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 االحتياجات التدريبية ألفراد األمن املشاركين 
في مواسم الحج والعمرة ودورها في تحسين أدائهم

بسام طالل دمنهوري

 ماجستير إدارة أعمال الحج والعمرة 
 وزارة الداخلية - األمن العام 
اململكة العربية السعودية 

امللخص 1

هدفت الدراسة لبحث االحتياجات التدريبية الالزمة ألفراد األمن املشاركين في مواسم الحج والعمرة ودورها في تطوير 
وتحسين أدائــهــم من وجهة نظر القيادة وأفـــراد األمــن أنفسهم، ومقترحات تلبيتها، والكشف عن درجــة وجــود فــروق ذات 
داللة إحصائية حول االحتياجات التدريبية وفًقا ملتغيرات: الوظيفة، واملستوى التعليمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات 
التدريبية. ولتحقيق هذه األهداف استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات، وتمثل 
مجتمع الــدراســة فــي كــافــة أفـــراد األمـــن املشاركين فــي مــواســم الــحــج والــعــمــرة، وتــم تطبيق الــدراســة على عينة عشوائية بلغ 
فــي: مهارات  حجمها )748( مفردة. وتوصلت الــدراســة إلــى موافقة أفــراد عينة الــدراســة على االحتياجات التدريبية املتمثلة 
االتصال، املهارات اإلدارية والتقنية، مهارات تطوير الذات بدرجة موافقة )موافق بشدة(، كما وافق أفراد عينة الدراسة 
على مقترحات تلبية االحتياجات التدريبية ألفراد األمن املشاركين في الحج والعمرة بدرجة موافقة )موافق بشدة(. وتوصلت 
ر املستوى التعليمي في كافة أبعاد  تغّيِ

ُ
 مل

ً
الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتياجات التدريبية وفقا

االحتياجات التدريبية عدا بعض مهارات تطوير الذات لصالح فئة تعليم ثانوي، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول 
االحتياجات التدريبية وفًقا ملتغير الوظيفة وسنوات الخبرة، وعدد الــدورات التدريبية. وتو�صي الدراسة بضرورة االهتمام 
بتقييم االحتياجات التدريبية ألفراد األمن املشاركين في مواسم الحج والعمرة بشكل دوري ومستمر بما يساعد في التعرف 

على االحتياجات التدريبية املتغيرة.

الكلمات املفتاحية: الحج، العمرة، االحتياجات التدريبية، أفراد األمن، رؤية اململكة العربية السعودية 2030.

املقدمة
يعيش عالم اليوم الكثير من التطورات والتغيرات التي أثرت على كافة نواحي الحياة، ال سيما التطورات التقنية والتقدم 
فــي القطاعات املختلفة،  بــقــدرات العاملين واملوظفين  أثــر على التوقعات املتعلقة  فــي وســائــل االتــصــال وهــذا التطور  الكبير 
حيث يتوقع الجمهور وكذلك الدولة أداء متميًزا من قبل األفراد العاملين، وهذا يتوافق مع األهمية الكبيرة التي توليها الدول 
واملؤسسات للتدريب وتحديد االحتياجات التدريبية ال سيما في قطاع األمن. ويمثل األمن مصدر قلق كبير ألي مؤسسة عامة 
وعندما يكون األمــن في تعامل مباشر مع جموع الجماهير يكون أكثر أهمية وأكثر خــطــورة، حيث يلعب موظفو األمــن دوًرا 
حتمًيا في نجاح هذه املؤسسات، حيث يعتبر األمن وحدة أساسية في مثل هذه املؤسسات.)Rinkoo et al., 2013( ويعتمد أداء 
كل منظمة على كفاءة رأس مالها البشري عموًما، لذلك من املهم إلدارة املنظمات االستثمار في التدريب والتطوير املستمر 
البشرية،  املـــوارد  إلــى  الوظيفة املسندة  التدريب من أهمية  العمل ملوظفيها )Truitt, 2011(. وتبرز أهمية  كــفــاءات  لتحسين 
فأفراد األمن يعملون على تعزيز سيادة القانون ولهم دور في حماية ودعم النمو االقتصادي )Pathy, 2019(، ويبرز الهدف 
من تدريب أفراد األمن املتعاملين مع الجمهور بشكل مباشر في إنتاج بعض املواقف األخالقية، والقدرة على التحمل العقلي، 

.)Kováčová &Vacková, 2015( وتنمية املهارات والقدرات النفسية

 *  تم استالم البحث في فبراير 2022، وقبل للنشر في مارس 2022، وتم نشره في سبتمبر 2022.

DOI: 10.21608/aja.2022.119821.1202 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2022، ص ص 59- 74، 

هــدفــت الــدراســة لبحث االحــتــيــاجــات التدريبية الــالزمــة ألفـــراد األمـــن املشاركين فــي مــواســم الــحــج والــعــمــرة ودورهــــا فــي تطوير 
وتحسين أدائــهــم مــن وجهة نظر الــقــيــادة وأفـــراد األمــن أنفسهم، ومقترحات تلبيتها، والكشف عــن درجــة وجــود فــروق ذات داللــة 
ــــدورات التدريبية.   ملــتــغــيــرات: الــوظــيــفــة، املــســتــوى التعليمي ســنــوات الــخــبــرة، عـــدد الـ

ً
إحــصــائــيــة حـــول االحــتــيــاجــات الــتــدريــبــيــة وفــقــا

ر املستوى التعليمي في كافة  تغّيِ
ُ
 مل

ً
وتوصلت الدراسة إلى عدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية حول االحتياجات التدريبية وفقا

أبعاد االحتياجات التدريبية عدا بعض مهارات تطوير الذات لصالح فئة تعليم ثانوي، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول 
 ملتغير الوظيفة وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية. وتو�صي الدراسة بضرورة االهتمام بتقييم 

ً
االحتياجات التدريبية وفقا

االحتياجات التدريبية ألفراد األمن املشاركين في مواسم الحج والعمرة بشكل دوري ومستمر بما يساعد في التعرف على االحتياجات 
التدريبية املتغيرة.
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اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة
أهمية التدريب ألفراد األمن

من املناسب فهم املعرفة األمنية كنظام تدريبي فعال، لبناء الوعي األمني   وتشكيل املواقف تجاه تحقيق السالمة واتباع 
اإلجــراءات الصحيحة في سياق التعلم مدى الحياة، ومن الضروري أن يكون نظام التدريب األمني موجًها بطريقة تمكن أفراد 
يتعلق  البيئة األمنية وعواملها فيما  التي على أساسها سيتمكنون مــن تحليل  األمــن مــن اكتساب املعرفة واملــهــارات واألســالــيــب 
بالعناصر املختلفة )Kováčová & Vacková, 2015(، فالتدريب بشكل خاص في املجال األمني ينال أهمية أكبر وذلك للعديد من 
العوامل التي تتعلق بالتحديات املتعلقة بالقطاع األمني، كما ترتبط أيضا بطبيعة الوظيفة األمنية وخصوصية رسالتها واألهداف 
الخاصة بالعمل األمني والعالقات املتشابكة والبالغة في التعقيد من قبل أطراف متعددة داخل املجتمع )خليل، 2009(. وُيعد 
تــدريــب األفـــراد مــن أجــل القيام باملهام األمنية أمـــًرا مهًما جـــًدا للتنفيذ الناجح لألنشطة فــي مــجــال األمـــن، ويــواجــه االفـــراد 
تحديات في القيام بمهامهم، ولذلك يجب تدريب أفراد األمن )Sazdovska & Gjurovski, 2017( والتدريب يساعد املوظفين 
على فهم املعرفة العملية وتصميمها، من أجل تحسين املهارات واملواقف التي تعالجها املؤسسة في طريق تحقيق أهدافها، 
التدريبية والتي  البرامج  التدريب األمني يشمل العديد من  )Nugraha & Kesumaningdyah, 2020(. في سياق أخــر فــإن 
تقوم بتنفيذها وإعدادها الكليات واألكاديميات ومختلف املراكز التدريبية التي تتبع وزارة الداخلية، ويتم تقسيم تصنيفات 
التدريب األمني كما أشار كل من )Al-Quraishi & Gabraw, 2021(، )الثقفي والغامدي، 2009( الى التدريب وفقا للشريحة 
املستهدفة ويشمل التدريب الفني والتدريب اإلداري، والتدريب وفقا ألنماط األهــداف التدريبية املتعمدة، والتدريب وفًقا 

للعالقة بالعمل كالتدريب ما قبل الخدمة أو ما يعني بالتأهيل والتدريب أثناء الخدمة.

فوائد واسس تحديد االحتياجات التدريبية

لتحديد االحتياجات التدريبية أهمية كبيرة تظهر بحسب )Abouelenein, 2016( في بناء خطط التدريب، وتحديد 
أهداف التدريب، وتصميم البرامج التدريبية املوجهة نحو تحقيق األهداف، باإلضافة إلى تحسين فعالية التدريب، وتحديد 
إلــى مساعدة املدربين على تصميم البرامج التي تلبي احتياجات أفــراد األمــن،  مشاكل وصعوبات أداء أفــراد األمــن، إضافة 
األسس  أمــا  العمل.  كفاءة  ورفــع  التدريبية،  البرامج  تقييم  معايير  وتحديد  التدريبية،  البرامج  ألنشطة  الفعال  والتخطيط 
التي من خاللها يتم تحديد االحتياجات التدريبية تتم باالعتماد على ثالثة مستويات أساسية حددها )الدهشان، 2017(، 

وتتمثل في تحليل االحتياجات وفقا ملستوى التنظيم، وتحليل االحتياجات التدريبية بناء على مستوى الفرد.

األساليب التدريبية

تتنوع األساليب التدريبية ومن أهمها: )Martin et al., 2014(، )السرحان، 2012(:

املحاضرات: حيث تتميز بفاعليتها وتأثيرها املباشر على املستمعين، وبشكل خاص فإنها تتميز بأسلوب املناقشة 1- 
والحوار، ويتمثل دورها األسا�صي في تحقيق األهداف املعرفية الخاصة بالتدريب.

املناقشات: وهــذا األسلوب يعطي املشاركين في التدريب الــدور الرئي�صي حيث أن دور املــدرب يقتصر فقط على 2- 
إعطائه عنوان للمشكلة أو املوضوع، كما أنه يقوم بالتمهيد إلثارة النقاش حوله وتبادل اآلراء املختلفة.

أسلوب دراســة الحالة: وتتمثل أهميته في مدى واقعيته والصلة املباشرة بمجال العمل للمتدربين ومدى تعلقه 3- 
باإلشكاليات واملواقف القابلة للتكرار حتى وإن كان هناك اختالف في بعض األحداث التي تتعلق بالحالة.

أسلوب تمثيل األدوار أو املحاكاة والتقليد: من قبل املتدربين حيث يتم تمثيل األدوار من خالل العمليات واملهارات 4- 
أثناء البرنامج التدريبي، حيث يعطى لهم كمجموعة أو فريق عمل تمرين عملي أو مثال واقعي يتم من خالله توزيع 

األدوار عليهم وكأنهم يؤدونها بشكل حقيقي.

املباريات اإلداريــة: ويتم تطبيقها من خالل املجموعات الصغيرة وتقوم كل مجموعة أو فرقة بتمثيل قطاع أمني 5- 
معين أو جهة رسمية ذات صله بالخدمات األمنية املتداخلة.

أســلــوب الــتــدريــب اإللــكــتــرونــي: وهــو بشكل عــام يعتمد على الــوســائــط الحاسوبية واإللــكــتــرونــيــة فــي نقل وإيــصــال 6- 
املعلومات املتعلقة بالتدريب للمتعلم.
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مفهوم األداء الوظيفي والعوامل املؤثرة فيه وعناصره

يعتبر األداء أحد وأهم محاور العمل املنهي في أي مجال وظيفي، وقد عرف األداء بأنه »مساهمة املوظفين في تحقيق 
أهــداف املنظمة من خالل السلوكيات التي تــؤدي إلى زيــادة أو نقص من قيمة املساهمة للوصول باملنظمة إلى الفعالية«، 
)بلخيري وعشيط، 2012: 68(. كما عرف األداء بأنه »هو درجة تحقيق وإتمام املهام املكون لوظيفة ما في املؤسسة، بشكل 
قانوني ومسطر مسبقا من طرف السلطات العليا، وهو يعكس الكيفية التي يحقق أو يشبع بها  املوظف متطلباته الوظيفية، 
فهو مرتبط باملجهود املبذول لتحقيق املتطلبات الجزئية لتلك الوظيفة والتي تنعكس على األهداف العامة للمؤسسات وهي 

تعكس الكمية والجودة املطلوبة في العمل«)خر�صي، 2019: 6(.

ومــن خــالل التعريفات السابقة يــرى الباحث أن مفهوم األداء يعبر عن أثــر جهود الفرد التي تبدأ بالقدرات، وإدراك 
الدور واملهام، وبالتالي فمفهوم األداء يشير إلى درجة تحقيق وإتمام املهام املكونة لوظيفة الفرد. وتقسم مؤثرات األداء الفردي 
ملهام الوظيفية إلى عوامل معينة يتميز بها الفرد نتيجة دورات شخصية داخلية مثل كفايات أو جدارات تدريبية سابقة، أو 
التدريب الداخلي في املؤسسة والــدراســة الشخصية من خــالل املطالعة وقــراءة كل ما هو جديد يتعلق بالوظيفة، ويتكون 
األداء من مجموعة من العناصر أشار إليها )أبو شرخ، 2010: 20( أهمها املعرفة بمتطلبات الوظيفة، ونوعية العمل، وكمية 

العمل املنجز، واملثابرة وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة املوظف على تحمل مسئولية العمل وإنجاز األعمال.

الدراسات السابقة
في هذه الجزء من الدراسة يحاول الباحث استعراض عدد من الدراسات التي يرى أنها ذات عالقة بصورة أو بأخرى 
إلــى التعرف على تقييم الــجــودة الشاملة في التدريب   )2012 دراســة )السرحان،  بموضوع الــدراســة الحالية، فقد هدفت 
اإلداري واألمــنــي مــن خــالل التركيز على مــراحــل العملية الــتــدريــبــيــة، وتــوصــلــت الــدراســة إلــى أن الــجــودة الشاملة فــي تحديد 
االحتياجات التدريبية وفًقا ملهام الوظائف التي يشغلها العاملون هي املرتبة األولى في تحديد االحتياجات لظروفها وأهميتها، 
إنــجــاح البرامج التدريبية ألفـــراد األمــن.  فــي  دراســة )الــغــامــدي،2012( للتعرف على دور االحتياجات التدريبية  كما هدفت 
يــوافــقــون بشدة على جميع  الــدراســة  أفـــراد عينة  إلــى أن  الــدراســة  فــي مدينة امللك عبد العزيز الطبية، وتوصلت  العاملين 
البرامج من أصل تسعة ضمن البرامج املناسبة لالحتياجات التدريبية الالزمة ألفــراد األمن العاملين في املجال التقني. كما 
هدفت دراسة )Rinkoo et al.,  2013( إلى قياس املهارات الفنية واللينة ألفراد األمن باملستشفيات بالهند وذلك لتمكينهم 
من تحديد أولويات احتياجاتهم التدريبية، وجاءت توافر املهارات اللينة في املرتبة األولى، واملهارات الفنية في املرتبة الثانية. 

دراسة )Schoenfisch & Pompeii, 2016( لبحث املمارسات األمنية الحالية في املستشفيات، وتوصلت  وهدفت 
الدراسة إلى أن األدوات املستخدمة تشمل أصفاد اليدين، والهراوات، ومنتجات فليفلة األوليورين، واملسدسات اليدوية، 
واألسلحة الكهربائية املوصلة، كما هدفت دراسة )البقمي، 2016( لبحث دور التدريب على رأس العمل في إتقان استخدام 
التقنيات من وجهة نظر العاملين بقوات األمن الخاصة بمحافظة جدة، وأظهرت النتائج موافقة أفراد عينة الدراسة على 
واقع التدريب على رأس العمل بقوات األمن الخاصة بمحافظة جدة بدرجة عالية، وموافقة أفراد عينة الدراسة على إسهام 

التدريب على رأس العمل في إتقان استخدام التقنيات بقوات األمن الخاصة.

وهدفت دراسة )آل طحاب، 2017( إلى التعرف على واقع برامج التعليم والتدريب في كلية امللك فهد األمنية والتعرف 
على نقاط الضعف في برامج التعليم والتدريب في كلية امللك فهد األمنية، وسبل التغلب عليها، وتوصلت الدراسة إلى أن تأهيل 
الكوادر يتناسب مع االحتياجات التعليمية والتدريبية، كما أن البرامج مناسبة إلى حد ما وتعكف الكلية على تطوير املناهج 
في ضوء هيئة التقويم واالعتماد األكاديمي. وهدفت دراسة )عواشرية، 2019( إلى التعريف بإحدى الطرائق املستخدمة في 
تحديد االحتياجات التدريبية األمنية، وهي »طريقة الديكام«، وقد تمخضت فكرتها عن عجز الطرائق الشائعة االستخدام 

حاليا في تحديد االحتياجات التدريبية وتحقيق غاياتها، ما انعكس سلًبا على فاعلية التدريب األمني.

 كما هدفت دراسة )الرشيدي، 2020( إلى التعرف على األساليب التدريبية لتنمية قدرات املتدربين من قوات الطوارئ 
الخاصة بمنطقة الرياض ملواجهة الجرائم املستحدثة، ومدى إسهام الدورات التدريبية في مواجهة الجرائم املستحدثة من 
وجهة نظر العاملين في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض، وتوصلت الدراسة إلى أن األساليب التدريبية لتنمية قدرات 



االحتياجات التدريبية ألفراد األمن املشاركين في مواسم الحج والعمرة ودورها في تحسين أدائهم

62

الــطــوارئ الخاصة بمنطقة الرياض ملواجهة الجرائم املستحدثة األكثر استخداًما، وهــي املحاضرات،  املتدربين من قــوات 
وأسلوب املحاكاة، وجماعات العمل، والورش التدريبية. ووافق أفراد عينة الدراسة بشدة على إسهام الدورات التدريبية في 

مواجهة الجرائم املستحدثة حيث تسهم الدورات التدريبية في رفع قدرات أداء املتدربين.

مشكلة الدراسة
تولي اململكة العربية السعودية عناية كبيرة بالحج والعمرة حيث جاءت رؤية اململكة 2030 لالرتقاء بكافة الجوانب 
في املجتمع السعودي، وقد حظيت خدمة الحجاج واملعتمرين باهتمام كبير في رؤية اململكة العربية السعودية، ويتضمن 
االرتــقــاء بالخدمات املقدمة لضيوف الرحمن االرتــقــاء بــقــدرات ومــهــارات املـــوارد البشرية التي تقدم هــذه الــخــدمــات، وعلى 
مستوى أهمية تــدريــب أفـــراد األمـــن فــي اململكة العربية الــســعــوديــة تــؤكــد الــعــديــد مــن الـــدراســـات على ضـــرورة االســتــمــرار في 
التدريب لقدرته على تلبية االحتياجات املتغيرة، حيث أشارت دراسة البقمي )2016( موافقة أفراد قوات األمن على أن واقع 
التدريب على رأس العمل بقوات األمن الخاصة بمحافظة جدة بدرجة عالية، واملوافقة على إسهام التدريب على رأس العمل 
التدريب على رأس  التقنيات بقوات األمــن الخاصة كما أن هناك معوقات تحول دون االستفادة من  إتقان استخدام  في 
العمل في إتقان استخدام التقنيات بقوات األمــن. وتؤكد دراســة الغامدي )2012( على ضــرورة تطوير املهارات اإلنسانية 
ألفـــراد األمــن فيما يتعلق بمهارة التعامل مــع الجمهور، وفــي ضــوء تعقد االحتياجات التدريبية ألفـــراد األمــن املتعاملين مع 
الجمهور، واألهمية الكبيرة التي توليها اململكة العربية السعودية إلخراج مواسم الحج والعمرة في أفضل صورة والتركيز على 
االرتقاء بمهارات أفراد األمن ضمن منظومة االرتقاء بقدرات كافة املواطنين تأتي هذه الدراسة لبحث االحتياجات التدريبية 

ألفراد األمن املشاركين في مواسم الحج والعمرة.

أسئلة الدراسة
ما هي االحتياجات التدريبية الالزمة ألفراد األمن املشاركين في مواسم الحج والعمرة، وما دورها في تطوير وتحسين 1- 

أدائهم من وجهة نظر القيادة وأفراد األمن أنفسهم؟

ما مقترحات تلبية االحتياجات التدريبية الالزمة ألفــراد األمــن املشاركين في مواسم الحج والعمرة، وما دورهــا في 2- 
تطوير وتحسين أدائهم من وجهة نظر القيادة وأفراد األمن أنفسهم؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول االحتياجات التدريبية الالزمة ألفراد األمن املشاركين في مواسم الحج 3- 
والعمرة، وما دورها في تطوير وتحسين أدائهم من وجهة نظر القيادة وأفراد األمن وذلك وفقا للمتغيرات: الوظيفة، 

واملستوى التعليمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية؟

أهداف الدراسة
في 1-  الــالزمــة ألفــراد األمــن املشاركين في مواسم الحج والعمرة، ومعرفة دورهــا  التدريبية  التعرف على االحتياجات 

تطوير وتحسين أدائهم من وجهة نظر القيادة وأفراد األمن أنفسهم.

توضيح مقترحات لالحتياجات التدريبية الالزمة ألفراد األمن املشاركين في مواسم الحج والعمرة، وتوضيح دورها 2- 
في تطوير وتحسين أدائهم من وجهة نظر القيادة وأفراد األمن أنفسهم.

الكشف عن درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتياجات التدريبية الالزمة ألفراد األمن املشاركين في 3- 
مواسم الحج والعمرة، ودورها في تطوير وتحسين أدائهم من وجهة نظر القيادة وأفراد األمن وذلك وفًقا للمتغيرات: 

الوظيفة، واملستوى التعليمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية.

فرضيات الدراسة
توجد عالقة إحصائية ذات داللــة عند مستوى معنوية )0,05( بين االحتياجات التدريبية الالزمة ألفــراد األمن 1- 

املشاركين في مواسم الحج والعمرة وبين تطوير وتحسين أدائهم من وجهة نظر القيادة وأفراد األمن أنفسهم.

توجد عالقة إحصائية ذات داللة عند مستوى معنوية )0,05( بين بين تلبية االحتياجات التدريبية الالزمة ألفراد 2- 
األمن املشاركين في مواسم الحج والعمرة وبين تطوير وتحسين أدائهم من وجهة نظر القيادة وأفراد األمن أنفسهم.
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منهجية الدراسة
وفق طبيعة الدراسة وأهدافها، فقد استخدم الباحث املنهج 
الــوصــفــي الــتــحــلــيــلــي عــلــى اعــتــبــار أنــــه أكــثــر املــنــاهــج مــنــاســبــة لطبيعة 
الدراسة الحالية، والتي يتمثل هدفها في بحث االحتياجات التدريبية 
الــالزمــة ألفـــراد األمـــن املشاركين فــي مــواســم الــحــج والــعــمــرة ودورهـــا في 
تطوير وتحسين أدائهم من وجهة نظر القيادة وأفراد األمن أنفسهم.

مجتمع وعينة الدراسة
يــتــمــثــل مــجــتــمــع الــــدراســــة فـــي ـكــافـــة أفــــــراد األمـــــن املـــشـــاركـــيـــن في 
مواسم الحج والعمرة. ونظًرا لصعوبة تطبيق الدراسة على املجتمع 
بلغ حجمها  الــدراســة  مــن مجتمع  اختيار عينة عشوائية  تــم  بأكمله 

)748( مفردة. وجاءت عينة الدراسة كما يلي:

عينة الدراسة من حيث متغير الوظيفة
الوظيفة واملستوى  الــدراســة مــن حيث متغيرات  جـــاءت عينة 
العملية في مجال العمل كما  العملية، والـــدورات  التعليمي، والخبرة 

موضح بالجدول )1(:

الــــصــــدق الــــخــــارجــــي )صـــــــدق املـــحـــكـــمـــيـــن( وصـــــــدق االتــــســــاق 
الداخلي ألداة الدراسة: للتأكد من صدق أداة الدراسة تم عرضها 
املتخصصين لالستفادة من توجيهاتهم  على مجموعة من املحكمين 
بــشــأن فــقــرات االســتــبــانــة وقـــدم الــخــبــراء بعض الــتــعــديــالت الــتــي عمل 
الباحث على استيفائها، ولحساب صدق االتساق الداخلي تم حساب 
معامل االرتباط بين محاور االستبانة والدرجة اإلجمالية لالستبانة، 

وجاءت النتائج كما حسب الجدول )2(:

وُيشير الجدول )2( إلى أن كافة معامالت االرتباط بين درجات كل 
محور من محاور االستبانة، والدرجة الكلية لالستبانة جــاءت دالــة عند مستوى 

)0.01(؛ مما يؤكد على أن االستبانة تتمّتع بدرجة صدق اتساق داخلي جيدة.

ستخدم معامل 
ُ
للتأكد مــن ثبات أداة الــدراســة تــم ا ثبات أداة الــدراســة: 

الــثــبــات ملــحــاور االستبانة  لــحــســاب  )Cronbach’s Alpha(؛  ألــفــا  ثــبــات كــرونــبــاخ 
والثبات الكلي لالستبانة، وجاءت النتائج كما في الجدول )3(:

يتضح من الجدول )3(، أن معامالت ثبات كل محور من محاور االستبانة 
ا، حيث بلغ  مرتفع، وبشكل عام فإن معدل الثبات اإلجمالي لالستبانة مرتفع جدًّ

سفر عنها الدراسة.
ُ
)0.957(، ويدّل هذا على إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن ت

نتائج تحليل الدراسة وتفسيرها
الــســؤال األول: مــا هــي االحــتــيــاجــات الــتــدريــبــيــة الــالزمــة ألفــــراد األمـــن املــشــاركــيــن فــي مــواســم الحج 

أفراد األمن أنفسهم؟  والعمرة، وما دورها في تطوير وتحسين أدائهم من وجهة نظر القيادة و

لإلجابة على السؤال األول تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات 
أفراد عينة الدراسة حول عبارات االستبانة؛ وبناء على ذلك تم ُوضع ترتيب العبارات ودرجة التحّقق 

وفًقا لقيم تلك املتوسطات، كما سُيعرض بالتفصيل فيما يلي:

جدول رقم )1(
عينة الدراسة من حيث متغيرات عينة الدراسة

النسبة املئويةالعددالوظيفة
35.3%264قائد

64.7%484فرد أمن
100.0%748اإلجمالي

النسبة املئويةالعدداملستوى التعليمي
23.1%173ثانوي

58.6%438بكالوريوس
9.8%73دبلوم عالي
7.1%53ماجستير
1.5%11دكتوراه
100.0%748اإلجمالي

النسبة املئويةالعددالخبرة العملية
15.0%112أقل من )5( سنة

16.3%122من )5( سنة – أقل من )10( سنة
23.1%173من )10( سنة – أقل من )15( سنة
20.3%152من )15( سنة – أقل من )20( سنة

25.3%189أكثر من )20( سنة
100.0%748اإلجمالي

النسبة املئويةالعددالدورات التدريبية في مجال العمل
23.8%178أقل من )3( دورات

29.0%217من )3( دورات – أقل من )5( دورات
15.8%118من )5( دورات – أقل من )7( دورات

31.4%235أكثر من )7( دورات
100.0%748اإلجمالي

جدول رقم )2( 
معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل 

ُبعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية

الدرجة الكليةالثانياألولاملحور
0.961**0.740**1األول
0.897**1الثاني

1الدرجة الكلية
)**( دالة عند مستوى )0.01(.

جدول رقم )3( 
ثبات أداة الدراسة 

كرونباخ ألفا 
Cronbach’s Alpha

الثباتاملحور
0.938املحور األول
0.925املحور الثاني

0.957اإلجمالي
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مهارات االتصال 1-

جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على بعد مهارات االتصال كما يلي:

جدول رقم )4( 
افات املعيارية لعبارات بعد مهارات االتصال املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط العبارةم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

2موافق بشدة4.7090.5882إدخال برامج التدريب على إتقان اللغات األجنبية واملحلية للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم.1
3موافق بشدة4.5780.6468إدخال برامج التدريب على استخدام وفهم لغة الجسد للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم.2
5موافق بشدة4.5700.6539تطبيق برامج التدريب على مهارات االستماع للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم.3

4
تنفيذ وتطبيق برامج التدريب على ضبط النفس والثبات االنفعالي للقادة وأفراد األمن من شانه 

تطوير أدائهم.
1موافق بشدة4.7530.5216

5
تقديم محتوى معرفي حول ثقافات الشعوب اإلسالمية حول العالم للقادة وأفراد األمن من شانه 

تطوير أدائهم.
8موافق بشدة4.4630.7480

6موافق بشدة4.5390.6336تطبيق برامج جديدة في التدريب على مهارات حل النزاعات للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم.6
7موافق بشدة4.4910.6912التدريب على آليات التعامل مع التنوع الثقافي للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم.7
4موافق بشدة4.5760.6302التدريب على مهارات اإلقناع للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم.8

افق بشدة4.5840.6391اإلجمالي مو

يتضح من نتائج الجدول )4( ما يأتي:

املعياري اإلجمالي )0.639(، -  لعبارات مهارات االتصال )4.584( وبلغ االنحراف  الحسابي اإلجمالي  املتوسط  جاء 
بينما جاءت درجة املوافقة )موافق بشدة(.

تروح املتوسط الحسابي لعبارات مهارات االتصال بين )4.753( وبين )4.463(.- 

تراوح االنحراف املعياري لعبارات مهارات االتصال بين )0.5216( وبين )0.7480( مما يدل على تجانس استجابات - 
أفراد عينة الدراسة.

جاءت العبارة رقم )4( والتي تشير إلى »تنفيذ وتطبيق برامج التدريب على ضبط النفس والثبات االنفعالي للقادة - 
ــى بــمــتــوســط حــســابــي بــلــغ )4.753( وانـــحـــراف مــعــيــاري بلغ  ــــراد األمـــن مــن شــأنــه تــطــويــر أدائـــهـــم« فــي املــرتــبــة األولــ وأفـ

)0.5216( ودرجة موافقة بلغت )موافق بشدة(.

جـــاءت الــعــبــارة رقـــم )5( والــتــي تشير إلـــى »تــقــديــم مــحــتــوى مــعــرفــي حـــول ثــقــافــات الــشــعــوب اإلســالمــيــة حـــول العالم - 
للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم« في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )4.463( وانحراف معياري بلغ 

)0.7480( ودرجة موافقة بلغت )موافق بشدة(.

ويتضح من خالل نتائج الُبعد األول املتعلق بمهارات االتصال أن أفــراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على الحاجة 
لتنمية مهارات االتصال التي تبرز في االهتمام باللغة األجنبية وفهم لغة الجسد، وكذلك مهارات االستماع وضبط النفس 
والثبات االنفعالي وفهم الثقافات املختلفة للشعوب التي تحضر موسم الحج والعمرة، عالوة على التأكيد على فهم التنوع 

الثقافي وآليات التعامل معه، كما يرى أفراد عينة الدراسة أن تنمية هذه املهارات تسهم بشكل كبير في تطوير أدائهم.

وقد يرجع ذلك إلى أهمية مهارات االتصال ألفراد األمن املشاركين في موسم الحج والعمرة بحكم تعاملهم مع فئات 
من ثقافات مختلفة وحاجتهم لتطوير مهارات االتصال بما يتوافق مع كل ثقافة.

وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراســة )الــغــامــدي،2012( التي أكــدت على ضــرورة تنمية املهارات اإلنسانية 
لدى أفراد األمن، كما تتفق مع نتائج دراسة  )Rinkoo et al., 2013( التي أكدت على ضرورة تنمية املهارات اللينة )الناعمة( 

ألفراد األمن.
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املهارات اإلدارية والتقنية 2-

جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على ُبعد املهارات اإلدارية والتقنية كما يلي:

جدول رقم )5( 

افات املعيارية لعبارات ُبعد املهارات اإلدارية والتقنية املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط العبارةم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

1
الــتــدريــب عــلــى مــهــارات الــتــفــاعــل مــع الــقــادة اآلخــريــن لــلــقــادة وأفــــراد األمـــن مــن شــانــه تطوير 

أدائهم.
7موافق بشدة4.4850.6775

2
ــــراد األمــــن مــن شــانــه تــطــويــر  الــتــدريــب عــلــى مـــهـــارات الــعــمــل الــجــمــاعــي والــتــعــاونــي لــلــقــادة وأفـ

أدائهم.
3موافق بشدة4.6800.5557

6موافق بشدة4.5470.6640تطبيق برامج التدريب على التفاعل مع الزمالء للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم.3

4
األمــن من  وأفـــراد  للقادة  األمني  العمل  في  املستخدمة  الحديثة  التقنيات  التدريب على استخدام 

شانه تطوير أدائهم.
1موافق بشدة4.7670.4875

4موافق بشدة4.6700.5494برامج التدريب على التعامل مع األزمات للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم.5

6
التدريب على آليات التعامل القانوني مع املخالفات املتنوعة التي تقع أثناء موسم الحج والعمرة 

للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم.
5موافق بشدة4.6680.5449

2موافق بشدة4.7100.5149التدريب على التعامل مع املواقف الطارئة للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم.7
افق بشدة4.6460.5705اإلجمالي مو

يتضح من نتائج الجدول )5( ما يأتي:

املعياري اإلجمالي -  االنــحــراف  وبلغ   )4.646( والتقنية  اإلداريـــة  املــهــارات  لعبارات  الحسابي اإلجمالي  املتوسط  جــاء 
)0.5705(، بينما جاءت درجة املوافقة )موافق بشدة(.

تروح املتوسط الحسابي لعبارات املهارات اإلدارية والتقنية بين )4.767( وبين )4.485(.- 

تراوح االنحراف املعياري لعبارات املهارات اإلداريــة والتقنية بين )0.4875( وبين )0.6775( مما يدل على تجانس - 
استجابات أفراد عينة الدراسة.

العمل األمني -  في  التقنيات الحديثة املستخدمة  إلــى »التدريب على استخدام  )4( والتي تشير  العبارة رقــم  جــاءت 
للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم« في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )4.767( وانحراف معياري بلغ 

)0.4875( ودرجة موافقة بلغت )موافق بشدة(.

جاءت العبارة رقم )1( والتي تشير إلى »التدريب على مهارات التفاعل مع القادة االخرين للقادة وأفــراد األمن من - 
بلغ )0.6775( ودرجــة  وانــحــراف معياري  بلغ )4.485(  املرتبة األخــيــرة بمتوسط حسابي  فــي  أدائــهــم«  شانه تطوير 

موافقة بلغت )موافق بشدة(.

ويتضح من خالل نتائج الُبعد الثاني املتعلق باملهارات اإلدارية والتقنية أن أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على 
الحاجة لتنمية املهارات اإلدارية والتقنية التي تبرز في التفاعل مع القادة والزمالء، وأداء األدوار التي ترتبط بالعمل الجماعي 
من خالل التعاون مع الزمالء، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في أداء املهام األمنية، والتعامل مع األزمــات، وااللتزام 

باإلجراءات القانونية عند التعامل مع الحجاج واملعتمرين.

وقــد يرجع ذلــك إلــى أهمية مــهــارات التفاعل التي تعتبر أســاس عمل أفــراد األمــن املشاركين في مواسم الحج والعمرة 
حيث تنطوي أعمالهم على التفاعل املستمر مع القادة واملرؤوسين من جهة وبين بعضهم وبعض من جهة وكذلك بينهم 

وبين الحجاج واملعتمرين.

ويؤكد أفراد عينة الدراسة أن تنمية هذه املهارات له دور كبير في تطوير قدراتهم ونجاحهم في أداء مهامهم، وتتفق هذه 
النتائج مع دراسة )Rinkoo et al., 2013( التي أكدت على ضرورة تنمية املهارات الفنية ألفراد األمن.
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مهارات تطوير الذات 3-

جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على ُبعد مهارات تطوير الذات كما يلي:

جدول رقم )6( 
افات املعيارية لعبارات بعد مهارات تطوير الذات املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط العبارةم
الحسابي

االنحراف 
الترتيبدرجة التحققاملعياري

1موافق بشدة4.5030.6835تطبيق برامج التدريب على استخدام أدوات التعلم الذاتي للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم.1
5موافق بشدة4.3840.8366تطبيق برامج التدريب على مهارات التعليم عن بعد للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم.2

تطبيق برامج التدريب على الوصول ملصادر املعلومات ذات العالقة للقادة وأفراد األمن من 3
2موافق بشدة4.4640.7095شانه تطوير أدائهم.

3موافق بشدة4.3960.7717تطبيق برامج التدريب على التقييم الذاتي للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم.4
4موافق بشدة4.3920.7849تطبيق برامج التدريب على وضع خطة فردية للتطوير للقادة وأفراد األمن من شانه تطوير أدائهم.5

افق بشدة4.4270.7572اإلجمالي مو

يتضح من نتائج الجدول )6( ما يأتي:

جـــاء املــتــوســط الــحــســابــي اإلجــمــالــي لــعــبــارات مـــهـــارات تــطــويــر الـــــذات )4.427( وبــلــغ االنـــحـــراف املــعــيــاري اإلجــمــالــي - 
)0.7572(، بينما جاءت درجة املوافقة )موافق بشدة(.

تروح املتوسط الحسابي لعبارات مهارات تطوير الذات بين )4.503( وبين )4.384(.- 

يــدل على تجانس -  تـــراوح االنــحــراف املــعــيــاري لــعــبــارات مــهــارات تطوير الـــذات بين )0.6835( وبــيــن )0.8366( مما 
استجابات أفراد عينة الدراسة.

جاءت العبارة رقم )1( والتي تشير إلى »تطبيق برامج التدريب على استخدام أدوات التعلم الذاتي للقادة وأفراد - 
األمــن من شانه تطوير أدائــهــم« في املرتبة األولــى بمتوسط حسابي بلغ )4.503( وانــحــراف معياري بلغ )0.6835( 

ودرجة موافقة بلغت )موافق بشدة(.

جــاءت العبارة رقم )2( والتي تشير إلى »تطبيق برامج التدريب على مهارات التعليم عن ُبعد للقادة وأفــراد األمن - 
من شانه تطوير أدائهم« في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )4.384( وانحراف معياري بلغ )0.8366( ودرجة 

موافقة بلغت )موافق بشدة(.

الــدراســة يوافقون بشدة على  أفـــراد عينة  الـــذات أن  الثالث املتعلق بمهارات تطوير  الُبعد  نتائج  ويتضح مــن خــالل 
الحاجة لتنمية مهارات تطوير الذات التي تبرز في التدريب على استخدام أدوات التدريب والتعليم الذاتي، والتعلم عن ُبعد 

وكيفية الوصول ملصادر املعلومات، وكذلك التدريب على التقييم الذاتي وتطوير خطط فردية لتطوير األداء.

وقد يرجع ذلك إلى أهمية مهارات تطوير الذات في ظل املتغيرات املتسارعة وتزايد االحتياجات التطويرية التي تتغير 
مع املتغيرات والتحديات مما يؤكد على ضرورة العمل على تطوير مهارات الفرد من خالل االستناد للتعليم الذاتي، عالوة 
على بروز التعليم عن بعد والتعليم عبر االنترنت من خالل الولوج ملصادر املعلومات كأحد أبرز أدوات تطوير الذات، ويؤكد 
أفراد عينة الدراسة أن تنمية هذه املهارات له دور كبير في تطوير قدراتهم ونجاحهم في أداء مهامهم، وتتفق هذه النتائج مع 
ما توصلت إليه دراسة )البقمي، 2016( التي أشارت إلى دور التدريب على رأس العمل في إتقان استخدام التقنيات من وجهة 

نظر العاملين بقوات األمن.

السؤال الثاني: ما مقترحات تلبية االحتياجات التدريبية الالزمة ألفراد األمن املشاركين في مواسم الحج والعمرة، وما 
أفراد األمن أنفسهم؟ دورها في تطوير وتحسين أدائهم من وجهة نظر القيادة و

لإلجابة على السؤال الثاني تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
حول عبارات االستبانة؛ وبناء على ذلك تم ُوضع ترتيب العبارات ودرجة التحّقق وفًقا لقيم تلك املتوسطات، كما سُيعرض 

بالتفصيل فيما يلي:
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جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على محور مقترحات تلبية االحتياجات التدريبية الالزمة ألفراد األمن املشاركين 
في مواسم الحج والعمرة، وما دورها في تطوير وتحسين أدائهم من وجهة نظر القيادة وأفراد األمن أنفسهم كما يلي:

حيث يتضح من نتائج الجدول )7( ما يأتي:

جـــاء املــتــوســط الــحــســابــي اإلجــمــالــي لــعــبــارات مــحــور مــقــتــرحــات تلبية االحــتــيــاجــات الــتــدريــبــيــة الـــالزمـــة ألفــــراد األمــن - 
)4.6504( وبلغ االنحراف املعياري اإلجمالي )0.5863(، بينما جاءت درجة املوافقة )موافق بشدة(.

تروح املتوسط الحسابي لعبارات محور مقترحات تلبية االحتياجات التدريبية الالزمة ألفراد األمنيين )4.737( وبين - 
.)4.503(

تراوح االنحراف املعياري لعبارات محور مقترحات تلبية االحتياجات التدريبية الالزمة ألفراد األمن بين )0.5175( - 
وبين )0.7290( مما يدل على تجانس استجابات أفراد عينة الدراسة.

جــاءت العبارة رقم )11( والتي تشير إلى »االهتمام بتحفيز أفــراد األمــن املشاركين في البرامج التدريبية« في املرتبة - 
األولى بمتوسط حسابي بلغ )4.737( وانحراف معياري بلغ )0.5189( ودرجة موافقة بلغت )موافق بشدة(.

جاءت العبارة رقم )3( والتي تشير إلى »ضــرورة مشاركة أفــراد األمن في تحديد وبناء البرامج التدريبية« في املرتبة - 
األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )4.503( وانحراف معياري بلغ )0.7290( ودرجة موافقة بلغت )موافق بشدة(.

جدول رقم )7( 
افات املعيارية لعبارات مقترحات تلبية االحتياجات التدريبية املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط العبارةم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

6موافق بشدة4.6860.6113ضرورة توفر ووجود خطة إستراتيجية شاملة لتدريب أفراد األمن املشاركين في الحج والعمرة.1
8موافق بشدة4.6400.6037العمل على استخدام الطرق الحديثة في تصميم البرامج التدريبية.2
13موافق بشدة4.5030.7290ضرورة مشاركة أفراد األمن في تحديد وبناء البرامج التدريبية.3
4موافق بشدة4.6970.5526العمل على مراعاة األوقات املناسبة لعقد الدورات والبرامج التدريبية.4
7موافق بشدة4.6700.6072ان تكون هنالك دقة في اختيار أماكن التدريب بما يتناسب مع أفراد األمن.5
2موافق بشدة4.7100.5175العمل على االستفادة من العناصر الخبيرة في القطاع األمني عند تصميم البرامج التدريبية.6
5موافق بشدة4.6930.5516ضرورة توفير البنية التحتية املالئمة لتنفيذ البرامج التدريبية.7
3موافق بشدة4.7010.5238أهمية وضوح أهداف البرامج التدريبية للمشاركين من القوات األمنية.8
9موافق بشدة4.6220.5876العمل على التنوع في توفير البرامج التدريبية بما يتوافق مع التنوع في االحتياجات التدريبية.9

11موافق بشدة4.5950.6255ضرورة أن يتم االعتماد على استراتيجيات تدريبية جذابة.10
1موافق بشدة4.7370.5189االهتمام بتحفيز أفراد األمن املشاركين في البرامج التدريبية.11
12موافق بشدة4.5910.6065ضرورة قيام اإلدارة بالتقييم املوضوعي للبرامج التدريبية املنفذة حتى تتم االستفادة الكاملة منها.12
10موافق بشدة4.6140.5869ضرورة االستفادة من نتائج التقييم في تطوير البرامج التدريبية الالحقة.13

افق بشدة4.65040.5863اإلجمالي مو

من خالل نتائج محور مقترحات تلبية االحتياجات التدريبية الالزمة ألفــراد األمــن أن أفــراد عينة الدراسة يوافقون 
بشدة على مقترحات تلبية االحتياجات التدريبية الالزمة ألفراد األم نوقد يرجع ذلك إلى أهمية مقترحات تلبية االحتياجات 
التدريبية الالزمة ألفراد األمن التي أوردتها الدراسة والتي تنطوي على ضرورة االهتمام بظروف أفراد األمن من حيث الوقت 
والطرق  التقنية  األدوات  استخدام  على  واالنفتاح  التدريبية  للبرامج  الجيد  بالتخطيط  واالهتمام  الفعلية،  واالحتياجات 
الحديثة في التدريب، والعناية بتحفيز أفــراد األمــن للمشاركة في البرامج التدريبية. وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه 
دراسة )مزهر، 2016( التي أكدت على ضرورة تطوير تصميم البرامج التدريبية األمنية في ضوء متطلبات منهجية الديكام 
)DACUM(،ودراسة )آل طحاب، 2017( التي أكدت على ضرورة وجود جهات مختصة داخل القطاعات األمنية تعمل على 

تقييم مستوى أداء أفراد األمن وتحديد جوانب النقص ملعالجتها وتالفيها.

السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول االحتياجات التدريبية الالزمة ألفــراد األمن املشاركين في 
ا للمتغيرات: 

ً
أفراد األمن وذلك وفق مواسم الحج والعمرة وما دورها في تطوير وتحسين أدائهم من وجهة نظر القيادة و

الوظيفة، واملستوى التعليمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية؟
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ر الوظيفة: لدراسة الفروق  الفروق وفق ُمتغّيِ
بــيــن عينة الـــدراســـة حــســب متغير الــوظــيــفــة )قــائــد، 
فـــرد( تــم اســتــخــدام اخــتــبــار الــتــاء )t-test(، وجـــاءت 
الــفــروق بين استجابات أفـــراد عينة الــدراســة حول 
 ملتغير متغير 

ً
االحــتــيــاجــات الــتــدريــبــيــة الـــالزمـــة وفــقــا

الوظيفة )فرد، قائد(، كما هو موضح بالجدول )8(.

ــــروق  ـــن جــــــــدول )8( عــــــدم وجــــــــود فـ يـــتـــضـــح مــ
ــــراد عينة  ذات داللــــة إحــصــائــيــة بــيــن اســتــجــابــات أفـ
الــدراســة وفــق متغير الوظيفة )قــائــد، فــرد( في كافة 
أبــعــاد االحــتــيــاجــات الــتــدريــبــيــة الــالزمــة كــمــا ال توجد 
فـــروق ذات داللـــة إحــصــائــيــة بــيــن اســتــجــابــات أفـــراد 

عينة الدراسة وفق متغير الوظيفة )قائد، فــرد(، إلجمالي 
االحتياجات وقد يرجع ذلك إلى أن كافة أفراد األمن سواء 
القيادات أو األفــراد بحاجة إلى تطوير هذه املهارات، كما 
أنهم يــرون إن تنمية وتطوير هــذه املــهــارات يلبي حاجاتهم 

التدريبية ويساعدهم على تحسين أدائهم.

ــر املــســتــوى التعليمي: لــدراســة  الــفــروق وفـــق ُمــتــغــّيِ
الفروق بين عينة الدراسة حسب متغير املستوى التعليمي 
)ثانوي، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه( تم 
 One Way( اســتــخــدام اخــتــبــار الــتــبــايــن أحـــــادي االتـــجـــاه
ANOVA(، وجــــاءت الــفــروق بــيــن اســتــجــابــات أفــــراد عينة 
الــــدراســــة حــــول مـــحـــاور االســـتـــبـــانـــة وفـــًقـــا ملــتــغــيــر املــســتــوى 
عــالــي، ماجستير،  دبــلــوم  بــكــالــوريــوس،  )ثـــانـــوي،  التعليمي 
دكتوراه(، كما هو موضح بجدول )13(،حيث يتضح عدم 
وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائية بين اســتــجــابــات أفــراد 
عــيــنــة الــــدراســــة وفــــق مــتــغــيــر املــســتــوى الــتــعــلــيــمــي )ثـــانـــوي، 
ُبعدي  في  دكــتــوراه(،  ماجستير،  عالي،  دبلوم  بكالوريوس، 
االحتياجات التدريبية )مهارات االتصال، املهارات اإلدارية 
والــتــقــنــيــة( كــمــا ال تــوجــد فـــروق ذات داللـــة إحــصــائــيــة بين 
اســـتـــجـــابـــات أفــــــراد عــيــنــة الــــدراســــة وفــــق مــتــغــيــر املــســتــوى 
عــالــي، ماجستير،  دبــلــوم  بــكــالــوريــوس،  )ثـــانـــوي،  التعليمي 
دكتوراه(، إلجمالي االحتياجات، بينما توجد فروق في ُبعد 
مهارات تطوير الذات وذلك لصالح املتوسط األعلى لفئة 
ثانوي حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه الفئة )22.0959( 
وقـــد يــرتــبــط ذلـــك بــضــعــف هـــذه املـــهـــارات لـــدى فــئــة تعليم 
ثــانــوي مــقــارنــة بفئة بــكــالــوريــوس وتــعــلــيــم عــالــي وماجستير 
ودكــتــوراه، وربما يرتبط ذلك بحاجة أفــراد عينة الدراسة 

من فئة تعليم ثانوي الكتساب املهارات األساسية املتعلقة بتطوير الذات أكثر من الفئات األخرى بحكم املستوى التعليمي 
الحاصلين عليه والذي ًيعد أقل من أقرانهم.

جدول رقم )8( 
الفروق بين عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة )قائد، فرد(

املتوسط العددالوظيفةالبعد
الحسابي

االنحراف 
الداللة التاءاملعياري

اإلحصائية
مهارات 
االتصال

26436.28413.31243قائد
2.201-0.060

48436.89053.74973فرد
املهارات اإلدارية 

والتقنية
26432.20082.85276قائد

2.139-0.630
48432.70663.21305فرد

مهارات تطوير 
الذات

26421.52272.92223قائد
4.052-0.291

48422.47313.14081فرد

املجموع
26490.00767.78025قائد

3.070-0.011
48492.07029.28295فرد

جدول رقم )9( 
الفروق بين عينة الدراسة حسب املتغير )ثانوي، بكالوريوس، 

دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه(

البعد
املستوى 
املتوسط العددالتعليمي

الحسابي
االنحراف 

الداللة الفاءاملعياري
اإلحصائية

مهارات 
االتصال

17337.12143.39327ثانوي

3.1160.015

43836.39043.49443بكالوريوس
7336.87673.58603دبلوم عالي
5337.67923.00495ماجستير
1134.90919.31080دكتوراه
74836.67653.61088اإلجمالي

املهارات 
اإلدارية 
والتقنية

17333.01732.73962ثانوي

2.6710.031

43832.42692.95162بكالوريوس
7332.28773.31025دبلوم عالي
5332.54723.08574ماجستير
1130.36368.28580دكتوراه
74832.52813.09822اإلجمالي

مهارات 
تطوير 
الذات

17322.09592.65146ثانوي

3.3970.009

43821.90873.02633بكالوريوس
7322.87283.68241دبلوم عالي
5321.86793.15642ماجستير
1121.27275.74614دكتوراه
74822.13773.09701اإلجمالي

املجموع

17393.01168.08026ثانوي

3.0190.017

43890.72608.39379بكالوريوس
7391.26039.54089دبلوم عالي
5392.09438.04856ماجستير
1186.545523.22655دكتوراه
74891.34228.83194اإلجمالي
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ـــر الــخــبــرة  الــــفــــروق وفــــق ُمـــتـــغـــّيِ
ــيــــة: لـــــــدراســـــــة الـــــــفـــــــروق بــيــن  ــمــ ــلــ الــــعــ
الخبرة  متغير  الــدراســة حسب  عينة 
العلمية )أقــل من )5( سنة، من )5( 
سنة – أقل من )10( سنة، من )10( 
سنة – أقل من )15( سنة، من )15( 
سنة – أقل من )20(، أكثر من )20( 
التباين  تحليل  اختبار  تم استخدام 
One Way ANO- )أحـــادي االتــجــاه 

VA(، وجاءت الفروق بين استجابات 
أفــــــراد عــيــنــة الــــدراســــة حــــول مــحــاور 
االستبانة وفًقا ملتغير الخبرة العلمية 
)أقـــل مــن )5( ســنــة، مــن )5( سنة – 
أقل من )10( سنة، من )10( سنة – 
أقل من )15( سنة، من )15( سنة – 
أقــل مــن )20( سنة، أكثر مــن )20(، 

كما موضح بجدول )14(:

يــتــضــح مــن جــــدول )14( عــدم 
وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــصــائــيــة 
بين استجابات أفراد عينة الدراسة 
وفق متغير الخبرة العلمية )أقل من 
)5( ســنــة، مــن )5( ســنــة – أقـــل من 
أقــل  مـــن )10( ســنــة –  )10( ســـنـــة، 
من )15( سنة، من )15( سنة – أقل 
من )20( سنة، أكثر من )20( كما ال 
تــوجــد فــــروق ذات داللــــة إحــصــائــيــة 

بين استجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير الخبرة العلمية )أقل من )5( سنة، من )5( سنة – أقل من )10( سنة، من 
)10( سنة – أقل من )15( سنة، من )15( سنة – أقل من )20( سنة، أكثر من )20(، إلجمالي االحتياجات وقد يرتبط ذلك 
على حاجة كافة أفــراد األمــن من كافة مستويات الخبرة لهذه املهارات التي تلبي احتياجات متجددة في ظل التطورات التي 

تتعلق بمهام أفراد األمن املشاركين في موسم الحج والعمرة.

ر الدورات التدريبية في مجال العمل: لدراسة الفروق بين عينة الدراسة حسب متغير الدورات التدريبية  الفروق وفق ُمتغّيِ
في مجال العمل )أقــل من )3( دورات، من )3( دورات – أقل من )5( دورات، من )5( دورات – أقل من )7( دورات، أكثر من )7( 
دورات( تم استخدام اختبار التباين أحادي االتجاه )One Way ANOVA(، وجاءت الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة 
 ملتغير مجال العمل )أقل من )3( دورات، من )3( دورات – أقل من )5( دورات، من )5( دورات – أقل 

ً
حول محاور االستبانة وفقا

من )7( دورات، أكثر من )7( دورات(، كما هو موضح بالجدول )11(، الــذي يتضح منه عدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية 
بين استجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير الدورات التدريبية في مجال العمل )أقل من )3( دورات، من )3( دورات – أقل من 
)5( دورات، من )5( دورات – أقل من )7( دورات، أكثر من )7( دورات( كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات 
أفراد عينة الدراسة وفق متغير الدورات التدريبية في مجال العمل )أقل من )3( دورات، من )3( دورات – أقل من )5( دورات، من 
)5( دورات – أقل من )7( دورات، أكثر من )7( دورات(، إلجمالي االحتياجات، وربما يرجع ذلك على أن الدورات التدريبية املنفذة 

ال تلبي االحتياجات الفعلية ألفراد األمن مما جعل متغير الدورات التدريبية غير مؤثر في تقدير احتياجات أفراد عينة الدراسة.

جدول رقم )10( 
الفروق بين عينة الدراسة حسب متغير الخبرة العلمية 

املتوسط العددالخبرة العلميةالُبعد
الحسابي

االنحراف 
الداللة الفاءاملعياري

اإلحصائية

مهارات 
االتصال

11236.81253.48880أقل من )5( سنة

0.1940.942

12236.55743.97731من )5( سنة – أقل من )10( سنة
17336.70523.47580من )10( سنة – أقل من )15( سنة
15236.80923.22395من )15( سنة – أقل من )20( سنة

18936.53973.87089أكثر من )20( سنة
74836.67653.61088اإلجمالي

املهارات 
اإلدارية 
والتقنية

11232.67862.95374أقل من )5( سنة

0.2000.938

12232.41803.24188من )5( سنة – أقل من )10( سنة
17332.63012.87766من )10( سنة – أقل من )15( سنة
15232.51322.76445من )15( سنة – أقل من )20( سنة

18932.42863.53123أكثر من )20( سنة
74832.52813.09822اإلجمالي

مهارات 
تطوير 
الذات

11222.15183.28033أقل من )5( سنة

1.1030.354

12222.27873.51916من )5( سنة – أقل من )10( سنة
17322.48552.64928من )10( سنة – أقل من )15( سنة
15221.95393.05217من )15( سنة – أقل من )20( سنة

18921.86773.10772أكثر من )20( سنة
74822.13773.09701اإلجمالي

املجموع

11291.64298.95319أقل من )5( سنة

0.3190.866

12291.25419.58353من )5( سنة – أقل من )10( سنة
17391.82088.10808من )10( سنة – أقل من )15( سنة
15291.27637.90607من )15( سنة – أقل من )20( سنة

18990.83609.62375أكثر من )20( سنة
74891.34228.83194اإلجمالي
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حدود الدراسة
اشتملت حدود الدراسة على:

ــــة: 1-  ــيـ ــ ــــوعـ الــــــــحــــــــدود املـــــوضـ
ــيـــة  ــبـ ــتـــدريـ ــــاجـــــات الـ ــيـ ــ ــتـ ــ االحـ
الـــــــــــالزمـــــــــــة ألفــــــــــــــــــراد األمـــــــــن 
املشاركين في مواسم الحج 
والعمرة ودورهـــا في تطوير 

وتحسين أدائهم.

الـــحـــدود الــبــشــريــة: تطبق 2- 
الــــــــدراســــــــة الــــحــــالــــيــــة عــلــى 
أفـــــــــــراد األمـــــــــن املـــشـــاركـــيـــن 
فــي مــواســم الــحــج والــعــمــرة 

وقادتهم األمنيين.

واجهت 3-  الــتــي  الصعوبات 
ــــذه  ــــث: إلعـــــــــــــداد هـ ــاحــ ــ ــبــ ــ الــ
ــــة واجـــــــه الـــبـــاحـــث  ــــدراســ الــ
بـــــــــــعـــــــــــض الــــــــــصــــــــــعــــــــــوبــــــــــات 
ــادر  ــِحّ مــــصــ ــ ــــشــ املـــتـــعـــلـــقـــة بــ
املـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات، واملــــــــراجــــــــع 
العلمي،  للبحث  الــداعــمــة 
ــى املـــشـــكـــالت  ــ ــافــــة إلــ بــــاإلضــ
املالية، واإلداريــة املتعلقة 

بإعداد البحث.

قلة توافر مجالت علمية محكمة ذات تصنيف عالمي عالي املستوى لنشر الدراسة حيث ال توجد في مجتمعنا 4- 
العربي مجالت علمية محكمة على مستوى نشر وجودة عاملية.

تــســاؤالت االستبيان مما يؤثر سلًبا على 5-  بــإبــداء االجــابــات الصحيحة على  ال يوجد اهتمام كبير مــن املستجوبين 
طبيعة النتائج املستخرجة.

نتائج الدراسة
وافــق أفـــراد عينة الــدراســة على االحتياجات التدريبية الــالزمــة ألفـــراد األمــن املشاركين فــي مــواســم الحج والعمرة - 

ودورها في تطوير وتحسين أدائهم بدرجة موافقة )موافق بشدة(.

جاء املتوسط الحسابي اإلجمالي لعبارات مهارات االتصال ضمن محاور االحتياجات التدريبية )4.584( وجاءت - 
درجة املوافقة )موافق بشدة(.

جاء املتوسط الحسابي اإلجمالي لعبارات املهارات اإلدارية والتقنية ضمن محاور االحتياجات التدريبية )4.646( - 
وجاءت درجة املوافقة )موافق بشدة(.

لــعــبــارات مــهــارات تطوير الـــذات ضمن مــحــاور االحــتــيــاجــات التدريبية )4.427( -  جــاء املتوسط الحسابي اإلجــمــالــي 
وجاءت درجة املوافقة )موافق بشدة(.

وافــق أفــراد عينة الــدراســة على مقترحات تلبية االحتياجات التدريبية الالزمة ألفــراد األمــن املشاركين في مواسم - 
الــحــج والــعــمــرة ودورهــــا فــي تطوير وتحسين أدائــهــم مــن وجــهــة نظر الــقــيــادة وأفــــراد األمـــن أنفسهم بــدرجــة موافقة 

)موافق بشدة( وبلغ املتوسط الحسابي اإلجمالي )4.6504(.

جدول رقم )11( 
الفروق بين عينة الدراسة حسب متغير الدورات التدريبية في مجال العمل

املتوسط العددالدورات التدريبية في مجال العملالبعد
الحسابي

االنحراف 
الداللة الفاءاملعياري

اإلحصائية

مهارات 
االتصال

17836.76403.72053أقل من )3( دورات

2.4250.064
21736.41943.70862من )3( دورات – أقل من )5( دورات
11836.14414.19254من )5( دورات – أقل من )7( دورات

23537.11493.04377أكثر من )7( دورات
74836.67653.61088اإلجمالي

املهارات 
اإلدارية 
والتقنية

17832.51123.01828أقل من )3( دورات

1.4330.232
21732.42403.27518من )3( دورات – أقل من )5( دورات
11832.14413.64041من )5( دورات – أقل من )7( دورات

23532.82982.65477أكثر من )7( دورات
74832.52813.09822اإلجمالي

مهارات 
تطوير 
الذات

17822.37643.10074أقل من )3( دورات

0.7050.549
21722.19353.17970من )3( دورات – أقل من )5( دورات
11821.90683.31788من )5( دورات – أقل من )7( دورات

23522.02132.90218أكثر من )7( دورات
74822.13773.09701اإلجمالي

املجموع

17891.65179.00170أقل من )3( دورات

1.2150.303
21791.03699.24254من )3( دورات – أقل من )5( دورات
11890.194910.12255من )5( دورات – أقل من )7( دورات

23591.96607.51117أكثر من )7( دورات
74891.34228.83194اإلجمالي
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أكد أفراد عينة الدراسة على ضرورة االهتمام بتحفيز أفراد األمن املشاركين في البرامج التدريبية.- 

توصلت الــدراســة إلــى عــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائية بين اســتــجــابــات أفـــراد عينة الــدراســة وفــق متغير - 
الوظيفة )قائد، فــرد( في كافة أبعاد االحتياجات التدريبية الالزمة كما ال توجد فــروق ذات داللــة إحصائية بين 

استجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير الوظيفة )قائد، فرد(، إلجمالي االحتياجات.

توصلت الــدراســة إلــى عــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائية بين اســتــجــابــات أفـــراد عينة الــدراســة وفــق متغير - 
املستوى التعليمي )ثانوي، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه(، في ُبعدي االحتياجات التدريبية )مهارات 
االتصال، املهارات اإلدارية والتقنية( كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة 
وفق متغير املستوى التعليمي )ثانوي، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه(، إلجمالي االحتياجات، بينما 

توجد فروق في ُبعد مهارات تطوير الذات وذلك لصالح املتوسط األعلى لفئة ثانوي.

توصيات الدراسة

من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها تو�صي بما يلي:

ضـــرورة االهــتــمــام بتقييم االحــتــيــاجــات التدريبية ألفـــراد األمـــن املشاركين فــي مــواســم الــحــج والــعــمــرة بشكل دوري - 
ومستمر بما يساعد في التعرف على االحتياجات التدريبية املتغيرة.

االهتمام بمشاركة أفراد األمن في تطوير البرامج التدريبية التي تقدم لهم والعمل على مراعاة زمان ومكان انعقاد - 
البرامج التدريبية.

األمــن وفــق احتياجاتهم -  أفـــراد  األمــن حيث يمكن تصنيف  أفـــراد  يناسب احتياجات  بما  التدريبية  البرامج  تنويع 
التدريبية.

ضرورة االهتمام بتحفيز أفراد األمن للمشاركة في مسوح االحتياجات التدريبية وكذلك تطوير البرامج التدريبية.- 

االستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم البرامج التدريبية ألفراد األمن املشاركين في الحج والعمرة.- 

االستفادة من الخبرات املتوافرة من قيادات األمن أصحاب الخبرات الطويلة في املشاركة في موسم الحج والعمرة - 
في بناء وتطوير البرامج التدريبية وتقديمها.

العمل على تصميم برامج ودورات تدريبية إلزامية بما يطور املهارات الضرورية ألفــراد األمــن املشاركين في الحج - 
والعمرة.

استهداف أفراد األمن من أصحاب املؤهالت العلمية املنخفضة بمزيد من الدورات التدريبية.- 

االهتمام بتقييم ومتابعة أفراد األمن املشاركين في الحج والعمرة بما يسمح بتقييم احتياجاتهم عن قرب.- 
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 ABSTRACT

The study aimed to examine the training needs for security personnel participating in the Hajj and 
Umrah seasons and their role in developing and improving their performance from the point of view of the 
leadership and the security personnel themselves, proposals to meet them and reveal the degree of sta-
tistically significant differences regarding training needs according to the variables: job, educational level, 
years of experience, The number of training courses. to achieve these goals, the study used the descriptive 
analytical method, and the questionnaire as a tool for data collection. 

The study community represented all security personnel participating in the Hajj and Umrah seasons. 
The study was applied to a random sample of )748( individuals. The study found that the study sample 
members agreed on the training needs represented in: communication skills, administrative and technical 
skills, self-development skills with a degree of approval )strongly agree(, and the study sample members 
agreed to proposals to meet the training needs of security personnel participating in Hajj and Umrah with a 
degree of approval )agree(. severely(.

The study concluded that there are no statistically significant differences about training needs accord-
ing to the educational level variable in all dimensions of training needs except for the self-development 
skills dimension in favor of a secondary education category. There are no statistically significant differences 
regarding training needs according to the variable of the job, years of experience, and the number of train-
ing courses. The study recommends the need to pay attention to evaluating the training needs of security 
personnel participating in the Hajj and Umrah seasons, periodically and continuously, in order to help iden-
tify the changing training needs.
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