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الحرمين   م معهد خادم 
ّ
ينظ آل سعود )حفظه هللا(  العزيز  بن عبد  امللك سلمان  الشريفين  الحرمين  برعاية كريمة من خادم 

الشريفين ألبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى امللتقى العلمي العشرين ألبحاث الحج والعمرة والزيارة تحت شعار التحول 

 في املدينة املنورة  الرقمي فى منظومة الحج و العمرة و ال
ً
 في مكة املكرمة بجامعة أم القرى وعاما

ً
زيارة حيث يقام امللتقى  عاما

 علمية سنوية يلتقي فيها املختصون واملسؤولون والعاملون في مجال الحج 
ً
بالتعاون مع جامعة طيبة، ويعتبر امللتقى مناسبة

مقترحات، وتبادل وجهات النظر واإلفادة من أحدث التقنيات والعمرة والزيارة، لعرض خالصة ما لديهم من أبحاث ودراسات و 

العاملية واملستجدات العلمية نحو التطوير املستمر للرقي بخدمة وفد هللا من الحجاج واملعتمرين والزوار، مستشعرين في ذلك  

 أهمية وضرورة تسخير العلم النافع والعمل الصالح في خدمة الحرمين الشريفين.  

إلى استكتاب الباحثين املتخصصين في الجامعات واملعاهد البحثية السعودية، واملهتمين بدراسات الحج والعمرة ويهدف امللتقى  

والزيارة وأبحاثها، إضافة إلى العاملين في األجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، لتقديم أوراقهم العلمية األصيلة  

تي شملت حوكمة التحول الرقمي فى منظومة الحج و العمرة و الزيارة و توظيف التحول من خالل محاور امللتقى لهذا العام وال 

 الرقمي لتحسين تجربة ضيوف الرحمن و تطوير عمليات اتخاذ القرار و تقديم الخدمات.  

حيث تم  جهة أكاديمية وحكومية ومن القطاع الخاص والثالث،    40ملخص بحثي من أكثر من    200تلقت اللجنة العلمية حوالي  

تقديما ما بين ورقة علمية و ورقة عمل. يحتوي هذا السجل العلمي على   88تحكيمها بمساعدة خبراء و متخصصين و تم اختيار  

 ورقة علمية مصنفة على محاور امللتقى الثالث بينما يحتوى موقع امللتقى على امللصقات العلمية الوراق العمل.   34

و  افكارهم  و  اعمالهم  للملتقى عصارة  قدموا  الذين  للكتاب  الجزيل  بالشكر  للملتقى  العلمية  اللجنة  تتقدم  املناسبة  وبهذه 

 للمحكمين الذين قاموا بتقييم و تحكيم االعمال املقدمة و ساعدوا اللجنة العلمية على اتخاذ قرارات قبول املشاركات العلمية. 

با العلمية  اللجنة  العلمي واملادي واملعنوي وعلى رأسهم معالي وزير كما تتقدم  في تقديم الدعم  لشكر الجزيل لكل من ساهم 

التعليم وسعادة رئيس الجامعة وسعادة عميد معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج و العمرة و الزيارة رئيس اللجنة 

 املنظمة للملتقى. 
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 امللخص

)تطبيق اعتمرنـا 19-كوفيـد-هـدفـت الـدراســـــــــــــة الحـاليـة للتعرف على تـأثير التطبيقـات اإللكترونيـة في تنظيم العمرة والزيـارة في ظـل وبـاء كورنـا

. وتم اســـــــــــتخدام املنملج الوصـــــــــــفي املســـــــــــ ي، واســـــــــــتخدمت هذه 19-، ومدى تأثير اســـــــــــتخدامه في الحد من انتشـــــــــــار فيروس كوفيدأنموذًجا(

( شــــخص ممن ســــبق لهم اســــتخدام تطبيق 300عينة عشــــوائية مكونة من )  علىيان لجمع البيانات والتي تم تطبيقها الدراســــة أداة االســــت 

ف الزحام في ياعتمرنا. ومن أهم ما توصـــلت إليه الدراســـة أن أكثر املثار املترتبة على اســـتخدام تطبيق اعتمرنا، تتثمل في مســـاهمته في تخف

من خالل تنظيم مواعيـد وذلـك  تجنيـب التكـدس في املنطقـة املركزيـة    كمـا تســــــــــــــاهم فيفي الحرمين، الطواف والســـــــــــــ ي، والزيـارة، والصـــــــــــــالة 

فيروس الللحرمين، ومســــــــــاهمته في الحد من انتشــــــــــار العدوى ب  19-العمرة. كما كان له األثر األكبر في منع دخول املصــــــــــابين بفيروس كوفيد

ة اســـتخدام تطبيق اعتمرنا في مواســـم العمرة والزيارة والحج بعد تحقيقه لهذا بمواصـــلالدراســـة املســـتجد بين املعتمرين والزوار، وأوصـــت  

 النجاح، والعمل على تطويره ومعالجة السلبيات والتوعية بطرق استخدامه وسن العقوبات ملن يتعمد إساءة استخدامه.

 (. 19-)كوفيداعتمرنا، التطبيقات اإللكترونية، فيروس كورونا  :الكلمات الدالة

Abstract 

The current study aimed to identify the impact of electronic applications in organizing Umrah and visitation (Eatmrana 

application as a model in light of the Corona-Covid-19 epidemic).The study also aimed to  check  the range of impact of 

its use in limiting the spread of the Covid  -19 virus.  The descriptive survey method was used, and   a questionnaire was 

used as tool to collect data . The questionnaire was distributed   to a random sample of (300) people who had previously 

used the Eatmarna application. One of the most important findings of the study is that the most important effects    of 

using Eatmarna application are its contribution to reducing crowd during  circumambulation, , visitation , and prayer in 

the Two Holy Mosques.It helps to   avoid crowds in the central area  by organizing the dates times  of Umrah.  It also had 

the greatest role   in preventing people who were infected with the Covid-19 virus from entering the Two Holy Mosques, 
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and it  contributes to limiting the spread of infection with the novel-coronavirus among pilgrims and visitors.  The research  

recommended continuing to use  The Eatmarna application during the Umrah, visit and Hajj seasons since it  achieved all   

this success. It is also recommened that this application has to be  further  developed   and all its shortcomings have to be 

addressed .Users awareness of this application  has to be increased and the authorities must set  penalties for those who 

intentionally misuse it. 

 املقدمة   .1

وال سيما في عصرنا الحديث الذي يعتمد على التقنيات اإللكترونية في كافة مجاالت الحياة، حيث  إن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة  

بقدرتها على استخدام هذه التقنيات في شتى املجاالت. وقد    هو مرتبط أيًضاأصبح التحول الرقمي داللة على تقدم أي دولة على غيرها، و 

ئحة  جعلت األحداث التي مر بها العالم من التحول الرقمي ضرورة ملحة، وال أدل على ذلك من الظروف التي يمر بها العالم املن واملرتبطة بجا

ديثة داخل املؤسسات والهيئات الحكومية أو القطاع كورونا. يقصد بالتحول الرقمي االستفادة من خدمات التكنولوجيا والتقنيات الح

الخاص بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية والخدمات املقدمة. ويقوم هذا املفهوم على التوظيف الناجع للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة 

مما يضمن توفير الوقت والجهد بالشكل الذي يخدم سير العمل داخل املؤسسة بكافة أقسامها لتحسين الخدمات وتسهيل الحصول عليها  

من أضخم التجمعات على مستوى العالم تعد  الدراسة في أن مواسم الحج والعمرة والزيارة  هذه  وتتلخص مشكلة    والجودة في آن واحد.

لوجيا أن تحسن  فمن شأن التكنو   تنظيم وتيسير تلك املناسبات، تساعد في  ل     إلى االستفادة من هذه التحوالت الرقمية وتفعيلها    وهي تحتاج

في ظل وجود جائحة الزحام والتكدس والسيما  العمرة والزيارة. وتجنب  وسوف    مثل جائحة كرونا.  الخدمات، على جميع األصعدة ومنها 

البحث   بيان هدف  للمعتمرين والزوار معتمًدا على  في الخدمات املقدمة  الرقمي  التحول  في بحثي هذا إلبراز أهمية االستفادة من  أس ى 

جعل العمرة والزيارة سهلة ميسرة، مع  ل     يس ي وهو بيان أثر التطبيقات اإللكترونية في تنظيم وتيسير العمرة والحج، وتذليل الصعاب  الرئ

العائد   ذكر  مع  والزيارة،  والعمرة  الحج  مناسك  تأدية  في  املسلم  املجتمع  على  التسهيل  في  اإلسالمي  الصعيد  على  اإليجابي  األثر  بيان 

عرض في تكما سأ  واملوارد.  ي يعود على البالد بتطبيق هذا التحول الرقمي من توفير للمال والجهد والبعد عن هدر األوقاتاالقتصادي الذ

بحثي ملعالجة لبعض العقبات التي قد تعترض هذا التحول الرقمي بحلول علمية وعملية تسرع وتنهض بالعلمية اإللكترونية التي تسهل  

 زيارة.وتساعد في تأدية العمرة وال

 بناء على ما سبق تحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: 

 ما أثر التطبيقات اإللكترونية في تنظيم العمرة والزيارة )تطبيق اعتمرنا أنموذًجا(؟ -

 ويتفرع من السؤال الرئيس السؤالين الفرعية التالية: 

 مدى تأثير تطبيق اعتمرنا في تنظيم العمرة والزيارة؟ ما -

 املستجد؟ 19-مدى تأثير تطبيق اعتمرنا في الحد من انتشار فيروس كوفيدما  -

 : أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى: 

 .معرفة مدى تأثير تطبيق اعتمرنا في تنظيم العمرة والزيارة  -

 املستجد. 19-الكشف عن مدى تأثير تطبيق اعتمرنا في الحد من انتشار فيروس كوفيد -

 : الدراسةأهمية 

لجهود الوطنية  اتأتي هذه الدراسة مواكبة لتوجه اململكة العربية السعودية في التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات الحكومية، ومسايرة  

رار وتفيد متخذي الق  2030لتطوير نظم املعلومات والذكاء الرقمي في اململكة العربية السعودية، بما يحقق رؤية اململكة العربية السعودية  

 بتوجيههم إلى أهمية التحول الرقمي ومتطلباته لتطوير مؤسسات الدولة، وتظهر أهمية الدراسة الحالية فيما يلي: 
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: األهمية النظرية:
ً
 أوال

 الخدمات اإللكترونية.مجال أنها من الدراسات الرائدة في مجال التحول اإللكتروني في 

 لحداثة املوضوع الذي تتناوله وهو التحول الرقمي في خدمات العمرة والزيارة. تعتبر الدراسة إثراء للمكتبة العربية 

 تعد الدراسة مادة علمية للباحثين في املجال وخاصة من يتناولون دراسة أثر التحول الرقمي. 

: األهمية التطبيقية العملية:
ً
 ثانيا

 يارة.يستفيد منه القائمون على تطوير التحول الرقمي في خدمات العمرة والز 

 توضح الدراسة الحالية مدى االستفادة الفعلية من التطبيقات الرقمية في تيسير وتنظيم العمرة والزيارة.  

 يمكن بناء خطط استراتيجية مستقبلية بناء على نتائج هذه الدراسة وتوصياتها.  

 : مصطلحات الدراسة

على تطوير قدرات الهاتف الذكي مما يمكن مستخدمه   وهي تساعدالذكية  هي تطبيقات تصمم للعمل على األجهزة    التطبيقات الرقمية:

من تحقيق أعلى استفادة منه في مجاالت مختلفة، وقد تأتي هذه التطبيقات مع الجهاز مباشرة أو يتم تنزيلها مجاًنا أو بمقابل من خالل  

 . (2019ي صاو )ال منصات متخصصة في ذلك

عي بتصميم برامج تقوم بمهام محددة يسهل استخدامه في مجاالت مختلفة وبدقة عالية استخدام الذكاء االصطنا  التعريف اإلجرائي: 

تعمل على األجهزة الذكية أو الويب وتتعمد بشكل أساس ي على الشبكة العنكبوتية في تقديم  وهي  ،  تقلل اإلنفاقتختصر الجهد والوقت و 

 .خدماتها

عمرة الرقمية وقد أطلق هذا التطبيق من قبل الوزارة بهدف استئناف العمرة  هو أحد تطبيقات وزارة الحج وال  تطبيق اعتمرنا الرقمي:

 والزيارة بعد التوقف بس ب جائحة كورونا.

ويمكن تعريفه إجرائيا: بأنه تطبيق رقمي يمكن مستخدميه من طلب إصدار تراخيص العمرة والزيارة والصلوات بالحرمين وفق الطاقة  

 ية وآمنة والتأكد من سالمة الحالة الصحية لطالب التصريح.  االستيعابية، لتوفير أجواء روحان

قصيِر )الصنعاني، والعمرة هي: ِق أو التَّ
ْ
ِل منها بالَحل

ُّ
فا واملروة، والتَحل ْ ِي بين الصَّ واِف بالبيِت، والسَّ

َّ
د هلل تعالى بالط  .(2/178التعبُّ

املوضوعي: التطبيقا  الحد  تأثير  موضوع  الحالية  الدراسة  والزيارة.تناولت  العمرة  رحالت  تنظيم  على  اإللكترونية  وب ت  ظل  كورنـفي  ا ــــاء 

 ( 19-)كوفيد

  .اململكة العربية السعودية الحد املكاني: 

 . 2021شهر أكتوبر من العام في تم تطبيق أداة الدراسة االستبانة  الحد الزماني:

 العمرة أو الزيارة باستخدام تطبيق اعتمرنا.أداء  معينة من معتمري بيت هللا الحرام ممن سبق له الحد البشري:

 :الدراسات سابقة

الدراسـة للكشـف عن أثر التطبيقات الذكية على الرعاية الصـحية في املسـتشـفى الجام ي بجامعة تلك  هدفت   (2021دراسـة الفايدي ) -

قناة رئيسـية أصـبح تطبيق شـفاء    الدراسـة إلى أنامللك عبد العزيز بجدة، واسـتخدمت الدراسـة املنملج الوصـفي التحليلي، وقد توصـلت  

فعالة للتواصــل بين مقدمي خدمات الرعاية الصــحية واملســتفيدين. وقدمت الدراســة توصــيات منها: ينبتي تهيئة وتدريب العاملين على 

 استخدام التطبيقات الذكية، وبناء هذه التطبيقات بصورة مناسبة حتى يتم استخدامها بالصورة املأمولة.

ملعرفـة تـأثير التزايـد في عـدد مســـــــــــــتخـدمي شـــــــــــــبكـة التواصـــــــــــــل االجتمـاعي على مســـــــــــــتوى  تلـك الـدراســـــــــــــة ( هـدفـت  2020دراســـــــــــــة العمري ) -

أن أغلب مستخدمي شبكة التواصل االجتماعي ال يدركون أن معلوماتهم عرضة للتسريب، وأوصت  الى الخصوصية. وتوصلت الدراسة  

 مستخدميها. إنشاء برامج مماثلة تحمي خصوصيةبالدراسة 



 

11 

 

 

إلى تقـديم مقترح لبنـاء نظـام جـديـد لبوابـة القبول والتســـــــــــــجيـل أطلق عليـه "عّزز"، وذلـك لخـدمـة طلبـة  (2020هـدفـت دراســــــــــــــة نعمـان ) -

أن هذا النظام يســــــــاعد في توفير الجهد هذه الدراســــــــة نتائج  ومن أهم  .جامعة امللك عبد العزيز، واســــــــتخدم املنملج الوصــــــــفي التحليلي

 .، وكذلك اإلداريين والعاملين في عمادة القبول والتسجيل. وأوصت الدراسة بتطوير نظم يستفاد منهاوالوقت للطلبة

هدفت الدراســة إلى التعرف على مدى اســتعداد املكتبات املدرســية لكي تســتخدم التطبيقات اإللكترونية، وتم  (2018دراســة الســعيد ) -

ــافيـة واتبع املنملج التحليلي وقـد تم اســـــــــــــتخـدام االســـــــــــــت يـان ملعرفـة مـدى تـأثير التطبيقـات في  املكتبـة ومـا هي  القيـام بـدراســـــــــــــة اســـــــــــــتكشـــــــــــ

هــا الطلبــة، ونتج أن التطبيقــات اإللكترونيــة املســـــــــــــتخــدمــة في املكتبــة لهــا دور فــاعــل في التي يســـــــــــــتفيــد مناملتــاحــة    اإلمكــانيــات والخــدمــات  

  العملية التربوية أو املؤسسة التي تنتمي إليها.

هدفت الدراســـــــــة الى معرفة مدى فعالية توظيف التطبيقات اإللكترونية في التعلم النشـــــــــط، في اململكة العربية  (2017دراســـــــــة التركي ) -

اتباع املنملج الوصـــفي ونتج عن الدراســـة أن التكنولوجيا التعليمية هي الدراســـات واملمارســـات األخالقية لتســـهيل التعلم الســـعودية وتم 

 وتحسين األداء من إنشاء واستخدام وإدارة العمليات واملوارد من خالل التكنولوجيا املناسبة مثل استخدام التطبيقات التعليمية.

 ما يميز الدراسة عن سابقتها:

ي تميز الدراسة الحالية بدراستها ملدى فعالية استخدام التطبيقات اإللكترونية في العمرة والزيارة واتخذت من تطبيق اعتمرنا أنموذًجا فت

. للدراسة  لم يطرح التطبيق وهذا   -ظل جائحة كورنا. وما قد تقدمه للمعتمر  
ً
 سابقا

 الجزء األول: اإلطار نظري 

 أهمية التطبيقات الرقمية: 

في عصر  والتواصل،  االتصال  في  األفراد  أمام  املتاحة  الطرق والوسائل  واملعرفي وتعدد  املادي  اإلنتاج  الكبير وازدياد  التقني  التطور  نا  مع 

ألغلب شرائح  اوضروري ااعتيادي اعصر التطور الرقمي واملعلوماتي املتسارع والذي جعل استخدام األجهزة الذكية الخلوية أمر هو الحاضر 

لقد سعت    الرقمية أصبحت متاحة في كل املجاالت وتلبي أغلب االحتياجات.  اليومي. فالتطبيقاتتمع بل أصبحت ضمن االستخدام  املج

بكل   واملؤسسات  تكنولوجيا    تخصصاتها   املنظمات  استخدام  من خالل  واملال،  والجهد  الوقت  لتوفير  وذلك  والتطور  التقدم  ملواكبة 

  (.2009 العرود وشكر،) تبر القاعدة الرئيسية التي تبني عليها املنظمات ميزتها التنافسيةاملعلومات وتطبيقاتها التي تع

خدمة اإلنسان من الضروريات املهمة في حياة ال شر، بل أصبح استخدامها في األجهزة الذكية مجاالت  واليوم أصبح استخدام التقنية في  

مستهدفات الرؤية الطموحة   كان ذلك من طوات متقدمة في هذا الجانب بل  هو الشائع على مستوى األفراد خصوصا، واململكة خطت خ

 الرقمي. ، للتحول 2030

( وتتولى اللجنة رسم السياسات 29-10-1438وتاريخ    49584وقد صدر أمر ملكي بتشكيل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي باألمر امللكي )رقم  

ى األجهزة العامة ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها وضمان تنسيق املبادرات  واالستراتيجيات املتعلقة بالتحول الرقمي على مستو 

 . (https://ndu.gov.sa/aboutوحدة التحول الرقمي  )موقع املتصلة بذلك 

 نشأة فكرة تطبيق اعتمرنا:

العمرة    تعليق  في  الزمن،جائحة كورونا كانت س ًبا  بتاريخ    لفترة من  العربية  2020فبراير    27فقد صدر قرار  للمملكة  القدوم  بتعليق  م 

كورونا كوفيد تفش ي فيروس  بس ب  والزيارة  للعمرة  بتاريخ    19السعودية  قرار  ثم صدر  والزيارة 2020مارس    4بالعالم  العمرة  بتعليق  م 

 (../https://www.spa.gov.sa،)واسللمواطنين واملقيمين للحد من انتشار الفيروس 

العدوى بين قاصدي  انتشار  وفي فترة توقف العمرة والزيارة نشأت فكرة تطبيق اعتمرنا والذي كان الهدف منه تنظيم العمرة والزيارة ومنع   

االستيعابية التي تقررها  الحرمين الشريفين من خالل عدم منح تصريح العمرة أو الزيارة أو الصالة اال ملن كان غير مصاب وتحديد الطاقة  

مثل  الخدمات  بعض  في  بشكل رقمي  والتحكم  الجسدي  التباعد  مثل  االحترازية  اإلجراءات  تطبيق  تساعد على  جهات االختصاص والتي 

 تحديد مواقف القادمين كل حسب وجهته التي يقدم منها وشراء تذاكر الحافالت.

https://www.spa.gov.sa/
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اح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في املسجد النبوي  على السم  ةاملوافق  تمت م  2020ديسمبر    22وفي تاريخ   

% من الطاقة االستيعابية للمواطنين واملقيمين من داخل اململكة  30مراحل حيث يتم السماح في املرحلة األولى      بشكل تدريجي وفق ثالث

% من الطاقة االستيعابية للمواطنين واملقيمين من داخل اململكة فقط،    75اكتوبر بنسبة    18من تاريخ    تبدأ  فقط، واملرحلة الثانية  

% من الطاقة االستيعابية للمواطنين واملقيمين من داخل اململكة ومن خارجها  100م بنسبة  2020نوفمبر    1من    تبدأ  واملرحلة الثالثة  

% كذلك من الطاقة 100  بنسبةيها. واملرحلة الرابعة  بشكل تدريجي للدول التي تصدر الجهات املختصة بعدم وجود خطر في قدوم مواطن

 االستيعابية للمواطنين واملقيمين من داخل اململكة ومن خارجها وذلك عندما تقرر الجهة املختصة زوال مخاطر الجائحة.

ف إنفاذ املعايير والضوابط  ويتم تنظيم دخول املعتمرين واملصلين والزوار عبر تطبيق )اعتمرنا(، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهد

 (.=https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsidالصحية املعتمدة من وزارة الصحة والجهات املختصة. )واس،

 منهجية وطرق البحث .2

 الدراسة: أوال : منهجية وإجراءات 

 يمكن الحصول من
ً
، أو قضية موجودة حاليا

ً
 خاللها على   استخدم الباحث املنملج الوصفي املس ي، وهو "املنملج الذي يدرس ظاهرة أو حدثا

 (. 83: 2000معلومات تجيب عن أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث فيها" )األغا واألستاذ، 

: مجتمع الدراسة: 
ً
 ثانيا

م. وتم اختيار 2021مستخدمي تطبيق اعتمرنا في أداء العمرة والزيارة والصالة في الحرمين في شهر أكتوبر من عام    تألف مجتمع الدراسة من

 هذا املجتمع الستخدامه الفعلي لهذا التطبيق الرقمي.  

 ثالثا: عينة الدراسة: 

( إلكترونًيا على عينية عشوائية وعددها  لهم ا300تم توزيع االست يان  العمرة والزيارة  ( شخص، ممن سبق  في  ستخدام تطبيق اعتمرنا 

 والصالة بالحرمين. 

 رابعا: أداة الدراسة: 

أداة لجمع البيانات ملالءمتها لطبيعة الدراسة، وذلك بعد االطالع على بعض األدبيات والدراسات السابقة  االستبانة بوصفها  تم استخدام  

 من املبحوثين.  املطلوبة ذات الصلة بموضوع الدراسة، للحصول على املعلومات والبيانات 

 خامسا: صدق األداة وثباتها: 

ي االستبانة في صورتها األولية على بعض الخبراء واملتخصصين إلبداء آرائهم  صدق املحكمين، ومعيار الحكم على الفقرات: تم عرض محور 

حوالها، وبعد إجراء التعديالت التي أوص ى بها املحكمون، تم تعديل بعض الفقرات، وقد أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق التدرج الخماس ي  

 %(،  100 –% 20(، ويقابلها في النسب املئوية )5 –  1املحصورة فقراته بين )

في الحكم على تأثير البنود واملحاور عند تفسير النتائج املعيار ) موافق بشدة، موافق، موافق بدرجة متوسطة،   هذا املدرج   فقد تم اعتماد

 (.100- 84، 83.99 – 68، 67.99 -52، 51.9 -36، 35.9-20غير موافق، غير موافق بشدة( يقابله في النسب املئوية بالترتيب )

ســــــــــــاق الداخلي: تم حســــــــــــاب معامل االرتباب لكل محور من محاور االســــــــــــتبانة مع الدرجة الكلية لالســــــــــــتبانة، وجاءت قيم صــــــــــــدق االت- -

( 0.00( وجميعهـا دالـة عنـد مســـــــــــــتوى داللـة )0.820،  0.868معـامالت االرتبـاب ملحـاور األداة ككـل كمـا يلي على الترتيـب حســـــــــــــب املحـاور )

 وية.إيجابية وق ات ارتباطذات وهي معامالت 

 كما تم حساب معامالت االرتباب بين كل فقرة من فقرات االستبانة، واملحور الذي تنتمي إليه، والجدول التالي يوضح ذلك:- -

  

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=
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 ( معامالت االرتباب لكل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمى إليه 1جدول )

 االرتبابمعامل  الفقرة معامل االرتباب الفقرة

 املستجد 19-مدى تأثير تطبيق اعتمرنا في الحد من انتشار فيروس كوفيد مدى تأثير تطبيق اعتمرنا في تنظيم العمرة والزيارة 

1 0.856** 1 .734** 

2 0.739** 2 .561** 

3 0.704** 3 .752** 

4 .846** 4 .750** 

5 .789** 5 .657** 

 ( 0.01مستوى داللة )** دالة احصائيا عند  **898. 6

)ي الفقرات دالة عند مستوى داللة)1وضح جدول  بين )0.01( أن قيم معامالت االرتباب لجميع  تراوحت ما  (، وهي 898-0.657(، حيث 

 معامالت ارتباب إيجابية قوية مما يدلل على صدق االستبانة.

لكل محور من محاور   Cronbach's Alphaلة ألفاكرونباخ ""معامل الثبات: تم حساب معامل الثبات عن طريقة التباين باستخدام معاد

 911(، وثبات املجموع الكلي كان . 686، . 878األداة فكانت مرتبة حسب املحاور على الترتيب ).

 
ً
 : األساليب اإلحصائية:سادسا

املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات  ، وتم استخدام النسب  "Cronbach's Alpha Coefficientتم استخدام معامل ألفا كرونباخ " 

 املعيارية واألوزان النس ية لإلجابة على تساؤالت الدراسة.

 النتائج واملناقشة .3

يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة التي هدفت للتعرف على أثر التطبيقات اإللكترونية في تنظيم العمرة والزيارة )تطبيق اعتمرنا 

 أنموذًجا(؟ 

 والزيارة؟ما مدى تأثير تطبيق اعتمرنا في تنظيم العمرة ال األول الذي ينص على: إجابة السؤ 

 مدى تأثير تطبيق اعتمرنا في تنظيم العمرة والزيارة على النحو الذي يوضحه الجدول التالي:عن جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة 

 النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة مدى تأثير تطبيق اعتمرنا في تنظيم العمرة والزيارة ( املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن 2جدول )

 البنود م
املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي 
 الترتيب

 3 90.5 0.8855 4.525 ساعدني تطبيق اعتمرنا في حجز املواعيد املناسبة لي لتأدية العمرة. 1

 5 87 0.969 4.350 تطبيق اعتمرنا في تحديد أقرب املواقف ملكان وصولي ملكة. ساهم  2

 6 85.75 1.081 4.287 ساعدني تطبيق اعتمرنا في شراء تذكرة النقل للحرم إلكترونًيا.  3

4 
تطبيق اعتمرنا ساهم في تخفف الزحام في الطواف والس ي، والزيارة، 

 والصالة في الحرمين.
4.750 0.665 95 1 

5 
ساهم تطبيق اعتمرنا في تأدية املناسك بروحانية من خالل تجنيبي التكدس 

 الشديد.
4.51 1.006 90.2 4 

6 
ساهم تطبيق اعتمرنا في تجنيب التكدس في املنطقة املركزية من خالل 

 تنظيم مواعيد العمرة 
4.63 0.783 92.6 2 

  90.2 4.29 27.06 املجموع الكلي
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( 27.06% وبمتوسط بلغ )90.2ان الوزن النسبي إلجمالي محور مدى تأثير تطبيق اعتمرنا في تنظيم العمرة والزيارة  (  2يتضح من جدول رقم )

بلغ   معياري  متوسطاتها 4.29وانحراف  تراوحت  حيث  بشدة  موافق  درجة  على  الفقرات  جميع  وقد حصلت  بشدة،  موافق  درجة  أي   ،

( بين  في تنظيم %(، مما يدلل على مواف95-%87الحسابية ما  تأثير كبير جدا  لها  العينة على أن التطبيقات اإللكترونية  قة معظم افراد 

( 2017( ودراسة التركي)2018مع دراسة السعيد)نتائج هذه الدراسة  ويعزو الباحث ذلك لنجاح تطبيق اعتمرنا. واتفقت    والزيارة.العمرة  

 التي تأكدان على فعالية التطبيقات االلكترونية. 

% أي درجة موافق بشدة. واحتلت الفقرة السادسة املرتبة الثانية بوزن 95رة الرابعة من الجدول املرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  احتلت الفق

 % بدرجة موافق بشدة.90.5% أي درجة موافق بشدة تلتها الفقرة األولى بوزن نسبي بلغ 92.6نسبي 

 % على التوالي. 85.75% و87و% 90.2الثالث األخير بوزن نسبي  كما احتلت الفقرات الخامسة والثانية والثالثة املراتب

( التي توصلت أن استخدام التطبيقات االلكترونية تنظم التسجيل للجامعة مما 2020نعمان)  نتائج دراسةاتفقت هذه النتائج مع  قد  هذا و 

 يقلل من الزحام عند القبول والتسجيل. 

 املستجد؟  19-تأثير تطبيق اعتمرنا في الحد من انتشار فيروس كوفيد ما مدى إجابة السؤال الثاني الذي ينص على:

الدراسة   انتشار فيروس كوفيدعن  جاءت استجابات أفراد عينة  في الحد من  تأثير تطبيق اعتمرنا  النحو الذي   19-مدى  املستجد على 

 يوضحه الجدول التالي: 

ي والترتيب الستجابات أفراد العينة حول ما مدى تأثير تطبيق اعتمرنا في الحد من ( املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسب3جدول )

 املستجد  19-انتشار فيروس كوفيد

 البنود م
املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي 
 الترتيب

1 
كوفيد كورونا  بفيروس  العدوى  انتشار  من  الحد  في  اعتمرنا  تطبيق    19-ساهم 

 املعتمرين والزوار. املستجد بين 
4.78 0.495 95.6 2 

 1 96 0.582 4.80 املستجد. 19-تطبيق اعتمرنا منع دخول من لم يتلقى جرعات لقاح كوفيد 2

3 
كوفيد فيروس  مع  التعايش  اعتمرنا  تطبيق  تحقيق    19-سهل  خالل  من  املستجد 

 مساحات للتباعد الجسدي.
4.66 0.635 93.2 4 

 5 86 1.140 4.30 املستجد.  19-خالل تطبيق اعتمرنا ولم أصب بكوفيداعتمرت أكثر من مرة من  4

5 
استخدامات  في  السعودية  العربية  اململكة  تجربة  من  متقدمة  دول  استفادة 

 املستجد.  19-التطبيقات اإللكترونية التي حدت من انتشار فيروس كوفيد
4.67 0.670 93.4 3 

  92.8 2.464 23.22 املجموع الكلي  

 ( رقم  فيروس كوفيد3يتضح من جدول  انتشار  الحد من  في  اعتمرنا  تطبيق  تأثير  النسبي إلجمالي محور مدى  الوزن  ان  املستجد    19-( 

، أي درجة موافق بشدة، وقد حصلت جميع الفقرات على درجة موافق بشدة  2.464( وانحراف معياري بلغ  23.22%( وبمتوسط بلغ )92.8)

%(، مما يدلل على موافقة معظم افراد العينة على أن التطبيقات اإللكترونية لها 96-%86ابية ما بين )حيث تراوحت متوسطاتها الحس

 املستجد.  19-تأثير كبير جدا في الحد من انتشار فيروس كوفيد

بة الثانية بوزن نسبي بلغ  % أي درجة موافق بشدة. بينما احتلت الفقرة األولى املرت96احتلت الفقرة الثانية املرتبة االولى بوزن نسبي بلغ  

 % أي موافق بشدة.93.4% أي موافق بشدة واحتلت الفقرة الخامسة املرتبة الثالثة بوزن نسبي بلغ 95.6

 % على التوالي.86% و93.2بينما احتلت الفقرتين الثالثة والرابعة على الترتيب املرت تين الرابعة والخامسة بوزن نسبي بلغ 

نت النتيجة مع  الفايدي )وتتفق هذه  إلى  2021ائج دراسة  التي توصلت  بين مقدمي    أن تطبيق(  للتواصل  شفاء أصبح قناة رئيسية فعالة 

 خدمات الرعاية الصحية واملستفيدين. 
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 الخالصة  .4

 (27.06يؤثر استخدام تطبيق اعتمرنا في تنظيم تأدية العمرة والزيارة بشكل إيجابي كبير حيث بلغ املتوسط الحسابي للمحور )  .1

أكثر املثـار املترتبـة على اســـــــــــــتخـدام تطبيق اعتمرنـا في تنظيم العمرة والزيـارة، حســـــــــــــب رأي أفراد العينـة تتثمـل في مســـــــــــــاهمتـه في تخفف   .2

 في تجنيب التكدس في املنطقة املركزية من خالل تنظيم مواعيد العمرة. الزحام في الطواف والس ي، والزيارة، والصالة في الحرمين، و

املثار املترتبـة على اســـــــــــــتخـدام تطبيق اعتمرنا في تأدية العمرة والزيارة، حســـــــــــــب رأي أفراد العينـة تتثمـل في تحـديده ألقرب املواقف أقل  .3

 . ومساعدته في شراء تذكرة النقل للحرم إلكترونًيا.املكرمة  ملكان وصول املعتمر ملكة

ــار فيروس كوفيدالشـــريفين  ة بالحرمين العمرة والزيارة والصـــال أداء  يؤثر اســـتخدام تطبيق اعتمرنا في  .4 -بشـــكل مباشـــر في الحد من انتشـ

 (23.22بين قاصدي الحرمين الشريفين حيث بلغ املتوسط الحسابي للمحور ) 19

من خالل عدم إصــــــــــــداره ترخيص ملن لم يتلقى  الشــــــــــــريفين  بين قاصــــــــــــدي الحرمين  19-كان التأثير األكبر في منع انتشــــــــــــار فيروس كوفيد .5

 املستجد بين املعتمرين والزوار. 19-املستجد. ومساهمته في الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا كوفيد 19-فيدجرعات لقاح كو 

ــار   مســـــاهمة اســـــتخدام تطبيق اعتمرنا في منع .6 أثناء تكرار العمرة جاءت في املرتبة األخيرة حســـــب رأي  19-العدوى بفيروس كوفيد إنتشـــ

 .86سبي عال بلغ أفراد عينة الدراسة ولكن كان بوزن ن

 التوصيات  .5

 بناء على نتائج الدراسة يوص ى الباحث بما يلي:  

 تحقيقه لهذا النجاح.أن ث ت مواصلة استخدام تطبيق اعتمرنا في مواسم العمرة والزيارة والحج بعد  .1

 متعددة. بلغاتإعداده تطوير تطبيق اعتمرنا ليشمل قاصدي الحرمين الشريفين من خارج اململكة العربية السعودية و  .2

تبني معهد خادم الحرمين الشــــرفين مؤتمرات ووره تســــهم في ابتكار تطبيقات رقمية أخرى تســــاعد في توفير املال والجهد وتســــهل إدارة  .3

 الحشود في مواسم الحج والعمرة.

 وعملية. من خالل إيجاد حلول علميةوذلك معالجة السلبيات التي قد تنتج من استخدام التقنية اإللكترونية أوال بأول  .4

 أغلب فئات املجتمعات املسلمة. منها  التوعية الكافية بكفية استخدام هذه التطبيقات الرقمية الذكية حتى تستفيد .5

  سن العقوبات القانونية على من يتعمد اساءة استخدام هذه التطبيقات الذكية، بما يكفل ردع من تسول له نفسه ذلك. .6

 املراجع 

 (. بحث مدى فعالية توظيف التطبيقات اإللكترونية في التعلم النشط.2019)التركي، أماني عبد هللا  -

(. التطبيقات اإللكترونية املستخدمة في املدارس. دراسة استكشافية، ورقة بحثية، الجمعية املصرية  2018خالد، السعيد عزت جمعه) -

 للمكتبات واملعلومات. 

 ( 2021عتمرنا)الخطوات شرح تطبيق اعتمرنا الرسمي وطريقة استخدام ا -

 (. فوائد التطبيقات اإللكترونية. موقع الكتروني. 2020الرواد، راية) -

 (. توظيف التطبيقات اإللكترونية في العملية التعليمية. كلية التربية، جامعة األميرة نورة، اململكة العربية السعودية.2015الشهري، شهد ) -

 حديث. (سبل السالم الناشر دار ال1422الصنعاني ، محمد ) -

(. جودة تكنولوجيا املعلومات وأثرها في كفاءة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية  2009العرود، شاهر فالح وشكر، طالل حمدون)  -

 والخدمية املساهمة العامة األردنية. املجلة األردنية في ادارة األعمال، الجامعة األردنية، األردن.

علومات اإلدارية، ندوة الدعم املؤسس ي واملعلوماتي لعمل املراكز االستراتيجية في الحكومة. جامعة (. نظم امل 2005عصفور، أمل مصطفى )  -

 القاهرة. 

(. حماية خصوصية املستخدم من تطبيقات شبكات التواصل االجتماعية. قسم تقنية املعلومات، كلية الحاسبات 2020العمري، آخرون ) -

 ز، اململكة العربية السعودية. وتقنية املعلومات، جامعة امللك عبد العزي
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(. فاعلية استخدام التطبيقات اإللكترونية في اإلشراف التربوي باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمكة املكرمة. قسم التربية، 2011الغامدي، تركي) -

 جامعة أم درمان اإلسالمية. 

 (. تعريف العمرة وحكمها. 2011القصير، الشيخ عبد هللا بن صالح ) -

(. تطبيق تكنولوجيا املعلومات في قطاع الخدمات السياحية: أثر استخدام نظام الحجز االلكتروني في تحسين خدمة 2016اوي، نازم محمود)ملك -

 . 205- 175، 1، العدد 20الزبائن في فنادق الخمس نجوم في األردن. مجلة جامعة األقص ى، املجلد 

ت القبول في الجامعات باستخدام التقنيات الحديثة. قسم علوم حاسبات، كلية علوم (.نظام آلي مطور لتسهيل إجراءا 2020نعمان، أمين ) -

 الحاسبات وتقنية املعلومات، جامعة امللك عبدالعزيز، جدة، اململكة العربية السعودية. 

- https://raya-adv.com/app-development/ 

- https://www.alukah.net/web/alqseer/0/35611/ 

- https://ndu.gov.sa/about 

 /https://www.spa.gov.saواس،  -

 =https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsidواس،  -

- https://www.msn.com/ar-ae/travel/news/%.. 

  

https://raya-adv.com/app-development/
https://www.alukah.net/web/alqseer/0/35611/
https://ndu.gov.sa/about
https://www.spa.gov.sa/
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=
https://www.msn.com/ar-ae/travel/news/
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 امللخص

الهدف من الدراســة: تهدف الدراســة إلى تحليل التأثير الوســيط لكل من العقالنية والتســييس في عمليات اتخاذ القرارات االســتراتيجية على 

تم اختبــار نموذج البحــث  وقــد    االســـــــــــــتراتيجيــة.العالقــة مــا بين التوجــه االســـــــــــــتراتيجي نحو الرقمنــة وكال من جودة وفعــاليــة اتخــاذ القرارات 

باســـــــــــتخدام تصـــــــــــميم نمذجة املعادلة الهيكلية بناًء على بيانات مســـــــــــح من الشـــــــــــركات ذات الصـــــــــــلة بخدمة قطاع الحج والعمرة في اململكة 

مة قطاع الحج والعمرة في نتائج الدراسة أن التوجه االستراتيجي نحو الرقمنة في الشركات ذات الصلة بخد وقد أظهرتالعربية السعودية. 

اململكة العربية الســـــــعودية له تأثير بشـــــــكل إيجابي على العقالنية في عمليات صـــــــنع القرارات االســـــــتراتيجية في تلك الشـــــــركات، والتي بدورها 

دراســـــة أن التوجه إيجابي جودة وفعالية اتخاذ القرارات االســـــتراتيجية في تلك الشـــــركات. عالوة على ذلك، فقد أظهرت نتائج ال  تؤثر بشـــــكل

بدوره االســـتراتيجي نحو الرقمنة في الشـــركات له أثر ســـلبي على التســـييس في عمليات صـــنع القرارات االســـتراتيجية في تلك الشـــركات، والذي 

ــتراتيجية. يؤثر لشـــركات كشـــفت نتائج هذه الدراســـة أن الرقمنة تعد بمثابة املفتاح لوقد   بشـــكل إيجابي جودة وفعالية اتخاذ القرارات االسـ

ذات الصــــــــلة بخدمة قطاع الحج والعمرة في اململكة العربية الســــــــعودية لتكون قادرة على تقديم خدماتها بجودة عالية ومميزة والذي بدوره 

ســـــــــوف يســـــــــاهم في خلق قيمة تنافســـــــــية لهذه الشـــــــــركات من خالل اســـــــــتغالل التقنيات الرقمية املتاحة، وبالطبع فإن هذا ال يقتصـــــــــر على 

التشــــغيل في هذه الشــــركات، ولكنه يســــاهم أيضــــا في تلبية توقعات العمالء في هذا القطاع. وبالتالي، تدرك هذه الشــــركات في تحســــين كفاءة 

هذا القطاع الهام قيمة فرص الرقمنة فيما يتعلق بتحســـــــين نتائج أعمالها من خالل اتخاذ قرارات اســـــــتراتيجية عالية الجودة وفعالة  ومع 

الشـــــركات. وبالتالي تســـــاهم هذه الدراســـــة في هذا الحقل املعرفي من خالل توفير  كبيرا لهذه   القرار تحدًياهذا   لتطبيق واســـــتغاليمثل   ذلك،

رؤى تجري ية في ســـــــياق الرقمنة ونتائج عمليات اتخاذ القرار االســـــــتراتيجي في الشـــــــركات ذات الصـــــــلة بخدمة قطاع الحج والعمرة في اململكة 

 العربية السعودية.

 العقالنية، التسييس، التوجه نحو الرقمنة، فعالية القرارات االستراتيجية.  ة:الكلمات الدال

 (5) انظر البحث الكامل في الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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 امللخص

التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة الرامي لتجويد الخدمات املقدمة لضيوف الرحمن، تم اطالق تطبيق اعتمرنا    لتعزيز واقع

املدينة املنورة الداء العمرة والزيارة والصالة في الحرمين الشريفين عبر  تنظيم أوقات  زيارة  مكة املكرمة و بالعمرة  بهدف تمكين الراغبين في  

ولتحقيق    .لية زيارة النساء للروضة الشريفة والصالة فيهاآإلى تقييم دور تطبيق "اعتمرنا" في تنظيم     الدراسة  هذه    تدف ناسك. هأدائهم للم

واستخدام    ،تم استخدام املنملج الوصفي التحليلي، حيث تم استطالع أراء عينة الدراسة من قاصدات الروضة الشريفةهدف الدراسة  

البيانال االستبانة   وتحليلها  جمع  األولية  )  بواسطة  ت  االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزم  و SPSSبرنامج  من  أ(.  العديد  الدراسة  ظهرت 

النبوي،  همهاأ  النتائج من باملسجد  والخروج  الدخول  في مسارات  النساء  انسيابية وسهولة حركة  ت  وغياب:  النساء عند  كدس  مشكالت 

 
ً
رشاد من قبل املشرفات في إدارة  ظهرت النتائج فاعلية التوجيه واإل ا قبل جائحة كورونا. كما أبم مسارات الدخول للروضة الشريفة مقارنة

ا الحشود في الوسهولة  الدراسة     ات تجمعلتحكم  ال  األبرز فيدور  التطبيق اعتمرنا  ل  إلى أن   . وخلصت  في  إلى    مما  ات  تجمعالتحكم  أدى 

وذلك    الذين مروا بهذه التجربة  االستفادة من تجربة    ة ضرور ة. وأوصت الدراسة بتحسين إدارة الحشود وخاصة الصالة في الروضة الشريف

 بإعداد  بإبداء آرائهم واقتراحاتهم لتطوير ما يقدم لهم من خدمات من خالل تطبيق اعتمرنا،  
ً
خطط بديلة إلدارة      واوصت الدراسة ايضا

 اإللكترونية.التطبيقات  تعطل عملفي حال وتنظيم الحشود في مواسم الحج والعمرة والزيارة 

 ، التحول الرقمي. تطبيق اعتمرنا، جائحة كوروناة الحشود، ر اإد الروضة الشريفة، الكلمات الدالة:

Abstract 

For Prompting  the digital transformation in the Hajj, Umrah and Visit system, which aims to develop the quality of 

provided services to the pilgrims, Eatmarna application was launched to  enable those intendig to perform Umrah at 

Makkah and visit Madinah in the Two Holy Mosques to organize their times. The study aims to evaluate the role of 

“Eatmarna” in regulating women’s visits to and prayers at Rawdah Ash-Sharifa in the Prophet's Mosque. The study uses 
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the quantitative descriptive analytical method. Primary data were collected using a questionnaire survey  The data  were 

analyzed by using (SPSS). The study population includes women heading to the Raudah. The results show  that   there  

are  no problems with regulation of entry and exit of Al-Rawdah  Ash-Sharifa. Furthermore, it is shown that  the   guidance 

and counseling by women supervisors are very effective  in managing and controlling crowd. The study concludes that 

Eatmarna plays a role in mass gatherings control, which helps women, especially the prayers in   Al- Rawdah Ash-Sharifa. 

The study highly recommends the possibility of benefiting from Eatmarna user experience and to provide further  

suggestions to improve the quality of services provided, and preparing alternative plans to manage mass gatherings 

during the Hajj, Umrah and Visit in case the application failure . 

   املقدمة .1

خدمة الحرمين الشريفين  املسجد الحرام بمكة املكرمة قبلة املسلمين واملسجد ب    هللا سبحانه وتعالى اململكة العربية السعودية  شرف  

باملدينة املنورة، حيث قامت   التوسعات والت اململكة  النبوي الشريف  لزيادة  وسعبالعديد من  في فترات متعاقبة  العمرانية واملعمارية  ات 

عابية، تلبية لزيادة األعداد املطردة من الحجاج واملعتمرين والزوار، كما وفرت جميع الخدمات وسخرت جميع الجهود لخدمة  الطاقة االستي

الحركة   انسيابية  في  والتحكم  الحشود  إدارة  املعنية من  الجهات  به  تقوم  ما  ذلك  أمنهم وسالمتهم، ومن  والحفاظ على  الرحمن  ضيوف 

 مين الشريفين وساحاتهما.ال شرية داخل الحر والكثافات 

، إثر وصوله إلى ملسو هيلع هللا ىلصاملسجد النبوي الشريف من أهم معالم املدينة املنورة، وثاني مسجد تشد إليه الرحال. فقد اختار موقعه رسول هللا  

لفاء الراشدين من  مهاجًرا، وشارك في بنائه بيديه الشريفتين مع أصحابه رضوان هللا عليهم، وصار مقر قيادته وقيادة الخاملنورة  املدينة  

 ِمْن رِ 
ٌ
ِة، َوِمْنَبرِ بعده. وتقع الروضة الشريفة وسط املسجد النبوي الشريف، حيث قال َرُسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص:" َما َبْيَن َبْيِتي َوِمْنَبِري َرْوَضة َجنَّ

ْ
ي َياِض ال

ي" لذلك يحرص قاص ى َحْوض ِ
َ
 املسجد النبوي على تأدية الصالة في الروضة الشريفة.   دوَعل

الكثافات خالل  وق العام وتزداد  النبوي على مدار  في أعداد زائرات املسجد  في األعوام املاضية زيادة مطردة  د شهدت الروضة الشريفة 

املواسم، مما يس ب االزدحام والتدافع السلبي، ورغم كل الجهود التي بذلت من الجهات املعنية لتمكين النساء من أداء عبادتهن براحة 

ة في الروضة في الجزء املخصص لهن، إال أن تنظيم الحركة وإدارة الحشود يعتبر تحديا كبيرا، للحفاظ على املستوى  واطمئنان والصال 

 املطلوب من األمن والسالمة في ظل الكثافات الكبيرة.

(  2019اسة )إدريس،الحشود بما يتوافق مع طبيعة الحدث، فقد أوضحت در إدارة وتنظيم  ب    وقد تطرقت العديد من الدراسات املتعلقة  

( 2018أهمية التعرف على الطاقة االستيعابية للمكان، وتحديد العدد املناسب من املشاركين، وتوحيد املسارات. وركزت دراسة )الزهراني،  

دالت  على أهمية وضع آلية تنظيم وتقسيم الكتل ال شرية، وتفعيل األنظمة اإللكترونية، وعزل حركة الذهاب واإلياب، للوصول إلى مع

( إلى أهمية إيصال الرسائل اإلرشادية والتوعوية من خالل الشاشات،  2018السيطرة على الحشود. كما أشارت دراسة )إدريس،  أفضل في

 واللوحات للمشاركين في الحدث لتوجيههم إلى مواقع الخدمات وحثهم على السلوك األمثل لتحقيق األمن والسالمة. 

للحفاظ على أمن وصحة   العربية السعودية  اململكةحكومة    تجد حول العالم، تزايدت التحديات على ونظًرا لتفش ي فيروس كورونا املس

انتشار العدوى، وقد تطرقت العديد من    لسرعةتادي الحرمين الشريفين  مر وخاصة    من على أراضيها من املواطنين والوافدين    وسالمة

( إلى انه من العوامل التي تؤثر في 2020فقد توصلت دراسة )راشد وآخرون،كورونا  فيروسالى دراسة العوامل املؤدية إلى انتشار  بحوث  ال

 العامل الرئيس ي الكثافة السكانية، والرطوبة.   19-مرض كوفيد انتشار

حداث  في التجمعات واأل كورونا  (، بعنوان: "اعتبارات ملنع انتشار مرض  2019وقد حدد تقرير )قسم الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية،  

في التجمعات املختلفة، من خالل تأجيل أو إلغاء أو تقليل عدد الحاضرين، وأن تكون  19-ت للحد من انتشار كوفيد  حتراز " العديد من اال 

  أقدام مع ارتداء األقنعة وممارسة الوقاية الشخصية والبيئية )مثل التنظيف  6التجمعات في الهواء الطلق وااللتزام بالتباعد بين األفراد  

(، بعنوان: " اعتبارات عملية وتوصيات للقادة الدينين، واملجتمعات الدينية في  2020والتطهير(. كما أشار مقال )منظمة الصحة العاملية،

انتشار كوفيد 19-سياق جائحة كوفيد للحد من  العديد من الطرق االحترازية  التخطيط املسبق الستضافة الحدث،   19-"إلى  من خالل 
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مل تقرير املنظمة على العديد من التوصيات التي تحد من انتشار تشاالوقائية املناسبة، وإدارة املخاطر املحتملة. كما  وتنفيذ التدابير  

املراسم، والشعائر  االحتراز أثناء أداء  التجمعات، و تلك  الشعائر الدينية وذلك من خالل تأمين سالمة  أثناء أداء  التجمعات و   وسط  الفيروس  

عند إقامتها، وبث الرسائل التوعوية، وتقديم الخدمات، ومراعاة التباعد الجسدي بين األشخاص، وتقليل مدة التجمع كما يتم إنشاء 

ملداومة على ممارسات النظافة الصحية، الى جانب على ا  وتخصيص أماكن جلوس ثابتة للحفاظ على مسافات آمنة، ومساعدة الحاضرين  

 للحفاظ على صحة املجتمع ومواصلة العبادة. التقنياتخدام است

ا من حرص اململكة على تمكين ضيوف الرحمن من أداء املناسك والشعائر الدينية،
ً
وفي ظل توجه وزارة الحج والعمرة نحو التحول    وانطالق

وذلك للحفاظ على صحة وسالمة قاصدي الحرمين    "اعتمرنا"أنشأت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة تطبيق    الرقمي، 

الشريفين، حيث يهدف هذا التطبيق إلى التحكم في عدد القاصدين للحرمين الشريفين وفق الطاقة االستيعابية املعتمدة، لضمان تحقيق  

بق عبر التطبيق ألداء الصالة في اإلجراءات االحترازية واالشتراطات الصحية، للحد من آثار هذا الوباء وتداعياته، حيث يجب الحجز املس

 املسجد الحرام، وألداء العمرة، وللصالة في الروضة، ولزيارة القبر الشريف.  

لصالة في الروضة الشريفة، ويتم السماح لهن  ازائرات املسجد النبوي بالحجز املسبق عبر تطبيق اعتمرنا، الستخراج تصريح    تـقّيدوقد تم  

الدراسة لتقييم دور تطبيق "اعتمرنا" في تنظيم   ه هذوتس ى    اريخ الزيارة السابقة بحسب مواعيد محددة.يوم من ت   30بزيارة الحقة بعد  

 :املتيةوين ثق من هذا الهدف الرئيس ي األهداف الفرعية  آلية زيارة النساء للروضة الشريفة والصالة فيها،

 . ة الشريفة والصالة فيهادور تطبيق "اعتمرنا" في تنظيم آلية زيارة النساء للروضالتعرف على   .1

 والصالة فيها قبل وبعد استخدام تطبيق اعتمرنا.آلية زيارة النساء للروضة الشريفة   التعرف على الفروقات في .2

 .حركة النساء داخل الروضة الشريفة )بعد تفعيل وانطالق تطبيق اعتمرنا( مدى تنظيم وسهولة .3

 منهجية وطرق البحث .2

وتم ذلك  صفي التحليلي، وذلك من خالل استطالع آراء عينة الدراسة من قاصدات الروضة الشريفة،  اعتمدت الدراسة على املنملج الو 

 :  االستبانة  باستخدام

أداة االستبانة: تم تصميم االستبانة لجمع البيانات واستخدام مقياس ليكرت الخماس ي للتعرف واستخالص آراء قاصدات الروضة حول  

 .SPSS)باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) البيانات  تحليل تمة الشريفة،  آلية الزيارة والصالة في الروض

. ثم بعد التأكد من صدق محتوي االستبانة ،    تم التحقق من مؤشرات صدق وثبات االستبانة من خالل توزيعها على عينة استطالعية

من قاصدات الروضة الشريفة واستخدم معامل االرتباب بيرسون وحساب معامل ألفا    (  157)حجمها    وزعت على عينة الدراسة التى بلغ

 كرونباخ، وعن طريق التجزئة النصفية. 

 النتائج واملناقشة .3

: النتائج 
ً
 أوال

 للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، وفق املعالجات يتناول هذا الجزء عرضا 
ً
تفصيليا

 اإلحصائية املناسبة، ومن ثم تفسير هذه النتائج، وذلك على النحو التالي:

 ة والصالة فيها؟: ما دور تطبيق "اعتمرنا" في تنظيم آلية زيارة النساء للروضة الشريفإجابة السؤال األول 

للتعرف على دور تطبيق "اعتمرنا" في تنظيم آلية زيارة النساء للروضة الشريفة، تم حساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية،  

ة الشريفة،  ودرجة املوافقة والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات، دور تطبيق "اعتمرنا" في تنظيم آلية زيارة النساء للروض

 وجاءت النتائج كما يأتي: 
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 ( استجابات الزائرات حول دور تطبيق "اعتمرنا" في تنظيم آلية زيارة النساء للروضة الشريفة 1جدول )

رقم 

 الفقرة
 العبارات

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 املوافقة 
 الترتيب

  0.69 4.46 تعرفت على تطبيق اعتمرنا بكل يسر وسهولة عبر الوسائل اإلعالمية   1
ً
 2 كبيرة جدا

  0.59 4.58 سهولة تحميل تطبيق اعتمرنا  2
ً
 1 كبيرة جدا

 6 متوسطة 1.43 3.24 سهولة حجز أوقات الصالة في الروضة والزيارة  3

 5 كبيرة  1.20 3.48 أوقات الزيارة املحددة تلبي رغبات الزائرات  4

 7 متوسطة 1.24 3.22 بالنسبة للعائلة تناغم حجز مواعيد النساء والرجال في وقت واحد  5

 4 كبيرة  1.21 4.01 سهولة التعامل مع تطبيق اعتمرنا  6

7 
بالتطبيق مستقبال لحجز مواعيد املمكن االستعانة  الزيارة حتى بعد   من 

 زوال جائحة كورونا 
 3 كبيرة  1.15 4.17

  كبيرة  0.70 3.88 املتوسط الحسابي املرجح العام  

 

( استجابات زائرات الروضة الشريفة املشاركات في الدراسة حول دور تطبيق "اعتمرنا" في تنظيم آلية زيارة النساء للروضة  1أظهر الجدول )

(، فغالبية زائرات الروضة الشريفة يعتقدن بأن  0.70( وانحراف معياري )3.88املتوسط الحسابي املرجح العام بلغت )الشريفة، بقيمة  

 تطبيق اعتمرنا ساهم في تنظيم آلية زيارة النساء للروضة الشريفة. 

لية زيارة النساء للروضة الشريفة تتمثل  ( أن من أهم وأبرز العناصر حول دور تطبيق "اعتمرنا" في تنظيم آ1ويتضح من النتائج في الجدول )

 حسب موافقة عينة الدراسة من قاصدات الروضة الشريفة، كالتالي:5، 3، 6، 7، 1، 2في العبارات رقم )
ً
 ( التي تم ترتيبها تنازليا

يق "اعتمرنا" في تنظيم املرتبة األولي من بين عناصر دور تطب ت( وهي: "سهولة تحميل تطبيق اعتمرنا"، حيث نال2جاءت العبارة رقم ) .1

 (.  0.59( وانحراف معياري )4.58آلية زيارة النساء للروضة الشريفة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي )

( وهي: "تعرفت على تطبيق اعتمرنا بكل يسر وسهولة عبر الوسائل اإلعالمية" حيث حازت على املرتبة الثانية  1جاءت العبارة رقم ) .2

(. فغالبية النساء الزائرات للروضة الشريفة يؤكدن أنهن تعرفن  0.69( وانحراف معياري )4.46سط الحسابي )ويدعم ذلك قيمة املتو 

الدقة  بكل يسر وسهولة وبدرجة كبيرة جدا   التواصل من  أنواعها املرئية وشبكات  بكل  على تطبيق اعتمرنا عبر الوسائل اإلعالمية 

 االجتماعي. 

ملمكن االستعانة بالتطبيق مستقبال لحجز مواعيد الزيارة حتى بعد زوال جائحة كورونا" حيث حازت  ( وهي: "من ا 7جاءت العبارة رقم ) .3

على املرتبة الثالثة من بين عناصر امللية املتبعة في إدارة وتنظيم الحشود النسائية في الروضة الشريفة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط  

(. فغالبية النساء الزائرات للروضة الشريفة يعتقدن أن هناك إمكانية وبدرجة 1.15( وانحراف معياري )4.17)التي بلغت  الحسابي  

 الخدمة بدرجة كبيرة.  توفير كبيرة الستخدام التطبيق في املستقبل بعد زوال جائحة كورونا، وهذا يشير إلى جودة 

على عبارة سهولة استخدام   افقن وبدرجة كبيرة  ( وهي: "سهولة التعامل مع تطبيق اعتمرنا " أن غالبية الزائرات يو 6جاءت العبارة رقم ) .4

(. وبالتالي سهولة تحميل التطبيق  1.21( وانحراف معياري )4.01)والبالغ قدره  ويعزز ذلك قيمة املتوسط الحسابي املرجح  التطبيق  

 يارة النساء للروضة الشريفة.  دور تطبيق اعتمرنا في تنظيم امللية املتبعة لز املميزة لعناصر الوسهولة التعامل معه تعد من بين أهم 

( وهي: "سهولة حجز أوقات الصالة في الروضة والزيارة" قد نالت املرتبة قبل األخيرة ويدعم ذلك قيمة املتوسط  3جاءت العبارة رقم ) .5

سهولة في حجز (. فغالبية الزائرات املشاركات في الدراسة الحالية يعتقدن أن هناك  1.43( وانحراف معياري )3.24الحسابي املرجح )

أوقات الصالة في الروضة والزيارة بدرجة متوسطة. وتبين هذه النتيجة وجود تباين آراء الزائرات حول سهولة حجز أوقات الصالة في 

 الروضة والزيارة.  
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، ويدعم ذلك قيمة ( وهي: "بالنسبة للعائلة تناغم حجز مواعيد النساء والرجال في وقت واحد" في املرتبة األخيرة 5جاءت العبارة رقم ) .6

(. فالتطبيق يوفر تناغم حجز مواعيد النساء والرجال في وقت  1.24( وانحراف معياري )3.22)قيمته  املتوسط الحسابي حيث بلغت  

 واحد وبدرجة متوسطة. 

 ؟ق اعتمرناالفروقات في آلية زيارة النساء للروضة الشريفة والصالة فيها  قبل وبعد استخدام تطبيما  إجابة السؤال الثاني:

تم حساب املتوسطات الحسابية،   ،بعد استخدام تطبيق اعتمرناقبل و آلية زيارة النساء للروضة الشريفة والصالة فيها    في لتحديد الفرق  

آلية زيارة   فيواالنحرافات املعيارية، ودرجة املوافقة والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات استجابات الزائرات حول الفرق  

 بعد استخدام تطبيق اعتمرنا، وجاءت النتائج كما يلي:قبل و النساء للروضة الشريفة والصالة فيها 

 . بعد استخدام تطبيق اعتمرناقبل و  والصالة فيها آلية زيارة النساء للروضة الشريفة في وقاتالفر  حول  ستجابات الزائرات( ا2جدول )

رقم 

 الفقرة
 العبارات

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 املوافقة 
 الترتيب

قيمة ت 

 املحسوبة 

الداللة  

 اإلحصائية 

8 
عند مسارات الدخول للروضة ال تظهر مشكالت تجمع النساء  

 19-الشريفة مقارنة بما قبل مرض كوفيد
 0.00 ** 12.41 10 كبيرة  1.10 4.12

9 
سهولة تنظيم تفويج النساء عند نقاب التجمع مقارنة بما قبل  

 19-مرض كوفيد
4.48 0.77  

ً
 0.00 ** 23.41 1 كبيرة جدا

10 
مقارنة بما قبل  سهولة تنظيم تفويج النساء في مسارات الدخول  

 جائحة كورونا
4.41 0.74  

ً
 0.00 ** 23.31 2 كبيرة جدا

11 

أستطيع االعتماد على تعليمات اللوحات اإلرشادية والشاشات 

االلكترونية املخصصة لقاصدات الروضة الشريفة عند نقاب  

 التجمع 

4.20 0.85  
ً
 0.00 ** 17.19 9 كبيرة جدا

12 
قبل   بما  مقارنة  الشريفة  الروضة  إلى  الوصول  تيسير وسهولة 

 19-مرض كوفيد 
4.34 0.82  

ً
 0.00 ** 19.89 6 كبيرة جدا

13 
هناك تعاون من قبل مقدمي الخدمة في املسجد النبوي ملتابعة 

 حركة سير الزائرين للروضة الشريفة 
4.38 0.85  

ً
 0.00 ** 19.67 4 كبيرة جدا

14 
في   سيرهم  لتسهيل  السن  لكبار  العربات  لتأجير  أماكن  يوجد 

 املسارات املخصصة لهم في طريقهم للروضة الشريفة 
 0.00 ** 11.31 11 كبيرة  0.97 3.90

15 
انسيابية)سهولة( حركة كبار السن وذوي اإلعاقة في املسارات 

 املخصصة لهم في طريقهم للروضة الشريفة
4.22 0.89  

ً
 0.00 ** 16.63 8 كبيرة جدا

16 
نحو   السير  مسارات  في  زمزم"  "عبوات  تقديم  مواقع  مناسبة 

 الروضة الشريفة 
4.28 0.89  

ً
 0.00 ** 17.58 7 كبيرة جدا

17 
أستطيع الحركة بانسيابية)بسهولة( داخل مسارات الخروج من  

 املسجد النبوي باتجاه خارج املسجد النبوي الشريف 
4.36 0.83  

ً
 0.00 ** 20.10 5 كبيرة جدا

18 
ساهم توجيه مشرفات إدارة الحشود النسائية في تنظيم خروج 

 النساء من املسجد النبوي 
4.41 0.87  

ً
 0.00 ** 19.62 3 كبيرة جدا

  0.62 4.28 املتوسط الحسابي املرجح العام  
ً
  كبيرة جدا

 ( 0.01** تعني أن الفرق دال أحصائيا عند مستوى املعنوية )

بعد  و   قبلآلية زيارة النساء للروضة الشريفة  في  ( استجابات زائرات الروضة الشريفة املشاركات في الدراسة حول الفرق  2ظهر الجدول )أ

العامااستخدام تطبيق اعتمرن (، فغالبية زائرات الروضة الشريفة  0.62( وانحراف معياري )4.28)  ، فتبين أن قيمة املتوسط الحسابي 

انسيابية في حركة النساء في مسارات الروضة الشريفة في املسجد النبوي الشريف وبدرجة كبيرة جدا مقارنة بالوضع  يعتقدن أن هناك  

 . فتطبيق اعتمرنا قد ساهم وبدرجة كبيرة في تنظيم الحشود وإدارتها بشكل فعال.  19-قبل جائحة كوفيد
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بعد استخدام تطبيق قبل و   فيها  ة زيارة النساء للروضة الشريفة والصالة آلي  في( أن أبرز موافقات الفرق  2ويتضح من النتائج في الجدول )

 حسب موافقة أفراد الدراسة، كالتالي14، 8، 17، 13، 18،  10، 9، تتمثل في العبارات رقم )ااعتمرن
ً
 :( التي تم ترتيبها تنازليا

أهم العناصر    كأحد  "    19-نة بما قبل مرض كوفيد( وهي: "سهولة تنظيم تفويج النساء عند نقاب التجمع مقار 9جاءت العبارة رقم ) .1

، حيث حازت  
ً
النساء في الروضة الشريفة وبدرجة كبيرة جدا على املرتبة األولى، ويدعم ذلك هذه العبارة  التي تبين انسيابية حركة 

ولة في تنظيم تفويج النساء  (. فغالبية املشاركات في الدراسة يؤكدن وجود سه0.77)قدره  ( وانحراف معياري  4.48املتوسط الحسابي )

 عند نقاب التجمع مقارنة بما قبل جائحة كورونا.

هذه العبارة ( وهي: "سهولة تنظيم تفويج النساء في مسارات الدخول مقارنة بما قبل جائحة كورونا" حيث نالت  10جاءت العبارة رقم ) .2

( الحسابي  املتوسط  ذلك  ويدعم  الثانية  معياري  4.41املرتبة  وانحراف  الشريفة  0.74)دره  ق(  للروضة  الزائرات  النساء  فغالبية   .)

يوافقن بشدة على أن سهولة تنظيم تفويج النساء في مسارات الدخول توفرت بدرجة عالية جدا مقارنة بما قبل جائحة كورونا، مما 

 يعزز من نجاح التجربة "تطبيق اعتمرنا". 

الحشود النسائية في تنظيم خروج النساء من املسجد النبوي" حيث تعد    ( وهي: "ساهم توجيه مشرفات إدارة 18جاءت العبارة رقم ) .3

( وانحراف  4.41بلغت )  التي  أحد املؤشرات التي تبين انسيابية حركة النساء في الروضة الشريفة، ويعزز ذلك قيمة املتوسط الحسابي  

( قدره  ي 0.87معياري  الدراسة  في  املشاركات  الشريفة  الروضة  زائرات  فغالبية  الحشود (.  إدارة  مشرفات  توجيه  أن  بشدة  وافقن 

في   التجربة واالستفادة منها   نجاح 
ً
النبوي، مما يدعم ايضا النساء من املسجد  تنظيم خروج  في  النسائية ساهم وبدرجة كبيرة جدا 

 املستقبل في إدارة الحشود في مواسم الحج والعمرة والزيارة.

قبل مقدمي الخدمة في املسجد النبوي ملتابعة حركة سير الزائرين للروضة الشريفة"  ( وهي: "هناك تعاون من  13جاءت العبارة رقم ) .4

( 4.38بلغت )  التي  حيث تعد أحد املؤشرات التي تبين انسيابية حركة النساء في الروضة الشريفة، ويعزز ذلك قيمة املتوسط الحسابي  

أن هناك تعاون  على    شاركات في الدراسة الحالية يوافقن بشدة  (. فغالبية زائرات الروضة الشريفة امل0.85وانحراف معياري قدره )

من قبل مقدمي الخدمة في املسجد النبوي ملتابعة حركة سير الزائرين للروضة الشريفة، مما سهل من مهام إدارة وتنظيم الحشود 

 النسائية. 

5. ( العبارة رقم  بانسيابية داخل مسارات الخروج م17جاءت  "أستطيع الحركة  النبوي  ( وهي:  باتجاه خارج املسجد  النبوي  ن املسجد 

من بين املؤشرات التي تبين انسيابية حركة النساء في الروضة الشريفة، ويعزز ذلك قيمة املتوسط  هذه العبارة  الشريف" حيث تعد  

يستطعن الحركة    (. فغالبية زائرات الروضة يعتقدن وبدرجة كبيرة جدا أنهن0.83( وانحراف معياري )4.36الحسابي حيث بلغت )

بانسيابية داخل مسارات الخروج من املسجد النبوي باتجاه خارج املسجد النبوي الشريف. عليه فإن ذلك يبين مدى أهمية اتباع  

 تجاه برؤية واضحة لتبني التطبيقات اإللكترونية في املستقبل.  االامللية الحالية في تنظيم الحشود النسائية، وإدارتها، مما يشجع على 

-( وهي: "ال تظهر مشكالت تجمع النساء عند مسارات الدخول للروضة الشريفة مقارنة بما قبل جائحة كوفيد8اءت العبارة رقم )ج .6

بلغت قيمته )19 في املرتبة قبل األخيرة، ويعزز ذلك املتوسط الحسابي حيث  (.  1.10)قدره  ( وانحراف معياري  4.12" حيث جاءت 

أنه ال تظهر مشكالت تجمع النساء عند مسارات الدخول للروضة الشريفة مقارنة بما  على  كبيرة    فغالبية الزائرات يوافقن وبدرجة

السابق كانت توجد العديد من مشكالت التزاحم. وذلك يدل على فاعلية تطبيق "اعتمرنا" في تنظيم في  ، ف19-قبل جائحة كوفيد

 وإدارة الحشود وانسيابية حركة قاصدات الروضة الشريفة.

( وهي: "يوجد أماكن لتأجير العربات لكبار السن لتسهيل سيرهم في املسارات املخصصة لهم في طريقهم للروضة 14لعبارة رقم )جاءت ا .7

في املرتبة األخيرة من بين املؤشرات التي تدعم انسيابية حركة النساء في الروضة الشريفة، ويعزز  هذه العبارة  الشريفة" وقد جاءت  

 على   (. فغالبية الزائرات يوافقن وبدرجة كبيرة 0.97)قدره  ( وانحراف معياري  3.90بي حيث بلغت قيمته )ذلك قيمة املتوسط الحسا

 أنه تتوفر أماكن لتأجير العربات لخدمة كبار السن ولتسهيل سيرهم في املسارات املخصصة لهم إلى الروضة الشريفة.  

( بين  0.01( أن هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية )2كما كشفت نتائج اختبار ت للعينة الواحدة بالجدول رقم )

. وهذا بعد استخدام تطبيق اعتمرناقبل و  آلية زيارة النساء للروضة الشريفة والصالة فيها  استجابات الزائرات حول الفروقات في  

لصالح تطبيق اعتمرنا، حيث أن آلية تنظيم دخول النساء للروضة الشريفة كان لها أثر كبير في تغيير الوضع  يبين أن الفروق تعود  

 إلى أفضل ما يكون.  
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 ما مدى تنظيم وسهولة حركة النساء داخل الروضة الشريفة )بعد تفعيل وانطالق تطبيق اعتمرنا(؟ إجابة السؤال الثالث:

)بعد تفعيل وانطالق تطبيق اعتمرنا(، تم حساب املتوسطات    انتظامللتعرف على مدى   النساء داخل الروضة الشريفة  وسهولة حركة 

الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات استجابات الزائرات، حول مدى    الحسابية، واالنحرافات املعيارية، ودرجة املوافقة والرتب

 وسهولة حركة النساء داخل الروضة الشريفة )بعد تفعيل وانطالق تطبيق اعتمرنا(. انتظام

 الق تطبيق اعتمرنا( ( استجابات الزائرات حول مدى تنظيم وسهولة حركة النساء داخل الروضة الشريفة )بعد تفعيل وانط3جدول )            

رقم 

 الفقرة
 العبارات

املتوس

ب 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 املوافقة 
 الترتيب

  0.91 4.33 تتم حركة النساء بسهوله ويسر داخل الروضة الشريفة وأثناء الجلوس فيها للعبادة  19
ً
 4 كبيرة جدا

20 
الشريفة مقارنة بما قبل مرض  أستطيع الصالة بكل طمأنينة وخشوع داخل الروضة 

 19-كوفيد 
4.41 0.82  

ً
 2 كبيرة جدا

21 
الشريفة مقارنة بما قبل مرض   داخل الروضة واالستمتاع  الخصوصيةب اشعر

 19-كوفيد
4.31 0.94  

ً
 6 كبيرة جدا

22 
هناك تعاون من قبل مشرفات إدارة الحشود النسائية داخل الروضة الشريفة 

 والجلوس والصالة داخلهالتنظيم السير 
4.40 0.77  

ً
 3 كبيرة جدا

23 
تخصيص مواقع لكبار السن وذوي اإلعاقة في الروضة الشريفة ساهم في حل مشكلة  

 تلك الشرائح 
4.31 0.75  

ً
 5 كبيرة جدا

 8 كبيرة  1.37 3.45 هي فترة كافية دقائق  ملدة عشرة الروضة مجموعة في كل مدة بقاء  24

25 
الخروج من داخل الروضة عبر االتجاه املعاكس التجاه الدخول اختصر  مسارات 

 الكثير من الجهد والوقت للزائرات
4.26 0.88  

ً
 7 كبيرة جدا

26 
مقارنة بما قبل   أصبحت حركة دخول وخروج النساء للروضة الشريفة أكثر راحة

 19-مرض كوفيد
4.49 0.63  

ً
 1 كبيرة جدا

  0.61 4.25 العاماملتوسط الحسابي املرجح 
ً
  كبيرة جدا

( استجابات زائرات الروضة الشريفة املشاركات في الدراسة الحالية حول مدى تنظيم وسهولة حركة النساء داخل الروضة  3أظهر الجدول )

(، فغالبية زائرات 0.61( وانحراف معياري )4.25الشريفة )بعد تفعيل وانطالق تطبيق اعتمرنا(، بقيمة املتوسط الحسابي املرجح العام )

 فة يعتقدن أن هناك انسيابية في حركة النساء داخل الروضة الشريفة في املسجد النبوي الشريف وبدرجة كبيرة جدا.  الروضة الشري 

حول واقع انسيابية حركة النساء داخل الروضة الشريفة في املسجد  كانت  افقات عينة الدراسة  تو ( أن أبرز  3ويتضح من النتائج في الجدول )

 حسب موافقة  24،  25،  19،  22،  20،  26تتمثل في العبارات رقم )19-بل مرض كوفيدالنبوي الشريف مقارنة بما ق
ً
( التي تم ترتيبها تنازليا

 قاصدات الروضة الشريفة، كالتالي:

" 19-( وهي: "أصبحت حركة دخول وخروج النساء للروضة الشريفة أكثر راحة مقارنة بما قبل مرض كوفيد26جاءت العبارة رقم ) .1

( وانحراف معياري قدره  4.49)البالغ قدره  رتبة األولي، وبدرجة كبيرة جدا، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي  حيث حازت على امل

(. فغالبية املشاركات في الدراسة يؤكدن حركة دخول وخروج النساء للروضة الشريفة أصبحت أكثر راحة مقارنة بما قبل مرض  0.63)

 . 19-كوفيد

" حيث 19- "أستطيع الصالة بكل طمأنينة وخشوع داخل الروضة الشريفة مقارنة بما قبل مرض كوفيد  ( وهي:  20جاءت العبارة رقم ) .2

(. فغالبية النساء الزائرات للروضة  0.82( وانحراف معياري )4.41)الذي بلغ    نالت املرتبة الثانية ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي  

. وهذا 19- نينة وخشوع داخل الروضة الشريفة مقارنة بما قبل جائحة كوفيدالشريفة يوافقن بشدة أنهن يستطعن الصالة بكل طمأ

 يعزز من أهمية التطبيقات التكنولوجية.

( وهي: "هناك تعاون من قبل مشرفات إدارة الحشود النسائية داخل الروضة الشريفة لتنظيم السير والجلوس 22جاءت العبارة رقم ) .3

الثة من بين املؤشرات التي تبين مدى انسيابية حركة النساء داخل الروضة الشريفة، يدعم والصالة داخلها" حيث نالت املرتبة الث
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(. فغالبية النساء الزائرات املشاركات في الدراسة يوافقن  0.77( وانحراف معياري قدره )4.40بلغت )   التي  ذلك قيمة املتوسط الحسابي  

النسائية داخل الروضة الشريفة لتنظيم السير وبشدة أن دور فعال للمشرفات داخل الروضة من خالل تعاو  نهن إلدارة الحشود 

 والجلوس والصالة داخل الروضة. 

( وهي: "تتم حركة النساء بسهوله ويسر داخل الروضة الشريفة وأثناء الجلوس فيها للعبادة" حيث حازت على  19جاءت العبارة رقم ) .4

يابية حركة النساء داخل الروضة الشريفة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي املرتبة الرابعة من بين املؤشرات التي تبين مدى انس

أن حركة النساء  على  (. فغالبية النساء الزائرات املشاركات في الدراسة يوافقن وبشدة  0.91)قدره    ( وانحراف معياري  4.33بلغت )  التي  

 .  تتم بسهولة ويسر داخل الروضة الشريفة وأثناء الجلوس فيها للعبادة 

( وهي: "مسارات الخروج من داخل الروضة عبر االتجاه املعاكس التجاه الدخول اختصر الكثير من الجهد  25جاءت العبارة رقم ) .5

والوقت للزائرات" حيث جاءت في املرتبة قبل األخيرة من بين املؤشرات التي تفسر مدى انسيابية حركة النساء داخل الروضة الشريفة،  

(. فغالبية النساء الزائرات املشاركات في الدراسة  0.88( وانحراف معياري )4.26وسط الحسابي حيث بلغت )ويدعم ذلك قيمة املت

يوافقن وبشدة أن مسارات الخروج من داخل الروضة عبر االتجاه املعاكس التجاه الدخول قد ساهم بدرجة كبيرة في اختصار الكثير 

 من الجهد والوقت للزائرات. 

ملدة عشرة دقائق هي فترة كافية" حيث جاءت في املرتبة األخيرة من  الروضة مجموعة في كل ( وهي: "مدة بقاء24)جاءت العبارة رقم   .6

الحسابي   املتوسط  قيمة  الشريفة، ويدعم ذلك  الروضة  النساء داخل  بانسيابية حركة  املتعلقة  املؤشرات  )  التي  بين  (  3.45بلغت 

إال أن هناك تباين في املراء حيث  ، ن أن هناك نسبة مقدرة من النساء يوافقن على ذلك (. فعلى الرغم م1.37)قدره وانحراف معياري 

 10بقاء كل مجموعة ملدة    فترة    % بين النساء حول  40أن هناك تباين بنسبة  الى  تشير    التي  يشير إلى ذلك قيمة املتوسط الحسابي  

 كافية. وبالتالي يمكن مراجعة مدة البقاء لزيادتها في األوقات العادية.   والتي يعتبرها بعضهن على انها غير   دقائق  

 ما املعوقات والصعوبات التي ُيمكن أن تواجه قاصدات الروضة الشريفة؟  إجابة السؤال الرابع:

الروضة   قاصدات  التي واجهت  واملعوقات  الصعوبات  املعيارية، للتعرف على  واالنحرافات  الحسابية،  املتوسطات  تم حساب  الشريفة، 

ودرجة املوافقة والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات استجابات الزائرات عن الصعوبات واملعوقات التي واجهت قاصدات  

 الروضة الشريفة، وجاءت النتائج كما يلي:

 ت قاصدات الروضة الشريفة ( الصعوبات واملعوقات التي واجه 4جدول )

 النسبة املئوية %  العدد الصعوبات واملعوقات 

 62.2 92 ال يوجد صعوبات  

 7.4 11 االزدحام قبل الجائحة  

 4.1 6 طول فترة االنتظار 

 6.8 10 الوقت داخل الروضة الشريفة غير كاف  

 4.7 7 بعد املسافة بين املواقف والبوابة 

 11.5 17 صعوبات في حجز املوعد  

 3.4 5 صعوبات في التعامل مع املشرفات  

 % 100.0 148 اإلجمالي 

% يعتقدن أنهن لم يواجهن أي صعوبات عند زيارة 62.2( أن غالبية قاصدات الروضة املشاركات في الدراسة وبنسبة  4يوضح الجدول )

حجز املوعد  ةتمثلت في صعوب  الصعوبات    تلك   قد واجهن بعض الصعوبات املتباينة. وأهميعتقدن انهن  الروضة الشريفة، بينما البقية  

% يعتقدن أن الوقت داخل الروضة 6.8% يعتقدن أنهن واجهن صعوبات في االزدحام قبل الجائحة، و7.4%، و11.5للزيارة حيث بنسبة  

% يعتقدن أن الصعوبات في طول فترة االنتظار 4.7% واجهن صعوبات في بعد املسافة بين املواقف والبوابة، و4.7الشريفة غير كاف. و

 ملشرفات.  % وجدن صعوبات في التعامل مع ا3.4للدخول، و
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ً
   املناقشة : ثانيا

سة،  يترتب على النساء الراغبات في زيارة الروضة الشريفة في األعوام السابقة التوجه إلى املسجد النبوي في األوقات املحددة من قبل الرئا

(، 25ن بن عفان رقم )الدخول تحديدا من باب عثمايتم  وهي ثالث فترات من بعد صالة الفجر، وبعد صالة الظهر، وبعد صالة العشاء، و 

تقسيم الزائرات إلى مجموعات غير منتظمة، عن طريق حواجز بالستكية ب  ومن ثم االنتظار داخل املسجد النبوي، حيث تقوم املشرفات 

 لالنطالق نحو الروضة، مما يؤدي إلى صعوبة تنظيم وإدارة الحشود النسائي
ً
ة، وعند  خلف األبواب املؤدية إلى الروضة الشريفة، استعدادا

الروضة، ومن هنا تزداد وتيرة التدافع للوصول    صوب   عشوائة  السماح لقاصدات الروضة بالدخول الى الروضة، تنطلق النساء وبطريقة  

 ألداء الصالة والتي غالبا ما تحرم النساء من الخشوع في الصالة   
ً
إلى مقدمة مصليات الروضة الشريفة، والحصول على حيز صغير جدا

الطاقة حدودية   وصعوبة السيطرة على الحشود داخل الروضة مل  بعضهم بعضا    دهس املارة كان من ضمن املشكالت  التدافع، و بس ب شدة  

 (.2018االستيعابية )إدريس، 

وفي ظل حرص قيادة اململكة على سالمة ضيوف الرحمن، تم إنشاء تطبيق "اعتمرنا" إلدارة وتنظيم الحشود   19-وبعد انتشار مرض كوفيد

اء  لحرمين الشريفين لاللتزام باالشتراطات الصحية، لذلك هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم دور تطبيق "اعتمرنا" في تنظيم آلية زيارة النسبا

      للروضة الشريفة والصالة فيها.

يساعد في تحديد عدد  أنه  بينت الدراسة أن امللية املتبعة في إدارة الحشود والتنظيم لزيارة الروضة الشريفة من خالل تطبيق اعتمرنا،  

 للطاقة االستيعابية للمكان 
ً
السيطرة   دة زمنية محددة، للوصول إلى معدالت أفضل فيمل، و املقصود    الحاضرين، وتنظيم املشاركين، وفقا

بينهن، وبالتالي فإن ذلك يساعد الجهات   19-تفش ي مرض كوفيد  تفادي  للحفاظ على سالمة زائرات الروضة الشريفة، و وذلك  د،  على الحشو 

القرارات  اتخاذ  في  العالقة  الرئيسية،   ذات  الدخول  بوابات  التجمع عند  نقاب  النساء عند  تفويج  تنظيم  وينتج عنها سهولة  الصحيحة، 

يمكن أن  مسارات الدخول والخروج باملسجد النبوي، إضافة إلى أن حركة النساء داخل الروضة الشريفة    وانسيابية حركة النساء داخل

. إضافة للدور الفاعل في التوجيه ملشرفات إدارة 19-تتم بسهوله ويسر، وتؤدى الصالة بكل طمأنينة وخشوع مقارنة بما قبل مرض كوفيد 

نتائج الدراسة الحالية اتفقت  عموما فإن  والجلوس والصالة داخل الروضة بصورة إيجابية.  ساهم في تنظيم السير    الذي  الحشود النسائية  

مع ما جاء في الدراسات السابقة حيث أوضحت تلك الدراسات أهمية التعرف على الطاقة االستيعابية للمكان، وتحديد العدد املناسب  

)إدريس، املشاركين  الكتل  2019  من  تنظيم وتقسيم  آلية  وتفعيل    (. ووضع  واإلياب،  الذهاب  املسارات، وعزل حركة  ال شرية، وتوحيد 

( وإيصال الرسائل اإلرشادية والتوعوية من 2018السيطرة على الحشود )الزهراني،   األنظمة اإللكترونية للوصول إلى معدالت أفضل في

لتوجيهه الحدث  في  للمشاركين  واللوحات  الشاشات،  وحثه  نخالل  الخدمات  مواقع  والسالمة  ع  نإلى  األمن  لتحقيق  األمثل  السلوك  لى 

 (.2018)إدريس، 

لم يواجهن صعوبات كبيرة عند زيارة الروضة الشريفة، وخاصة بعد أن دخل    هذه    تشار أ إلى أن قاصدات الروضة الشريفة  الدراسة 

التنفيذ، حيث ساهم   التنظيم وخهذا  تطبيق اعتمرنا مرحلة  في  الكثير من املشكالت  اصة مشكلة االزدحام. لذلك من التطبيق في حل 

املمكن االستعانة بالتطبيق في املستقبل لحجز مواعيد الزيارة حتى بعد زوال جائحة كورونا. وذلك يؤكد مدى فاعلية التنظيم الجديد من 

في تنظيم الحشود   ساعد التطبيق  خالل تطبيق اعتمرنا، والذي كان له دور إيجابي في تنظيم آلية زيارة النساء للروضة الشريفة، حيث  

بعض الشركات العاملية باستخدام التقنية في إدارة الحشود مثل شركة سكيبالينو، حيث برزت كإحدى    أشتهرت  وإدارتها بشكل فعال. وقد  

قديم  الشركات الرائدة في صناعة أنظمة إدارة الحشود عاملًيا وكان من أهدافها، رقمنة خدمة العمالء في الشركات واملؤسسات من خالل ت

التطبيق ذلك يهدف  و حلول رقمية مبتكرة إلدارة زوارهم، حيث يلعب تطبيق " سكيبالينو" دوًرا رئيسًيا في مساعدة ماليين العمالء عاملًيا، 

عميل،  إلى تقليل أوقات انتظار العمالء في الفروع، من خالل تقديم خدمة الحجز املسبق واختيار األوقات املناسبة لهم. وعندما يحين دور ال

يقوم التطبيق عن طريق خاصية اإلشعارات بإخطار العميل برقم املكتب الذي سيقوم بخدمته مما يلتي الحاجة إلى االنتظار. وهذا يعزز  

ات  تجمعمن أهمية التطبيقات التكنولوجية في إدارة الحشود، وقد أكد على ذلك تطبيق اعتمرنا، حيث ساهم وبدرجة كبيرة في تنظيم ال

القدرة على التحكم والسيطرة وتوجيه قاصدات الروضة،    ويمنحهن    دارتها، وبالتالي يساعد مشرفات إدارة الحشود النسائيةال شرية وإ

 لذلك يعد تطبيق "اعتمرنا" من بين الحلول اإلبداعية التي ساهمت في إيجاد سبل الراحة لقاصدات الروضة الشريفة.
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 الخالصة  .4

ومة الحج والعمرة والزيارة من أجل تطوير جودة الخدمات املقدمة لضيوف الرحمن واثراء تجربتهم  التحول الرقمي في منظقدم هذا البحث  

آلية زيارة النساء للروضة الشريفة، تم استخدام    تنظيم    تقييم دور تطبيق اعتمرنا في و دراسة  وذلك من خالل    اثناء أداء املناسك الشرعية 

، حيث شملت أداة البحث أدوات جمع البيانات والدراسات املستشهد بها، وقد بينت النتائج  سة  إلجراء هذه الدرا     املنملج الوصفي التحليلي

النساء عند مسارات    وتكدس    انسيابية وسهولة حركة النساء في مسارات الدخول والخروج باملسجد النبوي، حيث لم تظهر مشكالت تجمع

وذلك مقارنة بما قبل جائحة كورونا. كما أظهرت النتائج فاعلية التوجيه واالرشاد من    داخلها    الحركة في  ةالدخول للروضة الشريفة وسهول

قاصدات املسجد      ، وبينت النتائج بعض السلبيات التي تواجهة الزوار  كثاف  لتحكم في  ا  وذلك من خالل  قبل املشرفات في إدارة الحشود  

وضحت النتائج بأن الروضة والخروج منها. وقد  الى ا  الوصول وصعوبة    ق، وبعد املسافة  الزيارة عبر التطبيالنبوي ومنها صعوبة حجز موعد  

أدى إلى تحسين إدارة الحشود باملسجد النبوي وخاصة الصالة في الروضة    مما  تطبيق اعتمرنا كان له دور واضح في التحكم في الكثافات  

بعض    اشتهرت  لحجز مواعيد الزيارة حتى بعد زوال جائحة كورونا. حيث  لذلك من املمكن االستعانة بالتطبيق في املستقبل  و الشريفة،  

الشركات  في  العمالء  خدمة  رقمنة  أهدافها،  من  وكان  سكيبالينو،  شركة  مثل  الحشود  إدارة  في  التقنية  باستخدام  العاملية  الشركات 

همية التطبيقات التكنولوجية في إدارة الحشود،  زوارهم، وهذا يعزز من أ ن  و ؤ شواملؤسسات من خالل تقديم حلول رقمية مبتكرة إلدارة  

ساهم وبدرجة كبيرة في تنظيم وتقسيم الكتل ال شرية وإدارتها. كما اهتم البحث بتقديم توصيات قد وقد بينت النتائج أن تطبيق اعتمرنا 

 دمات لهم.على تقديم الخيمكن تطبيقها في الحرمين الشريفين، بما يخدم ضيوف الرحمن، والزوار، والقائمين 

 التوصيات  .5

أهمية تفعيل اســــــتخدام األنظمة اإللكترونية الحديثة في إدارة الحشــــــود ال شــــــرية وخاصــــــة في مواســــــم الحج والعمرة والزيارة للمســــــجد  .1

دور فاعل في إدارة التجمعات والحشــــود  لها  النبوي الشــــريف، فقد أصــــبحت هذه األنظمة وتطبيقاتها اإللكترونية مثل تطبيق اعتمرنا 

 بكل يسر وسهولة. ي لتمض ال شرية وتنظيمها 

ضـــــرورة دراســـــة مدى إمكانية زيادة الوقت املخصـــــص للبقاء داخل املســـــجد وخاصـــــة في الروضـــــة الشـــــريفة إلتاحة الفرصـــــة لقاصـــــدات  .2

الروضــة الشــريفة للصــالة باطمئنان وخشــوع، مع أهمية دراســة إمكانية تســهيل عملية حجز املواعيد للزيارة من خالل تفعيل ومراجعة 

 في املستقبل القريب. القدرة التشغيلية لتطبيق اعتمرنا 

االســـتمرار في تدريب املشـــرفين واملشـــرفات في إدارة وتنظيم الحشـــود من خالل الوره التدري ية العملية امليدانية، حيث أظهرت النتائج  .3

 من قبل املشرفات كان له أثر فعال في إدارة الحشود. الزائرات  أن توجيه وارشاد 

وذلك بإبداء آرائهم واقتراحاتهم لتطوير وتجويد ما يقدم لهم من خدمات  تلك التطبيقات   من  االســـــــــــتفادة من اراء تجربة املســـــــــــتفيدين .4

 من خالل التطبيق.

 إعداد خطط بديلة إلدارة وتنظيم الحشود في مواسم الحج والعمرة والزيارة عند تعطل عمل التطبيقات اإللكترونية. .5

 املراجع 

الساحة الجنوبية للمسجد النبوي لتنظيم وتسهيل الوصول للروضة الشريفة والزيارة:  م تقييم استخدام املسارات في  2019إدريس، محمد،  -

 معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

ين ألبحاث الحج م املبادئ العامة لتحقيق أمن وسالمة الحشود في التجمعات الكبرى: معهد خادم الحرمين الشريف2018إدريس، محمد،  -

 والعمرة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

 م أساليب التحكم في الحشود باملسجد الحرام: القوة الخاصة ألمن املسجد الحرام، وزارة الداخلية.2018الزهراني، محمد،  -

مرة في اململكة العربية السعودية:  الحج والع ھ إدارة الحشود والتجمعات ال شرية ودورها التنظيمي في مواسم1437آل سعود، عبد العزيز،  -

 دراسة استطالعية ملراء عينة من العاملين في وزارة الحج والعمرة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
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لتوسعة مصلى النساء باملسجد النبوي  ھ تطوير حلول ومقترحات1436إدريس، محمد، األلفي، عالء الدين، برهمين، سامي، مرزا، فائز،  -

 القسم الشمالي الشرقي(: معهد خادم الحرمين الشريفين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. (الشريف
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-  
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 امللخص

تناول البحث أهمية التحول من استخدام حافظات ماء زمزم التقليدية في الحرمين الشريفين إلى استخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية  

(SST ِظّل في  )  ( خاصة  كورونا  فيروس  انتشار  الراهنة من  مقترح الستخدام كما    (،COVID-19األوضاع  نموذج  تقديم  إلى  البحث  هدف 

في الحرمين الشريفين دون الحاجة إلى ملس الجهاز من خالل استخدام التطبيق   ا( لتوزيع ماء زمزم مجانً SSTتكنولوجيا الخدمة الذاتية )

الجائحة، وقياس رضا زوار    هذه التكنولوجيا للحد من ظاهرة التوزيع العشوائي ملاء زمزم في ظّلِ اإللكتروني، ومعرفة مدى تأثير خصائص  

مجموعة من النتائج التي تشجع على استخدام  إلى  البحث    توصل و   ،(SSTالحرمين الشريفين عن استخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية )

ضرورة    :أبرزها  ,من التوصيات  بعددالبحث    أوص ىو   ،في زمن انتشار األوبئة واألمراضهذه امللية في الحرمين الشريفين واثبتت أهميتها خاصة  

جاء هذا قد  و   ،( في املشاعر املقدسة وفي مختلف القطاعات التي تخص الحج والعمرة SSTالتوسع في استخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية )

موافق    هذا، و ذكاء اصطناعيّ  أو  أتمتة يه منتوجه إلما  في العالم و  سريع    قنّي  ت تطور  للثورة الصناعية الرابعة وما تفرضه من    االبحث موافًق 

تس ى اململكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز      إذ2030لرؤية اململكة العربية السعودية  

على العناية بالحرمين الشريفين وتهيئة كل الُسبل وتسخير كافة اإلمكانات وبذل الغالي   -حفظهما هللا    -آل سعود، وسمو ولي عهده األمين  

 والنفيس في خدمتهما وقاصديهما.

 (.COVID-19(، كورونا )SSTماء زمزم، تكنولوجيا الخدمة الذاتية ) الكلمات الدالة:

Abstract 

This research handles the importance of shifting from using traditional Zamzam water containers in the Two Holy 

Mosques to using self-service Technology (SST), especially in light of the current conditions of the spread of the Corona 

Virus (COVID-19). The research aimed to present a proposed model for the use of (SST) to distribute free Zamzam water 

in the Two Holy Mosques without the need to touch the device through the use of an electronic application. Moreover, it 

aimed to identify how the characteristics of this technology had impacted service provision reduced the phenomenon of 

random distribution of Zamzam water under the pandemic condition . In addition this research aimed  at measuring the 
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the level of satisfaction of visitors to the Two Holy Mosques with the use of (SST).Research findings support  the use of 

this mechanism at the Two Holy Mosques and demonstrate its effectiveness, especially in times of epidemics and disease 

outbreaks. The research recommends the necessity of expanding the use of (SST) in the holy sites and in the various 

sectors related to Hajj and Umrah. It corresponds to the world's rapid technological growth and the trend towards 

automation or artificial intelligence as well as in line with the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030, where the 

Kingdom of Saudi Arabia, King Salman bin Abdul-Aziz, and His Highness the trustworthy Crown Prince, seek  to take care 

of the Two Holy Mosques, prepare all means, harness all capabilities and spend the most precious in their service and 

their visitors. 

 املقدمة  .1

 وأعظمها وأجلها قدًرا، وأكثرها برك ، وأشرفها ،وخيرها  ،لروحانيته املكانية، فهو سيد املياه  انظرً     ماء زمزم من أشهر املبار في العالم يعتبر 
ً
، ة

منها   ،وقد وردت فيه أحاديث عديدة توضح عظمته وبركته  ،وأحبها إلى نفوس املسلمين في شتى بقاع العالم وخاصة زوار الحرمين الشريفين

رب له{. رواه أحمد و   ،عن جابر وابن عباس
ُ
ه بإسناد حسن، وقوله صلى هللا بن ماجاقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: }ماء زمزم ملا ش

عم، وشفاُء الُسقم{. رأوه ابن حبان )شرف الدين,: عليه وسلم
ُ
   .(2018}خيُر ماء على وجه األرِض ماء زمزم فيه طَعام الط

بالحرمين    ابالغً   ابأبنائه البررة اهتماًم ا  ومما ال شك فيه أن حكومة اململكة العربية السعودية أولت منذ عهد املؤسس طيب هللا ثراه ومرورً 

ومن ضمن هذه الجهود املباركة االهتمام بماء زمزم وتحقيق    ،الشريفين وكل ما يتعلق بشؤونهما وبذلت الغالي والنفيس لخدمة قاصديهما

مشروع  ومن الشواهد الدالة على ذلك إنشاء    ،العناية والرعاية الخاصة له وضمان وصوله لزوار بيت هللا الحرام وفق أعلى معايير الجودة 

لواقع خدمة ماء زمزم، وساهم في املحافظة على    اجذري    ال سعود لسقيا زمزم الذي أحدث نقلة نوعية وتغييرً آامللك عبد هللا بن عبد العزيز  

 .( العامليةCovid-19وس كورونا )ر الصحة العامة بتأمين شروب التنقية والتعبئة والتوزيع املمن قبل الظروف الحالية لجائحة في

( تغيرات جمة على جميع األصعدة خاصة ما يتعلق بالجانب الص ي والتعقيم، مما أدى الى تغير  Covid-19جائحة كورونا )أحدثت  وقد  

تخاذ الخطوات  سارعت القد  فنجد حكومتنا الرشيدة متمثلة برئاسة شؤون الحرمين الشريفين    ،سنة تواجد ماء زمزم في الحرمين الشريفين 

دوار، واالستعاضة عنها بحافظات مياه تحمل  ة كافة حافظات ماء زمزم املنتشرة في جميع الساحات واألروقة واأل السريعة وعملت على إزال

الخطوة املباركة أحد البروتوكوالت الصحية للحد   تلككانت  قد  ، و على ظهور العاملين لتروي ظمأ من يقابلهم ويتم التوزيع بشكل عشوائّي  

( كورونا  فيروس  انتشار  القاصدين ووفًق   ا( حرصً Covid-19من  الجائحة  اعلى سالمة  ملواجهة  االحترازية  زوار    اونظرً   ،لإلجراءات  لحرص 

لى ضرورة استحداث آلية آمنة مناسبة لتواجد ماء زمزم في الحرمين الشريفين صالحه إالحرمين الشريفين على شرب ماء زمزم دعى األمر  

انتقال األوبئة الذي يؤدي إلى  ( وبدون تدخل بشري ملنع االحتكاك  Covid-19فيروس كورونا )( وما بعد  Covid-19ألزمة فيروس كورونا )

أتاح إمكانية دمج التقنية لتقديم   إن التقدم التكنولوجيَّ   إذ  ،وال يوجد أفضل من استخدام التكنولوجيا كبديل للعنصر ال شرّيِ   ،مراضواأل 

 . اوتجعل حياة ال شرية أكثر راحة وتطورً لجهد والوقت، ل اتوفيرً و الخدمات بطريقة متميزة 

  ، ( يعتبر ثورة حقيقية في عالم الخدمات يمكن من تحسين أداء مقدمي الخدمة ويرفع كفاءتهاSSTاستخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية )و 

كنولوجيا سيساهم في الحد هذا االستخدام للتف  ا،عملية استبدال موظف لتقديم الخدمة هو أكثر استخدامات التكنولوجيا تعقيًد   فإنَّ 

   ،(Curran&Meuter,2005من تكاليف العمالة ويوسع نطاق الخيارات املتاحة إلتمام الخدمات )
ً
 اوتحديًد   2030من رؤية اململكة    اوانطالق

االستراتيجية األهداف  األول من  الزوار  ،املستوى  تمكين حياة عامرة وصحية من اجل صحة وسالمة  الث  ،وهو  املستوى  اني من  وكذلك 

وهو خدمة املزيد من ضيوف الرحمن على أكمل وجه، والتيسير والتسهيل في تقديم الخدمات للحجاج واملعتمرين   ،األهداف االستراتيجية

إثراء تجربتهم الدينأمن   التقنية)يجل  في استخدام  للتوسع  البحث سيلقي الضوء على استخدام إ(، فVISION2030ة والثقافية  ن هذا 

مما سيوفر الوقت والجهد واملساحة، ويضمن وصول ماء زمزم بتعقيم    والنبوّيِ   ( ملاء زمزم في الحرمين املكّيِ SSTدمة الذاتية )تكنولوجيا الخ

 (. Covid-19رونا )و ( وما بعد فيروس كCovid-19نا )و خاصة في زمن فيروس كور  ،لى قاصدي الحرمين الشريفينإ وبدون تدخل بشرّي   عال  
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 أهداف البحث  .2

( في ظل جائحة SSTلى استخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية )إالتعرف على أهمية التحول من استخدام حافظات ماء زمزم التقليدية   .1

 (.Covid-19كورونا )

ملاء زمزم في ظل جائحة كورونا  ( للحد من ظاهرة التوزيع العشـوائّيِ SSTالتعرف على مدى تأثير خصـائص تكنولوجيا الخدمة الذاتية ) .2

(Covid-19.) 

 ( في الحرمين الشريفين.SSTقياس درجة رضا الزوار عن استخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية ) .3

 ( ملاء زمزم في الحرمين الشريفين.SSTالستخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية ) تقديم مقترح تصميمّي   .4

 الدراسات السابقة .3

 العوامل املؤثرة على تبني املستهلك األردني لتكنولوجيا الخدمة الذاتية )تكنولوجيا الصراف امللي(  :( بعنوان2008دراسة )علي، هاني, -

وهــل لخصــــــــــــــائص   ؟اهتمــت بمعرفــة العوامــل املؤثرة على تبني املســـــــــــــتهلــك األردني لتكنولوجيــا الخــدمــة الــذاتيــة، ومــا أهميــة كــل عــامــل

 ؟تكنولوجيا الصراف امللي تأثير في مدى تبني املستهلك األردني لتكنولوجيا الصراف امللي

 عادة استخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية  إتحليل املسار لنية  :( بعنوان2013دراسة )عصام, -

و أحكومية ال الجامعات املصـــــــــرية ســـــــــواء ويوضـــــــــح مدى تطبيق  ،يتبنى تكنولوجيا الخدمة الذاتية ســـــــــعت إلى تقديم نموذج إحصـــــــــائّي  

كذلك ركزت الدراســــــــة على أســــــــباب اختيار الطالب لهذه التكنولوجيا وما يترتب على  ،وإدراك الفائدة منها والرضــــــــا عنها ،خاصــــــــة لهاال 

 القاهرة.  ةذلك من سلوكيات في جامع

بــــــول العميل لتكنولوجــــــيا الخدمة الذاتية بالتطبيق عــــــلى دراســــــة تــــــحــــــليليــــــة للــــــعــــــوامــــــل الــــــمؤثرة علــــــى قــــــ  :( بعنوان2016دراسة )سمر, -

 البـطـاقـات اإللـكـتـرونـيـة  

ركزت على تقــديم إطـار يـدرس العوامـل املؤثرة على قبول العميــل لتكنولوجيــا الخــدمـة الـذاتيــة، بـاإلضــــــــــــــافـة للتعرف على تـأثير كـل من 

 الخدمة الذاتية. العوامل املتعلقة بالخدمة والعوامل املتعلقة بالعميل لقبول 

 الخدمات الذاتية واستخدام التكنولوجيا في عربات الطعام املتنقلة  :( بعنوان2017دراسة)نجوى, -

البيع الذاتي لتوفير وجبات طعام صـــحية وطازجة وســـاخنة  أماكنملشـــروع عربات الطعام املتنقلة و   هدفت إلى تقديم مقترح تصـــميمّي  

 في نظام املشروع بأسلوب فعال وبأحدث التقنيات.  يتم تعبئتها من قبل املطاعم املشتركة

لتقـديم خـدمـات    Self-service kiosksالتحول نحو اســـــــــــــتخـدام كبـائن الخـدمـة الـذاتيـة  :( بعنوان2019دراســـــــــــــة )أحمـد، أمـل، محمـد, -

 املعلومات باملكتبات املصرية 

والبنيـة   ،من حيـث أهميتهـا   ئن الخـدمـة الـذاتيـةوهي كبـا  ،هـدفـت إلى عرض أهم وأحـدث التقنيـات املســـــــــــــتخـدمـة في املكتبـات املصـــــــــــــريـة

 لذلك.  امقترًح  اووضعت الدراسة نموذًج  ،زمة لهاال التحتية ال

 Self-Service Technologies: Understanding Customer  :بعنوان  (Meuter, Ostrom, Roundtree, & Binter,2000) دراســــــــــــــــــة -

Satisfaction with Technology-Based Service Encounters  

و مختلفة لرضــــاهم وعدم رضــــاهم أركزت على معرفة هل أســــباب رضــــا العمالء وعدم رضــــاهم عن تكنولوجيا الخدمة الذاتية مماثلة 

   ؟وما تأثير  ذلك بالنسبة للشكوى ونية إعادة الشراء ؟عن اللقاءات الشخصية

  Self-Service" Technology Adoption: comparing three technologies-: ( بعنوانCurran&Meuter,2005دراسة ) -

ســـــــعت إلى معرفة العوامل التي تؤثر على موقف املســـــــتهلك تجاه االعتماد على تكنولوجيا الخدمة الذاتية، وقارنت بين ثالثة أنواع من 

 bank by phone (BBP) and on-line -(ATMs)وهم:   ،التكنولوجيا التي يســـــــــتخدمها العمالء بدون الحاجة ملســـــــــاعدة من املوظفين

banking (OLB) . 

- ( بـعـنـوانMeuter, Binter, Ostrom&Brown,2005دراســـــــــــــــــــة   ): Choosing Among Alternative Service Delivery Modes: An 

Investigation of Customer Trial of Self-Service Technologies  
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وهل لهـذه التكنولوجيـا تأثير كبير في   ،ؤثرة على تجربة العميـل لتكنولوجيـا الخـدمة الذاتيـةســـــــــــــعـت إلى معرفة العوامل األســـــــــــــاســـــــــــــيـة امل

 ؟سلوك العميل

 An empirical investigation of consumer control factors on intention to) :( بعنوانOyedele,A.,& Simpson,2007دراسـة )  -

use selected self-service technologies ) 

وتأثيرها على ،  وضــــــغط الوقت ،والقلق التكنولوجيّ  ،والكفاءة الذاتية  ،ت إلى معرفة خصــــــائص محددة للمســــــتهلك كاالســــــتقالليةهدف

 ( في االسواق واملكاتب والفنادق. SSTاستخدام املستهلك لتكنولوجيا الخدمة الذاتية )

 Self-Service Technologies Influencing Guest Satisfaction In Hotel :( بعنوانDziatul, shariffudin&zainora,2018دراســـة ) -

Industry  

( في قطاع الفنادق، ومناقشــــــة SSTهدفت إلى معرفة املتغيرات التي تؤثر على رضــــــا النزالء عند اســــــتخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية )

 مدى تأثير هذه العوامل على رضا الضيف. 

 منهجية وطرق البحث .4

ووصف    ،الذي يعتمد على الوصف الدقيق للظاهرة، وجمع البيانات عنهاDescriptive approach تبنى هذا البحث املنملج الوصفي املس ي 

املختلفة واملمارسات  البيانات  ،الظروف  هذه  املعطيات  ،وتحليل  ومقارنة  االستنتاجات،  التوصل    ،واستخراج  يمكن  إوبالتالي  نتائج  لى 

   (.2012ين )بلقاسم، حسان، تعميمها في إطار مع

 مجتمع البحث .5

 ا. عاًم  18( من زوار الحرمين الشريفين والذين تزيد أعمارهم عن 270طبق البحث على عينة عشوائية بلغت )

شملت االستبانة أربعة محاور وفق مقياس    فقدتم استخدام االست يان اإللكتروني كأداة رئيسة للدراسة ولجمع البيانات،    أداة البحث:  -

 ومجموعة أسئلة حول البيانات الديموغرافية للعينة. ليكرت الخماس يّ 

له وكذلك نتائج بعض الدراسات السابقة، والهدف   صممت األداة بناًء على أهداف البحث وتساؤالته واإلطار النظرّي  صدق االستبيان: -

تم إخضاع االستبانة الختبار   وللتأكد من الصدق الظاهرّي ،  من ذلك أن يكون االست يان بقدر معقول من الصدق املنطقي وصالح للتطبيق

  ، مالءمتها لتحقيق أهداف البحث  ىداملوثوقية من الناحية العلمية واإلحصائية على املحكمين بغرض التأكد من دقة الصياغة اللغوية وم

ولصدق االتساق الداخلي تم حساب معامالت االرتباب بين درجة كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة، ويتضح ذلك من  

 :تيخالل الجدول امل

 . تشبع مفردات مقاييس الدراسة  1جدول 

 التشبع املفردة التشبع املفردة
1 0.637 16 0.633 
2 0.524 17 0.646 
3 0.614 18 0.612 
4 0.520 19 0.59 
5 0.485 20 0.314 
6 0.553 21 0.618 
7 0.378 22 0.596 
8 0.596 23 0.513 
9 0.62 24 0.671 
10 0.698 25 0.713 
11 0.400 26 0.557 
12 0.426 27 0.612 
13 0.5 28 0.617 
14 0.645 29 0.586 
15 0.642   
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(، وهذا 0.713، و0.314ويتضح من الجدول السابق أن جميع مفردات مقاييس الدراسة ذات تشبع بالعامل العام بمقدار يتراوح ما بين ) -

 .( لتحقيق محك التشبع الجوهرّي 0.30يحقق االفتراض الذي يؤكد بأن تكون املفردة أكبر من )

 ثبات االستبانة:                                        -

 . معامل ثبات أداة الدراسة ومحاورها املختلفة باستخدام ألفا كرونباخ 2جدول 

 معامل ألفا  عدد العبارات
29 0.691 

وهو معامل ثبات مرتفع، ويوحي بالثقة   ،(0.691جاءت قيمة معامل االرتباب )  فقدتم التحقق من الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا،  

عدت ألجله
ُ
أ ما  لقياس  الدراسة  أداة  تتجاوز املستوى املقبول وتتمتع بدرجة عالية من املصداقية  إذ     في صالحية  القيم    وتمَّ ،  إن جميع 

 :تيةاإلحصائية امل األدوات استخدام تمَّ  وقد ،SPSS اإلحصائي، التحليل برنامج خالل من ستبانةاال  تحليل

 ت.  والتكرار املئوية النسب .1

 ثبات االست يان. ملعرفة النصفية التجزئة وطريقة (Cronbach's Alpha)  كرونباخ ألفا اختبار .2

لدراســــــــة الداللة اإلحصــــــــائية للفروق بين املتوســــــــطات   ANOVA(  Oneway Analysis of Varianceالبعد الواحد ) وتحليل التباين ذ .3

 (.Interval Or Ratioالحسابية ألكثر من مجموعتين من املبحوثين في أحد املتغيرات من نوع املسافة أو النسبة )

 .(Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباب بيرسون ) .4

 .اإلحصائية للفروق بين املتوسطات الحسابية( لدراسة الداللة T- Testاختبار ) .5

 .الوزن النسبيّ  .6

 :( ملاء زمزم في الحرمين الشريفينSSTنموذج مقترح الستخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية )

 هي:   ،بناء النموذج املقترح يتكون من خمس مراحل رئيسة -

 
ً

 : Preparation and analysis: مرحلة اإلعداد والتحليل أوال

وهو توفير ماء زمزم وفق أعلى املعايير الصــحية لقاصــدي الحرمين  ،(SSTوضــع الهدف من اســتخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية ) .1

 الشريفين.

 للمكونات املادية والتصميم الخارجي لآلالت اإللكترونية. بناء تصور عاّم   .2

 بتطبيق املشروع.  الخاّصِ  األوليِّ  وضع املخطط اإلستراتيجيِّ  .3

 لتوفير املساحة.                                  األماكن املناسبة لوضع املالت في الحرمين الشريفين بشكل مدروس غير عشوائّي   تحديد .4

 :  Design: مرحلة التصميماثانيً 

 هي:  ،ويشمل التصميم خطوة مهمة

  إ -
 لآلالت:  نشاء الهيكل الخارجي 

املختصــــــين من مصــــــممين وفنيين لتصــــــميم املالت بما يتناســــــب مع التصــــــور املطلوب، بحيث يتم يتم في هذه املرحلة االجتماع مع  .1

 ،من التعقيد يمكن اســــتخدامه بســــهولة تامة من قبل كبار الســــن وذوي االحتياجات الخاصــــة خال   يســــير  تصــــميمها بشــــكل أنيق و 

 ويراعي الخصائص الفردية للمستخدمين.

( عند كل اســــتخدام، ويتم تحديد عدد معين من QR Codeبماء زمزم يزود املســــتخدم ب ) خاّص    مجانّي    تصــــميم تطبيق إلكترونّي   .2

 أمتار   3ويقترح أن يكون تصـــميم امللة   ،العبوات لكل مســـتخدم خالل اليوم الواحد
ً

ــً  طوال لضـــم أكبر عدد من عبوات ماء  ا وعرضـ

 :1زمزم كما هو موضح في الشكل
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  املادية والتصميم الخارجي لآلالت اإللكترونية. تصور عام للمكونات 1شكل

 في التصميم تزويد اآلالت ب:  ىراعوي  

 ( يعتمد على تقنية املســـــح الضـــــوئّيِ QR Codeمزودة بقارئ ل )  في مضـــــمونها واســـــتخدامها ســـــهلةأو شـــــاشـــــة التفاعل تكون   ةواجه .1

 بدقة وسرعة عالية.

 االحتياجات الخاصة.ي و لكبار السن وذ sensorمستشعر قريب املدى  .2

 اذكي   املن ال يملك هاتًف   ID( املوجود في بطاقات التعريف الشــــــخصــــــ ي  Radio-frequency Identification) RFID System قارئ ل .3

 .لكترونّي لتحميل التطبيق اإل

 ألواح الطاقة الشمسية التي تعمل بدورها في تخفيض تكاليف التشغيل.  .4

 
 التصور النهائي . 2شكل

: مرحلة التطوير
ً
 :  Developmentثالثا

نترنت داخل أروقة الحرمين الشـــريفين وفي جميع أنحائه ويقترح توفير شـــبكة اإل  ،ت الخاصـــة باملالتاالبرمجي  يتم في هذه الخطوةعمل .1

 وبالتالي تسهيل عملية استالم العبوة دون الحاجة إلى ملس امللة.  بقوة عالية لتسهيل ربط املالت بالتطبيق اإللكترونّيِ 

 بمتابعة ومراقبة املالت وتنظيم عملية إعادة التعبئة والصيانة. إنشاء مركز تحكم خاّص   .2

 :Implementation: مرحلة التنفيذ)التطبيق(ارابعً 

يعمل بشكل جيد    يءلرصد ردود األفعال والتأكد من أن كل ش    بيّ ويتم في هذه املرحلة التطبيق الفعلي للمشروع، ويمكن عمل تطبيق تجري 

 وفق الخطط املرسومة. 

 : Evaluation: مرحلة التقويم اخامًس 

 وتشمل:  ،خر مراحل املشروع ومن أهمهاآ
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 متابعة املالت ومراقبتها من قبل مركز التحكم.  .1

 عملية تقويم مستمرة لعمل املالت اإللكترونية. .2

األفعال من قبل املســـــــــــتخدمين )تعتبر هذه الخطوة من أهم املراحل وذلك ملعرفة مدى ارتياح املســـــــــــتخدمين الســـــــــــتخدام  رصـــــــــــد ردود   .3

(SST). 

  زم لعمل املالت لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه وتحقيق الغاية من إنشائها.ال ال الصيانة الدورية والدعم الفنيّ  .4

اقع املقترحة للتطبيق األ    املو
 :( في الحرمين الشريفينSSTلتكنولوجيا الخدمة الذاتية ) ولي 

يتم توزيع   في الحرمين الشريفين، بحيث  القائمة  اختيار املواقع املناسبة لوضع املالت اإللكترونية من خالل االستثمار األمثل للمساحة 

 . املالت بشكل منظم غير عشوائّي 

اقع  الحرم املكي    : مو

باب العمرة  -باب امللك فهد   -)باب امللك عبد العزيز :مثل  ،عند البوابات الرئيســـة الكبرى للحرم املكّي في صـــحن املطاف توضـــع املالت  .1

 باب امللك عبد هللا(. -

 ( املوجودة بين الصفا واملروة.10عند مدخل املس ى وفي أماكن املشربيات الحالية ) .2

 توضع عند جميع البوابات الرئيسة الكبرى ومعظم البوابات الفرعية. في ساحات الحرم املكّيِ  .3

   في جميع أروقة الحرم املكّيِ  .4
ً

حافظات مما  10من املمكن وضـــــــــــــع آلة واحدة مكان    :عند أماكن املشـــــــــــــربيات والحافظات الحالية، فمثال

 يسهم في التنظيم وتوفير املساحة.

 .  املكّيِ *مالحظة: يشمل هذا التنظيم جميع أدوار الحرم 

اقع املسجد النبوي    :مو

 توضع عند  معظم البوابات الخاصة بالنساء والرجال. في ساحات املسجد النبوّي  .1

 في جميع أروقتة وعند أماكن املشربيات والحافظات الحالية .  داخل املسجد النبوّي  .2

 في الساحات الداخلية للمسجد. .3

 
 ( في الحرم املكّيِ SSTل ) وليّ املواقع املقترحة للتطبيق األ  3شكل            
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 ( في املسجد النبوّيِ SSTل ) وليّ املواقع املقترحة للتطبيق األ  4شكل

 :تائج البحث ن

 :نتائج البحث في املحاور املتيةختصار ايمكن 

افية     :املحور األول: البيانات الديموغر

 . توزيع عينة الدراسة وفق متغيراتها 3جدول 

 النسبة املئوية %  التكرار  املستوى  املتغير

 الجنس 
 51.5 % 139 ذكر 
 48.5 % 131 أنثى

 % 100 270 املجموع

 الجنسية
 80 % 216 سعودي

 20 % 54 غير سعودي
 % 100 270 املجموع

 العمر

 %  20.7 56 25أقل من  - 18
 %  17.4 47 32أقل من  - 25
 %    17 46 38أقل من   -32
 %  21.9 59 44أقل من  - 38

 %     23 62 44أكبر من 
 % 100 270 املجموع

 املؤهل التعليمي 

 %  21.5 58 دون البكالوريوس 
 %  38.5 104 بكالوريوس 
 %     27 73 ماجستير 
 %     13 35 دكتوراة 
 % 100 270 املجموع
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(، وأظهرت النتائج أن  270الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة من زوار الحرمين الشريفين البالغ عددهم )لجدول السابق يوضح  ا

عينة البحث مناسبة من حيث تنوعها وكفايتها فيما يتعلق بتمثيل الفئات املختلفة من ذكور وإناث واختالف مستويات الجنس والجنسية 

 والعمر، واملؤهل العلمي، فنجد املتي: 

 %(. 48.5نسبة اإلناث )فيه بلغت  في الوقت الذي%(، 51.5بالنسبة للجنس: نجد أن نصف أفراد العينة من الذكور بنسبة ) -

 %( من العينة )غير سعودي(.  20% من أفراد العينة )سعودي(، ونسبة )80بالنسبة للجنسية: يتضح أن  -

سنة فأكثر،   44%( من الفئة العمرية أكبر من 23يتضح أن نسبة ) إذ   بالنسبة للعمر: هناك تقارب كبير بين النسب في الفئة العمرية -

قل أ  -25%( للفئة العمرية  17.4(، ونسبة )25قل من  أ-18للفئة العمرية    20.7سبة )، ون44قل من  أ-38%( للفئة العمرية  21.9ونسبة )

 . 38قل من أ- 32%( للفئة العمرية 17، ونسبة )32من 

التعليميّ   - للمؤهل  )بالنسبة  نسبة  أن  يتضح   :38.5( ونسبة  )بكالوريوس(،  مؤهل  يحملون  ممن  مؤهل  %27(  يحملون  ممن   )%

( ونسبة  من  21.5)ماجستير(،   )%( ونسبة  البكالوريوس(،  )دون  علمي  مؤهل  يحملون  ممن  الدراسة  يحملون  13عينة  منهم   )%

 مؤهل)دكتوراه(.         

 : (SST)قياس أهمية تكنولوجيا الخدمة الذاتية مل املحور الثاني: استجابات أفراد العينة 

إذ     جائحة كورونا كبديل للحافظات التقليدية، مرتفعة ( في ظل  SSTأظهرت النتائج أن درجة استجابة عينة البحث على أهمية استخدام )

الكلي   الحسابي  املتوسط  املعياري    4,44بلغ  )0,54واالنحراف  الستخدام  الدراسة  مجتمع  موافقة  النتائج  وأثبتت   .SST  الحرمين في   )

٪. وجاءت )إن  90.6  يقدمة بوزن نسبجاءت )إن استخدام الخدمة الذاتية ضروري في زمن انتشار األوبئة واألمراض( في امل  إذ   الشريفين 

التحول الستخدام   ة٪، وجاءت )تعتبر آلي90.4  يالخدمة الذاتية مهمة في وقتنا الحالي بس ب فيروس كورونا( في املرتبة الثانية بوزن نسب

(SSTف )89.9  يي املرتبة الثالثة بوزن نسب( من اإلسهامات الحكومية التي تزيد في التسهيل على زوار الحرمين الشريفين أثناء رحلتهم الدينية ،٪

٪، وجاءت )هناك 88.9  يوجاءت )هنالك أهمية في استخدام الخدمة الذاتية ملاء زمزم في الحرمين الشريفين( في املرتبة الرابعة بوزن نسب

وأشارت     ،٪88.6  بيخامسة بوزن نسضرورة ملواكبة التطور التقني في العالم واستخدام األجهزة اإللكترونية لتقديم ماء زمزم( في املرتبة ال 

(  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس أهمية تكنولوجيا الخدمة الذاتية T-Testنتائج )

(SST ًتبع )سية )سعودي/ غير للجنا  .، وتبعً 0.05عند مستوى داللة    اوهي قيمة غير دالة إحصائي    ،0.246بلغت قيمة "ت"      إذ للجنس  ا

وهذه القيمة    0.551للعمر بلغت قيمة ف  ا  ، وتبعً 0.05عند مستوى داللة    اوهي قيمة غير دالة إحصائي    1.554بلغت قيمة "ت"    إذ     سعودي(

داللة =  وهذه القيمة غير دالة عند مستوى  ،  0.754بلغت قيمة ف    فقد للمؤهل التعليمي،    ا، وتبعً 0.05غير دالة عند مستوى داللة =  

0.001 . 

 : (SST)قياس خصائص تكنولوجيا الخدمة الذاتية مل املحور الثالث: استجابات أفراد العينة 

كانت استجابات      إذ  ملاء زمزم في الحرمين الشريفين  ( للحد من ظاهرة التوزيع العشوائّي SSTلخصائص )  اأثبتت نتائج البحث أن هناك تأثيرً   -

جهزة اإللكترونية من شأنه تلبية أن )استخدام األ   ىفقد جاءت استجابات أفراد العينة إل،  %83يتجاوز   أفراد العينة مرتفعة بوزن نسبي

٪، وجاءت )استخدام الخدمة الذاتية يوفر 91.3  ي( جاءت في املقدمة بوزن نسبحاجة الجميع من ماء زمزم دون الحاجة للتدخل ال شرّي 

ن يوفر أنه  أ٪، وجاءت )استخدام الخدمة الذاتية من ش90.4  يالوقت والجهد في تعبئة حافظات مياه زمزم( في املرتبة الثانية بوزن نسب

ءت )استخدام الخدمة الذاتية يغني عن  ٪، وجا89.4  ياملساحة الخاصة بتقديم ماء زمزم في الحرمين الشريفين( في املرتبة الثالثة بوزن نسب

في خدم العامل  الكادر  نسب  ةوجود  بوزن  الرابعة  املرتبة  في  الزوار(  في  87.3  يسقيا  الذاتية ستساهم  الخدمة  استخدام  )إن  وجاءت   ،٪

ملرتبة الخامسة بوزن  تخفيض التكاليف املترتبة على تقديم ماء زمزم بالطريقة التقليدية، وبجودة أفضل من الحافظات التقليدية( في ا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس خصائص إلى  (   T-Testوأشارت نتائج  )،  ٪87.1  ينسب

مستوى   عند  اوهي قيمة غير دالة إحصائي    ،0.579بلغت قيمة "ت"    فقدللنوع )الذكور/ اإلناث(،  ا  ( تبعً SSTتكنولوجيا الخدمة الذاتية )

،  0.05عند مستوى داللة  اوهى قيمة غير دالة إحصائي  ، 0.824بلغت قيمة "ت"    إذللجنسية )سعودي/ غير سعودي(  ا، وتبعً 0.001داللة 

( الذاتية  العينة على مقياس خصائص تكنولوجيا الخدمة  بين متوسطات درجات أفراد   ا(تبعً SSTمع وجود فروق ذات داللة إحصائية 
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وهذه  ، 2.544لغت قيمة ف ب   إذللمؤهل التعليميّ  ا، تبعً 0.01وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة = ، 3.699غت قيمة ف بل  فقدللعمر، 

 .0.05القيمة غير دالة عند مستوى داللة = 

 : (SST)الرضا عن تكنولوجيا الخدمة الذاتية  قياسملاملحور الرابع: استجابات أفراد العينة 

  ( الرضا عن  العينة على مقياس  أفراد  استجابات  أن  البحث  نتائج  مرتفع  SSTأظهرت  نسبي  بوزن  يتعلق   89,2( جاءت  فيما  % خاصة 

   (SSTلية واستخدام )وأظهرت النتائج تقبل مجتمع الدراسة لتغير امللية الحا  ،غالقبتفضيل شرب ماء زمزم في عبوة مستقلة محكمة اإل 

 43,30ال أشجع على تغيير امللية الحالية ملاء زمزم في الحرمين الشريفين بنسبة    يإن نسبة إجابات أفراد العينة )غير موافق بشدة( على أن  إذ

ومفيدة( في    لتقديم خدمات السقيا في الحرمين الشريفين فكرة جديدة   (SSTوجاءت )إن استخدام )   ،ل )موافق بشدة(  1,90مقارنة ب  

نسب بوزن  الثانية  الشريفين  88.7  ياملرتبة  الحرمين  في  ماء زمزم  لتقديم  الحالية  امللية  )تغيير   إ٪، وجاءت 
ً

بدال اإللكترونية  املالت    منلى 

ظّلِ  في  األفضل  الخيار  هو  التقليدية  نسب  الحافظات  بوزن  الثالثة  املرتبة  في  )ال  87.7  يالجائحة(  وجاءت  مشكالت خالل    ةيأواجه  أ٪، 

جهزة اإللكترونية الذاتية قادرة على استيعاب األعداد ٪، وجاءت )األ 86.4  ي( لخدمات سقيا زمزم( في املرتبة الرابعة بوزن نسبSSTاستخدام)

(  T- Testوأشارت نتائج  )  ، ٪84.3  ين نسبالهائلة لزوار الحرمين الشريفين أكثر من حافظات ماء زمزم التقليدية( في املرتبة الخامسة بوز 

  ا تبعً   (SSTعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس الرضا عن تكنولوجيا الخدمة الذاتية )

للجنسية )سعودي/    اوتبعً ،  0.05عند مستوى داللة    اوهي قيمة غير دالة إحصائي    ،1.386بلغت قيمة "ت"  فقد    ،للنوع )الذكور/ اإلناث(

دالة إحصائي  ،  0.858بلغت قيمة "ت"    فقدغير سعودي(،   بلغت قيمة ف    فقدللعمر،    ا، وتبعً 0.05عند مستوى داللة  ا  وهي قيمة غير 

الة عند وهذه القيمة غير د،  0.810بلغت قيمة ف    فقدللمؤهل التعليمي،    ا، وتبعً 0.05وهذه القيمة غير دالة عند مستوى داللة =  ،  0.432

 . 0.05مستوى داللة = 

 :ملخص النتائج

العينة مناسبة من حيث تنوعها وكفايتها فيما يتعلق بتمثيل    وأظهرت النتائج أّن   ،( من زوار الحرمين الشريفين 270بلغت عينة الدراسة )

أن غالبية أفراد العينة إلى  وتوصلت النتائج    ،واملؤهل العلمي  الفئات املختلفة من ذكور وإناث واختالف مستويات الجنس والجنسية والعمر

( بنسبة  الذكور  العينة من الجنسية السعودية،80%(. وأن نسبة  51.5من  )  % من أفراد  العمرية أكبر من  23ونسبة  الفئة    ، 44%( من 

ووضحت النتائج رضا مجتمع الدراسة عن استخدام تكنولوجيا  ،  %(38.5ومعظم أفراد العينة ممن يحملون مؤهل )بكالوريوس( بنسبة )

 SSTالخدمة الذاتية )
ً

زمزم في الحرمين الشريفين خالل  وأثبتت تأثر آلية تقديم ماء   ،أفضل لحافظات ماء زمزم التقليدية ( واعتبارها بديال

(، وأن هذه  COVID-19( خاصة في فترة انتشار فيروس كورونا )SSTالجائحة، وأشارت على ضرورة استخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية )

منة ومعقمة ومواكبة باعتبارها آلية آ  امللية من شأنها تلبية حاجة جميع زوار الحرمين الشريفين من ماء زمزم دون الحاجة للتدخل ال شرّي 

( عالقة لقبول الزوار الستخدامها في الحرمين  SSTوبينت نتائج الدراسة أن لخصائص تكنولوجيا الخدمة الذاتية )   ،2030لرؤية اململكة  

ب ماء زمزم  ملاء زمزم، وتوفير جهد العاملين املنتشرين في األروقة والساحات من حمل حقائ  الشريفين والحد من ظاهرة التوزيع العشوائّي 

كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد     ،لتلبية حاجة الزائرين خالل فترة الجائحة

(، ومقياس  SST(، ومقياس خصائص تكنولوجيا الخدمة الذاتية ) SST( على مقياس أهمية تكنولوجيا الخدمة الذاتية )270العينة البالغة )

، ويستثنى من ذلك  0.05للجنس والجنسية والعمر واملؤهل التعليمي عند مستوى داللة    ا( تبعً SSTعن تكنولوجيا الخدمة الذاتية )  الرضا

للعمر،    ا( تبعً SSTوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس خصائص تكنولوجيا الخدمة الذاتية )

 .0.01وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة =  3.699بلغت قيمة ف  فقد

 الخالصة 

( الذاتية  ( يعتبر ثورة حقيقية في تقديم ماء زمزم في الحرمين الشريفين بمعايير عالية من التعقيم  SSTإن استخدام تكنولوجيا الخدمة 

والجودة، ويساعد في تخفيف العبء امللقى على العمالة في نقل الحافظات وتنظيفها وتعقيمها، فهذه التقنية ستساهم في االنتقال من  

دون الحاجة للتدخل    24×7االستخدام قادر على تقديم الخدمة    سهلديث  التنظيف اليدوي الذي يستهلك الكثير من الجهد إلى نظام ح
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-COVIDوتعتبر امللية املقترحة ضرورية خاصة في ظل جائحة كورونا )  ا،هذا باإلضافة لالستثمار األمثل للمساحة القائمة حاليً   ،ال شري 

الدراسة لآللية املقترحة  ،( وما بعدها19 تقبل مجتمع  النتائج  البحث موافًق قد  و   ،وأثبتت  العربية  ا  جاء هذا  للمملكة  للرؤية املستقبلية 

 يحتذى به في خدمة الحرمين الشريفين.    ارائًد  اكونها نموذًج  2030السعودية 

 التوصيات 

 وكذلك األماكن املقدسة.هم، للتحكم في دخول الزوار الحرمين الشريفين وخروج  (SSTاستخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية ) .1

 ( في كل ما يتعلق بخدمات الحج والعمرة.SSTجيع القطاع الخاص على تبني مشروع تكنولوجيا الخدمة الذاتية )ضرورة تش .2

لتقديم الخدمات املختلفة لضـــــــــيوف بيت هللا الحرام خاصـــــــــة في املشـــــــــاعر    (SSTالتوســـــــــع في اســـــــــتخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية ) .3

 للعصائر والوجبات. مشكلة افتراه الباعة وللحد من التوزيع العشوائّي املقدسة لبيع األدوية واملستلزمات الالزمة لحل 

 .لتسهيل ربط املالت بالتطبيق اإللكترونّي   نترنت داخل أروقة الحرمين الشريفين وفي جميع أنحائه بقوة عاليةتوفير شبكة اإل  .4

والقطارات وغيرها للحد من ظاهرة البيع   ،واملطارات ،( في كافة املرافق العامة كاألســــــــــواقSSTاســــــــــتخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية ) .5

 ملاء زمزم في الطرقات. العشوائّي 

( في الحرمين الشـــــريفين والتأكد SSTالعمل على وجود إســـــتراتيجية واضـــــحة ومحددة فيما يتعلق بتطبيق تكنولوجيا الخدمة الذاتية ) .6

 . 2030من تماش ي تلك اإلستراتيجية مع رسالة ورؤية اململكة

 ( كآلية جديدة عالية التعقيم لتوزيع وترتيب املصاحف في الحرمين الشريفين.SSTدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية )استخ .7

 ابتكار آليات جديدة تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات لزوار الحرمين الشريفين.                                   .8
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 امللخص

ن  و ر مالحكومات واملستثمور املهمة في وقتنا الحاضر ومن الضرورات التي تحرص  ملركبات من األ ا و أملشاة  اصبحت االستراحات على طرق  أ

ب  اتوتختلف مكون  .هاتوفير على   أو مظلة   ،فقد تكون على شكل مظلة فقط  ،نشائهاإختالف الغرض من  ااالستراحات على طرق املشاة 

بعض  كثر من ذلك في  أوقد تصل إلى    ،ودورات املياه   ،مشارب املياه   فتشتمل علىن تزيد في محتواها  أكما يمكن    ،تحتوي على عدد من املقاعد

 العتماد عدد كبير من الحجاج على    مياه.للومحالت تجارية ودورات    م ومقاه  عوقد تكون استراحات تجارية تحتوي على مطا  .حياناأل 
ً
ونظرا

في م تنقالتهم من مساكنهم  في  الحرام،  ة  كةاملكرماملش ي  املسجد  إلى  منى  في مشعر  الوضع، ومخيماتهم  الشديدة    فهذا  للحرارة  يعرضهم 

ذه الدراسة املعتمدة على الدراسات السابقة واألعمال امليدانية، تس ى إلى إيجاد استراحات مجهزة على  إن ه  واإلنهاك والعطش والتعب   

تتوف الحديثة،  بالتقنيات  مدعمة  الحجاج،  يسلكها  التي  ومكيفةالطرق  مظللة  استرخاء  أماكن  فيها  وتقدمر  الباردة  فيها  ،  املشروبات 

تحقيق االستدامة في خدمة ضيوف الرحمن، واالرتقاء بمستوى    :وكل ذلك بهدفوالساخنة، إضافة إلى دورات املياه واإلسعافات األولية.  

  ضربات   من  كة في القدم. والتخفيف من اإلصابات بين الحجاج  الخدمات املقدمة لهم. وإحياء خدمتي السقاية والرفادة التي اشتهر بها أهل م 

 .   الحراري  و اإلجهادالشمس 

بيئية،    وتقلل على املش ي      فهذه االستراحات املجهزة تشجع ينبعث منها من ملوثات  التعرف على    وتساعد على االعتماد على املركبات وما 

إبداعية من خالل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة خدمة ضيوف   اراوتقدم أفكالعناصر املكونة لالستراحات على طرق املشاة،  

والتشغيل. على أن يراعى في اختيار مواقعها عدد من املعايير، من أهمها: األمان والوضوح، وسهولة الوصول،   ,الرحمن في اإلنشاء والتجهيز 

رورية واملجاورين. وأن تكون اإلنشاءات اقتصادية وخفيفة )سريعة الفك  واالستدالل، وتوفر وسائل السالمة، وعدم التأثير على الحركة امل

التقنيات الحديثة والتطبيقات البرمجية املتاحة، أو تطوير تطبيق خاص )استراحتي(  لتحديد مواقع االستراحات   والتركيب(. واستخدام

فيها والتعرف على الوضع الراهن للطريق، وإمكانية الحجز والخدمات املتوفرة    إليها،  على الطرق، وأوقات العمل والزمن الالزم للوصول 

 املسبق. 

 مكة املكرمة –املسجد الحرام  - طرق املشاة  -  استراحات الكلمات الدالة:
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Abstract 

Rest areas have become a major element on Pedestrian Walkways which led the government and the business sector to 

invest in them. Rest areas can have  different shapes and design, starting from an umbrella, an umbrella with sitting 

benches, and sometimes such  resting areas include  drinking taps and toilets, or a resting area  can be a large structure 

including  cafes, restaurants, shops, and toilets. These areas are essential due to the long distance which the pilgrims must 

walk to reach the Holy Mosque from Mona or their hotels in Makkah while suffering from the hot weather and tiredness. 

This study which depends on previous studies and filed data,  aims to provide equipped rest areas on the pedestrian 

walkways leading to the Holy Mosque in Makkah City. These areas serve  cold water and hot drinks and  each area is 

equipped with tables, toilets and first aid. Site selection should consider traffic, safety, security, clarity, accessibility, and 

using lightweight structure, which achieves  sustainability to improve pilgrimage services quality to revive the traditional 

habit of serving pilgrims that the citizens of Makkah used to do. At the same time, these areas  can help to reduce injuries, 

and enhance walking and minimize the use of vehicles. These resting areas could achieve many benefits for piligrims 

through introducing innovative solutions depending on modern technology to improve the pilgrim’s services and using 

available applications to identify the location, working time, the estimated time to reach a certain distant , available 

activities, and the road conditions and prebooking. 

   املقدمة .1

يعتمد عدد كبير من الحجاج على املش ي في تنقالتهم من مساكنهم في مكة املكرمة ، ومن مخيماتهم في مشعر منى إلى املسجد الحرام، مما 

والع الجسدي  واإلنهاك  الشديدة  للحرارة  يسلكها  يعرضهم  التي  الطرق  على  مجهزة  استراحات  إيجاد  يتطلب  الذي  األمر  والتعب.  طش 

الحجاج، على أن تكون تلك االستراحات مظللة ومكيفة وتتوفر فيها أماكن استرخاء وتقدم فيها املشروبات الساخنة والباردة، إضافة إلى  

ملواقع عدد من املعايير، والتي من أهمها: األمان والوضوح، وسهولة الوصول، توفر دورات املياه واإلسعافات األولية. على أن يراعى في اختيار ا

وخفيفة  اقتصادية  اإلنشاءات  تكون  وأن  املجاورين.  والسكان  املرورية  الحركة  على  التأثير  وعدم  السالمة،  وسائل  وتوفر  واالستدالل، 

 )سريعة الفك والتركيب(.  وتمثلت اهداف البحث في مايلي: 

 تدامة في خدمة ضيوف الرحمن.تحقيق االس -

 االرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة لضيوف الرحمن. -

 إحياء خدمتي السقاية والرفادة التي اشتهر بها أهل مكة في القدم.  -

 التعرف على العناصر املكونة لالستراحات على طرق املشاة. -

 اإلجهاد الحراري(. -التخفيف من اإلصابات بين الحجاج )ضربات الشمس  -

 التشجيع على املش ي وتقليل االعتماد على املركبات وما ينبعث منها من ملوثات بيئية. -

 تقديم أفكار إبداعية من خالل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن. -

 خاص باالستراحات.  الحديثة والتطبيقات البرمجية املتاحة، أو تطوير تطبيق استخدام التقنيات -

 منهجية وطرق البحث .2

لتحقيق غاية الدراسة وأهدافها، فقد اعتمدت هذه الدراسة على املنملج الوصفي التحليلي املعتمدة على الدراسات السابقة واملعلومات  

 امليدانية وتم تقسيم خطة العمل في البحث إلى عدة مراحل على النحو التالي:

 سات السابقة  للتعرف على املشاريع املشابهة والعناصر املكونة لالستراحات على طرق املشاة.املرحلة األولى: مراجعة الدرا

 املرحلة الثانية: التعرف على املحاور الرئيسة الرابطة بين مصادر القدوم واملسجد الحرام والتعرف على خصائصها الهندسية.
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املرح لتنفيذ  الرئيسة  املحاور  أحد  اختيار  الثالثة:  منها ومقارنتها  املرحلة  يمكن االستفادة  والتي  املتاحة  الفراغات  والتعرف على  األولى  لة 

 واختيار األنسب بناء على خصائصها. 

 املرحلة الرابعة: عمل التصاميم الخاصة باالستراحة وملحقاتها  بها و تقديم عدد من التصورات ومقارنتها واختيار األنسب منها.

الفكرة   التي يمكن من خالل التطبيقات الحاسوبية  املرحلة الخامسة: تطوير  للتحكم في حركة الحشود، وتحديد العناصر  التصميمية 

  املتاحة تحقيقها.

تسهيل االستفادة من  وذلك ل  املتاحة  التطبيقات البرمجية  و التقنيات الحديثة    باالستفادة من  تطوير تطبيق استراحتياملرحلة السادسة:  

 . ؤدية إلى املسجد الحرام داخل مدينة مكة املكرمة االستراحات على طرق املشاة امل

 : وصف فكرة التطبيق

استراحتي هو تطبيق إلكتروني يتيح للمشاة استعراض أماكن االستراحات على الطرق املؤدية إلى املسجد الحرام ومعرفة جميع الخدمات  

  ذات املتوفرة فيها، ويتيح التطبيق سهولة البحث والوصول إلى أقرب االستراحات املتاحة في املنطقة، كما يربط التطبيق بين جميع األطراف  

 (. 22من جهات حكومية وشركات خاصة بهدف تقديم الخدمات لجميع املستفيدين ) شكل العالقة 

 الدراسات السابقة .3

أصبحت االستراحات على طرق املشاة أو املركبات من األمور املهمة في وقتنا الحاضر، ومن الضروريات التي تحرص الحكومات واملستثمرون  

تناولت العديد من الدراسات واألوراق العلمية موضوع االستراحات على طرق املشاة داخل   على توفرها واالستثمار فيها. وفي هذا السياق

 املدن وعلى الطرق السريعة خارج املدن.  

 ( 1435) دراسة شركة الرياض للتعمير  لتطوير االستراحات على الطرق بين املدن السعودية. 1.3

البيئة    تعكس  مختلفة  تصميمية  أفكار  وتأخذ  األوربية،  والدول  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  السريعة  الطرق  على  االستراحات  تنتشر 

  لتطوير   املحيطة بها، وتختلف مكوناتها من استراحة ألخرى حسب موقعها بالنسبة للمدن. وقدمت دراسة شركة الرياض للتعمير 
ً
مقترحا

 لالستراحات على الطرق و الطرق بين املدن السعودية والتي قام بها مكتب االستشاري زهير فائز    االستراحات على
ً
 موحدا

ً
قدمت نموذجا

الئمة للظروف البيئية املحلية، وتحقق رغبات واحتياجات املستخدمين، ويمكن  املالسريعة يحاكي النماذج املوجودة في الدول الغربية و 

سريعة لتحسين الوضع الراهن وتحويله إلى واجهة حضارية تساعد على توفير خدمات مميزة على الطرق  استخدامها على جميع الطرق ال

 .(2و1السريعة، تحتوي على محطات وقود، ومساجد، واستراحات تحتوي على مطاعم وكفتريات وأماكن جلوس )شكل 

  
اململكة  : النموذج املقترح لالستراحات على الطرق السريعة في 1شكل 

 العربية السعودية 

: منظور النموذج املقترح لالستراحات على الطرق السريعة في 2شكل 

 اململكة العربية السعودية 

 (   2017دراسة تقييم وتحسين حركة مرور املشاة)املفتاح . 2.3

، مما يتطلب تهيئة بيئة سليمة للمشاة  تحافظ على سالمتهم، وتزود باملرافق الخاصة  ياملش ي نشاب بشري أساس أن  دراسة  تلك البينت  

بهم. وأكدت الدراسة على أهمية سهولة الوصول للجميع بما فيهم ذوي االحتياجات الخاصة، والذي يجب أن يؤخذ بعين االعتبار في مرحلة  

 لكثرة الحو 
ً
بوصفه  ادث املتعلقة باملشاة. وكان من أهم نتائج الدراسة قلة استخدام املش ي  التصميم، إضافة إلى معالجة مشكلة األمان  نظرا

نقل  لكثرة العوائق على طرق املشاة وعدم توفر وسائل السالمة واملرافق الواجب توفرها على طرق املشاة. وبينت أن سلوك املش ي  توسيلة لل

 (. 3يمكن أن يحدد من خالل ثالثة مستويات )شكل 
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 اإلطار العام لسلوك املشاة : 3شكل 

 ( )هذا عنوان الدراسة( 1435)إدريس  األسس واملرتكزات التصميمية للفراغات العمرانية باملنطقة املركزية بمكة املكرمة. 3.3

ومن خالل أعمال الرصد واملتابعة لبعض الطرق واملمرات اتضح أن املنطقة املركزية في مكة املكرمة تشهد خالل مواسم رمضان والحج 

 ينتج عنه ارتفاع كثافة املشاة )شكل  دز إ
ً
 شديدا

ً
( وقد اهتمت الدراسة بالتعرف على الفراغات العمرانية في املنطقة املركزية، وحصر  4حاما

حاور الرئيسة  في املنطقة املركزية والتعرف على خصائصها، وحصر الكثافات، وتحديد أوقات الذروة على املحاور الرئيسة، وتحديد امل

ودراسة أنماب الحركة واتجاهات القدوم واملغادرة، والخصائص الحركية للمشاة. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أهمها:  

حات وانحصار أنشطة الحجاج في  ارانية املتاحة في طرق املركبات، وانعدام ممرات املشاة  والساحات والبر تركز وظائف الفراغات العم

اللقاءات االجتماعية بين الحجاج، وتركزت أوقات   قلت التنقل بين مساكنهم واملسجد الحرام والتسوق من املحالت الواقعة على الطرق، ف 

وضعف الطاقة االستيعابية للفراغات املتاحة مقارنة بأعداد وأنشطة الحجاج وازدحامها،    -ألشدوهي ا  -الذروة قبل الصالة وبعد الصالة  

املخاطر   العوائق    -ال سمح هللا-واحتمال وقوع بعض  العديد من  ، ووجود  القياسية  املعدالت  الرئيسة عن  الفراغات  في  الكثافة  وزيادة 

ال  -غات العمرانية املتاحة في املنطقة، وعدم توفر مناطق لإلخالء في حاالت الطوارئ واملمارسات السلبية التي تستحوذ على أجزاء من الفرا

وصعوبة تحرك ووصول مركبات اإلسعاف والطوارئ ومعدات الخدمات. ومن أهم توصيات الدراسة إعادة تخطيط املناطقة    - سمح هللا

ى الطرق الحالية تخدم سكان املناطق البعيدة وترتبط بساحات املركزية بما يضمن سالمة وراحة املشاة ،وإنشاء طرق علوية للمشاة أعل

   مالحرم، وزيادة الطاقة االستيعابية للطرق، وتحسين مستوى رصف الطرق بما يتالئم مع حركة املشاة، وإزالة العوائق التي تؤثر على سالمته

 (. 1435)إدريس 

 
   : املحاور الرئيسة في املنطقة املركزية4شكل 
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 (  2004دراسة إنشاء طريق للمشاة بين املسجد النبوي ومسجد قباء )إدريس . 4.3

دراسة على النظر في إمكانية إنشاء طريق للمشاة يربط بين املسجد النبوي ومسجد قباء، يحاكي الطريق الذي كان الرسول  ال  تلك    ركزت

وقد بينت الدراسة أهمية املش ي، والعناصر التي .  سنة النبوية، ويتماش ى مع الوضع الراهنبذلك  ال"صلى هللا عليه وسلم" يسلكه ويحيي  

ناصر املكونة لها، والخدمات واملرافق التي يجب توفرها فيها، وقد توصلت الدراسة من خالل املسح امليداني تؤثر على طرق املشاة والع

ملنطقة الدراسة إلى تحديد خمسة محاور رئيسة تربط املسجد النبوي بمسجد قباء، وبينت خصائصها، وحصرت املواقع التاريخية الواقعة 

ه الصالة والسالم" قد سلكه، وفي نهاية الدراسة قدمت ثالثة مقترحات، وبعد مقارنتها تم اختيار  عليها، والطريق املحتمل أن الرسول "علي 

املناسب. وقد خلصت الدراسة إلى إمكان إنشاء طريق للمشاة يربط بين املسجد النبوي ومسجد قباء، وتحديد املحور املناسب إلنشاء  

على طول املسار         املطلوبة  الخدمات  توفير  الطريق و   نشاء  تياراملسار املناسب إلالطريق والعناصر املكونة له، وقد اهتمت الدراسة باخ

 )شكل  4لخدمة مستخدمية والتي من أهمها االستراحات وأماكن الترفيه، حيث يبلغ طول الطريق ما يقارب 
ً
 (. 5كيلومترات تقريبا

 

 ومسجد قباء نشاء طريق للمشاة بين املسجد النبوي املقترحة إلنطقة امل: 5شكل 

 دراسة عمرانية إلحياء مسار الفتح التاريخي بمكة املكرمة . 5.3

أهم    تبر يع من  املكرمة  مكة  على  فتوحافتح  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  منطلق حرص  ومن  وسلم".  عليه  "صلى هللا  الرسول  ت 

الفتح الذي سلكته فرقة الرسول "صلى هللا عليه وسلم" في يوم فتح املحافظة على مناطق التراث العمراني بتنميتها وتفعيلها، فإن مسار  

ء  مكة يعد أهم مناطق التراث العمراني في مكة املكرمة ، ومن األماكن التي يجب إحياؤها وتهيئتها وتجهيزها. وتس ى هذه الدراسة إلى إحيا

راث اإلسالمي، وتهيئة املواقع التي تحاكي السيرة النبوية في ضوء  مسار الفتح التاريخي في مكة املكرمة بما يحقق االستفادة منه في حفظ الت 

الفتح على الطبيعة وربطه   العمراني ملكة املكرمة من خالل: تحديد موقع مسار  التراث  في تأصيل مفردات  الشريعة اإلسالمية، وتساهم 

العم بالتطوير  تأثره  ومدى  للمسار  الراهن  الوضع  على  والتعرف  العامة،  املسار،  باملخططات  طول  على  التاريخية  املواقع  وحصر  راني 

  والتعرف على وظائفها وتقديم رؤى تطويرية للمسار بما يحقق إعادة تأهيله واالستفادة منه.

( تنفذ على فترات متباعدة بناء على خطة استراتيجية مجدولة،  6واعتمدت فكرة إعادة تأهيل املسار على تقسيمة إلى ثالث مراحل )شكل  

صت الدراسة بأهمية إعادة إحياء مسار الفتح بمراحله الثالثة املقترحة، والتأكيد على سرعة التنفيذ للمرحلة األولى املمتدة من  وقد أو 

ية )  األبطح إلى املسجد الحرام، وتأهيل املعالم األثرية الواقعة عليها وتزويدها باملرافق الضرورية، وإعداد برامج سياحية وتوعوية وإرشاد 

 (.2017إدريس 
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 : املراحل الكاملة ملسار الفتح من األبطح إلى املسجد الحرام6شكل 

 (1438)  مشروع أمانة العاصمة املقدسة لربط املشاعر املقدسة بطرق املشاة. 6.3

لخدمة الحجاج. وقد تعد طرق املشاة الرابطة بين املشاعر املقدسة من أهم املشروعات التي قدمتها حكومة اململكة العربية السعودية  

( أهمية طرق املشاة التي تربط مشعر عرفات  1438وضح مشروع طرق املشاة بين املشاعر املقدسة الذي نفذته  أمانة العاصمة املقدسة )

متر لكل مسار  لتشجيع املش ي وتخفيف الضغط    100بمشعر مزدلفة حيث هيأت  األمانة اربع  مسارات على هيئة طرق مشاة مجهزة بعرض  

  % من الحجاج يعتمدون على املش ي في التنقل بين املشاعر. وأكدت على ضرورة تزويدها15لى طرق املركبات، حيث بينت الدراسة أن ع

ضرورة االهتمام  باالستراحات على طول الطريق املتمثلة في تبليط املسارات بنوع معين من البالب  )االنترلوك( وتوفير مقاعد للجلوس، 

 (.  7وأعمال التشجير واإلنارة، ومياه الشرب من خالل املشارب ودورات املياه املنتشرة على طول املسارات )شكل 

 
 ت املشاة( الرابطة بين مشعر عرفات ومشعر مزدلفة : نموذج املسارات )ممرا7شكل 

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة أمكن التوصل إلى العديد من النتائج التي تدعم البحث وتؤكد أهمية توفير االستراحات على طرق  

 ي: املشاة وخصوصا في املنطقة املركزية بمكة املكرمة وبينت العناصر املكونة لالستراحات ومنها مايل

ساس ي على طرق املركبات وطرق املشاة ملا تحتوي عليه من العناصر التي تحقق رغبات واحتياجات املستخدمين  أاالستراحات مكون   -

 للطريق. 
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الجلوس - ومقاعد  املظالت  املياه  مشارب  و   تعد  ودورات  األولية  مياه  االسعافات  إلى  إضافة  لالستراحات  املكونة  العناصر  أهم  من 

 واألضاءة والتشجير 

تشجيع االعتماد على املش ي في املناطق املزدحمة التي تكون فيها حركة املركبات صعبة وذلك بتوفير طرق مخصصة للمشاة وتزويدها   -

 بالخدمات االساسية. 

االسالمي ومناطق االستفادة من الفراغات العمرانية املتاحة على املحاور الرئيسية داخل النتطقة املركزية إضافة إلى مناطق التراث  -

 التراث العمراني من خالل تهيئتها وتزويدها باملرافق والخدمات املناسبة. 

االزدحام الشديد على  محاور الحركة في املنطقة املركزية بمكة املكرمة وبالتالي ارتفاع معدالت الكثافة والحاجة إلى توفير فراغات  -

 تساعد على امتصاص الزحام وتوفر احتياجات املشاة. 

 لعناصر املكونة لالستراحات على طرق املشاة .4

تبين اختالف   الدراسات السابقة  العناصر املكونة لالستراحات على طرق املشاة. ومن خالل  التعرف على  الدراسة  من أهم أهداف هذه 

حتوي على عدد من املقاعد العناصر املكونة لالستراحات على طرق املشاة باختالف الغرض من إنشائها، فقد تكون مظللة فقط ،أومظللة وت

( كما يمكن أن تزيد في محتواها إلى مشارب املياه،ودورات املياه، وقد تصل إلى أكثر من ذلك في بعض األحيان وقد تكون استراحات  8)شكل 

 (. 10و 9تجارية تحتوي على مطاعم ومقاه  ومحالت تجارية ) شكل 

  

 : استراحة على شكل مظلة ومقاعد 8شكل رقم 

 )ارشيف الباحث(. 

: منظور داخلي الستراحة تجارية يبين بعض العناصر  9شكل رقم 

 املكونة لها )ارشيف الباحث(. 

 

 : منظور خارجي الستراحة تجارية )ارشيف الباحث(.10شكل رقم 
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 عناصر تصميم االستراحة 

االستراحة، فقد تم تحديد العناصر الالزم توفرها في تلك  من خالل مراجعة الدراسات السابقة، وبناء على الغرض الذي من أجلة أنشئت  

(. ولتقديم خدمة مميزة، وتخفيف الزحام ومنع التكدس داخل االستراحة، وتحقيق سهولة الحركة سوف يتم تحديد   11االستراحة  شكل  

 وقع، وآلية التحكم في التدفقات.عدد املستخدمين ونوعية الخدمات املتوفرة في االستراحة بناء على املساحة املتاحة، وظروف امل

 
 : العناصر الالزم توفرها في االستراحة 11شكل 

 لى املسجد الحرام إالطرق الرئيسة املؤدية  .5

 ( وذلك على النحو التالي: 12من خالل أعمال الحصر امليداني تم تحديد أهم املحاور الرئيسة التي تؤدي إلى املسجد الحرام )شكل 

 واملعابدة باملسجد الحرام.  ،والعدل ،والششة  ،الحرام: يربط املشاعر املقدسة وأحياء العزيزيةشارع املسجد  -

 والحفائر باملسجد الحرام.   ،والطنضباوي  ،والنزهة  ،الرصيفة شارع أم القرى: يربط أحياء -

 واملسفلة باملسجد الحرام. ،براهيم الخليل: يربط أحياء باخطمةإشارع  -

 . وكدي باملسجد الحرام ،واملصافي ،جيادأربط أحياء جياد املصافي: ي أشارع  -

 جياد السد باملسجد الحرام أجياد السد: يربط أحياء أشارع  -

 العزيزية باملسجد الحرام   ب يلمشاعر املقدسة لطريق املشاة مح س الجن: يربط القادمين  -

 
 الحجاج واملعتمرين : املحاور الرئيسة املؤدية إلى املسجد الحرام التي يسلكها 12شكل 
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 ل براهيم الخلي إشارع . 1.5

للمسجد الحرام والذي يربط أحياء باخطمة واملسفلة باملسجد الحرام    ة الواقع في الجهة الجنوبي  (13)شكل    براهيم الخليلإتم اختيار شارع  

 ألنه يشهد كثافة عالية من     لتطبيق الدراسة
ً
سكان  لوجود نسبة عالية من الفنادق والدور السكنية املخصصة إل   النزالء    دفقاتتنظرا

 والحجاج.  املعتمرين

 

 تطبيق الدراسةويمثل املحور املقترح ل براهيم الخليلإشارع :  13شكل 

 براهيم الخليل إحصر الفراغات املتاحة على شارع  . 2.5

لدائري  لطريق ابراهيم الخليل في املنطقة الواقعة بين املسجد الحرام واإمن خالل أعمال الحصر امليداني للفراغات املتاحة على شارع  

 . (14)شكل  نشاء االستراحةإتم حصر ثالثة مواقع يمكن االستفادة منها في  ،الثالث

 

 براهيم الخليل إالفراغات املتوفرة على شارع : 14شكل 

 الفراغ املقترح لتنفيذ االستراحة . 3.5

ستراحة اال نشاء في إ اويمكن االستفادة منهخالل األعمال امليدانية براهيم الخليل والتي تم حصرها إالفراغات املتاحة على شارع النظر إلي ب

 التالية: عايير امل بناء على

 براهيم الخليل.إى شارع عل عتوسط املوق  -

 سهولة الوصول والوضوح.  -

 توفر املساحة املناسبة. -
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 ساسية.أل اتوفر الخدمات  -

 إمكانية التوسع املستقبلي.  -

والتي تمت    حديقة املسفلة  املوقع الذي كانت تشغله  براهيم الخليل منإفقد تم اختيار املوقع الثاني واملتمثل في الجزء املطل على شارع  

 .(15ازالتها ولم يتبقى منها سوى االرض )شكل  

 

 براهيم الخليل إعلى شارع  املناسب إلنشاء االستراحةالفراغ : 15شكل 

 التصميمية لالستراحةاملرتكزات  .6

 من أهمها: محددة  من اعتماد مرتكزات تصميمية  بّد  استراحة جيدة تؤدي الغرض الذي أنشئت من أجله اللتنفيذ 

 التطبيق وعدم حاجة التنفيذ إلى أعمال إنشائية.  وجدوى سهولة  -

 إمكانية عودة األوضاع إلى الوضع الطبي ي بسهولة. -

 تحقيق الخصوصية.  -

 األمان و الوضوح.توفر  -

 سهولة الوصول واالستدالل.   -

 توفر وسائل السالمة.  -

 مراعاة متطلبات كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة.  -

 وإدارة الحشود.  شرية ال التدفقات ة  إمكانية التحكم في كثاف -

 عدم التأثير على الوضع الراهن وعلى الحركة املروية واملجاورين. -

 املستقبلي. إمكانية التوسع  -

 انسيابية الحركة وعدم تعارضها.  -

 سهولة وسرعة االخالء.  -

 التصميم املقترح لالستراحة. 1.6

تم تقديم ثالثة مقترحات   التصميمية املطلوبة فقد  العناصر  تم اعتمادها وظروف املوقع، ولتوفير  التي  التصميمية  بناء على املرتكزات 

 تصميمية على النحو التالي:



 

52 14432022

 

 

 التصميمي األول لالستراحة:املقترح . 1.1.6

في وسط االستراحة،   خدماتتعتمد فكرة املقترح التصميمي األول لالستراحة على فصل حركة الدخول والخروج، وإيجاد منطقة استقبال و  

 (.  16وتوزيع طاوالت الجلوس حولها، مع توفير مخارج طوارىء على الجهتين )شكل 

 
 : املقترح التصميمي األول 16شكل 

 الثاني لالستراحة: التصميمي املقترح. 2.1.6

تراحة، تعتمد فكرة املقترح التصميمي الثاني لالستراحة على فصل حركة الدخول والخروج، وإيجاد منطقة استقبال وخدمات  في وسط االس

 (.  17وتوزيع طاوالت الجلوس حولها، مع توفير دورات مياه للرجال والنساء وإضافة مستودع ومخارج طوارىء على الجهتين )شكل  

 
 : املقترح التصميمي الثاني 17شكل 

 الثالث لالستراحة: التصميمي املقترح. 3.1.6

وسط   في  وخدمات   استقبال  منطقة  وإيجاد  والخروج،  الدخول  حركة  فصل  على  لالستراحة  الثالث  التصميمي  املقترح  فكرة  تعتمد 

االستراحة، وتوزيع طاوالت الجلوس حولها، مع توفير مخارج طوارىء على الجهتين، وإضافة عدد من الخدمات املتمثلة في كراس ي املساج، 

يادة الطبية، وتقليل طاوالت الجلوس، وبالتالي خفض عدد املستفيدين مع زيادة الخدمة النوعية املقدمة )شكل  وك سوالت االسترخاء، والع

18  .) 
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 : املقترح التصميمي الثالث 18شكل 

 : ناسباملقترح التصميمي امل. 4.1.6

يير  بعد مقارنة املقترحات التصميمية الثالثة لالسترحة   بعضها ببعض ، فقد تم اختيار املقترح التصميمي الثالث لالستراحة بناء على املعا

 التالية: 

 وضوح التصميم وتوفر العناصر وترابطها. -

 وجود عدد إضاقي من الخدمات املساندة. -

 عدم التأثير على الوضع الراهن. -

 . ضخمة نشائيةإوعدم حاجة التنفيذ إلى أعمال  ،التطبيق جدوى  سهولة و -

 مكانية عودة األوضاع إلى الوضع الطبي ي بسهولة.إ -

 عدم التأثير على سالمة الحشود والحركة العامة. -

 مكانية التحكم في التدفقات والكثافات. إ -

 تجاوب الحشود مع التعليمات.إمكانية وضوح اتجاه الحركة و  -

 وقع العام لالستراحةامل. 2.6

لدخول  يوضح املوقع العام طبيعة املوقع وعالقة االستراحة بالبيئة املحيطة بها في املوقع الذي تم اختياره وعالقتها بالطريق الرئيس وطرقة ا

 (.19والخروج )شكل 

 
 : املوقع العام لالستراحة في املوقع املقترح على شارع ابراهيم الخليل 19شكل 
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 الواجهة املقترحة لالستراحة. 2.6

الحجاج  لجذب  الرئيس  العنصر  لالستراحة  الرئيسة  الواجهة  تصميم  يعد  والتركيب،  للفك  وقابلة  مؤقتة  املنشأة  أن  من  الرغم  على 

 (. 20واملعتمرين  لذلك روعي في تصميمها ال ساطة والوضوح وسهولة االستدالل باستخدام شكل الخيمة )شكل 

 
 الواجهة املقترحة لالستراحة : 20شكل 

 التحكم في حركة الحشود  .7

يعد التحكم في حركة الحشود من االمور املهمة في مناطق التجمع وحيث ان االستراحة تقع على محور يشهد تدفقات عالية من الزوار   

( على عدد من املرتكزات من  21وبالتالي سوف تخدم االستراحة اعدادا كبيرة من الحجاج واملعتمرين فقد اعتمد التصميم للحشود )شكل 

 أهمها:  

 ول عن الخروج  ملنع تضاد الحركة. فصل الدخ -

 استخدام املسارات  ملنع تكون التجمعات  ال شرية عند املداخل وتنظيم عملية الدخول. -

 جعل الدخول بعد املرور من أمام االستراحة ،والخروج من البداية ملنع االرتداد.  -

 توفير مخارج للطوارىء على الحانبين.  -

 بحيث يدخل مباشرة إلى املسار األخير.تخصيص مسار سريع ملن لديه حجز مسبق،  -

 
 : التصميم للحشود 21شكل 

 : الهيكل اإلنشائي لالستراحة .1.7

تضمنت املرتكزات التصميمية لالستراحة: سهولة الفك والتركيب، إضافة إلى ذلك البد من خلو الفراغ الداخلي من األعمدة، واالعتماد  

وباستخدام الخيمة فإن الهيكل اإلنشائي الحديدي هو األنسب إلنشاء االستراحة كما هو مبين في )شكل  على البحور الكبيرة. وبناء عليه  

22.) 



 

55 

 

 

 
 : تصميم الهيكل اإلنشائي لالستراحة  22شكل 

 استخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات البرمجية   .8

الحديثة وتطبيقاتها البرمجية والتي ساعدت في تحقيق مرونة  مع التطور الهائل الذي تشهده اململكة العربية السعودية في مجال التقنيات  

إلى   في تسهيل االستفادة من االستراحات على طرق املشاة املؤدية  انجاز األعمال، كان من الالزم االستفادة من ذلك  التعامالت وسهولة 

 ة والتطبيقات املتاحة لتطوير تطبيق استراحتي املسجد الحرام داخل مدينة مكة املكرمة وذلك من خالل االستفادة من التقنيات الحديث

 وصف فكرة التطبيق. 1.8

استراحتي هو تطبيق إلكتروني يتيح للمشاة استعراض أماكن االستراحات على الطرق املؤدية إلى املسجد الحرام ومعرفة جميع الخدمات  

  ات تاحة في املنطقة، كما يربط التطبيق بين جميع األطراف ذاملتوفرة فيها، ويتيح التطبيق سهولة البحث والوصول إلى أقرب االستراحات امل

 (. 23العالقة من جهات حكومية وشركات خاصة بهدف تقديم الخدمات لجميع املستفيدين ) شكل 

 

 : نموذج مقترح أليقونة التطبيق 23شكل 

 مخرجات التطبيق . 2.8

 (. iOS, Androidتطبيق الهاتف املحمول ) -

 )صفحة ويب(. موقع إلكتروني  -

 اللغات الداعمة . 3.8

 .يدعم التطبيق اللغات التالية: )اللغة العربية، اإلنجليزية، الفرنسية، التركية، األردو، اإلندونيسية، الصينية، الهوساوية(

 الفئات املستهدفة . 4.8

 .الحجاج -
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 الخالصة  .9

يتضح االزدحام الشديد على  محاور الحركة في املنطقة املركزية بمكة املكرمة وبالتالي ارتفاع معدالت الكثافة والحاجة إلى    بناء على ما سبق 

توفير فراغات تساعد على امتصاص الزحام وتوفر احتياجات املشاة، كما أن االستراحات مكون اساس ي على طرق املشاة ملا تحتوي عليه  

تحقق رغبات   إلى  من عناصر   للوصول  يقطعون مسافات طويلة  واملعتمرين  الحجاج  املشاة من  وأن  للطريق.  املستخدمين  واحتياجات 

يتعرضون خاللها للتعب واالجهاد الحراري ويحتاجون لالسترخاء وتناول  في ظروف مناخية صعبة  إلى مساكنهم  املسجد الحرام والعودة 

 خالل توفير استراحات مجهزة على الطرق التي يسلكونها.  املشروبات الباردة والساخنة والوجبات الخفيفة من

 التوصيات . 10

بالتشجيع على املش ي وذلك بإنشاء طرق مخصصة للمشاة وتحسين بيئة املحاور القائمة الرابطة بين مساكن الحجاج  الدراسة  هذه  توص ي  

،  تهاوإنار   هاوتشجير ها  تبليط   رتياح املستخدمين من خاللواملعتمرين واملسجد الحرام والتي تستخدم  طرقا للمشاة في املواسم بما يحقق ا

طرق املشاة املؤدية إلى املسجد الحرام داخل مكة املكرمة  جميع  توفير استراحات على  و ودورات املياه    املياه   شاربمو   وتوفير مقاعد للجلوسو 

املعتمرين االستفادة من الفراغات العمرانية املتاحة على  من الحجاج و   في املواقع املناسبة، وتجهيزها بجميع العناصر التي يحتاجها املشاة 

دها  املحاور الرئيسية داخل املنطقة املركزية يمكة املكرمة وتفعيل مناطق التراث االسالمي ومناطق التراث العمراني من خالل تهيئتها وتزوي

استخدام تطبيق استراحتي في تشغيلها وتسهيل  تطوير و ، و سة  باملرافق والخدمات املناسبة وتطبيق املقترح الذي تم تقديمه في متن هذه الدرا 

 .   تلك اإلستراحات    الوصول إلي

 املراجع واملصادر
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 امللخص

ل   التكلفة    حيث إنه يقلل  اولكن للمؤسسات الحكومية والشركات أيضً    ليس للعمالء والجمهور فقط   ،عةالرقمي فوائد عديدة ومتنوّ للتحوُّ

 وُيحّس  ،الجهد بشكل كبير يوفر و 
ّ
للحصول على الخدمات    اإلجراءات مها، ويعمل على تحسين الجودة وت سيط ن الكفاءة التشغيليلة وينظ

ل  لتحسين الخدمات وتيسيرها على ضيوف  مة للمستفيدينقّد ُم ـال حوُّ . وتعدُّ وزارة الحج والعمرة أحد أهم املؤسسات التي تحتاج إلى هذا التَّ

ل الرقمي، الذي   حوُّ تس ى وزراة الحج والعمرة باململكة  الرحمن.  تهدف  هذه الدراسة إلى التحّقق من العالقة بين التدريب والتأهيل والتَّ

العربية السعودية إلى تطبيقه في مجال الخدمات التي تقّدمها لضيوف الرحمن  من أجل االرتقاء بها  ومن ثّم عكس الوجه املشرق للدولة،  

ستخدم االست يان لجمع البيانات . وقد استخدم الباحث املنملج الوصفي  ملالئمته لطبيعة الدراسة، كما ا2030التزاًما بتحقيق رؤية اململكة  

من عينة الدراسة، واستخدم كذلك العينة العشوائية ال سيطة، واستخدم كذلك برامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ملعالجة  

ل الرقمي  بين التدر قوية  عالقة  البيانات املتحّصلة من عينة هذة الدراسة. ومن أهم النتائج التي توّصلت إليها الدراسة: وجود   حوُّ يب والتَّ

والعمرة، الحج  في قطاع  العاملين  الى ضرورة    لدى  الدراسة  أشارت  الرقمي  كما  ل  حوُّ للتَّ والعمرة  الحج  في قطاع  العاملين  جميع  ب تطبيق 

ل الرقميلمشكالت تحول دون تطبيق العاملين لعم  رحمن، إذ ال  يمكن  معالجة  مها لضيوف الالخدمات التي تقّد  حوُّ في قطاع الحج    ية التَّ

ل في: ندرة الدورات التدريبة والوره والندوات املتصلة بالتحّول الرقمي .   والعمرة،
ّ
 وهذه املشكالت تتمث

ل الرقمي وفي ضوء نتائح  هذه الدراسة أوص ى الباحث بـ : قيام   حوُّ للعاملين في منظومة الحج    الدورات والندوات ووره العمل في مجال التَّ

وتوفير   البحوث والعمرة،  والعمرة، وإجراء  الحج  بقطاع  الرحمن  ترقية خدمات ضيوف  في  مباشر  بشكل  سهم 
ُ
ت التي  الحديثة  التقنيات 

حّل جميع  في  واملساهمة  والعمرة،  الحج  منظومة  في  الخدمات  بقطاع  الرقمي  ل  حوُّ التَّ مجال  في  الدراسات  من  واملزيد  الحديثة  العلمية 

قة بالتحّول الرق
ّ
ا في رؤية اململكة  املشكالت الـُمتعل ا محوري 

ً
لخبرة  ، واالهتمام بوضع ا2030مي  ألن خدمة املجتمع تعّد قضية أساسية وهدف

 بوصفها في مجال التكنولوجيا 
ً
ل الرقمي في القطاع. للتوظيف اأساسي   اشرط حوُّ  لدى منظومة الحج والعمرة  لضمان تطبيق التَّ

ل الرقمي-تدريب ال الكلمات الدالة: حوُّ  منظومة الحج والعمرة. – التَّ
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Abstract 

Digital transformation has many, varied benefits, not only for customers and the public, but also  for government 

institutions and companies. It significantly reduces cost and effort, improves and regulates operational efficiency, 

improves quality and simplifies procedures for obtaining services provided to beneficiaries. The Ministry of Hajj and 

Umrah is one of the most important institutions that needs  this transformation in order to improve services and makes  

them available  for the pilgrims. This study aims to investigate the relationship between training, qualification and digital 

transformation that the Ministry of Hajj and Umrah in the Kingdom of Saudi Arabia seeks to apply when providing 

services for   pilgrims. This is done in order to upgrade the level of service provision  and then reflect the bright face of the 

state and  to achieve the Saudi vision 2030. The researcher used the descriptive approach for its suitability to the nature 

of the study. A  questionnaire was used to collect data from the study sample ,  which is randomly selected . The s, statistical 

packages for the social sciences programs were used to analyse the data obtained from the study sample. The  results of 

the study indicate  there is a strong relationship between training and digital transformation for workers in the Hajj and 

Umrah sector. The results also highlight  the necessity for workers in the Hajj and Umrah sector to apply digital 

transformation in all the services they provide to the pilgrims and that the presence of transformation problems Without 

workers applying the process of digital transformation in the Hajj and Umrah sector.iThe main problems that face  this 

process  are represented in the scarcity of training courses, workshops and seminars related to digital transformation. In 

the light of the results of the study, the researcher recommends the following: conducting  training courses, seminars and 

workshops in the field of digital transformation for workers in the Hajj and Umrah system, providing modern technologies 

that contribute directly to the promotion of the services for pilgrims in the Hajj and Umrah sector. In addition, the 

researcher recommends conducting modern scientific research . It calls for  more studies in the field of digital 

transformation in the services sector in the Hajj and Umrah system, and contributes to solving all problems related to 

digital transformation. This is  simply   because the community service is a fundamental issue and an essential goal in the 

Saudi vision 2030. Finally, the researcher recommends that attention should be paid  to placing expertise in the field of 

technology as a prerequisite for employment in the Hajj and Umrah Sector in order to ensure the implementation of digital 

transformation in the sector. 

key words: Training -  Digital Transformation - System of Hajj and Umrah 

   املقدمة .1

ل الرقمي أصبحت حوُّ   ، هتمام الكثير من الشركات خالل الفترة املاضية  وذلك حرًصا من الشركات على مواكبة العصر امحط   تطبيقات التَّ

عن أفضل  إلى البحث  من القطاعات  س ى الكثير  تحيث    ، عن طريق تغير مناخ العمل وتطويره   ،والدخول في عالم تكنولوجيا املعلومات بقوة 

. وأكثر مهنية  إحترافي  لتمكين الشركة من املنافسة بشكل     تفاعلها مع العمالء، باإلضافة إلى تحسين إدارة املوارد ال شريةالطرق  لتعزيز  

ل الرقمي في كافة القطاعات، السيما قطاع خدمات    ويوضح حوُّ ا نحو تطبيق أفضل للتَّ هذا دور التدريب والتأهيل بوصفه عنصًرا أساسي 

ب منهم اإلعداد  واإلملام  الجيد بالتقنيات الحديثة
ّ
ل الرقمي، الذي يتطل حوُّ ، التي ضيوف الرحمن  ملا يؤديه العاملون من دور فاعل في التَّ

نه
ّ
سند إليهم بدقة وسرعة وفاعلية ومهارة عالية. ويعدُّ  ُتمك

ُ
ل الرقميم من مسايرة الـُمستحدثات التقنية وأداء املهام التي ت حوُّ ضرورة   التَّ

ل الرقمي في اململكة العربية السعودية  كما أن   ،وازدهارهاالقطاعات الخدمية، وتحسين مستوي خدماتها  الزمة الستمرار نمو   حوُّ يعتبر  التَّ

وإحداث تطور هائل    ،تعمل التكنولوجيا والتطورات الرقمية على تغيير عاملناإذ      2030حد العوامل املهمة لتحقيق أهداف رؤية اململكة  أ

ل الرقمي "التأثير  أنه    [ 2 ](  Khan , 2017)    أضافو  .  [ 1](    Al-Ruithe & Benkhelifa , 2017 )  في جميع جوانب الحياة حوُّ ُيطلق على التَّ
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للرقمنة". الكلي والشامل  الرقميكما أن مصطلح    املجتم ي  ل  حوُّ في مجاالت املعرفة    التَّ ا 
ً
التي ظهرت حديث العبارات  أو  من املصطلحات 

اململكة  االقتصاد والخدماتو  في مجال  -حكومة وشعًبا  -. وتس ى  بالركب  إلى املواكبة واللحاق     ،كنولوجية العصريةالت  دوًما 
ُ
ت ل سهّ التي 

لتي  الحياة على املواطن  
ُ
وكفاءة   ،وتحقيق مرونة أكبر   ، وخفض التكلفة  ،اختصار الوقتإلى  ؤدي  نمط التقليدي ، وتالفي شتى مجاالتها، وت

 عن الفاعلية في مستوى تقديم الخدمات.   ،أكثر 
ً

 فضال

االقتصاد وسوق العمل والقطاع    مجال  في  جذريةالت  ث تحوّ احدإو   ،تغيير تساع نطاق التطوير والاعلى  الرقمية    ستجدات ُم ـال  ستعملو 

يُ   الخدمي،  حيث 
ّ
الرقمي  مث ل  حوُّ التَّ ومحّف   أحدل  النمو  دوافع  و في    هزاتأهم  الخاص  بالقطاعين  الخدمية  يفرض     الحكومياملجالت  مما 

ل الرقمي  التحوّ . و في دائرة املنافسةللمؤسسات البقاء  تضمن     حلول مبتكرة التنافس بين املؤسسات من أجل تحسين الخدمات، وإيجاد  

املنتجات ابتكار  إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في  أو املؤسسات الخدمية    عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركاتهو:  

و  منتجاوالخدمات،  تزيد من قيمة  التي  العائدات  قنوات جديدة من  ل قطاع  توفير 
ّ
وُيمث  . للُمستفيدين  قّدمها 

ُ
ت التي  ونوعية خدماتها  تها 

ل  حوُّ ا لل امطلبً يعدُّ الرقمي  خدمات ضيوف الرحمن أحد أهم القطاعات الحيوية للمملكة العربية السعودية، كما أن التَّ وصول إلى  أساسي 

ل الرقمي  2030وتحقيق رؤية اململكة )    يجيةستراتاألهداف اال  حوُّ ر التَّ
ّ
ولكن     ليس للعمالء والجمهور فقط   ، عةمتنوّ و ديدة  عفوائد  (. ويوف

   :منهاو ا،  للمؤسسات الحكومية والشركات أيضً 
ّ
يوف التكلفة والجهد بشكل كبير أنه   حّس ويُ   ،ر 

ّ
التشغيلية وينظ الكفاءة  مها، ويعمل على  ن 

تقديم خدمات      أنه  يمكن منمة للمستفيدين، كما  قّد ُم ـالخدمات ال  مستوى عال  من   للحصول على    جراءاتوت سيط اإل   ،الجودة   ضيط

ل الرقمي املؤسسات    ،ا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدماتبعيًد   ،بتكرة وإبداعيةُم  حوُّ ع واالنتشار في التوّس الخدمية على  ويساعد التَّ

 يهتم به خادم الحرمين الشريفين وولى عهده، حفظهما هللا.  والوصول إلى شريحة أكبر من العمالء والجمهور، وهو أمر ،نطاق أوسع

 سعيً   اململكة العربية السعوديةتس ى  و  
ً
ل السريع على الطريق الرقمي  تحقيق    لىإا  ا حثيث حوُّ وزارة يتضح هذا من الدور الذى تقوم به    ،التَّ

خدمات كما تس ى الوزارة إلى بناء لقطاع الحج والعمرة، بتهيئة البيئة املناسبة ، تكنولوجيا املعلوماتتوّجه نحو تطبيق الحج والعمرة في ال

مستوى يعكس الجانب املشرق للوزارة، ويعكس الدور الرائد الذي تقوم به في توفير خدمات نوعية تظهر الوجه املشرق لوصول إلى  ل   رقمية

 لرحمن بشكل يليق بهم.للمملكة، وتخدم ضيوف ا

ل الرقمي يفرض على املؤسسات الحكومية والشركات الخاصة     ا على ذلك وترتيبً  حوُّ  تدريب  العاملين  بها وتأهيلها  لفإن التَّ
ً
ا تكون أكثر إدراك

   يوه  ،وقدرة على التنبؤ واملرونة في العمل
ّ
تحقيق  لو   .ة من أعمالهارجوّ لتحقيق النتائج امل   بتكار بشكل أسرعنها من اال السمات التي ستمك

  ، واألشخاص  ،والبيانات  ،تطبيق اإلطار الرقمي عبر طيف يشمل املحاور األربعة الرئيسة: )التقنياتوزارة الحج والعمرة  على  فينبتي     النجاح

 ، وتركيز االهتمام بالعنصر ال شري، الذي يعّد املرتكز الذي تستند عليه التنمية والتطوير. والعمليات(

ل الرقمي ضرورة  و  حوُّ وتسهيل وصولها   ،وتحسين خدماتها  ،كفاءة املؤسسات والهيئات التي تس ى إلى التطويروزيادة    تحسين  ل    قد أصبح التَّ

يعني  و .  ملستفيدينإلى ا التكنولوجيا داخل املؤسسة فقطال  الرقمي تطبيق  ل  حوُّ يمّس    التَّ   ويمّس   ،املؤسسة  بل هو برنامج شامل كامل 

  . لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع   ستهدفُم ـتقديم الخدمات للجمهور ال  وعبر   ا،وخارجي    ،ا بشكل رئيسطريقة وأسلوب عملها داخلي  

ل الرقمي في ربط القط  سهميُ و  حوُّ   . األعمال املشتركة بمرونة وانسجام عال    ة بحيث يمكن إجاز بعضا،  اعات الحكومية أو الخاصة ببعضها  التَّ

تسارع في استخدام ُم ـر الإلى التطوّ   -وبشكل أساس ي  -ل املؤسسات إلى الرقمنة، ويعود ذلك  وقد أصبحت الضرورة ملحة أكثر مما مض ى لتحوّ 

   ،في كافة مناحي الحياة   هاوسائل تكنولوجيا املعلومات وأدوات
ّ
أو كانت    ،قة باملعامالت مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاصسواء كانت متعل

تاحتها على  إلتحسين خدماتها و    هناك ضغط واضح من كافة شرائح املجتمع على املؤسسات والهيئات والشركات فلذلك      تخص األفراد

ل الرقمي ن  أكنولوجيا  التخبراء  ويرى   .كافة القنوات الرقمية حوُّ , والعمليات،  البيانات، و التقنياتيتم عبر حزمة متكاملة تضم    تطبيق التَّ

ل الرقمي باستخدام منظومة من األجهزة، وأنظمة التشغيل، ووسائط التخزين،   ُيبنىعلى مستوى التقنيات و  .املوارد ال شريةوأهمها  حوُّ التَّ

تسمح باستخدام جميع األصول بكفاءة تشغيلية غير منقطعة، كما  متقدمة ، علوماتوالبرمجيات التي تعمل ضمن بيئات تقنية ومراكز م

ومورّ  وعمالئها  املؤسسة  مناسب ألفراد  مستوى خدمة  والبنية يستلزم ضمان  التقنية  املنظومة  إدارة  عن  مسؤولة  مهنية  فرق  عبر  ديها 

 .سواء أكانت هذه املنظومة محلية أو سحابية ،التحتية للشبكة

ق باملوارد ال شرية  وفيما ي 
ّ
ل  -وهي أهم عنصر في هذة الحزمة  - تعل

ّ
شك

ُ
ل الرقمي  ا حيوي  جانبً   فإنها ت حوُّ ا يصعب على املؤسسات تطبيق التَّ

 التخاذ قرارات فعّ    قادرة على استخدام البيانات وتحليلهاو   ،مؤهلةُمدّربة و   رعناصإذ يجب توفير     بدونه
ّ
ب تخطيط الرؤى  الة، كما يتطل
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وعملية علمية  بشرية وخبرات  كفاءات  إ  ،وتنفيذها  والتطويرال مع  بالتغيير  أ .يمان  دكما 
ّ
الجماعي أ    [ 3 ](  PWC, 2012)  ك االعتماد  ن 

  لتقديم الخدمات.فعالة يث ت أنه وسيلة  -واملعروف باسم الرقمنة   -للتطبيقات الرقمية من خالل الخدمات واألجهزة املتصلة 

ل الرقمي يإلى أن  اإلشارة  وتجدر   حوُّ  ا  دورً ؤدي  التَّ
ً

ق الكثير من العوائد االقتصادية يمكن أن تتحّق الخدمية  إذ  ا في القطاعات  وحيوي    فاعال

ل الرقمي في القطاعات   حوُّ هذا   ذات درجة عالية من الرضا بمستوى الخدمات الذي ُيقّدم، خاصة في  إيجاد عالقة  :منهاو   الخدمية،جراء التَّ

في خدمات ضيوف الرحمن   كما أن    القطاع املهم )قطاع الحج والعمرة(. الرقمي  ل  حوُّ إلى اختصار الوقت التَّ   ، التكلفةوتقليل    ،سيؤدي 

قة  من خالل استخدام التقنيات الحديثة في كل  خدمات الـُمقّدمة،  كفاءة في ال ، باإلضافة إلى تحسين ال رونةاملوتحقيق  
ّ
الخدمات الـُمتعل

 واستناًدا إلى ما سبق  فإن   .الرحمن  بضيوف
ً
ل الرقمي يرتبط ارتباط حوُّ تحديد مكانة الدول في خارطة العالم سيكون  و ا باملستقبل،  ا وثيًق التَّ

الرقمي ل  حوُّ التَّ ا بمدى تطبيق 
ً
يعاملعاصر مرتبط    ّد ، الذي 

ُ
ت التي  العوامل   حّد أحد أهم 

ّ
يتطل إلى  د مستقبل شعوبها، فالقادة  تحسين  عون 

ل الرقمي إلى    . وتطبيق الخدمات الجديدة بسرعة ومرونة  ، وتقليل اإلنفاق  ، الكفاءات حوُّ   ، تحقيق تغيير جذري في خدمات املواطنينويقود التَّ

هو الهّم الشاغل لدى القائمين    وراحتهموتعكس خدمات ضيوف الرحمن ثقافة األمة اإلسالمية، ورضا ضيوف الرحمن    .وفي مجاالت متعددة 

   نظومة الحج والعمرة باململكة.بم

 مشكلة الدراسة  .2

ل الرقمي  على مدى العقدين املاضيين أصبح قادة األعمال يتقبّ  حوُّ لتغييرات الرقمية املستمرة هي  عملية مستمرة  ألن الون حقيقة أن التَّ

   واملؤسساتالقاعدة،  
ُ
ت ال  ُم التي  املجال  هذا  في   عرّ شارك 

ّ
التخل لخطر  املعلوماتيةاملنافسف عن  ضة  ثورة  في ظّل  العمل  في سوق  ألن و .  ة 

فإن القوى العاملة لديها تحتاج أيًضا إلى مهارات رقمية      املزيد من التقنيات والعمليات ونماذج األعمال الرقميةعلى  املؤسسات تعتمد  

والتعلم امللي إلى بنيتها    ، والذكاء االصطناعي  ،وتيةأتمتة العمليات الروب  متقدمة :  مثل  تدري يةالعديد من الشركات تقنيات  وتضيف  جديدة.  

ستمتلك القوى العاملة ال شرية املهارات الرقمية التي تحتاجها لالستفادة الكاملة ف  املبني على التقنية عندما تتبنى التدريب  وأنها  ،  التحتية

 ويحتاج    ستثماراتهم التكنولوجية.امن  
ّ
 وتُ   ،لتركيز على املهام واألنشطة ذات القيمة األعلى نهم من ااملوظفون إلى مهارات رقمية تمك

ّ
نهم من  مك

ل      في املهارات الرقمية واملوارد والتدريب  النقص املستمر ومن املالحظ بشكل عام  .  أداء مهامهم بشكل أفضل
ّ
ل   ا عائًق مما شك حوُّ   أمام التَّ

ل منظومة ا
ّ
ا  الرقمي لدى بعض العاملين في كثير من املؤسسات الخدمية. وتمث ا نوعي  لحج والعمرة أحد أهم الركائز التي تضّم قطاًعا خدمي 

ل هذا القطاع أكبر قطاع خدمي على مستوى العالم على مدار العام، وبشكل خاص في  
ّ
ل واجهة بالد الحرمين الشريفين، حيث ُيشك

ّ
ُيمث

تط عن  الرحمن  لضيوف  عشوائية  لعينة  الباحث  استطالع  خالل  ومن  والعمرة.  الحج  الرقمي  مؤسمي  والتطور  الخدمات  مستوى  ابق 

الحاصل في جميع العالم  فقد تبّين أن املراء كانت متباينة ما بين الرضا وعدم الرضا عن مستوى الخدمات  األمر الذي قاد الباحث إلى 

ثة، أو عدم جاهزيتهم  دراسة على فرضية  أن عدم الرضا قد يكون س به عدم تدريب العاملين في قطاع الخدمات على التكنولوجيا الحدي 

املتي:   الرئيس  التساؤل  على  مبنيا  البحث  جاء  لذلك  الرقم ي   ل  حوُّ الخدمات  للتَّ قطاع  في  الرقمي  ل  حوُّ والتَّ التدريب  بين  العالقة  ما 

ت  -إن ُوجدت  -الحج والعمرة؟ وهذا يحتم  دراسة العوائق  بمنظومة   دري ية رقمية لالرتقاء بمهارات العاملين الرقمية، عبر إعداد برامج 

ستفادة  اعداد أصحاب املصلحة واملستخدمين النهائيين ليكونوا أكثر استعداًدا لتحقيق أقص ى إل   - وبشكل دوري ومستمر ومتجدد -فاعلة 

 :  وقد تفّرعت األسئلة الفرعية املتية من السؤال الرئيس ، وتطوير بيئة العمل.من األنظمة الرقمية الجديدة 

ل الرقمي لدى العاملينما العالقة بين التدريب  .1 حوُّ  ؟الحج والعمرة  قطاعفي  والتَّ

قّدم لضيوف الرحمن؟ .2 ل الرقمي  على جميع الخدمات التي تُ حوُّ  إلى أي مدى يطّبق العاملون في قطاع الحج والعمرة التَّ

ل الرقمي  .3 حوُّ ل دون تطبيق العاملين لعملية التَّ  ؟الحج والعمرة  قطاعفي ما املشكالت التي تحوُّ

 أهمية الدراسة  .3

اململكة العربية الســــعودية خدمات ضــــيوف الرحمن بمنظومة الحج والعمرة في  ســــهم نتائج هذه الدراســــة في تنوير القائمين على أمر تُ  .1

ل الرقمي، الذي ُيســــهم بشــــكل مباشــــر في تقديم خدمات  ذات جودة عالية  تعكس الجانب أهمية التدريب والتأهيل في تطبيق الب حوُّ تَّ

 املشرق للمملكة، وذلك بتطوير خدمات تعمل على إرضاء ضيوف الرحمن. 
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ن بخدمات  وتلفت إنتبهاهم الى االهتمام بتدريب العاملي  أمر  تدريب منظومة الحج والعمرة تســـــــاعد نتائج هذة الدراســـــــة القائمين على  .2

ا مرتبطا  بالتحّول الرقمي   في إطار إعدادهم للمنافسة في سوق العمل . -وبشكل دوري -الحج والعمرة تدريًبا نوعي 

 دراســـــــــة دراســـــــــة الهذة   ّد تع .3
ُ
ل الرقمي،ببحث علمي في مجال   ات الســـــــــعوديةســـــــــهم في دعم املكتبنوعية ت حوُّ  في تطوير مهارات ودوره   التَّ

 العاملين بمنظومة الحج والعمرة .

ل الرقمي للمملكة العربية السعودية:  حوُّ
َّ
 اإلطار النظري: الخلفية التاريخية للت

اململكة العربية السعودية املرتبة الخامسة في استخدام فقد تبوأت  ،    2019االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لعام  لبيانات  وفًقا لوزارة  

في الرقمية"  شركة    "الحكومة  أجرتها  األداء  (Accenture)دراسة  عالية  الرقمية  "الحكومات  فإن  للتقرير  ووفًقا  في.  على تتمثل  التركيز   :

استمرار االستثمار طويل األجل في  هذا باإلضافة إلى  أ من أجندة الحكومة واإلصالحات العامة.  استراتيجيتها الرقمية، التي هي جزء ال يتجزّ 

 الضرائب واملعاشات التقاعدية والرعاية الصحية".  :ورقمنة الخدمات العامة األساسية، مثل،  ت واالتصاالت أصول تكنولوجيا املعلوما

ل  
ّ
الرقمي  ويمث ل  حوُّ ا  التَّ مهم  الخدمات موضوًعا  املتخصّ في مجال  العديد من  في  لدى  الخدمية   صين  قدرة املجاالت  للتكنولوجيا من  ملا 

ل الرقميو شكلها التقليدي.  الشكل الذي ُتقّدم به الخدمات ب  وإمكانية على تغيير  حوُّ الخدمات  عملية تغيير  لخدمات الحج والعمرة: هو    التَّ

 لتصبح آلية قائمة على التكنولوجيا.  التي ُتقّدمها وزارة الحج والعمرة في قطاع الخدمات  

 وت
ّ
ل الرقمي بتحوّ تعل حوُّ ق بتحّول اإلدارات الخدمية وطريقة تقديم الخدمات. وتشمل  أخرى  من ناحية  هي  و   الخدمات،ل  ق عملية التَّ

ّ
تتعل

ل   حوُّ ل في إدارة   ،كلوزارة الحج والعمرة كعملية التَّ عملية  إلى  س ى  ان الفقط، وهذا إذا ما ك الخدمات    أو تقديم  وليس مجرد عملية تحوُّ

ل رقمي ناجحة. ل الرقمي للو   تحوُّ حوُّ ل في  وزارة  التَّ حوُّ وتقديم لتوجيه    التكنولوجيا الحديثةباستخدام  يقة تقديم الخدمات وإدارتها  طر هو التَّ

 الخدمات. جميع 

 للمملكة العربية السعودية: التحتية الرقميةالبنية 

ّد نفق على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في الشرق األوسط، حيث اململكة العربية السعودية أكبر ُم أن  [ 4 ] ( Dahad, 2017ذكر )
ُ
ر  ق

  ،2015دوالر في عام  ملياَر  (35 )اإلنفاق بـ
ّ
. وقد تم اعتماد واستخدام تكنولوجيا  2019مليار دوالر بحلول عام  (39)ع أن يتجاوز ومن املتوق

العربية    اململكةفي    2030الرؤية االستراتيجية  وقد انطلقت    بل األفراد واملؤسسات في القطاعين العام والخاص.املعلومات واالتصاالت من قِ 

الذي يلزم املؤسسات الخدمية مثل الحج    برنامج تحقيق األهداف االستراتيجيةالالسعودية من برنامج واضح األهداف، حيث يعتمد هذا  

راز تهيئة املناخ املالئم للوصول إلى املساهمة الفاعلة في تحقيق األهداف، وإب  عبر   ،الروافد الفاعلة في تحقيق الرؤية  ىحدوصفها إب  والعمرة،

هم الفعلية، وبشكل  حتياجاتامع  الخدمات الـُمقّدمة لضيوف الرحمن  ملواءمة  اململكة وعكس الجانب الـُمشرق لها     ثقافةرها في نقل  و د

الرؤية،    سريع ومريح وجيد  . والحقيقة أن  (2030)وثيقة 
ُ
ت ببنية تحتية رقمية قوية  الرقميسرّ اململكة تحتفظ  ل  حوُّ التَّ      ع 

ّ
ن هذا وقد مك

 مما يضمن استمرارية األعمال والعمليات التعليمية وُم    الهيكل اململكة من مواجهة األزمات التخري ية في القطاعين العام والخاص
ّ
بات تطل

إطارها الرقمي  وذلك بفضل    ،مة على مستوى العالمفت اململكة ضمن أفضل عشر دول متقّد ُصنّ وقد    ،املواطنين وحياة املقيمين اليومية

 نّصة الوطنية املوحدة(  )امل القوي 

  ، هـ 25/7/1442وتاريخ    ، (418لقرار املجلس رقم )  اوافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة الحكومة الرقمية، وفًق :  هيئة الحكومة الرقمية

زراء"، وأنها "هي الجهة برئيس الو   اية، واالستقالل املالي واإلداري، وترتبط عضوي  إلعتبار ع الهيئة بالشخصية االقرار على أن "تتمتّ   نّص حيث  

 
ّ
عمل في الجهات الإلى تنظيم  الحكومة الرقمية  هدف  وتشؤونها.    تصريف    ق بالحكومة الرقمية، وهي املرجعية الوطنية فياملختصة بكل ما يتعل

إلى حكومة رقمية واستباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية     الحكومية في مجال الحكومة   عالية  بكفاءة  للوصول  التكامل  ، وتحقيق 

 الرقمية بين جميع الجهات الحكومية. 

الرقمياإل  ل  حوُّ للتَّ اململكة على تطوير استراتيجية خمسية ضمن ثالث خطط عمل:  ستراتيجية الوطنية    )  ىخطة العمل األول،  عملت 

2006-2010  :) 
ّ
وفي أي    ،من الحصول على خدمات حكومية بمستوى متميز من أي مكان  2010نهاية عام  في  نت هذه الخطة الجميع  مك

أتاحت الخطة الثانية للجميع استخدام الخدمات  (:  2016  –2012)  خطة العمل الثانية  وبوسائل إلكترونية متكاملة وسهلة وآمنة.  ،وقت
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(:  فهي تتمل في  2024  –2020)  خطة العمل الثالثة. أما  عبر قنوات إلكترونية متعددة   ،يقة آمنة ومتكاملة وسهلةالة بطر الحكومية الفعّ 

 .[8](  MCIT, 2019)املنصة الوطنية املوحدة( ) تس ى إلى تحقيق حكومة ذكيةالتي االستراتيجية الحالية  

الرقميو  ل  حوُّ
َّ
الت البرنامج  عزّ يُ :    حدة  في تحقيق رؤية اململكة  ز هذا  الرقمي  2030األساس ي  ل  حوُّ التوجيه االستراتيجي والخبرة  قّد ويُ ،  التَّ م 

التنمية عبر  يهدف إلى تحقيق أعلى تنمية رقمية  و   ا،لرفع مؤشر اململكة عاملي     واإلشراف من خالل التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة

 )املنصة الوطنية املوحدة(.  والقيم من خالل االستثمار في املواهب الشابةستدامة، وتعزيز االبتكار  ُم ـاالقتصادية ال

ل الرقمي في اململكة العربية السعودية:   حوُّ
َّ
أكثر في الخدمات تجعلها  عمليات الرقمنة    أن  [ 5](  Yoo et. al, 2010أورد )نماذج وأمثلة للت

التواصل، سرعة  قابلية البرمجة، وقابلية املعالجة، و   مثل:  ،خصائص جديدة   املحتوياتتمنح  رقمنة  ، كما أن الرونةتمنحها املو   ودقة،قابلية  

 
ّ
 مرنة للغاية، كما تفتح    وهذه الخصائص  ر، والحساسية، وإمكانية التتبع، والقابلية للربط،  وقابلية التذك

ً
تجعل املنتجات الرقمية مجتمعة

 ستقبلية املحتملة .  للوظائف امل  واسعةمجاالت جديدة 

هذا   يؤكد أن الرقمنة تجعل الخدمات التي يمكن تقديمها عبر قطاع الحج والعمرة أكثر دقة وكفاءة، ويعمل على رضا ضيوف الرحمن.  و 

ل الرقمي، مثل:    -حكوًما وشعًبا  -وتهتم اململكة العربية السعودية   حوُّ هيئة الحكومة  بالتحّول الرقمي، كما توجد العديد من األمثلة على التَّ

ر    ميةالرق
ّ
 ا على تمكين الجهات الحكومية رقمي  من خاللها  تعمل  ، التي  مة للجهات الحكوميةقّد ُم ـخدمات الهيئة الحكومية الرقمية الالتي توف

تُ عبر   ،  قناة التكامل الحكوميومن األمثلة أيًضا    لتزويد املواطنين بخدمات سهلة.   مها هيئة الحكومة الرقميةقّد العديد من البرامج التي 

وتقديم خدمات الحكومة اإللكترونية بكفاءة ودقة    ،تقوم القناة بتبادل البيانات الحكومية املشتركة بين الجهات املعتمدة للتعاون يث  ح

العديد من خدمات التوثيق الرقمي للعديد من  باملركز  قوم  ي، حيث  املركز الوطني للمصادقة الرقميةكما أنشأت اململكة    وسرعة وأمان.

وتقديم العديد من   ،أثناء إجراء عمليات إلكترونية مختلفة بسرية وموثوقية وأمان تامفي  والشركات(    ،واملواطنين  ،الحكومةاملتعاملين )

شهادة البريد ، و الشهادات الحكومية، وتوثيق  خدمة التكامل، و خدمة االرتباب، التي تضم   خدمات التصديق الحكومية، مثل:  الخدمات

 .  د للمراسالت الحكوميةالنظام الوطني املوّح وخدمات  األجهزة ، واعتماد أو توثيق شهادة املوقع املمناألسماء ، و  ، وتوثيقاملمن

بصورة  قامت الهيئة الحكومية الرقمية بدمج منصة، تسمح لجميع الجهات الحكومية بتبادل املراسالت والوثائق الحكومية بأمان، و كما  

 [ 9].( Woishi, 2019) إلكترونية عالية الجودة، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، والس ي إلى حكومة بال أوراقمباشرة، ودقة 

الذي نس ى    امليداني، الجانب    الباحث إلىق  تطرّ يبد أن    الدراسة الحالية,الوضوع  بعد تناول الجانب النظري ملمنهجية الدراسة وطرقها:  

والعمل على ترتيبها ع البيانات  وجمت،  ختير ا  التيعينة الدراسة  ست يان على  توزيع اال   من خالل  الدراسة,علن إسئلة    ه إلى اإلجابةمن خالل

ستخدم،    ، النتائج  ستخالصاو   ، وتصنيفها وتحليلها
ُ
 وتحديد منملج الدراسة الذي ا

ً
ستخدمت    عن تحديد األدواتفضال

ُ
 لجمع البيانات   التي ا

 . [ 12 ]  (2014)نوري، 

 لدراسةمنهج ا .4

راد ُم ـبتوفير أوصاف دقيقة للظاهرة الهتم هذا املنملج  ي  حيث  ،الدراسة  لطبيعة هذه   هملالئمت   لوصفي التحليلياستخدم الباحث املنملج ا

كما أن البحث الوصفي أو املنملج الوصفي يهدف إلى وصف الظاهرة كما هي    ستخدمة،ُم ـعن طريق جمع البيانات ووصف الطرق ال  ،دراستها

 في 
ً

 .[ 13 ] (2012 )خندقجي ومحمد، الواقع، أو وصف األوضاع القائمة فعال

 مجتمع الدراسة:  

 تكّون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بمنظومة الحج والعمرة في قطاع الخدمات باململكة العربية السعودية. 

ختيرت عينة عشوائية تتكّون من عدد عينة الدراسة: 
ُ
 . فردا . 158ا

 اال أدوات جمع املعلومات:  
ُ
 جمع بيانأو  ستخدم للحصول علي  ست يان: هو أحد وسائل البحث العلمي التي ت

ّ
حوال الناس وميولهم أق بات تتعل

  ستجابات ا  ىللحصول عل   (السلم الخماس يست يان )داة اال أفي هذه الدراسة    ستخدم الباحثاوقد    [11]  (2013)املزجاجي،    واتجاهاتهم

 على أسئلة الدراسة. أفراد عينة الدراسة
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 نتائج التحليل اإلحصائي  .5

 مقدمة:

على الدراسة  الوصفي  اعتمدت  ،  املنملج  تساؤالتها  عن  واإلجابة  أهدافها،  من  التحّقق  س يل  لاملنملج    وهو   في  املشكالت  األنسب  دراسة 

 ُم ـال
ّ
يصف   قة باملجاالت اإلنسانية واالجتماعية، وفيه يقوم الباحث بجمع معلومات دقيقة عن ظاهرة معينة موضوع الدراسة، ومن ثّم تعل

ستخدمت  أو كمي    ا، والتعبير عنها كيفي  [ 10] (  2005)عبداملجيد،    فرة اا بداللة الحقائق املتو دقيًق ا  رها تفسيرً فّس ي تلك الظاهرة و 
ُ
ا، وقد ا

ستخدم برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
ُ
(، باالعتماد على املعالجات SPSSأداة االست يان في س يل ذلك. وبعد جمع البيانات، ا

 اإلحصائية املتية: 

 . [ 6] ( Hair et. Al., 2006) لقياس صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة  (Pearson Correlationمعامل ارتباب بيرسون ) .1

 .[7 ] ( Cronbach, 1951) إليجاد معامل الثبات  (Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) .2

 رات األولية.تغيّ للُم  الوصف عينة الدراسة وفًق   التكرارات والنسب املئوية .3

 نواإلجابة ع ،لوصـــــــــــــف عبارات محاور أداة الدراســـــــــــــة   (Standard Deviationواالنحراف املعياري )  ،(Meanاملتوســـــــــــــط الحســـــــــــــابي ) .4

 التساؤالت.

 
ً

 :  هاصدق األداة وثبات /أوال

 صدق االتساق الداخلي )صدق البناء(: 

، وجاءت النتائج للعالقة بين كل عبارة ودرجة املحور الذي تتبع له  ، معامالت االرتباب لبيرسون   تس  لحساب صدق االتساق الداخلي ُح 

 : كما في الجدول املتي

 . . صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة1جدول 

 معامل االرتباب باملحور  ت معامل االرتباب باملحور  ت املحور 

ل الرقمي . العالقة بين التدريب وعملية 1 حوُّ  التَّ

1 0.645 ** 6 0.797 ** 

2 0.643 ** 7 0.577 ** 

3 0.722 ** 8 0.737 ** 

4 0.775 ** 9 0.660 ** 

5 0.786 **   

ل الرقمي2 حوُّ  . مدى تطبيق عملية التَّ
1 0.746 ** 3 0.759 ** 

2 0.751 ** 4 0.493 ** 

ل  3 حوُّ . املشكالت التي تحول دون تطبيق التَّ

 الرقمي

1 0.649 ** 5 0.681 ** 

2 0.591 ** 6 0.641 ** 

3 0.543 ** 7 0.679 ** 

4 0.561 ** 8 0.577 ** 

 . (0.01)**( دالة عند مستوى معنوية )

بيرسون بين كل عبارة ودرجة املحور - ل  نتائج صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة، وذلك بحساب معامل االرتبابأعاله الجدول  يوضح

ج بين املتوسطة  وهي قيم موجبة تتدرّ   ،(0.797  –  0.493تتراوح بين )  ،ت موجبةكان  أن جميع معامالت االرتباب  وقد تبّين  الذي تتبع له،  

ي )صدق البناء( ألداة فر صدق االتساق الداخلامما يشير إلى تو    (0.01واملرتفعة، وجميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 مت من أجله. أن العبارات في كل محور تقيس ما ُصّم بمعنى   الدراسة

 : ثبات االستبانة

 
ُ
 وجاءت النتيجة كما يلي: ،معامالت ألفا كرونباخ تستخدم لحساب معامل ثبات األداة ا
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 .. قيم معامالت ألفا كرونباخ للثبات ملحاور أداة الدراسة2جدول 

 معامل ألفا كرونباخ العباراتعدد  املحاور 

ل الرقمي1 حوُّ  0.804 9 .. العالقة بين التدريب وعملية التَّ

ل الرقمي2 حوُّ  0.637 4 .. مدى تطبيق عملية التَّ

ل الرقمي3 حوُّ  0.761 8 .. املشكالت التي تحول دون تطبيق التَّ

 
ً

 0.864 21 االست يان كامال

أما   (،  0.804  – 0.637أن معامالت ألفا كرونباخ تراوحت بين )وتبّين  معامالت ألفا كرونباخ للثبات ملحاور االستبانة.    ه  ال أع  الجدول يوضح  

 ألداة الدراسة. مما يشير إلى ثبات عال    الحظ أن جميع هذه القيم مرتفعةويُ (. 0.864معامل ألفا كرونباخ )فقد بلغ لالستبانة ككل 

اا/ثانيً   : فية لعينة الدراسةالخصائص الديموغر

 . للخصائص الديموغرافية ا. توزيع عينة الدراسة وفًق 3جدول 

 النسبة العدد فئات املتغير املتغير

 الجنس 
 %  84.8 134 ذكر 

 %  15.2 24 أنثى

 العمر

 %  12.0 19 سنة 30  – 20من 

 %  40.5 64 سنة 40  – 31من 

 %  38.6 61 سنة 50  – 41من 

 %  8.9 14 سنة فأكثر  51

 املسمى الوظيفي

 %  17.7 28 مدير إدارة

 %  14.6 23 رئيس قسم

 %  29.7 47 مشرف

 %  38.0 60 موظف

 الخبرة

 %  14.6 23 سنوات فأقل 5

 %  22.2 35 سنوات  10 – 6من 

 %  63.3 100 سنوات  10أكثر من 

 %  100.0 158 املجموع

  ، اململكة العربية السعوديةفي  الجدول السابق الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة من العاملين في الخدمات بقطاع الحج والعمرة  يبّين  

 املتي: وقد تبّين (، 158البالغ عددهم )

بالنسبة و %(.  15.2ت )%(، وأن نسبة اإلناث بلغ84.8ذكور بنسبة )من البالنسبة للجنس، يتضح من خالل الجدول أن غالبية العينة هم 

( سنة، وأن  50  –   41%( في الفئة العمرية )من  38.6( سنة، وأن )40  –   31في الفئة العمرية )من  %( من العينة    40.5أن )بّين  يتف،  للسن  

  .( سنة فأكثر 51%( فقط تنتمي  للفئة العمرية )8.9( سنة، وأن )30 – 20%( في الفئة العمرية )من 12.0)

%( في 17.7%( في وظيفة )مشرف(، بينما )29.7في وظيفة )موظف(، وأن )%( من العينة  38.0يتضح أن )ف،  للمسّمى الوظيفيبالنسبة  و 

 ( 10  أكثر منخبرتهم )   ت%( من العينة بلغ 63.3أن )ّين  فيتب بالنسبة للخبرة،  %( في وظيفة )رئيس قسم(. أما  14.6وظيفة )مدير إدارة(، وأن )

 . فأقل سنوات (5خبرتهم ) ت%( بلغ14.6، وأن )( سنوات10 – 6من خبرتهم ) تراوحت فترة %( 22.2سنوات، وأن )

 
ً
 :تساؤالت الدراسة ن: اإلجابة عاثالث

 ُح 
ّ
وذلك بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل عبارة من عبارات محاور االستبانة،   ،عبارات محاور أداة الدراسة  تلل

 وذلك كما يلي: 

ل الرقمي لدى العاملين في قطاع الحج والعمرة؟ حوُّ  هذا التساؤل، ُح   نلإلجابة عو   التساؤل األول: ما العالقة بين التدريب والتَّ
ّ
عبارات    تلل

 املحور األول كما يلي:
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ل الرقمي(.  :املحور األول عبارات حصائي الستجابات عينة الدرسة على . التحليل اإل 4جدول  حوُّ  )العالقة بين التدريب وعملية التَّ

 العبارات
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 الترتيب املستوى 

 بالتتقنية  يساعدنى على أداء مهامي بدقة.1
ً

 8 أوافق  1.12 3.61 . أتلقى تدريًبا متصال

قـة بـالتقنيـة على إدارات محـددة في قطـاع الحج 2
ّ
ــــــر الـدورات التـدريبـة املتعل ــــ . تقتصـــ

 والعمرة.
 6 أوافق  1.07 3.80

ل الرقمي.3 حوُّ  1 أوافق بشدة 0.74 4.54 . أحتاج إلى دورات تدري ية حديثة من أجل مسايرة التَّ

ـــلة بالتقنية التي  4 ـــر في زيادة . الدورات التدري ية املتصـــ ـــكل مباشـــ ـــهم بشـــ ســـ
ُ
أتلّقاها ت

 القدرة على التنافس بقطاع الحج والعمرة.
 5 أوافق  1.06 3.93

رها منظومة الحج والعمرة 5
ّ
ــلة بالتقنية التي توف ــــ ــــــهم الدورات التدري ية املتصـــ ســـ

ُ
. ت

 بشكل مباشر في زيادة اإلنتاجية، وجودة الخدمة الـُمقّدمة لضيوف الرحمن.
 3 أوافق  0.98 4.11

ــلة بالتقنية التي أتلقاها في تقديم خدمات تعمل  6 ســـــهم الدورات التدري ية املتصـــ
ُ
. ت

 على إرضاء ضيوف الرحمن.
 4 أوافق  1.01 4.02

. تسـاعد الدورات املتصـلة بالتقنية على تحسـين مسـتوى الخدمات في قطاع الحج 7

 والعمرة.
 2 أوافق بشدة 0.73 4.42

تعقـدهـا إدارة الحج والعمرة في قطـاع الخـدمـات مع املهـارات . تتنـاغم الـدورات التي 8

 املطلوبة.
 9 أوافق  1.06 3.45

ــال  9 ــاملين عبر التـــدريـــب في مجـ ــــــ ى إدارة الحج والعمرة إلى تطوير قـــدرات العـ ــــ . تســـ

ل الرقمي. حوُّ  التَّ
 7 أوافق  1.04 3.68

 
ً

  أوافق  0.98 3.95 املحور كامال

او  األول   عاله الجدول  املحور  لعبارات  اإلحصائي  التحليل  عن  بحساب    :عبارة  وذلك  الرقمي(،  ل  حوُّ التَّ وعملية  التدريب  بين  )العالقة 

ويقع ضمن    ،( 3.95املتوسط العام  )  وبلغعبارات املحور،    ناملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة ع

( الثانية  الخماس ي4.20>  -  3.40الفئة  ليكرت  )أوافق(  ،( من مقياس  إلى مستوى  يشير  الدراسة     الذي  عينة  أفراد  أن غالبية  يعني  مما 

ل الرقمي لدى العاملين في قطاع الحج والعمرة.  حوُّ  يوافقون على أن هناك عالقة بين التدريب والتَّ

ألهمية بناء على موافقة أفراد العينة عليها، حيث جاءت بالترتيب  ا حسب درجة االعبارات تنازلي    ت  تّ ومن خالل املتوسطات الحسابية، فقد رُ 

 املتي:

ل الرقمي( في املرتبة األولى  :بارة عجاءت ا .1 حوُّ  ،(4.54بأعلى متوسط حسابي بلغ )  ،)أحتاج إلى دورات تدري ية حديثة من أجل مسايرة التَّ

 ومستوى )أوافق بشدة(.

بمتوســط  ،)تســاعد الدورات املتصــلة بالتقنية على تحســين مســتوى الخدمات في قطاع الحج والعمرة( في املرتبة الثانية  :عبارة   جاءت  .2

 ومستوى )أوافق بشدة(. ،(4.42حسابي بلغ )

  :جاءت العبارة  .3
ُ
 )ت

ّ
 ،نتاجيةرها منظومة الحج والعمرة بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر في زيادة اإل ســـــــــــهم الدورات التدري ية املتصـــــــــــلة بالتقنية التي توف

 ومستوى )أوافق(. ،(4.11بمتوسط حسابي بلغ ) ،مة لضيوف الرحمن( في املرتبة الثالثةقّد ُم ـوجودة الخدمة ال

   :بارة عجاءت   .4
ُ
تلقاها على تقديم خدمات تعمل على إرضاء ضيوف الرحمن( في املرتبة أسهم الدورات التدري ية املتصلة بالتقنية التي )ت

 ومستوى )أوافق(. ،(4.02بمتوسط حسابي بلغ ) ،الرابعة

اها بشـــــــــــــكل مباشـــــــــــــر في زيادة القدرة على التنافس بقطاع الحج الدورات التدري ية املتصـــــــــــــلة بالتقنية التي أتلّق تســـــــــــــهم  )  :بارة ع جاءت  .5

 ومستوى )أوافق(. ،(3.93بمتوسط حسابي بلغ ) ،والعمرة( في املرتبة الخامسة

 ُم ــــــــــــــــــــــــــ)تقتصـــــــــــــر الدورات التـدريبـة ال  :عبـارة  جاءت  .6
ّ
 ،دة في قطـاع الحج والعمرة( في املرتبـة الســـــــــــــادســـــــــــــةقة بالتقنيـة على إدارات محـّد تعل

 ومستوى )أوافق(. ،(3.80بمتوسط حسابي بلغ )

ل الرقمي( في املرتبـــة  :عبـــارة   جـــاءت   .7 حوُّ  ،الســـــــــــــــابعـــة  )تســـــــــــــ ى إدارة الحج والعمرة لتطوير قـــدرات العـــاملين عبر التـــدريـــب في مجـــال التَّ

 ومستوى )أوافق(. ،(3.68بمتوسط حسابي بلغ )
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  اعبارة )أتلقى تدريبً   جاءت  .8
ً

 ،(3.61بمتوســــــــــــط حســــــــــــابي بلغ )  ،بدقة( في املرتبة الثامنة ييســــــــــــاعدنى على أداء مهام   بالتتقنيةمتصــــــــــــال

 ومستوى )أوافق(.

ــارة   جـــاءت   .9 ــاع ال   :عبـ ــا إدارة الحج والعمرة في قطـ ــاســـــــــــــعـــة)تتنـــاغم الـــدورات التي تعقـــدهـ ــة التـ ــارات املطلوبـــة( في املرتبـ  ،خـــدمـــات مع املهـ

 ومستوى )أوافق(. ،(3.45بمتوسط حسابي بلغ )

ل الرقمي  ان في قطاع الحج والعمرة  و ق العاملطبّ التساؤل الثاني: إلى أي مدى يُ  حوُّ لإلجابة و   مها لضيوف الرحمن؟قّد يجميع الخدمات التي  ب لتَّ

 هذا التساؤل ُح  نع
ّ
 عبارات املحور الثاني كما يلي: ت لل

ل الرقم :املحور الثاني عبارات حصائي الستجابات عينة الدرسة على. التحليل اإل 5جدول  حوُّ  ي(.)مدى تطبيق عملية التَّ

 العبارات
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 الترتيب املستوى 

 2 أوافق  1.09 3.82 .مها لضيوف الرحمن. أستخدم التقنيات الحديثة في جميع الخدمات التي أقّد 1

 إ. توفر  2
ُ
زود العاملين  دارة الخدمات في قطاع الحج والعمرة مصادر معلومات ت

 . باملهارات املطلوبة
 3 أوافق  1.13 3.75

3 
ُ
ت التي  الخدمات  كل  يتم  إمها  قّد .  الخدمات  قطاع  في  والعمرة  الحج   ،الي  آدارة 

 .وبأحدث التكنولوجيا
 4 أوافق  1.06 3.47

4 
ُ
دراة الخدمات بقطاع الحج والعمرة تحتاج إلى  إمها  قّد . معظم الخدمات التي ت

 . تطوير تقني
 1 أوافق  0.95 4.02

 
ً

  أوافق  1.06 3.77 املحور كامال

الثاني  أعاله    الجدول   املحور  لعبارات  التحليل اإلحصائي  املتوسطات    :عبارة عن  بحساب  الرقمي(، وذلك  ل  حوُّ التَّ تطبيق عملية  )مدى 

ويقع ضمن الفئة الثانية   ،(3.77املتوسط العام )  وقد بلغ عبارات املحور،    ن الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة ع

مما يعني أن غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون على تطبيق     الذي يشير إلى مستوى )أوافق(  ،قياس ليكرت الخماس ي( من م4.20>  -  3.40)

ل الرقمي  حوُّ  مها لضيوف الرحمن.قّد يجميع الخدمات التي ب العاملين في قطاع الحج والعمرة للتَّ

درجة األهمية بناء على موافقة أفراد العينة عليها، حيث جاءت بالترتيب    ا حسب العبارات تنازلي    ت  تّ ومن خالل املتوسطات الحسابية، فقد رُ 

 املتي:

بـــأعلى   ،لى تطوير تقني( في املرتبـــة األولىإدراة الخـــدمـــات بقطـــاع الحج والعمرة تحتـــاج  إمهـــا  قـــّد )معظم الخـــدمـــات التي تُ   :عبـــارة   جـــاءت   .1

 ومستوى )أوافق(. ،(4.02متوسط حسابي بلغ )

بمتوســط حســابي بلغ    ،مها لضــيوف الرحمن( في املرتبة الثانيةالتقنيات الحديثة في جميع الخدمات التي أقّد  )أســتخدم  :عبارة   جاءت  .2

 ومستوى )أوافق(. ،(3.82)

   :عبـارة    جـاءت  .3
ّ
 ،د العـاملين بـاملهـارات املطلوبـة( في املرتبـة الثـالثـةدارة الخـدمـات في قطـاع الحج والعمرة مصــــــــــــــادر معلومـات تزوّ إر )توف

 ومستوى )أوافق(. ،(3.75بمتوسط حسابي بلغ )

 ،وبـأحـدث التكنولوجيـا( في املرتبـة الرابعـة ،اليًـ آدارة الحج والعمرة في قطـاع الخـدمـات يتم  إمهـا  قـّد )كـل الخـدمـات التي تُ   :عبـارة   جـاءت  .4

 ومستوى )أوافق(. ،(3.47بمتوسط حسابي بلغ )

ل الرقمي في قطاع الحج والعمرة؟لالعاملين لعم  التساؤل الثالث: ما املشكالت التي تحول دون تطبيق حوُّ هذا التساؤل،   نلإلجابة عو   ية التَّ

 ُح 
ّ
 عبارات املحور الثالث كما يلي: تلل
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ل الرقمي(. :املحور الثالث عبارات . التحليل اإلحصائي الستجابات عينة الدرسة على6جدول  حوُّ  )املشكالت التي تحول دون تطبيق التَّ

 العبارات
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 الترتيب املستوى 

ــــــهم في  1 ــــ ســـ
ُ
ــــــل بـالتكنولوجيـا، وال ت ــــ . الـدورات التـدريبـة التي يقـّدمهـا قطـاع الحج والعمرة ال تتصـــ

بات ضيوف الرحمن.
ّ
 إنجاز العمل وفق ُمتطل

 7 محايد 1.16 3.16

قة  2
ّ
ــــــُمتعل ــــ ــــ ــــ . ال يتوافر لدينا الوقت في قطاع الحج والعمرة من أجل تلقي الدورات التدري ية الــــ

 بالتحّول الرقمي.
 8 محايد 1.34 2.91

ــــــكـــل املطلوب  3 ــــ ــاعـــدني على تقـــديم كثير من الخـــدمـــات بـــالشـــ ــ ــــ ــــ . البنيـــة التحتيـــة التقنيـــة ال تســـ

 لضيوف الرحمن.
 6 أوافق  1.11 3.46

ــــــتوى  . عدم  4 ــــ ــــــيوف الرحمن أقل من املســـ ــــ ــُمقّدمة لضـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ املواكبة للتقنية  يجعل الخدمات الــــ

 املطلوب.
 2 أوافق  1.02 4.06

ا  يعّد عائًقا لتحسين مستوى الخدمات في قطاع الحج والعمرة.5  3 أوافق  1.03 4.03 . قلة الكوادر املؤهلة تقني 

ــــــم خــاص بــالتــدريــب الرقمي  من أكثر  6 ــــ ــــــكالت التي تواجــه قطــاع الحج . عــدم وجود قســـ ــــ املشـــ

 والعمرة.
 4 أوافق  1.08 4.00

ا  7
ً
ـــــــرط ـــــــع الخبرة في مجال التكنولوجيا شـــ ـــــــرية في قطاع الحج والعمرة ال يضـــ . إدارة املوارد ال شـــ

ا للتوظيف.  أساسي 
 5 أوافق  1.09 3.73

الــدورات . الكــادر الــذي يعمــل بقطــاع الخــدمــات في قطــاع الحج والعمرة يحتــاج إلى مزيــد من  8

ل الرقمي. حوُّ  والندوات ووره العمل في مجال التَّ
4.28 0.84 

أوافق  

 بشدة
1 

 
ً

  أوافق  1.08 3.70 املحور كامال

ل الرقمي(، وذلك بحساب    :الجدول السابق عبارة عن التحليل اإلحصائي لعبارات املحور الثالث حوُّ ل دون تطبيق التَّ )املشكالت التي تحوُّ

ويقع ضمن   ،(3.70املتوسط العام )وقد بلغ املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات املحور، 

( الثانية  الخماس ي4.20>  -  3.40الفئة  ليكرت  يُ   ،( من مقياس  )أوافق(شير  الذي  الدراسة     إلى مستوى  عينة  أفراد  أن غالبية  يعني  مما 

ل الرقمي في قطاع الحج والعمرة.ليوافقون على وجود مشكالت تحول دون تطبيق العاملين لعم حوُّ  ية التَّ

العينة عليها، حيث جاءت بالترتيب  ا حسب درجة األهمية بناء على موافقة أفراد  العبارات تنازلي    ت  تّ ومن خالل املتوسطات الحسابية، فقد رُ 

 املتي:

)الكــادر الــذي يعمــل بقطــاع الخــدمــات في قطــاع الحج والعمرة يحتــاج إلى مزيــد من الــدورات والنــدوات ووره العمــل في   :عبــارة   جــاءت   .1

ل الرقمي( في املرتبة األولى حوُّ  ومستوى )أوافق بشدة(. ،(4.28بأعلى متوسط حسابي بلغ ) ،مجال التَّ

 ،قل من املســـــــــــتوى املطلوب( في املرتبة الثانيةأمة لضـــــــــــيوف الرحمن  قّد ُم ـــــــــــــــــــــــــيجعل الخدمات ال  )عدم املواكبة للتقنية  :ارة عب  جاءت  .2

 ومستوى )أوافق بشدة(. ،(4.06بمتوسط حسابي بلغ )

بمتوســـط    ،املرتبة الثالثةا لتحســــين مســــتوى الخدمات في قطاع الحج والعمرة( في  عائًق   ّد يع ا )قلة الكوادر املؤهلة تقني    :عبارة   جاءت  .3

 ومستوى )أوافق(. ،(4.03حسابي بلغ )

 ،قطـاع الحج والعمرة( في املرتبـة الرابعـة  همن أكثر املشـــــــــــــكالت التي تواجـ   )عـدم وجود قســـــــــــــم خـاص بـالتـدريـب الرقمي  :عبـارة   جـاءت   .4

 ومستوى )أوافق(. ،(4.00بمتوسط حسابي بلغ )

   :عبارة   جاءت  .5
ً
للتوظيف( في املرتبة    اأســاســي   ا)إدارة املوارد ال شــرية في قطاع الحج والعمرة ال يضــع الخبرة في مجال التكنولوجيا شــرط

 ومستوى )أوافق(. ،(3.73بمتوسط حسابي بلغ )  ،الخامسة

وف الرحمن( في املرتبـة على تقـديم كثير من الخـدمـات بـالشـــــــــــــكـل املطلوب لضـــــــــــــي ي)البنيـة التحتيـة التقنيـة ال تســــــــــــــاعـدن  :عبـارة   جـاءت  .6

 ومستوى )أوافق(. ،(3.46بمتوسط حسابي بلغ ) ،السادسة

   ،مهـا قطـاع الحج والعمرة ال تتصـــــــــــــل بـالتكنولوجيـاقـّد )الـدورات التـدريبـة التي يُ   :عبـارة  جـاءت   .7
ُ
 ســـــــــــــهم في نجـاز العمـل وفق ُم وال ت

ّ
بـات  تطل

 توى )محايد(.ومس ،(3.16بمتوسط حسابي بلغ ) ،ضيوف الرحمن( في املرتبة السابعة
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 ُم ــــــــــــــــــــــقطاع الحج والعمرة من أجل تلقي الدورات التدري ية ال يفر لدينا الوقت فا)ال يتو   :عبارة   جاءت  .8
ّ
قة بالتحول الرقمي( في املرتبة  تعل

 ومستوى )محايد(. ،(2.91بمتوسط حسابي بلغ )  ،الثامنة

 النتائج  .6

 مايلي: من واقع تحليل بيانات الدراسة فقد أظهرت نتائج التحليل 

غالبية ، وتوّصلت النتائج إلى أن اململكة العربية السعوديةفي  العاملين في الخدمات بقطاع الحج والعمرة    ( من158نت العينة من )تكوّ  .1

في %( من العينة 38.0)( ســنة، بينما 40  – 31في الفئة العمرية )من %( من العينة  40.5)، وأن  %(84.8ذكور بنســبة )من الالعينة هم 

 سنوات. (10 أكثر منخبرتهم ) ت%( من العينة بلغ63.3)وظيفة )موظف(، وأن 

  رونةتمنحها املو   ودقة،أكثر قابلية في الخدمات تجعلها  عمليات الرقمنة   من واقع التحوالت الرقمية في اململكة بشــــــــــــكل عام يالحظ أن .2

  مثل:  ،خصـــــــــــــائص جديدة   املحتوياتتمنح  رقمنة الكافية ، كما أن ال
ّ
ر،  قابلية البرمجة، وقابلية املعالجة، والتواصـــــــــــــل، وقابلية التذك

 مرنة للغاية، كما تفتح مجاالت جديدة كبيرة 
ً
والحســـــــاســـــــية، وإمكانية التتبع، والقابلية للربط، التي تجعل املنتجات الرقمية مجتمعة

 ديمها عبر قطاع الحج والعمرة أكثر دقة وكفاءة.. وهذا ما يؤكد أن الرقمنة تجعل الخدمات التي يمكن تقللوظائف املحتملة

 أظهرت الدراسة ان هنالك عالقة قوية بين التدريب والتحول الرقمي لدى العاملين في قطاع الحج والعمره. .3

أظهرت الدراســــــــــة ان الدورات املتعلقة باســــــــــتخدام التقنيات الحديثة ملوظفي الحج والعمره تســــــــــاعد في تحســــــــــين مســــــــــتوى الخدمات  .4

 ة للحجاج.املقدم

تســــاهم الدورات التدري ية املختلفة واملتعلقة باســــتخدام التقنيات ملوظفي قطاع الحج والعمرة  في زيادة معدالت أدائهم وبالتالي دعم  .5

 أداء قطاع الحج والعمرة وجودة مخرجاته.

ره ملواكبــة التطورات التقنيــة من أظهرت نتــائج الــدراســــــــــــــة ان هنــالــك حــاجــه للمزيــد من ا لــدورات التــدري يــة ملوظفي قطــاع الحج والعم .6

 حولهم في بقية املؤسسات املشابهة.

أظهرت الدراسة كذلك ان غالبية الخدمات التي تقدمها إدارة الحج والعمره تحتاج الى تحديث آلياتها  الرقمية والتقنية ملواكبة عصر   .7

 التحول الرقمي.

والعمره يحتــاجون ملزيــد من الــدورات التــدري يــة املتقــدمــة في مجــال التحول  أظهرت الــدراســــــــــــــة في نتــائجهــا ان العــاملين في قطــاع الحج   .8

 الرقمي وذلك ملواكبة التطورات في البيئة املحيطة بهم.

أظهرت الدراسة ان الخدمات املقدمة في قطاع الحج والعمره ال يواكب التطورات الحاصله في القطاعات املشابهة من حولهم وبالتالي  .9

 كبة تلك التطورات.تحتاج ملزيد من موا

أظهرت الـدراســــــــــــــة ان العنـاصـــــــــــــر العـاملـة في هـذا القطـاع مؤهالتهـا التقنيـة ضـــــــــــــعيفـة وتحتـاج لـدعم وتحســـــــــــــين في قـدراتهـا لكي تواجـه  .10

 التطورات من حولها.

ل ا .11 حوُّ هيئة لرقمي، مثل: تهتم اململكة العربية الســـــــعودية  في اعلي مســـــــتوياتها بالتحّول الرقمي، حيث يوجد العديد من األمثلة على التَّ

ر    الحكومــة الرقميــة
ّ
على تمكين  من خاللهــا  تعمــل  ، والتي  مــة للجهــات الحكوميــةقــّد ُم ــــــــــــــــــــــــــخــدمــات الهيئــة الحكوميــة الرقميــة الالتي توف

ومن األمثلـة  لتزويـد املواطنين بخـدمـات ســـــــــــــهلـة.   مهـا هيئـة الحكومـة الرقميـةقـّد العـديـد من البرامج التي تُ عبر   االجهـات الحكوميـة رقميـ  

 ، وبالتالي يمكن دعم خطط قطاع الحج والعمره بذلك.قناة التكامل الحكوميأيًضا 

 لتوصيات ا .7

ل الرقميإعداد  .1 حوُّ  للعاملين في منظومة الحج والعمرة. الدورات والندوات ووره العمل في مجال التَّ

سهم بشك .2
ُ
 ل مباشر في ترقية خدمات ضيوف الرحمن بقطاع الحج والعمرة.توفير التقنيات الحديثة التي ت

وضــع الخطط االســتراتيجية التي تضــمن اســتمرارية وتحســين بئية العمل في منظومة الحج والعمرة  ومن ثّم تعكس الوجه الـــــــــــــــُمشــرق  .3

 للمملكة العر بية السعوية. 
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ل الرقمي في قطــــاع الخــــدمــــات بمنظومــــة الحج والعمرة،  إجراء البحوث العلميــــة الحــــديثــــة واملزيــــد من الــــدراســـــــــــــــــات في مجــــال التَّ  .4 حوُّ

ا في رؤية اململك ا محوري 
ً
قة بالتحّول الرقمي  ألن خدمة املجتمع تعدُّ قضية أساسية وهدف

ّ
ــُمتعل ة واملساهمة في حّل جميع املشكالت الــــــــــ

2030 . 

 بوصـــــفها لخبرة في مجال التكنولوجيا  االهتمام بوضـــــع ا .5
ً
ــي    اشـــــرط ــاســـ لدى منظومة الحج والعمرة وذلك  لضـــــمان تطبيق  للتوظيف اأســـ

ل الرقمي في القطاع. حوُّ  التَّ

 في املستقبل:   لقيود واملزيد من العمل ا

ومن تلك القيود بطرق مختلفة.    الدراسةوكيف يمكنها توسيع هذه    ،ثو تحتوي هذه الدراسة على بعض القيود واالقتراحات ملزيد من البح

 
ً

الحالية    :أوال الدراسة  هذه  االس  استخدمتأن  البياناتأداة  لجمع  ويعّد    ت يان  الرقمي،  ل  حوُّ والتَّ والتأهيل  التدريب  بين  العالقة  حول 

أوسع حول العالقة بين  لتوفير معرفة     قةيمكن أن تجمع األبحاث املستقبلية بين االست يان واملقابالت املتعّم االست يان أداة فّعالة، كما  

ل الرقميالتدريب   حوُّ    :. ثانًياوالتَّ
ّ
منطقة واحدة من اململكة العربية  في منظومة الحج والعمرة في    فقط  قطاع العاملينالدراسة على  هذه  زت  رك

يحق للباحثين في أبحاثهم   فحسب،   لذلك يمكن أن تقتصر نتائج هذا البحث على مجال الدراسة   منطقة مكة املكرمة    وهي  ،السعودية

ى نتائج أفضل، كما يمكن تضمين خدمات الحرم املدني وبعض  للحصول عل   زيد من املواقع في اململكة العربية السعودية امل   القادمة تضمين

 مناطق تقديم الخدمات في جميع أنحاء اململكة العربية السعودية املرتبطة بمنظومة الحج والعمرة.  

 املراجع 

1. Al-Ruithe, M., & Benkhelifa, E. (2017). Analysis and classification of barriers and critical success factors for implementing a 

cloud data governance strategy. Procedia computer science, 113, 223-232. 

2. Khan, S. (2017). Leadership in the digital age: A study on the effects of digitalization on top management leadership (Thesis). 

Stockholm Business School. 

3. PWC (2012). Maximizing the impact of digitization. White paper. 

4. Dahad. N (2017). Technology is key to Saudi Arabia’s National Transformation Program under Vision 2030. A medium  

5. Yoo, Y., Henfridsson, O., & Lyytinen, K. (2010). Research commentary—the new organizing logic of digital innovation: an 

agenda for information systems research. Information systems research, 21(4), 724-735. 

6. Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R., & Tatham, R. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). Upper Saddle River, N.J.: 

Pearson Prentice Hall. 

7. Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3). 

8. MCIT (2019). Saudi Arabia Ranks 5th In Digital Government. Ministry of Communication & Information Technology.  

9. Wasmi, Woishi (2019): THE IMPACT OF DIGITIZATION ON THE ECONOMY OF KSA IN THE CONTEXT OF VISION 2030. 

International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology, 2019 Vol. 4, Issue 4, ISSN No. 2455-2143, Pages 312-

316 Published Online August 2019 in IJEAST (http://www.ijeast.com). 

 (. القاهرة . عالم الكتب. 3(: البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم.) ب2005 عبد املجيد ، محمد ) .10

 .2بناشرون ومكتبات، جدة،  –الوجيز في طرق البحث العلمي، خوارزم العلمية   :م(2013املزجاجي، أحمد بن داؤود ) .11

تصميم البحوث في العلوم االجتماعية والسلوكية، خطوات البحث العلمي، الجزء األول، خوارزم   :م(2014نوري، محمد عثمان األمين ) .12

 .4بناشرون ومكتبات، جدة،  –العلمية  

 .م الكتب الحديث للنشر والتوزيععال :)األردن(ربد  (: مناهج البحث التربوي من منظور معاصر. إ2012)خندقجي، ومحمد   .13

  



 

71 

 

 

 
 

 

 

 

 
عبد الرحمن ، عبد هللا املحماديوليد السيد ابوالسعود،  عثمان، بن ، تركي حبيب هللا، عبد هللا *فتحي شعبان

 الحضرمي
 البيئية والصحية، معهد خادم الحرمين الشريفين لبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى قسم البحوث 

 

 

Geo-envirnmental Modeling of Rock slide Hazards in Makkah;  

A Case Study "Holy Sites" 

Fathy Shaaban*, Turki Habibullah, Abdullah Othman, Waleed A. El-Saoud, Abdullah Almehmadi, Abdulrahman 

ALhadrami  

The custodian of the holy mosques institute for hajj, Umm Al-Qura University 
*Corresponding author: E-mail(ffshaaban@uqu.edu.sa)

 

 امللخص

 بتبدد الكتل و التي تضم 
ً
العديد من املظاهر األخرى مثل تساقط الصخور و  تمثل اإلنهيارات الصخرية واحدة من مظاهر ما يعرف إجماال

 التدفقات الركامية. و تبرز مشكلة تبدد الكتل في املناطق الوعرة من اململكة العربية السعودية مثل منحدرات البحر األحمر و جبل طويق،

الشمالية. هي مخاط  واملنطقة  املشاعر  مناطق  في  يحتمل حدوثها  التي  الطبيعية  املخاطر  أهم  لتسلق  ومن  نتيجة  الصخرية  االنهيارات  ر 

تساقط األمطار التي تؤدي الى ضعف تماسك الكتلة الصخرية املخاطر  تلك  الحجاج للجبال خاصة في منطقتي مزدلفة ومنى ويزيد من شدة  

املنحدرات  سفل  أخاصة مع حركة الحجاج فوقها مما يؤدي الى خلخلتها وتساقطها مس بة اضرارا مادية جسيمة ، كذلك نصب الخيام  

تحديد نطاقات الخطورة الدراسة الى  هذه    الضرر من احتمالية حدوث التساقط الصخري. وتهدف  احتمالية  الصخرية يؤدي الى زيادة  

تقييم طرق التث يت الصخري لسفوح الجبال والتي تستعمل  لى إكما تهدف الورقة املعرضة لحدوث انهيارات صخرية ،  الصخرية باملنطقة 

من   املحتملة،  للحماية  الصخرية  الصخور  و االنهيارات  من  تنتج  التي  املخاطر  لتقييم  الصخري  التساقط  محاكاة  نمذجة  استخدام 

 املتساقطة إحصائًيا، وتحديد مدى طاقتها التدميرية. 

ملحاكاة حركة الصخور على طول عدة قطاعات ، وقد تم اختيار أماكن هذه القطاعات في األماكن التي تظهر   RockFallتم استخدام برنامج  

ة . تم  يدانيمع أسطح أقل خشونة، بناًء على نموذج االرتفاع الرقمي وخريطة امليول للمنطقة  وأيضا املالحظات امل  ا  شديدأو انحدارا  ميال  

هذا البرنامج بشكل أساس ي لتقييم املخاطر التي تبدأ من الصخور املتساقطة إحصائًيا، وحساب الطاقات وعدد الكتل والسرعات  تصميم  

تم تحديد عدة معامالت في هذه الدراسة وهي: الطاقة الحركية    وارتفاع ارتداد املنحدر بالكامل باإلضافة إلى موقع نقاب نهاية الصخور .

اقطة ، سرعة الكتل أثناء السقوب الحر ، عدد الكتل التي تصل إلى نهاية القطاع والطاقة الحركية الخطية. العوامل  الكلية للكتل املتس

الكتل   للقطاع وحجم وشكل  السطحية  والتضاريس  االنحدار  زاوية  هي  القطاع  نهاية  إلى  تصل  التي  الكتل  عدد  على  تؤثر  التي  الرئيسة 

للمحاكاة. تم  والسرعة األولية  باملنطقة   ميدانعمل عدة زيارات    كذلك  ية ملناطق املشاعر املقدسة  لتحديد نطاقات الخطورة الصخرية 

وجود بعض مناطق   يبدانية والوقوف على طرق الحماية املستخدمة للحد من مخاطر التساقط الصخري. وقد تبين من تلك املالحظات امل

تماسكة والشقوق الرأسية التي تزيد من مخاطر االنهيارات الصخرية    املغير      الخطورة في الجبال املحيطة  ، وجود بعض الكتل الصخرية
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من الكتل الصخرية الضخمة املعلقة على ا  بينما يظهر قطاع من الصخور املفككة سهلة التآكل يعلوها كتل صخرية غير متماسكة وعدد

من ناحية أخرى تم تقييم طرق    ي خاصة مع سقوب األمطار.أحد السفوح الجبلية شديدة االنحدار والتي تزيد احتمالية التساقط الصخر 

  توجد عدة طرق حديثة ومتطورة واملعلوم أنه التث يت الصخري لسفوح الجبال والتي تستعمل للحماية من االنهيارات الصخرية املحتملة، 

رشوشة وبراغي تث يت الصخور واملواد املث تة  تث يت الصخور باملنحدرات الجبلية الحادة لضمان استقرارها بإذن هللا مثل الخرسانة املل

في     تسهم  وكل تلك اإلجراءات والوسائل    والشبكات السلكية املرشوشة بالخرسانة واملدرجات الخرسانية التي تمتص االنهيارات املفاجئة ،  

 الحد من خطورة االنهيارات الصخرية عند هطول االمطار . 

 املخاطر الجيوبيئية ، املشاعر املقدسة ، النمذجة الجيوبيئية  االنهيارات الصخرية ، الكلمات الدالة:

Abstract 

Rockfalls are one of many manifestations of what is known as mass dissipation, which also includes other phenomena 

such as falling rocks and cumulus flows. The problem of mass dissipation occurs in Saudi Arabia's rugged regions, such as 

the Red Sea slopes, Jabal Tuwaiq, and the northern region. The risk of rockslides as a result of pilgrims climbing the 

mountains, particularly in the Muzdalifah and Mina regions, is one of the most promenent   natural risks that may occur 

in the Holy Sites. Rainfall increases  the dangers, causing the rocky mass to lose its cohesion, especially when pilgrims pass 

over  it, causing it to collapse and results into severe damage. In addition, erecting a tent beneath a rocky incline increases 

the risk of damage from rockfall. The study's goals are to identify rocky hazards in the area that are prone to rockslides, 

evaluate rock stabilization methods for mountain slopes that are used to prevent potential rockslides, and use rockfall 

simulation modeling to statistically assess the risks of falling rocks and determine the extent of their destructive energy. 

The Rockfall program was used to simulate the movement of rocks along several profiles. The locations of these profiles 

were chosen in places that show severe slopes with less rough surfaces, based on the digital elevation model and the slope 

map of the area as well as field observations. This program is primarily intended to calculate the energies, number of 

blocks, velocities, and height of the entire slope rebound, as well as the location of the end points of the rocks, starting 

with falling rocks. The total kinetic energy of the falling blocks, the velocity of the blocks during free fall, the number of 

blocks reaching the sector's end, and the linear kinetic energy were all determined and caculated  in this study. Several 

field trips to the Holy Sites were also made to determine the areas of rocky hazard and to identify the protection methods 

used to mitigate the risks of rockfall. According to the field observations, there are some danger areas in the surrounding 

mountains, including the presence of some loose rock masses and vertical cracks that increase the risk of rockslides There 

is  also  a section of easily eroded loose rocks on top of loose rock blocks and a number of huge rock blocks suspended on 

one of the slopes. Because the mountains are steep, there is a greater risk of rockfall, especially when it rains. 

Keywords: rockslides, geological hazards, holly sites, geo-environmental modeling. 

 املقدمة   .1

ق السفوح  يرجع  التساقط الصخري إلى كميات الصخور التي تسقط من وجه الجرف.  تحدث هذه العملية من عمليات االنهيار السريعة فو 

الصخرية العارية شديدة االنحدار، حيث تسقط الكتل الصخرية وتصتطدم باالرض مع تعرضها للتدحرج أو االنزالق وان كانت تتعرض  

 ,Whittowفي أغلب األحوال للتكسر نتيجة اصطدامها   بالسفوح الجبلية والجروف الساحلية من أكثر املناطق تعرضا للسقوب الصخري)

John 1984..) 

 بتبدد الكتل و التي تضم العديد من املظاهر األخرى مثل تساقط الصخور و  ت
ً
مثل اإلنهيارات الصخرية واحدة من مظاهر ما يعرف إجماال

 التدفقات الركامية. و تبرز مشكلة تبدد الكتل في املناطق الوعرة من اململكة العربية السعودية مثل منحدرات البحر األحمر و جبل طويق،



 

73 

 

 

 منخفضا، إال بعض املناطق الواقعة ضمن واملنطقة  
ً
الشمالية. و بالرغم من أن مؤشر اإلنهيارات األرضية في هذه املناطق يعتبر إجماال

ظهر مؤشرات مخاطر متوسطة إلى عالية.
ُ
و تعزى أغلب اإلنهيارات التي تقع    منحدرات البحر األحمر، بما في ذلك منطقتي عسير و تبوك، ت

 ما تنتمي إلى اإلنهيار الدائري. و هناك    في اململكة في منطقة  
ً
ح، و نادرا

ّ
َسط

ُ
العقبات و املنحدرات الطبيعية إلى اإلنهيار الوتدي، و اإلنهيار امل

السودة و ما حدث أثناء إنشاء عقبة الجوة    –العديد من أمثلة اإلنهيارات الوتدية في اململكة، لعل من أبرزها تلك املوجودة على عقبة أبها  

ح فتضمن ما حدث في عقبة الباحة من إنهيارات صخرية أدت الى إلحاق و التي  
ّ
َسط

ُ
أدت إلى وقوع أضرار بأحد األنفاق. أما أمثلة اإلنهيار امل

 ما حدث في عقبة الهدا و في أحد مواقع البناء بمكة املكرمة شكل )
ً
(. ومن  1أضرار بأحد الجسور و تعطيل حركة املرور، كما تضمن أيضا

الطبيعية التي تنشأ أثناء أداء  شعيرة الحج هي مخاطر االنهيارات الصخرية نتيجة لتسلق الحجاج  الجبال خاصة في منطقتي  أهم املخاطر

مزدلفة ومنى ويزيد من شدة املخاطر تساقط األمطار التي تؤدي الى ضعف تماسك الكتلة الصخرية خاصة مع حركة الحجاج فوقها مما 

(، وكذلك يؤدي نصب الخيام اسفل املنحدرات الصخرية    الى زيادة  2س بة اضرارا مادية جسيمة شكل )  يؤدي الى خلخلتها وتساقطها م

 احتمالية الضرر جراء  التساقط الصخري.

 تهدف هذه الدراسة الى : 

 تحديد نطاقات الخطورة الصخرية باملنطقة  املعرضة لحدوث انهيارات صخرية بها .  -

 الصخري لسفوح الجبال والتي تستعمل للحماية من االنهيارات الصخرية املحتملة،تقييم طرق التث يت  -

طاقتها  - مدى  وتحديد  إحصائًيا،  املتساقطة  الصخور  تنتج عن  التي  املخاطر  لتقييم  الصخري  التساقط  محاكاة  نمذجة  استخدام 

 التدميرية. 

 الحد من املخاطر املحتملة من التساقط الصخري بمناطق الدراسة.  -

 
 (: صور توضح مخاطر اإلنهيارات صخرية في مكة املكرمة وعقبة الهدا طريق الطائف. 1شكل )                                      

 
 (: صور توضح مخاطر تسلق الجبال في املشاعر مع احتمالية اإلنهيارات الصخرية .2شكل ) 

للمنحدرات واملواقع ثالثية األبعاد للظواهر املهمة )على س يل املثال     إقترحت عدة أبحاث منملجية تهدف إلى تحديد التضاريس الدقيقة

ذلك   إلى  باإلضافة  ذلك.  إلى  وما   ، الخطر  ، وعناصر  الحالية  الحماية  ت تدابير  الكتل  يتم  الصخور ومناطق مصادر  أبعاد وأشكال  حديد 

عات ، باستخدام إما اكتشاف الضوء واملدى أو البيانات  تناولت العديد من الدراسات بالفعل بعض هذه املوضو وقد الصخرية الرئيسية. 

الرغم من إجراء العديد   وعلى ( .  Abellán et al.2010    Ferrero and Umili 2011   ،Ferrero et al.2011   ،Gigli et al.2014التصويرية )

ذلك ، فإن موقع  أدبيات  تلك الدراسات . ومع  ي   من الدراسات حول تقييم مخاطر الصخور، لم تتم مناقشة املعلومات حول مواقع التأثير ف

أهم عامل في تقييم مخاطر انهيار الصخور وتصميم عمليات التخفيف من آثارها. عالوة على ذلك ، لم يتم النظر في املكون    يظلالتأثير  

الباحثين نملج النمذجة ثنائية األبعاد في عمليات اإلنذار املبكر. استخدم بعض  عنصراأساسيايمثل مع أن  ذلك الزمني للدراسات الحالية 

 (.   Keskin,2013   ،Papathanassiou et al.,2013لنمذجة حركة الصخور )
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)تستخدم املقارنة ثنائية األبعاد وثالثية    حيث  Pradhan et al.,2014تعتمد عملية تقييم مخاطر الصخور على جودة البيانات املتاحة )

االنهيارات   لتقدير مخاطر  )األبعاد  التي    Fanos and Pradhan,2016األرضية  الحركية واالتجاهات  النمذجةالطاقة  ( حيث تحدد هذه 

باستخدام  الحركة  إزاحة  الصخور وتحسب  تقليد حركات  املحاكاة  النماذج  تحاكي  الكتل.  وارتفاع هذه  الصخرية  الكتل  تتحرك خاللها 

(.تضمنت بعض هذه النماذج صراحة الحركات   Bradhan and Venus,2017أساسيات قانون نيوتن الثاني مع تجاهل احتكاك الهواء )

املتدحرجة للصخور وأثبتت أن دراسة تقييم تأثير الصخور )تفاعل الصخور مع التضاريس أثناء االتصال التسلسلي( ال تزال تمثل تحدًيا  

 (.Matas et.al., 2017علمًيا كبيًرا في نمذجة الصخور )

 املسح األدبي .2

تمت على بعض املناطق الجبلية في اململكة   التيهناك عدة دراسات عن مخاطر االنهيارات الصخرية وتحليل معامل األمان للمنحدرات  

 وكذلك مخار تلوث املياه الجوفية بمصادر امللوثات املختلفة منها: 

ودية( وقد تمت هذه الدراسة باستخدام بيانات دراسة :تقييم مخاطر سقوط الصخور بجبل النور بمكة املكرمة )اململكة العربية السع

أحد املناطق التي تهدد    يمثلجبل النور    (،Ahmed Youssef.et.al, 20015االستشعار عن بعد املكاني والزماني والتحقيق امليداني )  

طريق مسار الجرف لزيارة كهف   والسياحبانهيارات الصخور على طريق جرف النور واملناطق الحضرية املحيطة بها. يستخدم آالف الزوار  

  حراء والتي تقع على قمة جبل النور. تم في هذه الدراسة تحديد استقرار جرف النور من خالل تحديد املناطق غير املستقرة ولتطبيق محاكاة 

بيوتر لتقييم الخصائص الصخور. تم إجراء مزيج من االستشعار عن بعد والدراسة امليدانية وبرنامج محاكاة الصخور ثنائية األبعاد بالكم

تحديد   تم  الكتل.  ، وعدد  االنتقالية  والسرعة   ، واملتعددة  الكلية  الحركية  الطاقة  تقدير  ،تم  االرتداد  ارتفاع  الجرف،  لوجوه  السطحية 

ر عن  مناطق مختلفة غير مستقرة على طول جبل النور وطريق الجرف باستخدام التحقيق امليداني وتحليل الصور القائم على االستشعا

بعد. باإلضافة إلى تحليل محاكاة الصخور وأشار النتائج الى احتمالية تساق الصخور في بعض مناطق الجبل وقد تصل إلى املناطق الحضرية 

ع  ن، وأن انهيارات الصخور على طول طريق مسار جرف النور سيكون لها تأثير كبير على السياح. كما تم اقتراح التدابير الوقائية املناسبة مل

حركة الصخور املتساقطة قبل الوصول إلى املناطق العمرانية وطريق جرف النور، ومن ثم يمكن منع املزيد من مخاطر سقوب الصخور 

 غير املؤكدة.

افية   دراسة    -دراسة: تقييم مخاطر االنهيارات األرضية في جبال مكة عن طريق قياس عوامل استقرار املنحدرات واملعلومات الجغر

أجريت هذه الدراسة لتقييم تأثير تساقط الصخور على املناطق الحضرية والطرق وتقييم    (.Abdullah Othman et.al.,2020حالة )   

ثور الصاعد إلى قمة الجبل. في هذه الدراسة ، تم تحليل ثالثة أهداف رئيسية: استقرار طريق جبل   املخاطر على الزوار الذين يصعدون عبر  

 ر في بعض املواقع األخرى في منطقة العزيزية والطريق الدائري الرابع. جبل ثور وخطر سقوب الصخو 

تم التحقيق في أسباب تساقط الصخور واألخطار ومحاكاة جبل ثورفيما يتعلق باملناطق الحضرية املحيطة به، يعتبر جبل ثور من األماكن   

.    4قع على بعد  زائر يومًيا. ي  2000التي يرتادها الزوار والسياح ، ويزوره ما يقرب من  
ً
 وقريش غربا

ً
كم جنوب مكة ، بين وادي املفجر شرقا

ثور هو جبل من املناطق التي تهدد فيها االنهيارات الصخرية الطرق واملناطق املحيطة به. يستخدم الكثير من الناس طريق الجرف للوصول  

تزايدت خالل السنوات األخيرة والتي تعاني من تساقط الصخور   إلى كهف ثور ، أعلى جبل ثور ، باإلضافة إلى املناطق الحضرية الجبلية التي

املختلفة للجبل تجعل هذه املناطق عرضة للمخاطر بس ب عوامل مختلفة  انحدار األسطح  بشكل متكرر في موسم األمطار. زيادة شدة   

 وتأثير اإلنسان.  لصخرى مثل التجوية والتآكل ا

الجبل خاصة املسار الصاعد الذي سيكون له تأثير على السياح ، وكذلك بعض مناطق   تم تحديد مناطق مختلفة غير مستقرة على طول 

إلى  باإلضافة   ، بناًء على تحليل الصور  بعد  امليدانية واالستشعار عن  القياسات  باستخدام  الجبل املطلة على املواقع الحضرية يسكنها. 

الوقائية املناسبة للحد من مخاطر سقوب الصخور. تم استخدام برنامج  تحليل عدم استقرار الصخور ، تم اقتراح العديد من اإلجراءات 

لفحص ثبات بعض املناطق على جرف الطريق الصاعد لجبل ثور ، وكانت قيم ثبات املنحدرات الناتجة عن   GEO5 2018ثبات املنحدر  

 عامل. والتي تمثل استقرار املنحدر املمن  1.5على التوالي وهي أقل من  1.12و  0.6الحالتين 

  (،   Adnan M. Aqeel  2018بحث مرجعي ),  –دراسة: نظام )أنظمة( تصنيف مخاطر سقوط الصخور في اململكة العربية السعودية  

ق  عدم استقرار املنحدرات على طول الطرق السريعة في املناطق الجبلية ليس فقط خطًرا كبيًرا على األرواح واملركبات املارة  ولكن قد يعي
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عدم استقرار املنحدر في مثل    املتسس ب فيرور لفترة طويلة وبالتالي يتس ب في خسارة اقتصادية كبيرة. النوع األكثر شيوًعا أيًضا حركة امل

(   تم تطويرها في جميع أنحاء العالم.  RHRSأنظمة تصنيف مخاطر الصخور النوعية  ). فالعديد من  هذه املناطق هو سقوب الصخور 

في الجزيرة العربية ، التي لديها أكبر ،   اململكة العربية السعودية  د يفتقر إلى مثل هذه األنظمة. على س يل املثال  الشرق األوسط يكا  ولكن  ،

( تم تطويره حتى املن. تهدف هذه الورقة إلى مراجعة RHRS-SAاقتصاد في املنطقة ، فيها نظام واحد فقط لتصنيف مخاطر الصخور  )

. ولكن   العيب الرئيس ي هو أن درجة التصنيف النهائية للمخاطر ال تتوافق RHRS-SAعلى بعض العيوب في  نقدية لهذا النظام. تم العثور 

أو   RHRS-SAمستقبلية عليها  عديالت  إلجراء  تلهذه املراجعة  لقيمة   . باختصار ، يمكن حساب النتائج اكما ورد في تعريفها  مع املخاطر  

 اململكة العربية السعودية.في منطقة  معينة أو في صخور لتطوير نظام جديد لتصنيف مخاطر سقوب ال

نتوء   منحدر  نظام  على  الصخور  نشاط  تفسير  متكامل    -دراسة:  مسح  نهج  باستخدام  الجنوبية  اليابانية  األلب  جبال  في  تالوس 

(Fumitoshi Imaizumi et.al., 2020) 

أمًرا مهًما إلدارة مخاطر سقوب الصخور وكذلك لتقدير النشاب الصخري  يعد فهم العالقات بين ظروف األرصاد الجوية ونشاب الصخور  

املستقبلي في ظل تغير املناخ. يعتمد سقوب الصخور على املنحدرات على املحفزات الفعلية لسقوب الصخور ، والتي بدورها قد تختلف  

ي هذه الدراسة ، نفسر االختالفات في نشاب الصخور أيًضا بين النتوءات الصخرية بس ب مصادر الصخور املختلفة وتأثير التضاريس . ف

تالوس في  وسط اليابان من خالل املراقبة باستخدام مستشعرات درجة    -وعمليات نقل الرواسب ذات الصلة في نظام منحدرات نتوء  

تحليل حلقات الشجرة لفهم  باإلضافة إلى ذلك ، تمت إضافة    حرارة الصخور والرطوبة ، ومصائد الرواسب ، وكاميرات الفاصل الزمني.

تشير النتائج إلى أن تواتر نقل الحص ى املجّمع )أي زحف  محددة ،  و  التغييرات املحتملة في نشاب سقوب الصخور على مدار فترة زمنية  

ائدة من النتوءات.  التربة( كان أعلى منه في النقل الفردي  على املنحدر السفلي ، بينما من املحتمل أن يكون سقوب الصخور هو العملية الس

وأنه يقطع مسافات أطول من الحص ى   ملرتفعاتأظهرت املالحظات املأخوذة من مصائد الرواسب أن الحص ى الخشن يتميز بارتداد أعلى ا

ا خالل فترة ظهور األشجار )التي تدوم محلًيا من الخريف إلى أوائل الربيع( ويم
ً
كن  الناعم. كان تساقط الصخور من النتوءات أكثر نشاط

 أن تكون مرتبطة بدورات تجميد الذوبان. 

 أهداف البحث  .3

تحديد نطاقات الخطورة الصخرية باملنطقة واملعرضة لحدوث انهيارات صخرية بها باستخدام نمذجة محاكاة التساقط الصخري  -

 إحصائًيا، وتحديد مدى طاقتها التدميرية. 

 للحماية من االنهيارات الصخرية املحتملة،تقييم طرق التث يت الصخري لسفوح الجبال والتي تستعمل  -

تجمعات   الحد من املخاطر املحتملة من التساقط الصخري بمناطق الدراسة، وتقييم وسائل الحماية املتبعة في املناطق التي تشهد   -

 خالل فترات اداء املشاعر املقدسة. بشرية  كثيفة 

 منهجية وطرق البحث .4

 املسح الحقلي:  .4.1

ي بعمل عدة زيارات ميدانية ملنطقة الدراسة لتحديد نطاقات الخطورة واملواقع التي تتميز بوجود كتل صخرية معلقة أو  قام الفريق البحث

االنهيارات وجود كثيف   للحد من خطورة  املستخدمة  الحماية  تقييم وسائل  ، كذلك  االنحدار  الصخري فوق منحدرات شديدة  للركام 

 الصخرية في تلك املناطق . 

 محاكاة التساقط الصخري: . تحليل4.2

ملحاكاة حركة الصخور على طول أربعة قطاعات ، وقد تم اختيار أماكن هذه القطاعات في األماكن التي    RockFallتم استخدام برنامج  

املالحظات الحقلية مع أسطح أقل خشونة، بناًء على نموذج االرتفاع الرقمي وخريطة امليول للمنطقة  وأيضا ميال شديدا أو إنحدارا  تظهر 

الكتل   وعدد  الطاقات  وحساب  إحصائًيا،  املتساقطة  الصخور  من  تبدأ  التي  املخاطر  لتقييم  أساس ي  بشكل  البرنامج  هذا  تصميم  تم   .

ت (. تتميز هذه القطاعاRocFall user’s guide, 2012والسرعات وارتفاع ارتداد املنحدر بالكامل باإلضافة إلى موقع نقاب نهاية الصخور )

ي األجزاء العلوية بينما تتناقص في األجزاء السفلية في بعضها وتزداد في األخرى. يحدث السقوب الحر للكتل الصخرية  شديد فبانحدار  
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م / ث   0.0في هذه الدراسة سرعة ابتدائية قدرها  فريق البحث     افترضنتيجة للكتل غير املستقرة املوجودة على األسطح العلوية ، وقد  

 صخور على طول هذه القطاعات.ملحاكاة ال

 النموذجي في عدة دقائق باتباع الخطوات التالية:  ROCFALLيمكن إجراء تحليل 

 تحديد املنحدر. .1

 تحديد مواد املنحدر. .2

 تعيين املواد ملقاطع املنحدر. .3

 تحديد مواقع بدء حركة الصخور )البذر(. .4

 حساب التحليل. .5

 يد الحواجز وجام ي البيانات .بيان النتائج. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن تحد 6 .6

تم تحديد عدة معامالت في هذه الدراسة وهي: الطاقة الحركية الكلية للكتل املتساقطة ، سرعة الكتل أثناء السقوب الحر ، عدد الكتل  

في  العوامل الرئيسية التي تؤثر على عدد الكتل التي تصل إلى نهاية القطاع  . وتتمثل  التي تصل إلى نهاية القطاع والطاقة الحركية الخطية

وتعتمد الطاقة الحركية للكتل الساقطة    زاوية االنحدار والتضاريس السطحية للقطاع وحجم وشكل الكتل والسرعة األولية للمحاكاة.

 مع زيادة حجم  الكتلة الساقطة ومربع السرعة وكذلك خشونة املنحدرحجم   بشكل مباشر على  
ً
. لذلك، يصبح سقوب الصخور أكثر تدميرا

ثالث فئات شدة. الساقطة على  الطاقات الحركية للكتل  ( صنفوا  2004(. بيريت وآخرون  )Glover et al.   ،2011الكتلة وزيادة السرعة )

ا جسيمة للبنية التحتية واملنازل. بينما الفئة األعلى شدة ويمكن أن تس ب أضرارً   وهيكيلوجول    300الفئة األولى من الطاقة املقابلة حوالي  

 كيلوجول ، مما قد يضعف البنى التحتية ويعطل وسائل النقل لفترة طويلة.     300إلى    30الثانية تعتبر متوسطة الكثافة وتتراوح طاقاتها من  

 النتائج واملناقشة .5

 املشاعر املقدسة: نتائج املسح امليداني ملخاطر االنهيارات الصخرية في . 1.5

تم عمل عدة زيارات حقلية ملناطق املشاعر املقدسة  لتحديد نطاقات الخطورة الصخرية باملنطقة  والوقوف على طرق الحماية املستخدمة 

وجود بعض مناطق الخطورة في الجبال املحيطة  بمناطق     مليدانيةللحد من مخاطر التساقط الصخري. وقد تبين من تلك املالحظات ا

والشقوق الرأسية التي تزيد من  غير املتماسكة  أ( وجود بعض الكتل الصخرية   3يوضح شكل )  ملشاعر املقدسة بمزدلفة ومنى كالتالي:ا

كتل    تعلوهامخاطر االنهيارات الصخرية خلف احدى دورات املياه بمنطقة مزدلفة.  بينما يظهر قطاع من الصخور املفككة سهلة التآكل  

من الكتل الصخرية الضخمة املعلقة على أحد السفوح الجبلية شديدة   عدداد(  4ب، ج(. بينما يظهر شكل )3شكل )صخرية غير متماسكة  

من ناحية أخرى تم تقييم طرق التث يت الصخري لسفوح    االنحدار والتي تزيد احتمالية التساقط الصخري خاصة مع سقوب األمطار.

عدة طرق حديثة ومتطورة في تث يت الصخور باملنحدرات  حيث  توجد  لصخرية املحتملة،الجبال والتي تستعمل للحماية من االنهيارات ا

الجبلية الحادة لضمان استقرارها بإذن هللا مثل الخرسانة املرشوشة وبراغي تث يت الصخور واملواد املث تة والشبكات السلكية املرشوشة  

املفا التي تمتص االنهيارات  في الحد من خطورة االنهيارات الصخرية عند ، وتسهم  جئة  بالخرسانة واملدرجات الخرسانية  هذه الوسائل 

( بعض طرق الحماية املستخدمة في منطقة مزدلفة ، تم استخدام الشبك واملسامير مع الره الخرساني  4يوضح شكل )  هطول االمطار.

مع اهمال الجزء العلوي وهو أكثر خطورة لوجود   ب( تم استخدام الره الخرساني فقط في الجزء السفلي من الجبل4أ(، بينما في شكل )4)

محطة  .  أما عند  العديد من الكتل الصخرية املعلقة على املنحدر والتي تزيد من احتمالية التساقط الصخري وتهديد األرواح في أي لحظة

السفلي فقط من الجبل واملالصق  استدام الخرسانة املرشوشة في منطقة صغيرة من الجزء فقد تم ج( 4القطار الرئيسية بمزدلفة )شكل 

مدرجات صخرية عن   فقدأقيمتد(   4حمايته. في شكل )تمت  ملحطة القطار وأهمل باقي السفح الجبلي الذي اليقل خطورة عن الجزء الذي  

نطقة منى  كذلك اظهر املسح امليداني للمرتفعات الصخرية املحيطة بم  طريق تدريج الصخور المتصاص طاقة الكتل الصخرية املتساقطة.

وجود العديد من نطاقات الخطورة والتى ترتفع فيها احتمالية حدوث انهيارات صخرية، ويزيد من تلك الخطورة وجود العديد من املخيمات 

 (. 6، 5او الطرق مالصقة ملنحدرات صخرية شديدة الخطورة، كما هو موضح باألشكال رقم )

ر الجمرات ، وجود مجموعة من الكتل الصخرية املعلقة والتي تهدد بالسقوب في اي  ( املنطقة عند الخروج من منى بعد جس5يوضح شكل )

ايضا بعض  ويوجد بتلك املنطقة  لطرق مالصقة لها تقريبا  الن اوقت مع تغير العوامل البيئية والجيولوجية، وتزداد خطورة هذه املواقع  
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ط ومدخل منى ايضا يالحظ وجود تجمعات من الكتل الصخرية املفككة بعض املناطق في وس   6املخيمات القريبة منها. كذلك الحال في شكل  

على ارتفاعات شاهقة مما يزيد من تاثير الجاذبية ومن طاقتها الكامنة في حال حدوث انهيارات، وان املدرجات الصخرية التي تم انشائها 

 رات املحتملة.كذلك الره الخرساني للجزء السفلي من الجبل لن يمنع حدوث املخاطر من االنهيا

  
( معلقة   3شكل  تواجد كتل  التي توضح  امليدانية  الصور  (: بعض 

 وغير مستقرة وتشققات صخرية في منطقة مزدلفة.

(: بعض الصور امليدانية التي توضح بعض طرق الحماية من   4شكل )

 االنهيارات الصخريةاملستخدمة في منطقة مزدلفة.

  
  ( الصور  5شكل  معلقة (: بعض  تواجد كتل  التي توضح  امليدانية 

 وغير مستقرة وتشققات صخرية في منطقة منى.

(: بعض الصور امليدانية التي توضح تواجد كتل معلقة وغير    6شكل )

 مستقرة وتشققات صخرية في منطقة منى.

( بعض األجزاء من جبل الرحمة بعرفات ، والذي يغطي معظمه كتل صخرية ضخمة منها ماهو معلق وشديد الخطورة ،  7يوضح شكل )

وضع اسياخ حديدية اسفل تلك  تدعيمه بوالذي يهدد بالسقوب في أي لحظة خاصة مع صعود الحجيج فوقه بكثافة يوم عرفات. وقد تم 
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املهدد من تلك الصخور والتي مع الوقت قد تتآكل وتضعف مع زيادة االحمال وبفعل العوامل الجوية   الكتل الضخمة، وهذا الينهي الخطر

 القدر هللا.وقوع  حوادث والبيئية مما يؤدي الى 

 
 منطقة عرفات.(: بعض الصور امليدانية التي توضح تواجد كتل معلقة وغير مستقرة وتم تعيمها باسياخ من الحديد ، جبل الرحمة 7شكل ) 

 :محاكاة االنهيارات الصخرية بمناطق املشاعر . 2.5

)رسمت   شكل  بمزدلفة  النصع  ثبير  جبل  ملنطقة  وامليول  الرقمية  االرتفاعات  برنامج  8خرائط  باستخدام   )ArcGis10    لتحديد وذلك   ،

قص ى ارتفاع  أن أين خرائط االرتفاعات الرقمية .  تب RockFallالقطاعات الالزمة لعمل محاكاة التساقط الصخري عليها باستخدام برنامج 

الى   بحوالي    900يصل  يقدر  ارتفاع  اقل  بينما  البحر  فوق سطح  ميل    360متر  تغير  امليول  اوحت خريطة  بينما  البحر.  فوق سطح  مترا 

ج محكاة التساقط الصخري  الستخدامها في برنامتحديد مواقع اربع قطاعات بناء درجة. وقد تم  45درجات الى  5املنحدرات الصخرية من 

 .   P1, P2, P3, P4وهي 

 
قطاعات  ، تبينجبل ثبير النصع بمزدلفة لجبل ثبير النصع بمزدلفة ،خريطة امليول ل (DEM)خريطة االرتفاعات الرقمية الكنتورية    (: 8شكل )

 محاكاة التساقط الصخري  .

هذه القطاعات بناًء على خريطة    أنشئت  وقد  ملحاكاة حركة الصخور على امتداد عدة قطاعات  طولية ،    RockFallتم استخدام برنامج  

املتساقطة إحصائًيا. تصميم هذا البرنامج بشكل أساس ي لتقييم املخاطر التي تبدأ من الصخور  تم  قد    كنتورية لنموذج االرتفاع الرقمي .  

باإلضافة بالكامل  املنحدر  ارتداد  الكتل والسرعات وارتفاع  الطاقات وعدد  لحساب  البرنامج  نهاية  موقع    على    تعتمد طريقة هذا  نقاب 
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امليدانية وصور األقمار  RocFall   ،2012الصخور )دليل مستخدم   نتيجة الرحالت  القطاعات الصخرية  تم تحديد مواقع  الصناعية. (. 

سطح  تتميز هذه القطاعات بانحدار مرتفع في األجزاء العلوية بينما تتناقص في األجزاء السفلية. نتيجة للكتل غير املستقرة املوجودة على األ 

.تم م / ث ملحاكاة الصخور على طول هذه القطاعات  0.0العلوية ، يحدث السقوب الحر، افترضنا في هذه الدراسة سرعة ابتدائية قدرها  

تحديد عدة معامالت في هذه الدراسة وهي: الطاقة الحركية الكلية للكتل املتساقطة ، سرعة الكتل أثناء السقوب الحر ، عدد الكتل التي 

ة  اويتصل إلى نهاية املظهر الجانبي والطاقة الحركية الخطية. العوامل الرئيسية التي تؤثر على عدد الكتل التي تصل إلى نهاية املالمح هي ز 

هذه   في  أهمية  األكثر  العامل  ويعتبر  للمحاكاة.  والسرعة األولية  الكتل  الجان ية وحجم وشكل  السطحية لألسطح  والتضاريس  االنحدار 

الدراسات هي خشونة املنحدر ، وتعتمد الطاقة الحركية للكتل الساقطة بشكل مباشر على كتل الكتلة الساقطة والسرعة املربعة. لذلك 

 مع زيادة حجم الكتلة وزيادة السرعة )) ، يصبح االنهيار
ً
 واصنففقد    2004يريت وآخرون،بأما .   Glover et al. 2011الصخري أكثر تدميرا

كيلوجول هي األعلى كثافة   300ثالث فئات حسب الشدة، الفئة األولى من الطاقة املقابلة حوالي  لى  عالطاقات الحركية للكتل الساقطة  

ج أضراًرا  تس ب  أن  من  ويمكن  طاقاتها  وتتراوح  الشدة  متوسطة  تعتبر  الثانية  الفئة  بينما  واملنازل.  التحتية  للبنية    300إلى    30سيمة 

بناءا على  ها  ؤ تم انشا والتي    P1, P2, P3, P4القطاعات األربع    كيلوجول، مما قد يضعف البنى التحتية ويعطل وسائل النقل لفترة طويلة.

رائط امليول للمنحدرات الجبلية بمنطقة الدراسة، بدأت القطاعات األربعة من نفس االرتفاع تقريبا  خرائط نماذج اإلرتفاعات الرقمية وخ

متر   P2   ،1000متر للقطاع  P1  ،1050متر للقطاع  650م فوق مستوى سطح البحر، بينما اختلفت املسافات األفقية لها من 850حوالي 

. لذلك اختلفت ميول القطاعات األربع وكذلك اختلفت التضاريس السطحية    P4قطاع  م لل  1300الى اقص ى مسافة افقية بلغت    P3للقطاع  

كيلوجول على   80متوسط الطاقة الحركية الكلية للكتل املتساقطة بلغ حوالي    أن  (  9)  الشكل أوضحت عملية فحص القطاعات في    لها.

كيلو جول على القطاع    120ة الكلية زيادة نس ية حيث بلغت  بينما أظهرت الطاقة الحركيP2كيلو جول على القطاع    95و    P1القطاع رقم   

P3    كيلوجول على القطاع    100وحواليP4  ،  إلى    30الكثافة والتي تتراوح طاقاتها من  توسطة  امل  ة   الشدمستويات  هذه القيم من  تعتبر    و

وزادت القيمة املتوسطة للسرعة    P2و    P1ات  على القطاع    m/s40كيلوجول .   من ناحية اخرى وصلت اقص ى سرعة للكتل الصخرية      300

.  أظهرت املحاكاة أن عدًدا من الكتل على طول القطاعات األربعة يمكن أن تصل إلى    P4و    P3على القطاعات      m/s60حيث وصلت الى  

% من الكتل البادئة  8الىوصلت ، بينما  P4و  P1% من الكتل البادئة إلى نهايته القطاعات 6الى  وصلت نهايتها مس بة بعض املخاطر. حيث 

 .P3و  P2إلى نهايته القطاعات 

 
 . P1, P2, P3, P4رقم  اتمحاكاة التساقط الصخري للطاقة الحركية الكلية والسرعة والطاقة الحركية الخطية وعدد الكتل على القطاع(: 9شكل )
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، وذلك لتحديد    ArcGis10( باستخدام برنامج  10الغبناء بمنى شكل )خرائط االرتفاعات الرقمية وامليول ملنطقة جبل ثبير    ت رسموكذلك  

قص ى ارتفاع  أ.  تبين خرائط االرتفاعات الرقمية ان  RockFallالقطاعات الالزمة لعمل محاكاة التساقط الصخري عليها باستخدام برنامج 

الى   ارتفاع    850يصل  بينما اقل  البحر  تغير ميل    متر فوق سطح  350حوالي  يصل  متر فوق سطح  بينما اوضحت خريطة امليول  البحر. 

 ,P1درجة. تم تحديد مواقع ثالث  قطاعات الستخدامها في برنامج محكاة التساقط الصخري وهي    54درجات الى    5املنحدرات الصخرية من  

P2, P3.,    القطاعات الثالثةP1, P2, P3     وخرائط امليول للمنحدرات الجبلية  بناءا على خرائط نماذج اإلرتفاعات الرقمية    أنشئت     والتي

م فوق مستوى سطح البحر، بينما اختلفت 800ثبير الغبناء بمنطقة منى ، بدأت القطاعات الثالثة من نفس االرتفاع تقريبا حوالي    بلجل 

وكذلك   ةاألربعلقطاعات  . لذلك اختلفت ميول اP3متر للقطاع    P2    ،900متر للقطاع    P1   ،900متر للقطاع    1200املسافات األفقية لها من  

 اختلفت التضاريس السطحية لها.

 
 . قطاعات محاكاة التساقط الصخري  الغبناء بمنى ، تبينجبل ثبير و خريطة امليول ل (DEM)خريطة االرتفاعات الرقمية الكنتورية  (: 10شكل )

( إلى أن متوسط 11أوضحت عملية فحص القطاعات في الشكل )رسمت قطاعات محاكات التساقط الصخري للكتل الصخرية، وقد   

بينما أظهرت  P2كيلو جول على القطاع    150و    P1كيلوجول على القطاع رقم     180الطاقة الحركية الكلية للكتل املتساقطة بلغ حوالي  

الكثافة والتي  في شدة  توسطة امل حيث تعتبر هذه القيم ،   P3كيلو جول على القطاع  130حيث بلغت  يتراجع نسبالطاقة الحركية الكلية 

  ونقصت     P2و    P1على القطاعات      m/80قص ى سرعة للكتل الصخرية    أخرى وصلت  أ من ناحية  .   كيلوجول   300إلى    30تتراوح طاقاتها من  

  الثالثةأظهرت املحاكاة أن عدًدا من الكتل على طول القطاعات    .    P3على القطاع      m/s 45القيمة املتوسطة للسرعة حيث وصلت الى  

% من الكتل  10بينما وصلت  ،     P1% من الكتل البادئة إلى نهايته القطاعات  8يمكن أن تصل إلى نهايتها مس بة بعض املخاطر. حيث وصلت  

 .P3و  P2هايته القطاعات البادئة إلى ن

 
 بجبل ثبير الغبناء، منى. 3(: محاكاة التساقط الصخري للطاقة الحركية الكلية والسرعة والطاقة الحركية الخطية وعدد الكتل على القطاع رقم 11)
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 : مسارات الصخور في السقوط الحر على طول منحدرتحليل . 3.5

صياغتها الرقمية مشاكل خطيرة.   تطرحعوامل  دة  على  ة  الل دمسار الصخور أو الكتل الصخرية التي تسقط على طول منحدر صخري هو  

، باإلضافة إلى الطاقة   مكانهاهندسة املنحدر ، وشكل الكتلة ، وسرعتها األولية في لحظة انفصالها عن  على  تعتمد  املسارات    واملعلوم أن   

املتشتتة بس ب التأثيرات على طول السقوب. قد تنزلق الكتل املتساقطة أو تتدحرج أو ترتد حسب شكلها: مفلطحة أو مدورة وعلى ميل 

ة محاكاة سقوب الصخور على طول منحدر باستخدام الطريقتين األكثر شيوًعا حالًيا: برنامج  إمكاني  GeoRock  البرنامجهذا    طرح  ي  املنحدر.

 ( روكفال  كولورادو  املقطوعة.Pfeiffer & Bowen 1989محاكاة  الكتلة  وطريقة  ملف    لتطبيقو   (  تحديد  الضروري  من  سيكون  املحاكاة 

)أو النية في إقامة( الحواجز   موضعها وخصائصها ، وتحديد مكان منشأ    تعريف املنحدر ، عن طريق رسمه أو استيراده    الوجود املحتمل

من بين النتائج يتم لفت االنتباه إلى إمكانية    الكتلة / القطع ، واختيار الطريقة الحسابية. بعد ذلك يمكن استدعاء الحساب وفحص النتائج.

  من هذه النقاب ، النسبة املئوية للكتل التي فشلت في الوصول إليها.   تحديد النقاب على طول املستوى األفقي وبعد ذلك تقرير ، لكل نقطة

تبدد الطاقة بس ب التأثيرات تعتمد على خصائص الحركة وتعتمد على الخصائص امليكانيكية للكتلة ، وعلى املواد املوجودة على طول  

املستحيل إعادة إنتاج  من  فمن الناحية العملية ،    قها الخاص.املسار )الصخور أو التضاريس أو الغطاء النباتي( ، والتي تعيق التقدم في نطا

  ملف تعريف املنحدر بدقة وحتى أقل من ذلك الخاص باملسار املتخذ ، أو تحديد وصياغة شكل الكتل املختلفة التي قد تنفصل عن نفسها. 

ور الوقت ، بس ب تآكل الصخور ، وتراكم الحطام ، ندسة املنحدر وطبيعة النتوءات عرضة للتغيير  بمر ن هأل  وال يتم تقليل هذه العوائق  

، وال يكون تحديد منطقة    ؤثرات املختلفة  املأخيًرا ، تنشأ صعوبة نمذجة حركة السقوب عندما تتكسر الصخور بس ب    والتطور الخضري 

يجب أن يعتمد التصميم الجيوتقني لذلك ،    الضروري الرجوع إلى النماذج امل سطة لتحليل مسارات السقوب.من  فوبالتالي    .سهالالتأثير  

ألعمال الفحص على قاعدة حسابية رقمية واسعة تسمح بالتحقيق في جوانب مختلفة من الظاهرة وتكشف عن العوامل الرئيسية التي 

صور فيديو   في الحاالت األكثر تعقيًدا ، قد يكون من الضروري تأسيس النموذج على  تؤثر على مسار السقوب ومدى الحالة قيد املراجعة.

محاكاة سقوب صخري  الدراسة لتعمل لهما  تم تحديد مصدريين للصخور في منطقة    )سينمائية أو إلكترونية( تلتقط املسارات الفعلية. 

فقد وجد القطع الصخرية املتساقطة، كذلك  ستسلكها  مخرجات البرنامج املسارات التي  وقد اظهرت  (،  12،  13على طول املنحدر شكل )

ي الحالة الثانية. وأظهرت ان اقص ى طاقة حركية ممكن مترا ف  126في الحالة األولى و    مترا  77ي   ه   ة افقية قد تصل اليهامسافأن اقص ى  

كيلوجول في الحالة الثانية وهي تعتبر من الطاقات التي    1200كيلوجول في الحالة األولى وحوالي    600تمتلكها تلك الصخور بلغت حوالي  

 شديدة.تتس ب في اثار تدميريه 

 
 . (C)  ورسم البيانات املستخرجة(B)ومسار الصخور    ،( صورة املوقع  Aمصدر )  ة ملنطق  GeoRockباستخدام برنامج  (: محاكاة تساقط الصخور  12شكل )  
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 . (C)  البيانات املستخرجةورسم  (B)ومسار الصخور    ،( صورة املوقع  Aمصدر )  ة ملنطق  GeoRockباستخدام برنامج  (: محاكاة تساقط الصخور  13شكل )  

 الخالصة والتوصيات: .6

وجود بعض الكتل  ومنى و  قة مزدلفة  طوجود بعض مناطق الخطورة في الجبال املحيطة بمنالدراسة  ملنطقة   أظهرت نتائج املسح امليداني  

تزيد من مخاطر االنهيارات الصخرية خلف  كذلك بعض  تماسكة و املغير    الصخرية   التي  الرأسية  حدى دورات املياه بمنطقة  إالشقوق 

عدد من الكتل الصخرية الضخمة املعلقة  و علوها كتل صخرية غير متماسكة  ت بينما يظهر قطاع من الصخور املفككة سهلة التآكل    مزدلفة.

 تمالية التساقط الصخري خاصة مع سقوب األمطار.اح من  على أحد السفوح الجبلية شديدة االنحدار والتي تزيد

والتي تستعمل    ومنى   بعض طرق الحماية املستخدمة في منطقة مزدلفةو من ناحية أخرى تم تقييم طرق التث يت الصخري لسفوح الجبال  

في بعض األماكن، بينما في  استخدام الشبك واملسامير مع الره الخرساني    حيث أظهر املسح  للحماية من االنهيارات الصخرية املحتملة،

تم استخدام الره الخرساني فقط في الجزء السفلي من الجبل مع اهمال الجزء العلوي وهو أكثر خطورة لوجود العديد من   أماكن أخرى 

يسية بمزدلفة  عند محطة القطار الرئأما  الكتل الصخرية املعلقة على املنحدر والتي تزيد من احتمالية التساقط الصخري وتهديد األرواح.   

دام الخرسانة املرشوشة في منطقة صغيرة من الجزء السفلي فقط من الجبل واملالصق ملحطة القطار وأهمل باقي السفح  ختم است فقد  

مدرجات صخرية عن طريق تدريج الصخور المتصاص طاقة    إنشاءتم    كذلك  حمايته.  ت الجبلي الذي اليقل خطورة عن الجزء الذي تم

 .  تساقطةالكتل الصخرية امل 

ظهرت  دراسات ميدانية لجبل الرحمة بعرفات ، ان   معظمه مغطى بكتل صخرية ضخمة منها ماهو معلق وشديد الخطورة ، والذي يهدد  أ

الكتل   تلك  اسياخ حديدية اسفل  بوضع  تدعيمه  تم  يوم عرفات. وقد  بكثافة  فوقه  الحجيج  لحظة خاصة مع صعود  أي  في  بالسقوب 

الخطر املهدد من تلك الصخور والتي مع الوقت قد تتآكل وتضعف مع زيادة االحمال وبفعل العوامل الجوية والبيئية  الضخمة، وهذا الينهي  

 مما يؤدي الى وقوع  حوادث خطيرة  القدر هللا.    

، وقد تم  اء بمنىبجبل ثبير النصع بمزدلفة وجبل ثبير الغبنقطاعات  سبعملحاكاة حركة الصخور على طول  RockFallتم استخدام برنامج 

مع أسطح أقل خشونة، بناًء على نموذج االرتفاع الرقمي وخريطة امليول    اشديدانجدارا  اختيار أماكن هذه القطاعات في األماكن التي تظهر  

كيلوجول    80حوالي    بجبل ثبير النصع  متوسط الطاقة الحركية الكلية للكتل املتساقطةيدانية  . بلغ   أيضا املالحظات املبناء  و ،  للمنطقة

كيلو جول على    120بينما أظهرت الطاقة الحركية الكلية زيادة نس ية حيث بلغت  P2كيلو جول على القطاع    95و    P1على القطاع رقم   

متوسطة الكثافة والتي تتراوح طاقاتها من  ة  الشدالقيم ذات    ، حيث تعتبر هذه القيم من  P4كيلوجول على القطاع    100وحوالي    P3القطاع  
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وزادت القيمة املتوسطة    P2و   P1على القطاعات     m/s40خرى وصلت اقص ى سرعة للكتل الصخرية    أمن ناحية  .  كيلوجول   300إلى    30

اعات األربعة يمكن أن  أظهرت املحاكاة أن عدًدا من الكتل على طول القطوقد      .  P4و    P3على القطاعات      m/s60للسرعة حيث وصلت الى  

% من الكتل  8الى بينما وصلت  ،    P4و    P1القطاعات    ة% من الكتل البادئة إلى نهايت6إلى    تصل إلى نهايتها مس بة بعض املخاطر. حيث وصلت

 .P3و  P2القطاعات  ةالبادئة إلى نهايت

  150و    P1كيلوجول على القطاع رقم     180حوالي      تساقطة  متوسط الطاقة الحركية الكلية للكتل املأما في جبل ثبير الغبناء بمنى فقد بلغ  

حيث تعتبر هذه ،    P3كيلو جول على القطاع    130حيث بلغت    تراجعا نس يابينما أظهرت الطاقة الحركية الكلية  P2كيلو جول على القطاع  

قص ى سرعة للكتل  أوصلت  فقد  خرى  أمن ناحية  و كيلوجول .      300إلى    30توسطة الكثافة والتي تتراوح طاقاتها من  امل  ة الشد    القيم  من  

أظهرت املحاكاة   .    P3على القطاع      m/s 45القيمة املتوسطة للسرعة حيث وصلت الى    ونقصت     P2و    P1على القطاعات      m/80الصخرية    

% من الكتل البادئة إلى 8الى يمكن أن تصل إلى نهايتها مس بة بعض املخاطر. حيث وصلت  الثالثةأن عدًدا من الكتل على طول القطاعات 

 . P3و  P2القطاعات  ة % من الكتل البادئة إلى نهايت10 إلىبينما وصلت ،   P1القطاعات  ةنهايت

لعمل محاكاة سقوب صخري على طول املنحدر ملصدريين للصخور في منطقة    GeoRockكذلك تم استخدام برنامج املحاكلة الصخرية  

الدراسة ، اظهرت مخرجات البرنامج املسارات التي ستسلكها القطع الصخرية املتساقطة، كذلك وجد أن اقص ى مسافة افقية قد تصل  

 600ة حركية ممكن تمتلكها تلك الصخور بلغت حوالي  متر في الحالة الثانية. وأظهرت ان اقص ى طاق  126متر في الحالة األولى و    77اليها  

 كيلوجول في الحالة الثانية وهي تعتبر من الطاقات التي تتس ب في اثار تدميريه شديدة.  1200كيلوجول في الحالة األولى وحوالي 

الباحثون بضرورة استخدام وسائل الحماية املختلفة من اإلنهيارات الصخرية بشكل أوسع ومالئم في منطقة املشاعر على وجه   يوص ي 

الخصوص والتكون قاصرة على أماكن محددة فقط. منع اقامة املخيمات في اماكن مالصقة للمنحدرات الصخرية شديدة الخطورة خاصة  

بد  في منطقة منى. منع تسلق الحجاج السفوح الجبلية خاصة في مزدلفة. ومنع وجود  الحجاج بكثافة كبيرة فوق جبل الرحمة وان كان ال 

 من الصعود فيجب أن يتم  بطريقة  منظمة وبأعداد محدودة ولفترات وجيزة.
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 امللخص

 تزايد   مع.  سنوًيا  حاج  ماليين   ثالثة  من   أكثر   يستقطب   حيث  السعودية  العربية  باململكة   املكرمة   مكة  في  يقام  عاملي  إسالمي  حدث  هو   الحج

 آمًنا   الحج   جعل  إلى  الخدمات  جودة   تحسين  يؤدي.  أيًضا  الحج  أثناء   التي تقدم     الخدمات  جودة   تحسين   على   الطلب  يزداد  ،  الحجاج  عدد

  القوة   نقاب  وتحديد  ،  الحجاج  رضا  بتحسين  الحج  ملنظمي  الخدمات  جودة   قياس  يسمح.  الحج  ملنظمي  الرئيس ي  الهدف  وهو  ومريًحا

  الجريمة   ظهور   ومع.  تالخدما  جودة   لقياس   شيوًعا  األساليب  أكثر   أحد  اإللكتروني   التصويت  نظام  يعد.  الخدمات املقدمة    في  والضعف

الكتل    تصويت  نظام  لتطوير  حاجة  هناك  ،أصبحت    السيبرانية . ونظام سلسة  الكتل  مثل سلسلة  متقدمة   تقنية  أدوات  يعتمد  آمن 

(Blockchain) وأنظمة  التوريد  وسلسلة  الهندسية  الصيانة  مثل  ،  التطبيقات  من  واسعة  مجموعة  وله  للتغيير   قابل  وغير     آمن  رقمي  دفتر   هو 

  جودة  قياس إلى وهو يهدف     Blockchain على    املمن القائم اإللكتروني التصويت نظام نقدم ، الورقة هذه  في  لذلك. اإللكتروني التصويت

  وأسهل   للقراءة   قابلية  أكثر   ونتائجها  التصويت  نماذج   ان  حيث     عالية   استخدام  قابلية  لديه  فهو  .  الحج  فترة   خالل  الحجاج  ورضا  الخدمات

 .التصويت وخصوصية  والنزاهة  واإلنصاف األهلية مثل األمان بخصائص قائمة يضمن فإنه ، ذلك على عالوة . والفهم االستخدام في

 

 (25) انظر البحث الكامل في الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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 امللخص

وتبعاتها، وما تقدمه اململكة العربية السعودية من جهود حثيثة   ١٩-في ظل األوضاع الراهنة وما يعانيه العالم من جائحة فايروس كوفيد

العقول ال شرية أن تستنبط أفكارا إبداعية  تقلل من التدخل ال شري  ملواجهة هذا الفيروس وتخفف من آثار هذه الجائحة، يجب على  

من   املاليين  عشرات  تستقبل  التي  وقبلتهم  املسلمين  مزار  الشريفين  الحرمين  في   
ً
وخصوصا الفايروس  تفش ي  من  للحد  التباعد  وتحقق 

ن تكون هناك  طرق الستقبالهم وتنظيم دخولهم مما املصليين واملعتمرين والحجيج من جميع أنحاء العالم، وهذه األعداد الغفيرة البد أ

 من العناية لينعموا بأداء الشعائر في بيئة آمنة، وكذلك دون تعريض البالد  ومواطنيها لهذا الخطر الداهم باستحداث 
ً
يستوجب مزيدا

ة إلى منتجات رقمية من خالل تطوير  طرق رقمية يتم من خاللها تنظيم الحشود. هذه الورقة العلمية تهدف إلى تحويل اإلجراءات العادي

نظام يعمل على تنظيم دخول الحشود للحرمين من خالل بوابات رقمية تسمح للمصرح لهم فقط بالدخول من خالل تقنية مسح الباركود 

حي الحمراء،  تحت  األشعة  من خالل  الحرارة  درجة  لقياس  باإلضافة  و"اعتمرنا"  "توكلنا"  تطبيقي  من  املستخرجة  توضح  للتصاريح  ث  

يدويا من صحة ساعة خالل األسبوع للتأكد    24ار  الدراسة "الوضع الحالي" باستخدام النمذجة املرئية لعملية وجود املوظفين على مد

التصاريح، ثم يتم توضيح "الوضع املستقبلي"  املقترح  وكيف يساهم في تيسير عملية تفويج الحشود بسالسة، عن طريق أتمتة العملية   

لتقليل التكلفة من خالل اإلفراج عن املوظفين واإلعفاء من رواتبهم وزيادة سرعة عملية مصادقة الدخول بتصريح ساري املفعول  وذلك    

و قياس درجة الحرارة للتقليل من  دخول غير املصرح لهم به .من ثم تقييم أداء الوضع املستقبلي من خالل استخدام استوديو بيزاجي  

 بدئي. بعمل على رسم  نموذج م
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 امللخص

تتطلب هذه الحشود إدارة يتم تعريف الحشود على أنها تجمع العديد من األشخاص في مكان واحد وفي وقت محدد لتحقيق هدف معين.  

شاملة للحفاظ على السالمة وتقليل الكوارث. يعتبر الحج من أكبر التجمعات ال شرية على مستوى العالم ، حيث يؤدى املسلمون بمختلف  

ما كبيرا أجناسهم فريضة الحج في مكان واحد في وقت محدد ، وهو  يكون بداية شهر ذي الحجة . تولي اململكة العربية السعودية اهتما

لتنظيم الحجاج ومراقبة تقدمهم. ووضعت إدارة الحشود ضمن أولويات وزارة الحج والعمرة للوصول إلى أفضل الحلول إلدارة الحشود. 

. وفي هذا 2030وال تزال تس ى جاهدة لتحسين خدمات الحج والعمرة من خالل استخدام الرقمنة والتحول الرقمي ومواكبة تطلعات رؤية 

دف هذه الورقة إلى دراسة كيفية زيادة كفاءة عملية مراقبة تدفق الحجاج و االستجابة للطوارئ باستخدام سوار الحج إضافة الصدد ، ته

لة  الى كاميرات املراقبة. يحتوي سوار الحج على جهاز استشعار ملراقبة العمليات الحيوية في جسم الحاج ، كما أنه مزود بباركود يمثل الحا

يتم تمثيل هذه الحاالت  بألوان على الخرائط في مركز مراقبة الحجاج. لذلك ، سيساعد هذا في التنبؤ بحاالت الطوارئ الصحية للحاج ، و 

ا وتعزيز وقت االستجابة لها. تم إجراء عمليات املحاكاة لتحليل الوقت في الوضع قبل التحسين وبعد التحسين. أظهرت نتائج املحاكاة تحسنً 

ا في زمن االستج
ً
 ابة والتحكم في الحشود بعد تحسين النموذج باستخدام سوار الحج.ملحوظ
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 امللخص

في كل عام، يأتي الحجاج املسلمون من جميع أنحاء العالم ألداء فريضة الحج في مكة املكرمة. خالل شعائر الحج، يتم تلقي أنواع مختلفة 

وسائط   منصات  أصبحت   ،
ً
ومؤخرا القادمة.  السنوات  في  الحج  تجربة  لتحسين  للمعرفة  رئيسًيا  تعد مصدًرا  التي  الراجعة  التغذية  من 

 معرفًيا رئيسًيا للعديد من املنظمات الستقراء   آراء الناس حول منتج محدد أو خدمة معينة. وباملثل،  التواصل االجتما
ً
عي، مثل تويتر مصدرا

فإن نسبة عالية من الحجاج يعبرون عن مشاعرهم وآرائهم وتفاعالتهم حول تجربة الحج من خالل وسائط التواصل االجتماعي. في هذه 

، وهي مجموعة بيانات عربية  ArHajj-21لبحث الضوء على   تجربة الحجاج حول خدمات الحج املقدمة. يقدم  الورقة، سوف يسلط فريق ا

أول مجموعة بيانات عربية تغطي احداث الحج على تويتر وهي متاحة    ArHajj-21. تعد  2021للحج على تويتر تم نشرها خالل موسم حج  

نب شبكات االنتشار بما في ذلك كل من إعادة التغريدات والتغريدات ذات العالقة  ألف تغريدة إلى جا  200للجمهور حيث تتضمن حوالي  

لتسهيل البحوث املتعلقة بالحج في مجموعة متنوعة من    ArHajj-21)مثل سالسل الردود( للمجموعة الفرعية األكثر شيوًعا. تم تصميم  

ا ومعالجة  امللة،  وتعلم  االجتماعية،  الحوسبة  ذلك  في  بما  سوف   املجاالت،  ذلك،  إلى  باإلضافة  املعلومات.  واسترجاع  الطبيعية،  للغة 

يستخدم فريق البحث بعًضا من أحدث تقنيات تعلم امللة غير الخاضعة لإلشراف مثل التجميع ونمذجة املوضوع الستخراج أنماب ذات  

 .2030كة العربية السعودية معنى لصان ي القرار. تهدف هذه الدراسة إلى تعزيز تجربة الحج بما يتماش ى مع رؤية اململ
 

 

 (58) انظر البحث الكامل في الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 

 

  



 

89 

 

 

 

 

 

 

 
،أحمد بن طالب 1، مسحل  بن زيد العتيبي 2العنزي ،  وليد بن خالد 1، عمر بن محمد الحسيني *1ياسر بن محمد صديق

 1، قاض ي بن يحيى مسيري 1البعيجي

 1مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

 2جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 

 

Measuring Water Level in Zamzam Dispensers in the Two Holy Mosques 

Using IoT Technology 
, 1, Meshail Zaid Alotaibi2, Waleed Khaled Alanazi 1, Omar Mohammed Alhusseini*1Mohammad SeddiqYasser 

1, Kadi Y. Museery1Ahmed Taleb Albaiji 
1King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) 

2Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU)

*Corresponding author: E-mail (yseddiq@kacst.edu.sa) 

 

 امللخص

ق تأتي سقيا ماء زمزم على رأس الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة اململكة لزوار الحرمين الشريفين، إذ يتم توفير ماء زمزم عبر عدة طر 

مختلف القطاعات التي تس ى جاهدة لخدمة الحرمين فعالة وتليق بشرف املكان، حيث يقوم بتلك الخدمة وغيرها فرق ذات تأهيل عالي من  

 للدور املهم للتقنيات الحديثة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات والعمليات بما في ذلك سقيا زمزم، فإن هذه الورقة 
ً
الشريفين، ونظرا

 لالرتقاء بفاعلية استخدام الحافظات البالستيكية ملاء زمزم والتي التزال تستخدم ع
ً
لى نطاق واسع  في الحرمين الشريفين  تعرض نظاما

منذ عقود ، ويضيف الحل املقترح لتلك الحافظات بعض املزايا التي تهدف إلى تحسين جودة وكفاءة العمليات، وتقليل التكلفة التشغيلية،  

لنتائج سريعة بأرخص     ففي املرحلة الحالية من العمل، قام  فريق البحث  بتطوير مكونات إضافية للحافظات الحالية من أجل الوصول 

تكلفة وأقل جهد، حيث يراقب النظام الحالي مستوى املياه داخل الحافظات  من خالل جهاز استشعار قادر على قياس مستوى املاء إلعطاء  

ث يتم تنبيهات لألشخاص املسؤولين عن ضرورة  إعادة التعبئة، وتم تطوير الوحدة الخلفية للنظام وفق نملج "الحوسبة دون خوادم" حي

إرسال بيانات املستشعر إلى سحابة للمعالجة والتخزين واالسترجاع، كما تم تطوير لوحة املراقبة على تطبيق الجوال متعدد املنصات على  

نظامي أندرويد و آي أو إس حيث يمكن للمستخدمين استعراض الحالة املحدثة لكل حافظة مياه، وتقدم الورقة عرًضا عملًيا للنظام الذي 

 ءه  فريق البحث لهذا الغرض باستخدام تقنية إنترنت األشياء والحوسبة السحابية. أنشأ
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 امللخص

كميات كبيرة من األغذية   بات يتس ب في هدرالتلوث امليكروبي    حيث أن   ,من العمليات املعقدة امليكروبي    بس ب التلوث  يعتبر فساد األغذية

أثناء التخزين في األطعمة بناًء على    تنمو. يمكن التنبؤ بامليكروبات التي  واملعروفة بين املهتمين  بالرغم من استخدام طرق الحفظ املختلفة

بؤ بفترة صالحيته. يمثل العد  معرفة منشأ الطعام وتركيبه وطريقة تغليفه ودرجة الحرارة التي يتعرض لها، وبناًء على هذه املعرفة يمكن التن

)بين   معتدلة  درجة حرارة  عند  املحفوظ  بالطعام  املتواجدة  الكائنات  عدد  إجمالي  الكلي  امليزوفيلي  تشمل  والتي    °م(    45و  20البكتيري 

الكلي كدليل   امليزوفيلي  البكتيري  العد  ارتفاع  وتداول الطعام على سوء حفظ  ومؤشر  البكتيريا والخمائر والفطريات. ويمكن استخدام 

جودة رديئة أو إلى وجود إجراء خارج عن السيطرة. ومن الجدير بالذكر انه يوجد جزء من البكتريا   يبشكل كبير أو أنه يحتوي على عنصر ذ

نتيجة  امليزوفيليه تستطيع النمو والتكاثر في درجات حرارة منخفضة حيث إن لها القدرة على تحمل صدمة التبريد والبقاء على قيد الحياة

عند   تحور تركيبها من البروتين ليستطيع العمل في الجو البارد. وتسمى هذه املجموعة من البكتريا باملتحملة للرطوبة ويمكن ان تنمو وتتكاثر

ن معظم  في تلوث وفساد الطعام وهي متواجدة بكثرة في البيئة واألغذية. ومن املهم إدراك أ أيضا تتس ب يمكن أن و  )°م  20- 0(درجة حرارة 

  هذا يتعرض الغذاء للتلوث في مراحل النقل والتوزيع وقد تكون ل  بكتريا التسمم الغذائي تندرج تحت تصنيف هذه املجموعة من البكتريا.

عواقب وخيمة على املستهلك من الناحية الصحية وقد وضعت تدابير وقائية للحد من هذ التلوث وهي ما تعرف باالشتراطات  الطعام امللوث  

ة والتي يمكن تعريفها بتلك التدابير الوقائية الكفيلة بالحد من تلوث االغذية أو البيئة املحيطة التي يتم فيها تداول الغذاء والذي  الصحي

يمكن أن يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى االضرار بصحة االنسان. وقد هدفت الدراسة الى متابعة درجات حرارة البرادات )شاحنات  

ي  ذ  6دها في عرفة )من يوم  و جو دية املبردة( أثناء نقلها من مختلف انحاء اململكة واملتجهة الى مشعر عرفات وايضا طوال مدة  نقل االغ

حدى جدران البرادات من  إ( في  Cold Chain loggerعن طريق تث يت حساسات لقياس درجات الحرارة )وذلك  الحجة الى نهاية يوم عرفة(  

من   9ثناء عملية النقل ووصوله الى مشعر عرفات وأثناء عملية توزيع الوجبات، ثم رفعها في نهاية يوم  أد الغذائية و بداية عملية تحميل املوا

الحجة وتفريغ البيانات وعمل منحنيات لدرجات الحرارة حسب املواصفات املوضوعة لحساس درجة الحرارة وزمن االنتهاء وتجميعه    يذ

ن درجات الحرارة داخل  أجهزة التكييف في البرادات تعمل بطريقة ممتازة وكفاءة عالية و أ% من 90ن أوقد برهنت النتائج . من الشاحنات 

البرادات ال تعمل أجهزة تبريدها بالكفاءة املطلوبة حيث  تلك  ٪ من  10نسبة  هناك  الحجة. بينما       ي ذو من    6يوم  في  °م(    5-3البرادات تتراوح )
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 وذلك بقياس درجة حرارة البرادات أثناء التشغيل. وتكمن املشكلة في عمليات  10وجد أن بعض البرادات درجات حرارتها تتجاوز  
ً
°م تقريبا

°م وهي درجة الحرارة املثالية لنمو البكتيريا املس بة    35التوزيع يوم عرفة وذلك لحدوث ارتفاع في درجات الحرارة وصل في بعض البرادات الى  

 للتسمم الغذائي ونمو تلك امليكروبات في االغذية. 

 برادات  االطعمة.  –البكتيريا  –درجات الحرارة  –األغذية  :الكلمات الدالة

Abstract 

Food contamination and spoilage are complex processes as the main cause of contamination is the microbial spoilage، 

which may be the cause  the waste of large quantities of food despite the use of different preservation methods. Microbes 

that develop during storage in foods can be predicted based on the origin of the food and the method of its  packaging، 

and the temperature to which it  is exposed. Based on this knowledge one  can predict their shelf life. The total mesophilic 

bacterial count represents the total number of organisms present in the food conserved at a moderate temperature 

(between 20 and 45 m) and it  includes bacteria، yeast, and fungi. The high total mesophilic bacterial count can be used 

as evidence that food is poorly stored and handled، or that it contains  poor-quality ingredients or an out-of-control 

procedure. It is noteworthy that there are certain types  of   mesophilic bacteria that can grow and reproduce at low 

temperatures as they can withstand  law temperature  and survive as a result of modification of the protein composition 

that allows them  to work in the cold atmosphere. This group of bacteria is widely spread in environment and food. It is 

called psychrotrophic bacterium . It can grow and multiply at temperature ranging  from 0 to  20 C to cause contamination 

and spoilage of food. When food is exposed to contamination at the transport and distribution stages، it may have serious 

health consequences for the consumer. Measures have been put in place to reduce this contamination. These measures 

are  based on hygienic requirements which  can be defined as preventive measures to reduce the contamination of food.    

The environment in which food is stored   could be directly or indirectly involved in causing food poisining  which can 

seriously  harm human health. This  study is aimed to evaluate  the possibility of monitoring the temperature of the 

refrigerated food transport trucks during the transfer of food from different  parts of the Kingdom and bring  them  to the 

holy places and also during the duration of its presence in Arafa holy site (from 6 Dhu Al-hijjah to the end of the day of 

Arafa). This can be done  by installing sensors to measure the temperature (Cold Chain logger) on  one of the walls of the 

truck from the beginning of the process of loading the food  until its   arrival to the Arafa and during the process of 

distribution of meals. Then check  the logger on the  9th of the  Dhu Al-hijah, the   data were unloaded, and temperature 

curves were performed according to the specifications of the sensitivity of temperature.  The results showed that 90% of 

air conditioners in refrigerators work perfectly  well and with high efficiency level  and that the temperatures within the 

trucks are between (3 and 5°C) on the 6th of  Dhi Al-hijjah. It is found that  10% of the refrigerator trucks with cooling 

devices do not efficiently work، whereas  some refrigerator trucks temperatures had recorded more than 10°C during 

operation. The problem is due to  the  extensive distribution of meals    during the day of Arafa which caused rise in 

temperature and led it to reach    35 ° C in some trucks which is the ideal temperature for the growth of bacteria that cause  

food poisoning and the growth of microbes in food. 

   املقدمة .1

  الخيري  اإلطعام يعتبر 
ً
  رافدا

ً
 وإطعامه الحاج سقاية تعّد  حيث لسّد حاجتهم الغذائية، للحجاج الغذائية املتطلبات من الكثير   لتوفير    مهما

 ،  عرفة  يوم  خالل   الخيرة   التموينية  واملواد  الوجبات  عليها وذلك بتوزيع  واإلحسان  الخير   أهل  يتنافس عليها    التي  الخيرية  األعمال  أجّل   من
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  املواد   من  األطنان  آالف  على  تحتوى   والتي  الحجة  ذي  من   السادس  يوم  عرفة  مشعر  إلى   البرادات  من  املئات  دخول   لذلك  نتيجة  فنجد

  من   االستفادة   تعظيم)  الحجاج  على  الحجة  ذي  من   التاسع  يوم   توزيعها  يتم  والتي   والعصائر   املياه   عبوات  من  وماليين  الجافة  الغذائية

  وتوزيع   نقل   عملية  تعتبر   أيام. ولهذا  أربعة  فترة   البرادات  داخل  والعصائر  واملياه   الغذائية  املواد  تبقى  الفترة   تلك  وفى(.  م2016  الخيرى   االطعام

 السليم  غير   النقل  يؤدي  أن  يمكن  إذ  عالية،  وجودة   سليمة  بصورة   للمستهلك  الغذاء  وصول   تضمن  التي  العمليات  أهم  من  الصحية    األغذية

  الغذائي   التلوث  حاالت  من  العديد  حدوث  إلى  السابقة  الدراسات  من  كثير   أشارت  وقد.  األغذية  سالمة   بمنظومة  اإلخالل  إلى  الص ي  وغير 

وزارة (السليمة  الصحية لإلجراءات وفقا األغذية هذه  نقل يتم ال عندما  األغذية في فساد أو غذائية لتسممات بدورها تؤدي أن يمكن والتي

  الصحية   الناحية  من  املستهلك  على  وخيمة  عواقب  له  تكون   وقد  والتوزيع  النقل  مراحل  في  للتلوث  الغذاء  يتعرض  م(.2014البلدية والقروية )

  الكفيلة  الوقائية  التدابير   بتلك   تعريفها  يمكن  والتي  الصحية  باالشتراطات   تعرف  ما  وهي   التلوث  هذا   من   للحّد   وقائية  تدابير   وضعت   وقد

 االضرار   إلى  مباشرة   غير   أو  مباشرة   بصورة   يؤدي  أن  يمكن  والذي  الغذاء  تداول   فيها  تمي  التي  املحيطة  البيئة  أو  األغذية  تلوث  من  بالحد

  الغذاء  مع   يتعامل  من   وكل  النقل   عملية  واشتراطات  الغذاء  في  ودورها   الدقيقة  األحياء  عن  كاملة  معرفة  تتطلب  أنها  كما  ،  االنسان  بصحة

  إلى   االنسان  من   امليكروبات  انتقال  من  يمنع  بالعمالة  الخاصة   الصحية  االشتراطات  فتطبيق.    الغذائية  املنشآت  على  املستمرة   والرقابة

  يزداد اإلقبال على   .الغذاء  الى  املمرضة  امليكروبات   ونقل  املنشأة   دخول   من   يمنعها  والقوارض  والحشرات  املفات   مقاومة  وكذلك  الغذاء

لتخزين املنتجات الغذائية. تتميز أجهزة التسجيل      للتحكم في الظروف املحيطة ،    Temperature loggers))    أجهزة تسجيل درجات الحرارة 

ختومة زمنًيا ، ومؤشر رحلة درجة الحرارة )مرئي أو   محددة  هذه بميزات  
ُ
مثل املراقبة املستمرة لدرجة الحرارة ، وسجالت درجات الحرارة امل

   هذه األجهزة أن استخدام    الى      كما أشير سابقا  .(Alkandari et al, 2017) رارة  وتخزين ونقل موثوق لبيانات درجة الحعبر التنبيهات( ،  

  على   التعرف  ولذلك يعتبر   (.Mercier et al., 2017)  تهلكالطعام املس  كمية  ٪ من  14بأكثر من    والذي يقدرسنوًيا  يقلل من هدر الطعام  

  تلك   أن  حيث  واملياه   الوجبات  في   امليكروبات  وتكاثر  نمو  على  الحرارة   درجات  في   التغيير   تأثير   ودراسة  البرادات  داخل  الحرارة   درجات   في  التغير 

 وفتح  لألبواب  املتكرر   الفتح  الى  باإلضافة  ايام   أربعة  يستمر حوالى  وبقاؤها  عرفة  مشعر  في  وتبقى    اململكة  أنحاء  مختلف  من  تأتى  البرادات

  ارتفاع   إلى  يؤدى  الى الخارج مما  البرادات  داخل  من  البرودة   تسريب   إلى  االمر الذي يؤدى    التوزيع  أثناء  عرفة  يوم  املستمر  البرادات  ابواب

 و يتس ب في عدم  الوجبات  تلك  تلف  حدوث  إلى  يؤدى  قد   . وهذا    البرادات  تلك  داخل  املحفوظة  واملياه   العصائر  أو  الوجبات  حرارة   درجة

إلى تتبع درجة حرارة   الدراسة  هذه  لهذا فقد هدفت    .والسائلة  الصلبة  النفايات  نم  كميات  تراكم  من   للمزيد  تؤدي  قد  و  عليها  الحجاج  إقبال

أبواب  فتح  مع  بالتزامن  عرفة  يوم  وخاصة  باالرتفاع  املبردات  حرارة  درجات  في  تغير  حدوث  تأثير  مدى  ودراسة  الفترة  تلك  في  البرادات 

 .على االطعمة املنقولة الشاحنات لفترات طويلة 

 منهجية وطرق البحث .2

  بغرض (    3-  2-1  شكل   Cold) Chain loggerالتبريد  سلسلة  حساسات   م تث يت و ت(  املبردات)  عشوائية  بطريقة  شاحنة  12  عدد  اختيار  تم

  .هذا وقد   الحجة من ذي  9 نهاية يوم جمع البيانات املسجلة في وتم الحجة من ذي  6 يوم وذلك  البرادات داخل الحرارة  درجة ومتابعة رصد

وهذه     (  الغذائية  املواد  لنقل  املخصصة  للبرادات  الخاصة  الشروب  أساس  على  الحساسات  تركيب  قبل(  البرادات)  الشاحنات  فحص  تم

 :الشروب تتمثل فيما يلي 

أن تكون البرادة قــادرة على املحــافظــة على بقــاء املواد الغــذائيــة ضـــــــــــــمن درجــة الحرارة املنــاســـــــــــــبــة طول فترة النقــل والتوزيع وأن تكون   -

 .طريق مقياس الحرارة مصممة بحيث يمكن مراقبة درجة  حرارة البرادة من الخارج عن 

 .توفير مساحة كافية للعمل والحركة في تحميل وتفريغ الوجبات وأن يكون تصميم البرادة مناسب بشكل يمنع التلوث التبادلي -

أن تكون جميع البرادات جيدة التصـــميم والصـــيانة وأن يحافظ عليها بحالة جيدة وأن يكون تصـــميم البرادة يســـمح بأعمال التنظيف  -

 .التخلص من مياه التنظيف والتعقيم وأن تكون وحدة نقل األغذية مصنوعة من مواد قابلة للغسل والتعقيموالتعقيم و 

  .توفير إضاءة كافية داخل البرادات وتوفير أرفف لفصل املواد الغذائية املختلفة داخل وحدات نقل األغذية -

غير قابلة للصــــــدأ مثل االســــــتانلس ســــــتيل وتوفير ســــــتائر  يجب أن تكون الجدران واألســــــقف واألرضــــــيات الداخلية مصــــــنوعة من مواد  -

 للمســــاعدة في منع 
ً
بالســــتيكية أو هوائية عند األبواب وذلك ملنع تســــرب البرودة أثناء التفريغ أو التحميل وان يكون التصــــميم مناســــبا

 .دخول الحشرات، الطفيليات، و منع التلوث الخارجي
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، والذي يعتمد على  (Hygiena EnSURE)  هيجينا انشور باستخدام مقياس    أسطح كل برادة داخل  م اختبار التلوث امليكروبي )الحمل(  ت

مسحة من أنبوب االختبار وتدويرها على السطح الداخلي    أخذوجيزة ، تم    لفترة   RLU)في وحدات اإلضاءة النس ية )  ATPقياس تركيزات  

  املؤقت أسفل عمود   املزيح بمحلول منظمأخرى في أنبوب االختبار ، وتم خلط  كل شاحنة. تم وضع املسحة )العينة( مرة    في(  2سم    100)

 .Hygiena EnSUREفي جهاز    RLUقراءة  ثوان  ثم وضعه ل   5أنبوب االختبار ملدة    هزتم    .(Hygiena EnSURE)حسب إرشادات شركة    املسحة

بين  ،    نظيًفا   ATP ≤150 RLU  قراءة تم اعتبار متوسط   تتراوح  التي  القراءة   )تحذير  RLU  300-151بينما اعتبرت 
ً

ا معتدال
ً
  الذي و (    تلوث

 [.(Macıas-Rodrıguez, 2013 (متسخيعتبر شديد التلوث ) RLU 300ن يحتوي على أعلى م

   
حساسات سلسلة  Cold Chain logger(:  1شكل رقم )

 التبريد 

(: تث يت حساسات  2شكل رقم )

 Cold Chainدرجات الحرارة 

logger على إحدى جدران البرادات 

 Cold Chain(: تشغيل ال 3شكل رقم )

logger  بعد التركيب 

 النتائج واملناقشة .3

ا  3-1 بالوجبات  البرادات الخاصة  في  التبريد  باستخدام  تقييم كفاءة  البرادات  لخيرية من خالل رصد ومتابعة درجة الحرارة داخل 

 :  Cold Chain loggerحساسات سلسلة التبريد 

 املخصصة لنقل املواد الغذائية: تتحقيق الشروط الخاصة للبرادا  3-1-1

ية  اوضحت النتائج أن تصميم جميع البرادات التي تم اختيارها ال يوجد بها آلية لقياس درجة حرارة املبرد من الخارج وأن كل املواد الغذائ

وبفحص البرادات أيضا وجد أّن جميع املواد الغذائية   (.4)مكدسة داخل البرادات وال يوجد مساحات كافية تسهل عملية التفريغ الشكل  

ال )شكل  داخل  الغذائية  املواد  بين  العرض ي  التلوث  يمنع  بحيث  بشكل جيد  مغلفة  واملياه  العصائر  أو  الجافة  الوجبات  من    (. 5برادات 

 يوم   الحساسات  تركيب  % , أن مستوى النظافة بها كان ممتازا اثناء90وأظهرت نتائج الفحص أيضا أّن نسبة عالية من البرادات تصل إلى  

  أّن ألسطح الداخلية واألرضيات مصنوعة من االستانلس ستيل مما يسهل عملية النظافة والتطهير وقد لوحظ  الحجة, وأن جميع ا  ذو  6

مستوى االضاءة داخل البرادات جيد بحيث يسهل عملية التعامل مع الوجبات وعملية التنظيف والتطهير. وبرهنت عملية فحص البرادات  

عند األبواب في جميع البرادات وهذه املشكلة قد تتس ب في تسريب     البرودة أثناء عملية    ايضا على عدم وجود ستائر بالستيكية أو هوائية

 (. 6التحميل والتوزيع ومن املمكن حدوث تلوث من الخارج )شكل 

   
(: البرادات مكدسة باملواد  4شكل رقم )

 الغذائية 

(: التغليف الجيد للمياه 5شكل رقم )

 والعصائر 

وجود ستائر بالستيكية او هوائية  (: عدم 6شكل رقم )

 عند االبواب 
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 : تتقييم كفاءة التبريد في البرادا 3-1-2

يوم   نهاية  في  الشاحنات  التبريد من  تجميع حساسات  الحرارة حسب   9تم  منحنيات لدرجات  البيانات وعمل  تفريغ  وتم  الحجة  ذي  من 

( لحساس درجة الحرارة حيث تم أخذ القراءات كل خمس دقائق وتم أخذ  قراءات   DEVICE SPECIFICATIONاملواصفات املوضوعة )

% من أجهزة 90وزمن االنتهاء من قراءة درجات الحرارة وتجميعها من الشاحنات . وأثبتت النتائج ان    LOGGERمختلفة حسب زمن وضع ال  

من ذي الحجة   6م( يوم  °  5الى  3لحرارة داخل البرادات تتراوح مابين  )التكييف في البرادات تعمل بطريقة ممتازة وكفاءة عالية ، وأن درجات ا

 درجات البرادات بعض أن ووجد املطلوبة بالكفاءة  تبريدها أجهزة  تعمل ال البرادات من٪    10اثناء تركيب الحساسات ووجد أن  نسبة

 وذلك بقياس درجة حرارة املبردات أثناء التشغيل.  م°10تتجاوز  حرارتها

 
 (8إلى يوم  6(: ثبات منحنى درجة الحرارة في البرادات طول الوقت )من يوم 7شكل رقم )

 
 ذوالحجة 9(: حدوث ارتفاع شديد في درجة حرارة البرادات وخاصة يوم 8شكل رقم )

 
 ذوالحجة 9(: حدوث ارتفاع طفيف في درجة حرارة البرادات وخاصة يوم 9شكل رقم )
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من ذي الحجة يوجد ثبات لدرجات الحرارة عند مستوى التبريد املناسب لحفظ    8الى يوم    6نه من يوم  وقد أظهرت قراءة الحساسات أ

 (. 7الوجبات والعصائر واملياه كما هو مبين بالشكل )

 30كما أوضحت نتائج  قراءة حساسات التبريد أنه في يوم عرفة حدث ارتفاع في درجات الحرارة تراوحت في بعض البرادات الى مابين )-

( وذلك أثناء فتح البرادات لتوزيع الوجبات واملياه والعصائر لفترة طويلة ويعزى هذا االرتفاع أيضا  9-8م( كما هو موضح  في أشكال )°35و

لعدم وجود ستائر هوائية او بالستكية عند أبواب البرادات وبالتالي يحدث ارتفاع في درجة حرارة البرادات لحدوث تسريب للبرودة مما  

ي الى ارتفاع درجة حرارة املياه والعصائر و ينعكس هذا سلبا  ويقود الى   عدم رغبة الحجاج في االستفادة من تلك االطعمة  ويتطلب  يؤد

االمر سرعة التخلص منها بعد أخذها من البرادات الخيرية . يتم ذلك على الرغم من أن بعض الحجاج يأخذ الوجبات والتي تحتوى على  

بكميات كبيرة وبالتالي تتولد كميات هائلة من املخلفات السائلة والعبوات البالستكية والكرتونية  وتكون بكامل محتويتها    املياه والعصائر

 وينتج عن ذلك روائح غير مستحبة وخاصة أن يوم عرفة تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة جدا .

 يوم عرفة:  (LASER THERMOMETER)رارة ال قياس درجة حرارة البرادات والوجبات باستخدام مقياس الح 3-1-3

( حيث أوضحت نتائج قراءة درجات  10(تم قياس درجات حرارة البرادات والوجبات عن طريق مقياس الحرارة الليزر وكما هو مبين بالجدول  

 في درجات الحرارة لبعض البرادات وصلت إلى  
ً
 واضحا

ً
م وأيضا وصلت درجة حرارة بعض الوجبات  °  43الحرارة )يوم عرفة( أن هناك ارتفاعا

الوقت وهذا ما تؤكده  قراءات م وهذا يعود إلى التسريب الزائد   للبرودة املوجودة داخل الشاحنات ألّن األبواب تظل مفتوحة طوال  °  41إلى  

الى رفض بعض   لتلك الوجبات مما يؤدى  تلف أو فساد  نمو امليكروبات وبالتالي من املمكن حدوث  الى حدوث  الحساسات  مما   يؤدى 

لة في هدر الحجاج تناول تلك الوجبات أو شرب املياه والعصائر نتيجة ارتفاع درجة حرارتها والتخلص منها ويترتب على  ذلك  زيادة هائ

 األطعمة وزيادة النفايات الصلبة والسائلة.

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

T1 12 30.20 11.00 41.20 21.4917 10.42204 

T2 12 24.30 18.90 43.20 29.3583 7.40656 

Valid N (listwise) 12      

 ( LASER THERMOMETER) حرارة البرادات واملواد الغذائية باستخداميوضح درجات . 10جدول 

 درجة حرارة الوجبات  درجة حرارة السيارة  البرادة

°م 23 1 °م 15.5   

°م 28.9 2 °م 19   

°م 36.4 3 °م 32.2   

°م 43.2 4 °م 41.2   

°م 35.2 5 °م 32.3   

°م 37 6 °م 33   

°م 18.9 7 °م 11.2   

°م 30 8 °م 13   

°م 22.1 9 °م 11   

°م 21.5 10 °م 11.5   

°م 28.9 11 °م 19   

°م 27.2 12 °م 19   

 21.4917 29.3583 املتوسط

 11.00 18.90 القيمة األدنى 

 41.20 43.20 القيمة االعلى 

 10.42204 7.40656 االنحراف املعياري 
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 تصنيف الوجبات الجافة املقدمة من خالل البرادات:  3-1-4

الصالحية لكل املياه والعصائر والوجبات الجافة املقدمة سارية املفعول، حيث تشتمل عبوات الوجبات  تم التأكد من أن جميع تواريخ    -

 (: 11الجافة على ما هو مبين في  )شكل

 املياه والعصائر بأنواعها املختلفة. -

 .بأنواعه، كروسان فطيرة، بسكويت كيك، بأنواعه، معمول  سوداني، ل تمر، فو  -

 في درجات حرارة الوجبات وأن 
ً
 حيث من بينها فيما تتناسب ال الجافة الوجبات عبوة  مكونات و أوضحت النتائج أن هناك اختالفا

 :النحو التالي على وهي التقديم حرارة  درجات من الفيزيائية خصائصها

 والعصائر(. )عبوات املياه  يتقبلها املستهلك حتى م°3-2 عند مبردة  تكون  أن يجب  أصناف -

 املذاق خصائص من يغير  ال التبريد السوداني ولكن التمر والفول  مثل م(°25(عند العادية الحرارة  درجات عند تناولها يفضل أصناف -

 والنكهةلتلك االطعمة .

(  الكروسان ال سكويت،  الفرنسية، الفطيرة  الكليجة الكيك، )املعمول،) م15)عند  العادية الحرارة  درجات عند تناولها يفضل أصناف -

  التبريد ويؤثر
ً
 والنكهة ولهذا يفضل أن يفصل كل نوع على حده.   املذاق خصائص على سلبا

  

  

 العادية  الحرارة درجات عند يفضل تناولها (: أصناف 11شكل رقم )

 خصائصها لفقدها الحاج لتناولها رغبة  لعدم وملقاة  مستعملة غير  عبوات الوجبات كاملة واملياه والعصائر من كميات وجود يالحظ ولهذا

 لتقليل النفايات املتولدة وعدم تأثر الحمل   أهمية إلى يشير  ( مما13  -12شكل ) املرغوبة الفيزيائية
ً
 لتقليل الهدر وثانيا

ً
توزيعها منفصلة أوال

 امليكروبي للوجبات بتغير درجات الحرارة.

   
اعطاء كميات كبيرة من املياه الزائدة عن الحد مما يولد كمية هدر كبيرة (: 12شكل رقم )

 وتولد كمية كبيرة من النفايات السائلة والصلبة

(: التخلص من املياه والعصائر  13شكل رقم )

 الرتفاع درجة الحرارة
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 الوجبات واملياه:امليكروبات في  وتكاثر نمو على الحرارة درجات في التغيير دراسة تأثير 3-2

امليكروبات وتأثيرها على الوجبات الجافة والعصائر واملياه البّد من التعرف على   وتكاثر نمو على الحرارة  درجات  في التغيير  لدراسة تأثير 

كتيريا ال يمكنها خواص البكتيريا ومراحل نموها. ومن أهم الظروف الفيزيائية التي تؤثر على النمو البكتيري هي درجة الحرارة حيث إن الب

طء  النمو في درجات الحرارة التي تزيد أو تقل عن تلك السائدة في بيئاتها الطبيعية ولهذا فإن درجة حرارة التبريد تجعل نمو البكتيريا بب

ف البكتيريا   بسرعة يقل للخاليا األيض ي  النشاب نإف الحرارة  درجة انخفاض عند شديد  نمو  ال  يتوقف  ال ولكن  درجات  عند  حرارة كليا 

-الى  2-) االنخفاض شديدة  الحرارة  تتحمل قدE. Coli    خاليا أن وجدولكن ببطء حيث  تنمو نأ امليكروبات  لبعض يمكن حيث املنخفضة

 م(20°

تقييم سالمة وجودة   في  البرادات من املؤشرات املهمة  في  البرادات   األغذيةوتعتبر متابعة درجات الحرارة  تلك  في درجة حرارة  التغير  ألّن 

بالزيادة أو النقصان تعتبر من نقاب التحكم الحرجة التي يجب متابعتها ووضع اإلجراءات التصحيحية والتحقق من ضبط درجات الحرارة  

 البرادات للعمل على إيقاف وتث يط نمو امليكروبات املحتمل تواجدها في الوجبات املوجودة داخل تلك الشاحنات.داخل تلك 

ثالجات الشاحنات املختبرة كانت  أسطح  من    ( 10)  ٪83.2أن  أظهرت الدراسة الحالية أن الحمل امليكروبي املسجل خالل فترة الدراسة أظهر  

% 8.4و (    RLU  300-151كانت ملوثة ميكروبية معتدلة )الحذر( )    (  1% )8.4   ، بينما(    RLU  150نظيفة أو منخفضة التلوث )أقل من  

بشكل  يتغير  العد البكتيري    أنمماثلة    سابقة  مالحظات  أكدت( .  RLU  300أكثر من   150)  متسخة جدا(  عتبرت شديدة التلوث )أفقط   (1)

مراقبة درجة    وهذا تأكيد ملبدأ أن ;Sibomana et al., 2015; Gornik et al., 2011 (Darchuk  et al., 2015) ملحوظ مع تأثير درجة الحرارة 

املحتملة    كبيرة  ال  الحرارة عند تخزين أو نقل الطعام من شأنه أن يمنع األمراض املنقولة عن طريق األغذية وقد يتجنب املخاطر الصحية

 ات الجماعية. جلسأثناء ال 

التخزين بمتوسط   (RLU)  البكتيري   الحملمتوسط    4يوضح الشكل   أثناء    أيام   خالل  الحرارة   درجة  قراءاتاملحدد في شاحنات الطعام 

كما هم موضح   NEDWELL D.B(  1999على النمو في درجات حرارة مختلفة )وقد امكن تقسيم البكتيريا الى مجاميع حسب قدرتها    .االختبار

 :(14بالشكل )

 م أو أقل قليال.° 15والحرارة املثلى) م° 20-املدى الحراري( صفر :Strict Psychrotrophic إجبارا املنخفضة للحرارة  محبة بكتيريا .1

م أو °  15والحرارة املثلى) م°  20-الحراري( صــــــــــفر املدى Facultative Psychrotrophic املنخفضــــــــــة اختيارا للحرارة  محبة بكتيريا .2

 أعلى قليال.

البكتيريا املســــــ بة  اغلب م وتشــــــمل° 37والحرارة املثلى) م° 45-25(املدى الحراري  :Mesophiles للحرارة املتوســــــطة محبة بكتيريا .3

 لإلنسان. للفساد واملمرضة

 
Temperature range for bacteria 

 ( تقسيم البكتيريا إلى مجاميع حسب النمو في درجات حرارة مختلفة 14شكل )
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 (: MICROBIAL GROWTH CURVEالبكتيريا )دراسة منحنى نمو  3-3

( في التعامل مع البكتيريا ومعرفة أوج نشاطها وأطوار نموها املختلفة حيث يفيد ذلك في منع   15تفيد دراسة منحنى النمو البكتيري شكل )

 -ي: فساد األغذية ومنع حدوث التسمم الغذائي. ويمكن تقسيم منحنى النمو البكتيري إلى أربعة مراحل كما يل

حيث ال يوجد تكاثر للخاليا وهي الفترة التي يجب اســــــــــتخدام التبريد فيها كأحد أهم وســــــــــائل الحفاظ   Lag phase)مرحلة التأقلم ) .1

 على االغذية واملشروبات حيث يتم منع حدوث أي حاالت فساد أو تلف للمواد الغذائية.

والظروف املحيطة تصــــــــبح املرحلة مناســــــــبة للتكاثر ولذلك تشــــــــهد هذه في حالة توفر الغذاء  (  Exponential phase) النمو مرحلة .2

 للبكتيريا املس بة للتسمم الغذائي.
ً
 سريعا

ً
 املرحلة  تكاثرا

وهنــا يحــدث تــدهور في الظروف البيئيــة املحيطــة بــالبكتيريــا ونرى أّن أعــداد التكــاثر مســــــــــــــاويــة Stationary phase)مرحلــة الثبــات ) .3

ولكن في هـذه املرحلـة     ،Novick A (1995)ت نتيجـة عوامـل الحفظ مثـل التبريـد وانخفـاض االوكســـــــــــــجينألعـداد البكتيريـا التي تمو 

 قد يحدث فساد للمواد الغذائية ويجب أن يتّم التخلص من تلك االغذية.

من  والحد نمو الكائنات الدقيقة عن طريق تث يطمن معدل جودة الغذاء   يزيدلتبريد ولذلك فإن ا  (Death phase)مرحلة املوت   .4

قلـل من ي  في حفظ األغـذية  اســـــــــــــتخـدام درجات الحرارة املنخفضـــــــــــــة التخزين، ولهـذا فأن مرحلـة خـاصـــــــــــــة أثنـاءالكـائنـات  تكـاثر تلـك 

 مراحله.في جميع  البكتيري  سرعة النمو امليكروبي وبالتالي فمن املهم رصد النمو

 
 ( منحنى النمو البكتيري 15شكل )

 -25ارتفاع  في  درجات الحرارة التي تساعد على نمو البكتيريا املحبة للحرارة )  تيريا نجد أن النتائج توضح حدوث  ومن دراسة منحنى نمو البك

املس بة45° البكتيريا  لنمو  املثالية  الحرارة  درجة  وهي  ) م(  الغذائي.  – staphylococcus aureusمثل  Bridgese el al.، (2001للتسمم 

Bacillus ceruse – Salmonella – E. coli ،فطيرة )املعمول، كيك  تحتوى على  التي  الوجبات  األغذية وخاصة  في  امليكروبات  تلك  ونمو 

املتمثلة في   واتيةاملظروف  البكتيريا وزيادة أعدادها في تلك النشاب  بسكويت، كروسان( وتلك األصناف تحتوى على مكونات تساعد على  

وباإلضافة إلى ذلك، فإنها    ة ( وفى تلك الحالة تكون البكتيريا لها القدرة على إفراز سمومها،درجة الحرارة املناسب  –)الوقت الكافي للتكاثر  

املثال، والليباز والبروتياز(  بنية الخلية أو مكوناتها )على س يل  التي تدمر  تنتج عددا من االنزيمات  الى    يمكن أن  تلف املواد والتي تؤدى 

واالسهال    –والذي تتمثل أعراضه في القي   Zwietering et al (1990)الغذائي بين الحجاج   مما قد يس ب حدوث أعراض التسمم الغذائية

ساعة( من تناول تلك الوجبات وهدا يفسر ظهور تلك    24- 12وقد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة ( وتلك االعراض قد تظهر بعد حوالى ) –

ة أن معظم الحجاج يبذلون مجهودا كبيرا  في املشاعر وخاصة في املش ي االعراض على بعض الحجاج عند وصولهم الى مخيمات منى وخاص

مسافات طويلة واملبيت بمزدلفة ورمى الجمرات وهذا املجهود يقلل من املناعة ويقود الى سرعة ظهور أعراض التسممات الغذائية حتى ولو  

من أن تلك األعراض تزول بسرعة مع الراحة وتناول األدوية    كانت االصابات خفيفة .وهذا  يشعر الحجاج بان هناك مشكلة كبيرة على الرغم

م وعدم زيادة درجة حرارتها لتجنب حدوث نمو تلك األنواع من  °15الوقائية ال سيطة . ولهذا يجب تناول تلك االطعمة عند درجة حرارة  

سبة قبل وصولها الى مواقع التوزيع في املشاعر البكتيريا وخاصة أن حفظ تلك املنتجات أثناء مرحلة التخزين البد أن يكون في ظروف منا

الن التبريد يؤثر سلبا على خصائص املذاق    ) م15املقدسة. مع مالحظة أّن تلك االصناف يجب تقديمها عند درجات الحرارة العادية )
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حفظ والتوزيع بينهما،  أما ، ولهذا يجب فصل تلك الوجبات عن املياه والعصائر الختالف درجة ال   وتدهور الخصائص الحسية والنكهة  

م( ودلك حتى يتم تقبلها بالنسبة للحاج و  ألن ارتفاع  °  5  -2بالنسبة للمياه والعصائر فيجب أن تحفظ وتقدم عند درجات حرارة منخفضة )

ى الرغم من أن الحاج  درجة الحرارة باملبردات   يوثر في ارتفاع درجة حرارة تلك املشروبات ويؤدي الي عدم إقبال الحجاج على تناولها عل

لى يمكن أن يكون  قد أخد كميات من املياه والعصائر ، وبعد فترة وجيزة من الوقت ترتفع درجة حرارة تلك املشروبات وبالتالي يلجأ الحاج ا 

 (.13 -12التخلص منها وبالتالي تحدث زيادة هائلة في النفايات الصلبة والسائلة شكل )

 الخالصة  .4

مكانية متابعة درجات حرارة البرادات )شاحنات نقل االغدية املبردة( أثناء نقلها من مختلف أنحاء اململكة واملتجهة  خلصت الدراسة الى إ  

ذي الحجة إلى نهاية يوم عرفة( عن طريق تث يت حساسات لقياس درجات    6إلى مشعر عرفات و  طوال مدة وجودها في عرفة )من يوم  

أحد جدران البرادات من بداية عملية تحميل املواد الغذائية وأثناء عملية النقل وحتى وصولها إلى مشعر  ( في Cold Chain loggerالحرارة )

من ذي الحجة ، وبعد ذلك تم تفريغ البيانات ووضعت في شكل  منحنيات  تبين    9عرفات وأثناء عملية توزيع الوجبات ثم رفعها في نهاية يوم  

% 90  عة لحساس درجة الحرارة وزمن االنتهاء وتجميعه من الشاحنات.  وقد برهنت النتائج أندرجات الحرارة حسب املواصفات املوضو 

  في اليوم(  م°  5الى  3)  من أجهزة التكييف في البرادات تعمل بطريقة ممتازة وكفاءة عالية وأن درجات الحرارة داخل البرادات تتراوح مابين  

البرادات ال تعمل أجهزة تبريدها بالكفاءة املطلوبة حيث ظهر  أن بعض البرادات    من٪  10  من ذي الحجة . و قد وجد ان نسبة  السادس  

 وذلك بقياس درجة حرارة املبردات أثناء التشغيل°10 درجات حرارتها تتجاوز 
ً
وتكمن املشكلة في عمليات توزيع الوجبات يوم عرفة   .م تقريبا

م،  وذلك أثناء فتح البرادات لتوزيع الوجبات واملياه والعصائر  °35  برادات الىوذلك لحدوث ارتفاع في درجات الحرارة التي وصلت في بعض ال

لفترة طويلة ويعزى ذلك االرتفاع أيضا لعدم وجود ستائر هوائية أو بالستكية عند أبواب البرادات وبالتالي يحدث ارتفاع في درجة حرارة  

حرارة املياه والعصائر و ينعكس هذا بالسلب ويؤدي الى  عدم رغبة الحجاج  البرادات حيث يتم  تسريب البرودة مما يؤثر على ارتفاع درجة 

في االستفادة من هذه االطعمة   وسرعة فسادها والس ي للتخلص منها بعد أخذها من املبردات الخيرية . واملعلوم    أن بعض الحجاج يأخذ 

نتج   كميات هائلة من املخلفات السائلة والعبوات البالستكية والكرتونية   الوجبات والتي تحتوى على املياه والعصائر بكميات كبيرة وبالتالي ت

. ومن دراسة منحنى  
ً
وتكون بكامل محتوياتها وينتج عن ذلك روائح غير مستحبة وخاصة أن يوم عرفة تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة جدا

وهي  (  م°45  -25)   المر الذي يساعد على نمو البكتيريا املحبة للحرارة نمو البكتيريا نجد أن النتائج تظهر حدوث ارتفاع في درجات الحرارة ا

  املعمول، )  درجة الحرارة املثالية لنمو البكتيريا املس بة للتسمم الغذائي. ونمو تلك امليكروبات في األغذية وخاصة الوجبات التي تحتوي على

تلك األصناف تحتوي على مكونات  (  كروسان  بسكويت،  فطيرة،،  كيك تلك الظروف  الن  في  البكتيريا وزيادة أعدادها  تساعد على نشاب 

. وفى تلك الحالة تكون البكتيريا لها القدرة على إفراز سمومها وحدوث    درجة الحرارة املناسبة(  – الوقت الكافي للتكاثر )  املواتية املتمثلة في  

ولهذا يجب تناول تلك االطعمة عند درجة حرارة .  الحجاج  تلف املواد الغذائية و قد يتس ب ذلك في حدوث أعراض التسمم الغذائي بين

م وعدم زيادة درجة حرارتها لتجنب حدوث نمو تلك االنواع من البكتيريا،   أن حفظ تلك املنتجات أثناء مرحلة التخزين ال بّد أّن يكون  15°

تل في املشاعر املقدسة ، ويجب فصل  التوزيع  إلى مواقع  املياه والعصائر الختالف درجة  في ظروف مناسبة قبل وصولها  ك الوجبات عن 

وذلك  (  م°5  الى  2   ) تتراوح مابين    الحفظ والتوزيع بينهما . أما بالنسبة للمياه والعصائر فيجب أن تحفظ وتقدم عند درجات حرارة منخفضة

ارتفاع درجة حرارة تلك املشروبات وعدم اقبال   حتى يتم تقبلها بالنسبة للحاج .  واملعلوم  أن ارتفاع درجة الحرارة  داخل  املبردات يوثر في

 الحجاج عليها.

 التوصيات  .5

 البّد ان تكون البرادات مصممة بحيث يمكن مراقبة درجة حرارتها من الخارج عن طريق مقياس درجة حرارة مث ت خارجها. .1

 البرودة.توفير ستائر بالستيكية أو هوائية في نهاية الشاحنة )عند االبواب( ملنع تسرب  .2

م بينمــا يجــب حفظ امليــاه °15يجــب فصــــــــــــــل كــل نوع من املواد الغــذائيــة حيــث أن الوجبــات الجــافــة يجــب أن تحفظ في درجــة حرارة   .3

 م حتى ال تؤثر على الجودة الحسية وتؤدي الي توالد امليكروبات.°5والعصائر في درجة حرارة ال تزيد عن 
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 عرفات مشــــعر إلى واملتجهة اململكة أنحاء مختلف راحل التعبئة والنقل والتوزيع منيجب متابعة درجة حرارة البرادات أثناء جميع م .4

 البرادات. جدران أحد في (Cold Chain logger) الحرارة  درجات لقياس حساسات تث يت عرفة عن طريق في وجدها طوال مدة  وأيضا

لنمو امليكروبي وحـدوث تلف لتلـك الوجبـات ممـا قـد يجـب تجنـب زيـادة درجـات حرارة الوجبـات وخـاصــــــــــــــة أثنـاء التوزيع وذلـك لتجنـب ا .5

 يؤدى الى حدوث التسممات الغذائية بين الحجاج )ال قدر هللا(.

 محاولة تقليل الهدر في العصــائر واملياه عن طريق تنظيم التوزيع وتفادي االســاليب  العشــوائية في التوزيع مما يترتب عليه  زيادة هائلة .6

 .في النفايات الصلبة والسائلة

 يجب مراجعة تواريخ صالحية الوجبات واملياه والعصائر في البرادات والتأكد من سريانها قبل دخولها املشاعر املقدسة. .7

 م.°5التأكد من أن أجهزة التكييف في البرادات تعمل بطريقة ممتازة وكفاءة عالية وأن درجات الحرارة داخل البرادات ال تزيد عن  .8

ات والتأكد من أن مســتوى اإلضــاءة داخل البرادات جيد بحيث يســهل عملية التعامل مع الوجبات يجب فحص مســتوي نظافة البراد .9

 وعملية التنظيف والتطهير.

البد من عمل فتحات في املبردات)الشــــــاحنات( تســــــتخدم في عملية التوزيع بدال من فتح األبواب وهذا يســــــاعد في التقليل من تســــــريب   .10
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 امللخص

بوصفه وسيلة  لحل مشكلة  توصيل أمتعة الحجاج من منطقة االستقبال في الفنادق أو أي   RFIDتقدم هذه الدراسة  إطاًرا قائًما على  

مكان  آخر من أماكن اإلقامة إلى الغرف الخاصة بهم خالل إقامتهم في موسم الحج. في هذه الدراسة ، تمت صياغة عملية نقل األمتعة  

وصفه اسلوبا  تقنيا موص ى به. عالوة على ذلك، يتم تقديم نموذج بيانات ب RFID( مبني على تقنية ال Frameworkالشاملة في إطار عمل )

( للتعامل مع جميع املعلومات املطلوبة لهذا النظام، بما في ذلك معلومات األمتعة والحجاج ، باإلضافة إلى  Graphقائم على الرسم البياني )

الحصول على جمي املقترح  النظام  اإلقامة والنقل. ويستطيع   باستخدام مخطط  تفاصيل  املقترح  النظام  األمتعة عبر   تتبع  ع معلومات 

 إلنشاء قواعد البيانات.   Neo4jالبيانات واالستعالمات في نظام  

 

 

 

 (77) انظر البحث الكامل في الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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 امللخص

موسم الحج هو أهم موسم لدى جميع املسلمين حيث يأتي الحجاج من جميع أنحاء العالم ألداء هذا الفريضة  العظيمة. وقد شكل هذا  

والزخم عبًئا كبيًرا على املطارات القريبة من مكة  املكرمة ، مثل مطار امللك عبد العزيز في جدة ومطار األمير محمد بن عبد العزيز  التدفق 

نتظار في املدينة املنورة. وقد أدى هذا االقبال علي هذين املطارين  إلى مزيد من الضغط والعمل ملوظفي املطارات كما أدى إلى زيادة مدة اال 

لحجاج الستكمال إجراءات الدخول. لذلك فإن أتمتة إجراءات الدخول ستؤدي إلى تقليل وقت االنتظار وزيادة سرعة العمليات الروتينية ل

لإلجراءات بشكل كبير. لذا فإن هذه الورقة تهدف بشكل أساس ي إلى اقتراح اعتماد البوابات الذكية بتقنية التعرف على الوجه في مطار  

زيز بجدة.  حيث يتم استخدام وجه الحاج كمعرف بيولوجي مما يسهل ويسرع إجراءات دخول الحجاج. ومن خالل نتائج  امللك عبد الع

 ٪ بكل كفاءة وجودة.80املحاكاة اتضح أن العملية املقترحة تحسن سرعة اإلجراءات بنسبة 

 

 

 

 (86) انظر البحث الكامل في الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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 امللخص

توجد فيها الكعبة املشرفة قبلة املسلمين لصلواتهم الخمس. ويتوافد  حيث  لدى املسلمين    ومكانة خاصةمكة املكرمة هي مدينة ذات قدسية  

مليون   20يصل إلى  الزوار    ا منن من كافة دول العالم على مدار العام ألغراض الحج والعمرة، حيث تستقبل مكة املكرمة عددو ها املسلميلع

  يستقبل ماليين الزوار على مدار العام.  اديني  اسياحي  احرم املكي الشريف موقعيجعل ال   وهذا األمر،  2014حسب إحصاء تم في عام    زائر  

 يحظى ذوو االحتياجات الخاصة بكافة الرعاية من القيادة في اململكة العربية السعودية لتأهيل هذه الفئة من الجانب النفس ي والعلمي مما

عطاؤهم الحلول لتنفيذ إعاقتهم هي  إلتمكينهم من التغلب النفس ي على  في كافة قطاعات الدولة. فمن أهم الطرق    ينمؤثر   أعضاءيجعلهم  

 احتياجاتهم باستقاللية تامة. 

املكفوفين( ملا    و    فكرة هذه الورقة العلمية في وضع حلول لتسهيل زيارة فئة ذوي االحتياجات الخاصة )أصحاب القصور الحركي  تمثل  ت

شكل آمن ومستقل. هذا البحث يستند على استخدام تقنية نظم املعلومات الجغرافية عن لهذه الفئة من أحقية تامة في إتمام زيارتهم ب

 كافة احتياجاتهم و   كامال  انشاء نظام مالحي إلعطاء املستخدم تصور إطريق  
ً
ما إذا عهم التصور الكامل  ءعطاإوتوجيه مسارات سليم مراعيا

قل. تعتمد هذه الورقة العلمية في نتائجها على إضافة العقل ال شري إلى  هناك أي عوائق تصعب عليه من التن  م أن  أ  اكان املسار خالي

( بتحديد األوزان ثم إنشاء قاعدة بيانات مبنية على AHPالقدرات الرقمية في اتخاذ القرار عن طريق استخدام نظام التسلسل الهرمي )

هذه تعطي أصحاب مثل    دراسات  أن  ة للنظام املالحي. حيثاملواصفات التي تسهل من حركة ذوي االحتياجات الخاصة لتعطي واجهة تفاعلي

 القصور الحركي التوجيه السليم كما تساعدهم في معرفة العوائق التي قد تواجههم في داخل وخارج البيئة املبنية.  

Abstract 

Makkah Almukarmah is a city    in Saudi Arabia. This city is  most  holy place  for Muslims. It has Alharam Almakki with    

Kaaba which is the Qiblah for Muslims for their five daily prayers from all over the world. Muslims from all over the world 

come  to it throughout the year for the purposes of Hajj and Umrah. Makkah hosts more than 20 million visitors   yearly  

according to a census conducted in 2014, and this qualifies  the  Holy Mosque to become    the most  renowned  religious 
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tourist site that attracts  millions of people. People with special needs receive all care from the leadership in the Kingdom 

of Saudi Arabia to qualify this category   psychologically    which makes them   influential members in all sectors in the 

Kingdom. One of the most important ways to enable the handicapped and prepare them psychologically to overcome 

their disability and  provide  them with  solutions to meet  their needs with complete independence . The objective  of this 

paper is to develop solutions to facilitate the visit of the category of people with special needs (handicapped - blind) 

because this category has the full right to complete their visit   safely  and independently   . This research is using GIS 

technology to create a navigation system to give the user a complete vision and direct proper paths, considering all their 

needs, and giving them a full perception of whether the path is empty or there are any obstacles that make it difficult for 

them to navigate. This scientific paper expects  that    its results will add  the human mind to the digital capabilities in 

decision-making .It  uses  the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the weights and then create a database based 

on specifications that facilitate the movement of people with special needs to give an interactive interface to the 

navigation system. Studies such as this give people with special needs the right guidance and help them to know the 

obstacles that they may face inside and outside the built environment.  

   املقدمة .1

   قال تعالى
َ
ْعَمى َحَرٌج َوال َعل

َ ْ
ى األ

َ
ْيَس َعل

َ
ْو ُبُيوِت  )ل

َ
ْم أ

ُ
وا ِمْن ُبُيوِتك

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ْن ت

َ
ْم أ

ُ
ْنُفِسك

َ
ى أ

َ
ِريِض َحَرٌج َوال َعل

َ ْ
ى امل

َ
ْعَرِج َحَرٌج َوال َعل

َ ْ
م(ى األ

ُ
النور: ) آَباِئك

من طبقات وأنواع   ليها في كتابه وأمر بها رسوله صلى هللا عليه وسلم. يتكون املجتمعإشار هللا تعالى  أ سالم دين الرحمة واملساواة  (. دين اإل 61

كل ذلك من أمور الحياة كتبها هللا   ،لكل شخص دور وكل دور يناسب شخص معين  ،وأعراق من الناس خلقوا ليكونوا ضمن دائرة الحياة 

  ، سلوب حياتهم مختلف نوعا ما بس ب عدم القدرة الكاملة على التحركأن يكون  أشخاص  قدارهم وقد قدر على بعض األأجل جالله في  

  ، قصور الحركي. ذوي القصور الحركي هم جزء من أي مجتمعال هذه الفئة تحت مسمى ذوي االحتياجات الخاصة الذين يعانون من  وتندرج  

نساني إن ال يكون القصور الحركي عقبة في طريق النجاح لذا لدينا واجب  أنجازات ونجاحات كبيرة. يجب  إولهم حق في املجتمع حيث لهم  

ديننا الحنيف ملسا  بذوي االحتياجات  حث عليه 
ً
في جميع أنشطة الحياة. اهتماما تمنع مشاركتهم مع املجتمع  التي  عدة وإلزالة الحواجز 

نشئت معايير ومواصفات عاملية للمباني تنص على طريقة البناء تحت هذه املعايير ملساعدة وتسهيل التنقل ذوي القصور الحركي أالخاصة  

 
ً
لى مساعدة ذوي القصور الحركي وذوي االحتياجات الخاصة وعدم مطابقة البيئة إ من الحاجة  داخل البيئة املبنية بشكل عام. انطالقا

تنطلق فكرة البحث )تطوير طريقة لتقييم سهولة الوصول لذوي االحتياجات الخاصة     الداخلية لكثير من املواصفات واملعايير العاملية

نشاء نظام مالحي يقدم لهم  إومن ثم  ،املكفوفين( -ية والخارجية ونوع )القصور الحركي واألخذ بعين االعتبار املعايير العاملية للبنية الداخل

 التوجيهات والتصور العام للبيئة الداخلية والخارجية(. 

 اإلشكالية:  1.1

قد تؤدي لعوائق وصعوبات تمنعهم من  التي لى مساعدة ذوي االحتياجات وعدم مطابقة املواصفات واملعايير العاملية إانطالقا من الحاجة 

 الخارجية. و من ومستقل في البيئة الداخلية آالتنقل بسهولة وبشكل 

 خرى:أمور أن مواجهتهم لهذه املشكلة واملعيقات في البيئة الداخلية يترتب عليها عدة إ

 فراد املجتمع.أدم املساواة ببقية اإلحساس بع -

 ثناء التنقل.أهدر لوقتهم  -

 التأثير على حالتهم النفسية. -

من ومستقل داخل منشأة آمساعدة ذوي القصور الحركي واملكفوفين في التنقل بشكل    طريقةوهي:    البحث شكالية  إومما سبق تكمن لنا  

 الحرم املكي الشريف. 
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 هدف البحث:   2..1

الحركي  لحل   القصور  )ذوي  الخاصة  االحتياجات  ذوي  السابقة وتسهيل حركة  املكي-اإلشكالية  الحرم  يوجد  املكفوفين( داخل وخارج   ،

تطوير طريقة لتقييم سهولة الوصول واملساعدة )  مجموعة من األهداف املرحلية، والتي بدورها تؤدي الهدف العام من الورقة العلمية

 . (املكفوفين ( داخل الحرم املكي -الخاصة ) ذوي القصور الحركي املالحية لذوي االحتياجات 

 األهداف املرحلية. 1.2.1

 املعايير املرتبطة بتنقل ذوي القصور الحركي واملكفوفين في البيئة الداخلية والخارجية.و تحديد املواصفات  .1

 جل تقييم سهولة التنقل.أنشاء وتصميم قاعدة بيانات مكانية ووصفية ملنشأة الحرم من إ .2

  .تقييم سهولة الوصول في الحرم املكي بالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة .3

 نشاء شبكة التنقل للبيئة الداخلية والخارجية للحرم املكي.إ .4

   .تطوير وعمل نموذج عيني للحل املقترح .5

 البحث نطاق . 2.2.1

مخرجات ونتائج   ،الخارجية للحرم املكي الشريف بمدينة مكة املكرمةو   على البيئة الداخلية   ذسينف  عملي للبحثتطبيق الالاسة الحالة و در 

مكانية الوصول إنشاء نظام مالحي لشبكة مسارات البيئة الداخلية والخارجية للحرم املكي الشريف وخرائط تمثل  إاملشروع سوف تتضمن  

على هذه الحالة وتقديم املخرجات النهائية عن البيئة   البحثواألخذ بعين االعتبار تطبيق جميع مراحل    ،الخارجيةو ملنشأة الحرم الداخلية  

 ( 1)شكل: حرم املكي. الداخلية والخارجية ملنشأة ال 

 
 . الحرم املكي الشريف1شكل 

 الدراسات األدبية .2

علميا حيث تندمج الدراسات األدبية مع الدراسات العلمية لتخدم الهدف  على البحث  دراسة النظريات و الفرضيات التي ستنفذ و تطبق  

 املشروع توضح في العناوين التالية.املراد تحقيقه. الدراسات العلمية و أدوات 

 (:  AHPاملعايير املتعددة لتحليل أو صنع القرار ) .1.2

 
ً
أن ندعوهم إلى قرار "صحيح "، تساعدهم     منهي تقنية لسلسلة بنائية تهدف إلى مساعدة الناس في التعامل مع قرارات معقدة. فبدال

على املرتكزة  العملية،  وهذه  "األصح".  القرار  اتخاذ  في  الهرمي  التحليل  النفس عملية  ابتدعها   اإلنساني علم  الحسابية،  والعلوم 

األميركي   وطورها العراقي  ساعاتيالعالم  على   في توماس  الوقت  ذلك  منذ  درست  وقد  املاض ي.  القرن  من  وجرى  السبعينات  واسع  نطاق 

  تطويرها.

 الهدف:   .1.1.2

هداف  وهي تقدم اإلطار املنطقي املتكامل لقضية أو مسألة ما عن طريق جمع عناصر املسألة وتقويمها، ومن ثم توجيه هذه العناصر نحو األ 

د اتخاذ قرارات متعددة في حقول الحكم العامة لتتعامل معها وتقديم الحلول البديلة أو املتعلقة بها. وهي تستعمل املن على نطاق عاملي عن

  والعمل والصناعة والصحة والتعليم.
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(  ألنها تبدأ بتحليل املشاكل التي تواجه القرارات بشكل مجموعات ثانوية تسلسلية AHPوقد استعملت طريقة عملية التحليل الهرمي )

ه. وهذه العناصر الهرمية يمكنها االتصال بأي جانب أو مظهر  هرمية، بحيث يسهل التعامل معها وتحليل أو دراسة كل واحدة منها على حد

من   بأي  االتصال  يمكنها  تقريبي،كما  بشكل  مقدرة  أو  بدقة  ومقاسه  ملموسة,  غير  أو  ملموسة  كانت  املطروحة, سواء  القضية  بجوانب 

 عناصرها املتصلة بالقرار الذي يتوجب اتخاذه واملسألة التي يجب مواجهتها. 

. حيث يمكن القيام بهذه املقارنة باستعمال  عند اكتمال البن
ً
اء الهرمي يتم البدء بتقييم عناصره املتعددة بدقة ونظام تقارن بينها أزواجا

األساس  املعطيات أو البيانات الدقيقة املتوافرة، أو اللجوء إلى تقييم أهمية هذه العناصر ومعانيها. فالتقييم املعتمد على العقل ال شري هو  

 لتحليل الهرمي وليس فقط املعلومات املتوافرة عند اتخاذ قرار لحل مشكاة أو مسألة ما. في عملية ا

ها  تعمد عملية التحليل الهرمي إلى تحويل هذا التقييم أو التقدير إلى قيم ومدلوالت رقمية، ومن ثم معالجتها بسلسلة من العمليات ومقارنت 

ي أو أولوية لكل عنصر من عناصر الهرم، مفسحين في املجال للعناصر املختلفة أو  بكل عناصر املسألة أو القضية. عندها يحدد وزن رقم

األساليب   من  سواها  عن  الهرمي  التحليل  عملية  تميز  القدرة  وهذه  متماسكة.  منطقية  بطريقة   
ً
بعضا بعضها  تقارن  أن  املتكافئة  غير 

 والتقنيات األخرى املشابهة.

لويات رقمية لكل وحدة من القرارات البديلة. وبما أن هذه األرقام تمثل القدرة البديلة النس ية  توضع في املرحلة النهائية من العملية أو 

 لتحديد هدف القرار، فإنها تساعد في اتخاذ القرار األوضح ملسالك تنفيذية متعددة.

 االستعماالت والتطبيقات .2.1.2

مشاكل معقدة، خاصة تلك التي لها مخاطرها العالية، وتتطلب إدارة    تبرز أهمية عملية التحليل الهرمي عندما تعمل فرق بشرية على حل

ة،  واعية ونفاذ بصيرة بشرية التخاذ قرارات ذات مفاعيل طويلة األمد. ولهذه العملية ميزتها الفريدة عندما يصعب قياس عناصر القرار املهم

بات تتعلق باختالف تخصصهم واملصطلحات التي يستعملونها  أو لدى مقارنة هذه العناصر، أو عندما تواجه االتصاالت بين الفريق صعو 

 أو باختالف وجهات نظرهم. 

بلغت استعماالت وتطبيقات عملية التحليل الهرمي آالف، وأعطت نتائج عديدة تتعلق بالتخطيط وتخصيص املوارد وأفضلية املكان أو 

ت  املحيط وانتقاء الخيار األفضل. ومعظم هذه االستعماالت والتطبيقات ال يتم اإلعالن عنها على نطاق واسع ألنها تؤخذ على أعلى املستويا

،  في املؤسسات  
ً
الكبيرة، حيث تمنع االعتبارات األمنية والسرية الكشف عنها. لكن بعض استعماالت عملية التحليل الهرمي نوقشت علنا

 
ً
 :  ومن ضمن ما شملته هذه االستعماالت حديثا

 ( .Fondazione Eni Enrico Matteiانتقاء أفضل الطرق للتقليل من تأثير التغيير املناخي العاملي ) -

 ( . Microsoft Corporationنوعية البرامج ككل )قياس  -

 (.Bloomsburg University of Pennsylvaniaانتقاء املدرسين الجامعيين ) -

 (. University of Cambridgeة في املناطق الحرة واختيار أماكنها )إقامة مؤسسات صناعي -

 ( .American Society of Civil Engineersتقدير االخطار الناجمة عن تشغيل خطوب انابيب النفط عبر البالد ) -

 ( .U.S. Department of Agricultureتقرير أفضل الطرق إلدارة مستجمعات األمطار في الواليات املتحدة ) -

 في      
ً
 في تصميم نملج عالية الدقة والتحديد، مثل تصنيف املباني التاريخية. وقد استعملت مؤخرا

ً
تستعمل عملية التحليل الهرمي أحيانا

 لتقيي
ً
م حالة الطرق السريعة في والية فرجينيا، كما استعملها مهندسو الطرق في مراحل  مشروع يستعمل القياس القدمي املصور تلفزيونيا

 التصميم األولى بهدف تقرير هدف املشروع األفضل واألمثل. 

 نظرية الشبكات وتحليالت الشبكة:  .2.2

تميزت بالتقدم املنهجي و العلمي السريع في ،  نظم املعلومات الجغرافية و التحليل الشبكي هما من املجاالت املزدهرة في عصرنا الحاضر

نواع التمثيل و النمذجة في نظم املعلومات الجغرافية, ومازال التحليل الشبكي هو  أول  أخيرة. بيانات الشبكات كانت واحدة من  السنوات األ 

يحتوي على قوة في النظريات و القوانين    هم مجاالت البحث العلمي و التطبيق في علم نظم املعلومات الجغرافية. التحليل الشبكيأواحد من  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bloomsburg_University_of_Pennsylvania
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_of_Civil_Engineers
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Department_of_Agriculture
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ي  املعتمدة على مجاالت الرياضيات الهندسة و املبادئ الجغرافية. تمثل الشبكات العالقة التسلسلية بين العناصر املكونة ألرض الواقع الت

يمثلها. الشبكات يمكن االعإلى تطور و خصائص  إتحتاج   بناء نظام معلومات جغرافي  في  للنمذجة  لتمثل مرجع بديل  ضافية  تماد عليها 

دوات العرض الجغرافي. يوفر التحليل الشبكي تحديا و فرصة كبيرة أ ساس خطي و تدعم مجموعة من  أللمواقع الجغرافية املكونة من  

من حيث   لى تحليل شبكات هي من بين املشاكل األكثر صعوبةإن املشاكل التي تحتاج  إحيث     للباحثين في علم نظم املعلومات الجغرافية

كاديمية من الفيزياء, الرياضيات, علم  ألن عناصر تحليل الشبكات تتداخل مع مجموعة واسعة من التخصصات العلمية األ  حل تعقيدها

  تقديم الكثير من النتائج و الحلول ذات فائدة عظيمة من خاللها.و  ،و هناك فرص كثيرة لتحقيق الكثير من النجاح ،االجتماع و غيرها

 لهدف من بناء نموذج بيانات شبكي: ا .1.2.2

رض الواقع تندرج تحت التصنيف  أهو تنظيم البيانات الوصفية و املكانية و العالقة بين العناصر في قاعدة بيانات لتمثيل حالة ما على  

   الشبكي.

 نظرية املخططات:  .3.2

حيث يتم تمثيل مجموعة كائنات     املخططات الحاسب، تدرس خواصوعلوم   الرياضيات هي نظرية في نظرية البيان أو نظرية املخططات

(Objectsتدعى ) ( رؤوسVertices( مفردها رأس ) vertex( ترتبط ببعضها بأضالع ،)Edge( أو تدعى أحيانا أقواس )Arcs  يمكن أن تكون )

تمثيل لهذا املخطط يكون على الورق بمجموعة سهم بدل األضالع( أو بدون اتجاه )أضالع فقط(. الموجهة أي مزودة باتجاه )تستخدم األ 

 .(2)شكل نقاب تمثل الرؤوس متصلة بخطوب )أضالع أو أسهم( للمخطط

 
 .  نظرية املخططات 2شكل

ولحل مشاكلها يستخدم الحاسوب    ،تمكن االستعانة باملخططات لحل الكثير من املشاكل العملية. تطبيقات هذه النظرية واسعة جدا

لتمييز خصائصه  لذلك     بشكل واسع أي مخطط  معالجة  يمكن  بحيث  املخططات  لنظرية  بتصميم خوارزميات  الحاسوب  علوم  تهتم 

 .واستخالص املعلومات منه

 (:Voronoi Diagramمخطط املوازنة ). 4.2  

و    ،عبارة عن مجموعة من العمليات و التطبيقات الرياضية التي اكتشفت من قبل علماء الرياضيات  Voronoi Diagramمخطط املوازنة  

على مجال    Voronoi Diagramتستخدم قوانينها و تطبيقها في الرياضيات و عدد من املجاالت الهندسية. ال يقتصر تطبيق مخطط املوازنة  

الهندسةأمعين   من  محدد  املعلوماتإ  ،و  نظم  هندسة  و   ن  القوانين  من  الكثير  تخدمها  و  تستعمل  املتعددة  تطبيقاتها  و  الجغرافية 

جل  أو الحالة املراد دراستها تطبيق و توظف كثير من النماذج من أبحسب الحاجه  ،التطبيقات و املعادالت من علم الرياضيات الهندسية

قد تم تطوير هذا املبدأ ليستخدم في برامج و تطبيقات نظم   Voronoi Diagramالتحليالت في نظم املعلومات الجغرافية. مخطط املوازنة 

 Voronoiاملعلومات الجغرافية على الحاسوب و االستفادة منها في عدة مجاالت و تحليالت في نظم املعلومات الجغرافية. مخطط املوازنة )  

Diagram  ات و الفراغات . التقسيم و النمذجة املكانية في  ( هو مفهوم متعدد التخصصات التي تم تطبيقها على مجاالت كثيرة  للمساح

تركز عادة على النقاب العادية ) التي ليس لها  Voronoi Diagramنظم املعلومات الجغرافية و القدرات الحالية لتوليد مخططات املوازنة 

( و نظم    Voronoi Diagramازنة )  فضل من نمذجة مخطط املو أللحصول على تكامل    .و الخطوبأشكال املضلعة  و وزن ( وليس األ أثقل  

تم تطوير املنملج على   . النتائج يمكن    ArcObjects( تستخدم مكونات التطبيقات الجغرافية    Raster)    ساس نقطي أمعلومات جغرافية 
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دمجها بسهولة مع مجموعة بيانات نظم معلومات جغرافية اخرى لدعم كل من النمذجة املكانية على اساس مكونات خطية و النمذجة  

. البيانات الوصفية للنقطة يمكن   عن طريق    Voronoi Diagramلى مضلعات  إوتوماتيكيا  أن تنقل  أاملكانية على اساس مكونات نقطية 

بناء طب املكاني حين  لـ  الربط   ) الشكل  ملفات   ( الشبكي  الرسم  و  النقطية  املسافة  املخرجات من طبقة  النقطية.  املسافة   Voronoiقة 

Diagram    اإل أيمكن استخدام  يمكن  املكانية.  النمذجة  و  التحليل  في  و مجاالت عديدة  لتطبيقات  تستخدم  نفسها  ن  النتائج  و  جراءت 

 . بالنسبة للخطوب و املضلعات

 : Voronoi Diagramتخدام نظرية مخطط املوازنة الهدف من اس .1.4.2

الحركي إ القصور  لذوي  الحواجز  و  املعيقات  مجاالت  االعتبار  بعين  تأخذ  التي  للمبنى  الداخلية  البيئة  في  التنقل  مسارات  شبكة  نشاء 

 (.3)شكل واملكفوفين 

 
 . مخطط املوازنة 3شكل

 : ((Voronoi Diagramتعريف نموذج مخطط املوازنة  .2.4.2

و سيطرة ( حول كل مجموعة معينة من املكونات الشكلية أهي تمثل منطقة نفود ) مجال قوة  Voronoi Diagramنموذج مخطط املوازنة 

و خاليا تحيط بعناصر  ألى مناطق  إ( أنه هو تقسيم الفراغ    Voronoi Diagram) نقاب, مضلعات و خطوب (. الهندسة االقليدية تعرف ) 

 . (2.37شكل )جيومتريه ) نقاب, مضلعات و خطوب (  

 
 . مراحل تطبيق مخطط املوازنة 4شكل

 : Voronoi Diagramمكونات مخطط املوازنة  .3.4.2

 وتوصف كالتالي: لى قسمين رئيسين هما عبارة عن: مدخالت و نتائج )مخرجات(إيمكن تقسيم املكونات 

و مضلعات  أن يكون نقاب  أما  إو هو    ،Voronoi Diagramساس الذي سوف تطبق عليه نظرية مخططات املوازنة  املدخالت: عبارة عن األ 

 و خطوب )قد تكون موزونة(. أ

و تنتج منها مضلعات و    ،على املدخالت  Voronoi Diagramالنتائج )املخرجات(: وهي عبارة عن النتائج من عملية تطبيق مخططات املوازنة  

 (. 5شكل ) رؤوس عقد كمخطط شبكي
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 مثال ملكونات مخطط املوازنة . 5شكل

 : Voronoi Diagram))طريقة عمل نموذج مخطط املوازنة  .4.4.2

و املضلع. تقسيم الفراغ  أو الخط  أ  ،و املجال األقرب للنقطةأو مناطق، كل منطقة تمثل منطقة النفود  ألى خاليا  إتقسيم و توزيع الفراغ  

كل حد يمثل خط منطقة الوسط بين    ،ثر عملية التقسيمإو مناطق يتوافق و يطبق مبدأ تثليث ديالوني. تنتج حدود للمناطق  أ لى خاليا  إ

 .قص ى مجال للمنطقة من املركزأاملركزين و 

 : Voronoi Diagramمجاالت استخدام نموذج مخطط املوازنة  .5.4.2 

 لديه مجاالت استعمال متنوعة مثل:  Voronoi Diagramنموذج مخطط املوازنة 

تحدد    Voronoi Diagramلى تفاديها و تجنبها, حدود مخطط املوازنة  إذا كانت املواقع ص هي مراكز العقبات التي نس ى  إتخطيط املسارات:  

اإل  قدر  األبعد  املسالك  و  العقبات. من  القنوات  املواقع  أمكان عن  بين  املسارات  تخطيط  األكثر  إجل  يكون  للعقبات  أذ  تجنبا  و  و  أمانا 

   .Voronoi Diagramالحواجز هو التمسك بحدود مخطط املوازنة 

 منهجية وطرق البحث .3

   ،هداف املرحليةعلى األ   هدافه يتم على عدة مراحل بناءً أوتحقيق جميع    البحثتنفيذ  
ً
 عام للورقة العلمية، حيث تملى الهدف الإ  وصوال

 (.  2)شكل:  :وهي على النحو التالي  ،رئيسية تحتوي على عدة نقاب هامة محققة لهالى خمس مراحل إنملجية املتقسم 

 : تحديد املواصفات واملعايير املرتبطة بتنقل ذوي القصور الحركي في البيئة الداخلية. املرحلة األولى

الداخلية   البيئة  لجودة  العاملية  واملعايير  املواصفات  بدراسة  مرورا  يتم  املرحلة  هذه  املعنيين    ،والخارجيةتحقيق  األشخاص  دراسة  ثم 

ثم دراسة النظريات العلمية التي    ،هم املعوقات التي تواجههم في البيئة الداخليةأهم املعايير املتعلقة بطريقة تحركهم و أ لتحديد    بالبحث

 بحث. تنفيذ الب ترتبط في 

  جل تقييم سهولة الوصول والتنقل الداخلي.أمن   لخارجيةتطوير قاعدة بيانات مكانية ووصفية للبيئة الداخلية وا املرحلة الثانية:

ثم    ،تحديد املواصفات واملعايير الخاصة باألشخاص والبيئة املبنية الداخليةو املرحلة بتحديد الفئات والعالقات بعد استنتاج    تتم هذه 

الدراسات إ من  استنتاجها  بعد  الحركي  بالقصور  املتعلقة  الخاصة  لالحتياجات  تصنيف  املشروع  ألتحديد     نشاء  من  املستفيدين  نواع 

ثم تجمع البيانات وتعدل لتالئم مجال   ،نشاء نموذج قاعدة بيانات لسهولة التنقل في البيئة املبنية الداخليةإثم    ،ومعاييرهم الخاصة بهم

 لتكون قاعدة بيانات متكاملة. برامج العمل 

 تقييم سهولة الوصول.  املرحلة الثالثة:

 و ال(أب)نعم عنها جابة ويتم فيها مدى مطابقة البيانات للمعايير وتكون اإل  ،نشاء قاعدة البياناتإتبدأ هذه املرحلة بعد 

 جل مساعدة ذوي القصور الحركي واملكفوفين. أنشاء شبكة مسارات تنقل من إ املرحلة الرابعة:
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  ،بعين االعتبار جميع العوامل والحواجز واملعيقات  واألخذ  ،(AHPنقل عن طريق املالئمة املكانية )نشاء مسارات التإلى إتهدف هذه املرحلة  

والتحقق   ،خطاءأبعاد لشبكة املسارات لتجهيز الشبكة دون ثالثية األ ةالطوبولوجينشاء العالقات إثم  ،ساسها شبكة التنقلأوتنشأ على 

 نواع املستخدمين.  أف منها ثم تحديد األوزان للشبكة بناء على تصني

 عمل نموذج عيني للحل املقترح. املرحلة الخامسة:

طريق _ معرفة   أفضلحدى الحلول التالية )إثم عمل بعض التحليالت الستخراج    ، نشاء شبكة التنقلإتبدأ هذه املرحلة بعد االنتهاء من  

 سهولة الوصول _ استخراج مخططات(. 

 
 . منملجية البحث6شكل 

 النتائج واملناقشة .4

منملجية   استخدام  البيانات،  البيانات، جمع  قاعدة  إنشاء  بداية من  الرئيسية  املراحل  بمجموعة من  يمر  البحث  لتحديد   AHPتطبيق 

إلنشاء مسارات التنقل    Voronoiلتحديد مدى القرب والبعد، ثم استخدام    Fuzzyالعناصر الرئيسية والثانوية وتحديد أوزانها، استخدام  

 الحركي.الخاصة بذوي القصور 

  :عناصر قاعدة البيانات. 1.4  

 في الجدول أدناه توجد عناصر قاعدة البيانات بتعريفاتها والتي ستسخدم في التطبيق العملي للبحث      

 عناصر قاعدة البيانات . 1 جدول 

 دوره وتعريفة   العنصر 

 هو الهيكل العام املكون من عدد من الطوابق والفراغات وكافة البيانات املكونة للبيئة الداخلية.  Building  املبنى

 وهو القالب الذي تنتمي إليه جميع مكونات البيئة الداخلية التي من نفس املستوى. Floors  الطابق

 الداخلية وفراغات البيئة الخارجية، وتستعمل كنقطة وصل بين املسارات الداخلية والخارجية.هي الكيان الذي يفصل بين فراغات البيئة   Enterance  املدخل

 هي الكيانات التي تفصل بين فراغات البيئة الداخلية، وتستعمل كنقطة وصل بين الفراغات الداخلية. Doors  األبواب

 مختلفين، ويستعمل غالبا من طرف املشاة )بدون القصور الحركي(وهو الرابط بين مسارين ينتمين إلى مستويين   Stairs  الدرج

 هي جزء من مسارات التنقل الهدف منها تسهيل الحركة والتنقل وتجنب العوائق، وقد تستخدم في الربط بين مستويين مختلفين   Ramp  املنحدرات
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 البيانات:  قاعدةنشاء إ .1.1.4

 البيانات املنشأة والعالقات بين العناصر يوضح الشكل أدناه قاعدة 

 

 UML: نموذج 2شكل 

 :AHPتحديد العناصر الرئيسية والثانوية ووضع األوزان عن طريق  . 2.4  

ومنها املعايير الرئيسية  لتحديد املسار املناسب لذوي االحتياجات الخاصة )ذوي القصور الحركي( البد لنا من معرفة املعايير املؤثرة عليه  

 (. 4( )شكل.AHPوالفرعية. وبالتالي البد لنا من معرفة وزن كل عنصر سواء كان رئيس ي أو فرعي باالعتماد على طريقة التسلسل الهرمي )

  

 . العناصر الرئيسية والفرعية وأوزانها 3 شكل
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 (5كما يوضحه املثال أدناه )شكل. AHPوذلك حسب التقييم املعتمد في تقنية  9حساب األوزان أعاله تتم بعد أن يتم التقييم من 

 
 لدورات املياه5شكل

ً
 . استمارة تقييم األوزان نسبة

   :تأثر العناصر على املسار املقترح. 3.4

 املسار املقترح ( أدناه يوضح مراحل تأثير العناصر على 6)شكل. 

 
 . مراحل تأثير العناصر على املسار املقترح6شكل 

( التي يوفرها Euclidean Distance( ويكون ذلك عن طريق )Raster( إلى صيغة )Vectorتحويل جميع طبقات العناصر الرئيسية من صيغة )

 وذلك لحساب املسافات بين كل خلية وأقرب مصدر لها.  ArcMapبرنامج 

 
 . نتيجة تحويل البيانات الخطية إلى بيانات نقطية 7شكل 

1 :Euclidean Distance 

2 :Fuzzy membership

3: Reclassify

4: Raster Clculator
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 . ArcMap( باستخدام برنامج Fuzzy Membershipثم تحديد مدى القرب والبعد عن الخدمات والعناصر األخرى ويكون ذلك عن طريق )

 
 ( FUZZY MEMBERSHIPنتيجة ). 8شكل 

 

 تصنيف طبقة العقبات . 9 شكل

( عن طريق ضرب  AHP( الوزن الذي تم الحصول عليه من عملية )Fuzzy Membership( تم الحصول عليه من عملية )Rasterإعطاء كل )

 (. Raster Calculator( ويكون ذلك عن طريق )raster fuzzy)الوزن* 

 

 . نتيجة ضرب األوزان  4شكل 

 :مسارات التنقل ثنائية األبعاد إنشاء. 4.4

 . ( أدناه يوضح مراحل إنشاء مسارات التنقل ثنائية األبعاد10)شكل.
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 نشاء شبكة التنقل ثالثية األبعاد إمراحل . 5شكل 

( لتقسيم الخط إلى عدة خطوب حسب     (Splet Lineثم يتم استخدام    ، في الطبقة   Vertecs)( وذلك لتكثيف )Densefyيتم استخدام )

ثم يتم تحويل    ، Polygon)والتي ينتج عنها طبقة )   Voronoi)ومن ثم القيام بعملية)  ،(  Point( إلى )  Vertecs(, ثم يتم تحويل )  (Vertecsتوزع  

(Polygon To Line) ،     ثم يتم اختيار الخطوب التي ال تالمس أو تتقاطع مع العوائق(Selct By Location) + (Swith) ثم يتم إعادة الخطوب ,

 .(14-11)شكل  ( Unspiltإلى ما كانت عليه عن طريق) 

  

 التنقل ثنائية األبعاد للدور األول شبكة . 7شكل  الدور األول  VORONOIمخطط . 6شكل 

  

 شبكة التنقل ثنائية األبعاد للدور الثاني . 9شكل  للدور الثاني  VORONOIمخطط . 8شكل 

 (:  Topologyالتركيب البنائي ). 5.4

)شكل.   الحركي  القصور  بذوي  الخاصة  للمسارات  القوانين  تحديد  يتم  استخدامها،  املراد  الطبقات  تحديد  الشبكة  15بعد  إنشاء  ثم   )

 ( 16)شكل.  ArcMapباستخدام برنامج 

Densefy

Splet Line

To Point 

Voronoi

Polygon To Line

Selct By Location+Swith

Export 

Unspilt
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 قوانين املسارات .  10شكل 

 
   املسافةنشاء الشبكة قبل وضع شرب . إ11شكل 

 
 اختبار الشبكة بعد وضع شرب املسافة. 12شكل 

(، حيث توضح األشكال أدناه نتائج املسارات لذوي القصور  19،18بعد اختبارات الشبكة يتم تحديد مسارات ذوي القصور الحركي )شكل  

  
ً
 الحركي وهي إظهار للتحليالت التي شرحت سابقا

 
 مسارات ذوي القصور الحركي للدور األرض ي . 13شكل 
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 مسارات تنقل ذوي القصور الحركي في الدور األول . 14شكل 

 نشاء العالقات الطبولوجية ثالثية األبعاد )االنتقال للبعد الثالث(:  إ. 6.4

نشاء  إومن ثم  ، باالعتماد على بيانات االرتفاع لكل طابق  ،بعادلى ثالثية األإبعاد لى تحويل قاعدة البيانات من ثنائية األإتهدف هذه الخطوة 

 وهو املصاعد والدرج واملنحدرات.  االرابط بينه

األبعاد  إبعد   ثنائية  البيانات  كافة  وتجهيز  األبعادإاالنتقال  يتم  نشاء  ثالثي  الرفع  والدرج    ،لى  املصاعد  طريق  عن  املبنى  طوابق  وربط 

 دوار الحرم يكون من عدة مستويات. أن كل دور من أ  لوحظوقد   ،م12ارتفاع الطابق الواحد هو  ن متوسطأوذلك باعتبار ، واملنحدرات

 إضافة االرتفاع  .1.6.4

 ملم 0 ارتفاعهامحتويات الطابق األرض ي 

 ملم12000 محتويات الطابق األول ارتفاعها:

 ملم 24000محتويات الطابق الثاني ارتفاعها: 

 
 نظرة عامة على النموذج ثالثي األبعاد للدور األول . 15شكل 

 
 نظرة عامة على النموذج ثالثي األبعاد للدور األرض ي . 16شكل 
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 ورسم الروابط بين الطوابق في البعد الثالث  إنشاء .2.6.4

الشبكة من طابق لطابق   أطراف. مراعاة ربط  املنحدرات واملصاعد  وتشمل عملية رسم  ،الروابط بين الطوابق في البعد الثالث  ورسمنشاء  إ

للطوابقاملنحدرات  والتأكد من أن   بين جميع الشبكات  بينهإ حيث    ،واملصاعد تربط  ثم    ان هذه هي حلقة الوصل  البيانات  إومن  دخال 

 (. 22شكل)لمصاعد واملنحدرات لالخاصة 

 
 الروابط في البعد الثالث . 17شكل 

 اختيار أفضل مسار   .3.6.4

يجب إنشاء أداة تسهل على   ،املستخدمينبعد إنشاء الشبكة وإعداد خصائصها نقوم ب ناء هذه الشبكة لتكون جاهزة لالستخدام من قبل  

حيث يوضح هذا النموذج ما يتم من عمليات عند اختيار املستخدم    تحديد نقطة البداية والنهاية  عن طريقأفضل طريق    إيجاد املستخدم  

 ملسار معين.  

 
 يجاد أفضل مسار إتفصيل أداة . 18شكل 

 الخالصة  .5

 تم الوصول في هذه الورقة إلى ثالث نتائج رئيسية، تتمثل في إنشاء شبكة تنقل داخلية ثالثية األبعاد على جميع املسارات املوجودة داخل

  تحتوي املبنى، باإلضافة إلى تقييم إمكانية التنقل لكل مسار من مدخل املبنى إلى جميع الفراغات املوجودة في املبنى، وتحديد املسارات التي 

 على عوائق لتسهل على ذوي القصور الحركي اتخاذ القرار في الحصول على أفضل مسار. 
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 امللخص

تاحة الفرصة للمزيد من املسلمين  في إيعتبر الحج من التحديات اللوجستية الكبرى التى تواجه اململكة و التى فى نفس الوقت تطمح للتوسع  

صبح التحول الرقمي فى مراحل  أبدون استخدام التقنيات الحديثة تعتبر هذه املهمة من املستحيالت حيث  فكل عام الداء هذه الفريضة.  

به لتلخيص تجارب استخدام  مخرجات مسح ادبي قام  فريق البحث  لخص  ي  التخطيط و التشغيل و املراقبة من الضروريات. فى هذه الورقة

البيانات و تحليل    تقنيات الواقع االفتراض ىو    الحوسبة املكانيةت الالسلكية الحديثة و  االتصاال و   مثل الرؤية بالحاسبالتقنيات الحديثة  

لى إتهدف الورقة  كما  منظومة الحج.  الحشود داخل  دارة  إفى  و املقترحة  و التطبيقات الذكية املستخدمة  و النمذجة  املحاكاة  و    الضخمة,

الحج    حركة الحشود فىجعل  دارة الحشود من  إ و املحتصين فى      متخذى القرار  ن تساعد  أ الحديثة التى من املمكن  التقنيات  و عرض  ظهار  إ

 باستضافة املزيد من الحجاج و املعتمرين.   2030مانا و كفاءة لتحقيق رؤية اململكة أكثر أ

 .سالمة الحشود الحشود،دارة إ بالحاسب،رؤية ال املتقدمة،التقنيات  واملحاكاة،النمذجة  الرقمي،التحول  :الكلمات الدالة
 

 

 

 

 (95) انظر البحث الكامل في الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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 امللخص

على أهمية التحول    2030حيث أكدت رؤية اململكة    ،بالحج والعمرة والزيارة   كبيرا  االقيادة الحكيمة في اململكة العربية السعودية اهتماًم تولي  

كما ،  أثناء الحج والعمرة   تسيير أداء املناسك، و أفضل الخدمات  لالسهام في تقديمالرقمي في أداء مراسم  الحج والعمرة والزيارة وذلك  

. واململكة العربية السعودية مثل غيرها من دول العالم تأثرت  2025 مليون بحلول   17  إلىالحجاج واملعتمرين    أعداد  تضمنت الرؤية زيادة 

عمدت وزارة الحج والعمرة وعليه فقد      منظومة الحج والعمرة والزيارة في السنوات األخيرة  بجائحة فيروس كورونا، والذي انعكس تأثيره على  

  استخدام لوزارات املختصة  ابالتعاون مع  الوزارة  اإلجراءات التي اتبعتها  ومن    .   إلى اتباع كافة التدابير الصحية والوقائية املعمول بها في اململكة

الذكية  اتطبيقات   الدراسة.  الحج والعمرة والزيارة لتنظيم    واعتمرنا"توكلنا  "مثل:  لهواتف    معرفةإلى    وبناء على ذلك ،فقد  هدفت هذه 

تأثير التحول الرقمي  قياس  و ت الهواتف الذكية في ظل جائحة كورونا   أهمية تعزيز التحول الرقمي في العمرة والزيارة من خالل إدارة تطبيقا

أثناء جائحة كورونا وذلك في ضوء رؤية اململكة   الزيارة  إلى قياس مدى  رضا  2030على   الدراسة تهدف  التحديد ،فإن هذه  . وعلى وجه 

على املنملج الوصفي التحليلي في جمع البيانات   دراسةال  تمدتاعاملدينة املنورة.    بالتطبيق في    املعتمرين والزوار عن الخدمات املقدمة لهم

  
ُ
  البيانات   . حللت  على املعتمرين والزوار باملدينة املنورة   ووزعت األولية والثانوية وتحليلها للوصول إلى النتائج. تم تصميم استبانة إلكترونيا

للتحول الرقمي في أداء الزيارة أثناء جائحة كورونا ير معنوي إيجابي  وجود تأثوتوصلت   إلى  .  SPSS V 25إحصائيا باستخدام برنامج    املجمعة

صناع القرار وأصحاب ،وحازت رضا املعتمرين والزوار عن  مستوى الخدمات املقدمة لهم، أوصت الدراسة    2030في ضوء رؤية اململكة  

الرقمي في الحج والعمرة والزيارة حتى بعد إنتهاء أزمة بالتأكيد على ضرورة استخدام تطبيقات الهواتف الذكية كأحد أدوات التحول  العمل

كورونا ملا لها من أهمية  كبيرة في الحد من انتشار الفيروس، وذلك بإلضافة إلى  ضرورة إدخال التحسينات املستمرة لتحقيق  التحول  

 الرقمي في أداء الحج والعمرة والزيارة.  

 اتف الذكية، تطبيق توكلنا، تطبيق اعتمرنا، رضا املعتمرين والزوار، املدينة املنورة.التحول الرقمي، تطبيقات الهو  :الدالةالكلمات 
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Abstract 

The wise leadership of the Kingdom of Saudi Arabia pays great attention to Hajj, Umrah and visit since the Kingdom’s 

Vision 2030 has emphasized the importance of digital transformation in Hajj, Umrah and visit  to contribute to the  

provision of  the best services, and to facilitate the performance of rituals during Hajj and Umrah. The vision has also 

included increasing the number of pilgrims to 17 million by 2025. The Kingdom of Saudi Arabia, like other countries of 

the world, was affected during the last few years  by COVID-19, which has had a negative  impact on the Hajj, Umrah and 

visit  system; Accordingly, the Ministry of Hajj and Umrah proceeded to follow all the health and preventive measures in 

force in the Kingdom,. Among the procedures followed by the Ministry, in colaporation  with the other  relevant ministries, 

is the creation of applications on smartphones, “Tawaklena - Etamrna” to organize Hajj, Umrah and visit processes . 

Hence, this study aims to idetify  the importance of promoting digital transformation in Umrah and visit through the 

management of smartphone applications which include “Tawaklena - Etamrna” in light of COVID-19., This study is 

intended to measure the impact of digital transformation on visiting during COVID-19 in light of the Kingdom’s vision 

2030 . More specifically, this study aims to  measure the satisfaction of pilgrims and visitors with the services provided to 

them during their stay  in  Medina. The study comes up with conclusion  that there is a  significant positive  impact of 

digital transformation on  the visit rituals during COVID-19 in light of the Kingdom’s vision 2030 which aims to achieve  

the satisfaction of pilgrims and visitors.The study  recommends emphasizing the need to use smartphone applications as 

one of the transformation tools in Hajj and Umrah visit even after the end of COVID-19 crisis, with continuous 

improvements of digital transformation in Hajj, Umrah and Visit. 

Keywords: Smartphone Applications, Digital Transformation, COVID-19, Tawakkalna Application, Eatmarna, 

Satisfaction of Pilgrims and Visitors, Madinah. 

   املقدمة .1

استخدام التقنيات الحديثة في املنظمات      جعل    األمر الذي  لقرن العشرين حدثت طفرة هائلة في املجاالت اإللكترونية والتقنية،  منذ أواخر ا

لقيادة التحول االقتصادي في رؤية اململكة   ااستراتيجي  امرتكز بوصفه    ضرورة حتمية. وقد خلصت الخطة االستراتيجية للتحول الرقمي  

ا،    إلى كونه أصبح  2030
ً
في نماذج العمل    اتغيير يعني  ميكنة للعمليات الحالية فقط، وإنما    ال يمثل    فهو  لغة العصر وأساسًيا ولم يعد ترف

وتمكين ابداعي  و اتقني  ابفكر  ل،  تقني ومعلوماتي حديث ومتطور يس ى  إطار  في  املنظمة  في  املتاحة  وال شرية  املادية  املوارد  كافة  توظيف 

مدير تقنية املعلومات. لذا مسؤولية  . كما أنه بات من أهم مسئوليات اإلدارة العليا في املنظمة وليس فقط  املنشودة    لتحقيق األهداف

ت االلكترونية في مختلف األعمال الخاصة بمناسك الحج والعمرة والزيارة لخدمة عالجابشكل واضح توظيف هذه التقنيات وامل   يالحظ

 ضيوف الرحمن.

 ألهمية ال 
ً
بوصفها  وبأمر ملكي بإنشاء وحدة التحول الرقمي  2017    في  عام  بادرت اململكة  فقد  تحول الرقمي على الصعيد العاملي،  ونظرا

وبالتعاون بين  . يتم ذلك تحقيق أهداف رؤيتها، من خالل التوجه االستراتيجي  تس ى لجهة مستقلة تعمل على تنفيذ هذا التحول في اململكة  

، وقد ساعد هذا على تصنيف اململكة ضمن    املشترك    واإلشرافالقطاعين العام والخاص،  
ً
وتقديم الخبرة لالرتقاء بمكانة اململكة دوليا

 (.2021  مقابلة وعتوم، 2020أفضل عشر دول متقدمة في العالم نظًرا ملا تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية )الحربي، 

، ظهر فيروس 2019في شــــهر ديســــمبر من العام فالبنى التحتية الرقمية أثناء جائحة كورونا. وقد برزت أهمية اســــتخدام التقنية وجاهزية  

( ألول مرة في ســـوق املأكوالت البحرية في مدينة ووهان في الصـــين، ثم ارتفع وانتشـــر في جميع COVID-19كورونا )يشـــار إليه فيما بعد باســـم 

(. ونتيجة Wang et al., 2020بتفشـــ ي هذا الوباء )  2020الصـــحة العاملية في مارس   أنحاء الصـــين، ثم في جميع أنحاء العالم وأعلنت منظمة

ا أمـاكن العمـل والتعليم واملطـاعم واملحالت   في   على ســـــــــــــ يـل املثـال،،  لـذلـك، اتخـذت العـديـد من الـدول االحتيـاطـات وعلقـت أنشـــــــــــــطتهـا مؤقتـً
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بســــــ ب انتشــــــاره ة املســــــتجد جائحة عامليً  COVID -19أصــــــبح  و   ، وكذلك طبقت بعض الدول حظر التجول. في ظل هذه الظروف، التجارية

ا، إال أن عـدد حـاالت اإلصـــــــــــــابـة ـكان أعلى، نظرً  ا  على نطـاق واســـــــــــــع في جميع أنحـاء العـالم. وعلى الرغم من زيـادة عـدد الحـاالت املتعـافيـة يوميـً

حية في جميع دول العالم على نشـــــــر ســـــــبل لخصـــــــائص هذا الفيروس، والتي تمكنه من االنتشـــــــار بســـــــرعة. وبالتالي عملت املؤســـــــســـــــات الصـــــــ

الوقاية منه للمســــاهمة في الحد من انتشــــاره. ومن ثم فقد اتخذت اململكة العربية الســــعودية، مثل معظم الدول في بداية الوباء، إجراءات 

ــ، وقائية محدودة مثل الفحص الحراري لجميع نقاب الدخول  ــادات الســــــــفر والتأكيد على الوقاية الصــــــ ــاســــــــية وتوفير إرشــــــ مثل  حية األســــــ

 .(WHO, 2020)غسل اليدين بانتظام واستخدام معقم اليدين الكحولي للحفاظ على نظافة اليدين، واستخدام أقنعة الوجه 

، حيث عثر هذه الحالة ملواطن ســـــــــعودي عاد COVID-19أعلنت وزارة الصـــــــــحة الســـــــــعودية عن أول حالة إصـــــــــابة بفيروس   2020في مارس 

فت الوزارة عبر حســـــــــابها الرســـــــــمي على مواقع التواصـــــــــل االجتماعي، أن املريض خضـــــــــع على الفور للحجر الصـــــــــ ي مؤخًرا من إيران، وكشـــــــــ

في انتشـــــــــــارها في اململكة، وبذلت حكومة اململكة قصـــــــــــارى جهدها ملنع    COVID-19بمســـــــــــتشـــــــــــفى القطيف، ومنذ ذلك الحين، بدأت حاالت  

 مت 25انتشار هذا الفيروس، فتم تهيئة 
ً
 بمرافقهمستشفًى خاصا

ً
عملية الحجر الص ي للتعامل مع املصابين    تدعم  بحيث يمكن أن    اكامال

 لســـــــــــرعة انتشـــــــــــار فايروس كورونا وزيادة 
ً
بهذا الفيروس، وفي نهاية شـــــــــــهر مارس، أعلنت وزارة الصـــــــــــحة عن أول حالة وفاة بالفيروس. ونظرا

تعامل مع هذه األزمة الصـــــــــــحية العاملية. فعلى ســـــــــــ يل املثال تم حاالت اإلصـــــــــــابات، فقد اتخذت الدولة عدة قرارات وســـــــــــنت إجراءات في ال

كــذلــك أغلقــت املرافق العــامــة مثــل املطــاعم ومراكز التســـــــــــــوق التجــاريــة وكثير من و إغالق املــدارس والجــامعــات وتفعيــل التعليم عن بعــد،  

 .(Jokhdar et al., 2021)قطاعات األعمال، وكذا تم تنفيذ حظر التجول العام والتنقل بين املدن واملناطق 

وعليه فقد ســــــــاهمت هذه األزمة في تعزيز التحول الرقمي في تنفيذ األعمال والخدمات في مختلف أنشــــــــطة املنظمة. وقد شــــــــجع ذلك الكثير 

دعم األعمـال وخـدمـة العمالء.  القـائمـة على حلول ال إطالق عـدد من تطبيقـات األجهزة الـذكيـة التي تعزز التحول الرقمي و   علىمن املنظمـات 

ســـــــتخدام تطبيقات األجهزة الذكية دور فعال في تنفيذ اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للحد إل ة الحج والعمرة، كان  فعلى نطاق وزار 

إنشـــاء عدد من التطبيقات إضـــافة إلى التطبيقات الصـــادرة الى  في الحرمين الشـــريفين، ومن ثم فقد عمدت الوزارة   COVID-19من جائحة 

 .Basahel et al., 2021)  2020من وزارة الصحة )واس، 

 تحقيق   هذه الدراســـــة في اســـــتكشـــــاف أهمية تطبيقات الهواتف الذكية في تعزيز التحول الرقمي ودورها في فقد هدفت  ما ســـــبق    وبناء على 

 املدينة املنورة 
ً
 :األهداف التالية وقد سعت هذه الدراسة الى تحقيق ، حالة للدراسة رضا املعتمرين والزوار أثناء جائحة كورونا، متخذة

 .2030معرفة مدى أهمية تعزيز التحول الرقمي في الحج والعمرة والزيارة في ضوء رؤية اململكة  .1

 لحج والعمرة والزيارة.في منظومة ا COVID-19استكشاف تأثير جائحة  .2

ــاركين وقيـاس تـأثير إدارة تطبيقـات الهواتف الـذكيـة في تعزيز التحول الرقمي ودورهـا في   .3 ــا املعتمرين  تحقيق  فهم وجهـة نظر املشـــــــــــ رضـــــــــــ

 والزوار في املدينة املنورة.

 املراجعات األدبية السابقة  .2

 :2030التحول الرقمي في الحج والعمرة والزيارة في ضوء رؤية اململكة 

  العاملي املجتمع يشــــــــــهد
ً
 مختلف مجاالت وأنشــــــــــطة عرف بالثورة الصــــــــــناعية الرابعة والتي أثرت في ما في املجال الرقمي والتقني وهو تطورا

 يوم. بعد  يوما تســـــــــــارعها وتيرة  والتي تزداد التحتية املعلوماتية بالبنية الحياة، وبالتالي الرغبة في التحول إلى تكوين مجتمع رقمي والنهوض

األفراد  بيانات حماية في ، مما ينشـــأ عنه الرغبة لذا بات من الضـــروري أن يتكيف كل فرد ومنظمة مع هذا التطور والتحول بســـرعة موازية

وقد تناولت العديد من األبحاث مفهوم التحول الرقمي، فمن ذلك ما بينه   (.2020اإللكترونية )ســـــــــــيد أحمد وعبد الفتاح،  الجريمة ومنع

Janssens  (2019 على أنها عملية يتم فيها تحويل املؤســســة )  طرق جديدة للعمل والتفكير باســتخدام التقنيات الرقمية واالجتماعية. لتتبع

 أنها إطار يعيد تشـــــــــكيل الطريقة التي يفكر ويتفاعل ويتواصـــــــــل 2011في حين توســـــــــع في تعريفها الباحث علي )
ً
ها األفراد باعتمادهم ب( مبينا

ية املتاحة. وأضـــاف أن التحول الرقمي في املنظمة يتم من خالل تطوير العمليات اإلدارية وكافة األنشـــطة الوظيفية من على الوســـائل التقن

وشــبكات األعمال، وتحقيق   العنكبوتية شــبكة الخالل إيجاد بيئة أســاســية معلوماتية متطورة، مما يجعلها قادرة على مباشــرة أعمالها عبر  

ها. واســـــــــتناًدا إلى ما ســـــــــبق ذكره يعرف الباحثان التحول الرقمي إجرائًيا في الحج والعمرة والزيارة بأنه عملية تغيير ة والفعالية في أدائيالكفا
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شــــــــــــــاملــة لرؤيــة واســـــــــــــتراتيجيــة وزارة الحج والعمرة، وآليــة تنفيــذ أعمــالهــا وأنشـــــــــــــطتهــا لتحقيق األهــداف املنشـــــــــــــودة من خالل أتمتــة األعمــال 

 قمية محلها.التقليدية وإحالل التقنية الر 

 من أهداف رؤية اململكة  
ً
واملتضـــــمنة رفع الطاقة االســـــتيعابية للحجاج واملعتمرين والزوار، فقد حظيت وزارة الحج والعمرة    2030وانطالقا

أحد األعمدة الحيوية والرئيســـــــية في اململكة، ومن هذا املنطلق أصـــــــبح التحول الرقمي ضـــــــرورة   بوصـــــــفها الرؤية  أهداف  بنصـــــــيب كبير من 

(. لذا اهتمت كثير من األبحاث الحديثة بدراســــة أثر اســــتخدام 2021عاتق وزارة الحج والعمرة )الرحيلي والضــــحوي،  تقع على   ومســــئولية 

 تقنيـات لى أهميـة اســـــــــــــتخـدامإYasein and Alharthi  (2016  )التقنيـة في تعزيز منظومـة الحج والعمرة والزيـارة. فمن ذلـك مـا أشــــــــــــــار إليـه

 املواقع تحـديـد نظـام مثـلوذلـك  للحجـاج واملعتمرين والزوار،   املقـدمـة املختلفـة الخـدمـاتتوفير  تســـــــــــــهـل تطبيقـات جـديـدة  لتطوير التتبع

فحص  أنظمة إلى اســـــتناًدا الباركود ، وأنظمةWi-Fi  ،Bluetoothاألرضـــــ ي  املجال اتصـــــاالت وأنظمة األقمار الصـــــناعية على املعتمد العاملي

 حيث من والعيوب واملزايا التغطية، ، ونطاقظيفالتو  ودقة ،تاحة امل للمراجعة هي االســــــــتخدامات الرئيســــــــية الجوانب الصــــــــور، وكانت

تجربة نظام حاســـــوبي ذكي  (2018املتعلقة بالحج والعمرة والزيارة. وفي نفس الســـــياق عرض قطب وأحمد ) والتطبيقات للخدمات املالءمة

الحرمين الشــــريفين في مكة املكرمة واملدينة املنورة خالل أداء الحج والعمرة والزيارة، وبين أنه يســــاعد في حل مشــــكلة التائهين من قاصــــدي  

ــار أجرى  ا. في نفس اإلطـ ــً  بحيـــث يخـــدم الجهـــات الرســـــــــــــميـــة في البحـــث عن املطلوبين أمنيـ
ً

ــام مســـــــــــــتقبال  Khan andيمكن تطوير هـــذا النظـ

Shambour  (2018دراســــــــة تحليلية لتطبيقات الهواتف الذك )  ية املتعلقة بالحج والعمرة، والتي تقدمهاGoogle Playت هاتان ، وقد اتفق

( على أهمية هذه التطبيقات في تحســين الخدمات املقدمة للحجاج واملعتمرين والزوار، ودعا 2018مع دراســة )قطب و أحمد،  الدراســتان  

( حل متكامل 2019. وقدم العريشــــــــــــ ي والقحطاني )ون  ســــــــــــتفيدالباحثين إلى تســــــــــــليط الضــــــــــــوء أكثر على امليزات التي يســــــــــــتهدفها ويريدها امل

بــاســـــــــــــتخــدام تقنيــة إنترنــت األشـــــــــــــيــاء لتعزيز تحقيق اإلدارة الــذكيــة لحشـــــــــــــود الحجــاج، وأهميــة اســـــــــــــتخــدام هــذه التقنيــة في املخيم الــذكي. 

تطوير تطبيق إدارة الباحثون  لذا اقترح ( أن اإلدارة الفعالة لكثافة الحشود في الحج تعد أهم التحديات، و 2020)   .Alshalani et alوأوضح

 حشود الحج، والتي من السهل أن تستخدمها وكاالت السفر في مساعدة الحجاج واملعتمرين وإدارة مواقعهم. 

إيجاد مشروع نظم املعلومات   من( 2020ومن ضمن أمثلة التحول الرقمي في الحج والعمرة والزيارة ما اقترحته دراسة الطحطوح و الفحل )

إلدارية في اعتماد مشــــــــــاريع الحج والعمرة في إدارتها الحالية واملســــــــــتقبلية، بحيث يقوم املشــــــــــروع بربط جميع األنشــــــــــطة في قالب معلوماتي ا

على أهميــة تطوير البنيــة التحتيــة   2030، ومن ثم فقــد أكــدت رؤيــة اململكــة  متكــاملــة    متمــاســــــــــــــك ومتكــامــل في ظــل وجود بنيــة تحتيــة رقميــة

ـــة بقطاع اال تصــــــاالت وتقنية املعلومات من خالل الشــــــراكة مع مشــــــغلي الخدمة، وأطلقت وزارة الحج والعمرة مبادرات اســــــتراتيجية الخاصـــ

 تأسيسية من خالل بناء أنظمة متكاملة، وهي: 

 تأسيس مركز التحكم واملراقبة اإللكترونية  .1

 مشروع اإلسورة اإللكترونية  .2

 مبادرة املسار اإللكتروني للحجاج.  .3

 لعمليـة التحول الرقمي، ولكنهـا ما تزال بحـاجة إلى 2021)الرحيلي والضـــــــــــــحوي،  أشـــــــــــــار وقد 
ً
 وبيئيـا

ً
( إلى اســـــــــــــتعـداد وزارة الحج والعمرة تقنيـا

نحو التحول ووجهتها  الوزارة خطتها االستراتيجية   أعدت زيادة االهتمام تنظيمًيا لتبني منملج التحول الرقمي  وبالتالي فقد  ل   تكثيف الجهود 

وجود تحديات تواجه الوزارة وخاصـــة تلك التي إلى . ورغم ذلك، فقد أشـــار الرحيلي والضـــحوي  2030شـــكل يتوافق مع رؤية اململكة الرقمي ب

تتعلق بنقص املوارد ال شـــــــــــــريـة املؤهلـة لتنفيـذ األعمـال. وذكر البـاحثـان بعض تطبيقـات الهواتف الـذكيـة التي تســـــــــــــتخـدمهـا الوزارة في الحج 

، املطوف، هـــداج، نعنـــاع، عالج، كلنـــا أمن، ترجمـــان، الحرمين، مرســـــــــــــول، كريم، محـــدد الحج والعمرة املالحي،  )مثـــل: فزعـــة، نظـــافـــة مكـــة

 ، مقص "حالقة"، وطني، خطبة عرفات(.Smart Washerاملقصد، مناسكنا، تروية، صحة، أسعفني، 

مكن أن تســـــــــــــاهم في تســـــــــــــيير يممـا ســـــــــــــبق يتضـــــــــــــح الجهـد املبـذول في تعزيز مفهوم التحول الرقمي في منظومـة الحج والعمرة والزيـارة وكيف 

إضــــــافة إلى دور األتمتة الذكية في تحســــــين جودة الخدمات يأتي ذلك األعمال في املنظمة والتكيف الســــــريع مع التطورات التقنية الحديثة، 

 حمن وتوسيع نطاق الخدمة من خالل قنوات وأدوات تقنية جديدة.   املقدمة لضيوف الر 

 الحج والعمرة والزيارة  على  COVID-19تأثير جائحة كورونا 
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خاصــة على املجال الصــ ي واالقتصــادي واالجتماعي. ومما يميز هذا   على مســتوى العالم  كبير    ( تأثيراCOVID-19لقد كان لجائحة كورونا )

 عن طريق االتصـــال املباشـــر مع الرذاذ التنفســـ ي للشـــخص املصـــاب من خالل العطاس أو الســـعال أو 
ً
الفيروس هو ســـرعة انتشـــاره خاصـــة

ي ظل انتشــار الفيروس اجتهدت املختبرات الصــحية ملس األشــياء أو األماكن امللوثة بهذه القطرات ومن ثم ملس الفم أو األنف أو العينين. وف

عالج ل  ضـــــــــــــافـة إلى الجهود الصـــــــــــــحيـة املبـذولـةواألبحـاث الطبيـة والســـــــــــــريريـة في إيجـاد عالج أو لقـاح فعـال لتعزيز املنـاعـة لـدى األشـــــــــــــخـاص. إ

بينت توجيهات املنظمات األعراض بواسـطة خدمة رعاية صـحية متخصـصـة تسـاعد في تقليل خطر اإلصـابة بفيروس كورونا املسـتجد. كما  

 .(WHO, 2020)الصحية الدولية والوطنية أن التباعد االجتماعي بين األشخاص، وحظر أو تقييد التجمعات يقلل من انتشاره 

ــابة بهذا النوع من الفيروس بســـــ ب التقارب االجتماعي كما هو الحال في الحشـــــود  وبما أن التجمعات الضـــــخمة قد تســـــاهم في ســـــرعة اإلصـــ

صــــل أعداد املعتمرين والزوار طوال العام في الظروف العادية إلى ســــبعة ماليين شــــخص، تخالل أداء مناســــك الحج والعمرة، حيث  الكبيرة 

مليون مســلم. ولكن بســ ب جائحة كورونا فقد انخفض هذا العدد إلى عشــرة آالف  2.5أما بالنســبة ملوســم الحج فيصــل العدد إلى أكثر من 

متر إلى  1.5اإلجراءات االحترازية مثل تطبيق التباعد االجتماعي بين األفراد من تطبيق لقيود الصـــحية و ا   ب ًبســـ، وذلك 2020فقط في عام 

متر، وعدم ملس الكعبة املشرفة وتقبيل الحجر األسود، واستخدام الحص ى املعقم فقط في رمي الجمرات، عالوة على إجراء فحوصات   2.0

من اإلجراءات االحترازية للســـــــيطرة على انتشـــــــار الفيروس على نطاق  اكومة الســـــــعودية عددالح قد اتخذت    ووشـــــــهادات صـــــــحية صـــــــارمة.

 وتشمل:  (Nur ALam et al., 2021; BBC News, 2020)أوسع 

التعليق املؤقت للعمرة: حيث تم تعليق أنشــطة العمرة الرســمية مؤقًتا، وذلك ملنع انتشــار الفيروس من التفاقم، ويســري هذا الحظر  .1

يع الســــــــــــكان املحليين منذ إعالن حالة الوفاة الثانية بســــــــــــ ب كورونا في الســــــــــــعودية. بالنســــــــــــبة لألجانب الذين يرغبون في أداء على جم

مناسك العمرة، فقد أوقفت الحكومة السعودية أيًضا إصدار تأشيرات الزيارة و تأشيرات الذين يسعون ألداء العمرة وذلك للحيلولة 

 دول أخرى.دون انتشار فيروس كورونا من 

إغالق املســـــــــاجد: إلى جانب تعليق أداء العمرة، تم تعليق أداء صـــــــــالة الجمعة وصـــــــــالة الجماعة في مســـــــــاجد اململكة للحد من انتشـــــــــار  .2

فيروس كورونا، باســــــتملناء املســــــجد الحرام واملســــــجد النبوي والتي اســــــتمرت فيها إقامة جميع الصــــــلوات، ولكن اقتصــــــر في أدائها على 

 مين الشريفين العاملين في الحر 

 بتجمعــات   .3
ً
التعليق املؤقــت للطواف حول الكعبــة: يعتبر صـــــــــــــحن املطــاف والكعبــة املشـــــــــــــرفــة من املواقع التي عــادة مــا تكون مزدحمــة

التصـدي لفيروس كورونا، تم إغالق صـحن املطاف  املعتمرين وبالتقارب الشـديد والتالصـق، وبسـ ب هذه الجائحة وفي إطار إجراءات

فة، وتم وضـــــــــــع حواجز على مدار الكعبة حيث يقوم فريق التنظيف بتطهير منطقة الطواف بالقرب من الكعبة. حول الكعبة املشـــــــــــر 

 ورغم هذه التدابير الصحية فقد كان لها آثار نفسية اجتماعية ملحوظة داخل اململكة، وبين املسلمين في جميع أنحاء العالم. 

دابير االحترازية التي طبقتها الحكومة الســــــــــــعودية بســــــــــــ ب ما يتميز به فيروس كورونا إن اتخاذ خطوات مبكرة واإلجراءات االســــــــــــتباقية والت

(COVID-19 في ســــــرعة انتقاله وخشــــــية تفاقم األزمة الصــــــحية وما يترتب عليها من تأثيرات وخيمة على املعتمرين واملصــــــلين والزوار، ورغم )

كان والزيارة، كان لذلك األثر الفعال في تقليل املثار املترتبة على الجائحة داخل اململكة و صــــعوبة القرار في إيقاف إصــــدار تأشــــيرات العمرة 

من النواحي االجتماعية    في مســاندة الجهود الدولية للتصــدي لجائحة فيروس كورونا. وكنتيجة طبيعية لذلك، تأثرت كثير   لهذا القرار دور 

على األفراد والكيــانــات الخــاصــــــــــــــة والعــامــة من أصـــــــــــــحــاب املصـــــــــــــلحــة في الحج والعمرة      فســـــــــــــيــة نآثــار      ترت ــت عليــه    واالقتصــــــــــــــاديــة وكــذلــك

(Muneeza and Mustapha, 2021). 

 :تطبيقات الهواتف الذكية في الحج والعمرة والزيارة أثناء جائحة كورونا

 أثناء جائحة 
ً
 حاســـــــــــــما

ً
واســـــــــــــع للحفاظ على ســـــــــــــالمة الناس في اســـــــــــــتمرار عمل املجتمعات في نطاق    COVID-19لعبت التقنية الرقمية دورا

. وبرزت أهميتها أكثر من أي وقت مضـ ى في تسـخير إمكانات تقنية االتصـاالت إلنقاذ األرواح من 
ً
وإنتاجيتهم وتواصـلهم رغم تباعدهم جسـديا

ا و 
ً
أماًنا منذ ظهور هذا خطر هذا الفايروس. فقد قام االتحاد الدولي لالتصـــــــاالت باالســـــــتفادة من تنوع أعضـــــــائه لجعل ال شـــــــرية أكثر ترابط

رقمنة العديد من الشـــركات والخدمات، بما في ذلك أنظمة العمل عن بعد، والحصـــول على الرعاية   ا في الفيروس، وقد شـــهد العالم تســـارع

منذ . و  (ITU NEWS, 2020) دة بالبّيناتو الصــحية والتعليم والســلع والخدمات األســاســية، وابتكار أفضــل الحلول الصــحية الرقمية املســن

جدين في اململكة آنذاك في مكة مو ألف معتمر كانوا  600ســــــــــــالمة أكثر من لأولت اململكة اهتماًما كبيًرا   COVID-19بداية انتشــــــــــــار فيروس 
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ا بتعليق العمرة   2020املكرمـة، وعنـدمـا أعلنـت منظمـة الصـــــــــــــحـة العـامليـة في مـارس  أن هـذا الفيروس وبـاء، أصـــــــــــــدرت حكومـة اململكـة توجيهـً

صـــــــــالة الجماعة في جميع املســـــــــاجد بما في ذلك املســـــــــجد الحرام واملســـــــــجد النبوي الشـــــــــريف والتي اقتصـــــــــرت فيها الصـــــــــلوات على والزيارة و 

ابتكار واستخدام      طلبتإن مثل هذه القرارات في ظل استمرار جائحة كورونا ت (.2020العاملين في الحرمين الشرفين )وزارة الحج والعمرة،  

يير املصـــــالح العامة للناس والحفاظ على صـــــحة وســـــالمة األفراد من خطر انتشـــــار فيروس كورونا املســـــتجد، تقنيات حديثة تســـــاهم في تســـــ

صــــــــحتي( والتي   -اعتمرنا    –خاصــــــــة تطبيقات الهواتف الذكية )مثل: توكلنا و فقد تمكنت اململكة من خالل االعتماد على التقنيات الحديثة  

والذكاء االصـطناعي بغرض مسـاندة الجهود الحكومية ملواجهة فيروس كورونا، وعليه وجب  من قبل الهيئة السـعودية للبيانات  اتم تطويره

اعتمرنا( لعرض الحالة الصـحية للمسـتخدمين    –على كل مواطن ومقيم تفعيل تطبيقات الهواتف الذكية وبشـكل أسـاسـ ي تطبيقي )توكلنا 

، 2021ســـــــ تمبر  5حيث بلغ عدد املشـــــــتركين في تطبيق توكلنا بحلول  والتمكن من الدخول إلى املرافق الحكومية والخاصـــــــة على حد  ســـــــواء.  

ا ســـهل لضـــيوف الرحمن من التخطيط املســـبق لرحلة العمرة أو الزيارة واختيار التاريخ  ــً ثالثة وعشـــرون مليوًنا. كما أن تطبيق اعتمرنا أيضـ

رة والزيارة وإصــــــــــــدار إجراءات تصــــــــــــاريح املعتمرين وزيارة والوقت املتاح حيث كان لهذه التطبيقات الذكية دور فعال ومتميز في تنظيم العم

املســــــجد النبوي الشــــــريف وفق الطاقة االســــــتيعابية املعتمدة للحرمين الشــــــريفين والخطة االســــــتراتيجية املتبعة أثناء الجائحة. إضــــــافة إلى 

ن الفحوصـــــــــات الصـــــــــحية واســـــــــتعراض  ذلك فإن تطبيق "صـــــــــحتي" عمل على تنظيم مواعيد التطعيمات، واختبار فيروس كورونا وغيرها م

ســـــــــاهمت التطبيقات الذكية في التنظيم وفق العدد املناســـــــــب فقد  الزيارة،  أما فيما يخص   .(Hoang et al., 2020)الســـــــــجالت الصـــــــــحية  

الحج  لالشــــتراطات الصــــحية في الدخول للمســــجد النبوي الشــــريف والزيارة و الصــــالة في الروضــــة الشــــريفة أثناء الجائحة، كما ســــعت وزارة 

م، والعمرة إلى تطوير تطبيق اعتمرنا إلدارة الطاقة االســـــــــتيعابية والتشـــــــــغيلية للمعتمرين والزوار من املواطنين واملقيمين ومتابعة حجوزاته

 عن ذلك 
ً
إضـــــــــافة إلى أنها حددت آليات إصـــــــــدار التصـــــــــاريح الخاصـــــــــة بهم من خالل تطبيق اعتمرنا، والتحقق منها في تطبيق توكلنا، فضـــــــــال

نت الوزارة مع الهيئة الســعودية للبيانات والذكاء االصــطناعي إلضــافة شــرب أخذ لقاح كورونا كشــرب للحجز وإصــدار تصــاريح العمرة تعاو 

بحيث تظهر إشــــارة   أو لم يحصــــل عليه  والزيارة، حيث يتيح التطبيق معرفة الحالة الصــــحية للمســــتخدم وكذلك ما إذا حصــــل على اللقاح 

 )وزارة الحج والعمرة، يوًما ب 14محصن أو أكمل 
ً
 (.2021  الشريف، 2020عد أخذ الجرعة األولى أو مصاًبا متعافيا

، ويتم ذلك ملن لديه تصــــــــــريح في 
ً
وفي ظل اســــــــــتمرار جائحة كورونا، فقد قررت الحكومة الســــــــــعودية الســــــــــماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا

  وابط الصحية املعتمدة من وزارة الصحة والجهات املختصة في اململكة.تطبيق توكلنا أو اعتمرنا وذلك بهدف تنفيذ املعايير والض

 الدراسة، وهما:  يفرض صياغة  ت، تمما سبق ذكره   مجموعمن 

 الفرض األول ينص على: توجد عالقة ارتباب ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة. .1

 في 2030الفرض الثاني ينص على: يوجد تأثير ذو داللة احصـــــائية للتحول الرقمي في الزيارة أثناء جائحة كورونا في ضـــــوء رؤية اململكة  .2

رضـــا املعتمرين والزوار عن الخدمات املقدمة لهم في الزيارة في ظل اســـتخدام تطبيقات الهواتف الذكية أثناء جائحة    تحديد مســـتوى 

 كورونا.

 راسةسياق الد .3

  اململكة تعتبر 
ً
 وقد نالت املدينة املنورة، واملدينة املكرمة بمكة الشــــريفين الحرمين لوجود أنحاء العالم شــــتى من املســــلمين ألفئدة  مقصــــدا

وصـحابته الكرام. هذا املسـجد هو ثاني أكبر مسـجد  ملسو هيلع هللا ىلصالسـعودية، إذ يوجد بها املسـجد النبوي الذي شـيده الرسـول   الدولة اهتمام املنورة 

الحجرة الشــريفة والتي دفن فيها أكرم الخلق النبي محمد   ضــميفهو  ،  في العالم بعد املســجد الحرام، وبكل ما يتســم به من تفرد وخصــائص

الروضـــــــة الشـــــــريفة   بمحاذاة  املســـــــجد النبوي  لخطاب رضـــــــ ي هللا عنهما، وتقع الحجرة في شـــــــرقيبكر الصـــــــديق وعمر بن ا  وأب  اه وصـــــــاحب،  ملسو هيلع هللا ىلص

ــينات بما   (.Farahat et al., 2021  2020)الطحطوح والفحل،   وحظي املســــــــجد النبوي الشــــــــريف بنصــــــــيب من التوســــــــعة املباركة والتحســــــ

ن مع ســــرعة زيادة أعداد املســــلمين في العالم الذين يرغبون بالزيارة. يضــــمن راحة املصــــلين والزائرين، ففي كل عام يزداد عدد الزوار بالتزام

 ته ه أمر امللك عبدالعزيز طيب هللا ثراه بتوســــــــــع1370وتميز املســــــــــجد النبوي بتوســــــــــعات ومشــــــــــاريع نوعية في العهد الســــــــــعودي، ففي عام 

والده حجر األســاس لتوســعة أخرى، ثم أضــاف  ه وضــع األمير ســعود )امللك ســعود( في عهد1372، وفي عام 2م16,548لتصــل مســاحته إلى 

امللك خالد  أنشــأ ، كما 2م40,500امللك فيصــل ســاحات في الجهة الغربية للمســجد النبوي الشــريف مزودة بمظالت مقببة بلغت مســاحتها 
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ســــــاس لتوســــــعة وضــــــع حجر األ ه شــــــهد املســــــجد النبوي الشــــــريف  1405، وفي عام  2م43,000طيب هللا ثراه مســــــاحات مظللة تقدر بحوالي 

بينمـا بلغـت    2م98,500وبمســــــــــــــاحـة إجمـاليـة بلغـت   2م82,000 امنهـ، بلغـت مســــــــــــــاحـة الـدور األرضـــــــــــــ ي   رحمـه هللاامللـك فهـد قـام بهـا    عظيمـة

مظلة صنعت خصيًصا لتوضع على أعمدة الساحات،  182كما أمر امللك عبدهللا بتركيب  ،  تقريًبا 2م235,000مساحة الساحات املحيطة  

دم الحرمين الشـــــــريفين امللك ســـــــلمان بن عبدالعزيز من خالل توجيهه ألمير منطقة املدينة املنورة األمير فيصـــــــل بن ســـــــلمان واليوم يولي خا

ونائبه األمير ســـعود بن خالد بســـرعة إنهاء مشـــاريع توســـعة املســـجد النبوي الشـــريف، بما يمكن املســـجد من اســـتيعاب ما يقرب من مليون 

 (.2020  الطحطوح والفحل، BBC News, 2019) ازائر مليون  1.2نحو  2040املسجد بحلول زائر، كما أنه مخطط أن يستوعب 

 منهجية وطرق البحث .4

في االســـــــــــــتعراض املرج ي، واملنملج التحليلي   Descriptive Approachهي: املنملج الوصـــــــــــــفي  و   بحثيــة    اعتمــدت الــدراســـــــــــــــة على ثالثــة منــاهج

Analytical Approach    املنملج التفســــيري 
ً
في تفســــير البيانات اإلحصــــائية، وتوضــــيح   Explanatory Approachفي الدراســــة امليدانية، وأخيرا

العالقات املختلفة بين متغيرات الدراســــة. اســــتخدمت الدراســــة أســــلوب االســــتقصــــاء في جمع البيانات امليدانية، وقســــمت إلى أربعة محاور 

 ملقياس ليكرت الخماســــــ ي )جدول 
ً
(. فقد شــــــمل املحور األول البيانات الشــــــخصــــــية لعينة الدراســــــة، في حين شــــــمل املحور الثاني 1رقم   وفقا

، وركز املحور الثــالــث على اإلجراءات املتبعــة في الزيــارة أثنــاء 2030الزيــارة أثنــاء جــائحــة كورونــا في ضـــــــــــــوء رؤيــة اململكــة    أثنــاءالرقمي التحول 

حور الرابع قيـاس رضــــــــــــــا املعتمرين والزوار عن الخـدمـات املقـدمـة في الزيـارة في ظـل اســـــــــــــتخـدام تفـاقم أزمـة جـائحـة كورونـا، بينمـا شـــــــــــــمـل امل

 تطبيقات الهواتف الذكية أثناء جائحة كورونا.

 . مقياس ليكرت الخماس ي لإلجابة على عبارات االستقصاء.1جدول 

ألف فالبد أن تتمثل عينة الدراســة بحد أدنى  100( أنه إذا كان يزيد عدد أفراد مجتمع الدراســة عن 1970) Krejcie and Morganأوضــح  

تصميم نموذج استقصاء   فقد تم   . وحيث أن مجتمع الدراسة الحالية يتمثل في املعتمرين والزوار من داخل اململكة أو خارجها،   فردا 385

موذج االســـــــتبانة للتحكيم من قبل اثنين من األكاديميين، ومواطن واحد يعمل في مجال أعمال ، وقد خضـــــــع نGoogle Formإلكتروني عبر  

ــتبانة من قبل مقيم  تمالى ذلك فقد  باإلضـــــافة العمرة والزيارة  ــتبانة االلكتروني على اململكة واحد منتحكيم االســـ . وقد تم توزيع رابط االســـ

قيمين، وشـــــــــــــركات العمرة الداخلية واملقيمين في فنادق وأماكن اإلقامة وطالب الجامعات مجموعة من املعتمرين والزوار من املواطنين وامل

 ( استمارة صالحة للتحليل.440على عدد ) الباحثانتحصل في املدينة املنورة، وقد 

 : األساليب االحصائية املستخدمة

 باستخدام برنامج 
ً
 ، وتم استخدام األساليب االحصائية املتية:SPSS V25قام الباحثان بتحليل البيانات املجمعة احصائيا

: للتحقق من ثبــــات املقيــــاس  Cronbach's Alphaبــــاســـــــــــــتخــــدام معــــامــــل ارتبــــاب ألفــــا كرونبــــاخ  Reliability Analysis تحليــــل الثبــــات   -

 الهواتف الذكية في تعزيز التحول الرقمي ودورها في  قياس رضا املعتمرين والزوار أثناء جائحة كورونا.املستخدم فى إدارة تطبيقات 

لتحديد مســـــتوى تطبيق التحول   باســـــتخدام املتوســـــطات الحســـــابية، االنحرافات املعيارية  Descriptive Analysisالتحليل الوصـــــفي   -

، االجراءات املتبعــة في الزيــارة أثنــاء تفــاقم أزمــة جــائحــة كورونــا، 2030اململكــة    الرقمي في الزيــارة أثنــاء جــائحــة كورونــا في ضـــــــــــــوء رؤيــة

ومســــــــــــتوى رضــــــــــــا املعتمرين والزوار عن الخدمات املقدمة لهم أثناء  الزيارة في ظل اســــــــــــتخدام تطبيقات الهواتف الذكية أثناء جائحة 

 كورونا.

افق بشدة التصنيف  افق غير مو افق محايد غير مو افق بشدة مو  مو

 5 4 3 2 1 الدرجة 

 5 - 4.21 4.20- 3.41 3.40  – 2.61 2.60  – 1.81 1.80-1 املدي

  مستوى التحقق
ً
  مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا

ً
 مرتفع جدا
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: لقيـاس تـأثير التحول  Multiple Linear Regression and Correlation Analysisتحليـل معـامـل االرتبـاب واالنحـدار الخطي املتعـدد   -

في قياس مســــتوى رضــــا املعتمرين والزوار عن الخدمات املقدمة لهم  2030الرقمي في الزيارة أثناء جائحة كورونا في ضــــوء رؤية اململكة 

 في الزيارة في ظل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية أثناء جائحة كورونا.

  :الثبات والصدق ملقياس الدراسة اختبار 

للتحقق من الثبـات والصـــــــــــــدق إلدارة تطبيقـات الهواتف الذكيـة في تعزيز التحول الرقمي ورضـــــــــــــا املعتمرين والزوار أثنـاء جائحـة كورونا، تم 

 (.2، كما يظهر في الجدول )Cronbach's Alphaإجراء اختبار معامل ارتباب ألفا كرونباخ 

 الثبات والصدق ملقياس الدراسة. نتائج اختبار  .2جدول 

(، أن مقياس إدارة تطبيقات الهواتف الذكية في تعزيز التحول الرقمي ورضا املعتمرين والزوار أثناء جائحة 2تظهر نتائج الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول )

وكـذا تراوحـت قيم معـامـل   .8960و    .6050   بين الثبـاتكورونـا، قـد اتصـــــــــــــفـت جميعهـا بـدرجـة عـاليـة من الثبـات حيـث تراوحـت قيم معـامـل 

 بلغت قيمة الثبات للنموذج ككل    0.947و 778.0 بين    ةاملصــــــــــداقي
ً
أن معامالت ثبات  يعني وهذا    0.909وقيمة املصــــــــــداقية   0.828وأيضــــــــــا

اوز معامل ألفا  االستقرار والتجانس الخاصة بأداة الـــــــــــــــدراسة تعتبر مؤشرات كافيــــــــــــــــــــــــــــــة ألغراض اعتمادها فــــــــــــــــــــي تطبيقها النهائي، حيث تج

. وبنـاًء على ذلـك تعتبر جميع معـامالت الثبـات واملصـــــــــــــداقيـة ملقيـاس (Sekaran and Bougie, 2013)وهو الحـد األدنى للثبـات  0.6كرونبـاخ  

 الدراسة جيدة كونها أعلى من هذه النسبة.

 النتائج واملناقشة .5

 البيانات الشخصية ملفردات عينة الدراسة

ــية )الجنس، مكان اإلقامة، جهة القدوم، هوية املعتمر أو الزائر، الفئة   ( توزيع عينة3يوضـــــــــــح جدول ) الدراســـــــــــة وفق البيانات الشـــــــــــخصـــــــــ

 العمرية(.

 توزيع عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية. . 3جدول 

 املصداقية معامل الثبات  عدد املفردات املتغير 

 0.874 0.764 9 . 2030التحول الرقمي في الزيارة أثناء جائحة كورونا في ضوء رؤية اململكة 

 0.947 0.896 6 االجراءات املتبعة في الزيارة أثناء تفاقم أزمة جائحة كورونا. 

املعتمرين والزوار عن الخدمات املقدمة لهم في الزيارة في ظل استخدام تطبيقات رضا 

 الهواتف الذكية أثناء جائحة كورونا. 
13 0.605 0.778 

 0.909 0.828 الثبات العام للمقياس 

 البيان 

 

 النسبة املئوية % التكرارات 

 الجنس
 35.2 155 ذكر 

 64.8 285 أنثى

 مكان اإلقامة
 80.7 355 املدينة املنورةداخل 

 19.3 85 خارج املدينة املنورة

 جهة القدوم 
 94.3 415 من داخل اململكة

 5.7 25 من خارج اململكة

 هوية املعتمر أو الزائر 

 79.5 350 مواطن

 19.3 85 مقيم

 1.2 5 زائر )تأشيرة عمرة(

 الفئة العمرية 

18-28 100 22.7 

29-39 120 27.3 

40-49 105 23.9 
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نــــــتـــــــائــــــج   ــهـــــر   تـــــظـــ

. أما عن مكان اإلقامة، فنجد  (35.2%)%(، بينما بلغت نســــبة الذكور  (64.8( أن غالبية عينة الدراســــة كانت من اإلناث بنســــبة  3الجدول )

ممن يقيمون خارج املدينة املنورة. أما جهة %( 19.3%( يقيمون داخل املدينة املنورة، بينما بلغت نســــــــــبة )80.7أن غالبية عينة الدراســــــــــة )

%( من القادمين من خارج اململكة. أما عن هوية 5.7ن داخل اململكة، بينما بلغت نســـــــــبة )مكانوا %(  94.3قدوم عينة الدراســـــــــة فغالبيتهم )

%(، وجاء 19.3في اململكة بنســــبة )  ن و مقي%(، يليهم امل79.5بنســــبة )  ن و ن الســــعوديو املواطن، فقد جاء في املرتبة األولي الدراســــةأفراد  عينة  

%(. أما فيما يخص متوســــــط أعمار العينة، فقد جاء في املرتبة األولى من تراوحت أعمارهم 1.2للمملكة بنســــــبة )  نو لزائر في املرتبة األخيرة ا

 49-40%(، يليهم من تراوحت أعمارهم بين 26.1أكثر بنســـبة )ف  اعام 50 مابين   من كانت أعمارهم   %(، يليهم 27.3عام بنســـبة ) 39-29بين  

 %(. 22.7عام فأكثر بنسبة ) 28-18 بينما %(، وجاء في املرتبة األخيرة من تراوحت أعمارهم 23.1نسبة )ب  اعام

أثنـاء يهـدف هـذا الجزء إلى معرفـة آراء أفراد عينـة الـدراســــــــــــــة حول التحول الرقمي في الزيـارة  . آراء عينـة الـدراســــــــــــــة حول متغيرات الـدراســــــــــــــة

املعتمرين والزوار   رضـــــــــا مســـــــــتوى  ، االجراءات املتبعة في الزيارة أثناء تفاقم أزمة جائحة كورونا،2030جائحة كورونا في ضـــــــــوء رؤية اململكة  

عن الخـدمـات املقـدمـة لهم في الزيـارة في ظـل اســـــــــــــتخـدام تطبيقـات الهواتف الـذكيـة أثنـاء جـائحـة كورونـا، وللتحقق من هـذا تم إجراء اختبـار  

Descriptive Analysis ، (.6(، )5(، )4) بالجدول كما يظهر 

 . 2030آراء أفراد عينة الدراسة حول التحول الرقمي في الزيارة أثناء جائحة كورونا في ضوء رؤية اململكة  .4جدول 

جائحة كورونا في ضوء  ( أن غالبية آراء عينة الدراسة جاءت موافقة على تطبيق التحول الرقمي في الزيارة أثناء 4يتضح من نتائج الجدول )

 للمتوســــــط الحســــــابي لها 4.44، 3.98، حيث تراوحت املتوســــــطات الحســــــابية لها بين )2030رؤية اململكة  
ً
على (، وجاء ترتيب املفردات وفقا

 :النحو التالي

بمتوســـــــط حســـــــابي بلغ  من أهم التقنيات املســـــــتخدمة في التحول الرقمي للزيارة تطبيقات الهواتف الذكية )توكلنا واعتمرنا("،  "عبارة   .1

 1.14وانحراف معياري  4.44

 26.1 115 فأكثر  50

 ملفرداتا
املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التحقق

على تطوير شبكة اإلنترنت وأصبحت اململكة من أوائل   2030انعكست أهداف رؤية اململكة 

 في تطوير بيئة الخدمات ملنظمة  5Gدول العالم التي تمتلك إنترنت  
ً
، والتي ساهمت إيجابيا

 الحج والعمرة والزيارة.

 مرتفع 1.05 4.08

قطاع الحج والعمرة مما أسهم في استراتيجية التحول الرقمي في    2030تضمنت رؤية اململكة  

 االستعداد املناسب للتعامل مع أي أزمة، وخفف من حدة أزمة جائحة كورونا في الزيارة. 
 مرتفع 1.17 4.13

من أهم التقنيات املستخدمة في التحول الرقمي للزيارة تطبيقات الهواتف الذكية )توكلنا 

 واعتمرنا(. 
 مرتفع جًدا 1.14 4.44

قبل  ساعد   من  بها  املعمول  االحترازية  االجراءات  كافة  اتباع  إلى  الزيارة  في  الرقمي  التحول 

 الوزارات املختصة.
 مرتفع 1.16 4.20

ساعد التحول الرقمي في الزيارة على تحقيق التباعد بين املعتمرين والزوار، ومن ثم الحد من  

 اإلصابة بفيروس كورونا، والحفاظ على صحتهم. 
 مرتفع 1.04 4.10

أسهم التحول الرقمي في الزيارة في زيادة الوعي التكنولوجي للمعتمرين والزوار، وتقليل عدد  

 املخالفات لألنظمة املتبعة أثناء جائحة كورونا.
 مرتفع 1.13 4.08

جائحة  أثناء   
ً
تدريجيا والزوار  املعتمرين  أعداد  زيادة  على  الزيارة  في  الرقمي  التحول  ساعد 

 كورونا. 
 مرتفع 1.09 3.98

 مرتفع 1.03 4.05 انعكس التحول الرقمي في الزيارة على الحفاظ على أماكن الزيارة واستدامتها.

 مرتفع  1.11 4.13 املتوسط الحسابي الكلي 
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"ساعد التحول الرقمي في الزيارة إلى اتباع كافة االجراءات االحترازية املعمول بها من قبل الوزارات املختصة"، بمتوسط حسابي     عبارة  .2

 1.16وانحراف معياري  4.20بلغ 

ــتراتيجية التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة مما أســـــــــــهم في االســـــــــــتعداد  2030"تضـــــــــــمنت رؤية اململكة    عبارة  .3 التام   املناســـــــــــباســـــــــ

 1.17وانحراف معياري  4.13للتعامل مع أي أزمة، وخفف من حدة أزمة جائحة كورونا في الزيارة"، بمتوسط حسابي بلغ 

حقيق التبــاعــد بين املعتمرين والزوار، ومن ثم الحــد من اإلصــــــــــــــابــة بفيروس كورونــا، "ســــــــــــــاعــد التحول الرقمي في الزيــارة على ت    عبــارة  .4

 1.04وانحراف معياري  4.10والحفاظ على صحتهم"، بمتوسط حسابي بلغ 

على تطوير شــــــــبكة اإلنترنت وأصــــــــبحت اململكة من أوائل دول العالم التي تمتلك إنترنت  2030"انعكســــــــت أهداف رؤية اململكة     عبارة  .5

5G ،  في تطوير بيئة الخدمات ملنظمة الحج والعمرة والزيارة"، بمتوســـــــــــط حســـــــــــابي بلغ 
ً
وانحراف معياري  4.08والتي ســـــــــــاهمت إيجابيا

1.05 

للمعتمرين والزوار، وتقليل عدد املخالفات لألنظمة املتبعة أثناء جائحة   قنيالت"أســهم التحول الرقمي في الزيارة في زيادة الوعي    عبارة  .6

 1.13وانحراف معياري  4.08وسط حسابي بلغ كورونا"، بمت

وانحراف معياري  4.05"، بمتوســط حســابي بلغ   مفردة "انعكس التحول الرقمي في الزيارة على الحفاظ على أماكن الزيارة واســتدامتها .7

1.03 

الفات لألنظمة املتبعة أثناء جائحة للمعتمرين والزوار، وتقليل عدد املخي  قنلت"أســهم التحول الرقمي في الزيارة في زيادة الوعي ا   عبارة  .8

 1.03وانحراف معياري  4.98كورونا"، بمتوسط حسابي بلغ 

ا توضـــح النتائج أن مســـتوى تطبيق الزيارة أثناء جائحة كورونا في ضـــوء رؤية اململكة  حيث بلغ املتوســـط الحســـابي   ،امرتفعجاء  2030أيضـــً

 1.11وانحراف معياري  4.13الكلي لهذه املمارسات 

 .آراء أفراد عينة الدراسة حول االجراءات املتبعة في الزيارة أثناء تفاقم أزمة جائحة كورونا .5جدول 

( أن غــالبيــة آراء عينــة الــدراســــــــــــــة جــاءت موافقــة على االجراءات املتبعــة في الزيــارة أثنــاء تفــاقم أزمــة جــائحــة كورونــا، 5تظهر نتــائج الجــدول )

 للمتوسط الحسابي لها على النحو التالي: اتلعبار ا(، وجاء ترتيب 4.32، 3.91) بينما حيث تراوحت املتوسطات الحسابية لها 
ً
 وفقا

ــة   عبارة   .1 "حظر دخول املعتمرين والزوار للمســـــجد النبوي الشـــــريف أو زيارة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصـــــاحبيه رضـــــ ي هللا عنهما أو الصـــــالة في الروضـــ

 1.08وانحراف معياري  4.32الشريفة أثناء تفاقم جائحة كورونا"، بمتوسط حسابي بلغ 

 1.23وانحراف معياري  4.21البقيع للمعتمرين والزوار أثناء تفاقم جائحة كورونا"، بمتوسط حسابي بلغ  "إلغاء زيارة   عبارة  .2

 املفردات
املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التحقق

والجمعة وشهر رمضان وصالة األعياد على العاملين فقط في املسجد اقتصار صالة الفروض  

 النبوي الشريف أثناء تفاقم جائحة كورونا. 
 مرتفع 1.22 4.11

حظر دخول املعتمرين والزوار للمسجد النبوي الشريف أو زيارة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبيه رض ي 

 ا.هللا عنهما أو الصالة في الروضة الشريفة أثناء تفاقم جائحة كورون
 مرتفع جًدا 1.08 4.32

جائحة  تفاقم  أثناء  الشريف  النبوي  املسجد  من  زمزم  ومياه  والسجاجيد  املصاحف  رفع 

 كورونا.   
 مرتفع 0.87 3.91

 مرتفع جًدا 1.23 4.21 إلغاء زيارة البقيع للمعتمرين والزوار أثناء تفاقم جائحة كورونا. 

ومد الوجبات  تقديم  أثناء   ةحظر  الشريف  النبوي  املسجد  داخل  الجائحة  أثناء  السفر 

 تفاقم جائحة كورونا.
 مرتفع 0.76 4.16

تفاقم  أثناء  الشريف  النبوي  املسجد  داخل   
ً
حضوريا والتحفيظ  الدرس  حلقات  توقف 

 جائحة كورونا.
 مرتفع 1.17 3.98

 مرتفع  0.83 4.12 املتوسط الحسابي الكلي 
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"حظر تقـديم الوجبـات ومد الســـــــــــــفر أثنـاء الجـائحـة داخل املســـــــــــــجـد النبوي الشـــــــــــــريف أثنـاء تفـاقم جائحـة كورونا"، بمتوســـــــــــــط    عبـارة  .3

 0.76وانحراف معياري  4.16حسابي بلغ 

ة الفروض والجمعة وشـــــهر رمضـــــان وصـــــالة األعياد على العاملين فقط في املســـــجد النبوي الشـــــريف أثناء تفاقم  "اقتصـــــار صـــــال   عبارة   .4

 1.22وانحراف معياري  4.11جائحة كورونا"، بمتوسط حسابي بلغ 

 داخل املســجد النبوي الشــريف أثناء تفاقم جائحة كورونا"، بمتوســط ح  عبارة   .5
ً
ســابي بلغ  "توقف حلقات الدرس والتحفيظ حضــوريا

 1.17وانحراف معياري  3.98

 3.91"رفع املصــاحف والســجاجيد ومياه زمزم من املســجد النبوي الشــريف أثناء تفاقم جائحة كورونا"، بمتوســط حســابي بلغ    عبارة  .6

 0.87وانحراف معياري 

ا توضـــــــــــــح النتـائج أن مســـــــــــــتوى تطبيق االجراءات املتبعـة في الزيـارة أثنـاء تفـاقم أزمـة جـائحـة كو  رونـا جـاء مرتفع، حيـث بلغ املتوســـــــــــــط  أيضــــــــــــــً

 0.83وانحراف معياري  4.12الحسابي الكلي لهذه املمارسات 

 آراء أفراد عينة الدراسة حول رضاهم عن الخدمات املقدمة لهم في الزيارة في ظل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية. .6جدول 

 ملفرداتا
املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 التحقق

يسهل على املعتمرين والزوار تحميل تطبيقات الهواتف الذكية، والتسجيل فيها واستخدام كافة 

 الخدمات التي تضمنتها. 
 مرتفع 0.72 4.08

النبوي   املسجد  إلى  املصلين  دخول  عودة  واعتمرنا(  )توكلنا  الذكية  الهواتف  تطبيقات  سهلت 

 الشريف. 
 مرتفع 85 .0 4.06

النبوي  للمسجد  والزوار  املعتمرين  وخروج  دخول  تنظيم  الذكية  الهواتف  تطبيقات  سهلت 

 وصاحبيه رض ي هللا عنهما والصالة في الروضة الشريفة.الشريف وزيارة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
 مرتفع 0.75 4.07

النبوي   املسجد  زيارة  أثناء  واألمان  بالطمأنينة  الشعور  في  الذكية  الهواتف  تطبيقات  ساعدت 

 الشريف في ظل جائحة كورونا. 
 مرتفع 0.64 4.02

الذكية   الهواتف  تطبيقات  إلى    الثقة ساعدت  زمزم  ومياه  واملصاحف  السجاد  وضع  عودة  في 

 املسجد النبوي الشريف. 
 مرتفع 0.70 3.92

الصائمين  وإفطار  في شهر رمضان  اإلفطار  في عودة سفر  الذكية  الهواتف  تطبيقات  ساعدت 

 يومي اإلثنين والخميس. 
 مرتفع 0.59 3.66

 مرتفع 0.61 3.78 للمعتمرين والزوار لزيارة البقيع. ساعدت تطبيقات الهواتف الذكية في  السماح 

 في املسجد 
ً
ساعدت تطبيقات الهواتف الذكية على عودة حلقات الدروس والتحفيظ حضوريا

 النبوي الشريف.
 مرتفع 0.87 3.72

تطبيقات   استخدام  نتيجة  عهدها  سابق  إلى  الشريف  النبوي  املسجد  في  الحياة  بعودة  أشعر 

 الذكية في الزيارة.الهواتف 
 مرتفع 0.41 3.84

 مرتفع 0.68 3.85 من السهل حل أي مشكلة أواجهها باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية أثناء الزيارة. 

 مرتفع 0.33 3.99 أتوقع أن يستمر استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في الزيارة حتى بعد انتهاء جائحة كورونا. 

 مرتفع 0.57 4.05 الخدمات املقدمة في تطبيقات الهواتف الذكية )توكلنا واعتمرنا( للزيارة. أشعر بالرضا التام عن 
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( أن غالبية آراء عينة الدراسة جاءت موافقة على رضا املعتمرين والزوار عن الخدمات املقدمة لهم في الزيارة في ظل 6تظهر نتائج الجدول )

(، وجـاء ترتيـب  4.12،  3.66بين )اســـــــــــــتخـدام تطبيقـات الهواتف الـذكيـة أثنـاء جـائحـة كورونـا، حيـث تراوحـت املتوســـــــــــــطـات الحســــــــــــــابيـة لهـا  

 للمتوسط الحسابي لها على النحو التالي:
ً
 املفردات وفقا

"حرص القيادة الرشــــيدة في اململكة على صــــحة وســــالمة املعتمر والزائر وتقديم أفضــــل الخدمات لهم أثناء جائحة كورونا، مما    عبارة  .1

 1.02وانحراف معياري  4.12بمتوسط حسابي بلغ  جعل من الزيارة تجربة رائدة وفريدة"،

 "يســــــهل على املعتمرين والزوار تحميل تطبيقات الهواتف الذكية، والتســــــجيل فيها واســــــتخدام كافة الخدمات التي تضــــــمنتها"،  عبارة   .2

 0.72وانحراف معياري  4.08بمتوسط حسابي بلغ 

د النبوي الشـريف وزيارة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصـاحبيه "سـهلت تطبيقات الهواتف الذكية تنظيم دخول وخروج املعتمرين والزوار للمسـج   عبارة  .3

 0.75وانحراف معياري  4.07رض ي هللا عنهما والصالة في الروضة الشريفة"، بمتوسط حسابي بلغ 

"سـهلت تطبيقات الهواتف الذكية )توكلنا واعتمرنا( عودة دخول املصـلين إلى املسـجد النبوي الشـريف"، بمتوسـط حسـابي بلغ     عبارة  .4

 0.85اري وانحراف معي 4.06

 4.05"أشــعر بالرضــا التام عن الخدمات املقدمة في تطبيقات الهواتف الذكية )توكلنا واعتمرنا( للزيارة"، بمتوســط حســابي بلغ   عبارة  .5

 0.57وانحراف معياري 

ائحة كورونا"، ساعدت تطبيقات الهواتف الذكية في الشعور بالطمأنينة واألمان أثناء زيارة املسجد النبوي الشريف في ظل ج   "  عبارة  .6

 0.64وانحراف معياري  4.02بمتوسط حسابي بلغ 

ــابي بلغ     عبارة  .7   3.99"أتوقع أن يســـتمر اســـتخدام تطبيقات الهواتف الذكية في الزيارة حتى بعد انتهاء جائحة كورونا"، بمتوســـط حسـ

 0.33وانحراف معياري 

واملصـــــــــاحف ومياه زمزم إلى املســـــــــجد النبوي الشـــــــــريف"،  "ســـــــــاعدت تطبيقات الهواتف الذكية الثقة في عودة وضـــــــــع الســـــــــجاد   عبارة   .8

 0.70وانحراف معياري  3.92بمتوسط حسابي بلغ 

وانحراف   3.85"من الســـهل حل أي مشـــكلة أواجهها باســـتخدام تطبيقات الهواتف الذكية أثناء الزيارة"، بمتوســـط حســـابي بلغ    عبارة  .9

 0.68معياري 

ــابق عهدها نتيجة اســــــــتخدام تطبيقات الهواتف الذكية في الزيارة"،    عبارة  .10 "أشــــــــعر بعودة الحياة في املســــــــجد النبوي الشــــــــريف إلى ســــــ

 0.41وانحراف معياري  3.84بمتوسط حسابي بلغ 

انحراف  و  3.78"ســــــــــاعدت تطبيقات الهواتف الذكية على الســــــــــماح للمعتمرين والزوار لزيارة البقيع"، بمتوســــــــــط حســــــــــابي بلغ    عبارة  .11

 0.61معياري 

 في املســــجد النبوي الشــــريف"، بمتوســــط   عبارة   .12
ً
"ســــاعدت تطبيقات الهواتف الذكية على عودة حلقات الدروس والتحفيظ حضــــوريا

 0.87وانحراف معياري  3.72حسابي بلغ 

ــائمين يومي اإل  عبارة  .13 ثنين والخميس"، "ســـــــــــاعدت تطبيقات الهواتف الذكية في عودة ســـــــــــفر اإلفطار في شـــــــــــهر رمضـــــــــــان وإفطار الصـــــــــ

 0.59وانحراف معياري  3.66بمتوسط حسابي بلغ 

ا توضــــــح النتائج أن مســــــتوى رضــــــا املعتمرين والزوار عن الخدمات املقدمة لهم في الزيارة في ظل اســــــتخدام تطبيقات الهواتف الذكية  أيضــــــً

 0.93ري وانحراف معيا 3.85، حيث بلغ املتوسط الحسابي الكلي اجاء مرتفع أثناء جائحة كورونا

 : الدراسة ياختبار فرض 

 "توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين متغيرات الدراسة. أنه  الفرض األول ينص على

حرص القيادة الرشيدة في اململكة على صحة وسالمة املعتمرين والزوار وتقديم أفضل الخدمات  

 لهم أثناء جائحة كورونا، مما جعل من الزيارة تجربة رائدة وفريدة. 
 مرتفع 1.02 4.12

 مرتفع  0.93 3.85 املتوسط الحسابي الكلي 
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كما لتحديد طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة،   Pearson Correlationالختبار صحة هذا الفرض تم استخدام معامل ارتباب بيرسون  

 (.7يظهر بالجدول )

 معامالت االرتباب بين متغيرات الدراسة.  .7جدول 

( وجود ارتباب معنوي متوسط وقوي بين جميع متغيرات الدراسة )التحول الرقمي في الزيارة أثناء جائحة كورونا في ضوء  7يوضح جدول )

، االجراءات املتبعة في الزيارة أثناء تفاقم أزمة جائحة كورونا، رضا املعتمرين والزوار عن الخدمات املقدمة لهم في الزيارة  2030رؤية اململكة  

حد أقص ى، وذلك    0.813  ،و    حد أدنى  0.620  بين ما  االرتباب  ي ظل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية أثناء جائحة كورونا( وتراوح معامل  ف

 0.01عند مستوى معنوية 

 الدراسة."توجد عالقة ارتباب ذات داللة احصائية بين متغيرات  أنهعلى وبناء على ما سبق يتم قبول الفرض األول الذي ينص 

 2030"يوجد تأثير ذو داللة احصااائية للتحول الرقمي في الزيارة أثناء جائحة كورونا في ضااوء رؤية اململكة   أنهينص على  الفرض الثاني  

رضااااااااااااا املعتمرين والزوار عن الخادماات املقادماة لهم في الزياارة في ظال اسااااااااااااتخادام تطبيقاات الهواتف الاذكياة أثنااء جاائحاة  مسااااااااااااتوى في 

 كورونا.

رضا املعتمرين والزوار عن الخدمات    مستوى في    2030يان األثر املحتمل للتحول الرقمي في الزيارة أثناء جائحة كورونا في ضوء رؤية اململكة  لب

املقدمة في الزيارة في ظل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية أثناء جائحة كورونا، تم استخدام اختبار تحليل االنحدار الخطي املتعدد  

Multiple Linear Regression and Correlation Analysis( التالي. 8، كما يظهر بالجدول ) 

 في رضا املعتمرين والزوار. 2030تأثير التحول الرقمي في الزيارة أثناء جائحة كورونا في ضوء رؤية اململكة  .8جدول 

مستوى  في    2030( إلى وجود تأثير معنوي إيجابي للتحول الرقمي في الزيارة أثناء جائحة كورونا في ضوء رؤية اململكة  8نتائج الجدول )  شير ت

رضا املعتمرين والزوار عن الخدمات املقدمة في الزيارة في ظل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية أثناء جائحة كورونا، حيث بلغت قيمة  

 >Pعند مستوى معنوية    2  ≥تكون معنوية إذا بلغت قيمتها    Tحيث أن قيمة  (T= 12.94) ، كما بلغت قيمة    (β=0.857)حدار  معامل االن 

قيمة    0.001 أن  النتائج  توضح  كما   ،(F)    للنموذج معنوية   تاثبو   167.36  بلغتقد    املحسوبة  مستوى  عند  ككل  النموذج  معنوية 

((P<0.001 ، 

 املتغيرات

التحول الرقمي في الزيارة 

أثناء جائحة كورونا في ضوء  

 2030رؤية اململكة 

  في املتبعة االجراءات

 تفاقم أثناء الزيارة

 كورونا جائحة أزمة

املعتمرين والزوار عن الخدمات  رضا 

املقدمة لهم في الزيارة في ظل  

استخدام تطبيقات الهواتف الذكية  

 أثناء جائحة كورونا

التحول الرقمي في الزيارة أثناء جائحة كورونا 

 2030في ضوء رؤية اململكة  
1   

االجراءات املتبعة في الزيارة أثناء تفاقم أزمة 

 جائحة كورونا
0.638 1  

رضا املعتمرين والزوار عن الخدمات املقدمة  

لهم في الزيارة في ظل استخدام تطبيقات  

 الهواتف الذكية أثناء جائحة كورونا 

0.813 0.620 1 

 املتغير التابع 

 الزيارة في ظل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية أثناء جائحة كورونارضا املعتمرين والزوار عن الخدمات املقدمة في 

 β T Sig. F Sig R2 املتغير املستقل

التحول الرقمي في الزيارة أثناء جائحة كورونا في 

 2030ضوء رؤية اململكة 
0.857 12.94 .0000 167.36 .0000 .6610 
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 2030% ويعنى ذلك أن التحول الرقمي في الزيارة أثناء جائحة كورونا في ضوء رؤية اململكة 66.1بــ   R2للنموذج بلغت قيمة معامل التحديد 

% من التغير فى متغير رضا املعتمرين والزوار عن الخدمات املقدمة في الزيارة في ظل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية 33.9ككل تفسر  

( التي توصلت إلى أهمية تطبيقي توكلنا واعتمرنا في تسهيل وتنظيم 2021دراسة )الشريف،    ما ذكرتهمع    أثناء جائحة كورونا. وهذا يتفق  

أوصت   الشريفين، كما  الحرمين  في  الدراسة   العمرة والزيارة  أجهزة ذكية واستخدام    تلك  الحصول على  السن من  تمكين كبار  بضرورة 

 التطبيقات.

وبناء على ما سبق يتم قبول الفرض الذي ينص على أنه يوجد تأثير ذو داللة احصائية للتحول الرقمي في الزيارة أثناء جائحة كورونا في 

رضا املعتمرين والزوار عن الخدمات املقدمة في الزيارة في ظل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية    مستوى في    2030ضوء رؤية اململكة  

 كورونا. أثناء جائحة 

 الخاتمة والتوصيات  .6

التعرف على أهمية تعزيز التحول الرقمي في العمرة والزيارة من خالل إدارة تطبيقات الهواتف الذكية )مثل: توكلنا   إلىهدفت هذه الدراسة  

واعتمرنا( في ظل جائحة كورونا  وذلك عبر قياس أثر إدارة تطبيقات الهواتف الذكية كأحد أدوات تعزيز التحول الرقمي وأثرها في تحقيق  

قد أظهرت النتائج أن    ،  نتائج الدراسة امليدانية  وكانتللدراسة.    حالة  اء جائحة كورونا متخذة املدينة املنورة  رضا املعتمرين والزوار أثن

أن   اليفي اململكة. حيث أشارت نتائج هذه الدراسة    COVID-19استخدام تطبيقات الهواتف الذكية هي طريقة ناجحة في مكافحة جائحة  

االجراءات    تقبل  مستوى   وكذلك  جاء بدرجة مرتفعة،    2030ناء جائحة كورونا في ضوء رؤية اململكة  مستوى التحول الرقمي في الزيارة أث

ذلك  إلى  مرتفعة. إضافة  بدرجة  الجائحة جاء  أزمة  تفاقم  أثناء  الزيارة  في  برضا   فقد،  املتبعة  يتعلق  فيما  املشاركين مرتفعة  نتائج  كانت 

يارة في ظل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية أثناء جائحة كورونا، وبالتالي وجود عالقة  املعتمرين والزوار عن الخدمات املقدمة في الز 

ارتباب ذات داللة إحصائية ملتغيرات الدراسة. إن التصور اإليجابي في نتائج هذه الدراسة يمكن أن يستنتج منه وجود تعاون مشترك بين  

امل يشعر  إذ  املختصة  والجهات  الذكية  التطبيقات  التعاون  مستخدمي  ذلك  جتمع بضرورة  تحقيقافي  وبالتالي    املجال  العامة.  للمصلحة 

رضا املعتمرين والزوار     مستوى   في  2030وجود تأثير معنوي إيجابي للتحول الرقمي في الزيارة أثناء جائحة كورونا في ضوء رؤية اململكة  فهناك  

الهوات في ظل استخدام تطبيقات  الزيارة  في  الدراسة مساهمات نظرية  عن الخدمات املقدمة  أثناء جائحة كورونا. تقدم هذه  الذكية  ف 

تعزيز التحول الرقمي في العمرة والزيارة ما تزال محدودة.  أهمية باملساهمات النظرية، فإن األبحاث الحالية املتعلقة  من حيثف،  وعملية. 

وفي وزارة    2030تحول الرقمي في العمرة والزيارة في ظل رؤية اململكة  وبالتالي، يمكن أن تعزز هذه الدراسة التجري ية الفهم النظري لتعزيز ال

العامة. ثانًيا، هذه الدراسة هي واحدة من الدراسات القليلة التي فحصت وجهات النظر تجاه تأثير ات  ؤسساملالحج والعمرة كأحد قطاعات  

  فقد الناحية التجري ية، منأما ملعتمرين والزوار في املدينة املنورة. إدارة تطبيقات الهواتف الذكية في تعزيز التحول الرقمي ودورها في رضا ا

لتعزيز التحول الرقمي    امساعد  عامالبوصفها  املشاركون إدراكهم ألهمية استخدام تطبيقات الهواتف الذكية أثناء جائحة كورونا    أظهر

 وتطوير األعمال والخدمات املقدمة للمعتمرين والزوار. وبالتالي، فإن هذا املجال يحتاج إلى مزيد من االهتمام.

  فيما يتعلق بالتوصيات العملية، أشارت النتائج الواردة في هذه الدراسة إلى أن التحسين املستمر وإضافة الخدمات املختلفة على تطبيقات 

 اتف الذكية سيؤثر بشكل إيجابي على تطوير أعمال منظومة الحج والعمرة والزيارة. ومن ضمن توصيات هذه الدراسة ما يلي: الهو 

 االهتمام بحل املشاكل التي تواجه املعتمرين والزوار أثناء استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في الزيارة. -

، وخاصـــــــــــــة االعاملين في قســـــــــــــم نظم املعلومات على كيفية حل املشـــــــــــــاكل التي تواجه االهتمام بتدريب العاملين في وزارة الحج والعمرة  -

 استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، وتطويرها باستمرار.

أهميـة التـأكيـد على ضـــــــــــــرورة اســـــــــــــتخـدام تطبيقـات الهواتف الـذكيـة في الحج والعمرة والزيـارة حتى بعـد انتهـاء أزمـة كورونـا ملـا أثبتتـه من  -

 ال في الحد من انتشار وتفش ي هذا الفيروس ودورها اإليجابي في التنظيم.ودور فع  كبيرة 

 .2030االهتمام الدائم بابتكار تقنيات حديثة تعزز التحول الرقمي في الحج والعمرة والزيارة في ضوء رؤية اململكة  -

 ة في ذلك. دعم الدراسات العلمية والبحثية التي تهتم بجانب التحول الرقمي وت تكر الوسائل املساند -
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 امللخص

تعتمد العديد من   خزانات النفط، أنظمة الصـــــــرف الصـــــــّ ي، والنفايات الصـــــــلبة،تتعّدد ُمســـــــّ بات تلّوث التربة واملياه الجوفية ومن أهّمها 

فات ال شــــــرية، لكّن 
ّ
املنازل واملباني املختلفة غير املرتبطة بشــــــبكة الصــــــرف الصــــــ ّي على أنظمة بديلة لتجميع مياه الصــــــرف الصــــــ ّي واملخل

أو بنـائـه أو صـــــــــــــيـانتـه قـد ُيســـــــــــــّرب العـديـد من الفيروســـــــــــــات،   حـدوث خلـل في هـذه األنظمـة أو أخطـاء في التصـــــــــــــميم من حيـث اختيـار موقعـه

يزيد عن  ما والبكتيريا، واملواد الكيميائية املنزلية إلى املياه الجوفية. تعتبر مناطق املشـاعر في مكة من املناطق املكتظة بدورات املياه لخدمة

لى احتمـاليـة حـدوث تســـــــــــــربـات من خزانـات وشـــــــــــــبكـات  إ  مليون شـــــــــــــخص في هـذه البقعـة الصـــــــــــــغيرة في فترة زمنيـة محـدودة والـذي قـد يؤدي 2

لى التربة واملياه الجوفية مهددة بتلوث النظام البيئي باملنطقة. تم تطبيق املســـــوحات الجيوفيزيائية باســـــتخدام التقنيات  إالصـــــرف الصـــــ ي 

املشـــــــــــــــاعر "منى، مزدلفــة    في تحـــديــد الخصـــــــــــــــائص الســـــــــــــطحيـــة الضـــــــــــــحلـــة وتتبع أعمـــدة التلوث بمنـــاطق   الجيوكهربــائيـــة والرادار األرضـــــــــــــ ي

تقيس كلتا الطريقتين التباين في خصـائص التوصـيل الكهربائي لوحدات الصـخور تحت السـطحية، والتي تختلف باختالف نوع   وعرفات"،

ــا بشـــــــــــــكـل كبير بـامليـاه الجوفيـة امللوثـة. تم  أالصـــــــــــــخور، ومحتوى املـاء، ونوعيـة امليـاه ودرجـة الحرارة. والتي تتـأثر   قطـاعـات  8جراء عـدد  إيضـــــــــــ

 5متر للقطاع وكانت املســــافة بين األقطاب  50( بطول  dipole-dipoleتصــــوير كهربي في منطقة الدراســــة باســــتخدام ترتيب ثنائي القطاب )

، إلجراء عـدد من القطـاعـات الراداريـة بمنـاطق عرفـات ومنى  SIR300مع جهـاز الرادار األرضـــــــــــــ ي   ميجـاهرتز  100متر، تم اســـــــــــــتخـدام الهوائي 

وذلك لغرض الكشــــف عن تجمعات امللوثات األرضــــية الناتجة من تســــرب الصــــرف الصــــ ي   متر  300-200بين   طوالها ماأتراوح ومزدلفة، ت

 في بعض 
ً
 وأفقيا

ً
ــيا بتلك املناطق. بعد معالجة وتحليل البيانات باســـــتخدام البرامج املتخصـــــصـــــة أمكن تحديد امتداد نطاقات التلوث، رأســـ

 معلومات مفصـــــــــــــلة حول التوزيع الجانبي واالمتدادات الرأســـــــــــــية لنطاقات تجمع امللوثات األرضـــــــــــــية،  GPRو  ERTاملواقع. أعطت قطاعات 

  بينما معظم املناطق األخرى التي تم مسحها لم يالحظ بها وجود ملثل نطاقات التلوث تلك.

 امللوثات األرضية، الرادار األرض ي، التصوير الجيوكهربي ، منطقة املشاعر. الكلمات الدالة:
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Abstract 

Groundwater pollution is caused by a number of factors, but the most common of which are oil tanks, sewage systems, 

and solid waste. Many different homes and buildings that are not connected to the sewage network   rely on alternative 

systems to collect sewage and human waste, but if these systems fail or if errors in the design in terms of Site selection, 

construction, or maintenance occur, many viruses, bacteria, and household dangerous chemicals may be released into 

groundwater. The Holly Sites in Makkah are among the areas crammed with toilets to serve more than 2 million people 

in such a small space, during a short period of time, which could lead to leakages from the tanks and sewage networks 

into the soil and groundwater, endangering the region's ecosystem. In the areas of the holy sites "Mina, Muzdalifah, and 

Arafat," geophysical surveys were used to determine shallow surface characteristics and track pollution zones using 

geoelectrical and ground penetrating radar techniques.  

The electrical conductivity properties of subsurface rock units vary with rock type, water content, water quality, and 

temperature, and are measured using different methods. Polluted groundwater has a significant impact on this. The 

geophysical survey was carried out in the areas where pilgrims stayed at holy sites. 

A number of 8 ERT profiles were carried out in the study area using a dipole-dipole arrangement with a length of 50 meters 

for the profile and the distance between them current electrodes  is 5 meters. The 100MHz antenna was used with the 

ground penetrating radar SIR300, to conduct a number of radar profiles in the areas of Arafat, Mina and Muzdalifah, 

ranging in lengths between 200 to 300 meters, for the purpose of detecting the ground pollutants zones resulting from 

sewage leakage in those areas. After processing and analyzing the data using specialized programs, it was possible to 

determine the extent of pollution, both vertically and horizontally, in some locations. The ERT and GPR sections gave 

detailed information about the lateral distribution and vertical extensions of the terrestrial pollutant collection zones, 

while most of the other surveyed areas did not have such pollutant zones. 

 Keywords: Ground pollutants, ground penetrating radar (GPR), geoelectrical imaging (ERT), holly sites. 

   املقدمة .1

ســــتخدم   التي  ما يأتي: خزانات النفط: تلك    تتعّدد ُمســــّ بات تلّوث املياه الجوفية ومن أهّم       
ُ
في تخزين املشــــتّقات النفطية أو الزيوت أو   ت

 في بـاطن األرض، فقـد تتعّرض مع الزمن للتـآـكل، والتشـــــــــــــّقق،
ً
  املواد الكيميـائيـة األخرى، وتزداد خطورة هـذه الخّزانـات في حـال ـكانـت مـدفونـة

ــادر املياه الجوفية.   ــّ ي: ثم هناك وحدوث تســـــّرب من محتواها ووصـــــوله إلى مصـــ العديد من املنازل  عليها   تعتمدوهذه أنظمة الصـــــرف الصـــ

فات ال شـــــــرية  أو واملكاتب واملباني املختلفة غير املرتبطة بشـــــــبكة الصـــــــرف الصـــــــ ّي  
ّ
على أنظمة بديلة لتجميع مياه الصـــــــرف الصـــــــ ّي واملخل

أو  اقعهاختيار مو وتصــــــــــريفها إلى داخل األرض بمعّدالت بطيئة وآمنة، لكّن حدوث خلل في هذه األنظمة أو أخطاء في التصــــــــــميم من حيث ا

النفايات غير  ثم هناك  املنزلية إلى املياه الجوفية.الضارة قد ُيسّرب العديد من الفيروسات، والبكتيريا، واملواد الكيميائية   اأو صيانته ابنائه

حال تســــــــــــّرب هذه  قد تكون العديد من مواقع تجميع النفايات الخطرة غير معروفة وغير خاضــــــــــــعة للرقابة، وفيحيث  الخاضــــــــــــعة للرقابة: 

مدافن النفايات: وهي أماكن يتّم فيها دفن النفايات حيث ثم هناك املواد إلى باطن األرض فإّنها تصــــــــل في النهاية إلى مصــــــــادر املياه الجوفية.  

في هذه تكون مصــــمّمة بشــــكل مناســــب لهذا الغرض، بحيث تمنع طبقتها الســــفلية حدوث تســــّرب ُيلّوث املياه الجوفية، لكّن حدوث تشــــّقق  

 الطبقة يسمح للملّوثات الكيميائية الخطيرة أّن تتسّرب وتصل إلى املياه الجوفية.

د من ســـــــــالمة إمدادات الصـــــــــرف الصـــــــــ ي مثل ا هناك العديد من اإلجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها ملنع تلوث املياه الجوفية        
ّ
لتأك

فايات، وتخزين املواد الكيميائية والتعامل معها بأقصـــــــــ ى درجات الحذر والتقليل منها وصـــــــــيانتها بشـــــــــكل دوري، واإلغالق املحكم ملكّبات الن

 عن ميـاه األمطـار، والتقليـل من اســـــــــــــتخـدام املبيـدات الحشـــــــــــــريـة و 
ً
مالح املســـــــــــــتخـدمة  األ قـدر اإلمكـان، والحفـاظ على املواد الكيميـائيـة بعيـدا
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وتختلط مع املياه الجوفية، كما يجب إجراء تقييم بيئي بشـكل مسـتمر ووضـع إلذابة الثلوج في فصـل الشـتاء والتي قد تتسـّرب داخل األرض  

ة أولية للتعامل مع حاالت الطوارئ.
ّ
 خط

لتســـــــــــــليط الضـــــــــــــوء على مشـــــــــــــكلـة التلوث هـذه ووضـــــــــــــع طريقـة منخفضــــــــــــــة التكلفـة لتتبع امللوثـات في بـاطن األرض، تم تطبيق املســـــــــــــوحـات 

(. تعتبر طرق Asfahani 2007   Yadav and Singh 2007   Porsani et al. 2012ة )الجيوفيزيـــائيـــة بـــاســـــــــــــتخـــدام التقنيـــات الجيوكهربـــائيـــ

املقاومة الكهرومغناطيســـية والكهربائية في املجال الزمني هي التقنيات الجيوكهربائية املفضـــلة ولها تطبيقات واســـعة في تحديد الخصـــائص 

(. تقيس كلتا الطريقتين التباين في خصائص Pellerin 2002     Delgado Rodrıguez et al. 2012السطحية الضحلة وتتبع أعمدة التلوث )

التوصـــيل الكهربائي لوحدات الصـــخور تحت الســـطحية، والتي تختلف باختالف نوع الصـــخور، ومحتوى املاء، ونوعية املياه ودرجة الحرارة 

(Parasnis 1997.) 

 املسح األدبي .2

اساااتخدام الرادار األرضااا ي املخترق ودراساااات املقاومة الكهربائية ثنائية األبعاد لتعقب موقع تسااارب الهيدروكربونات بالقرب   دراساااة :

 (Shaaban et. Al., 2016بها )دراسة حالة( )أمن مدينة 

املركبات العضــــــوية في  لعامة. ألن وجوددر قلق للســــــالمة اتســــــربات املنتجات الهيدروكربونية من الخزانات األرضــــــية تعتبر بشــــــكل عام مصــــــ

املاء يســــــــــ ب خطرا للصــــــــــحة العامة والبيئة. بســــــــــ ب الخطر من هذه املشــــــــــكلة البيئية، كان موضــــــــــوع اهتمام كبير بين الجيوفيزيائيون منذ 

( والتصــــــــــوير GPR)العقود املاضــــــــــية لكيفية اكتشــــــــــافها في باطن األرض باســــــــــتخدام الطرق الجيوفيزيائية، وخاصــــــــــة اختراق األرض الرادار 

(. تم في هذه الدراســـــــــــــة توظيف تلك الطرق لرصـــــــــــــد التســـــــــــــريبات البترولية من محطات الوقود القديمة ERTاملقط ي باملقاومة الكهربائية )

ميجا هرتز، كان الهدف من املســــــــح الراداري  400و   100مع هوائيات  SIR3000  باســــــــتخدام جهاز  بها، تم إجراء املســــــــح الراداري أة  قبمنط

شــــــــــــــارة الراداريــة، كــذلــك لى توهين اإل إدت  أقييم االمتــداد الجــانبي للملوثــات االرضـــــــــــــيــة. تم تمييز بصـــــــــــــمــة امللوثــات بــالرادار األرضـــــــــــــ ي والتي  ت

ـــح التصــــــوير املقط ي للمقاومة الكهربائية )  ظهرأ ( تم إجراؤه على أربعة قطاعات داخل املوقع لتتبع املدى الرأســــــ ي واألفقي لعمود ERTمســـ

ظهرت التشـــــــــــكيالت الكهربائية ثنائية األبعاد وجود تجمعات ذات مقاومات منخفضـــــــــــة نســـــــــــ يا التي يشـــــــــــير إلى أحديد قاع املكب.  التلوث وت

 وجود الهيدروكربونات املتراكمة.

 دراساااااة: تقنية متكاملة لتحديد نطاقات تلوث املياه الجوفية باساااااتخدام التقنيات الجيوفيزيائية واالساااااتشاااااعار عن بعد: دراساااااة حالة

 (Sayed et. Al., 2014القويعية وسط اململكة العربية السعودية. )

تم تنفيـذ التقنيـات الجيوفيزيـائيـة واالســـــــــــــتشـــــــــــــعـار عن بعـد لزيـادة جودة امليـاه الجوفيـة وتحـديـد منـاطق التلوث املتوقعـة بـالقرب من موقع 

( من صــــــور DEMتخدام نموذج االرتفاعات الرقمية )مفتوح للتخلص من النفايات في القويعية، وســــــط اململكة العربية الســــــعودية. تم اســــــ

( لتحديد الظواهر الســــــطحية واتجاهات مســــــار التدفق الســــــائد املوجودة في منطقة الدراســــــة. أشــــــارت VHRأقمار صــــــناعية عالية الدقة )

من الشــقوق املترابطة، والتي نتائج االســتشــعار عن بعد إلى وجود املياه الجوفية في منطقة القويعية الكبرى يتدفق من خالل شــبكة معقدة  

ة يتم التحكم فيها من قبل الوضع الجيولوجي والتركيبي العام باملنطقة. تم تطبيق قطاعات االنكسار الزلزالي لتحديد منسوب املياه الجوفي

ت املفتوحة في منطقة و لتحديد تلك العيوب التي قد توفر مســــارات للملوثات املرتبطة بموقع التخلص من النفايا في الصــــخور القاعدية، 

املسح. أظهرت النتائج أن مناطق تلوث املياه الجوفية املحتملة مرتبطة بشكل أساس ي باملناطق الضعيفة املتصدعة املناطق الواقعة تحت  

ــار الزلزالي يمكن تطبيقه لرســـم خ ــح التكامل الكافي لالســـتشـــعار عن بعد واالنكسـ رائط الخطوب الســـطحية لتلك الشـــقوق. يقترح هذا املسـ

 التوزيع املكاني للملوثات بكفاءة، يمكن أن يسهل إجراء الدراسات املستقبلية لتقييم مخاطر البيئة وصحة اإلنسان.

دراساة: تلوث املياه الجوفية بالبورون عند التخلص من نفايات الصارف الصاحي ملنشاأة بالقرب من جدة، اململكة العربية الساعودية. 

(Rehman F.  and Cheema T.2017) 

ســـــــــفل مرافق مياه الصـــــــــرف الصـــــــــ ي تحتوي على أمالح أعلى بكثير من طبقات املياه الجوفية أطبقات املياه الجوفية الضـــــــــحلة الكامنة       

لوثـة في املنـاطق املحيطـة. تركز هـذه الـدراســــــــــــــة على التوزيع املكـاني للبورون في طبقـة امليـاه الجوفيـة الغرينيـة التي تتعرض  املالضـــــــــــــحلـة غير  

دي بني مالك املعروفة بتاريخها في أعينات املياه الجوفية من آبار املياه املوجودة في منطقة و   19للتلوث بنفايات الصــــــرف الصــــــ ي. تم جمع  
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التخلص من نفايات الصـــرف الصـــ ي. مواقع أخذ العينات تم اختيارها بعناية لتغطية منطقة أعلى املنبع واملصـــب إلى محور الســـد، داخل 

  لك حول محيط البحيرة.الحدود وكذ

( و األس ECدرجــــة الحرارة وامللوحــــة والتوصـــــــــــــيــــل الكهربــــائي )  قبــــل أخــــذ العينــــات، في املوقع امليــــداني تم قيــــاس عمق منســـــــــــــوب امليــــاه،      

،   Li  ،Alهي: تم اختيار مجموعة من العناصـــــر النادرة التي توجد عادة في ســـــياق تلوث املياه الجوفية تم اختيارهم للتحليل و   الهيدروجيني.

Cr  ،Mn  ،Fe   وNi   وBa   وHg  وPb   وB لى أن تركيزات جميع العناصر النادرة باستملناء البورون هي إلى حد كبير إ. تشير نتائج هذه الدراسة

تركيز من   مجم / لتر. تم العثور على أعلى  13.24ملغم / لتر بمتوســـــــــــــط    44.98و    3.70مجم / لتر. تركيز البورون يتراوح بين    1.0أقـــل من  

  البورون في مجموعة املبار الواقعة بجوار نقطة املصدر.

دراسااااااااااة: تقييم تلوث املياه الجوفية بمنطقة القويعية وسااااااااااط اململكة العربية السااااااااااعودية باسااااااااااتخدام الطريقة الكهرومغناطيسااااااااااية 

 (Metwaly et.al., 2012والتصوير املقطعي ثنائي األبعاد باملقاومة الكهربائية )

تيجة تلوث املياه الجوفية هو أحد املشاكل الكبيرة في البلدان القاحلة. منطقة القويعية مثال على منطقة توجد فيها املياه الجوفية ملوثة ن

تسـرب مياه الصـرف الصـ ي في املناطق املنخفضـة املتاخمة للمناطق املأهولة. مثل هذا التلوث يشـكل تهديدات بيئية كبيرة للبيئة املحيطة 

املالحظات الســطحية والتوزيع املكاني للملوثات في طبقة املياه الجوفية الضــحلة تشــير إلى أن مصــادر التلوث الرئيســية   نَّ إ  ملياه الجوفية.وا

 كانت من مياه الصـرف الصـ ي وكذلك من إغراق املياه العادمة. ومع ذلك، فإن املصـدر الرئيسـ ي إلمدادات املياه للمنطقة بأكملها هو املياه 

 لجوفية املستخرجة من طبقة املياه الجوفية الضحلة نس ًيا.ا

( بالقرب من 2D ERT( والتصـــوير املقط ي للمقاومة الكهربائية ثنائية األبعاد )TEMلذلك، تم تطبيق الطريقة الكهرومغناطيســـية العابرة )

ئيتين حسـاسـتان للتوصـيل الكهربائي باإلضـافة إلى موقع تفريغ مياه الصـرف لتوصـيف اسـتجابة نطاقات التلوث. كلتا التقنيتين الجيوكهربا

   ،الخصـــــــــــــائص الفيزيائية األخرى، والتي تتأثر بشـــــــــــــكل كبير باملياه الجوفية امللوثة
ً
لذلك من املمكن تحديد امتداد نطاقات التلوث، رأســـــــــــــيا

، بالقرب من املحطات املقاســــــة. أعطت قطاعات 
ً
لمياه الجوفية امللوثة، بينما أظهرت معلومات مفصــــــلة حول التوزيع الجانبي ل ERTوأفقيا

TEM .االمتدادات الرأسية 

 أهداف البحث  .3

 تحديد نطاقات حدوث تلوث للمياه الجوفية والتربة نتيجة تسربات مياه الصرف الص ي بمناطق املشاعر املقدسة.

 منهجية وطرق البحث .4

 (DC resistivity methodطريقة املقاومة الكهربية ) 1.4

املقـاومـة النوعيـة الكليـة ملـا هو    املقـاوميـة (  )تعتمـد التقنيـات الكهربـائيـة على اســـــــــــــتجـابـة األرض لتـدفق التيـار الكهربـائي، حيـث تقوم بقيـاس 

ف في قابلية وقدرة التكوينات ال تحت الســــطح، حيث يمرر تيار كهربائي عبر األرض يتم خاللها تســــجيل فرق الجهد، والذي يعتمد على االخت

ة على مقاومة جريان التيار الكهربائي خاللها. إن جزًءا من هذه التيارات الكهربائية يوجد بشكل طبي ي في الصخور، وهي تنتج عن الصخري

ل عمليات الحث املغناطيســــــــــــ ي الذي يحدث العوامل كثيرة، أهمها: عمليات األكســــــــــــدة وعمليات االختزال، والعمليات الكهربائية، أو من خ

 املغناطيس ي الخارجي.بس ب تأثير املجال 

  Electrical Resistivity Imaging (ERI)تصوير املقاومية الكهربائية 

هو تقنية جيوفيزيائية متقدمة لتصـــوير التراكيب تحت الســـطحية من قياســـات املقاومية الكهربائية التي يتم إجراؤها على الســـطح، أو عن 

تم تعليق األقطـاب الكهربـائيـة في املبـار، فيمكن فحص األجزاء العميقـة. على الرغم   طريق األقطـاب الكهربـائيـة في حفرة واحـدة أو أكثر. إذا

 جــًدا في بعض
ً
 ـكـالرادار إال أنهــا تتمتع بمزايــا مختلفــة، ويمكن أن تكون مفيــدة

ً
 شــــــــــــــائعــة

ً
املواقف. يتم جمع بيــانــات    من أنهــا ليســــــــــــــت تقنيــة

اس املقاومية امللي متعدد األقطاب. تتكون قطاعات تعريف التصـــــــــــوير التصـــــــــــوير املقط ي للمقاومية الكهربائية بســـــــــــرعة باســـــــــــتخدام مقي

  للمقاومية مقابل العمق.  (2Dاملقط ي من مخطط مقط ي مستعرض ثنائي األبعاد )
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(، يتم حقن التيــار الكهربــائي في األرض من خالل زوج  من أقطــاب التيــار 1أثنــاء مســـــــــــــح التصـــــــــــــوير املقط ي للمقــاوميــة الكهربــائيــة شـــــــــــــكــل )

هربـــائي، ويؤخـــذ قيـــاس فرق الجهـــد بن زوج من أقطـــاب الجهـــد الكهربـــائي. ثم ترتـــب أقطـــاب التيـــار الكهربـــائي وأقطـــاب الجهـــد الكهربـــائي،  الك

بشـــــــــــــكـل عـام، في آليـة أو ترتيـب خطي. املقـاوميـة الظـاهريـة هي متوســـــــــــــط املقـاوميـة األكبر لجميع املواد الجوفيـة التي تؤثر على تـدفق التيـار. 

وير املقط ي النموذجي للمقاومية الكهربائية عدة قياســــــات للمقاومية الظاهرية مع تكوينات مختلفة ملواقع القطب.  يتضــــــمن مســــــح التصــــــ

 تتم معالجة البيانات بعد ذلك ويتم إنتاج خرائط محيطية للمقاومية إلظهار اختالفات املقاومية على طول العمق واملواضــــــع األفقية. نظًرا

ف مكونــاتهــا ومحتويــاتهــا املــائيــة، يمكن اســـــــــــــتخــدام الخرائط الكنتوريــة للمقــاوميــة ال لمواد الجوفيــة تختلف بــاختألن املقــاوميــة الكهربــائيــة ل

للحصــــــــول على خلفية عامة لحالة باطن األرض أو للعثور على األهداف املهمة. على ســــــــ يل املثال  وألن التربة وصــــــــخور األســــــــاس لها عموًما 

تماًما مثل الرادار  ير املقط ي للمقاومية الكهربائية لتحديد االسـطح البينية للتربة والصـخور.مقاوميات مختلفة، فيمكن اسـتخدام التصـو 

 أقل بالنسبة ل )ERI( تعطي التصوير الكهربي)GPRاألرض ي )
ً
ا أكبر من ناحية ولكن توفر دقة

ً
(، يمكن أن يصل عمق التحقيق GPR( أعماق

  ( الكثير من التطبيقات مثل:ERIير الكهربي)قدًما أو أكثر. تشمل تقنيات التصو   50بسهولة إلى 

 رسم خرائط نطاقات أعمدة امللوثات املوصلة. - تحديد مواقع املجاري والفراغات. -

 تحديد مكبات النفايات. - رسم خرائط العمق إلى صخر األساس -

 رسم خرائط املواقع األثرية. - فحص منسوب املياه الجوفية. -

  الصخرية.رسم خرائط مناطق الصدوع  -

ا للمســـــــــــــح ثنـائي األبعـاد تكوينـات ثنـائي (، فيمـا يلي مثـال على هنـدســـــــــــــة  Dipole-Dipoleثنـائي األقطـاب ) -يســـــــــــــتخـدم التكوين األكثر شـــــــــــــيوعـً

ــلة من ثنائيات أقطاب  1يوضــــــــح الشــــــــكل )   الحصــــــــول على البيانات مللف تعريف ثنائي األبعاد. ــلســــــ ــال تيار ثنائي القطب متبوًعا بســــــ ( إرســــــ

( الناتج في كل محطة على امتداد الخط. يتم االنتهاء من القياســـــــــات الالحقة عن طريق تحريك التيار ثنائي Vالجهد التي تقيس فرق الجهد )

القطب بالتتابع. يمكن إجراء قياســــــــــــات املقاومية البديلة باســــــــــــتخدام الترتيبات الســــــــــــطحية أو البحرية والتي من شــــــــــــأنها الحفاظ على هذا 

ناء صــورة ثنائية األبعاد عن طريق تحريك مجموعة القياس بأكملها لكل ســلســلة من القياســات. في كلتا الحالتين، ترســم صــورة التكوين، وب

املقـاوميـة الظـاهريـة النـاتجـة مع العمق، والتي يتم تحـديـدهـا بعـد ذلـك. تعرض الصـــــــــــــورة امللونـة توزيع قيم املقـاوميـة الظـاهريـة، والتـدرجـات  

 .اللونية املرتبطة بها

 
(  الناتج في كل محطة على امتداد الخط  V(: إرسال تيار ثنائي القطب متبوًعا بسلسلة من ثنائيات أقطاب الجهد التي تقيس فرق الجهد) 1شكل ) 

.Loke, 2000 

 :(GPRطريقة الرادار األرض ي ) 2.4

األغراض البيئية و التطبيقات الهندســـــية وكذلك الكشـــــف عن يعتبر الرادار األرضـــــ ي املخترق تقنية حديثة، حيث بدأ اســـــتخدام الجهاز في  

املثار املدفونة والتطبيقات الجيولوجية، وطريقة الرادار األرضــــــ ي املخترق قريبة من الطريقة الســــــيزمية مع اختالف أن الطريقة الســــــيزمية 

ر األرض ي املخترق فتعطي أعماق أقل وتستخدم (. أما طريقة الراداAcoustic waveتعطي أعماق كبيرة وكذلك تستخدم األمواج الصوتية )

طحيــة ولكنهــا    Electromagnetic waveاألمواج الكهرومغنــاطيســـــــــــــيــة ) ( وكال الطريقتين تعتمــد على انعكــاس الطــاقــة من املواد تحــت الســـــــــــــَّ
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ــية أن   في مواصـــــفات التطبيق على املوقع، ومن محاســـــن أو ســـــمات اســـــتخدام املوجات الكهرومغناطيســـ
ً
ــارات ذات طول تختلف تماما اإلشـــ

موجي قصـــــــير نســـــــبي، ويمكن توليدها وانطالقها إلى تحت ســـــــطح الوســـــــط اللتقاب وتحديد التغيرات في الخصـــــــائص الكهربية ) ثابت العزل 

ي الكهربي( للوســط، ومن املســاوئ أن املوجات الرادارية ال يمكن أن تخترق املواد ذات التوصــيلية الكهربية العالية مثل الطين الرطب والذ

 يعتبر بيئة ممتازة لتقنية االنعكاس السيزمي.

وتســـــــــــتخدم خاصـــــــــــية انعكاس املوجات الكهرومغناطيســـــــــــية ملعرفة الظروف داخل وتحت املبنى أو الكتلة الخراســـــــــــانية، وأماكن الرصـــــــــــف  

ة الرطوبة. ويمكن أن والتربة، وهذه الطريقة يمكن أن تســـــــــتخدم لتحديد مواقع األجســـــــــام املعدنية، واألســـــــــطح الخراســـــــــانية واألماكن عالي

تستخدم لقياس سمك األجزاء الخراسانية، أو الصخور والتربة املتطبقة وتحديد مواقع الخدمات العامة املدفونة مثل األنابيب والكابالت 

 وغيرها، وتتطلب الطريقة وجود سطح مستوى للسحب الهوائي الخاص بإرسال املوجات الرادارية. 

 ( من عدة أقسام:2شكل يتكون جهاز الرادار األرض ي )

  (control unitوحدة التحكم )

 (transmitter antennaالهوائي املرسل )

 (receiving antennaالهوائي املستقبل )

  (surveying cartعربة املسح الحقلي )

 (Batteries and cablesبطاريات وأسالك توصيل )

تســـــــــــــتخــدم في املســـــــــــــح مع جهــاز الرادار ، ولهــا ترددات مختلفــة ويعتمــد تردد الهوائي وجــدير بــالــذكر أنــه هنــاك العــديــد من الهوائيــات التي  

املسـتخدم على نوع الهدف املراد البحث عنه وعمقه من السـطح ، فكلما زاد تردد الهوائي املسـتخدم قل الطول املوجي وقل العمق التنقيبي 

 تنقيبي.، والعكس صحيح كلما قل التردد زاد الطول املوجي وزاد العمق ال

 
 شكل توضي ي لنظرية عمل تقنية الرادار األرض ي.  SIR 3000(: جهاز الرادار األرض ي موديل  2شكل )               

   البيانات جمع وتحليل .5

 : التصوير الكهربي املقطعي  1.5

متر. في هذه الحالة يتم  10، 5متر، من املالئم اســتخدام مســافة بين األقطاب تتراوح بين  30للحصــول على تصــوير كهربائي ألعماق أقل من 

(. يتصــــــــــل كل إلكترود بالكابل الذي ينتهي  1&3 )  كما هو موضــــــــــح بالشــــــــــكل   Multi -electrode systemاســــــــــتخدام كابل متعدد األقطاب  

 التشغيل، والذي يتم التحكم فيه يدوًيا، ثم إلى جهاز قياس املقاومية الظاهرية.بصندوق 

ا، كل مأخذ متصــــل بإلكترود تفصــــله مســــافة   25يحتوي الكابل املثالي دائًما على 
ً
م عن اإللكترود املخر. يتم تجميع مثل هذه   10أو  5مأخذ

 Pseudoر، ليتم تجميعهـا في صـــــــــــــورة يطلق عليهـا املقطع الزائف البيـانـات في صـــــــــــــورة مقـاطع بـاســـــــــــــتخـدام مســـــــــــــافـات تختلف من مقطع ملخ

section  .ا لترتيـب اإللكترود املســـــــــــــتخـدم ل فريق  التجميع مثـل هـذه البيـانـات يمكن إتمـامـه من خ  حيـث يتم وضـــــــــــــع ـكل نقطـة في موقعهـا تبعـً

قية األكثر لل جهاز املقاومية. الطريقة الحالمن خ عمل يتكون من أربعة أفراد، يتم من خاللهم النقل املتكرر للكابل مع التسجيل للبيانات
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فاعلية هي اســــتخدام كابالت متعددة لتســــهيل وتســــريع عملية جمع البيانات بطريقة أوتوماتيكية. في هذه الحالة، تســــتغرق البيانات حوالي 

 لتجميعها مع وجود فريق عمل مكون من فردين فقط، ومسافة 
ً
 واحدة

ً
 آخر.متر بن كل إلكترود و  5ساعة

متر للقطاع وكانت  50( بطول  dipole-dipoleقطاعات تصوير كهربي في منطقة الدراسة باستخدام ترتيب ثنائي القطاب )  8جراء عدد إتم 

 ( مواقع تلك القطاعات بمناطق الدراسة.5(، يوضح شكل ) 3شكل )  أمتار  5املسافة بين األقطاب 

ورســـــــــــــم القطــاعــات الجيوكهربيــة من خالل عــدة عمليــات وخوارزميــات خــاصــــــــــــــة.  لتحليــل وتفســـــــــــــير   Res2DinvX64تم اســـــــــــــتخــدام برنــامج 

RES2DINVx64  ( 2هو برنامج كمبيوتر ســيحدد تلقائًيا نموذج مقاومة ثنائي األبعاد-D تحت الســطح للبيانات التي تم الحصــول عليها من )

 (.Dahlin 1996   Loke et al. 2013استطالعات التصوير الكهربائي )

م الروتين الفرعي لنمذجة الفروق املحدودة أو العناصــــــــــر املحدودة لحســــــــــاب قيم املقاومة الظاهرية، ويتم اســــــــــتخدام تقنية يتم اســــــــــتخدا

  لوك Constable 1990و   deGroot-Hedlinتحســـــــــــين املربعات الصـــــــــــغرى املقيدة بالنعومة غير الخطية لحســـــــــــاب مقاومة كتل النموذج )

، يستخدم البرنامج شبكة عناصر محدودة مشوهة بحيث يتطابق سطح الشبكة مع التضاريس (. في حالة وجود التضاريس2003وآخرون  

(Loke 2000  إذا كان .)I.P  ا بإنشــــــــــــاء ا، ســــــــــــيقوم البرنامج أيضــــــــــــً . نموذج مع نموذج املقاومة باســــــــــــتخدام طريقة I.P. البيانات موجودة أيضــــــــــــً

              (.2000كينما وآخرون،  املقاومة املعقدة )

 
 (: العمل الحقلي اثناء قياس القطاعات الكهربية بمنطقة عرفات ومزدلفة. 3) شكل

 املسح الراداري األرض ي:   2.5

يتم املســـح الراداري بســـحب الهوائي املرســـل واملســـتقبل على األرض أو الجســـم املراد دراســـته، يرســـل الهوائي املرســـل النبضـــات الرادارية في 

 املستقبل. ئيانعكاسها على السطح الهوااألرض والتي يستقبلها بعد 

يتم ضــبط الجهاز عن طريق وحدة التحكم التي تحدد عدد النبضــات الكهرومغناطيســية املرســلة، وعادة تســتخدم عربة القياس لتحديد  -

 املسافة األفقية وعدد النبضات املرسلة في املتر.

إن اإلسـقاب املخروطي  يتطلب ذلك وجود عجلة القياس. بالزمن وال( وهو مرتبط  continuous modeكذلك يمكن ضـبط البث املسـتمر) -

لطاقة الرادار في األرض تســــــــــمح لطاقة الرادار بالســــــــــفر في اتجاه منحرف إلى نقطة الهدف املدفون تحت الســــــــــطح. يتم تســــــــــجيل الوقت في 

اســـــــات كما تتحرك الهوائيات على الســـــــطح  ( ويســـــــجل العمق مباشـــــــرة تحت الهوائي. عندما يتم تســـــــجيل العديد من هذه االنعكtاتجاهين )

 من تلك االنعكاسات. ثم بعيدا من الهدف، وينتج تكون القطع الزائد باتجاه 

( على املحور الصــــــــــادي بالنانو ثانية. ويكون العامل الثالث في القطاع وهو  TWTية على املحور الســــــــــيني وزمن )قيتم تســــــــــجيل املســــــــــافة األف

 الرادارية أو شدتها.اللون الذي يعبر عن سعة املوجة 

، إلجراء عـــدد من القطـــاعـــات الراداريـــة بمنـــاطق عرفـــات ومنى    SIR300مع جهـــاز الرادار األرضـــــــــــــ ي    ميجـــاهرتز  100تم اســـــــــــــتخـــدام الهوائي  

متر، وذلك لغرض الكشــــف عن تجمعات امللوثات األرضــــية الناتجة من تســــرب الصــــرف الصــــ ي  300-200بين   ومزدلفة، تتراوح اطوالها ما

 -جراء القياسات الجيورادارية امليدانية:إ(. وفيما يلي البيانات املرتبطة بالعوامل التي تم استخدامها أثناء 4املناطق، شكل ) بتلك 

 مرة و عمل متوسط لهم( 16)يتم إرسال و استقبال املوجة  16املعدل التكراري:  -
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رِسل و املستقبل:  -
ُ
 متر  1املسافة البينية بين امل

 نانو ثانية 225لذهاب وعودة املوجة: أقص ي وقت زمني  -

 Monostatic Modeطبيعة عمل الهوائيات: أحادية  -

 م/نانوثانية 6.5متوسط سرعة املوجات الكهرومغناطيسية املستخدمة:  -

 (5قطاع )شكل   20عدد القطاعات الجيورادارية التي تم إجراؤها:  -

 متر تقريبا  5000إجراؤها: إجمالي أطوال القطاعات الجيورادارية التي تم  -

   Continuous Reflection Profilingطريقة املسح الجيوراداري: املسح املستمر االنعكاس ي  -

 
 ، إلجراء عدد من القطاعات الرادارية بمناطق عرفات ومنى ومزدلفة.  SIR300ميجاهيرتز مع جهاز الرادار األرض ي  100(: استخدام الهوائي  4شكل ) 

 
 ( بمناطق املشاعر بعرفات، منى ومزدلفة. E(والكهربية )P(: مواقع القطاعات الرادارية ) 5شكل )              

 النتائج واملناقشة .6

 :نتائج املسح الجيوراداري  1.6

ـــة   بعد انتهاء العمل امليداني، تم نقل البيانات التي تم قياســـــــــها وتســـــــــجيلها على ذاكرة جهاز القياس للبدء في اســـــــــتخدام البرامج املتخصـــــــــصــــــ

RADAN-7   وهو أحد مجموعة البرامج التي تســـتخدم في معالجة بيانات الرادار األرضـــ ي والســـيزمية االنعكاســـية حيث يتم عمل العديد من

بــاســـــــــــــتخــدام هــذا البرنــامج املتخصـــــــــــــص. حيــث تجهز    Filteringرزميــات الريــاضـــــــــــــيــة فيمــا يتعلق بمعــالجــة البيــانــات وعمــل  العمليــات والخوا

  البيانات على هيئه ملفات يتم التعامل معها بواســطة برامج أخرى إلجراء التفســير الالزم لها واســتنباب الوضــع الجيولوجي والتتابع الطبقي

ط ي. متر ( لعمل قطاع راداري باملنطقة وذلك  1تيار هدف نموذجي )مجموعة كابالت كهرباء مدفونة على عمق تم في البداية اخ تحت الســـــــَّ

تمت معالجة جميع  (. 6لحســـــاب الخصـــــائص الكهربية للتربة والتي تســـــاعد في عمليات تحليل ومعالجة البيانات الرادارية بعد ذلك شـــــكل ) 

( Radan7) 7ن النموذج الســـــــــابق، باســـــــــتخدام برنامج معالجة البيانات الردارية رادان  القطاعات بعد ذلك وبتطبيق املعامالت املشـــــــــتقة م
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مثـــــل :)     Background removel  ،Time zero point،   Display gain adjustement  FIR  &IIR Filteringبتطبيق عـــــدة مراحـــــل معـــــالجـــــة 

،  Migration  ،Hilbert Xform). 

 
على هدف محدد لعمل نمذجة قبل املسح الشامل للمنطقة بهدف تحديد الخصائص    .MHz 400(: قطاع راداري باستخدام الهوائي  6شكل ) 

 (قبل معالجة البيانات.dielectric constantالكهربية للتربة )

املوج املرافق  أماكن  لتحديد  وذلك  املعالجة  بعد عملية  الرادارية  القطاعات  استعراض  نتيجة  تم  الحادث  التلوث  نطاقات  وكذلك  ودة 

لتسرب مياه الصرف الص ي من املرافق الخاصة بها. وكانت النتائج بعض القطاعات الرادارية التي تم قياسها لم تظهر وجود نطاقات تلوث 

اعات الجيورادارية  بينما بعض القطاعات أظهرت وجود نطاقات من التلوث، تم استعراض أجزاء من بعض القط   بمياه الصرف الص ي،

 كالتالي : 

متر وبعمق تنقيبي    180ميجاهرتز، والذي يبلغ طوله    100باستخدام الهوائي ذو التردد    P1( جزء من القطاع الجيوراداري  7يوضح الشكل )  

لقطاع وجود أي  (، لم يظهر هذا اN, 39 59 32.3 E"  07.4`  21   21̊متر بمنطقة عرفات، وكانت إحداثيات البداية للقطاع هي )  15رأس ي  

متر و   88نطاقات للملوثات األرضية ينما ظهرت البصمة الراداراية ملرافق الصرف ال ي ومخرات مياه السيول باملنطقة عند مسافة أفقية 

 متر. 98

بعمق تنقيبي  متر و   200ميجاهرتز، والذي يبلغ طوله    100باستخدام الهوائي ذو التردد    P2( جزء من القطاع الجيوراداري  8يوضح الشكل )  

الراداراية ملرافق الصرف  15رأس ي   البصمة  ينما ظهرت  للملوثات األرضية  القطاع وجود أي نطاقات  لم يظهر هذا  متر بمنطقة عرفات، 

 متر من بداية القطاع.  5الص ي باملنطقة عند مسافة أفقية 

متر وبعمق تنقيبي    160ميجاهرتز، والذي يبلغ طوله    100باستخدام الهوائي ذو التردد    P7( جزء من القطاع الجيوراداري  9يوضح الشكل )  

(، لم يظهر هذا القطاع وجود  N, 39̊   58  `56.8  "E"  40.3`  21   21̊متر بمنطقة عرفات، وكانت إحداثيات البداية للقطاع هي )15رأس ي  

 متر من بداية القطاع.37سافة أفقية أي نطاقات للملوثات األرضية ينما ظهرت البصمة الراداراية ملرافق الصرف الص ي باملنطقة عند م

  ( القطاع الجيوراداري  10يوضح الشكل  التردد    P8( جزء من  الهوائي ذو  يبلغ طوله    100باستخدام  متر وبعمق    140ميجاهرتز ،والذي 

يظهر هذا القطاع  (، لم N, 39̊  58 `30.8 "E" 56.5` 20  21̊)  متر بمنطقة عرفات، وكانت إحداثيات البداية للقطاع هي15تنقيبي رأس ي 

 وجود أي نطاقات للملوثات األرضية. 
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متر وبعمق    190ميجاهرتز، الذي يبلغ طوله    100باستخدام الهوائي ذو التردد    P10( جزء من القطاع الجيوراداري    11يوضح الشكل )

(، لم يظهر هذا القطاع  N, 39̊  57 `44.5 "E" 40.9` 20  21̊)  متر بمنطقة عرفات، وكانت إحداثيات البداية للقطاع هي15تنقيبي رأس ي 

 وجود أي نطاقات للملوثات األرضية. 

متر وبعمق    150ميجاهرتز، الذي يبلغ طوله    100باستخدام الهوائي ذو التردد    P11( جزء من القطاع الجيوراداري  12يوضح الشكل )  

(، لم يظهر هذا القطاع وجود  N, 39 ̊   58  `06  "E"  11`  21   21̊)   متر بمنطقة عرفات، وكانت إحداثيات البداية للقطاع هي 15تنقيبي رأس ي  

 أي نطاقات للملوثات األرضية. 

 
 ميجاهيرتز بمنطقة عرفات. 100، باستخدام الهوائي  P1(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم 7شكل ) 

 
 بمنطقة عرفات.ميجاهيرتز  100، باستخدام الهوائي  P2(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم 8شكل ) 

 
 ميجاهيرتز بمنطقة عرفات. 100، باستخدام الهوائي P7(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم 9شكل ) 
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 ميجاهيرتز بمنطقة عرفات. 100، باستخدام الهوائي  P8(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم  10شكل )

 
 ميجاهيرتز بمنطقة عرفات. 100الهوائي ، باستخدام  P10(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم 11شكل ) 

 
 ميجاهرتز بمنطقة عرفات. 100، باستخدام الهوائي  P11(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم  12شكل )

متر وبعمق    160ميجاهرتز، الذي يبلغ طوله    100باستخدام الهوائي ذو التردد    P12( أجزاء من القطاع الجيوراداري  13الشكل )    يوضح

(، لم يظهر هذا القطاع  N, 39̊  54 `37.5 "E" 08.3` 23  21̊)  متر بمنطقة مزدلفة، وكانت إحداثيات البداية للقطاع هي15أس ي تنقيبي ر 

 متر من بداية القطاع.  15وجود أي نطاقات للملوثات األرضية مع وجود البصمة الرادارية ملرافق الصرف الص ي عند مسافة افقية 

متر وبعمق   200ميجاهرتز، الذي يبلغ طوله    100باستخدام الهوائي ذو التردد     P16( أجزاء من القطاع الجيوراداري  14يوضح الشكالن )

(، لم يظهر هذا القطاع وجود  N, 39̊   54  `27.8  "E"  22` 24   21̊)   متر بمنطقة منى، وكانت إحداثيات البداية للقطاع هي15تنقيبي رأس ي  

 137لوثات األرضية مع وجود البصمة الرادارية ملرافق الصرف الص ي ومخرات تصريف مياه السيول عند مسافة افقية  أي نطاقات للم

 متر من بداية القطاع. 145متر و 
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 ميجاهيرتز بمنطقة مزدلفة.  100، باستخدام الهوائي  P12(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم  13شكل )          

 
 ميجاهرتز بمنطقة منى.  100، باستخدام الهوائي  P16(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم 14شكل )              

من ناحية أخرى أظهرت عدة قطاعات وجود نطاقات للملوثات األرضية الناتجة من تسربات مياه الصرف الص ي والتي تظهر بوضوح حيث 

للموجة وهن شديد  حدوث  امللوثات  تلك  )  تس ب  )     (attenuationالرادارية  الشكالن  الجيوراداري 16&15يوضح  القطاع  من  أجزاء   )

P3     متر بمنطقة عرفات، وكانت إحداثيات 15متر وبعمق تنقيبي رأس ي    200ميجاهرتز، الذي يبلغ طوله    100باستخدام الهوائي ذو التردد

في هذا القطاع وجود نطاقات كبيرة للملوثات األرضية تمتد ملسافات  (، ويظهر  N, 39̊   58  `47  "E"  20.3`  21   21̊)   البداية للقطاع هي

تعتبر سعة وأبعاد الهدف العاكس للموجات الرادارية هما النوعان األساسيان للمعلومات في    متر بطول القطاع تقريبا.  8  -3رأسية من  

ب  GPRبيانات   الزمني  املجال  رادار  بيانات  عرَّف 
ُ
ت التفسيرات.  لعمل  أخرى  املستخدمة  هناك طريقة  املنعكسة.  النبضات  أنها زمن وسعة 

لتعريف البيانات وهي تحويلها إلى معلومات عن التردد والطور. تكون معلومات الطور في بعض األحيان أكثر حساسية للتغيرات املهمة تحت  

لذلك تم تطبيق تحويل هيلبرت على القطاع   .السطحية )العازلة( من السعة أو املعلومات الهندسية )على س يل املثال، امللوثات األرضية(

P3     ( والتي أظهرت بوضوح وجود نطاقات التلوث بمياه الصرف الص ي تمتد راسيا من  17شكل :)متر تقريبا بطول القطاع وكذلك   8-3

 متر. 65متر و  54ظهور البصمة الرادارية ملرافق الصرف الص ي عند مسافة افقية 

متر وبعمق    200ميجاهرتز، الذي يبلغ طوله    100باستخدام الهوائي ذو التردد     P4القطاع الجيوراداري    ( أجزاء من  18يوضح الشكل )

(،  N, 39̊  58 `49.8 "E" 09` 21  21̊)  متر وتطبيق تحويل هيلبرت بمنطقة عرفات، وكانت إحداثيات البداية للقطاع هي15تنقيبي رأس ي 

متر بطول القطاع تقريبا وكذلك ظهور البصمة   8  -3للملوثات األرضية تمتد ملسافات رأسية من  ويظهر في هذا القطاع وجود نطاقات كبيرة  

 متر.19الرادارية ملرافق الصرف الص ي عند مسافة أفقية 

لغ  ميجاهرتز وبتطبيق تحويل هيلبرت، الذي يب 100باستخدام الهوائي ذو التردد   P13( أجزاء من القطاع الجيوراداري 19الشكل )  يوضح

(، N, 39̊   54  `34.6  "E"  21.5`  23   21̊)   متر بمنطقة مزدلفة، وكانت إحداثيات البداية للقطاع هي15متر وبعمق تنقيبي رأس ي    200طوله  
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متر بطول القطاع تقريبا، وكذلك ظهور    8  -2.5ويظهر في هذا القطاع وجود نطاقات كبيرة للملوثات األرضية تمتد ملسافات رأسية من  

 متر.  58و  47،51ارية ملرافق الصرف الص ي عند مسافة أفقية البصمة الراد

متر   210ميجاهرتز، الذي يبلغ طوله    100باستخدام الهوائي ذو التردد     P15( أجزاء من القطاع الجيوراداري  21،  20توضح األشكال )  

(، ويظهر في هذا N, 39̊   54  `16.6  "E"  49.3`  23   21̊)   متر بمنطقة منى، وكانت إحداثيات البداية للقطاع هي15وبعمق تنقيبي رأس ي  

متر. ويتضح في    7.5- 2.5متر ، وامتداد رأس ي من   22-15متر و   7-2القطاع وجود نطاقات كبيرة للملوثات األرضية تمتد ملسافات أفقية من 

 هذا القطاع وجود ظاهرة هبوب أرض ي و  مرافق صرف ص ي أيضا مرتبطة بموقع امللوثات األرضية. 

 
 ميجاهيرتز بمنطقة عرفات. 100باستخدام الهوائي  P3(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم 15شكل )            

 
 .ميجاهيرتز بمنطقة عرفات 100باستخدام الهوائي  P3(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم 16شكل )            

 
 ميجاهيرتز وتطبيق تحويل هيلبرت بمنطقة عرفات.  100وائي باستخدام اله  P3(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم 17شكل ) 
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 ميجاهيرتز  وتطبيق تحويل هيلبرت بمنطقة عرفات.  100استخدام الهوائي   P4(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم 18شكل ) 

 
 ميجاهيرتز وتطبيق تحويل هيلبرت بمنطقة مزدلفة.  100باستخدام الهوائي  P13(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم 19شكل ) 

 
 ميجاهيرتز بمنطقة منى.  100باستخدام الهوائي  P15(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم 20شكل )             
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 ميجاهرتز بمنطقة منى.  100باستخدام الهوائي  P15(: جزء من القطاع الجيوراداري رقم 21شكل )                     

 : نتائج التصوير الجيوكهربي 2.6

قطاعات جيوكهربية بهدف تحديد نطاقات التلوث بمياه الصرف الص ي. كان التباعد بين ثنائي القطب وثنائي    8تم فحص ما، مجموعه  

التلوث حتى عمق    5القطب   يتيح إمكانية الكشف عن نطاقات  للمعلومات املطلوبة حول    25أمتار مما  م والتي يمكن اعتبارها مرضية 

شكل    E1أظهر فحص القطاع الجيوكهربائي    التلوث البيئي املحتمل بالقرب من السطح بس ب موقع دورات املياه بكثافة في منطقة الدراسة.

املقاوم22) قيم  في  تباين   ،)( الكهربية  املختلط Ohm.m  3000<  -  90ات  الخشن  الرمل  املكونة من  الوديانية  الترسيبات  إلى  تعزى  التي   )

متر، تليها الترسيبات الوديانية املختلطة بالكسر الصخري )صخور الديورايت والديوارايت الكوارتزي( وتمتد  5.5بالحص ى بسمك يصل إلى 

( تمتد مسافة Ohm.m  20  -  8ا أظهر القطاع وجود نطاق جيوكهربي ذو مقاومة منخفضة جدا )بينم    متر.  24حتى عمق يصل إلى أكثر من  

متر تقريبا والتي تعزى إلى وجود تجمعات من ملوثات الصرف الص ي ذات املقاومة الكهربية   15-3متر وبعمق من    22إلى    12أفقية من  

( التي تعزى إلى  Ohm.m  3000<  -  290في قيم املقاومات الكهربية )  (، تباين23شكل )  E2أظهر فحص القطاع الجيوكهربائي    املنخفضة.

إلى   بالحص ى بسمك يصل  الرمل الخشن املختلط  الوديانية املكونة من  بالكسر    5.5الترسيبات  الوديانية املختلطة  الترسيبات  تليها  متر، 

متر. بينما أظهر القطاع وجود نطاق جيوكهربي   24من الصخري )صخور الديورايت والديوارايت الكوارتزي( وتمتد حتى عمق يصل إلى أكثر 

متر تقريبا والتي تعزى إلى     8  -3متر وبعمق من    42  -35متر،    22إلى    10( تمتد مسافة أفقية من  Ohm.m  27ذو مقاومة منخفضة جدا )

(، زيادة في 24شكل )   E3ربائي  أظهر فحص القطاع الجيوكه  وجود تجمعات من ملوثات الصرف الص ي ذات املقاومة الكهربية املنخفضة.

( والتي تعزى  Ohmm  1000< –  130تقريبا )    قيم املقاومات الكهربية من بداية القطاع حتى منتصفه تقريبا حيث تراوحت قيم املقاومات

)صخور الديورايت إلى الترسيبات الوديانية املكونة من الرمل الخشن املختلط بالحص ى و الترسيبات الوديانية املختلطة بالكسر الصخري 

متر. بينما أظهر القطاع وجود نطاق جيوكهربي ذو مقاومة منخفضة جدا    24والديوارايت الكوارتزي( وتمتد حتى عمق يصل إلى أكثر من  

(9-18  Ohm.m  تمتد مسافة افقية من )مترا تقريبا والتي تعزى إلى وجود تجمعات من ملوثات الصرف     24-8متر وبعمق من    50إلى    30

 ي ذات املقاومة الكهربية املنخفضة. الص  

 
 .    (dipole-dipoleثنائي األقطاب ) -ثنائيالكهربية باستخدام ترتيب قياس ثنائي األبعاد لقطاع جانبي للمقاومة ، E1(: القطاع الجيوكهربي 22شكل ) 
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 . (dipole-dipoleثنائي األقطاب ) -ثنائيباستخدام ترتيب  الكهربية قياس ثنائي األبعاد لقطاع جانبي للمقاومة، E2(: القطاع الجيوكهربي 23شكل ) 

 
 (.dipole-dipoleثنائي األقطاب ) -،قياس ثنائي األبعاد لقطاع جانبي للمقاومة الكهربية باستخدام ترتيب ثنائيE3(: القطاع الجيوكهربي  24شكل )

قيم املقاومات الكهربية من بداية القطاع حتى منتصف القطاع تقريبا (، نقص في    25شكل )  E4بينما أظهر فحص القطاع الجيوكهربائي  

( والتي تعزى إلى الترسيبات الوديانية املكونة من الرمل الخشن املختلط بالحص ى Ohmm  80  –  40تقريبا )     حيث تراوحت قيم املقاومات

متر تقريبا، بينما باقي  25متر حتى عمق  6  وتمتد من عمق  ل و املختلطة بالكسر الصخري واملشبعة باملياه العذبة من مياه األمطار والسيو 

  E5أظهر فحص القطاع الجيوكهربائي    القطاع أظهر زيادة تدريجية في قيم املقاومات الكهربية ولم يوجد أي نطاقات للملوثات األرضية.

 1200<  –  70تقريبا )     يث تراوحت قيم املقاومات(، زيادة في قيم املقاومات الكهربية من بداية القطاع حتى منتصفه تقريبا ح  26شكل )

Ohmm  والتي تعزى إلى الترسيبات الوديانية املكونة من الرمل الخشن املختلط بالحص ى و الترسيبات الوديانية املختلطة بالكسر الصخري )

ر القطاع وجود نطاق جيوكهربي ذو مقاومة بينما أظه   متر.  24)صخور الديورايت والديوارايت الكوارتزي( وتمتد حتى عمق يصل إلى أكثر من  

متر تقريبا والتي تعزى إلى وجود    15-6متر وبعمق من    30إلى    10( في منتصف القطاع يمتد مسافة أفقية من  Ohm.m  18-3منخفضة جدا )

(، حيث أظهر 27شكل )  E6أظهر فحص القطاع الجيوكهربائي    تجمعات من ملوثات الصرف الص ي ذات املقاومة الكهربية املنخفضة.

متر     24-6متر وبعمق من  50إلى    15يمتد مسافة أفقية من     Ohm.m )18-4القطاع وجود نطاق جيوكهربي ذو مقاومة منخفضة جدا )  

 تقريبا والتي تعزى إلى وجود تجمعات من ملوثات الصرف الص ي ذات املقاومة الكهربية املنخفضة. 

ماكن املتوقع تواجد بها تجمعات للملوثات األرضية الناتجة من مصادر الصرف الص ي  كذلك تم عمل خريطة ملنطقة الدراسة توضح األ 

  . (، وذلك بناًء على نتائج املسح الجيوراداري والجيوكهربي. 28املختلفة شكل ) 

 
 (.dipole-dipoleثنائي األقطاب ) -،قياس ثنائي األبعاد لقطاع جانبي للمقاومة الكهربية باستخدام ترتيب ثنائي E4(: القطاع الجيوكهربي 25شكل )    
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 dipole-dipole).ثنائي األقطاب )-،قياس ثنائي األبعاد لقطاع جانبي للمقاومة الكهربية باستخدام ترتيب ثنائي E5(: القطاع الجيوكهربي 26شكل ) 

 
     (. dipole-dipoleثنائي األقطاب ) -،قياس ثنائي األبعاد لقطاع جانبي للمقاومة الكهربية باستخدام ترتيب ثنائي E6(: القطاع الجيوكهربي  27شكل )

 
 (: خريطة توضح نطاقات تواجد امللوثات األرضية كما استنتجت من القطاعات الجيورادارية والجيوكهربية. 28شكل ) 

 توصيات الخالصة وال .7

(، نقص في قيم املقاومات الكهربية من بداية القطاع حتى منتصف القطاع تقريبا   25شكل )  E4بينما أظهر فحص القطاع الجيوكهربائي  

( والتي تعزى إلى الترسيبات الوديانية املكونة من الرمل الخشن املختلط بالحص ى Ohmm  80  –  40تقريبا )     حيث تراوحت قيم املقاومات

متر تقريبا، بينما باقي  25متر حتى عمق  6  وتمتد من عمق  طة بالكسر الصخري واملشبعة باملياه العذبة من مياه األمطار والسيول و املختل

 القطاع أظهر زيادة تدريجية في قيم املقاومات الكهربية ولم يوجد أي نطاقات للملوثات األرضية.

ة في قيم املقاومات الكهربية من بداية القطاع حتى منتصفه تقريبا حيث تراوحت (، زياد  26شكل )  E5أظهر فحص القطاع الجيوكهربائي  

( والتي تعزى إلى الترسيبات الوديانية املكونة من الرمل الخشن املختلط بالحص ى و الترسيبات  Ohmm  1200<  –  70تقريبا )     قيم املقاومات

بينما أظهر     متر.  24ايت الكوارتزي( وتمتد حتى عمق يصل إلى أكثر من  الوديانية املختلطة بالكسر الصخري )صخور الديورايت والديوار 

متر وبعمق   30إلى    10( في منتصف القطاع يمتد مسافة أفقية من  Ohm.m  18-3القطاع وجود نطاق جيوكهربي ذو مقاومة منخفضة جدا )

 قاومة الكهربية املنخفضة. متر تقريبا والتي تعزى إلى وجود تجمعات من ملوثات الصرف الص ي ذات امل 15-6من 
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  Ohm.m )18-4(، حيث أظهر القطاع وجود نطاق جيوكهربي ذو مقاومة منخفضة جدا )  27شكل )  E6أظهر فحص القطاع الجيوكهربائي  

مة  متر تقريبا والتي تعزى إلى وجود تجمعات من ملوثات الصرف الص ي ذات املقاو    24-6متر وبعمق من  50إلى    15يمتد مسافة أفقية من  

 الكهربية املنخفضة. 

كذلك تم عمل خريطة ملنطقة الدراسة توضح األماكن املتوقع تواجد بها تجمعات للملوثات األرضية الناتجة من مصادر الصرف الص ي  

 (، وذلك بناًء على نتائج املسح الجيوراداري والجيوكهربي.  28املختلفة شكل ) 
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 امللخص

التحوالت الرقمية التي حدثت في الرئاســــة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر لتحســــين تجربة تســــتعرض هذه الورقة نماذج من 

ة ضــــيوف الرحمن مع خدماتها التوعوية والوقائية املقدمة في مواســــم الحج والعمرة والزيارة باإلضــــافة إلى عرض للبنية الرقمية ملباني الهيئ

هذه املقرات تقدم الهيئة للحاج واملعتمر البرامج  واملواد االرشـــــــادية والتوعية املختلفة، وتقدم له املعدة الســـــــتقبال الضـــــــيوف، ومن خالل  

  .املحور األول: التعريف بـأهم املصـــــــــــــطلحـات تضـــــــــــــمنـت الورقـة خمســـــــــــــة محـاور:   ـكل هـذه الخـدمـات عبر  منتج رقمي بعـدد من اللغـات الحيـة.

املحور الثالث: البنية التحتية والبيئية الرقمية للرئاســـة العامة. . املحور الثاني: األطر التشـــريعية والتنظيمية "العامة والخاصـــة" والحوكمة

املحور الرابع: مشــــاريع ومبادرات رقمية لتحســــين تجربة ضــــيوف الرحمن. املحور الخامس: اســــتراتيجية الرئاســــة العامة في إشــــراك ضــــيوف 

كما تضمنت الورقة أهداف البحث  واملنملج الذي أتبع فيها، واختتمت  الورقة باستعراض أهم النتائج    ن لــــــــ"تحسين تجربة الضيف".  الرحم

أهمية ســــــــــــن كل جهة تشــــــــــــريعات وتنظيمات داخلية على ضــــــــــــوء األنظمة العامة ألعمال التحول الرقمي الصــــــــــــادرة من   -1املتمثلة فيما يلي .

. 2ومن ثم االســـــــــــــترشــــــــــــــاد بهــا في إعــداد نظم حوكمــة تضـــــــــــــبط التحول الرقمي في الجهــة وتســـــــــــــهم في جودة الخــدمــة.  الجهــات ذات العالقــة،  

اســـــــــتشـــــــــعرت الرئاســـــــــة العامة أهمية اإلســـــــــراع في رقمنة خدماتها التوعوية والوقائية املقدمة بوجه خاص لضـــــــــيوف الرحمن، ملا لذلك من 

بأيســـــــــر الطرق وبدون تكلفة تذكر، وملا لهذا التحول  من أثر في تطوير املحتوى التيســـــــــير على الضـــــــــيف للوصـــــــــول إلى الخدمة واســـــــــتعمالها  

ــارعـت فيهـا  3الرقمي لتلـك الخـدمـات وطرق تقـديمهـا.  . أهميـة بنـاء املبـادرات من هـذا النوع من الخـدمـات وفي هـذه املرحلـة من الزمن التي تســـــــــــ

 وفي اململكة العربية
ً
السعودية على وجه الخصوص. في ضوء النتائج التي أظهرتها هذه  الدراسة،   وتيرة التحول الرقمي في كافة الدول عموما

 من التوصيات ومقترحين إثنين،  أما فقد تضمنت  التوصية بــــــــــــــــــــــــــــــــ:  
ً
الدعوة إلى مزيد من التعريف بجهود اململكة . 1فقد قدم الباحث  عددا

لى تلك امات املقدمة لضــيوف الرحمن وما أضــافه التحول من قيمة العربية الســعودية في الرفع من درجة التحوالت الرقمية في مجال الخد

أهمية توســــــــــيع مشــــــــــاركة املهتمين بصــــــــــناعة املبادرات الرقمية ذات الصــــــــــيغ التطويرية املتقدمة مما يرفع من . 2  الخدمات والزال يضــــــــــيف.

توحيد "مؤشـــــــــــرات قياس التحول الرقمي"  . 3. مســـــــــــتوى جودة الخدمات والرفع من طاقتها االســـــــــــتيعابية واســـــــــــتعماالت الذكاء االصـــــــــــطناعي

جائزة "مكة للتميز" املقامة بأمارة منطقة  برنامج  جائزة ضـــــــــــــمن   تقديم   .  1واقترحت الورقة ما يأتي:  للخدمات املقدمة لضـــــــــــــيوف الرحمن.
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ـــا تقترح الورقة . و 2 مكة املكرمة في فرعها "التميز في خدمات الحج والعمرة" تحت بند جديد يســــــمى "تحســــــين تجربة ضــــــيوف الرحمن". أيضـــ

تشـــــــــــــكيـل لجنـة تتفرع عن لجنـة الحج العليـا لإلشـــــــــــــراف على اعمـال التحوالت الرقميـة في منظومـة الحج والعمرة والزيـارة املنـاب بهـا خـدمــة  

 ضيوف الرحمن.

Abstract 

This paper reviews the models of   digital transformations that have occurred in the General Presidency of the Commission 

for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice to improve the experience of pilgrims with its awareness and 

preventive services provided during the Hajj, Umrah and visit seasons . In addition to a presentation of the digital structure 

of the Commission’s buildings are prepared to receive guests, and through these headquarters, the Commission provides 

for pilgrims .  The pilgrim performs various programs and materials  presented to him in a digital products that are made 

available  in multi-   languages. The paper included five axes: The first axis provides a definition of the most important 

terms. The second axis:presents  legislative and regulatory frameworks "public and private" and governance. The third 

axis: presents  the digital infrastructure and environment for the General Presidency. Fourth Axis: includes the Digital 

projects and initiatives to improve the experience of pilgrims. The fifth axis:dicusses  the strategy of the General Presidency 

in engaging the pilgrims to "improve the guest experience". The paper has  also included the objectives of the reseaerch  

and the approach that was followed incoducting  it,. The paper was concluded with the discussion  of the   most important 

results which include : 1. The importance of enacting internal legislation and regulations for each party in the light of the 

general regulations for digital transformation work issued by the relevant authorities, and then being guided by them in 

preparing governance systems that control digital transformation in the entity and contribute to the quality of services. 2. 

The General Presidency sensed the importance of expediting the digitization of its awareness and preventive services 

provided in particular to pilgrims   to facilitate the guest to access to  and use of  the services in the easiest way and at no 

cost, as the result of  the development of the digital content of those services and the ways of providing them. 3. The 

importance of building initiatives of this type of services and at this point of  time in which the pace of digital 

transformation has been  accelerated in all countries in general and in the Kingdom of Saudi Arabia in particular . In light 

of the results shown by the study, the paper has given  a number of recommendations and two proposals. The 

recommendations include : 1. Calling for more explanation  of the efforts of the Kingdom of Saudi Arabia in raising the 

degree of digital transformations in the field of services provided to pilgrims, and the value added by the transformation 

to those Services  . 2. The importance of expanding the participation of those interested in creating digital initiatives with 

advanced developmental formulas, which raises the level of quality of services, increases their   capacity and uses artificial 

intelligence.  3. Standardization of "indicators for measuring digital transformation" for services provided to pilgrims. The 

paper suggested the following: 1. Assigning  a prize within the branches of the "Makkah Excellence Award" held in the 

Emirate of Makkah Al-Mukarramah Region in its branch which is concerned of "Excellence in Hajj and Umrah Services" 

under a new name  called "Improving the experience of pilgrims". 2. The paper proposes the formation of a committee 

subordinate to the Supreme Hajj Committee to supervise the work of digital transformations in the Hajj, Umrah and 

Visitation system entrusted with serving the pilgrims. 

 املقدمة   .1

الورقة  ه لى حيز أوسـع من هذإذلك  كافة تفاصـيل التحول الرقمي في الرئاسـة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يحتاج لكي نلم ب

وأصـــــــــــــبحت  ،  ال يتجزأ من الحياة بمختلف تجلياتها  فقد أصـــــــــــــبحت التقنيات الرقمية جزء  -حالها كحال بقية األجهزة الحكومية– العلمية
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كما حدد  ، فإن الغرض من هذه الورقة العلميةومتسارعةالعمل الحكومي، وألن مظاهر التحول الرقمي عديدة منارة الحكومة الرقمية هي  

ص تالرقمي في الرئاســـــــــــة العامة فيما يخ  التحول نماذج من بعض التســـــــــــليط الضـــــــــــوء على   ســـــــــــيقتصـــــــــــر على  نيفي امللتقى الحادي والعشـــــــــــر 

،  وتكمن 2030تحسـين تجربة ضـيوف الرحمن في ضـوء أهداف برنامج خدمة ضـيوف الرحمن أحد برامج رؤية اململكة العربية السـعودية ب

أهمية الورقة في مضــمونها وتوقيتها، فمن حيث املضــمون تؤكد الورقة على أن جهود العقود والســنوات املاضــية وحزم املحفزات التي تلقتها  

 ها أثمرت على نحو جعل من -أعزها هللا–  الحكومةالرئاســــــــة من 
ً
 ضــــــــمن منظومةأنموذجا

ً
حج والعمرة والزيارة، أما لل  التحول الرقمي متقدما

ل كثير من املصـــــــــالح وتســـــــــ ب في يمن انتشـــــــــار جائحة كورونا الذي تســـــــــ ب في تعط  في زمن العالم فيه يعانيجاءت   فهيمن حيث التوقيت، 

الســـــيطرة من   -اعزها هللا–في اململكة العربية الســـــعودية اســـــتطاعت الدولة   -بحمدهللا–ان ، إال أننا توقف عجلة التنمية في كثير من البلد

ــتراتيجيات والخطط التي   على آثار هذه الجائحة ــاره و آثاره على الوباء والحد من  الســـــــــــيطرة في إحكام  ســـــــــــاعدتهاومن ثم وضـــــــــــع االســـــــــ إنتشـــــــــ

ما قبل الجائحة مع رفع الطاقة االسـتيعابية للحرمين الشـريفين وإعادته إلى وضـعه  كومة  مع إعالن الح. واليوم وتحصـين املجتمع من تبعاته

وذلـك تطلـب منهـا وجود بنيـة متطورة  من الرقمنـة والعمـل الرقمي  ،  اتخـاذ ـكافـة التـدابير الوقـائيـة للمحـافظـة على ســـــــــــــالمـة ضـــــــــــــيوف الرحمن

ـــعة،   مالكة لهذه البنية وقادرة على التعاطي مع مثل هذا ة العربية الســــــــــــعودية  ولوال أن اململكتتمتع بكفاءة عالية وطاقة اســــــــــــتيعابية واســـــــــ

 من القطاعات في مختلف دول العالم ملا   النوع من األزمات
ً
وتحويل كافة التعامالت إلى األعمال من تســــــيير اســــــتطاعت الذي قد شــــــل عددا

ومن ذلـك العمـل في قطـاعـات الحج   ال املتنقلـة  وغيرهـا، عمـل رقمي ال يحتـاج فيـه اإلنســــــــــــــان إال إلى أدوات تقنيـة بســـــــــــــيطـة ـكأجهزة االتصــــــــــــــ

 بشـــكل أســـاســـ ي)الرقمي(    عليه العمل في الفضـــاء والعمرة والزيارة حيث غلب
ً
اســـتطاعت الدولة على البنية التحتية الرقمية، لذلك   معتمدا

تحوالت في دول أخرى. كانت الهذا الوباء هـــــــــــــــ" وهي مطمئنة رغم اشــتداد وطئة 1441شــعيرة الحج "عام الجائحة    ان تعلن للعالم عن إقامة

هي تحوالت شـــــــــــــــاملـــة وذات جودة عـــاليـــة محكومـــة بنظم   في أعمـــال الحكومـــة الرقميـــة وفي منظومـــة الحج والعمرة والزيـــارة على وجـــه أخص

املنظومة. لذلك  ، والرئاســــــــــــة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر إحدى أجزاء هذه وتشــــــــــــريعات تضــــــــــــبط حركة الرقمنة وتحميها

في تحسين تجربة وتوظيفه  الذكاء االصطناعي   اتاستخداممن التحول إلى الرقمنة و   متميز مستفيدة منعلى تقديم أنموذج  جاهدة  عملت  

 –خدماتها التوعوية والتوجيهية والوقائية، فإذا نظرنا مع ضـــــــــــــيوف الرحمن 
ً
في  ( حركة2.671.222)  البالغةالتحول الرقمي   بياناتإلى   -مثال

  التوعوي ســــــار "املاحتل فقد ( حركة في املســــــار التوعوي والتوجيهي،  612.963( حركة في املســــــار امليداني، و)2.134.890املســــــار اإلداري و)

و أعلى من غيره  احتل درجة متقدمة في سـلم التحوالت الرقمية -بخدمات ضـيوف الرحمن في الدرجة األولىوهو املسـار املرتبط    -"  يوامليدان

 عامالفي   ليحقق  وارتفع هذا التقدم  (،16هـ، ص1441هـ/1440)تقرير تقنية املعلومات، الرئاسة العامة:  %60بما نس ته ملسارات، أي من ا

(، 19، صهــــــ1442/هــــــ1441: ، الرئاسة العامةتقنية املعلوماتتقرير  )من نصيب بقية مسارات التحول   %80هــــــ ما نس ته  1442 الذي يليه

 للرئاســـــة في نمو خدماتها وتطورها واتســـــاع انتشـــــارهاأما من ناحية  
ً
 اســـــتراتيجيا

ً
 فقد  :البحوث والدراســـــات باعتبار "ضـــــيف الرحمن" شـــــريكا

 من الدراســـات
ً
 من املوضـــوعات في مقدمتها موضـــوع تقييم الخدمات وقياس مدى رضـــا ضـــيف  ةتقييمال  قدمت الرئاســـة عددا

ً
تناولت عددا

وكانت مشـــاركة الضـــيف عبر اســـتبانات رقمية يقوم بتعبئتها أثناء زيارته للمواقع   ية التي تقدم له فيها،الرحمن عن محتواها وجودتها واألوع

ــين الخدمة ورفع كفاءتها وجودتها، فمن خالل  امليدانية ونســـــتطلع رأيه وما يســـــجله من انطباعات، و كان لهذه الشـــــراكة كبير األثر في تحســـ

الخـدمـات واملنتجـات وعلى كفـاءتهـا وجودتهـا وســـــــــــــبـل تطويرهـا، ومنهـا رقمنـة مع    الضـــــــــــــيوف هـذه الـدراســـــــــــــات اســـــــــــــتطعنـا التعرف على انطبـاع

فمبقـــدار مـــا تحقق الرئـــاســـــــــــــــة من رقمنـــة وتحول الخـــدمـــة بمقـــدار مـــا تحققـــه من نمو وزيـــادة في أعـــداد العمالء واملســـــــــــــتفيـــدين  ،  الخـــدمـــات

: "التحول الرقمي في الرئــاســــــــــــــة العــامــة لهيئــة األمر بــاملعروف  ول يتمحور حالعلميــة    وبنــاًء على مــا تقــدم، فــإن جوهر هــذه الورقــة  والجمهور.

("  -والنهي عن املنكر )تحسـين تجربة ضـيوف الرحمن
ً
في رحاب وتشـارك الجميع التجربة هذه   -الكريم  للمتلقي-لتبين  بهذا العنوان أنموذجا

حول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة" ضــــــــــمن امللتقى العلمي الحادي والعشــــــــــرون ألبحاث الحج والعمرة والزيارة تحت شــــــــــعار "الت

  محور: " توظيف التحول الرقمي في تحسين تجربة ضيوف الرحمن".

 الورقة العلمية أهداف  .2

 . ا. التعريف باألطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالتحول الرقمي

 . ب. بيان البنية التحتية والبيئية الرقمية للرئاسة العامة

 .رقمية لتحسين تجربة ضيوف الرحمنالبادرات امل شاريع و امل  إلقاء الضوء على عدد منج. 
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 . استراتيجية الرئاسة العامة في إشراك ضيوف الرحمن لـ"تحسين تجربة الضيف"ب التعريفد. 

 الورقة العلمية منهجية  .3

)كتابة البحث العلمي،   قائمة على االســتقراء والتحليلاملنملج الوصــفي بطريقته العلمية ال  مبادىءاســتخدم الباحث في هذه الورقة العلمية 

 .(34-33م، ص2010املنملجية في دراسة القانون، طليس:  – 64و35هـ، ص1426أبوسليمان: 

 العلمية  محاور الورقة .4

   مفاهيم ومصطلحات املحور األول: 

 :التحول الرقمي ا 1

ومن بين هــذه .  نتــاج مجموعــة من التقنيــات الرقميــة الحــديثــة التي تعمــل بشـــــــــــــكــل متزامن    اتتعــدد مفــاهيم التحول الرقمي ويمكن اعتبــارهــ

الحوســـــــــبة الســـــــــحابية وغيرها من التقنيات(. ومما يعرف به التحول الرقمي بأنه: الســـــــــ ي إلى و التقنيات )الحاســـــــــوب والذكاء االصـــــــــطناعي،  

تكرة واملرنة من خالل االســــــتثمار في التقنيات وتطوير املواهب وإعادة تحقيق اســــــتراتيجية املنظمات وتطوير نماذج األعمال والتشــــــغيل املب

وخبرات جــديــدة للعمالء واملوظفين وأصـــــــــــــحــاب العالقــة. ويمكن في ضـــــــــــــوء هــذا املفهوم تعريف    بيئــة  تنظيم العمليــات وإدارة التغيير لخلق  

على التقنيات والتطبيقات في تحقيق أهداف الرئاســــــة العامة في التحول الرقمي في الرئاســــــة العامة: على أنه االنتقال إلى االعتماد التدريجي 

شــــــتى نواحي أعمال الرئاســــــة واختصــــــاصــــــاتها ومهامها. ويمكن وصــــــف التحول بانه الســــــ ي إلى تحقيق اســــــتراتيجية الرئاســــــة العامة وتطوير 

ة وخبرات بيئب وإعادة تنظيم العمليات لصـــــــــنع  نماذج األعمال والتشـــــــــغيل املبتكرة واملرنة من خالل االســـــــــتثمار في التقنيات وتطوير املواه

 .(11-5، ص2019هـ/1441.)تقرير قياس:جديدة للمستفيدين واملوظفين وأصحاب العالقة

ة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر2  :. الرئاسة العام 

 ال يم
ً
 حكومّيا

ً
 بما عرفها به التنظيمالرئاســـــــــــــة العاّمة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بصـــــــــــــفتها جهازا

ّ
)تنظيم الهيئة:  . كن تعريفها إال

 برئيس مجلس 1437
ً
هــــــــــــــــ(، وقد جاء في املاّدة األولى: )الرئاســـة العاّمة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر جهاز مســـتقل، ترتبط تنظيميا

 ية لألمر باملعروف والنهي عن املنكر(.الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ "الهيئة" وتتبعها جميع الهيئات الفرع

 :تجربة ضيوف الرحمن -3

مأخوذ من الحّج وأصـــــله القصـــــد للزيارة وخّص في الشـــــرع بقصــــد   لفظ    ضـــــيوف الرحمن هم الحجاج والزّوار، والحجاج: جمع حاّج والحاّج 

، وعلى ذلك يكون الحاّج هو من قصــــــد بيت هللا (218هـــــــــــــــــــ، ص1412ك. )املفردات في غريب القرآن، األصــــــفهاني:  بيت هللا تعالى إقامة للنســــــ

 
ً
 . تعالى إلقامة نسك الحّج، ويدخل في الحج العمرة فيسع املصطلح الحجاج واملعتمرين أيضا

ــا الضـــــيوف عن طريق جمع بيانات  ــين تجربة ضـــــيوف الرحمن تعني تطبيق الرئاســـــة العامة للهيئة آلية لرفع مســـــتوى رضـــ وعلى ذلك فتحســـ

املســـــــــــــتفيـدين من جميع قنوات تقـديم الخـدمـة املتـاحـة لـديهـا وتحليـل بيـانـات املســـــــــــــتفيـدين الـديموغرافيـة ودراســـــــــــــتهـا لهـدف تطوير خـدمـات 

 .(16)تقرير قياس: مرجع سابق، صالرحمن واحتياجاتهم بالشكل الذي يتالءم مع توقعات املستفيدين متقدمة لتلبية رغبات ضيوف

 ذات الصلة بالتحول الرقمي  "العامة والخاصة" والحوكمة، املحور الثاني: األطر التشريعية والتنظيمية 

: أطر تشريعية عامة
ً
 أوال

. إن التحول الرقمي في الرئاســـــة مجاالتهيقصـــــد باألطر العامة النظم والتشـــــريعات املقننة ألعمال التحول الرقمي بالرئاســـــة العامة في شـــــتى  

ــة   ــة للهيئـ طر التشـــــــــــــريعيـــة والتنظيميـــة بهـــدف تنظيم    محـــابالعـــامـ
ٌ
ــة، ومن  بـــاأل تبـــادل البيـــانـــات في هـــذه النظم:  أبرز الجوانـــب  هـــذه العمليـ

التقنيات الحديثة )كالذكاء  وتبنياني وحماية البيانات، وأمن املعلومات والبيانات املفتوحة وحرية املعلومات والشـــــــــــــفافية  والتشـــــــــــــغيل البي

 االصطناعي وسالسل اإلمداد وإنترنت األشياء والبيانات الضخمة(، وبيان ذلك على شقين:

داخلية  إنشاء    :األول  • الرئاسة  لجنة  داخل  بالأي  يتعلق  ما  بكل  الصادر  معنية  الحكومية  اإللكترونية  معالي إنشاؤها  تعامالت  بقرار 

 باملسؤول األول "الرئيس العام" رئيس لجنة التعامالت اإللكترونية، 8/1/1440( وتاريخ  400010541الرئيس العام رقم )
ً
ه، ترتبط رأسا
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دارة العامة لتقنية املعلومات "أمانة اللجنة"، وتضم في عضويتها املسؤول األول عن كل إدارة معنية بالتحول الرقمي على أن تتولى اإل 

وتعمل اللجنة على تسريع التحول الرقمي من خالل التوجيه االستراتيجي وتقديم الخبرة واإلشراف عبر التعاون املشترك مع الجهات  

 من خالل تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على تعزيز    سلمالحكومية والخاصة  من أجل رفع مؤشر الهيئة في  
ً
الجهات املتقدمة رقميا

 قيم االبتكار واالستثمار في مواهب منسوبيها.

 ومن مهام اللجنة ما يأتي: 

 اإلشراف على خطط التحول الرقمي.  .أ

 اعتماد الخطط التشغيلية لبرنامج التحول الرقمي.  .ب

 تي تعدها وحدة التحول الرقمي لصاحب الصالحية "الرئيس العام" العتمادها. عرض التقارير الدورية عن التحول الرقمي ال .ت

 اقتراح مشاريع األنظمة الرقمية املتعلقة ببرنامج التحول الرقمي.  .ث

 للهيكل التنظيمي تم ربط اإلدارة العامة لتقنية املعلومات باملسؤول األول في الجهاز، مما يسرع من قراراتها، ويرتبط بمدير هذ
ً
ه اإلدارة ووفقا

بالرئاسة الرقمي  التحول  في  أساسيتين  إدارتين  مقدمتها  في  يأتي  الفرعية،  اإلدارات  من  تقنية  العامة عدد  اإلداري إلدارة  )الهيكل  أنظر   .

 : هـ( وهما1442املعلومات: 

/  26/11تاريخ  ب(  48310)التحكم ومتابعة األداء(، حيث أنشئت هذه اإلدارة بناًء على األمر السامي الكريم رقم )  إدارة الجودة الشاملة .1

ه، والهدف هو التحقق من تطبيق أفضل ممارسات ومعايير الجودة الشاملة، وعين لها مهام محددة في التحول الرقمي، من  1435

 أهمها:

 ضمن عمليات اإلدارة. lTlLتطبيق العمليات األساسية ملنملجية    -

وضـــــــــــــع معـايير ومؤشـــــــــــــرات ألداء العمليـات اإلداريـة واملوارد ال شـــــــــــــريـة والخـدمـات اإللكترونيـة وتحـديثهـا واعتمـادهـا، وعمـل االختبـارات  -

 والفحوصات الدورية ملدى تطبيقها.

قنية، ووضـــع الخطوات العملية لتطويرها  قياس مؤشـــرات األداء املعتمدة، واملتابعة املســـتمرة لعمليات الجودة في جميع الخدمات الت -

 وتحسينها.

ويهدف التنظيم من بناء هذه الوحدة إلى إدارة وتطوير خدمات ومنتجات اإلدارة، بما يتجاوز رضا العمالء،  وحدة التحول الرقمي،   .2

 ومن مهام هذه الوحدة: 

 متابعة نفاذ الخطة االستراتيجية للتحول الرقمي عن طريق: مهمة  •

 تنفيذ الخطة االستراتيجية لتقنية املعلومات، وقياس تحقيق األهداف من خالل تنفيذ مهام املشاريع.متابعة  -

 إعداد دليل الخدمات املنفذة والخدمات املستقبلية. -

ول  التصـــــــــــــميم الوظيفي للخدمات والعمليات واإلجراءات في تقنية املعلومات وتوثيقها، مع االلتزام في ذلك بتطبيق نماذج العمل للتح -

 الرقمي لعمل الرئاسة.

 بناء الخطط الخاصة بالتطوير املنهي للموظفين واإلشراف على التنفيذ. -

 بناء عالقات مع الجهات ذات العالقة من القطاع العام والخاص، واالستفادة من شراكات الرئاسة مع الجهات املختلفة. -

 التنسيق مع جميع األطراف أصحاب العالقة إلكمال تنفيذها.متابعة متطلبات)قياس( في برنامج التعامالت اإللكترونية)يسر(، و  -

 عالقات املستفيدين من خالل: مهمة العناية ب •

 تعزيز التواصل مع املستفيدين والتأكد من فهم إدارة التقنية ألعمالهم وأولوياتهم. -

 داخل الرئاسة وخارجها.حديثة التسويق للخدمات الرقمية واألنظمة التطبيقية ال  -

 ى التطبيق والتدريب على الخدمات اإللكترونية واألنظمة التطبيقية الجديدة في اإلدارات املعنية.اإلشراف عل -

 املراجعة الدورية امليدانية ملستوى نجاح تطبيق واستخدام األنظمة والتطبيقات املختلفة، والعمل على زيادة انتشارها. -
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 بهذا الخصوص والعمل على تحسينها.إعداد مؤشرات الرضا عن مستوى الخدمة، ورفع التقارير لإلدا -
ً
 رة العامة دوريا

 في بيئة العمل لدى املستفيدين والتي يمكن أن تؤثر على طريقة تقديم الخدمة أو مستواها. حول والتطور التعرف على توجهات الت -

 الخدمات الرقمية: مهمة  •

 تقديم املستوى الثاني للدعم الفني ضمن اختصاصها. -

 لتصميم الخدمات وعملياتها وإجراءاتها.التحليل الفني  -
ً
 لجميع األعمال املراد تطويرها طبقا

التطوير والتشـــــغيل التقني لتطبيقات األعمال والخدمات اإللكترونية والبوابة الداخلية واملوقع الرســـــمي للرئاســـــة وجميع التطبيقات  -

 الذكية والحفاظ على مستوى تشغيل عالي آمن.

 م استضافة التطبيقات والخدمات والبوابة الداخلية واملوقع الرسمي ومتابعة أدائها وإصالح أعطالها.تصميم وتنفيذ وتشغيل خواد -

تــدريــب الوحــدات اإلداريــة في اإلدارة العــامــة لتقنيــة املعلومــات على الخــدمــات والتطبيقــات الجــديــدة، والتعــديالت والتطوير التي تطرأ  -

 عليها.

 منتجات ومشاريع اإلدارة وفق املعايير العاملية باإلضافة للمعايير التي تحددها إدارة الجودة.االلتزام والتحقق من جودة  -

 تنفيذ الصالحيات املطلوبة ملستخدمي التطبيقات والخدمات بعد اعتمادها من صاحب الصالحية اإلدارة. -

 تحديث ادلة االستخدام لتتناسب مع التعديالت الدورية للخدمات والتطبيقات. -

ونشـــــــــر منظومة البوابة الداخلية واملوقع الرســـــــــمي والتطبيقات والخدمات في مركز املعلومات االحتياطي، وعمل االختبارات   تصـــــــــميم -

 الالزمة للتحقق من عملها في حالة الطوارئ.

 تطبيق سياسات اإلدارة ملنملجيات تطوير وتحليل ونشر البرمجيات وجودته. -

 والخدمات بحسب الطلبات الواردة من املستفيدين. القيام بالتعديالت الالزمة على التطبيقات -

 القيام بالتعديالت الالزمة على التطبيقات والخدمات بحسب الطلبات الواردة من املستفيدين. -

 ( بما فيها النسخ االحتياطي واستمرارية األعمال.TFSمتابعة استمرارية التشغيل لألنظمة املركزية الخاصة بالتطوير والتحليل )مثل -

 مع السياسات والقرارات ذات العالقة،    إدارة لألمن السيبرانيإنشاء    :الثاني  الشق •
ً
مستقلة عن اإلدارة العامة لتقنية املعلومات تمشيا

الرقمية، وصدر   إليها االختصاصات    صدور بالتوازي مع  إنشاءها  وهي مكلفة بحماية املنتجات  التنظيمي لإلدارة حيث أسند  الدليل 

 املتية: 

 وعية والتطويرالقيادة والت .1

 الحوكمة واملخاطر  .2

 االلتزام والقوانين  .3

 الحماية والدفاع  .4

: أطر تشريعية خاصة
ً
 ثانيا

مواســـــم الحج والعمرة والزيارة، ومن هذه األطر : "الدليل التنظيمي للجنة الرئاســـــة العامة في ويقصـــــد بها األطر التشـــــريعية املنظمة ألعمال  

ــالـة  -)الرؤيـة موضـــــــــــــحـة  جـاء الـدليـل في ثالث وعشـــــــــــــرين مـادة، حيـث    والزيـارة"العليـا ألعمـال الحج والعمرة  األهـداف( في املـادة   -القيم  -الرســـــــــــ

تتطلع إليه القيادة ما   وفقاألولى، كما تنص املادة نفســـــــــــها على أن تقدم لضـــــــــــيوف الرحمن الخدمات في مســـــــــــتوًى رفيع من الريادة والتميز  

وتعكس الصـــــــــــورة املشـــــــــــرقة لهذه البالد   2030بحيث تعكس هذه الخدمات أهداف رؤية اململكة    الرشـــــــــــيدة في اململكة العربية الســـــــــــعودية،

في مواده النص على التقيد بأعمال التحول الرقمي لتحســـــــــين الخدمات   ما جاء في الدليل،املباركة في خدمة ضـــــــــيوف الرحمن. ومن ضـــــــــمن 

ســــــــيما ما يرتبط    للرقمنةعلى بذل الجهود في االنتقال الشــــــــامل تؤكد   ناســــــــقة)التاســــــــعة( و)العاشــــــــرة( و)الحادية عشــــــــرة( وهي نصــــــــوص مت

في املــادة )الحــاديــة   ( كمــا نص على توفير الــدعم املــالي لهــذه التحوالتوالتوجيهيــة والوقــائيــةبخــدمــة ضـــــــــــــيوف الرحمن )الخــدمــات التوعويــة  

 من الدليل. عشرة(
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  :
ً
 الحوكمة والسياساتمرحلة ثالثا

ــياتأتي مرحلة وضـــع الســـياســـات والحوك على تحقيق أفضـــل أداء للتحول    الجهة بيئة عمل تقنية تســـاعدفي تهيئة  مة  بوصـــفها شـــرطا أســـاسـ

 من وثائق الســــــياســــــات العامة متضــــــمنة القوانين والنظم التشــــــغيلية وإرشــــــادات  مباشــــــرة  الرقمي و 
ً
العمل التقني، فأصــــــدرت الرئاســــــة عددا

 :ة املعلوماتيةواألنظمحماية املعلومات والبيانات الهادفة إلى التشغيل 

 سياسة إدارة املشاريع التقنية. .1

 سياسة إدارة الحوادث التقنية. .2

  دليل الخدمات التقنية. .3

 . (129م،ص 2020)التقرير السنوي، الرئاسة العامة:  :أنظر
 

 
 

 املحور الثالث: البنية التحتية والبيئية الرقمية للرئاسة العامة  

 عملت على تطوير، لذلك متميزة لوصـول إلى بيئة رقمية وذلك بغرض  اوخدماتها،   أعمال الهيئة لكافة  برنامج شـاملبرنامج التحول الرقمي  

القـدرات ال شـــــــــــــرية  بـ العنـايـةمن خالل  فيهـا  تطوير دوائر تقنيـة املعلومـات، وتمكين املســـــــــــــتفيـدين والعـاملين  ب الكفيلـةالبنى التحتيـة الرقميـة  

يتصـــــــــــــف برقمنـة  متينأســـــــــــــاس رقمي  بنـاءتحول رقمي من خالل التحقيق    وعملـت أيضـــــــــــــا علىتنميـة صـــــــــــــنـاعـة التقنيـة، من خالل و ودعمهـا 

 في مـات لتصـــــــــــــبح واحـدة من الجهـات الحكوميـة األكثر  األعمـال والبيـانـات املفتوحـة، وتحقيق االبتكـار في الخـد
ً
منظومـة الحج والعمرة  تقـدمـا

، فقامت على تحســـــــــين الخدمات التقنية وربطها مع بعضـــــــــها مضـــــــــافة في هذا املجالقيمة   محققة بذلكخدمات رقمية   تقديموالزيارة عبر  

 لذلكترشـــــــيد اإلنفاق.  تحقيق  زدواجية و تفادي اال منع جمع البيانات املطلوبة في أســـــــرع وقت ممكن، و تســـــــهيل  البعض مع  
ً
: أطلقت تطبيقا

 من املشاريع التوعوية الرقمية وتطبيقات الهواتف واألجهزة الذكية خدمة 
ً
ضيوف الرحمن وبعدد من اللغات بلغ مجموعها لالرئاسة عددا

 –  منها  ( لغة حية، حيث بلغ عدد املســتفيدين15)
ً
.  و 2.001924هـــــــــــــــ )1440خالل موســم حج عام   -مثال

ً
ال بد حتى نحقق االســتدامة ( ضــيفا

األمنية املعلوماتية  لضـــــــــمان ســـــــــير أعمال الرقمنة وتوفير الدعم التقني واللوجســـــــــتي، وتوفير الحماية    املشـــــــــاريعلهذه من بناء أرضـــــــــية ثابتة 

 الالزمة، ولبيان ذلك بشكل أوضح على النحو املتي:

: البنية التحية الرقمية ملراكز املعلومات الر 
ً
 ئيسية: أوال

 :وهيويقصد بها األدوات ومراكز الدعم الالزمة لتشغيل املشاريع الرقمية. 

 وحدة مراكز املعلومات، ومن مهامها: •

 تقديم املستوى الثاني للدعم الفني ضمن اختصاصها. .1

تطوير متطلبات استضافة جميع األنظمة والتطبيقات والخدمات اإللكترونية في الرئاسة من خالل تصميم وتنفيذ وتشغيل أنظمة  .2

 مايكروسوفت ولينكس، وأجهزة الشبكات الرئيسية.األخرى مثل وأجهزة الخوادم االفتراضية والتخزين املركزي، وأنظمة التشغيل 



 

162 14432022

 

 

الخ .3 الشبكي  التواصل  خدمات  الشبكيتطوير  )الهاتف  والداخلية  اإللكتروني  -ارجية  الشبكي    - لينك    -البريد  رسائل    - الفاكس 

 الجوال...وغيرها( 

توفير وإدارة خدمات اإلنترنت ملنسوبي الرئاسة والفروع والهيئات بمستويات مختلفة، وتوفير التقارير عن مدى سالمة استخدامها   .4

 ألغراض العمل. 

 والخارجية. إدارة نطاقات الشبكة الداخلية .5

 تطبيق املعايير األمنية في البنية التحتية من خالل توفير أجهزة وأنظمة أمن املعلومات. .6

 املحافظة على سالمة وخصوصية البيانات. .7

 تطبيق الحلول الخاصة باملحافظة على سرية قواعد املعلومات.  .8

وال   .9 الشبكة  على  املستخدمين  تعريف  املطلوبة  ADإدارة  الصالحيات  وتنفيذ  من  ،  اعتمادها  بعد  الشبكية  الخدمات  ملستخدمي 

 صاحب الصالحية اإلدارة.

التحول   .10 لحلول  املستقبلية  املتطلبات  الحلول الستيعاب  وتوفير  الربط،  املعلومات وخطوب  ملراكز  التحتية  البنية  متابعة سعات 

 الرقمي. 

 لجميع املحتويات والبيانات في مراكز .11
ً
 املعلومات. تصميم وتنفيذ النسخ االحتياطي دوريا

 إدارة جميع قواعد البيانات املستخدمة في أنظمة الرئاسة. .12

 وحدة الحلول الفنية ومراكز املعلومات:  •

 ها: اإلشراف الفني على البنية التحتية واملتطلبات التقنية، من مهامها:ئوالهدف من إنشا

 التقنية بما فيها العاملة في موسم الحج والعمرة والزيارة.املرجع التقني لإلدارة العامة لتقنية املعلومات وجميع وحداتها  .1

 تصميم الحلول التقنية للمنتجات والخدمات وتحويلها إلى مشاريع.  .2

في التطبيقات الحالية والجديدة، والعمل مع األقسام ذات العالقة على   .3 التوسع  بنية تحتية وأنظمة لغرض  تحديد االحتياج من 

 توفيرها.

 اإلدارات املعنية في تقنية املعلومات أثناء عمليات التصاميم الشاملة والتفصيلية لكل املستويات التقنية. التنسيق مع  .4

 التقييم الدوري للبنية التحتية والخدمات التقنية وتقديم الحلول لتطويرها.  .5

نظمة والبرامج والتطبيقات والبنية املتابعة والتواصل مع الشركات املوردة بخصوص عمليات التطوير والتنفيذ والتشغيل لجميع األ  .6

 التحتية بجميع متطلباتها.

 إدارة اإلصدارات للخدمات الرقمية. .7

 تطبيق أعلى معايير األمن السيبراني في تصميم وتطوير وتشغيل البنية التحتية ومنظومة التطبيقات والخدمات وقواعد البيانات. .8

 يع وحداتها التقنية.املرجع التقني لإلدارة العامة لتقنية املعلومات وجم .9

 تصميم الحلول التقنية للمنتجات والخدمات وتحويلها إلى مشاريع.  .10

في التطبيقات الحالية والجديدة، والعمل مع األقسام ذات العالقة على   .11 التوسع  بنية تحتية وأنظمة لغرض  تحديد االحتياج من 

 توفيرها.

 مليات التصاميم الشاملة والتفصيلية لكل املستويات التقنية. التنسيق مع اإلدارات املعنية في تقنية املعلومات أثناء ع .12

 التقييم الدوري للبنية التحتية والخدمات التقنية وتقديم الحلول لتطويرها.  .13

امل .14 الشركات  مع  والتواصل  والتطبيقات  ستاملتابعة  والبرامج  األنظمة  لجميع  والتشغيل  والتنفيذ  التطوير  وردة بخصوص عمليات 

 بجميع متطلباتها. والبنية التحتية 

 إدارة اإلصدارات للخدمات الرقمية. .15

 تطبيق أعلى معايير األمن السيبراني في تصميم وتطوير وتشغيل البنية التحتية ومنظومة التطبيقات والخدمات وقواعد البيانات. .16

: بنية البيااااااااااااااائة الرقمية 
ً
 خدمة ضيوف الرحمناملوجهة لثانيا
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جودة الحيـاة في بيئـة حـاضـــــــــــــنـة حقيق  إلى تاملشـــــــــــــتملـة على مقرات ومنتجـات رقميـة تســـــــــــــ ى الرئـاســـــــــــــة العـامـة من خالل تشـــــــــــــييـد هـذه البنيـة  

ـــ، ص1440)تقرير التحول الوطني في حج التحول الرقمي الوطني""أشاد مشروع  ، وباملناسبة فقد  ضيوف الرحمنستقبال الزوار من ال  -5هــ

  بمنشـــآت البيئة الرقمية (6
ً
ومن ضـــمن هذه املنشـــآت واملنتجات ما لرئاســـة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، التابعة ل  عموما

 يأتي:

 1مراكز التوعية الرقمية •

( بحيث تسـهل wifiماليين( مادة توعوية رقمية ت ث عبر موجات ) 6وهي "مقرات مخصـصـة تحتوي على شـاشـات عرض يتم من خاللها بث )

ضـــــــــيف الرحمن تحميل املحتوى الســـــــــم ي واملرئي واملقروء، كما تحتوي املقرات على منصـــــــــات رقمية )تواصـــــــــل( تحتوي على مخزونات  على 

 ، ومن ضمن تجهيزات هذه املراكز:(26، الرئاسة العامة، ص40حج–)التقرير السنوي  ( لغة حية"15رقمية بـ )

جم الكبير ت ث مخزونها الرقمي "املرئي، السم ي، مطبوع رقمي" بتقنية  : هي عبارة عن شاشات تفاعلية من الحالشاشات تفاعلية .1

(wifi( بلغ عددها ،)أوقات املواسم في كل من مكة واملدينة، بساعات تشغيلية بلغت )60( شاشة، تعمل خالل فترة )11 
ً
( 14( يوما

 ( ساعة طيلة أيام املوسم.9240ساعة في اليوم بمجموع )

 تعمل خالل فترة )40منصات تفاعلية متنقلة بلغ عددها )وهي : كيوزيك(أجهزة تواصل إلكترونية ) .2
ً
 في مكة واملدينة، 60( جهازا

ً
( يوما

 في القصيم ونجران بحيث يصل املجموع إلى )30و )
ً
. بلغت ساعاتها التشغيلية )90( يوما

ً
( 50400( ساعة في اليوم بمجموع )14( يوما

 ا.في كافة مواقعه ساعة تشغيلية في املوسم 

 في مكة واملدينة، وبلغت ساعاتها التشغيلية 60فترة )  على مدى  ( شاشة تلفزيونية تعمل  8: بلغ عددها )شاشات عرض تلفزيونية .3
ً
( يوما

 في كافة مواقعها.( ساعة في املوسم 6720( ساعة في اليوم بمجموع )14)

 عدات الرقمية للمراكز املالتجهيزات و : (1جدول رقم )

 عدد ساعات العمل  عدد الساعات اليومي  عدد األيام  عدد األجهزة املشروع  م

 9240 14 60 11 الشاشات التفاعلية  1

2 
أجهزة تواصل إلكترونية 

 )كيوزيك( 
40 90 14 50400 

 6720 14 60 8 شاشات عرض تلفزيونية 3

 2منصة زاد الحاج  •

( بحيث يتيح املوقع للضــــــــــيف  hajj/www.pv.gov.saضــــــــــمن أيقونات املوقع الرســــــــــمي للرئاســــــــــة العامة ) اتعد منصــــــــــة زاد الحاج وعاء رقمي

ة 3االســــــتفادة من املنصــــــة عن طريق الدخول للموقع، جمع فيها منتجات الرئاســــــة العامة التوعوية "ســــــمعّية ومقروءة ومرئّية" ــّ ، وهي منصــــ

، و)32( ماّدة مرئّية، و)210اّدة صـــــوتّية، و)( م265مخصـــــصـــــة ليســـــتفيد منها الحجاج واملعتمرين والزّوار، وقد حوت )
ً
( مطوّية، 143( كتابا

( بطــاقــة لتســـــــــــــويق  1.000.000، وقــد ُوّزع عليهم مــا يقــارب )(40حج  -ة )التقرير املصـــــــــــــور للجنــة التوعيــة والتوجيــه( لغــة حيّــ 15ترجمــت إلى )

 ا.خدمات املنصة والتعريف بأهميتها وخدماته

 واملعتمر محتوى منصة زاد الحاج : (2جدول )

 التسويق  عدد اللغات  املواد املقروءة  املواد املرئية  املواد الصوتية  م

1 265 210 
 كتابا 32

 مطوية  143
 لغة حية 15

بطاقة   1.000.000

 تسويقية 

 
 (1أنظر الجدول االحصائي رقم )  1
 (2أنظر الجدول االحصائي رقم ) - 2

ة زاد الحـاج بتـاريخ Google Play Storeكمـا أّنهـا تحتوي على أيقونـة يتم من خاللهـا تحميـل تطبيق مبرور من متجر )3- ـــــــــــــّ (، تمـت مراجعـة محتويـات منصـ

 https://www.pv.gov.sa/hajj/Pages/default.aspxم على الرابط: 9/7/2019

http://www.pv.gov.sa/
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 تطبيق الحج للهواتف واألجهزة الذكية )مبرور( •

هو تطبيق إرشـادي يسـاعد حجاج بيت هللا الحرام بمكة املكرمة وزوار مسـجد رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم باملدينة املنورة من مختلف و 

دول العالم على أداء مناســــــــــك الحج والعمرة والزيارة بصــــــــــورة صــــــــــحيحة، ويقدم لهم خدماته بخمس عشــــــــــرة لغة عاملية واملتمثلة في مكتبة 

من الخدمات األخرى املعينة للحجاج على أداء مناســــــــــكهم بيســــــــــر وســــــــــهولة كاألدعية  امتنوعة وعدد-مســــــــــموعة ومقروءة  مرئية و -تعليمية 

ن املشــــــــروعة وخرائط املواقع الهامة وأرقام الطوارئ، ويعد التطبيق أحد املنتجات الرقمية للرئاســــــــة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي ع

ة عن طريق متجر تطبيقــــات )املنكر، ويتم تث يــــت التطبيق عل )خطــــاب وـكـــالــــة التوعيــــة والتوجيــــه،   (ios( أو )Androidى الهواتف الــــذكيــــّ

. ويضــــم التطبيق مجموعة من املواد املكتوبة: الكتب وكتيبات واملطويات، واملســــموعة واملرئية التي تتناول عّدة هـــــــــــــــــ(1440الرئاســــة العامة:

 بمحتوى الرئاسة العاّمة موضوعات في باب العقيدة، والفقه واملناسك وآد
ً
اب الزيارة. ويتم تقييم تطبيق مبرور بشكل دوري ليكون مرتبطا

ســــــــــــّهل االســــــــــــتخدام والوصــــــــــــول إلى املحتوى التوعوي وكافة 
ُ
التوعوي املركزي بمنصــــــــــــة زاد الحاج التوعوّية، كما أضــــــــــــيفْت واجهة جديدة ت

 أطلق عليه مســــــــمى "تطبيق رئاســــــــة  )التقرير املصــــــــور للجنة التوعية والتوجيه، الرئاســــــــة العامة، مرجع ســــــــابق(، خدمات التطبيق
ً
ومؤخرا

 الهيئة".

 4منصات التواصل االلكترونية •

 املحتوى عبر تقنيـــة )  ات  وهي عبـــارة عن منصــــــــــــــــ
ّ
ن ( حيـــث يتمكWi-Fiتفـــاعليـــة تقـــّدم خـــدمـــات توعويـــة للحجـــاج واملعتمرين والزّوار وت ـــث

فرتها الرئاســـــــة في كافة مواقعها، كما تم توفيرها في مطار امللك قد املســـــــتفيد من تصـــــــّفح أو تحميل املحتوى التوعوي على هاتفه الخاّص، و 

ومطــار املنورة  عبــدالعزيز الــدولي بجــدة ومطــار الطــائف الــدولي ومحطــة قطــار الحرمين بمكــة ومطــار األمير محمــد بن عبــدالعزيز بــاملــدينــة  

يف بن عبدالعزيز الدولي ومحطة قطار ســـــــــار بالقصـــــــــيم  لتكون في مقدمة اســـــــــتقبال ضـــــــــيوف الرحمن القادمين عبر هذه املعابر،  األمير نا

 بـ )32( مادة صوتية، و )1207( مادة مرئية، و)241وتحتوى األجهزة على مواد توعوية وإرشادية بلغ مجموعها: )
ً
  ( لغة حية.15( كتابا

ّور عنها منّصة شاشا
ُ
( لغة، كما ُتقّدم 15ت تفاعلّية حديثة تمكن الضيف من تصفح املواد التوعوّية والصوتّية واملرئّية واملقروءة بـ )وقد ط

 بكيفّية االســــتفادة منها وروابط التحميل، وجرى إطالق خدمة البث )
ً
 ملنتجات الرئاســــة اإللكترونّية، وتعريفا

ً
 مســــتمّرا

ً
-WIالشــــاشــــة عرضــــا

FI( في محيط كل موقع وفي األماكن املفتوحة 2م100بر عدد من الضـــــيوف في وقت واحد وبمســـــاحة بث تقدر بــــــــــــــــــ )( لوصـــــول املحتوى إلى أك

، وبذلك يســـــــتطيع الضـــــــيف تصـــــــفح  ا( ضـــــــيف6000إلى )الواحدة   (. وقد بلغت ســـــــعة الخدمة خالل الســـــــاعة  2م362يصـــــــل نطاق البث إلى )

 سريع دون الحاجة إلى اتصال شبكي.هاتفه املحمول بشكل  على املحتوى الذي يرغب فيه وتحميله 

 منصات التواصل االلكترونيةمحتوى : (3جدول )

 م
عدد املواد  

 املرئية 

عدد املواد  

 الصوتية 

عدد الكتب  

 الرقمية 

عدد  

 اللغات

مساحة البث  

 لألماكن املغلقة

مساحة البث  

لألماكن 

 املفتوحة 

عدد املستفيدين  

خالل الساعة  

 الواحدة

 ضيف   6000 2م362 2م100 15 32 1207 241 1

 املحور الرابع: مشاريع ومبادرات رقمية لتحسين تجربة ضيوف الرحمن 

 ملا جاء في التقرير الســــــنوي -دشــــــنت الرئاســــــة 
ً
( خدمة رقمية تخدم كافة املســــــتفيدين من خدمات 65) -(2020للعام)للرئاســــــة العامة وفقا

( خدمات تواصـل  5( خدمة توعوية رقمية و )15( خدمات رقمية ميدانية و )10الهيئة )الرئاسـة، وفيما يتعلق بموضـوع هذه الورقة قدمت  

الرقمية املقدمة لضــــيوف الرحمن بحيث تتحمل الهيئة الوصــــول للضــــيف   املنتجات.من شــــأن هذه الخدمات أن ترفع من مســــتوى  إعالمي

 ومن هذه املبادرات: ،دماتالحاج يتحمل هذا الوصول للخ حيث كان بعكس ما كان عليه األمر في السابق 

: املشاريع الرقمية
ً
 أوال

التوعية املستدامة في الحج .1 في مكة املكرمة واملدينة املنورة، ضمن    :مشروع  العامة من خالل فرعيها  الرئاسة  وهو مشروع تقدمه 

 وذلك من خالل تطوير املجاالت املتية: خدماتها املقدمة لضيوف الرحمن، لتطوير  خطتها 
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 املجال األول: التوعية التفاعلية

 بـ ) ( )مبرور( إليصال  wi-fiباستخدام أجهزة بث رقمية )
ً
( لغة 15املحتوى التوعوي املقروء واملسموع واملرئي لضيوف الرحمن مجانا

 عاملية حية. 

 املجال الثاني: التوعية الرقمية

عبر زيادة أجهزة البث الرقمية بالتعاون مع إدارة مطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز  وهذه تتم  

 ورة ومحطة قطار الحرمين في مكة املكرمة واملدينة املنورة، للقادمين من ضيوف الرحمن عبر هذه املنافذ.الدولي باملدينة املن

 املجال الثالث: توظيف الرقمنة

 من خالل زيادة مساحة التغطية املكانية للمراكز امليدانية التوعوية إلتاحة املحتوى واملنتجات التوعوية على أكبر نطاق ممكن.

 ع: الخدمات الرقميةاملجال الراب

الرقمية  في مواسم الحج والعمرة والزيارة من خالل رفع جودة وكفاءة اإلنفاق من خالل مؤشر الخدمة  لتحقيق االستدامة  وذلك 

 ( على مليون كرت تعريفي وبوستر.QR codeالسريع )َ

 مشروع توسيع نطاق البث الرقمي  .2

 ملشروع التوعية ا  مشروعا    يعد هذا املشروع
ً
 في املشروع، حيث  مساندا

ً
 أساسيا

ً
لتفاعلية املستدامة لخدمة الحجاج واملعتمرين وركنا

يستهدف توسيع مجال البث ملشروع التوعية الرقمية في منطقتي مكة املكرمة واملدينة املنورة في املرحلة األولى من خالل أجهزة مطورة 

لضيوف الرحمن االستفادة من مواد الرئاسة العامة التوعوية   حاملجانية وذلك حتى تتي   WiFiباستخدام خدمات الشبكات الالسلكية  

 املسموعة واملقروءة واملرئية وتحميلها ومشاركتها على أوسع نطاق بث، ومما يميز املشروع ما يأتي: 

 تغطي األجهزة نطاق بث يكفي لتغطية أبرز املواقع التي يرتادها ضيوف الرحمن. .1

 من األجهزة الذكية في وقت واحد.  جهاز 100إمكانية التعامل مع أكثر من  .2

 16يخدم هذا املشروع ) .3
ً
 في مواقع ثابتة ومتنقلة. -في املرحلة األولى-( جهازا

 ( مادة مقروءة ومرئية ومسموعة. 55ي ث كل جهاز ) .4

 يمتد حول نطاق املوقع لكل مقر في املرحلة األولى.350مدى بث الجهاز ) .5
ً
 ( مترا

 من مهامها:" التي دعم ألعمال التنفيذ والتشغيلمراكز "املشاريع  ويقف خلف هذه

 تقديم املستوى الثاني للدعم الفني ضمن اختصاصها. .1

والدعم الفني والصيانة الدورية واملراقبة داخل مركز املعلومات في الرئاسة والفروع والهيئات واملراكز، ويشمل األعمال   التركيب .2

مة حفظ الطاقة الكهربائية ومولدات الكهرباء، وأنظمة مكافحة الحريق، وأجهزة اإلنشائية والتكييف والكهرباء، ومكوناته وأنظ

 قياس الحرارة والرطوبة، وكابالت الشبكة والكهرباء، وأنظمة الدخول. 

التابعة  .3 الكهرباء  الكهربائية ملركز املعلومات، وكذلك من عمل مولدات  الطاقة  للتحقق من استقرار  بالعمليات الالزمة  القيام 

 املعلومات بالتنسيق مع اإلدارة املختصة. ملركز

إدارة عمليات الدخول املمن الى مراكز املعلومات، والتحقق من أن أي اعمال داخل املراكز تتم وفق موافقة مسبقة من مدير  .4

 الحلول الفنية.

 األجهزة والتجهيزات الخاصة بمراكز املعلومات. التي تشمل حصر وترقيم األصول،  .5

 ة والدورية واملراقبة لألجهزة الخاصة بمراكز املعلومات.الصيانة الوقائي .6

: تأهيل وتدريب العاملين في مجال الخدمات الرقمية 
ً
 ثانيا

قامت الرئاسة العامة ضمن مشاريع االستثمار في تطوير قدرات العاملين في منظومة خدمة ضيوف الرحمن لتعزيز العمل الرقمي  

وتحسين  رفع مهارات العاملين في النطاق الرقمي  تهدف إلى  العمل في تخصصات مختلفة    بإطالق حزم من البرامج والدورات ووره 

ويعد التدريب والتأهيل أحد منطلقات الرئاسة في تجويد األعمال واتباع األساليب  ، بين أيديهممما يضع ممكنات املعرفة مدخالتهم 
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السنوي   )التقرير  في  جاء  ما  استهدفت حسب  حيث  والوقائي،  والتوجيهي  التوعوي  للنشاب  العامة، 1442الحديثة  الرئاسة  هـ، 

 :(124ص

 ( عامل في الخدمات الرقمية. 500تطوير ما يزيد على ) .1

 ( دليل استرشادي للعمل الخدمي الرقمي. 100تطوير أكثر من ) .2

 ( خدمة رقمية. 50إثراء املحتوى املعرفي للخدمات الرقمية بأكثر من ) .3

 ( ورشة عمل تحليلية وعصف ذهني لتطوير الخدمات الرقمية.100عقد ما يزيد على ) .4

التدري ية  و  البرامج  عدد  املثال–املنفذة  بلغ  س يل  حج    - على  موسم  ) 1440في  برنام16ه  مهارات  (  رفع  في   
ً
متخصصا  

ً
مقدمي  جا

  560واستفاد من هذه البرامج )،  ضيوف الرحمنل  الخدمات
ً
، (46مرجع سابق، صالرئاسة العامة،  ،  40التقرير السنوي حج  )( عامال

اختيار مقدمي الخدمة لضيوف الرحمن تخضع لعدد من اإلجراءات واملعايير، وقد أنشأت الرئاسة منصة كما أن كافة عمليات  

. "أعمال الحج" قمية بمسمى ر 
ً
 بحيث تتيح ملنسوبيها التقدم بطلبات ترشيحهم، ومن ثم تتم معالجة البيانات واملدخالت رقميا

 

 "تحسين تجربة الضيف"  فياملحور الخامس: استراتيجية الرئاسة العامة في إشراك ضيوف الرحمن  

 أم 
ً
 أم زوارا

ً
معتمرين في مقدمة الشـركاء في تطوير الخدمات واملنتجات املقدمة من الرئاسـة العامة يعد ضـيوف الرحمن سـواًء كانوا حجاجا

بحســـــب أنهم املســـــتهدفين بتلك الخدمات واملنتجات، وتحقيق رضـــــاهم عنها هدف تســـــ ى لتحقيقه، كما تســـــ ى الرئاســـــة إلى اســـــتطالع ردود  

 يح موضوع هذا املحور سيكون وفق النقاب املتية:آراءهم وخبراتهم من خالل مخرجات الدراسات والبحوث املوسمية. ولتوض

: أبرز ما تحقق في تحسين تجربة املستفيد 
ً
 أوال

، وذلـك عبر )تحســـــــــــــين تجربة  مع خـدمـاتهـا ومنتجـاتهـا  ضـــــــــــــيف الرحمن على أفضـــــــــــــل تجربـة  يحظىحرصـــــــــــــت الرئـاســـــــــــــة العـامـة للهيئـة على أن 

ــامـل من املســـــــــــــتفيـد( بتطبيق املعـايير املحليـة التي من املمكن أن تســـــــــــــهـل م ـكافـة الخـدمـات  ن رحلـة ضـــــــــــــيف الرحمن ليســـــــــــــتفيـد بشـــــــــــــكـل شـــــــــــ

 (:120هـ، الرئاسة العامة: مرجع سابق، ص1442حققته وفق ما جاء في  )التقرير السنوي ، ومن أبرز ما واملنتجات

ئة عبر دخول  الهي  خدماتواالستفادة من كافة    على موقع الهيئة اإللكترونيملستفيد  اتطبيق )أبشر(: حيث سهلت آلية تعرف  عبر   .1

 للمنتتجات واملحتوى الرقمي بانواعه.الوصول ومن بينها الضيف بوابة النفاذ الوطني 

حصل على  أن يفي أقل من دقيقتين  بإمكان املستفيد    عبر موقع الرئاسة على الشبكة اإللكترونية أو تطبيق "رئاسة الهيئة" الرقمي  .2

 .الخدمة املرغوب فيها

 الوصول ملنصة دليل الخدمات اإللكترونية للهيئة. مستفيد لل نمككما ي .3

على الشبكة اإللكترونية، ومن ثم يتمكن من  ملوقع الرسمي  بمجرد دخوله إلى اعدد من املنصات الرقمية  وصول املستفيد إلى  إتاحة  و  .4

 تصفح والتحميل املباشر. ال

: عمل 
ً
 ضيوف الرحمن   للعاملين في منظومة خدمة  إرشادية أدلةثانيا

أفضـــــــل املمارســـــــات واملعايير في  تشـــــــمللعاملين في منظومة الرئاســـــــة للحج والعمرة والزيارة، بحيث  مقدمة لاســـــــترشـــــــادية رقمية  الئل  دوهي  

، آخذة أساليب العمل والتعامل مع الضيفبأحدث   إرشاديمجال منظومة العمل في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل محتوى رقمي  

 في مدينة مكة 630. وقد اســـــــتفاد من هذا الدليل )محتوى الدليلالالزمة للعاملين وســـــــهولة اســـــــتخدام في االعتبار املهارات الرقمية  
ً
( عامال

 في املـدينـة املنورة 320املكرمـة و )
ً
األمر الـذي اإلجراءات،   أســــــــــــــاليـب العمـل وطرق التعـامـل مع وتهـدف هـذه اإلصــــــــــــــدارات إلى توحيـد  ، ( عـامال

 ضيوف الرحمن.ل جودة الخدمة املقدمة بضالله على األمر الذي يلقى املقنن يسهم في خلق جو من العمل 

 ثالثا: توظيف مخرجات البحث العلمي في تحسين تجربة ضيوف الرحمن  

خدماتها ن تجربة ضــيوف الرحمن مع تحســيالتي تجريها الرئاســة لاالســتفادة من نتائج األبحاث والدراســات  بيان طرق يهدف هذا املســار إلى  

أداء في تقييم  -حســب رغبته-فالدراســات تناولت الضــيف كجزء من مجتمع البحث ليدلي برأيه  الرقمي منها على وجه الخصــوص،    املتنوعة

يحتوي التقييم  اقتراح ســـــــــــــبل التطوير كما"الرقمي منه والتقليدي" و   واملنتج  تقييم الخدماترأيه في و   مقدمي الخدمة من منســـــــــــــوبي الهيئة

توفر للباحثين واملطورين مادة غزيرة من األفكار واألطروحات يمكن فنتائج هذه االســـــــــتطالعات  بشـــــــــكل عام.  رضـــــــــاهم  على اســـــــــتطالع مدى 
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من وراء أعمــال التطوير  ترمي  و ،  اســـــــــــــتثمــارهــا في أعمــال التطوير واإلبــداع، فمن خاللهــا بــإمكــان الهيئــة أن تبني  رؤاهــا للمواســـــــــــــم القــادمــة

إلى أن تســهم في امتداد تجربة ضــيوف الرحمن لتتجاوز مجرد أداء النســك إلى ما بعد النســك من تجارب وجدانية وتراثية وثقافية.  البداع  وا

 لبعض الدراسات من واقع ميدان الحج والعمرة والزيارة للتدليل على فكرة املحور:
ً
 ولعلنا في هذا املحور نستعرض أنموذجا

 في هذا املوسم   -الهيئة– تعمل  5( 2021/2022مشروع دراسة ) .1
ً
بعنوان: "تحقيق الرئاسة العاّمة   "الزيارة والعمرة والحج"   عليها حاليا

الوطني  التحول  برنامج  والزيارة ضمن  والعمرة  الحج  موسم  في  الحكومي  األداء  في  للتمّيز  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  لهيئة 

كة في تقديم  دراسة استطالعّية، تستطلع مدى تحقيق الرئاسة للتمّيز في األداء الحكومي باعتبارها إحدى الجهات املشار -("2020)

تقديم خدماتها وفق أعلى إلى    تس ى  الخدمة لضيوف الرحمن ومعنّية باإلسهام في تحقيق أهداف الرؤية مع الجهات األخرى، وهي  

فئة الحجاج واملعتمرين والزّوار، وسيكون هذا االستطالع من خالل أربعة ركائز أساسية   منمعايير الجودة وتحقيق رضا املستفيدين  

مستوى إنتاجية العاملين، كفاءة البنى التحتية للمراكز التوعوّية امليدانية، مدى تحقيق التحول الرقمي، بناء قنوات هي: )معرفة  

 التواصل الفّعالة مع الضيوف لتحسين تجربتهم مع الهيئة(.

رة في فاعلّية وسائل التوعية الحديثة املقّدمة من الرئاسة العاّمة لهيئة بعنوان:  6(2019)أجريت في عاممشروع دراسة   .2
ّ
"العوامل املؤث

زوار املراكز التوعوية  من  دراسة استطالعّية على عّينة من ضيوف الرحمن  -هـ"  1440األمر باملعروف والنهي عن املنكر في موسم حج  

كّرمة واملدينة املنّورة، وعّين
ُ
ة امل

ّ
 ة من العاملين.امليدانية في مك

 

رة في فاعلّية وسائل التوعية الحديثة املقدمة لضيوف الرحمن.هدف الدراسة
ّ
 : معرفة العوامل املؤث

ستخدم في البحث املنملج املس ي ألّنه يحقق الهدف العام املحدد لهذه الدراسة وهو: معرفة العوامل املؤثرة في فاعلّية  منملج الدراسة
ُ
: ا

م تقييمها ومعرفة أوجه الصالحية والقصور فيهاالوسائل الحديثة املستخد
َ
)رب ي وعثمان، مناهج وأساليب البحث    مة )الرقمية(، ومن ث

املعّين(42م، ص2000العلمي،   الواقع  هذا  على  تقييمّية  أحكام  السلوكية،  ، وإصدار  العلوم  في  البحث  إلى  املدخل   هـ، 1424)العساف: 

ة املكرمة واملدينة املنّورة حيث كان نصيب األولى من العّينة )1007)تم استفتاء عّينة قوامها    .(193ص
ّ
(  602( مفردة موّزعة على مدينتي: مك

 ( مفردة. 405مفردة، وكان نصيب الثانية من العّينة )

عن املنكر في   "الجهود التوعوية والتوجيهية للرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي بعنوان :  7(2018)أجريت في  مشروع دراسة   .1

 دراسة تقييمية على عينة من ضيوف الرحمن القادمين ملكة املكرمة واملدينة املنورة. -هـ "1439موسم حج 

 عدد من املحاور: فيتقييم ضيوف الرحمن للجهود التوعوية والتوجيهية و استطالع  هدف الدراسة:

 الوسائل واألدوات.  أ()

 املحتوى املقروء واملرئي واملسموع.   ب()

 أداء العاملين "مقدمي الخدمة". ج()

ز على ممارسة معينة في موقع ما أو مواقع معينة ويمكن أن تكون  منملج الدراسة
ّ
: استخدم في هذه الدراسة املنملج التقييمي، وهو منملج يرك

تحقق أهدافها أم ال؟ وهي بهذا املعنى بحث تطويري    أنهامارسة ناجحة، أي  هذه املمارسة مختارة، وتقرر الدراسة التقييمية فيما إذا كانت امل

( مفردة 499تم استفتاء عّينة قوامها ) .(25، ص2007ه )مناهج البحث العلمي، سعيد التل وآخرون، يهدف إلى تطوير األداء وزيادة فاعليت

ة املكرمة واملدينة املنّورة حيث كان نصيب  
ّ
( 171( مفردة، وكان نصيب الثانية من العّينة )328األولى من العّينة )موّزعة على مدينتي: مك

 مفردة.

 التوصيات النتائج و  .5

في هذا املوضع من هذه الورقة سيتم استعراض ما توصلت إليه من نتائج، وصياغة مجموعة من التوصيات التي توصل إليها الباحث من 

 نتائج الدراسة.  

 
 ( نموذج من مقدمة االست يان.1أنظر امللحق رقم ) - 5
 ( نموذج من مقدمة االست يان.2أنظر امللحق رقم ) - 6
 ( نموذج من مقدمة االست يان.3أنظر امللحق رقم ) - 7
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: النتائج:  
ً
 أوال

 توصلت الورقة إلى النتائج املتية:

التشريعية والتنظيمية متعلقة بالتحول الرقمي،  أهمية سن كل جهة تشريعات وتنظيمات داخلية على ضوء ما يصدر من الجهات   .1

ومن ثم االسترشاد بها في إعداد نظم حوكمة تضبط التحول الرقمي في الجهة وتسهم في جودة الخدمة. وقد اختطت الرئاسة لنفسها  

عمال التحول الرقمي  هذا الخط بسن عدد من التشريعات الداخلية كما بينته الورقة في املحور الثاني، وكان لذلك أثر على ضبط أ

 وحوكمته.

استشعرت الرئاسة العامة منذ وقت مبكر أهمية اإلسراع في رقمنة خدماتها التوعوية واإلرشادية والوقائية املقدمة بوجه خاص  .2

ا لضيوف الرحمن، ملا لتلك الخطوة  من التيسير على الضيف للوصول إلى الخدمة واستعمالها بأيسر الطرق وبدون تكلفة تذكر، ومل

لهذه الخطوة  من أثر في تطوير املحتوى الرقمي لتلك الخدمات، لذلك طورت الرئاسة من أعمال التحول بدء من تشييد مراكز رقمية  

مدار  على  دعم  فرق  وإعداد  التحوالت  مع  للتعامل  وتأهيلهيم  العاملين  بتدريب  وانتهاء  لها،  الالزمة  والوسائل  باألدوات  وتجهيزها 

 الساعة. 

بناء   .3 العربية  أهمية   وفي اململكة 
ً
الدول عموما في كافة  الرقمي  التحول  فيها وتيرة  التي تسارعت  في هذه املرحلة من الزمن  املبادرات 

، لذلك  : "طريق مكة"مبادرة   منهاو مسار الحج الرقمي  السعودية على وجه الخصوص، وقد قدمت اململكة مبادرات رقمية عديدة في  

مه بادرت الرئاسة العامة إلى تقديم مباردة تصب في تطوير تجاربها السابقة لتحسين الخدمات ففي هذا العام الذي نحن نعيش أيا

ان ثقت من واقع احتياجات الضيوف وتلمس   8املقدمة لضيوف الرحمن، وهي خدمات رقمية جديدة تحت مسمى )املشاريع الرقمية(

 رغباتهم التي وصلتنا عبر استطالعات الرأي كما تقدم في الورقة. 

: التوصيات 
ً
 ثانيا

 من التوصيات واملقترحات التي يأمل أن تسهم في توسيع مجاالت التحول  
ً
في ضوء النتائج التي اظهرتها الورقة، فإن الباحث يقدم عددا

 ما يتعلق بتحسين تجربة الخدمات املقدمة لضيوف الرحمن، واإلشادة بهذه التحوالت: 
ً
 الرقمي وتطويرها خصوصا

الخدمات املقدمة  التحوالت الرقمية في مجال    من درجةرفع  الالتعريف بجهود اململكة العربية السعودية في    الدعوة إلى مزيد من .1

خالل إصدار الكتب وإقامة وذلك من    وما أضافه هذا التحول  الرقمي من قيمة على تلك الخدمات والزال يضيف،لضيوف الرحمن  

 وترجمتها إلى عدة لغات. والدراساتاملؤتمرات والندوات وإعداد البحوث 

أهمية توسيع مشاركة املهتمين بصناعة املبادرات الرقمية ذات الصيغ التطويرية املتقدمة مما يرفع من مستوى جودة الخدمات  .2

فيها جهات والرفع من طاقتها االستيعابية واستعماالت الذكاء االصطناعي، عبر إقامة وره عمل أو  ملتقيات أو مسابقات تشارك  

 داعمة وممولة لتلك املبادرات. 

بحيث   .3 الرحمن،  املقدمة لضيوف  للخدمات  الرقمي"  التحول  قياس  "مؤشرات  املسؤولة  ةفي استطاعيكون  توحيد  متابعة   الجهة 

ترفع  حتى  لضيوف الرحمن،    خدمةومعنية بتقديم    منظومة الحج والعمرة والزيارة مؤشرات التحول عند كل جهة عاملة في  التقدم في  

 من درجة التنافس بين الجهات  وتسهل على املسؤول أعمال الرصد واملتابعة والحوكمة.

: املقترح 
ً
 ثالثا

الورقة .1 الحج   تقترح  في خدمات  "التميز  فرعها  في  املكرمة  منطقة مكة  بأمارة  املقامة  للتميز"  "مكة  جائزة  فروع  جائزة ضمن  عمل 

 وف الرحمن". والعمرة" تحت بند جديد يسمى "تحسين تجربة ضي

تقترح الورقة تشكيل لجنة تتفرع عن لجنة الحج العليا لإلشراف على اعمال التحوالت الرقمية في منظومة الحج والعمرة والزيارة  .2

 املناب بها خدمة ضيوف الرحمن.

 
 انظر: املحور الرابع )مشاريع ومبادرات رقمية لتحسين تجربة ضيوف الرحمن(. - 8



 

169 

 

 

 املالحق 

مر باملعروف والنهي عن املنكر للتمّيز ( نموذج من مقدمة االست يان للدراسة املعنونة بـ"تحقيق الرئاسة العاّمة لهيئة األ 1امللحق رقم ) .1

 (".2020ضمن برنامج التحول الوطني )هـ، 1443موسم في األداء الحكومي في موسم الحج والعمرة والزيارة 

2. ( التوعية الحديثة املقّدمة من  2امللحق رقم  في فاعلّية وسائل  رة 
ّ
املؤث بـ "العوامل  للدراسة املعنون  ( نموذج من مقدمة االست يان 

 .هـ"1440لرئاسة العاّمة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر في موسم حج ا

"الجهود التوعوية والتوجيهية للرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف  للدراسة املعنونة بـ  ( نموذج من مقدمة االست يان3امللحق رقم ) .3

 .هـ "1439والنهي عن املنكر في موسم حج 

 (1امللحق )

 
 (2امللحق )
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 (3امللحق )
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 امللخص

. نظرا ألهمية موسم  2030تحسين تجربة الحج والعمرة هو الهدف الرئيس ي الثالث لبرنامج "ضيوف الرحمن" ، وهو أحد برامج تحقيق رؤية  

الحج والعمرة فقد تم اقتراح العديد من التطبيقات واألبحاث بهدف تحسين جودة الخدمات املقدمة للحجاج والزوار وتذليل  الصعوبات  

حجاج مثل االزدحام والضياع وعدم توفر الخدمات الصحية. إال أن البحث في األدبيات يظهر أن العديد من هذه التطبيقات التي يواجهها ال 

مج  تفتقر إلى الشمولية في نوعية  الخدمات املقدمة التي يحتاجها الحاج في مكان واحد. وبالتالي فقد يضطر الحجاج إلى تنزيل أكثر من برنا

مما قد   أجهزتهم  تطبيق  على  ، وهو  معاد  تطوير  البحث   فريق  قرر   ، وبالتالي  نسيان كيفية استخدامها.  أو  انتباههم  تشتيت  في  يتس ب 

 استشاري للهاتف املحمول لرقمنة تجربة الحج والعمرة ، وذلك باستخدام مفاهيم هندسة البرمجيات و الذكاء االصطناعي. 

 

 

 

 

 (111) انظر البحث الكامل في الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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 امللخص

 الحمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا      أما بعد، 

فإّن الشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان، وأنه ينبتي على الدعاة وأهل العلم موافقة تقدم العلوم وأساليبها وتطور طرقها، ومن  

ذلك ما سعت إليه الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي من مواكبة عصر الذكاء االصطناعي، والعمل املتسارع بالتحول  

حويل خدماتها بطرق التقانة الحديثة  وصوال لخدمة أرقى بطريقة يسرى، ومن هذه الخدمات تطوير خدمة إجابة السائلين في الرقمي، وت 

  الحرمين الشريفين بإتاحة الروبوت التوجيهي لإلجابة على السائلين في الحرمين الشريفين، ولذلك انتقينا هذه الخدمة إلجراء ورقة بحثية 

 وانا وهو:)الروبوت التوجيهي وأثره في تسهيل خدمة إجابة السائلين لقاصدي الحرمين الشريفين(.  عنها، واخترنا لها عن

سائلين  (.  التوصيات  و   النتائج،  قياس أثره ،  الصعوبات، طريقة التنفيذ،  أهدافه،  فكرته،  مقدمة عن أهمية املوضوع)  مشتملة على ما يلي: 

 .وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد املسلمين لكل خير، وأن يجعل في أعمالنا النفع والفائدة للمسلمين.املولى عز وجل أن يوفقنا وجميع 

 الروبوت التوجيهي، األثر، خدمة إجابة السائلين، لقاصدي الحرمين .  الكلمات الدالة:

Abstract 

There is no doubt that Islamic Shari'a is valid for every time and place. Therefore, preachers and scholars should keep pace 

with the progress and updates of scientific research progress and its methods. Consequently, the General Presidency for 

the Affairs of the Grand and the Prophet’s Mosques sought to keep pace with the era of artificial intelligence, and the 

accelerated work of digital transformation, as it tended to transform its services by modern technology methods in order 

to offer a superior services in an easy and advanced way. Among these services is the introduction of an automated 

answering machine service to answer the questioners in the Two Holy Mosques by providing the guidance robot to 

answer them. Therefore, the present paper entitled " The Guidance Robot and its Impact on Facilitating the Service of 

Answering the Questions of the Two Holy Mosques Visitors" will discuss and present such technology, where it contains 

the following: (Indruduction, Its Idea, Objectives, Method of application, Obstacles, Measuring the impact of the guiding 
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robot, Findings of the paper, Recommendations). We pray to Allah Almighty to guide us and every one to the best doing, 

and to make our work beneficial for Muslims. God blessings and peace upon our Prophet Muhammad. 

 . املقدمة1

 ( 108( )سورة يوسف: 1الحمد هلل رب العاملين، القائل في كتابه املبين )قل هذه س يلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن اتبعني( )

(. وعلى آله وصــــــحبه أجمعين ومن تبعهم بإحســــــان إلى يوم الدين، أما  2والصــــــالة والســــــالم على رســــــوله األمين القائل : )بلغوا عني ولو آية( )

 بعد  

ن الشـــــــــريعة اإلســـــــــالمية صـــــــــالحة لكل زمان ومكان، وتتعين املســـــــــؤولية على الدعاة وأهل العلم في موافقة تقدم العلوم وأســـــــــاليبها وتطور فإ

ــارع  طرقها، وقد ســــــــعت الرئاســــــــة العامة لشــــــــؤون املســــــــجد الحرام واملســــــــجد النبوي إلى مواكبة عصــــــــر الذكاء االصــــــــطناعي، والعمل املتســــــ

 لخـدمـة أرقى بطريقـة مثلى، ومن هـذه الخـدمـات: تطوير خـدمـة إجـابـة بـالتحول الرقمي، وتحويـل 
ً
خـدمـاتهـا بطرق التقـانـة الحـديثـة، وصـــــــــــــوال

ــائلين في الحرمين الشـــــــــــريفين، وتم اختيارها إلجراء ورقة بحثية عنها، فكان العنوان )الروبوت التوجيهي وأثره في تســـــــــــهيل خدمة إجابة  الســـــــــ

 بين التنظير وت.  السـائلين لقاصـدي الحرمين الشـريفين(
ً
مت الدارسـة البحثية وفق املنملجية العلمية املتبعة بطريقة البحث الوصـفي، جمعا

 والدراسة املسحية من خالل إعداد رابط استبانة للمستهدفين وأخذ آرائهم ثم تطبيق الدراسة عليها وبيان النتائج والتوصيات. 

 وكانت خطة البحث على النحو املتي:

 املقدمة، اشتملت على:

  أهمية البحث .

 أسئلة البحث. 

 حدود الدراسة. 

 مصطلحات الدراسة. 

 اإلطار النظري: 

 فكرة الروبوت التوجيهي. واشتمل على:

: أهدافه.
ً

 أوال

 ثانًيا: مميزاته.

ا: مواصفاته.
ً
 ثالث

 رابًعا: طريقة التنفيذ.

 نتائج املسح امليداني، واشتملت على:

: التوزيع التكراري 
ً

 لنتائج االست يان.أوال

 ثانًيا: تحليل نتائج االست يان.

ا:تحليل نتائج االست يان وفق الخصائص الديموغرافية.
ً
 ثالث

 النتائج والتوصيات.

 أهمية البحث:

تحتل التقانة أهمية كبيرة فيما يتعلق بتســـهيل التواصـــل بين الناس، حيث أســـهمت بفعالية في جعل العالم الكبير يبدو كأنه قرية صـــغيرة، 

وتحقق ذلك بفضــــــل ما قدمته التكنولوجيا للناس من وســــــائل وطرق لتعزيز وتســــــهيل التواصــــــل فيما بينهم، فتنوعت هذه الوســــــائل لتمتد 
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لى الهاتف املحمول، لتصـــل إلى شـــبكة اإلنترنت وما يرتبط بها من قدرة تواصـــل الناس مع بعضـــهم عبر القارات والبلدان من الهاتف الثابت إ

ــابهـا، وقـد قطعـت اململكـة العربيـة  املختلفـة خالل ثوان معـدودة. كمـا حّققـت اللغـة العصـــــــــــــريـة ســـــــــــــهولـة  في الوصـــــــــــــول إلى املعلومـات واكتســـــــــــ

و تطوير منظومة خدمات الحج والعمرة والزيارة وتشــــــهد الرئاســــــة العامة لشــــــؤون املســــــجد الحرام الســــــعودية  شــــــوطا كبيرا في خططها نح

واملســــــــجد النبوي تطورا متســــــــارعا في منظومتها الخدمية املباشــــــــرة لقاصــــــــدي الحرمين الشــــــــريفين، حيث تنامت الكوادر ال شــــــــرية وازدادت  

، كمــا هيــأت حزم البرامج التطويريــة واملبــادرات التحوليــة -حفظهــا هللا-شـــــــــــــيــدة  التجهيزات التقنيــة واإللكترونيــة بــدعم دائم من القيــادة الر 

  .2030املحققة للنجاح والتميز  الذي يتالءم في مخرجاته مع رؤية اململكة 

يســـــــــــــمى    ومن الوســـــــــــــائل التقنية التي أســـــــــــــهمت في تســـــــــــــهيل حياة الناس ما يعرف بامللة امليكانيكية القادرة على القيام بأعمال كبيرة وهو ما

هـ 1442بالروبورت حيث أسـهم الروبوت التوجيهي الذي أطلقته الرئاسـة العامة لشـؤون املسـجد الحرام واملسـجد النبوي خالل موسـم حج 

 في خدمة حجاج بيت هللا الحرام عبر اإلجابة عن استفساراتهم وتقديم الفتاوى املتعلقة باملناسك وأحوال الحجال واملعتمرين .

في الرقي بخدمات الحرمين الشـــــــــــريفين، وبيان العناية الفائقة من حكومتنا الرشـــــــــــيدة بتســـــــــــهيل خدمات القاصـــــــــــدين،  تكمن أهمية البحث

 بين السائل واملجيب عليه، وإبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون املسجد 
ً
ومواكبة عصر الذكاء االصطناعي بتسخير الروبوت ليكون وسيطا

 تها ومنها الرد على إجابة األسئلة الشرعية باستثمار أحدث طرق التقنية. الحرام واملسجد النبوي في تطوير خدما

 أسئلة البحث: 

 : تحتاج عن إجابة أبرزهاثمة أسئلة 

 هل اإلقدام على خطوة الروبوت التوجيهي لإلجابة على السائلين ممكنة؟ وهل تسهل الحصول على اإلجابة؟.  -1

 د بحثهم عن املفتين؟. ما مدى توفير الوقت والجهد للقاصدين عن -2

 ما هو التوافق بين استخدام الروبوت وبين تطبيق اإلجراءات االحترازية في الحرم؟. -3

 هل يحافظ الروبوت على خصوصية أسئلة القاصدين؟. -4

 ما مدى الرضا عن العدد الذي وفرته الرئاسة من هذه املالت؟. -5

؟ هل الوصول إلى خدمة الروبوت التوجيهي في املس -6
ً
 جد الحرام كان سهال

 حدود الدراسة: 

 داخل املسجد الحرام )املطاف ، املس ى، األروقة(.  املكان:

 في أوقات الذروة مساًء من  الزمان:
ً
. 11 – 4يوميا

ً
 م تقريبا

 مصطلحات الدراسة: 

  Robotالروبوت )
ً
من الحرـكـات، وهي قــادرة على الــدوران ( : آلــة لكــل األغراض، مزودة بــأطراف وجهــاز للــذاكرة، ألداء تتــابع محــدد مســـــــــــــبقــا

 (.   3والحلول محل العامل ال شري بواسطة األداء االتوماتيكي للحركات")

 (.  4التوجيهي : نسبة إلى التوجيه مصدر وّجه: قصد ، الجمع توجيهات أي )إرشادات أو نصائح أو بيان" )

 (.  5األثر: النتيجة وهو الحاصل من الش يء ) 

 وطرق البحث. منهجية 2

 اإلطار النظري:

 : فكرة الروبوت التوجيهي:
ً
 أوال
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داء عندما ضــربت الجائحة أطنابها في العالم ، فتم وضــع اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية في الحرمين الشــريفين ، ومن ثم الســماح بأ

من خاللهــــا تقــــديم الخــــدمــــات والتركيز على اإلجراءات   فريضــــــــــــــــة الحج بــــأعــــداد محــــدودة بــــدأ التفكير في إيجــــاد الحلول والبــــدائــــل التي يتم

فيمــا يتعلق بــالــذـكـاء االصـــــــــــــطنــاعي، وتطوير البيــانــات في رحلــة ضـــــــــــــيوف الرحمن، فتم اقتراح فكرة   2030االحترازيــة  ملواكبــة رؤيــة اململكــة  

فتمت االســتفادة منه في برنامج إجابة  ة.الروبوت التوجيهي حتى يخدم شــريحة كبيرة من املســتفيدين وأيضــا يتوافق مع اإلجراءات االحترازي

 السائلين لإلجابة عن األسئلة الخاصة باملناسك.

 أهدافه:
ً
 ثانيا

 االرتقاء بالخدمات املقدمة للحجاج واملعتمرين.-1

 تطوير الرد على فتاوى قاصدي املسجد الحرام باستخدام أحدث وسائل التقنية.-2

 املتجددة . إيصال العلم الشرعي باألساليب املناسبة-3

 تنوع مواقع إجابة السائلين ووصولها إلى األماكن التي يحتاجها القاصدون.-4

 إبراز جهود اململكة العربية السعودية في العناية بالحرمين الشريفين ومواكبة الجيل العصري .-5

 مميزاته:
ً
 ثالثا

 سهولة وصول قاصدي بيت هللا الحرام إلى الروبوت التوجيهي.  -

 ة تيسير الرد على فتاوى الحجاج واملعتمرين والزوار املتعلقة بمناسك الحج والعمرة.إمكاني  -

 إمكانية تحميل الكتيبات الرقمية وذلك عن طريق مسح الباركود.  -

 التواصل املباشر )املرئي والصوتي( مع املشايخ.  -

 التحكم فيه عن بعد.  -

 إمكانية تعدد اللغات بلسان القاصدين .  -

: مواصفاته: 
ً
 من التقنيات وتشمل: رابعا

ً
 جهاز الروبوت الذكي يتضمن عددا

 بوصة تعمل باللمس.  21شاشة   -

 عجالت مزودة بنظام إيقاف ذكي، تسمح بتحريكه أو إيقافه.  4  -

 نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة، وتسمح بالتقاب تصوير محيطي.   -

 سماعات ذات وضوح عالي في الصوت ، ومكبر صوت والقط بجودة التقاب عالية.   -

 جيجا هرتز تمكن انتقال أسرع للبيانات.  5نظام الشبكة الالسلكية )واي فاي( يعمل على سرعة   -

: طريقة التنفيذ:
ً
 عملية التنفيذ انطلقت من عدة محاور هي: خامسا

د موصـــــــــــــل باإلنترنت عن طريق كيبل واختيار أحد أصـــــــــــــحاب الفضـــــــــــــيلة املشـــــــــــــاركين في اجابة تجهيز موقع للتحكم في الروبوت عن بع  -

 السائلين للتحكم وتحريك الروبوت واالستماع لنص السؤال.

ويتحرك في مســـــــــــــــاحــات مفتوحــة داخــل صـــــــــــــحن الطواف وفي    5Gتحــديــد نقطــة انطالق الروبوت التوجيهي حيــث تم تزويــده بمودم    -

 واثناء سيره يتوقف للرد على األسئلة التي ترد من قاصدي املسجد الحرام. املمرات املؤدية للمس ى

 . النتائج واملناقشة3

 نتائج املسح امليداني
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 التوزيع التكراري لنتائج االستبيان: 

 

 تحليل نتائج االستبيان:
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افية :  تحليل نتائج االستبيان وفق الخصائص الديموغر
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 الخالصة. 4

 النتائج:

 بعد النظر في فكرة الروبوت التوجيهي وأهدافه ومواصفاته نم اإلقدام على االستعانة به، وإتاحة التعامل معه من قبل القاصدين. .1

 . %93نسبة التقييم العام الستخدام الروبوت التوجيهي باملسجد الحرام 2 .2

 ستخدام الروبوت التوجيهي في اإلجابة على املسائل الشرعية.% متوسط نسبة املوافقين عن جودة الخدمات املتعلقة با95 .3

 % متوسط نسبة املوافقين عن توفير الروبوت التوجيهي وسهولة الوصول إليه باملسجد الحرام. 88 .4

5. 94 .
ً

 % متوسط نسبة الراغبين في التعامل مع الروبوت التوجيهي مستقبال

 . التوصيات5

توفره وســـــهولة الوصـــــول إليه، نوصـــــ ي بما أهمية بناًء على موافقة األغلبية على جودة تجربة اســـــتخدام الروبوت التوجيهي وأغلبية من يرى  

 يلي:

 إيجاد أكثر من روبوت توجيهي وتنوع مواقعها. .1

 . في هذه الروبات توفير املزيد من اللغات .2

 ة قاصدي املسجد الحرام. أسئل عناستخدام الذكاء االصطناعي في خدمة اإلجابة  .3

تنوع مجاالت استخدام الروبوت التوجيهي في خدمات املقرأة القرآنية بالحرمين الشريفين وكذلك خدمات اإلقراء وتصحيح التالوة  4 .4

 وإتقانها.

 املراجع

 (. 108القرآن الكريم, سورة يوسف )آية  -1

 .(2595) الحديث رقم البخاري  صحيح  -2

3- Fredrick Schodt, Inside the robot Kingdom: Japan Mechatronics, and the coming Robotopia (New York: Kodansha 

International Ltd., 1988, P37 – 39 . 

 (. 1/256هـ ص)1429معجم اللغة العربية املعاصرة : د. أحمد مختار عبدالحميد عمر، ب عالم الكتب  -4

 .9هـ، ص 1403الجرجاني، ب. دارا لكتب العلمية التعريفات: على بن محمد  -5
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 امللخص

املكرمة واملشاعر املقدسة )منى وعرفة ومزدلفة(، ومن أمثلة هذه املخاطر زاد حدوث املخاطر في السنوات املاضية بشكل كبير في مدينة مكة  

كوفيد   وباء  مثل  واألوبئة  والحرائق  الصخور  وتساقط  العواصف  وحدوث  الحرارة  درجات  وارتفاع  املفاجئة  هذه  ١٩الفيضانات  وتهدد 

ي اململكة ، وتس ب خسائر في املمتلكات  مثل الخيام املخاطر حياة ضيوف الرحمن خالل موسمي الحج والعمرة، وتضر باالقتصاد والبيئة ف

رت  الحاجة لتحسين خطط االستجابة للطوارئ من خالل توفير املأوى املناسب لضيوف  لتحتية. والزدياد هذه املخاطر ظهواملباني والبنى ا

ن أن تنقذ األرواح وتقلل من املعاناة وتضمن  الرحمن والتنسيق التام بين كل الجهات املعنية  إلدارة الحدث بكفاءة، وهذه اإلجراءات يمك

عودة الحجاج واملعتمرين بسرعة إلكمال مناسكهم.  وألهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا املجال واهتمام املؤتمر بالتحول الرقمي  

املأوى املناسب في حاالت الطوارئ عند    ، طور املباحث  نموذًجا أولًيا لتطبيق ذكي لتحديد2030لنظام الحج والعمرة وفقا لرؤية اململكة  

اللوحي، ويمكن   الذكي أو الجهاز  في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة. يعمل التطبيق على األجهزة املحمولة كالهاتف  حدوث أحد املخاطر 

املالية وغيرهم، تحديد طبيعة    استخدامه في أي زمان ومكان، ويتيح ملتخذي القرار مثل موظفي الدفاع املدني ووزارة الحج والعمرة ووزارة 

اعتمد البحث على املنملج النوعي إلجراء تحليل كيفي لعدد من دراسات  اج بيت هللا الحرام بيسر وسرعة.  الخطر واختيار املأوى املناسب لحج

سة سبل تحسين خطط  الحالة واألطر النظرية ذات العالقة واعتمد كذلك على جمع البيانات من خالل املقابالت الشخصية املنظمة لدرا 

 االستجابة للطوارئ وتعزيزها وتجريبها. 

الدالة: الذكي   الكلمات  التطبيق   ، الطارئة  االستجابة  اطار  التصميمية،  العوامل  الرحمن،  األخطار، ضيوف  الطارئة،  للحاالت  االيواء 

 لالستجابة الطارئة لتقديم اإليواء.

 

 (122) انظر البحث الكامل في الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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 امللخص

أصبحت وسائل التواصل االجتماعي تحظى بشعبية كبيرة ومتزايدة على مستوى العالم في السنوات االخيرة، حيث تتيح مواقع التواصل  

لعديد من املواضيع في جوانب الحياة  مناقشة ا    التعبير عن مشاعرهم وآرائهم وأفكارهم من خاللامكانية التواصل و االجتماعي ملستخدميها  

 ألهمية معرفة مشاعر مستخدمي وسائل التواصل  .و املختلفة  
ً
منها على س يل املثال التعليم، االقتصاد، الصحة، الرياضة وغيرها. ونظرا

ه. 1442ختلفة لحج عام  االجتماعي وتصوراتهم فيما يتعلق بأحداث ومواضيع الحج املتنوعة يأتي هذا البحث ليناقش جزء من املواضيع امل

هـ  1442حيث تم العمل في هذا البحث على رصد وتحليل انطباعات الحجاج وأفراد من داخل وخارج املجتمع املكي خالل ايام الحج للعام  

  ( Twitterمنشور على شكل تغريدات وتعليقات من وسائل التواصل االجتماعي ملنصة تويتر )  11,000من خالل جمع ما يزيد عن  وذلك  

( يوتيوب  وفقا Youtubeوموقع  البيانات  لتصنيف  عليها  العميق  التعلم  خوارزمية  وتطبيق  املجموعة  البيانات  معالجة  ذلك  بعد  تم   .)

 باستخدام طرق العرض  بصريا ًللمحتوى املتضمن فيها واجراء مجموعة من عمليات التحليل بهدف استخالص النتائج واملعلومات وتمثيلها  

للتغريدات الصادرة من داخل    5من أصل    4.8و  4.3رت النتائج معدالت إيجابية لتحليل املشاعر بنسب عالية بلغت  املناسبة. وقد أظه

للتغريدات املتعلقة بالعيد. في حين كان هناك تذبذب في معدالت تحليل املشاعر للتغريدات املتعلقة    4.28مشعري منى وعرفات، وبمعدل  

تلفة صنفت بعضها بتغريدات إيجابية كوصف مشاعر الفرح الستقبال أيام الحج، وأخرى سلبية  بالحج والحجاج خالل أيام الحج املخ

خرى،  و كاستياء بعض املغردين من الوجبات مسبقة التجهيز املقدمة للحجاج في اليومين العاشر والحادي عشر من ذي الحجة.  
ُ
من ناحية أ

تم جمعها من صفحات اليوتيوب الخاصة بقناة القران الكريم وقناة  -فة  موضوع خطبة يوم عر على    تعليق    876بينت نتائج تحليل عدد  

 للقنوات الثالثة. 5من أصل  4درجات عالية من الرضا تجاوز معدل تحليل املشاعر فيها قيمة   -السعودية وقناة الرسالة

 وموقع يوتيوب.  تويتر  وسائل التواصل االجتماعي، التغريدات، تحليل املشاعر املستخدمين، منصة  الكلمات الدالة:
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Abstract 

Social media has become very popular and wittnessed fast growing in the world in recent years, as its platforms allow 

users to express their feelings, opinions and views about   many different aspects of life, such as education, economy, 

health, sports and other issues . Given the importance of knowing the feelings and perceptions of social media users 

regarding the various events and topics of Hajj, this research comes to discuss some  of the   topics of Hajj in 1442 AH. In 

this research, some impressions of individuals from inside and outside the community of Makkah were collected  and 

analyzed during the days of Hajj for the year 1442 AH .The data were obtained  from Twitter and YouTube ,. The collected 

data were processed  applying a deep learning algorithm  to be  classified  according to    content. Then, the most prominent 

results obtained are presented and some recommendations that will contribute to the  development of the services of  

Hajj, Umrah and visit system are made . The results showed high positive sentiment analysis rates of 4.3 and 4.8 out of 5 

for tweets issued from within the Mina and Arafat area, and with an average of 4.28 for Eid-related tweets. While there 

was fluctuation in sentiment analysis rates for tweets related to Hajj and pilgrims during the different days of Hajj, some 

of them were categorized as positive tweets, such as describing feelings of joy for receiving the days of Hajj, and others as 

negative, such as the dissatisfaction of some tweeters of the pre-prepared meals provided to pilgrims on the tenth and 

eleventh days of Dhul-Hijjah. On the other hand, the results of the analysis of 876 comments on the topic of the sermon 

on the Day of Arafa - collected from the YouTube pages, from  the Holy Qur’an channel, Saudi channel and from  Al-Resala 

channel , showed high levels of satisfaction, in which the sentiment analysis rate exceeded 4 out of 5 for the three 

channels. 

Keywords: Social media, Tweets,  Sentiment analysis, Twitter platform,Youtube. 

 املقدمة   .1

ــتها . قبل حدوث الوباء  لقد كان لتفشــــــــ ي فيروس كورونا في العالم بالغ األثر في تغيير الكثير من جوانب الحياة التي اعتاد الناس على ممارســــــ

  
ً
إخالل بكثير من في حدوث   ومن تلك الجوانب التي تأثرت هي شــعيرة الحج والتي قد يتســ ب أداء مناســكها باألعداد املعتاد حضــورها ســنويا

 من حكومة خادم الحرمين الشــــــــــريفين على ضــــــــــرورة إقامة الركن و   تعليمات وإجراءات الوقاية الصــــــــــادرة من وزارة الصــــــــــحة. لذلك
ً
حرصــــــــــا

ــادرة من وزارة الصـــحة واملنظمات والهيئات الصـــحية   بالتعليمات الصـ
ً
العاملية جاء الخامس من أركان اإلســـالم وعدم تعطيله بالكلية وأخذا

للعام املنصرم وبأعداد محدودة من حجاج الداخل من املواطنين واملقيمين من جنسيات  اهـــــــــــ مشابه1442التوجيه بإقامة شعيرة حج عام  

مختلفة وفق شــــــــــروب صــــــــــحية محددة وإجراءات وقائية عالية وصــــــــــارمة وهو ما تكلل في النهاية بإقامة شــــــــــعيرة الحج وعدم إصــــــــــابة أي من 

شـــــاع في الســـــنوات القليلة املاضـــــية اســـــتخدام وســـــائل  فقد  وكما هو معلوم،    الحرام بالفيروس بفضـــــل هللا ســـــبحانه وتعالى.حجاج بيت هللا

التواصـــل االجتماعي بين افراد املجتمعات حول العالم ليصـــبح جزءا أســـاســـيا للتواصـــل اليومي واســـتقبال املعلومات وتبادل املراء واألفكار. 

الســـ ي ة منها عينز البحثية حول العالم بتحليل مشـــاعر مســـتخدمي وســـائل التواصـــل االجتماعي لتحقيق اهداف موتقوم العديد من املراك

رضــا العمالء عن طريق معرفة تفضــيالت العمالء لســلع ومنتجات معينة، توقعات االنتخابات ومراقبة الرأي العام، دراسـة    لزيادة مســتوى 

ورصــد انطباعاتهم عنها، وغير ذلك من األمور االخرى. ومن هذا الباب يتضــح لنا أهمية دور مســتويات وعي املواطنين حول مواضــيع محددة  

 .Li et al) تحليل مشـاعر مسـتخدمي وسـائل التواصـل االجتماعي املختلفة حيث أنه يلعب دوًرا مهًما في التخطيط واالسـتدالل واتخاذ القرار

انطباعات مســـــــتخدمي وســـــــائل التوصـــــــل االجتماعي من حجاج وافراد من داخل ونهدف في هذا البحث الى رصـــــــد وتحليل مشـــــــاعر و (.  2019,

ه. وقد تم 1442حول عدد من املواضــيع املتعلقة بالحج في ظل تطبيق اإلجراءات االحترازية املطبقة خالل موســم حج  وخارج املجتمع املكي

( وتطبيقهـــا على Sentiment Analysisاملشــــــــــــــــاعر )( في عمليـــة تحليـــل  Deep Neural Networksاســـــــــــــتخـــدام خوارزميـــات التعلم العميق )

أهم وســـــائل التواصـــــل االجتماعي في الوقت الراهن واملتمثلة بمنصـــــتي تويتر ويوتيوب.  يتناول الفصـــــل الثاني بعض من  أحدىوســـــيلتين من  

الثالث املنملجية   عرض الفصــــــــــلســــــــــتالدراســــــــــات واألبحاث الســــــــــابقة والتي اســــــــــتخدمت أدوات تحليل املشــــــــــاعر في قضــــــــــايا مختلفة، فيما ي
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ــة وأهم النتائج فالفصـــــــــــل الرابع أما املســـــــــــتخدمة في هذا البحث.  ــة النتائج، ويعرض الفصـــــــــــل الخامس الخالصـــــــــ يتضـــــــــــمن تحليل ومناقشـــــــــ

 والتوصيات.
 

 الدراسات السابقة .2

وغرافية، حيث يقوم فراد املجتمعات باختالف خصـــائصـــهم الديمأتعتبر وســـائل التواصـــل االجتماعي من الوســـائل الشـــائع اســـتخدامها بين  

القضـــــــــايا واملواضـــــــــيع واملختلفة التى يعيشـــــــــونها في حياتهم  املســـــــــتخدمون من خاللها بالتعبير عن مشـــــــــاعرهم وتصـــــــــوراتهم تجاه العديد من

اليومية. وتقوم العديد من الشــــــركات والجهات باختالف توجهاتها باجراء عمليات تحليل مشــــــاعر مســــــتخدمي وســــــائل التواصــــــل االجتماعي 

تحســــين الخدمات أو رســــم خطط وســــياســــات مســــتقبلية، وســــيتم التطرق فيما يلي الى بعض من الدراســــات التي ناقشــــت اســــتخدام   بهدف

  (AlSadik and Ahmad, 2019)  ن اقام الباحث وســــــــــائل التواصــــــــــل االجتماعي في مواضــــــــــيع وقضــــــــــايا مختلفة وخاصــــــــــة فيما يتعلق بالحج. 

عتمرين ملواقع التواصـــــــــل االجتماعي التابعة للرئاســـــــــة العامة لشـــــــــؤون  إلى التعرف على بدراســـــــــة هدفت  
ُ
العالقة بين اســـــــــتخدام الحجاج وامل

عتمرين ملواقع التواصـــــــــل االجتماعي التابعة للرئاســـــــــة العامة 
ُ
الحرمين الشـــــــــريفين واتجاهاتهم نحوها ومعرفة دوافع اســـــــــتخدام الحجاج وامل

شــــــــــخص من الحجاج  400قوامها  تم إختيارها قصــــــــــديا ســــــــــتبانة تم توزيعها على عينة ن االشــــــــــؤون الحرمين الشــــــــــريفين. اســــــــــتخدم الباحث

 حســــابات الرئاســــة في 
ً
واملعتمرين من مســــتخدمي مواقع التواصــــل االجتماعي التابعة للرئاســــة العامة لشــــؤون الحرمين الشــــريفين وتحديدا

فادة املبحثوين من مواقع التواصـــــــــــــل االجتماعي التابعة ن أن اســـــــــــــتافيســـــــــــــبوك ويوتيوب وتويتر وانســـــــــــــتجرام وقوقل بلس. وقد وجد الباحث

 بينمـا 44.25للرئـاســـــــــــــة العـامـة لشـــــــــــــئون الحرمين ـكانـت ـكالتـالي: 
ً
% 15.25% اســـــــــــــتفـادوا بـدرجـة كبيرة و40.5% اســـــــــــــتفـادوا بـدرجـة كبيرة جـدا

التابعة للرئاســـة العامة للشـــؤون   اســـتفادوا بدرجة متوســـطة. هذه النتيجة تعكس درجة االســـتفادة الكبيرة من مواقع التواصـــل االجتماعي

 الحرمين وبالتالي أهمية توظيفها لتقديم كل ما يسهم في تسهيل وتيسير أداء ضيوف الرحمن مناسكهم.

 للتطور التقني املتســـــارع الذي يشـــــهده العالم على كافة األصـــــعدة وانتشـــــار ثقافة اســـــتخدام وســـــائل التواصـــــل االجتماعي فقد ســـــاهم 
ً
ونظرا

رق جـديـدة للمجتمعـات املختلفـة للتعبير عن انطبـاعـاتهـا ومشـــــــــــــاعرهـا وآرائهـا عن مـا يـدور في محيطهـا من أحـداث وفعـاليـات  ذلـك في إيجـاد ط

 لكثير من الباحثين في علوم تحليل البيانات لتقديم عدة 
ً
 خصبا

ً
 عبر مواقع التواصل االجتماعي كمنصة تويتر. لذا كانت هذه النقطة مجاال

العديد من التقنيات واملعروف أن  ا رصــــــــــد وتحليل االنطباعات واملشــــــــــاعر عبر وســــــــــائل التواصــــــــــل االجتماعي. طرق وتقنيات يتم من خالله

   et al.,2018).   (Bhutaأبرزها ما تطرق إليه الباحثون   ( عبر تويتر  Sentiment Analysisواألدوات يمكن استخدامها لغرض تحليل املشاعر )

ــفي   ,Aloufi et al.2014) دراســـة  اعر مســـتخدمي تويتر في مجاالت مختلفة منها على ســـ يل املثال  العديد من الدراســـات ناقشـــت تحليل مشـ

Aloufi and  El Saddik, 2018)   والتي قامت بتحليل مشـاعر الجماهير الرياضـية عبر تويتر خالل مباريات كرة القدم ومدى تأثر مشـاعرهم

ســتفادة من تحليل املشــاعر ملســتخدمي منصــة تويتر لفهم تأثير التطبيب عن ُبعد بما يصــاحب املباراة من أحداث مختلفة،كما تم أيضــا اال 

أما فيما يخص مشـــــاعر مســـــتخدمي وســـــائل التواصـــــل االجتماعي عن  (..(Talpada H. et al, 2019فيما يتعلق بالنوبات القلبية والصـــــرع ) 

عات هي انطباعات املســلمين حول العالم تجاه ما يحدث خالل الحج فإن من أبرز تلك االنطباعات واملشــاعر التي يمكن رصــدها بين املجتم

الى أبراز أدوات وتقنيات البيانات الضـــــــــخمة التي يمكن اســـــــــتخدامها في مجال تحليل املشـــــــــاعر   Bati  (2015)  مواســـــــــم الحج. لذا فقد تطرق 

ن من أبرز التوصـــــــــــــيـات املقترحـة في هـذه  لجمع وتنقيـة وتمثيـل البيـانـات املتعلقـة بمشـــــــــــــاعر وانطبـاعـات مســـــــــــــتخـدمي تويتر عن الحج. وقـد ـكا

 خدمات مستوى ال الدراسة هو أن تقوم الجهات الخدمية العاملة في مجال خدمة ضيوف الرحمن على رصد وتحليل تغريدات الحجاج عن  

تغريدات أوقات معينة ذات عالقة بهذه الخدمات بحيث يتم رصـــــــــــد وتحليل هذه ال فيمن خالل إطالق أوســـــــــــمة )هاشـــــــــــتاقات(  لهم املقدمة  

 تغذية راجعة وتقديم حلول لتطوير وتحسين هذه الخدمات.بوصفها لتقييم انطباعات الحجاج عن الخدمات املقدمة واالستفادة منها 

بجمع وتحليل ما يقارب خمس مليون تغريدة باللغتين العربية واالنجليزية وتصنيفها إلى تصنيفين رئيسيين   Zahrani et al   (2016)كما قام

. هــــــــــ.  1436زماني وفق كلمات مفتاحية معينة ذات عالقة بالحج والحجاج وذلك لرصد انطباعات مستخدمي تويتر عن موسم حج مكاني و 

في انطبــاعــات املغردين مــا بين إيجــابيــة وســـــــــــــلبيــة ومحــايــدة. كــانــت ذروة التغريــدات اإليجــابيــة خالل يومي    اكبير   اأظهرت نتــائج التحليــل تبــاينــ

في والبـاحثون ســـــــــــــيـادة هـذا الطـابع اإليجـابي على التغريـدات إلى األجواء الروحـانيـة واإليمـانيـة خالل هـذين اليومين. الترويـة وعرفـة وقـد عزى 

الجانب املخر ســـــادت االنطباعات الســـــلبية على التغريدات بعد موســـــم الحج والذي عزى فيه الباحثون ذلك إلى وقوع حادث التدافع بمنى 
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ن وفاة وإصــابة املئات من الحجاج. وكان من جملة ما أوصــت به هذه الدراســة هو القيام بمزيد من صــباح يوم عيد األضــ ى والذي أســفر ع

 البحث والدراســــــــــة في مجال تتبع التغريدات املتعلقة بالحج والعمرة والزيارة وتحليلها بما يســــــــــهم في فهم انطباعات املغردين ومن ثم تقديم

ويتضــــح مما ســــبق أهمية اســــتخدام أدوات   ر جودة الخدمات املقدمة لضــــيوف الرحمن.التوصــــيات الالزمة ملتخذي القرار لتحســــين وتطوي

تحليل املشــــــاعر لوســــــائل التواصــــــل االجتماعي في معرفة انطباعات املســــــتخدمين والرأي العام حول قضــــــايا متنوعة املجاالت، حيث يمكن 

قات املناســبة. وياتي االســتفادة من نتائج التحليل في مســاعدة ودعم متخذي القرار و واضــ ي الســياســات في اتخاذ القرارات الصــائبة في األو 

من خـارج مـدينـة مكـة حول  هـذا البحـث اســـــــــــــتكمـاال لجهود البـاحثين الســــــــــــــابقين في معرفـة انطبـاعـات الحجـاج واملجتمع املكي واملجتمعـات

 .Covid-19مواضيع تتعلق بالحج في ظل تطبيق اإلجراءات االحترازية ملكافحة انتشار فيروس كورونا املستجد 

 منهجية وطرق البحث .3

، حيث تبدأ املرحلة األولى بمراجعة األدبيات والدراســـات الســـابقة املتعلقة  1ية البحث املســـتخدمة في هذا البحث تتلخص في الشـــكل منملج

باسـتخدام أدوات تحليل املشـاعر للتغريدات والتعليقات املتداولة بين مسـتخدمي منصـات التواصـل االجتماعي املتنوعة. في املرحلة الثانية 

 1442ذو الحجـة   13 – 1فراد من داخـل املجتمع املكي وخـارجـه خالل الفترة من ألحجـاج و اتعليقـات   ات املتمثلـة بتغريـدات وتم جمع البيـانـ

وقد تم استخدام منصة تويتر لجمع البيانات املطلوبة وقد شملت الكلمات املفتاحية املستخدمة في جمع التغريدات ما يتعلق بمناسك  ه.

"خطبة  : فيديوهي    ( خاصــة بالحجYoutubeعدد من التعليقات لخمس فيديوهات منشــورة في  موقع يوتيوب )الحج والعيد  كما تم جمع 

ـــمى بعملية تحليل كســــــوتالكعبة_املشــــــرفة و  عرفة في مســــــجد نمرة"، وفيديو "إنزال كســــــوة  ها حلتها الجديدة". ليتم بعد ذلك القيام بما يســـ

ــلبية ومحايدة. وقد بلغ عدد ( لتغريدات تويتSentiment Analysisاملشـــــــــــاعر ) ر وتعليقات اليوتيوب وتصـــــــــــنيفها لثالث حاالت: إيجابية وســـــــــ

. في املرحلـة الثـالثـة تمـت مراجعـة اتعليقـ  1,293عـدد التعليقـات من اليوتيوب     آالف تغريـدة فيمـا بلغ 10ن م أكثر  التغريـدات التي تم جمعهـا 

باســــتخدام طرق العرض  بصــــريا  اســــتخالص النتائج واملعلومات منها ومن ثم تمثيلها البيانات املجموعة والتاكد من مدى جودتها لتحليلها و 

 املناسبة. فيما تضمنت املرحلة الرابعة واألخيرة عرض الخالصة والتوصيات التي تم التوصل إليها في هذا البحث.

 
 . منملجية البحث1شكل 

االستعانة بها في عملية تحليل البيانات. في هذا البحث تم استخدام نملجين رئيسيين:  هناك العديد من الطرق والخوارزميات التي من املمكن  

اج  في النملج األول تم استخدام خوارزمية التعلم العميق والتي استندت على خوارزمية الشبكات العص ية التقليدية لقدرتها املميزة في استخر 

( وذلك  (Long Short-Term Memory (LSTMخدام شبكات الذاكرة طويلة املدى )الخصائص األساسية للتغريدات. في النملج الثاني تم است

 لنتائجها الجيدة في تعلم البيانات املتسلسلة، وفيما يلي الخطوات التفصيلية املستخدمة في عملية التحليل: 

 تهيئة ومعالجة البيانات:

تتكون هذه الخطوة من مراحلتين رئيســـــــيتين  تشـــــــمل املرحلة االولى جمع التغريدات املرســـــــلة من حســـــــابات تويتر والصـــــــادرة ضـــــــمن نطاق 

ه. كمــــا تم تحــــديــــد الكلمــــات املفتــــاحيــــة للبحــــث، والتي تظهر في محتوى   1442ذو الحجــــة    13  –  1املكرمــــة خالل الفترة من    مــــدينــــة مكــــة

في املرحلـــة الثـــانيـــة تم العمـــل على   التغريـــدات وترتبط بموضـــــــــــــوع البحـــث، على النحو التـــالي: الحج، الحجـــاج، منى، عرفـــة، العيـــد، وغيرهـــا.

( وازالة التضـــــــارب إن وجد ليســـــــهل التعامل مع البيانات املجموعة. وتتضـــــــمن هذه املرحلة ثالثة مراحل normalizationتســـــــوية البيانات )

ــا من بحــــث  ) (تســـــــــــــويـــة الحروف لجمع الحروف املوجودة في عـــدة صـــــــــــــيغ   1(  واملتضـــــــــــــمنــــة ) ,.2017El-Beltagy et alفرعيــــة تم اعتمــــادهـ
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(Darwish and Magdy ,2014( ،)2إزالة االســـــــــتطالة للتخل )( ص من أي حروف متكررة قد تظهر في البيانات املجموعةDarwish et al., 

 وما إلى ذلك. URL( تنظيف البيانات وفيها يتم التخلص من الرموز الغريبة وعالمات التشكيل وعالمات الترقيم وعناوين 3(، )2012

 تمثيل النصوص: 

يث يحتوي كل صف على كلمة ويتم تمثيل كل كلمة من خالل التضمين  في هذه الخطوة، يتم ترتيب الجمل في مصفوفة ثنائية األبعاد، ح

 word2vec  (Mikolov et al ., 2013 .)باستخدام برنامج   skip-gram. تم استخدام بنية 300على  Dاملقابل لها. تم ضبط حجم التضمين 

 معمارية النموذج: 

ــها وفحص جودتها اســـتعداًدا  ــها باســـتخدام طرق تم فيها جمع البيانات وفحصـ لعملية التحليل بهدف اســـتخراج النتائج واملعلومات وعرضـ

العرض املناســـــــــبة. وقد تم اســـــــــتخدام خوارزمية التعلم العميق لقدرتها على اســـــــــتخراج امليزات األســـــــــاســـــــــية للتغريدات والتي اســـــــــتندت إلى 

( لنتائجها الجيدة LSTMالذاكرة طويلة املدى ) (، وتم اســــــــــــتخدام شــــــــــــبكاتCNNsخوارزمية الشــــــــــــبكات العصــــــــــــ ية التالفيفية التقليدية )

  (.Farha and Walid, 2019) وأدائها املتميز والذي تم اعتماده من بحث

 النتائج واملناقشة .4

ه   1442خارجه عن بعض املواضيع املرتبطة بموسم حج عام من املجتمع املكي و  داخل  يعرض هذا الفصل انطباعات الحجاج وأفراد من

ه.   1442ذو الحجة    13  –  1من خالل تحليل التغريدات والتعليقات من وسائل التواصل االجتماعي والتي تم جمعها خالل الفترة من  وذلك  

القيمة الدنيا لتحليل   1مثل العدد  ، حيث ي5الى    1درجات من      وللتعبير عن معدل قياس تحليل املشاعر تم استخدام مقياس من خمس 

 القيمة العظمى لها "راض ي/ايجابي بشكل كبير".  5املشاعر "غير راض ي/سلبي بشكل كبير" والرقم 

 :نتائج تحليل التغريدات الصادرة من مشعري منى وعرفة )دون كلمات مفتاحية( 1.4

من داخل مشعري    5من أصل    4.8و  4.3رضا املغردين وبنسب عالية ملعدالت تحليل املشاعر بلغت    2والشكل    1تظهر النتائج في الجدول  

قرآنية ذات طابع إيجابي وهو متوقع من النسبة األكبر للحجاج التغريدات أدعية وآيات    ه منى وعرفات على التوالي، حيث تبين أن معظم هذ

الى    8 من القادمين حيث يرجون من هللا قبول حجهم وأدعيتهم. كما كشفت النتائج املعدالت العالية للتغريدات اإليجابية في كل أيام الحج

 . 3هو موضح بالشكل % من مجمل التغريدات كما 92ذو الحجة وخاصة في يوم  عرفة )التاسع( بمعدل  12
 

 . احصائيات عامة لتغريدات مشعري منى وعرفة1جدول 

 معدل تحليل املشاعر  عدد التغريدات)النسبة(  املكان 

 4.3 (45%) 212 منى 

 4.8 (55%) 259 عرفة
 

 

 
 . معدل تحليل املشاعر ومعدل عدد التغريدات اليومية دون كلمة مفتاحية " "2شكل 
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 التغريدات اإليجابية واملحايدة والسلبية دون كلمة مفتاحية " ". معدل 3شكل 

 

 :نتائج تحليل التغريدات الصادرة من مدينة مكة املكرمة )كلمة مفتاحية:" الحجاج"( 2.4

، وسجل يوم  5من أصل   3.31الحجة حيث بلغت  يذ من  13-7أثر الحيادية في معدل تحليل املشاعر لأليام من  3تظهر النتائج في الجدول 

  فيما سجل يوم 4وهي نسبة ذات طابع  ايجابي تشير الى درجة الرضا كما هو موضح بالشكل    3.9التاسع أعلى معدل تحليل مشاعر بقيمة  

ا. تنوعت التغريدات ذات  وهي نسبة ذات طابع  سلبي تشير الى درجة ما دون الرض  1.85الحادي عشر أدنى معدل لتحليل املشاعر بقيمة  

ذو الحجة، في حين تناولت    9-7التصنيف السلبي بتغريدات تتعلق باشتياق أهل مكة لرؤية الحجاج والعمل في خدمتهم خالل األيام من  

ات  الوجبنوعية  املواصالت، و صعوبة    تغريدات أخرى صعوبات واجهت الحجاج خالل أدائهم ملناسك الحج كانقطاع التيار الكهربائي، و

ذو الحجة. كما أظهرت النتائج زيادة عدد التغريدات    12-10ت على النصيب األكبر من التغريدات السلبية خالل األيام  نال املقدمة والتي  

 وثناًء  في  تحمل  وهي  اإليجابية في اليوم الثالث عشر،  
ً
 عز وجل على االنتهاء من أداء مناسك الحج وعودة الحجاج  على هللا  معظمها تحميدا

 ذو الحجة. 13-7معدل التغريدات اإليجابية واملحايدة والسلبية للفترة   5ى ديارهم ساملين. يبين الشكل ال
 

 . إحصاءات عامة لتغريدات املجتمع املكي للكلمة املفتاحية "الحجاج"2جدول 

 معدل تحليل املشاعر  عدد التغريدات  املكان 

 3.31 242 مكة

 

 

 املشاعر ومعدل عدد التغريدات اليومية للكلمة املفتاحية "الحجاج". معدل تحليل 4شكل 
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 معدل التغريدات اإليجابية واملحايدة والسلبية للكلمة املفتاحية "الحجاج"  .5 شكل

 : نتائج تحليل التغريدات الصادرة من مدينة مكة املكرمة )كلمة مفتاحية:" العيد"( 3.4

كما هو موضح    5من أصل    4.28بينت نتائج تحليل التغريدات الخاصة بمفردة "العيد" درجة إيجابية عالية ملعدل تحليل املشاعر بقيمة  

الى   3.8يجابية عالية ملعدالت تحليل املشاعر تراوحت ما بين إن وبنسب أثر الرضا الواضح للمغردي 7والشكل  6.  ويبين الشكل 3بالجدول 

ذو الحجة. وهذه النتائج تشير الى السرور والفرح للمغردين من أبناء املجتمع املكي، حيث تضمنت معظم التغريدات    13-10أليام العيد    4.3

 . في اليوم األول من أيام العيدذات التصنيف اإليجابي التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد خاصة 

مظاهر العيد    تبدو عليهم    مفي حين احتوت بعض التغريدات ذات التصنيف السلبي على تذمر بعض املغردين بوصفهم ان اهل الحجاز ل

 وباء كورونا.في الحج النشغالهم في الحج وخدمة الحجاج أيام العيد والذي لم يتحقق نتيجة تطبيق اإلجراءات االحترازية ملنع انتشار 

 

 . احصائيات عامة لتغريدات املجتمع املكي للكلمة املفتاحية " العيد"3جدول 

 معدل تحليل املشاعر  عدد التغريدات  املكان 

 4.28 518 مكة

 

 
 . معدل تحليل املشاعر ومعدل عدد التغريدات اليومية للكلمة املفتاحية " العيد "6شكل 
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 " معدل التغريدات اإليجابية واملحايدة والسلبية للكلمة املفتاحية " العيد  .7 شكل

 : نتائج تحليل التغريدات الصادرة من مدينة مكة املكرمة )كلمة مفتاحية: "وزارة الحج "( 4.4

. كما بينت 4كما هو واضح في الجدول    5من أصل    2.6بينت نتائج تحليل املشاعر للمغردين من مكة درجة ما دون الحيادية بمعدل إجمالي  

ول  أ( أثر الحيادية وعدم الرضا للمغردين بشكل عام، حيث بلغت أدنى قيمة ملعدل تحليل املشاعر في  13-8نتائج التحليل في أيام الحج )

    8كما هو موضح بالشكل  3.67وأعلى قيمة في اليوم الرابع من أيام العيد  2.0 أيام العيد

على نسبة للتغريدات السلبية كانت في أمعدل التغريدات املصنفة كتغريدات إيجابية ومحايدة وسلبية والتي تبين أن    9ويعرض الشكل  

ة الوجبات مسبقة التجهيز، ضعف جودة الخدمات املقدمة  اليوم العاشر من ذي الحجة. تركزت التغريدات السلبية حول عدم مناسب

 شكاوى أخرى على بعض منظمي الحمالت.و مقابل املبالغ املدفوعة، 

 . احصائيات عامة لتغريدات املجتمع املكي للكلمة املفتاحية "وزارة الحج "4جدول 

 معدل تحليل املشاعر  عدد التغريدات  املكان 

 2.60 100 مكة

 

 
 معدل تحليل املشاعر ومعدل عدد التغريدات اليومية للكلمة املفتاحية "وزارة الحج " . 8شكل 
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 معدل التغريدات اإليجابية واملحايدة والسلبية للكلمة املفتاحية "وزارة الحج"  .9 شكل

 :نتائج تحليل التغريدات الصادرة من مدينة مكة املكرمة )كلمة مفتاحية: "الحج "( 5.4

وكانت النسبة   5ذو الحجة كما هو موضح بالجدول    13-1تغريدة من تغريدات أهل مكة خالل أيام الحج للفترة من    704تم جمع عدد  

أن    10. كما يبين الشكل  10% من مجموع التغريدات الكلي كما هو موضح بالشكل  16.8ذو الحجة وبنسبة    9األكبر للتغريدات في يوم  

لكل   3.87( وبمعدل عام  4.5( الى درجة ما فوق الرضا )3.4دين كانت متذبذبة ما بين درجة ما فوق املحايد )معدل تحليل املشاعر للمغر 

ل األيام وهي نسبة إيجابية تشير إلى درجة أقرب ما تكون للرضا والسرور. وبينت النتائج أن أعلى معدل لتحليل املشاعر كان في اليوم األو 

تعكس   والتي  الحجة  ذي  بعض  سعاد   مدىمن  في   
ً
متداوال والحجاج  الحج  أليام  الشوق  كان  الحج.  أيام  الستقبالهم  الكبيرة  املغردين  ة 

التغريدات املتبادلة بين أبناء مكة حيث تظهر األيام الخمس األولى من الحج انخفاض معدل تحليل املشاعر ومن ثم تزايد معدل تحليل  

العاشر حيث بلغ متوسط تحليل املشاعر في اليوم العاشر درجة ما فوق الرضا املشاعر تدريجا ابتداء من اليوم السادس وحتى اليوم  

نتيجة  4.2) أخرى  مرة  املشاعر  تحليل  انخفض معدل  ذلك  بعد  بعض  ل(.  نتيجة الستياء  بتغريدات سلبية  تم تصنيفها  تغريدات  وجود 

العاشر والحادي عشر. تظهر النتائج عودة مؤشر  املغردين من الخدمات املقدمة للحجاج وخاصة الوجبات مسبقة التجهيز في اليومين  

لتصاعد في اليومين األخيرين )الثاني عشر والثالث عشر( حيث احتوت التغريدات على رسائل الحمد والشكر هلل تعالى  الى ا  تحليل املشاعر  

 على أداء مناسك الحج لهذا العام إضافة إلى التهاني والتبريكات.  
 

 ريدات املجتمع املكي للكلمة املفتاحية "الحج ". احصائيات عامة لتغ5جدول 

 معدل تحليل املشاعر  عدد التغريدات  املكان 

 3.87 704 مكة

 
 . معدل تحليل املشاعر ومعدل عدد التغريدات اليومية للكلمة املفتاحية " الحج" الصادرة من مدينة مكة 10شكل 
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اإليجابي واملحايد والسلبي الصادرة من مكة للكلمة املفتاحية "الحج" حيث يتبين من  معدل التغريدات ذات التصنيف    11ويبين الشكل  

% 73.7% و76.6الشكل أن التغريدات اإليجابية كانت األغلب في جميع أيام الحج وخاصة في اليومين األول والتاسع من أيام الحج بنسب  

تجاوزت نسبة التغريدات املحايدة في يومي عرفة والعيد وآخر يومين من أيام  على التوالي، كما يبين الشكل أن نسبة التغريدات السلبية قد  

 التشريق. 

 
 . معدل التغريدات اإليجابية واملحايدة والسلبية للكلمة املفتاحية " الحج" الصادرة من مدينة مكة 11شكل 

 :نتائج تحليل تعليقات لفيديو  من موقع يوتيوب )تحت عنوان: " خطبة عرفة "( 6.4

في   اتعليق  876تم جمع عدد   اليوتيوب نشرت كل منها فيديو خطبة يوم عرفة على قنواتها  من ثالث قنوات إعالمية مشهورة على موقع 

الرسالة. الجدول   الكريم، قناة السعودية، وقناة  القرآن  الفيديوهات    6اليوتيوب، وهي قناة  الثالث وتفاصيل  القنوات  يعرض تفاصيل 

املشاعر لتعليقات املشتركين بهذه القنوات. ويبين الجدول درجات عالية من الرضا حيث    املعروضة على قنواتها إضافة إلى معدل تحليل

من أصل    4.71و  4.45و  4.17تجاوزت معدالت تحليل املشاعر درجات الرضا في كل القنوات التي عرضت خطبة يوم عرفة بمعدالت بلغت  

 ى التوالي. لكل من قناة القران الكريم، قناة  السعودية، وقناة الرسالة عل 5

 . إحصاءات عامة للتعليقات الخاصة بخطبة يوم عرفة عبر موقع يوتيوب6جدول 

 قناة القران الكريم  قناة  السعودية   قناة الرسالة 

 

كامله   عرفة  يوم  خطبة 

هـ للشيخ بندر  1442لعام  

 بن عبدالعزيز بليلة 

كاملة   #يوم_عرفة  خطبة  شاهد 

 -من مسجد نمرة بمشعر عرفات 

 هـ | الشيخ بندر بليلة 1442لعام 

كاملة   #يوم_عرفة  خطبة  شاهد 

 -من مسجد نمرة بمشعر عرفات 

 هـ | الشيخ بندر بليلة 1442لعام 

 عنوان الفيديو  

 عدد مشتركي القناة  1,670,000 1,560,000 388,000

 تاريخ النشر  7/19/2021 7/19/2021 7/19/201

 عدد املشاهدات  117,371 117,270 139,443

 عدد مرات االعجاب 1,774 2,529 3,658

 عدد مرات عدم االعجاب  39 82 127

 عدد التعليقات 172 212 492

 معدل تحليل املشاعر   4.17 4.54 4.71
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ذو الحجة(   9معدل عدد التعليقات اليومية للقنوات الثالثة والذي يبين أن معظم التعليقات تمت في نفس يوم الخطبة )  12يعرض الشكل  

، والذي يبين أيضا درجة 13وأن معدالت تحليل املشاعر في نفس اليوم كانت فوق درجة الرضا للقنوات الثالثة كما هو موضح بالشكل   

( في اليوم الحادي عشر لقناة القران الكريم. وهذه النتائج تشير إلى سعادة ورضا املعلقين من املجتمع  5.0دالت الشعور )الرضا الكامل ملع

بينت النتائج انخفاض في معدالت  فقد  من جهة أخرى  و اإلسالمي وحبهم لشعائر الحج وحرصهم على متابعة خطبة يوم عرفة في نفس اليوم.  

وبشكل خاص في اليوم الحادي عشر   15والتي تضمنت نسب قليلة جدا من التعليقات كما هو موضح في الشكل    املشاعر بعد اليوم التاسع

 واليوم الثاني عشر. 

 
 . معدل عدد التعليقات اليومية للقنوات الثالث 12شكل 

 
 .  معدل تحليل املشاعر للتعليقات املرصودة للقنوات الثالثة 13شكل 

 :املشرفة"( نتائج تحليل تعليقات لفيديو  من موقع يوتيوب )تحت عنوان: " كسوة الكعبة 7.4

من قناة القرآن الكريم وقناة العربية على اليوتيوب عن فيديو تغيير كسوة الكعبة املشرفة الذي تم نشره على    اتعليق  417تم جمع عدد  

 تفاصيل الفيديوهات املعروضة إضافة إلى معدل تحليل املشاعر.  يعرض  8قناتيهما في اليوم الثامن من ذي الحجة. الجدول 
 

 . إحصاءات عامة للتعليقات الخاصة بفيديو كسوة الكعبة املشرفة عبر موقع يوتيوب 8جدول 

 قناة القران الكريم  قناة  العربية 

 

شاهد لحظة بدء نقل #كسوة_الكعبة من مصنعها 

 الحرم املكي #العربية بمجمع امللك عبدالعزيز، إلى 

إنزال كسوة #الكعبة_املشرفة وإكساؤها  

 حلتها الجديدة 

 عنوان الفيديو  

 عدد مشتركي القناة  1,670,000 9,300,000

 تاريخ النشر  7/18/2021 7/18/21

 عدد املشاهدات  52,623 30,2664

 عدد مرات االعجاب 1,405 3,307

 عدد مرات عدم االعجاب  20 155

 عدد التعليقات 130 287
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 معدل تحليل املشاعر   4.49 3.58

املشاعر   تحليل  معدل  كان  حيث  الكريم  القرآن  بقناة  الخاص  الفيديو  على  للمعلقين  الرضا  من  عالية  درجات  السابق  الجدول  يبين 

 (. 3.58، في حين كان معدل تحليل املشاعر لقناة العربية دون درجة الرضا )4.49للتعليقات املجموعة إيجابيا بدرجة ما فوق الرضا بمعدل  

دل عدد التعليقات اليومية لكال القناتين والذي يبين أن النسبة األكبر للتعليقات تمت في اليوم التاسع من ذي الحجة  مع  14يعرض الشكل  

% لقناتي القرآن الكريم والعربية على التوالي. كما أظهرت النتائج أن معدالت تحليل املشاعر للتعليقات املسجلة في  56.4% و46.9بنسبة  

، والتي انخفضت نس يا في اليوم التاسع واستمر باالنخفاض  15درجة الرضا لكال القناتين كما هو موضح بالشكل   اليوم الثامن كانت فوق  

في اليوم العاشر إلى درجة ما دون الرضا لكال القناتين. وقد تضمنت التغريدات ذات التصنيف اإليجابي العديد من صيغ األذكار والتحميد  

وعدد من األدعية، فيما احتوت بعض التغريدات ذات التصنيف السلبي    -صلى هللا عليه وسلم-نبينا محمد  والتهليل والتكبير والصالة على  

 مشاعر الحزن على اقتصار الحج على أعداد محددة من الحجاج.

 

 . معدل عدد التعليقات اليومية "ملوضوع كسوة الكعبة" لقناتي القرآن الكريم والعربية 14شكل 

 

 لتعليقات اليومية "ملوضوع كسوة الكعبة" لقناتي القران الكريم والعربية . معدل عدد ا15شكل 

 الخالصة وأهم النتائج .5

الى    1تم في هــذا البحــث جمع البيــانــات املتمثلــة بــالتغريــدات والتعليقــات للحجــاج والفراد من داخــل املجتمع املكي وخــارجــه خالل الفترة من  

جمع معظمهـا بـاســـــــــــــتخـدام كلمـات مفتـاحيـة ترتبط   تغريـدة    2,035ه. حيـث بلغ عـدد التغريـدات التي تم جمعهـا    1442الحجـة   من ذي    13

 1,293الحجاج، العيد، وزارة الحج، الحج، فيما بلغت عدد التعليقات لخمس فيديوهات منشـــــــــــــورة في  موقع يوتيوب   :ت كلما  هيو  بالحج 

تعليق خاصــة بالحج هي: فيديو "خطبة عرفة في مســجد نمرة"، وفيديو "إنزال كســوة #الكعبة_املشــرفة وإكســاؤها حلتها الجديدة". تم بعد 

 حاالت رئيســـــــــــــية هي  صـــــــــــــنيفها لثالثم تلجميع التغريدات والتعليقات وت دونين  ق لتحليل مشـــــــــــــاعر املذلك تطبيق خوارزمية التعلم العمي

حايدة. وتم في املرحلة األخيرة مناقشـــــــة نتائج تحليل املشـــــــاعر لكل موضـــــــوع من املواضـــــــيع املختارة وفيما يلي  املســـــــلبية و اليجابية و الحالة اإل 

 نعرض بعض أهم النتائج:
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  4.8و 4.3ضـا الواضـح للمغردين من داخل املشـاعر املقدسـة وبنسـب إيجابية عالية ملعدالت تحليل املشـاعر بلغت  أظهرت النتائج  الر  -

أدعيـة وآيات قرآنيـة ذات طابع إيجـابي وهو   عبـارة عن   معظم هذه التغريداتوكانت ملشـــــــــــــعري منى وعرفات على التوالي،   5من أصـــــــــــــل 

 يث يرجون من هللا قبول حجهم وأدعيتهممتوقع من النسبة األكبر من الحجاج القادمين ح

من  3.31الحجة حيث بلغت    يذمن  13-7بينت النتائج الخاصـــــة بمفردة "الحجاج" أثر الحيادية في معدل تحليل املشـــــاعر لأليام من  -

بقيمة   فيما سـجل يوم الحادي عشـر أدنى معدل لتحليل املشـاعر 3.9، وسـجل يوم التاسـع أعلى معدل تحليل مشـاعر بقيمة  5أصـل 

والتي تشــــــــــــير إلى درجة ما دون الرضــــــــــــا. تنوعت التغريدات ذات التصــــــــــــنيف الســــــــــــلبي بتغريدات تتعلق باشــــــــــــتياق أهل مكة لرؤية  1.85

ذو الحجة، في حين تناولت تغريدات أخرى صـــــــــــــعوبات واجهت الحجاج خالل أدائهم  9-7الحجاج والعمل في خدمتهم خالل األيام من  

ذو  12-10جاهزة املقدمة لهم والتي حازت على النصــــــــــيب األكبر من التغريدات الســــــــــلبية خالل األيام الوجبات ال مثل  ملناســــــــــك الحج 

 الحجة.

، كما بينت  5من أصـل   4.28بينت نتائج تحليل التغريدات الخاصـة بمفردة "العيد" درجة ما فوق الرضـا ملعدل تحليل املشـاعر بقيمة   -

ــا الواضــــــح للمغردين   ي  ذ  من  13-10أليام العيد  4.3الى  3.8وبنســــــب عالية ملعدالت تحليل املشــــــاعر تراوحت ما بين  النتائج أثر الرضــــ

الحجة. وهذه النتائج تشـــــــــير الى الســـــــــرور والفرح للمغردين من املجتمع املكي، وتضـــــــــمنت معظم التغريدات ذات التصـــــــــنيف اإليجابي  

من أيـام العيـد، في حين احتوت بعض التغريـدات ذات التصـــــــــــــنيف  التهـاني والتبريكـات بمنـاســـــــــــــبـة حلول العيـد خـاصــــــــــــــة في اليوم األول 

 السلبي تذمر املغردين بوصفهم ان اهل الحجاز ليس لديهم مظاهر العيد في الحج النشغالهم في الحج وخدمة الحجاج أيام العيد.

، كما 5من أصـــــــــــل  2.6دل إجمالي بينت نتائج تحليل املشـــــــــــاعر للمغردين من مكة املتضـــــــــــمنة "وزارة الحج" درجة ما دون الحيادية بمع -

( أثر الحيــاديــة وعــدم الرضــــــــــــــا للمغردين بشـــــــــــــكــل عــام، حيــث بلغــت أدنى قيمــة ملعــدل تحليـل  13-8بينــت نتــائج التحليــل في أيــام الحج )

وتركزت التغريدات الســــلبية حول عدم مناســــبة الوجبات مســــبقة التجهيز وشــــكاوى أخرى على بعض   2.0املشــــاعر في أول أيام العيد 

 مي الحمالت.منظ

 4.5بينت نتائج تحليل املشـاعر للمغردين من مكة املتضـمنة كلمة "الحج " أن أعلى معدل لتحليل املشـاعر كان في اليوم األول بمعدل   -

ســـــــــــعادة املغردين الكبيرة الســـــــــــتقبالهم أيام الحج، وكان الشـــــــــــوق أليام الحج والحجاج متداوال بين املغردين والذي تم على وكان داللة  

 من ذي الحجة.  5-2فها تحت تغريدات سلبية في األيام الخمس األولى تحديدا والذي أثر على معدل تحليل املشاعر خالل األيام تصني

تعليق من صـــــــــــــفحـات اليوتيوب الخـاصـــــــــــــة بثالث قنوات إعالميـة مشـــــــــــــهورة عن خطبـة يوم عرفـة درجـات   876بينـت نتـائج تحليـل عـدد  -

ليل املشـــــــــاعر درجات الرضـــــــــا في كل القنوات العارضـــــــــة لخطبة يوم عرفة بمعدالت بلغت  عالية من الرضـــــــــا حيث تجاوزت معدالت تح

 لكل من قناة القران الكريم، قناة  السعودية، وقناة الرسالة على التوالي. 5من أصل  4.71و  4.45و 4.17

 أن معدالت تحليل املشـاعر اليوم العاشـر من ذي الحجة كانت فوق درجة الرضـ -
ً
ا للقنوات الثالث، وهذه النتائج كشـفت النتائج أيضـا

 تشير الى سعادة ورضا املعلقين من املجتمع اإلسالمي وحبهم لشعائر الحج وحرصهم على متابعة خطبة يوم عرفة في يوم عرفة. 

 التوصيات  .6

 توصيات البحث تبرز في النقاب التالية: 

والعمرة وتحليلها باستخدام أدوات تحليل املشاعر لتزويد العمل على رصد التغريدات الصادرة من الجهات العاملة في منظومة الحج   -

 الجهات بانطباعات املغردين بشكل مستمر ومباشر.

تعـــاون الجهـــات العـــاملـــة في منظومـــة الحج والعمرة  إليجـــاد وتطوير نظـــام يعمـــل على تحليـــل وتصـــــــــــــنيف الصـــــــــــــيغ املختلفـــة للبيـــانـــات  -

ــبكات التواصـــل االجتماعي بشـــكل متكامل )نصـــوص، صـــور، فيديو، ملصـــقات، الصـــور الرمزية أو الوج وه الضـــاحكة( من مختلف شـ

ومتزامن وعلى مســتوى عال  من الدقة والفعالية، بحيث يتم تزويد الجهات املختصــة ومتخذي القرارات بنتائج التحليل بشــكل مباشــر 

 ليتم االعتماد عليها في اتخاذ القرارات املناسبة في الوقت املناسب.
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 امللخص

 تناول الباحث في عدد من الدراسات رؤيته الخاصة لزيادة الطاقة االستيعابية ومضاعفة عدد الحجاج وتجويد خدماتهم باإلمكانات املتاحة. 

 وسيتناول في هذا البحث تحديثا لتلك  الدراسات  وربط بعضها ببعض مع التركيز على دور التحول الرقمي في تحقيقها. يتميز الحج بكثرة 

  سيتيحبناء منصة رقمية للحجز املسبق بعدة سنوات، لبرامج حج متعددة، باملواعيد وتفاصيل الخدمات املطلوبة ،  لذلك إن    اإلقبال عليه،

للقطاع  ملنظمي حم يتوفر  املسبق،  الدفع  وباشتراب  لتنفيذها.   التخطيط  الخدمة  ملقدمي  يتاح  كما  لهم،  األنسب  اختيار  الحجاج  الت 

ومن خالل منصة رقمية إلدارة اسطول النقل الترددي، والحجز املسبق لرحالته      والتوسع بها.  تلك التطبيبقات  الخاص التمويل لتطوير

أفضل املسارات بأدنى حد من التقاطعات  تتحقق االنسيابية.  وبتوزيع الحركة على شبكة الطرق املتاحة     من الباب إلى الباب، وباختيار

ها   ترتفع الطاقة االستيعابية.  وباإلفادة من الحافلة لعدة ردود وخطوب  فترتفع جدواها االقتصادية، ويتوفر التمويل لصيانة الطرق وتهيئت

امل لكامل  الترددي  بالنقل  واستبدالها  للتوسع  الحالية،  الطرق  باستخدام  الحرام  واملسجد  الحجاج  مساكن  إلى  وصوال  املقدسة  شاعر 

وبتطبيق الحجز املسبق للرحالت الترددية، يتحقق تلقائيا أهم عنصر إلدارة الحشود وسالمتهم  وهو التحكم بالحشود   بحافالت كهربائية.

اح ألداء املناسك  وتزيد الطاقة االستيعابية.  كما ُتقترح  الدراسة إنشاء منصة رقمية  من املنبع.  وباإلفادة من معظم الوقت الشرعي املت

الفقهية، لإلفادة من املخيم وساحة نزول الحجاج عدة مرات، ألفواج متعاقبة من   بالفرص  برامج متعددة ألداء الحج  لتصميم وحجز 

 الزحام. فداد الحجاج على أماكن متعددة  يخف توزيع الزيادة بأعكما أن  جاج  فتزيد الطاقة االستيعابية،الح

تتيح لكل قطاع   باملصانع،  التحكم  ولتطوير الخدمات ورفع كفاءتها  وجدواها االقتصادية، فإن إنشاء منصات رقمية، على غرار غرف 

ة تشغيل الخدمات وزيادة الطلب  متابعة وتطوير خدماته.  وبتبادل املعلومات، يتحقق التكامل ويتم تنسيق الجهود واملنافع. وبارتفاع كفاء

عليها  ترتفع جدواها االقتصادية للتوسع بها.  وبعمل منصة رقمية لتسجيل ومتابعة منظم حملة الحجاج املرافق لهم من بلدهم، يمكن  

إلى أهمية تصميم    وتخلص الورقة  التواصل مع  جميع الحجاج في تلك الحملة ، وتحديد متطلباتهم، وتدريبهم، والتزامهم بمواعيد تفويجهم.

الكوادر   لتأهيل  والتدري ية   التعليمية  البرامج  ودعم  وقياس،  رصد  تقنيات  من  يلزمها  وما  املقترحة،  الرقمية  املنصات  وتشغيل  وتنفيذ 

واإلمكانات  الوطنية لتشغيلها وصيانتة االدوات   وتطويرها  لتحقيق لزيادة املستدامة في عدد الحجاج بما يتناسب مع ظروف الزمان واملكان  

 .
ً
 ونوعا

ً
 املتاحة كما
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 النقل الترددي، زيادة اإلستيعابية، املنصات الرقمية، إدارة الحشود، الخدمات. الكلمات الدالة:

Abstract 

In several studies, the researcher has discussed his vision of increasing the capacity of the Hajj and improving its services 

by utilizing the available resources. This research will update that vision by focusing on the role of digital transformation  . 

Performing Hajj is a highly sought-after religious event. Therefore, establishing a digital platform to pre-book one of the 

various Hajj programmes years in advance, their schedules, and details of services; the service-providers can plan for its 

implementation.  In addition, by requiring pre-payment, the private sector can secure the essential funds to develop and 

expand these services. Through a digital control platform, authorities can manage the fleet of shuttle buses, allow pre-

booking for their door-to-door trips, and opt for the routes with minimal intersections to insure uninterrupted traffic flow.  

The shuttle system’s improved economic feasibility will provide the necessary funds for developing the current roads.  

Also, it will finance the upgrade to electrical buses, and expand the shuttle services to all Almasher Almuqadasa(Holy 

Shrines ), to pilgrims’ residencies, and to the Grand Mosque.   

Furthermore, applying pre-booking of the shuttle trips will achieve a significant element of crowd management and safety 

as it organizes the multitudes from within.  By taking advantage of the available time to perform the Hajj rituals, the 

performers capacity will also be increased . Also, this paper proposes a digital platform to design multiple programmes to 

perform the Hajj in accordance with the Fiqh doctrine, to increase the  capacity by aiding additional successive groups of 

pilgrims and accommodate them  into same camps and places of descent to several times per day and night. Consequently, 

by distributing the excessive numbers of pilgrims to multiple places, congestion lightens. Moreover, authorities can 

digitally follow-up with the organizers of the Hajj campaigns in which they can communicate with the pilgrims and 

compel them to their schedules. Like factoy control rooms, developing the digital platforms for services will allow each 

sector to follow up and develop its services.   

By exchanging the information, an integrated, coherent, and collaborative system and efforts will be achieved. Hence, by 

the operating services’ improved efficiency and increase in demand, its economic feasibility will be able to  fund its 

expansion .The study concludes by  highlighting  the importance of designing and implementing the proposed digital 

platforms along with their  sensing and monitoring systems. It also recommends training and qualifying the national 

cadres to be responsible for the operating and maintaining these platforms. The ultimate  goal is to carry on a sustainable 

increase in the number of pilgrims and serving them.  

 املقدمة  .1

  ة ألداء فريض  م، في إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من املسلمين 2030يمثل دور برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية اململكة  

إثراء وتعميق تجربتهم )نسك  الحج و  يرتبط لدى    (.1العمرة على أكمل وجه، والعمل على  غير أن زيادة عدد الحجاج وتحسين خدماتهم 

من مشعر ألخر،   نقلهم  لضمان  الثمن  باهظة  متطورة  نقل  وأنظمة  لهم،  املتاحة  املساحة  لزيادة  مشاريع ضخمة  إلى  بالحاجة  الكثيرين 

مما يجعل زيادة العدد في تصورهم بعيد املنال في الظروف االقتصادية  اكل الحشود في أماكن أداء النسك،ضخمة لتجنب مشت  اءاومنش

باإلمكانات    الحالية. للحج  الطاقة االستيعابية  لزيادة  الباحث  في تحقيق رؤية  الرقمي  للتحول  املهم  الدور  بيان  إلى  الورقة  لذا تهدف هذه 

   .تحسين تجربة أدائهم للحجاملتاحة، مع 
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 منهجية وطرق البحث .2

تم تحديث رؤية الباحث في زيادة الطاقة اإلستيعابية وتحسين جودة الخدمات في الحج، وتلخيصها وجمعها في قالب واحد، مع اإلشارة إلى 

طرح بطريقة أو بأخرى، غير أنه من املفيد ذكرها لعالقتها الوثيقة  قد وقد يكون بعضها دور التقنية الحديثة والتحول الرقمي في تحقيقها، 

 الورقة. ذه هبهدف 

 النتائج واملناقشة 3 .3

بالتمعن في أسباب حدوث املصاعب والتحديات التي تواجه منظومة الحج، تتضح فرص ملعالجتها، من خالل اتخاذ إجراءات لتجنب أسباب  

 حدوث التكدس أثناء أوقات الذروة وتعظيم اإلفادة من اإلمكانات املتاحة في ثالث محاور:

 معظم الوقت الشرعي املتاح ألداء النسك.البعد الزمني: باإلفادة من  .1

 البعد املكاني: باإلفادة من نفس املكان عدة مرات ألفواج متعاقبة، وتوزيع الزوار والحجاج  على عدة مواقع في وقت واحد. .2

 تصادية.البعد التشغيلي: برفع كفاءة التشغيل باإلفادة من التقنيات الحديثة، وفتح فرص تشغيل إضافية لزيادة الجدوى االق .3

ر  و
ملح

ا
 

 فرص متاحة ملعالجتها وتحقيقها بالتقنية الرقمية تحديات وأسبابها 

ن 
كا
امل

 

ــــــاحـــة املتـــاحـــة   .1 ــــيق املســـــــــ ضـــــــــ

للحاج بعرفة ومزدلفة ومنى 

ـــــدة تزاحمهم لقــدومهم   وشـــــــــ

وانصــــــــرافهم في نفس الفترة 

زيـــــادة   ــــعوبـــــة  الزمنيـــــة، وصـــــــــ

املساحة ألسباب اقتصادية  

 وشرعية.

ـــــديـد هنـاك  أوقـات محـددة   • ـــــة، ممـا يؤدى الى حـدوث  ازدحـام شـــــــــ ـــــاعر املقـدســـــــــ للتحرك بين املشـــــــــ

وتحديات جمة، بالرغم من توفر أوقات أخرى متســــــــعة للتحرك وأداء النســــــــك بالفرص الفقهية 

(2.) 

ــــميم عدة برامج للحج بالفرص الفقهيـة ) • ــــة إلكترونيـة لتصـــــــــ (، بأفواج يتعـاقبون على 3بنـاء منصـــــــــ

 زداد االستيعابية:نفس املكان خالل الوقت املتاح فت

 استخدام مخيم عرفة عدة مرات ألفواج متعاقبة: •

 الوقوف جزء من النهار. .1

 الوقوف آخر النهار وبداية الليل.  .2

 الوقوف جزء من الليل. .3

 املرور بعرفة ليال في طريق الحجاج  إلى مزدلفة ملن وقف بها جزء من النهار. .4

 متعاقبة: استخدام ساحة مزدلفة عدة مرات ألفواج   •

 حط الرحال بداية الليل. .1

 الوصول ثم الدفع بعد منتصف الليل. .2

 الوصول آخر الليل واملبيت للوقوف بمزدلفة نهارا.  .3

 استخدام مخيم منى ألفواج متعاقبة: •

 من يرى انها سنة يسكن بجوار منى، ويدخلها لرمي الجمار. .1

 جزء يمكث بمنى طيلة أيام التشريق.  .2

 لليل وآخرون بالنصف الثاني. جزء يبيت النصف األول من ا .3

 املكث جزء من الليل خالل املش ي وأداء رمي الجمرات.   .4

 تهيئة صاالت لالنتظار بكثافة عالية على غرار املطارات. .5

 حجاج إضافيون يتجمعون بمنى للوقوف بعرفة ليال .6

 أماكن أداء النسك: •

استيعابية املكان  اإلفادة من اتساع وقت أداء النسك لتفويج الحجاج بما يتناسب مع  .1

 والنقل.

التقديم والتأخير في تسلسل أداء الرمي والطواف والس ي والنحر بين األفواج لتجنب   .2

 التزاحم. 

 توزيع كثافة الحجاج في نفس الوقت على عدة مواقع. .3
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ــــــدة التزاحم على الطرق  .2 شـــــــــ

الــتــقــلــيــــــدي   الــنــقـــــــل  بــنــظـــــــام 

الواحــــــد  بــــــالرد  بــــــالحــــــافالت 

وارتــفـــــــاع   تــكـــلـــفـــــــة  والــرديــن، 

ــار   قطــــ ــغيــــــل  ــ وتشـــــــــ ـــــــــاء  انشـــــــــ

املشــاعر املقدســة ومشــاكل  

 الحشود بمحطاته.

 1416نظام النقل بالحافالت الترددية اث ت قدراته  بوصــــــفه نظام نقل ذو ســــــعة عالية منذ حج   •

 هـ وتوسع لينقل نصف عدد حجاج الخارج، بسرعة وكفاءة.  

املقدســــــــــة وصــــــــــوال إلى  أهمية تطبيق دراســــــــــة ومخطط التوســــــــــع بالنقل الترددي لكامل املشــــــــــاعر •

(، حيث يســــــــــهل تمويلها من أجرة النقل، 4مســــــــــاكن الحجاج واملســــــــــجد الحرام بالطرق الحالية )

 ودخل مسارات النقل الجديدة.

ــــبق لرحالت الحـافالت التردديـة من البـاب إلى البـاب، لتنظم   • ــــة إلكترونيـة للحجز املســـــــــ بنـاء منصـــــــــ

 استيعابيتها وملعظم املدة املتاحة.السير  على الطرق واألماكن وفق 

ت 
يزا

جه
الت

 و
ان

ملك
ا

 

ــافـــــــالت   .3 ــحـــــ الـــــ حـــــــركـــــــة  بـــــــطء 

الــــرد  بــــنــــظـــــــام  الــــتــــقــــلــــيـــــــديـــــــة 

ــعــــــوق   يــــ والــــــرديــــــن  الــــــواحـــــــد 

عـــــــدد  زيـــــــادة  فــــي  ــــــــع  الــــتــــوســـــــــ

 الحجاج.

ــار الرحلة، يتيح إدارة  • اســـــــتخدام التقنيات الحديثة في اإلدارة والجدولة والتواصـــــــل واختيار مســـــ

 ية في اتجاهات متعددة.اسطول النقل الترددي بكفاءة عال

 
الحجة، يمكنها   9مكة بعد منتصـف ليل يوم -مزدلفة-عرفة-مثال: دورة حافلة ترددية بخط مكة •

ــــــافي من مكـــة للوقوف بعرفـــة ليال، ثم نقـــل    50نقـــل   ــلوا قبلهم    50حـــاج إضـــــــــ ــ ــــــافي وصـــــــــ حـــاج إضـــــــــ

ـــتهم إلى مزدلفة، ثم نقل  ـــلوا قبلهم وارجاعهم إلى    50وافاضـــــــــ ـــ ي وصـــــــــ ـــاســـــــــ عمارتهم بمكة.  حاج اســـــــــ

ــعـــــة   ــ ــافلـــــة تردديـــــة واحـــــدة بســـــــــ ــا نقـــــل    50وبتكرار الـــــدورة نجـــــد أن حـــ حـــــاج،   300مقعـــــد، أمكنهـــ

ــتيعــابيــة   ــ ــــكن بــالتعــاقــب، ممــا يزيــد من االســـــــــ ـــــاحــة النزول والســـــــــ ــــتخــدمون نفس املخيم وســـــــــ يســـــــــ

باإلمكانات الحالية. كما يرفع الجدوى االقتصـــــــــادية لنظام النقل مما يتيح تمويل تطوير شـــــــــبكة  

 مرافقها.الطرق و 

ن 
زما

ال
 

مشــــــاكل ومخاطر الحشــــــود  .4

أداء   أمــــــاكن  في  ــــخمــــــة  الضـــــــــ

ــــ ب أدائها في  ــــك، بســـــــــ النســـــــــ

من  بــــــالرغم  محــــــدود  وقــــــت 

 اتساع الوقت املتاح.

بناء منصــــة إلكترونية لتطوير خطط تفويج الحجاج لتوزيعهم على معظم الوقت الشــــرعي املتاح  •

 ألداء النسك.

اســـــتخدام الحجز املســـــبق ملواعيد النقل الترددي لضـــــمان وصـــــولهم ألداء النســـــك في غير أوقات  •

 الذروة.  

، 5اســــــتخدام التقنيات الحديثة إلدارة الحشــــــود، وتطويرها بما يتناســــــب مع املتطلبات املحلية ) •

   ، ونحوها(.7، 6

ن 
سا

إلن
ا

 

الحجــــــاج  .5 اقنــــــاع  ــــعوبــــــة  صـــــــــ

بــــااللتزام بمواعيــــد التفويج  

الـجـهـــــــات  مـن  لـهـم  املـحـــــــددة 

ــــــــة، لحــــاجز اللغــــة  املختصـــــــــ

ــنـــــــاعـــــــاتـــهـــم   ــقـ ولـ ــقـــــــافـــــــة،  ــثـ والـ

املســبقة باملواعيد املناســبة  

 لهم.

• ( بلـــــدهم  املرافق لهم من  ـــــــــل مع الحجـــــاج من خالل منظم حملتهم  بلغتهم 8التواصـــــــــ (، ملعرفتـــــه 

املواعيد  وثقافتهم، ويتولى بالتنســـيق معهم اختيار املواعيد املناســـبة لهم ألداء النســـك من قائمة  

 التي اتاحتها الجهات املختصة ضمن برنامج الحج الذي حجزوه قبل حصولهم على التأشيرة.

منصـــــــــة رقمية للتواصـــــــــل مع منظمي حمالت الحجاج املرافقين لهم من بلدهم، ضـــــــــمن منصـــــــــتي  •

 حجز النقل الترددي والتفويج.

ساحة 
مزدلفة

عمارة مكة مخيم عرفة



 

201 

 

 

ر  و
ملح

ا
 

 فرص متاحة ملعالجتها وتحقيقها بالتقنية الرقمية تحديات وأسبابها 

ن 
سا

إلن
ا

 

ــــعوبــة تقــديم الخــدمــات   .6 صـــــــــ

للحجــاج بــالجودة والكفــايــة 

األطــراف  الــتــي   إلــيــهـــــــا  تــطــمــح 

املختصـــــــــــة، لضـــــــــــيق الوقت  

 وشدة الزحام وكثرة تنوعها. 

منصــــــة رقمية للحجز املســــــبق لعدة ســــــنوات قبل موســــــم الحج، تتيح ملقدمي الخدمة التخطيط   •

 وتمويل التوسع في مرافقهم.

غرف عمليات بمنصـــــات رقمية لتخطيط وتنســـــيق وتكامل الخطط التشـــــغيلية لجميع الخدمات   •

 .وتجنب تعارضها 

اســــــــــــتخدام مراكز خدمات متنقلة بدال عن الثابتة لإلفادة منها في الحج واملواســــــــــــم لرفع جدواها  •

ــاراتها بما يتناســــب   االقتصــــادية وتجويد الخدمة ووفرتها. ومنصــــة إلكترونية لجدولة حركتها ومســ

 (.9مع الطرق والنقل والحاجة لها)

 

ن 
سا

إلن
ا

 

كثرة اللجــان الرقــابيــة يودي  .7

ــغـال   ــ مقـدم الخـدمـة إلى اشـــــــــ

ــــــمـــــــان   ضـــــــــ تــكــلــفـــــــة  وارتــفـــــــاع 

 الجودة.

اســـــتخدام النماذج الورقية  .8

الـــتـــقـــــــاريــر   تـــــــأخـــر  إلـــى  يـــؤدي 

ــبـة إلى بعـد الحج،  ــ واملحـاســـــــــ

وتأخر معالجة الخلل خالل 

 املوسم.

إنشــــــاء منصــــــة رقمية وأجهزة نقالة، وغرفة عمليات، ملراقبين بشــــــركات ضــــــمان الجودة، مؤهلين  •

 ومعتمدين من الجهات املعنية.

 تقييم جميع عناصر الخدمات بأنواعها لكل منشأة خالل نفس الزيارة. •

 رفع التقرير الرقمي آنيا حيث ينبه األطراف املعنية إلى أوجه الخلل ملعالجتها في حينه. •

  مؤشرات األداء تتيح التنبؤ مبكرا بالخلل ومعالجته قبل وقوعه. •

ن 
سا

إلن
ا

 

الــــحـــــــاج  .9 حــــمـــــــل  ــــــــعــــوبـــــــة  صـــــــــ

ــــــة   ــــــديـــــــــ ــقـــــــــ ــــ ــنـــــــــ ــــ الـــــــــ ــــــألوراق  لـــــــــ

واملســتندات الثبوتية خالل 

 احرامه وادائه املناسك.

ــــعوبــة تعرف األطراف   .10 صـــــــــ

املعنيـــة على هويـــة الحـــاج 

ــــــــــــحــــــــيــــــــة  الصـــــــــ وحــــــــالــــــــتــــــــه 

 ومتطلباته الخاصة.

اســـــــــتخدام اســـــــــاور وبطاقات ذكية، يمكن قراءتها عن بعد، تحوي املعلومات املهمة، مثل الهوية   •

 (.8والجنسية، والحالة واملتطلبات الصحية، ومكان السكن )

اســـــــتخدام اســـــــورة الحاج الذكية  بوصـــــــفها وســـــــيلة دفع وقبض مرتبطة بحســـــــاب محلي مؤقت،  •

 وكبطاقة صعود الحافلة والقطار ودخول املطاعم والفنادق.

ن 
سا

إلن
ا

 

ــتـــــــــيـــــــــه   .11 الـــــــ حـــــــــاالت  ــثـــــــــرة  كـــــــ

مع   التحـــــــدث  ــــعوبـــــــة  وصـــــــــ

الحاج إلرشـــــاده أو معرفة 

اللغــــة  لحــــاجز  متطلبــــاتــــه 

 والثقافة.

بعض األســــــاور الذكية عبارة عن ســــــاعات ذكية يمكن تزويدها بخاصــــــية اإلرشــــــاد إلى املســــــكن أو   •

 املخيم. 

ــالهواتف الـــذكيـــة. وتحـــديـــث   • ــــــاد املوجودة على  الخرائط الرقميـــة بـ ــتخـــدام تطبيقـــات اإلرشـــــــــ ــ اســـــــــ

 الخرائط لتبين املخيمات واملساكن والحمالت.

 الهواتف الذكية.برامج الترجمة امللية الصوتية على  •

 إقامة مركز ترجمة فورية ألهم لغات الحجاج باالتصاالت الهاتفية والالسلكية. •

 مركز الستقبال رسائل واتساب صوتية مسجلة وإعادة ارسال ترجمتها برسالة صوتية. •

ن 
كا
امل

 

عــلــى   .12 املــفـــــــاجــ   ــــــغــط  الضـــــــــ

ـــــــــدة   التحتيـــــة لشـــــــــ البنيـــــة 

الطلـب على الخـدمـات قـد 

ــــال   ــــها للعطل فضـــــــــ يعرضـــــــــ

ونحوها، لتســـــجيل كامل خطوب   BMSاســـــتخدام تطبيقات املدن الذكية ونظم إدارة املنشـــــئات   •

ــيـانتهـا، وتوزيع األحمـال عليهـا، لتجنـب  ــ ــــعتهـا، ومتـابعـة صـــــــــ البنيـة التحتيـة في الحج، ومرافقهـا، وســـــــــ

 تعطلها تحت الضغط.

إنشــاء برامج املحاكاة تســهم في التخطيط لتوزيع الضــغط على معظم الشــبكة، وتزويد املوقع من  •



 

202 14432022

 

 

ر  و
ملح

ا
 

 فرص متاحة ملعالجتها وتحقيقها بالتقنية الرقمية تحديات وأسبابها 

ــي   فـــــ عـــــــجـــــــز  حـــــــدوث  عـــــــن 

 الخدمة.

 وقوعها.عدة خطوب، والتنبؤ باألعطال ملعالجتها قبل 

ــــهم في توزيع الطلب على الخدمات   • ــــات الرقمية لتوزيع الحجاج على عدة مواقع يســـــــــ إقامة املنصـــــــــ

  بما يتناسب مع طاقتها االستيعابية. ويسمح بزيادة عدد الحجاج باإلفادة من اإلمكانات املتاحة.

ن 
سا

إلن
ا

 

ــــــــــد  .13 مـــــــرشـــــــــ إلـــــــى  الـــــــحـــــــاجـــــــة 

ـــــائق الحــافلــة   لتعريف ســـــــــ

ـــــار الرحلــة يزيــد من  بمســـــــــ

التكلفـــة ويحـــد من مرونـــة 

ـــــارات لظروف  تغيير املســـــــــ

 التشغيل.

ضـعف شـبكة االتصـاالت   .14

من  يحــــــد  مواقع  عــــــدة  في 

 االعتماد الكامل عليها.  

يقترح تطوير نظام مالحي م ســـــــــــط للحافالت الترددية، يســـــــــــهل تصـــــــــــنيعه محليا، بتكلفة زهيدة،   •

ــــوق العـــامليـــة، ومعرفـــات راديويـــة ألهم التقـــا  طعـــات، لتجنـــب االعتمـــاد  بمكونـــات متوفرة في الســـــــــ

ــــائق   ــــرة لســـــــــ ــــبكـة، مع تحـديـث البيـانـات عنـد توفرهـا، وطريقـة عرض مختصـــــــــ ــــتمر على الشـــــــــ املســـــــــ

 (.8الحافلة بالوجهة واتجاهات الحركة عند التقاطعات )

ن 
كا
امل

 

ــــعف البنيــــة التحتيــــة  .15 ضـــــــــ

وبخاصـــــــــــة دورات املياه في  

ــــــــــدة  وشـــــــــ املـــــواقـــــع  بـــــعـــــض 

 الزحام عليها.

ـــــــة للقطـــاع   • ـــــــل مالبس ونحوهـــا من اتـــاحـــة الفرصـــــــــ الخـــاص بتوفير دورات ميـــاه ومراوه ومغـــاســـــــــ

ــهـــل  ــ ــــورة الحـــاج الـــذكيـــة يســـــــــ ــتركين إليهـــا عبر اســـــــــ ــ خـــدمـــات مميزة بـــأجرة معقولـــة ، ودخول املشـــــــــ

اإلجراءات والحســـــــــــابات ويجنب االزدحام. ويصـــــــــــمم بعضـــــــــــها كمراكز متنقلة لإلفادة منها في عدة 

 مواقع طيلة املوسم.

ت 
يزا

جه
الت

 و
ان

ملك
ا

 

عــــنـــــــد   تــــزاحــــم  .16 املــــركــــبـــــــات 

ــأكـــد من  مـــداخـــل مكـــة للتـ

 تصاريح الحج.

 
مراكز فرز آلية بالتقنيات الحديثة واالســــــــــــتشــــــــــــعار عن بعد للتصــــــــــــاريح بأســــــــــــورة الحاج الذكية،   •

 (.10ومقارنتها بالحساسات الحرارية والفيديو لتقدير تقارب عدد الركاب مع عدد التصاريح )
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ر  و
ملح

ا
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ت 
يزا

جه
الت

 و
ان

س
إلن

ا
 

ـــــــــديــــــد عنـــــد   .17 التزاحم الشـــــــــ

ــجــــد   ــ بــــاملســـــــــ مكــــان الزيــــارة 

 النبوي 

 
ــــــاريح رقميـــة، لتوزيع الزحـــام على الوقـــت املتـــاح، والحـــد من تكرار الزيـــارة في   • جـــدولـــة زمنيـــة وتصـــــــــ

 (.11أوقات الذروة، وتقنيات حديثة للتحقق من التصاريح عن بعد، ومسارات لتسهيل الزيارة )

ت 
يزا

جه
الت

 و
ان

س
إلن

ا
 

صــــــعوبة أداء كبار الســــــن   .18

لــلــطــواف وذوي   اإلعـــــــاقـــــــة 

ــهـــــم   ــتـــــالطـــ ــــــــ ـــــي واخـــ والســـــــــ

في   ــــــــة  وبخـــــاصـــــــــ ــــــــاة  بـــــاملشـــــــــ

ــــع   مـــــــــ ــــذروة،  الـــــــــ ــــات  أوقـــــــــ

ــاقـــــــــة   الـــــــــطـــــــ مـــــــــحـــــــــدوديـــــــــة 

للعربـــــــات  ــتيعـــــــابيـــــــة  ــ االســـــــــ

والــحـــــــاجـــــــة  الــكــهــربـــــــائــيـــــــة، 

 ملرافق لقيادتها.

 
ــــ ي في امليزانين الحــالي للعربــات الكهربــائيــة،   • ــعــة عــاليــة للطواف والســـــــــ ــ مركبــات ذاتيــة القيــادة بســـــــــ

(، واســتخدام  12اء الطواف والســ ي دون االختالب باملشــاة )بمحطات حول املســجد الحرام، ألد

 منصة رقمية للحجز املسبق، وحساسات للمسار واملشاة وتحكم آلي بحركة املركبات.

ن 
سا

إلن
ا

 

صـــــــعوبة تواصـــــــل مقدمي   .19

الــــحــــجـــــــاج  مــــع  الــــخـــــــدمـــــــة 

ــغـــــــــــات  ــلـــــــــ الـــــــــ ــايـــــــــــن  ــبـــــــــ ــتـــــــــ لـــــــــ

 والثقافات.

بـــــعـــــض  .20 الـــــتـــــزام  ــعـــــف  ــــــ ضـــــــــ

ــيــــــــد  ــمــــــــواعــــــ بــــــ ــجــــــــاج  الــــــــحــــــ

أداء   ألمـــــــاكــــن  تــــفــــويــــجــــهــــم 

 النسك، ومواعيد نقلهم.

إصــدار بطاقة/اســورة ذكية "برخصــة منظم رحلة حج" بها شــريحة راديوية، وشــروب لتجديدها،   •

تضمن وزارة الحج تعاون عشرات آالف منظمي رحالت الحج املرافقين لهم من بلدهم في توعيتهم 

 (.8وتطبيق برامج تفويجهم )
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ملح

ا
 

 فرص متاحة ملعالجتها وتحقيقها بالتقنية الرقمية تحديات وأسبابها 

الحجاج املرافقين لهم من بلدهم بعدة مســـــــــتويات وبموجب الرخصـــــــــة  ُيصـــــــــنف منظمو رحالت   •

ــــجيلهم بمـدى  ــــمح لهم بتســـــــــ ــــب جودة خـدمـاتهم، ومؤهالت تـدريبهم.  وربط العـدد الـذي يســـــــــ حســـــــــ

   التزامهم بتفويج حجاجهم في األوقات واملسارات املحددة لهم.

ت 
يزا

جه
الت

 و
ان

س
إلن

ا
 

مـــــــــن   .21 كــــــــــثــــــــــيــــــــــرا  مــــــــــازالــــــــــت 

الخدمات تدار باألســـلوب 

يؤدي   ــا  ممــــ إلى  التقليــــــدي 

ــفــــــــافــــــــة   ـــــــــ الشـــــــــ ــعــــــــف  ـــــــــ ضـــــــــ

وتـــــــــــأخـــــــــــر  واالزدواجـــــــــــيـــــــــــة 

ــانـــا   معـــالجـــة الخلـــل، وأحيـ

 التعارض فيما بينها.

ــاء "مركز اإلدارة املتكــاملــة  • ـــ ـــــاالت إلنشـــــــــ ــــتخــدام التقنيــات الحــديثــة ونظم املعلومــات واالتصـــــــــ اســـــــــ

للخدمات واملرافق"، لتســـــــــــهيل تخطيط مقدمي الخدمات لكل خدمة، وضـــــــــــمان تكاملها مع بقية 

رض بينها، وتسهيل تحديثها في وقت وجيز، والتأكد من عدم تسببها إلعاقة الخطط، وإزالة أي تعا 

 (.9او تأخير بقية الخدمات )

يســــهم وضــــوح الخطة التنفيذية التفصــــيلية في توفير كافة املتطلبات لها، واشــــعار األطراف ذات   •

العالقة والتنســــــــيق معهم لتنظيم مواعيد واتجاه تحركات التموينات والخدمات والقوى العاملة 

إلى توفر  الحجــــاج.  كمــــا تطملن بقيــــة األطراف ذات العالقــــة  تعــــارض مع برامج تحرـكـــات  بــــأدنى 

 من االزدواجية. الخدمة 
ً
 لإلفادة منها بدال

توفر ملقدم الخدمة اســـــتئجار غرفة عمليات مصـــــغرة إلدارة عملياتهم، مع ترابطهم وتكاملهم مع   •

ــــغلهم بـالجوانـب   غرفـة العمليـات لقطـاع الخـدمـات الـذي ينتمون إليـه وبقيـة القطـاعـات، دون شـــــــــ

 ة املتقدمة.التقنية واملالية إلنشاء وتشغيل وصيانة غرف العمليات الرقمي

تظهر شــــــــاشــــــــات البيانات مخطط املشــــــــاعر املقدســــــــة واألماكن ذات األهمية الخاصــــــــة، ووضــــــــع  •

الخدمات والحشـــــــــود بها. واملؤشـــــــــرات املهمة لضـــــــــمان جودة الخدمات والنقل والتفويج ونحوها،  

   وتسهيل عمل الجهات الرقابية.
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خطورة املراء االنطبـــاعيـــة  .22

للخـــــــدمـــــــات  في   التخطيط 

وتطوير تشـــــغيلها، لغياب 

 البيانات الحقيقية.

ال  .23 ــفـــــه  ــ ــا ال يمكن وصـــــــــ “مـــ

يمكن قياسه وما ال يمكن 

ـــــه ال يمكن إدارتـه،  قيـاســـــــــ

إدارتـــــــه ال  ــكــــن  ــمــ يــ ال  ومـــــــا 

 يمكن تطويره”

انشــــــــاء "مركز قياس مؤشــــــــرات األداء ورفع كفاءة التشــــــــغيل"، بمعهد خادم الحرمين الشــــــــريفين  •

، باعتباره جهة علمية متخصـــصـــة ومحايدة، وعنده خبراء في اهم املجاالت ألبحاث الحج والعمرة

ــة.  وله غرفة عمليـات بمركز "اإلدارة املتكـاملـة  ــ ملنظومة خدمات الحج والعمرة واألماكن املقـدســـــــــ

للخدمات واملرافق" املقترح، بحيث تتولى اقســـامه البحثية عمليات التوصـــيف والرصـــد والقياس 

وتحليل عمليات التشغيل، وتزويد األطراف املعنية بالبيانات واملعلومات   وإنتاج مؤشرات األداء،

ــــغيليــة. لتحفيز القطــاع  ـــــاديــة والتشـــــــــ ــــرات املنيــة، واقتراح مــا يلزم لرفع كفــاءتهــا االقتصـــــــــ واملؤشـــــــــ

 الخاص على االستثمار في تنميتها والتوسع فيها.
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ــافــــــــالت   .24 ــحــــــ الــــــ ــيــــــــم  ــــــــــــلــــــ تســـــــــ

مــنــظــمــي  إلــى  الــتــقــلــيـــــــديـــــــة 

إلى   حمالت الحجـــــاج أدى 

ــ ـــــب   ــ الزحـــــام بســـــــــ ــــــــدة  شـــــــــ

مــواعــيــــــد   بـــــــدون  تــحــركــهـــــــا 

محددة ومســــــــــــارات متفق  

 عليها.

الحــــــافالت  .25 زحــــــام  ـــــــــدة  شـــــــــ

التقليــــديــــة بــــالردين والرد  

الواحــد يخفض كثيرا من 

 جدواها االقتصادية.

نـــــــقـــــــل   .26 ـــــــــــرـكــــــات  شـــــــــ كـــــــثـــــــرة 

مـــــــن  يـــــــجـــــــعـــــــل  الـــــــحـــــــجـــــــاج 

ــهـــــــــا   ــاقـــــــ ــفـــــــ اتـــــــ ـــعـــــــــب  ـــــــــ الصـــــــــ

تـــطـــويـــر  فـــي  ــتـــثـــمـــــــار  ــــ لـــالســـــــــ

بناء "منصـــــــــة رقمية إلدارة وتشـــــــــغيل اســـــــــطول النقل الترددي" وتوفير خدمة النقل من الباب إلى  •

 الباب:

رسم بالدهان ملواقف للحافالت ووضع لوحة امام كل عمارة ومخيم لسكن الحجاج  .1

برقم املحطة ورمزها للمسح الضوئي، بمعدل )محطة/ألف حاج( بمكة، و 

 ألفي حاج( باملشاعر املقدسة. /)محطة

 تطبيق على الهواتف الذكية والحاسب امللي لحجز موعد االنتقال.  .2

يدخل منظم الحملة اسم املستخدم ورمزه السري، ويظهر له املوعد الذي حجزه   .3

مسبقا من خالل "منصة حجز برنامج الحج"، لكل مرحلة من مراحل النقل، وعدد 

 الركاب.

د، وتصله رسالة تأكيد بذلك، او يطلب تغيير املوعد )برسم  يؤكد منظم الحملة املوع .4

إضافي للحد من كثرة التعديالت(، ويحدد عدد الركاب، ورقم املحطة املغادرة، ورقم 

 املحطة أو وجهة الوصول، واملوعد املفضل لالنتقال.

 يظهر البرنامج املواعيد املتاحة للنقل، في ضوء برنامج الحج املسجلة فيه حملته.  .5

 تار منظم الحملة أقرب موعد متاح للنقل، ويؤكد الحجز.يخ .6

توجه املنصة أوامر النقل لحافلة بأقرب مركز تشغيل حافالت، مع بيان أفضل مسار   .7
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ـــغيل  تقنيات وخطط تشـــــــــ

لتنظي حركتهـــــــا  موحـــــــدة  م 

 ورفع كفاءة تشغيلها.

 للحركة لتجنب حدوث زحام.

يجهز منظم الحملة حجاجه، ويتجمعون ببهو العمارة/ساحة املخيم قبل املوعد بعشر   .8

 دقائق. 

 للسائق البطاقة الرقمية لصعود الحافلة. يظهر منظم الحملة  .9

يقيم منظم الحملة بنهاية الرحلة جودة الحافلة وقيادة السائق.  كما يقيم السائق   .10

 التزام الفوج باملوعد املحدد والحفاظ على نظافة الحافلة، ونحوها. 

تقيم املنصة الرقمية وبرامج املحاكاة وضع الحركة في جميع الطرق، وإصدار أوامر   .11

غيل بما يضمن انسيابية الحركة. واستخدام الحافلة معظم الوقت املتاح عدة  التش

 مرات لعدة مسارات لزيادة جدواها االقتصادية. 
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ــغـال الحـاج بـأمتعتـه   .27 ــ انشـــــــــ

يرهقـــــه ويحـــــد من مرونـــــة  

تنقله بين وسـائط النقل، 

انـــــــــهـــــــــاء   زمـــــــــن  ويـــــــــطـــــــــيـــــــــل 

 إجراءات قدومه وسفره.

ــــتالم ومنـاولـة ونقـل األمتعـة للحجـاج واملعتمرين والزوار بمكـة املكرمـة تنفيـذ "نظـام   • متكـامـل الســـــــــ

ــــغيلها ومتابعة  13واملدينة املنورة ومطاراتهما الدولية" ) ــــتخدام التقنيات الحديثة في تشـــــــــ (، واســـــــــ

 األمتعة لتجنب ضياعها.
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ضـــــعف اســـــتثمار القطاع  .28

الــــخـــــــدمـــــــات   فــــي  الــــخـــــــاص 

باملشــــــــاعر املقدســــــــة ألنها  

كـــــــل  قــلــيــلـــــــة  أيـــــــام  تــعــمـــــــل 

تـــــــدهـور  إلـى  أدى  ــــنـــــــة،  ســـــــــ

تجهيزاتها وشـــــــــدة نقصـــــــــها  

 في كثير من املواقع.

(، ملعظم الخدمات، تحسـن من تجربة الحج، 9التوجه نحو اسـتخدام "مراكز خدمات متنقلة" ) •

ــــياحية مما ير  ــــم الســـــــــ ــــتخدامها في امكان متعددة خالل الحج وبعده في املواســـــــــ فع من ويمكن اســـــــــ

 جدواها االقتصادية، ويشجع األفراد واملؤسسات على االستثمار بها.

"منصـــــــــــة رقمية إلدارة اســـــــــــطول مراكز الخدمات املتنقلة" إلتاحتها في الوقت املناســـــــــــب في املكان   •

املناســــــــــب لتعظيم اإلفادة منها.  وتكاملها مع منصــــــــــة تشــــــــــغيل اســــــــــطول النقل الترددي لضــــــــــمان  

 ق.انسيابية الحركة على الطر 

مؤشـــــــرات أداء لكفاءة تشـــــــغيل مراكز الخدمات املتنقلة ومســـــــتوى رضـــــــا الحجاج عنها لتطويرها  •

 والتوسع بها.
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الـــــــــتـــــــــخـــــــــطـــــــــيـــــــــط   .29 تـــــــــأخـــــــــر 

ــيــلـي   ـــ الــتــفصـــــــــ ـــــغــيــلــي  الــتشـــــــــ

لــــــكــــــثــــــرة   الــــــحــــــج  ـــــــــم  ملــــــوســـــــــ

املـــــجـــــهـــــولـــــــة،   املـــــتـــــغـــــيـــــرات 

بالرغم من شـــــــدة اإلقبال 

 على الفريضة.

ــاملـــة   • ــاء "منظومـــة رقميـــة متكـ ــافـــة منظومـــة الحج"، مع الحجز  بنـ ــابعـــة التنفيـــذ لكـ للتخطيط ومتـ

، ســــــنة واحدة( يتيح الوقت والتمويل الالزم لتطوير الخدمات والتوســــــع بها،  3، 5املســــــبق للحج )

ــع في تطوير التقنيـــات املتقـــدمـــة والتحول 3والتـــدرج في زيـــادة عـــدد الحجـــاج ) ــ ــا يتيح التوســـــــــ (. كمـ

، 5عمل املنظومة والتنبؤ باحتياجاتها وإدارة الحشــــــود )  الرقمي في رفع كفاءة التشــــــغيل وتســــــهيل

6 ،7) 
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 الخالصة  .4

تتيح التقنيـات الحـديثـة والتحول الرقمي تطوير كثيرا من الخـدمـات وزيـادة طـاقتهـا االســـــــــــــتيعـابيـة بـاإلمكـانـات املتـاحـة مع رفع مســـــــــــــتوى   -

 جودة الخدمة.

املســـــتفيدين منها، تصـــــبح خدمات مســـــتدامة، ويمكن للقطاع الخاص االســـــتثمار بارتفاع الجدوى االقتصـــــادية للخدمات وزيادة عدد  -

 .بتطويرها والتوسع بها، بأعلى جودة )لشدة التنافسية بينهم(، وبأدنى حد من االعتماد على الدعم املالي الحكومي

 التوصيات  .5

ــ .1 ركــة تــابعــة للهيئــة امللكيــة ملــدينــة مكــة املكرمــة  إنشــــــــــــــاء "مركز اإلدارة املتكــاملــة للخــدمــات واملرافق بــالحج والعمرة"، وإســـــــــــــنــاده إلى شـــــــــــ

واملشـــــاعر املقدســـــة أو صـــــندوق االســـــتثمارات العامة، لتأجير خدماته لكافة الجهات والشـــــركات واملؤســـــســـــات واألطراف ذات العالقة  

 بخدمات الحج والعمرة. 

ين ألبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى،  انشـاء "مركز قياس مؤشـرات األداء ورفع كفاءة التشـغيل"، بمعهد خادم الحرمين الشـريف .2

باعتباره جهة علمية متخصـــــصـــــة ومحايدة، ولديه الخبراء في اهم املجاالت ملنظومة خدمات الحج والعمرة واألماكن املقدســـــة.  ويكون  

 عنية.للمركز "غرفة عمليات" بمركز "اإلدارة املتكاملة للخدمات واملرافق" لتوفير املعلومات املنية لألطراف امل

التوسع بالنقل الترددي لكامل املشاعر املقدسة وصوال إلى مساكن الحجاج واملسجد الحرام باإلفادة من شبكة الطرق الحالية، وفق   .3

 الدراسة املقترحة من املعهد، وإنشاء "شركة متخصصة إلدارة وتشغيل كامل اسطول النقل الترددي" بالتقنيات الحديثة.

يم ومحاكاة تنفيذ برامج متعددة ألداء الحج بالفرص الفقهية"، لتعظيم اإلفادة من األماكن والتجهيزات  بناء "منصــة إلكترونية لتصــم .4

 املتاحة، ورفع جودة الخدمات وزيادة االستيعابية.

ســـــــــــنوات، ســـــــــــنة واحدة للتعرف بدقة على حجم الطلب الحقيقي على   3ســـــــــــنوات،   5إتاحة "الحجز املســـــــــــبق لبرامج الحج" على مدى  .5

 ونوعها ومستواها.  واشتراب الدفع املسبق لتكلفتها، ليتمكن القطاع الخاص من االستثمار لتطويرها والتوسع بها.  الخدمات

تأهيل وتدريب الكوادر العلمية وامليدانية الوطنية، لتصــميم وتطوير املنصــات الرقمية املقترحة، ولصــيانة وتشــغيل التقنيات املكونة  .6

 لها.
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 امللخص

مطار امللك عبد العزيز بجدة ومطار األمير محمد بن عبد العزيز باملدينة املنورة، املحطة األهم الستقبال  في تعتبر املنافذ الجوية، املتمثلة 

يزيد عن   ما   
ً
تستقبل سنويا كونها  الخارج  استقبالهم رحالت  90حجاج  فور  املطاران  ويقدم  الخارج.  القادمين من  الحجاج  أعداد  % من 

بال الحجاج في صاالت البوابات، إجراء الفحص الطبي والتطعيم، تسجيل بيانات الدخول الحجاج سلسلة من اإلجراءات بدًءا من استق

دارة الجوازات، استالم األمتعة، إجراءات الجمارك، االنتظار في البالزا، والترحيل بالحافالت إلى الفنادق. وفي هذا البحث تم الوقوف إفي  

 عبد العزيز بد  على آلية العمل املتبعة في صالة الحجاج بمطار امللك
ً
ه.  1440من صاالت البوابات وانتهاء بمرحلة البالزا في موسم حج عام    ءا

حيث تم وضع التمثيل الرياض ي والقيود املختلفة لعملية الجدولة في جميع مراحل املطار الداخلية إضافة الى تحديد دالة الهدف والتي  

املختلفة   املراحل  في  الركاب  انتظار  وقت  تقليل  في  ثالثة  تتمثل  باستخدام  الجدولة  لعملية  محاكاة  عملية  اجراء  تم  كما  املطار.  داخل 

ير خوارزميات بهدف إيجاد الخوارزمية ذات األداء األفضل في إيجاد أقل قيمة لدالة الهدف املوضوعة، ومن ثم مناقشة النتائج املختلفة وتأث

خرى. وقد أظهرت نتائج املحاكاة أن الزمن األكبر النتظار الركاب متغيرات دالة الهدف على زيادة أو تقليل وقت انتظار الركاب من  
ُ
مرحلة إلى أ

كان في صاالت القدوم وذلك لعدم وجود شاغر في مناطق الجوازات، يليه منطقة استالم األمتعة ثم منطقة الجوازات والجمارك وأن أقل  

 مدة انتظار كانت قبل دخول صاالت البوابات.

 يات التحسين، جدولة رحالت الحجاج، مطار امللك عبد العزيز، مطار األمير محمد بن عبد العزيز. خوارزم الكلمات الدالة:

 Abstract 

The airports, represented by King Abdul-Aziz International Airport (KAIA) in Jeddah and Prince Muhammad bin Abdul-

Aziz Airport (PMAI) in Madinah, are the most important stations for receiving pilgrims from abroad. They annually receive 

more than 90% of the number of all pilgrims coming from abroad. As soon as the two airports receive the pilgrims' flights, 

they provide a series of services and procedures, starting with receiving pilgrims at the Gate’s Halls, medical check-ups, 

data entry, receiving luggage, customs procedures, waiting in the plaza, and transferred   to hotels. In this research, the 
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mechanism of work used in the Pilgrims’ Terminal at KAIA was identified, starting from the Gates’ Halls and ending with 

the plaza during the Hajj season in 1440 AH. Where the mathematical representation of constraints has been represented, 

also the main objective of all these procedures    has been linked with the aim to reduce the waiting time for passengers 

in the different airport stages. A simulation of the scheduling process was conducted using three algorithms in order to 

find the algorithm with the best performance in finding the lowest value for the target function, and then discussing the 

different results and the effect of the target function variables on increasing or decreasing the waiting time of passengers 

from one stage to another. The simulation results showed that the longest waiting time for passengers was at the lounge 

gates because there were no vacancies in the passports areas, followed by the luggage   area, then the passport and 

customs areas, and the least waiting time was found to be before entering the lounge gates.  

Keywords: Optimization algorithm, Scheduling pilgrim’s flights, King Abdul-Aziz International Airport, Prince 

Muhammad bin Abdul-Aziz Airport. 

 املقدمة   .1

من بلد الحاج املتمثلة   خدمة حجاج بيت هللا الحرام بدءً   مؤسساتها املختلفة طاقاتها وجهودها فيب تسخر اململكة العربية السعودية ممثلة 

  إالسفارات والبعثات  في  
ً
 غانما

ً
 لبلده ساملا

ً
بإذن هللا. ومن أبرز الخدمات التي تقدمها   -لى وصوله أرض الحرمين الشريفين وحتى مغادرته عائدا

  اململكة لحجاج بيت هللا الحرام هي استقبالهم وتسهيل إجراءات قدومهم ومغ
ً
ادرتهم من املنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية. وانطالقا

والتي من أهدافها زيادة أعداد الحجاج واملعتمرين فإنه من الضروري بمكان العمل على دراسات تهدف إلى تسهيل    2030من رؤية اململكة  

كافة مستلزماتهم خالل مدة إقامتهم في أرض الحرمين    إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من مختلف املنافذ البرية والجوية والبحرية وتوفير 

مطار امللك عبد العزيز بجدة ومطار األمير محمد بن عبد العزيز باملدينة املنورة أحد أهم  في  الشريفين. وتعتبر املنافذ الجوية واملتمثلة  

 نحاء العالم. أاملحطات الستقبال وفود الحجاج من جميع 

املساهمة في تقليل الزمن الذي يقضيه حجاج بيت هللا الحرام في املنافذ الجوية خالل مواسم   فيهذا البحث  جراء  إيكمن الهدف الرئيس من  

بوابات،  املنافذ الجوية من  في  الحج، مع إمكانية زيادة عدد الرحالت الجوية املستقبلة وذلك من خالل استغالل جميع املوارد املتوفرة 

ولتحقيق ذلك تم العمل على دراسة الوضع الراهن لكل من مطار امللك عبد العزيز ومطار األمير صاالت انتظار، سيور أمتعة، وغيرها.  

محمد بن عبد العزيز والتعرف على النظام املتبع في استقبال حجاج بيت هللا الحرام لحظة وصول رحلتهم الجوية وحتى مغادرتهم املطار  

لتفصيلية ابتداًء من عدد الرحالت اليومية وخصائصها، والطاقة االستيعابية لصاالت باتجاه فنادقهم، والتي تتضمن التعرف على املراحل ا

جراء عدد  إالقدوم، وسرعة إنجاز إجراءات الدخول، وعدد السيور املخصصة لنقل واستالم األمتعة. تم بعد ذلك تحليل سير اإلجراءات و 

االعتبار عند القيام برفع الطاقة االستيعابية الستقبال وفود الرحمن في مواسم  من التجارب بسيناريوهات مختلفة بهدف أخذها بعين  

 الحج القادمة إن شاء هللا تعالى. 

 الدراسات السابقة .2

 تعتبر عملية تنظيم تدفق رحالت القادمين بدء
ً
من وصول الطائرات على بوابات املطار وانتقال الركاب بين مراحل املطار املختلفة )صاالت   ا

ه من املمكن نَّ إ متعة، جمارك، البالزا( من العمليات ذات األهمية القصوى في إدارة جميع عمليات املطار، حيث جوازات، استالم األ قدوم، 

أن يحدث تأخر في استقبال الرحالت الجوية أو حصول تكدسات بشرية وحصول حوادث ال قدر هللا في حال التقصير في هذا الجانب.  

 حيث يتعين على القائمين على عمليات إدارة املطار إيجاد وتعتبر مسألة التوزيع أ
ً
حد أهم املسائل التي يواجهها مديرو عمليات املطار يوميا

أفضل بوابة يمكن للطائرة أن تقف عندها مع األخذ بعين االعتبار بعض املحددات كتقليل املسافة بين البوابات للرحالت املتصلة، تقليل  

مسافرين، وغيرها. وقد قام العديد من الباحثين بدراسة مسألة تعيين أماكن وقوف الطائرات القادمة عند إحدى  مسافة املش ي اإلجمالية لل

باسم   )  Marinelliقام    . Gate Assignment Problem (GAP)بوابات املطار واملعروفة  نملج جيني يسمى تحسين  2008وآخرون  باقتراح   )

وقد    املستندة إلى الجغرافيا الحيوية إليجاد أفضل بوابة يمكن للطائرة أن تقف عندها.(  Bee Colony Optimizationمستعمرة النحل )
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 bee( وخوارزميات تحسين مستعمرة النحل )biogeography-basedتم الحصول على هذا النملج من خالل الجمع بين البيوغرافيا الحيوية )

colony optimizationوقد اعتمد الباحثون على بناء حل عمل ،)( ي يدعىfeasible solution  ثم تحسين جودة الحل خالل عمل خوارزمية )

( دراسة بعنوان “الجدولة األمثل للطائرات والبوابات في املطارات"  2009وآخرين )  Al-Sultan( و  2004وآخرين )  Dingالبحث. أجرى كٌل من  

مسافات مش ي املسافرين في داخل املطار. وقد تم استخدام   بهدف تقليل عدد الرحالت غير املجدولة على البوابات إضافة لتقليل مجموع

( للبحث عن تحسين أفضل للحل  Tabu search( وخوارزمية البحث املحسن )  feasible solutionلبناء حل عملي يدعى )  Greedyخوارزمية  

 إذا كانت جداول الرحالت ( والتي تسمح بمرونة البحث عن حلول جيInterval Exchange Moveالحالي باستخدام دالة تسمى )
ً
دة، خاصة

( اقتراح أسلوب محاكاة للعثور على العدد األمثل من البوابات املطلوبة لنسبة مئوية محددة من 2012)  Al-Sultanكما أضاف     كثيفة.

إضافة للتنبؤ بمعدل    إجمالي عدد الرحالت الجوية للطائرات غير املسندة إلى بوابة محددة والحد الزمني الفاصل على البوابة الواحدة،

 Genetic( الخوارزمية الجينية )Paolo  (2009و    Huوصول الرحالت وعمل محاكاة لجدولة الرحالت ملدة أسبوع واحد. واستخدم الباحثان  

Algorithmعن تمثيل الكروموسومات باملواقع الفعلية للطائرات على ال 
ً
بوابات،  ( لحل مشكلة تعيين الطائرات على بوابات املطار. وعوضا

 فقد تم استخدام املواقع النس ية.

وتقليل عدد الطائرات غير املسندة إلى بوابات،   إندونيسياوإليجاد التخصيص األمثل للطائرات على بوابات مطار سوكارنو هاتا الدولي في  

كما قام    ل األمثل لهذه املسألة.( إليجاد الحSimulated annealing( بتطبيق خوارزمية محاكاة التلدين )2015وآخرون )  Hidayatnoقام  

Cheng  وHo  (2012( باستخدام خوارزمية )Search Tabu( تعيين  Path relinking( مع استراتيجية إعادة ربط املسار  ( ملعالجة مشكلة 

البوابات. على  قام   الطائرات  )  Ghazouaniكما  الخوارزمية  2015وآخرون  باستخدام   )GA   الباحثون استخدم  الجدولة، حيث  لعملية 

التي سيتم تخصيص   البوابة  الرحلة وتمثل قيمته رقم  الترميز الجيني، بحيث يتضمن مؤشر كل جين رقم  في عملية  األعداد الصحيحة 

جيل الجديد من الكروموسومات. وفي مقارنة أداء خوارزميات ( في عملية اختيار ال Roulette Wheelالرحلة إليها. وتم استخدام طريقة )

(Tabu Search( وخوارزمية )Simulated Annealing قام ،)Aktel ( بتطبيق الخوارزميتين لحل مشكلة تعيين بوابة املطار، 2017وآخرون )

لمسافرين. وقد بينت النتائج أن خوارزمية  حيث تتمثل األهداف في تقليل عدد الرحالت غير املسندة للبوابات ومجموع مسافات املش ي ل

(Simulated Annealing( قد حققت أفضل أداء في املتوسط، وبأن خوارزمية )Tabu Search االحتمالية املقترحة تعمل جيًدا في املسائل )

مقر السكن خالل موسم   ( بعمل دراسة استشارية لرحلة الضيف من املنافذ وحتى2017ذات الحجم الكبير. وأخيرا، قامت شركة ِعلم )

  - هـ. وتضمنت الدراسة تقييم الوضع الحالي آنذاك وعرض املشاكل في فترتي القدوم واملغادرة في مطار امللك عبد العزيز الدولي 1438حج  

لية ُتبين الدراسات السابقة أهمية إيجاد حلول عم   ه.1439صالة الحجاج، كما تضمنت الدراسة وضع حلول قابلة للتطبيق في موسم  

تطبيقية إلسناد الطائرات القادمة إلى البوابات املتاحة بأفضل طريقة ممكنة وذلك لتوفير أقص ى درجات الراحة للركاب املسافرين، ومنها  

 في ظل التوجه الجديد لزيادة   يأتي الدافع إلجراء هذا
ً
البحث واملتمثل بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن كما يليق بهم وخصوصا

ال  من ضيوف  أعداد  املتزايدة  األعداد  استعداد الستقبال  على  لتكون  الجوية  املنافذ  في  االستيعابية  الطاقة  زيادة  يتطلب  والذي  حجاج 

.
ً
  الرحمن سنويا

 منهجية وطرق البحث .3

بقة املتعلقة  ، حيث تبدأ املرحلة األولى بمراجعة األدبيات والدراسات السا1تتلخص منملجية البحث املستخدمة في هذا البحث في الشكل  

لوضع الراهن. وأما في املرحلة الثالثة فيتم فيها ابتحسين طريقة جدولة الطائرات على البوابات املتاحة. وتتمثل املرحلة الثانية في دراسة  

الجدولة لتحسين عملية  مناسبة  بهدف تصميم خوارزمية  الطيران  آلية جدولة رحالت  والتحلي  ،تصميم  النتائج  مناقشة  تتم  حين  ل  في 

 وعرض الخالصة والتوصيات التي تم الوصول إليها من خالل هذا البحث في املرحلتين الرابعة والخامسة على التوالي. 

 
 . منملجية البحث1شكل 
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 ( Aljamal and others, 1440Ah. توزيع أوقات إنهاء اإلجراءات داخل صالة الحجاج )1 جدول 

 املرحلة الحد األدنى  الحد األقص ى  املتوسط 

 القدوم  0:14 2:10 0:26

 الجوازات  0:04 0:31 0:09

 استالم العفش  0:04 1:08 0:20

 اإلجمالي  0:22 3:49 0:55

  دراسة الوضع الراهن .4

الحج   موسم  خالل  العفش،  1440تم  الجوازات،  البوابات،  واملتضمنة صاالت  الحجاج  بها  يمر  التي  االجراءات  سلسلة  على  التعرف  هـ 

أوقات إنهاء اإلجراءات في املراحل الداخلية لصالة   1يعرض الجدول     الحجاج بمطار امللك عبد العزيز.  الجمارك، وصالة البالزا في صالة

دقيقة   26الحجاج بمطار امللك عبد العزيز ، والذي يبين أن أعلى وقت انتظار كان في صاالت القدوم يليها أماكن استالم االمتعة بمتوسط 

جراء الكرت  إنجاز العمليات تمثلت بإلغاء  إسباب الرئيسية التي ساعدت في سرعة  يقة على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن أحد األ دق  20و

 عند
ً
 صاالت البوابات. الص ي والذي كان ُيعمل به لعدة سنوات والذي كان يستهلك وقتا طويال

 تصميم آلية جدولة رحالت الطيران  .5

األبحاث السابقة تعنى بإسناد أكبر عدد ممكن من الطائرات إلى بوابات املطار دون التطرق إلى اإلجراءات التي يمر بها الركاب كانت معظم  

بعد وصولهم صالة البوابة، وفي هذا البحث تم دراسة جميع النقاب التي يمر بها الركاب في املنافذ الجوية املخصصة للحجاج مع األخذ  

 ع العوامل املؤثرة في زيادة الطاقة االستيعابية لعدد الرحالت الجوية اليومية. بعين االعتبار جمي

 : محددات البحث الرئيسية ملسألة تحسين عملية الجدولة .1.5

القيود هي املحددات الرئيسية التي تضمن سير عملية البحث باالتجاه السليم إلعطاء نتائج عملية وغير متضاربة، وفي هذا البحث تم وضع  

  موعة من القيود على النحو التالي:مج

 (Hard Constraintsقيود غير مرنة )  .أ

 وهي قيود يجب تحقيقها في الحلول املنتجة، وتتضمن ما يلي: 

 يجب إسناد جميع الطائرات إلى بوابات املطار. -

سند إلى بوابة واحدة فقط.  -
ُ
 كل طائرة ت

 بالوقت الواحد.ال يمكن للبوابة الواحدة استقبال أكثر من رحلة  -

  يتم إسناد الطائرات إلى البوابات بناًء على عدد الركاب وسعة صالة البوابة املرشحة. -

خرى إال بعد التحقق من جاهزية استقبال الركاب في املرحلة الجديدة.  -
ُ
 ال يمكن انتقال الركاب من مرحلة إلى أ

 ( Soft Constraintsب. قيود مرنة )

 يمكن تجاوزها في الحلول املنتجة، وتتضمن ما يلي: وهي قيود يفضل تحقيقها، ولكن

 نقل الركاب من مرحلة )س( إلى مرحلة )ص( بشكل مباشر دون الحاجة إلى انتظار وقت زمني في املرحلة )س(. -

 تقليل الزمن املستغرق إلنهاء إجراءات الصحة والجوازات قدر اإلمكان. -

 ازات وأجهزة فحص األمتعة بالجمارك. عدم وجود زيادة في أعداد موظفي الصحة ومكاتب الجو  -

 مع اعتبار الفرضيات التالية: -
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يمكن لجميع البوابات استقبال جميع أحجام الطائرات املختلفة، والعامل الذي يحكم مكان وقوف الطائرة على البوابة هو  -

 عدد الركاب في الطائرة وسعة صالة القدوم.

خرى  -
ُ
خرى. وقت انتظار الركاب من مرحلة إلى أ

ُ
 يتضمن الوقت املصروف لتنقل الحجاج من مرحلة إلى أ

 : تصميم خوارزميات البحث .2.5

جميع املراحل التي يمر بها الركاب القادمون تتطلب تصميم خوارزمية بحث تناسب  في  مسألة جدولة رحالت الطيران مع األخذ بعين االعتبار  

خوارزمية تعطي أفضل النتائج، فقد تم تصميم مشكلة البحث وتكييفها باستخدام  معطيات ومحددات عملية الجدولة. وبهدف إيجاد  

(، باإلضافة إلى Differential Evolution(، وخوارزمية التطور التفاضلي )Greedy Algorithmالخوارزمية الجشعة )  :ثالث خوارزميات هي

الحتوائه على خصائص   Matlabالخوارزميات باستخدام برنامج    (. وقد تم برمجة وتمثيل هذه Genetic Algorithmالخوارزمية الجينية )

متعددة ولكونه يستخدم أحد لغات البرمجة عالية املستوى، إضافة إلى أنه يوفر بيئة تفاعلية تستخدم بنطاق واسع بين الباحثين في تطوير 

العوامل املطلوب    3، فيما يعرض الجدول جدول  الثوابت األساسية في عملية الجدولة  2الخوارزميات وتحليل البيانات. يعرض الجدول  

 إيجاد القيم املثلى لها في عملية الجدولة.

 : الثوابت املدخلة في عملية جدولة الرحالت 2جدول 

7املعامل  6املعامل   5املعامل   4املعامل   3املعامل  2املعامل   1املعامل    
 

عدد وسعة 

 مكاتب الجوازات

الوقت املستغرق 

األمتعةالستالم    

عدد سيور  

 األمتعة

عدد وسعة 

 البوابات 
 عدد الركاب

وقت وصول 

 الرحلة 
 العوامل رقم الرحلة 

Elm, 2017  Aljamal  et. al ,2018 Elm, 2017 Elm, 2017 GACA, 2019 GACA, 2019 GACA, 2019 املرجع 

 : العوامل املطلوب إيجاد القيم املثلى لها في عملية الجدولة 3جدول 

 العوامل
عدد  

 العوامل
 املرحلة

 18      عدد موظفي الصحة في كل بوابة
مرحلة انتقال الركاب القادمين من الطائرة إلى صاالت  

بالثانية القدوم  الطبي  الفحص  إجراءات  إلنهاء  املستغرق     الوقت 

 
1 

مرحلة انتقال الركاب من صاالت القدوم إلى مكاتب  6 عدد مكاتب الجوازات في كل مناطق الجوازات  

 الجوازات
 1 الوقت املستغرق إلنهاء إجراءات الجوازات بالثانية  

 1 عدد أجهزة الجمارك في كل مناطق الجمارك  
مرحلة انتقال الركاب من منطقة استالم األمتعة إلى 

 منطقة الجمارك 
  27 املجموع 

 ( Greedy Algorithm GrAالخوارزمية الجشعة ) .1.2.5

هذا النوع من الخوارزميات عادة ما يستخدم كطريقة أولى لحل املسائل املختلفة، وهي تعتمد بشكل أساس ي في إيجادها للحلول على بناء  

 ما تكون هذه  
ً
النتائج أقل دقة وأدنى قيمة في املسائل الكبيرة واملعقدة عند املقارنة بغيرها  الحل بطريقة سريعة وبنتائج مقبولة، لكن عادة

 (.  Metaheuristicمن الخوارزميات املعروفة بخوارزميات ) 

 ( Differential evolution DEخوارزمية التطور التفاضلي )  .2.2.5

تعتمد في أساس عملها على آلية التطور البيولوجي املستوحاة   ( هي أحد أنوع الخوارزميات التطورية التيDEخوارزمية التطور التفاضلي ) 

من الطبيعة وتستند آلية عملها على االحتفاظ بمجموعة من الحلول خالل سير عملية البحث، بحيث تشارك هذه الحلول في إنتاج حل 
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 لجودة الحلول املنتجة،جديد أو كثر في كل عملية بحث ويتم استبدال الحل أو مجموعة الحلول بالحلول املحفوظة وفق
ً
واملعروفة باسم  ا

(population-based Strategy.)  

 ( من خمسة مراحل رئيسية هي: Evolutionary Algorithmsوتتكون مراحل الخوارزميات التطويرية )

 (: وفيها يتم اختيار أفراد الجيل لعملية تشكيل جيل جديد.Selectionمرحلة االنتقاء ) -

ختارين.Recombinationالتركيب )مرحلة إعادة  -
ُ
 (: تشكيل أفراد جيل جديد بناء على األفراد امل

 (: يحدث فيها تغير عشوائي في تراكيب الجيل الجديد. Mutationمرحلة الطفرة ) -

 (: وفيها يتم إعطاء أفراد الجيل الجديد قيم تعكس مقدار كفاءتها.Evaluationمرحلة التقييم ) -

 (: يتم فيها اختيار الجيل الجديد بناًء على درجة تقييمها. Electiveمرحلة االختيار )  -

الخوارزمية   في  البحث  آلية  تحديد  يتم  وفيهما  التطورية،  الخوارزميات  لجميع   
ً
أساسيا  

ً
مكونا والطفرة  التركيب  إعادة  مرحلتا  تعتبر 

طي نتائج على درجة عالية من الجودة والدقة. وتسمى الحلول  املستخدمة، ويمكن للخوارزمية التي توازن في استخدامها لهذين املكونين أن تع

 (.  Optimal Solutionsالناتجة بالحلول األمثل )

 ( Genetic Algorithm GAالخوارزمية الجينية ) .3.2.5

 لدى العديد من الباحثين في الحقGAتعتبر الخوارزمية الجينية )
ً
 واستخداما

ً
ول العلمية املختلفة ( من أكثر الخوارزميات التطورية شيوعا

النقل، وغيرها. وتستخدم خوارزمية   الحاسب، االقتصاد،  املختلفة، علوم وهندسة  بمجاالتها  بشكل عام نفس عمليات    GAكالهندسة 

 . ولكن بتمثيل مختلف لعمليتي إعادة التركيب والطفرات DEخوارزمية 

 (Objective Functionدالة الهدف ) .4.2.5

ستخدم دالة  
ُ
الهدف لتقييم جودة الحل املنتج خالل عمليات البحث عن الحل األفضل، بحيث ُيعطى كل حل تم إنتاجه قيمة رقمية تمثل ت

(. وتهدف  minimization or maximizationكفاءة الحل في املسائل املختلفة سواًء كانت ملسائل تبحث عن تقليل تكلفة أو لتعظيم منفعة )

الحد األعلى واألدنى لكل    4قيم للعوامل التي بتجانسها تحقق أفضل نتيجة لعملية الجدولة ويعرض الجدول    هذه الدراسة إلى إيجاد أفضل

 العوامل الخاصة بعملية الجدولة.

  : الحد األعلى واألدنى لكل العوامل الخاصة بعملية الجدولة 4جدول 

 الحد األعلى  الحد األدنى  عدد العوامل  العامل 
 18 1 10 ( Eكل بوابة )عدد موظفي الصحة في 

 1 5 20  (HTDالوقت املستغرق إلنهاء إجراءات الفحص الطبي بالثانية )
 1 22 32  (C1)  1عدد مكاتب الجوازات في منطقة الجوازات 
 1 32 42  (C2)   2عدد مكاتب الجوازات في منطقة الجوازات 

 1 16 26  (C3)  3عدد مكاتب الجوازات في منطقة الجوازات 
 1 32 42  (C4)  4عدد مكاتب الجوازات في منطقة الجوازات 
 1 16 26  (C5)  5عدد مكاتب الجوازات في منطقة الجوازات 
 1 18 28  (C6)  6عدد مكاتب الجوازات في منطقة الجوازات 

 1 90 300  (CTD)  الوقت املستغرق إلنهاء إجراءات الجوازات بالثانية
 1 4 10  (CU)  مناطق الجماركعدد أجهزة الجمارك في كل 

 بحيث تكون على النحو التالي: 
ً
 للقيود التي تم تعريفها سابقا

ً
 تم تصميم دالة الهدف وفقا

 ( . H1,H2,…,H5تكلفة اختراق أي قيد غير مرن يعادل ألف وحدة لكل قيد مخترق ) .1

  تكلفة اختراق القيود املرنة مقسمة على النحو التالي: .2

 ( S1واحدة عن كل دقيقة تأخير مسجلة زمن انتظار الركاب في املرحلة الحالية حتى إتاحة املرحلة التالية .)قيمة وحدة  -
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 (S2قيمة عشرة وحدات عن كل ثانية واحدة للوقت املستغرق إلنجاز املهام لدى موظفي الصحة والجوازات .)  -

زات إضافة إلى كل جهاز من أجهزة فحص  قيمة مائة وحدة عن كل موظف من موظفي الصحة وعن كل مكتب في الجوا -

 ( S3.)   األمتعة بالجمارك

 وبناًء عليه فإن دالة الهدف تم تمثيلها على النحو التالي:

 
 

 يرمز لعدد مرات اختراق القيود غير املرنة، فيما يرمز كل من  والرمز  ،(H2,H1H,…,5)يرمز إلى أحد القيود غير املرنة h حيث إن 

   على التوالي. S2,S1S,  3إلى عدد مرات اختراق القيود املرنة

 النتائج واملناقشة .6

توفر  يعرض هذا القسم مخرجات تطبيق الخوارزميات املقترحة وتأثير العوامل الخاصة بالخوارزميات على النتائج. وبعد االطالع على ما    

  05/08/2019من بيانات خاصة برحالت طيران حجاج بيت هللا الحرام القادمة لصالة الحجاج بمطار امللك عبد العزيز، تم اعتماد تاريخ 

دخل األساس ي لجميع   60,000ه كأحد أيام الذروة  حيث تجاوز عدد الركاب القادمين في هذا اليوم  03/12/1440املوافق  
ُ
راكب واعتباره امل

، وكل سجل يحتوي على عنصرين أساسيين هما: وقت هبوب الرحلة إلى   260ب  حيث احتوت البيانات في هذا اليوم على عدد  التجار 
ً
سجال

  أرض املطار وعدد ركاب الرحلة.

تتجاوز عدد  ( ال  1تجربة مع شرب التوقف في كل تجربة عند أحد الشرطين التاليين: ) 30تم إجراء التجارب على الخوارزميات الثالثة بعدد 

محاولة متتالية(  100( عدم قدرة الخوارزمية على إنتاج حلول جديدة )لعدد 2مرة كحد أقص ى أو ) 5,000مرات تقييم الحلول املنتجة عن 

 لقيمة دالة الهدف. إضافة إلى ذلك تم مقارنة نتائج الخوارزميات بعضها ببعض واختبار ما إذا كانت 
ً
  تكون أفضل من الحلول السابقة وفقا

كما تم وضع نسبة    Anova test,   هناك فروق ذات داللة إحصائية تدل على أفضلية إحدى الخوارزميات على األخرى باستخدام أداة اختبار

0.05α ووضع قيمة درجات الحرية =df=2. 

 إعدادات الخوارزميات  .1.6

لكل حجم من أحجام الحلول املحفوظة  GAزمية وخوار  DEتم تصميم ستة سيناريوهات تحتوي على معامالت مختلفة لكل من خوارزمية 

(PopSize)   5  ،20  ،50    05/08/2019. حيث أن الحل الواحد يمثل جدولة لجميع الرحالت القادمة ليوم  5كما هو موضح في الجدول  

 رحلة. 260والذي يعتبر ذروة عدد الرحالت القادمة والبالغ عددها 

 GAوخوارزمية   DE: السيناريوهات التي تمثل معامالت كل من خوارزمية 5  جدول 

Sc1 Sc2 Sc3 Sc4 Sc5 Sc6 

Pc Pm, F Pc Pm, F Pc Pm, F Pc Pm, F Pc Pm, F Pc Pm, F 

0.5 0.3 0.5 0.5 0.7 0.3 0.7 0.5 0.9 0.3 0.9 0.5 

تجربة لكل    540. ليصبح عدد التجارب  50،  20،  5تجربة للخوارزميتين عند حجم العينة )الحلول املحفوظة(:    30ولكل سيناريو تم إجراء  

. فيما اقتصرت خوارزمية    1,080خوارزمية وبواقع  
ً
تجربة لعدم احتوائها على أي عوامل كما   30على عدد    GrAتجربة للخوارزميتين معا

 
ً
سابقا ذكره  الكلي  سلف  املجموع  ليصبح  طريقة    1,110،  استخدام  تم  كما  بناء    Roulette Wheelتجربة.  عملية    mating poolفي 

 (. Pm)  والطفرات  (Pcفيما تم االعتماد على توليد األرقام العشوائية ملعامالت التراكيب ) GAلخوارزمية

  

 𝑛𝑣ℎ  

 𝑛𝑣𝑠1
𝑛𝑣𝑠2 و 

𝑛𝑣𝑠3  و  
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 (Population Size= 5, 20, 50حجام عينات مختلفة )أنتائج الخوارزميات عند  .2.6

الثالثة لسير    4-2شكال  تعرض األ  العينة    مقارنة بين الخوارزميات  إنتاجها عند حجم  تم  التي  ، ويتبين  50، و20،5نتائج أفضل الحلول 

 . GAخوارزمية    على   DEألداء خوارزمية     مع أفضلية  GA   وخوارزمية  DE   بشكل كبير مقارنة مع كل من خوارزمية  GrAضعف أداء خوارزمية  

أداة اختبار   الثالثة، تم وضع االفتراض     Anova-testوعند استخدام  بين نتائج الخوارزميات  لفحص وجود فروق ذات داللة إحصائية 

  التالي:

   H0 :μ1  =μ2  =μ3  الفرضية األساسية: جميع متوسطات نتائج الخوارزميات الثالثة متساوية. -

 H1:  reject H0  ألساسية بمعني أنه يوجد على األقل متوسط واحد مختلف.الفرضية البديلة: رفض الفرضية ا -

   
. نتائج الخوارزميات عند حجم  2شكل 

 5العينة 

. نتائج الخوارزميات عند حجم العينة 3شكل 

20 

. نتائج الخوارزميات عند حجم العينة 4شكل 

50 

نتائج خوارزمية   لصالح  داللة إحصائية  النتائج وجود فروق ذات  املطروحة  DEوأظهرت  السيناريوهات  العينة    في جميع    20عند حجم 

 . 6في كل السيناريوهات كما هو موضح في الجدول  0.05كانت أقل من  P-valueقيمة  حيث إنَّ  %100أي بنسبة ،50و

 Anova-test: نتائج مقارنة الخوارزميات الثالثة عند احجام العينات املختلفة باستخدام أداة 6جدول 

 PopSize=5 PopSize=20 PopSize=50 

Sc1 2.40E-14 1.03E-76 2.90E-74 

Sc2 3.82E-03 1.17E-78 6.55E-77 

Sc3 1.34E-02 3.36E-73 3.78E-74 

Sc4 4.04E-01 1.87E-78 3.39E-79 

Sc5 1.25E-01 5.20E-73 3.29E-77 

Sc6 2.59E-01 1.29E-67 4.82E-77 

 إليجاد أفضل جدولة للرحالت القادمة  DEتطبيق خوارزمية  .3.6

، ويعود  GAو  GrAفي إنتاج حلول ذات جودة أفضل مما تم إنتاجه بواسطة الخوارزميتين    DEيتضح من القسم السابق نجاح خوارزمية  

    تفسير ذلك إلى طبيعة املسألة املراد إيجاد حل مناسب لها، حيث إنَّ 
ً
كل خوارزمية معرضة للنجاح أو الفشل في إعطاء حلول مميزة وفقا

معامالت   أفضل  باستخدام  الرحالت  لجدولة  التجارب  من   
ً
بعضا سنعرض  القسم  هذا  وفي  لها،  حل  إيجاد  املراد  املسألة  مع  لتعاطيها 

تك  DEخوارزمية   وبواقع  السابق  القسم  في  املنجزة  التجارب  أفضل معدل لجميع  انتجت  تساوي  التي  الهدف   22,572.6لفة  لدالة   
ً
وفقا

التالي:   النحو  تم تحديد قيم إعدادات معامالت الخوارزمية على  املنتجة. وقد  لقياس جودة الحلول   ,PopSize= 50, Pc=0.9املوضوعة 

F=0.3    وإلثراء  دوران بح  500، مع تعديل شرب التوقف ليصبح التوقف عند عدم قدرة الخوارزمية على إيجاد حل جديد لعدد . ث متتال 

( كأوزان لتكلفة اختراق القيود املرنة  X, Yنتائج الخوارزمية في إعطاء حلول متنوعة حسب معادلة دالة الهدف فقد تم تعريف متغيرين )

 للتغير في قيمة )
ً
ر اإلجمالي  ( وانعكاسه على وقت االنتظاY( وقيمة )Xبهدف تقديم حلول مختلفة يمكن عرضها كخيارات ملتخذي القرار وفقا

  للركاب لتصبح دالة الهدف:



 

216 14432022

 

 

  

( عن عدد الوحدات عن كل ثانية واحدة للوقت املستغرق إلنجاز املهام لدى موظفي الصحة والجوازات. فيما ُيعبر Xحيث ُيعبر املتغير )

جهاز من أجهزة فحص األمتعة ( عن عدد الوحدات لكل موظف من موظفي الصحة وعن كل مكتب في الجوازات إضافة إلى كل  Yاملتغير )

على التوالي،    5،5  و10،10   10،20  و  10،50( وهي:  Y( واملتغير )Xبالجمارك. وقد تم إجراء أربعة اختبارات إلعدادات مختلفة لقيم املتغير)

 الوضع الراهن وفق ما توفر لدينا من معلومات. إضافة إلى اختبار قيم معامالت

 
 الخوارزميات عند حجم العينة . نتائج 5شكل 

في مراحل تنقل الركاب كانت في صاالت القدوم لجميع التجارب، يليها منطقة استالم األمتعة     أن أكثر أوقات االنتظار  5يالحظ من الشكل  

د تطبيقها على عوامل ثم منطقة الجوازات والجمارك وأن أقل مدة انتظار كانت قبل دخول صاالت البوابات. كما بينت نتائج الخوارزمية عن

% من 55.6الوضع الراهن وجود وقت انتظار طويل بمعظم املراحل التي يمر بها الركاب وأقصاها كان في صاالت القدوم وبنسبة انتظار  

 مجمل أوقات االنتظار لجميع التجارب.  

دقيقة لجميع املراحل،    2,459( بإجمالي زمن انتظار  X=5،Y=5ة )بكما بينت نتائج الخوارزمية أن أقل زمن انتظار للركاب كان عند قيم التجر 

(، إضافة إلى قلة تكلفة  X=5شعة )ونترات الجوازات وأجهزة األ اويعود ذلك لقلة التكلفة املفروضة على الزيادة في أعداد موظفي الصحة وك 

املوضوعة على نتائج الخوارزمية زيادة في أعداد  (. حيث كان أثر قلة التكلفة  Y=5الوقت املوضوعة إلنجاز مهام موظفي الصحة والجوازات )

 باملقارنة مع الوضع الراهن.  14مكتب وألجهزة الجمارك بعدد  77ونترات الجوازات بعدد اك 
ً
 جهازا

، تختلف النتائج بشكل ملحوظ باختالف القيم املوضوعة لقيم املتغيرين ) 
ً
يان (، وفي هذا البحث تم تجربة أكثر من قيمة لهما وبX,Yوأخيرا

 لإلمكانيات املتاحة للحصول X,Yأثرهما على نتائج الجدولة، ويمكن للمنظمين وأصحاب القرار من تحديد القيم املناسبة للمتغيرين )
ً
( وفقا

على معرفة مسبقة لجدولة الرحالت وما يتخللها من أوقات انتظار للركاب في كل مرحلة بشكل مفصل، وبالتالي يمكن إعطاء تصور مستقبلي  

   الطاقة االستيعابية لصالة الحجاج في ضوء توجه الدولة لزيادة أعداد الحجاج في السنوات القادمة بحول هللا تعالى.عن 

 الخالصة  .7

ث استعراض استخدام خوارزميات الذكاء االصطناعي لتحسين طريقة جدولة الطائرات على البوابات املتاحة وبقية املراحل  حتم في هذا الب

املطار املختلفة، حيث تم تطبيق ثالثة خوارزميات على مسألة جدولة رحالت طيران الحجاج بهدف إيجاد الخوارزمية    داخل صاالت ومناطق

أو ذات األداء األفضل في إيجاد أقل قيمة لدالة الهدف املوضوعة. وقد تم مناقشة النتائج املختلفة وتأثير متغيرات دالة الهدف على زيادة  

خرى. وقد بينت النتائج نجاح خوارزمية  تقليل وقت انتظار الركاب  
ُ
في إنتاج حلول ذات جودة أفضل مما تم إنتاجه    DEمن مرحلة إلى أ

النتائج أن أكثر أوقات GAو  GrAبواسطة الخوارزميتين   بينت  لها، كما  إلى طبيعة املسألة املراد إيجاد حل مناسب  ، ويعود تفسير ذلك 

االت القدوم لجميع التجارب، يليها منطقة استالم األمتعة ثم منطقة الجوازات والجمارك وأن  االنتظار في مراحل تنقل الركاب كانت في ص

أقل مدة انتظار كانت قبل دخول صاالت البوابات. كما بينت نتائج الخوارزمية عند تطبيقها على عوامل الوضع الراهن وجود وقت انتظار 

 ن في صاالت القدوم. طويل بمعظم املراحل التي يمر بها الركاب وأقصاها كا 
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 التوصيات   .8

 لإلمكانات املتوفرة من صــــــــــاالت انتظار  -
ً
أهمية االســــــــــتفادة من خوارزميات الذكاء االصــــــــــطناعي في إيجاد أفضــــــــــل جدولة للرحالت وفقا

  ومكاتب جوازات وأجهزة كشف للجمارك.

 الجوازات، كاالستعاضة ببصمة العين عن بصمة أصابع اليد.توفير اإلمكانات التقنية التي تساعد في تقليل وقت االنتظار في منطقة  -

تقليل زمن االنتظار في منطقة األمتعة وذلك من خالل جدولة رحالت مبادرة طريق مكة ورحالت الحجاج املجدولة بشـــــــــــــكل متبادل في  -

 صالة القدوم الواحدة.
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 امللخص

االســــتراتيجية. كما جعلت القيادة على خدمة ضــــيوف الرحمن بوصــــفها أحدى  اهم الخيارات   2030ركزت رؤية اململكة العربية الســــعودية  

هداف الرؤية. فقد سخرت وزارة الحج أهم مقومات تحقيق  أباعتبارها من    ولوياتها تطويرالخدمات املساعدة الحكيمة للمملكة من ضمن ا

وق الحجـاج طالقهـا لوثيقـة حقإوالعمرة ـكافـة جهودهـا وطـاقـاتهـا لتطوير الخـدمـات املســــــــــــــاعـدة  والنقـل حســــــــــــــب معـايير الجودة وذلـك بعـد  

( واحدة من الخطط الرئيســــــة لخلق ميزة تنافســــــية لكل املنظمات بما في e-SCMواملعتمرين. كما تعتبر ادارة ســــــالســــــل االمداد االلكترونية )

  ذلك التي تقدم خدمات مساعدة  لضيوف الرحمن مثل الخدمات الدينية وخدمات النقل وخدمات االرشاد وخدمات االسكان و االعاشة.

على صــــناعة وتحســــين خدمة ضــــيوف الرحمن من منظور مقدمي    e -SCMاإلطار تهدف هذه الورقة البحثية الى تحليل دور وتأثير   وفي هذا

ســـــــــــلســـــــــــلة االمداد االلكترونية وعناصـــــــــــر نجاحها وتحديد  ادارة   الخدمات للحجاج. كما تهدف أيضـــــــــــا إلى تحديد مفهوم تقييم وقياس أداء

أمر  بالغ األهمية ملدي مســـاهمته في   e-SCMســـتخدمة لقياس األداء. كما أظهرت الدراســـة ان نشـــر تقنيات  املؤشـــرات والنماذج املختلفة امل

تحســــين أداء الخدمات املســــاعدة املقدمة للماليين من ضــــيوف الرحمن من زوار ومعتمرين وحجاج. و في إطار تطوير أعمال مهنة الطوافة 

ق البحث بتطبيق عناصـــــــــر القياس الخاصـــــــــة بالجوانب األربعة في بطاقة األداء املتوازن باســـــــــتخدام أحدث الوســـــــــائل االلكترونية، قام  فري

(Balanced Scorecard BSC) ليـة بطـاقـة األداء املتوازن في مجـال نشـــــــــــــر إدارة ســـــــــــــلســـــــــــــلـة االمـداد آ. كمـا قـام البـاحثـان بتمـديـد اســـــــــــــتخـدام

 .كل عمليات الحج والعمرة  االلكترونية في

 (، قياس األداء، شركات الخدمات املساعدة E-SCMإدارة سالسل االمداد اإللكترونية ) الكلمات الدالة:

Abstract 

The Saudi vision 2030 has focused on serving the pilgrims as one of the most important strategic concern . The wise 

leadership of the Kingdom has also   developed  the  logistics services among its most important priorities for achieving 

the vision's goals. The Ministry of Hajj and Umrah has focused all its efforts to develop logistics and transport services in 
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line with quality standards, after issuing the document of pilgrims rights. Electronic Supply Chain Management (e-SCM) 

is also considered one of the main strategies to create a competitive features  for all organizations, including those 

providing logistic services to pilgrims, such as religious services, transportation services, guidance services, housing and 

subsistence services. 

This research paper aims to analyze the role and impact of e -SCM on service improvement from the perspective of service 

providers for pilgrims. It also aims to define the concept of evaluating and measuring the performance of  e -SCM and the  

key factors of its success. The study has  also shown that the dissemination of e-SCM technologies is critical due  to the 

extent of its contribution to improve the performance of logistics services provided to millions of pilgrims. The researchers 

have applied the four  measurement dimensions of the Balanced Scorecard (BSC) and have extended the use of this 

mechanism in the field of e -SCM dissemination in Hajj and Umrah operations.  

 . املقدمة1

تحســـــــــــــين الخـدمـات املقـدمـة   (  في ظهور فرًص  واســـــــــــــعـة في بيئـات األعمـال وبـالتحـديـد فيICTســــــــــــــاهم تطور تقنيـة املعلومـات واالتصــــــــــــــاالت )

للعمالء، مما ادي الى احداث تغييرات كبيرة في كل أنشـــــــطة االعمال خاصـــــــة في عمليات ســـــــالســـــــل االمداد. حيث أصـــــــبحت هذه األخيرة تدار 

 (. وحيـثElectronic Supply Chain Management E-SCMبطريقـة  الكترونيـة ممـا ادي الى تطور إدارة ســـــــــــــالســــــــــــــل االمـداد االلكترونيـة )

فأصبحت شركات الخدمات ملزمة بالبحث عن طرق جديدة كليا إلدارة جميع نشاطاتها التجارية من الشراء إلى التسليم في سلسلة التوريد 

قد   E-SCMولكن   كانت   إدارة ســـالســـل االمداد اإللكترونية  الخاصـــة بهم بكفاءة عالية ، وذلك بواســـطة اللجوء الى املوردين اإللكترونيين.

في خلق مشــــــــــــكلة جديدة تتمثل في انعدام أنظمة قياس األداء الخاصــــــــــــة بها واالعتماد فقط على املقاييس التقليدية مثل املعايير ســــــــــــاهمت  

املالية، وبالتالي أصـــــبح من اهم التحديات التي تواجهها املنظمات بصـــــفة عامة وشـــــركات الخدمات املســـــاعدة  التي تقدم الخدمات للحجاج 

 بصفة خاصة.  

. كما تعد الخدمات  2030مة ضـــــــــيوف الرحمن من اهم الخيارات االســـــــــتراتيجية التي ركزت عليها رؤية اململكة العربية الســـــــــعودية تعتبر خد

املســــاعدة )اللوجســــتية (من أهم العوامل املســــاهمة في تحقيق اهداف الرؤية وذلك في إطار برنامج تطوير الصــــناعات  الوطنية والخدمات 

. عندما تكون الخدمات اللوجســــــتية متناســــــقة مع معايير الجودة بالتالي تكون أكثر فعالية 2019باململكة ســــــنة    املســــــاعدة الذي تم اطالقه

 لخــدمــات للحج والعمرة، وركزت اململكــة كــافــة   2030و في هــذا االطــار أعطــت  رؤيــة   وتســــــــــــــاهم في تحقيق االهــداف املنشـــــــــــــودة.
ً
مجــاال كبيرا

ة   والنقل خالل موســــــــــم الحج حســــــــــب معايير الجودة. كما تعمل وزارة الحج والعمرة بشــــــــــكل  جهودها وطاقاتها لتقديم الخدمات املســــــــــاعد

مســـــــــــــتمر على تطوير الخدمات اللوجســـــــــــــتية وذلك بعد اطالقها لوثيقة حقوق الحجاج واملعتمرين. وفي هذا اإلطار تقوم مراكز التواصـــــــــــــل  

لحج والعمرة بتطوير الخـــدمـــات املســـــــــــــــاعـــدة واالرتقـــاء بجودتهـــا وذلـــك بعـــد اإللكتروني ولجـــان املتـــابعـــة امليـــدانيـــة الراجعـــة بـــالنظر الى وزارة ا

( واحدة من الخطط الرئيســــة e-SCMمعالجة الشــــكاوى واملالحظات الصــــادرة   من الحجاج. كما تعتبر ادارة ســــالســــل االمداد االلكترونية )

لرحمن مثل خدمات االعاشــة واإلســكان والنقل. كما لخلق ميزة تنافســية لكل املنظمات بما في ذلك التي تقدم خدمات لوجســتية لضــيوف ا

بين الشــركات أمًرا بالغ األهمية ملدي مســاهمته في تحســين أداء الخدمات اللوجســتية املقدمة ملاليين من ضــيوف   e-SCMيعد نشــر تقنيات  

تــدفقــات عمــل مختلفــة عبر   الرحمن من زوار ومعتمرين وحجــاج. ومع ذلــك، فــإن عمليــة انتشــــــــــــــارهــا معقــدة ودينــاميكيــة بطبيعتهــا لتشـــــــــــــمــل

 الحدود بين املنظمات.

 & Singh)( وخاصـة اإلنترنت وتقنيات االتصـال، أمرا ضـروريا لجعل ممارسـة إدارة سـلسـلة االمداد ممكنة ITيعتبر دعم تقنية   املعلومات )

Prabhakar, 2020) ا مبكرة، لكنه يعد   مفتاحا وســــــــــــ با . ومع ذلك، فإن اســــــــــــتخدام إدارة ســــــــــــلســــــــــــلة االمداد اإللكترونية ال يزال في مرحله

(. كما تناولت عدة دراســـات ســـابقة بتحليل األنظمة املشـــتركة Lancioni et al., 2000رئيســـيا للنجاح النهائي لعملية إدارة ســـلســـلة التوريد )

 ,.Ramamurthy et alكترونية  )( وتكنولوجيا ســـلســـلة االمداد واألعمال اإللEDI( ، مثل التبادل اإللكتروني للبيانات )IOSبين املؤســـســـات )
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1999 ; Zhu et al., 2006  وذلــك بــاالعتمــاد على منملجيــة التحليــل القــائم على املرحلــة والــذي يرتكز على ثالث مراحــل  وهي: تبني نشـــــــــــــر ،  )

 (Iacovou et al., 1995التبادل اإللكتروني للبيانات والتكامل الداخلي والتكامل الخارجي بين املنظمات الصغيرة  .)

مع تزايد انتشــــــــار اســــــــتخدام تقنيات إدارة ســــــــلســــــــلة االمداد اإللكترونية  اصــــــــبح من الضــــــــروري إجراء بحوث منملجية حول تأثير أدائها على 

(. لكن رغم ذلــك، فهنــاك نقص ملحوظ  في البحوث العلميــة التي تنــاولــت تــأثير Premkumar, 2000املنظمــة وعلى جودة خــدمــة العمالء )

(. وفي هذا  Abdirad & Krishnan, 2020شـــــــراكات بين كل املؤســـــــســـــــات املقدمة للخدمات على جودة الخدمة للعمالء )على ال  e-SCMأداء  

ــا  ــاتهـ ــا ونشــــــــــــــــاطـ ــا ـكــان حجمهـ ــا في كفاءة وفعاللة الشركات مهمـ الســـــــــــــيـــاق تعتبر العمللات املتعلقـــة  سلسلة اإلمداد االلكترونيـــة عـــامال مهمـ

ملقــدمـة للخــدمـات اللوجســـــــــــــتيــة للحجــاج من أن العمللات الخاصة  سلسلة امداد االعـاشــــــــــــــة وأھدافها. لـذلـك يجــب أن تتأكد املؤسسات ا

ــارعـة في أنظمـة وتقنيـات املعلومـات قـد  والنقـل تسلر على أحسن ما لرام وبـالتـالي فهي مطـالبـة بقلاس وتقللم أدائها. ولعـل التطورات املتســـــــــــ

من خالل إتـاحـة  SCMث أن تقنيـة املعلومـات يمكن أن تعزز أداء زادت  من توقعـات تحســـــــــــــين أداء ســـــــــــــالســــــــــــــل االمـداد، حيـث تظهر األبحـا

ــار ممارســـــات ادارة  ــلة التوريد. لذلك، تم انتشـــ ــلســـ املعلومات في الوقت املناســـــب والحقيقي لعملية التنســـــيق ملختلف الجهات الفاعلة في ســـ

مثل االســــــــتخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات ، كموضــــــــوع بارز في أدبيات ســــــــلســــــــلة التوريد لكونها ت  e-SCMســــــــالســــــــل االمداد االلكترونية 

في هذا اإلطار وضعت اململكة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات املساعدة  الذي يهدف   .SCMواالتصاالت قصد تحسين عمليات 

تية خاصــــــة عمليات نقل  الى تعميم اســــــتخدام الذكاء االصــــــطناعي لضــــــمان بدائل فعالة لتحقيق أكثر مرونة وســــــيولة في العمليات اللوجســــــ

البضـــائع والســـلع. كما يعكس هذا البرنامج نظرة اســـتشـــرافية لتجاوز بطء األنظمة التقليدية على مســـتوى املنافســـة التجارية مما ســـيؤدي 

 ,Jaziri and alanazi)  2030الى نمو قطاع الخدمات اللوجســــــــــــتية وتحقيق طموح اململكة في التحول الى منصــــــــــــة لوجســــــــــــتية عاملية في افق  

. ونظرا للحاجة امللحة لتوفير خدمات اإلعاشــة والنقل ملاليين من ضــيوف الرحمن من زوار ومعتمرين وحجاج. مما يدفع الى ضــرورة 2019)

التحســــــــــين املتواصــــــــــل والتجديد املســــــــــتمر لكل مرافق الخدمات ، املســــــــــاعدة ، ولعل ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشــــــــــريفين لخدمة 

الحرام يفوق الطـاقـة املعهودة ويهـدف بـاألســـــــــــــاس الى توفير خـدمـات املســـــــــــــاعـدة ذات جودة عـاليـة. من هـذا املنطلق تم   الحجيج وزوار البيـت

التركيز في هذا البحث على ابراز أهم املؤشرات والنماذج املستخدمة في قلاس أداء سلسلة اإلمداد، ومدى مســـــــــــــاهمتها في تحســـــــــــــين وتطوير 

وف الرحمن. ســـــــنقوم بتعريف إدارة الخدمات اللوجســـــــتية االلكترونية ثم من خالل ذلك نقوم جودة الخدمات اللوجســـــــتية املقدمة لضـــــــي

اململكـــــة   ان تؤدي إلى  تحقيق رؤيـــــة  ــا  ــانهـــ ــإمكـــ بـــ من خالل بعض    2030بتحليـــــل اهم مؤشرات ونماذج قلاس أداء سلسلة اإلمداد وكيف 

 التوصيات.

 SCMوظيفة إدارة سلسلة االمداد  . تطور 2

(. كما تشـــمل ســـلســـلة االمداد التصـــنيعية Handfield and Nichols 1999مصـــطلح ســـلســـلة االمداد من الصـــناعة التحويلية )نشـــأ مفهوم 

به النموذجية جميع األنشـطة املرتبطة بتدفق وتحويل البضـائع من مرحلة اسـتخراج املواد الخام إلى العميل النهائي، باإلضـافة إلى ما يتميز 

( . كما اتجه االســــتخدام األصــــلي للمصــــطلح إلى التركيز على األنشــــطة Tan et al., 2002ق عكســــ ي للمعلومات )من تدفق أمامي للســــلع وتدف

(. وقد اختلف الباحثون في مصبلح سلسلة اإلمداد على الرغم من توافقهم على املبادئ األســاســية لهذا Li et al. 2005الداخلية للشــركة )

يتم املصبلح. بعض البــــــاحثين استخدموا مصبلح س لسلة البلب التي تبدأ من العملل النهائي وترجع خلفلا ملورد املواد الخام. كمــــــا 

اســــــــــتخدام تقنيات الولب ملعرفة سلوك البلب للعميل وطريقة تلبلة حاجياته بدال من التركلز على أداء ســــــــــلســــــــــلة اإلمداد. وُ شير بعض 

  Porter(  1985( اي القلمة املضــافة للخدمات والســلع.  ويقســم )Porter, 1985الباحثين على ان سلسلة اإلمداد تكمن في سلسلة القلمة )

 األنشبة داخل املؤسسات إلى قسمين: 

 وهي تتعلق بكل عمليات اإلمدادات الداخلة والخارجة والتسولق واملبلعات والخدمات   :الرئيسيةاألنشطة  .1

ــا  :الثاانوياةاألنشطة الاداعمة أو   .2 ــام الـدعم واملســـــــــــ نـدة في املنظمـات ومنهـا اادارة املوارد ال شرلة والبنيـة التحتيـة وهي التي تتعلق بـأقســـــــــــ

  للشركة واملشتريات و التطور التكنولوجي.

تم تعريف ســـــــــــــلســـــــــــــلــة االمــداد االلكترونيــة على أنهــا  شـــــــــــــكــل مجموعــة متكــاملــة من وظــائف االعمــال املــدمجــة التي تعتمــد على التبــادل 

ـــمل كل النشـــــــــاطات بداية من عمليات الشـــــــــراء من املوردين الى عمليات إيصـــــــــال الســـــــــلع والخدمات الى  االلكتروني للمعلومات والتي تشــــــ

 إلى ثالثة أقسام: e-SCMالعميل النهائي. كما يمكن تقسيم سلسلة االمداد  
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لتحويلها الى ســــــــلع  : تشــــــــمل كل عمليات شــــــــراء املدخالت من املوردين من مواد أولية inbound logisticsســــــــاعدة  الواردة  الخدمات امل .1

 ومنتجات مختلفة 

: وهذه تشمل كل النشاطات التي تهدف إلى توفير الخدمات والسلع من خالل تحويل    internal logisticsالخدمات املساعدة الداخلية .2

 املدخالت من املواد االولية الضرورية حسب الشروب املتعاقد عليها مع العميل 

: تشـــــــمل كل عمليات توزيع الخدمات والســـــــلع ومتابعة حركتها حتى ايصـــــــالها الى  outbound logisticsالخدمات املســـــــاعدة  الصـــــــادرة  .3

 العميل.

ن النماذج الحالية لإلنتاج تركز فقط على األنشـــــــطة التي تشـــــــكل عقد فردية في تســـــــلســـــــل خطي لكل مرحلة من مراحل ســـــــلســـــــلة االمداد، إ

ســـل تدفق املعلومات وحركة املواد بصـــفة مســـترســـلة. اليوم، لم تعد املعلومات (. كما تظهر ســـلســـلة االمداد التقليدية تســـل3)انظر الشـــكل  

واملواد تتدفق بطريقة خطية بســيطة من املورد إلى العميل. حيث يشــبه تدفق املعلومات شــبكة معقدة من التبادالت وليس ســلســلة )انظر 

ة املتســـــــلســـــــلة لتبادل املعلومات بمجموعة من التبادل (. يتم تحقيق تدفقات املواد من خالل اســـــــتبدال فكرة الســـــــلســـــــلة الخطي1الشـــــــكل  

 املتزامن الذي يشمل كل املؤسسات املقدمة للخدمات اللوجستية على الويب. 

 
 . سلسلة االمداد الخطية التقليدية وسلسلة االمداد الشبكية االلكترونية 1شكل 

 (Greis and Kasarda, 1997)املصدر:  

على ســــ يل املثال، يمكن وذج ســــلســــلة االمداد الخطي التقليدي وســــلســــلة االمداد الشــــبكي االلكتروني. و الشــــكل االول يوضــــح الفرق بين نم

ترتيب الخدمات املســــــــــاعدة  التي تلبي احتياجات الحجاج باعتبارهم العمالء كما يلي : اســــــــــتقبال الحجاج ثم عمليات اإلســــــــــكان واالعاشــــــــــة 

ثم عمليات التفويج ثم عمليات الطوارئ وعمليات املساندة ثم عمليات النقل والتصعيد  باملشاعر ثم عمليات الطوافة    والتوعية الدينية

 (.2والنفرة وأخيرا عمليات الترحيل اإللكتروني )انظر الشكل 

لتحليل وإدارة العالقة املعقدة بين املؤســــــســــــات داخل ســــــلســــــلة االمداد، اقترح الباحثون العديد من األســــــاليب التي أدت إلى تطوير مفهوم 

تم اســــــتخدامه على  Houlihan (1985) فمنذ صــــــياغة مصــــــطلح إدارة ســــــلســــــلة االمداد ألول مرة من طرف الباحث إدارة ســــــلســــــلة االمداد. 

ان هناك ثالث مســــتويات تخص  Simchi-Levi et al. (2003) الباحثين  أكدســــالســــل االمداد التصــــنيعية. كما نطاق واســــع خاصــــة لوصــــف 

  :القرارات املتعلقة بإدارة سلسلة االمداد وهي

املســـــــــــــتوى االســـــــــــــتراتيجي: يتعلق بكـل القرارات االســـــــــــــتراتيجيـة املتعلقـة بـالقضــــــــــــــايـا طويلـة األجـل، مثـل عـدد ومواقع وســـــــــــــعـة املصــــــــــــــانع   .1

 .ودعاتواملست

ــياســـــات  .2 ــليم وكذلك ســـ املســـــتوى التكتيكي: يشـــــمل كل القرارات التكتيكية متوســـــطة املدى، مثل خطط الشـــــراء واإلنتاج وتكرار التســـ

 .املخزون

ــلســـــلة   .3 ــيرة املدى واملتعلقة بالعمليات واألحداث األســـــبوعية أو اليومية في ســـ املســـــتوى التشـــــغيلي: يتعلق بكل القرارات التشـــــغيلية قصـــ

 االمداد، مثل جدولة وتحميل الشاحنات.
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 . سلسلة االمداد الشبكية االلكترونية لعمليات الحج والعمرة 2شكل 

  SSCMإدارة سلسلة االمداد الخدمية . 3

مع نمو صـــــناعة الخدمات في جميع أنحاء العالم حظيت إدارة ســـــلســـــلة امداد الخدمات باهتمام كبير في البحوث العلمية  خالل الســـــنوات 

ن هناك ســــــــــت عمليات رئيســــــــــة لســــــــــلســــــــــلة امداد أEllram et al. 2004) الباحثون )(. كما أضــــــــــاف  (Stavrulaki and Davis 2014ألخيرة ا

( إدارة عالقـات  5( إدارة التـدفق النقـدي ، )4( إدارة الطلـب ، )3( إدارة القـدرات ، )2)،  SRM( إدارة عالقـات مع املوردين  1الخـدمـات وهي: )

(. امـــا إدارة العالقـــات مع العمالء واملوردين فهي تمثـــل العمليـــات التي تربط  1( إدارة تقـــديم الخـــدمـــة )انظر الجـــدول  6و )CRM   العمالء  

ا بشـــــــــــــراء (. كمـا ترتبWang et al. 2015مختلف أعضــــــــــــــاء ســـــــــــــلســـــــــــــلـة االمـداد ) ا وثيقـً
ً
ط عمليـات إدارة تقـديم الخـدمـة وإدارة الطلـب ارتبـاطـ

الخدمات. وتعد إدارة القدرات في ســـــــــالســـــــــل امداد الخدمات مماثلة إلدارة املخزون في ســـــــــالســـــــــل االمداد التصـــــــــنيعية. كما تمثل التدفقات 

ــلة امداد الخدمات. نظرً  املعنية فيالنقدية املدفوعات التي تدفعها األطراف  ــلســـــــــ ا ألن العميل هو املصـــــــــــدر الرئيســـــــــــ ي لعدم اليقين، فإن ســـــــــ

 اإلدارة الناجحة لهذه العمليات تقلل بشكل خاص من عدم اليقين في عمليات سلسلة امداد الخدمة.

 . العمليات واألنشطة النموذجية لسلسلة امداد الخدمات 1الجدول 

وقضــايا االســتدامة في ســياق ســالســل التوريد.  SSCMعوامل  إطاًرا نظريا لتصــنيف Rajeev et al( 2017في نفس الســياق اقترح الباحثون )

 الكاتبركزت على اســـــــــــتراتيجية التنمية املســـــــــــتدامة. كما حدد   SSCMكما الحظ الباحثون بشـــــــــــكل خاص أن العديد من الدراســـــــــــات حول 

Dubey et al. (2017)      ا رئيســـــــــًيا لـــــــــــــــــــــــ
ً
 البيئة،الحفاظ على   املوردين،يشـــــــــمل: التخزين األخضـــــــــر، التعاون االســـــــــتراتيجي مع    SSCMمحرك

القيمة االجتماعية  املؤسـسـية،الضـغوب  الداخلية،الضـغوب  املسـاعدة،تحسـين الخدمات  املعلومات،تمكين تقنيات  املسـتمر،التحسـين  

أهمية في يعتمد املبدأ األكثر  الواقع،بها، االســتقرار االقتصــادي وتصــميم املنتج األخضــر. ففي    وااللتزاماســتراتيجية الشــركة    واألخالقيات،

SSCM   ومتميزة نوعها  فريدة منعلى التعاون بين الشركات ومورديها وعلى مدى قوة هذه الشركات لربط أهدافها وعملياتها إلنشاء خدمات

في هذا اإلطار يحدد البحث   ســــلســــلة القيمة  (.  Cao and Zhang 2011الشــــركات من إنشــــاء امليزة التنافســــية ) وتمكن تلكالعمالء    ترضــــ ي

وتشــــــمل كل   الســــــوق،( ;وهي عبارة عن مجموعة من املؤســــــســــــات والشــــــركات التي ت يع الســــــلع والخدمات في Global Value Chainية )العامل

 األنشطة الرئيسية  عمليات سلسلة امداد الخدمات 

 معهم  العالقات  وإدارة  معهم  والتعاقد  املوردين  اختيار SRM  املوردين مع  العالقات إدارة( 1)

 املوارد  وجدولة  والقدرات  املوارد  تخطيط إدارة القدرات    (2)

 املتاحة السعة مع املتوقع  الطلب  مطابقة التنبؤ بإدارة الطلب   (3)

 املوردين والى العمالء  من  األموال تدفق  إدارة إدارة التدفق النقدي    (4)

 رضاهم وتحسين  سلوكهم ومراقبة  العمالء تقسيم CRM العمالء مع  العالقات إدارة  (5)

   حاجياتهم لتلبية  العمالء  أوامر  وتنفيذ استالم إدارة توصيل الخدمة   (6)



 

223 

 

 

القيمة  التفاعالت بين املوردين واملصنعين واملوزعين والعمالء. ونظًرا للتفاعالت بين املوردين واملصنعين واملوزعين والعمالء، فإنه يتم خلق

ســـالســـل القيمة على الويب تنســـيق العمليات بين كل املؤســـســـات   أن تكوينل عناصـــر ســـلســـلة االمداد الخدمية. ويتطلب ذلك  املضـــافة   لك

املوجه للعمل مًعا في بيئة تعاونية. حيث يســــــمح بالتنفيذ املتزامن لألنشــــــطة. ويعتمد الهيكل العام لشــــــبكة ســــــلســــــلة القيمة على التصــــــميم 

حيـث يســـــــــــــتـدعي املســـــــــــــتهلـك مقـدم خـدمـة عبر . 3ب/إجـابـة، كمـا هو موضـــــــــــــح في الشـــــــــــــكـل  ليـة التقليـديـة طلـالتي تعتمـد على امل  SOA للخـدمـة

تطبيق الية طلب )الكتروني(/إجابة  3الشـــــــــبكة االلكترونية وعليه االنتظار حتى اكتمال العملية من جانب مزود الخدمة. ويلخص الشـــــــــكل  

SOA .على عمليات الحج والعمرة 

 
 لعمليات الحج والعمرة (SOA)آلية الطلب)إلكتروني(/الرد  .3شكل

 (Ghannam, 2016) املصدر: اعداد الباحثين بعد االطالع على  

 و تطبيقها على منظومة الحج E-TSCMإدارة سلسلة االمداد السياحية االلكترونية . 4

االقتصــــــادية. اكتســــــب املصــــــطلح  في أوائل الثمانينيات في قطاع التصــــــنيع بهدف زيادة القيمة  (SCM) ظهر مصــــــطلح إدارة ســــــلســــــلة االمداد

 على مر الســــــنين مما أدى الى التركيز املتزايد على القدرة التنافســــــية واالســــــتدامة في ســــــالســــــل االمداد الشــــــبكية إلى حين ظ
ً
هور اهتماًما هائال

 د الســــــياحية. و تعد إدارة ســــــلســــــلة االمدا (Tourism Supply Chain Management) مصــــــطلح جديد إلدارة ســــــلســــــلة االمداد الســــــياحية

(TSCM) بالغ األهمية في تعزيز القدرة التنافســـــــــــية للوجهات الســـــــــــياحية   أمًرا(Xinyan  and Pimtong, 2020) على عكس إجراءات إدارة .

( مرتبطة بســــفر الســــائحين إلى الوجهة 2004)  Tapper and Fontســــلســــلة االمداد العادية، فأن إدارة ســــلســــلة التوريد الســــياحية، حســــب  

، لذلك فإن القدرة على التعاون بين كل املؤســــســــات  ومدمجةالوجهة خدمات متنوعة تنتمي إلى مؤســــســــات مختلفة   وتقدم تلكاملقصــــودة  

  تساهم في خلق ميزة تنافسية عالية.   TSCالتي تنتمي الى سلسلة االمداد السياحية 

ـــح في الشــــــكل   TSC صــــــورة واضــــــحة لـــــــــــــــــــ Alford (2005) قدم الباحث ذي يوضــــــح ســــــلســــــلة امداد التصــــــنيع حيث يكون  .  ال4، كما هو موضـــ

يشــــــــترون خدمات  الذينفهم الرحالت األدوار الحيوية في ســــــــالســــــــل االمداد الســــــــياحية  ويلعب منظمواملصــــــــنعون هم الفاعلون املركزيون  

في حزمة عطلة، التي  الســـــفر )مثل النقل واإلقامة( من مورديهم )مثل شـــــركات النقل والفنادق ...الخ( أو مجم ي الخدمات الذين يجمعونها

يتم بيعها للعميل النهائي مباشــــــــــرة أو من خالل املوزعين، مثل وكالء الســــــــــفر. واألهم من ذلك، من منظور الســــــــــياحة اإللكترونية، أن بوابة 

 ياحية. السفر هي نوع جديد من وكالء التوزيع بس ب تطور اإلنترنت وتقنيات الويب التي تدفع الى تبادل املعلومات واملعامالت الس

كما اظهرت التطورات التقنية الحديثة في أنظمة املعلومات وتقنيات املعلومات إمكانية تســــــهيل التعاون في ســــــلســــــلة االمداد، والذي بدوره 

 يسمح بالتكامل الرقمي لسلسلة التوريد بأكملها. يطلق على مفهوم هذا التكامل بين األنشطة املساعدة ة املدعومة من اإلنترنت بشكل عام

يعد دمج مجال إدارة ســـــــــلســـــــــلة االمداد وتقنيات اإلنترنت مجال اهتمام رئيســـــــــ ي للمدراء . e-SCM  (Tan et al. 2000; Bhatt 2001) باســـــــــم

والتطورات وتقنيـة املعلومـات واالتصـــــــــــــاالت   أحـدث اإلنترنـت. بطريقـة ممـاثلـة، (Ellis et al., 2015  ;  Brinch, 2018)والبـاحثين األـكاديميين  

(ICT( آثاًرا ثورية على األعمال التجارية الســــياحية )Buhalis and Law 2008   Gretzel et al. 2015 مما أدي الى تحســــين جودة الخدمات )

ــاعـدة للزائرين. نتيجـة لـذلـك، يتم تمكين ـكل املؤســـــــــــــ ــاملســـــــــــ لتحســـــــــــــين األداء الفردي   e-SCMمن العمـل بـالتعـاون عبر    TSCات املعنيـة ب ســـــــــــ

ــتركة واملســـــتدامة ) ــية املشـــ ــلة، لتحقيق امليزة التنافســـ ــلســـ وفي هذا اإلطار ســـــوف  (.Zhang et al. 2009 ; 2011والجماعي على مســـــتوى الســـ

 في تحسين الخدمات املقدمة. ومدى مساهمتهايتطرق البحث الى اليات قياس أداء سلسلة االمداد االلكترونية 
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 (Alford, 2005)املصدر:   TSCM سلسلة االمداد السياحية  .4الشكل 

 قياس أداء سلسلة االمداد االلكتروني. 5

 األداء بين الفعالية والكفاءة  . 1.5

وقد تعددت مفاهيم األداء في مجال . الكفاءة والفعاليةيعتمد على مصطلحين رئيسيين وهما  مفهوم قياس وتقييم أداء سلسلة االمدادان  

كما يشــمل االداء عدة ابعاد كمية  معينة.وجهة نظر باحث له دقيق وشــامل، فكل  ولكن لم يتم االتفاق على مفهوم  ،االمدادإدارة ســلســلة  

مفهوم األداء يتعلق ببعــدين فــأن  (ISO 9000) تعريف منظمــة املعــايير الــدوليــة  وبحســــــــــــــب.  بــاألمور التنظيميــة وال شـــــــــــــريــةاو نوعيــة تتعلق 

تمثــــــل مــــــدى Effectiveness الفعــــــاليــــــة  همــــــا:رئيســـــــــــــيين   ـــة    تحقيق األهــــــداف  التي  ـــا والكفــــــاءة التنظيميـــ لهـــ تتعلق   التي  Efficiency  املخطط 

 فإن املؤســـــــســـــــة التيوبالتالي . التكاليف ومطابقة املعايير تقليل   املتاحة وهي تهف إلىباالســـــــتخدام األمثل للموارد ال شـــــــرية واملالية والتقنية 

 حسب العالقة التاليةالفعالية والكفاءة معا فأداؤها يكون  تحقق
ً
 االداء = الكفاءة + الفعالية    :جيدا

ــائل. ففي  األهداف:  وهيعوامل رئيســـــية موائمة ثالث  وللحصـــــول على أداء جيد يجب   املوارد  مالئمة  البداية يجب، والنتائج واملوارد او الوســـ

 الشــكل. املوارد املســتخدمةومواءمتها مع   عن األهداف املرغوبةانحرافها   ومدىالفعلية   األهداف والنتائجلتحقيق   خدمةالوســائل املســتاو 

  الثالثة:يوضح العالقة بين مكونات األداء  5رقم 

 
 مكونات االداء  .5الشكل 

 ان تحسين أداء سلسلة االمداد االلكترونية لكل الشركات املقدمة للخدمات الي الحجاج واملعتمرين يساهم في:  

 تخفيض تكلفة التوريد وبالتالي تكاليف الخدمات وتحسن  سمعة املؤسسة لدى العميل ولدى الشركات األخرى املتعاملة معها  -

 تحسين جودة الخدمات املقدمة لضيوف الرحمن  -

 ادة كفاءة انتاج الخدمات على كافة املستويات وانجاز األعمال بصورة متميزة زي -

 االحتفاظ بالعمالء واالستحواذ عليهم   -

 تحقق التميز املؤسس ي وبذلك تزيد القيمة السوقية للشركة مقدمة الخدمة -
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 املؤشرات املعتمدة لقياس أداء سلسلة االمداد في عمليات الحج والعمرة: . 2.5

 :(6)انظر الشكل  سلسلة اإلمداد إلى نوعينأداء  قياس مؤشرات Biswas & Narahari (2000)الباحثان صنف 

 :منها وصفية وغير كمية نذكر وهي مقاييس: مقاييس األداء النوعيةأ. 

 .ن الخدمات املقدمةع الراضينالحجاج واملعتمرين  عدديتمثل في  :العمالء رضا .1

  .الطلبالتي تطرأ على  استجابة سلسلة اإلمداد للتغيير : تمثل مدى املرونة .2

  .فعالية إدارة املخاطر ومدى بين وظائف سلسلة اإلمداد: تمثل درجة التواصل الفعال املواد وتدفق املعلومات تكامل .3

  .وبجودة عالية في الوقت املحددالعمالء  من املورد إلىالسلع والخدمات  مدى توصيل: يتمثل في املوردأداء  .4

 :على  نوعين الكمية: وهي تصنف أداء مقاييسب. 

 السلع والخدمة   ومستويات مخزونجودة الخدمة املقدمة للحجاج واملعتمرين  مستوى : وهي تشمل مقاييس غير ماليةأ. 

مؤشـــــــــــــرات لقيــاس   ربعأ Schroeder (2000) اإليرادات بــاقــل تكلفــة. كمــا ذكر البــاحــث     وهي مقــاييس تتعلق بتعظيم:  مقــاييس مــاليــة  ب.

  :سلسلة اإلمداد وهي

 في املوعدالخدمة    وكذلك نســــــبة طلبات تســــــليمالخدمات الى الحجاج واملعتمرين،   إلى الوقت املحدد لتســــــليم  يشــــــير الخدمة:   تســــــليم .1

 .حسب احتياجات الحاج واملعتمر

 واملعتمر  الحاجيعد رضا :  الجودة  .2
ً
 مهما

ً
  .الخدمة املتوقعة  لضيوف الرحمنلجودة   مقياسا

 .النقص في مستويات املخزون املدة املعتمدة لسد: الوقت .3

أما ،  والتخزين  التوزيع، التصـــــــــــنيععمليات   كلفةتكلفة   والتي تتضـــــــــــمنالكلية    بطريقتين األولى تتعلق بالكلفة: يتم قياس الكلفة الكلفة .4

 .ة لقياس الكلفة بالكفاءة الطريقة الثاني

 
 . طرق قياس سلسلة االمداد 6الشكل 

 : (Balanced Scorecard BSC): بطاقة األداء املتوازن  . 3.5

 BSC في بداية التســــعينات. تقترح  Norton  Davidو  Kaplan  Robertالباحثينفي البداية بواســــطة   (BSC) تم تطوير بطاقة األداء املتوازن 

ا بين املقـاييس املـاليـة وغير املـاليـة والنظر على وجـه التحـديـد   ا متوازنـً التجـاريـة من أربعـة جوانـب: التمويـل والعميـل والعمليـة    الى األعمـالنملجـً

ســــــــســــــــة في الصــــــــناعات املختلفة. اقترحت نطاق واســــــــع في تقييم األداء القائم على املؤ  املعيار علىهذه  الداخلية والتعلم والنمو. تم تطبيق

 (Park et al., 2005) .االمدادلتشـــمل العمليات املشـــتركة بين املنظمات في ســـياق ســـلســـلة   BSCمفهوم  إحدى الدراســـات أنه يمكن توســـيع  

من  e-SCM االلكتروني  القائم على االمتداد لتقييم أداء إدارة ســــــلســــــلة االمداد BSC تقترح هذه الدراســــــة نموذًجا بحثًيا جديًدا الســــــتخدام

منظور انتشــــــــــــــار متعـدد املراحـل. على وجـه التحـديـد، تم تحـديـد منملجيـة من ثالث مراحـل: اعتمـاد البطـاقـة، واالنتشــــــــــــــار داخلي واالنتشــــــــــــــار  

و في االنشـــــــــطة التجارية مختلفة  على نطاق واســـــــــع في العديد من صـــــــــناعات الخدمات مثل البنوك والفنادق BSC تم تطبيق كما الخارجي.

 .  (Brewer and speh, 2000) مثل إدارة عالقات العمالء وإدارة سلسلة االمداد

الرؤيـة االســـــــــــــتراتيجيـة للمؤســـــــــــــســـــــــــــة التي تعتبر مركز التوجهـات والســـــــــــــيـاســـــــــــــات  تتوســـــــــــــطهـا أربعـة جوانـبوتتكون بطـاقـة األداء املتوازن من 

 كما تعتبر كل األبعاد مترابطة بعالقات سب ية.   التنظيمية،
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 الجانب املالي: يركز على رؤيتنا الى املساهمين عبر استراتيجية النمو واملردودية املالية  .1

  .محور العمالء: يركز على وجهة نظر العمالء الى املؤسسة من حيث خلق القيمة املضافة لهم .2

العمليات التشــغيلية التي تؤدي الى رضــا   املؤســســة في مختلفات التي يجب ان نتفوق فيها  محور العمليات الداخلية: يركز على األولوي .3

 العميل 

 والتطور.  اإلبداعوتحقيق محور التعلم والتطور: يركز على انشاء مناخ اجتماعي داخل املنظمة يكون مالئم لخلق القيمة  .4

 
 مكونات بطاقة األداء املتوازن  .7الشكل 

 Kaplan and Norton(1996املصدر: )

 وتمديد 7في الشـكل  BSC وسـائل االلكترونية واسـتناًدا إلى الهيكل االسـتراتيجي لـــــــــــــــالفي إطار تطوير أعمال مهنة الطوافة باسـتخدام أحدث 

ـــر القياس  الباحثان بتطبيقليات الحج والعمرة قام في عم إدارة ســـــــلســـــــلة االمداد االلكترونية اســـــــتخدام هذه االلية في مجال نشـــــــر عناصــــ

 الخاصة بالجوانب األربعة في بطاقة األداء املتوازن )انظر الجدول(.

 قياس بطاقة األداء املتوازن لعمليات الحج والعمرة.  .2الجدول 

 القياس الهدف محور العمليات

 االستقبال  .1

االساتقبال الرئيسا ي بطريق . 1.1

 املكرمة جدة السريعمكة 

متابعة سرعة توجيه الحاج الى مقر سكنه  

وفى حالة عدم معرفة سكنه يتم تحويله الى 

 مقر مكتب الخدمة الذى يتبع له

 متوسط زمن انتظار الحافلة في مركز االستقبال  -

 عدد الحجاج  إلجمالينسبة عدد حاالت التوجيه الخاطئ   -

 الت التوجيه نسبة عدد املوظفين املتعاقد معهم لعدد حا -

االساااااااتقبال الرئيسااااااا ي بمقر . 2.1

 املؤسسة

مكتب  مقر  الى  الحاج  توجيه  سرعة 

 يتبع له  الذيالخدمة 

 متوسط زمن إنهاء إجراءات االستقبال لكل حاج  -

 متوسط زمن إنهاء إجراءات االستقبال لكل حافلة -

 نسبة عدد املوظفين املتعاقد معهم لعدد حاالت التوجيه  -

 توجيه خاطئ الى عدد حاالت التوجيه نسبة حاالت  -

االسااااااااااااتقبااال في طريق مكااة  .  3.1

 املنورة املدينة-املكرمة 

الحج  شئون  مكاتب  حجاج  توجيه 

الى  والفرادى  السياحية  واملجموعات 

 مكاتب الخدمة امليدانية وفق خطة العمل 
 متوسط زمن انتظار الحافلة في مركز االستقبال   -

 عدد الحجاج  إلجمالينسبة عدد حاالت التوجيه الخاطئ  -

 نسبة عدد املوظفين املتعاقد معهم لعدد حاالت التوجيه  -
املؤسسة  حجاج  وتوجيه  استقبال 

القادمين من املدينة املنورة الى مكة املكرمة 

 يوم الخامس من ذي الحجة

 اإلسكان بمكة واالعاشة باملشاعر  .2

 االعاشة باملشاعر. 1.2

في  متخصصة  بجهة  االستعانة 

الغذائية   الخدمات  تقديم  مجال 

 الصحية للحجاج. 

الخاصة   - الزيارات  بمواقع   بالتأكدعدد  الغذاء  صالحية  من 

 االعداد باملشاعر 

 عدد حاالت التسمم ال قدر هللا ان وجدت  -
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خدمة تقديم التغذية  توعية العاملين على  

صة جاج بضرورة إتباع التعليمات الخاللح

تقديم    بالتغذية، صحيةلضمان    وجبات 

 للحجاج.

 عدد اللقاءات التوعوية ألعضاء مكاتب الخدمة امليدانية -

واالشتراطات  النظامية  النواحي  تطبيق 

إعداد   الصحية، أسلوب  يخص  فيما 

والعمالة  للحجاج،  وتقديمها  الوجبات 

الغذائية   بذلك، القائمة   واملواد 

 املستخدمة.

 عدد الجوالت امليدانية ملواقع اعداد الطعام في مكة املكرمة -

 عدد مرات فحص العينات -

في  التساهل  بمخاطر  الحجاج  توعية 

الوجبات النواحي الصحية، ووجوب تناول  

أو  مواعيدها  في تخزينها  وعدم  حفظها ، 

 غير صحيحة.  بطرق 

 عدد املطويات االرشادية املوزعة على الحجاج -

 عدد اللقاءات التوعوية للحجاج -

 االسكان باملشاعر. 2.2

لتنفيذ  الالزمة  اإلجراءات  بكافة  القيام 

رقم  الحج  وزير  املعالى  صاحب  تعميم 

لعموم    1435بتاريخ    91333 املوجه 

واملعطى  الحج  بشئون  املعنية  الجهات 

للمؤسسة    ةللمؤسس واملبلغ  منه  صورة 

بموجب برقية سعادة مدير عام فرع وزارة  

  9910918الحج بمكة املكرمة املكلف رقم  

بالتأكيد على    الفاض ي  1435/ 20/4بتاريخ  

 منظمي جميع مكاتب شئون الحجاج وكافة  

)الشركات  الخارج  من  الحجاج  قدوم 

يتم توثيق عقود    السياحية( بانوالوكاالت  

املنضوين   الحجاج  عدد  لكامل  االسكان 

 تحت مظلتهم 

 للسكن  اإلرشادينسبة توزيع الدليل  -

 االسكان   عدد شكاوى  -

 متوسط زمن انهاء شكاوى السكن -

 دد مخالفات رفض السكن ع -

 متوسط زمن انهاء مخالفات رفض السكن   -

 نسبة توثيق عقود السكن  -

 عدد بالغات عن الحجاج التائهين عن سكنهم -

 متوسط زمن انهاء إجراءات الحجاج التائهين -

افة  والتوعية الدينية .3  الطو

بااارناااااااماااج .  1.3 تااانااافااايااااااذ  ماااتاااااااباااعااااااة 

 التطويف

الخطط   حسب  التطويف  برنامج  تنفيذ 

 املرسومة

 الذين تم تطويفهم نسبة الحجاج -

 عدد شكاوى الحجاج فيما يخص الطواف   -

 تطويف  مرشديعدد االفواج التي تم رصدها بدون  -

بصحبة  - مغادرتهم  حتى  جاهزيتهم  منذ  الحجاج  انتظار  متوسط 

 املرشد

 التوعية واإلرشاد الديني. 2.3
الخطط  حسب  الديني  واإلرشاد  التوعية 

 املرسومة

 الزيارات امليدانية في املشاعر لكل مخيمعدد  -

 عدد الحجاج إجمالينسبة عدد القائمين بخدمة التوعية الى  -

 وارشاد الحجاج  لقاءات لتوعيةعدد  -

 عدد املخيمات   إجمالياللوحات الى  دنسبة عد -

 عدد الوحدات السكنية   إجمالياللوحات الى  دنسبة عد -

 جود لوحات توعيةعدد املخالفات املرصودة عن نقص او عدم و  -

 التفويج .4

 

تفويج الحجاج الى منشااااااااااأة . 1.4

 الجمرات الحديثة

الجمرات   منشأة  الى  الحجاج  تفويج 

 13و12و11و10الحديثة في يوم 

 عدد املخالفات املرصودة لعدم وجودو زي موحد للمفوجين  -

 في الخروج في وقت الحظر املخالفات املرصودةعدد  -

 عدد مرات عدم االلتزام بمواعيد برنامج للتفويج   -

املرافقة  - تفويج  لوحات  وجود  لعدم  املرصودة  املخالفات  عدد 

 للفوج 

 عدد املخالفات املرصودة في زيادة عدد الفوج املعتمد مع املرافق -
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عدد املخالفات املرصودة في عدم اإلبالغ عن االفواج التي خرجت   -

 رفي غير مواعيدها او مواعيد الحظ

 التي بدون مرافق  لألفواجعدد املخالفات املرصودة  -

 عدد بالغات عن الحجاج التائهين عن مخيماتهم  -

 متوسط زمن انهاء إجراءات الحجاج التائهين -

 

 

 

 

 

 

 

التفويج بااسااااااااااااتخادام قطاار  .  2.4

 املشاعر

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن   عرفات  الى  منى  من  الحجاج  تفويج 

 عرفات الى املزدلفة 

 عدد املخالفات املرصودة لعدم وجودو زي موحد للمفوجين  -

 عدد مخالفات عدم االلتزام بمواعيد برنامج للتفويج  -

املرافقة  - تفويج  لوحات  وجود  لعدم  املرصودة  املخالفات  عدد 

 للفوج 

 املعتمد مع املرافقينعدد املخالفات املرصودة في زيادة عدد الفوج   -

عدد املخالفات املرصودة في عدم اإلبالغ عن االفواج التي خرجت   -

 في غير مواعيدها او مواعيد الحظر

 التي بدون مرافق  لألفواج عدد املخالفات املرصودة  -

عن  - مرافقيها  عدد  يقل  التي  لالفواج  املرصودة  املخالفات  عدد 

 العدد املحدد

املرصودة   - املخالفات  تجهيزات   فواجلأل عدد  بها  اليوجد  التي 

 التفويج )العص ى املضيئة وشريط التفويج( 

 عدد املخالفات املرصودة لعدد الحجاج املفوجين بدون اساور  -

جسور  - على  موجهين  وجود  عدم  في  املرصودة  املخالفات  عدد 

 وبوابات القطار

 عدد الحجاج  إجمالينسبة عدد املرشدين الى  -

 التفويج بالقطار  نسبة عدد الحجاج املتخلفين عن -

 نسبة سالمة الحجاج املفوجين خالل رحلة التفويج  -

 عدد بالغات عن الحجاج التائهين عن مخيماتهم  -

 متوسط زمن انهاء إجراءات الحجاج التائهين  -

 التفويج من مزدلفة الى منى 

 10نسبة عدد الحجاج املتواجدين في مخيم منى صباح يوم  -

 عدد بالغات عن الحجاج التائهين عن مخيماتهم  -

 متوسط زمن انهاء إجراءات الحجاج التائهين -

 التفويج بعد الحج. 3.4

التعليمات   الحج وفق  الحجاج بعد  تفويج 

الحج  وزارة  من  الصادرة  لذلك  املنظمة 

مستشار   سمو  برقية  وكذلك  والعمرة 

خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة 

رقم   املركزية  الحج  لجنة  رئيس  املكرمة 

بشأن تحديد    5/1437/ 15بتاريخ    650333

موعد مغادرة الحجاج خالل موسم كل حج  

في حال اختالف رؤية هالل شهر ذى الحجة 

 عن تقويم ام القري 

 عدد املوظفين املتعاقد معهم  -

 عدد املوظفين املستمرين منهم من مواسم سابقة  -

 ف للحافلةمتوسط زمن التفويج املستهد -

 نسبة جاهزية مواقع التفويج   -

 الطوارئ وعمليات املساندة  .5

 الطوارئ والسالمة. 1.5

متابعة مكاتب الخدمة امليدانية للتأكد من  

بمساكن   الوقائية  السالمة  وسائل  توفير 

 الحجاج بمكة املكرمة واملشاعر املقدسة 

 

 نسبة إتمام فريق متابعة قواعد السالمة -

 فريق السالمة ملكاتب الخدمة امليدانيةعدد زيارات  -

 نسبة إتمام إمكانيات وسائل السالمة لكل مسكن او مخيم -

 عدد املخالفات املرصودة عن عدم توفر وسائل السالمة -

 عدد املخالفات املسجلة عن تجاوز الحجاج لقواعد السالمة -

واتخاذ  الحدث  ملوقع  الفوري  االنتقال 

 املشكالت الطارئة الخطوات الالزمة لحل 

 متوسط زمن الوصول الى موقع الحدث  -

 متوسط زمن معالجة الحدث وإعادة التشييد والتجهيز -
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 متوسط زمن اخالء الحجاج من سكن او مخيم  -

 مركز العمليات. 2.5

التشغيل الفعلي ملركز العمليات والبدء في 

جميع  من  والنداءات  البالغات  استالم 

الو  بكافة  العالقة  ذات  سائل  الجهات 

-الثابت  الهاتف -املتاحة )شبكة العمليات  

املجاني برافو -الهاتف  موقع  -نظام 

 .االنترنت(املؤسسة على شبكة 

 نسبة إتمام اإلمكانات ال شرية -

 الالزمة  باألجهزةنسبة تجهيز مركز العمليات  -

 

قنواتها  في  والنداءات  البالغات  توزيع 

 الصحيحة
 عدد البالغات إجماليعدد البالغات املوزعة بشكل خاطئ الى  -

  اعداد تقرير ختامي بعد املوسم

 الدعم واملساندة. 3.5

دعم مكاتب الخدمة امليدانية والعمل على 

تفادى جميع املعوقات لتمكينها من تقديم 

 الخدمات بجودة عالية

 الدعم واملساندةنسبة إتمام توفير الكوادر ال شرية التي تقدم  -

 نسبة إتمام توفير التجهيزات الالزمة لتقديم الدعم واملساندة -

 عدد مرات العم املقدمة للمكاتب -

 عدد مرات طلبات الحافالت اإلضافية  -

 النقل والتصعيد والنفرة باستخدام الحافالت .6

النقل والتصااااااااااااعيد والنفرة  . 1.6

 باملشاعر

 النقل والتصعيد من مكة الى منى 

 عدد املكاتب التي لم تستلم حافالتها في املوعد املعلن   -

 نسبة عدد املرشدين الى عدد الحافالت  -

 عدد املخالفات املرصودة عن عدم وجود مرشد لكل حافلة -

 عدد املخالفات املرصودة عن عدم وجود ملصقات لكل حافلة  -

 بمواعيد التصعيد  التزام الحجاجنسبة  -

 تصعيد في املوعد املحددعن ال املتأخريننسبة عدد الحجاج  -

 زمن انتهاء التصعيد من مكة الى منى  -

 متوسط زمن انهاء اجراءات اعطال الحافالت -

 النقل والتصعيد من منى الى عرفات 

 زمن انتهاء التصعيد من منى الى عرفات  -

 عن التصعيد الى بعد املواعيد املحددة املتأخريننسبة الحجاج  -

 متوسط زمن انهاء اجراءات اعطال الحافالت -

 عدد بالغات عن الحافالت التائه عن مخيماتها  -

 متوسط زمن انهاء إجراءات الحافالت التائه عن مخيماتها  -

 النفرة من عرفات الى املزدلفة 

 زمن انتهاء ترحيل الحجاج من عرفات الى املزدلفة    -

 مركز املساندة املطلوبة من عدد الحافالت  -

 متوسط زمن انهاء اجراءات اعطال الحافالت -

 النقل والتصعيد من املزدلفة الى منى 

 10نسبة وجود الحجاج املتواجدين في املخيمات صباح يوم   -

 الحافالتمتوسط زمن انهاء اجراءات اعطال  -

 عدد بالغات عن الحجاج التائهين عن مخيماتهم  -

 متوسط زمن انهاء إجراءات الحجاج التائهين -

 النقل من منى الى مكة 

 عدد الحجاج  إجمالينسبة الحجاج غير املتعجلين الى  -

 12زمن االنتهاء من الترحيل يوم -

 13زمن االنتهاء من الترحيل يوم -

 الحجاج غير املتعجلين نسبة جاهزية املؤسسة لخدمات  -

 متوسط زمن انهاء اجراءات اعطال الحافالت -

 النقل من مكة الى جدة )بعد الحج(  النقل بين املدن. 2.6

عدد املخالفات املرصودة قى مركز التفويج على جاهزية الحافالت   -

 )ملصقات التوجيه ومتطلبات السالمة(

عدم   - على  التفويج  مركز  فى  املرصودة  املخالفات  وصول عدد 

 الحافالت في الزمن املحدد 



 

230 14432022

 

 

 التوصيات. 6

 التقنية.تطوير أعمال مهنة الطوافة باستخدام أحدث وسائل  -

 من خالل الجهود ال شرية والتقنية املقدمة -
ً
 وميسرا

ً
 .العمل على أن يكون الحج سهال

 .برامج التقنية الخاصة بأعمال ومهام الحج لجميع اللجان واالقسامجميع واستخدام تجهيز  -

 .ات الطوافةتجهيز شبكة املعلومات لربط جميع الجهات املعنية بمركز معلومات مؤسس -

 .تقديم املساندة الفنية الالزمة لجميع مكاتب الخدمة امليدانية باإلضافة الى اقسام ولجان مؤسسات الطوافة -

  .اإللكترونيوالتنقل  الترحيل يذ عملية مساندة  ودعم  تنف  -

في   - عدد املخالفات املرصودة في مركز التفويج على زيادة الحمولة 

 الحافلة

سيارات  - على  ملصقات  وجود  عدم  في  املرصودة  املخالفات  عدد 

 نقل العقش املرافقة للحجاج املفوجين

وجود  - عدم  في  املتابعة  جهات  من  املرصودة  املخالفات  عدد 

 مقر السكن مشرفين للرحالت في 

 النقل من مكة الى املدينة )بعد الحج( 

بعد   - الشركات  من  الحافالت  خروج  في  املرصودة  املخالفات  عدد 

 الساعة الثامنة 

عدد املخالفات املرصودة قى مركز التفويج على جاهزية الحافالت   -

 )ملصقات التوجيه ومتطلبات السالمة(

على   - التفويج  مركز  فى  املرصودة  املخالفات  وصول عدد  عدم 

 الحافالت قبل زمن الحظر 

في   - عدد املخالفات املرصودة في مركز التفويج على زيادة الحمولة 

 الحافلة

وجود  - عدم  في  املتابعة  جهات  من  املرصودة  املخالفات  عدد 

 مشرفين للرحالت في مقر السكن 

سيارات  - على  ملصقات  وجود  عدم  في  املرصودة  املخالفات  عدد 

 اج املفوجيننقل العقش املرافقة للحج

 النقل مكة املدينة )قبل الحج( 

بعد   - الشركات  من  الحافالت  خروج  في  املرصودة  املخالفات  عدد 

 الساعة الثامنة 

وصول  - عدم  على  التفويج  مركز  فى  املرصودة  املخالفات  عدد 

 الحافالت قبل زمن الحظر 

وجود  - عدم  في  املتابعة  جهات  من  املرصودة  املخالفات  عدد 

 للرحالت في مقر السكن مشرفين 

 القياس الهدف محورضيوف الرحمن  

 جودة الخدمة
 الحجاج واملعتمرين  شكاوى معدل  تقليل-مجموعة واسعة من الخدمات/  تقديم-تحسين جودة الخدمات /  -

 تقليل وقت استجابة الحاج   -

 السعر حسب طلب العميل تمييز-تسليم الخدمة في الوقت املحدد /  - عالقات العمالء 

 معدل التعرف على العالمة التجارية للمؤسسة  زيادة-تحسين صورة املؤسسة وسمعتها /  - صورة ثابتة 

 القياس الهدف محور التعلم والتطور 

 النسبة املئوية لطلبات االلكترونية تحسين- / االستجابة لكل طلبات العميل  - معالجة طلبات ضيوف الرحمن  

 القدرات املعرفية للموظفين  تحسين-تحسين مهارات املوظفين /  - رأس املال ال شري 

 تحسين الوصول إلى املعلومات املختلفة-تحسين قدرات إدارة املعرفة /  - رأس املال املعلومات

 تحسين مشاركة املعرفة بين العمال واملوظفين / تحسين الوعي بالرؤية واألهداف - التنظيمي رأس املال 
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 .متابعة مقدمي الخدمة لتسجيل خدماتهم على بوابة الوزارة االلكترونية -

تكليف فريق عمل متخصـــــــــص ملتابعة حزم الخدمات املطلوبة من الحجاج الكترونيا ومدى مطابقة ما يقدم على ارض الواقع مع  -

 .الخدمات املطلوبة

 .اململكة الى  مات املطلوبة من قبله او ممثله والتأكد من مناسبتها له قبل قدومهاطالع الحاج على كافة الخد -

 .تعريف رؤساء ومديري وأعضاء مكاتب الخدمة امليدانية واعضاء لجنة االشراف واملتابعة باملسار االلكتروني -
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 امللخص

في املناطق املزدحمة، مثل مكة املكرمة، وخاصـــــــة خالل موســـــــم الحج، يجب تقييم العديد من ســـــــيناريوهات املخاطر املحتملة والحوادث وإعداد 

خطط الطوارئ ملواجهــة  تلــك املخــاطر . وهــذا يشـــــــــــــمــل حــاالت الطوارئ اإلشـــــــــــــعــاعيــة التي تركز   على تحــديــد وفحص وقيــاس ومراقبــة الجمهور  

ع أو التلوث من املواد املشعة في حادث محتمل. وهذا االجراء يتضمن   عملية إزالة التلوث لألشخاص الذين تم إجالؤهم بس ب  املتعرض لإلشعا 

وحادث تلوث إشــــعاعي. فكالهما يمثل خطرا   COVID-19حادث إشــــعاعي واســــع النطاق. فهناك العديد من أوجه التشــــابه بين انتشــــار مرض مثل  

عدوى    غير مرئي، ولهما أعراض كامنة يمكن أن تظهر  الحقا بعد   بعد اإلصــــــابة بالعدوى أو التلوث اإلشــــــعاعي. إن التلوث باملواد املشــــــعة  وكذلك

COVID-19كلتا الحالتين يمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة  .  ، ال يشـــكالن تهديًدا مباشـــًرا للحياة في معظم الحاالت. ولكن حركة وتنقل األفراد في

فكال األمرين يتطلب اســـــــــتخدام تقنيات خاصـــــــــة الكتشـــــــــاف العدوى أو التلوث املحتمل،  وتلك التقنيات قد تشـــــــــمل اختبارات تفاعل البوليميراز 

ــــل ) ــــلسـ ــــ  PCRاملتسـ ـــ ــ ـــ ــــ ــــعاعي.  تقترح هذه  COVID-19( لـــ ــــعاع في حالة التلوث اإلشـ ــــف عن اإلشـ ن من املراقبة الرقمية  وأجهزة الكشـ
ّ
الورقة إطاًرا يمك

ــــخاص املعنيين. إن الهدف من هذا النظام املقترح هو التخفيف   ــــاعد على تتبع حركة األشــ ــــعاعي محتمل في منطقة مزدحمة ويســ لحادث تلوث إشــ

ن من   من املخاطر الناشــئة عن انتشــار التلوث اإلشــعاعي خالل الســيناريوهات املحتملة. وُيقترح أن يتم تزويد   ِ
ّ
الهواتف املحمولة بتطبيقات   تمك

 .تتبع املخاطر املحتملة بس ب حوادث التلوث اإلشعاعي وتقليل الوقت املطلوب لتحجيمها وزيادة كفاءة االستجابة لحاالت الطوارئ املشابهة

 (138) انظر البحث الكامل في الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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 امللخص

، في عصـــــــــــــر التحول الرقمي في قطـاع اإلســـــــــــــكـان زاد  
ً
االهتمـام بـالتقنيـات التي تـدير املعـامالت وتحفظهـا ومنهـا على ســـــــــــــ يـل املثـال تقنيـة حـديثـا

 لكامل املعامالت التي تحدث خالل عمليات 
ً
 كامال

ً
البلوك تشــــــــــــين. حيث تعمل هذه التقنية على اســــــــــــتحداث قاعدة بيانات تشــــــــــــكل ســــــــــــجال

ــة إلى تقديم مقتر  ح لتطبيق تقنية البلوك تشـــــــــــين لقطاع االيجار في ســـــــــــكن  االيجار وذلك ضـــــــــــمن شـــــــــــبكة موزعة رقمية. تهدف هذه الدراســـــــــ

الحجاج في مدينة مكة املكرمة. إيجاد هذا املقترح ســـيعزز من الخدمات املقدمة للحجاج من خالل زيادة الكفاءة التشـــغيلية للعمليات التي 

نها الطريقة املناســـــــــــــبة للتعرف على املليـة  يشـــــــــــــارك بها الحجاج خالل رحلة الحج. املنملجية املطبقة لهذا البحث هي منملج دراســـــــــــــة الحالة أل

الحالية لإلدارة في نظام إيجار مساكن الحجاج. تقدم الدراسة أيًضا نظاما ذكيا إلدارة منظومة إسكان الحجاج بطريقة تقنية وتقليل عدد 

مام املعامالت بطريقة صــحيحة ودقيقة  الوســطاء املتداخلين في نظام اإليجار. يضــمن هذا املقترح تبادل للمعلومات رقميا وتبادل القيم وات

ــين على  ــتتغلب تكنولوجيا البلوك تشــــــ كما يتميز بالشــــــــفافية واملوثوقية، لذلك فهو يعمل على إدارة وتأمين املعامالت عبر اإلنترنت حيث ســــــ

رة املعلومــات بكفــاءة لهــذا مركزيــة املليــة الحــاليــة. بــاإلضــــــــــــــافــة إلى أنــه يوفر العــديــد من امليزات التي تخــدم هــذا القطــاع وتســـــــــــــهــل عمليــة إدا

  الغرض، لذا فإنه يوفر بيئة آمنة لتخزين املعلومات وتنظيمها وتبادلها واسترجاعها في أي وقت حسب الحاجة.

 

 (148) انظر البحث الكامل في الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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 امللخص

ملنظمي املشـــــــاعر في إدارة الطرق وكذلك للســـــــائقين في  اثناء  رحلتهم الدينية   خالل مواســـــــم الحج  كثيرة   متاعب يســـــــ ب االزدحام املروري  

والعمرة. الســـ ب الرئيســـ ي لزيادة االزدحام املروري هو الوقوف العشـــوائي في أماكن غير مصـــرح بها أو التجول  العشـــوائي في منطقة مواقف 

أجل إدارة فعالة ملواقف املركبات، كان من الضـــــروري توجيه وإرشـــــاد ســـــائقي  املركبات املركبات للبحث عن أماكن وقوف متاحة. لكن من  

ا ملواقف املركبـات يعـالج املســـــــــــــاوئ في أنظمـة مواقف املركبـات الحـال ا ذكيـً يـة للوقوف في املكـان والوقـت املنـاســـــــــــــبين . تقترح هـذه الورقـة نظـامـً

لتوفير معلومات مفيدة للســــــائقين ومســــــؤولي مواقف املركبات حول األماكن املتاحة   (IoTعلى إنترنت األشــــــياء ) وهذا النظام املقترح  يعتمد

لوقوف املركبات والخدمات ذات الصـلة مثل التنقل في مواقف املركبات والحجز والتنبوء  بوجود مواقف متاحة أو غير ذلك. تتم معالجة 

وقوف لحصـــــــول على بيانات ( لFogيق عقدة حوســـــــبة الضـــــــباب )بيانات وقوف املركبات التي تم الحصـــــــول عليها من املســـــــتشـــــــعرات عن طر 

للمكان   املركبات املطلوبة في الوقت الفعلي. كما تم تطوير خوارزمية جديدة للتوصل الى أفضل مكان لوقوف املركبات بأقل وقت للوصول  

يتفوق على األنظمــة الحــاليــة من حيــث املــدة   ُتظهر النتــائج أن النظــام املقترح    حيــث  عن طريق املحــاـكـاة  تم تقييم أداء النظــام املقصـــــــــــــود.

 الزمنية للوصول للموقف.

 بوجود موقف ، الحوسبة الضبابية.  املركبات الذكية ، اختيار مكان وقوف املركبات ، التنبوء مواقف الكلمات الدالة:

Abstract 

Traffic congestion causes problems for authorities in managing roads and for drivers in having timely trip especially during 

Hajj and Umrah seasons. The main reasons of   this  traffic congestion increment are the random parking in unauthorized 

places and wandering in the parking area to find an available parking spot . For an efficient parking management, it is 

essential to provide real-time parking guidance. This paper proposes a smart parking system that addreses the limitations 

of the current systems. It relies on the Internet of Things (IoT) to provide useful information to drivers and parking 
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administrators about available parking slots and related services such as parking navigation, reservation, and estimation 

of parking availability. The obtained parking data from the sensors are processed by fog computing nodes to obtain the 

required parking information in real time. Moreover, a new algorithm has been developed to find the best parking space 

with the least arrival time. The performance of the system was evaluated by proof-of-concept and simulation in which 

the results show that this suggested  system outperforms the current systems in terms of parking arrival time.  

 . املقدمة1

ـــهيل التنمية املســــــتدامة وتحقيق النمو االقتصــــــادي وتحســــــين  ICTمفهوم املدينة الذكية على تقنيات املعلومات واالتصــــــاالت )يعتمد  ( لتســـ

ن تطوير النقــل الــذكي وأنظمــة إدارة حركــة املرور الفعــالــة هو أحــد محــاور املــدينــة الــذكيــة وذلــك  إ(.  Neirotti et. al., 2014نوعيــة الحيــاة )

بالبحث في جميع أنحاء ســـــــــــــاحة في املواقف التقليدية لتحســـــــــــــين تخطيط رحالت الســـــــــــــائقين وتخفيف االزدحام املروري. يقوم الســـــــــــــائقون  

(. كمـــا أنـــه أثنـــاء فترة االنتظـــار تحرق  Sean Fleming, 2019اح ممـــا يؤدي إلى إهـــدار الكثير من الوقـــت )املواقف حتى العثور على مكـــان متـــ

 ,.Talbot, N. and Lehn, Rمما يتسـ ب في ارتفاع غازات االحتباس الحراري ) بسـ ب االزدحام في مواقف املركباتدون داع   املركبات الوقود 

ــائقين على تحديد أماكن وقوف املركبات (. يمكن معالجة هذه املشـــــكالت باســـــتخ2018 دام نظام وقوف املركبات الذكي الذي يســـــاعد الســـ

وحجزها مسـبًقا قبل الوصـول إلى الوجهة املقصـودة حيث أن مثل هذه األنظمة ذات أهمية كبيرة خاصـة في املدن الرئيسـية حول العالم أو 

 اث الدينية واألحداث الرياضية واملهرجانات والحفالت املوسيقية(.خالل األحداث الكبيرة )على س يل املثال ، املؤتمرات واألحد

يعـد نظـام وقوف املركبـات الـذكي جزًء  من إدارة حركـة املرور التي تـدير عمليـة وقوف املركبـات من خالل مســــــــــــــاعـدة املركبـات على الوقوف 

( تقنية التمكين الرئيسـية ألنظمة IoTنية إنترنت األشـياء )بطريقة تقلل من وقت الوصـول إلى املوقف و تقلل من االزدحام املروري. تعتبر تق

وقوف املركبات الذكية والتي تســـــــــــتخدم تقنيات اســـــــــــتشـــــــــــعار مختلفة )مثل أجهزة االســـــــــــتشـــــــــــعار باملوجات فوق الصـــــــــــوتية واملغناطيســـــــــــية 

اقبة والتحكم في الوقت الفعلي من (. تســـهل هذه التقنية املر cellularو  Wi-Fiو   ZigBeeواملســـتشـــعرات البصـــرية( وتقنيات الشـــبكات )مثل  

 خالل جمع البيانات في الوقت الفعلي والتكامل مع التقنيات األخرى مثل التعلم امللي ودمج أجهزة االستشعار والحوسبة. تم تطوير العديد

 Sitraffic ScalaوPlacePod  (PlacePod, 2021  )( وSmart Parking, 2021)  SmartParkingمن أنظمــــة وقوف املركبــــات التجــــاريــــة مثــــل  

(Sitraffic Scala, 2021  تقـــدم هـــذه األنظمـــة العـــديـــد من امليزات مثـــل حجز .)واقف عن بعـــد ودفع الرســـــــــــــوم وخريطـــة مواقف املركبـــات امل

ي  التفـاعليـة وغيرهـا. غير أن من عيوبـه  الرئيســـــــــــــيـة التكلفـة العـاليـة ومحـدوديـة القـدرة على التطوير ألنهـا ليســـــــــــــت مفتوحـة املصـــــــــــــدر و ال تلبّ 

 احتياجات مواقف املركبات اليوم وتوقعات تطور املدينة الذكية املستقبلية .

كما أن أنظمة املواقف الذكية الحالية تعتمد على بوابة واحدة )الحوســـــــــية الســـــــــحابية( في معالجة بيانات إنترنت األشـــــــــياء والذي يؤدي إلى 

لشبكة والتأخير الزائد بس ب تدفق البيانات عبر الشبكة إلى السحابة. احتمالية وجود نقطة فشل واحدة وفقدان البيانات أثناء انقطاع ا

عالوة على ذلك ، يتم اختيار املواقف باعتبار معايير مختلفة مثل تفضـــــــــيالت املســـــــــتخدم واملشـــــــــغل غير أنه يجب االعتماد في االختيار على 

إليرادات. لذلك ، تهدف هذه الورقة إلى تطوير مواقف مركبات معيار يقلل االزدحام ويزيد من كفاءة اســـــــــتخدام مواقف املركبات وبالتالي ا

ذكية تعتمد على بنية إنترنت األشــــــياء متعددة الطبقات لحل املشــــــكالت املذكورة. يأخذ النظام في االعتبار فئات وقوف مختلفة بما في ذلك 

إثبــات مفهوم لنظــام املقترح من خالل تنفيــذ  وقوف املركبــات قصـــــــــــــيرة األجــل مع وبــدون حجز مســـــــــــــبق والوقوف طويــل األجــل. يتم تقييم ا

نظام مواقف املركبات األفكار االبتكارية ل محاكاة لها في منطقة دراســــــــــة الحالة الخاصــــــــــة بالدراســــــــــة وهي  )مواقف كدي(. تتلخصللفكرة و 

 املقترح في ما يلي:

بنية إنترنت األشـــياء متعددة الطبقات: حيث تتكون من طبقات إنترنت األشـــياء والضـــباب والســـحابة للتغلب على مســـاوئ الحلول التي  -

 في 
ً
تركز على البوابة الواحدة )الحوســــــــــبة الســــــــــحابية(.حيث  يتم اســــــــــتخدام عقد حوســــــــــبة الضــــــــــباب املوزعة ملعالجة البيانات محليا

ات األســـــــــــاســـــــــــية فقط إلى الخوادم الســـــــــــحابية. تتصـــــــــــل ُعقد املســـــــــــتشـــــــــــعرات بعقد الضـــــــــــباب من خالل  املواقف وإعادة توجيه البيان

 LoRaوذلك ألن اتصــــــال   WiFiباســــــتملناء أجهزة اســــــتشــــــعار الرؤية فتتصــــــل عبر تقنية   LoRaWANاالتصــــــاالت املوفرة للطاقة بتقنية 

 ار كمية كبيرة من البيانات.يوفر معدل بيانات منخفض ومناسب لُعقد املستشعرات التي ال ترسل باستمر 
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خوارزميــة اختيــار مكــان وقوف املركبــات التي تــأخــذ بعين االعتبــار وقــت الوصـــــــــــــول إلى مكــان الوقوف املختــار  معيــارا الختيــار مواقف  -

مـا في ذلـك املركبــات لتقليــل وقـت االنتظــار واالزدحـام وبـالتــالي تلوث الهواء. يتم األخـذ بعين االعتبــار معلومـات الوصـــــــــــــول إلى املواقف ب

ســـــتخدم معلومات املســـــتشـــــعرات املرئية    GPSمعدل الدخول والخروج من ســـــاحة املواقف ومعدل املواقف املتاحه وموقع  
ُ
للســـــيارة. ت

 عند التقاطعات أيًضا للحصول على معدل االزدحام.

-  
ً
، ُيســـــــــمح بالحجز قبل ثالث بوءتن للالتنبوء  بمعدل املواقف املتاحه لتســـــــــهيل عملية حجز املواقف واالســـــــــتفادة القصـــــــــوى منها. وفقا

 فرصــــــــة للعثور على مواقف وبالتالي تقليل االزدحام املروري عند 
ً
ســــــــاعات على األقل أو قبل ذلك ملنح املركبات التي لم تحجز مســــــــبقا

 املداخل.

 . منهجية وطرق البحث2

من خالل توجيه الســــــــائقين إلى مكان وقوفهم بأقل  يراقب النظام املقترح ويدير مواقف املركبات لجعل وقوف املركبات أكثر مالءمة وراحة

ــبابية ومجموعة من املســـــتشـــــعرات وبرامج إدارة  .بأقل جهد وتفادي االزدحام ــبة الضـــ ــبة الســـــحابية وعقد الحوســـ يتكون النظام من الحوســـ

. تحتوي املكونات على مواقف الســــــــــيارات للحصــــــــــول على البيانات ومعالجتها املتعلقة بحجز مواقف الســــــــــيارات ومعدل توفرها والتســــــــــعير 

إمكانية اتصــــال الســــلكي إلرســــال البيانات إلى عقدة الضــــباب التي تعالج البيانات املجمعة. يحدد النظام ثالث فئات للوقوف بناًء على خطة 

جزاء الفرعية ( املركبات بدون حجز مســـبق. توضـــح األ 2( املركبات بحجز مســـبق، و )2( املركبات باشـــتراك في املواقف، )1وقوف املركبات: )

ــتراتيجية  التالية تفاصـــــيل بنية نظام وقوف املركبات وتشـــــغيله ، والتنبوء بأماكن  املواقف املتاحه ، واختيار مكان الوقوف املناســـــب، واســـ

 .التسعير 

 هندسة نظام وقوف املركبات وسير عمل التشغيل .أ

بنيـــة إنترنـــت األشـــــــــــــيـــاء متعـــددة الطبقـــات لنظـــام وقوف املركبـــات إلدارة ومراقبـــة مواقف املركبـــات بكفـــاءة والحفـــاظ على معـــدل ازدحـــام 

منخفض. تتغلب البنية املقترحة على مسـاوئ بنية املسـتشـعرات السـحابية التقليدية من خالل اسـتخدام عقد الحوسـبة الضـبابية املوزعة 

 من إعادة توجيه جميع البيانات. يحافظ هذا  ملعالجة البيانات محليً 
ً
ا وإعادة توجيه البيانات األســـــاســـــية فقط إلى الخوادم الســـــحابية بدال

االســــــــــلوب على ســــــــــرعة معالجة البيانات املطلوبة ونقلها لتحقيق تطبيق التجربة في الوقت الفعلي )على ســــــــــ يل املثال، مواقف املركبات في 

ــابقـة لوقوف املركبـات( للعرض العـام أو للخـدمـات طويلـة األجـل. تتكون البنيـة من ثالث طبقـات مواقع مختلفـة في املـدينـة أو ال بيـانـات الســـــــــــ

 .1( طبقة الحوسبة السحابية كما هو موضح في الشكل 3( طبقة الحوسبة الضبابية، و)2وقوف السيارات، ) –( طبقة إنترنت األشياء 1)

 

 متعدد الطبقات . بنية نظام مواقف املركبات 1شكل 

 :مواقف املركبات –( طبقة إنترنت األشياء 1)
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هي الطبقــة الــدنيــا التي تتكون من مجموعــة من عقــد االســـــــــــــتشـــــــــــــعــار ملراقبــة مواقف املركبــات من خالل الكشـــــــــــــف عن املركبــات وجمع  

على  األرض )على ســـــــ يل  البيانات حول منطقة املواقف. يمكن اســـــــتخدام أنواع مختلفة من أجهزة االســـــــتشـــــــعار حيث يتم وضـــــــعها إما 

ــ يل املثال ، أجهزة االســـتشـــعار فوق   ــية( ، أو تعلق في  الســـقف ، أو أعمدة الشـــوارع )على سـ املثال ، أجهزة االســـتشـــعار الكهرومغناطيسـ

ــبتها لبنية املواقف والبيئات املحيطة بها  ملناســـ
ً
. كما الصـــــوتية ، وأجهزة االســـــتشـــــعار البصـــــرية(. يتم اســـــتخدام أجهزة االســـــتشـــــعار وفقا

يمكن اســـــتخدام مســـــتشـــــعر مقياس املغناطيســـــية والكاميرا الحرارية في مواقف املركبات املعرضـــــة لظروف مناخية مختلفة الكتشـــــاف 

يفضــــــــل اســــــــتخدام املســــــــتشــــــــعرات املرئية ملواقف املركبات األكثر غير أنه التباين في املجال املغناطيســــــــ ي واالختالفات في درجة الحرارة.  

 أو إذا كان
ً
 (.Luque-Vega, L.F., et. al., 2020ت مث تة بالفعل )تعقيدا

يســـتخدم النظام املقترح العديد من أجهزة االســـتشـــعار في هذه الطبقة بما في ذلك املســـتشـــعرات فوق الصـــوتية واملغناطيســـية واملرئية  

( QRارئ رمز االســـــــــــــتجـابـة الســـــــــــــريعـة )( وقـGPS( ونظـام تحـديـد املواقع العـاملي )RFIDوتحـديـد الهويـة )هويـة املركبـة ( بموجـات الراديو )

ومنصـــــــــــة إدارة مواقف املركبات. على ســـــــــــ يل املثال ، يتم وضـــــــــــع أجهزة اســـــــــــتشـــــــــــعار بصـــــــــــرية عند املدخل واملخارج والتقاطعات لتوفير 

معلومــات مفيــدة الختيــار مكــان وقوف املركبــات ، واكتشــــــــــــــاف مخــالفــات  نظــام وقوف املركبــات. يتم الحصـــــــــــــول على الطــاقــة املطلوبــة 

مســـتشـــعرات من األلواح الشـــمســـية املتصـــلة ببطارية قابلة إلعادة الشـــحن. يتم التواصـــل   بين عقد االســـتشـــعار وعقدة الضـــباب من لل

. وذلك ألن اتصال WiFiلالتصاالت املوفرة للطاقة بينما يتم التواصل مع مستشعرات الرؤية عن طريق تقنية   LoRaWANخالل تقنية 

LoRa  ًكيلو بت في الثانية( فهو مناسب للمستشعرات التي ال ترسل باستمرار كمية  37.5ا )أي ما يصل إلى  يقدم معدل بيانات منخفض

 ,.Sallum, Eميجـاوات )  25كم مع قـدرة نقـل قصـــــــــــــوى تبلغ   5اتصـــــــــــــاالت طويلـة املـدى تصـــــــــــــل إلى    LoRaكبيرة من البيـانـات. توفر تقنيـة 

 وفًقا للوائح املحلية. LoRa(. كما أنه يتم ضبط اإلعدادات وحامالت التردد لـ 2020

 :( طبقة الحوسبة الضبابية2)

ا ، يتمثـل الغرض من هـذه الطبقـة في توفير حـل يحقق متطلبـات التحكم والتحليـل في الوقـت الفعلي من  ــابقـً كمـا ذكر  فريق البحـث  ســـــــــــ

صـــــــــــفية والضـــــــــــغط( إلى طبقة أقرب. خالل نقل بعض عمليات املعالجة والتحليل )على ســـــــــــ يل املثال ، املعالجة املســـــــــــبقة للبيانات والت

يتضـــــمن ذلك عمليات اختيار مكان وقوف املركبات ، والتنبد بمعدل املواقف املتاحه ، و اســـــتراتيجية التســـــعير. تتكون طبقة الضـــــباب 

ف ُعقد الضـــــــــــباب على أنها ك عرَّ
ُ
ــبابية حيث أن خدمة معينة قد تخصـــــــــــص لعقدة معينة وفًقا ملتطلباتها. ت  من عدة ُعقد ضـــــــــ

ً
يانات عادة

الحوســــــــــبة املوزعة التي تتمتع بقدرات معالجة حيث يمكن تشــــــــــكيل كل عقدة بواســــــــــطة جهاز مادي واحد أو أكثر )على ســــــــــ يل املثال ، 

جهاز الشـــــبكة ، أو الخادم املخصـــــص ، أو الخادم الحســـــابي(. يمكن لكل عقدة معالجة بيانات ملســـــتشـــــعرات متعددة في وقت واحد مع 

ســـــــتشـــــــعرات لعقد أخرى إذا كان هناك حمل  ثقيل  لتنفيذه أو هناك مشـــــــكلة في االتصـــــــال. عالوة على ذلك ، إمكانية تســـــــليم بيانات امل

 يمكن إجراء تخصيص مهام تعاوني ملشاركة الحمل الحسابي بين ُعقد الضباب لتقليل زمن االنتقال التشغيلي اإلجمالي.

 ( طبقة الحوسبة السحابية3)

تخزين غير محدودة وتوفر موارد حســـــابية. تســـــهل طبقة الســـــحابية العديد من الخدمات لنظام  هي أعلى طبقة و تقوم بتوفير مســـــاحة

وقوف املركبات املقترح مثل تحليالت االســــــــــتخدام واملعلومات اإلحصــــــــــائية والتاريخية ومراقبة اإليرادات والدفع التلقائي واإلدارة. تتيح 

ا حجز مواقف املركبات بشـــــــــــكل آمن عب ر اإلنترنت ، ومعلومات في الوقت الفعلي ، واالتجاه إلى موقف املركبات طبقة الســـــــــــحابية أيضـــــــــــً

املحجوز من خالل منصـــــــــــــة وقوف املركبـات التي تعمـل على الويب أو مث تـة في جهـاز محمول. يمكن اســـــــــــــتخـدام تقنيـة تشـــــــــــــفير في طبقـة 

ــائق لضـــمان األمان والخصـــوصـــية. عالوة على ذ ــابقة الســـحابية إلخفاء طرق الدفع ومعلومات السـ لك ، يمكن اســـتخدام املعلومات السـ

وطويلـة املـدى لتحليـل  البيـانـات الضـــــــــــــخمـة لتحســـــــــــــين إدارة حركـة املرور وحلول املـدينـة الـذكيـة بـاإلضــــــــــــــافـة إلى تقـديم  اإلشـــــــــــــعـارات و 

ملية بالحصــول يوضــح ســير عمل نظام وقوف املركبات املقترح. حيث تبدأ الع 2الشــكل  التعليقات في الوقت الفعلي وتنبيهات الطوارئ.

على بيانات عن مواقف املركبات من خالل أجهزة االســتشــعار ومنصــة إدارة مواقف املركبات. بعد الحصــول على البيانات ، يتم إرســال 

 املتغيرات املادية للمركبات إلى نقاب الضباب بما في ذلك حجز وقوف املركبات ووصولها ووجودها في موقف معين.
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مللي ثـانيـة لضـــــــــــــمـان اتخـاذ قرارات دقيقـة وتقليـل اســـــــــــــتخـدام املوارد ورفع قـدرات  10تعـالج ُعقـد الضـــــــــــــبـاب البيـانـات التي تم جمعهـا ـكل 

املعالجة. تتم معالجة البيانات التي تم الحصـــــــول عليها لتحديد معلومات الوصـــــــول وتوافر مواقف املركبات ومطابقة مواقف املركبات 

واقف املركبــات. بنــاًء على البيــانــات ، يتم تنفيــذ أربع خوارزميــات مختلفــة بمــا في ذلــك تقــدير توفر مواقف املركبــات ، والتن يــه  وحجز م

، والتســــــعير الديناميكي ، واختيار موقف املركبة. األقســــــام الفرعية التالية تشــــــرح بالتفصــــــيل هذه الخورزاميات املقترحة. حيث األمني 

لخوارزميات إلى طبقة الحوســـــــــــبة الســـــــــــحابية من خالل أجهزة الشـــــــــــبكة وبالتالي تنقل معلومات وقوف املركبات إلى يتم إرســـــــــــال نتيجة ا

 منصة إدارة وقوف املركبات.

اقف املركبات .ب  اختيار مو

يبدأ اختيار مكان وقوف املركبة مقدما  عند بوابة املواقف وقبل دخول املركبة. يتم اختيار مكان  وقوف املركبة بحســــــــــب خوارزمية تحدد  

املوقف األمثل بهدف تقليل وقت الوصـــــــــول إلى املوقف املحدد. يتم تطبيق الخوارزمية على جميع املركبات مع أو بدون حجز مســـــــــبق ولكن  

ــتركة في املواقف. تســـتخدم الخوارزمية معلومات الوصـــول بما في ذلك معدل الدخول والخروج من املواقف ومعدل  ليس على املركب ات املشـ

. باإلضـــــافة إلى ذلك ، ســـــيتم اســـــتخدام معلومات املســـــتشـــــعرات املرئية عند التقاطعات للحصـــــول على معدل GPSاملواقف املتوفرة وموقع  

(. تعتبر نقطـة الوصـــــــــــــول للمواقف نقطـة البـدايـة للبحـث عن Wardrop, J.G., 1952)  املنشـــــــــــــور فياالزدحـام بـاســـــــــــــتخـدام نموذج االزدحـام  

املوقف املناســــب حيث تقوم الخوارزمية بإجراء عملية بحث أمامي لحســــاب وقت الوصــــول املتوقع من نقطة الدخول إلى مواقف املركبات 

. 3صــول من املواقف املتاحة إلى نقطة الدخول الســابقة. يوضــح الشــكل املتاحة. عالوة على ذلك ، يتم تنفيذ بحث خلفي لحســاب وقت الو 

 لعمليـة اختيـار مكـان وقوف املركبـات. فلكـل طريق ممران جـان يـان و ســـــــــــــعـة قصـــــــــــــوى للمركبـة. بـالنســـــــــــــبـة إلى حـارة الحـافـة  
ً
،فـإنـه يتم    iمثـاال

 على أنها iλحساب كثافة حركة املرور 
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 . اختيار مكان وقوف املركبات وتوجيهها.3شكل 

وفًقا لذلك ، يتكون  يبدأ البحث عن املوقف األنسب للمركبة من نقطة دخول معينة إلى املوقف املتاح الذي يحقق الوقت األقل للوصول.  

 من 
ً
الرســــــــــم البياني للبحث من عقدة الجذر وهي نقطة الدخول ، وعقد املســــــــــتوى التالي وتمثل جميع الطرق التي يمكن أن تنتقل مباشــــــــــرة

 شـــبيًها بالشـــجرة حيث 
ً
يمثل املســـتوى الســـابق )أي عقدة الجذر في البداية( حتى الوصـــول إلى املواقف املتاحة. يشـــكل الرســـم البياني شـــكال

الحد األقصـــــــــــــ ى للعمق عدد التقاطعات وتقاطع املوقف املحتمل ضـــــــــــــمن هذا العمق. وفي هذه الحالة يمكن العثور على املســـــــــــــار األمثل ذو  

 (.Dijkstra( )Dijkstra, E.W., 1959الوقت األقل للوصول باستخدام خوارزمية )

اقف املتاحة .ت  التنبوء   بمعدل املو

ســــــهل عملية التنبوء  حجز مواقف
ُ
املركبات حيث ُيســــــمح للحجز قبل ثالث ســــــاعات على األقل أو أكثر  إذا كانت هناك مواقف متاحة في  ت

ومنح املركبـات دون حجز فرصــــــــــــــة للعثور على مواقف وبـالتـالي تقليـل  االســـــــــــــتفـادة القصـــــــــــــوى من املواقف الوقـت املطلوب. يعمـل هـذا على  

هـــذه املعلومـــات ال تكفي للتنبوء بمعـــدل ت الحـــالي غير أن  قف الحـــاليـــة في الوقـــاالزدحـــام املروري عنـــد املـــدخـــل. مع أنـــه يمكن تحـــديـــد املوا

املواقف املتـاحـة في املســـــــــــــتقبـل القريـب ألن معـدل وصـــــــــــــول املركبـات يتغير بحســـــــــــــب الفترات املواســـــــــــــم  املختلفـة. يمكن التنبوء بهـذا التغير 

التي تم جمعها من أجهزة االســتشــعار عند مداخل املواقف وأعمدة   باســتخدام التحليالت التنبوئية  للبيانات املوســمية التاريخية الســابقة

التوصـــــيل. يتم تخزين هذه البيانات التاريخية في الســـــحابة وتصـــــنيفها وفًقا للفترات املوســـــمية لعدة حاالت. يجب أن تكون الفترات صـــــغيرة 

ســــــتخدم هذه البيانات لتطوير نموذج عشــــــوائي بما يكفي )على ســــــ يل املثال ، دقيقة واحدة( لتقليل االختالفات في ديناميكيات ا
ُ
ملواقف. ت

 (.Kendall, D.G., 1953) ( التي تمثل التغير العشوائي للمواقفMarkovيعتمد على نموذج ماركوف )

رات ة في فتيســـــــــــــتـدل نموذج مـاركوف على معـدل املواقف املتـاحـة في فترة مســـــــــــــتقبليـة بنـاء على  املعلومـات التـاريخيـة ملعـدل املواقف املتـاحـ

لكـل موقف مركبـات بمـا في ذلـك النـافـذة الزمنيـة للمراقبـة ومعـدل الوصـــــــــــــول ومعـدل املغـادرة   عوامـلالعـديـد من ال  ممـاثلـة. يحـدد النموذج

 لبيانات موقف املركبات ، حيث يتم حســــــــاب متوســــــــط   4ومصــــــــفوفة انتقال الحالة. يوضــــــــح الشــــــــكل  
ً
مالحظات تاريخية متعددة ملدة مثاال

اسم مماثلة حيث تم استخدام فترة قصيرة للحصول على تغييرات حالة منفصلة ملوقف املركبات في نافذة زمنية مدتها دقيقة واحدة في مو 

 خمس دقائق ومعدالت وصول ومغادرة ثابتة. 

النظر في الســــــ ب في اختيار الفترة القصــــــيرة لتحقيق فرضــــــية أن معدالت الوصــــــول واملغادرة ثابتة داخل كل نافذة مراقبة ، ومع ذلك، يتم 

 لـذلـك، يتم الحصـــــــــــــول على مصـــــــــــــفوفـة انتقـال حـالـة واحـدة تمثـل معلومـات 
ً
اختالف معـدالت الوصـــــــــــــول واملغـادرة عبر نوافـذ املراقبـة. ووفقـا

 ديناميكيات مواقف املركبات لكل نافدة زمنية للمراقبة.
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 . نموذج لبيانات املواقف .4شكل 

تمثــل كــل حــالــة   نطــاق توافر مواقف املركبــات. وبــاســـــــــــــتخــدام نموذج ســـــــــــــلســـــــــــــلــة مــاركوف  لكــل موقف ، يتم تحــديــد حــاالت املوقف حيــث  

هي حالتها   jSبالنظر إلى أن   iS، يتم الحصـــــــــــول على حالة املوقف املســـــــــــتقبلية  jS|iS(P(  (Kendall's notation)  الكالســـــــــــيكي و تدوين كيندال

( لتمثيـل عمليـة الوصـــــــــــــول كفترات ذات قيمـة متوســـــــــــــطـة ثـابتـة لـدخول Passion(. يتم اســـــــــــــتخـدام توزيع )Kendall, D.G., 1953) الحـاليـة

خالل فترة مراقبـــة محـــددة . تقســـــــــــــم  عمليـــة التنبوء بوجود  مواقف إلى خمس حـــاالت ممكنـــة بين   iPاملركبـــات واملغـــادرة من وإلى املواقف  

 ملصــــــــفوفة   5. يوضــــــــح الشــــــــكل  5Sإلى متاحة بصــــــــورة كاملة    1Sمشــــــــغولة للغاية 
ً
مشــــــــتقة من   iC 1000 =حالة مواقف مركبات بســــــــعة  مثاال

 مصفوفة انتقال مستوية من حيث األوزان االحتمالية. 5البيانات التاريخية لفترة رصد خمس دقائق. كما يوضح الشكل 

 

 . نموذج ماركوف )أ( حاالت التنبد للمواقف املتاحة ، )ب( التكرار ، )ج( مصفوفة االنتقال.5شكل 

 قشة. النتائج واملنا3

لتقييم النظـام املقترح ، ـكانـت دراســــــــــــــة الحـالـة مواقف منطقـة الحرم املكي حيـث تم اختيـار املواقف في منطقـة كـدي. يوجـد في مـدينـة مكـة 

سيارة. تبلغ مساحة مواقف  45000موقف سيارات بمساحة إجمالية تبلغ مليونا ونصف املليون مترا مربعا وتتسع ملا يصل إلى  13املكرمة  

موقفا للمركبات. و بســــــــــ ب االزدحام املروري الشــــــــــديد خالل موســــــــــمي الحج والعمرة ، من   2500مترا مربعا مع إجمالي   74000كدي حوالي  

ي املتوقع أن يقلل النظام املقترح من االزدحام املروري خاصـة عند مداخل املواقف. وبحسـب الهيئة العامة لإلحصـاء ، بلغ عدد املركبات الت

(. وحيث أن الرؤية الســــــعودية General Authority of Statistics, 2019مركبة )  32978نحو    2019موســــــم حج   دخلت مكة املكرمة خالل

، األمر الذي يتطلب   املزيد من إدارة حركة   2022تهدف إلى زيادة العدد اإلجمالي للحجاج ملوســـــــــــــم الحج والعمرة إلى الضـــــــــــــعف بحلول عام 

 ت تكفي لوقوف تلك املركبات .املرور و توفير املزيد من مواقف املركبا

. الحظ أن بعض املكونات ال تظهر في 6وإلثبات ذلك املفهوم ، تم اختيار جزء من مواقف كدي للتقييم التجريبي كما هو موضح في الشكل  

لت ســــــــيط. الشــــــــكل وتم وضــــــــعها في الجزء الخلفي من لوحة املوقف. لم يتم تضــــــــمين املســــــــتشــــــــعر البصــــــــري في تنفيذ إثبات املفهوم لغرض ا

،   RFID-RC522، ووحدة قارئ   HC-SR04تشــــــــتمل مكونات التجربة على مســــــــتشــــــــعرات باملوجات فوق الصــــــــوتية واملغناطيســــــــية األرضــــــــية  

قـابلـة إلعـادة الشـــــــــــــحن ، ولوحـة ضـــــــــــــوئيـة   Li-Ion، وبطـاريـة   LoRaمع وحـدات راديو   Adafruit feather 32u4، ولوحـة S50 RFIDوبطـاقـة  

 .HPومحطة عمل Raspberry-Pi 3 ، و LEDمضغوطة ، ومصابيح 
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ــلية  RX / TX. يتم توصـــــيل دبابيس  LoRaالتصـــــاالت  MHz  868/915مع وحدة راديو    Feather 32u4 LoRaيتم اســـــتخدام لوحة   التســـــلســـ

حيث   Adafruit feathersعلى   RX / TXالتسـلسـلية    Arduinoبمسـامير   RFIDلصـوتية واملغناطيسـية األرضـية و ملسـتشـعرات املوجات فوق ا

ــليا    Arduinoمن  منفذ  تتم القراءة  ــالها عبر منفذ   LoRaوتنقل  البيانات عبر الراديو. ويتم تلقي البيانات بواســــــــطة راديو   RXتســــــــلســــــ وإرســــــ

اســــــــتخدامه  بشــــــــكل  عقدة ضــــــــباب في التجربة. تقوم العقدة بجمع البيانات ومعالجتها وفرزها  الذي يتم  Raspberry Piتســــــــلســــــــلي آخر إلى 

ا وإعـادة توجيـه البيـانـات إلى خـادم الواجهـة الخلفيـة الـذي يعـالج خوارزميـات اختيـار مكـان وقوف املركبـات والتنبوء  بمعـدل املواقف  محليـً

للتحليل الخلفي ملراقبة وتحليل األداء العام للشــــــــــــبكة ومعالجة   Ubuntuل  تعمل بنظام التشــــــــــــغي HPاملتاحة. يتم اســــــــــــتخدام محطة عمل  

البيانات التاريخية للتنبد بمعدل املواقف املتاحه وبالتالي الســـــــــــماح بحجز املوقف أم ال. يتم تزويد وحدة االتصـــــــــــال وأجهزة االســـــــــــتشـــــــــــعار  

  Blynkلوحة كهروضــــــــوئية مدمجة. يمكن اســــــــتخدام تطبيق  قابلة إلعادة الشــــــــحن يتم شــــــــحنها بواســــــــطة    Li-Ionبالطاقة من خالل بطارية 

من ناحية أخرى ، يتم إجراء محاكاة للتحقق من كفاءة النظام املقترح باســـــــــــتخدام   لعرض إخراج الخوارزميات املنفذة في عقدة الضـــــــــــباب.

هو القيادة بأعلى  SUMOركبات في (. الســـــــــــلوك االفتراضـــــــــــ ي للمLopez, P.A., et. al., 2018) (SUMO)املحاكاة املجانية مفتوحة املصـــــــــــدر  

ا على حزمـة وقوف لتحـديـد منطقـة مواقف املركبـات وتوجيـه املركبـات إلى موقف محـدد   ــً ســـــــــــــرعـة محـددة مع تجنـب العقبـات. يحتوي أيضـــــــــــ

(OpenMobility Working Group, 2014  يتم أخـــذ موقف كـــدي من .)OpenStreetMap (OSM)    وإدراجهـــا فيSUMO   لتمثيـــل منطقـــة

. تمــت مقــارنــة النظــام املقترح بــالطريقــة التقليــديــة لركن املركبــات حيــث يبــدأ SUMOموقف كــدي في محــاكي   7ة.  يوضـــــــــــــح الشـــــــــــــكــل املحــاكــا

 150الســــــــــــــائق في البحـث عن أمـاكن وقوف املركبـات املتـاحـة من املوقع الحـالي حتى العثور على موقف. يتم اعتبـار موقف مركبـات بســـــــــــــعـة  

 بمعدل وصـــــــــــول ومغادرة  
ً
٪ كحد أقصـــــــــــ ى من املواقف مشـــــــــــغولة  90نســـــــــــبة أن  . يفترض  مركبات  في  الدقيقة ، على التوالي 5الى   10موقفا

٪ من مســـــــــاحة املواقف مشـــــــــغولة . يتم اعتبار 80باملركبات بتوزيع موحد بشـــــــــكل عشـــــــــوائي. يعتبر موقف املركبات ممتلًئا إذا كان أكثر من 

 ول إلى املوقف املحدد.املدة الزمنية للوصول  مقياس أداء والذي يمثل الوقت الذي تقضيه املركبة من الدخول حتى الوص

 

 SUMO. مواقف كدي في برنامج املحاكاة 7شكل 
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املدة الزمنية للوصول إلى املوقف باعتبار معدالت ازدحام وعدد مواقف متاحة مختلف باستخدام النظام املقترح والنملج  8يوضح الشكل  

ام خوارزمية اختيار املوقف مع وجود معدالت مختلفة من املدة الزمنية للوصــــول الى موقف للمركبة باســــتخد 8التقليدي. في بين الشــــكل أ

ا أطول بحوالي    0.9و   0.1االزدحـام تتراوح بين  ٪ إلى 20وهي أقـل بكثير من طريقـة البحـث التقليـدي. تســـــــــــــتغرق طريقـة البحـث التقليـديـة وقتـً

ا على 60 النملج التقليـدي ، إال أن الفجوة الزمنيـة للوصـــــــــــــول  ٪ من الخوارزميـة املقترحـة. على الرغم من أن الخوارزميـة املقترحـة تتفوق دائمـً

 بين الطريقتين تصبح أقل مع ارتفاع معدل االزدحام ألنه يصعب على املركبات التحرك بسرعة في جميع التقاطعات. 

ـــكل ب . 0.8حام ثابت ومعدل ازد 10إلى   1، تم اختبار املدة الزمنية للوصــــول إلى املوقف مع وجود عدد مواقف متاحة يختلف من    8في الشـ

ـكان للخوارزميـة املقترحـة مـدة وصـــــــــــــول أقـل من الطريقـة التقليـديـة في جميع الحـاالت. عنـد توفر مكـان واحـد فقط لوقوف املركبـات، يكون  

وقت وصـــــول الخوارزمية املقترحة أعلى بشـــــكل ملحوظ مقارنة بالطريقة التقليدية التي تبحث بشـــــكل عشـــــوائي في جميع املواقف حتى تجد 

املتاح. ومع ذلك ، فإن الفرق بين وقت الوصـــــــــــــول يتناقص تدريجًيا عند زيادة أماكن وقوف املركبات نظًرا إلمكانية العثور على املزيد   املكان

 من املواقف املتاحة.

 

املواقف املتاحة، و )ب(  . وقت الوصول باستخدام خوارزمية اختيار موقف املركبات وطريقة البحث التقليدي باعتبار قيم مختلفة من )أ( عدد  8شكل 

 معدل االزدحام. 

 . الخالصة4

تهدف املدن الذكية إلى تحســــــــــين حياة ســــــــــكانها في مختلف جوانب الحياة بما في ذلك خدمات النقل والســــــــــفر. وفي هذا الســــــــــياق ، تســــــــــاعد 

. اقترحت هذه الورقة نظاًما أنظمة وقوف املركبات الذكية الســـــــــائقين في الحصـــــــــول على مكان مناســـــــــب  لوقوف  مركباتهم  وحجزه مســـــــــبًقا

للتغلب على قيود أنظمة وقوف املركبات   LoRaذكًيا لوقوف املركبات يعتمد على بنية إنترنت األشــــــياء متعددة الطبقات مع واجهة اتصــــــال  

مســـــــــــــبق وخطة الحالية. أخذ النظام في االعتبار خطط املواقف املختلفة بما في ذلك خطة وقوف املركبات قصـــــــــــــيرة األجل مع وبدون حجز 

 وقوف طويلة األجل. 

وقد  جرت معالجة بيانات وقوف املركبات التي تم الحصــــــــول عليها بواســــــــطة  عقدة الحوســــــــبة الضــــــــبابية لتســــــــهيل بيانات وقوف املركبات 

الوصـول.   املطلوبة في الوقت الفعلي. كما تم تقديم خوارزمية جديدة للحصـول على أفضـل مكان لوقوف املركبات مع الحد األدنى من وقت

تم تقييم النظـام املقترح من خالل التنفيـذ واملحـاـكاة ملوقف كـدي حيـث أظهرت النتـائج أن نظـام وقوف املركبـات املطبق هنـاك ـكان قـد قلـل  

 من املدة الزمنية للوصول . 

 . التوصيات5

ملا لها من أثر في تنظيم عملية السير والتوقف في توص ي الدراسة بتطبيق النظام املقترح على جميع مواقف مكة املكرمة املوصلة إلى الحرم 

جميع الطرق املؤدية من وإلى الحرم املكي الشـــــــريف . كما ينصـــــــح بتطبيق هذا النظام على املواقف أثناء املناســـــــبات واملؤتمرات والفعاليات  

 الضخمة.
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 امللخص

ماليين املسلمين من جميع أنحاء العالم في مكان واحد لفترة قصيرة من الزمن ألداء    اجتماعحيث  من  ن  ين ضخميالحج والعمرة حدثيعد  

برزت الحاجة لتطوير نظام يدعم متخذي   2030ع التزايد املضطرد في أعداد ضيوف الرحمن والذي تستهدفه رؤية اململكة  ، وممناسكهم

لرفع جودة    ومجاالت األمن والسالمة وذلك  ناحية تشغيلية وتنظيمية  من   مستهدفاتهاجزء من األنظمة التي تساهم في تحقيق    بوصفهالقرار  

تجربتهم خالل رحلتهم   الرحمن وإثراء  املقدمة لضيوف  املقدسةالى  الخدمات  ولتحقيق ذلك فهناك ضرورة الديار  لتحويل اإلجراءات    ،. 

 الحرائق  فيإدارة السالمة راءات متابعة و وإج من حيث التكلفة واألداء، وتمثل عمليات الة ومستدامةالحالية إلى إجراءات فعّ 
ً
 مهم جانبا

ً
في  ا

التي قد تقع هي حوادث  أكبر   إدارة منظومة الحج والعمرة، حيث أن عمليات   املباني    املخاطر  العمرانية حرائق  التشكيالت  وذلك بس ب 

رة االهتمام بشكل كبير بمعلومات وبيانات املباني في وقد تزايد في املونة األخي،  متعددة الطوابق وكثافة السكان والطرق املؤدية الى كل موقع

( بشكل متزايد  BIM) إدارة املباني تم اعتماد نمذجة معلوماتحيث  عمليات اإلنذار املبكر واالستجابة السريعة في حاالت حوادث الحرائق 

   اإلنشائيةالعمليات  في الصناعة املعمارية والهندسية و 
ً
  BIM  إدارة املباني  معلومات  وفر أدوات وتقنياتت  ، حيثAEC  أو ما يعرف اختصارا

في  السالمة  ووضع خطط    الحرائقعمليات اإلنذار املبكر في حاالت    إدارة كبيرة ومتميزة يمكن توظيفها وتطويرها لالستفادة منها في  إمكانات  

القرارات الصحي تمثل عملية االستجابة السريعة واتخاذ  التي تخدم ضيوف الرحمن، حيث  في هيكل منظومة املباني   
ً
 أساسيا

ً
حة جزءا

على  هذا املقترح   يعتمد  حيث   القرار  عملية اتخاذ  لدعمشامل  تطوير نموذج  خدمة ضيوف الرحمن.  تتناول هذه الورقة العلمية مخطط ل

الرحمن.   يركز هذا النموذج على عمليات أمن وسالمة املباني التي ينزل بها ضيوف إلدارة وذلك (  BIM) خاص بإدارة املباني معلوماتنظام 

ي في مباني اإلسكان بحيث  في عمليةساعد  عنصري  السالمة واالستجابة السريعة لحوادث الحرائق  النموذج  إدارة حوادث الحريق    هذا 
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املناسبة والتي   من خالل آلية لجمع وتحليل البيانات والرصد الدقيق ملواقع الحرائق داخل كل مبنى ، و وضع خطط االخالءبطريقة فعالة 

  
ً
يمكن ان يسترشد بها نظام االستجابة املبكرة مما يسهم في عملية إدارة الحادث ومكافحتة بشكل فّعال والذي من شأنه ان يكون نموذجا

 يمكن تطبيقه في عمليات اإلطفاء واالنذار املبكر في منظومة إسكان ضيوف الرحمن.
ً
 متقدما

Abstract 

Hajj and Umrah are two huge events where millions of Muslims from all over the world gather in one place for a short 

period to perform their rituals. An operational, organizational, security, and safety aspect of raising the quality of the 

pilgrims' services and enriching their experience during their journey to the Holy Land. Therefore, there is a need to 

transform the current procedures into practical and sustainable practice in terms of cost and performance. The most 

dangerous occur building fire accidents due to the multi-story urban formations, the density of the population, and the 

roads leading to each site in the holey cities. Recently, there has been a significant increase in the interest in building 

information and data in early warning and quick response operations in fire accidents, as modeling has been adopted  

Building Management Information (BIM) increasingly in the architectural, engineering and construction industry. 

(Architectural, Engineering, and Construction (AEC), where BIM building information management tools and 

technologies provide excellent and distinctive resources  that can be employed and developed to benefit from them in 

managing fire early warning operations and developing safety plans in buildings that serve the pilgrims, where the process 

of rapid response and making the right decisions is a practical Essential in the structure of the service system for pilgrims.  

This scientific paper includes a blueprint for developing a comprehensive model to support decision-making based on the 

Building Management Information System (BIM) to manage the security and safety of the buildings in which the pilgrims 

are staying, as this model focuses on safety from fire accidents in buildings. This model would help effectively manage fire 

incidents. This model provides a mechanism for collecting and analyzing data, accurate monitoring of fire locations within 

each building, and setting appropriate evacuation plans. These plans can guide the early response device, which 

contributes to incident management and effective control. In addition, the model would represent an advanced model 

that can be applied in firefighting procedures and early-warning operations. 

 املقدمة   .1

من  مناسكهمداء  ألخدمه ضيوف الرحمن وتذليل الصعاب التي قد تحول بينهم وبين  مسبوقةغير  اتبذل اململكة العربية السعودية جهود

  الشاملة   العنايةلتعيد صياغه منظور تلك الجهود لتشمل    2030وجاءت رؤية اململكة العربية السعودية    ،ةننيأوطم  ةعمرة وحج وزيارة براح

  الجميلةذكرياتهم  ب  محملينعودتهم ساملين الي ديارهم   ىهذا النسك العظيم وحتبللقيام    التخطيطمن    ابتداءً بالحجاج واملعتمرين والزوار  

   ،م وذويهميههلأمع  ومشاركتها  قدس بقاع االرض  أ  عن
ً
دشن خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن  املباركة  من هذه الرؤية    وانطالقا

ضيوف الرحمن من الفكرة الي   ةليكون الحج وخدمهجرية    1440من رمضان    29  فيضيوف الرحمن  ة  عبدالعزيز آل سعود برنامج خدم

عداد الحجاج واملعتمرين  أهو زيادة  االستراتيجيةهدافها أ  أبرز حد الرؤية عند هذا الحد بل جعلت ا عناصر أهداف [. ولم تقف1] ى الذكر 

مكة املكرمة    في  [، ويشكل اسكان الحجاج واملعتمرين والزوار2]  2030اضعاف العدد الحالي بحلول عام  ة  يربو عن اربع  والزوار ليصل الي ما

مكة  فيعدد الوحدات السكنية املصرح لها باستقبال ضيوف الرحمن    ذ بلغإهداف املنشودة التحديات الرئيسة لتحقيق تلك األ برز أحد أ

ضيف    1.725.557اجمالية بلغت    استيعابيةوالعمائر وبطاقة    الفندقية الفنادق والشقق    تشملسكنية    ة منشأ(  4000)  ما يقارب رمة  كامل

% من الوحدات  10من كل عام ينضم ما يقارب  في نهإف  ةمكة املكرمبقطاع االسكان  فيومع التطور امللحوظ  ،[ 3هـ  ] 1441خالل حج عام

سوف تضاعف    للسكن املعد لضيوف الرحمن  االستيعابيةالطاقة    أن  ي ما يعنيأاسكان ضيوف الرحمن    ةالسكنية الجديدة الي منظوم
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تحقيق االستفادة    فيسهم  مما ي  تطوير ألنظمة السالمة من الحرائق في املبانييجاد  إهمية  أيبرز    وهو ما  2030   عام  بنهاية  %100بنسبة  

 . في أعداد ضيوف الرحمناملستهدفة  الزيادة  وذلك بأفضل املعايير املحلية والدولية وبما يتناسب مع    ة من الوحدات السكنية املوجود  املثلى

 األبحاث والدراسات السابقة .2

 مهًما يتطلب تحسيًنا مستمًرا
ً

حوادث الحرائق في السنوات   نسبة تازداد  فقد  الصعيد العامليلى ، فعتعد إدارة السالمة من الحرائق مجاال

أكثر أنواع الحرائق شيوًعا والتي   حرائق املباني، وتمثل  [4,5] بمليارات الدوالرات  مالية  خسائرو   و وفيات  األخيرة مما تس ب في وقوع إصابات

ط األسباب الرئيسية لحرائق املباني باألجهزة الكهربائية مما  ترتب  ، و[6] تحدث معظمها في مرحلة التشغيل والصيانة من دورة حياة املبنى

مجال  في أنظمة املباني الحديثة، لذلك فإن    زيادة استخدام املالت واملعداتد حوادث الحريق خاصة مع  اعدأزداد  ت يعني أنه من املحتمل أن  

زيادة كفاءة عمليات ومهام مكافحة    خالل  منكبيرة وذلك  يمثل ضرورة  التقنيات الحديثة واملتقدمة    باستخدامالحرائق    فيإدارة السالمة  

 ميم اتتيح للمستخدمين إدارة ومشاركة التصمتقدمة    منملجيةأداة حديثة ضمن  (  BIMنمذجة معلومات البناء )وتمثل عملية    ،[7] الحرائق

الصناعة املعمارية والهندسية   املفهوم الحديث  اجتذب هذاو   ، [8]  طوال دورة حياة املنشأة   الخاصة بها  واملعلوماتاملطبقة في املبنى    املعمارية

  ، ممارساتها املختلفة في السنوات األخيرة بما في ذلك مجال إدارة السالمة من الحرائق  من خالل  فّعال (  لتطبيقها بشكل  AECواإلنشائية )

 نظامت مجموعة من الباحثين  اقترحو 
ً
ث و حدعملية  الحرائق والذي يحاكي    ملتابعة ومكافحة   BIM  على نظامحذير يستند  تالو   للمراقبة  ا

  وفًقا للوضع الفعلي  LEDالحريق ويزود رجال اإلطفاء بمعلومات مفيدة لوضع خطة اإلنقاذ الخاصة بهم والتحكم في مؤشرات مسار الهروب  

في  وذلك    BIMباني في مرحلة التشغيل والصيانة بناًء على تقنية  تقييًما ملخاطر الحرائق للممت دراسة أخرى  قد، و [9]على أرض الواقع  

إلى التغلب على قيود وصعوبات دراسة السلوك ال شري أثناء حيث استهدف الباحثون    املبنىفي  حريق  وقوع ال محاولة للسيطرة على أسباب  

حاكاة تفاعلية  آلية ملوفر  ي  بشكلمة من الحرائق  ملحاكاة إخالء السال   BIMعتمد على  نموذج واق ي ي من خالل اقتراح  وذلك  حريق  ال حدوث  

  يحترق يعّد بنى  ملاإلخالء ال شري  الخاص بداء  األ   فإن دراسة  عالوة على ذلك  ،[10]  سيناريوهات الطوارئ متطابق مع  وفي الوقت الحقيقي  

 ال يمكن تمثيله بشكل أمر 
ً
 مع ال  ا

ً
نموذج    والذي ينفذ   BIMتطوير إطار محاكاة قائم على  باحثون نموذج لفقد قدم    عليه  واقع، متطابق تماما

( ملحاكاة  ABMأو    agent-based modelingوالنمذجة القائمة على الوكيل )  Fire Dynamic Simulator (FDS)  محاكاة للحريق قابل للتعديل 

مجموعة من الباحثين   صمم  فقد  لكعالوة على ذ  ،[4املبنى] ومعمارية  تخطيط  مختلفة حسب  أداء نمو الحرائق واإلخالء لسيناريوهات  

التي تحدد موقع املستجيبين األوائل واملحاصرين في حالة  و لدعم عمليات االستجابة لحرائق املباني    BIMخوارزمية توطين تتمحور حول  

  BIMلكوارث قائًما على  نظاًما ذكًيا للوقاية من الحرائق واإلغاثة من احت دراسة  اقتر باإلضافة الى ذلك فقد     ، [11نشوب حريق في املبنى]

واقترحوا أن    ،[12]  يساعد األشخاص الذين تم إجالؤهم ورجال اإلطفاء والقادة خالل مراحل االكتشاف/االستجابة املبكرة لكارثة حريق

ليات اإلخالء  لكوارث الحرائق، بما في ذلك املعلومات الخاطئة وعم السريعة يهدف النظام إلى حل املشكالت التي تؤثر على جهود االستجابة

 نظام  ت  أحدى الدراسات  ناقشو   ،حريق في املبنى  نشوبالبطيئة بس ب الخطأ ال شري والقيود أثناء  
ً
 دارة طوارئ الحريق املستند إلىإل   ا

يتكون النظام  و   ، [13]  انتظار اإلنقاذ، وإطفاء الحرائقو والذي يأخذ في االعتبار القرارات السلوكية ملستخدمي املبنى مثل الهروب،    BIM  نظام

 نظام   باإلضافة إلى ذلك يمكن استخدام  ،[13]  والتحذير واالستجابة والعالجوالفعالية    السلوكمراقبة    -من وحدات مختلفة بما في ذلك  

BIM   [. بناًء على ما سبق ونظرا ألهمية الحج والعمرة للمسلمين في  14اقع املعزز لفحص وصيانة معدات السالمة من الحرائق ]لدعم الو

ني  جميع أنحاء العالم وأهمية مجال إدارة السالمة من الحرائق في مجال الحج والعمرة خاصة مع التحول املحتمل ملنى لتشمل املزيد من املبا

من   املزيد  لتطبيقالستيعاب  سيكون  أنه  نرى  القادمة،  السنوات  في  بنظام  الحجاج  املرتبطة  التقنيات    BIM  الحلول  مع  إلى جنب  جنًبا 

لها    املتطورة   إدارة عمليات الحج والعمرة    تأثير كبير سوف  يكون  ب  بطريقة فعالة وفي الوقت املناسب. و على  ة  دراسإن الجهود الخاصة 

ايجاد    ىال  هدفتفي وزارة الحج والعمرة    2030جاج واملعتمرين والتي يقوم مكتب تحقيق رؤية  تشغيل خدمات اسكان الحعملية  طوير  وت

  ةلاليات فعآ
ً
بما يتوافق مع احتياجات وذلك  املنورة  ةاملكرمة واملدين ة نتين املقدستين مكيمن املد لتطوير وتشغيل خدمات االسكان فى كال

]  ةبرنامج خدم  اهداف  ا يتوافق معورغبات ضيوف الرحمن ويثري تجربة الحج لديهم بم وتهدف هذه الدراسة الي   ،[15ضيوف الرحمن 

املكرمة    ةتنمية القطاع العقاري فى مك:  هما    انساسيأمن خالل محورين  وذلك    2030الخاصة برؤية اململكة    االستراتيجيةتحقيق االهداف  

، واستمرار لهذا املنملج فقد اقامت وزارة  ةهم عن التجربارفع معدالت رض مما يسهم في لرحمن الضيوف  ةوتحسين جودة الخدمات املقدم

بعنون "اسكان    دراسةفي    ، و[16حتياجات ومتطلبات دور سكن الحجاج في مكة املكرمة ]إل الحج عدد من املبادرات منها مبادرة وحدة تأمين  
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حيث    ،[  3]  ه  1435الحج عام    ألبحاثمن معهد خادم الحرمين الشريفين    ةواملقدمدراسة عمرانية واقتصادية"    ةاملكرمة  الحجاج فى مك

ت الدراسة بتحديد أبدحيث    ةاملكرم  ةمك  فييجارات اسكان ضيوف الرحمن  إ  ارتفاع  ىال  ؤديةهذه الدراسة الي استقصاء االسباب امل  هدفت

نية من خالل تحليل حجم الطلب والعرض والتوزيع الجغرافي سعار ايجارات هذه الوحدات السكى أ ثر علؤ شرات واملعايير التي تؤ عدد من امل

بما في ذلك عناصر ضيوف الرحمن    الستقبال  املعدة للوحدات السكنية    املعماريةثير العناصر  أت   ىوتعرضت الدراسة كذلك ال  ،للمساكن

املستهدف لعدد ضيوف الرحمن في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة،    االرتفاعخدمات السالمة في املباني واحتياجاتها للتطوير وذلك ملواكبة  

التشغيلية عدد املرافق  مثل      ىمبنكل    فياجراء تصنيف للعمائر السكنية من عدة نواحي تشمل الخدمات املوجودة    ةومن ثم اقترحت الدراس

وكذلك الخدمات الخاصة بالغرف كعدد دورات املياه   ى وحدات استقبال ومغاسل ومصل  وجود مطاعم ومثل    الوحدةالتي تخدم نزالء  

ويهدف هذا التصنيف الي محاكاة    ،ضافة الي املوقع الجغرافي بالنسبة للحرم املكي الشريف واملشاعر املقدسةبالنسبة لعدد الغرف باإل 

يجاد نملج موحد يمكن من  إوبذلك يتم    بعناصرها املختلفة وتطبيقات السالمة فيها  عمول به فى الفنادق والشقق الفندقية التصنيف امل

كذلك دعت الدراسة   ،اختالف تصنيفها من فنادق أو شقق فندقية أو عمائر  ىبين مختلف الوحدات السكنية عل  العادلة  املقارنةخالله  

   [17]ك قدم الباحثان  كذل  ،ان الحجاج لتطوير القطاع العقاري وزيادة التنافسيةللعمل علي ايجاد تنظيم لسوق اسك
ً
 عن تطوير  بحثا

أنظمة وإجراءات السالمة في املرافق والخدمات ضمن منظومة املدن الذكية في املدينتين املقدستين حيث خلصت الدراسة الى أن محور  

هات العاملة في مجال خدمة ضيوف الرحمن الى تعزيزه والرفع من جودته بالذات في أهم املحاور الذي تس ى كافة الج السالمة العامة يعد

مجال اإلسكان في كل من مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، حيث تشهد  هذه املواقع كثافة بشرية وازدحام في الشوارع املؤدية الى مواقع 

ر وفّعال للرصد والتن يه والتدخل السريع مما يسهم في تقليل أوقات  الحوادث ال قدر هللا، وأكدت الدراسة على ضرورة ايجاد نظام مطو 

.  أاالخالء واالطفاء بشكل اسرع و 
ً
الجوانب التنظيمية لسكن الحجاج  ىعل قامت على التركيز ونالحظ ان جميع الدراسات السابقة كثر أمانا

تتطرق  ولم  إدا   واملعتمرين  معلومات  وتقنيات  إمكانيات  توظيف  الى  واضح  املباني  بشكل  الذكاء    BIMرة  مثل  املتقدمة  التقنيات  وكذلك 

  حدوث الحرائق والتن يه السريع والتخطيط املتزامن لإلطفاء   نظام توقعاالصطناعي وشبكات حساسات متقدمة مربوطة بإنترنت األشياء في  

[17 . ] 

 املنهجية العلمية املستخدمة .3

 Building( واملستند على نمذجة معلومات املبنى )DSMأو    Decision Support Modelالقرار )نموذج لدعم عملية اتخاذ   تقدم هذه الورقة

Information Modeling    أوBIM  وهو نموذج خاص إلدارة مراقبة حوادث ومخاطر حرائق املباني، حيث يعطي النموذج املقترح إنذارات )

الدفاع املدني، حيث ُيمكنهم من الحصول املبكر على اإلنذارات الخاصة    مسبقة عن الحريق للمستخدمين للنظام في إدارة املتابعة مثل

بمراقبة حرائق املباني في الوقت الفعلي وحتى قبل وصول فرق الحريق الى موقع الحريق، كما يسمح النظام للمستخدمين بمراجعة معلومات  

إلطفاء لوضع خطة اإلنقاذ واإلخالء بشكل مسبق بما في ذلك مواقع  املبنى بشكل ثنائي وثالثي األبعاد إلى جانب املعلومات الالزمة لرجال ا

طفاء الحريق، باإلضافة إومواقع معدات السالمة و و  من غرف وردهات وطوابق ومخارج ومداخل ومواقع املصاعد ومواقع الساللم  الحريق  

املؤدية   والطرق  املبنى  موقع  الوص  ليهإالى  وطريقة  والساللم  املصاعد  مداخل  يمكن  ومواقع  التي  الحريق  معدات  ومواقع  لها،  ن  أول 

يستخدمها رجال االطفاء، وكذلك إعطاء قراءات مستوى أول أكسيد الكربون و درجة الحرارة وغيرها من القراءات حيث  يمكن للنموذج 

مع اتصال إنترنت   Wi-Fi ة شبكةاملقترح إدارة حوادث الحريق للعديد من املباني في وقت واحد، ويجب أن يكون لكل مبنى من املباني املعني

عالي السرعة، أيًضا في كل مبنى  يجب تركيب و تث يت مجموعة متنوعة من أجهزة االستشعار بما في ذلك أجهزة استشعار الحريق وكاشفات  

 Central Cloudالدخان ومستشعرات الحركة وأجهزة استشعار الضوضاء وتوصيلها بشبكة داخلية متصلة بدورها بخادم سحابي مركزي ) 

Server    أوCCSيحتوي الـ ،) CCS  أيضا على نماذج BIM ثالثية األبعاد متعددة لجميع املباني املذكورة بصيغة   IFC  بحيث يتم تخصيص ،

،  CCS ثالثية األبعاد املخزنة في BIM لكل من نماذج الــ  UBIN)أو    Unique Building Identification Numberرقم فريد لتعريف املبنى )

( امللة  وتعلم  االصطناعي  الذكاء  على  القائم  القرار  دعم  نظام  استخدام  النموذج  يشمل   Artificial Intelligence and Machineأيضا 

Learning Decision Support System  أوAIML-DSS والذي سيكون مرتبطا ب )CCS  وذلك للقيام بعمليات التنبؤ باملخاطر قبل حدوثها

  التوقع املبكر لحدوث الحريق بناءً طفاء الحريق في املبنى و إوتحسين التوزيع األمثل ملستشعرات إنترنت األشياء وأنظمة  باإلضافة الى تقييم  

( وسيتم ربطها UIأو   User Interfaceعلى القراءات وذلك قبل تطور الحادث الى حريق أكبر، يشمل النظام عملية تطوير واجهة مستخدم ) 



 

249 

 

 

املستخدم   للمستخدمين بمراقبة الوضع الحالي وتقدم الحريق في املبنى بسالسة وفي الوقت الفعلي، عند حدوث   ستسمح واجهة،  CCSبالــــ  

 يتم   حريق في أحد املباني املذكورة سابقا، يتم إرسال البيانات التي يتم جمعها في الوقت الفعلي من املستشعرات املث تة في ذلك املبنى وأي 
ً
ضا

ثالثي األبعاد للمبنى الذي وقع به الحريق بناًء  BIM املرتبط بذلك املبنى، سيتم اختيار نموذج الـــ UBIN اإلضافة إلى الــــب  CCSتخزينها في الــ  

ثالثي األبعاد لتعكس الظروف   BIM في نموذج CCS و يتم تحديث جميع البيانات ذات الصلة املرسلة من املستشعرات إلى الـــ UBIN على الـــ

تدفق عملية   ١املبنى املعني، وبعد ذلك سيظهر  إشعار في واجهة املستخدم إلبالغ املستخدمين بحادث الحريق، يوضح الشكل    الحالية في

 بنية النموذج املقترح.  ٢البيانات للنموذج املقترح بينما يوضح الشكل 
 

 
 

 . . تدفق بيانات العمليات للنموذج املقترح١شكل 

 

 بنية النموذج املقترح.  .٢شكل 

 حسابات النموذج املقترح  .4

أول أكسيد الكربون بناًء على املعلومات الواردة من املستشعرات ويمثل مستوى  كمية  مستوى الخطر للحريق و   بحساب  النموذج املقترح  قام

تقسيم مستوى الخطر إلى فئات حسب نوع هذا الخطر تم حيث  لمستويات التي تم تعريفها،ثالثي األبعاد وفًقا ل BIM الـــ الخطر في نموذج

اعتماًدا وذلك  تم تمثيل كل مستوى من مستويات الخطر بواسطة لون رمزي فريد    باإلضافة الى ذلك   ،)أي حريق أو أول أكسيد الكربون(
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ا باأللوان: األصفر، البرتقالي،  ويتم تمثيله   ،مميت  خطر للغاية، وو  تكون فئات الخطر: خطر،  بحيث  لحريق  اعلى نوع الخطر الذي يمثله  

 رقم  تبني الجدول ، قامت هذه الدراسة ب تأثيرات درجة الحرارة على جسم اإلنسان في مشهد الحريق  ١يوضح الجدول    ،واألحمر على التوالي

الورقة  الجدول   وتم تعديل  [ 9] بواسطةسابقة    من دراسة    ١ سيتم حساب  كيف    ٣، و٢،  ١توضح املعادالت     ،ليالئم الغرض من هذه 

 مستوى خطر الحريق في النموذج املقترح. 

 تأثيرات درجة الحرارة على جسم اإلنسان في مكان الحريق  .١جدول 

 درجة الحرارة التأثير على جسم االنسان  مستوى الخطر الرمز اللوني 

 oد ١٣٠≥  ٦٦ من املوقع  تأثر سرعة الهروبت خطر  أصفر 

 oد ١٣٩≥  ١٣١ حرارة للبقاء على قيد الحياة لإلنسانأقص ى درجة  خطر للغاية  برتقالي 

 o≥  د ١٤٠ ينجو ال شر للحظات فقط  مميت أحمر 

 ( ١)                      ١٣٠≤ د ≤    ٦٦خ ح= 

   متغير درجة الحرارة املئوية.د( وتمثل )مستوى خطر الحريق  (خ حتمثل )حيث 

 ( ٢)                      ١٣٩≤ د ≤  ١٣١خ ح= 

 متغير درجة الحرارة املئوية.  (دوتمثل )مستوى خطر الحريق  (خ ح) تمثل حيث

 ( ٣)                      ≤  ١٤٠خ ح= 

 متغير درجة الحرارة املئوية. (دتمثل )يمثل مستوى خطر الحريق و  (خ حتمثل )حيث 

 ، ية، ومميت وسيتم تمثيلها باللون الرمادي الداكن واألسود على التواليستكون فئات الخطر: خطر للغاف  ألول أكسيد الكربون أما بالنسبة  

من   ٢تم تبني جدول    ، حيثحريقال تأثيرات مستويات تركيز أول أكسيد الكربون على جسم اإلنسان في مكان نشوب    ٢يوضح الجدول  

كيف سيتم حساب مستوى   ٤ رقم توضح املعادلةو  ،من هذه الورقة املستهدف وتم تعديله ليالئم الغرض [9بواسطة ]سابقة تمت دراسة  

ويرمز لذلك   (Parts Per Million)، حيث يمثل تركيز أول أكسيد الكربون بالجزء في املليون  الخطر ألول أكسيد الكربون في النموذج املقترح

(PPM كما هو مبين في جدول رقم )١ . 

 ( ٤)                         و Xم ك = ت 

مدة التعرض لغاز    (وتمثل )تركيز أول أكسيد الكربون، و   (توتمثل )مستوى الخطر لغاز أول أكسيد الكربون،  (  م ك)  الجدول تمثلفي هذا  

 أول أكسيد الكربون. 

 تأثيرات مستويات تركيز أول أكسيد الكربون على جسم اإلنسان في مشهد حريق . ٢جدول 

مستوى   الرمز اللوني 

 الخطر 

التأثير على جسم 

 االنسان 

مدة 

 التعرض

تركيز أول أكسيد  

 (PPM)الكربون 

 ١٠٠٠> )د(  ٤٥ دوار  غثيان، خطر للغاية  رمادي داكن 

 ١٦٠٠ )س(  ٢ املوت  مميت أسود 

 ٣٢٠٠ )د(  ٣٠ املوت  مميت أسود 

 ٦٤٠٠ )د( ١٥ - ١٠ املوت  مميت أسود 

 ١٢٨٠٠ )د( ٢ - ١ املوت  مميت أسود 

تقدير األضرار التي قد تحدث لعناصر املبنى )جدار، باب، نافذة، وغيرها( أثناء حدوث حريق، حيث   يستهدف أيًضاان هذا النموذج املقترح  

حساب ثالثية األبعاد، وبعد ذلك يتم    BIMيتم تخزين تصنيف الحريق لكل عنصر من عناصر املبنى في قاعدة بيانات ذات صلة في نماذج الـــ  

تقدير الضرر الذي يلحق بجزء املبنى كما هو    ذلك يتمنى للحريق من املستشعرات ذات الصلة وبناًء على  الذي يتعرض فيه جزء املب  الوقت

 الثالثي األبعاد.  BIM، أيضا يتم عرض جميع عناصر املبنى املتضررة باللون األحمر في نموذج الـــ ٥موضح في املعادلة رقم 

 (٥)         ق  X  ض = ص 
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 التعرض للحريق. مدة إلى  )ق(ويشير  ،املبنى  لعناصرإلى تصنيف الحريق   )ص(، يشير املتضرر املبنى  عنصرإلى  )ض(يشير  حيث

 (AIML-DSSاآللة )نظام دعم القرار القائم على الذكاء االصطناعي وتعلم  .5

بالخادم السح ترتبط  التنبؤ التي  نتائج  النموذج املقترح على جزء رئيس ي مسؤول عن تحليل وتقديم  للنظاميحتوي  البيانات    ،ابي  تدفق 

 باكتشاف يقوم النظام    ،الذي يستخدم كمدخل  AIML-DSSاملجمعة في الوقت الفعلي من مستشعرات إنترنت األشياء املجمعة في نظام  

للمباني بما في ذلك    BIMالـــ   والتفاصيل ذات الصلة لخريطة قاعدة    BIMالـــ  وتحليل القراءة املؤجلة من املستشعرات وبناًء على معلومات  

التنبؤ بأي خطر محتمل للحريق قبل حدوثه واملساعدة   AIML-DSSيمكن لـ  ،  املرافق والخدمات والخرائط التشغيلية واألنظمة واإلشغال

يتم إنشاء      ،(BIMت التنبؤ ذات الصلة )مرجع التعلم امللي لـ  في منع أسوأ الحاالت من خالل نماذج التنبؤ بالتعلم امللي باستخدام خوارزميا

عالوة   ،(UIللنظام الذي سيتم إرساله إلى منصة املراقبة النشطة لواجهة املستخدم )  اناتجبوصفها      AIML-DSSالتحليل والتنبؤات من  

احتمال ن من مخاطر الحريق املحتملة قبل حدوثها أو  املراقبي  على ذلك يرسل نظام التنبؤ إنذارات وتقارير للوحة القيادة إلعالم وتحذير

 خطط  AIML-DSSمكن أن يوفر نظام  ي  باإلضافة إلى ذلك،  زيادتها
ً
وأفضل خطة مناسبة لرجال اإلطفاء والتقديرات املحتملة   ،خالء فوريةلإل   ا

ا وتصميًما    AIML-DSSيمكن أن يوفر    ،لخسائر الحوادث
ً
خدم لتوزيع مستشعرات إنترنت األشياء بناًء  تطوًرا مثالًيا للنظام املستمتخطيط

ملراقبة جميع تفاصيل    AIML-DSS  الــ  استخدام نظام  يمكن  ، باإلضافة لذلكاملتوفرة واملناطق واملقاييس  BIM  الـــ  على قدراته وخرائط

 القراءات ملعرفة وتطوير النموذج األمثل للكشف عن الحرائق للمباني لتعزيز نظام الكشف والتنبؤ. 

 ( UIجهة املستخدم )وا .6

(    APIأو    Application Programming Interface)  واجهة برمجة التطبيقات  باستخدام( للنموذج املقترح  UIسيتم تطوير واجهة املستخدم )

املطور،  تطبيقات تتيح إنشاء واجهة املستخدم املقترحة للنموذج  للة  يحتوي على واجهة برمجوي  BIMلــــ  أداة  هو     Revit، برنامج  BIMالــ    أداة 

، ستزود واجهة املستخدم ٣  رقم  كما هو موضح في الشكل، و توضيًحا لواجهة املستخدم املقترحة للنموذج املقترح  ٤و  ٣رقم  الشكالن    قدم  ي

نطقة داخل املبنى بشكل  او امل  غرفة و تحديد ال يق  حر فيه    حصل املقترحة املستخدمين برسائل تحذير وإشعارات حول جميع املباني التي  

بمجرد أن ينقر املستخدمون على أيقونة أي من تلك املباني ، سيختارون بعد ذلك إظهار موقع املبنى على الخريطة وأيًضا الطابق أو دقيق،  

سيتمكن مستخدمو العرض   ،٤و   ٣ رقم  الشكلين الطوابق التي يوجد بها حريق بمخططات ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد كما هو موضح في  

املبنى املتضررة في كل طابق  أجزاء  ثنائي األبعاد وثالثي األبعاد من مراقبة حالة وتقدم الحريق، ومستوى تركيز ثاني أكسيد الكربون، وتقدير  

إلى  وغرفة باإلضافة  و الالعرضين  ،  األبعاد  خياالثنائي  املستخدمين  لدى  سيكون  األبعاد،  الحريق ثالثي  عن  مرحلية  تقارير  لطلب  رات 

الوصول إلى هذه املعلومات  عملية وفر والتي يتم تقديرها من خالل النظام، تومستوى تركيز ثاني أكسيد الكربون ومكونات املبنى املتضررة  

اإلنقاذ  لعمليات  خطة    تطويرمن  للمستخدمين باإلضافة الى ميزة قدرة املعاينة املرئية )البصرية( للنموذج املقترح معلومات قيمة تمكنهم  

 واإلخالء الخاصة بهم.

 
 ( املوضح بها معلومات املبنى الواقع به الحريق بشكل ثنائي األبعاد وموقعه على الخريطة. UIواجهة املستخدم ). ٣شكل 
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 . ( املوضح بها معلومات املبنى الواقع به الحريق بشكل ثالثي األبعادUIواجهة املستخدم ) .٤شكل 

 للدراسة األعمال املستقبلية .7

العمل املستقبلي الدراسة     سيركز  اتخاذ  دعم  ل  املقترح  نموذجالعلى تطوير  لهذه  الــــ القرار  عملية   إلدارة   BIM  و الذي يعتمد على نظام 

ر النموذج املذكور سيتم  بعد تطوي، و بناًء على اإلطار التخطيطي الذي تمت مناقشته في هذه الورقةوذلك  حرائق املباني  في حوادث    السالمة

إسكان  األبعاد ملباني    ةثالثي  BIM  الـــ   حالًيا إلى تطوير نماذج  باحثانيهدف الحيث  الختبار مخرجات النموذج    متكاملة  استخدام حالة دراسية

بوصفها الستخدامها    ك، وذلاململكة العربية السعوديةفي   مكة املكرمةباإلضافة ملبنى إسكان حجاج آخر  في    الحجاج الستة في مشعر منى

يشتمل  العمل املستقبلي    فتجدر اإلشارة الى أن  عالوة على ذلك  ،لنموذج املقترح في هذه الورقة بعد تطويره التطبيق واختبار  حالة  دراسة  

قبل وعند    وذلك  حريق  حادثةفيه    تقع حول املبنى الذي وقعااملستخدمين على تحليل املو وذلك ملساعدة    GISو  BIM  الــــ  التكامل بينعلى  

على معرفة كيفية تحليل إمكانية للنظام من املعنين بسالمة مواقع إسكان ضيوف الرحمن  يساعد املستخدمين  ، فهو  سوف  الوصول اليه

إلى املوقع املستهدف والحصول على معلومات مثل أفضل للموقع واألماكن املخصصة إليقاف مركبات وآليات  الوصول  للوصول   طريق 

 .ء دون إعاقة حركة املروراإلطفا

بعض   فيومزدحمة  ضيقة للغاية    الطرق   طبيعة  أن  هذا النوع من املعلومات والتحليالت مفيد بشكل خاص في مدينة مكة املكرمة حيث

الوصول إلى اإلطفاء من    آلياتإعاقة    تحدياتمما يزيد من  املقدسة وبالتحديد املنطقة املركزية واالحياء القديمة  املدينة    مناطق و أحياء

 .ة لكل عملية أو حادثبطلو املاملناسبة واتخاذ اإلجراءات  في الوقت وبالكيفية املوقع
 

 والتوصيات الخاتمة  .8

ا لتطوير نموذج  
ً
وذلك في    BIMوذلك باالستفادة من اإلمكانات املتقدمة في نظام الـــ    عملية اتخاذ القرار  دعملاقترحت هذه الورقة مخطط

قرار دعم  ل  ، حيث ناقشت الدراسة اإلمكانات املتاحة في التصميم املقدمحرائق املبانيأنظمة إدارة السالمة الخاصة بمكافحة  إدارة  عملية  

.فهو  يشتمل على نظام توقع    موذج املقترح باإلضافة إلى بنيتهتمت مناقشة مكونات النما، و  أثناء حدوث حريق في مبنىقبل و املستخدمين  

 التصور التي تقدم  و القرار    التخاذيوفر النموذج املقترح للمستخدمين املعلومات الالزمة    ، كمااالصطناعيتقنيات الذكاء    باستخداممبكر  

تساعو   املناسب املعنيينالتي  واإلخالء  د  اإلنقاذ  لخطة  والتنفيذ  التخطيط  مرحلة  كذلكخالل  ويمكن  نموذج   للمستخدمين  ،   مراجعة 

باإلضافة    ثنائية وثالثية األبعاد  وذلك من خالل توفير مخططات   عدة مباني،فردي أو    ى ملبنسواء كان ذلك  ثالثي األبعاد  ال  BIMمعلومات الــــ  

ساعد في عملية التحليل واتخاذ القرار في حالة نشوب حريق ال قدر هللا، هذه املعلومات تشمل  الى مجموعة متكاملة من املعلومات التي ت 

مواقع الحريق ومستويات أول أكسيد الكربون واملواقع داخل املبنى من غرف وردهات وطوابق ومخارج ومداخل ومواقع املصاعد ومواقع 

لنموذج املقترح دعم قرارات الى موقع املبنى والطرق املؤدية إليه، حيث يمكن ل الساللم ومواقع معدات السالمة وإطفاء الحريق، باإلضافة

 بطريقة فعالة وفي الوقت املناسب  .  اإلنقاذ واإلخالءط خط  وضعاملستخدمين عند 
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 امللخص

( للعام الثاني على التوالي في تقليص أعداد الحجاج بهدف الحد من انتشـــــــــار عدوى املرض والحفاظ Covid-19أثرت جائحة مرض كورونا )

لتعدد النشــــــاطات على صــــــحة وســــــالمة ضــــــيوف الرحمن. وقد أثر تقليص أعداد الحجاج على املجتمعين املكي واملدني بشــــــكل خاص وذلك  

ــا قـــاطن ــاد عليهـ املـــدينتين املقـــدســـــــــــــتين خالل مواســـــــــــــم الحج مـــا قبـــل جـــائحـــة كورونـــا. نعرض في هـــذه الورقـــة بعض من   وواالعمـــال التي اعتـ

الحكومية واالفراد خالل  من الجهات تســـــــــتخدمها العديدوالتي تعتبر إحدى الوســـــــــائل التي ســـــــــتخدمي منصـــــــــة تويتر ملالتحليالت الخاصـــــــــة  

خرى خاصـة هــــــــــــــ1442موسـم حج  
ُ
وباالحترازات الصـحية. وقد تم جمع ما يزيد  بجائحة كورونا. فهم يتبادلون فيما بينهم موضـوعات عامة وأ

بعض عمليــات  وأجريــت  الحجــة يذمن    23-  ذو القعــدة   28  تغريــدة من مكــة املكرمــة واملــدينــة املنورة خالل الفترة الزمنيــة من  22,000عن  

ــتين. وقد   ناملقارنة بين نتائج املســـــــــــتخدمي االنطباع الســـــــــــلبي على مغردي املدينتين املقدســـــــــــتين فيما  تأثير بينت النتائج في املدينتين املقدســـــــــ

تضــــــــمنة لكلمات مفتاحية املغير  يخص املواضــــــــيع املتعلقة بجائحة كورونا، كما لوحظ انســــــــجام بين معدالت تحليل املشــــــــاعر للتغريدات  

النتــائج أن  كمــا كشـــــــــــــفــت.  0.74ن املــدينتين املقــدســـــــــــــتين وبمعــامــل ارتبــاب طردي قوي بقيمــة  ذوالحجــة(  لكــل  م  13  -  8خالل أيــام الحج )

، بينــت النتــائج   لألفراداالنطبــاعــات الســـــــــــــلبيــة  
ً
في مكــة املكرمــة تجــاه جــائحــة كورونــا خالل فترة الحج كــانــت أعلى منهــا للمــدينــة املنورة. وأخيرا

تــدفع   عوامــل مؤثرة ، وهــذا يشـــــــــــــير إلى وجود  0.81تعلقــة بكورونــا وبمعــامــل ارتبــاب  وجود ارتبــاب قوي بين املغردين املتــداولين ملواضـــــــــــــيع م

   صلة.أخرى ذات تتعلق بوباء كورونا، مثل األخبار أو التقارير أو أحداث  مع مواضيعاملغردين للتفاعل في أوقات معينة 

 .التغريدات، منصة تويتر مين، ، تحليل مشاعر املستخداملدينتين املقدستين، مرض كورونا جائحة الدالة:الكلمات 

 Abstract 

 The Corona disease (Covid-19) pandemic  for the second year in a row has reduced the number of pilgrims in order to 

minimize  the spread of the disease and preserve the health and safety of the pilgrims. The reduction in the number of 
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pilgrims affected the Makkah and Madinah societies, due to the multiplicity of activities and works that the residents of 

the two holy cities used to do during the pilgrimage seasons before the Corona pandemic. This paper handels  the analyses 

provided on Twitter  platform which is considered as one of the means used by many government agencies and 

individuals during the Hajj season 1442 AH.They use this platform  as they exchange  among themselves general topics 

and issues  related to the Corona pandemic and health precautions. More than 22,000 tweets were collected from Makkah 

and Madinah cities  during the 28th of Dhul Qi'dah to the 23rd  of  Dhul Hijjah and some comparisons were made 

between  several aspects. The results  revealed  the effect of the negative impression on users in the Two Holy Cities with 

regard to topics related to the Corona pandemic. Some form of  consistency was observed between sentiment analysis 

rates for tweets that did not include keywords during the period   from the  8th of  to the 13th of Dhi al-hija) for each of 

the two holy cities with a strong correlation coefficient of 0.74. The results also showed that the negative impressions of 

individuals in Makkah about the Corona epidemic during the Hajj period were higher than in Al-Madina. Finally, it is  

revealed that there is a strong correlation between the circulation of tweets on topics related to Corona with a correlation 

coefficient of 0.81, and this indicates the presence of motives that push the tweeters to interact at certain times with topics 

related to the Corona pandemic, such as the news, reports and other  relevant  events. 

Keywords: Corona disease pandemic, Two Holy cities,  sentiment analysis, Twitter platform, tweets. 

 . املقدمة1

يويتوب، وانســـــــتجرام وغيرها بشـــــــعبية كبيرة ومتزايدة على مســـــــتوى   تحظى وســـــــائل التواصـــــــل االجتماعي املتعددة مثل تويتر، وفيســـــــبوك،و

. ُتظهر أحدث  (Altalhi and Gutub, 2021)ئيس ي لتلقي االخبار واملعلومات للعديد من مستخدميها حول العالمالعالم. حيث تعتبر مرجع ر 

مليون مسـتخدم  25يقدر بحوالي   2021اإلحصـائيات أن عدد مسـتخدمي منصـات التواصـل االجتماعي في اململكة العربية السـعودية للعام 

% من سكان العالم الحاليين 53.1( والذي يعادل حوالي   ,Statista 2021   (مليار مستخدم 4.2وبأن عدد املستخدمين حول العالم بحوالي 

  . ومن املتوقع أن يستمر هذا الرقم في النمو خالل السنوات املقبلة (Worldometers, 2021مليار نسمة ) 7.9البالغ عددهم أكثر من 

واصــل االجتماعي يعطي مؤشــرات نســ ية عن تصــورات افراد املجتمع املنتمين وال شــك أن معرفة ما يدور في  أوســاب مســتخدمي وســائل الت

.  ومن هذا الباب تولي العديد من الجهات الحكومية والخاصة في العديد  (Altalhi and Gutub, 2021)اليه حول موضوع ما أو حدث معين

مســــؤولين ملســــاعدتهم في اتخاذ القرارات املناســــبة في األوقات من الدول جانبا كبيرا من االهتمام  لتحليل مشــــاعر املســــتخدمين وتقديمها لل

املناســـــبة. فعلى ســـــ يل املثال يمكن التنبؤ بســـــوق األوراق املالية وتوقعات التصـــــويت الســـــياســـــ ي ومراقبة الرأي العام، كما يمكن اســـــتخدام 

ليهــا في التنبؤ بمــدى احتيــاج الســـــــــــــوق لهــا في نتــائج تحليــل املشــــــــــــــاعر في معرفــة تفضـــــــــــــيالت العمالء ملنتجــات تســـــــــــــويقيــة معينــة واالعتمــاد ع

أكثر من عمالء آخرين لهم   املسـتقبل، إضـافة الى إمكانية معرفة الخصـائص الديموغرافية للعمالء املهتمين بالحصـول على منتجات معينة

الشــــــــبكات االجتماعية املختلفة ومن هنا تتضــــــــح أهمية تحليل املشــــــــاعر ملحتويات الوســــــــائط املتعددة في  خصــــــــائص ديموغرافية مختلفة.

  (Li et al. ,2019).     حيث أن  نتائج تلك التحاليل  يكون لها   دور مهم في التخطيط واالستدالل واتخاذ القرار

ــ، على مشاعر 1442يهدف هذا البحث الى معرفة مدى تأثير مستجدات فيروس كورونا، خالل موسم حج   ملا   أفراد املجتمع املكي واملدنيهــــــــــ

ـــافتهم حجاج بيت هللا الحرام والقيام بمســـــــــاعدتهم وتقديم مختلف الخدمات لهم. ل قانطي هاتين املدينتين املقدســـــــــتين من تكريم الســـــــــتضــــــ

عد اململكة العربية الســــــعودية ضــــــمن الدول العشــــــر االولى على مســــــتوى العالم في عدد مســــــتخدمي منصــــــة تويتر حســــــب موقع 
ُ
  Statistaوت

االمر الذي يشـــــجع (،   ,Statista 2021  (% من عدد الســـــكان37.2بنحو مليون مســـــتخدم    12.7( والتي يســـــتخدمها    Statista, 2021العاملي )

على اســـــتخدام منصـــــة تويتر  بوصـــــفها أحد الوســـــائل  املتاحة  الجراء دراســـــات تتناول مواضـــــيع وجوانب مختلفة تمس افراد املجتمع وتعبر 

العتماد عليها في جمع تغريدات تتضمن كلمات ترتبط بفيروس كورونا وباالجراءات االحترازية عن مشاعرهم وآرائهم. وقد تم في هذا البحث ا
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املعمول  بها خالل موســم الحج ليتم بعد ذلك معالجة البيانات املجمعة واجراء ســلســلة من التحليالت للكشــف عن  مشــاعر املســتخدمين  

 ستخدمين في البلدين الشريفين حفظهما هللا.باإلضافة الى معرفة أوجه التشابه واالختالف بين خصائص امل

 . الدراسات السابقة2

 بين   أفراد املجتمع للتعبير عن مشـاعرهم وآرائهم وتقيماتهم وعواطفهم تجاه 
ً
عد وسـائل التواصـل االجتماعي من أكثر الوسـائل اسـتخداما

ُ
 ت

. وتشـمل هذه املواضـيع   التعبير عن جودة سـلعة ما أو خدمة أو  واملواضـيع املختلفة التى يعيشـونها في حياتهم اليومية العديد من القضـايا

. وتعتبر منصــة تويتر أحد املنصــات التي   قرارات اقتصــادية أو أحداث ســياســية وغير ذلك مما قد  يطرأ من أحداث مســتجدة 
ً
 و عامليا

ً
محليا

ختلفة، ونعرض فيما يلي بعضــــــــــــا من الدراســــــــــــات التي يهتم بها العديد من الباحثين في اجراء دراســــــــــــات متنوعة األهداف متناولة قضــــــــــــايا م

 ناقشت استخدام وسائل التواصل االجتماعي وال سيما منصة تويتر في مواضيع وقضايا مختلفة. 

بدراســــــة تاثير العالمات التجارية لشــــــركتي ب ســــــ ي وكوكا كوال على ردود الفعل العاطفية ملســــــتخدمي وســــــائل    Păvăloaia et al.(2019)قام 

( بهدف الكشـــــــــف عن تفضـــــــــيالت  Youtube+ و Googleو   Pinterestو   Instagramو   Twitterو   Facebookل االجتماعي املختلفة )التواصـــــــــ

العمالء وتفاعلهم مع األنواع املفضـلة من املنشـورات )الصـور أو الفيديوهات ( باسـتخدام أدوات إحصـائية متنوعة وتقنية تحليل املشـاعر 

(Sentiment Analysis SA.)  وقد بينت نتائج الدراسـة أن درجات تعبير املسـتخدمين عن مشـاعرهم ترتبط بطريقة عرض املنشـور )صـور أو

فيديو(  ففي تحليل منشــــــــورات شــــــــركة كوكاكوال،  كانت حصــــــــة املشــــــــاعر اإليجابية للمشــــــــاركات مع الصــــــــور هي االغلب، وحصــــــــة املشــــــــاعر 

الفيديوهات ( ، واملشــاعر الســلبية كانت في الغالب نتاج ملشــاركات الفيديو  بينما املحايدة متســاوية لكال النوعين من املنشــورات )الصــور و 

أظهرت النتائج الخاصــــــــة لشــــــــركة ب ســــــــ ي عدم  وجود فرق في توزيع املشــــــــاعر الســــــــلبية والحيادية لكال النوعين من املنشــــــــورات، في حين كان 

ــبة للمشــــــــاعر اإل  ــالح منشــــــــورات الفيديو بالنســــــ ا   لصــــــ
ً
ا بســــــــيط

ً
يجابية.  ومن حيث كثافة تفضــــــــيالت املســــــــتخدم للصــــــــور مقابل هنالك فرق

ا كبيًرا ملســـــتخدمي  
ً
ا   Pinterestو   Instagramو   Facebookمنشــــورات الفيديو، تظهر النتائج فرق

ً
ملنشـــــورات شـــــركة كوكاكوال، ولم تظهر فرق

بدراســــــة هدفت  لتحليل مشــــــاعر مســــــتخدمي   Garcia and Berton(2021كبيًرا لصــــــالح منصــــــات التواصــــــل االجتماعية  األخرى. كما قام )

 أغسطس – منصة تويتر في الواليات املتحدة والبرازيل باللغة اإلنجليزية واللغة البرتغالية خالل فترة جائحة كورونا ملدة أربعة أشهر )أبريل

تغـاليـة تشــــــــــــــابهـا في نمط تحليـل التغريـدات . وأظهرت نتـائج تحليـل أكثر من ثالثـة مليون تغريـدة بـاللغـة اإلنجليزيـة ومثلهـا بـاللغـة البر  ( 2020

تحتوي معظمها على معلومات   COVID-19للدولتين وكانت  املشـاعر السـلبية هي السـائدة في جميع املوضـوعات التي تم تحديدها أثناء وباء 

جـات والريـاضـــــــــــــة )بـاللغـة تتعلق بتقـارير وإحصـــــــــــــاءات خـاصـــــــــــــة بـاملصـــــــــــــابين.  كمـا بينـت النتـائج ان التغريـدات ذات املواضـــــــــــــيع املتعلقـة بـالعال 

ة  اإلنجليزية( لديها عدد من التغريدات اإليجابية يقترب من عدد التغريدات الســـلبية. بالنســـبة إلى موضـــوعات التغريدات البرتغالية املتعلق 

  بالسياسة والعالجات والرياضة، فإن عدد التغريدات اإليجابية كانت أعلى من التغريدات السلبية.

يناير إلى  28مليون تغريدة باللغة اإلنجليزية من جميع أنحاء العالم خالل الفترة من  20جمعت    Lwin et al. (2020)وفي دراسـة أخرى قام 

  CrystalFeelوقام فريق البحث  بتحليل اتجاهات أربعة مشـــــــــــاعر: الخوف والغضـــــــــــب والحزن والفرح باســـــــــــتخدام خوارزمية   2020أبريل   9

 ,”corona”, “nCov“ و,”wuhan“كورونا. وقد اســتخدم املؤلفون كلمات مفتاحية محددة للبحث فيها عبر منصــة تويتر هي:  خالل فترة وباء

“covid”،املخاوف برزت جراء الخوف من نقص حيث أن   .  أظهرت النتائج تحول املشــــاعر العامة من الخوف إلى الغضــــب خالل فترة الوباء

لطبية، فيما تعلق الحزن بموضــوعات فقدان األصــدقاء وأفراد األســرة، وتضــمن الفرح كلمات االمتنان واإلمدادات ا  COVID-19اختبارات 

 
ً
أيلول  1إلى  2020كانون الثاني  28من   Twitterمليون مشــاركة على   198بجمع أكثر من   Gupta et al. (2020)  والصــحة جيدة. وقام أيضــا

". وتضـــمن البحث covid" و "nCov" و "wuhan" و "coronaأربع كلمات رئيســـية: " مليون مســـتخدم باســـتخدام 25، من من أكثر من 2021

% وبأن تصــــــــــــنيف التغريدات 54تصــــــــــــنيف التغريدات الســــــــــــلبية كان األكبر بنســــــــــــبة    مجموعة من التحليالت اإلحصــــــــــــائية والتي اظهرت أن

% 29كثر اســـــــــتنتاجا من التغريدات املجموعة وبنســـــــــبة %. كما بينت النتائج أن حالة الغضـــــــــب كانت الحالة األ24اإليجابية لم يتجاوز ال  

 % من مجمل التغريدات املجموعة.25% ثم الفرح بنسبة 25يليها الخوف بنسبة 

ومواقفهم تجـاه الســـــــــــــيطرة على الوبـاء. قـامـت   COVID-19وفي دراســــــــــــــة مســـــــــــــتويـات وعي املواطنين في اململكـة العربيـة الســـــــــــــعوديـة بجـائحـة  

بناًء   )الشــــــمال والجنوب والشــــــرق والغرب والوســــــط (( بجمع تغريدات من خمســــــة مناطقAljameel  et al., 2021مجموعة من الباحثين  )

بعدد    2020يونيو  21حتى  2020مارس  23واإلجراءات االحترازية خالل الفترة من   COVID-19على كلمات رئيسية محددة تتعلق بــــــــجائحة 
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ن نموذج لعملية التصـــــنيف بهدف اخيار افضـــــل نموذج العتماده في تحليل النتائج، الف تغريدة. اســـــتخدم الباحثون أكثر م  242يزيد عن 

تعطى نتائج أعلى دقة بنســـبة  SVM (Support Vector Machine )مع مصـــنف    IDF   (Inverse Document Frequency)وبينت النتائج أن

دام النموذج املقترح للتنبؤ بمســــــــتوى وعي األفراد في كل . وقد تم اســــــــتخNaïve Bayesو   KNN  (K-Nearest neighbors)٪   مقارنة مع 85

تجاه الســـــــــيطرة على وباء كوفيد بنســـــــــبة   منطقة من املناطق الخمســـــــــة  وأظهرت النتائج أن االفراد في منطقة الجنوب أعلى مســـــــــتوى للوعي

أوصــ ى الباحثون ببذل جهد اكبر للتوعية في % والذي 54% بينما كان الوســط هو األدنى بين املناطق بنســبة 60٪ ، يليها املنطقة الغربية  65

  Naïve Bayesباســـــتخدام نموذج التعلم امللي   Alhajji et al. (2020)كما قام  هذه املنطقة أو فرض قيود أكثر بهدف الســـــيطرة على الوباء.

( في NLTKدوات اللغة الطبيعية )إلجراء تحليل املشـــاعر على  تغريدات تويتر داخل اململكة العلربية الســـعودية من خالل مكتبة مجموعة أ

Python الف تغريدة   تحتوي على وســــــــــــوم تتعلق بســــــــــــبعة إجراءات للصــــــــــــحة العامة فرضــــــــــــتها الحكومة.  53. تم جمع وتحليل   ما يزيد عن

 وبينت النتائج  ان املشاعر األكثر إيجابية كانت تتعلق باإلجراءات املتعلقة باملمارسات الدينية.

، مما اظهرته دراســـــــة نوعية  19-يتر دعًما ومواقف إيجابية تجاه إجراءات اململكة في مكافحة عدوى مرض كوفيد كما أظهر مســـــــتخدمو تو 

وفيمــــا يخص مشــــــــــــــــاعر     (.Shambour and Gutub, 2021bمختلفــــة عن مراجعــــات اســـــــــــــتخــــدامــــات التقنيــــة في خــــدمــــات الحج والعمرة )

الى ابراز أدوات وتقنيات جمع البيانات الضـــــــخمة التي يمكن اســـــــتخدامها في مجال تحليل   Bati (2015)مســـــــتخدمي تويتر عن الحج، تطرق  

املشــــــــاعر وتمثيل البيانات املتعلقة بانطباعات مســــــــتخدمي تويتر عن الحج. وقد كان من أبرز التوصــــــــيات املقترحة في هذه الدراســــــــة هو أن 

رصــــــــــــــد وتحليـل تغريـدات الحجـاج عن خـدمـاتهم املقـدمـة من خالل   تقوم الجهـات الخـدميـة العـاملـة في مجـال خـدمـة ضـــــــــــــيوف الرحمن على

إطالق أوســـــــــــــمـة خالل أوقـات معينـة ذات عالقـة بهـذه الخـدمـات بحيـث يتم رصــــــــــــــد وتحليـل هـذه التغريـدات لتقييم انطبـاعـات الحجـاج عن 

وخصـــــــــوصـــــــــا الكثير مما يتعلق الخدمات املقدمة واالســـــــــتفادة منها  بوصـــــــــفها تغذية راجعة وتقديم حلول لتطوير وتحســـــــــين هذه الخدمات  

ـــالمة والصــــحة واألمان   ( باالضــــافة Gutub and Aly, 2018والبحث الطارئ عن املفقودين والتائهين )  (Samkari and Gutub, 2019)بالسـ

 Shambour and Gutub, 2021a; Singhعبر املواقع االلكترونية واالجهزة املحمولة الحديثة ) الى دراسات الخصوصية وتأثرها بالتعامالت

et al., 2022; Shambour, 2021.)    وفي بحـــث آخر قـــامZahrani et al.(2016)   بجمع وتحليـــل مـــا يقـــارب خمس مليون تغريـــدة بـــاللغتين

ــيين مكاني وزماني وفق كلمات مفتاحية معينة ذات عالقة بالحج والحجاج وذلك لرصــــــــد  ــنيفها إلى قســــــــمين  رئيســــــ العربية واالنجليزية وتصــــــ

 هـ..   1436خدمي تويتر عن موسم حج انطباعات مست

ابية فقد  أظهرت نتائج ذلك التحليل تباينا كبيرا في نوعية انطباعات املغردين ما بين إيجابية وسـلبية ومحايدة. كانت ذروة التغريدات اإليج

األجواء الروحـانيـة واإليمـانيـة خالل هـذين  خالل يومي الترويـة وعرفـة، وقـد عزى البـاحثون ســـــــــــــيـادة هـذا الطـابع اإليجـابي على التغريـدات إلى  

( كما في الترتيب املســـــــــبق لخدمات Curtis et al., 2013اليومين، بخالف التحديات التي ظهرت في الســـــــــابق من اشـــــــــكاالت التنقل والتزاحم )

دت به االنطباعات الســـــــــلبية عام الجانب املخر الذي ســـــــــا (. وهذاKaysi et al., 2013نقل القطار الحديث الذي تم تفعيله  في تلك الفترة )

هــــــــــــــ قد ظهر على التغريدات بعد موسم الحج، والذي عزى فيه الباحثون ذلك إلى وقوع حادث التدافع بمنى صباح يوم عيد األض ى  1436

ابقة أهمية يتبين من عرض الدراسات واألبحاث الس  (.(Aly and Gutub , 2018والذي أسفر عن وفاة وفقدان وإصابة املئات من الحجاج  

اجراء عمليات التحليل ملشــــــــــاعر مســــــــــتخدمي وســــــــــائل التواصــــــــــل االجتماعي باســــــــــتخدام التقنيات الحديثة وذلك ملا لها من أهمية في تزويد 

 Alharthy andاملســـــــؤولين في املراكز واإلدارات املختلفة بمعلومات يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات الســـــــليمة في األوقات املناســـــــبة )

Gutub, 2017.) 

 . منهجية وطرق البحث3

، حيث تبدأ املرحلة األولى بمراجعة األدبيات والدراسات السابقة املتعلقة بتحليل  1تتلخص املنملجية   املستخدمة في هذا البحث في الشكل  

ينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة التغريدات. وتتمثل املرحلة الثانية في جمع التغريدات الصادرة من حسابات مستخدمي منصة تويتر من مد

وباإلضافة لنص التغريدة فقد تم استخالص بيانات أخرى بكل تغريدة تتمثل بنوع ومصدر ووقت    .ومراجعتها والتأكد من مدى جودتها

ام الى ما بعد انقضاء  من ذي الحجة، أي ما قبل البدء بمناسك الحج بعشرة أي   23الى   -من ذي القعدة   28اطالق التغريدات خالل الفترة من   

نص   محتوى  في  مفتاحية  بكلمات  محددة  خرى 
ُ
وأ مفتاحية  كلمات  بدون  عامة  تغريدات  جمع  تم  كما   . أخر  أيام  بعشرة  الحج  مناسك 

 .  Covid، و Coronaالتغريدات وترتبط بموضوع البحث وهي : كورونا، كوفيد، التباعد، الكمامات، فيروس، لقاح، وباء، مرض، عدوى، 
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    او بصريا  باستخدام طرق العرض املناسبة،      رحلة الثالثة تم  وفي امل
ً
تحليل التغريدات واستخالص النتائج منها ، ومن ثم تمثيلها مرئيا

( العميق  التعلم  خوارزمية  استخدام  تم  التقليدية Deep Learningوقد  العص ية  الشبكات  خوارزمية  على  استندت  والتي   )

(Convolutional Neural Networks (CNNs)  لقدرتها املميزة على   تحديد الخصائص األساسية للتغريدات كما تم االستعانة يشبكات )

( وذلك لنتائجها الجيدة في تعلم البيانات املتسلسلة والتي تم استخدامها في Long Short-Term Memory (LSTM)الذاكرة طويلة املدى )

 عرض الخالصة والتوصيات التي تم الوصول إليها من خالل هذا البحث. واالخيرة تضمنت    املرحلة الرابعة   and Walid (2019).Farhaبحث  

 
 منملجية الدراسة .19شكل 

 . النتائج واملناقشة4

( العميق  التعلم  على خوارزمية  للتغريدات  املشاعر  تحليل  عملية  بحثية  Deep Learningتستند  مجاالت  في  بنجاح  استخدمت   والتي   )

. نعرض  Natural Language Processing (NLP)متعددة مثل معالجة الصور، والتعرف على الصوت، وترجمة ومعالجة اللغات الطبيعية 

ذو    23  -ذو القعدة   28ن  خالل الفترة مفي هذا الجزء من البحث  نتائج تحليل التغريدات التي غرد بها مغردون من  املدينتين املقدستين  

% لكل  من  20.5% و بنسبة 79.5بنسبة كلمات مفتاحية مرتبطة بجائحة كورونا  تغريدة تتضمن 1,228الحجة. وقد تم جمع وتحليل عدد 

   .2مكة املكرمة واملدينة املنورة كما هو موضح بالشكل 

% لكل  من مكة املكرمة واملدينة 30.9% وبنسبة  69.1ية بنسبة  تغريدة غير متضمنة لكلمات مفتاح  21,134باإلضافة الى جمع وتحليل عدد  

القيمة   1، حيث يمثل العدد  5والعدد    1ويجب التنويه إلى أن معدل قياس تحليل املشاعر لجميع التغريدات محصور بين العدد  املنورة.  

 ض ي/ايجابي بشكل كبير".القيمة العظمى لها "را 5الدنيا لتحليل املشاعر "غير راض ي/سلبي بشكل كبير" والرقم 

 
 . معدل تحليل املشاعر ملغردي مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة20شكل 

 نتائج معدل تحليل املشاعر للتغريدات الصادرة من مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة  .1.4

 2.96و    2.63تظهر النتائج بشكل عام أثر الحيادية في معدل تحليل املشاعر ملغردي املدينتين املقدستين للتغريدات الخاصة بكورونا بنسبة  

، في حين أن الحجة  يذ  23  -القعدة   يذ  28خالل الفترة من    2توالي كما هو موضح  في الشكل  ملكة املكرمة واملدينة املنورة على ال  5من أصل  

 للتغريدات غير املحددة بكلمات مفتاحية بمعدل 
ً
لكل من مكة املكرمة واملدينة املنورة  3.62و  3.95معدل تحليل املشاعر كان أكثر إيجابيا

ثير االنطباع السلبي على مغردي املدينتين املقدستين فيما يخص املواضيع املتعلقة  أتوهذا يدل بشكل واضح على    .  3كما هو موضح بالشكل  

 بجائحة كورونا. 
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 . معدل تحليل املشاعر ملغردي مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة21شكل 

معدالت تحليل املشاعر خالل أيام مناسك الحج، ويالحظ انسجام بين معدالت تحليل املشاعر للتغريدات  غير املتضمنة    4ويعرض الشكل  

 . 0.74قوي بقيمة    طردي ارتبابوبمعامل لكلمات مفتاحية لكل من املدينتين املقدستين 

نتين املقدستين للتغريدات الخاصة بجائحة كورونا عدا يومي الثامن والثالث  في حين وِجَد تبادل في درجات تحليل املشاعر بين مغردي املدي

، حيث كانت درجات الحيادية في معدل تحليل املشاعر ملغردي مكة املكرمة  ليومي التاسع والعاشر هي  5عشر كما هو موضح بالشكل  

ليومي الحادي عشر والثاني عشر، وعلى العكس كان للرضا  ، حيث كانت قيمة  الطاغية ودرجات أقرب  املدينة املنورة  النتائج ملغردي  ت 

 . -0.49معامل االرتباب عكسية بقيمة 

 
 ذو الحجة 13-8.  معدل تحليل املشاعر بااليام للتغريدات العامة الغير متضمنة لكلمات مفتاحية للفترة من 22شكل 

 
 ذو الحجة   13-8املشاعر بااليام للتغريدات الخاصة بجائحة كورونا للفترة من  .  معدل تحليل23شكل 

 نتائج تصنيف التغريدات الصادرة من مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة .2.4

الشكل   العامة    6يعرض  للتغريدات  والسلبة  واملحايدة  اإليجابية  التغريدات  مفتاحية  -معدل  لكلمات  املتضمنة  املدينتين    -غير  لكلتا 

% ملكة 55.1% و بنسبة 65.9املقدستين، والذي يبين أن التغريدات اإليجابية ذات تاثير اكبر على مشاعر املغردين في كلتا املدينتين بنسبة 

خرى، تبين النتائج في الشكل  املكرمة  
ُ
أن معدل التغريدات السلبية للتغريدات املتعلقة بكورونا    7واملدينة املنورة على التوالي. من جهة أ
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املكرمة   مكة  من  الصادرة  السلبية  التغريدات  نسبة  كانت  حيث  املدينتين،  لكلتا  اإليجابية  التغريدات  من  أعلى  بنسب  % 42.5وجدت 

%، وهذا يعطي داللة على أن االنطباعات السلبية لالفراد في مكة املكرمة تجاه جائحة كورونا خالل فترة الحج 30.1سبة  وللمدينة املنورة بن

 كانت أعلى منها  في املدينة املنورة.  

 
 .  تصنيف التغريدات اإليجابية واملحايدة والسلبية للتغريدات العامة 24شكل 

 
 .  تصنيف التغريدات اإليجابية واملحايدة والسلبية للتغريدات املتعلقة بكورونا 25شكل 

 نتائج تحليل التغريدات الصادرة من احياء مدينة مكة املكرمة  .3.4

الزايدي واإلسكان   أحياءمعدل التغريدات الصادرة من احياء مكة املكرمة، حيث يتبين أن معظم التغريدات صادرة من    8يعرض الشكل  

بنسب   قريش  وبطحاء  وكدي  والكعكية  الشوقية  أحياء  تليها  العهد  وبنسب  41.7% و50.8وولي  العامة،  للتغريدات  و%17.9   %63.4 %

لتغريدات  تقارب في معدالت تحليل املشاعر بين االحياء املختلفة ل  9للتغريدات املتعلقة بكورونا على التوالي.  كما تبين النتائج في الشكل  

وهي تشير الى درجة اإليجابية ملشاعر املغردين بشكل عام، فيما كان هنالك    4.33و    3.67العامة حيث تراوح معدل تحليل املشاعر بين  

  )وهي تشير الى نسبة   2.46تفاوت في نتائج التحليل بين االحياء املختلفة للتغريدات الخاصة بكورونا، حيث ترواح معدل تحليل املشاعر بين  

 )وهي تشير الى درجة اإليجابية بشكل كبير(.     5.0أقرب لدرجة السلبية( الى 

 
 .  معدل التغريدات الصادرة من مدينة مكة املكرمة حسب االحياء26شكل 
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 املكرمة حسب االحياء .  معدل تحليل املشاعر للتغريدات الصادرة من مدينة مكة 27شكل 

 تحليل نوع التغريدات   .4.4

نوع التغريدات العامة من حيث كونها تغريدات أصلية، أوتغريدات معاد ارسالها، أوتغريدات على شكل ردود. ويتبين من   10يعرض الشكل 

، حيث كانت نسبة التغريدات على شكل  الشكل أن مغردي مكة املكرمة أكثر تفاعال من مغردي املدينة املنورة بالنسبة للتغريدات العامة

%. وعلى النقيض، كان تفاعل مغردي  41.4% فيما كانت نسبة التغريدات الصادرة من املدينة املنورة  64.1ردود والصادرة من مكة املكرمة  

، حيث كانت نسبة  11بالشكل  املدينة املنورة بالنسبة للتغريدات املتعلقة بكورونا أكثر باملقارنة مع مغردي مكة املكرمة كما هو موضخ  

 % على التوالي.  27.1% و40.1التغريدات على شكل ردود والصادرة من املدينة املنورة ومكة املكرمة 

كتوبة وبشكل عام، تبين النتائج الخاصة باملدينة املنورة أن النسبة األكبر لنوع التغريدات كانت  تغريدات أصلية، يليهما نسبة التغريدات امل

ب ث أفكارهم وآرائهم ملواضيع مختلفة بشكل أكبر منه عن  على شكل   التغريدات املعاد ارسالها. وهذا يعكس اهتمام املغردين  ثم  ردود، 

التركيز على املشاركة والتفاعل حول موضوع ما أو قضية محددة ، وهو املتوافق مع دراسات املدينة املنورة السابقة حول مشكلة تعارض  

 (.Abdelgawad et al., 2014ات قرب املسجد النبوي الشريف )املشاة مع مرور السيار 

 
 .  تحليل نوع التغريدات العامة 28شكل 

 
 .  تحليل نوع التغريدات املتعلقة بكورونا 29شكل 
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 تحليل مصدر التغريدات .5.4

  iPhoneخالل أنظمة تشغيل    استخدمت  في اطالق التغريدات، ويتبين أن أكثر التغريدات تمت من يعرض املصادر الرئيسية التي    12الشكل  

% و 60.2بنسبة    iPhone% لكلتا املدينتين، وبأن النسبة األكبر من املغردين قد استخدموا أنظمة تشغيل  90بنسب تتجاوز    Androidو  

في حين أن نسبة املغردين املستخدمين ألنظمة تشغ70.3 لكل من مكة املكرمة واملدينة املنورة على 21% و33كانت    Androidيل  %،   %

  التوالي.  

 
 .  مصادر التغريدات 30شكل 

 تحليل أوقات اطالق التغريدات .6.4

ساعة( لكامل مدة جمع البيانات  24األوقات التي ينشط فيها  مستخدمو منصة تويتر خالل ساعات اليوم ) 14والشكل  13يعرض الشكل 

( 13بينت النتائج الخاصة بتحليل التغريدات العامة )الشكل   من ذي الحجة( لكلتا املدينتين املقدستين. وقد   23ذي القعدة الى     28من)

خرى بينت النتائج وجود ارتباب قوي  0.1تغريدات للمغردين وبمعامل ارتباب  وجود ارتباب طردي ضعيف جدا بين أوقات ال
ُ
. ومن جهة أ

، وهذا يشير إلى أن هناك عوامل تدفع املغردين للتفاعل  0.81( وبمعامل ارتباب  14بين املغردين املتداولين ملواضيع متعلقة بكورونا  )الشكل  

األخبار أو التقارير أو أحداث معينة ذات صلة، والذي يمكن االستفادة منه حديثا في    في أوقات معينة ملواضيع تتعلق بوباء كورونا، مثل

 (.  Kim et al., 2015تم توضيحه في دراسة سابقة كتحدي لفعاليات الحج امللحة ) لتوجيه الذكي للحشود والزحام كماتفعيل ا

 
 . أوقات اطالق التغريدات العامة 31شكل 

 
 . أوقات اطالق التغريدات الخاصة بمرض كورونا 32كل ش

 . الخالصة وأهم النتائج5



 

263 

 

 

غير عــامــة )تغريــدة    21,134تغريــدة تتضـــــــــــــمن كلمــات مفتــاحيــة مرتبطــة بجــائحــة كورونــا إضــــــــــــــافــة الى    1,228تم في هــذا البحــث جمع عــدد  

ذي الحجــة. وقــد تم   23من ذي القعــدة إلى    28من مــدينتي مكــة املكرمــة واملــدينــة املنورة خالل فترة الحج من  متضـــــــــــــمنــة لكلمــات مفتــاحيــة(  

املجموعة باالعتماد على خوارزمية التعلم العميق وتصــنيف التغريدات الى تغريدات إيجابية ومحايدة وســلبية، تحليل املشــاعر للتغريدات  

إضـــــــــــــافة الى ذلك تم اجراء ســـــــــــــلســـــــــــــلة من التحليالت بهدف الكشـــــــــــــف عن أوجه التشـــــــــــــابه واالختالف بين خصـــــــــــــائص املغردين في املدينتين  

 املقدستين. وفيما يلي ملخص الهم النتائج:

لنتائج تاثير االنطباع الســــــلبي على مغردي املدينتين املقدســــــتين فيما يخص املواضــــــيع املتعلقة بجائحة كورونا حيث كان معدل  بينت ا -

تحليل املشــــــــــــاعر دون درجة الحيادية ملغردي املدينتين املقدســــــــــــتين، في حين أن معدل تحليل املشــــــــــــاعر كان أكثر إيجابية  للتغريدات  

 لكل من مكة املكرمة واملدينة املنورة على التوالي. 5ن أصل م 3.62و  3.95العامة بمعدل 

ذي الحجــة( لكــل  من املــدينتين    13الى من8لوحظ انســـــــــــــجــام بين معــدالت تحليــل املشـــــــــــــــاعر للتغريــدات العــامــة خالل أيــام الحج من) -

 . 0.74املقدستين وبمعامل ارتباب طردي قوي بقيمة 

 ى منها للمدينة املنورة. بينت النتائج أن االنطباعات السلبية لالفراد في مكة املكرمة تجاه جائحة كورونا خالل فترة الحج كانت أعل -

ــادرة من مكة املكرمة كانت من أحياء الزايدي واإلســــــــكان وولي العهد يليها أحياء الشــــــــوقية  - كشــــــــفت النتائج أن معظم التغريدات الصــــــ

% 63.4% و17.9% للتغريـدات العـامـة، وبنســـــــــــــب تتراوح مـا بين 41.7% و   50.8والكعكيـة وكـدي وبطحـاء قريش بنســـــــــــــب  تتراوح مـا بين

 ريدات املتعلقة بكورونا على التوالي. للتغ

أوضـــــــــــــحــت النتــائج أن مغردي مكــة املكرمــة أكثر تفــاعال من مغردي املــدينــة املنورة بــالنســـــــــــــبــة للتغريــدات العــامــة، حيــث كــانــت نســـــــــــــبــة  -

نورة بنســبة  % فيما كانت نســبة التغريدات الصــادرة من املدينة امل64.1التغريدات على شــكل ردود والصــادرة من مكة املكرمة بنســبة  

41.4 .% 

 % ملغردي كلتا املدينتين املقدستين.90بنسب تتجاوز  Androidو  iPhoneتبين أن أكثر التغريدات تمت من خالل أنظمة تشغيل  -

، وهذا يشـــــير إلى وجود دوافع  0.81بينت النتائج وجود ارتباب قوي بين املغردين املتداولين ملواضـــــيع متعلقة بكورونا وبمعامل ارتباب   -

 تقود  املغردين للتفاعل في أوقات معينة ملواضيع تتعلق بوباء كورونا، مثل األخبار أو التقارير أو أحداث معينة.  

 . التوصيات6

 توصيات البحث تبرز في النقاب التالية: 

نســــب أعلى من  أهمية التوســــع في اســــتخدام ادوات تحليل املشــــاعر على تطبيقات التواصــــل االجتماعي املختلفة بهدف الحصــــول على -

 أفراد مجتمع الدراسة وبالتالي الحصول على نتائج أكثر دقة ومصداقية. 

في تصـــــــور  ة على تطبيقات التواصـــــــل االجتماعيإمكانية اســـــــتخدام أدوات التنبؤ باالعتماد على النتائج األولية لتحليل املشـــــــاعر املدون -

 االنطباعات املستقبلية الفراد املجتمع حيال قضية أو مسألة ما.
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 امللخص

إدارة الحشــود في العمرة والحج مجال بحثي حيوي نشــط ملا له من تأثير على أعداد كبيرة من األفراد في املجتمع، وتوجد العديد من الفرص  

البحثية لتطوير التقنيات املتعلقة بمجال إدارة الحشــود لحل املشــاكل الحالية وتفادي الصــعوبات املســتقبلية، ويعتبر اســتخدام البيانات 

 -د هذا املجال، وخالل جائحة كوفيية في أنظمة دعم اتخاذ القرار للحصــــــول على القرارات املناســــــبة من االحتياجات األســــــاســــــية في التدري 

أصـــــــــبح هناك حاجه ملحة لتطوير أســـــــــاليب مبتكرة في جمع البيانات للحشـــــــــود في الحج والعمرة لصـــــــــعوبة جمع البيانات الحقيقية من  19

 ملتطلبات تطوير نظام محاكاة لتوليد مجموعة بيانات جماعية في ســـــــــــــيناريوهات مختلفة، مع  أرض الواقع، تقدم هذه الور 
ً
قة العلمية بيانا

د األخذ باالعتبار أن تكون قريبة جًدا من املواقف الحقيقية، فيهدف النظام املطور إلى إنشــــــــاء بيئة افتراضــــــــية تقوم بإعداد ســــــــيناريو لتولي

محددات معينة تتضــــــــمن املنطقة ووجود عقبات وعدد األشــــــــخاص وعدد املجموعات وعدد الفترات    مجموعة من البيانات املناســــــــبة وفق

ء واملدة الزمنية والســـــــــــرعة وتكوين معدل االنحراف بناء على توزيع املجموعات على الفترات، وبالتالي تكون أبرز نتائج هذه الورقة هي إنشـــــــــــا

 فواج واملتمثلة بخريطة مكانية تظهر البيانات املرتبطة بحركة الحجاج.نظام املحاكاة املطور مع تجسيد سيناريوهات حركة األ 
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 تطوير النظم، شبكة حركة املشاة.  البيانات،الحشود، املحاكاة الحسابية، توليد  إدارة  الدالة:الكلمات 

Abstract 

Crowd management in Umrah and Hajj is an active and important  research area because of its impact on large numbers 

of individuals in society. There are many research opportunities to develop technologies related to crowd management 

to solve current issues and avoid future difficulties. In crowd management field it is important to have training dataset for 

the decision support system (DSS) to get appropriate decisions. During the Covid-19 pandemic, there has become an 

urgent need to develop innovative methods of data collection for crowds in Hajj and Umrah due to the difficulty of 

collecting real data. This paper presents the development of a simulation system to generate an appropriate dataset in 

different scenarios, considering to be very close to real situations. The developed system aims to create a virtual 

environment that setup a scenario to generate an appropriate dataset according to certain parameters that include the 

area definition, the obstacles declaration, the number of people, the number of groups, the number of periods, the 

duration, speed, and deviation configuration of the groups distributed among the periods. The most prominent results of 

this paper is  developing  the simulation system with the embodiment of the movement scenarios of the regiments 

represented by a spatial map showing the data related to the movement of pilgrims .  

 . املقدمة 1

 إدارة الحشود مجال بحثي حيوي نشط له تأثيره املباشر على األفراد واملجتمعات، يتداخل فيه العديد من املجاالت األخرى، وأثره في الحج

لتطوير تقنيات  تساهم والعمرة أكبر وأوضح بس ب شدة الزحام، ومع كثرة املشاكل الحالية في هذا املجال تتولد العديد من الفرص البحثية  

ر في حل هذه املشاكل وتفادي الصعوبات املستقبلية، ومن الضروري أن تنبني هذه التقنيات على أرضية معتبرة من البيانات التدري ية الختبا

 الحصول على بيانات تدري ية
ً
  حيث 19  -دفيحقيقة، ال سيما خالل جائحة كو   فاعليتها وقدرتها على حل املشكلة، غير أنه يصعب أحيانا

أصبحت الحاجة ملحة لتطوير أساليب مبتكرة في توليد البيانات للحشود في الحج والعمرة لصعوبة جمع البيانات الحقيقية من أرض  

 الواقع.

كوفيد جائحة  تسب ت  تأثرت    ١٩-وقد  أن   
ً
حتما فكان  املستويات،  جميع  وعلى  عقود  منذ  العاملي  الركود  مراحل  أسوأ  أحد  حدوث  في 

مما أدى الى تقليص التجارب العملية ملعظم األبحاث األكاديمية والصناعية والحكومية األساسية   بذلك،ات األكاديمية والبحثية  املؤسس

(Weiner et al., 2020  كذلك كان البد للمشاريع املستدامة من إيجاد حلول للصعوبات التي طرأت عليها بس ب لجائحة، فالتعامل مع .)

(، ولذا لجأت بعض الدراسات إلى  Loh et al., 2020شكلة الوحيدة، فاإلغالقات والحظر عطلت الحركة اإلجرائية )خفض التمويل ليس امل 

( املدروسة  الحالة  منملجيات حسب  باتباع  املمكنة  البيانات  الفصائل  Jilani et al., 2019توليد  توزيع  نموذج  في  كما  املثال  س يل  على   )

ولتوليد البيانات    (.Bravo Dias, Carrilho da Graça and Soares, 2020و منملجيات توليد البيانات للتنبؤ ) ( أSarah et al., 2021املتكاملة )

والتدريب   والتحقق  االختبارات  في  لتوظيفها  سلوكها  وشروب  العامة  العناصر  مواصفات  على  باالعتماد  يتم  ما  فمنها  عديدة،  تقنيات 

(Benattou, Bruel and Hameurlain, 2002  ،)  على التصميم الهندس ي للخوارزميات التي ستعالج تلك البيانات ثم 
ً
ومنها ما يعتمد أساسا

(، أو التقنيات التي تجمع بين التقنيتين السابقتين، فتستوعب الحالة من ناحية  Meiliana et al., 2017توليد بيانات تكفي الستيعابها )

(، ولعل أبرز تقنيات توليد البيانات هي تقنية االحتمال  Li et al., 2007ناحية أخرى)  وتتحقق من شروب العناصر التي يتم توليد بياناتها من

 لتوليد البيانات سواء على املستوى  Fazekas and Kiss, 2018والتوليد اإلحصائي )
ً
 وفعاال

ً
 مرنا

ً
(، والتي بدورها جعلت من املحاكاة أسلوبا

( أو الفردي الذي يأخذ عناصر املحاكاة على أنها مصادر  Klein, Sadiki and Janicka, 2003الجم ي الذي يحاكي كامل البيانات ككيان واحد)

 تطورت املحاكاة لتستخدم تقنيات البحث )ميتاهيوريتكس( املشغلة لخوارزميات التعلم Diallo et al., 2021منفصلة للبيانات)
ً
(، ومؤخرا

 (.McMinn, 2004التوافقية بتكلفة مزمنية معقولة )الذاتي واتخاذ القرارات إليجاد حلول للمشكالت 
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 متعدد التخصصات، ويتطلب فهم الجوانب الهندسية والتقنية، إلى جانب فهم سلوك الحشود 
ً

وفي مجال إدارة الحشود الذي يعتبر مجاال

عامة، أصبحت إدارة الحشود  وإدارة تدفق الحشود من ناحية نفسية واجتماعية، مع تزايد عدد األشخاص الذين يحضرون التجمعات ال

(، فديناميكيات حركات الجسم مدفوعة بتفاعالت كبيرة ومعقدة عالية املستوى  Wijermans et al., 2016أكثر صعوبة من أي وقت مض ى)

ة من منظور حركة الحشود ككيان واحد ومنخفضة املستوى لتصل إلى حركة األجزاء املختلفة من الجسم، هذه الديناميكيات هي الدال

تكامل   يعزز  أنشطتها  على  التعرف  أنظمة  في  الحشود  لحركة  البيانات  توليد  عملية  فدمج  األساسية،  البيانات  توليد  لعملية  الوظيفية 

(، والتعرف على أنشطة الحشود يوظف العديد من نماذج سلوك الحشود املستخدمة Hamidi and Osmani, 2020)  البيانات وكفاءتها

 ;Song Xu and Duh, 2010)  ارة الحشود والتي تهدف لدقة املراقبة وتسجيل املالحظات والتوقع والتصرف األمثلللمساعدة في ممارسات إد

Sharma et al., 2016.)   تقدم هذه الورقة العلمية تطوير نظام محاكاة لتوليد مجموعة بيانات جماعية في سيناريوهات مختلفة، مع األخذ

في مخرجات افتراضية تقوم بتوليد مجموعة من  بالحسبان أن تكون مقاربة  بيئة  إلى إنشاء  النظام املطور  للمواقف الحقيقية، فيهدف  ها 

البيانات املناسبة وفق محددات معينة تتضمن  املنطقة الجغرافية بما فيها من عقبات لحركة الحشود وعدد األشخاص مقسمين على  

الزمنية تختلف كل فترة منها من حيث السرعة والتوجه ومعدل االنحراف    مجموعات حسب توجهاتهم، ومحاكاة حركتهم في عدد من الفترات

 بناء على توزيع املجموعات على الفترات، وتظهر نتائج نظام  املحاكاة املطور السيناريو كخريطة مع توليد البيانات املرتبطة به.

 . منهجية وطرق البحث 2

على اختالف مستوياتها وأحجامها، ومشروع إدارة مخاطر الزحام  للحشود في املشاعر  غيرت جائحة كورنا املسار البحثي للعديد من املشاريع  

 العتماده بشكل رئيس ي على حركة  
ً
 بليغا

ً
 من   الحج والعمرة  حيث أصبح من الصعب،املقدسة أحد تلك املشاريع التي تأثرت تأثرا

ً
بل وأحيانا

من حل  لالستغناء عن تلك البيانات إلى حد يكفي ملتابعة    شروع، فكان البّد الحصول على بيانات تكفي ملتابعة العمل على امل  - املستحيل

البحث، وتأجيل النقاب املرتبطة بالبيانات الفعلية إلى أن تصبح متاحة، وهذا الحل هو االعتماد على بيانات مولدة مبنية على محاكاة  

هي املعلومات الواصفة لحركة سير الحجاج واملعتمرين والطرق التي  واقعية قدر اإلمكان للبيانات الحقيقية، والبيانات في هذا السياق  

ا بناًء  يسلكونها أثناء أدائهم ملناسكهم، ولذا فقد دعت الحاجة امللحة للبيانات املولدة إلى بناء نظام قادر على فهم حركة الحشود والتنبؤ به

رة الزمنية املطلوبة للمحاكاة، وفي النهاية يقوم بعرض بيانات حركة  على معطيات أولية، ثم يقوم بمعالجة تلك املعطيات على امتداد الفت

 الحشود في تلك الحالة االفتراضية وتمثيلها، وكل ذلك مقرون باإلحداثيات املكانية الحقيقية للمشاعر املقدسة. 

للم العام  الهدف   من 
ً
أساسا تنطلق  األهداف والتي  تحليل  منملجية  االعتماد على  تم  املحاكي  الفرعية لتطوير  املسائل  إلى  تتفرع  ثم  حاكي 

 . 1املتعلقة بذلك الهدف وحلها، ثم تجسيد خوارزميات املحاكي والتحقق من تحقيقه ألهدافه كما في الشكل 

 
 . منملجية بناء وتطوير املحاكي 1شكل 

 ولبناء وتجسيد املحاكي تم استخدام مجموعة من األدوات البرمجية على األساس التالي: 

تم اعتماد تطبيقات الويب كواجهة رئيســــــــــــية للتفاعل مع املحاكي، وذلك بإصــــــــــــدارين  أحدهما يعمل على مخدم مايكروســــــــــــوفت   .1

ASP.NET  باستخدام لغةC والثاني يعمل مباشرة من دون خادم باستخدام لغة ،#JavaScript. 

تحديد املدخالت واملخرجاتتحليل مسألة حركة الحشود

حل املسائل الفرعية 

متجسدة بتفاعل حركة 

الحشود مع بعضهم ومع 
البيئة

تجسيد وتطوير املحاكي
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والتي تعتمـد على   Object-Oriented Programming OOPتم تصـــــــــــــميم البنيـة التحتيـة للمحـاكي بـاســـــــــــــتخـدام البرمجـة الكيـانيـة   .2

تعريف املفاهيم الثاتبة للعناصـــــــــــــر داخل البرنامج وربط العمليات كل عملية بعنصـــــــــــــرها الفاعل، وذلك على أســـــــــــــاس العناصـــــــــــــر 

 الرئيسية التالية: السيناريو واملجموعات والحجاج والطرق والعقبات.

تحــديــد أســــــــــــــاليــب تنقــل الحجــاج وتجــاوز العقبــات ومنع التصــــــــــــــادم ل  A* (Hansen&Zhou, 2007)تم اعتمــاد خوارزميــة البحــث   .3

 ,naïve search (Hansen&Zhouكخوارزمية أســـــــــاســـــــــية للتحريك، وكذلك تم االعتماد على التســـــــــيير اللحظي والتجاوز البدائي 

 كخوارزمية بديلة في حال تعذر تطبيق الخوارزمية األولى.  (2007

 . النتائج واملناقشة3

البحث تتجس الواقعية لحركة الحجاج، وعليه هذا الجزء نتيجة  الهندسية واألصول  القواعد  في املقدرة على إنشاء هذا املحاكي وفق  د 

املحاكي والعمل على تحليلها وحلها للوصول إلى نتيجة مرضية لتحقيق األهداف. التحدي األول في    بناء وتطويرسيناقش متابعة متطلبات  

ات األساسية لحركة الحجاج واملعتمرين، وبمعنى آخر: كيف يمكن أن نصف حركتهم؟ وما هي املتغيرات  بناء هذا النظام هو معرفة املعطي

املوصوفة؟ وبإجراء التحليل الُبعدي يظهر أن حركة الحجاج واملعتمرين هي نوع من حركة الحشود وتفاعلهم مع العقبات في طريقهم خالل  

عتمد على السرعة واالتجاه، فتكون وحدة السرعة م/ث ووحدة االتجاه زاوية االتجاه وحدة الزمن، وتوصف حركة الحشود بالتوجه الذي ي

مقاسة بالدرجة املئوية ْ، ووحدة الزمن هي الثانية، أما التفاعل مع العقبات فهو حركة طارئة على الحركة األساسية للمجموعة أو بعض 

استجابة األفراد لتلك العقبة واملدد املطلوبة لتجاوزها، وباالعتماد على  أفرادها، ولها أثر متباين على الحركة العامة للمجموعة بحسب  

احتمالية خروج  مع  األفواج،  إلى مجموعات حسب  بشكل عام  تنقسم  والعمرة  الحج  في سياق  الحشود  أن حركة  يتبين  املشروع  حاجة 

وعاته، لكل مجموعة وجهتها وسرعتها، ومع  اختالفات بسيطة بين أفراد تلك املجموعات، وعليه فإن حركة الحشد توصف بحركة مجم

يتشكل الزحام في حالة حركة الحشود في إحداثيات مكانية وزمانية متقاربة،   املرور الوقت فإن وجهة املجموعة وسرعتها من املمكن أن تتغير. 

الفترات الزمنية من حيث الوجهة  ولذا فإن خالصة وصف حالة من الزحام تعتمد على وصف اختالفات املجموعات املتواجدة فيها على  

والسرعة، وال ننس ى أن مجموع عدد األفراد من املجموعات جميعها هو الذي يشكل كثافة الزحام العامة، ومجموع األفراد من مختلف  

َية    املجموعات في مساحة معينة يجسد الزحام في تلك املساحة.
ْ
األولية ملدخالت  تشكل املعطياُت األساسية ووحدات التحليل البعدي الُبن

ات نظام املحاكاة، وبناًء عليها تم اعتماد املدخالت التالية الشكل   :2ُمحدّدِ

 كثافة الزحام ممثلة بعدد األفراد. .1

 عدد املجموعات في الزحام.2 .2

 املدة الزمنية للحالة. .3

 عدد مرات تغير الوجهة أو السرعة للمجموعات ممثلة بفترات زمنية. .4

 
 Total)(، واملحددات األربعة في املربعات النصية األربعة تحته Case Nameمتمثلة باسم القضية في املربع النص ي األول ). مدخالت املحاكي 2شكل 

count of people) ،(Number of Groups) ،(Time in seconds) ،(Number of Periods). 
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أنها تستدعي بعد ذلك تحديد سرعة كل مجموعة ووجهتها في كل فترة هذه املعطيات األربع كفيلة بوصف الزحام بما يكفي ملحاكاته، غير  

 زمنية من الفترات التي تغير فيها املجموعة سلوك حركتها، وستذكر تفاصيل املحددات التلقائية فيما بعد.

يشكل واضح  من حيث دراسة من الشروب الرئيسية لتوليد البيانات أن تكون اإلحداثيات مرتبطة باملشاعر املقدسة، وهذا بحد ذاته  

الحركة بس ب طبيعة دراسة الحركة على سطح كروي وما فيه من تأثر بخطوب الطول وخطوب العرض، وفي حين أنه من املمكن بحاالت  

، ما جعل من الضروري إيجاد معادالت تصف الحركة وتغيرا
ً
تها إهمال الفروقات ال سيطة، غير أن أثر ذلك على محاكاة السرعة كان واضحا

في ظل إحداثيات خطوب الطول وخطوب العرض، وتكون البداية بإيجاد دالة قادرة على معرفة اإلحداثيات الجديدة إلزاحة لنقطة على  

سطح كروي، فاإلزاحة زا للنقطة د في الزمن ز تتطبق على إحداثيات الطول د.ل والعرض د.ض  في ضوء التوجه ت الذي سرعته ت.س  

 (:3و 2و 1عادالت )وزاوته ت.ث كما في امل 

 
م الطول 40075017م متوســـــــــــــط طول املنحني الواقع على محيط خط االســـــــــــــتواء بين درجتي طول، كمـا يمثـل  111320حيـث يمثـل الرقم  

 التقريبي لخط االستواء.

 بتســــــارع أو تباطؤ،  
ً
ولذا فهي صــــــالحة باســــــتخدام الدالة أعاله يمكن حســــــاب اإلزاحة حســــــب التوجه املحدد ما لم يكن ذلك التوجه متغيرا

للتوجـه اللحظي، لكن تطبيقهـا على الحركـة عبر الزمن فيـه إجحـاف  ألن الجســـــــــــــم املتحرك دائم التفـاعـل مع بيئـة حركتـه وكثير التقلـب بين 

 تســـــارع وتباطؤ حســـــب مدركاته لتلك البيئة وقراراته بناًء على ذلك، فتغير الســـــرعة عبر الزمن يتطلب تحديد التســـــارع واســـــتخراج املســـــافة

زمنه بدل اســـتخراجها من ســـرعة التوجه، وبذا يتم اســـتبدال التوجه تز بالتوجه املتســـارع ت
والذي يســـتدعي ضـــرب النتيجة بتربيع الزمن   2

 للحصول على املسافة. 2ز

شــــــــود من يتمثل تفاعل الحشــــــــود مع البيئة التي تســــــــير فيها بتغيير تســــــــارعها حســــــــب معطيات تلك البيئة، وهذا التغير يتبع طبيعة تلك الح

حيث ســــــرعة اســــــتجابتها وعوامل اختيار الطرق البديلة، كما أن األفراد املتواجدين في تلك البيئة يمثلون بحد ذاتهم عقبات متحركة تعيق 

حركـة األفراد املخرين، وعليـه فـإن تفـاعـل الحشـــــــــــــود مع بيئـاتهم يمكن تحليلـه إلى حصـــــــــــــيلـة تفـاعـل أفرادهـا مع العقبـات في تلـك البيئـة خالل 

الزمن، هذا التفاعل يتجســـد في تســـارع األفراد وتباطؤهم، وفي حين أن بعض العقبات قد تســـتدعي التباطؤ إلى مرحلة الوقوف التام  وحدة 

 من الوقوف عليهــا، وعليــه فــإّن 
ً
 كــالوصـــــــــــــول إلى طريق مــدود أو شــــــــــــــدة الزحــام إال أن التبــاطؤ أغلــب الحــاالت يتم فيهــا تجــاوز العقبــات بــدال

يتجســــــــــــــد في التبـاطؤ أمـام العقبـة املحتملـة من جهـة واالنحراف عن الطريق املبـاشـــــــــــــر من جهـة أخرى، وكلمـا اقتربنـا من التفـاعـل مع البيئـة 

 عنها.
ً
 العقبة كلما زاد التباطؤ في االتجاه نحوها وزاد االنحراف بعيدا

جه الثانوي، وهذا املوجه يزيد أثره اقتربنا كلما إذا ما اعتبرنا اتجاه الوجهة هو املوجه الرئيســــــــــ ي للتوجه، فإن عملية تجاوز العقبات هي املو 

من العقبة، وعليه فيمكن اعتبار توجهات الفرد على أنها محصــلة ملجموعة قوى، تمثل القوة األولى التوجه املقصــود، وتمثل العقبات )بما 

 مـا إال أ
ً
ن القوى الثـانويـة يزيـد أثرهـا كلمـا اقتربنـا منهـا، فلكـل  فيهـا األفراد املخرين( مجموعـة قوى ثـانويـة، وفي حين أن القوى األولى ثـابتـة نوعـا

عقبة حقل تأثير يؤثر على حركة الجســــــم كأنه مغناطيس منطلق في عدة حقول مغناطيســــــية أخرى يجذبه بعضــــــها )كالالفتات والخدمات( 

 لقائي للعقبات أثناء املض ي نحو وجهته. وينفره بعضها )كالعقبات والتصادم مع األفراد املخرين(، هذه القوى ترشد حركة الفرد إلى تجاوز ت
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ــابها ملا فيها من كثرة في التفاصـــــيل غير املحصـــــورة والتي تتكرر بعدد    التنبؤ بها أو حســـ
ً
ــابقة من الصـــــعب جدا إن صـــــيغة تجاوز العقبات الســـ

  :زة أخرى على أس الزمن مرفوعة مر  قوالعقبات  راألفراد خالل وحدة الزمن، فسرعة املعالجة تتطلب عالقة أسّية بخصوص األفراد 
 

ولــذا ـكـان البــد من اللجوء إلى ت ســـــــــــــيط العمليــة بعزلهــا عن الزمن من خالل جعلهــا لحظيــة ثم تكرارهــا عبر الزمن، وبــذا يكون عــدد القوى  

 :               .املؤثرة على عملية االنزياح لكل فرد في الحالة املدروسة هو

املغناطيســــــات لنفكر في وضــــــعية الســــــكون التي تكون فيها جميع القوى صــــــفرية األثر على الحركة، في هذه ولزيادة الت ســــــيط نعود إلى مثال 

 في حالة الح
ً
ركة، الحالة فإن القوة املؤثرة هي تلك التي يزيد أثرها عن األخريات، وفي حين أن التوجه الذي يجســـــــد القوة األولى ثابت نســـــــ يا

 لتمييز الفاعل من تلك فإن القوى الثانوية يضعف أثرها كلما 
ً
ابتعدنا عن مصدرها ويزيد كلما اقتربنا منها، ولذا فمن املجدي أن نضع حدا

وإهمـال مـا هو دون ذلـك الحـد، وهـذا يضـــــــــــــيف عمليـة أخرى وهي عمليـة تمييز العقبـات القريبـة، لكنـه يقوم من نـاحيـة أخرى                القوى 

د األفراد ر وعـــدد العقبـــات ق إلى عـــدد مـــا يتم تمييزه من األفراد رم ومـــا يتم تمييزه من بخفض قيمـــة األســـــــــــــــاس للعمليـــات املطلوبـــة من عـــد

 العقبات قم، وبذا يكون عدد املعالجات املطلوبة:

لية في كل معالجة من تلك املعالجات يتم استعراض بيئة املحاكاة للفرد وتمييزها ثم تقرير الحركة القادمة املتمثلة بإزاحته من نقطته الحا

 إلى نقطة أخرى في طريقه نحو وجهته.

 إلى 
ً
إن مجموع املحددات املطلوب إدراجها لحالة واحدة يســـاوي مجموع محددات املجموعات املطلوب إدخالها موزعة على الفترات مضـــافا

 ، وهو يساوي الصيغة التالية:3املحددات األربع األولى كما في الشكل 

 
ت، وفت هي الفترات، وهذا التابع يتســـــــــــارع في النمو في حال توســـــــــــع نطاق الحالة املدروســـــــــــة حتى حيث مح هي املحددات، و ج هي املجموعا

يشـمل جميع أفواج الحج والعمرة من حيث املجموعات وجميع األنشـطة املطلوبة في املناسـب من حيث الفترات الزمنية، ولذا كان البد من 

 جموعات بشكل تلقائي في الحاالت املوسعة.إيجاد آلية تلقائية تقوم بتوزيع الفترات الزمنية وامل

 
ط  العدد الكبير املدخالت للسيناريوهات ال سيطة، أ: تمثل معلومات الحالة العامة، ب: توزيع املجموعات على الفترات الزمنية لتحديد متوس . 3شكل 

 السرعة واالتجاه ومعدل االنحراف

هي   مجلفوج محـدد   وجوفي ســـــــــــــيـاق الحج والعمرة فـإن املجموعـات تمثـل أفواج الحج والعمرة، وعليـه فـإن احتمـال تمثيـل املجموعـة املولـدة  

 للمعادلة )
ً
 (:5املقلوب الكسري لعدد األفواج في حال أهملنا الفوارق في أعداد أفراد األفواج وفقا
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ج محدد حســب تعداد الحجاج واملعتمرين في حال أخذنا الفوارق في أعداد أفراد األفواج بعين  أو هي احتمالية انتماء متغير عشــوائي إلى فو 

 (:6االعتبار كما في املعادلة )

 
 آخر لكـل    ع)ج(تمثــل عــدد أفراد فوج محــدد، و    (و)ج عحيــث  

ً
تمثــل عــدد أفراد جميع األفواج، وهــذه االحتمــاليــة األخيرة تســـــــــــــتــدعي محــددا

مجموعــة في الحــالــة وهو حجم املجموعــة لإلشــــــــــــــارة إلى عــدد أفرادهــا، وعليــه فــإن التقســـــــــــــيم التلقــائي للمجموعــات في الحــالــة االفتراضـــــــــــــيــة  

محدودة  فإنه من املمكن  -على كثرتها-م، وفي حين أن األفواج يســـتبدل بتقســـيم نســـبي مبني على نســـبة حجم كل مجموعة إلى املجموع العا

 
ً
 تجميع هذه األفواج حســـــب الجنســـــيات، ما يضـــــيف محددا

ً
اســـــتبدال محدد عدد املجموعات بمحدد األفواج، كما أنه من املمكن تســـــهيال

ملمكن بــاالعتمــاد على توزيع الجنســـــــــــــيــات  آخر، وهــذا املحــدد األخير لــه وظــائف أخرى تظهر فيمــا بعــد بــالحــديــث عن التوجيــه، وعليــه فمن ا

التعداد اإلجمالي إجراء تقســـيم تلقائي للمجموعات حســـب الجنســـيات ثم حســـب األفواج ليصـــبح لدينا مجموعات معبرة بشـــكل  في ونســـبهم  

 أفضل عن الحج.

هم والوقت الذي يســتغرقه  تحديد املجموعات التلقائي يســتدعي دراســة ســلوك هذه املجموعات بشــكل عام من حيث أوقات أدائهم ملناســك

األداء وطريقة تنقلهم وتجمعهم وما إلى ذلك، هذا الســــــلوك من شــــــأنه أن يحدد بشــــــكل تلقائي الوجهة في وحدة الزمن، وتحديد الوجهة هو  

اوز العقبات العامل الرئيســــ ي بتحديد جهة التوجه، حيث أن جهة التوجه ما هي إال جهة الوجهة باإلضــــافة إلى ما يؤثر عليها من قرارات لتج

 أو تقليل الجهد.

 على قيمة تدل على الســــــــرعة، وهذه الســــــــرعة متأثرة بعدة عوامل تتفاوت باألهمية بين طبيعة جســــــــم األفراد 
ً
غير أن التوجه يحتوي أيضــــــــا

النتقـال   وحركتهم املعتـادة واملوقع الجغرافي والعقبـات، ولهـا ارتبـاطـات نفســـــــــــــيـة واجتمـاعيـة أخرى، وســـــــــــــرعـة املجموعـة تقـدر بـأقـل ســـــــــــــرعـة

أفرادها، فالسـريع منهم سـيبطئ للتماشـ ي مع البطيء، وعليه فاسـتخراج سـرعة املجموعة سـج يعتمد على حسـاب احتماالت السـرعة ألفراد  

 (:7سف املجموعة بحسب العوامل املؤثرة مع اعتماد أدناها قيمة كما في صيغة املعادلة )

 
عدة، كٌل من هذه العوامل يجسـد قوة مؤثرة على الفرد، فتكون حركته محصـلة تلك  وسـرعة األفراد يتم اسـتخراجها باالعتماد على عوامل

ــلتها،   ــلة تعبر عن ســـــرعة الفرد، وبمعنى آخر  فإن ســـــرعة األفراد تحتســـــب من خالل معرفة توجهاتهم وحســـــاب محصـــ القوى، وتلك املحصـــ

 فإن توجه الفرد هو مزيج من تفاعله مع بيئته في ســـ يل
ً
الوصـــول إلى وجهته وغايته، ولذا فإن التوجه اللحظي للفرد    وكما ظهر معنا ســـابقا

هو محصـــلة التوجهات املؤثرة عليه، ولنحصـــل على هذه املحصـــلة البد من توحيد هذه التوجهات، ويمكن ذلك من خالل تمثيل مســـاقطها 

أســـــــــاس الوتر الواصـــــــــل بين نســـــــــبة  على اإلحداثيات املكانية املتمثلة في خطوب الطول وخطوب العرض،  وبذلك يحســـــــــب توجه الفرد على

، ويعبر عنها باملعادلة  ن... ت  1تهي ســـــرعة محصـــــلة التوجهات   فساإلزاحة على املحورين خط العرض وخط الطول، فتكون ســـــرعة الفرد  

(8:) 
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يــة لوقــت املعــالجــة تحتــاج البنيــة التحتيــة للمحــاكي إلى مزيــد من العنــايــة بحســــــــــــــب الحــاالت التي ســـــــــــــتتم محــاكــاتهــا، فمع ارتفــاع الكلفــة الزمن

والتشـــــــــــــغيــل وازديــادهــا بتوابع مضـــــــــــــروبــة أو أســـــــــــــيــة فــإن القيود تزداد على الفــاعليــة الحقيقيــة للبرنــامج، ولــذا تم بنــاء البرنــامج على بنيتين  

إلجراء مختلفتين: البنية األولى تعتمد على وجود حاســوب خادم مركزي يتحمل عبد معالجة العمليات مع توفير واجهة ويب لألجهزة األخرى 

ريب  املحاكاة، والبنية الثانية بنية محمولة من البرنامج يمكن تشـــــــــــــغيلها على أي جهاز، وفي حين أن البنية املحمولة من البرنامج فعالة للتج

ية والعمل املباشـــــــــر  إال أن فاعليتها ال تذكر عند التعامل مع حســـــــــاب القيم التلقائية، ولذا اقتصـــــــــرت النســـــــــخة املحمولة على القيم اليدو 

 فقط.

بينما اعتمدت النســـخة املحمولة  ASP.NETيوظف املحاكي نماذج الويب كواجهة للمســـتخدم، وقد اعتمدت نســـخة املخدم على بيئة عمل 

على لغة الجافا ســــــكربت بشــــــكل رئيســــــ ي، وللمدخالت املكانية تم االســــــتعانة بخرائط غوغل لضــــــمان مطابقة اإلحداثيات املكانية للمناطق 

ملحاكاة عليها، وباســــــــتخدام الواجهة البرمجية التي تتيحها غوغل أصــــــــبح من املمكن رســــــــم العقبات ونطاق الحالة مباشــــــــرة املطلوب إجراء ا

 على الخريطة.

تتولـد حيـث   بـالتفصـــــــــــــيـل في هـذا الجزء وضـــــــــــــحـتأبرز نتيجـة لهـذا البحـث هي بنـاء البرنـامج بحـد ذاتـه، والتحقق من طريقـة عملـه  والتي فـأن 

ثم تظهر في جدول عرض البيانات مع تمثيلها على الخريطة باستخدام أيقونات متحركة تمثل أفراد املجموعات كما في  البيانات بشكل آلي،

، كمــا أن املحــاكي يتيح حفظ حــالــة املحــاكــاة CSV، ويمكن فيمــا بعــد حفظهــا بصـــــــــــــيغ مختلفــة كجــدول إكســــــــــــــل أو ملف بيــانــات  4الشـــــــــــــكــل 

 بعد كما هو موضح في الشكل.الستردادها واستعراضها فيما  jsonباستخدام 

 
 طريقة توليد البيانات في املحاكي . 4شكل 

 

                            

                 

                        

            

                    



 

274 14432022

 

 

 الخالصة . 4

توليد البيانات لحركة الحشـــــود باســـــتخدام املحاكاة عملية معقدة لكنها مجدية لتوظيفها في البحث العلمي والتدريب التقني، وهي تتضـــــمن  

شـــــــــــــأنها أن تصـــــــــــــل إلى كلفة زمنية عالية مع ازدياد حجم الحالة قيد الدراســـــــــــــة،  معالجة العديد من العمليات الحســـــــــــــابية املتراكبة التي من 

 عن معالجتها، ورغم ذلك فتوليد البيانات باســـــــــتخدام املحاكاة 
ً
الســـــــــيما وأن حركة الحشـــــــــود تتأثر بعوامل كثيرة يصـــــــــعب حصـــــــــرها فضـــــــــال

ورقة البحثية  تطوير محاكي قادراعلى اســـتيعاب حالة أســـلوب فعال لتجاوز العقبات األخرى كتعذر جمع البيانات الفعلية،  قدمت هذه ال

الزحام وتجســيد حركتها، وهذا يطرح تســاؤالت إضــافية عن مدى فاعلية املحاكاة في املجاالت البحثية اإلدارية األخرى لتكون كوســيلة بديلة 

 لتحصيل البيانات.

 . التوصيات5

البيــانــات في مجــال إدارة الحشـــــــــــــود، فــإن البحــث يوصـــــــــــــ ي بــاملتــابعــة البحثيــة في هــذا املجــال، بــالنظر إلى األهميــة العمليــة للمحــاـكـاة وتوليــد  

 في التساؤالت واملتطلبات التي تقتضيها محاكاة الحشود، ومن ذلك:
ً
 وخصوصا

 الوصول إلى صيغة موحدة تصف العوامل املؤثرة على حركة الحشود. .1

 اكاة في مجال إدارة الحشود.قياس مدى فاعلية توليد بيانات الحشود باستخدام املح .2

 العمل على مؤشر لقياس درجة دقة املحاكاة لحركة الحشود. .3

 مقارنة نتائج توليد البيانات للحشود مع تجارب ميدانية. .4

 العمل  على عدة سيناريوهات اضافية مختلفة  للحشود لتجريب البرنامج ودراسة النتائج لها. .5
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 امللخص

مثـــل  تقنيـــة الهواتف الـــذكيـــة، ومـــا تحظى بـــه  من انتشـــــــــــــــار حول العـــالم، ومـــا تحتويـــه من   د املتزايـــد على التقنيـــات الحـــديثـــةفي ظـــل االعتمـــا

تطبيقات متنوعة ومتخصـــــصـــــه، فقد توفرت  معلومات بكميات  هائلة، وبلغات متعددة، ولكن  هناك تناقض وتباين في املعلومات الواردة 

خاصـــــــة أثناء   الدقيقة وفي الوقت املناســـــــب صـــــــعبات الصـــــــحيحة و من هذه التقنيات )الهواتف الذكية( حيث أصـــــــبح الوصـــــــول إلى املعلوما

التنقل، لذلك اصــــبح من الضــــروري، ابتكار تطبيقات إلكترونية فعالة وأمنة تســــتطيع ان تمد املســــتفيد والجهات ذات العالقة باملعلومات 

. ونظرا لوجود عدة تطبيقات لها عالقة والبيانات املوثقة ســـــــــــــواء بالحصـــــــــــــول على املعلومات او طلب املســـــــــــــاعدة او طلب خدمة وغير ذلك  

بالحج والعمرة منها  الخدمية والتعليمية والتثقيفية والشــــــخصــــــية من داخل اململكة العربية الســــــعودية ومن خارجها، فمن األهمية بمكان 

رقة هو ادراج وتحديد تحليل تلك البيانات  وتصــــــــــــنيفها وبيان او الغاء التطبيقات غير موثوقة املصــــــــــــدر، فالهدف االســــــــــــاســــــــــــ ي من هذه الو 

التطبيقات الذكية ذات العالقة بالحج والعمرة والزيارة بتطبيق )منصـة واحدة( موحد بإشـراف ومتابعة وتبني جهة حكومية تنفيذية. ومن 

 أهم املخرجات  لهذا التطبيق مايلي:

 تجنب االستغالل وحماية للمعلومات. -1

والخـدمـات التي تقـدمهـا الجهـات ذات العالقـة بـالحج والعمرة والزيـارة وبـالتـالي  تفـادي االزدواجيـة او التبـاين في تصـــــــــــــميم التطبيقـات   -2

 .توحيد الجهود والتكامل والقضاء على الهدر املالي

تســــــــــهيل   الحصــــــــــول على املعلومة الصــــــــــحيحة والدقيقة واملوثوقة للحاج أو الزائر وتوفير الخدمة التي يحتاجها باقل جهد واســــــــــرع    -3

 وقت.
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 .ومتابعة ومراقبة جميع التطبيقات املوثوق بها من قبل جهة واحدة تقييم  -4

 االستشراف املستقبلي ملدى االحتياج الى تطبيقات جديدة وتحديد الخدمات وتصنيفها، مما ي سهل  ادراجها بالتطبيق.  -5

ارير فورية ، اإلســــــتشــــــراف املســــــتقبلي تطبيق )منصــــــة( موحد ، االزدواجية في تصــــــميم التطبيقات ، قاعدة املعلومات ، تق الكلمات الدالة:

 للتطبيقات. 

Abstract 

In light of the increasing reliance on modern technologies, including smart phones, and their spread around the world, 

and the diverse and specialized applications  ,a huge amount of information has been provided, and in multiple languages. 

However , there is a clear contradiction and discrepancy in the information received from these technologies (smart 

phones) and access to correct, accurate and timely information has become difficult to reach the beneficiaries , especially 

while on the move.  It has become necessary,   to obtain an effective  devise and secure electronic applications that can 

provide the beneficiary and the relevant authorities with information and data. These applications can be used to    obtain  

information or request  assistance or   service and others. In view of the existence of several applications related to Hajj 

and Umrah, including   services, such as , educational and personal from inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia, 

it is important to analyze and classify these applications   and to indicate or cancel ones  that are not trustworthy  from a 

source. One platform must be unified under the supervision, follow-up and adoption of an executive government agency. 

Among the most important outputs of that applications  are: 

1- Avoid exploitation and protect information . 

2- Avoid  duplication or inconsistency in the designs of the applications related to Hajj , Umrrah and Visit ,and unify 

effort  to eliminate  waste of resources . 

3- To make it easier for the pilgrim   to obtain the correct, accurate and indistributed information that the user needs 

and as quickly as possible. 

4- Evaluation and follow-up of all applications used  by one  authority  

5-Foreseeing the future of the extent of the need for new applications and determining the services and their 

classifications. 

 . املقدمة1

هم سـمات هذا العصـر حيث يشـهد العالم تطورا سـريعا في شـتى املجاالت أتعتبر الثورة التكنولوجية واملعلوماتية والنظم التابعة لها احدى 

على األخص فيمـا يتعلق بمجـال التقنيـات وقد أصـــــــــــــبحـت التقنيـة بأشـــــــــــــكـالهـا املتعـددة مطلبـا أســـــــــــــاســـــــــــــيـا من مطـالب العصـــــــــــــر ) العفيفي ، و 

ورغم ازدحام متاجر التطبيقات وتنوع موضـــوعاتها وتشـــابهها في االفكار واملزايا فإن التطبيقات أثبتت وجودها، والدليل على ذلك    م(.2018

ورها املسـتمر  فلم تعد فوائد تطبيقات الهواتف الذكية على الصـعيد الشـخصـ ي، بل أصـبحت وجهة تقصـدها الكثير نموها املضـطرد  وتط

من الشـــــركات والجهات لتصـــــبح وســـــيلة لالتصـــــال مع عمالئها ومنصـــــة للتواصـــــل معهم على اختالف مزاياهم الديموغرافية والشـــــخصـــــية في 

 Promote TeamX). ، 2019جميع بقاع االرض )

ثرت جــائحــة كورونــا تــأثيرا عميقــا  وبعيــد املــدى على مختلف أنواع مؤســـــــــــــســــــــــــــات االعمــال لــذلــك تم إطالق عــدد من تطبيقــات االجهزة  لقــد ا

الذكية إنفاذا لتوجيهات امللك ســـــلمان بن عبد العزيز آل ســـــعود وصـــــاحب الســـــمو امللكي االمير محمد بن ســـــلمان بن عبد العزيز ولي العهد 

بالعمل على تعزيز   -كل بحسـب اختصـاصـه   -القاضـية بأن تقوم الجهات الحكومية   -حفظهما هللا  -زير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء و 

 م(2020االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية ملكافحة جائحة فيروس "كورونا" املستجد. )واس، 
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 مع انتشـــــار جائحة 
ً
 وشـــــهد اقتصـــــاد التطبيقات الذكية، تزامنا

ً
 غير مســـــبوق ليصـــــبح أســـــرع قطاعات االقتصـــــاد الرقمي نموا

ً
»كورونال، نموا

 في صــــنع الثروات، في ظل ســــ ي املزيد من الشــــركات للتكّيف مع العالم االفتراضــــ ي من أجل االســــتمرار في الوصــــول إلى 
ً
وأكثرها أهمية وســــ با

ر في هذه الظرف األســـــــــتملنائة  العديد من الفرص االقتصـــــــــادية عمالئها واملجتمعات التي تخدمها، وكذلك تســـــــــارع التحّول الرقمي الذي يو 
ّ
ف

ألصـــــحاب املشـــــاريع الناشـــــئة والصـــــغيرة ومســـــاعدة أي شـــــخص لديه فكرة في الوصـــــول إلى عمالء في جميع أنحاء العالم، كل ذلك من خالل 

الفرد في املعرفة والحصـــــــول على املعلومات، وحيث ان البيانات الحكومية املفتوحة مرتبطة بحق   م(2021)البيان، .شـــــــاشـــــــة الهاتف الذكي

واتاحتها دون قيود أو شــــــــروب، حيث تعد البيانات مصــــــــدر  واســــــــتخدامها، وتداولها من مصــــــــادر االســــــــتثمار والقوة للمنظمات والحكومات.

انات وما تتضــــــــــــمنه من  البوابات الحكومية لدول املجلس بياناتها الحكومية املفتوحة عبر منصــــــــــــات تتفاوت في تنظيمها وطرق عرضــــــــــــها للبي

ا معلومات،  تهدف من خاللها إلى تعزيز مبادئ املشــاركة املتبادلة واملســاهمة في خلق نظام مفتوح يتفاعل مع بيئته وينتج عنه تحســين أدائه

وف الرحمن ومن الخدمات املهمة واملقدمة لضــــــــي (.2019) العســــــــيري والســــــــري ي ،  .وخدماتها وفق ما يردها من اقتراحات من ِقبل مواطنيها

ســهل ســير االجراءات والطلبات املختلفة وتوفر الكثير من الوقت والجهد
ُ
 هي الخدمات االلكترونية املرتبطة بمنظومة الحج والعمرة والتي ت

من خالل ما ســبق ذكره تم تســليط الضــوء على التطبيقات ذات العالقة . م(2019.)شــمبور ، ملســتخدميها من قاصــدي الحرمين الشــريفين

 والعمرة  وذلك عبر تطبيق موحد بإشراف ومتابعة وتبني جهة حكومية تنفيذية. بالحج

 . مشكلة البحث ومنهجيته2

تكمن مشـــــــــكلة البحث في الحاجة املاســـــــــة إلى معرفة التطبيقات التي لها عالقة بالحج والعمرة والزيارة من ناحية الحجاج واملعتمرين وزوار 

ــلم، ب ــاء  قواعد معلومات مســـــجد رســـــول هللا صـــــلى هللا عليه وســـ اإلضـــــافة إلى العاملين في خدمة ضـــــيوف الرحمن، والحاجة املاســـــة الى إنشـــ

وبناء سجل تاريخي عن الخدمات املقدمة. باإلضافة الى إبراز منصة متكاملة و متعاضدة لخدمة ضيوف الرحمن موثوق بها  يسهل التعامل 

وتجدر اإلشــــــــــارة الى أنه تم اســــــــــتخدم املنملج الوصــــــــــفي  .  ي أســــــــــرع وقت ممكنمعها من أجل  الحصــــــــــول على املعلومات املحدثة باقل جهد وف

 التحليلي في دراسة   التطبيقات االلكترونية التي لها عالقة بالحج والعمرة والزيارة .

 . أهداف البحث3

 مراقبة ومتابعة الجهة الحكومية املتبنية للتطبيق املوحد لجميع التطبيقات. تسهيل  -1

 مية املوثوقة للجهات ذات العالقة بالحج والعمرة.حصر التطبيقات الرس -2

 التعرف على الخدمات املقدمة ل عبر كل تطبيق وسهولة الوصول اليها. -3

 القضاء على االزدواجية والهدر املالي. -4

 سهولة التحسين والتطوير املستمر. -5

 ة وتخدم الحاج واملعتمر.التعرف على بعض التطبيقات  األخرى التي ال تتبع الى جهات لها عالقة بالحج والعمر  -6

 حصر بعض التطبيقات التي توجد   باملواقع االلكترونية لبعض الجهات وال توجد بمتجر تطبيقات جوجل. -7

 إنشاء منصة موحدة لتطبيقات الحج والعمرة. -8

 تقديم  املقترحات والتوصيات. -9

 . الدراسات السابقة4

لك ضـرورة بر تطبيقي توکلنا واعتمرنا، و كذالتسـجيل وسـهولة اسـتخدام الخدمات عم( وضـوح خطوات 2021أظهرت نتائج دراسـة حنين )

 للحــد من انتشــــــــــــــار فيروس کورونـا بين املعتمرين والزوار، 
ً
قلــة   و أظهرت الـدراســــــــــــــة   تحميــل التطبيقــات )توکلنــا، تبــاعـد، صـــــــــــــحتي( احترازيـا

من دقة وسرعة ومرونة في االستخدام  باإلضافة الستيفائها جميع   الحاجة لوجود تطبيقات أخرى مساندة ملا تتمتع به التطبيقات الحالية

تمکين کبار السـن من الحصـول على األجهزة الذكية واسـتخدام   هذه الدراسـة   توصـيات:  الخدمات التي يحتاجها املعتمر والزائر. ومن أهم 

أنها تسـتخدم في سـياق و اسـتخدام التطبيقات الذكية مزايا  م(2019وأوضـحت دراسـة الصـاوي ) التطبيقات  دمج تطبيقي توکلنا واعتمرنا.

  مثـل  social tools الحكومـة االلكترونيـة لتقـديم الشـــــــــــــكـاوى واســـــــــــــترجـاع البيـانـات املحليـة، ومتـابعـة األخبـار عن طريق األدوات االجتمـاعيـة

عن تطبيقات الحج والعمرة املتوفرة  االكتروني  اتطبيق 471لعدد    ام( حصر 2019ولقد أجرى شمبور وآخرون )  .تويتر، وفيسبوك، ويوتيوب
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، Hajjهـــــــــــ من خالل البحث على أربع كلمات مفتاحية في اسم أو وصف التطبيق هي: حج، عمرة، 1440على متجر جوجل خالل موسم حج  

لهيئــة الســـــــــــــعوديــة للبيــانــات والــذـكـاء االصـــــــــــــطنــاعي ( التــابع ل/https://ta.sdaia.gov.saويالحظ عنــد زيــارة موقع تطبيق )توكلنــا    .Umrahو  

ا خالل فترة منع التجول ، والـذي "ســـــــــــــدايـا" ملواجهـة فـايروس كورونـا   هـدف في بـدايتـه إلى املســـــــــــــاهمـة في إدارة عمليـة منح التصـــــــــــــاريح إلكترونيـً

يتقدم التطبيق مجموعة من الخدمات  راد،، وذلك ملنســــوبي القطاعات الحكومية، ومنســــوبي القطاع الخاص، باإلضــــافة إلى األفاملســــتجد

ء األخرى التي تتيح للمســتخدم االســتفادة منها، كخدمة العنوان الوطني و املحفظة الرقمية والهوية الرقمية وخدمة الحالة الدراســية لألبنا

 وخدمة رعاية التابعين وغيرها من الخدمات.

 . إجراءات البحث5

 حدود البحث  -أ

 . تناول البحث استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في منظومة الحج والعمرة حدود موضوعية: 

 زيارة املواقع االلكترونية الرسمية لبعض الجهات وروابط تطبيقاتها االلكترونية على متجر جوجل بالي. حدود مكانية:

 اقتصر البحث على التطبيقات التي لها عالقة بالحج والعمرة.  حدود نوعية:

 مراحل البحث  -ب

 

 حصر الجهات التي لها عالقة بالحج والعمرة:  -1

زارة الشـــــــــــــؤون اإلســـــــــــــالمية و   –وزارة املالية    –وزارة الصـــــــــــــحة   –وزارة الخارجية   –: وزارة الداخلية  مثل  تم حصـــــــــــــر الجهات بدًء من الوزارات 

وزارة   –وزارة البيئـــة وامليـــاه والزراعـــة    –وزارة االتصـــــــــــــــاالت وتقنيـــة املعلومـــات    –وزارة الحج والعمرة    –وزارة االعالم    –والـــدعوة واالرشـــــــــــــــاد  

ئة امللكية بمكة املكرمة  ومن ضمنها: الهي ة  ومن ثم الهيئات والجهات املختلف  وزارة النقل والخدمات اللوجستية.  –الشؤون البلدية القروية  

املركز الوطني لقياس   –الهيئة الســـعودية للبيانات والذكاء االصـــطناعي   –رئاســـة شـــؤون الحرمين الشـــريفين   –هيئة تطوير مكة املكرمة    –

 –لطوائف الهيئة التنســــــــــــيقية ملؤســــــــــــســــــــــــات أرباب ا  –هيئة الهالل األحمر الســــــــــــعودي    –النقابة العامة للســــــــــــيارات   –أداء األجهزة العامة 

هيئة  –مشـــــروع اململكة العربية الســـــعودية لإلفادة من الهدي واألضـــــاحي    –الخطوب الجوية الســـــعودية    –الخطوب الحديدية الســـــعودية  

 مجموعة ليبارا.  –فيرجن موبايل السعودية  –زين  –موبايلي  –شركة االتصاالت السعودية  –شبكة مدى  –اإلذاعة والتلفزيون 

 لها:  ة التابع اتجهفرز التطبيقات وال -2

بــدًء من زيــارة املواقع الرســـــــــــــميــة للجهــات على شـــــــــــــبكــة االنترنــت تم االعتمــاد على فرز التطبيقــات والتــأكــد من روابط التطبيقــات على متجر  

الجدول جوجل بالي، كما تم اســـتخدام خاصـــية البحث على اســـم التطبيق داخل متجر جوجل بالي والتأكد من مصـــدرها الرســـمي، ويبين 

 ( التطبيقات والجهة التابع لها التطبيق.1)

 حصر الجهات التي لها عالقة بالحج والعمرة والزيارة

 تقسيم التطبيقات الى محاور خدمية

 تصنيف التطبيقات بناًء على املستفيدين

 فرز كل التطبيقات حسب الجهات التابعة  لها

 وصف موجز عن التطبيق والخدمات التي يقدمها

 تتبع لجهات وال توجد بمتجر تطبيقات جوجلحصر بعض التطبيقات التي 

 عرض بعض التطبيقات التي ال تتبع الى جهات ولها دور فعال في الحج والعمرة

https://ta.sdaia.gov.sa/
https://ta.sdaia.gov.sa/
https://ta.sdaia.gov.sa/


 

280 14432022

 

 

 (1جدول )

 م الجهة  اسم التطبيق بمتجر جوجل 
 1 وزارة الداخلية أبشر
 2 وزارة الصحة  صحة
 صحتي
 3 واالرشاد  والدعوة  اإلسالمية الشؤون وزارة Alharamain -الحرمين الشريفين 

Arafat Sermon 
 4 وكالة األنباء السعودية واس -وكالة األنباء السعودية 

 5 هيئة الهالل األحمر السعودية أسعفني
 6 هيئة اإلذاعة والتلفزيون  اسمع وشاهد 
HHR Train 7 ( الحرمين قطار) السعودية الحديدية الخطوب 

 اعتمرنا 

 مناسكنا  8 وزارة الحج والعمرة
Ershad 

 املعتمرينتسكين 
 9 االصطناعي  والذكاء للبيانات السعودية الهيئة توكلنا

 10 النقابة العامة للسيارات ضيف مركز معلومات النقل 
 11 واألضاحي  الهدي من لإلفادة السعودية العربية اململكة مشروع  أضاحي 

 12 الخطوب الجوية السعودية السعودية
 13 العامة األجهزة أداء لقياس الوطني املركز وطني
 14 شبكة مدى Payمدى 

STC pay  15 شركة االتصاالت السعودية 

 تصنيف التطبيقات بناء على املستفيدين:  -3

 :بناء على ن املحور الرئيس ي من انشاء التطبيقات االلكترونية، لذلك تم تصنيف التطبيقات و يعد املستفيد

 احتياج العاملين في الحج والعمرة بجميع القطاعات. -أ

 احتياج الحجاج واملعتمرين.  -ب

 ( اسم التطبيق واحتياج كل مستفيد له.2يوضح الجدول )

 (2جدول )

 م اسم التطبيق  والعمرةالعاملين بالحج  الحجاج واملعتمرين 

 1 أبشر √ √

 2 صحة √ √

 3 صحتي √ √

 4 واس -وكالة األنباء السعودية  √ √

 5 أسعفني √ √

 6 اسمع وشاهد  √ √

√ √ HHR Train 7 

 8 اعتمرنا  √ √
 9 مناسكنا  √ 

√  Ershad 10 

 11 تسكين املعتمرين  √

 12 توكلنا √ √

 13 ضيف مركز معلومات النقل   √
 14 أضاحي  √ 

 15 وطني √ √

 16 السعودية √ √

√ √ Arafat Sermon 17 

 Alharamain 18 -الحرمين الشريفين  √ √

 Pay 19مدى  √ √

√ √ STC pay 20 
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 تصنيف التطبيقات بناء على املستفيدين:  -4

 ( املحاور الخدمية املقترحة والتطبيقات املالئمة لها.3يوضح الجدول )

 (3جدول )

 م الخدمة / املحور  التطبيق اسم 
 أبشر

 1 معلومات واستفسار 

 اعتمرنا 
Ershad 
 مناسكنا 
 توكلنا
 Alharamain -الحرمين الشريفين 
 صحة

 صحتي 2 صحة ورعاية صحية 
 أسعفني

 واس -وكالة األنباء السعودية 
 اسمع وشاهد  3 اعالم واخبار 

Arafat Sermon 
 4 دفع الكتروني Payمدى 

STC pay 
HHR Train 

 5 النقل والخدمات اللوجستية
 السعودية

 تسكين املعتمرين
 ضيف مركز معلومات النقل 

 أضاحي 
 6 مؤشرات وقياس أداء  وطني

 لتطبيق والخدمات التي يقدمها: ل   وصف موجز  -5

 ( اسم التطبيق ووصف موجز له.4التطبيقات جوجل، ويوضح الجدول )تم االعتماد على وصف التطبيقات املوجود بمتجر 

 (4جدول )

 م اسم التطبيق  وصف موجز عن التطبيق

*التطبيق الرسمي للخدمات االلكترونية لألفراد والتي تقدم عبر منصة أبشر اإللكترونية 

 .في اململكة العربية السعودية

واالنجليزية ، و يتيح لك االستفادة من العديد من  تطبيق أبشر يتضمن اللغتين العربية  *

 .الخدمات املقدمة عبر التطبيق لألفراد من مواطنين و مقيمين

*لقد تم تصميم وتطوير تطبيق أبشر مع مراعاة  كاملة  للخصوصية ومعايير الحماية  

اجراء   أيضا  وتستطيع  بأمان،  الشخصية  بياناتك  استعراض  تتمكن من  حتى   ، األمنية 

 يد من الخدمات االلكترونية. العد

 1 أبشر

*تطبيق صحة يقدم حلول مبتكرة ومستدامة لتمكين األفراد من تلقي الرعاية الصحية  

طبية  استشارات  خالل  من  أفضل،  ص ي  بمستوى  للتمتع  منازلهم  من  والوقائية 

باملحادثات النصية والصوتية والفيديو مقدمة من أطباء مختصين معتمدين من وزارة 

مكنك من الحصول على املعلومات الطبية الصحة، و تقنيات الذكاء االصطناعي التي ت

 .املمنة بشكل آلي وتقديم نصائح صحية للحفاظ على صحة املستخدم  

 2 صحة
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 .19-* حجز واستعراض مواعيد لقاح فايروس كوفيد

 .19-فحوصات فايروس كوفيد *

 .حجز مواعيد مراكز الرعاية األولية *

 .خدمة االستشارات الفورية *

 .دواء، وأقرب الصيدليات املوفرة لهخدمة البحث عن  *

 .استعراض اإلجازات املرضية *

 .استعراض الوصفة اإللكترونية *

 .التطعيمات *

 .* تسجيل املؤشرات الحيوية

 .احتساب الخطوات *

 .الوقاية ومكافحة العدوى  *

 .خدمة إضافة وتسجيل التابعين *

 .* نتائج الفحص املدرس ي

 3 صحتي

 لجمع وتوزيع  *هي أول وكالة  
ً
 مركزيا

ً
أنباء وطنية وكان الهدف من إنشائها أن تكون جهازا

األخبار املحلية والعاملية داخل اململكة وخارجها وهي تواكب تطور اململكة في مرحلة هامة 

من مراحل نموها وتطورها وتعكس صورة حقيقية لواقع هذا البالد وأهلها ولتكون مرآة  

بمخ املعلومات    لنقل  الداخل صادقة  في  األحداث  مواقع  من  ملواطنيها  أشكالها  تلف 

 والخارج 

  -وكالة األنباء السعودية 

 واس 
4 

 :  يقدم لك التطبيق الخدمات التالي

 فتح بالغ لحالة طارئة مع هيئة الهالل األحمر السعودي وزيادة دقة تحديد املوقع -1

الهالل األحمر  ارسال استغاثة عاجلة في حاالت الطوارئ القصوى لكل من  -٢

 .SMS واالشخاص املقربين    عن طريق خدمة الرسائل القصيرة

 .دعم فئة ذوي االحتياجات الخاّصة من الصم والبكم لتقديم البالغات -٣

 .تتبع حالة بالغك ومعرفة آخر التطورات -٤

تسجيل تفاصيل تاريخك الطبي واألمراض التي تعاني منها واألدوية التي تستعملها  -٥

   .رف على حالتك  الصحية بأسرع وقت ممكنللتع

يعرفك على املنشآت الطبية القريبة منك مثل املستشفيات واملستوصفات  -٦

 والصيدليات مع توجيهك ورسم .املسار على الخريطة للمنشأة التي تريد الذهاب إليها 

عن طريق ضوء   "Morse Code" ارسال رسائل استغاثة مشفرة باستخدام شفرة -٧

 .لكاميرا للجهازفاله ا

 .اصدار اضواء وأصوات تحذيرية لتن يه من حولك بحاجتك للمساعدة -٨

 5 أسعفني

 6 اسمع وشاهد  خدمة إلكترونية تقدمها هيئة اإلذاعة والتلفزيون للبث اإلذاعي والتلفزيوني املباشر.

للسفر إلى  *يقدم تطبيق قطار الحرمين السريع تجربة حجز رائعة و فريدة من نوعها 

 .املدن املقدسة عبر الهواتف الذكية

* تطبيق قطار الحرمين السريع للهواتف املحمولة ُيمكن املسافرين من حجز رحالت في  

أي وقت و مكان. حيث أن التطبيق ُيتيح للمستخدم فرصة  استخدام خطوات بسيطة 

 .حة واحدةلتيسير عملية الحجز وتمكين املستخدم من رؤية الخيارات املتاحة في مل

*يتم عرض القطارات املتاحة و األسعار و العروض الترويجية الخاصة على الفور في  

 .الوقت الفعلي و ذلك باستخدام التكامل بين القطارات و نظام الحجز املركزي 

*املسافرون بقطار الحرمين ال يتعين عليهم االنتظار لتأكيد الحجز، حيث أن التطبيق  

 .عود عبر البريد اإللكتروني و الرسائل النصيةيقوم بإرسال تذاكر الص

HHR Train 7 



 

283 

 

 

من واقع مسؤولية وزارة الحج والعمرة عن خدمة ضيوف الرحمن أطلقت تطبيق 

'اعتمرنا' لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى  

والصلوات وفق الطاقة االستيعابية املعتمدة الحرمين الشريفين ألداء العمرة والزيارة 

من الجهات املعنية لضمان توفير أجواء روحانية  آمنة تحقق اإلجراءات والضوابط  

االحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع 'تطبيق توكلنا' للتحقق من سالمة الحالة  

 الصحية لطالب التصريح

 8 اعتمرنا 

التي قد تحتاجها خالل رحلتك ألداء مناسك الحج أو  تطبيق تفاعلي يقدم لك املساعدة 

 .العمرة أو خالل زيارتك للمدينة املنورة

تقدم وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن تطبيق مناسكنا على األجهزة الذكية والذي 

 :يتميز باإلمكانيات التالية

ر يستخدم التطبيق خرائط بالغة الدقة لألماكن املقدسة مأخوذة من األقما •

الصناعية، تساعد ضيوف الرحمن على التأكد من وجودهم في املكان املناسب خالل 

 .رحلة أداء النسك أو الزيارة

باستخدام تقنية نظام تحديد املوقع، يستطيع ضيوف الرحمن تحديد مواقع رفقائهم  •

 .أثناء الرحلة وإيجاد أقرب طريق ممكن للوصول إليهم

ة لألماكن التي قد تهم ضيوف الرحمن مثل املساجد يتم تحديث التطبيق بصورة دوري •

واملطاعم ودورات املياه وغيرها خالل رحلتهم الى مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر 

 .املقدسة ومدينة جدة

 .يوفر التطبيق خدمات الترجمة الفورية للضيف الكريم •

 .توفير خدمات الطوارئ بطريقة سهلة ومباشرة •

بيق تلقائًيا في كل مرة يصل فيها املستخدم لوجهته املفضلة )مكة  ُيحدث التط •

 .املكرمة، املدينة املنورة، منى، مزدلفة، عرفات، جدة، الخ(

 9 مناسكنا 

* يساعد "إرشاد" الصادر من وزارة الحج والعمرة ممثلي الوكاالت املعتمدة للحج  

املوجودين داخل اململكة العربية السنوي في تحديد الحجاج الدوليين واملحليين 

 السعودية الذين يؤدون مناسك الحج. 

 eBeartالخاص بنا ، يمكن   ملمثل وكالة معتمد مسح  Android*  باستخدام  تطبيق 

 الذي يرتديه الحاج للحصول على "معلوماته الشخصية" ،

 "يقدم معلومات خدمة الحج" و "املعلومات اللوجستية".

ق إلى مساعدة ممثلي الوكالء املعتمدين  بتوفير    طرق   مرور سهلة  * يهدف هذا التطبي

للحجاج   ألداء جميع مناسك الحج وكذلك تأهيل  مزودي خدمة الحج لتزويد الحجاج  

 بالخدمات املوعودة لهم 

Ershad 10 

تعمل وزارة الحج العمرة على تحسين الخدمات املقدمة للمعتمرين. من خالل مراقبة 

الخدمات املقدمة للمعتمرين من قبل شركات العمرة والتي تساعد في الحفاظ على 

حقوق املعتمرين. لذلك قامت وزارة الحج والعمرة بإطالق تطبيق لشركات العمرة 

 للقيام بتسجيل دخول وخروج املعتمرين في الفنادق

 11 تسكين املعتمرين

طة الرسمي املعتمد من وزارة  ، هو تطبيق متابعة املخال  (Covid-19 KSA) توكلنا

الصحة باململكة العربية السعودية للحد من انتشار فايروس كورونا واظهار حالة  

 .التحصين او االصابة للمستخدم، وتم تطويره من قبل مركز املعلومات الوطني

يقدم التطبيق معلومات لحظية ومباشرة عن عدد حاالت اصابة كورونا باململكة، كما  

كتشاف املبكر لحاالت االشتباه باإلصابة في حال ظهور أعراض كورونا على  يساعد في اال

املستخدم، كما يسمح للمواطنين واملقيمين من طلب أذونات الخروج االضطراري في  

أوقات منع التجول املفروض على بعض املدن واألحياء بس ب تفش ي فايروس كورونا،  

 12 توكلنا
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جول، وإنذار املستخدمين في حال  ومتابعة حاالت طلب الخروج أثناء وقت منع الت

اقترابهم من مناطق موبوءة أو معزولة بس ب تفش ي الوباء بها، ويمكن عن طريق  

التطبيق اإلبالغ عن الحاالت املشتبه بإصابتها بفايروس كورونا ملساعدة أصحاب تلك  

 .الحاالت  في ا لحصول على املساعدة الطبية الضرورية لهم او لغيرهم

 .منصة للتطبيقات التي تعمل على األجهزة املتنقلة بنظام التشغيل أندرويد

يتم إدارة وتشغيل املنصة من قبل مركز معلومات النقل التابع للنقابة العامة  

للسيارات، ويتضمن تطبيقات مخصصة لفئات مختلفة من املستخدمين التابعين  

يم وتشغيل نقل الحجاج  للنقابة العامة للسيارات والجهات ذات العالقة بتنظ

 .واملعتمرين

ضيف مركز معلومات  

 النقل
13 

تطبيق مشروع اململكة العربية السعودية لإلفادة من الهدي واالضاحي     ليسهل على  

حجاج بيت هللا الحرام أداء نسك الهدي والفدية، وكذلك تجهيز األضحية والصدقة 

 املسلمين وتوزيع اللحوم على مستحقيها والعقيقة نيابة عنهم ملن يرغب من عموم 

 14 أضاحي 

َمِكن املواطن واملقيم والزائر, من تقييم خدمات األجهزة العامة بشفافية. 
ُ
منصة وطني ت

 .ومشاركة املراء من أجل تحسين وتطوير هذه الخدمات
 15 وطني

يقدم التطبيق خدمات فريدة ألعضاء الفرسان والضيوف الستعراض معلومات  

العضوية ورصيد األميال والرحالت السابقة وكذلك حجز الرحالت واستعراض 

 .الحجوزات باإلضافة إلى إنجاز إجراءات السفر وإصدار بطاقات صعود الطائرة

 16 السعودية

هو تطبيق يساعد حجاج بيت هللا الحرام على االستماع ومشاهدة الخطبة مترجمة يوم  

ات: االنجليزية، الفرنسية، الفارسية، املاليزية،  عرفات. وقد تم ترجمتها إلى خمس لغ

 .إضافة الى االردو

Arafat Sermon 17 

 :يشمل التطبيق على الخصائص املتية

 معلومات عن املسجد الحرام واملسجد النبوي 

 مواقيت الصالة 

 البث املباشر للصلوات في املسجد الحرام واملسجد النبوي 

 الوصول إلى مقصدك باملسجد الحرام واملسجد النبوي خدمة اإلرشاد املكاني لتيسير 

 اخبار الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي 

 الخدمات اإللكترونية  املتاحة للزوار 

 - الحرمين الشريفين

Alharamain 
18 

 من مركزها  بوصفها أول خيارات الدفع االلكتروني في اململكة، تقدم لك مدى  
ً
انطالقا

والذي سُيمكنك من إتمام عمليات الدفع لدى املتاجر من خالل  Pay تطبيق مدى

جهازك الذكي مع املحافظة على كافة معلوماتك وبياناتك البنكية بشكل  آمن داخل  

 .التطبيق وخالل عملية الدفع

 Pay 19 مدى

ة هي محفظة رقمّية آمنة ومتكاملة لعملياتك املالية، تحّل محل التطبيقات املالي

من إجراء عملياتك املالية   stc pay املتعددة في جوالك، وهي أيضا. تمكنك محفظة

املعتادة بمستوى أمان عالي وتضع راحتك أوال، باإلضافة إلى عمليات أخرى مبتكرة  

ُصّممت لتقدم أفضل الحلول للسلوكيات املالية االجتماعية الحالية. مثال،  

والتحكم بأمورك املالّية، كما يمكنك  باستطاعتك التحويل واالستقبال والتسوق 

مشاركة املصاريف الجماعية مع جهات االتصال لديك، من أهل وأصدقاء، باستخدام  

خاصية املحفظة املشتركة.. كل هذا وأكثر من خالل حساب افتراض ي يسمى املحفظة 

 .الرقمية

STC pay 20 

 : جوجلحصر بعض التطبيقات التي تتبع لجهات وال توجد بمتجر تطبيقات   -6

 والجهة التابع لها.( اسم التطبيق 5يوضح الجدول )
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 (5جدول )

 م اسم التطبيق  الجهة التابع لها 

 الحج والعمرة وزارة

 1 تطبيق مخالفات

 2 تطبيق الرقابة اإللكترونية للحج 

 3 تطبيق رقابة التفويج 

 4 الداخل لحجاج االلكترونية الرقابة تطبيق

 5 تطبيق جاهزية املساكن

 6 الخارج  حجاج مستخدمي خدمات تطبيق

 7 العمرة  استقبالتطبيق 

 8 تطبيق استقبال الحج 

 9 تطبيق اعتمرنا تشغيل

 

 بعض التطبيقات التي ال تتبع الى جهات ولها دور فعال في الحج :  -7

 (6جدول )

 م اسم التطبيق  التطبيقوصف 

  دون  من العربية باللغة الناطقين غير للحجاج التعليمات الفتات لترجمة تطبيق

 .اإلنترنت استخدام
 1 ترجمان 

 . التوصيات6

 التوسع في حصر الجهات ذات العالقة بالزيارة  في املدينة املنورة. -1

التطبيقات جوجل بالي والتي تضـــــم تطبيقات يتم تحميلها من موقع الجهة الرســـــمي  اتاحة التطبيقات التابعة لبعض الجهات بمتجر   -2

 وال توجد باملتجر.

 اعادة صياغة بعض مسميات التطبيقات والتي توجد صعوبة  في البحث في متجر تطبيقات جوجل بالي. -3

تطبيقات الحج والعمرة على األجهزة  التعرف على تطبيقات تتبع الى جهات خاصــــــــــــة ومدرجة بموقع املنصــــــــــــة الوطنية املوحدة بعنوان -4

 الذكية يتطلب ت نيها جهة حكومية لدعهما.

 التوسع في حصر التطبيقات التي ال تتبع لجهات لها عالقة بالحج والعمرة . -5

 لهدف االستدامة الدائمة. -6
ً
 دعم التطبيقات التي لها دور فعال في منظومة الحج والعمرة تحقيقا

يضـــــم التطبيقات ذات العالقة بالحج والعمرة تخدم جميع فئات منظومة الحج والعمرة والحجاج تصـــــميم تطبيق )منصـــــة( موحدة    -7

 واملعتمرين.

 االعالن  عن التطبيق بحيث يكون التطبيق الرسمي واملرجع الوحيد لدى الحجاج واملعتمرين والعاملين بمنظومة الحج والعمرة. -8

 تسجيل الدخول.ربط التطبيق ببوابة النفاذ الوطني املوحد لعملية  -9

 املراجع

  التعاون  لدول مجلس اإللكترونية الحكومة بوابات وتفعيلها عبر املفتوحة البيانات منصةم 2018، ايمان محمد ومنى داخل ، عسيري والسيري ي -

 م. 2018، 2، العدد 2018، املجلد دار جامعة حمد بن خليفة للنشر،  مقارنة دراسة: الخليجي

معهد خادم الحرمين ، جامعة أم القرى ، االجھزة الذكلة على الرحمن  ضلوف  خدمة تطبلقات تقللمم 2018/2019، محمد خالد، شمبور  -

 الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، قسم املعلومات والخدمات العلمية. 

دار جامعة حمد بن ،  تحليلية دراسة: الوثائق واألرشيف مراكز في واألجهزة املحمولة الذكية الهواتف تطبيقاتم 2019، السيد صالح، الصاوي  -

   م.2019، 1، العدد 2019، املجلد خليفة للنشر
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 لدى التكنولوجية املفاهيم تنمية اكتساب على جوجل أدوات توظيف عل قائم مقترح برنامج  فاعليةم 2018، عبدالعزيز رضوان ، العفيفي -

رسالة ماجستير في املناهج وطرق ، كلية التربية –غزة   –جامعة األزهر ، التكنولوجيا نحو اتجاهاتهن وتعزيز  بجامعة األزهر التربية  كلية طالبات

 .التدريس

 في ظل والزيارة العمرة تنظيم تسهيل في املحمولة ومساهمتها الذكية األجهزة تطبيقاث استخدام درجة دراسةم 2021، حنين مشهور ، الشريف -

 م. 2021يوليو ، 7، العدد 37، املجلد األعمالجامعة أم القرى، كلية إدراة ، كورونا  جائحة

- TeamX IT Solution م. 2019س تمر  21، تاريخ النشر تطبيقات الهواتف الذكية...آفاٌق جديدة في ريادة األعمال، مقالة بعنوان 

 . 14998م، العدد 2021يوليو  11، تاريخ النشر تطبيقات الهواتف الذكية...آفاٌق جديدة في ريادة األعمالالبيان، صحيفة ، مقالة بعنوان  -

 /https://www.moi.gov.saوزارة الداخلية، موقع الكتروني،  -

 https://www.moh.gov.sa/Support/Pages/MobileApp.aspxوزارة الصحة، موقع الكتروني،   -

 https://www.spa.gov.sa/home.php?lang=ar)واس( وكالة األنباء السعودية، موقع الكتروني،   -

 https://www.srca.org.sa/ar/MobileApp، موقع الكتروني، هيئة الهالل األحمر السعودية  -

 # https://sar.hhr.sa/ar/home، موقع الكتروني، الخطوب الحديدية السعودية )قطار الحرمين( -

 / https://www.haj.gov.sa، موقع الكتروني،  وزارة الحج والعمرة -

 /https://ta.sdaia.gov.sa، موقع الكتروني، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي  -

 / https://www.saudia.com، موقع الكتروني، الخطوب الجوية السعودية -

- STC pay ،موقع الكتروني ،https://merchant.stcpay.com.sa/auth/ar / 

 /https://turjuman.sa، موقع الكتروني، ترجمان -
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