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المستخلص :

برزت احلاجة إىل التدريب اإللكرتوين  ،ودعت الضرورة إليه من أجل مواكبة التقنيات وتوفري الوقت واملال ،
وكوسيلة حديثة يف إدارة وإعداد الربامج التدريبية املتخصصة يف كافة اجملاالت العلمية واملعرفية  ،وكان جملال املكتبات
واملعلومات دور يف إستخدام تطبيقات ومناذج لربامج تدريبية إلكرتونية ؛ بغرض تأهيل وتطوير قدرات العاملني
مبؤسسات املعلومات املختلفة دون احلاجة إىل إعداد مكان أو زمان  ،أو ختصيص ميزانيات مقدرة لذلك.
وقد تبنت العديد من املؤسسات واهليئات واألفراد على مستوى العامل الكثري من برامج التدريب اإللكرتوين
املتنوعة لتطوير قدرات قطاع العاملني هبا وغري العاملني هبا أيضاً  ،وقد كان جملال املكتبات واملعلومات نصيب من هذه
الربامج ذات األهداف والرؤى املختلفة  ،واليت سنستعرض بعضاً منها من خالل هذه الدراسة كجانب من جوانب
التدريب اإللكرتوين.
متثلت مشكلة الدراسة يف أن برامج التدريب اإللكرتوين مل حتظى باإلهتمام واإلستخدام من قبل أخصائي
املكتبات واملعلومات يف السودان  ،وهذه الربامج التدريبية اإللكرتونية هلا من اإلفادة يف تطوير القدرات الشخصية
والتنمية املهنية اليت تساهم يف تطوير األفراد واملؤسسات  .وتتاح بصورة جمانية وبدون مقابل مادي  ،أيضاً جند أن قطاع
إختصاصي املكتبات واملعلومات يف السودان يزخر بالعديد من الكفاءات والقدرات املهنية والتقنية املتطورة ؛ إال أن هذا
القطاع العريض من عاملني ومؤسسات ليس له دور فاعل يف عملية إعداد برامج تدريبية إلكرتونية متكن العاملني
واخلرجيني والطالب وحىت املؤسسات من اإلستفادة املثلى من عملية التدريب اإللكرتوين يف التطوير والتنمية املهنية.
متثلت أهداف الدراسة يف التعريف مبفهوم التدريب اإللكرتوين والتعرف على واقعه بالسودان  ،والتعريف
بكيفية بناء وإعداد سياسات وخطط ووسائل الربنامج التدريبية اإللكرتونية  ،وتوضيح مدى إستفادة أخصائي املكتبات
واملعلومات السودانيني منها  ،والتعرف على أهم الربامج التدريبية اإللكرتونية املتاحة حالياً  ،وإمكانية تبين قطاع أو
مؤسسة لربامج تدريب إلكرتوين يف جمال املكتبات واملعلومات بالسودان  ،مع وضع رؤية مستقبلية حول للتدريب
اإللكرتوين يف السودان.
إعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها إستخدام املنهج الوصفي لدراسة واقع التدريب اإللكرتوين إلختصاصي
املكتبات واملعلومات يف السودان  ،من حيث التعريف به وسبل اإلستفادة منه  ،مع دراسة أمهيته وكيفية التخطيط ،
وذلك بالرتكيز على إستطالع آراء إختصاصي املكتبات واملعلومات املمارسني وغري املمارسني لعملية التدريب
اإللكرتوين بالسودان ومدى إستخدامهم لربامج التدريب اإللكرتوين  ،بالرتكيز على إستخدام أداة اإلستبانة جلمع
املعلومات املطلوبة من جمتمع الدراسة املتمثل يف أخصائي املكتبات واملعلومات يف السودان .وقد توصلت الدراسة إىل
أن التدريب اإللكرتوين عند أخصائيي املكتبات واملعلومات يف السودان مل حيظى باإلهتمام والقدر املطلوب .وأن مفهوم
التدريب اإللكرتوين هو ذاك التدريب القائم على إستخدام آليات وبرجميات وتطبيقات تعتمد على احلاسب اآليل
والشبكات يف إجراء عملية التدريب بعيداً عن مضمون احملتوى التدرييب  ،فيما أوصت الدراسة بضرورة تبين مؤسسات
املعلومات واجلمعيات املهنية يف السودان لربامج تدريبية إلكرتونية لتطوير مهارات العاملني يف جمال املكتبات واملعلومات
يف السودان.
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مقدمة :
ميثل التدريب مرتكز أساسي يف عملية إكساب الفرد املعلومات املتعلقة بأداء املهام والواجبات اخلاصة به ،
والعمل على تقويتها وبناء املهارات والقدرات اليت تساعد يف عمليات إدارة تلك املهام والواجبات  ،فضالً عن إسهامه
املباشر يف تعديل سلوك الفرد وتطوير أساليب األداء من أجل إتاحة الفرص وتطوير العمل وتأمني الوصول إىل
األهداف املؤسسية والشخصية املتصاعدة ؛ عليه فإن التدريب يساعد العاملني بشكل عام على إكتساب الفاعلية
والكفاءة يف أداء مهامهم احلالية واملستقبلية  ،باإلضافة إىل أن التدريب ميثل العنصر األساسي يف بناء وتطوير كفاءة
العاملني يف خمتلف اجملاالت واملؤسسات.
باملقابل جند السعي املتواصل للمؤسسات وحتديداً مؤسسات املعلومات املختلفة حنو حتسني مستوى تقدمي
خدماهتا  ،والذي ال يتأتى إال من خالل مواكبة التطورات التقنية احلديثة  ،وحتسني مستوى أداء املؤسسة ورفع كفاءهتا
اإلدارية واإلنتاجية  ،اليت تتطلب قدراً عالياً من تنمية املعارف واملهارات لقطاع العاملني هبا.
من ذلك برزت احلاجة إىل التدريب  ،ودعت الضرورة من حيث املواكبة التقنية وتوفري الوقت واجلهد واملال
إىل إستخدام تقنية املعلومات كوسيلة يف إدارة وإعداد الربامج التدريبية املتخصصة يف كافة اجملاالت العلمية واملعرفية ،
فكان دخول جمال املكتبات واملعلومات إىل تطبيق مناذج لربامج تدريبية إلكرتونية ؛ بغرض تأهيل وتطوير قدرات
العاملني مبؤسسات املعلومات املختلفة دون احلاجة إىل إعداد مكان أو زمان  ،أو ختصيص ميزانيات مقدرة لذلك.
وقد تبنت العديد من املؤسسات واهليئات واألفراد على مستوى العامل الكثري من برامج التدريب اإللكرتوين
املتنوعة لتطوير قدرات قطاع العاملني هبا وغري العاملني هبا أيضاً  ،وقد كان جملال املكتبات واملعلومات نصيب من هذه
الربامج ذات األهداف والرؤى املختلفة  ،واليت سنستعرض بعضاً منها من خالل هذه الدراسة كجانب من جوانب
التدريب اإللكرتوين.

مشكلة الدراسة :
تعمل العديد من مؤسسات املعلومات واألفراد من خالل مواقع اإلنرتنت على بث جمموعة من الربامج
التدريبية اإللكرتونية  ،لرفع قدرات العاملني وتنمية مهاراهتم املهنية  ،وباملقابل حتظى هذه الربامج التدريبية باإلقبال
واإلهتمام اجليد ممن خصصت هلم  ،وهذا ما صاغ مشكلة هذه الدراسة واملتمثلة يف أن هذه الربامج مل حتظى باإلهتمام
واإلستخدام من قبل أخصائي املكتبات واملعلومات يف السودان  ،علماً بأن هذه الربامج التدريبية اإللكرتونية هلا من
األثر يف تطوير القدرات الشخصية والتنمية املهنية اليت تساهم يف تطوير أداء األفراد واملؤسسات  .مع العلم أن أغلب
هذه الربامج تتاح بصورة جمانية وبدون مقابل مادي مع وجود لضمان وجودة حمتوى املادة التدريبية املقدمة.
كما تتجلى مشكلة أخرى هلذه الدراسة وهي ناجتة من سابقتها يف أن قطاع املكتبات واملعلومات يف
السودان يزخر بالعديد من الكفاءات والقدرات املهنية والتقنية املتطورة ؛ إال أن هذا القطاع العريض من عاملني
ومؤسسات ليس له دور فاعل يف عملية إعداد برامج تدريبية إلكرتونية  ،متكن العاملني واخلرجيني والطالب وحىت
املؤسسات من اإلستفادة املثلى مما هو متاح من عملية التدريب اإللكرتوين للتطوير والتنمية.
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أسئلة الدراسة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ما مفهوم التدريب اإللكرتوين وواقعه بالسودان ؟
هل هناك من سياسات وخطط ووسائل إلعداد برنامج تدرييب إلكرتوين ؟
ما الربامج التدريبية اإللكرتونية  ،وما مدى إستفادة أخصائيي املكتبات واملعلومات السودانيني منها ؟
هل هناك برامج تدريبية إلكرتونية عربية كانت أم أجنبية متاحة لإلستخدام وما مدى اإلفادة منها ؟
إىل أي مدى ميكن أن تتبين املؤسسات برامج التدريب اإللكرتوين يف جمال املكتبات واملعلومات بالسودان ؟
ما هي التطلعات املستقبلية ألخصائيي املكتبات واملعلومات يف السودان حول التدريب اإللكرتوين ؟

أهمية الدراسة :
تأيت أمهية هذه الدراسة من أمهية وقيمة العملية التدريبية نفسها ومسامهتها يف تطوير األداء وبناء القدرات ،
مبا يكسب مؤسسات املعلومات القدرة على زيادة فعاليتها وجودة خمرجاهتا  .وملا كان إلستخدام التقنية دور يف ربط
وبناء العديد من اجملاالت  ،كانت عملية التدريب اإللكرتوين واحدة من أهم العلميات اليت سامهت بقدر كبري يف تسيري
العديد من املتطلبات التدريبية وتقليل تكلفة اإلنفاق فيها  ،وباملقابل حصول الفائدة املرجوة من الربنامج التدرييب دون
عناء  .ومن هنا ظهرت أمهية التدريب اإللكرتوين ودوره يف إعداد أخصائي املكتبات واملعلومات وتطوير قدراهتم عرب
إستخدام العديد من الوسائل واإلمكانيات املتاحة عرب شبكة اإلنرتنت أو عرب الربجميات املخصصة لذلك .
كما تكمن أمهية الدراسة أيضاً يف أهنا تعمل على دراسة واقع التدريب اإللكرتوين واملتعلق حتديداً بأخصائي
املكتبات واملعلومات يف السودان  ،والرتكيز على أهم برامج التدريب اإللكرتوين املتاحة حالياً واليت ميكن أن اإلستفادة
منها  ،وأمهية وجود برامج تدريبية إلكرتونية تليب إحتياجاهتم التدريبية عرب وسائل تقنية حديثة.

أهداف الدراسة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

التعريف مبفهوم التدريب اإللكرتوين والتعرف على واقعه بالسودان.
التعرف على كيفية بناء وإعداد سياسات وخطط الربنامج التدريبية اإللكرتونية.
الرتكيز على الربامج التدريبية اإللكرتونية وتوضيح مدى إستفادة أخصائيي املكتبات واملعلومات السودانيني منها.
الكشف عن أهم الربامج التدريبية اإللكرتونية املتاحة حالياً وسبل اإلفادة منها.
التعرف على مدى إمكانية تبين املؤسسات لربامج تدريب إلكرتوين يف جمال املكتبات واملعلومات بالسودان.
تلمس التطلعات املستقبلية ووضع مقرتح للتدريب اإللكرتوين يف جمال املكتبات واملعلومات يف السودان.
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منهج وإجراءات الدراسة :
تعتمد الدراسة لتحقيق أهدافها إستخدام املنهج الوصفي لدراسة واقع التدريب اإللكرتوين إلختصاصي
املكتبات واملعلومات يف السودان  ،من حيث التعريف به وسبل اإلستفادة منه  ،مع دراسة أمهيته وكيفية التخطيط ،
وذلك بالرتكيز على إستطالع آراء إختصاصي املكتبات واملعلومات املمارسني وغري املمارسني لعملية التدريب
اإللكرتوين بالسودان ومدى إستخدامهم لربامج التدريب اإللكرتوين.
كما تستخدم الدراسة أداة املقابلة جلمع املعلومات من مسؤويل ومديري وحدات التدريب بقطاع املكتبات
واملعلومات يف السودان  ،والتعرف من خالهلم على مالمح واقع التدريب اإللكرتوين يف السودان  ،باإلضافة إلستخدام
أداة اإلستبانة جلمع املعلومات من متخصصي املكتبات واملعلومات بالسودان حول مدى اإلستخدام واإلفادة من برامج
التدريب اإللكرتوين املتاحة حالياً وتأثريها على تطوير قدراهتم املهنية والعلمية.

مصطلحات الدراسة :

 التدريب اإللكتروني :
هو عملية منظومة تتم يف بيئة تفاعلية متنقلة مشبعة بالتطبيقات التقنية الرقمية املبنية على إستخدام شبكة
اإلنرتنت واحلاسوب ؛ لعرض الربجميات واحلقائب والدورات التدريبية اإللكرتونية  ،وبإتباع أنظمة التدرب الذايت
والتفاعلي املعتمدة على الربامج التدريبية التزامنية وغري التزامنية.1
كإجراء يف هذه الدراسة فإن إستخدام مصطلح (التدريب اإللكرتوين) فهو ال يتخلف عن سابقه كثرياً  ،إذ
يقصد بالتدريب اإللكرتوين يف هذه الدراسة  :إدارة العلمية التدريبية وتنفيذها بني جمموعة متدربني عرب إستخدام
وسائط ووسائل تقنية متمثلة يف اإلنرتنت والربجميات املختلفة.
 البرامج التدريبية :

هي جمموعة من األنشطة والفعاليات اليت يتم توجيهها للمتدربني من خالل نظام تدرييب معد بدرجة كفاءة
عالية من ناحية التخطيط والتنفيذ والتقومي  ،يعمل على تلبية إحتياجات املتدرب عن طريق جتديد املعارف واملهارات
املطلوب إكتساهبا يف جماالت العمل وإتقاهنا من قبل املتدرب املستهدف.2
وكمصطلح إجرائي مت إستخدامه يف هذه الدراسة  ،فإن الربامج التدريبية تعين كل األنشطة اليت تعد وفقاً
لإلحتياجات التدريبية  ،والرتكيز من خالهلا على سد تلك اإلحتياجات إلحداث نقلة يف أداء املؤسسة أو الفرد
املتدرب وهي احملاضرات والندوات والدورات التدريبية وكل ما ميكن أن يطلق عليه برنامج تدرييب
 أخصائيي المكتبات والمعلومات :
ويقصد هبم يف هذه الدراسة املتخصصون العاملون يف جمال املكتبات ومراكز املعلومات ودور الوثائق ومراكز
األرشيف والتوثيق يف السودان  ،ممن حيملون شهادة الدبلوم  ،أو البكالوريوس  ،أو املاجستري  ،أو الدكتوراه يف ختصص
املكتبات واملعلومات.
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التدريب اإللكتروني
(المفهوم  ،األهمية  ،األنواع)
مفهوم التدريب اإللكتروني:

إستعرضت العديد من الدراسات السابقة مفهوم التدريب اإللكرتوين  ،بصورة واضحة وميسرة حيث ذكر
الكردي عرب مقالته (أمهية التدريب اإللكرتوين) أن التدريب اإللكرتوين هو  :العملية اليت يتم فيها هتيئة بيئة تفاعلية غنية
بالتطبيقات املعتمدة على تقنية احلاسب اآليل وشبكاته ووسائطه املتعددة  ،واليت ممتكن املتدرب من بلوغ أهداف
العملية التدريبية.3
كما أوضح الغامدي مفهوم التدريب اإللكرتوين يف حبثه (فاعلية إستخدام البث الفضائي املباشر واملوجه يف
تدريب الطالب عن بم ْعد يف اململكة العربية السعودية  :بأنه العملية التفاعلية اليت يتم خالهلا نقل التدريب ٕوادارته عن
بعد  ،بني املدربني واملتدربني  ،عرب وسائط إتصال مناسبة  ،هبدف توصيل خدمات التدريب إىل املستفيدين يف أماكن
تواجدهم.4
وقد أشار (ماكس) إىل أن التدريب اإللكرتوين هو  :تلك العملية اليت يتم فيها التعلم إلكرتونياً وبصورة أكثر
معاصرة على وجه اخلصوص  ،وتعتمد على منهج اإلستفادة من النظم القائمة على الويب ونظم إدارة احملتوى جلعل
أنشطة التدريب متاحة على سطح املكتب بإستخدام اإلنرتنت.5
يرى الباحث أن تعدد املصطلح (التدريب اإللكرتوين  ،التدريب القائم على الويب  ،التدريب عن بعد ،
التدريب على اخلط املباشر  ،التدريب عرب اإلنرتنت  ،التدريب اإلفرتاضي) مل يكن له من التأثري على وحدة املفهوم عند
أغلب الباحثني  ،فنجد بعض الدراسات تعتمد إستخدام العديد من املصطلحات يف ٍ
آن واحد ؛ إال أهنا إتفقت يف
ذات املفهوم املتعلق بأداء العملية التدريبية عرب وسائط إلكرتونية خمتلفة وعن بعد  ،فكان املصطلح األكثر داللة هو
(التدريب اإللكرتوين).
إذاً فالتدريب اإللكرتوين هو العملية اليت هتدف زيادة احلصيلة املعرفية وتنمية املهارة عرب اإلستفادة من وسائل
وتقنيات اإلتصال واملعلومات (شبكات  ،برجميات)  ،تسهيالً لعملية التواصل بني املدرب واملتدرب بغرض سد احلاجة
املعرفية لدى املتلقي.

أهمية التدريب اإللكتروني:

قبل اخلوض يف أمهية التدريب اإللكرتوين البد أن نتناول أهم املربرات اليت أدت إىل ظهور التدريب اإللكرتوين
 ،وهي مربرات فرضتها وضعية العصر التقين والرقمي احلايل  ،وتتمثل يف:6
 .1اإلنفجار املعريف والرقمي والتقدم التقين يف العصر احلايل.
 .2ظهور ثورة اإلتصاالت وسرعة نقل املعلومات.
 .3القصور يف توفري الكوادر التدريبية بإعتبارها واحدة من املرتكزات األساسية يف العملية التدريبية.
 .4عجز املؤسسات التدريبية التقليدية عن تقدمي فرص التدريب املستمر لكافة فئات اجملتمع.
 .5األوضاع الدميوغرافية املتمثلة يف النمو السكاين والبعد اجلغرايف.
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من هذه املربرات صيغت أمهية التدريب اإللكرتوين كعملية تعليمية هلا دور أساسي يف بناء القدرات وتطوير
املهارات  ،فكانت تلك املؤثرات اليت تربز بوضوح أمهية التدريب اإللكرتوين من خالل:7
 .1تقليل تكلفة التدرب ورفع كفاءة املتدربني.
 .2تطوير قدرة املتدرب على إستخدام احلاسب واإلستفادة من اإلنرتنت مما يساعده يف مهنته املستقبلية.
 .3تشجع املتدرب باإلعتماد على النفس والوصول إىل مرحلة بناء املعرفة ذاتياً.
 .4زيادة ثقة املتدرب يف نفسه من خالل التطبيق الفردي املباشر.
 .5السماح للمدربني بتطوير املادة التدريبية وإستخدام املصادر اإللكرتونية واإلنرتنت.
 .6الوقت واملنهج والتمارين تعتمد على مستوى ومهارات املتدرب وليس على معدل اجملموعة  .فاملتدرب األقل
مستوى لديه وقت لرفع مستواه واملتدرب املتميز يستطيع التقدم دون إنتظار املتدربني األقل مستوى.
مما سبق فإن التدريب اإللكرتوين يعترب وسيلة حديثة تساهم بقدر كبري يف ترقية أداء املؤسسات والعاملني هبا
دون عناء وبأقل تكلفة وجهد مع حتقيق اهلدف املنشود وسد احلاجة املعرفية من العملية التدريبية  ،فهو وسيلة مثلى
إلعطاء صفة الشمولية والتوسع واإلنتشار يف العملية التدريبية اإللكرتونية  ،فضالً عن توافر مبدأ املرونة من حيث
الوقت واملكان  ،وذلك بإتاحة إمكانية التواصل مع أكرب عدد ممكن من املتدربني يف أي وقت ومكان.

أنواع التدريب اإللكتروني:

إن إعتماد التدريب اإللكرتوين على وسائل اإلتصاالت وتقانة املعلومات احلديثة  ،فرض إعتماد أساليب
وأمناط حمددة لتطبيق ومتكني برامج التدريب اإللكرتوين  ،وهنا تتجلى أنواع التدريب اإللكرتوين واملتمثلة يف:8
 التدريب اإللكرتوين املتزامن :
فيه تتم عملية التدريب بشكل آين مباشر بني املدرب واملتدرب  ،ويلزم ذلك التواجد املباشر لكل من املدرب
واملتدرب عرب إستخدام أي من وسائل اإلتصال املتاحة  ،ومن مزاياه :
 .1أن التدريب قائم على شبكة اإلنرتنت من خالل جمموعة من األدوات التقنية التفاعلية واليت تساهم يف
حتسني املهارات التكنولوجية لدى املتدربني.
 .2يوفر لدى أطراف التدريب اإلحساس باملشاركة احلية واحملافظة على يقظة املتدربني وتدريبهم على اإللتزام
باملواعيد واملشاركة املباشرة والتفاعل املستمر مع أدوات االتصال.
 .3يوفر ذلك النمط مصادر رقمية تفاعلية دون احلاجة إىل نسخها تبعا ألعداد املتدربني.
 .4إمكانية توضيح أجزاء احملتوى التدرييب نظرا ملشاركة املدرب للمتدربني أثناء اجللسات عند تصفحهم للمحتوى
أو عند تشغيلهم للوسائط املتعددة.
 .5دعم العالقات اإلنسانية اإلجيابية بني املتدربني وبعضهم البعض وبني املدرب.
إال أن أهم صعوبات هذا النوع من التدريب  ،تتمثل يف :
 .1إرتفاع التكلفة حيث يتطلب جتهيزات وأدوات تقنية قد ال تتوافر لدى بعض املتدربني.
 .2قد ال تتوافر خدمة اإلتصال بشبكة اإلنرتنت لدى كافة املتدربني.
 .3صعوبة اإللتزام بالوقت احملدد للتدريب أو عدم وجود الرغبة يف إستخدام هذا النوع من التدريب.
 .4حمدودية سرعة شبكة اإلنرتنت قد تشكل صعوبة على سرعة وكفاءة جودة النقل للفيديو والصوت.
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 التدريب اإللكرتوين غري املتزامن:
تتم علمية التدريب فيه بشكل غري آين يف غياب املدرب  ،وال يشرتط فيه التواجد اإللكرتوين املباشر  ،حيث
يتم بث احملتوى التدرييب عرب بيئة إلكرتونية ميكن الدخول إليها من أي مكان ويف أي وقت  ،وميتاز ب :
 .1توفري وتنظيم وقت املتدرب واملدرب يف التعامل مع البيئة اإللكرتونية  ،والتحرر من قيود املكان والزمان.
 .2املرونة يف اختيار الوقت املالئم للتواجد والوصول إىل حمتوى التدريب وذلك بإستخدام وسائط تعليمية متعددة
مثل الربيد االلكرتوين وملفات الوسائط املسموعة واملرئية.
 .3إختصار وقت التدريب حيث يستطيع املتدرب التحكم يف تدفق احملتوى وختطي بعض أجزائه والرتكيز على ما
حيتاجه منها.
 .4يتم مبعزل عن اآلخرين مما مينح املتدربني الفرصة للتجربة واخلطأ يف جو من اخلصوصية دون الشعور باحلرج
عند إلقاء أسئلتهم أو التعبري عن آرائهم.
 .5سهولة الوصول إىل املتدرب دون التقيد بأوقات التدريب الرمسية.
أما أهم صعوبات التدريب اإللكرتوين غري املتزامن  ،فتتمثل يف :
 .1صعوبة التعبري املباشر عن األفكار عند عرض احملتوى التدرييب لدى بعض املتدربني.
 .2صعوبة التخاطب املباشر مع املدربني وخاصة عند توزيع املهام والتكليفات على املتدربني.
 .3عدم متكني املدرب من متابعة العملية التدريبية والتعرف سريها .
 .4غياب التغذية الراجعة الفورية ملعرفة مدى إستيعاب املتدربني.
 .5صعوبة تقييم املتدربني و إجراء اإلختبارات والتحقق من مصداقيتها.

أساليب التدريب اإللكتروني :

متثل أساليب التدريب األشكال اليت يقدم من خالهلا الربامج التدرييب بغرض حتقيق أهدافه  ،واحلصول على
الفائدة املعرفية املطلوبة  ،وتتمثل أساليب التدريب يف الدورات التدريبية واحملاضرات والندوات واملؤمترات واملناقشات
وغريها من األساليب األخرى  ،وال ختتلف أساليب التدريب اإللكرتوين عن أساليب التدريب التقليدي ؛ فقط تقدم
أساليب التدريب اإللكرتوين عرب وسائل تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت  ،واألكثر األساليب إستخداماً هي :
 .1الدورات التدريبية اإللكرتونية  :وهي برامج تدريبية متخصصة يف جماالت موضوعية ذات أهداف حمددة ،
عادة ما تكون قصرية األجل أو متوسطة األجل  ،وتستخدم فيها تقنيات الصوت والصورة وبرجميات تصميم
مواقع اإلنرتنت  ،وخدمات الربيد اإللكرتوين.
 .2الندوات واملؤمترات اإللكرتونية  :يعتمد أسلوب الندوات واملؤمترات اإللكرتونية على درجة عالية من املشاركة ،
حيث جيمع هذا األسلوب بني املشاركة يف النقا من قبل املتدربني واإلستماع إىل آراء املتخصصني  ،وتمعد
الندوات حلقات نقا للمتدربني  ،ويعتمد هذا األسلوب على تصميم مواقع اإلنرتنت  ،وتوجد العديد من
مواقع اإلنرتنت املتخصصة يف إستضافة الندوات واملؤمترات اإللكرتونية.
 .3احملاضرات  :حديث يصدر من جانب واحد يقدم فيها احملاضر خالصة أفكاره  .ومن مميزاهتا السرعة يف نقل
املعلومات  ،وإمكانية إيصال املعلومات جملموعة من األفراد دفعة واحدة.
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 .4املناقشات  :يستخدم أسلوب املناقشة لطرح موضوع ما أو قضية معينة يف حلقة حبث مكونة من جمموعة من
املتدربني ويقومون خالهلا بتبادل اآلراء وتقدمي التعليقات وتناول األفكار واخلربات  ،وطرح األسئلة وإعطاء
األمثلة  ،وتتم عن طريق اجملموعات الربيدية او ساحات النقا .
 .5الفصول اإلفرتاضية  :الفصول اإلفرتاضية هي برامج تدريبية إلكرتونية تعىن بالتواصل اآلين املتزامن عن طريق
الص وت والكتابة النصية والفيديو واملشاركة يف العروض  ،ومست بذلك ألهنا حتاكي الفصل التقليدي ويكون
للمدرب أو األستاذ يف الفصل اإلفرتاضي القدرة على التحكم يف برجمية الفصل وصفقاً ملا يقدم من مادة
تعليمية  ،وتتطلب الفصول اإلفرتاضية بعض املكونات الضرورة واملتمثلة يف :
 أجهزة احلاسب اآليل املتصلة باإلنرتنت.
 برامج الفصل اإلفرتاضي.
 أجهزة الصوت والكامريات.

وسائل التدريب اإللكتروني :

إن وسائل التدريب اإللكرتوين هي الوسائط أو اآلليات اليت يتم عن طريقها تنفيذ الربامج التدريبية اإللكرتونية
 ،وهي التقنيات والربجميات اليت يستفاد منها يف هتيئة بيئة تدريبية إلكرتونية لنقل وتقدمي الربامج التدريبية اإللكرتونية ،
وتتمثل هذه الوسائل يف :

 أجهزة احلاسب اآليل

 الربجميات التدريبية
 برجميات تسجيل ونقل الصوت
 القوائم واجملموعات الربيدية

 شبكة االنرتنت

 مواقع مؤمترات وإجتماعات الويب
 برجميات تسجيل ونقل الفيديو

 األقراص املدجمة

 املنتديات
 خدمات الربيد االلكرتوين

مميزات التدريب اإللكتروني :

فيما يلي عرض ألهم مزايا التدريب اإللكرتوين  ،وهي :

 يعترب طريقة جديدة يف عملية التعلم حيث يعتمد أساليب مغايرة لتلك املستخدمة يف التدريب التقليدي.
 تعدد الوسائل املستخدمة يف نقل املعلومات للمتدربني.

 املرونة يف القبول والتعلم حيث أصبح بإمكان املتدرب إستقبال العملية التدريبية يف أي وقت وىف أي مكان.
 اإلقتصاد يف النفقات حيث يعترب التدريب لتعليم أقل تكلفة من التدريب التقليدي.

 القدرة علي تقدمي املواد التطبيقية جنباً إىل جنب مع تقدمي املواد األخرى املسموعة واملرئية.
يضاف إىل ذلك كسر احلواجز التقنية واللغوية والنفسية عند بعض املتدربني  ،وإمكانية تبادل األفكار
واخلربات مهما تباعدت املسافات  ،فضالً عن مرونة النظم التدريبية احلديثة التفاعلية  ،وبناء عالقات إجتماعية متنوعة
مع ضمان دميومتها.
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تخطيط التدريب اإللكتروني :

إن عملية التخطيط لربنامج تدرييب هي مسؤولية العديد من اجلهات املستفيدة منه يف املقام األول  ،هذه
اجلهات تيسر تلك العملية بوجود املتخصصني يف التدريب  ،من أساتذة ومهنيني وخرباء تقنية  .ومبا أن برامج التدريب
اإللكرتوين هي مبثابة أنظمة مفتوحة يساهم فيها اجملتمع املستفيد منها بأثره  .فإن تقدير اإلحتياجات التدريبية  ،وحتديد
األهداف العامة واخلاصة له  .تدخل ضمن عملية التخطيط أيضاً  ،وبالتايل فإن عملية التخطيط تعتمد أربعة مراحل
أساسية  ،هي :
 .1ختطيط التدريب اإللكرتوين :
تتطلب هذه املرحلة وضوح األهداف وتقدير اإلحتياجات التدريبية  ،ووضع السياسات واإلسرتاتيجيات
واإلجراءات الالزمة لتنفيذ الربامج التدريبية اإللكرتونية  ،وتقسيم حماور العمل.
 .2تصميم وتنفيذ التدريب اإللكرتوين :
هي املرحلة اليت يتم فيها ترمجة السياسات واإلسرتاتيجيات واإلجراءات اليت مت وضعها يف مرحلة التخطيط
موضع التنفيذ ؛ لتحقيق أهداف التدريب باإلضافة إىل تصميم أنشطة الدورات التدريبية  ،كما تركز هذه املرحلة على
عملية تصميم املنهج التدرييب املراد تقدميه  ،وحتديد احملتوى التدرييب  ،من خالل :
 وضع التصميم موضع التنفيذ عرب تصميم الطرق اليت متكن من تنفيذ العملية التدريبية.
 جتهيز حمتوى الدورات التدريبية وتقسيمه إىل سلسلة من الدروس وفقا للتسلسل املنطقي ألداء املهام.
 تصميم املوقع وهتيئة بيئة التدريب -ربط املوقع التدرييب خبدمات شبكة اإلنرتنت واليت تفعل تعامل املتدربني مع
موارد الشبكة املتمثلة يف احلوار املباشر والربيد اإللكرتوين وحمركات البحث.
 إستخدام برنامج ( )Photoshopوبرامج العروض التقدميية  ،وبرامج إنتاج ملفات الفيديو ؛ إلدراج الصور
الثابتة والرسوم املتحركة والرسوم التخطيطية.
 إدراج بعض لقطات الفيديو التوضيحية والشارحة لبعض مهارات إستخدام برنامج العروض التقدميية.
 .3تنظيم التدريب اإللكرتوين:
تتمثل خطوات مرحلة تنظيم التدريب فيما يلى:
 حتديد املدة الزمنية للتدريب
 حتديد نوع الربنامج التدرييب (حمتوى تدرييب ( )%111متزامن  ،غري متزامن).
 عقد إختبار هناية الدورة التدريبية وتصميم درجاهتا.

 اإلشراف التدرييب  :وذلك بتضمني نظام فعال لإلشراف على الربامج التدريبية التدريب يتيح للمدرب متابعة
العمل التدرييب واحلصول على التغذية الراجعة وإستخراج البيانات وكتابة التقارير.
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 الدعم واملساندة  :خدمة الدعم واملساندة لضمان إستمرارية العمل مشكالت  ،واإلستفادة من التغذية الراجعة
لتطوير احملتوى التدرييب من الناحية العلمية والتدريبية باإلضافة إىل تطوير األهداف واألنشطة واألساليب وتتمثل
طرق الدعم يف  :الدعم بالتليفون  -الدعم بالربيد االلكرتوين – احملادثة اإللكرتونية (.)Chatting
 .4تقومي التدريب اإللكرتوين :
تستند عملية تقومي التدريب على عدد من األسس واملعايري اليت ميكن من خالهلا إجراء التعديالت لتطوير
نظام التدريب ورسم إسرتاتيجياته املستقبلية  ،ومن هذه األسس واملعايري  ،حتديد أهداف التدريب القريبة والبعيدة
ووضوحها  ،ومشولية عملية التقومي وإستمرارها  ،وترابط عناصر منظومة التدريب وإتساقها  ،وتكامل جهود التدريب
السابقة والالحقة وجودهتا.
مما سبق فإن أهم مرتكز أساسي يف إعداد وختطيط وتنفيذ وتقومي الربامج التدريبية اإللكرتونية هو مرونة
العملية التدريبية  ،اليت تتيح للمدرب واملتدرب آلية التفاعل بكل سهولة ويسر  ،هذه الصفة تؤكد ما ذهب إليه السعيد
حول إعتماد برامج التدريب اإللكرتوين على قطاعات وشرائح خمتلفة (هي املستفيدة من العملية التدريبية).

نماذج من البرامج التدريبية اإللكترونية ألخصائي المكتبات والمعلومات المتاحة حاليا:
أوال  :على المستوى اإلقليمي :
 قاعة اليسري للتعليم عن بعد :
وهي قاعة إلكرتونية متخصصة يف تقدمي احملاضرات والندوات املتخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات على
املستوى العريب  ،وتعتمد تقنيات املؤمترات اإللكرتونية كوسيلة لتقدمي الربامج التدريبية اليت تقدمها.
رابط القاعة :
http://www.anymeeting.com/WebConference-beta/default.aspx?ip_ek=ganbah1

 حماضرات وندوات اإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات :
وهي أيضاً قاعة متخصصة يف تقدمي أساليب تدريبية يقوم باإلشراف عليها اإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات
وقد مت تأسيسها يف العام  2113م  ،هبدف ترقية وتطوير قدرات أخصائي املكتبات واملعلومات على املستوى العريب
اإلقليمي  ،وتقدم العديد من احملاضرات والندوات الدورية عرب تقنيات مؤمترات الفيديو أو مؤمترات الويب.
https://web.megameeting.com/recplayback/?id=101856#recid=22480&key=936ff8f9bcff4ba650b306d565fe330d&language=English
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 موقع الفهرس العريب املوحد:
الفهرس العريب املوحد هو مشروع تعاوين يهدف إلجياد بيئة تعاونية للمكتبات العربية خاصة وذلك من أجل
ختفيض تكلفة فهرسة أوعية املعلومات العربية  ،من خالل عملية الفهرسة املتقامسة اليت تتطلب توحيد ممارسات الفهرسة
داخل املكتبات العربية وإعتماد املعايري الدولية يف الوصف الببليوجرايف.
يسعى الفهرس كمؤسسة إقليمية تعاونية على حتقيق أهدافه بالتعاون مع كافة مؤسسات املعلومات يف الوطن
العريب  ،وهو بذلك يعتمد نظم تدريب إلكرتونية حديثة خمصصة للمؤسسات األعضاء اليت تتقدم باإلشرتاك يف الفهرس
 ،من خالل تقنيات اإلتصال ونقل الصوت والصورة مع منسقي الربامج بالفهرس العريب املوحد.
رابط املوقع :

www.aruc.org

ثانيا  :على المستوى العالمي :
هناك الكثري من املواقع واملؤسسات على املستوى العاملي واألجنيب تقدم برامج التدريب اإللكرتوين املتخصصة
يف جمال املكتبات واملعلومات  ،وال يسع اجملال حلصرها ولكن ميكن عرض بعضاً منها على سبيل املثال  ،منها :
 موقع املكتبات املزدهرة :
موقع إلكرتوين يهدف لبناء جمتمع معرفة متخصص يف جمال املكتبات واملعلومات على اإلنرتنت ؛ بغرض نشر
وبث املعلومات وحمو األمية الرقمية وزيادة فعالية البحوث من خالل تشجيع احلوار والتعاون بني املكتبات والناشرين
وبائعي الكتب  ،ويتم من خالله اإلعالن عن املؤمترات والندوات وور العمل املتخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات
 ،ويتيح خدمة اإلشرتاك فيها مباشرةً أو إلكرتونياً.
رابط املوقع :

http://www.librariesthriving.org/workshops

 موقع ال (:)cofundedu
هذا املوقع عبارة عن منصة تعمل على الدعاية واإلعالن عن املؤمترات املتخصصة يف جمال املكتبات
واملعلومات  ،وهو بذلك يقدم خدمات وفرص ممتازة ألمناء املكتبات  ،يف جمال اإلعالن واإلعالم عن املؤمترات
والسمنارات والندوات املهنية املتخصصة والتعريف هبا  ،من أجل املواكبة والتطوير املهين .
رابط املوقع :

http://www.cofundedu.com/how-it-works
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 موقع أليسون :
هو مصدر حر للتعلم اجملاين عرب اإلنرتنت  ،ويتيح العديد من الربامج التدريبية والتعليمية يف خمتلف اجملاالت
واملوضوعات  ،ويقدم هذا املوقع مواد تدريبية متخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات  ،فضالً عن برامج املتخصصة يف
تقنيات املعلومات واللغات وغريها من الربامج التفاعلية األخرى  ،ومينح املوقع شهادة يف هناية كل دورة.
رابط املوقع :

http://alison.com/learn

 موقع قائمة علوم املكتبات (:)library science list
هو موقع متخصص يف مجع الربامج التدريبية اإللكرتونية اليت تعدها كربى مؤسسات املعلومات على مستوى
العامل  ،هبدف حصر اجملاالت التدريبية لقطاعات العاملني يف جمال املكتبات واملعلومات وإتاحة إستخدامها واإلستفادة
منها.
رابط املوقع :

http://librarysciencelist.com/free-online-courses-for-librarians

 املوقع املتخصص يف مهارات احلاسب اآليل :
من املواقع اليت تقدم الدورات التدريبية اإللكرتونية جماناً على اإلنرتنت  ،وهي برامج تدريبية لتحسني مهارات
إستخدام احلاسب اآليل  ،مع برامج متخصصة يف إستخدام تقنيات املعلومات  ،وميكن ألخصائي املكتبات واملعلومات
يف السودان اإلستفادة من هذه الربامج مبا يتناسب مع مهامهم ووظائفهم .
رابط املوقع :

http://www.free-online-training-courses.com

 مدونة ال (: )Library Webinars
مت إنشاء هذه املدونة من قبل موقع ( )www.neflin.orgيف والية فلوريدا األمريكية بغرض تزويد موظفي
مكتبة الوالية فلوريدا باملعلومات اجلديدة حول الندوات واملؤمترات والدورات التدريبية اإللكرتونية اجملانية عرب اإلنرتنت ،
واليت تقدمها العديد من املؤسسات يف الواليات املتحدة األمريكية وعلى رأسها مجعية املكتبات األمريكية.
مما سبق عرضه يالحظ أن ما يقدم من برامج تدريبية إلكرتونية على املستوى اإلقليمي العريب أو العاملي
األجنيب هي برامج تدريبية جمانية متاماً  ،إال أن ما يقدم من برامج تدريبية على املستوى اإلقليمي العريب ينحصر فقط يف
برامج الندوات واحملاضرات  ،يف حني أن ما يقدم من برامج تدريبية إلكرتونية على املستوى العاملي األجنيب يتنوع يف
إستخدام العديد من األساليب التدريبية كاحملاضرات والندوات واملؤمترات والدورات التدريبية املتنوعة.
كما الحظ الباحث أيضاً أن أغلب املؤسسات العربية اليت تقدم برامج تدريبية إلكرتونية إستفادت فقط من
تقنيات مؤمترات الويب عرب مواقع أجنبية خمصصة  .هذه املواقع تتيح خدمة حجز مساحة عرب املوقع لتنفيذ الندوات
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واحملاضرات اخلاصة بكل مؤسسة على حدا  ،إال ما يقوم به الفهرس العريب املوحد من إعداد برامج تدريبية إلكرتونية
متزامنة متخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات عرب موقعه  ،وعلى العكس متاماً جند اإلهتمام األجنيب املتعاظم
بتخصيص مواقع خاصة بتنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية املتخصصة  ،أو مواقع خاصة باملؤمترات والندوات املتخصصة
يف جمال املكتبات واملعلومات على املستوى العاملي  ،وميكن اإلستفادة من هذه الربامج السابقة الذكر عرب اإلتصال
املباشر مبواقعها املخصصة  ،أو عن طريق اإلعالنات اليت تقدمها املؤسسات للتعريف مبحاضراهتا وندواهتا ودوراهتا
التدريبية.

واقع التدريب اإللكتروني في السودان :

ميثل أخصائيي املكتبات واملعلومات يف السودان جمتمع كبري وعريض جداً  ،فالسودان من أوائل الدول العربية
اليت بدأت تعليم املكتبات واملعلومات منتصف القرن املاضي  ،وبذلك يزخر بالعديد من األجيال املتخصصة يف جمال
املكتبات واملعلومات .
يف هذه الدراسة مت تعميم إستبانة إلكرتونية مكونة من عشرة أسئلة على أعضاء اجلمعية السودانية للمكتبات
واملعلومات  ،مت توزيعها عرب الربيد اإللكرتوين وصفحات التواصل اإلجتماعي  ،وذلك ملعرفة مدى إستخدامهم لربامج
التدريب اإللكرتوين ومدى مواكبتهم هلا  ،وكذلك التعرف على أهم األساليب واألنواع التدريبية اليت تدربوا عليها  .وقد
أجاب عن أسئلة اإلستبانة ( )44فرداً فقط  ،وهو عدد قليل جداً مقارنة بأعداد أخصائيي املكتبات واملعلومات يف
السودان.
شارك يف العينة حسب املؤهل العلمي من محلة شهادة الدبلوم ( )%2من العينة املشاركة  ،فيما شارك
( )%25من محلة البكالوريوس  ،وكانت أعلى نسبة مشاركة هي ( )%52من محلة املاجستري  ،يف حني شارك ما
نسبته ( )%21من محلة الدكتوراه  .وباملقابل كانت مشاركة العينة حسب الوظيفة بنحو ( )%5من الطالب ،
( )%45من قطاع املوظفني  )%51( ،من قطاع أعضاء هيئة التدريس.
جدول رقم ( : )1مفهوم التدريب اإللكرتوين لدى العينة :
العدد

النسبة

املفهوم
التدريب على الربامج والتطبيقات اإللكرتونية

11

%33

إستخدام احلاسوب وتطبيقاته يف الدورات التدريبية

5

%11

إستخدام آليات وبرجميات إلكرتونية يف عملية التدريب

22

%51

44

%111

اجملموع

من اجلدول رقم ( )1يتبني أن نصف العينة املشاركة يف العينة تؤكد على أن مفهوم التدريب اإللكرتوين هو
(إستخدام آليات وبرجميات إلكرتونية يف عملية التدريب)  ،وهو املفهوم الصحيح  ،يف حني إعتقد ( )%33من العينة
أن التدريب اإللكرتوين هو ذاك التدريب على الربامج والتطبيقات اإللكرتونية  ،ومل يديل سوى ( )%5من املشاركني
بإستخدام احلاسوب وتطبيقاته يف الدورات التدريبية.
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مما سبق فإن املفهوم الصحيح للتدريب اإللكرتوين هو  :إستخدام آليات وبرجميات وتطبيقات تعتمد على
احلاسب اآليل والشبكات يف إجراء عملية التدريب نفسها بعيداً عن مضمون احملتوى التدرييب .وهو ما يعتقده أغلب
إختصاصي املكتبات واملعلومات يف السودان املشاركني يف هذه الدراسة.
شكل رقم ( : )2نوع الربامج التدريبية

شكل رقم ( : )1مدى تلقي العينة للربامج
التدريب اإللكرتوين

25
20
15

%34

نعم

40%

10

%66

ال

60%

5
0

تدريب متزامن

تدريب غري متزامن

من الشكلني ( )1و ( )2يتضح مدى إستفادة العينة من برامج التدريب اإللكرتوين املتاحة حيث لغت نسبة
أخصائيي املكتبات واملعلومات املستفيدين من هذه الربامج ال ( ، )%66وكان النمط األكثر إستخداماً هو منط
التدريب املتزامن املعتمد على تواجد املدرب واملتدرب يف وقت واحد بنسبة ( )%61من العينة اليت إستفادت من
الربامج التدريبية اإللكرتونية  ،فيما إستفاد ( )%41منهم عرب منط التدريب غري املتزامن.
الشكل رقم ( : )3أساليب الربامج التدريبية اإللكرتونية اليت تلقتها العينة :
فصول إفرتاضية

8%

مؤمترات

11%

حماضرات

26%

ندوات

15%

دورات تدريبية

40%
0

5

15

10

20

25

30

يبني الشكل رقم ( : )3األساليب التدريبية اليت تدرب من خالهلا أخصائيي املكتبات واملعلومات يف
السودان املشاركني يف العينة والذين إستفادوا من مجلة الربامج التدريبية اإللكرتونية املتاحة  ،وقد كانت الدورات التدريبية
هي أكثر األساليب إستخداماً بنسبة بلغت ( ، )%41وجاءت احملاضرات كأسلوب تدرييب إلكرتوين بنسبة (، )%26
فيما بلغت نسبة من إستفاد من الندوات واملؤمترات ال ( ، )%26ومل تبلغ نسبة الفصول اإلفرتاضية إال ( )%8كأحد
األساليب التدريبية اإللكرتونية.
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مما سبق فإن الرتكيز على إستخدام أسلوب الدورات التدريبية دون غريه من األساليب  ،يرجع لعدة أسباب
حمفزة أمهها  :أن الدورات التدريبية دائماً ما تكون مصحوبة بشهادة إعتماد ومشاركة يف الدورة وهذا يعد حمفزاً جيداً
للمشاركة  ،كذلك جند أن الدورات التدريبية اإللكرتونية تتيح حرية إختيار الوقت املناسب للمتدرب مع إمكانية املتابعة
من قبل اجلهة املنظمة للربنامج التدرييب اإللكرتوين  ،وبذلك تكون الدورات التدريبية هي أكثر األساليب التدريبية
اإللكرتونية إستخداماً من قبل اجلميع.
الشكل رقم ( : )4أسباب عدم اإلستفادة من الربامج التدريبية اإللكرتونية

صعوبة نظم

التدريب اإللكرتوين
%1

حاجز اللغة
%13
عدم الدراية واملعرفة مبا
هو معلن منها
%56

الربامج غري مواكبة
للمتطلبات واإلحتياجات
%18

عند سؤال العينة املشاركة من أخصائيي املكتبات واملعلومات يف السودان عن أهم األسباب اليت تؤدي إىل
عدم إقباهلم حنو برامج التدريب اإللكرتوين واإلستفادة منها  ،كان اإلختيار مفتوحاً لرتك العديد من اخليارات اليت ميكن
أن متثل أهم األسباب لكل مشارك  ،وقد جاءت نتيجة اإلجابات على أن أهم األسباب هي  :عدم الدراية واملعرفة
مبا هو معلن من برامج تدريبية إلكرتونية بنسبة بلغت ( )%56كسبب رئيسي يف ذلك  ،وجاءت اإلجابة اليت تليها
بنسبة ( )%13وبفارق كبري عن سابقتها وهي  :حاجز اللغة  ،تلتها مباشرة بنسبة ( )%18إجابة  :أن الربامج
التدريبية اإللكرتونية املتاحة حالياً هي يف األساس غري مواكبة وال تليب املتطلبات واإلحتياجات لتطوير وبناء القدرات
يف جمال املكتبات واملعلومات بالسودان  ،فيما حازت اإلجابة األخرية وهي  :صعوبة التعامل مع نظم التدريب
اإللكرتوين على أقل نسبة بلغت (.)%1
مما سبق فإن أهم أسباب عدم اإلستفادة مما هو متاح من برامج تدريبية إلكرتونية عند أخصائيي املكتبات
واملعلومات يف السودان هو عدم املعرفة والدراية مبا هو معلن ومتاح منها ؛ ويرجع ذلك لصعوبة إعداد وتنظيم محالت
إعالنية منظمة وموجهة عرب اإلنرتنت.
من املؤكد أن للتدريب دور بارز وهام يف بناء وتطوير قدرات العاملني يف جمال املكتبات واملعلومات  ،وحتديداً
يف السودان  ،وملا كانت هناك برامج تدريبية إلكرتونية تستهدف العاملني يف جمال املكتبات واملعلومات بشكل عام ،
كان ألخصائي املكتبات واملعلومات يف السودان إهتمام هبا  ،من خالل املشاركة واإلستفادة مما تقدمه هذه الربامج من
حمتوى علمي له من األثر الواضح على بناء قدراهتم  ،ويبني اجلدول التايل مدى تقبل إختصاصي املكتبات واملعلومات
يف السودان لربامج التدريب اإللكرتوين.
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جدول رقم ( : )2التدريب اإللكرتوين وبناء القدرات :
العبارة

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق نهائيا

التدريب اإللكرتوين أصبح ضرورة ملحة يف
العصر الرقمي

%35

%5

-

-

-

أمهية تبين مؤسسات املعلومات يف السودان
لربامج تدريب إلكرتوين

%11

%23

-

-

-

الربامج التدريبية اإللكرتونية مفيدة يف تنمية
مهارات التعامل مع التقنيات

%83

%11

-

-

-

التدريب اإللكرتوين مفيد يف إستخدام وقت
التدريب بكفاءة وفعالية حسب رغبة املتدرب

%64

%25

%11

-

-

التدريب اإللكرتوين يساعد على التخلص من
التكاليف املادية للربامج التدريبية التقليدية

%64

%13

%5

%1

%5

حصول املتدرب على تغذية معلوماتية مرتدة
ومستمرة

%61

%31

%5

%2

%2

التدريب اإللكرتوين ال يساعد يف بناء
عالقات إنسانية كما يف التدريب التقليدي

%18

%23

%21

%23

%16

التدريب اإللكرتوين غري تفاعلي  ،بيئة التعلم
التفاعلية بني املدرب واملتدرب

%14

%23

%22

%31

%11

التدريب اإللكرتوين غري قادر على إكساب
املهارات العلمية والتطبيقية

%5

%5

%31

%33

%21

حيتاج إىل إعداد مسبق يف كيفية التعامل مع
الربامج واملواقع اخلاصة بالتدريب اإللكرتوين

%48

%31

%5

%5

%5

من بيانات اجلدول رقم ( )2تبني أن التدريب اإللكرتوين أصبح ضرورة ملحة يف العصر الرقمي وهو ما ذهب
إليه كل أفراد العينة  ،مع تركيزهم على أمهية تبين مؤسسات املعلومات يف السودان لربامج التدريب اإللكرتوين  ،وقد أمن
املشاركني من أخصائيي املكتبات واملعلومات يف السودان على أن التدريب اإللكرتوين مفيد يف تنمية مهارات التعامل
مع التقنيات والتطبيقات احلديثة بصورة غري مباشرة  ،وهو أيضاً مفيد يف إستخدام الوقت بكفاءة وفعالية حسب رغبة
املتدرب ودون أدىن تأثري على العملية التدريبية من حيث املتابعة والتقومي  ،كما أنه يساعد على التقليل من التكاليف
املادية للربامج التدريبية فمعظم الربامج التدريبية اإللكرتونية تقدم بصورة جمانية  ،فضالً عن حصول املتدرب على تغذية
مرتدة سريعة وآنية عن ما يقوم به من تطبيق وتنفيذ ملهامه التدريبية بعيداً عن الضغوط النفسية واإلجتماعية ؛ كل ذلك
ما أفاد به املشاركني يف عينة الدراسة بنسب مئوية عالية من حيث املوافقة.
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وقد تباينت آراء العينة املشاركة بني املوافقة وعدم املوافقة يف أن التدريب اإللكرتوين ال يساعد يف بناء
عالقات إنسانية كما يف التدريب التقليدي حيث بلغت نسبة املؤيدين لذلك ال ( ، )%41فيما عارض هذا (، )%33
أيضاً تباينت الرؤى حول بيئة التعلم التفاعلية بني املدرب واملتدرب يف برامج التدريب اإللكرتوين حيث أمن ()%31
على عدم فاعليتها  ،وأكد ( )%41من املشاركني على جدوى التفاعلية يف العملية التدريبية  ،فيما فضل ()%22
احلياد  .وقد أكد ( )%61من أخصائيي املكتبات واملعلومات السودانيني املشاركني يف الدراسة على قدرة إكساب
الربامج التدريبية اإللكرتونية للمهارات العلمية والتطبيقية للمحتوى التدرييب  .وكان لل ( )%85من املشاركني رأي
واضح يف أن التدريب اإللكرتوين حيتاج إىل إعداد مسبق يف كيفية التعامل مع الربامج واملواقع اخلاصة بالتدريب
اإللكرتوين قبل اخلوض يف تنفيذه.
ميكن القول أن ما ذهب إليه أخصائيي املكتبات واملعلومات يف السودان من رؤى حول برامج التدريب
اإللكرتوين من حيث املالئمة وإمكانية اإلستفادة والقدرة على التواصل  ،هو نتاج عمل جترييب قام به أغلب أفراد العينة
املشاركة من خالل املمارسة والتجريب يف إستخدام برامج التدريب اإللكرتوين املتاحة.

النتائج :
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.1

.8

بعد عرض وحتليل البيانات السابقة توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها :
التدريب اإللكرتوين يف األساس يعد وسيلة تعليمية متطورة تعمل على حتقيق مجلة من األهداف املتمثلة يف رفع
وبناء القدرات وتطوير املهارات التطبيقية  ،بعبارة أخرى التدريب اإللكرتوين وسيلة وليس غاية.
البمعد يف املشاركة للرد على إستفسارات اإلستبانة أوضح أن برامج التدريب اإللكرتوين عند أخصائيي املكتبات
واملعلومات يف السودان مل حتظى باإلهتمام والقدر املطلوب.
إعتماد مفهوم التدريب اإللكرتوين القائم على إستخدام آليات وبرجميات وتطبيقات تعتمد على احلاسب اآليل
والشبكات يف إجراء عملية التدريب بعيداً عن مضمون احملتوى التدرييب.
أن منط التدريب اإللكرتوين املتزامن هو األكثر إستخداماً من منط التدريب غري املتزامن.
تعدد األساليب التدريبية اإللكرتونية مل يكن له أثر على إعتماد أسلوب الدورات التدريبية دون احملاضرات
والندوات واملؤمترات والفصول اإلفرتاضية  ،وهذا ما يبني أن أسلوب الدورات التدريبية أو األكثر إستخداماً من بني
األساليب األخرى.
أن أهم أسباب عدم اإلستفادة مما هو متاح من برامج تدريبية إلكرتونية عند أخصائيي املكتبات واملعلومات يف
السودان هو عدم املعرفة والدراية مبا هو معلن ومتاح منها  ،وجود احلواجز اللغوية  ،وعدم تلبية الربامج التدريبية
اإللكرتونية املتاحة لإلحتياجات واملتطلبات املعرفية والتأهيلية.
أن برامج التدريب اإللكرتوين هلا من املميزات يف إستخدام الوقت بكفاءة وفعالية حسب رغبة املتدرب ودون أدىن
تأثري على العملية التدريبية من حيث املتابعة والتقومي  ،باإلضافة إىل تقليل نفقات وتكاليف الربامج التدريبية ،
فضالً عن حصول املتدرب على تغذية مرتدة سريعة بعيداً عن الضغوط النفسية واإلجتماعية.
كما أن برامج التدريب اإللكرتوين حتتاج إىل بيئة تقنية ذات بنية حتتية من حيث التجهيزات املادية أجهزة خوادم
وشبكات  ،وتطبيقات برجمية متخصصة يف تصميم الربامج التدريبية  ،وجمتمع معريف قادر على املواكبة والتطوير.
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 .3متثلت أهم اإلحتياجات التدريبية ألخصائيي املكتبات واملعلومات يف السودان على إعداد برامج تدريبية إلكرتونية
يف املوضوعات التالية :
 الفهرسة اآللية  :مارك .21
 خدمات املستفيدين عن بعد.

 تصميم وإدارة صفحات اإلنرتنت

 التصنيف اإللكرتوين.
 تطبيقات الويب .2.1
 تسويق الذات.

 اخلدمة املرجعية االلكرتونية.
 األرشفة اإللكرتونية.

 مهارات البحث على اإلنرتنت.

التوصيات :
على ضوء النتائج توصي الدراسة باآليت :
 .1سعي املؤسسات املهنية يف جمال املكتبات واملعلومات جتاه التعريف بربامج التدريب اإللكرتوين وتشجيع أخصائي
املكتبات واملعلومات لإلستفادة منها.
 .2ضرورة أن تتبىن مؤسسات املعلومات الوطنية (املكتبة الوطنية  ،دار الوثائق  ،املركز القومي للمعلومات) واجلمعيات
املهنية (اجلمعية السودانية للمكتبات واملعلومات) برامج تدريبية إلكرتونية متخصصة تتاح عرب مواقعها اإللكرتونية
تستهدف أخصائيي املكتبات واملعلومات يف السودان مبختلف فئاهتم (طالب  ،موظفني  ،أعضاء هيئة تدريس) ،
بغرض التطوير املهين يف اجملال.
 .3من هذا املنطلق توصي الدراسة بتبين (مقرتح تصميم منوذج تدرييب ألخصائيي املكتبات واملعلومات يف السودان)
وفق القواعد واإلجراءات املدرجة فيه  ،على أن يتم تكوين فريق عمل متخصص للعمل على تنفيذ املقرتح ،
ووضعه موضع التنفيذ على أن يشمل فريق العمل ثالثة قطاعات أساسية  ،هي:
 مصممي مواقع اإلنرتنت.
 خرباء جمال التدريب اإللكرتوين.
 أخصائي املكتبات واملعلومات( .هلم خربة سابقة يف جمال العمل التدرييب).

مقترح تصميم نموذج تدريبي إلكتروني ألخصائيي المكتبات والمعلومات في السودان :
يتم فيه إعداد جمموعة األسس واملتطلبات اليت حيتاجها نظام التدريب اإللكرتوين ألخصائي املكتبات
واملعلومات يف السودان وميكن تقسيمه كاآليت :
المرحلة األولى  :تخطيط التدريب اإللكتروني في السودان :
اإلحتياجات التدريبية
يف هذه املرحلة تتم عملية تقدير اإلحتياجات التدريبية املستقبلية ألخصائي املكتبات واملعلومات يف السودان
كفئات مستهدفة للتدريب بشكل عام  ،وستعمل الدراسة على دراسة أهم اإلحتياجات التدريبية املتوقعة إلختصاصي
املكتبات واملعلومات يف السودان من خالل إستبانة الدراسة.
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األهداف:
 إنشاء نظام تدريب إلكرتوين حديث قائم على قواعد وأسس بناء جمتمع املعرفة.
 بناء القدرات وتطوير املهارات والتأهيل ألخصائي املكتبات ومراكز املعلومات ودور الوثائق واألرشيف.
 توفري فرص التعلم والتدريب اجملاين املستمر.
 اإلستفادة من تقنيات املعلومات واإلتصاالت املتاحة واملتوفرة يف بناء نظام تدرييب إلكرتوين.
الفئات املستهدفة :
 طالب املكتبات واملعلومات يف السودان.
 خرجيي أقسام املكتبات واملعلومات يف السودان.
 املهنيني العاملني مبجال املكتبات واملعلومات والوثائق واألرشيف.
 أعضاء هيئة التدريس يف أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات السودانية
المرحلة الثانية  :تصميم التدريب اإللكتروني :
 تبدأ بتصميم موقع إلكرتوين يعتمد على وجود برجميات ونظم تركز على العالقات بني املتدربني واملدربني واحملتوى
التدرييب .
 إعداد احملتوى التدرييب اإللكرتوين من خالل تقدير اإلحتياجات التدريبية وتصميمه بصورته النهاية واليت تتطلب
إعتماد برجميات إنشاء ملفات الفيديو وإنشاء العروض التقدميية .
 إعتماد رؤية شاملة ومنهجية من التدريب اإللكرتوين ألخصائي املكتبات واملعلومات يف السودان  ،ويتطلب ذلك
فهم مكونات وشبكات وأجهزة متاحة وبرجميات  ،وتعتمد هذه الرؤية عدة خطوات تتمثل فيما يلي:
 .1تقدير اإلحتياجات التدريبية من خالل حتديد األهداف واملتدربني املستهدفني وبيئة التدريب.
 .2إختيار الطرق املالئمة للتدريب اإللكرتوين  ،وذلك بإعتماد نوعي التدريب اإللكرتوين:
 oالتدريب املتزامن (توفري برجميات وشبكات تتيح تواجد املدرب واملتدربني يف وقت آين واحد)
 oالتدريب غري املتزامن (اإلستفادة من الربجميات والشبكات املتاحة لتنفيذ برامج تدريبية حسب حاجة
ووقت املتدربني واملدرب.
 .3تصميم اجللسات التدريبية وحتديد أساليبها وذلك بإعتماد أسلوب (احملاضرات  ،الندوات  ،الدورات
التدريبية) ووضع آلية للتغذية الراجعة عن التدريب واملتدربني وإختاذ إجراءات التصحيح.
 .4توثيق هيكل احملتوى وإعداد دليل تفصيلي لتطبيقات وبرامج التدريب.
 .5تقييم حمتوى التدريب للتأكد من دقته وفعاليته ووضوحه عرب مناذج وإستبانات إلكرتونية تتاح للمتدربني.
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المرحلة الثالثة  :تنظيم التدريب :
تتمثل خطوات تنظيم التدريب اإللكرتوين يف:
 حتديد الفرتة الزمنية لكل برنامج التدرييب (يوم – أسبوع – شهر) واألنشطة التدريبية اخلاصة به ( احملتوى التدرييب
 املوضوعات اخلاصة باحملادثة اإللكرتونية ( - )Chattingاإلختبارات التدريبية ). تتكون الربامج التدريبية من  :حمتوى تدرييب ( )% 111تدريب متزامن وغري متزامن  ( ،موقع ويب وروابط ) ،
(إختبارات ) ( مرحلية – هنائية ).
 عقد إختبار هناية كل دورة تدريبية وتتمثل درجة اإلختبار من  111درجة توزع كاآليت  51 ( :درجة خاصة
باحملتوى التدرييب  11 -درجات للمحادثات اإللكرتونية مع املدرب –  41درجة لإلختبارات التطبيقية)
 اإلشراف التدرييب  :ضرورة تضمني املوقع لنظام فعال خاص باإلشراف على التدريب ميكن املدرب من متابعة
العمل التدرييب واحلصول على التغذية الراجعة وإستخراج البيانات وكتابة التقارير.
 الدعم واملساندة  :إشتمال املوقع على خدمة دعم ومساندة لضمان إستمرارية العمل دون أي مشكالت حيث
يتم اإلستفادة من التغذية الراجعة لتطوير احملتوى التعليمي من الناحية العلمية والتدريبية باإلضافة إىل تطوير
األهداف واألنشطة واألساليب وتتمثل طرق الدعم املتاحة باملوقع يف  :الدعم بالتليفون  -الدعم بالربيد
االلكرتوين  -احملادثة اإللكرتونية (.)Chatting
المرحلة الرابعة  :تنفيذ التدريب اإللكتروني :
لتنفيذ التدريب اإللكرتوين يتوجب الدخول إىل نظام التدريب اإللكرتوين املصمم وفق:
 صفحة تسجيل الدخول  :حيث يقوم املتدرب بإدخال إسم املستخدم ( )User Nameكلمة املرور( Pass
 )Wordتنمح للمتدرب بواسطة املدرب لظهور املوقع بداية من الصفحة الرئيسية وبشكله الكامل.
 الصفحة الرئيسية وتتضمن العناصر التالية  :الدورات التدريبية – الندوات – احملاضرات  -نظام احملادثة – نظام
التقييم – الربيد اإللكرتوين – ملفات التحميل – البحث.
 صفحة حمتوى التدريب  :تتضمن جدول احملتويات يوضح للمتدرب كيفية استعراض احملتوى والتنقل عرب صفحاته
كما تتضمن فهرس للمحتوى التدرييب.
 صفحة املدرب  :تتضمن معلومات عن املدرب (االسم – الربيد اإللكرتوين – مواعيد تواجده باملوقع ).
 صفحة التقومي الذايت  :توضح اإلسرتاتيجية اليت يتم من خالهلا تقومي أداء املتدرب.
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 صفحة املتدربني  :تضم قائمة بأمساء املتدربني املقيدين لدراسة كل برنامج تدرييب وبريدهم اإللكرتوين ليتسىن هلؤالء
املتدربني مراسلة بعضهم البعض (إمكانية تصميم قاعدة بيانات حتتوي على بيانات املتدربني وتوفر تقارير مفصلة
عن نشاطهم التدرييب).
 ضرورة حتميل احملتوى التدرييب على نظام إدارة التعلم وتدريب املدربني واملتدربني على إستخدامه.
 تعيني مسؤول تدريب لإلشراف واملتابعة لديه القدرة والكفاءة على إدارة نظام إدارة التعلم والقدرة على إعداد
الرؤية العامة للتدريب يف ضوء رسالة وأهداف التدريب.
المرحلة الخامسة  :تقويم التدريب اإللكتروني :
هنا تعتمد عملية تقومي التدريب على عدد من اإلجراءات جلمع معلومات ميكن من خالهلا إجراء التعديالت
الالزمة لتطوير التدريب اإللكرتوين  ،والتقييم هنا على مستويني :
املستوى األول  :إعداد وإنشاء نظام تقييم لكل برنامج تدرييب على حدا (حمتوى الربنامج  ،ومقدم الربنامج  ،ومدى
حتقيق الربنامج ألهدافه) وذلك بتصميم نظام خاص بإنشاء وإعداد اإلستبانات.
املستوى الثاين  :تقييم شامل وكامل ألهداف التدريب اإللكرتوين ألخصائي املكتبات يف السودان  ،ملراجعة وتنقيح ما
وضع من سياسات وخطط وبرامج  ،مع تقييم خاص إلدارة العملية التدريبية.

هذا النموذج يتطلب وجود متخصص في تقنيات المعلومات ومدير تدريب وأخصائيي مكتبات
ومعلومات لضمان تكامل األدوار.
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 .1املوسوي  ،علي بن شرف  .التدريب االلكرتوين وتطبيقاته يف تطوير املوارد البشرية يف قطاع التعليم يف دول اخلليج العريب  -.الرياض :
جامعة امللك سعود  2111 ،م  -.ص  ( -. 3ورقة مقدمة للندوة األوىل يف تطبيقات تقنية املعلومات واإلتصال يف التعليم والتدريب ،
 2111م).
 . 2سعود  ،نعمت عبد اجمليد  .التنمية املهنية للمعلم واإلجتاهات املعاصرة  :فاعلية وتفعيل  -.طرابلس  :جامعة الفاتح  2118 ،م-. .
ص ( -. 11ورقة مقدمة يف املؤمتر العلمي األول حول املعلم والتحديات املعاصرة  2118 ،م).
 . 3الكردي  ،أمحد السيد  .أمهية التدريب اإللكرتوين لتنمية املوارد البشرية  -.موقع كنانة أون الين  -.األربعاء  2113/5/8م .الساعة
 18:31مساءاً  -.متاح على .http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/127750 :
 4الغامدي  ،حممد بن عبداهلل بن حممد  .فاعلية استخدام البث الفضائي املباشر واملوجه يف تدريب الطالب عن بم ْعد يف اململكة العربية
السعودية  -.عمان (األردن)  :اجلامعة األردنية  2116 ،م  -.ص ( -. 11رسالة ماجستري غري منشورة).
Zornada , Max .- E-Learning and the Changing Face of Corporate Training and .5
Development .- University of Primorska ,Faculty of Management .- Wednesday
on : http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581- 8/5/2013 . 08:45 pm .- Available
6311/3_005-021.pdf.
 .6مياين  ،هناء عبدالرحيم  .التدريب اإللكرتوين وحتديات العصر الرقمي  -.الرياض  :جملة اخلدمة املدنية  ،ع  ، 341رجب  1421ه
 -.ص ( -. 25هذه الورقة قدمت إىل  :ملتقى التدريب والتنمية  2116 ،م).
 . 1حسن  ،شوقى حممد  .التدريب اإللكرتوين وتنمية املوارد البشرية  -.موقع جملة التعليم اإللكرتوين  ،ع  2113 ، 4م  -.األثنني
 2113/5/13م  .الساعة  15:51مساءاً  -.متاح على :
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=140&sessionID=13.
 . 8عبدالرازق  ،السعيد السعيد  .أمناط بيئات التدريب اإلفرتاضية  -.موقع جملة التعليم اإللكرتوين  ،ع  2112 ، 3م  -.األثنني
 2113/5/13م .الساعة  18:15مساءاً  -.متاح على :
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=25&page=news&task=show&id=260
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قائمة المصادر األجنبية :

1. Zornada , Max .- E-Learning and the Changing Face of Corporate
Training and Development .- University of Primorska ,Faculty of
Management .- Wednesday 8/5/2013 . 08:45 pm .- Available on :
http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311/3_005-021.pdf.
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: مواقع اإلنترنت
: موقع قاعة اليسري للتعليم عن بعد
http://www.anymeeting.com/WebConference-beta/default.aspx?ip_ek=ganbah1

:  موقع حماضرات وندوات اإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات
https://web.megameeting.com/recplayback/?id=101856#recid=22480&key=936ff8f
9bcff4ba650b306d565fe330d&language=English

: موقع الفهرس العريب املوحد

http://www.aruc.org

:  موقع املكتبات املزدهرة

http://www.librariesthriving.org/workshops

:)cofundedu(  موقع ال

http://www.cofundedu.com/how-it-works

:  موقع أليسون

http://alison.com/learn

:)library science list(  موقع قائمة علوم املكتبات
http://librarysciencelist.com/free-online-courses-for-librarians
http://www.free-online-training-courses.com
http://www.modernlibrariantools.blogspot.com
http://www.neflin.org

املوقع املتخصص يف مهارات احلاسب اآليل



 مدونة أدوات املكتيب املعاصر

) مت إنشاء هذه املدونة من قبل موقعLibrary Webinars(  مدونة ال
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