استخدام بنك المعرفة المصري
في المكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة
دراسة ميدانية

د .إيمان رمضان محمد حسين
دكتوراه ﻲﻓ اآلداب  -ختصص تقنية معلومات
مرشف املكتبة الرقمية
املكتبة املركزية اجلديدة -جامعة القاهرة
eman.ramadan@hotmail.com

مستخلص

هتدف الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل مرشوع بنك املعرفة املرصي وأمهية املصادر املعرفية املتاحة من خالله،
ورصد األنشطة التي تؤدهيا املكتبة الرقمية باملكتبة املركزية اجلديدة بجامعة القاهرة؛ لتعزيز استخدام بنك املعرفة
يف املجتمع األكاديمي ،وقياس درجة وعي املستفيدين بقواعد البيانات املتاحة ببنك املعرفة ،ثم تقديم تصور مقرتح
لدعم استخدام بنك املعرفة املرصي باملجتمع األكاديمي ،ومسايرة النمو االقتصادي املعتمد عىل التكنولوجيا
املتطورة.
وتعتمد الدراسة عىل منهجي املسح امليداين ودراسة احلالة؛ لرصد جتربة املكتبة الرقمية حمل الدراسة يف تعزيز
الوعي الثقايف ببنك املعرفة املرصي وخدماته بني جمتمع املستفيدين ،باستخدام جمموعة من أدوات مجع البيانات
وهي :االستبانة واملقابلة الشخصية واملالحظة املبارشة ،وط ّبقت الدراسة عىل عينة عشوائية بلغ قوامها ( )150من
أعضاء هيئة التدريس والباحثني والطالب بالكليات العملية واألدبية بجامعة القاهرة.
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج ،أبرزها :بنك املعرفة املرصي هو من أكرب املرشوعات القومية التي هتتم
بثقافة التعليم ومشاركة املعرفة ودعم بناء اإلنسان املرصي يف ضوء إسرتاتيجية التنمية املستدامة "رؤية مرص
 ،"2030عدم وجود املعرفة واخلربة لدى بعض الباحثني يف استخدام التكنولوجيا الرقمية ومنها بنك املعرفة،
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ني أن املكتبة الرقمية باملكتبة املركزية تتبنى أنشطة ومبادرات تتعلق بالدعاية والرتويج لبنك املعرفة املرصي
و َت َب َّ َ
واالستفادة من اخلدمات التي يقدمها.
ُ
وختتتم الدراسة بمجموعة من ﺍلتوصيات تتعلق بنرش الوعي املعلومايت برضورة االستفادة من املصادر
املعرفية املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي ودوره يف دعم البحث العلمي بجامعات مرص.
الكلامت املفتاحية :اقتصاد املعرفة؛ بنوك املعلومات؛ بنك املعرفة املرصي؛ قواعد البيانات اإللكرتونية؛ املكتبة
الرقمية؛ املكتبة املركزية اجلديدة بجامعة القاهرة.
 1/0متهيد

ُيعد بنك املعرفة املرصي ) (Egyptian Knowledge Bankأحد أكرب وأشمل بنوك املعرفة املوجودة عيل
مستوى العامل ،وقد جاءت فكرة تدشني مرشوع "بنك املعرفة املرصي" من جانب رئاسة اجلمهورية كجزء من
مبادرة "نحو جمتمع مرصي يتعلم ويفكر ويبتكر" ،وقد تم إطالق املوقع اإللكرتوين لبنك املعرفة املرصي يف يناير
2016م هبدف إتاحة املحتوى املعريف والتعليمي التي تنتجه كربى دور النرش العاملية لكافة أطياف املجتمع اجلامعي،
وتوظيف املصادر املتاحة من خالله؛ لتواكب االحتياجات املعلوماتية املتنامية ملجتمع املستفيدين ،كام يعترب أحد
املرشوعات الرائدة عىل مستوى العامل من حيث اإلتاحة عىل املستوي القومي ،وبنك املعرفة له دور رئيس يف دعم
أيضا يف ضوء إسرتاتيجيه التنمية
حمور بناء اإلنسان املرصي ،والذي يعد أحد أولويات برنامج عمل احلكومة ،وذلك ً
املستدامة "رؤية مرص ( " 2030أبو العينني ،اجليزاوي ،ومتويل.)2018 ،
ومتثل املكتبة املركزية اجلديدة بجامعة القاهرة قبله للدارسني والباحثني بجامعة القاهرة وخارجها ،وقامت
بتدشني خدمات معلوماتية حديثة ،ومتثل املكتبة الرقمية إحدى القاعات التكنولوجية املتطورة التي تضمها املكتبة
املركزية والتي تسعى إىل االستفادة من اإلمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا ،وتوظيفها هبدف حتقيق أقىص قدر من
الكفاءة والفعالية يف مهامها املعلوماتية وضامن تقديم خدماهتا عىل الوجه األمثل ،كام حترص املكتبة الرقمية عىل
حرصا عىل نرش املعرفة وتلبية احتياجات املجتمع
التعريف بقواعد البيانات املتاحة من خالل بنك املعرفة املرصي؛
ً
األكاديمي.
وتأيت هذه الدراسة لتسليط الضوء عىل جتربة املكتبة الرقمية باملكتبة املركزية اجلديدة جلامعة القاهرة نحو
املجتم َعني األكاديمي والعلمي ،وإبراز أمهية
ترسيخ ثقافة بنك املعرفة املرصي لدى الباحثني ،بام يعمل عىل خدمة
َ
بنك املعرفة يف إصالح املنظومة التعليمية بمرص ،وتقديم تصور مقرتح لدعم استخدام بنك املعرفة املرصي باملجتمع
األكاديمي ودوره يف بناء االقتصاد املعريف.
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القسم األول :اإلطار املنهجي للبحث
 1/1مشكلة الدراسة وأهميتها

الحظت الباحثة من خالل خربهتا العملية وعملها كمرشف للمكتبة الرقمية باملكتبة املركزية اجلديدة ضعف
اإلفادة من بنك املعرفة املرصي ،وما حيتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية؛ وذلك بسبب غياب الوعي
املعريف لدى مجهور املستفيدين (أعضاء هيئة التدريس – طالب الدراسات العليا – طالب املرحلة اجلامعية األوىل)
بمزايا وخدمات بنك املعرفة وكيفية التسجيل عليه ،وعدم االستخدام األمثل لقواعد البيانات املتاحة من خالل
بنك املعرفة املرصي.
وقد شكل ذلك داف ًعا قويا إلجراء الدراسة احلالية لرصد جتربة املكتبة الرقمية باملكتبة املركزية اجلديدة يف
تنفيذ األنشطة الداعمة الستخدام بنك املعرفة املرصي يف املجتمع األكاديمي بام يساعد عىل تنمية الوعي به ،وتكوين
اجتاه إجيايب لدى املستفيدين نحوه.
وتتضح أمهية الدراسة يف بيان أمهية بنك املعرفة املرصي وتأثريه عىل دعم البحث العلمي والتفكري اإلبداعي
لدى املجتمع املرصي ودور مؤسسات املعلومات يف تنمية الوعي الثقايف ببنك املعرفة ومصادره املتنوعة.
وختدم الدراسة احتياجات فئات عديدة من مديري املكتبات اجلامعية ،واختصايص املعلومات يف مكتبات
اجلامعات املرصية ،وأعضاء هيئة التدريس وطالب مرحلة الدراسات العليا والقيادات األكاديمية ومتخذي القرار
باجلامعات املرصية ،واملعنيني واملهتمني ببنوك املعلومات وقواعد البيانات اإللكرتونية بوجه عام ،وبنك املعرفة
املرصي بوجه خاص.
 2/1أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
 التعرف عىل مرشوع بنك املعرفة املرصي واملصادر املعرفية املتاحة من خالله ،ودوره يف تطوير جودةالبحث العلمي.
 رصد األنشطة واخلدمات التي تؤدهيا املكتبة الرقمية باملكتبة املركزية اجلديدة يف نرش التوعيةاملعلوماتية بأمهية بنك املعرفة املرصي.
 قياس درجة وعي املستفيدين بأمهية التسجيل عىل بنك املعرفة وقواعد البيانات املتاحة. تقديم تصــور مقرتح لدعم اســتخدام بنك املعرفة املرصــي باملجتمع األكاديمي ومســايرة النمواالقتصادي املعتمد عىل التكنولوجيا املتطورة.
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 3/1تساؤالت الدراسة

حتاول الدراسة اإلجابة عىل التساؤالت التالية:
 ما مرشوع بنك املعرفة املرصي وأهدافه وأمهيته يف بناء االقتصاد املعريف؟ ما املصادر املعرفية املتاحة من خالل منصة بنك املعرفة؟ ما األنشطة التي مارستها املكتبة الرقمية باملكتبة املركزية اجلديدة يف نرش ثقافة بنك املعرفة املرصي؟ ما مستوى وعي املستفيدين من خدمات املكتبة الرقمية بأمهية بنك املعرفة وقواعد البيانات املتاحةعليه؟
 ما التصور املقرتح لدعم استخدام بنك املعرفة املرصي باملجتمع األكاديمي؟ 4/1حدود الدراسة ومجالها

 احلدود املوضوعية :تتناول الدراسة تشخيص الوضع الراهن لتجربة املكتبة الرقمية باملكتبة املركزيةاجلديدة يف نرش ثقافة بنك املعرفة املرصي ،وحتديد مستوى وعي املستفيدين من طالب املرحلة
اجلامعية األوىل والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ببنك املعرفة ومصادره املتنوعة ،وتقديم
تصور مقرتح لدعم استخدام بنك املعرفة املرصي باملجتمع األكاديمي.
 احلدود املكانية :اختذت الدراسة ميدانًا جغرافيا هلا يتمثل يف املكتبة املركزية اجلديدة بجامعة القاهرة. احلدود الزمنية :طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدرايس الثاين للعام اجلامعي 2018م /2019م.
 5/1المصطلحات المستخدمة في الدراسة

اقتصاد املعرفة ()knowledge Economy

تعريف وزارة االقتصاد والتخطيط باململكة العربية السعودية ( :)2014هو جزء من االقتصاد القائم عىل
املعرفة؛ حيث متثل املعرفة السلعة أو اخلدمة املتداولة فيه ،ومتثل االتصاالت وتقنية املعلومات أداته الرئيسة.
وعرف مراد علة ( )2014اقتصاد املعرفة بأنه االقتصاد الذي يشكل فيه إنتاج املعرفة وتوزيعها واستخدامها
املحرك الرئييس لعملية النمو املستدام وخللق الثروة وفرص التوظيف يف كل املجاالت.

ﺑنوك املعلومات ()Information banks

عرف الدكتور حممد فتحي عبد اهلادي ( )1991بنك املعلومات بأنه "جمموعة ملفات ضخمة من املعلومات
بكافة أشكاهلا وصورها  ،خمتزنة وحمتف ًظا هبا بشكل يسهل التعامل معها والبحث عنها بواسـطة احلاسـوب".
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كام يعرفه بأنه جمموعة من املعلومـات أو البيانات متعلقة بميدان معني حمدد من املعارف ،منظمة؛ كي تلبي
احتياجات املستفيدين.
الوعي املعلومايت ()Information literacy

تُعرف بأهنا املعرفة واإلحاطة بأمهية املعلومات واستثامرها ،وإمكانية التعامل معها يف الوقت وبالقدر
املناس َب ْني حلل املشكالت املعلوماتية ،وتلبية احلاجات البحثية بقدرات ذاتية تتناسب مع املتطلبات العرصية؛
للوصول إىل مرحلة النضج املعلومايت (العمران ،والعبيدي.)2007 ،
 6/1منهج الدراسة وأدواتها

 1/6/1منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة عىل منهج املسح امليداين ،الذي يساعد عىل استقراء الواقع وحتليله؛ للخروج بمؤرشات
ُيمكن أن تفيد يف التعرف عىل مدى وعي املستفيدين من خدمات املكتبة الرقمية حمل الدراسة بأمهية بنك املعرفة
املرصي ،وما حيتويه من مصادر معرفية وتعليمية من أفضل دور نرش عاملية ،وكيفيه استخدام إسرتاجتيات بحث
ف ّعالة الستخدام قواعد بيانات بنك املعرفة.
ونظرا؛ ألن الدراسة احلالية تتناول جتربة املكتبة الرقمية باملكتبة املركزية اجلديدة بجامعة القاهرة يف دعم ثقافة
ً
بنك املعرفة املرصي بني أفراد املجتمع األكاديمي ،فقد تم استخدام منهج دراسة احلالة.
 2/6/1أدوات مجع البيانات

اعتمدت الدراسة يف مجع البيانات عىل األدوات التالية:
أوال :االستبانة:

ُت َعدُّ االستبانة هي األداة الرئيسة التي استُخدمت يف الدراسة احلالية؛ لتجميع بيانات جانبها العميل ،وتشتمل
االستبانة املوجهة إىل املستفيدين من خدمات املكتبة الرقمية باملكتبة املركزية اجلديدة من أعضاء هيئة التدريس،
ِ
بغرض مجع املعلومات
وطالب الدراسات العليا ،واملرحلة اجلامعية األوىل عىل املحاور التي حددهتا الدراس ُة
األساس َّي َة ،ومن َث َّم حتليلها للخروج بالنتائج ،وحتقيق األهداف املرجوة.

وقامت الباحثة بتوزيع استامرات االستبانة عىل املستفيدين يف أثناء تواجدهن يف املكتبة الرقمية وتم توزيع
ِ
مكتملة
( )170نسخة من االستبانة ،و ُأعْطِ َيت الفرصة ألفراد عينة الدراسة لإلجابة عن االستبانة ،وبلغ عدد النسخ
اإلجابات -التي تم احلصول عليها من املستفيدين )150( -نسخة ،بدرجة استجابة قدرها .%88
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ِصدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة)
أِ -صدق االستبانة

قامت الباحثة بتحكيم االستبانة من ِق َبل جمموعة من األساتذة يف جمال املكتبات واملعلومات ،للتأكد من مدى
وضوحها وصدق حمتواها ،ومتثلت آراء السادة املحكَّمني يف إدخال بعض التعديالت املتعلقة بالصياغة وترتيب
العبارات ،فتم حذف بعض العبارات ،وإعادة صياغة بعضها اآلخر؛ لتتوافق مع مقرتحاهتم البنَّاءة.
ب -ثبات االستبانة:

ُيقصد به أن يعطي االختبار النتائج نفسها تقري ًبا إذا ما أعيد تطبيقه عىل نفس األشخاص ،ويف نفس الظروف
(اهلاليل ،2009 ،ص .) 19وقد قامت الباحثة بالتحقق من ثبات أداة الدراسة بإجراء اختبار جتريبي عىل االستبانة،
وذلك عن طريق توزيعه عىل ثالثني مستفيدً ا من أفراد جمتمع الدراسة قبل اعتامده بشكل هنائي؛ بغرض التعليق
عليه واقرتاح أسئلة إضافية ،ولتصحيح بعض املفاهيم التي ربام تبدو غريبة ،والتأكد من وضوح بنود االستبانة،
املستغرق يف اإلجابة عنه.
وقياس الزمن
َ
ثانيا :املقاﺑلة الشخصية

ت الباحثة مقابلة شخصية مع منسق التسويق والتدريب ببنك املعرفة املرصي (داوود ،حممود ،مقابلة
َأ ْج َر ْ
شخصية /4 ،مايو )2019؛ للتعرف عىل الوضع الراهن ملرشوع بنك املعرفة ،واآلفاق املستقبلية للتطوير عىل املدى
املتوسط واملدى الطويل ،إضافة إىل إجراء مقابلة شخصية مع الباحثني خالل تواجدهم يف املكتبة الرقمية؛ لتحديد
املشكالت والصعوبات التي تواجههم يف أثناء استخدام مصادر معلومات بنك املعرفة.
ثالثا :املالحظة املبارشة

تتكامل مع األداة السابقة ،وذلك من خالل استخدام موقع بنك املعرفة املرصي ،والتعرف عىل اخلدمات التي
يقدمها ،وإمكانية البحث يف قواعد البيانات العاملية والعربية املتاحة عىل بنك املعرفة.
راﺑعا :حتليل السجالت وتقارير العمل

االطالع عىل سجالت العمل يف قاعة املكتبة الرقمية مثل التقارير املعدة حول األنشطة ،واخلدمات التي
تقدمها املكتبة حمل الدراسة عن بنك املعرفة املرصي ،واإلحصائيات الدورية اخلاصة بعدد املرتددين ،وتقسيمهم
النوعي.
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 3/6/1جمتمع وعينة الدراسة

تقدم املكتبة الرقمية خدماهتا لفئات متعددة من املستفيدين من كليات جامعة القاهرة أو من خارجها ،ولذلك
يتألف جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ،وطالب الدراسات العليا واملرحلة اجلامعية األوىل يف كافة
التخصصات املوضوعية من خمتلف اجلامعات املرصية والعربية.
و ُي ْعزَ ى السبب يف اختيار املكتبة الرقمية إىل دورها يف خدمة البحث العلمي ،وما تقدمه من خدمات
معلوماتية متطورة ملجتمع املستفيدين تتالءم مع مقتضيات التعامل مع املكتبة الرقمية ،واملسؤولة عن زيادة الوعي
املعلومايت ببنك املعرفة املرصي ،وتعزيز املعرفة بقواعد البيانات املتاحة عىل بنك املعرفة؛ وذلك من خالل استضافة
األنشطة العلمية املختلفة ،كامللتقيات والندوات واملحارضات واملعارض وورش العمل التي تتعلق بإرساء ثقافة
بنك املعرفة يف املجتمع األكاديمي.
ويوضح الرسم البياين التايل إمجايل عدد املرتددين شهريا عىل املكتبة الرقمية يف الفصل الدرايس الثاين للعام
اجلامعي 2018م2019 /م ،وهي:
undergraduate
Master researcher
PhD Researcher
Academic staff

300
250
200
150
100
50
0

شكل رقم ( )1عدد المترددين على المكتبة الرقمية محل الدراسة
خالل الفصل الدراسي الثاني للعام 2018م 2019 /م.

مفردات العينة ومعايري اختيارها

اعتمدت الباحثة عىل اختيار عينة عشوائية طبقية ممثلة جلميع فئات جمتمع الدراس ,ة ،وقد تم استثناء املنتسبني
لكليات خارج جامعة القاهرة من العينة؛ حتى ال حيدث تشتيت مما يؤثر عىل نتائج الدراسة بالسلب ،ويبلغ حجم
العينة (  ) 150مستفيدً ا يف كليات ومعاهد جامعة القاهرة يف خمتلف التخصصات العلمية ،وتم حتديد نسبة املرتددين
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عيل املكتبة الرقمية من (طالب مرحلة جامعية أوىل /طالب الدراسات العليا /أعضاء هيئة التدريس) من واقع
سجالت املستفيدين.
صياغة االستشهادات المرجعية

تم االعتامد يف صياغة االستشهادات املرجعية عىل األسلوب الذي أعدَّ تْه اجلمعية األمريكية لعلم النفس
) The American psychological Association (APAلصياغة االستشهادات املرجعية للرسائل اجلامعية
واألبحاث العلمية(.))
 7/1الدراسات السابقة

اعتمدت الدراسة يف بحثها عىل العديد من أدوات البحث عن اإلنتاج الفكري يف موضوع الدراسة عىل
املستويني العاملي والعريب ،وتبني وجود عدة دراسات سابقة ترتبط بشكل مبارش ،أو غري مبارش بموضوع الدراسة،
وتم تقسيم الدراسات السابقة إىل دراسات عربية ودراسات أجنبية ،وفيام ييل عرض ألهم تلك الدراسات:
 1/7/1الدراسات العرﺑية

أمني ،دانية حممد ( .)2016بنك املعرفة املرصي واستخدامه يف املكتبات ومراكز املعلومات .مكتبات نت.
.26 - 19 ،)4(17
تطرقت الدراسة إىل التعرف عىل بنك املعرفة املرصي وأمهيته ،وكيفيه استفادة املكتبات املرصية منه بكافة
أنواعها سواء عامة أو متخصصة أو أكاديمية أو مدرسية كمصدر مهم وغني من مصادر املعلومات؛ لتلبية املتطلبات
املعرفية للمستفيدين ،كام تلقي الضوء عىل أبرز دور النرش التي تتيح مصادرها عىل منصة بنك املعرفة املرصي.
عبد الغفار ،منى عبد العزيز ورجب ،إهياب سعيد ( .)2017استخدامات بنك املعرفة املرصي لدى طالب

الدراسات العليا :دراسة حتليلية تقويمية .يف املؤمتر القومي التاسع عرش للجمعية املرصية للمكتبات واملعلومات
واألرشيف .القاهرة :اجلمعية املرصية للمكتبات واملعلومات واألرشيف.
هدفت الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل دور بنك املعرفة املرصي يف إثراء البحث العلمي ،وتناولت
الدراسة فكرة بنك املعرفة املرصي من حيث النشأة والرتكيب البنائي ومراحل تطور العمل به ،واخلدمات التي
 زايد ،يرسية عبد احلليم ( .)2010االستشهادات املرجعية ﻲﻓ األبحاث والرسائل :وفقا ألسلوب اجلمعية األمريكية لعلم النفس
إصدارة ( 2010ط .)1 .القاهرة :مكتبة اإلمام البخاري للنرش والتوزيع.
The American psychological Association Format (APA) (2010). (6th ed.). los Angeles:
California State University. Retrieved May 15,2019,from: http://www.apastyle.org/manual/
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تقسيام موضوعيا،
يقدمها ومكوناته ،ثم استعراض لقواعد املعلومات املتاحة من خالل بنك املعرفة وتقسيمها
ً
وأخريا مدى إفادة الباحثني بكلية الرتبية – جامعة اإلسكندرية من قواعد املعلومات املتاحة من خالل بنك املعرفة،
ً
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها :أن اهلدف الرئيس من بنك املعرفة املرصي هو توفري قنوات اتصال بني
أعضاء هيئة التدريس والباحثني والطالب باجلامعات املرصية ،من أجل تلبية احتياجاهتم املعلوماتية التي ختدم
العملية التعليمية.
الشيمي ،حسني عبد الرمحن وبسيوين ،إبراهيم حممد (  .)2019تأثري "بنك املعرفة املرصي" و"سفارة

املعرفة "عىل استخدام مكتبة كلية اآلداب – جامعة طنطا :دراسة حالة .املجلة العلمية للمكتبات والوثائق
واملعلومات.148-115 ،)1(1 .
رصدت الدراسة تأثري "بنك املعرفة املرصي" و"سفارة املعرفة" عىل استخدام مكتبة كلية اآلداب – جامعة
طنطا ،ومالمح االختالف بني دور املكتبي التقليدي ،واملكتبي الرقمي يف ضوء جمتمع املعرفة ،وأوصت الدراسة
بعدة توصيات من أبرزها :احلاجة إىل ظهور طرق ووسائل جديدة للتواصل واحلوار بني املستفيد واختصاصيي
املكتبات ،ورضورة دراسة ما حيتويه بنك املعرفة املرصي من مصادر معلومات ،وإعداد خطة لكيفية االستفادة منه
كمصدر مهم من مصادر املعلومات التي يمكن استخدامها لتنمية مقتنيات املكتبة.

 2/7/1الدراسات األجنبية:
Zhang, Y. (2001). Scholarly use of Internet-based electronic resources. Journal of
the American Society for Information Science and Technology, 52 (8), 28-54.

هدفت الدراسة إىل دراسة استخدام الباحثني للمصادر اإللكرتونية املعتمدة عىل اإلنرتنت ،وهدفت
الدراسة إىل إفادة الباحثني األكاديميني من مصادر املعلومات اإللكرتونية عىل شبكة املعلومات الدولية ،وقد
اعتمدت الدراسة عىل أسلوب إحصاء االستشهادات املرجعية ،وكان من نتائجها :أن هناك زيادة ملحوظة يف
عدد املؤلفني الذين يستشهدون باملصادر اإللكرتونية.
Shawki, T. (2016). Egypt launches “Knowledge Bank.” Research Information, (82),
24–25. Retrieved from
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lxh&AN=113819016&site=eho
st-live
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تطرقت الدراسة إىل بنك املعرفة املرصي ،من حيث :النشأة واألهداف والقيمة املضافة التي يمكن أن ُيقدمها
للباحثني واملعلمني والطالب ،ودور بنك املعرفة يف حتسني منظومة التعليم يف مرص وتنمية جمتمع التعلم املرصي

ضمن إطار مرشوع "املعلمون ا
أوًل".
القسم الثاني :اإلطار النظري للدراسة
 1/2مقدمة عن بنك المعرفة المصري

ُيمثل بنك املعرفة املرصي نافذة جديدة عىل مصادر املعرفة العاملية وطفرة تكنولوجية هائلة ملاليني املواطنني
ٍ
بشكل ميرس لكل مواطن مرصي من خالل عقد رشاكات
والطالب والباحثني إلتاحة العلوم واملعارف اإلنسانية
مع كبار دور النرش من خمتلف أنحاء العامل ،وهيدف مرشوع بنك املعرفة إىل إعادة بناء كامل ملرحلة التعليم األسايس
يف مرص لرضورة إعداد النشء واألطفال ،وتشجيعهم عىل التفكري اإلبداعي واالبتكار (. (EKB, 2019
وحيتوي بنك املعرفة املرصي عيل أربع بوابات رئيسة وف ًقا الهتاممات املستفيدين واحتياجاهتم املعلوماتية،
لقراء من الشعب أو صغار السن أو الطلبة واملعلمني أو الباحثني ،إضافة إىل العديد من اخلدمات
سوا ًء عموم ا ّ
األخرى والتي هتدف إىل نرش الوعي واملعرفة يف املجتمع املرصي ،واالرتقاء بجودة التعليم من خالل تبسيط العلوم
األساسية ،وتعزيز جهود البحث العلمي (.)Shawki, 2016
ويشرتط التسجيل يف بوابة الباحثني أن يكون داخل املؤسسة للمرة األوىل يف بوابة الباحثني العلمية للباحثني
فقط ،ببنك املعرفة املرصي ،وذلك للمرة األوىل ،ويوضح الشكل رقم ( )2خطوات التسجيل.
 1/1/2املصادر املعرفية املتاحة من خالل ﺑنك املعرفة املرصي

ُيتيح بنك املعرفة املرصي العديد من مصادر املعلومات املعرفية والتعليمية والبحثية املوثقة من أكرب دور النرش
عىل مستوى العامل مثل :ناشونال جيوجرافيك ،وديسكفرى ،وبريتانيكا ،وكامربيدج ،وأكسفورد ،ودار هنضة مرص،
ودار املنظومة ،وغريهم من النارشين اآلخرين املتخصصني يف جماالت خمتلفة من املعرفة ،وتتناسب املصادر املعرفية
املتاحة عىل منصة بنك املعرفة مع كل الفئات العمرية والتعليمية باللغتني العربية واإلنجليزية (هالل.)2015 ،

وحتتوي الباقة املعرفية املكونة لبنك املعرفة املرصي املوضحة يف الشكل رقم ( )3عىل قواعد بيانات ودوائر
معارف وقواميس وكتب الكرتونية ودوريات علمية ومناهج دراسية للتعليم األسايس واجلامعي ،ويستطيع
الباحث من خالل القائمة مصادرنا ) (Resourcesالتعرف عىل قواعد البيانات املتاحة من خالل موقع بنك
موضح
املعرفة مع وجود وصف خمترص لكل منها ،وتنقسم قواعد البيانات اإللكرتونية إىل قسمني رئيسني ،كام هو َّ
يف الشكل رقم (:)4
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شكل رقم ( )2خطوات إنشاء حساب الباحثين في بنك المعرفة المصري

شكل رقم ( )3الباقة المعرفية المكونة " لبنك المعرفة المصري"

املصدر :إعداد الباحثة باالستناد إىل املعلومات املستقاة من موقع بنك املعرفة املرصي
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قوﺍعد ﺍلبياناﺕ ﺍلمتاحة من خالل بنك ﺍلمعرفة ﺍلمصري

قوﺍعد بياناﺕ ﺍلنصوص ﺍلكاملة

قوﺍعد بياناﺕ ﺍلمستخلصاﺕ
ﻭﺍالستشهادﺍﺕ ﺍلمرجعية

قوﺍعد ﺍلبياناﺕ ﺍلشاملة

قوﺍعد بياناﺕ ﺍلعلوم،
ﺍلتكنولوجيا ،ﺍلطب STM

قوﺍعد ﺍلبياناﺕ ﺍلمتخصصة

قوﺍعد بياناﺕ ﺍلعلوم
ﺍالجتماعية ﻭﺍإلنسانية

شكل رقم ( )4قواعد البيانات المتاحة على بنك المعرفة المصري وفقا للتخصصات العلمية

و ُيتيح بنك املعرفة املرصي أكثر من  35قاعدة من البيانات اإللكرتونية بالتعاون مع صفوة النارشين عىل
مستوى العامل ،وقد تنوعت هذه القواعد يف التغطية املوضوعية والشكلية والنوعية من كتب وفصول للكتب،
وأطروحات جامعية ،وأعامل مؤمترات ومقاالت دوريات...الخ ،ونستعرض أبرزها عىل النحو التايل:
أوال :قواعد ﺑيانات املستخلصات واالستشهادات املرجعية

.Scopus -1
.Web of Science -2
.CAB abstract -3
. Online Egyptological Bibliography -4
.Library, Information Science & Technology Abstracts database -5
ثانيا :قواعد ﺑيانات النصوص الكاملة
أ -قواعد البيانات الشاملة (متعددة التخصصات).

.Arab World Research Source -1
.Britannica Digital Learning -2
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.Science Direct -3
.Springer -4
.Willey -5
. Emerald -6
. SAGE -7

. Ebsco's Academic Search Complete database -8
.ProQuest Dissertations and Theses (PQDT) -9

. موسوعة الفراشة اإللكرتونية-10
. قواعد البيانات املتخصصة-ب
.STM  الطب، التكنولوجيا،قواعد ﺑيانات العلوم

.Clinical Key -1
.The Institution of Engineering & Technology (IET) -2
.The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) -3
.قواعد ﺑيانات العلوم االجتامعية واإلنسانية

. LexisNexis -1
.Cambridge University Press -2

.One Click Digital -3
.ERIC database -4
. Doctrinal Plus -5
.JSTOR -6
. قواعد بيانات دار املنظومة-7
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 2/2تأثير بنك المعرفة المصري على بناء االقتصاد المعرفي

تُعد تقنيات املعلومات ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد املعرفة ،وأصبحت االستعانة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت؛ لتعزيز التنمية االقتصادية رضور ًة قومي ًة يف مرص ،ويف ظل اقتصاد املعرفة حتولت املعلومات إىل أهم
سلعة يف املجتمع ،وقد تم حتويل املعارف العلمية إىل الشكل الرقمي ،وأصبح تنظيم املعلومات ،وخدمات
املعلومات من أهم العنارص األساسية القتصاد املعرفة (الشيخ.)2016 ،
وىف هذا السياق فإن استخدام بنك ﺍلمعرفة املرصي س ُيساهم يف الدخول يف عرص االقتصاد القائم عىل
املعرفة ،والذي متيز باالهتامم بصناعات املعرفة أو الصناعات اإلبداعية أو الثقافية كمصدر للدخل القومي ،كام
دورا حموريا يف العملية التنموية،
أصبح تقدم املجتمعات يقاس بنصيب عنرص املعرفة والتقنية ،ويلعب بنك املعرفة ً
من حيث (بوعناقة ،بادي ،وبادي:)2012 ،
 -1تعزيز النفاذ إىل املعرفة ،وإتاحة مصادر املعلومات للجميع دون قيد ،أو رشط.
 -2زيادة نمو املجتمع القائم عىل املعرفة.
 -3تقليل الفجوة الرقمية.
 -4تعزيز التوجه نحو االقتصاد املعريف ،وإنعاش االقتصاد والتنمية املستدامة.
 -5دفع التّطور التّكنولوجي ،واملسامهة الف ّعالة يف نرش ال ّثقافة الرقمية.
رئيسا يف حتقيق النمـو االقتصـادي
دورا ً
وبنا ًء عىل ما سبق ،ترى الباحثة أن بنك املعرفة املرصي يلعب ً
والتنميـة؛ حيث يدعم بنك املعرفة عملية إصالح منظومة التعليم املرصي والبحث العلمي ،مما يؤدي يف النهاية إىل
توافر رأس املال البرشي القادر عىل إنتاج املعرفة واالستثامر فيهاً ،
فضال عىل أنه يؤدي إىل تعزيز اإلبداع واالبتكار
يف املجتمع املرصي ،ولذلك تسعى املجتمعات التي تستهدف التطور والتقدم إىل االعتامد عىل اقتصاد املعرفة.

القسم الثالث :اإلطار التطبيقي للدراسة
 1/3أنشطة ومبادرات المكتبة الرقمية بالمكتبة المركزية الجديدة في نشر ثقافة بنك المعرفة المصري

ُيمثل بنك املعرفة املرصي منصة إلكرتونية تعليمية ملختلف املراحل التعليمية ،ويمكن استخدامه يف جمال
تنمية مقتنيات املكتبات الرقمية بام يتناسب مع طبيعة املستفيدين منها ،وتقديم خدمات املعلومات املختلفة ،مثل :
خدمة اإلحاطة اجلارية ،خدمة البث االنتقائي للمعلومات ،اخلدمة املرجعية الرقمية (أمني.)2016 ،
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وتُعد املكتبة املركزية اجلديدة بجامعة القاهرة من أوائل املكتبات اجلامعية املرصية التي تسعى إىل تبني
إسرتاتيجية "اإلتاحة  "Accessإىل املعلومات ً
بدال من "االقتناء  "Holdingبحيث تصبح مراكز؛ لتسهيل الوصول
إىل املعلومات ً
بدال من كوهنا أرشيف حلفظ الوثائق املطبوعة.
وتسعى املكتبة املركزية إىل تقديم خدمات معرفية مرتبطة بتداول املعرفة وتبادهلا ،وذات ميزة تنافسية عاملية،
نذكر منها :خدمات لذوي االحتياجات اخلاصة يف البرص ،إنشاء مستودع رقمي لبحوث املؤمترات والندوات
العلمية التي تُقام يف كنف جامعة القاهرة ،خدمات الوسائط املتعددة ،التوعية بالرتاث والتاريخ املرصي ،الربامج
والدورات التدريبية للتنمية البرشية ،خدمة بنك املعرفة املرصي (حممد.)2017 ،
وتقوم املكتبة الرقمية باملكتبة املركزية اجلديدة بتدشني خدمات معلوماتية متطورة وحديثة ملجتمع
املستفيدين تتالءم مع مقتضيات التعامل مع املكتبة الرقمية وعرص ﺍإلتاحة املعلوماتية ،وقد تم جتهيز قاعة املكتبة
الرقمية بـــ  15جهاز كمبيوتر متصل عرب اإلنرتنت مزودة بشاشة عرض كبرية ،وتستقبل ما يقرب من  500باحث
شهريا ،سواء من داخل جامعة القاهرة أو من خارجها .وحترص املكتبة الرقمية عىل استضافة ورش العمل بالتعاون
مع بنك املعرفة املرصي؛ لتحقيق ﺍالستفادة للفئات املستهدفة التي حتتاج لزيادة الوعي الثقايف بخدمات بنك
املعرفة.
 2/3عرض النتائج ومناقشتها
نستعرض نتائج حتليل بيانات الدراسة ومناقشتها تب ًعا لتسلسل حماور وأسئلة االستبانة.
 1/2/3المحور األول :سمات وخصائص المستفيدين عينة الدراسة

اشتمل املحور األول عىل أسئلة عامة للتعرف عىل عدد من املتغريات املرتبطة باخلصائص الشخصية والعلمية
والوظيفية لعينة الدراسة متمثل ًة يف( :اجلنس ،املؤهل العلمي ،التخصص العلمي) ،والتي هتدف إىل إيضاح
ني اجلدول رقم ( )1خصائص أفراد العينة من مستفيدي املكتبة الرقمية
خصائص املجتمع املراد دراسته وطبيعته .و ُي َب ِّ ُ
حمل الدراسة يف ضوء سامهتم الديموغرافية.
يبني جدول رقم ( )1وص ًفا لعينة الدراسة ،حيث يمثل الذكور نسبة ( )%43مقارنة بنسبة اإلناث (،)%57
وتأيت الفئة العمرية من ( 45-25سنة( يف املرتبة األوىل بنسبة ( ،)%63و ُت َعدُّ هذه املرحلة العمرية من أخصب
املراحل العمرية من حيث القوة والنشاط والقدرة عىل التكيف والتعلم ،وخاص ًة أهنم من الشباب الذين يألفون
ني أن غالبية أفراد عينة الدراسة من طالب الدراسات العليا بنسبة ( ،)%53وهذا
استخدام التكنولوجيا احلديثة ،و َت َب َّ َ
يدل عىل أن هناك اهتام ًما أكرب من ِقبل طالب الدراسات العليا بالبحث العلمي ،وذلك لطبيعة وضعهم وارتباطهم
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ني أن غالبية عينة الدراسة
بالدراسة بمستوى أكرب من طالب املرحلة اجلامعية األوىل ،وبالنسبة ملتغري التخصص َت َب َّ َ
من الكليات النظرية  ،حيث بلغت نسبتهم ( )%63من إمجايل عينة الدراسة أصحاب املؤهالت اجلامعية.
جدول رقم ( )1الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

النوع
ذكر
أنثي
أقل من  25سنة
 45-25سنة
أكثر من  45سنة
طالب املرحلة اجلامعية األوىل

املتغري
اجلنس
الفئة العمرية

الدرجة العلمية
التخصص

التكرار
65
85
20
95
35
20
80
50
55
95
150

طالب الدراسات العليا

أعضاء هيئة التدريس
كليات عملية
كليات نظرية
جمموع العينة ككل

النسبة
%43
%57
%13
%63
%24
%13
%53
%34
%37
%63
%100

 2/2/3املحور الثاين :اإلملام ﺑالوسائل التكنولوجية احلديثة واستخدام ﺑنك املعرفة املرصي

ي تناول هذا اجلانب وعي املستفيدين باملكتبة الرقمية حمل الدراسة ببنك املعرفة املرصي بشكل عام ،ومصادر
اإلحاطة هبا ،وكذلك مدى قدرة املستفيدين عىل صياغة إسرتاتيجيات ﺍلبحث واستخدام قوﺍعد بيانات بنك
املعرفة.
 1/2/2/3وعي املستفيدين ﺑأمهية ﺑنك املعرفة وقواعد البيانات املتاحة عليه
جدول رقم ( )2معرفة المستفيدين ببنك المعرفة المصري بالمكتبة الرقمية محل الدراسة

طالب الدراسات العليا
أعضاء هيئة التدريس
املجموع

120

%80

الرتتيب

1
2
3

طالب املرحلة اجلامعية األوىل

العدد
8
70
42

النسبة
%40
%87.5
%84

3
1
2

العدد
12
10
8

النسبة
%60
%12.5
%16

30

%20

الرتتيب

م

الوعي ببنك املعرفة املرصي

نعم

ال

1
2
3

ني من اجلدول رقم ( )2أن غالبية أفراد عينة الدراسة وعددهم ( )120بنسبة ( )%80من املجموع الك ُِّيل
َت َب َّ َ
للمشاركني يف الدراسة ( 150مستفيدً ا) ،لدهيم وعي وإدراك ببنك املعرفة املرصي ،وقد الح َظت الباحثة يف أثناء
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احلديث مع املستفيدين باملكتبة الرقمية حمل الدراسة أن معرفتهم ببنك املعرفة املرصي وخدماته جزئية وغري متعمقة
يف االستفادة املثىل من قواعد البيانات املتاحة يف البحث والدراسة.

 2/2/2/3مصادر اإلحاطة ﺑبنك املعرفة املرصي

يتضح من اجلدول رقم ( )3أن غالبية أفراد عينة الدراسة -بنسبة ( -)%34تعتمد عىل شبكة اإلنرتنت
كمصدر رئيس للمعرفة بمرشوع بنك املعرفة املرصي؛ باعتبارها مصدر معلومات رسيع يفتح آفاق التواصل بني
العامل ،يليها يف املرتبة الثانية تساوى كل من " الندوات واملؤمترات وورش العمل" و " أخصائي املعلومات يف
التطورات الراهنة يف
املكتبة" بنسبة ()%26.7؛ حيث يقوم أخصائي املعلومات عىل توجيه املستفيدين إىل متابعة
ُّ
بنوك وقواعد املعلومات واستخداماهتا يف جمال البحث العلمي من خالل حضور ﺍلمؤتمرﺍت وﺍلندوﺍت ،بينام
حتتل املراتب الثالثة والرابعة عىل التوايل (الزمالء ،اإلعالنات التلفزيونية واإلذاعية) .
جدول رقم ( )3مصادر المعرفة ببنك المعرفة المصري في المكتبة الرقمية محل الدراسة

م

مصادر اإلحاطة ببنك املعرفة املرصي

العدد

النسبة

الرتتيب

1

الزمالء

9

%7.5

3

2
3
4
5

التصفح عىل شبكة اإلنرتنت
الندوات و املؤمترات وورش العمل
اإلعالنات التلفزيونية واإلذاعية
أخصائي املعلومات يف املكتبة
املجموع

41
32
6
32

%34
%26.7
%5
%26.7

1
2
4
2

120

 3/2/2/3قدرات املستفيدين ﻲﻓ التعامل مع قواعد ﺑيانات ﺑنك املعرفة املرصي
جدول رقم ( )4قدرات المستفيدين بالمكتبة الرقمية محل الدراسة في استخدام مصادر بنك المعرفة المصري

م
1
2
3
4

القدرة عىل التعامل مع قواعد بيانات بنك املعرفة
املرصي
متوسط
جيد
جيد جدً ا
ممتاز
املجموع

العدد

النسبة

الرتتيب

56
31
20
13

%47
%26
%16
%11
120

1
2
3
4
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يتضح من اجلدول رقم ( )4أن غالبية أفراد عينة الدراسة يصل مستوى إجادهتم يف استخدام قواعد بيانات
بنك املعرفة إىل متوسط بنسبة ( ،)%47وتُرجع الباحثة ذلك إىل ضعف الوعي املعلومايت لدى املستفيدين بأساليب
البحث ،واالسرتجاع يف مصادر املعلومات املتاحة عرب بنك املعرفة ،وضعف خربهتم بأساليب بناء إسرتاتيجيات
البحث املناسبة يف اسرتجاع املعلومات التي حيتاج إليها ،ويأيت يف املرتبة الثانية من َق َّيموا أنفسهم بجيد بنسبة قدرها
( ،)%26ييل ذلك األفرا ُد الذين تراوحت قدرهتم عيل استخدام بنك املعرفة بني جيد جدً ا بنسبة بلغت (،)%16
وممتاز بنسبة بلغت ()%11؛ أي أن األمر حيتاج إىل مزيد من التدريب والتعلم الذايت املستمر.
 4/2/2/3دور ﺑنك املعرفة املرصي ﻲﻓ تطوير منظومة التعليم املرصي

28%
نعم
ال

72%

شكل رقم ( )5دور بنك المعرفة المصري في دعم العملية التعليمية بمصر

يتضح من الشكل رقم ( )5أن نسبة ( )%72من أفراد عينة الدراسة ،ذكروا أهنم يستخدمون املصادر املتاحة
يف بنك املعرفة املرصي يف إتقان مقرراهتم الدراسية ،وإعداد البحوث األكاديمية (ماجستري – دكتوراه)؛ ألنه
يعمل عىل توفير ﺍلوقت واجلهد لدى الباحثني  ،بينام ذكرت نسبة ( )%28أهنم بحاجة إىل مزيد من التوضيح
إلمكانيات استخدام منصة بنك املعرفة يف تطوير العملية التعليمية.
 3/2/3المحور الثالث :دور المكتبة الرقمية في دعم ثقافة بنك المعرفة المصري

اختصايص
يسعى هذا اجلزء إىل معرفة دور املكتبة الرقمية املدروسة يف دعم بنك املعرفة املرصي ،ودور
ِّ
املعلومات يف تعزيز هذا االجتاه عرب توعية املستفيدين بأمهية بنك املعرفة ،واستخدام مصادر املعلومات الرقمية
حتول دون
املتاحة ببنك املعرفة املرصي يف تلبية االحتياجات املعلوماتية والبحثية للمستفيدين ،والعقبات التي َ ُ
اإلفادة املُ ْث َىل من تلك املصادر.
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 1/3/2/3جهود املكتبة الرقمية ﻲﻓ نرش التوعية املعلوماتية ﺑأمهية ﺑنك املعرفة املرصي.

بحكم طبيعة عمل الباحثة كمرشف للمكتبة الرقمية باملكتبة املركزية اجلديدة ،وممارستها العمل فيها سنوات
طويلة ،فإن ذلك الواقع امليداين يشري إىل مسامهة املكتبة الرقمية حمل الدراسة يف نرش الوعي ببنك املعرفة املرصي،
وملزيد من التفصيل يف هذا الصدد ،سيتم استعراض ما توصلت إليه الدراسة ،عىل النحو التايل:
 استضافة الربامج التدريبية وورش العمل التي تقدمها اجلامعة للتوعية ببنك املعرفة املرصي ومجيعالقضايا املستجدة املتعلقة به ،ودعم مرشوعات خترج الطالب يف جمال املكتبات الرقمية ،وبنوك
املعرفة.
 تأسيس مدونة للتعريف ببنك املعرفة املرصي ومميزاته ،والفوائد التي يمكن أن جتنيها املكتباتاجلامعية منه وتعكس اهتاممات واحتياجات الباحثني ،وتضم روابط بقواعد بيانات املتاحة ببنك
املعرفة التي تالءم هذه االحتياجات ،و ُيمكن الوصول إليها من خالل الرابط اإللكرتوين التايل:
https://openaccessservice.blogspot.com/p/egyptian-knowledge-bank.html

 نرش ثقافة بنك املعرفة املرصي يف املجتمع األكاديمي ،والدعاية والرتويج ملصادر املعلوماتاإللكرتونية األجنبية والعربية ذات الوصول احلرة يف خمتلف جماالت املعرفة البرشية ،و ُيمكن
االطالع عىل مصادر الوصول احلر من خالل الرابط اإللكرتوين التايل:
http://www.cl.cu.edu.eg/?page_id=1887

 تصميم استطالع رأي بخدمات املكتبة الرقمية ،وبنك املعرفة املرصي ،ونرشه بوسائل التواصلالتايل:
اإللكرتوين
الرابط
عىل
واملتاح
االجتامعي،
https://goo.gl/forms/MCEcvoT4APLOxX7j1

 استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف التواصل مع املستفيدين ،واإلحاطة اجلارية بكل ماهو جديد يف املكتبة الرقمية ،وتشجيع أعضاء هيئة التدريس ،والباحثني عىل استخدام بنك املعرفة
املرصي.
 إعداد اإلحصائيات والتقارير الدورية اخلاصة بعدد املرتددين عىل املكتبة الرقمية ،وبيان مدىاإلنجاز يف تقديم جمموعة جديدة من اخلدمات الرقمية.
 وضع خطة تسويقية لنرش ثقافة املشاركة واملسامهة باملعلومات العلمية بني أوساط املجتمع العلميواألكاديمي ،ويف إطار إقناع مجهور الباحثني ،واالرتقاء بوعيهم ومعرفتهم ببنك املعرفة املرصي،
تم تنفيذ اآليت:

 التوعية املعلوماتية باخلدمات التي يقدمها بنك املعرفة املرصي والتعريف بآليات البحثواالسرتجاع يف قواعد بيانات بنك املعرفة؛ من أجل مساعدة الباحثني يف الوصول إىل مصادر
املعلومات املتاحة من خالله.
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 تصميم بوسرتات دعائية تروجيية ببنك املعرفة املرصي ،وإرشادات وتعليامت التسجيل عيل موقعبنك املعرفة .كام هو موضح بالشكل رقم (.)6

شكل رقم ( )6بروشور تعريفي عن بنك المعرفة المصري

 2/3/2/3دور اختصاصيي املعلومات ﻲﻓ توعية املستفيدين ﺑأمهية استخدام مصادر معلومات ﺑنك املعرفة ﻲﻓ التعليم
والبحث العلمي .

يتضح من الشكل رقم ( )7أن غالبية أفراد عينة الدراسة بنسبة ( )%82ت ُِقر بأمهية دور اختصاص ِّيي املعلومات
يف خدمة املجتمع معلوماتيا؛ وذلك من خالل التوعية ببنك املعرفة املرصي واالستفادة من اخلدمات التي يقدمها
يف دعم البحث العلمي ،ومساعدة الباحثني يف إنشاء حساب عىل بنك املعرفة ،والتدريب عىل أساليب البحث
واالسرتجاع يف مصادر املعلومات ،وقواعد البيانات املختلفة املتاحة عليه سواء ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
والباحثني والطالب ،واالستعانة ببنك املعرفة املرصي يف تقديم خدمات :اإلحاطة اجلارية ،واخلدمة املرجعية
الرقمية وإرساهلا للباحث عن طريق الربيد االلكرتوين.
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18%

نعم ،دور اختصاصيِّي المعلومات
في التوعية بأهمية بنك المعرفة

ال يوجد دور الختصاصيِّي
المعلومات

82%

شكل رقم ( )7دور اختصاصيِّي المعلومات في استخدام بنك المعرفة المصري
في تلبية االحتياجات المعلوماتية للمستفيدين

 3/3/2/3العقبات التي َحتُول دون اإلفادة امل ُ ْث َىل من املصادر املعرفية املتاحة عىل ﺑنك املعرفة املرصي
جدول رقم ( )5صعوبات استخدام المستفيدين عينة الدراسة للمصادر المعرفية ببنك المعرفة المصري

م
1
2
3
4
5

صعوبات استخدام املصادر املعرفية ببنك املعرفة املرصي
احلاجز اللغوي.
عدم توافر املهارة الالزمة لإلفادة من هذه املصادر.
عدم الثقة يف بعض املعلومات التي تقدِّ مها هذه املصادر.
نقص يف التوعية والتوجيه بشأن دور هذه املصادر يف الدراسة
والبحث العلمي.
ِق َّلة املصادر التي ختدم جمال اهتامم املستفيدين.
صعوبات أخرى

العدد
42
68

النسبة
%28
%45

الرتتيب
2
1

-

-

-

29

%19

3

11

%8

4

-

-

ني من اجلدول رقم ( )5عند سؤال العينة املشاركة من املستفيدين عن أهم األسباب التي تؤدي إىل عدم
َت َب َّ َ
استخدامهم ملصادر بنك املعرفة املرصي واإلفادة منها أن "عدم توافر املهارة الالزمة لإلفادة من هذه املصادر "يأيت
يف املقدمة بنسبة ( ،)%45ويرجع ذلك إىل تفاوت مهارات الكمبيوتر واإلنرتنت للمستفيدين ،وقلة اخلربة يف كيفية
وضع إسرتاتيجية للبحث عن املعلومات.

واحت َّلت املرتبة الثانية إشكالية " احلاجز اللغوي" بنسبة ()%28؛ وقد يرجع ذلك إىل ضعف إتقان اللغة
اإلنجليزية لدى عدد كبري من املستفيدين ،مما يشكِّل حاجزً ا لغويا يمنع اإلفادة من مصادر الوصول احلر ،وحتتل
املرتبة الثالثة "نقص يف التوعية والتوجيه بشأن دور هذه املصادر يف الدراسة والبحث العلمي" بنسبة ( ،)%19بينام
حتتل "املرتبة األخرية " ِق َّلة املصادر التي ختدم جمال اهتامم املستفيدين" بنسبة (.)%8
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ني أن أبرز الصعوبات متثلت يف
وتأسيسا عىل ما سبق ومن خالل عمل الباحثة كمرشف للمكتبة الرقميةَ ،ت َب َّ َ
ً
وجود قصور يف املهارات التكنولوجية للمستفيدين ،وبطء رسعة اإلنرتنت ،وتوقف خدمة الربيد اإللكرتوين
أحيانًا؛ نتيجة ضعف تزويد املجلس األعىل للجامعات بخطوط االتصاالت الالزمة لضامن عمل خدمات املكتبة
الرقمية ،وبنك املعرفة املرصي بفاعلية.
 4/2/3المحور الرابع :مقترحات للتوعية باستخدام بنك المعرفة المصري في المجتمع األكاديمي

َيتناول املحور األخري آراء أفراد عينة الدراسة حول أهم املقرتحات املناسبة للتوعية بأمهية بنك املعرفة
املرصي ،ودوره يف تطوير قدرات املتع ّلمني يف االستكشاف والتفكري ،وتوظيف التكنولوجيا يف العملية التعليمية
والبحث العلمي.
جدول رقم ( )6مقترحات المستفيدين بالمكتبة الرقمية مجال الدراسة في تعزيز استخدام بنك المعرفة المصري

م

مقرتحات التوعية بخدمات بنك املعرفة املرصي

العدد

النسبة

الرتتيب

1

عقد ندوات وورش عمل للتدريب عىل بنك املعرفة املرصي وكيفية االستفادة من
مصادر املعلومات اإللكرتونية وقواعد البيانات املتاحة عليه.

86

%57

1

14

%9

4

34

%23

3

34

%23

3

74

%49

2

-

-

-

توجيه الباحثني والطالب الستخدام املصادر املعرفية والتعليمية املتاحة عىل بنك
املعرفة خالل دراستهم اجلامعية.
تصميم برنامج توعية وتثقيف للمستفيدين ببنك املعرفة املرصي ودوره يف خدمة
البحث العلمي.
الرتويج والدعاية لبنك املعرفة من خالل) ملصقات ،ندوات ،مؤمترات ،تدريب
...إلخ ( .

2
3
4

تعرف بخدمات بنك املعرفة املرصي.
إصدار أدلة ومطبوعات ِّ

5

مقرتحات أخرى

ني من اجلدول رقم ( )6أن "عقد ندوات وورش عمل للتدريب عىل بنك املعرفة املرصي وكيفية
َت َب َّ َ
االستفادة من مصادر املعلومات اإللكرتونية وقواعد البيانات املتاحة عليه" احتل املرتبة األوىل بنسبة ( ،)%57تاله
تعرف بخدمات بنك املعرفة املرصي" فقد احتل املرتبة الثانية بنسبة (،)%49
يف األمهية "إصدار أدلة ومطبوعات ِّ
ويف املرتبة الثالثة تساوى كل من "تصميم برنامج توعية وتثقيف للمستفيدين ببنك املعرفة املرصي" و " الرتويج
والدعاية لبنك املعرفة من خالل ) ملصقات ،ندوات ،مؤمترات ،تدريب  ...إلخ "بنسبة ( ،)%65,4ويأيت يف املرتبة
األخرية بنسبة (" )%9توجيه الباحثني والطالب الستخدام املصادر املعرفية املتاحة عىل بنك املعرفة خالل دراستهم
اجلامعية".
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ولعل املالحظة املهمة فيام يتعلق هبذه املقرتحات أن تقييم املستفيدين جلميع املقرتحات املتعلقة بالتوعية ببنك
املعرفة املرصي من خالل الندوات واملؤمترات وورش العمل كان عال ًيا بشكل عام ،إذ حيتاج املستفيدون إىل محالت
توعوية مكثفة يف كافة املكتبات اجلامعية ،هبدف زيادة الوعي ونرش ثقافة بنك املعرفة ،وأمهيته وفوائده يف تلبية
ِ
احتياجاهتم البحثية.
 3/3تصور مقترح لدعم استخ دام بنك المعرفة المصري بالمجتمع األكاديمي ودوره في النمو االقتصادي.

اعتمدت الباحثة يف صياغة التصور املقرتح عىل نتائج الدراسة امليدانية ،واستقراء الواقع الفعيل ملتطلبات نرش
ثقافة بنك املعرفة املرصي بني جمتمع املستفيدين ،ودوره يف تطوير اإلنسان املرصي علميا يف ضوء إسرتاتيجية التنمية
املستدامة "رؤية مرص . " 2030
ويشتمل التصور املقرتح عىل ما ييل :أهداف التصور املقرتح ،ومتطلبات أساسية لتطبيق التصور املقرتح
باملكتبات اجلامعية ،ومراحل تنفيذ التصور املقرتح.

أوال :أهداف التصور املقرتح

يسعي التصور املقرتح إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 التوعية املعلوماتية بأمهية بنك املعرفة املرصي كأداة رئيسة للتعلم باملجتمع األكاديمي ،ودوره يفدعم النمو االقتصادي املعتمد عىل التكنولوجيا املتطورة ورفع مستوى البحث العلمي.
 االرتقاء بخدمات املعلومات التي تقدمها املكتبات اجلامعية من خالل االعتامد عىل املصادر الرتبويةوالبحثية والثقافية املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي يف خدمة االحتياجات املعلوماتية ملجتمع
املستفيدين.
 تعزيز أمهية دور اختصاص ِّيي املعلومات يف غرس ثقافة بنك املعرفة املرصي لدى كل األطراف املعنيةمن باحثني وأكاديميني وقيادات جامعية ومديري املكتبات باجلامعات يف ضوء جمتمع املعرفة.
ثانياُ :متطلبات تعزيز استخدام ﺑنك املعرفة املرصي ﻲﻓ املجتمع األكاديمي

حيتاج تنفيذ التصور املقرتح إىل توافر عدد من املتطلبات األساسية والتي يمكن تسميتها بالعنارص احلاسمة
للنجاح ،ومن تلك املتطلبات:
 توفري البنية التحتية التكنولوجية الالزمة من معامل وأجهزة وبرجميات ،وإدخال نظم متقدمة مثلشبكة اإلنرتنت واإلنرتانت واالتصال عن بعد.
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 تشكيل فريق عمل من اختصاص ِّيي املعلومات ذوي املهارات والكفاءات التكنولوجية ،والعمل عىلتنمية مهارات البحث يف املصادر املتنوعة لبنك املعرفة املرصي ،وإعادة تأهيل من يتطلب العمل
إعادة تأهيله.
 رفع وعي القيادات اجلامعية بدور بنك املعرفة املرصي يف إحداث تطوير جذري يف مؤسساتالتعليم العايل.
 تنفيذ التصور املقرتح تدرجييا؛ للتخلص من العوائق والثغرات قبل مرحلة التنفيذ الك ُِّيل. اإلرشاف واملتابعة ملراحل تنفيذ التصور املقرتح من ِق َب ِل مديري املكتبات الرقمية باجلامعات.ثالثا :مراحل تطبيق نرش ثقافة ﺑنك املعرفة املرصي وتأثريه عىل النمو الثقاﻲﻓ والتعليمي ﺑاملجتمع األكاديمي

تركز الدراسة يف الفقرات التالية عىل عرض حماور تنفيذ التصور املقرتح؛ حتى يمكن أن تكون بمثابة املرشد
ملؤسسات املعلومات ،وخاصة األكاديمية يف تعزيز استخدام بنك املعرفة املرصي يف املجتمع األكاديمي ودوره يف
التنمية االقتصـادية.
 التوعية بأمهية بنك املعرفة املرصي ونرش ثقافته لدى القيادات اجلامعية ،وأعضاء هيئة التدريسوالطالب ،وذلك من خالل النرشات وورش العمل وحلقات النقاش والندوات واملؤمترات.
 توظيف مواقع التواصل االجتامعي مثل الفيسبوك والتوتري واإلنستجرام وغريها يف نرش املعرفةببنك املعرفة املرصي.
 االستفادة من مرشوع بنك املعرفة املرصي يف تقديم خدمات املعلومات باملكتبات اجلامعية:اإلحاطة اجلارية ،والبث االنتقائي للمعلومات ،واخلدمة املرجعية الرقمية ،وإرساهلا للباحث عن
طريق الربيد اإللكرتوين؛ وذلك من أجل تلبية االحتياجات املعلوماتية للمستفيدين يف ظل البيئة
الرقمية.
 عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطالب عىل كيفية استخدام بنك املعرفة املرصي يفالعملية التعليمية ،وتوظيف إمكانياته يف عملية التعلم الذايت للطالب.
 تقديم برامج التوجيه واإلرشاد الالزمة الستخدام مصادر املعلومات املوثوقة واملتاحة من أكرب دورنرش عاملية عىل منصة بنك املعرفة املرصي.
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القسم الرابع:النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج

سعى البحث لإلجابة عىل مخسة تساؤالت ،سوف نستعرضها ونستعرض اإلجابات عليها يف الفقرات التالية:
أوال :ما مرشوع ﺑنك املعرفة املرصي وأهدافه وأمهيته ﻲﻓ ﺑناء االقتصاد املعرﻲﻓ؟

 ُيمثل بنك املعرفة املرصي نافذة جديدة عىل مصادر املعرفة العاملية وطفرة تكنولوجية هائلة ملالينيٍ
بشكل ميرس لكل مواطن
املواطنني والطالب والباحثني إلتاحة العلوم واملعارف اإلنسانية
مرصي ،وهيدف مرشوع بنك املعرفة إىل إعادة بناء كامل ملرحلة التعليم األسايس يف مرص ،ونرش
الوعي واملعرفة يف املجتمع املرصي ،واالرتقاء بجودة التعليم من خالل تبسيط العلوم األساسية
وتعزيز جهود البحث العلمي.
ني أن بنك املعرفة املرصي كمرشوع معريف يسهم يف حتقيق النمـو االقتصـادي والتنميـة؛ حيث
 َت َب َّ َيدعم بنك املعرفة عملية إصالح منظومة التعليم املرصي والبحث العلمي ،مما يؤدي يف النهاية إىل
توافر رأس املال البرشي القادر عىل إنتاج املعرفة واالستثامر فيهاً ،
فضال عىل أنه يؤدي إىل تعزيز
اإلبداع واالبتكار يف املجتمع املرصي ،ولذلك تسعى املجتمعات التي تستهدف التطور والتقدم
إىل االعتامد عىل اقتصاد املعرفة.
ثانيا :ما املصادر املعرفية املتاحة من خالل منصة ﺑنك املعرفة؟

 أوضحت الدراسة أن بنك املعرفة املرصي ُيتيح العديد من مصادر املعلومات املعرفية والتعليميةوالبحثية املوثقة من أكرب دور النرش عىل مستوى العامل يف جماالت خمتلفة من املعرفة ،وتتناسب
املصادر املعرفية املتاحة عىل منصة بنك املعرفة مع كل الفئات العمرية والتعليمية باللغتني العربية
واإلنجليزية ،وحتتوي الباقة املعرفية املكونة لبنك املعرفة املرصي عىل قواعد بيانات ودوائر معارف
وقواميس وكتب الكرتونية ودوريات علمية ومناهج دراسية للتعليم األسايس واجلامعي.
ثالثا :ما األنشطة التي ما رستها املكتبة الرقمية ﺑاملكتبة املركزية اجلديدة ﻲﻓ نرش ثقافة ﺑنك املعرفة املرصي؟

 أشارت الدراسة إىل تبني املكتبة الرقمية باملكتبة املركزية اجلديدة أنشطة ومبادرات رقمية تتعلقبنرش الوعي بثقافة بنك املعرفة املرصي يف املجتمع األكاديمي ،وهي عىل النحو التايل:
 استضافة الربامج التدريبية وورش العمل التي تقدمها اجلامعة للتوعية ببنك املعرفة املرصي ،ونرشثقافة بنك املعرفة املرصي يف املجتمع األكاديمي ،ودعم مرشوعات خترج الطالب يف جمال املكتبات
الرقمية وبنوك املعرفة.
 تأسيس مدونة للتعريف ببنك املعرفة املرصي ومميزاته ،والفوائد التي يمكن أن جتنيها املكتباتاجلامعية منه ،وتعكس اهتاممات واحتياجات الباحثني ،وتضم روابط بقواعد بيانات املتاحة ببنك
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املعرفة التي تالئم هذه االحتياجات ،و ُيمكن الوصول إليها من خالل الرابط اإللكرتوين التايل:

https://openaccessservice.blogspot.com/p/egyptian-knowledge-bank.html

 تصميم استطالع رأي بخدمات املكتبة الرقمية ،وبنك املعرفة املرصي ونرشه بوسائل التواصلالتايل:
اإللكرتوين
الرابط
عىل
واملتاح
االجتامعي،
https://goo.gl/forms/MCEcvoT4APLOxX7j1
 استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف التواصل مع املستفيدين ،واإلحاطة اجلارية بكل ماهو جديد يف املكتبة الرقمية ،وتشجيع أعضاء هيئة التدريس ،والباحثني عىل استخدام بنك املعرفة
املرصي.
 وضع خطة تسويقية؛ لنرش ثقافة املشاركة واملسامهة باملعلومات العلمية بني أوساط املجتمع العلميواألكاديمي ،والتوعية املعلوماتية باخلدمات التي يقدمها بنك املعرفة املرصي ،والتعريف بآليات
البحث واالسرتجاع يف قواعد بيانات بنك املعرفة؛ من أجل مساعدة الباحثني يف الوصول إىل
مصادر املعلومات املتاحة من خالله.
راﺑعا :ما مستوى وعي املستفيدين من خدمات املكتبة الرقمية ﺑأمهية ﺑنك املعرفة وقواعد البيانات املتاحة عليه؟

ني أن غالبية أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والباحثني والطالب بالكليات العملية
 َت َب َّ َواألدبية بجامعة القاهرة وعددهم ( )120بنسبة ( )%80من املجموع الك ُِّيل للمشاركني يف الدراسة
( 150مستفيدً ا) ،لدهيم وعي وإدراك ببنك املعرفة املرصي ،وقد الح َظت الباحثة يف أثناء احلديث
مع املستفيدين باملكتبة الرقمية حمل الدراسة أن معرفتهم ببنك املعرفة املرصي وخدماته جزئية،
وغري متعمقة يف االستفادة املثىل من قواعد البيانات املتاحة يف البحث والدراسة.
ني أن غالبية أفراد عينة الدراسة -بنسبة ( -)%34تعتمد عىل شبكة اإلنرتنت كمصدر رئيس
 َت َب َّ َللمعرفة بمرشوع بنك املعرفة املرصي؛ باعتبارها مصدر معلومات رسيع يفتح آفاق التواصل بني
العامل ،يليها يف املرتبة الثانية تساوى كل من " الندوات واملؤمترات وورش العمل" و " أخصائ ِّيي
املعلومات يف املكتبة" بنسبة ()%26.7؛ حيث يقوم أخصائ ِّيو املعلومات عىل توجيه املستفيدين إىل
التطورات الراهنة يف بنوك وقواعد املعلومات ،واستخداماهتا يف جمال البحث العلمي من
متابعة
ُّ
خالل حضور ﺍلمؤتمرﺍت وﺍلندوﺍت ،بينام حتتل املراتب الثالثة والرابعة عىل التوايل (الزمالء،
اإلعالنات التلفزيونية واإلذاعية) .
خامسا :ما التصور املقرتح لدعم استخدام ﺑنك املعرفة املرصي ﺑاملجتمع األكاديمي؟

مقرتحا؛ استنا ًدا عىل نتائج الدراسة امليدانية ،واستقراء الواقع الفعيل
تصورا
 وضعت الدراسةً
ً
ملتطلبات نرش ثقافة بنك املعرفة املرصي بني جمتمع املستفيدين ،ودوره يف تطوير اإلنسان املرصي
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علميا يف ضوء إسرتاتيجية التنمية املستدامة "رؤية مرص  . " 2030ويشتمل التصور املقرتح عىل ما
ييل:
أوال :أهداف التصور املقرتح:

 التوعية املعلوماتية بأمهية بنك املعرفة املرصي كأداة رئيسة للتعلم باملجتمع األكاديمي ،ودوره يفدعم النمو االقتصادي املعتمد عىل التكنولوجيا املتطورة ،ورفع مستوى البحث العلمي.
 االرتقاء بخدمات املعلومات التي تقدمها املكتبات اجلامعية من خالل االعتامد عىل املصادر الرتبويةوالبحثية والثقافية املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي يف خدمة االحتياجات املعلوماتية ملجتمع
املستفيدين.
 تعزيز أمهية دور اختصاص ِّيي املعلومات يف غرس ثقافة بنك املعرفة املرصي لدى كل األطراف املعنيةمن باحثني وأكاديميني وقيادات جامعية ومديري املكتبات باجلامعات يف ضوء جمتمع املعرفة.
ثانيا :متطلبات أساسية لتطبيق التصور املقرتح:

 توفري البنية التحتية التكنولوجية الالزمة؛ لتقديم خدمات املكتبة الرقمية وبنك املعرفة املرصيبكفاءة.
 تشكيل فريق عمل من اختصاص ِّيي املعلومات ذوي املهارات والكفاءات التكنولوجية ،والعمل عىلتنمية مهارات البحث في املصادر املتنوعة لبنك املعرفة املرصي ،وإعادة تأهيل من يتطلب العمل
إعادة تأهيله.
 رفع وعي القيادات اجلامعية بدور بنك املعرفة املرصي يف إحداث تطوير جذري يف مؤسساتالتعليم العايل.
 تنفيذ التصور املقرتح تدرجييا؛ للتخلص من العوائق والثغرات قبل مرحلة التنفيذ الك ُِّيل. اإلرشاف واملتابعة ملراحل تنفيذ التصور املقرتح من ِق َب ِل مديري املكتبات الرقمية باجلامعات.ثالثا :مراحل تنفيذ التصور املقرتح:

 التوعية بأمهية بنك املعرفة املرصي ونرش ثقافته لدى القيادات اجلامعية ،وأعضاء هيئة التدريسوالطالب ،وذلك من خالل ورش العمل وحلقات النقاش والندوات واملؤمترات.
 توظيف مواقع التواصل االجتامعي يف نرش املعرفة ببنك املعرفة املرصي. االستفادة من مرشوع بنك املعرفة املرصي يف تقديم خدمات املعلومات باملكتبات اجلامعية؛ وذلكمن أجل تلبية االحتياجات املعلوماتية للمستفيدين يف ظل البيئة الرقمية.
 عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطالب عىل كيفية استخدام بنك املعرفة املرصي يفالعملية التعليمية وتوظيف إمكانياته يف عملية التعلم الذايت للطالب.
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ثانيًا :التوصيات

استنا ًدا إىل ما أسفرت عنه نتائج الدراسة احلالية ،تويص الباحثة بالتوصيات التالية:
موجها
 إنشاء موقع إرشادي وتسويقي عىل اإلنرتنت؛ لبث ثقافة بنك املعرفة املرصي عىل أن يكونً
لكافة األطراف املعنية من أكاديميني وباحثني وطالب ،وكذلك القيادات اجلامعية ،ويمكن أن يتبع
هذا املوقع وزارة التعليم العايل ،أو املجلس األعىل للجامعات.
 تأهيل وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لقاعات املكتبة الرقمية باملكتبات اجلامعية؛ حتى تكون عىلجاهزية تامة لتقديم اخلدمات الرقمية ،ومنها :بنك املعرفة املرصي.
 الرتويج والدعاية للمرشوع الرقمي باستخدام وسائل دعاية خمتلفة مثل :اإلعالن عنه يف موقعاجلامعة – ندوات ومؤمترات  -إقامة ورش عمل عن مزايا بنك املعرفة املرصي.
 إجراء الدراسات الالزمة لقياس مدى رضا املستفيدين -من أعضاء هيئة التدريس والباحثنيوالطالب عىل اختالف اهتامماهتم املوضوعية والبحثية والوظيفية والدراسية -عن اخلدمات
املقدمة يف املكتبة الرقمية؛ لدعم بنك املعرفة املرصي واقرتاحات سبل تطويرها.
 التغطية اإلعالمية املطلوبة؛ لنرش التوعية بدور بنك املعرفة املرصي يف تطوير العملية التعليميةوالبحث العلمي من أجل إعادة بناء اإلنسان املرصي اعتام ًدا عىل تكنولوجيا املعلومات.
 تضمني املقررات الدراسية بالكليات املختلفة باجلامعات املرصية وحدات موضوعية تتناول موقعبنك املعرفة املرصي كمنصة إلكرتونية تعليمية ملختلف املراحل التعليمية.
 توظيف بنك املعرفة املرصي يف تقديم خدمات املعلومات املختلفة يف املكتبات اجلامعية ،وتأهيلاختصاصيي املعلومات بمهارات الوعي املعلومايت وتقنيات البحث واالسرتجاع يف مصادر
املعلومات املتاحة من خالل بنك املعرفة املرصي.
 تبنِّي تطبيق التصور املقرتح من خالل الدراسة؛ لتعزيز استخدام بنك املعرفة املرصي يف املجتمعاألكاديمي ،وبيان تأثريه عىل حتقيق النمـو االقتصـادي والتنميـة املستدامة.
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Abstracts

The Use of Egyptian Knowledge Bank in the New Central Library at Cairo
University: A field study

Dr. Eman Ramadan Mohamed Hussein
Ph.D. Degree of Arts in Information Technology.
Digital Library Supervisor in the New Central Library
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Eman.ramadan@hotmail.com
The study aims to shed light on the Egyptian Knowledge Bank (EKB) project, important values
of knowledge resources, and monitoring of the activities carried out by the digital library in the new
central library at Cairo University to Promote the use of the Knowledge Bank in the academic
community, measuring the users awareness about the E-resources / Online Databases available on
the knowledge bank, and then provide a proposal to support the use of the Egyptian Knowledge Bank
in the academic community and to keep pace with the Technology-based economic growth.

The study is based on case study method and field survey method; it describes the digital
library experience in enhancing the cultural awareness of the EKB and its services among the
community of users, using a set of data collection tools: questionnaire, personal interview and direct
observation. The study was applied to a random sample of 150 Faculty members, researchers and
students in practical and theoretical colleges at Cairo University.
The study reached several conclusions, including: The Egyptian Knowledge Bank is one of the
largest national projects concerned with education, sharing knowledge and supporting the building
of the Egyptian human in the light of the Sustainable Development Strategy (SDS) (Egypt Vision
2030), there is a lack of experience of some researchers in the use of digital technology including the
Knowledge Bank, and the Digital Library of the Central Library carries out activities related to the
Publicity and promotion of the EKB and benefit from its services.
The study concludes with a set of recommendations to disseminate Information literacy
about the importance of knowledge resources available through the EKB and its role in supporting
the Scientific Research at Egypt universities.

Keywords: Digital Library- Egyptian Knowledge Bank - Electronic Databases- Information BanksKnowledge Economy - New Central Library At Cairo University.



