
فاعلية برنامج تدريبي لتنمية املهارات االرشادية لدى املتطوعين
العاملين في منظومتي الحج والعمرة

:تقديم 

سمية بنت عزت شرف . د

أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفس ي املساعد

وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع
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ع االهتمام بالتطو إن أحد أهم مالمح التنمية الوطنية املحلية واإلقليمية هو 
هتمام لذا كان اال . وتحسين جودة الخدمات التطوعية املقدمة من قبلهم، واملتطوعين 

بهذه القضية االستراتيجية مصدر قوة ومؤشر ذو داللة واعدة على تقدم األمم
ارة الحج اهتمت وز ومن هذا املنطلق . وتحضرها واستمرارية نموها بشكل واعي ومتحضر

م من سائر والعمرة باملتطوعين العاملين في مواسم الذروة، كذلك اهتمت باستقطابه
ملختلفة لخدمة مناطق اململكة وتسخير خدماتهم وخبراتهم امليدانية واالرشادية والطبية ا

. ضيوف الرحمن
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مجموعة من األهداف االستراتيجية التي تم 2020برنامج التحول الوطني حدد 
تخصيصها لوزارة الحج والعمرة، حيث بلغ عددها خمس أهداف بواقع خمسة عشر 

 لقياس جودة األداء في الخدمات املقدمة للحجاج واملعتمرين مما يمكنهم
ً
من أداء مؤشرا

ومن . م الثقافيةفريضتهم بكل يسر وسهولة باإلضافة إلى إثراء رحلتهم الدينية وتجربته
:  منطلق الهدف الخامس والذي ينص على

مؤشر واملحدد ب" على رفع مستوى الوعي لدى العاملين في منظومتي الحج والعمرة" 
.عددي للمستفيدين من البرامج التدريبية املقدمة للعاملين
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د ومن مطلق اهتمام وزارة الحج والعمرة بالتطوع واملتطوعين فق
 )أطلقت برنامج 

ً
تمعية في والذي يهدف إلى تنظيم املشاركة املج( كن عونا

نية، وقد موسم الحج وذلك بالتنسيق بين القوى التطوعية والجهات املع
:استقبل البرنامج ما يقارب

.ذكور % 38أناث و % 62متطوع ، منهم 285
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:  اهداف الدراسة

الكشف عن احتياجات البرامج التدريبية املقدمة للمتطوعين العامل. ين في 1

.منظومتي الحج والعمرة

تصميم وتقديم برنامج تدريبي لتنمية املهارات االرشادية لدى عين. ة من 2

.املتطوعين العاملين في منظومتي الحج والعمرة

اعداد استبيان لقياس املهارات االرشادية لدى املتطوعين. 3 .

الكشف عن فعالية البرنامج التدريبي املقدم لتنمية املهارات االرش. ادية لدى 4

.عينة من املتطوعين العاملين في منظومتي الحج والعمرة
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:دراسة استطالعية

فيالعاملينمنمتطوع100يقاربملاللمتطوعينالتدريبيةاالحتياجاتحصرتم

 امجللبر االحتياجالنتائجأظهرتوقداملكرمة،مكةبمنطقةاملنصرمالعام
ً
وفقا

:التاليةوالنسبلألنواع

%35بنسبةوذلكاملعرفيةالتدريبيةالبرامج-

%45بنسبةوذلكاملهاريةالتدريبيةالبرامج-

%20بنسبةوذلكالوجدانيةتدريبيةالبرامج-
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تباط الدراسة الحالية كاستجابة لتحقيق مجموعة من املؤشرات ذات االر تأتي -
العاملين بتأهيل العاملين في منظومة الحج والعمرة، كذلك لرفع عدد املتطوعين

.خدماتهموتجويد 

لتدريبية الدراسة األولى من نوعها والتي تهتم بالكشف عن االحتياجات اتعتبر -
م في منظومة للمتطوعين، كما تهتم بتقديم برنامج إرشادي تدريبي للعاملين منه

الدراسات الحج والعمرة؛ مما قد يثري املكتبة العربية والسعودية في هذا النوع من
.  واألبحاث التطبيقية

: أهمية الدراسة
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دم ضوء ما تتمخض عنه نتائج الدراسة الحالية؛ قد تلفت نظر معهد خافي -
البحاث الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة نحو إلقاء الضوء على مزيد من ا

.التطبيقية املهتمة بتدريب املتطوعين

ملية ضوء ما تتمخض عنه نتائج الدراسة الحالية؛ قد تعود بالفائدة العفي -
 )والتطبيقية على وزارة الحج والعمرة، وعلى برنامج 

ً
ريب ، ومركز تد(كن عونا

تطوعين العاملين وذلك ملا تحويه من دعم لبرامج تدريب العاملين بشكل عام وامل
. بشكل خاص

: أهمية الدراسة
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الطوافة في ضوء ما تتمخض عنه نتائج الدراسة الحالية؛ قد تلفت نظر مؤسسات
ه وتدريب والجهات املعنية إلى ضرورة االهتمام بتجويد الخدمات التطوعية وتوجي

قدمة من املتطوعين العاملين في مظلتهم لتحقيق مستوى أفضل في الخدمة امل
.قبلهم

: أهمية الدراسة
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:  البرنامج التدريبي 

ية هو مجموعة منظمة من اإلجراءات التطبيقية في ضوء أسس علم
 
ً
، لتقديم الخدمات التدريبية املباشرة وغير املباشرة، فرديا

ً
أو جماعيا

ما يؤدي وذلك بهدف تحقيق النمو السوي وتنمية املهارات املختلفة م
قوم بتخطيطه وي. إلى التطور املنهي والتوافق النفس ي واالجتماعي للفرد

.نوتنفيذه وتقييمه فرد أو لجنة أو فريق من املدربين املؤهلي

:  مصطلحات الدراسة
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:  املهارات االرشادية

انية هي مجموعة من الفنيات السلوكية واملعرفية والوجد
رشادية العملية التي يقوم بها الفرد بهدف تقديم الخدمة اال 

.بصورة مناسب وطريقة سليمة

:  مصطلحات الدراسة
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:املتطوعين

جهد هو ال: مفردها متطوع، وهو القائم بالعمل التطوعي، والتطوع 
بل مادي، العملي املبذول من الفرد بالنفس واملال والعلم دون وجود مقا

 للتعاون واملسؤولي
ً
ة واملنفعة تجاه واملبنى على قناعة ذاتية منه وتحقيقا

.الفرد واملجتمع

:  مصطلحات الدراسة
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 ( 30)اشتملت عينة الدراسة على 
ً
 عامال

ً
 سعوديا

ً
، بواقع متطوعا

من جدة ومكة املكرمة واملدينة ( من الذكور 14من اإلناث ، 16) عدد 
ومن الذين كانت عام،35-25ومن الذين تراوحت اعمارهم بين . املنورة

ختلفة مع مؤسسات ممجال التوعية واالرشاد لهم مشاركات تطوعية في 
.  بغرض تقديم الخدمات التطوعية في موسمي الحج والعمرة

: عينة الدراسة
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دد اتبعت الدراسة املنهج شبه التجريبي ذو التصميم املح
سة باملجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي ، وحددت الدرا

.  ر مستقلاملهارات االرشادية كمتغير تابع والبرنامج التدريبي كمتغي

:  منهج الدراسة
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ر استبيان مفتوح لحصر االحتياجات التدريبية من وجهة نظ-
.املتطوعين

هو عبارة و . استبيان مغلق لقياس املهارات االرشادية لدى املتطوعين-
يها عن مقياس مغلق يحتوي على عشرين عبارة مختلفة ، يجاوب عل
حوص بثالث اختيارات ، حيث أن الدرجة القصوى التي يصل اليها الف

.  20و الدرجة الدنيا هي 60هي 

: ادوات الدراسة
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:  البرنامج التدريبي

خدمة على أن تم تكيف جلسات البرنامج التدريبي من حيث األهداف والفنيات املست
م جلسات يتالءم مع املتطوعين العاملين في منظومتي الحج والعمرة، حيث تم تقدي

تصلة حيث البرنامج في صالة اجتماع تم توفيرها في مدينة جدة بواقع خمس أسابيع م
فر عام وذلك مع بداية شهر ص.تقدم جلستين كل أسبوع ومدة كل جلسة ساعة كاملة

ات وقد بلغت عدد الساعات التدريبية عشر ساعات مقسمة في عشر جلس. هـ1439
لى النظرية وارتكز البرنامج ع. متتالية باإلضافة إلى جلسة التعارف وجلسة االختتام

هارة طرح السلوكية القائمة على التدريب في مهارة التواصل، مهارة حل املشكالت، م
ما استعان األسئلة، مهارة االنصات، مهارة الشرح والتفسير، مهارة التغذية الراجعة ، ك
الوسائل بطريقة اإلرشاد الجماعي املعتمدة على املحاضرة واملناقشة والحوار وتقديم

.  السمعية والبصرية والسيكودراما
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:فروض الدراسة 

بين متوسطي ( 0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى -
رنامج درجات المهارات االرشادية لدى المتطوعين قبل وبعد تطبيق الب

.  التدريبي

بين متوسطي ( 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
درجات المهارات االرشادية لدى المتطوعين تعزى الختالف الفئات

.  العمرية

بين متوسطي ( 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
.  درجات المهارات االرشادية لدى المتطوعين تعزى الختالف الجنس
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:نتائج الدراسة 

توجد. متوسطيبين(0.05)مستوى عنداحصائيةداللةذاتفروق1

رنامجالبتطبيقوبعدقبلاملتطوعينلدىاالرشاديةاملهاراتدرجات

.البعديالقياسلصالحالتدريبي

توجد. متوسطيبين(0.05)مستوى عندإحصائيةداللةذاتفروق2

35-30العمريةالفئةلصالحاملتطوعينلدىاالرشاديةاملهاراتدرجات

.عام

توجد. متوسطيبين(0.05)مستوى عندإحصائيةداللةذاتفروق3

.اإلناثلصالحاملتطوعينلدىاالرشاديةاملهاراتدرجات
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:التوصيات 

ي منظومة ضرورة االهتمام بدعم البرامج التدريبية املوجهة للعاملين ف-
.الحج والعمرة بشكل عام واملتطوعين بشكل خاص

في ضرورة االهتمام بتجويد وتطوير الخدمات التطوعية املقدمة-
منظومتي الحج والعمرة من خالل تنمية املهارات املختلفة لدى

.املتطوعين

في مركز ضرورة االستفادة من البرامج االرشادية والتدريبية املقدمة-
.تدريب العاملين للرقي باملستوى املنهي لدى املتطوعين
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:التوصيات 

ضرورة استحداث ادارة خاصة بالتطوع في وزارة الحج والعمرة -
املتطوعين لتنظيم العمل التطوعي وتحديث قواعد البيانات املتصلة ب

 ورصد االحتياجات الخاصة بهم وذلك بالتنسيق مع ال
ً
جهات سنويا

.املعنية داخل وخارج الوزارة

ية التي ضرورة االهتمام بدعم املزيد من االبحاث النظرية والتطبيق-
ادم تتلمس احتياجات العمل التطوعي واملتطوعين من قبل معهد خ

.الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة
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شاكرة و مقدرة كريم استماعكم

Dsrvvr@uqu.edu.sa


