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ملخص:
يهدف البحث احلايل �إىل الك�شف عن �أثر التدريب الإلكرتوين با�ستخدام �إمكانات احلو�سبة
مت التدريب الإلكرتوين من خالل مدونة
ال�سحابية يف تنمية مهاراتها وقابلية ا�ستخدامها ،حيث َّ
قائمة على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية ،و ُبنيت وفق خطوات ت�صميم التدريب الإلكرتوين وهي:
جمتمع
متت التجربة على ( )27طالب ًا وطالبة مثلت
التحليل ،والت�صميم ،والإنتاج ،والتقومي ،و َّ
َّ
الدرا�سة كل ُه من طلبة ق�سم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ،كما طُ ِّبقت �أدوات البحث قبل التدريب
الإلكرتوين وبعده ،وقد �أظهر البحث النتائج على النحو الآتي )1( :حجم ت�أثري التدريب الإلكرتوين
القائم على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية لإك�ساب مهارات ا�ستخدامها ي�ساوي ( )0.80وهو �أعلى
من القيمة املحكية ( )0.14يف �إك�ساب ا�ستخدام �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية لدى الطلبة املتدربني
من ق�سم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بكلية الرتبية -جامعة الأق�صى )2(.حجم ت�أثري التدريب
الإلكرتوين القائم على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية لزيادة القابلية نحو ا�ستخدامها ي�ساوي
( ، )0.88وهو �أعلى من القيمة املحكية ( ، )0.14يف تنمية القابلية نحو ا�ستخدامها لدى طلبة
املتدربني من ق�سم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بكلية الرتبية -جامعة الأق�صى.

الكلمات املفتاحية:
التدريب الإلكرتوين ،احلو�سبة ال�سحابية ،التدريب الإلكرتوين القائم على احلو�سبة ال�سحابية،
مهارات ا�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية ،قابلية ا�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية.
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Impact of Cloud Computing–Based E- Training (CCBT) on
Developing Skills and Usage Acceptance Thereof Among
Education Faculty Students of Al- Aqsa University

Abstract:
The research aims to discover the impact of Cloud Computing–Based ETraining (CCBT) on developing skills and usage acceptance thereof among
Applied Science and Technology Students at the Education Faculty of AlAqsa University through conducting a Cloud Computing–Based Training
Blog, which has been designed in accordance with E- Training process that
includes the following steps: analysis, design, develop, and evaluation.
The study tools were conducted before and after E- Training on 27
Applied Science and Technology Students, which is the entire population of
the study.
The results reveal that: 1) The impact value of CCBT on developing
skills is equal to (0.80) , which is greater than the referral value of (0.14)
among students of Applied Science and Technology at Al- Aqsa University.2)
The impact value of CCBT on usage acceptance is equal to (0.88) , which is
greater than the referral value of (0.14) among students of Applied Science
and Technology at Al- Aqsa University
Key Words: E- Training, Cloud Computing, Cloud Computing–Based
Training (CCBT) , Cloud Computing Skills, Usage Acceptance of Cloud
Computing Skills.
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يتزايد دور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف املجتمعات املتح�رضة ،وقد نالت هذه
التكنولوجيا اهتماما كبرياً يف �شتى جماالت احلياة ،ومنها املجال التعليمي ،ويتزايد توظيفها
يوم ًا بعد يوم يف النظم التعليمية جميعها ،وتطوير طرق وا�سرتاتيجيات التعليم بهدف �إك�ساب
الطلبة معارف ومهارات تتواءم ومتطلبات ع�رص ثورة املعلوماتية ،كذلك ف�إن ثورة املعرفة
وتفجرها يح ِّتم على الأنظمة التعليمية الرتكيز على كيفية التدريب والإبداع وتوليد املعرفة بد ًال
من تعليم املعرفة نف�سها؛ لذا وجب على الأنظمة الرتبوية �صقل املعارف واملهارات وتنمية القيم
واالجتاهات نحو توظيف التكنولوجيا يف التعليم ومنها تكنولوجيا احلو�سبة ال�سحابية؛ ليتمكَّن
الفرد من الو�صول �إىل املعرفة ،ومهارات التعامل معها ب�شكل كاف يف ظل ثورة املعلوماتية
واالت�صاالت.
وقد �ساهم التطور ،الذي �أحدثته تكنولوجيا املعلومات �إىل منو �أ�شكال التعليم والتدريب
الإلكرتوين يف ال�سنوات الأخرية خارج القاعات التدريبية ،وت�سعى امل�ؤ�س�سات التعليمية �إىل تعزيز
قدرتها التناف�سية من خالل تنمية مهارات خريجيها ومتدربيها ،وبتزايد التدريب عرب الإنرتنت
لتح�سني وتلبية احتياجاتهم املت�سارعة يف امتالك مهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
لروادها املتدربني �أو حتى خريجها من الطلبة)Kosarzycki & other ,2002(.
واحلو�سبة ال�سحابية هي �إحدى �إمكانات ال�شبكة العاملية ،تع ُّد منوذج ًا لتمكني الو�صول �إىل
جمموعة م�شرتكة من تقنياتها على �سبيل املثال ،ال�شبكات واخلوادم والتخزين ،والتطبيقات،
واخلدمات ،والتي ميكن توفريها ب�أقل جهد و�رسعة عن طريق التفاعل مع مزود اخلدمة تتنا�سب
مع التطور يف الربجميات واملعدات)Mell & Grance, 2011(.
وقد �أجمع خ�براء ومتخ�ص�صون فل�سطينيون على �أهمية احلو�سبة ال�سحابية يف توفري
املوارد املالية واجلهد ،واحلد من ممار�سات االحتالل الإ�رسائيلي بالتحكم يف �إدخال املعدات
التكنولوجية ،والتغلب على م�شكلة الق�صور يف العتاد ( )HardWareلتطوير البنية التحتية
التقنية للم�ؤ�س�سات ،داعني �إىل تطوير توظيف احلو�سبة ال�سحابية فل�سطينياً ،ملواكبة التطورات
العاملية ،والتغلب على امل�شكالت الناجتة عن م�ضايقات االحتالل واحل�صار املفرو�ض على
قطاع غزة ،ولتوفري النفقات املالية ولتعزيز ال�رشاكة بني اجلامعات؛ لأهميتها يف ت�سهيل تبادل
املعلومات ونقلها بني امل�ؤ�س�سات وخا�صة الأكادميية(.القد�س الرقمي)2013 ،
�إن التدريب الإلكرتوين لي�س باجلديد يف العامل العربي واملجتمع الفل�سطيني؛ ملا يحققه
من الفوائد الكثرية ،ومنها :مراعاة االختالف يف م�ستويات التعلم وتنوع م�صادر التدريب ،ودعم
وتعزيز دوافع تنمية القدرات والتغلب على م�شكالت املكان والزمان (املطريي )2012 ،؛ وبهذا
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يعترب التدريب الإلكرتوين بحاجة �إىل توظيف �أكرب يف تنمية قدرات املتدربني؛ لذا يجب درا�سته
ب�شكل �أعمق وتطوير �سبل تقدميه وبناء الربامج التدريبية املختلفة للتدريب الإلكرتوين ومنها
التدريب املقرتح يف هذا البحث ،و�أن هناك حتديات كالتغلب على �رسعة الو�صول �إىل الأن�شطة
التدريبية يف �أي وقت و�أي زمان ،ومراعاة الفروق الفردية للمتدربني ،وتقدمي الت�سهيالت والدعم
و�أ�ساليب التدريب املختلفة ،التي تقلل من امللل يف �أثناء عملية التدريب الإلكرتوين (�إطميزي،
 )2007؛ وتعزز القابلية للتدريب الإلكرتوين با�ستخدام �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية ،وقد
حددت علي ( )Ali 2004حتديات عدة يف تنفيذ التدريب الإلكرتوين مثل ،القيود ببيئات التعلم
بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و أُ�مية التعامل مع تكنولوجيا
احلو�سبة ال�سحابية ،وعدم جودة املحتوى للتدريب الإلكرتوين ،و�صعوبة و�صول املتعلمني �إىل
�شبكة الإنرتنت؛ والذي بدوره �سي�ؤدي �إىل الإحباط وامللل وال�ضجر بني املتدربني وانخفا�ض
القابلية ال�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية)Almutairi & Subramanian, 2005(.
ويعود التدريب الإلكرتوين ،الذي هو جزء ال يتجز أ� من عملية التعلم الإلكرتوين ب�أهمية كبرية
على املتدربني ،ومنها :االعتماد على الذات والثقة بالنف�س ( ، )Riel & Fulton, 2001و�إتاحة
الت�شارك والتفاعل بني املتدربني من خالل تكنولوجيات االت�صال( :الإمييل ،واملجموعات الربيدية،
وحلقات النقا�ش ،والدرد�شة) يف تبادل اخلربات وخلق املعرفة ( ، )King,2014ويعزز التدريب
الإلكرتوين قدرات املتدربني يف البحث عن املعرفة وبنائها ()Roblyer & Ekhaml, 2000
 ،و�إتاحة و�صول املتدربني �إىل �أ�شكال متعددة من م�صادر التدريب الرقمية من خالل الو�سائط
الفائقة والروابط املتاحة ،مما يقلل من حدة القلق والتوتر وامللل من التدريب واملمار�سة خللق
املعرفة واكت�ساب اخلربات ( ، )Trujillo ,2008ويت�سم التدريب الإلكرتوين بالت�شارك وتبادل
دويل (� )Dooly,2005أن
املعلومات ب�شكل متزامن وغري متزامن (�إطميزي ، )2007 ،وعر�ض َّ
التعلم والتدريب الإلكرتوين يحقق تطوير القدرات مدى احلياة بعيداً عن اجل��دران من خالل
اكت�سابه مهارات البحث عن املعرفة واكت�سابها ،والتعاون مع زمالئه يف حتقيق معرفة جديدة.
وبالتايل ،يتعني توظيف فوائد التدريب الإلكرتوين املبني على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية
لتغلبه على العديد من التحديات والعقبات ،وتوافر التكلفة ومواكبة التطورات التقنية والربجميات
العاملية ،والتغلب على امل�شكالت الناجتة عن م�ضايقات االحتالل واحل�صار املفرو�ض على قطاع
غزة ،وتعزيز ال�رشاكة بني اجلامعات (القد�س الرقمي )2013 ،؛ لتعزيز قابلية املتدربني والطلبة
على �أنظمة التدريب الإلكرتوين ،وتوظيف �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية وخدماتها ،والتحفيز على
التدريب الإلكرتوين املبا�رش وغري املبا�رش ،ل�صقل املتدربني وتدريبهم على توظيف هذه املهارات
�أثناء عملية الدرا�سة �أو بعد ذلك؛ لذا ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل تنمية مهارات ا�ستخدام احلو�سبة
ال�سحابية وزيادة قابلية ا�ستخدامها من خالل التدريب الإلكرتوين القائم على �إمكانات احلو�سبة
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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ال�سحابية ،ودرء نظم التدريب التقليدية ،التي ال تفي مبا يطلبه توليد املعرفة لدى املتعلمني و�إ�شباع
جمتمع املعرفة املت�سارع واملتطور يوم ًا
رغباتهم ،والتوجه نحو التدريب الإلكرتوين الذي فر�ضه
َّ
بعد يوم ،كما تتوجه جامعة الأق�صى ك�أحد امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف قطاع غزة ال�ستخدام التعليم
الإلكرتوين وتطبيقه ك�إ�سرتاتيجية مل�ساندة العملية التعليمية بها.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ب�سبب الظروف الأمنية التي يعي�شها قطاع غزة ،وانقطاع التيار الكهربائي يف قطاع غزة
ب�سبب احل�صار املفرو�ض عليه مبا يزيد عن �سبع �سنوات؛ ت�سعى امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،وبخا�صة
اجلامعية منها �إىل الرقي بخرجيها ملواكبة التطور التكنولوجي ،و�ضمان ا�ستمرار عملية التعلم
يف ظل هذه الظروف بتوظيف تقنيات احلو�سبة ال�سحابية من اخلدمات املجانية �أو املدفوعة
( )Furht & Escalante , 2010؛ ف�أ�صبح من الواجب تدريب طلبة التعليم اجلامعي عليها،
مت التو�صية يف اليوم الدرا�سي
وبخا�صة رواد العمل التقني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،كما �أنه َّ
املو�سوم بـ امل�ستحدثات التكنولوجية يف ع�رص املعلوماتية ،الذي عقده ق�سم التكنولوجيا والعلوم
التطبيقية بكلية الرتبية جامعة الأق�صى ،يوم اخلمي�س  2014/05/15بقاعة امل�ؤمترات� ،رضورة
توظيف احلو�سبة ال�سحابية يف عمليتي التعلم والتعليم ل�ضمان ا�ستمرارية التعلم يف الظروف
احلالية ،كما قد �سبق بالتو�صية يف اليوم الدرا�سي ملركز تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
جامعة القد�س املفتوحة ،يوم الأربعاء املوافق 2011/2013/م ،املو�سوم بـ :يوم تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ال�سابع...يوم احلو�سبة ال�سحابية» ،ومن ثم ا�ست�شارة الباحث لبع�ض
الزمالء واملتخ�ص�صني وامل�سئولني يف جمال تكنولوجيا التعليم واملعلومات ،ومقابلة بع�ض
طالب اجلامعة ،اقتنع الباحث ب�رضورة �إجراء بحثٍ يتناول التدريب با�ستخدام �إمكانات احلو�سبة
ال�سحابية وتنمية مهارات ا�ستخدامها وتوظيفها يف عملية التعلم وتنمية القابلية نحوها لدى
طلبة جامعة الأق�صى ،وتربز م�شكلة الدرا�سة من خالل ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما �أثر التدريب الإلكرتوين القائم على احلو�سبة ال�سحابية يف اكت�ساب
مهاراتها وقابلية ا�ستخدامها لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة الأق�صى؟

وينبثق من هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الفرعية الآتية:
● ●ما �أ�س�س التدريب الإلكرتوين القائم على احلو�سبة ال�سحابية يف اكت�ساب مهاراتها وقابلية
ا�ستخدامها لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة الأق�صى؟
● ●ما �أثر التدريب الإلكرتوين القائم على احلو�سبة ال�سحابية يف اكت�ساب مهاراتها وقابلية
ا�ستخدامها لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة الأق�صى؟
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فروض البحث:
♦ ♦توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05بني متو�سطات درجات طلبة
ملية الرتبية يف التطبيق القبلي والبعدي (لبطاقة مالحظة �أداء ا�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية-
ملقيا�س القابلية نحو ا�ستخدام �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية)  ،ول�صالح التطبيق البعدي.
♦ ♦يزيد �أثر التدريب الإلكرتوين القائم على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية يف تنمية املهارات
والقابلية نحو ا�ستخدامها لدى طلبة كلية الرتبية بجامعة الأق�صى عن  0.8وفق معامل �إيتا.

أهدف البحث:
♦ ♦و�ضع �أ�س�س للتدريب الإلكرتوين القائم على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية يف تنمية الأداء
والقابلية نحو ا�ستخدامها لدى طلبة كلية الرتبية بجامعة الأق�صى.
♦ ♦التعرف �إىل �أثر التدريب الإلكرتوين املقرتح القائم على �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية
لتنمية مهارات ا�ستخدامها والقابلية ال�ستخدامها لدى طلبة كلية الرتبية بجامعة الأق�صى.

أهمية البحث:
♦ ♦تفيد نتائج هذا البحث الطلبة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،نحو ا�ستخدام �إمكانات
احلو�سبة ال�سحابية ،واال�ستفادة من مزاياها املتعددة يف حتقيق فاعلية الربامج التدريبية وتقليل
الكُلفة املادية لها.
♦ ♦تقدمي �أ�س�س للتدريب الإلكرتوين القائم على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية ،ميكن ا�ستخدامه
يف تنمية مهارات الطلبة يف التعلم الإلكرتوين ،واال�ستفادة منه يف �إعداد برامج تدريبية �أخرى.
♦ ♦التو�سع يف �إعداد برامج تدريبية الكرتونية ،با�ستخدام �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية،
من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية بجامعة الأق�صى ،وم�سايرة االجتاهات احلديثة والعاملية
لتطوير التعليم بجامعة الأق�صى من خالل ا�ستخدام تقنية احلو�سبة ال�سحابية يف التعليم املدمج،
وتنمية �أداء مهارات الطلبة يف جامعة الأق�صى يف ا�ستخدام تطبيقات وتقنيات التعلم الإلكرتوين
من خالل �شبكة الإنرتنت.

متغريات البحث:
♦ ♦املتغري امل�ستقل :التدريب الإلكرتوين القائم على احلو�سبة ال�سحابية.
♦ ♦املتغريات التابعة :مهارات ا�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية ،قابلية ا�ستخدام احلو�سبة
ال�سحابية.
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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حدود البحث:
يقت�رص البحث على ،طلبة ق�سم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية امل�ستوى الرابع ،امل�سجلني
م�ساق خمترب برامج جاهزة ( )TECH1163يف الف�صل الدرا�سي الثاين  2014 /2013بكلية
الرتبية يف جامعة الأق�صى ،غزة ،وا�ستخدام �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية يف التدريب الإلكرتوين،
من خالل تقنياتها وربطها بع�ضها ببع�ضها الأخ��ر ،ومنهاBlogs, Google Drive,( :
. )Youtube, picasa

مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية:
◄◄الأثر :مدى فاعلية تقنية التدريب الإلكرتوين القائم على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية
على تنمية املهارات والقابلية نحو ا�ستخدامها لدى طلبة كلية الرتبية بجامعة الأق�صى.
◄◄احلو�سبة ال�سحابية :جمموعة التقنيات التي توفرها �رشكات خدمات احلا�سوب
( )Google , Yahoo, Microsoft, …etcعرب الإنرتنت -تخزين ،وم�شاركة ،وت�صفح،
وات�صال ،ومعاجلة�...إلخ – التي ميكن الو�صول �إليها جمان ًا �أو مبقابل مادي من امل�ؤ�س�سات �أو
الأفراد من خالل نقل عملية املعاجلة والتخزين باحلا�سوب ال�شخ�صي �إىل ما ي�سمى بال�سحابة
لال�ستفادة منها يف عملية التعلم ،وحت�سن الأداء الأكادميي لدى املتعلمني.
◄◄التنمية :مدى الزيادة التي �سيح�صل عليها الطالب بعد مروره يف جتربة البحث ،وذلك
بح�ساب الفرق بني نتائج بعد تطبيق التدريب الإلكرتوين القائم على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية
وقبلها.
◄◄القابلية لال�ستخدام :يق�صد بها املدى املطلوب للثقة والأمان ال�ستخدام �إمكانات
احلو�سبة ال�سحابية وخدماتها وتوظيفها بفاعلية وكفاءة ،و�أقل وقت وجهد يف عملية تبادل
وم�شاركة املهارات واخلربات يف العملية التعليمية على �شبكة الإنرتنت.
◄◄التدريب الإلكرتوين ب�إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية :هو موقف تعليمي منظم،
ممت ،بهدف تنمية املهارات وقابلية اال�ستخدام
يت�ضمن جمموعة من الإجراءات والأن�شطة ،التي ُ�ص ِّ
لدى طلبة جامعة الأق�صى ،تت�ضمن ا�ستخدام �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية يف نقل املحتوى العلمي
والتدريب و�إدارة التفاعل بني املدرب واملتدربني بع�ضهم مع بع�ض وتقوميه بذات الإمكانيات.

اإلطار النظري:
التدريب اإللكرتوني :E- Training
يت�صف التدريب الإلكرتوين بقدرته على تنمية اخلربات واالجتاهات والقيم يف كل زمان
8
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ومكان ،وتخفي�ض تكلفة التدريب ،وتلبية رغبات املتعلمني بالفهم ال�رسيع واال�ستيعاب ،و�إعطاء
الفر�صة لتقومي الذات ،وزيادة الدافعية نحو التعلم وم�شاركته ب�إيجابية ،وميتاز التدريب الإلكرتوين
مب�شاركة املتعلمني خلرباتهم التعليمية لأقرانهم ،وجتاوز التحديات ،التي تواجههم ملمار�سة هذه
التقنية؛ نتيجة تفجر املعارف واملهارات اخلا�صة بها؛ مما ي�ساعدهم على االلتحاق بركب الثورة
املعلوماتية والتعاي�ش معها(.املو�سوي)2010 ،
وي�شري رامايا واحمد وه��وجن (� )Ramayah, Ahmad & Hong 2012إىل �أن
التدريب الإلكرتوين ي�شبه التعليم الإلكرتوين من حيث �أ�ساليب التنفيذ والتكنولوجيا امل�ستخدمة،
ولكنه يت�ضمن �إط��اراً زمني ًا �أق�رص بكثري من عملية التعلم ،يكون التدريب الإلكرتوين م�صمم ًا
خ�صي�ص ًا لتحقيق هدف معني �أو مهارة تدريب ،ومن التكنولوجيا امل�ستخدمة م�ؤمترات الفيديو
والتدريب على �شبكة الإنرتنت وي�صف التدريب الإلكرتوين ب�أنه الأف�ضل والأرخ�ص والأ�رسع ،بينما
عرفه عبد املعطي و زارع (� ،2012ص )293ب�أنه العملية التي تهي أ� فيها بيئة تفاعلية غنية
بالتطبيقات
متكن املعلم
املعتمدة على تقنية احلا�سب الآيل و�شبكاته وو�سائطه املتعددة ،والتي َّ
َّ
من بلوغ �أهداف العملية التدريبية من خالل تفاعله مع م�صادرها ،وذلك يف �أق�رص وقت ممكن،
وب�أقل جهد مبذول ،وب�أعلى م�ستويات اجلودة من دون تقيد بحدود املكان والزمان ،كما يعرفه
�صالح ( )2011ب�أنه �إجراءات م�ستحدثة تعتمد على احلا�سوب والإنرتنت يف تو�صيل املحتوى
التدريبي متجاوزا حدود املكان والزمان ،ويعرف الباحث التدريب الإلكرتوين ب�أ َّنه جمموعة من
الإجراءات ،التي تعتمد على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية املتاحة على �شبكة الإنرتنت ،تهدف �إىل
تنمية املهارات والقابلية نحو ا�ستخدام ذات الإمكانيات لتوظيفها يف العملية التعليمية ب�أقل وقت
جهد ودون تقيد باملكان والزمان.

قدرات التدريب اإللكرتوني يف العملية التعليمية:
يرتبط التدريب الإلكرتوين مبجموعة من القدرات التي تزيد من كفاءته يف نقل املهارات
وتنمية االجتاهات نحو التكنولوجيا لدى املتدربني دون االنتقال �إىل موقع التدريب ودون
وجود املدرب واملتدربني يف املكان نف�سه مع حتقيق التفاعل بني (املحتوى التدريبي الرقمي-
املتدربني -املدرب واملتدربني) و�إدارة عملية التدريبية ب�أ�رسع وقت و�أقل تكلفة ،وقد ع ّددها �أبو
خطوة ( )2013بـاالرتباط بالتعليم امل�ستمر ،وعدم التقيد باملكان والزمان ،وانخفا�ض التكلفة،
منا�سبتها للتعلم الإن�ساين ،وحت�سني نوعية املواد التدريبية الإلكرتونية ،و�أكرث �إثارة وجاذبية،
ويعر�ض عبد املعطي و زارع (� )294 ،2012أن التدريب الإلكرتوين يزيد التفاعلية ،والتنوع
والتكامل يف املثريات احل�سية لتدريب على املهارات ،و�أ�شار �إليه املو�سوي ( ، )2010بالتحديث
املت�سارع يف مناهج واملقررات الدرا�سية وت�صمميها و�أ�ساليبها فيتيح فر�ص ًا مرنة ومي�رسة للقيام
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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با�ستمرار من خالل التدريب على التكنولوجيا احلديثة ،وتهيئة الطلبة للعمل يف العملية
بذلك
َّ
امل�ستمر ،وقدرة املتدرب
التعليمة يف ظل الثورة املعلوماتية وتطوير قدراتهم من خالل التدريب
َّ
وامل�ستمر بني املتدرب واملدرب ،وتلقي التدريب
على التحكم يف عملية التدريب ،والتفاعل الن�شط
َّ
ح�سب ووقت موقع املتدرب ،كما ي�ساعد على �إعطاء التغذية الراجعة للمتدرب ،وتقومي املتدرب
ومراقبة �أدائه بذاته.

خطوات التدريب اإللكرتوني وأسسه:

يتفق كل من رامايا و�آخرين (Ramayah & Other )2012؛ لوي�س وكارول ()2009
Louise & Karol؛ �أبو خطوة ( )2013؛ احلبابي ( )2013؛ عبد الرازق ( )2011؛ املو�سوي
( )2010؛ عبد املعطي و زارع (� ،2012ص �ص  )296-295على �أهم مالمح التدريب

الإلكرتوين ،وهي:
♦ ♦املرحلة الأوىل :تخطيط التدريب الإلكرتوين :ويتم فيها ،تقدير االحتياجات ،وحتديد

الأهداف العامة للتدريب وو�ضع اال�سرتاتيجيات والإجراءات الالزمة لتطوير �أداء املتدربني من
خالل اال�ستعانة مبتخ�ص�صني يف التدريب و�أ�ساتذة اجلامعات وخرباء التقنية.
♦ ♦املرحلة الثانية :ت�صميم للتدريب الإلكرتوين :وترتجم فيها اال�سرتاتيجيات والإجراءات
الالزمة لتطوير �أداء املتدربني ،والتي ُو�ضعت يف املرحلة الأوىل بالإ�ضافة �إىل ت�صميم �أن�شطة
التدريب الإلكرتوين ،وترتكز هذه املرحلة على ت�صميم املنهج التدريبي املراد تقدميه.
♦ ♦املرحلة الثالثة :تنظيم التدريب الإلكرتوين :وحتدد فيها املدة الزمنية للتدريب ،بحيث
يت�ضمن املواد والأن�شطة التدريبية اخلا�صة لكل �أ�سبوع تدريبي ،واملحتوى التدريبي ،وم�صادر
�إثرائية (مواقع ويب وارتباطات)  ،واالختبارات (مرحلية – نهائية)  ،و�آلية �إ��شراف على
التدريب يتيح للمدرب متابعة العمل التدريبي واحل�صول على التغذية الراجعة وا�ستخراج البيانات
ا�ستمرارية
وكتابة التقارير ،وتوفري الدعم وامل�ساندة ،التي ت�ضمن خدمة الدعم وامل�ساندة ل�ضمان َّ
يتم اال�ستفادة من التغذية الراجعة لتطوير املحتوى التعليمي
عمل النظام بدون �أي م�شكالت ،حيث َّ
من الناحية العلمية والتدريبية ،بالإ�ضافة �إىل تطوير الأهداف والأن�شطة والأ�ساليب.
♦ ♦املرحلة الرابعة :تنفيذ التدريب الإلكرتوين :ويتم فيها ،توفري الو�صول �إىل ارتباطات
التدريب الإلكرتوين تت�ضمن العنا�رص الآتية :حمتوى التدريب واملحادثة والتقومي والربيد وملفات
التحميل والبحث و�صفحة حمتوى التدريب ،كما تت�ضمن فهر�س ًا ملحتوى التدريب ،و�صفحة املدرب
التي تت�ضمن معلومات عن املدرب( :اال�سم والربيد الإلكرتوين ومواعيد وجوده باملوقع)  ،و�صفحة
قوم من خاللها �أداء املتدرب ،و�صفحة املتدربني،
التقومي الذاتي ،وتو�ضح اال�سرتاتيجية التي ُي َّ
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التي ت�ضم قائمة ب�أ�سماء املتدربني املقيدين لدرا�سة حمتوى التدريب وبريدهم الإلكرتوين ليت�سنى
له�ؤالء املتدربني مرا�سلة بع�ضهم بع�ضاً.
بناء على
قوم فيها ،تقومي التدريب ً
♦ ♦املرحلة اخلام�سة :تقومي التدريب الإلكرتوين :و ُي َّ
الأ�س�س واملعايري ،التي ميكن من خاللها �إجراء التعديالت لتطوير نظام التدريب ،ومنها ،حتديد
�أهداف التدريب القريبة والبعيدة وو�ضوحها ،و�شمول عملية التقومي وا�ستمرارها ،وترابط عنا�رص
منظومة التدريب وات�ساقها ،وتكامل جهود التدريب ال�سابقة والالحقة وجودتها.

مفهوم احلوسبة السحابية:
احلو�سبة ال�سحابية  Cloud Computingتقنية جديدة يف ف�ضاء الإنرتنت وهي مكونة
من مقطعني الأول احلو�سبة ،وهي االرتباط مبجال احلا�سوب ،والثاين ال�سحابية �أو ال�سحابة وهو
يتم فيها
تعبري كان يف البداية ي�ستخدم للإ�شارة �إىل الإنرتنت ،وهي منط جديد من احلو�سبة ،التي َّ
توفري خدمات عرب ال�شبكة جمانية �أو مدفوعة ،و ُت�ستخدم من قبل ال�رشكات �أو الأفرادSmoot( ،
 ، )& Tan, 2012وهي ت�شمل توفري البنية التحتية لأجهزة احلا�سوب الرقمية واللوحية الرقمية،
وم�ساحات التخزين ،والأنظمة و الربامج واخلدمات املتنوعةFurht & Escalante , 2010(.
وينظر لها ( )Buyya, Broberg & Goscinski, 2011على �أن��ه��ا خدمات
متطورة مدفوعة ُعر�ضت من مقدمي اخلدمات احلا�سوب التجارية ،مثل :الأم��ازون ،وجوجل،
ومايكرو�سوفت ،...تهدف كلها �إىل ال�سماح بالو�صول �إىل اخلدمات املتاحة للربجميات “ كخدمة
“ بطريقة افرتا�ضية ،وجتميع املوارد والإمكانات كافة من خالل واجهة للو�صول وامل�شاركة
واال�ستخدام ،وذكر ميل وجران�س ( Mell & Grance )2011ب�أنها منوذج لتمكني الو�صول
�إىل جمموعة م�شرتكة من تقنيات �شبكة الإنرتنت مثل :ال�شبكات و اخلوادم والتخزين ،والتطبيقات،
واخلدمات ،والتي ميكن توفريها ب�أقل جهد و�رسعة عن طريق التفاعل مع مزود اخلدمة ،وقد
عرفها املعهد الوطني للمعايري والتكنولوجيا للحو�سبة ال�سحابية ( NIST )2011ب�أنها منوذج
لتمكني و�صول ال�شبكة �إىل جمموعات م�شرتكة من موارد احلو�سبة الت�شكيلية يف كل مكان وبطريقة
مريحة ،مثل :ال�شبكات واخلوادم والتخرين و التطبيقات واخلدمات ،والتي ميكن توفريها مع احلد
الأدنى من اجلهد الإداري �أو عرب تفاعل مزود اخلدمة ،ويعرفها الباحث ب�أنها جمموعة التقنيات،
التي توفرها �رشكات خدمات احلا�سوب ( )Google , Yahoo, Microsoft, …etcعرب
الإنرتنت :حو�سبة ،وتخزين ،وم�شاركة ،وت�صفح ،وات�صال ،ومعاجلة...الخ – والتي ميكن الو�صول
�إليها جمان ًا �أو مبقابل مادي من قبل امل�ؤ�س�سات �أو الأفراد من خالل نقل عملية املعاجلة والتخزين
باحلا�سوب ال�شخ�صي �إىل ما ي�سمى بال�سحابة لال�ستفادة منها يف عملية التعلم ،وحت�سن الأداء
الأكادميي لدى املتدربني واملتعلمني.
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هيكلية احلوسبة السحابية:
تعتمد هيكلية احلو�سبة ال�سحابية كما �أ�شار �إليها فني وفريدفووت و لوندز و فالين ()2012
Finn, Vredevoort, Lownds & Flynn؛ واملعهد الوطني للمعايري والتكنولوجيا
للحو�سبة ال�سحابية (NIST )2011؛ ميل وجران�س (Mell & Grance )2011؛ ومارك و
لوزنو ( Marks & Lozano )2010على الطبقات الأ�سا�سية ،وهي :تقدمي الربجميات كخدمة،
وتقدمي من�صات الربجميات كخدمة ،وتقدمي البنية التحتية كخدمة ،وي�ضيف كل من فورهت و
ارماندو (Furht & Armando )2010؛ جنينحز ( Jennings )2009الطبقات الآتية،
تقدمي االت�صاالت كخدمة ،وتقدمي امل�شاهدة واملراقبة كخدمة ،ويلخ�صها الباحث مبا ي�أتي:
 الربجميات �أو التطبيقات كخدمة (SaaS Or AaaS) Application as a
 :Service Or Software as a Serviceهو منوذج لن�رش الربجميات والتطبيقات ،التي
ُتبنى لتتيح للم�ؤ�س�سات �أو مل�ستخدمني عدة الو�صول �إليها.
 نظام املن�صات كخدمة ( :PaaS) Platform as a Serviceوتعني تو�صيل �أو ت�سليم
نظام احلو�سبة ال�سحابية للمطورين ،فهى ت�سهل ن�رش قواعد البيانات وتطويرها بدون �أي تكلفة
و�أي تعقيد ،هذه املن�صة توفر جميع الت�سهيالت الالزمة لبناء دورة احلياة الكاملة ودعمها وتقدمي
تطبيقات ويب قواعد البيانات واخلدمات ال�سحابية عرب الإنرتنت.
 البنية التحتية كخدمة ( :IaaS) Infrastructure as a Serviceهو تقدمي البنية
التحتية للتكنولوجيا مثل :ال�شبكة والتخزين واحل�ساب ممثلة بخدمة افرتا�ضية.
 االت�صاالت كخدمة ( :CaaS) Communication as a Serviceوهي تقدمي
خدمة االت�صاالت الآمنة وامل�شفرة ،من خالل ات�صال احلوا�سيب اخلا�صة بالأفراد وامل�ؤ�س�سات
مبراكز البيانات املتطورة واالفرتا�ضية.
 خدمة تخزين البيانات ( :dSaaS) The data-Storage-as-a-Serviceوهي
يتم و�ضع ال�صالحيات للإفراد وامل�ؤ�س�سات
خدمة لتخزين البيانات وامللفات ب�سعة تخزين حمددة َّ
لإمكانية الولوج لتعامل مع قواعد البيانات املتطورة واالفرتا�ضية.

قدرات احلوسبة السحابية يف التعليم:
تتلخ�ص قدرات احلو�سبة ال�سحابية ،كما بينها كل من فني و�آخرين (Finn & )2012
Other؛ من املعهد الوطني للمعايري والتكنولوجيا للحو�سبة ال�سحابية (NIST )2011؛ وميل
وجران�س ( Mell & Grance )2011يف توفري التكلفة وقابلية التو�سع ،والقدرة اال�ستيعابية
الهائلة و�رسعة التحميل ،والتخزين عند الطلب ،وال �شك يف �أن هذه الفوائد ت�سهم �إىل حد بعيد يف
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ت�شجيع امل�ؤ�س�سات على اال�ستعانة بخدمات مركز البيانات االفرتا�ضي ،لكن ثمة قدرات �أخرى،
ظهرت عقب البدء با�ستخدام تقنية احلو�سبة ال�سحابية يف التعليم ،وهي ذات �أهمية �أكرب بكثري،

ومن هذه القدرات ما ي�أتي:

 طلب اخلدمة الذاتية  :On- demand self- serviceيكون من طرف واحد وهو
امل�ستهلك حيث عليه �أن يوفر قدرات حمو�سبة مثل :م�ؤقت اخلادم و التخزين ال�شبكي ح�سب احلاجة
تلقائيا دون احلاجة �إيل �أي تفاعل �إن�ساين مع كل مزود للخدمة.
 الو�صول �إىل ال�شبكة وا�سعة النطاق  :Broad network accessهي �إمكانية الو�صول
�إىل ال�شبكة املتاحة من خالل �آليات قيا�سية ،حيث تعزز ا�ستخدامها ب�صورة غري متجان�سة (رقيقة
�أو �سميكة) من قبل العميل مثل :الهواتف املحمولة و �أقرا�ص و�أجهزة احلا�سوب املحمول وحمطات
العمل) .
 جتميع امل��وارد  :Resource poolingم��زود امل��وارد املحو�سبة ،تجُ َّمع خلدمة
م�ستهلكني عدة با�ستخدام مناذج م�ست�أجرة متعددة مع خمتلف املوارد املادية و االفرتا�ضية
ح�سب طلب امل�ستهلكني ،وهناك �شعور با�ستقاللية مكان العميل حيث ال يكون هناك �أي �سيطرة �أو
معرفة باملكان املزود للموارد.
 املرونة ال�رسيعة  :Rapid elasticityقدرات تكون مطاطية ويف بع�ض الأحيان
تلقائية  ,ولتو�سيع النطاق للم�ستهلك ب�رسعة ظاهري ًا وباطني ًا حيث تظهر الإمكانات املتاحة
ب�صورة غري حمدودة ب�أي كمية ويف �أي وقت.
 تعزيز املرونة عند �إقامة م�شاريع جديدة :من خالل التغلب على عقبات تنفيذ امل�ؤ�س�سات
الكبرية لأفكارهم اجلديدة على �أر�ض الواقع ،من الوقت �أو املال �أو كالهما معا� ،أما مع توافر
املوارد ال�سحابية ح�سب الطلب ،فقد �أ�صبح بالإمكان �إجراء الرتتيبات اجلديدة يف غ�ضون �ساعات
�أو دقائق؛ مما �أدى �إىل توفري يف الوقت واجلهد.
 اخلدمة القيا�سية  :Measured serviceحتكم النظم ال�سحابية تلقائي ًا وحت�سن
ا�ستخدام امل��وارد على �سبيل املثال التخزين و التجهيز و عر�ض نطاق ال�تردد و ح�سابات
امل�ستخدمني الفعالة ،وا�ستخدام امل�صادر ميكن مراقبته والتحكم به والإبالغ عنه وتوفري ال�شفافية
لكل من مقدم اخلدمة وامل�ستهلك لتلك اخلدمة.
 ت�سهيل عمليات الدمج واال�ستحواذ :من �أكرب العقبات التي تواجه عمليات الدمج غالبا،
�أن نقل البيانات وال�سجالت من نظام �إىل �آخر ،قد يحتاج �إىل �شهور �أو �سنني لإمتامه ،وقد ال ينجح
الأمر من �أ�سا�سه ،لكن بوجود �أنظمة البيانات ال�سحابية ،باتت عملية النقل �أ�سهل بكثري؛ �إذ بات
بو�سع امل�ستخدمني يف كلتا امل�ؤ�س�ستني اخلا�ضعتني للدمج ،الو�صول �إىل هذه الأنظمة ال�سحابية
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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ب�رسعة وي�رس.
تبني عمليات خدماتية ناجحة :ترتكز اخلدمات ال�سحابية على تراكم خربات العمالء ،وما
  ِّ
يتم تعريف العمالء اجلدد مبا�رشة بالإجراءات
ي�ضيفونه �إليها من معلومات حمدثة با�ستمرار ،كما َّ
واملنهجيات الفعالة للح�صول على �أف�ضل النتائج عند مزاولة اخلدمات وا�ستخدامها.
 تنمية اخلربات التقنية للم�ؤ�س�سات :يحتاج �إداري��و امل�ؤ�س�سات �إىل اال�ستعانة بخربات
كفاءاتهم الب�رشية يف ق�سم تقنية املعلومات ،وهنا ي�أتي دور احلو�سبة ال�سحابية؛ �إذ �إنها تريح
م�س�ؤويل تقنية املعلومات من �أعمال ال�صيانة الروتينية ،ومتنحهم احلرية يف التفكري والعمل وفق
ر�ؤية �إ�سرتاتيجية لتنمية خرباتهم يف التعامل مع هذه اخلدمات.
 تقوم العديد من ال�رشكات ،التي ت�ؤ�س�س تقنيتها ال�سحابية اخلا�صة -بو�ساطة �أدوات
مثل�( :أوبن�ستاك )OpenStack -وغريها -ب�إن�شاء خدمات �إلكرتونية ال ت�صل �إىل امل�ستخدمني
الداخليني فح�سب ،بل تتعداهم �إىل من هم خارج منظومتها �أي�ضا ،ت�ضيف مثل هذه اخلدمات �إىل
عرو�ضها اخلا�صة ،ونتيجة لذلك ،جند �أن اخلدمات الإلكرتونية ،التي توفرها لعمالئها و�رشكائها
عديدة ومتنوعة.

إمكانات وخدمات احلوسبة السحابية يف التدريب اإللكرتوني:
تقدم احلو�سبة ال�سحابية العديد من اخلدمات يف العملية التعليمة على وجه اخل�صو�ص
من م�شاركة امللفات ب�أنواعها( :الن�صية ،وال�صورية ،والفيديو ،وال�صوت) وتخزينها ،وم�شاركة
التطبيقات املختلفة ،ون�رش املقاالت العلمية من خالل البلوج والويكي ،وتقدمي خدمات التفاعل
معها ،ويلخ�ص البحث اخلدمات والإمكانات ،التي تقدمها احلو�سبة ال�سحابية يف

التعليم بعد �أن عر�ضها كل من فوجل (Fogel )2013؛ هري�شوك و مانتي ()2012
Hershock & Manty؛ اديوتيك (edutech )2012؛ اخلليفة: )2008 ،

 املدونات ( : )Blogsتعرف املدونة ب�أنها �صفحة �إنرتنت دينامكية تتغري ح�سب
املوا�ضيع املطروحة ،وتعر�ض فيها ح�سب تاريخ ن�رشها ،ومن ال�رشكات التي تقدم هذه اخلدمة،
�رشكة  Googleو .WordPress
 الويكي ( : )Wikiعبارة عن �صفحات من�شورة على الإنرتنت ،ت�ستخدم لكتابة املقاالت
العلمية وتكون مفتوحة امل�صدر لإمكانية التعديل عليها و�إثرائها من خالل الزوار لها ب�سهولة
ودون قيود ،وتعد مو�سوعة ويكيبيديا املفتوحة من �أ�شهر تطبيقات الويكي.
 التخزين وم�شاركة امللفات ( : )Data- Storage & Sharingتقدم بع�ض ال�رشكات
خدمات لتخزين امللفات و�إن�شائها و�إعداد االختبارات واال�ستبانات كخدمة Google Drive
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من �رشكة  ،Googleوخدمة  Sky Driveمن �رشكة .Microsoft
 معاجلة ال�صور وتخزينها وم�شاركتها (& Picture –Storage, Processing
 : )Sharingخدمة ُتق َّدم ملعاجلة ال�صور و�أر�شفتها مع �إمكانية امل�شاركة لها� ،أو االحتفاظ بها
على اخلا�ص كخدمة  +Googleوخدمة  WebPicasaمن �رشكة .Google
 م�شاركة العرو�ض التقدميية ( : )Slideshareخدمة ُتق َّدم من �رشكة Slideshare
مل�شاركة العرو�ض التقدميية وامل�ستندات وملفات الفيديو لتقدميها �إىل اجلمهور وربطها على
ال�صفحات واملواقع التعليمية.
 �إن�شاء االختبارات الإلكرتوين ة وم�شاركتها ( : )E- Quizخدمة ُتق َّدم من قبل �رشكات
مثل  Googleو  eQuizzerو  MyQuizCreatorو  ،Quizboxتتيح للمعلمني �إن�شاء
االختبارات وم�شاركتها على ال�صفحات واملواقع التعليمية لتقومي طلبتهم يف مو�ضوعات معينة.
 تخزين الفيديو وم�شاركته ( : )Video –Storage & Sharingتتيح بع�ض
ال�رشكات مثل  YouTubeو  Teachers TVتتيح للمعلمني تخزين الفيديو وم�شاركته
على ال�صفحات واملواقع التعليمية لتمكن طلبتهم من م�شاهدتها و�إثراء تعلمهم يف مهارة معينة.
 تخزين وم�شاركة الأ���ص��وات واملو�سيقي (& Sound & Music –Storage
 : )Sharingتتيح بع�ض ال�رشكات مثل Apple :من خالل خدمة � iTunesإمكانية تخزين
بع�ض الأ�صوات واملو�سيقي ال�ستخدامها بعد �أن ُت�شارك من ذويهم �إىل الفئة امل�ستهدفة.
 الربيد الإلكرتوين ( : )Mailوهي خدمة �إر�سال الر�سائل الن�صية مع �إمكانية �إرفاق
بع�ض امللفات �أو جمموعة بريدية وهناك العديد من ال�رشكات التي تقدم هذه اخلدمة منها� :رشكة
 Googleبريد � ،Gmailرشكة  Microsoftوبريد  OutLookو �رشكة  Yahooوبريد
.YahooMail
مترات الفيديو ( : )Video Conferenceتقدم بع�ض ال�رشكات �إمكانية امل�ؤمترات
 م ؤ� َّ
الفيديو على �شبكات الإنرتنت مثل� :رشكة  ،SkyPeالتي ميكن من خاللها �إلقاء حما�رضة
وم�شاركة �سطح مكتبه لعر�ض تقدميي �أو �صفحة �إنرتنت للتدريب عليها على الطالب.

الدراسات السابقة:
لقد �أجريت بع�ض الدرا�سات يف التدريب الإلكرتوين وتوظيف احلو�سبة ال�سحابية
والقابلية نحوها ،وهذا بيان بها:
درا�سة جي�سول و �سينج ونفني و مي�رشا (Jaiswal, Singh, Naveen & Mishra

 ، ), 2014هدفت الدرا�سة �إىل التغلب على م�شكالت التعلم والتدريب ب�سبب االن�شغال بالأعمال
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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والتكلفة يف عملية تطوير الذات والتنمية املهنية للأفراد من خالل و�ضع ا�سرتاتيجية للتدريب
والتعلم با�ستخدام �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية لتكون متاحة للجميع يف �أي وقت و�أي مكان،
وبدون تكلفة او تكلفة زهيدة للراغبني بالتطوير الذاتي واملهني.
درا�سة �أبو خطوة ( ، )2013وهدف البحث �إىل �إعداد برنامج للتدريب الإلكرتوين عن بعد
وقيا�س فاعليته يف تنمية مهارات التعلم الإلكرتوين لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة
اخلليجية ،وا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي لتحقيق �أهداف البحث ،و�أظهرت نتائج البحث
وجود فروق ذات دالله بني متو�سطي درجات التطبيقني القبلي والبعدي يف �أدوات قيا�س مهارات
التعليم الإلكرتوين ،وذلك ل�صالح التطبيق البعدي؛ مما ي�ؤكد فاعلية التدريب الإلكرتوين عن بعد،
ويف �ضوء النتائج قدم الباحث جمموعة من التو�صيات واملقرتحات من �أهمها :تبنى اجلامعات
ال�سرتاتيجيات التدريب الإلكرتوين وتوظيف التدريب الإلكرتوين يف التعليم اجلامعي ولو ب�شكل
جزئي.
درا�سة بورا و�أحمد ( ، )Bora & Ahmed, 2013وهدفت الدرا�سة �إىل عر�ض فوائد احلو�سبة
ال�سحابية و�إمكانياتها يف عملية التعليم الإلكرتوين ،التي باتت تنمو خدماتها والتي جعلت لها
�شعبية كبرية من خالل �إقت�صاديتها يف توفري الربجميات واملوارد والتطبيقات والأجهزة ،لتطوير
املنظومات الإلكرتونية يف امل�ؤ�س�سات ،التي ال ت�ستطيع حتمل مثل هذه التجهيزات ،وتع ُّد احلو�سبة
ال�سحابية هو احلل الأمثل.
درا�سة احلبابي ( ، )2013وهدفت الدرا�سة �إىل عر�ض �إحدى جتارب عمادة التعليم الإلكرتوين
بجامعة امللك خالد يف تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س على ا�ستخدام �أنظمة التعلم الإلكرتوين ب�أف�ضل
املمار�سات ،وذلك من خالل عر�ض جتربتها يف التدريب الإلكرتوين غري املتزامن وهدفت �إىل
عر�ض طرق جديدة يف جمال التدريب تلبي احتياجات �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وتتنا�سب مع طبيعة
�أعمالهم الأكادميية والإدارية ،وتفعيل دوره يف عملية التدريب ،وا�ستخدام �أنظمة التعلم الإلكرتوين
ومهارات توظيفه ،وخل�صت الدرا�سة �أهم نتائج جتربة عمادة التعليم الإلكرتوين بجامعة امللك
خالد يف تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وهي� :أن طريقة التدريب الإلكرتوين غري املتزامن تنمي
مهارات ا�ستخدام �أنظمة و�أدوات التعليم الإلكرتوين بفعالية وحققت الأهداف ،ومالءمتها لطبيعة
العمل ،و�أن مفاهيم التعلم الإلكرتوين قد ات�ضحت جليا لأع�ضاء هيئة التدري�س وغريت كثريا من
قناعتهم ال�سابقة عن التعلم والتدريب الإلكرتوين.
درا�سة هري�شوك و مانتي ( ، )Hershock & Manty,2012وهدفت الدرا�سة �إىل و�صف
كيفية التدريب يف جامعة مي�شيغان التي ت�ستخدم �أدوات التدريب التعاوين عرب الإنرتنت من خالل
احلو�سبة ال�سحابية ملجموعة متنوعة من التخ�ص�صات واملو�ضوعات التعليمية لتعزيز م�شاركة
الطالب وتنمية �إدارة الذات ،وبناء على �آراء املتدربني وتو�صيات �أع�ضاء هيئة التدري�س كمدربني
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بو�ضع اخلطوط العري�ضة لتنفيذ ا�سرتاتيجية التدريب عرب �أدوات التدريب التعاوين عرب الإنرتنت
من خالل احلو�سبة ال�سحابية ،والتي �أثبتت فعاليتها وكفاءتها.
درا�سة رامايا و�آخرين ( ، )Ramayah & Other , 2012هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن
فعالية التدريب الإلكرتوين يف امل�ؤ�س�سات متعددة اجلن�سيات املاليزية ،والك�شف عن �أهم العوامل
التي تزيد من كفاءة التدريب الإلكرتوين ،وقد اُ�ستطلعت �آراء  163موظف ًا �أجري التدريب الإلكرتوين
عليهم ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج� ،إن الت�شجيع من قبل امل�ؤ�س�سات على التدريب الإلكرتوين
زاد من كفاءة التدريب الإلكرتوين ،والر�ضا عن التدريب واال�ستمرارية به لتطوير الذات ،و�أو�صت
الدرا�سة املمار�سني القائمني على التدريب الإلكرتوين بتقوميه يف مرحلة التطوير والتنفيذ
وال�صيانة العالجية بكل مراحله ليتوافق ومتطلبات واحتياجات املتدربني.
درا�سة لوي�س وكارول ( ، )Louise & Karol ,2009وهدفت الدرا�سة �إىل توفري منوذج
خليط للتدريب بني التدريب التقليدي والتدريب من خالل �شبكة الإنرتنت يتنا�سب واملتعلمني كبار
ال�سن مع بقائهم يف مكان عملهم ،وتذليل العقبات �أمامهم يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف عملية التدريب ،الختيار برنامج تدريب خليط يلبي احتياجاتهم التدريبية وقيا�س
املواقف املتغرية للمتعلمني نحو التعلم والتدريب مدى احلياة ،والتي مكنت من �إطالق برنامج
تدريبي �إلكرتوين عرب الإنرتنت للتطوير املهني للمعلمني يف مكان العمل لتطوير ذاتهم املهنية.

التعقيب على الدراسات السابقة:
اهتمت الدرا�سات بالبحث عن فعالية التدريب الإلكرتوين ب�إ�شكاله املختلفة للتغلب
  َّ
على العديد من م�شكالت وحتديات عملية التدريب التقليدي وحتدياتها مثل :التكلفة ونفقات
التدريب والتجهيزات ،وان�شغال املتدربني يف �أعمالهم يف درا�سة جي�سول و�آخرين (Jaiswal,
 )& Other, 2014؛ ودرا�سة بورا و�أحمد ( )Bora & Ahmed, 2013؛ ودرا�سة �أبو خطوة
( )2013ومتكني التدريب لأع�ضاء هيئة التدري�س ولو ب�شكل جزئي؛ مثل درا�سة هري�شوك ومانتي
( )Hershock & Manty,2012للتغلب على م�شكلة اختالف التخ�ص�صات؛ درا�سة رامايا
و�آخرين ( )Ramayah & Other , 2012للتغلب على م�شكلة التدريب للعاملني متعددي
اجلن�سيات الختالف لغة احلوار والتخاطب معهم؛ و درا�سة لوي�س وكارول (Louise & Karol
 ),2009للتغلب على الفروق يف ال�سن ،وامتالك املهارات احلا�سوبية ،والتي �أثبتت فعاليتها يف
التغلب على مثل هذه امل�شكالت ،ويتفق هذا البحث مع الدرا�سات ال�سابقة يف التغلب على العديد
من التحديات التي تتعلق بالتغلب على التكلفة يف التدريب والتكلفة بالتجهيزات لعملية التدريب،
والتحديات التي تواجه طلبة كلية الرتبية خ�صو�صا طلبة ق�سم تكنولوجيا التعليم والعلوم التطبيقية
يف مواكبة كل ما هو جديد وم�ستحدث من التقنية لت�سخريها يف العملية التعليمية.
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 وقد اقت�رصت الدرا�سات ال�سابقة على م�شكلة واحدة للتغلب عليها ،كتكلفة التدريب �أو
التجهيزات للتدريب �أو اختالف التخ�ص�صات �أو الفروق يف ال�سن �أو االن�شغال يف �أعمال �أخرى
بخالف عملية التدريب؛ �إال �أن الباحث حر�ص على �إيراد عن�رص جديد بالإ�ضافة �إىل العنا�رص
ال�سابقة ،وهو ا�ستدامة التوا�صل ومواكبة التطور التقني يف التدريب من خالل ا�ستخدام احلو�سبة
ال�سحابية والتغلب على املعوقات ،التي زرعت فجوة يف التجهيزات من خالل توظيف احلو�سبة
ال�سحابية يف عملية التدريب والتغلب على امل�شكالت ال�سابقة ،وعدم االكتفاء بعن�رص واحد.
 تتقاطع الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدامها التدريب الإلكرتوين،
ولكنها تختلف يف طبيعة توظيف �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية يف عملية التدريب الإلكرتوين،
نظراً الختالف التحديات التي حر�ص الباحث على التغلب عليها ،وفق �أ�س�س التدريب العملية،
كما اهتمت يف التدريب الإلكرتوين وامتالك مهارات التعليم والتدريب الإلكرتوين وخدماته
لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية كباقي الدول املختلفة يف العامل
العربي والأجنبي ،وحماولة التدريب الإلكرتوين ،الذي �أكد فعاليته يف توظيف مهارات تكنولوجيا
االت�صاالت واملعلومات يف التعليم وا�ستخدام خدمات احلو�سبة ال�سحابية يف عملية التعلم
والتدريب ،كما تعددت جماالت التدريب الإلكرتوين و�أ�شكاله ،وتوظيف احلو�سبة ال�سحابية يف ن�رش
املعرفة والبحث العلمي؛ لتبني مدى �أهمية امتالك مهارات ا�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية ،وتنمية
القابلية نحوها والتدريب عليها ،وتوظيفها يف التعليم العام واجلامعي.
 ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة التطبيق التدريب الإلكرتوين ،ويف تطبيق
�إجراءات الدرا�سة وعر�ض النتائج وتف�سريها.

الطريقة واإلجراءات:
فيما ي�أتي عر�ض للإجراءات ،التي اتبعها الباحث يف حتقيق �أهداف البحث،
وما ت�ضمنه من التدريب الإلكرتوين ومراحله و�إعداد �أدوات البحث و�صوالً �إىل النتائج
ومناق�شتها.
منهج البحث:
ا�ستخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي ذي املجموعة الواحدة؛ للك�شف عن �أثر التدريب
الإلكرتوين با�ستخدام �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية (متغري م�ستقل) يف تنمية مهاراتها وقابلية
ا�ستخدامها لدى طلبة جامعة الأق�صى ،والت�صميم �شبه التجريبي ،واختبار قبلي واختبار بعدي،
Randomized Control- Group Pretest- Posttest Design
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اجملتمع وعينة الدراسة:
متثل جمتمع الدرا�سة بـطلبة كلية الرتبية امل�سجلني يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
اجلامعي  2014 /2013م�ساق خمترب برامج جاهزة ( ، )TECH 1163وقد اختريت العينة
بطريقة ق�صدية من املجتمع امل�ستهدف ،ممن تتوافر لديه امل�صادر الالزمة لتطبيق التجربة
(جهاز حا�سوب ،وات�صال بالإنرتنت ،وامتالك مهارات ا�ستخدام احلا�سوب والتعامل مع املواقع
على الإنرتنت وامل�شاركة التفاعلية)  ،والتعلم من خالل تقنية احلو�سبة ال�سحابية؛ حيث ات�ضح �أن
اجلميع لديه الرغبة يف امل�شاركة ،وقد بلغ عددهم ( )27طالب ًا وطالبة.

خطوات البحث:
◄◄�أوالً :مراجعة الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة يف التدريب الإلكرتوين و�إمكانات
احلو�سبة ال�سحابية.
◄◄ثانياً :تنفيذ �أ�س�س التدريب الإلكرتوين با�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية :من
خالل اخلطوات الآتية:

مت يف هذه املرحلة الإجراءات الآتية :حتديد االحتياجات التدريبية
1.1مرحلة التحليل :و َّ
لدى عينة البحث ،وحتديد الأه��داف العامة للتدريب الإلكرتوين با�ستخدام �إمكانات احلو�سبة
ال�سحابية؛ بهدف تنمية مهاراتها والقابلية ال�ستخدامها لدى عينة البحث ،حتليل االحتياجات
التدريبية �إىل جانبني :معريف و�آخر �أدائي ،وت�ضمن التدريب الإلكرتوين املهارات الآتية� :إن�شاء
 Blogخا�ص بكل متدرب ،وا�ستخدام  Google Driveلرفع امللفات على �أحد املخازن
وم�شاركته من خالل الـ  Blogاخلا�ص به ،وا�ستخدام  Google Documentsلإن�شاء
امل�ستندات واال�ستبيانات واالختبارات وم�شاركتها على  Blogاخلا�ص به ،ا�ستخدام Picasa
لرفع ال�صور على حافظات ال�صور ال�سحابية وم�شاركتها على  Blogاخلا�ص به ،ا�ستخدام
 YouTubeلرفع الفيديو ،وم�شاركته على  Blogاخلا�ص به ،وا�ستخدام  soundcloudلرفع
املو�سيقي وال�صوت وم�شاركته على  Blogاخلا�ص به.
مت يف هذه املرحلة الإجراءات الآتية :فقد �صيغت الأهداف التعليمية
2.2مرحلة الت�صميم :و َّ
وح ِّدد حمتوى التدريب الإلكرتوين يف �ضوء
للتدريب الإلكرتوين يف �ضوء ما َّ
مت يف مرحلة التحليلُ ،
الأهداف التعليمية املراد حتقيقها لكل مهارة ،حيث ُح ِّدد املحتوى لكل هدف تعليمي ،والو�سائط
املتعددة والأن�شطة و�أ�سلوب التدريب والتقومي ،و تنظيم حمتوى التدريب الإلكرتوين وطريقة عر�ضه،
من خالل تق�سيم املحتوى �إىل عدد من املو�ضوعات الق�صرية ،على مدونة خا�صة للتدريب على
مت �إن�شا�ؤها على  WordPressميكن زيارتها من هنا ،وو�ضع ا�سرتاتيجية للتدريب
املهارات َّ
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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على كل مهارة باتباع اخلطوات الآتية:
 عر�ض الأهداف التعليمية للمهارة ،والتعريف باملهارة وكيفية تنفيذها.
 مناق�شة املهارة مع املتدربني لزيادة الفهم والتو�ضيح الأفكار واملعلومات املتعلقة بها،
عن طريق �ساحة النقا�ش املتوفرة �أ�سفل �شا�شات التعريف باملهارة وكيفية تنفيذها داخل املدونة.
 عر�ض منوذج م�صور� ،أو فيديو لتنفيذ املهارة.
 ال�سماح للمتدربني مبمار�سة �أداء املهارة وم�شاركتها لأقرانهم.
 تعقيب املتدربني على مناذج �أقر�أنهم وتقومي �أدائهم.
 �إع��ادة تنفيذ املهارة وتطبيقها يف جمال تخ�ص�صهم وم�شاركتها على املدونة
اخلا�صة بهم.
مت يف هذه املرحلة الإج���راءات الآتية� :إع��داد عرو�ض تعليمية
3.3مرحلة الإنتاج :و َّ
ملو�ضوعات التدريب الإلكرتوين ،عن طريق ت�سجيل تنفيذ املحا�رضات على برناجمي Camtasia
 Studio 8و  Snagit 11بحزمة برامج  ،TechSmithو�إع��داد مدونة خا�صة للتدريب
الإلكرتوين للفئة امل�ستهدفة على  ،WordPressكما ا�ستخدام  Google Driveلرفع امللفات
اخلا�صة بالتدريب وم�شاركتها على مدونة التدريب ،وا�ستخدام Google Documents
لإن�شاء التقوميات واالختبارات وم�شاركتها على مدونة التدريب ،وا�ستخدام  Picasaلرفع ال�صور
اخلا�صة مبهارات التدريب ووظفها يف املحتوى على مدونة التدريب ،وكما ا�ستخدام YouTube
لرفع الفيديو تنفيذ املهارات ووظفها يف املحتوى على مدونة التدريب ،وقد �أُعدت وفق ًا خلطوات
التدريب ،التي ذُكرت يف تنظيم املحتوى ،وتنظيم دليل ال�ستخدام مدونة التدريب �ضمن مدونة
وعر�ضت على جمموعة
التدريب املقرتحة� ،أخرياً بعد االنتهاء من �إن�شاء مدونة التدريب املقرتحةُ ،
من املتخ�ص�صني يف جمال تكنولوجيا التعليم لت�أكد من �صالحية التطبيق على جمموعة البحث،
و�سالمة حمتوى التدريب الإلكرتوين و�أن�شطته ،والو�سائط التعليمية امل�ستخدمة فيه ،و�إجراءات
التدريب الإلكرتوين على املهارات ،وقد �أبدى املحكمون موافقتهم على حمتوى التدريب الإلكرتوين
باملدونة ،ومنا�سبته للأهداف التعليمية ،وقد �أو�صوا ب�صياغة بع�ض الفقرات لت�صبح �أكرث دقة
وو�ضوحاً.
�4.4إج��راء التجريب التقومي البنائي على مدونة التدريب الإلكرتوين يف �شهر
دي�سمرب  2013بنهاية الف�صل الدرا�سي الأول  ،2014 /2013وذلك حل�ساب قيمة الثبات لأدوات
البحث ،والتعرف �إىل �أراء املتدربني على مدونة التدريب الإلكرتوين ومدى و�ضوح حمتوى التدريب
الإلكرتوين ومنا�سبة ا�سرتاتيجية التدريب لهم ،ومدى �إمكانية التنفيذ ومدى حتقيق الأهداف ،وقد
نال حمتوى و�أن�شطة التدريب الإلكرتوين على مدونة التدريب الر�ضا ،وطلبت عينة التقومي البنائي
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�إ�ضافة املزيد من الأن�شطة واملهارات امل�صورة لتنفيذ �أداء املهارات ،وبعد �إجراء التعديالت الالزمة
�أ�صبح الربنامج جاهزاً للتطبيق على عينة البحث الأ�سا�سية.

◄◄ثالثاً� -إعداد �أدوات البحث:
1.1مقيا�س قابلية ا�ستخدام �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية:*1
 الهدف من املقيا�س :يهدف �إىل قيا�س القابلية ال�ستخدام �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية

وتوظيفها بفاعلية وكفاءة ،و�أقل وقت وجهد يف عملية تبادل وم�شاركة املهارات واخلربات بني
املدرب واملتدربني وبني املتدربني و�أقرانهم ،ووزعت �إىل �أربعة �أبعاد ،راجع جدول ( ، )1وقد
ا�ستخدم الباحث التدرج اخلما�سي (لليكرت)  ،كما �أخذ بعني االعتبار عند بناء املقيا�س جدلية
العبارة نحو القابلية ،ولي�س واقعيتها لتدل على حقيقة ارتباطها مبو�ضعها وجمالها ،وا�ضحة
و�شاملة ،ومتتاز العبارات باملرونة والتن�سيق ،و�صياغة العبارات ب�أ�سلوب القبول.
اجلدول ()1
يو�ضح موا�صفات مقيا�س قابلية ا�ستخدام �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية
املؤشرات

اجملموع

النسبة املئوية

اجملال
توظيف أدوات احلوسبة السحابية في التعليم

20-1

20

%38

توافر املتطلبات الفنية الستخدام احلوسبة

26-21

6

%11

االستعداد للتعلم بإمكانيات احلوسبة السحابية

45-28

19

%37

أهمية احلوسبة السحابية في التعليم

53-46

8

%14

مت الت�أكد من �صدق املقيا�س عن طريق� )1 :صدق املحتوى :ا�ستمد
 �صدق املقيا�سَّ :
متت يف بنائه ،بحيث �إنها تقي�س ما �صممت
املقيا�س �صدق حمتواه من خالل ،الإجراءات التي َّ
لقيا�سه� )2.صدق املحكمنيُ :عر�ضت البطاقة على جمموعة من املحكمني يف جمال تكنولوجيا
التعليم واملعلومات ،للت�أكد من �سالمة الإج��راءات لفقرات املقيا�س ،وقد قام الباحث ب�إجراء
التعديالت املطلوبة.
 ثبات املقيا�س :ح�ساب معامل كرونباخ �ألفا على الدرجات البعدية ملقيا�س القابلية
(التما�سك
ال�ستخدام �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية :قام الباحث بالت�أكد من الثبات الداخلي للبطاقة َّ
الداخلي) بح�ساب معامل كرونباخ �ألفا على الدرجات البعدية للمقيا�س ،وذلك با�ستخدام الربنامج
الإح�صائي الـ (. )SPSS
1

* مقياس قابلية استخدام إمكانيات الحوسبة السحابية لدى الباحث
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اجلدول ()2
نتائج ح�ساب معامل الثبات كرونباخ �ألفا ملقيا�س القابلية ال�ستخدام �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية
معامل الثبات
معامل” ألفا” Cronbach

عدد العينة

مفردات االختبار

القيمة

27

51

0.970

يت�ضح من اجلدول ( )2ارتفاع معامل ثبات املقيا�س؛ مما يدل على دقة املقيا�س يف القيا�س
وات�ساقها وتزويدنا مبعلومات عن قابلية �أف��راد عينة البحث يف ا�ستخدام �إمكانات احلو�سبة
ال�سحابية.
بناء على ما
 ال�صورة النهائية للمقيا�س القابلية ال�ستخدام �إمكانات احلو�سبة ال�سحابيةً :
مت التو�صل �إىل ال�صورة النهائية للمقيا�س القابلية ،والذي يت�ضمن ( )53فقرة ،تتوزع على
�سبق َّ
�أربعة حماور.

2.2بطاقة مالحظة �أداء مهارات ا�ستخدام �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية (قبلي /بعدي)

 ،وقد اتبع الباحث اخلطوات الآتية يف �إعداد البطاقة :*2وقد مر �إعداد البطاقة باخلطوات الآتية:
 حتديد �أهداف البطاقة :تهدف هذه البطاقة �إىل تقومي �أداء مهارات ا�ستخدام �إمكانيات
احلو�سبة ال�سحابية لعينة البحث ،بهدف الك�شف عن فاعلية التدريب الإلكرتوين القائم على ا�ستخدام
�إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية.
مت الت�أكد من �صدق البطاقة على مرحلتني:
 �صدق البطاقة وثباتهاَّ :
Ù Ùمرحلة بناء البطاقة� :صيغت عبارات بطاقة املالحظة ،التي ت�ضمنتها املهارات يف
حتتمل �أي تف�سري ،واجلدول ( )3ي�صف
عبارات �إجرائية وا�ضحة ،وكل عبارة ت�صف �أداء واحد وال
َّ
فقرات بطاقة مالحظة �أداء مهارات ا�ستخدام �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية.
اجلدول ()3
جدول موا�صفات بطاقة مالحظة �أداء مهارات ا�ستخدام �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية
مجموع الفقرات

النسبة املئوية

مجاالت األداء

م

استخدام مهارات حزمة Google

52

%55

استخدام مهارات .YouTube

5

%5

استخدام مهارات .SoundCloud

7

%7

إنشاء مدونة خاصة به من خالل  Bloggerعلى .WordPress

29

%33

93

%100

اجملموع
2
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 مرحلة �صدق املحكمنيُ :عر�ضت البطاقة على جمموعة من املحكمني يف جمال
تكنولوجيا التعليم واملعلومات ،للت�أكد من �سالمة الإجراءات لفقرات البطاقة ،وقد �أجرى الباحث
التعديالت املطلوبة.
Ù Ùثبات البطاقة :ا�ستخدم الباحث حل�ساب ثبات البطاقة:
Ù Ùطريقة اتفاق املالحظني :حيث قام الباحث وزميل له ،بعملية املالحظة على ( )10من
الطالب والطالبات خارج عينة البحث ،وكل واحد م�ستقل عن الآخر با�ستخدام �أداة املالحظة نف�سها
يف الفرتة الزمنية نف�سها ،حيث يبد أ� املالحظان وينتهيان معا يف عملية املالحظة ،وحت�سب عدد
مرات االتفاق ،وعدد مرات عدم االتفاق وفق معادلة كوبر ،حيث �إن ن�سبة االتفاق بني املالحظني
و�صلت �إىل ن�سبة ( )%83.7وهي ن�سبة مرتفعة ،بهذا ميكن الت�أكيد على ثبات بطاقة املالحظة.
اجلدول ()4
نتائج ح�ساب معامل الثبات كرونباخ �ألفا
لبطاقة مالحظة �أداء مهارات ا�ستخدام �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية
معامل الثبات

عدد العينة

مفردات البطاقة

القيمة

معامل” ألفا” Cronbach

27

93

0.920

 ح�ساب معامل كرونباخ �ألفا على الدرجات البعدية لبطاقة املالحظة :ت�أكد الباحث من
(التما�سك الداخلي) بح�ساب معامل كرونباخ �ألفا على الدرجات البعدية
الثبات الداخلي للبطاقة َّ
للبطاقة ،وذلك با�ستخدام الربنامج الإح�صائي الـ ( ، )SPSSوكانت النتيجة كما يف اجلدول ()4
 ،ارتفاع معامل ثبات بطاقة املالحظة ،مما يدل على دقة البطاقة يف القيا�س وات�ساقها وتزويدنا
مبعلومات عن �أداء مهارات �أفراد عينة البحث.
بناء على ما �سبق من اخلطوات ال�سابقة لإعداد بطاقة
 ال�صورة النهائية لبطاقة املالحظةً :
مت التو�صل �إىل ال�صورة النهائية ،حيث بلغ عدد فقرات البطاقة ( )122م�ؤ�رشاً.
املالحظة َّ
تعتمد
 بطاقة تقومي جودة منتج -مدونة  Bloggerعلى  -WordPressحمتوياتها َّ
على �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية  :*3وقد مر �إعداد البطاقة باخلطوات التالية:
 �أه��داف بطاقة تقييم املنتج :تهدف هذه البطاقة �إىل تقييم (مدونة  Bloggerعلى
تعتمد على �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية)  ،بهدف الك�شف عن كفاءة
 -WordPressحمتوياتها َّ
التدريب الإلكرتوين.
اعتمد الباحث يف تقييم املنتج ،على ربط منتجات الطلبة املتدربني
 �أ�سلوب تقييم املنتجَّ :
* بطاقة تقييم جودة منتج -مدونة  Bloggerعلى  -WordPressمحتوياتها تعتمد على إمكانيات الحوسبة
3
السحابية لدى الباحث
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على موقع  DashBoardخا�صة مبنتجات التدريب بح�ساب خا�ص بتجربة التدريب ،ثم يتاح
للمقيم بتقييمها من خالل بطاقة التقييم.
مت الت�أكد من �صدق بطاقة التقييم على مرحلتني:
 �صدق بطاقة التقييم وثباتهاَّ :
مت �صياغة عبارات بطاقة التقييم ،التي ت�ضمنتها مهارات
 مرحلة بناء البطاقة التقييمَّ :
�إنتاج يف عبارات وا�ضحة ،وكل عبارة تقوم بو�صف �إنتاج عن�رص واحد وال حتتمل �أي تف�سري ،وقد
�صممت بطريقة تتيح للمقيم و�ضع عالمة �أمام العبارة ،التي ت�صف توفر عملية الإنتاج يف حال
حدوثه ،وذلك يف �ضوء الأهداف املحددة للتدريب الإلكرتوين.
اجلدول ()5
جدول موا�صفات بطاقة تقومي جودة منتج -مدونة Blogger
على  -WordPressحمتوياتها تعت َّمد على �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية
اجملاالت

مجموع الفقرات

النسبة املئوية

استخدام إمكانيات احلوسبة السحابية في النشر باملدونة
 Bloggerعلى WordPress

22

%43

التنظيم والتوازن داخل املدونة

9

%18

تنسيق اخلطوط واحلروف داخل املدونة

8

%17

االرتباطات داخل املدونة

6

%11

املظهر واأللوان داخل املدونة

6

%11

51

%100

اجملموع

● ●مرحلة �صدق املحكمنيُ :عر�ضت بطاقة التقومي على جمموعة من املخت�صني ،حيث قاموا
ب�إبداء �آرائهم ومالحظاتهم حول منا�سبة الفقرات ،ومدى انتماء العبارات �إىل املقيا�س ،ويف �ضوء
وع ِّدل بع�ضها الآخر لي�صبح عدد عبارات بطاقة تقومي املنتج
تلك الآراء اُ�ستبعدت بع�ض العبارات ُ
هي ( )51عبارة.
● ● ثبات بطاقة تقومي املنتج عرب الأفراد :ويق�صد بها مدى االتفاق بني نتائج التطبيق ،التي
تو�صل �إليها الباحث وبني نتائج التطبيق ،التي تو�صل �إليها املتخ�ص�صون ،وقد اختار الباحث
اثنني من املحا�رضين اللذين لهما خربة يف تدري�س امل�ساق والتدريب على �إمكانات احلو�سبة
ال�سحابية ،وطلب منهما القيام بعملية التقومي ب�شكل م�ستقل ،حيث و�صلت ن�سبة االتفاق ()%82
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ح�سب معادلة كوبرCooper؛ مما ي�شري �إىل ارتفاع بطاقة ثبات بطاقة التقييم.
بناء على ما �سبق من اخلطوات ال�سابقة لإعداد
● ●ال�صورة النهائية لبطاقة تقومي املنتجً :
مت التو�صل �إىل ال�صورة النهائية ،حيث بلغ عدد فقرات البطاقة ( )51فقرة.
بطاقة املنتج َّ

◄◄رابعاً -تنفيذ جتربة البحث:
  ُنفذت التجربة يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي /02 /08( 2014 /2013
. )2014 /05 /22-2014
  ُعقد لقاء تدريبي مع الطلبة املتدربني لتعريفهم على مدونة التدريب وكيفية التعامل
بداخلها ،وكيفية التعقيب والنقا�ش وتبادل الآراء والأفكار بني املتدربني بع�ضهم مع بع�ض،
وطرح الأ�سئلة واال�ستف�سار للمدرب.
 تطبيق �أدوات البحث قبلياً ،ومن ثم تنفيذ لقاءات التدريب من خالل مدونة التدريب.
 بعد انتهاء فرتة التدريب ،طُ ِّبقت �أدوات البحث بعدياً ،وتقومي منتجات الطلبة املتدربني
و�أعمالهم على  DashBoardاخلا�صة مبنتجات التدريب.

نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:
أوال -:اإلحصاء الوصفي:
بعد تفريغ درجات �أدوات البحث قبلي ًا وبعدياًُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( ، )SPSSوكانت على النحو الآتي ،جدول (: )6
اجلدول ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعياربة
لدرجات املتدربني يف القيا�س القبلي والبعدي �أدوات البحث
بطاقة املالحظة

قابلية االستخدام

تقييم املنتج

القياس

أفراد العينة

متوسط
حسابي

انحراف
معياري

متوسط
حسابي

انحراف
معياري

متوسط
حسابي

انحراف
معياري

القبلي

27

125.62

34.89

107.88

26.82

-

-

البعدي

27

444.18

162.85

212.25

28.15

230

19.72
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يت�ضح من اجلدول ( ، )6وجود فروق بني متو�سطات درجات القيا�س القبلي والبعدي يف
كل من بطاقة مالحظة الأداء ومقيا�س القابلية؛ مما ي�شري �إىل قابلية اال�ستخدام ،وتنمية مهارات
ا�ستخدام �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية.

ثانياً -إجابة أسئلة البحث ،والتحقق من الفروض:
 للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،راجع الباحث الأدبيات اخلا�صة بالتدريب الإلكرتوين القائم
على ال�شبكة ،واطلع على �أ�س�س ت�صميم التدريب الإلكرتوين بالدرا�سات ال�سابقة ،مثل :درا�سة رامايا
واخرون )Ramayah & Other (2012و درا�سة لوي�س وك��ارول (Louise & Karol
 ، (2009ودرا�سة ال�سيد املوىل �أبو خطوة ( ، )2013ودرا�سة حممد جار اهلل احلبابي (، )2013
ودرا�سة ال�سعيد �سعيد عبد الرازق ( ، )2011ودرا�سة على �رشف املو�سوي ( ، )2010ودرا�سة �أحمد
وح ِّددت �أربع مراحل لإعداد التدريب
ح�سن عبد املعطي و �أحمد زارع زارع (ُ ، )296-295 ،2012
الإلكرتوين القائم على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية ،وهي :التحليل ،والت�صميم ،والإنتاج ،والتقومي،
وقد تناولها الباحث يف هذا البحث بالتف�صيل يف اجلزء املتعلق بتنفيذ �أ�س�س التدريب الإلكرتوين
القائم على احلو�سبة ال�سحابية.*4
 للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،حتقق الباحث من �صحة فرو�ض البحث عن طريق القيام
بتفريغ بيانات درجات بطاقة مالحظة الأداء ومقيا�س قابلية اال�ستخدام قبلي ًا وبعدياً ،ومن ثم
املعاجلة الإح�صائية حل�ساب املتو�سطات احل�سابية جمموعة التدريب يف القيا�س القبلي والبعدي،
لبطاقة مالحظة �أداء ا�ستخدام �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية ،اجل��دول ( ، )7ومقيا�س قابلية
اال�ستخدام ،اجلدول (. )8
اجلدول ()7
نتائج اختبار (ت) ملقارنة الفرق بني متو�سطي الدرجات يف
بطاقة مالحظة �أداء ا�ستخدام �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية للتطبيقني القبلي والبعدي
التطبيق
القبلي
البعدي
4

26

190

العدد
27

متوسط االنحراف
الدرجات املعياري
125.62

34.89

444.18

162.85

قيمة ت

درجات
احلرية

الداللة
اإلحصائية

مربع
إيتا

حجم
التأثير

44.56

26

0.000

0.80

كبير جدا

* راجع (ص  -8ص)11
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اجلدول ()8
نتائج اختبار (ت) ملقارنة الفرق بني متو�سطي الدرجات يف مقيا�س القابلية
نحو ا�ستخدام �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية للتطبيقني القبلي والبعدي
التطبيق
القبلي
البعدي

العدد
27

متوسط االنحراف
الدرجات املعياري
107.88

26.82

212.25

28.15

قيمة ت

درجات
احلرية

الداللة
اإلحصائية

مربع
إيتا

حجم
التأثير

16.88

26

0.000

0.88

كبير جدا ً

يت�ضح من اجلدول ( )7و (: )8
 �أن قيمة (ت) عند درجات حرية ( )26دالة �إح�صائياً ،حيث �إن م�ستوى الداللة 0.000
< � 0.05أي يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات بطاقة املالحظة ،ول�صالح
القيا�س البعدي ،حيث �إن املتو�سط احل�سابي للقيا�س البعدي ( )444.18واملتو�سط احل�سابي
للقيا�س القبلي ( )125.62و�أن قيمة (ت) عند درجات حرية ( )26دالة �إح�صائياً ،حيث �إن
م�ستوى الداللة � 0.05 < 0.000أي يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات
مقيا�س القابلية ول�صالح القيا�س البعدي ،حيث �إن املتو�سط احل�سابي للقيا�س البعدي ()212.25
واملتو�سط احل�سابي للقيا�س القبلي (. )107.88
 �أن حجم ت�أثري التدريب الإلكرتوين املقرتح القائم على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية
لإك�ساب ملهارات ا�ستخدامها ي�ساوي ( )0.80وهو �أعلى من القيمة املحكية ( ، )0.14راجع جدول
( ، )7وهذا يدل على �أن التدريب الإلكرتوين املقرتح حقق حجم ت�أثري كبري يف �إك�ساب ا�ستخدام
�إمكانات احلو�سبة ال�سحابية لدى عينة البحث.
 �أن حجم ت�أثري التدريب الإلكرتوين املقرتح القائم على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية لزيادة
القابلية نحو ا�ستخدامها ي�ساوي ( )0.88وهو �أعلى من القيمة املحكية ( ، )0.14راجع جدول ()8
 ،وهذا يدل على �أن التدريب الإلكرتوين املقرتح حقق حجم ت�أثري كبري لقابلية ا�ستخدامها لدى
عينة البحث.

ثالثاً -بطاقة تقييم املنتج -مدونة  Bloggerعلى  -WordPressحمتوياتها تعتمَّد على
إمكانيات احلوسبة السحابية:
مت التو�صل �إليه من ا�ستخدام مهارات احلو�سبة ال�سحابية يف بناء
بهدف تقومي املنتج ،الذي َّ
مدونة تعليمية لدى عينة البحث ،فقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري والوزن
الن�سبي لكل فقرة ،وترتيب الفقرات ،وهي على النحو الآتي:
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اجلدول ()9
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لكل فقرة
لبطاقة منتج – مدونة  Bloggerعلى  -WordPressحمتوياتها تعت َّمد على احلو�سبة ال�سحابية
م

املتوسط االنحراف الوزن
احلسابي املعياري النسبي

العبارة

الترتيب

استخدام إمكانيات احلوسبة السحابية في النشر باملدونة  Bloggerعلى :WordPress

28

تضمني صورة جاهزة ضمن موضوع (صفحة) عن طريق
مشاركتها من أحد مساحة التخزين .Cloud

4.89

0.32

0.98

4

تضمني ألبوم صور جاهز ضمن موضوع (صفحة) عن طريق
مشاركته من أحد مساحة التخزين .Cloud

4.74

0.59

0.95

7

تضمني صورة من حتميله ضمن موضوع (صفحة) عن طريق
مشاركتها على أحد مساحة التخزين .Cloud

4.74

0.59

0.95

7

تضمني ألبوم صور من حتميله ضمن موضوع (صفحة) عن
طريق مشاركته من أحد مساحة التخزين .Cloud

4.85

0.36

0.97

6

تضمني مقطع فيديو جاهز مبوضوع (صفحة) عن طريق
مشاركته من موقع الـ .YouTube

4.56

0.8

0.91

11

تضمني مقطع فيديو من حتميله مبوضوع (صفحة) عن
طريق مشاركته من موقع الـ .YouTube

4.52

0.94

0.90

14

تضمني مقطع صوتي جاهز مبوضوع (صفحة) عن طريق
مشاركته من موقع الـ .SoundCloud

3.52

1.42

0.70

21

تضمني مقطع صوتي من حتميله مبوضوع (صفحة) عن
طريق مشاركته من موقع الـ. SoundCloud

3.33

1.36

0.67

22

تضمني مستند نصي )(doc- xls- pptجاهز ضمن موضوع
(صفحة) عن طريق مشاركته على أحد مساحة التخزين
.Cloud

4.41

1.08

0.88

16

تضمني مستند نصي من حتميله ضمن موضوع (صفحة)
عن طريق مشاركتها على أحد مساحة التخزين .Cloud

4.37

1.15

0.87

17

تضمني استبانة (اختبار) من إعداده ضمن موضوع (صفحة)
عن طريق مشاركتها من .Google Drive

4.19

1.24

0.84

18

تضمني صورة جاهزة ضمن مشاركة (تدوينة) عن طريق
مشاركتها من أحد مساحة التخزين .Cloud

4.89

0.32

0.98

4
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م

العبارة

املتوسط االنحراف الوزن
احلسابي املعياري النسبي

الترتيب

تضمني ألبوم صور جاهز ضمن مشاركة (تدوينة) عن طريق
مشاركته من أحد مساحة التخزين .Cloud

5.00

0

1.00

1

تضمني صورة من حتميله ضمن مشاركة (تدوينة) عن طريق
مشاركتها على أحد مساحة التخزين .Cloud

4.96

0.19

0.99

3

تضمني ألبوم صور من حتميله ضمن مشاركة (تدوينة) عن
طريق مشاركته من أحد مساحة التخزين .Cloud

5.00

0

1.00

1

تضمني مقطع فيديو جاهز ضمن مشاركة (تدوينة) عن
طريق مشاركته من موقع الـ .YouTube

4.67

0.78

0.93

9

تضمني مقطع فيديو من حتميله ضمن مشاركة (تدوينة)
عن طريق مشاركته من موقع الـ .YouTube

4.67

0.78

0.93

9

تضمني مقطع صوتي جاهز ضمن مشاركة (تدوينة) عن
طريق مشاركته من موقع الـ .SoundCloud

3.59

1.47

0.72

20

تضمني مقطع صوتي من حتميله ضمن مشاركة (تدوينة)
عن طريق مشاركته من موقع الـ .SoundCloud

3.74

1.4

0.75

19

تضمني مستند نصي )(doc- xls- pptجاهز ضمن مشاركة
(تدوينة) عن طريق مشاركته على أحد مساحة التخزين
.Cloud

4.56

1.09

0.91

11

تضمني مستند نصي من حتميله ضمن مشاركة (تدوينة)
عن طريق مشاركتها على أحد مساحة التخزين .Cloud

4.56

1.12

0.91

11

تضمني استبانه (اختبار) من إعداده ضمن مشاركة (تدوينة)
عن طريق مشاركتها من .Google Drive

4.48

1.16

0.90

14

التنظيم والتوازن داخل املدونة  Bloggerعلى :WordPress
عنوان املدونة مكتوب بشكل واضح.

4.56

0.75

0.91

3

يوجد مقدمة جيدة للمدونة ومحتوياتها.

4.07

1

0.81

9

ميكن االنتقال من الصفحة الرئيسية إلى باقي صفحات
املدونة من خالل قائمة معدة.

4.67

0.62

0.93

1

تنظيم أجزاء الصفحة الرئيسية باملدونة بشكل مناسب.

4.41

0.84

0.88

6

أصل بسرعة ملا أريد داخل املدونة.

4.52

0.89

0.90

4

تنظيم األشكال والصور ضمن محتوى صفحات املدونة.

4.33

0.92

0.87

7

اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016

29

193

Published by Arab Journals Platform, 2016

Palestinian Journal for Open Learning & e-Learning, Vol. 5, No. 10 [2016], Art. 6
أثر التدريب اإللكرتوني القائم على احلوسبة السحابية يف اكتساب مهاراتها وقابلية استخدامها لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة األقصى

م

املتوسط االنحراف الوزن
احلسابي املعياري النسبي

العبارة

الترتيب

حجم الصور والرسومات مناسب حملتوى صفحات املدونة.

4.37

0.84

0.87

7

مكان الصور والرسومات متناسق مع املضمون محتوى
صفحات املدونة.

4.44

0.8

0.89

5

أحدد مكان وجودي في املدونة بشكل سهل.

4.67

0.68

0.93

1

تنسيق اخلطوط واحلروف داخل املدونة  Bloggerعلى :WordPress
حجم نصوص العناوين مناسبة ومتناسقة مع صفحات
املدونة.

4.70

0.67

0.94

4

حجم نصوص احملتوي مناسب وواضح.

4.67

0.55

0.93

6

ألوان اخلطوط للعناوين واحملتوي متناسقة.

4.63

0.74

0.93

6

شكل ومنط اخلطوط مناسب وواضح.

4.67

0.68

0.93

6

ألوان اخلطوط متناسقة مع اخللفيات املستخدمة.

4.78

0.51

0.96

1

ألوان وأشكال اخلطوط للمواضيع املرتبطة مت َّماثلة
ومتناسقة.

4.74

0.59

0.95

2

املسافات بني السطور والفقرات مناسبة للمحتوى.

4.70

0.61

0.94

4

الفقرات املتصلة واملرتبطة مرقمة أو منقطة بشكل مميز.

4.74

0.71

0.95

2

االرتباطات داخل املدونة  Bloggerعلى :WordPress
احصل على ما أتوقع عند النقر على املوضوع.

4.78

0.64

0.96

1

الروابط تشير إلى ما هو مطلوب.

4.48

0.8

0.90

5

النصوص واألشكال املرتبطة مميزة.

4.63

0.63

0.93

3

التحكم في الصفحات والتنقل بينها.

4.70

0.47

0.94

2

يوجد زر للتقدم والعودة في كل صفحة.

4.30

1.03

0.86

6

جميع الروابط مفعلة ومرتبطة باملضمون اخلاص بها.

4.67

0.62

0.93

3

املظهر واأللوان داخل املدونة  Bloggerعلى :WordPress

30

 Logoرأس الصفحة مخصص من قبل الطالب.

3.56

1.42

0.71

6

األلوان املستخدمة بنصوص املوضوعات والتدوينات مناسبة
للمحتوى.

4.52

0.75

0.90

5
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م

العبارة

املتوسط االنحراف الوزن
احلسابي املعياري النسبي

الترتيب

ألوان قالب املدونة مخصص من قبل الطالب.

4.63

0.69

0.93

1

األلوان املستخدمة كافية جلذب االنتباه.

4.63

0.69

0.93

1

األلوان املستخدمة مناسبة للفئة املستهدفة وللموضوع.

4.56

0.75

0.91

4

استخدمت األلوان بشكل يوحي بالطبيعة.

4.67

0.62

0.93

1

يت�ضح من اجلدول (� )9أن:
 املحور الأول� :أن �أعلى فقرتني كانتا ،الفقرة ( ، )13بوزن ن�سبي قدره ( ، )%93والفقرة
( ، )15بوزن ن�سبي قدره ( ، )%93و�أن �أدين فقرتني كانتا ،الفقرة ( ، )7بوزن ن�سبي قدره ()%70
 ،والفقرة ( ، )8بوزن ن�سبي قدره (. )%67
 املحور الثاين� :أن �أعلى فقرتني كانتا ،الفقرة ( ، )13بوزن ن�سبي قدره ( ، )%100والفقرة
( ، )15بوزن ن�سبي قدره ( ، )%100و�أن �أدين ثالث فقرات كانت ،الفقرة ( ، )27بوزن ن�سبي قدره
( ، )%87والفقرة ( ، )28بوزن ن�سبي قدره ( ، )%87والفقرة ( ، )24بوزن ن�سبي قدره (. )%81
 املحور الثالث� :أن �أعلى ثالث فقرات كانت ،الفقرة ( ، )36بوزن ن�سبي قدره (، )%96
الفقرة ( ، )37بوزن ن�سبي قدره ( ، )%95والفقرة ( ، )93بوزن ن�سبي قدره ( ، )%95و�أن �أدين
ثالث فقرات كانت ،الفقرة ( ، )33بوزن ن�سبي قدره ( ، )%93والفقرة ( ، )34بوزن ن�سبي قدره
( ، )%93والفقرة ( ، )35بوزن ن�سبي قدره (. )%93
 املحور الرابع� :أن �أعلى فقرتني كانتا ،الفقرة ( ، )40بوزن ن�سبي قدره ( ، )%96والفقرة
( ، )43بوزن ن�سبي قدره ( ، )%94و�أن �أدين فقرتني كانتا ،الفقرة ( ، )41بوزن ن�سبي قدره
( ، )%90والفقرة ( ، )44بوزن ن�سبي قدره (. )%86
 يف املحور اخلام�س� :أن �أعلى ثالث فقرات كانت ،الفقرة ( ، )48بوزن ن�سبي قدره ()%93
 ،والفقرة ( ، )49بوزن ن�سبي قدره ( ، )%93والفقرة ( ، )51بوزن ن�سبي قدره ( ، )%93و�أن
�أدين فقرتني كانتا ،الفقرة ( ، )47بوزن ن�سبي قدره ( ، )%90والفقرة ( ، )46بوزن ن�سبي قدره
(.)%71

رابعاً -مناقشة نتائج البحث وتفسريها:

ترجع نتائج البحث �إىل:
 �أن الطلبة املتدربني هم من ق�سم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بكلية الرتبية ،والذين
لديهم القدرة على التعامل مع الربامج اجلاهزة والإنرتنت وتطبيقاته وتوظيفه يف العملية
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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التعليمية ،والتي اتفقت مع درا�سة املطريي (� ، )2012أن املتدربني يتوجب عليهم الإملام ببع�ض
املهارات احلا�سوبية لإتقان عملية التدريب ،وبينت درا�سة رامايا و�آخرين (Ramayah )2012
� & Otherأنه ال يوجد عالقة المتالك مهارات احلا�سوبية بالر�ضا والقابلية من عدمها على
التدريب الإلكرتوين وتقنياته مثل احلو�سبة ال�سحابية.
 �أن الطلبة اكت�سبوا مهارات تدريبية على ا�ستخدام �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية من خالل
مدونة تدريب مدعمة بتقنيات احلو�سبة ال�سحابية ،التي أُ�ن�شئت بهدف التدريب على ا�ستخدام ذات
التقنيات والإمكانات اخلا�صة باحلو�سبة ال�سحابية ،واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة (ابو خطوة،
 )2013؛ ودرا�سة كاجني و هوريجو�س�شي و �سوزوكي ،ونامبو (Kanji, Horiguschi, )2004
 ،Suzoki, &Nambuالتي �أظهرت �أن التدريب الإلكرتوين فعال ،و�أك�سب عينة الدرا�ستني
الأهداف املرجوة من عملية التدريب الإلكرتوين.
 �إثراء مدونة التدريب من خالل العديد من امل�صادر التيُ ،ج ِّهزت يف وقت �سابق للتدريب
على مهارات ا�ستخدام �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية تثري الدافعية والتفاعل مع مدونة التدريب التي
اتفقت مع درا�سة رامايا و�آخرين (.Ramayah & Other )2012
 التدريب عن بعد من خالل مدونة التدريب وفر للمتدربني الفر�صة الكافية على التدريب
اللذين يتنا�سبان مع حاجتهم،
على مهارات ا�ستخدام احلو�سبة احل�سابية يف الزمان واملكانْ ،
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة (احلبابي ، )2013 ،التي ا�ستفادت من طريقة التدريب الإلكرتوين
غري املتزامن يف تقدمي بع�ض املهارات التطويرية ال�ستخدام �أنظمة التعليم الإلكرتوين ومهارات
التدري�س الإلكرتوين وتقنياته ،والتي تع ُّد احلو�سبة ال�سحابية من �أحد تقنياته.
 ت�ضمنت مدونة التدريب �أمثلة عديدة للتدريب على كل مهارة من مهارات ا�ستخدام
احلو�سبة ال�سحابية ،وتوفري حلقة النقا�ش للتدريب على املدونة لال�ستف�سار عن املهارات التدريبية
من قبل زمالئه ،وتقدمي التغذية الراجعة من قبل �أقرانه ،ومن قبل مدير مدونة التدريب (املدرب)
 ،كما اتفقت مع درا�سة (�أبو خطوة ، )2013 ،التي قدمت التغذية الراجعة للمتدربني من خالل
ف�صل افرتا�ضي ،وتطبيق تنفيذ املهارة ،وت�سهيل اكت�سابها على املتعلمني من خالل تنفيذ الأن�شطة
التدريبية ،والتي �أو�صت ب�أنه كلما كانت بيئة التعلم مالئمة لبيئة توظيف املهارات� ،أدى ذلك �إىل
مت تناولها يف الدرا�سة احلالية.
تذكر املعلومات واملهارات ب�سهولة ،كما َّ
 عر�ض منتجات الطلبة املتدربني و�أعمالهم على موقع http:// www.netvibes.
 comمن خالل � ،DashBoardأدى �إىل زيادة التناف�س بني الطلبة من خالل تقومي املنتجات
اخلا�صة ب�أقرانهم وحماولة الإبداع مب�ستوى �أقرانه ،و�سهولة اال�ستخدام ومرونة التدريب بتقنيات
و�إمكانات احلو�سبة ال�سحابية ،كما اتفق مع درا�سة �شي و واجن (،Shee and Wang )2008
التي �أظهرت �أن لها ت�أثرياً �إيجابي ًا على ا�ستمرار دافعية التدريب ،و�أن نظام التدريب الإلكرتوين
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امل�صمم ب�شكل جيد وعلمي هو عامل مهم يف زيادة ا�ستدامة التدريب الإلكرتوين والتمتع بعملية
التدريب واال�ستمرار يف اال�ستفادة والتفاعل مع منظومة التدريب.
 تت�شابه نتائج الدرا�سة احلالية ونتائج درا�سة ال�سيد عبد املوىل �أبو خطوة ()2013
 ،ودرا�سة حممد جار اهلل احلبابي ( ، )2013ودرا�سة �أحمد ح�سن عبد املعطي و �أحمد زارع
زارع ( ، )2012ودرا�سة على �رشف املو�سوي ( ، )2010وهي �أن التدريب الإلكرتوين يزيد
من تنمية مهارات املتدربني ومن قدراتهم على ا�ستخدام �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية ،وبع�ض
مهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وتوظيفه يف العملية التعليمية ،كما اتفقت مع
درا�سة رامايا و�آخرين  )Ramayah & Other (2012عن الر�ضا والقابلية على التدريب
الإلكرتوين وتنمية مهارات املتدربني يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ودرا�سة
لوي�س وك��ارول  )Louise & Karol (2009؛ ودرا�سة لوجن ودوبوي�س وفايل ()2008
 ،Long, DuBois & Faleyوالتي تو�صلت يف نتائجها �إىل الدافعية العالية و�إقبال
املعلمني كبار ال�سن يف مكان العمل على التدريب والتعلم واكت�ساب املهارات من خالل التدريب
الإلكرتوين عرب الويب (متزامن /غري متزامن) .

خامساً -التوصيات:

يف �ضوء نتائج هذا البحث ،يو�صي الباحث مبا ي�أتي:

1.1التدريب الإلكرتوين على اخلدمات والإمكانات التي تقدمها احلو�سبة ال�سحابية ،حتديداً
بعد جلوء كثريين �إىل االعتماد عليها ب�شكل كبري يف تقدمي اخلدمات املختلفة لروادها.
2.2ن�رش ثقافة التدريب الإلكرتوين ب�أ�شكاله كافة ملا يوفره من مميزات يف تنمية قدرات
املتدربني.
3.3الت�شجيع على التدريب الإلكرتوين القائم با�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية؛ نظراً ل�سهولة
تقدمي هذا النوع من التدريب وعدم ارتباطه بوقت �أو مكان حمدد ،وقلة تكلفته.
4.4ت�أ�صيل التدريب الإلكرتوين القائم على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية وتوثيقه وتعريفه،
وو�ضع ال�ضوابط وحتديد معايري جودته.

سادساً :املقرتحات:

يف �ضوء نتائج هذا البحث وتو�صياته ،يقرتح الباحث ما ي�أتي:





حتديد احتياجات املدربني للتدريب القائم على �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية.
معايري جودة التدريب الإلكرتوين القائم على خدمات و�إمكانات احلو�سبة ال�سحابية.
و�ضع �أ�س�س لتقييم التدريب الإلكرتوين من خالل �إمكانات احلو�سبة ال�سحابية.
تقييم املتدربني من خالل �إمكانيات احلو�سبة ال�سحابية.
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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املصادر واملراجع:
أوالً -املصادر واملراجع العربية:

�1.1إطميزي ،جميل �أحمد ( . )2007التدريب الإلكرتوين :ر�ؤية م�ستقبلية للتدريب يف فل�سطني،
متر الرتبوي لوزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية“ :نوعية التعليم يف
ورقة عمل مقدمة للم�ؤ َّ
فل�سطني :واقع وطموحات وحتديات” ،رام اهلل ،خالل الفرتة من  16و  17دي�سمرب -كانون �أول.
2.2احلبابي ،حممد جار اهلل ( . )2013التدريب الإلكرتوين لأع�ضاء هيئة التدري�س على
ا�ستخدام �أنظمة التعلم الإلكرتوين و�أدواتها املختلفة ،عر�ض جتربة مقرر مهارات التعلم الإلكرتوين
متر الدويل الثالث ،التعلم الإلكرتوين والتعلم عن بعد ،الريا�ض.
بجامعة امللك خالد .امل�ؤ َّ
3.3املطريي ،حمد بن حميا ( . )2012متطلبات التدريب الإلكرتوين ومعوقاته مبراكز
التدريب الرتبوي مبدينة الريا�ض من وجهة نظر املدربني ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية
الرتبية ،جامعة امللك �سعود
4.4املو�سوي ،على �رشف ( . )2010التدريب الإلكرتوين وتطبيقاته يف تطوير املوارد
الب�رشية يف قطاع التعليم يف دول اخلليج العربي .الندوة الأوىل يف تطبيقات تقنية املعلومات
واالت�صال يف التعليم والتدريب ،2010/04/14-12 ،جامعة امللك �سعود ،كلية الرتبية ق�سم
تقنيات التعليم.
5.5املنريي� ،شرييهان ن�ش�أت ( . )2011احلو�سبة ال�سحابية� .سل�سلة مفاهيم يف املركز الدويل
للدرا�سات امل�ستقبلية واال�سرتاتيجية .املركز العربي لأبحاث الف�ضاء الإلكرتوين.
6.6القد�س الرقمي ( . )2013احلو�سبة ال�سحابية ...توفري للمال واجلهد وو�سيلة للتغلب على
�إجراءات االحتالل .مقال بامللحق املعني ب�ش�ؤون االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،ي�صدر عن
�رشكة �إنرتتك بالتعاون مع جريدة القد�س.
http:// www. alqudsalraqmi. ps/ atemplate. php?id=6127.7

�8.8أبو خطوة ،ال�سيد عبد املوىل ( . )2013فاعلية برنامج مقرتح قائم على التدريب
متر
الإلكرتوين عن بعد يف تنمية بع�ض مهارات التعليم الإلكرتوين لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س .امل�ؤ َّ
الدويل الثالث ،التعلم الإلكرتوين والتعلم عن بعد ،الريا�ض.
9.9عبد املعطي� ،أحمد ح�سن و زارع� ،أحمد زارع ( . )2012التدريب الإلكرتوين ودوره يف
االجتماعية “دار�سة تقوميية” .املجلة الدولية للأبحاث
حتقيق التنمية املهنية ملعلم الدار�سات
َّ
الرتبوية /جامعة الإمارات العربية املتحدة .ع (�( . )31ص �ص )323-285
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 مراحل وخطوات ت�صميم وتنفيذ التدريب الإلكرتوين. )2011(  ال�سعيد ال�سعيد،عبد الرازق1010
. الأكادميية العربية للتعلم الإلكرتوين.على �شبكة الإنرتنت
http:// www. elearning- arab- academy. com/ tot/ 255- 2011- 08- 17-1111
08- 19- 31. html

 اجتاهات الطلبة وامل�رشفني نحو التدريب الإلكرتوين يف. )2011(  احمد فاروق،�صالح1212
.االجتماعية
 ق�سم اخلدمة. جامعة الفيوم.االجتماعية
اخلدمة
َّ
َّ
http:// www. fayoum. edu. eg/ stfsys/ stfPdf// 244// 615// 20131122222. pdf 1313

 وفاء، اليايف، �سمرية عبد اهلل، حممد عبد الهادي و كردي، وفاء عبد العزيز و ح�سن،�رشيف1414
 فاعلية �أوعية املعرفة ال�سحابية ودورها يف دعم نظم التعليم الإلكرتوين. )2013( عبد البديع
 التعلم الإلكرتوين والتعلم،متر الدويل الثالث
َّ  امل�ؤ.وتنمية البحث العلمي باململكة العربية ال�سعودية
. الريا�ض،عن بعد
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