة(  شمس  عني 

 سوهاج(. و  أسوانو)الفيوم، 

قسام املكتبات  كأتوفر لدى عدد كبري من أقسام املكتبات منصة تعليمية للجامعة تلزمهم برفع مقرراهتم الدراسية   -

توفر مثل هذه املنصات لدى تلشيخ( بينام مل  كفر او  قناة السويسوالوادي اجلديد،  وسوهاج،  وبجامعات )القاهرة،  

 حلوان وبني سويف(. ودمياط، وأقسام املكتبات بجامعات )األزهر فرع املنوفية، 

كأقسام  - اجلامعة  من  املعتمدة  التعليمية  املنصات  عىل  الدراسية  املقررات  رفع  الدراسة طرق  أغلب جمتمع  استخدم 

سوهاج والقاهرة( ومل يستخدم البعض اآلخر من األقسام تلك والوادي اجلديد،  واملكتبات بجامعات )اإلسكندرية،  
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مياط وبني سويف( نظًرا لعدم توفر منصات تعليميمة دوالطرق يف فرع املقررات كجامعات )األزهر فرع املنوفية،  

فسام املكتبات بجامعتي دمياط أقم  تبينام مل    ،رغم أمهيتها كمتطلبات تقنية للتحول الرقمي  ،إلكرتونية خاصة باجلامعة

 . وبني سويف برفع املقررات الدراسية عيل منصتها التعليمية رغم توفر منصات بجامعتهم

وحل املشكالت ما عدا   ،لكرتوين بني الطالب والقسم ملتابعة كافة املستجداتاإلباالتصال    بقوم كل جمتمع الدراسة -

 . قسم املكتبات بجامعة الفيوم  

التقن - الدعم  الدراسة  نصف جمتمع  من  أكثر  الرقمي  ييتيح  التحول  مع  يتوافق  فيام  العنرص    ،والبرشي  نظًرا ألمهية 

كمتط األقسام  لالبرشي  حتويل  يف  فعال  رئييس  التقليدي  ب  اجلانب  الرقمي    إىلمن  )القاهرة  كاجلانب  جامعات 

قناة السويس( بينام بعض األقسام األخرى مل تلتفت ألمهية الدعم التقني والبرشي ودمياط   وكفر الشيخ  واملنصورة  و

 .الوادي اجلديد(وبني سويف واإلسكندرية وأسيوط وعني شمس و حلوان وزهر فرع القاهر األوجامعات )بنها ك

إلكرتونية  ت - اختبارات  املكتبات  أقسام  أقل من نصف  بجامعات )سوهاج،  كأللطالب    Onlineقدم  املكتبات  فسام 

بينام يوجد عدد كبري    ، األزهر فرع املنوفيه وقناة السويس(وطنطا،  و أسوان،  وسكندرية،  اإلو،  ةنوفيواملنصورة،  وامل

أقسام املكتبات  كحد املتطلبات التقنية للتحول الرقمي وذلك  ألكرتونية عىل الرغم كوهنا  إاختبارات   ةقدم أيتال    ا منه

 بنها ودمياط (. وعني شمس، وحلوان، وبجامعات )القاهرة، 

نرتنت ملواكبة التحول الرقمي كأقسام  يسعى أقل من نصف جمتمع الدراسة بالقيام بالتطوير اجلذري للبنية التحتية لإل -

بينام كانت   ،سكندرية واملنيا(اإل ونوفية،  واملاألزهر فرع القاهرة،  وحلوان،  وأسوان،  وت )القاهرة،  املكتبات بجامعا 

األزهر  والنسبة األكرب من جمتمع الدراسة مل ينظر هلا كمتطلب تقني للتحول الرقمي كأقسام املكتبات بجامعات) بنها،  

بني سويف  والوادي اجلديد،  وعني شمس،  وأسيوط، و  نصورة، واملفيوم، والدمياط،  وقناة السويس، وفرع املنوفية،  

 وطنطا(.

سواء للقسم أو للكلية ملواكبة التحول   softwareلربامج املختلفة ل وافق أقل من ربع جمتمع الدراسة عىل توفري الكلية  -

غفلت اجلامعات  أو  ، سكندرية(أسيوط واإلوأسوان، واملنوفية،  وأقسام املكتبات بجامعات  )دمياط،   ي:الرقمي وه

القاهرة وعني شمس وحلوان   الربامج األاال ا وفًقا الستجاباهت-املركزية كجامعة  بتوفري  عىل    softwareصلية  هتامم 

 الرغم من أمهيتها التقنية يف خدمة الكثري من املقررات الدراسية ذات العالقة الوطيدة بالتحول الرقمي.  

ة القطاعات واملستويات إال أن كل جمتمع الدراسة من أقسام الوثائق  توجه الدولة نحو التحول الرقمي يف كاف    رغم -

نظًرا  إلكرتونيًا  الدراسية  واملعامل  القاعات  إلدارة  نظم  توفري  أغفل   املرصية  باجلامعات  واملعلومات  واملكتبات 

 ألمهيتها يف عملية التحول الرقمي املؤسيس ماعدا قسم واحد فقط بجامعة )الوادى اجلديد( . 

نسبة قليلة من أقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية قاعات جمهزة لتقديم حمارضات    توفر -

 حلوان واملنوفية(. واملنصورة،  وكفر الشيخ، واألزهر فرع املنوفية، وأقسام ) سوهاج،  يعرب اإلنرتنت وه

جلامعات احلكومية املرصية معامل كافية وجمهزة بشبكة تتيح نسبة قليلة من أقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات با  -

إلنجاز  إ للطلبة  وهاملنرتنت  دراسية  وتكاليف  خترج  مشاريع  من  الدراسية  بجامعات   ي: تطلبات  املكتبات  أقسام 

 وبني سويف(. واإلسكندرية املنوفية،وكفر الشيخ،  و سوهاج، و)القاهرة، 
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  ،املجهزة والقاعات بعد ساعات عمل املوظفني الساعه الثالثة عرًصاتفق كل جمتمع الدراسة عىل غلق معامل الكلية ا -

نتهاء املحارضات  انتهاء من املحارضات ماعدا قسم واحد فقط تظل املعامل مفتوحة حتى موعد  وليس بعد موعد اال

 اخلاصة بالقسم )قسم املكتبات واملعلومات بجامعة كفر الشيخ (. 

الدراسة   - جمتمع  من  قسمني  لدى  إلكرتونيًا  بج  توفر  املختربات  إدارة  أنظمة  وحلوان  الفيوم   E Labامعتي 

Management   األجنبية كاجلامعات  الرقمي  التحول  عملية  يف  أسايس ورضورى  كمتطلب  الكبرية  أمهيتها  رغم 

 خرى .األ

 ي: ت وهمشاكل باإلنرتن  ا لدهي  تيخصص أقل من ربع جمتمع الدراسة معامل بالقسم لتلقي املحارضات اإللكرتونية ال -

نسبة كبرية من أقسام املكتبات هذا املتطلب التقنى   تأسيوط وطنطا( بينام أغفلوأقسام املكتبات بجامعات )حلوان،

باملدن اجلامعية والقرى وغريه الطالب  الكثري من  تواجه  التي يمكن أن  للمشاكل  هل   من الا  كأحد احللول   ايتوفر 

 خدمة اإلنرتنت بسهولة . 

الدر - أغلب جمتمع  بني    ا اسة طرقيتيح  اإللكرتونية  التواصل  القسم ووسائل  موقع  للطالب عن  اإلعالن  وأساليب 

والطالب الرقمية  ،القسم  التواصل  أساليب  كأحد  نتيجة مرضية جدا  تقنى يف   ،وهى  املشكالت وكمتطلب  وحل 

سوهاج،  و)بنها،  أقسام املكتبات بجامعات  كجمموعة من األقسام هذا املتطلب    تعملية التحول الرقمي، ولكن أغفل 

 الوادى اجلديد(.  و

التعليمية   - الربامج  بتصميم وحتويل  الدراسة  أقل من نصف جمتمع  املكتبات بجامعات   إىلقام  برامج رقمية كأقسام 

أسوان وطنطا( عىل الرغم من زيادة نسبة  و  الوادى اجلديد، و  ، واإلسكندرية  املنوفية،واملنصورة،  والسويس،    )قناة

جتاه وزارة التعليم العايل لتحويل املقررات اللمقررات و  لكرتوينهتتم أو تبدأ يف مرحلة التحويل اإلاألقسام التي مل  

 وعدم توزيع نسخ ورقية من املقررات عىل الطالب . 

بمساعد - واملعلومات  واملكتبات  الوثائق  أقسام  من  جًدا  قليلة  نسبة  حتويل    ةحاولت  يف  بالكلية  اآلخرى  األقسام 

املنوفية وكفر الشيخ( وذلك  و  طنطا،و  ة إىل مقررات رقمية كأقسام املكتبات بجامعات )بنى سويف،املقررات الدراسي

 ألن أقسام املكتبات باجلامعات تعد من األقسام املتطورة تكنولوجيًا عن بقية األقسام النظرية يف الكلية.  

ت - الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية  كقناة رئيسية أوىل يف    Facebookستخدم  مجيع أقسام 

موقع   أما  الطالب  مع  بعد  عن  التواصل  مها   Inestgramحتقيق  لقسمني  املنصورة    :فكان  بجامعة  املكتبات  قسم 

 قسم املكتبات بجامعة املنصورة وطنطا.  :فكان لقسمني مها  Twitterواألزهر فرع أسيوط وموقع 

 م الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية: املحور الثاين: آليات العمل الرقمي بأقسا 

ومكتبات الكليات لتطوير    ،قام أقل من نصف جمتمع الدراسة بتوقيع برتوكوالت تعاون بني القسم واملكتبة املركزية -

الرقمي   التحول  املكتبات بجامعات حلوان،  ا قسكأخدماهتا اإللكرتونية ملواكبة  أما بنها وكفر  والفيوم،  وم  الشيخ، 

عني شمس  واملنوفية،  وأقسام املكتبات التي مل توقع مثل هذه الربوتكوالت فكانت أقسام املكتبات بجامعات دمياط،  

 والقاهرة.
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حاولت نسبة قليلة من أقسام املكتبات باجلامعات املرصية احلكومية تنفيذ رشاكات جمتمعية واسعة داخل اجلامعة  -

ال ثقافة  نرش  يف  تسهم  الرقمي  وخارجها،  أسيوط،  كتحول  بجامعات  املكتبات  سويف،  وأقسام  املنصورة  وبني 

 بنها وسوهاج. ووالفيوم، أما اجلامعات التي مل تنفذ مثل هذه الرشاكات فكانت أقسام املكتبات بجامعات دمياط، 

التحول  - لدعم  بالكلية  املجتمع  وتنمية  البيئة  وحدة  مع  بعمل رشاكات  الدراسة  نصف جمتمع  من  أقل  الرقمي    قام 

خرى بإعداد رشاكات وهى أقسام املكتبات بجامعات أأسيوط واملنوفية، بينام مل تقم أقسام  وأسوان،  بأقسام املكتبات  ك

 القاهرة ودمياط. وقناة السويس، وسكندرية اإل

كأقسام  يعمل نصف جمتمع الدراسة عىل حتقيق التحول الرقمي من خالل املشاركة اجلامعية التفاعلية لألقسام مثل   -

أقسام املكتبات    :الفيوم ودمياط، أما األقسام التي ال حتقق ذلك هيواملنصورة،  واملكتبات بجامعات كفر الشيخ،  

 . املنوفية وأسيوطوسوهاج، وبجامعات بنها، 

 الدور التوعوي للقسم لدعم التحول الرقمي: 

رقمي وأمهيته، وكيفية توظيفه داخل الكلية  يقدم عدد قليل جدا من أقسام املكتبات مبادرات توعية ملفهوم التحول ال -

القسم   إليها  ينتمي  القاهرة  كالتي  بجامعات  املكتبات  السويس،  وأقسام  حلوان  والفيوم،  ودمياط،  وقناة 

 من هذه املبادرات التوعوية.  ا واإلسكندرية، أما باقي أقسام املكتبات باجلامعات املرصية ال تقدم أي

املكتبات بجامعة بني   كأقسامبرامج توعية للمجتمع خاصة بالتحول الرقمي،    أقل من نصف جمتمع الدراسة يقدم  -

املنوفية وعني شمس، أما األقسام التي ال تقدم برامج توعية للمجتمع بالتحول الرقمي فهي أقسام املكتبات وسويف،  

 املنيا واإلسكندرية.  وبجامعات أسيوط، 

توع - برامج  بعمل  يقوم  الدراسة  جمتمع  نصف  من  املرجعي أكثر  التوثيق  إدارة  وبرامج  بأساليب  الكلية  ألقسام  ية 

سوهاج وكفر الشيخ فيام عدا  وأقسام املكتبات بجامعات بنها، كإلكرتونيًا ملواكبة التحول الرقمي يف البحث العلمي 

 خرى. األ  ألقسام الكلية  ةاملنصورة والوادي اجلديد ال تقوم بعمل أي برامج توعيوأقسام املكتبات بجامعات دمياط،  

 الدور التدريبي للقسم لدعم التحول الرقمي )اختيار متعدد(: 

يقوم أقل من ربع جمتمع الدراسة بتدريب الطالب عىل استخدام املنصات التعليمية اإللكرتونية، وهي أقسام املكتبات   -

عىل استخدام املنصات املنيا ودمياط، وباقي األقسام ال تقوم بتدريب طالهبا  والوادي اجلديد،  وبجامعات القاهرة،  

 التعليمية االلكرتونية. 

يقوم نصف أقسام املكتبات بتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملني والطالب عىل موقع مرص الرقمي لالستفادة من  -

حلوان وقناة السويس، فيام عدا النصف  وأقسام املكتبات بجامعات كفر الشيخ،  كخدمات التحول الرقمي بالدولة  

جمتم من  أياآلخر  يقدم  ال  الدراسة  التدريب  ا ع  الربامج  الرقمي  يمن  مرص  موقع  عىل  بجامعات كة  املكتبات  أقسام 

 عني شمس وأسيوط. و الفيوم، وكفر الشيخ، والقاهرة، 

أساليب   - املعاونة يف  واهليئة  التدريس  هيئة  مهارات أعضاء  تطوير  تقوم عىل  العلمية  األقسام  أكثر من نصف  يوجد 

الرقمي،  إالرشح و التحول  ملواكبة  التدريس  السويس،  كسرتاتيجيات  قناة  بجامعات  املكتبات  فرع  وأقسام  األزهر 
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سويف،  والقاهرة،  واملنوفية،   بني  بجامعات  العلمية  األقسام  من  قليل  عدد  عدا  فيام  والفيوم،  الوادي  واملنصورة 

 بنها وسوهاج. وقناة السويس، ودمياط، واجلديد، 

جمتمع الدراسة برامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة عىل استخدام التقنيات   يقدم ما يقرب من نصف -

املنوفية، فيام عدا بعض  والفيوم،  وكفر الشيخ،  وأقسام املكتبات بجامعات سوهاج،  كاملختلفة ملواكبة التحول الرقمي،  

 وبنها.  الوادي اجلديدواملنيا،  وات بجامعات حلوان،  أقسام املكتبكمن هذه الربامج التدريبية    ا األقسام التي ال تقدم أي

وافق أكثر من نصف جمتمع الدراسة عىل تزويد الطالب بمهارات التعامل مع املكتبات اإللكرتونية وقواعد البيانات   -

للطالب   البرشي  الرقمي  التحول  لتحقيق  بنها،  كالعاملية؛  بجامعات  املكتبات  وقناة والقاهرة،  وأقسام  الشيخ  كفر 

أقسام املكتبات بجامعات املنيا،  كلسويس، أما باقي أقسام املكتبات مل توافق عىل تزويد الطالب بمثل هذه املهارات ا

 اإلسكندرية والوادي اجلديد. وحلوان، و

التدريساألقسام أللزم عدد قليل نسبيًا من  ي - احلصول عىل دورات خاصة بالتحول الرقمي كمتطلب    ، عضاء هيئة 

األزهر فرع  و املنوفية،  وحلوان،  وأقسام املكتبات بجامعات املنصورة،    : نيات املعلومات، وهيلتدريس مقررات تق

ة خاصة  ي املنوفية، وفرع أسيوط وطنطا، بينام ال تلزم باقي األقسام أعضاء هيئة التدريس باحلصول عىل دورات تدريب

 بالتحول الرقمي.

   : التحول الرقمي والتطبيقات الرقمية داخل القسم 

التحول   - نحو  كمتطلب  وأمنها،  الرقمية  الدراسية  املقررات  إسرتاتيجية حلامية  الدراسة  من جمتمع  قليل  عدد  وضع 

وقناة  كالرقمي   املنوفية  وفرع  أسيوط  فرع  واألزهر  واإلسكندرية  وعني شمس  املنوفية  بجامعات  املكتبات  أقسام 

 جيات حلامية وأمن املقررات الدراسية. سرتاتيإ ةالسويس وبنها، أما باقي األقسام فال يوجد لدهيا أي

  : هتم عدد قليل من جمتمع الدراسة بتوفري نظام حلامية خصوصية بيانات القسم عىل األنظمة الرقمية املختلفة، وهيا -

اإلسكندرية وأسوان، بينام ال توفر باقي وأسيوط،  واملنصورة،  وقناة السويس  وأقسام املكتبات بجامعات سوهاج،  

 هذه األنظمة. من ا األقسام أي

وافق عدد قليل من جمتمع الدراسة عىل وجود آليات للرقابة واملتابعة الختزان واسرتجاع البيانات واملعلومات بشكل  -

  ، األزهر فرع املنوفية وأسوان واإلسكندرية،  وأسيوط،  وقناة السويس،  وأقسام املكتبات بجامعات بنها،    ي:هومن  آ

 د آليات لدهيا للرقابة واملتابعة.ال توافق عىل وجوفأما باقي األقسام 

أقسام املكتبات بجامعات كخرتاق،  يتيح أقل من ربع جمتمع الدراسة أنظمة تعمل عىل محاية املقررات الدراسية من اال -

أيو املنصورة،  واإلسكندرية،  وطنطا،  و أسوان،   األقسام  باقي  تتيح  ال  بينام  وسوهاج،  الشيخ  حلامية   ةكفر  أنظمة 

 خرتاق.  ة من االاملقررات الدراسي

أقسام املكتبات  كقام عدد قليل جًدا من أقسام املكتبات بتصميم وتطوير تطبيقات إلكرتونية خلدمة التحول الرقمي   -

 . أسيوط واألزهر فرع أسيوط وبنها، وبجامعات كفر الشيخ، 

الرقمي   - التحول  ختدم  جاهزة  تطبيقات  برامج  الستخدام  الدراسة  جمتمع  نصف  من  أكثر  املكتبات  أقسا كيسعى  م 

خرى التسعى الستخدام مثل  أاملنصورة ودمياط، عىل جانب آخر نوجد أقسام وقناة السويس،  وبجامعات القاهرة، 

 الوادي اجلديد وبني سويف. وعني شمس، و أقسام املكتبات بجامعات حلوان، كهذه التطبيقات، 
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 واملعلومات والوثائق باجلامعات احلكومية املرصية: املحور الثالث: حتول التعليم رقمياا بأقسام املكتبات 

متحانات اإللكرتونية  القاهرة والفيوم عىل استخدام أعضاء هيئة التدريس االوتؤكد أقسام املكتبات بجامعات بنها،   -

  متحانات لتقييم الطالب، بينام تنفي أقسام املكتبات بجامعات املنيا وبني سويف استخدام أعضاء هيئة التدريس لال 

أقسام املكتبات بجامعات كفر كااللكرتونية، وما يقرب من نصف جمتمع الدراسة كان حمايًدا بني موافق ومعارض  

 أسيوط واألزهر فرع القاهرة.والشيخ، 

أقسام املكتبات  كأعضاء هيئة التدريس املعامل اإللكرتونية يف التدريس  فيها  عدد قليل من أقسام املكتبات ال يستخدم   -

األزهر فرع املنوفية وعني شمس، أما باقي األقسام فكانت وبني سويف،  والوادي اجلديد،  والشيخ،  بجامعات كفر  

بنها،  كبني موافق وحمايد   املكتبات بجامعات  السويس،  وسوهاج )موافق(،  والقاهرة،  وأقسام  املنيا وحلوان  وقناة 

 )حمايد(.

الت - هيئة  استخدام أعضاء  املكتبات عىل  أقسام  أكثر من نصف  املقرر أكد  لعرض  الرقمية  التعليمية  الوسائل  دريس 

أسيوط وحلوان، بينام كان هناك عدد قليل حمايد واملنوفية،  والفيوم،  وأقسام املكتبات بجامعات دمياط،  كالدرايس،  

املنيا وبني سويف، وال يوجد أي من ويف استخدام أعضاء هيئة التدريس الوسائل التعليمية، بجامعة كفر الشيخ،  

 العلمية ال يستخدم أعضاء التدريس هبا الوسائل التعليمية لعرض مقرراهتم الدراسية.  األقسام

توافر يف املقررات اإللكرتونية الشكل التفاعيل ياملنوفية واإلسكندرية أن  وحترص أقسام املكتبات بجامعات دمياط،   -

وتقي للطالب  الفردية  االحتياجات  لتلبية  واألنشطة؛  اليللتطبيقات  بينام  بجامعات مهم،  املكتبات  أقسام  حترص 

توفر  واملنيا،  والفيوم،   يف  حمايدة  األقسام  نصف  من  أكثر  كان  آخر  جانب  عىل  ذلك،  عىل  اجلديد  والوادي  حلوان 

 كفر الشيخ وقناة السويس. والقاهرة، وأقسام املكتبات بجامعات بنها، كاملقررات بالشكل التفاعيل 

قررات من الشكل التقليدي إىل الشكل اإللكرتوين هو قسم املكتبات قسم واحد فقط هو الذي حول املإال  مل يقم   -

وحمايد   موافق  بني  فكانت  األقسام  باقي  أما  أسيوط،  فرع  األزهر  املنصورة،  كبجامعة  بجامعات  املكتبات  أقسام 

بنها،  وأسيوط،  ودمياط،  و أقسام  كانت  بينام  )موافق(  والقاهرة  السويس  وسوهاج،  واملنوفية  وقناة  اإلسكندرية 

 )حمايد(.

يقوم أعضاء هيئة التدريس يف أكثر من نصف جمتمع الدراسة برفع املقررات اإللكرتونية عىل املنصة التعليمية اخلاصة  -

فية وأسيوط، وعدد قليل كان حمايًدا يف ذلك، بجامعات املنووالفيوم،  وأقسام املكتبات بجامعات املنصورة،  كباجلامعة  

سوهاج ودمياط  وحلوان والوادي اجلديد، بينام أقسام املكتبات بجامعات بنها،  وكفر الشيخ، واألزهر فرع القاهرة،  

 لكرتونية للجامعة. ال يقوم فيها أعضاء هيئة التدريس برفع مقرراهتم الدراسية عىل املنصات اإل

بجامعة املنصورة واملنوفية عىل استخدام الطالب املنصات التعليمية،    :جدا من أقسام املكتبات هييؤكد عدد قليل   -

الدراسة حمايد يف    ،لتقديم ملفات اإلنجاز اخلاصة هبم ما يساوي نصف جمتمع  املكتبات  كلك،  ذبينام يوجد  أقسام 

الشيخ، كفر  با و اإلسكندرية،  وأسيوط،  و  بجامعات  تؤكد  وال  وأسوان،  طالهبا  طنطا  استخدام  عىل  األقسام  قي 

هبم   اخلاصة  اإلنجاز  ملفات  لتقديم  التعليمية  بنها،  كاملنصات  بجامعات  املكتبات  وقناة والقاهرة،  وأقسام  دمياط 

 السويس. 
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بع: معوقات التحول الرقمي بأقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية.   املحور الرا

: معوقات خ  اصة بالبنية التحتية: أوالا

أن البنية التحتية لإلنرتنت بالكلية والقسم غري مناسبة كمتطلب أسايس وحيوي بيؤكد أكثر من نصف جمتمع الدراسة   -

قناة السويس ودمياط، فيام عدا أقسام املكتبات  و سوهاج،  وأقسام املكتبات بجامعات بنها،  كلتحقيق التحول الرقمي،  

 خ وحلوان فإهنا ترى أن البنية التحتية لإلنرتنت مناسبة لتحقيق التحول الرقمي.كفر الشيوبجامعات القاهرة، 

رغم أمهية األجهزة اإللكرتونية )احلاسب اآلليداتا شوأجهزة العرض الفعال( كمتطلب أسايس وحيوي؛ لتحقيق  -

قناة السويس،  وبنها،  أقسام املكتبات بجامعات  كفإن بعض األقسام التتوافر هلا بعض هذه األجهزة    ،التحول الرقمي

حلوان واملنوفية فإهنا تتوفر هلا مثل  وسوهاج،  والوادي اجلديد واملنيا فيام عدا أقسام املكتبات بجامعات القاهرة،  و

 لكرتونية. هذه األجهزة اإل

  عدد القاعات واملعامل كافية بام يتوافق مع مقررات القسم التكنولوجية وذلك بأقسام املكتبات بجامعات أسوان،- -

القاهرة،  والفيوم،  وطنطا،  و فرع  من واألزهر  كايف  عدد  لدهيا  اليوجد  املكتبات  أقسام  وباقي  وأسيوط،  املنوفية 

 القاعات واملعامل التي تتوافق مع املقررات التكنولوجية. 

الرقمي  - التحول  ملواكبة  الدراسية  واملقررات  باللوائح  تتعلق  معوقات  املكتبات  أقسام  نصف  من  أقل  لدى  يوجد 

أقسام كاملنصورة وحلوان، وهناك أقسام أخرى ليس لدهيا مثل هذه املعوقات،  وأقسام املكتبات بجامعات بنها،  ك

 املنوفية وأسيوطواملكتبات بجامعات القاهرة، 

املكتبات   - أسيوط،أقسام  فرع  األزهر  لدهي  وبجامعات  يوجد  ال  وطنطا  بال  ةأي  ا أسوان  التحتية بمعوقات خاصة  نية 

نرتنت، أو توفر األجهزة اإللكرتونية واملعامل التي تتوافق مع املقررات الدراسية التكنولوجية، فضاًل عن عدم  لإل

 وجود معوقات تتعلق باللوائح واملقررات التي تواكب التحول الرقمي. 

 نياا: معوقات حتويل املقررات الدراسية رقمياا: ثا 

اإلسكندرية واألزهر فرع أسيوط معوقات وصعوبات يف  وبني سويف،  ويوجد لدى أقسام املكتبات بجامعة بنها،   -

أي لدهيا  يوجد  فال  املرصية  باجلامعات  العلمية  األقسام  باقي  أما  رقمية،  مقررات  إىل  واملقررات  الربامج   ةحتويل 

 بتحويل مقرراهتم إىل الشكل الرقمي. مشكالت خاصة

يقر أكثر من نصف أقسام املكتبات بأن اإلمكانيات التكنولوجية وبرامج احلامية حلقوق امللكية الفكرية للمقرر الرقمي  -

متوافرة القاهرة،    يف ناسب  املبالشكل   غري  بجامعات  املكتبات  أقسام وبنها،  وأقسام  واملنصورة عىل عكس  دمياط 

اإلمكانيات التكنولوجية حلامية مقرراهتم    ا أسيوط واإلسكندرية التي تتوفر هل واملنوفية،  ومعات املنيا،  املكتبات بجا 

 خرتاق والرسقات العلمية.الرقمية من اال

 ،يؤكد قسم املكتبات بجامعة حلوان عىل عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس عن حتويل مقرراهتم إىل الشكل الرقمي -

يوجد لدهيا إقبال من جانب أعضاء هيئة التدريس لتحويل  فت باجلامعات املرصية احلكومية  أما باقي أقسام املكتبا 

 مقرراهتم إىل الشكل الرقمي.
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أسوان،   - بجامعات  املكتبات  لدهيواملنوفية،  وطنطا،  وأقسام  يوجد  ال  واملنيا  بتحويل    ةأي  ا أسيوط  خاصة  معوقات 

وجد معوقات تتعلق بتوفري اإلمكانيات التكنولوجية وبرامج توال    ،املقررات من الشكل التقليدي إىل الشكل الرقمي

احلامية حلقوق امللكية الفكرية للمقررات الرقمية فضاًل عن عدم عزوف أعضاء هيئة التدريس عن حتويل مقرراهتم  

 إىل الشكل الرقمي.

 ثالثاا: معوقات التدريب عىل التحول الرقمي: 

تعوق مواكبة التحول الرقمي للقسم فيام يتعلق  التي  يؤكد أقل من نصف جمتمع الدراسة عىل عدم قدرة الطالب املادية   -

املنصورة  والفيوم،  وكفر الشيخ،  وأقسام املكتبات بجامعات القاهرة،  كوإنجاز املهام املختلفة    ،بمتابعة املحارضات

أقسام املكتبات  كالتحول الرقمي    ةالطالب املادية أي عائق ملواكبثل هلا قدرة  متوأسوان وبعض األقسام اآلخرى ال  

 أسيوط واإلسكندرية. وعني شمس، وقناة السويس، وبجامعات بنها، 

األزهر فرع القاهرة وفرع املنوفية مشكالت تتعلق بالتعاون بني  ويوجد لدى أقسام املكتبات بجامعات قناة السويس،   -

خلها مع القسم؛ لتنفيذ برامج التدريب للتحول الرقمي، أما باقي األقسام فال  اجلهات املختلفة خارج اجلامعة ودا

 مشكالت تتعلق بالتعاون مع اجلهات املختلفة.  ةيوجد لدهيا أي

املرصية    - باجلامعات  املكتبات  أقسام  من  قليل  عدد  مناسبة  بجيزم  غري  اجلامعي  للطالب  التكنولوجية  املهارات  أن 

الوادي اجلديد وبني سويف،  واإلسكندرية،  وأسيوط،  واملنيا،  وكتبات بجامعات بنها،  أقسام امل  يفللتحول الرقمي  

 أما باقي األقسام فرتى أن املهارات التكنولوجية للطالب ال متثل معوقات للتحول الرقمي لدهيا.

با   ةحلوان واألزهر فرع أسيوط أيوطنطا،  واليوجد بأقسام املكتبات جامعات عني شمس،   - لقدرة معوقات تتعلق 

وجد مشكالت تاملادية أواملهارات التكنولوجية للطالب ملتابعة املحارضات وإنجاز املهام عرب منصتها الرقمية، وال

 يف التعاون بني اجلهات املختلفة خارج اجلامعة وداخلها مع القسم؛ لتنفيذ برامج التدريب للتحول الرقمي. 

 :توصيات الدراسة
 ة:توصيات للجامعات الحكومية المصري

احلكومية   - اجلامعات  إىل  تنتمي  التي  الكليات  لكل  الرقمي  التحول  عمليات  مع  تتوافق  مناسبة  حتتية  بنية  توفري 

املرصية، وذلك ملواكبة عملية التحول الرقمي، وتذليل كافة العقبات التكنولوجية التي حتول بني الكلية والقسم  

 وعملية التحول الرقمي تعليميًا.

 الوثائق والمكتبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية:توصيات ألقسام 

عقد رشاكات وبرتوكوالت تعاونية مع مؤسسات املجتمع املدين املختلفة؛ لتوفري دورات تدريبية )جمانيةبمقابل مادي   -

تحول  عضاء هيئة التدريس للمساعدة يف رفع القدرات التكنولوجية لتفعيل عمليات الألبسيط(، سواء للطالب أو  

 الرقمي بسهولة. 

رشاكات تعاونية مع األقسام املناظرة الرائدة التي حققت مستوى أعىل يف التحول الرقمي لالستفادة من جتربتها يف  -

 عملية التحول من اجلانب التقليدي إىل اجلانب الرقمي حتى تكون كل األقسام عىل نفس املستوى يف التحول الرقمي. 
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وأمهية تطوير الذات البرشية عن    ،هوم التحول الرقمي وأمهيته ىف العملية التعليميةعقد مؤمترات طالبية توضح مف -

 طريق التعليم الذايت ملواكبة التحول الرقمي كمطلب حيايت أسايس يف العرص احلايل.

من )تسمى جلنة التحول الرقمي(    ىف كل قسم علمي من أعضاء هيئة التدريس املتميزين ىف املجال التقني  ةتكوين جلن -

التعليمية من جانب العملية  القسم رقميًا يف  ومتابعة حتويل  اللجان عىل    ،أجل رصد  أعضاء  تواصل كل  يتم  وأن 

مستوى كافة األقسام املناظرة باجلامعات احلكومية املرصية بشكل دورى كامئدة علمية مستديرة لالستفادة من خربات 

 انة باحللول املناسبة املتوفرة ىف البعض منها. فضاًل عن حل املشكالت القائمة واالستع  ،بعضهم البعض 
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 الباحثة 

 هبة إبراهيم بيومي مرعي

 جامعة حلوان-كلية اآلداب-مدرس املكتبات واملعلومات

بات واملعلومات باجلامعات احلكومية متطلبات تفعيل التحول الرقمي ألقسام الوثائق واملكت"تقوم الباحثة بإعداد تصور مقرتح  

علوم  "املرصية وأقسام  واملكتبات  الوثائق  أقسام  رؤساء  آراء  ألخذ  استبيان  إعداد  الدراسة  من  امليداين  اجلزء  إجراءات  وتتطلب   ،

ح دراسة التحول  املعلومات واألرشيف  باجلامعات املرصية احلكومية تساعد يف بناء ذلك التصور املقرتح، ويتضمن هذا التصور املقرت 

بيئة رقمية متكاملة ومرتابطة بأقسام الوثائق واملكتبات، وأقسام  التغيريات التي هتدف إىل وجود  الرقمي من حيث كونه جمموعة من 

ا،  علوم املعلومات واألرشيف، تعتمد عىل جمموعة من املتطلبات الفكرية والتقنية املتطلبات، وآليات العمل الرقمي، وحتول التعليم رقمي

 واملعوقات التي تعوق عملية التحول الرقمي داخل القسم، وذلك وفقا للمحاور التالية: 

 املحور األول: متطلبات فكرية وتقنية. -

بحث بعنوان استبيان   

 متطلبات تفعيل التحول الرقمي ألقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات باجلامعات احلكومية املرصية: 

 دراسة مسحية 

فقط  البحث العلمي ألغراضبيانات التستخدم   

ديدلتح  االستبانةلذا نرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذه   العلمية لكل عبارة من حيث املضمون    السالمة - :

 – .والصياغة

الذي تتبعه عبارة للمحوركل  مدى انتامء  .  

 مدى استقاللية العبارات وعدم تداخلها يف كل حمورين املحاور املختلفة

حسن تعاونكم عىلعونا لكل من سلك طريق العلم، ونشكركم سلفا  اهللجعلكم  .   
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 املحور الثاين: آليات العمل الرقمي. -

 املحور الثالث: حتول التعليم رقميا.  -

 املحور الرابع: معوقات التحول الرقمي داخل القسم. -

 :التكرم بتحكيم هذه االستبانة لتحديد  لذا نرجو من سيادتكم 

 السالمة العلمية لكل عبارة من حيث املضمون والصياغة.  -

 مدى انتامء كل عبارة للمحور الذي تتبعه. - 

 مدى استقاللية العبارات وعدم تداخلها يف كل حمور، وبني املحاور املختلفة. -

 عبارات أخرى يمكن إضافتها.  -

 .لكل من سلك طريق العلم، ونشكركم سلفا عىل حسن تعاونكمجعلكم اهلل عوًنا  

 الباحث                                                   

 هبة إبراهيم بيومي مرعي   

 بيانات القسم: 

 االسم:  -

 اجلامعة: -

 اسم القسم العلمي: -

  سنة إنشاء القسم: -

 املحور األول: املتطلبات الفكرية والتقنية   

 ت الفكريةاملتطلبا  -

 ما مدى توافق رؤية ورسالة القسم مع اسرتاتيجيات التحول الرقمي يف الدولة )اختيار متعدد( 

 . تم وضع إسرتاتيجية لقسمكم ملواكبة التحول الرقمي -

 . تم مراعاة التحول الرقمي يف رؤية ورسالة القسم املعلنة -

 . 2030تتوافق إسرتاتيجية القسم مع إسرتاتيجية مرص الرقمية  -

 .وضع خطط تنفيذية لتحقيق إسرتاتيجية القسم الرقميةتم  -

 .تم حتديد أهداف التحول الرقمي بام يتوافق مع اإلسرتاتيجية املعلنة للقسم -

 مراجعة خطوات تنفيذ التحول الرقمي بام يتوافق مع اإلسرتاتيجية املعلنة للقسم.  -

 ال يوجد مما سبق.  -

 أخرى تذكر.. -

 واملتطلبات التكنولوجية للقسم مع اسرتاتيجيات التحول الرقمي يف الدولة )اختيار متعدد( ما مدى توافق التقنيات 
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 للقسم موقع إلكرتوين عىل شبكة اإلنرتنت. -

 للقسم صفحة عىل أي من وسائل التواصل االجتامعي. -

 يوجد منصة تعليمية للجامعة تلزم األقسام العلمية برفع مقرراهتم الدراسية. -

 املقررات الدراسية عىل املنصات التعليمية املعتمدة من اجلامعة.يتم رفع   -

 توجد طرق اتصال إلكرتوين بني الطالب والقسم ملتابعة كافة املستجدات وحل املشكالت. -

 يعمل القسم عىل الدعم التقني والبرشي فيام يتوافق مع التحول الرقمي. -

 للطالب؟  Onlineيقدم القسم اختبارات إلكرتونية  -

 تطوير جذري للبنية التحتية لإلنرتنت ملواكبة التحول الرقمي. يوجد  -

 ؟ Softwareتوفر الكلية الربامج املختلفة سواء للقسم أو للطلبة ملواكبة متطلبات التحول الرقمي  -

 تتيح الكلية نظم إلدارة القاعات واملعامل الدراسية إلكرتونيًا؟  -

 تقديم حمارضات عرب اإلنرتنت؟توفر الكلية قاعات جمهزة تتيح لعضو هيئة التدريس  -

خترج   - مشاريع  من  الدراسية  املقررات  متطلبات  إلنجاز  للطلبة  إنرتنت  بشبكة  وجمهزة  كافية  معامل  الكلية  توفر 

 وتكاليف دراسية؟ 

توفر الكلية معامل جمهزة وقاعات تعمل لساعات عمل االنتهاء من املحارضات وليس ساعات عمل املوظفني بعد   -

 عرًصا(؟الساعة )الثالثة 

 ؟ E Lab Managementتوفر الكلية أنظمة إدارة املختربات إلكرتونيًا  -

 تعمل الكلية باالهتامم بمعامل احلاسب اآليل؟ -

 تم العمل عىل حتقيق التحول الرقمي من خالل املشاركة اجلامعية التفاعلية لألقسام داخل الكلية؟  -

 ب الذين لدهيم مشكالت يف اإلنرتنت. ختصيص معامل بالقسم لتلقي املحارضات اإللكرتونية للطال -

 اإلعالن للطالب عن موقع القسم ووسائل التواصل اإللكرتونية بني القسم والطالب.  -

تساعد الكلية عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة لتيسري الوصول إىل املعلومات التقنية التي  -

 ي؟ حيتاجها القسم ملواكبة متطلبات التحول الرقم

 تم تصميم وحتويل الربامج التعليمية إىل برامج رقمية.    -

 يساعد القسم األقسام األخرى يف حتويل املقررات الدراسية إىل مقررات رقمية.  -

 ال يوجد مما سبق.  -

 أخرى تذكر.. -

 ما املدى الزمنى لنرش إخبار القسم وحتديث بيانات املوقع؟

 يوميًا  -

 اسبوعيًا  -

 شهرًيا  -

 غري منظم  -
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 سبقال يوجد مما   -

 أخرى تذكر -

 اخرت وسيلة التواصل االجتامعي )اختيار من متعدد( 

- Facebook 

- Twitter 

- Instagram 

 أخرى تذكر.  -

 ال يوجد مما سبق -

 املحور الثاين: آليات العمل الرقمي داخل القسم العلمي 

 ما الدور املجتمعي للقسم العلمي لدعم التحول الرقمي. )اختيار متعدد(

برتوكوالت تعاون بني القسم واملكتبة املركزية ومكتبات الكليات لتطوير خدماهتا اإللكرتونية ملواكبة التحول  توقيع  -

 الرقمي

 تنفيذ رشاكات جمتمعية واسعة داخل اجلامعة وخارجها تسهم يف نرش ثقافة التحول الرقمي -

 ؟عمل رشاكات مع وحدة البيئة وتنمية املجتمع بالكلية لدعم التحول الرقمي -

 أخرى تذكر -

 ال يوجد مما سبق -

 ما الدور التوعوي للقسم العلمي لدعم التحول الرقمي. )اختيار متعدد(

 يوجد أي مبادرات توعية ملفهوم التحول الرقمي وأمهيته وكيفية توظيفه داخل الكلية التي ينتمي اليها القسم؟ -

 تقديم برامج توعية للمجتمع خاصة بالتحول الرقمي -

ألقسام الكلية بأساليب وبرامج إدارة التوثيق املرجعي إلكرتونيًا ملواكبة التحول الرقمي يف البحث عمل برامج توعية   -

 العلمي 

 أخرى تذكر -

 ال يوجد مما سبق -

 ما الدور التدريبي للقسم العلمي لدعم التحول الرقمي. )اختيار متعدد(

 تم تدريب الطالب عىل استخدام املنصات التعليمية اإللكرتونية؟ -

من خدمات   تدريب - لالستفادة  الرقمية  موقع مرص  مع  التعامل  بطرق  والطالب  والعاملني  التدريس  هيئة  أعضاء 

 التحول الرقمي بالدولة 

يعمل القسم عىل تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة يف أساليب الرشح واسرتاتيجيات التدريس   -

 ملواكبة التحول الرقمي؟

 التدريس واهليئة املعاونة عىل استخدام التقنيات املختلفة ملواكبة التحول الرقمي؟تم تدريب أعضاء هيئة  -
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الرقمي  - التحول  لتحقيق  العاملية  البيانات  وقواعد  اإللكرتونية  املكتبات  مع  التعامل  بمهارات  الطالب  تزويد  تم 

 البرشي للطالب؟

دورات خاصة   - احلصول عىل  التدريس عىل  هيئة  أعضاء  القسم  مقررات  يلزم  لتدريس  الرقمي كمتطلب  بالتحول 

 تقنيات املعلومات؟

 أخرى تذكر -

 ال يوجد مما سبق -

 التحول الرقمي والتطبيقات الرقمية داخل القسم )اختيار من متعدد( 

 تم وضع إسرتاتيجية حلامية وأمن املقررات الدراسية الرقمية كمتطلب نحو التحول الرقمي؟  -

 لقسم عىل األنظمة الرقمية املختلفة؟يوجد نظام حلامية خصوصية بيانات ا -

 يوجد آليات للرقابة واملتابعة الختزان واسرتجاع البيانات واملعلومات بشكل آمن؟ -

 يوجد أنظمة تعمل عىل محاية املقررات الدراسية من االخرتاق؟    -

 قام القسم بتصميم أو تطوير تطبيقات إلكرتونية خلدمة التحول الرقمي؟ -

 الستخدام برامج تطبيقات جاهزة ختدم التحول الرقمي؟يستخدم القسم أو يسعى  -

 أخرى تذكر        -

 ال يوجد مما سبق                     -

 املحور الثالث: حتول التعليم رقمياا داخل القسم العلمي 

 حتولت مقررات القسم من الشكل التقليدي إىل الشكل اإللكرتوين.  -

 نعم    إىل حد ما      ال    

امل - يف  تتوافر  للطالب  هل  الفردية  االحتياجات  لتلبية  واألنشطة  للتطبيقات  التفاعيل  الشكل  اإللكرتونية  قررات 

 وتقييمهم. 

 نعم    إىل حد ما      ال  

 يستخدم أعضاء هيئة التدريس بالقسم الوسائل التعليمية الرقمية لعرض املقرر الدرايس.  -

 نعم    إىل حد ما      ال  

 التدريس بالقسم املقررات اإللكرتونية عىل املنصة التعليمية اخلاصة باجلامعة.يرفع أعضاء هيئة  -

 نعم    إىل حد ما      ال  

 يستخدم أعضاء هيئة التدريس بالقسم االمتحانات اإللكرتونية لتقييم الطالب.  -

 نعم    إىل حد ما      ال  

 صة هبم.يستخدم الطالب املنصات التعليمية لتقديم ملفات االنجاز اخلا  -

 نعم    إىل حد ما      ال  
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 يستخدم أعضاء هيئة التدريس بالقسم املعامل اإللكرتونية يف التدريس. -

 نعم    إىل حد ما      ال  

بع: معوقات التحول الرقمي داخل القسم   املحور الرا

 معوقات خاصة بالبنية التحتية )اختيار من متعدد( 

 بالكلية والقسم غري مناسبة كمتطلب أسايس وحيوي لتحقيق التحول الرقمي؟ البنية التحتية لإلنرتنت  -

اآليل - )احلاسب  اإللكرتونية  شو-األجهزة  التحول  -الداتا  لتحقيق  كمتطلب  متاحة  غري  الفعال(  العرض  أجهزة 

 الرقمي بالقسم؟

 عدد القاعات واملعامل غري كافية بام يتوافق مع مقررات القسم التكنولوجية؟  -

 قات خاصة بالقسم فيام يتعلق بالالئحة واملقررات الدراسية ملواكبة التحول الرقمي توجد معو -

 أخرى تذكر -

 ال يوجد مما سبق -

 معوقات حتويل املقررات الدراسية رقميًا )اختيار من متعدد( 

 يواجه القسم معوقات وصعوبات يف حتويل الربامج التعليمية واملقررات الدراسية إىل مقررات رقمية.   -

 انيات التكنولوجية وبرامج احلامية حلقوق امللكية الفكرية للمقرر الرقمي غري متوافرة بشكل مناسب.اإلمك -

 أخرى تذكر -

 ال يوجد مما سبق -

 معوقات التدريب عىل التحول الرقمي )اختيار من متعدد(

 إنجاز املهام املختلفة؟عدم قدرة الطالب املادية تعوق مواكبة التحول الرقمي للقسم فيام يتعلق بمتابعة املحارضات و -

 قلة التعاون بني اجلهات املختلفة خارج اجلامعة وداخلها مع القسم لتنفيذ برامج التدريب للتحول الرقمي؟ -

 مهارات عضو هيئة التدريس التقنية والتدريسية عن بعد غري كافية كمتطلب لتحقيق التحول الرقمي بالقسم؟ -

 مناسبة لتحقيق التحول الرقمي؟  املهارات التكنولوجية للطالب اجلامعي غري -

 ال يوجد مما سبق -

 أخرى تذكر -

 ●●● 
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The study aims to identify the extent to which digital transformation has been achieved in the documents, libraries 

and information departments in Egyptian public universities, as well as monitoring the intellectual and technical requirements 
for digital transformation and the mechanisms of digital work in those departments, and to what extent the educational 
process has been digitally transformed, in addition to identifying obstacles to digital transformation in the departments of 
documents, libraries and information in universities. The study also relied on the field survey approach by applying to these 
departments, which numbered 21 scientific departments, and a questionnaire tool was designed divided into four main axes 
represented in (intellectual and technical requirements - digital work mechanisms - digital transformation of education - 
obstacles to digital transformation within the department)  .  

   The most important results of the responses of the documents, libraries and information departments of Egyptian 
public universities regarding the intellectual and technical requirements of the departments of documents, libraries and 
information in Egyptian public universities reached the highest percentage, Mansoura University, at 78.13%. As for the 
second axis of the study related to digital work mechanisms within the department, Mansoura University also excelled 
73.89%, while Kafrelsheikh University ranked second with a rate of 68.42%, and with regard to the responses of the third 
axis related to the digital transformation of education within the departments of documents, libraries and information in 
Egyptian universities, Menoufia University ranked first with 100%, and the second center was equal to my university (Tanta 
- Fayoum) with a rate of 78.57, while the obstacles to digital transformation are equal to the two universities (Bani Suef-
Benha) by 63.64%, and the two universities (Suez Canal - Alexandria) agreed in the same ratio of 54.55%, and the zero 
result was for the Department of Libraries and Information, Tanta University   .  

 The study recommended the need to form a committee in each scientific department of distinguished faculty members 
in the technical field (called the Digital Transformation Committee) in order to monitor and follow up on the digital 
transformation of the department in the educational process on the one hand, and that all members of the committees 
communicate at the level of all corresponding departments in Egyptian public universities in a manner My role as a scientific 
round table to benefit from each other's experiences as well as to solve existing problems and use the appropriate solutions 
available in some of them . 
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