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... استخدام تطبيقات جوجل كجزء من احلوسبة السحابية لتنمية املهارات املعرفية ومهارات التدريس ألعضاء:بندر بن عبدهللا الشهري

 بندر بن عبدهللا الشهري- :الباحث
 الواليات املتحدة األمريكية،جامعة والية وين- :اجلامعة املاحنة للدرجة والبلد
٢٠١٧ ، مارس- :اتريخ املناقشة
Title: Using Google Applications As Part Of Cloud Computing To Improve
Knowledge And Teaching Skills Of Faculty Members At The University Of
Bisha, Bisha, Saudi Arabia
Abstract: Cloud computing is a recent computing paradigm that has been integrated
into the educational system. It provides numerous opportunities for delivering a
variety of computing services in a way that has not been experienced before. The
Google Company is among the top business companies that afford their cloud services
by launching a number of business and educational Apps. It runs these Apps for
free to be used for educational purposes, which saves a huge amount of expense for
schools and allows institutions to direct scarce financial resources to other areas of
need. King Khalid University (KKU) was the first and only Saudi university that
officially offers Google Apps to its faculty members, staff, and students since 2012.
Yet, University of Bisha (UoB) became a new independent university that has been
separated from KKU and become the second university that owns Google Apps as
part of its academic services. This gives UoB a distinctive opportunity and a unique
reason to be investigated with lessons learned from the experience. This research
focuses on how UoB faculty members take advantage of these Apps’ benefits in terms
of improving their knowledge in their discipline as well as improving their teaching
expertise throughout constructivist condition.
In the literature review which follows, the essential sources which support this
research are discussed.
The current study focused on the UoB academic instructors (professors, lecturers,
teaching assistant, etc.) in order to study their behavior, and potential problems
and issues they experience during employing Google Apps for improving teaching,
organizing, academic collaboration, self-education and other educational purposes.
Precisely, it addresses the following questions:
• In what way are the instructors’ views at UoB about using Google
Apps influencing subject matter and teaching improvement?
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• What issues - positive or negative- do UoB faculty members
have regarding the varieties of Cloud computing and,
specifically, Google academic Applications?
• What are the UoB instructors’ experiences in using Google
academic Apps in higher education?
The study showed that levels of knowledge and specific skills may significantly affect
the ability of the members of the faculty and academic staff to apply the benefits
of using Google services/tools in their professional activities. Lacks of experience,
tool awareness and effectiveness in using Google services may result in a lack of
confidence and trust to Google products, disappointment, and the formation of biased
negative opinion about the usefulness of these applications for academic users within
the university environment.
Fortunately, current research sheds the light on the problem and provides simple,
straightforward recommendations that may help to effectively solve the temporary
issues of the faculty and academic staff with employing Google tools. I hope that my
work makes a significant difference in the field, and helps in building better academic
and learning communities.
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بندر بن عبدهللا الشهري :استخدام تطبيقات جوجل كجزء من احلوسبة السحابية لتنمية املهارات املعرفية ومهارات التدريس ألعضاء...

عنوان الرسالة:

استخدام تطبيقات جوجل كجزء من احلوسبة السحابية لتنمية املهارات املعرفية
ومهارات التدريس ألعضاء هيئة التدريس جبامعة بيشة

ملخــص :تعــد اخلدمــات الســحابية أحــد أبــرز اخلدمــات اإللكرتونيــة يف وقتنــا احلاضــر،
والــي مت االســتفادة منهــا ودمــج خدماهتــا يف النظــام التعليمــي نظ ـراً ملــا تقدمــه مــن فــرص
وخدمــات للعلميــة التعليميــة مل يُشــهد هلــا مثيــل مــن قبــل .وتعــد شــركة قوقــل  Googleأحــد
أكــر الشــركات املنافســة عامليـاً يف هــذا اجملــال ،حيــث تقــدم عــدداً مــن اخلدمــات والتطبيقــات
التعليميــة جيعلهــا مقصــداً لكثــر مــن املؤسســات التعليميــة الغــر رحبيــة واملنظمــات التعليميــة
الصغــرة ،ناهيــك عــن عـ ٍ
ـدد مــن اجلامعــات احلكوميــة كذلــك.
اســتفادة جامعــة بيشــة مــن هــذه اخلدمــات التعليميــة وجعلتهــا جـزاً ال يتجـزأ مــن نظامهــا
التعليمــي واألكادميــي ،كوهنــا حديثــة عهـ ٍـد بانفصــال مــن جامعــة امللــك خالــد الــي بدورهــا
كانــت أول جامعــة ســعودية تعقــد ش ـراكة تعليميــة مــع شــركة قوقــل  Googleلالســتفادة
مــن خدماهتــا ،وتقدميهــا كاملــة وباجملــان ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب .وهــذا يعطــي
جلامعــة بيشــة ميــزة تتفــرد هبــا عــن مثيالهتــا مــن اجلامعــات الناشــئة ،بــل وتنافــس هبــا غريهــا مــن
اجلامعــات الســعودية العريقــة.
هذه اخلدمات التعليمية جعلتها مقصداً هلذه الدراســة ،لبحث مدى اســتفادة أعضاء
هيئة التدريس جبامعة بيشة من تلك األدوات يف حياهتم األكادميية واملهنية.
ركــزت الدراســة علــى كيفيــة اســتفادة أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم مــن
املعيدين واحملاضرين يف تطوير معرفتهم بالتخصص الدقيق ،املعوقات اليت تواجههم يف رفع
كفاءهتــم التدريســية ،تنظيــم مهامهــم األكادمييــة ،تبــادل اخلـرات والتعــاون األكادميــي بينهــم،
مــن خــال دراســة ســلوكياهتم مــن منطلــق النظريــة البنائيــة.
وجاءت أسئلة الدراسة على النحو التايل:
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 ماهي وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة بيشــة حول اســتخدام تطبيقاتقوقل  Googleوأثرها يف إثراء املادة العلمية وحتســن طرق التدريس؟
 ماهــي القضايــا – إجيابيــة أو ســلبية  -الــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس حــولاخلدمــات الســحابية وخصوص ـاً تطبيقــات قوقــل  Googleالتعليميــة؟
ماهــي خلفيــة أعضــاء هيئــة التدريــس جبامعــة بيشــة يف اســتخدام تطبيقــات قوقــل
 Googleالتعليميــة يف التعليــم العــايل؟
وأظهــرت النتائــج أن مســتوى املعرفــة هبــذه التطبيقــات واملهــارات اخلاصــة للتعامــل
معهــا تؤثــر علــى أفـراد عينــة الدراســة تأثـراً واضحـاً ،ممــا حيــول دون االســتفادة مــن اخلدمــات
والتطبيقــات املشــمولة بالدراســة بشــكل مهــي.
ومــن األســباب أيضـاً ضعــف اخلــرة هبــذه التطبيقــات ،وقلــة الوعــي هبــا ،وعــدم الفاعليــة
عدد من أفراد
من اســتخدامها أدى إىل ضعف الثقة مبنتجات شــركة  .Googleكما أبدى ٌ
العينــة عــدم الرضــا ،وخيبــة اآلمــل أثنــاء اســتخدامهم لتلــك التطبيقــات ،وعــدم فائدهتــا بســبب
مــا تعانيــه بيئــة اجلامعــة األكادمييــة مــن ضعــف للمـوارد وشــبكة اإلنرتنــت.
هذه الدراسة سلطة الضوء على املشكلة وعرضت بعض التوصيات املباشرة والبسيط،
والــي بدورهــا تســهم يف حــل هــذه اإلشــكاالت الــي يعانيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس مــن
توظيــف هــذه األدوات ،ممــا قــد يعينهــم مســتقبالً لالســتفادة منهــا بشــكل أفضــل.
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