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 Abstract: 

Benefiting from the scientific technology is regarded as the most 

important features of development and modernization in the field 

of training. This is due to the recognized services and procedures 

that make training easier for both; the trainer and the trainees. 
This study aimed to explore the online training by using live 

streaming. This is through executing face-to-face training 

programmes and connecting the training with live streaming in 

order to identify 1) the advantages, and disadvantages, 2) the 

extent to which there is a difference between this programme, and 
the online training in general, and most importantly 3) the 

suggestions of use in the long-term programmes.  In this context, 

this study employed the qualitative descriptive research 

methodology with the interview as a data collection tool. This tool 

served the study in providing a better explanation and 

understanding of the actual reality of the implemented training 
programmes. The interview tool was designed to gather feedback 

from 13 trainees who had several participations in both, the face-

to-face and online training. The interviews were conducted on 

face-to-face mode, either in person or via the advanced technology 

Microsoft Teams. The results showed the existence of several 
advantages in this type of trainings. However, there are some 

disadvantages and challenges which, nevertheless, can be dealt 

with in terms of reducing its side effects. This is through adopting 

several procedures such as spreading the culture of live streaming 

use where both, the trainer and the trainees are ready to embrace 

this type of training. In addition, recording and saving all 
materials used in the executed training programmes for future 

reference and linking them to asynchronous programs too based 

on a specific mechanism. Most importantly, enabling the trainees 

of the long-term training programmes to choose the most 

convenient training mode for them, either via face-to-face or 
online on the basis of specific controlling principles to maintain 

easy training with the highest quality ever.  
Key words: Online Training, Live Streaming, Training 

Programmes. 
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 شر للربامج التدريبية العامة للموظفنيمدى فاعلية التدريب عن بعد ابستخدام البث املبا

 
 2 عبدالسالم بن محد الرمضاين

 

 :امللخص
ن االستفادة من التقنيات العلمية يعد من أهم مميزات التطور والتقدم يف جمال التدريب ويقدم خدمات إ

ويسهل اإلجراءات لدى املدرب واملتدرب، فقد هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على التدريب عن بعد 
أسلوب البث املباشر، وذلك من خالل تنفيذ الربامج التدريبية احلضورية وربطها ابلبث املباشر ابستخدام 

والتعرف على االجيابيات والسلبيات ومدى الفرق بينه وبني التدريب عن بعد بشكله العام ومقرتحات 
ابستخدام املقابلة   االستفادة منها يف الربامج طويلة املدى. فقد مت االعتماد على املنهج الوصفي النوعي

كأداة هلذه الدراسة اليت تعطي تفسري وفهم أفضل لواقع الربامج املنفذة ويسعى من خالهلا ملقابلة الفئة 
مشارك)مدرب( ممن لديه عدد مشاركات يف نظام التدريب احلضوري  13املستهدفة والذي بلغ عددهم 

. وقد أظهرت نتائج Temsا احلديثة وعن بعد وقد مت مقابلتهم وجها لوجه وابستخدام التكنولوجي
الدراسة إىل وجود العديد من اإلجيابيات هلذا النوع من التدريب ويف الوقت نفسه له حتدايت وسلبيات من 
املمكن أن يتم التعامل معها والتقليل من أاثرها وذلك من خالل نشر ثقافة استخدام البث املباشر حىت 

عداد الستخدام هذا النوع من التدريب، إضافة إىل تسجيل يكون كل من املدرب واملتدرب على است
وحفظ كل املواد التدريبية املنفذة لتكون مرجع للربامج التدريبية وربطها بربامج غري املتزامنة وفق آلية حمددة،  
كما أنه يتيح للمتدربني يف الربامج طويلة املدى أن خيتار نوع املشاركة احلضورية أم عن بعد وفق أسس 

 .ابط حمددة لتسهيل العملية واحلافظ على جودة التدريبوضو 
 .التدريب عن بعد، البث املباشر، الربامج التدريبية الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

ن التطورات التقنية اليت حتدث يف العامل والتسارع املستمر واملتجدد يف هذا اجملال يدعم التدريب بشكل خاص والتعليم إ
بشكل عام وتفتح جمال لإلبداع واالبتكار يف توصيل املعارف واملعلومات وحتقيق أهداف العملية التعليمية. فقد أصبحت عملية 

أو طرق تعليمية خمتلفة سواء احلضورية أبشكاهلا وأنواعها أو ابستخدام التعليم اإللكرتوين التدريب تعتمد على جمموعة أنظمة 
واملدمج، البث املباشر، مؤمترات الفيديو، استخدام وسائل التواصل االجتماعي أو أي نظام آخر، وقد كان لنا يف فرتة جائحة  

 افها على الرغم من وجود بعضها سابقاً.هذه األنظمة واستكش جتربة مثرية للتعامل مع (Covid19)كروان 
ن التدريب والتأهل هو أهم استثمار حاليًا يف املوارد البشرية واليت تعترب بكل أتكيد هي الثروة احلقيقية للدول والشعوب، إ

النظم اليت تتغري حيث يعد التطور والتغيري هو السمة األساسية لالستمرار والتقدمي وجيب على التدريب أت يكون يف قمة هذه 
وتتطور بشكل يومي لتنقل هي بدورها العلوم واملعارف أبحدث الطرق وأفضل االسرتاتيجيات لتوفري الوقت واجلهد وتدمج املادة 

 التدريبية مهما كان مضموهنا أبحدث ما توصلت إليه تقنيات العصر وأدواهتا.

                                                           

as_alramadhani345@hotmail.com 
،سلطنة عمان، وزارة الرتبية والتعليم، د.  2  
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التعليم اإللكرتوين املتزامن وغري املتزامن إضافة إىل تفعيل وسائل ن التدريب ابستخدام البث املباشر ومؤمترات الفيديو و إ
اإلجيايب من كل نوع من هذه األنواع للخروج مبحصله أفضل التواصل االجتماعي املختلفة يف دعم جماالت التدريب واخذ اجلانب 

اليت تسعى جلمع بني ميزيت التنفيذ  زاتدام البث املباشر يعد من املميعلى املستوى الفردي واملؤسسي، حيث أن التدريب ابستخ
% مع ربطها ابلتدريب عن بعد إلضافة جمموعة من املميزات اليت ختدم فئات معينة وتعاجل بعض التحدايت 100احلضوري بنسبة 

ات مناسبة هذه الطرق تعزز التواصل والتعاون بني املتدربني، إضافة لكوهنا أدو أن  اليت قد ال تتوافق مع ظروف بعض املستهدفني.
 Alakrash  &Razak,2021; Toqueroجدًا لبعض التطبيقات احلديثة يف اجملال التقين والثورات الصناعية احلديثة )

 &Talidong,2020.) 
( أهداف متعددة يسعى إىل حتقيقها من خالل النقاط 2021للتدريب اإللكرتوين كما جاء يف العيسى والعمران )ن إ

 :وهو ما يعد إضافة على أهداف التدريب احلضوري املتعارف اآلتية
رفع جودة العملية التدريبية: أن االعتماد على التدريب اإللكرتوين يؤدي إىل رفع معيارية التدريب وابلتايل زايدة جودته  -

 وذلك من خالل استخدام الربامج التطبيقات املعينة واملسهلة لتحقيق أهداف هذه العملية.
مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية والتدريبية بني أفراد اجملتمع دون متييز نظرًا الخنفاض تكلفتها وابلتايل تصبح أكثر حتقيق  -

 سهولة لالستفادة منها لدى مجيع فئات اجملتمع.
إيصال اخلدمات التدريبية إىل الفئات اخلاصة اليت متنعهم ظروفهم من االلتحاق ابلتدريب احلضوري كنزالء السجون،  -

 ذوي االحتياجات اخلاصة، العاملني يف مناطق بعيدة عن اخلدمات التدريبية أو أي ظروف أخرى.
بد، فالتدريب اإللكرتوين يعمل على تطوير وتنمية قدرات املتدربني على املبادرة دعم وتعزيز دوافع التعليم إىل األ -

 واالعتماد على الذات يف البحث على املعرفة واملهارة.
لواقع حاليا على مؤسسات التدريب والتعليم احلضوري، والبحث عن ظروف تدريبية مناسبة؛ فالتدريب اختفيف الضغط  -

 اإللكرتوين يتصف ابملرونة والقدرة على التكيف مع الظروف.
 جعل التدريب أكثر مرونة بدون قيود للزمان واملكان والعدد واحملددات األخرى. -
األفراد الثقايف وذلك من خالل سهولة تنفيذ هذه الربامج عن بعد واخنفاض  اإلسهام يف التنمية اجملتمعية ورفع مستوى -

 تكلفتها.
 االستجابة ملتطلبات اخلطط املستقبلية لتنمية وتطوير املوارد البشرية بكافة الطرق واألساليب. -

 كما أنه هناك مربرات عديدة الستخدام التدريب اإللكرتوين مبكن تلخيصها يف أربع نقاط وهي:
زايدة عدد املستهدفني من التدريب والراغبني فيه، وهذا جيعل أن عدد املتدربني أكثر بكثري عن السعة االستيعابية  .1

 لألماكن املعدة لذلك.
احلاجة إىل السرعة يف احلصول على املعارف واملعلومات ومواكبة املستجدات، وكذلك احلاجة إىل اتقان املهارات  .2

 ول املناسبة للمشاكل العامة.يف أداء األعمال وإجياد احلل
 التطور يف التقنيات وسرعة نقل املعلومات وضرورة إدماجها يف عمليات التدريب. .3
 التباعد اجلغرايف بني املتدربني والبحث عن حلول أبقل التكاليف واجلهد. .4
 إىل الدراسات اآلتية: كما تشري بعض الدراسات إىل بعض املواضيع املهمة واملرتبطة ابلدراسة احلالية، حيث نشري     
( إىل التعرف على متطلبات ومربرات ومعوقات التدريب اإللكرتوين من وجهة 2021راسة العيسى والعمران )هدفت د   

( 20نظر املدرابت، حيث اعتمدت على املنهج الوصفي املسحي وذلك من خالل تطبيق أداوت الدراسة على عينة بلغ عددها )
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استخدام تطبيقات د أكدت الدراسة إىل أبرز املتطلبات املالزمة للتدريب اإللكرتوين وهو التمكن من ( متدربة. فق384مدربة و )
احلاسوب والربامج الداعمة ووجود فريق يقدم الدعم الفين عند احلاجة، وأن من الضروري مواكبة التطورات والتقدم العلمي ومتابعة 

النوع من التدريب، وفيما خيص املعوقات كانت املعوقات املالية حاضرة بقوة مع املدربني واملتدربني لكل ذلك لتحقيق أهداف هذا 
 ضرورة االهتمام ابلبنية التحتية للدولة حىت يكون املدرب واملتدرب قادر على االستفادة من هذا النظام.

عشر حول تطبيق وزارة ( اليت هدفت إىل التعرف على آراء املتعلمني يف الصف الثاين 2021أشارت دراسة النصار )     
الرتبية يف دولة الكويت استخدام التعليم اإللكرتوين عن بعد من املنازل يف سبيل استكمال الفصل الدراسي الثاين املتبقي من العام 

( متعلم قبل التجربة وبعد بدء التجربة 273، حيث تكونت عينة الدراسة من جمموعتني كانت األوىل )2019/2020الدراسي 
( متعلم. وقد خلصت نتائج الدراسة إىل وجود حتدايت ومعوقات عامة تتعلق بتوفر املوارد التكنولوجية وسرعة 413)مباشرة 

االنرتنت داخل املنازل وابهلواتف؛ إضافة إىل احلاجة إىل التدريب على استخدام النظم اجلديدة والتطبيقات حىت يتم تقبلها من قبل 
 االصغاء آلراء املتعلمني واختيار أفضل طرق التعلم لديهم ومواكبة التطورات التقنية املتسارعة. اجملتمع، كما أكدت الباحثة بضرورة

( اليت هدفت إىل التعرف على مهارات استخدام شبكة مؤمترات الفيديو عن بعد 2021كما أشارت دراسة مرسى )
ضرورايت القرن احلادي والعشرون جبب إكساهبا  الالزمة ألخصائي تكنولوجيا التعليم إىل أن مؤمترات الفيديو تعد ضرورة من

ألخصائي تكنولوجيا التعليم بشكل خاص واملعنيني ابملوضوع بشكل عام ملواكبة املستجدات يف تطوير التعليم عن بعد، حيث 
وقد تكونت سعت هذه الدراسة إىل إعداد قائمة مهارات استخدام مؤمترات الفيديو من خالل استخدام املنهج الوصفي التحليلي، 

( مهارة رئيسية واتفقت هذه الدراسة مع أمهية وضرورة متكن املدرب منها لتحقيق أهداف التدريب ابستخدام 12القائمة من )
 .البث املباشر والتعامل مع التحدايت اليت قد تطرأ عليها

 
 املشكلة:
 بشكل خاص خالل الفرتة املاضية نظرًا ل ن جتربة التدريب عن بعد اليت خاضها العامل بشكل عام واجملتمع العماينإ

واجلهود اليت بذلت من قبل اجلميع بكافة فئاهتم سواء املعنيني ابجلوانب التعليمة أو املختصني يف  (Covid19)جائحة كروان 
رية خالل جمال رفع مستوى البنية التحتية يف قطاع االتصاالت واخلدمات األخرى؛ وقد أثبت املؤشرات أنه مت حتسني خدمات كث

 فرتة قصرية إضافة إىل البدء يف مشوار ثقافة اجملتمع أبمهية اجلوانب الرقمية واملعلوماتية. أن هذه التجربة جديرة أبن يتم االستفادة
ز منها وتقييمها وتطويرها حىت يتم االستمرار يف االستفادة كاًل يف جماله وال سيم جمال التدريب عن بعد الذي تعمقنا فيه ملدة تناه

 السنة والنصف.
جعلت العديد من اجلهات املعنية ابلتدريب إىل العودة للتدريب  -وهلل احلمد والشكر على هذا الوضع –ن بداية التعايف إ

احلضوري وجهًا لوجه، وهو يعد طبيعي نظرًا النتظارهم لعودة احلياة لطبيعتها وممارسة التدريب كما كان يف السابق وجتاوز 
 التحدايت اليت كانت تواجه اجلميع يف التدريب عن بعد.

، تكمن مشكلة الدراسة احلالية يف العودة التدرجيية إىل استخدام التدريب احلضوري وجتاهل كل مميزات التدريب عن بعد
ليه ميكن أن تكمن مشكلة الدارسة يف السؤال الرئيس: ما مدى فاعلية التدريب عن بعد ابستخدام البث املباشر للربامج التدريبية ع

  اإلجابة عن التسالالت الفرعية اآلتية:العامة احلضورية، وإضافة إىل
 للربامج املنفذة حضورايً؟ من وجهة نظر املدربني ما هي إجيابيات التدريب عن بعد ابستخدام البث املباشر -
 للربانمج املنفذة حضورايً؟ من وجهة نظر املدربني ما هي سلبيات التدريب عن بعد ابستخدام البث املباشر -
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 من وجهة نظر املدربني ب عن بعد ابستخدامه العام والتدريب عن بعد ابستخدام البث املباشرما هو الفرق بني التدري -
 املنفذة حضورايُ؟ للربامج

 لربامج االسرتاتيجية طويلة املدى؟للربامج املنفذة حضورايً ل هل ميكن االستفادة من استخدام البث املباشر -
 

 أهداف الدراسة:
على مدى فاعلية التدريب عن بعد ابستخدام البث املباشر للربامج التدريبية العامة املنفذة إىل التعرف هدفت هذه الدراسة 

 حضوراي وذلك من خالل النقاط اآلتية:
 .إجيابيات التدريب عن بعد ابستخدام البث املباشر من وجهة نظر املدربني للربامج املنفذة حضورايً التعرف على  -
 .ابستخدام البث املباشر من وجهة نظر املدربني للربانمج املنفذة حضورايً سلبيات التدريب عن بعد التعرف على  -
الفرق بني التدريب عن بعد ابستخدامه العام والتدريب عن بعد ابستخدام البث املباشر من وجهة نظر املدربني دراسة  -

 نفذة حضوراي. ومدى إمكانية االستفادة من استخدام البث املباشر للربامج امل للربامج املنفذة حضورايُ 
 

 حدود الدراسة:
 تتلخص حدود الدراسة يف احلدود اآلتية:

( مدرب متخصص يف تنفيذ الربامج التدريبية للموظفني أبنظمتها 13: أجريت هذه الدراسة على عدد )احلدود البشرية -
 املختلفة.

: مت عمل مقابالت معمقة مع املدربني املنفذين للربامج التدريبية املختلفة، حيث يتم تنفيذ املقابلة حضورايً احلدود املكانية -
 وجه لوجه وكذلك عن بعد ابستخدام برانمج ميكروسوفت تيمز واالستفادة من هذه الربامج حىت يف تطبيق أدوات الدراسة.

 .2021خري من عام مت تنفيذ الدراسة يف الثلث األ احلدود الزمانية: -
 

 مصطلحات الدراسة:
 تسعى الدراسة إىل تعريف بعض املصطلحات إجرائياً بناًء على طبيعة الدراسة.

استفادة املوظفني وقسم  حتقيق نتيجة إجيابية مقصودة حسب طبية الربانمج املنفذة، وذلك من خالل مدى الفاعلية: -
بتغطية عدد أكرب وتوفري التكلفة املالية ومعاجلة التحدايت املوجودة يف  التدريب والتأهيل من تنفيذ هذا النوع من التدريب 

 تدريب عن بعد.كل من التدريب احلضوري وال
اعة التدريبية مع ربط شاشة احلاسب : عملية تنفيذ الربامج التدرييب حضورايً يف داخل القالتدريب ابستخدام البث املباشر -

املعتمدة للعرض مبنصة ميكروسوفت تيمز ونقل حي لكل الفعاليات واألنشطة املنفذة داخل القاعة التدريبية ابستخدام كامريا 
عن بعد( يف  –متخصصة جملموعة من املتدربني املوجودين يف مواقع أخرى مع إمكانية التفاعل واملشاركة والعمل ) مع بعض 

 جمموعات خاصة.
: هي كل الربامج التدريبية اإلدارية والتخصصية اليت يتم استهداف فيها موظفي املؤسسة هلدف الربانمج التدرييب للموظفني -

 رفع مستوى أدائهم وحتفيزهم وتطوير مهاراهتم واكساهبم معارف ومهارات تتناسب مع مستجدات وطبيعة عملهم.
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 منهجية الدارسة:
سعت هذه الدراسة إىل التعرف على فاعلية التدريب عن بعد ابستخدام البث املباشر وذلك من وجهة نظر املدربني ممن 
قدم العديد من الربامج أبساليب خمتلفة. وقد مت اعتماد منهج البث النوعي يف هذه الدراسة نظراً ملناسبته لظروف وطبيعة الدراسة 

ذا النوع من التدريب واحلصول على تفسري وفهم أفضل لواقع الربامج املنفذة واملخطط هلا من حيث إعطاء فهم متعمق وشامل هل
( أن منهج البحث النوعي يعد من الطرق املناسبة 2021يف املرحلة القادمة. وقد أشارت دراسة العدساين والعبد اللطيف )

لدراسة، وحتليل البياانت وتفسريها، ويهتم هذا النوع للبحوث اليت تسعى جلمع البياانت من أشخاص معينني الرتباطهم مبوضوع ا
 إىل اإلجابة على األسئلة وليس اختبار صحة فرضية أو تعميم نتائج حمددة.من البحوث 

 
 جمتمع الدراسة:

ة استنادًا على مشكلة الدراسة وأهدافها فقد حتدد جمتمع الدراسة جبميع املدربني الذين نفذوا برامج تدريبية يف حمافظ
مسقط بسلطنة عمان خالل العامني املاضيني، حيث تنوعت الربامج خالل الفرتة املذكورة بني الربامج احلضورية والربامج املنفذة 
عن بعد. وقد مت اختبار عينة قصدية ممن تعامل معهم الباحث وكانت هلم العديد من الربامج التدريبية للموظفني بنظام التدريب 

عد، كما اعتمد الباحث على املدربني ممن كان هلم برامج حضورية عديدة وما ال يقل عن تسعة برامج احلضوري والتدريب عن ب
عن بعد حىت تكون أراءهم وانطباعاهتم وتوجهاهتم حول التدريب بشكل عام انجته عن جتارب عديدة ومواقف خمتلفة. حيث بلغ 

مت استخدام طرق أخرى كاجتماع ابستخدام التكنولوجيا مدرب( وقد مت مقابلتهم بشكل مباشر وكذلك  13عدد املدربني )
 وتفعيلها حىت يف تنفيذ أدوات الدراسة. ( واالستفادة من هذه األدوات املعينةTeamsاحلديثة )

 
 أداة الدراسة:

يستخدمها  أداة ( أبهنا2019لقد مت اعتماد املقابلة كأداة هلذه الدراسة، حيث تعد املقابلة كما جاء يف الراشدي ) 
الباحث للحصول على معلومات ومعارف وخربات ذات عالقة مباشرة ابلبحث، ويركز على حمتوى أهداف البحث وحلول ملشكلة 
الدراسة، كما تعطب طابع إنساين واقعي للمشكالت البحثية. وقد تطورت املقابلة مع التغريات العامة وأصبح هلا أشكال خمتلفة 

يع يف هذه األنواع بني املقابلة املباشرة واملقابلة ابستخدام التكنولوجيا احلديثة واليت اعتمد منها الباحث وسعى الباحث أبن يتم التنو 
 يف إجراء بعض املقابالت مع مدربني مل تسمح ظروفهم للمقابلة الشخصية املباشرة. Teamsاستخدام تطبيق 

سابقة وبناًء على مشكلة الدراسة وأمهيتها وأهدافها، فقد مت ابالستعانة ابألدبيات القام الباحث إبعداد أداة الدراسة     
إعداد استمارة املقابلة مكونة من تسعة أسئلة أساسية حبيث يتم استكمال األسئلة الفرعية وفق املناقشات وخربات وجتارب كل 

حظات وتقدمي التغذية الراجعة مدرب. وقد قام الباحث بعرض األداة بصورهتا األولية على بعض الزمالء املختصني لتقدمي املال
 والتأكد من مدى حتقيقها ألهداف الدراسة.
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 السؤال األول:

طلب الباحث يف هذا السؤال من املدربني توضيح وجهة نظرهم حول التدريب ابستخدام البث املباشر للربامج املنفذة 
 حضوراي، وحتديد أبرز إجيابيات هذا النظام.

ألنواع، وقد أشار أظهرت النتائج أبن هناك عدد من االمتيازات هلذا النوع من التدريب واالجيابيات اليت متيزه عن غريه من ا
 أحد املدربني إىل:

" التغلب على حتدايت تكييف جداول والتزامات العمل وسهولة جتميع بعض املشاركني املتواجدين يف مواقع جغرافية 
 متباعدة عن مقر تنفيذ الربانمج الفعلي".

األخرى الذي يعطيه نوع من اخلصوصية، كما أضاف أحد املدربني نقاط يتميز هبا هذا النوع من التدريب دون األنواع 
 وهو ما اتفق مع عدد من املدربني بعبارات خمتلفة تندرج حتت نفس الفكرة، فقد قال:

" تناسب هذه الطريقة بعض األفراد ممن لديهم ظروف خاصة سواء كانت حلظية بوجودهم يف مكان يصعب التواجد يف 
من التعامل مع اجلمهور أو التدريب عن بعد الكتساب  تعيقهمصية اليت القاعة التدريبية أو لبعض السمات واخلصاص الشخ

 .مهارات جديدة يسهل عليهم تقدميها أمام اجلميع بعد اتقاهنا"
أكد أغلب املدربني على فائدة هذا النظام الذي يدمج النظامني مع بعضهم البعض يف خفض التكاليف املادية للربامج 

وصاً يف الوقت الذي يتطلب سفر بعضهم من والية أو حمافظة إىل أخرى حسب طبيعة هذا الربانمج التدريبية على املؤسسات خص
واجلهة املنظمة له نظرًا للتبعات اليت ختلفها هذه اإلجراءات واليت من املمكن حلها يف بعض الربامج مبثل هذه الطريقة، وقد ذكر 

 أحد املدربني:
% من تكلفته العامة على أقل تقدير 30يوفر للمؤسسة مبلغ يتجاوز سوف  للربامج املركزية "أن اعتماد مثل هذا الربانمج

وهذه النسبة قابلة للزايدة ما إذا زاد عدد املتدربني الذين يتطلب النظام توفري هلم بدالت وسكن ونقل، وهي يف نفس الوقت 
غبة بعض املوظفني للتأهيل والتدريب ممن كانو يتجنبوا بذل وبسبب الوضع االقتصادي العام للموظفني سوف ترفع من دافعيتهم ور 

 جمهود وتكلفة مادية حلضور برامج تدريبية بعيد عن مقر عملهم".
أن هذا النظام يتيح للمدرب تعزيز ومشاركة بعض اخلرباء واملختصني يف جماالت حمددة من خالل إضافتهم عن بعد يف 

ذكر أحد  انمج وبدون تبعات والتزامات وجمهود من هذه الفئة يف أغلب األوقات، فقدأوقات حمددة تناسب تسلسل تنفيذ الرب 
 املدربني ابآليت: 

" كنت استعني مبداخالت األكادمييني يف اجلامعات واملختلفة من خالل تسجيل مرئي أقوم بعرضه للمتدربني، إال أنين 
 كل مباشر وافتح اجملال للمناقشة من قبل املتدربني".مثل هذا النظام ابستضافهم بش أجربأفكر حالياً وبعد أن 

 السؤال الثاين: 
طلب الباحث يف هذا السؤال من املدربني توضيح وجهة نظرهم حول التدريب ابستخدام البث املباشر للربامج املنفذة 

 حضوراي، وحتديد أبرز سلبيات هذا النظام.
أظهرت نتائج هذا السؤال ومناقشته مع املدربني إضافة إىل أراء بعض املتدربني سواء من قام الباحث بسؤاهلم أم من ذكرهم 
املدربني حبكم تواصلهم مع املتدربني بعد انتهاء الربامج القصدية اليت مت تنفيذها من قبل الباحث لقياس فاعلية هذا النوع من 
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ىل أن تركيز املدرب يف القاعة احلضورية يكون أكرب مع احلضور املباشر ويفقد التواصل مع املتدربني التدريب، حيث أشار أغلبهم إ
 املتواجدين خلف الشاشة، فقد ذكر أحد املتدربني للمدرب بعد انتهاء الربانمج املنفذ هبذا النظام:

ديث واملناقشة إال أنك ومع تركيزك يف " أن أغلب تفاعلك ونقاشاتك وأسئلتك كانت هلم مع حماوليت أبن أشارككم احل
 الشرح والنقاش تتناسى وجودان خلف هذه الشاشة"

كما تعد من حتدايت وسلبيات هذا النوع من وجهة نظر املدربني ومرتبيهم حاجة بعض الربامج الكتساب مهارات عملية 
ابلعرض باشر، فقد ذكر أحد مدريب برانمج " فن التأثري يتقنها املتدرب املوجود يف القاعة التدريبية أكثر من زميله يف البث امل

واإللقاء"، وكذلك هو احلال يف الربامج العملية املتخصصة واليت تتطلب اكتساب مهارات عملية أكثر من كوهنا معارف ومعلومات 
 وحقائق، فقد ذكر أحد املدربني:

يم مدرب على مهارة اإللقاء ا النوع من املهارة، أن تقي" من الصعوبة على املدرب أبن يقيم متدرب يف مدى اكتسابه هذ
تتطلب وقوف أمام اجلمهور فعليا ويف أرض القاعة وتقيم الوقفة وحركة اليدين والعينني ومستوى الصوت واالستدارة وابقي النقاط 

ة اختزاله يف مقطع مرئي ال يوضح املهمة للمدرب أثناء تقييم مدى اكتساب هذه املهارة ودرجة االتقان لديه، وهذا كله من الصعوب
 سواء بعض النقاط العامة هلذه املهارة".

أشار بعض املدربني من خالل تواصلهم مع املتدربني إىل أن جاهزية القاعة التدريبية هلا دور كبري يف وضوح احملتوى سواء 
ية لتجهيز مثل هذه القاعات حىت تكون جاهزة من الصوت أو الصورة وابقي العوامل اليت تتطلب يف العادة تكاليف مادية إضاف

( أبن ضعف املخصصات املالية يعترب من 2012( واملطريي )2008؛ وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة غالم )للبث املباشر
د سبب أهم املعوقات وكذلك صعوبة حتويل بند مايل إىل بند أخر وحتقيق أهداف تنفيذ الربامج التدريبية ابجلودة املطلوبة يع

 ، فقد ذكر أحد املتدربني للمدرب ب:رئيسي
" مل أمتكن من رلية مالمح وجهك بوضوح خالل الربانمج على الرغم من وضوح املتدربني وتفاعلهم وحواراهتم، إضافة إىل 

 احملتوى املقدم يف الربانمج.."
إضافة إىل التحدايت املتعارف عليها يف التدريب عن بعد بشكله العام واملتعلق بضعف الشبكة وعدم جاهزية البنية       

التحتية ملثل هذه األنظمة إضافة إىل ارتفاع تكلفة خدمات االتصال بشكلها العام واليت تتفق عليه هذه الدراسة مع العديد من 
  .(2021اخلوصي والوهييب ) (،2021الدراسات كدراسة النصار )

 السؤال الثالث:  
العام  هابستخدامطلب الباحث من املدربني يف هذا السؤال توضيح الفرق من وجهة نظرهم بني التدريب عن بعد 

 والتدريب عن بعد ابستخدام البث املباشر ابلتحديد.
أشارت نتيجة املقابالت األولية للمدربني الذين لن يسبق هلم استخدام البث املباشر أو مل يتم التعامل معه أبنه متشابه وال 
يوجد فروقات؛ إال أن اعطائهم التعريف اإلجرائي هلذا النوع من التدريب جعلهم يتوصلوا إىل الفهم العام هلذا النوع نظراً لقراءاهتم 

لسابقة. أن من أهم النقاط املشرتكة لدى املدربني يف توضيح الفرق بني النوعني وخصوصًا لدى املدرب هو وجود وخرباهتم ا
التواصل البشري احلسي لدى املدرب مع عدد من املتدربني على أرض الواقع وهو ما يثري لديهم احلماس وإعطاء الربانمج املنفذ 

 لتدريب عن بعد، حيث قال أحدهم: االستعداد األكرب ويتغلب على بعض حتدايت ا
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استعدادي لتقدمي الربانمج التدرييب حضوراي يف القاعة التدريبية أكثر بكثري ومحاسي يف التنفيذ بكل أتكيد سوف " أن 
يكون أكثر وضوح حىت ألولئك املوجودين عن بعد الذي سوف اسعى إىل إشراكهم ودجمهم كأهنم موجودين وهلم مكان خاص يف 

 ة".القاع
كما أوضح كذلك املدربني مقدار اجلهد املبذول والتكلفة لتنفيذ هذا النوع من التدريب، حيث أن استخدام البث املباشر 
سوف يكون أكثر كلفة مقارنه ابلتدريب عن بعد العادي وكذلك يتطلب جمهود مضاعف للمدرب يف إعداد وجتهيز املادة التدريبية 

 ال أحدهم:ملناسبتها للفئتني، حيث ق
ايً أو عن بعد، كذلك هو احلال عند األخذ يف احلسبان بوجود الفئتني " يوجد فرق كبري بني أن أعد مادة وأقدمها حضور 

 منهم من يشاركين القاعة ومنهم من ينتظر حمتوى أعرضه له عن بعد حىت يستطيع أن يتفاعل ويكتسب املهارة واملعرفة املطلوبة..."
ملدربني أبن هذا النوع من التدريب قد يقلل من تبعات التحدايت التقنية اليت حتدث للمتدربني أو املدرب أوضح عدد من ا

وقت تنفيذ الربانمج فعليا، حيث يستبدهلا ابألنشطة الورقة اليدوية املعدة مسبقا ويتفاعل احلضور يف القاعة بدون أن يكون هناك 
 يتم تعويضهم الفاقد اإللكرتوين يف جلسة الحقة بعد أن يتم معاجلة املشكلة التقنية. فاقد أو فجوة يستشعر هبا املتدربني على أن

 السؤال الرابع:
طلب الباحث يف هذا السؤال من املدربني توضيح وجهة نظرهم حول مدى إمكانية االستفادة من استخدام البث املباشر 

 للربامج املنفذة حضورايً للربامج االسرتاتيجية طويلة املدى.
يلة املدى خصوصاً اليت تستمر أكد املدربني يف مقابالهتم إىل أنه من املمكن أن يتم االستفادة من هذا البث يف الربامج طو 

يتم  نأسابيع متقطعة طوال العام، حيث أن بعض هذه الورش تكون نظرية وال يتطلب حضور اجلميع مع إمكانية أ 6إىل  4ملدة 
ما  بثها للفئة اليت تقع خارج نطاق القاعة التدريبية وابلتايل ال يتبعها خمصصات مالية إضافية مع إمكانية ختيري املوظف الختيار

 يناسبه يف مواضيع معينة حسب خلفياته العلمية واملعرفية.
 

 مناقشة النتائج والتوصيات:
أن عملية توفري بيئة تدريبية مناسبة جلميع الفئات هي أحد أهم االحتياجات التدريبية جلميع األنظمة التدريبية احلضورية 

دريبية جمهزة بكافة الوسائل التقنية والسمعية إضافة إىل كامريات منها والتدريب عن بعد، حيث أنه من الضروري اعتماد قاعة ت
ثالثية األبعاد تقوم بنقل حيثيات القاعة وأنشطتها لكل املتدربني عن بعد حىت يتم حتقيق أهداف هذا النوع بدون وجود فاقد 

( ودراسة 2012املطريي )الية مع دراسة ؛ حيث تتفق الدراسة احلتدرييب بني من هم يف القاعة التدريبية ومن هم متابعني عن بعد
( إىل أن التدريب عن بعد حيتاج إىل دعم مايل يف البداية حىت يستطيع حتقيق أهدافه بشكل أفضل يف املرحلة 2021النصار )

 .التالية
؛ مبراحلأن عملية إعداد املادة التدريبية اخلاصة ابلربانمج التدرييب املنفذ حضوراًي ابستخدام البث املباشر ينبغي أن مير 

إعطاء احلضور الفعلي يف القاعة التدريبية جزء من هذا االهتمام واحملتوى والتجهيز ويكون نصيب املتدرب األخر  حيث يتم فيه
يا عن بعد بطريقة وأدوات تناسب هذا النظام مع ضرورة أن يكون هلم تعامل خاص يضمن تعويضهم الذي يتلقى املادة إلكرتون

 ألي فقد للمادة التدريبية سواء كانت معارف أو مهارات قدر اإلمكان.
لتقنية اليت أن الربامج التدريبية اليت خضع هلا أغلب املدربني خالل العام املاضي لضمان قدرهتم ملواكبة التطورات والتغريات ا

جعلتهم قادرين ومتمكنني من التدريب عن بعد هي نفسها اليت ينبغي الرتكيز عليها املرحلة القادمة وأتهيل املدربني على التدريب 
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املدمج أو ابستخدام البث املباشر إىل أن يتم التمكن منه وتنفيذ براجمهم ابستخدامه واالستفادة من مميزاته والتغلب على حتدايت 
؛ فقد أكد الدراسات إىل حاجة أي نظام جديد إىل وقت وجمهود لتغيري الثقافة السابقة والتمكني مة األخرى من خاللهاألنظ

 .(2014لألنظمة اجلديدة كما أكدت دراسة حسني وعبدالغين )
تم استهداف وف يضيف نقاط قوة جلميع الربامج املنفذة لعدة اعتبارات حىت لو مل يلتدريب سأن اعتماد هذا النوع من ا

للموظفني سوف  املتدربني بشكل مباشر هلذا النوع، حيث أن اعتماد البث املباشر لكل الربامج املعتمدة يف خطة اإلمناء املهين
يتيح للجهة املعنية ابلتدريب تسجيل كافة الربامج املنفذة يف هذه الوحدة وسهولة الرجوع إليها من قبل أي موظف يف أي وقت 

إذا كان لدى هذه الوحدة موقع أو ايقونة خاصة يف موقعهم حلفظ مثل هذا النوع من الربامج، إضافة إىل يشاء خصوصًا ما 
املميزات األخرى اليت قد يكون حل ألي موظف يتعذر عليه السفر أو الوصول إىل القاعة التدريبية يف يوم معني من أايم التدريب  

وم واحد أو عدة أايم حسب نوع السبب مع عدم إخالل بنظام حضور وألي ظرف كان حبيث يتابع ويشارك عن بعد ملدة ي
 الربانمج وفق اجلدول الزمين املعد سلفاً هلذا الربانمج.

 التوصيات:
 لموظفني.تنفيذ برامج تدريبية للمدربني واملتدربني هبدف تقبل هذه األنظمة التدريبية واعتمادها ضمن خطة اإلمناء املهين ل .1
التدريب اإللكرتوين يف كل املؤسسات يعىن إبرفاق التسجيل املباشر لكافة الربامج املنفذة حضوراي، حبيث اعتماد أيقونة  .2

يكون مرجع جلميع املوظفني للتدريب غري املتزامن حسب ظروف كل موظف ويسهم يف تطوير أداء املوظف وتقديره لألداء 
 الوظيفي.

الربامج املدجمة وفق ضوابط واشرتاطات حمددة مبا ال خيل ابكتساب  إعطاء املوظف مساحة الختيار أفضل األنظمة حلضور .3
 املوظف

 املعارف واملهارات املقررة.  .4
 

 اخلامتة:
هدفت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس؛ ما مدى فاعلية التدريب عن بعد ابستخدام البث املباشر للربامج 

سئلة الفرعية اليت كانت لوجهات نظر املدربني وحتليل إجاابهتم إشارة إىل أن التدريبية العامة املنفذة حضورايً، وذلك من خالل األ
هذا النوع من التدريب الذي يسعى إىل دمج إجيابيات كل من التدريب احلضوري والتدريب عن بعد والبحث عن حلول عملية 

 العمل يف املؤسسات املعنية ابلتدريب للتحدايت اليت ظهرت سابقاً وسوف تظهر الحقاً، واليت سوف تسهم بكل أتكيد يف حتسني
وترفع من كفاءة وجودة هذه املؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة، حيث يرى الباحث وأيمل من هذه الدراسة حسب ما 

واليت  أكدت عليه نتائجها وتوصياهتا إىل اعتماد هذا النوع من التدريب يف أغلب الربانمج سواء لالستفادة املباشرة أم غري املباشرة
ورفع الكفاءة من خالل بكل أتكيد سوف يكون هلا ابلغ األثر مع الوقت وتسهم يف تقليل التكلفة املالية وزايدة عدد املستفيدين 

سهولة الرجوع للمادة يف أي وقت إضافة إىل الفوائد األخرى يصعب حصرها ك: مراعاة الظروف االقتصادية للمتدرب، السالمة 
 ع مستوى اخلدمات العامة يف أسرع وقت،،،،إخل.املرورية، التشجيع لرف
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