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

املدينة عشر ألبحاث الحج والعمرة والزيارة في التاسع  العلميالشريفين ألبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى امللتقى 

 عام املنورة، حيث يقام امللتقى 
 
 في م ا

 
، بالتعاون مع جامعة طيبة ينة املنورةداملفي  كة املكرمة بجامعة أم القرى وعاما

 علمية سنوية يلتقي فيها املختصون واملس
 
، لعرض والزيارة الحج والعمرةولون والعاملون في مجال ؤ ويعتبر امللتقى مناسبة

ديهم من أبحاث ودراسات ومقترحات، وتبادل وجهات النظر واإلفادة من أحدث التقنيات العاملية لخالصة ما 

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

 . خدمة الحرمين الشريفينفي  صالحالعمل وال لنافعالعلم اتسخير أهمية وضرورة 

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

أوراقهم  والقطاع الثالث، لتقديم ألجهزة الحكومية والقطاع الخاصاوالعمرة والزيارة وأبحاثها، إضافة إلى العاملين في 

، البيئة والصحة، اإلجتماعية واإلنسانية ة واالقتصاد والعلومار : اإلدشملتالتي و من خالل محاور امللتقى العلمية األصيلة 

اإلنجازات واملبادرات في خدمة ضيوف اإلعالم، إضافة إلى محور التقنيات وتطبيقاتها، التوعية و ، العمران والهندسة

للوصول إلى ما يحقق أمن الحجاج واملعتمرين والزوار وسالمتهم،  ،الذي يهتم بإبراز جهود الجهات الخدمية الرحمن

 
ّ
 .نهم من أداء نسكهم في يسر وطمأنينةويمك

حيث  والثالث، والقطاعين الخاصوالحكومية كاديمية وتلقت اللجنة العلمية العديد من األبحاث من مختلف الجهات األ

هتم بمطابقتها ملحاور امللتقى في حين ركزت اى مرحلتين تمثلت املرحلة األولى في التحكيم الداخلي الذي تم تحكيمها عل

من خالل كوكبة من املحكمين املعتمدين واملتخصصين في مجاالت محاور والداخلي املرحلة الثانية على التحكيم الخارجي 

 .ونشرها في هذا السجل تقدم في امللتقىامللتقى والتي من خاللها تم اعتماد األبحاث التي سوف 

املادي واملعنوي وعلى رأسهم معالي العلمي و  وبهذه املناسبة تشكر اللجنة العلمية للملتقى كل من ساهم في تقديم الدعم

 وزير التعليم ومعالي مدير الجامعة وسعادة عميد املعهد رئيس اللجنة املنظمة للملتقى ونخص بالشكر فريق املحكمين على

 ويرضاه. هالجهود التي بذلوها في تحكيم األبحاث ونسأل هللا أن يوفق الجميع ملا يحب
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 :(Abstractملخص البحث )

مسبباتها والعوامل املؤثرة فيها، والقواعد الشرعية املنظمة لظاهرة في هذا البحث نبّين الحكم الشرعي لهذه الظاهرة، والتعرف على 

تكرار الحج والعمرة، ونرجو أن نكون بذلك قد مهدنا الطريق إلى فهم أكثر لطبيعتها ، هذا التفهم يجب أن يستكمل بدراسة جوانب 

ترتب على هذه الظاهرة، حتى يتسنى ملتخذي والخروج بحلول للمشكالت التي ت ،املوضوع األخرى الدينية واالقتصادية والسياسية

 . ت ألسئلة قد تظهر وقت صنع القرارالقرارات تهيئة الخلفية املعرفية لتنظيم وتخطيط موسم الحج، وتزويد صانعي القرار بإجابا
 

 

In this research, we show the legitimate rule of this phenomenon, identify its causes and factors, and the legal rules 

governing the phenomenon of repeating Hajj and Umrah, and hope that we have paved the way for more 

understanding of its nature. And solutions to the problems of this phenomenon, so that decision makers can create a 

cognitive background to organize and plan the pilgrimage season, and provide decision makers with answers to 

questions that may appear at the time of decision-making. 

Objectives of the study:  

1 - Statement of reasons for the repetition of Hajj and Umrah, and the openion of Islamic jurisprudence for that. 

2- Statement of the effects of this phenomenon. 

3 - Statement of efforts made by the Government of the Custodian of the Two Holy Mosques in organizing Hajj and 

Umrah to facilitate pilgrims them for. 

 أهداف الدراسة:

 سباب الداعية لتكرار الحج والعمرة ، وموقف الفقه اإلسالمي ذلك .بيان األ  -1 

 بيان اآلثار املترتبة على هذه الظاهرة . -2

 بيان الجهود املبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنظيم الحج والعمرة للتيسير على الحجاج واملعتمرين . -3

 املقدمة:

أن يسـدد خطانـا فيمـا نهـدف إليـه ونسـعى مـن ورائـه، إنـه   -عـز وجـل  –العون والتوفيق ، نسـأله الحمد هلل باسمه نبدأ مستمدين منه 

مـن يهـده هللا فـال مضـل لـه، ومـن يضـلل فــال هـادى لـه، سـبحانك ربنـا ال علـم لنـا إال مــا علمتنـا إنـك أنـت العلـيم الحكـيم، ونصـلى ونســلم 

ا محمــد وعلــى آلــه ولـحبه الطــاهرين الطيبــين ومــن تـبعهم بــإخالص إلــى يــوم علـى املبعــوث رحمــة للعـاملين، ســيد األولــين واآلخــرين، سـيدن

 ،أما بعدالدين .



3 

 

، أمـا مـا زاد عـن 
 
إن الحج هو ركن من أركان اإلسالم التي بني عليها ، وتأديته مرة في العمر فرض على كل مسلم استطاع إلـى ذلـك سـبيال

 ذلك فهو زيادة في الحسنات واستكثار من الخير .

 بعـد عـام ظهـرت لذا نجد 
 
 من الناس يحجون أكثر من مرة والبعض منهم يحـج أكثـر سـنين عمـره، ومـع تزايـد عـدد الحجـاج عامـا

 
أن كثيرا

 منـــى ، وأدى ذلـــك إلـــى صــــعوبة أداء 
 
 إلـــى ســـعة املشــــاعر املقدســـة وخصوصـــا

 
آثـــار ســـيئة نتجـــت عـــن االزدحـــام وكثــــرة عـــدد الحجـــاج قياســـا

خصصة لسكنى الحجاج ، كذلك برزت مشكالت الزحام في الطواف والسعي وحتى حركـة السـير املناسك مثل الرمي وضيق املساحة امل

 داخل مكة واملشاعر .

وإذا كـــان يترتـــب علـــى كثـــرة الحجـــاج املتطـــوعين إيـــذاء  لكثيـــر مـــن املســـلمين مـــن شـــدة الزحـــام ممـــا يســـبب غلبـــة املشـــقة وانتشـــار األمـــراض 

الحجيج ، كان الواجب هو تقليل الزحام ما وجد إلى ذلك سبيل ، وأولـى الخطـوات فـي وسقوط بعض الناس هلكى حتى تدوسهم أقدام 

 ذلك أن يمتنع الذين حجوا عدة مرات عن الحج ليفسحوا املجال لغيرهم ممن لم يحج حج الفريضة.

 إذا كانـت املفاسـد عامـة واملصـالح خاصـة ، فـإذا كانـت
 
مصـلحة بعـض األفـراد  كما أن درء املفاسد مقدم على جلب املصالح وخصوصا

أن يتنفل بالحج مرات ومرات، وكان من وراء ذلك مفسدة عامة لأللوف ومئات األلوف من الحجيج مما يلحقهم من األذى والضرر فى 

 إليها وهو كثرة الزحام. أنفسهم وأبدانهم ، كان الواجب منع هذه املفسدة بمنع ما يؤدي

الشــــرعي لهــــذه الظــــاهرة ، والتعــــرف علــــى مســــبباتها والعوامــــل املــــؤثرة فيهــــا، والقواعــــد فــــي هــــذا البحــــث نبــــّين الحكــــم   مشككككالة الدراسككككة:

الشرعية املنظمة لظاهرة  تكرار الحج والعمرة،  ونرجو أن نكون بذلك قد مهدنا الطريق إلى فهم أكثر لطبيعتهـا ، هـذا الـتفهم يجـب أن 

 ياسية . يستكمل بدراسة جوانب املوضوع األخرى الدينية واالقتصادية والس

والخـــروج بحلـــول للمشـــكالت التـــي تترتـــب علـــى هـــذه الظـــاهرة، حتـــى يتســـنى ملتخـــذي القـــرارات تهيئـــة الخلفيـــة املعرفيـــة لتنظـــيم وتخطـــيط 

 موسم الحج، وتزويد صانعي القرار بإجابات ألسئلة قد تظهر وقت صنع القرار .

 يتكون هذا البحث من مقدمة، وخمسة مطالب، وخاتمة.  خطة الدراسة:

 ما املقدمة ؛ فتشتمل على أهمية املوضوع، وأسباب اختياره ، وخطة العمل في البحث.أ

 األسباب الداعية إلى ظاهرة تكرار الحج والعمرة ، وموقف الفقه اإلسالمي من ذلك.املطلب األول : 

 تكرار الحج والعمرة .حكم  املطلب الثاني :

 تكرار الحج والعمرة . املطلب الثالث : القواعد الشرعية املنظمة لظاهرة 

 املطلب الرابع : اآلثار املترتبة على ظاهرة تكرار الحج والعمرة على الزحام.

 جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنظيم الحج والعمرة بما يحقق مصلحة الحجاج واملعتمرين.املطلب الخامس: 

 الخاتمة : وتشمل أهم النتائج والتوصيات .  

 أهداف البحث:

 بيان األسباب الداعية لتكرار الحج والعمرة ، وموقف الفقه اإلسالمي من ذلك . -1

 بيان اآلثار املترتبة على هذه الظاهرة . -2

 بيان الجهود املبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنظيم الحج والعمرة للتيسير على الحجاج واملعتمرين . -3

 منهجية وطرق البحث:

البحــث املــنهج االســتقراتي فــي تتبــع واســتقراء اآلراء واألقــوال املختلفــة مــن مصــادرها وكــذلك فــي اســتقراءاألدلة الشــرعية،  اتبعــت فــي هــذا

 واملنهج االستنباطي في استنباط األحكام الشرعية من أدلتها، ومنهج املقارنة في املوازنة والترجيح بين اآلراء الفقهية املختلفة.
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 موضوع البحث:

 األسباب الداعية إلى ظاهرة تكرار الحج والعمرة ، وموقف الفقه اإلسالمي من ذلكاملطلب األول: 

 أهم األسباب التي تؤدي إلى ظاهرة تكرار الحج والعمرة ، وأهم األسباب هي : -في هذا املطلب  –سوف أرصد 

 
ا
واألراض ي املقدسة يهـيج قلـوب املـؤمنين، فـال يسـتطيعون  اركةاملبإن الشوق إلى هذه البقاع  حب الناس للخير واإلقبال على هللا:: أوال

  .
 
 وال ردا

 
 (1)له صدا

 
ا
ٴۇ  ۋ  ۋ  چ إن هــذه البقعــة املباركــة قــد اختصــها هللا مــن بــين بقــاع العــالم كلــه بــاألمن والســالم، فقــد قــال تعــالى: : األمككن: ثانيككا

 چۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ 

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  چألن تكـون هـذه البقعـة املباركـة آمنـة فقـال تعـالى:  -عليـه السـالم -[ وقد دعا إبراهيم 125]البقرة: 

 (2)[35إبراهيم: ] چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
 
ا
، فـــي حـــين أن املتابعـــة تعنـــي املتابعـــة فـــي الفعـــل أو املداومـــة علـــى ملتابعكككة اككك  الحكككج والعمكككرة علكككى أ هكككا  ع ككك  اإلفكككرا : فهكككم األمكككر باثالثكككا

: " تــابعوا بــين صــل هللا عليــه وســلمالطاعــة، فيتكــرر الحــج مــن بعــض الحجــاج بســبب فهمهــم لحــديث ابــن عبــاس قــال: قــال رســول هللا 

، بأنــه تكــرار للحــج كــل عــام، وهــذا فهــم خــاط ، قــال ابــن بطــال  (3)الحــج والعمــرة فإنهمــا ينفيــان الــذنوب كمــا ينفــي الكيــر خبــث الحديــد" 

ه( فــي تعليقــه علــى الحــديث أنــه يــدل علــى فضــل هــذا الجــنس مــن العبــادات، ولــيس علــى تكرارهــا، حيــث يقــول "ملــا لــم يــدل علــى 449)ت

 على غيره "وجوب املتاب
 
 (4).  عة، لم يدل على وجوب العمرة، وإنما أراد عليه السالم أن لهذا الجنس من العبادات فضال

 
ا
يملكـون  لخدمـة حجـاج بيـت هللا الحـرام مـن األمـوال وتجنيـد  مـاألن القائمين على شـؤون الحـرمين يبـذلون كـل  : توافر الخدمات:رابعا

 الطاقات الكثيره والكثير.

ـــا فـــي املواســـم  -يمـــا تبذلـــه وإن النـــاظر ف  فـــي ذلـــك ففـــي موســـم الحـــج  -وخصوص 
 
: ال تجـــد  -علـــى ســـبيل املثـــال  -لـــيعلم أنهـــا ال تـــدخر وســـعا

 مــن أجهــزة الدولــة إال هــو داخــل والتنظــيم واإلعــداد، ســواء كــان بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وال يخفــى أن وزارة كاملــة بكــل مــا 
 
جهــازا

شــرية تقــوم لخدمــة الحــج وخدمــة الحــاج شــرف لهــا هــي وزارة الحــج، و ذلــك معهــد خــاص ينظــر فــي تطــوير تحتاجــه مــن إمكانــات ماديــة و 

 بعـد 
 
وتحسين كل ما يتعلق بالحج سواء من النواحي العلمية أو الهندسية أو الجغرافية بوضع حلول للمشاكل املوجودة ومتابعتها عاما

مـن اسـتقبال الحـاج ، وتنظـيم حركـة السـير ، والقضـاء علـى املشـاكل املتوقعـة ، عام ،كذلك ما تقوم به وزارة الداخلية بجميع أجهزتهـا 

مثـــل الحرائـــق والتـــزاحم املميـــت، وتنظـــيم املشـــاعر، كـــل تلـــك األمـــور وغيرهـــا كثيـــر ممـــا تحـــاول فيـــه اململكـــة أن تصـــل إلـــى مســـتوى راق  مـــن 

 (5)توفير الراحة لحجاج بيت هللا الحرام. 

 
ا
حيـث يفهـم بعـض املسـلمين  من عكودة الحكاك ويكوم ولدتكه أمكه صل هللا عليه وسلمعلى وعد الرسول  : االغترار  واالعتماد خامسا

أن العمــرة إلـــى العمــرة كفـــارة ملــا بينهمـــا، وأن الحــاج يعـــود مــن الـــذنوب كيــوم ولدتـــه  صـــل هللا عليــه وســـلمالفهــم الخــاط  لوعـــد الرســول 

 على أن لديه القدرة املادية التي تمكنه من التطهير منها بذهابه إلـى الحـج والعمـرة، وهـو 
 
 أمه؟ ويرتكب البعض املعاص ي واآلثام، معتمدا

قتضـ ي حسـن العمـل، وإخـالص املـؤمن فـي أقوالـه وأفعالـه ومراقبـة هللا فكر مغلوط بل هو في حد ذاته معصية؛ ألن حسن الظن بـاهلل ي

 (6)في سريته وعالنيته. 

                                                
 .21( ينظر: أحكام الزحام في املناسك ص 1)

 14( مجلة جامعة طيبة ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، السنة السابعة ، ع 291توعية الحجاج حول مسألة تكرار أداء شعيرة الحج ، د سلطان بن علي محمد، ص )( ينظر: 2)

 هـ .1439عام 

  ( سبق تخريجه .3)

  (.8/10( ينظر: شرح البخاري البن بطال ) 4)

 .25( ينظر: أحكام الزحام في املناسك ص 5)

 م . ۲۰۰۳ه/ 1434، غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: األولى، ۱6۳نظر: تذكرة املؤتس ي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني املقدس ي، عبد الرزاق بن عبد املحسن البدري ص ي(6)
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ا
مــن النــاس مــن يحــج مــن بــاب العــادة، فالبــد أن يحــج كــل عــام، وكأنــه يقــوم ب زهــة خاطفــة ولــيس  : جعككل الحككج عككادة سككنوية:سادسككا

، أو مجــرد بــاب إلنفــاق األمــوال عليــه؛ فيكــون مجــرد واحــدةملــرة  ألداء رکــن مهــم مــن أركــان اإلســالم، ويتوجــب علــى اإلنســان املســلم أداؤه

 (7)عادة وليست عبادة !! وإذا كان الدافع للعبادة هو التقليد والعادة، فهذا من الدوافع الغير مشروعة في ديننا . 

 
ا
لـى املسـتوى الجـوي أو البـري إن التطور والتقـدم فـي العصـر الحـالي فـي مجـال النقـل سـواء كـان ع سهولة املواصالت وتوفرها:: سابعا

 (8) أو البحري ساهم في زيادة عدد الحجاج بشكل كبير للغاية بل أصبح كثير من الحجاج ال يلقون هّم السفر.

هـذا باإلضــافة لسـهولة الوصــول إلـى مكــة واملشــاعر بالسـيارات، وعنــد الوصـول إلــى نقطـة التفتــيع ي ــزل الحـاج، ويســير علـى قدميــه أمــام 

ن، ثم يركب مع السيارة مرة أخرى، والذهاب إلى مكة واملشـاعر ، فلعـل هـذا مـن أهـم أسـباب تكـرار الحـج أو الحـج بـدون ناظر رجال األم

ا إال املواصالت، وهي رخيصة، وعـدم وجـود مـا يمنعـه مـن السـير عنـد نقطـة التفتـيع  تصريح، نظرا ألن ذلك ال يكلف الواحد منهم شيئ 

 (9) على قدميه، وركوب السيارة مرة أخرى.

 
ا
 مكن هللا:: ثامنا

ا
 األول يوا،  فقو  فهو  يف قاصو  فهو  وهو  ما رسخ ا  ذهن الكثيرين من أن أوثر الناس أداء لشعيرة الحج هم األوثكر قراكا

 أسوااب من ولعل م ة  العش ين بعضه  حج م ا، عدد جتاوز، أن بلغ الذي احلد إىل سن يا   للحج الذهاب املسلمني من اآلالف مئا، اعتاد فقد
 أنوو  العلموواء يؤكوود اعتقوواد وهوو  ؛-وعووا جوول - هلل وطاعوو  ق بووا   األكثوو  هوو  احلووج لشووعنة أداء النووا  أكثوو  أن موون الكثوونين أذهووان يف رسوو  مووا ذلوو 

 (10)دينه . ألول يا، املسلمني بعض إدراك يف قص ر بساب

 املطلب الثاني: حكم تكرار الحج والعمرة

: " الحـج مـرة صـل هللا عليـه وسـلم: األصل أن الحج مرة واحدة في العمر ، ودليل ذلك قول الرسول  الفرع األول : حكم تكرار الحج

، وعليـــه فلـــيس هنـــا  مـــا يمنـــع مـــن تكـــرار الحـــج علـــى ســـبيل التطـــوع ، غيـــر أن بعـــض الفقهـــاء يـــرى أنـــه يســـتحب (11)فمـــن زاد فهـــو تطـــوع "

 لحــحت لـه جــسمه ، ووسـعت عليـه -عـز وجـل  -ه عـن ربـه : فيمـا يرويـصل هللا عليـه وسـلمتكراره كل خمسة أعوام لقوله 
 
: " إن عبـدا

 (12)في املـعيـشـة يـمـض ي عليه خمسة أعوام ال يفد إلّى ملحروم".

 ذلــــك، ويلتــــزم بفقــــه األولويــــات فــــي اإلنفــــاق : 
 
ويســــتنبط مــــن ذلــــك أنــــه لــــيس هنــــا  مــــا يمنــــع مــــن حــــج التطــــوع إذا كــــان املســــلم مســــتطيعا

 فالتـحسينات ، فحج التطوع يكون ترتيبه في درجة الحاجيات.الضروريات فالـحـاجيات 

ــى أن األولــــى تــــر  تكــــرار أداء شــــعيرة حــــج التطــــوع إال بعــــد خمــــس ســــنوات وإفســــاح املجــــال أمــــام  ــاء املعاصــــرين ، إلــ وقــــد ذهــــب أكثــــر العلمــ

 للضــرر الــذي يــؤدي إليــه الزحــام الشــديد الــذين يكــون فــي 
 
الحــج كــل عــام بســبب كثــرة أعــداد الحجــاج الــذين لــم يســبق لهــم الحــج، دفعــا

 بــالحج هــذه األمــوال إلقامــة مشــروعات إســالمية 
 
الحجــاج، وإلــى أن األجــدى لألمــة أن يرصــد مئــات األلــوف مــن الــذين يتطوعــون ســنويا

 خيرية، أو اإلسهام في تطوير املوجود منها.

ه الخــــاص بتنظـــيم الحجــــاج 26/3/1418وتـــاريخ  187وقـــد صـــدر فــــي ذلـــك قــــرار باألكثريـــة مــــن هيئـــة كبــــار العلمـــاء باململكــــة بقرارهـــا رقــــم 

 (13) السعوديين بحيث ال يسمح ملن حج بتكرار الحج إال بعد خمس سنوات.

 بـــالحج والعمـــرة رصـــدوا مـــا ينفقـــون فـــي حجهـــم وعمـــرتهم إلقامـــة مشـــروعات إســـالمية، أو 
 
ولـــو أن مئـــات األلـــوف الـــذين يتطوعـــون ســـنويا

ا ا، لعـاد ذلـك علـى املسـلمين عامـة بـالخير وصـالح الحـال واملـآل، وأمكـن للعـاملين املخلصـين  إلعانة املوجود منها، ونظم ذلك تنظيم  حسـن 

يجــدوا بعـــض العــون للصــمود فــي وجـــه التيــارات التبشــيرية والشــيوعية والعلمانيـــة وغيرهــا مــن التيــارات العميلـــة  للــدعوة إلــى اإلســالم أن

                                                
عام  14ل آلداب والعلوم اإلنسامية ، السنة السابعة ، ع ( مجلة جامعة طيبة290( ينظر: توعية الحجاج حول مسألة تكرار أداء شعيرة الحج ، د سلطان بن علي محمد، ص )7)

 هـ .1439

 .22( ينظر: أحكام الزحام في املناسك ص 8)

 14( مجلة جامعة طيبة ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، السنة السابعة ، ع 291( ينظر: توعية الحجاج حول مسألة تكرار أداء شعيرة الحج ، د سلطان بن علي محمد، ص )9)

 هـ .1439عام 

 ( ينظر: املصدر السابق .10)

 (رواه أبوداود والحاكم في مستدركه  .11)

 ( رواه ابن حبان والبيهقي .12)

 .98( ينظر: مجلة البحوث الفقهية املعاصرة ، ع 13)
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اومة االتجاه اإلسالمي الصحيح، وعرقلة تقدمه، وتمزيق األمة اإلسـالمية بكـل للغرب أو الشرق، التي تختلف فيما بينها، وتتفق على مق

 (14) سبيل.

 القول  املالكية في وقع الخالف في حكم تكرار العمرة أكثر من مرة في العام الواحد، فذهبالعام الواحد:  ا  العمرة تكرار حكم

 في مالك اإلمام ما قاله وهو ،(15)الواحد العام في مرة من أكثر أداؤها ويكره واحدة، مرة سنة كل في العمرة تستحب أن إلى عندهم املشهور 

 (17)سيرين. وابن النخعي، وإبراهيم الحسن البصري،  :منهم السلف، من جماعة عن مروي ، وهو(16) املدونة 

 :التالية األدلة من بكل القول  هذا ألحاب استدل وقد

 (18) ذلك. قدرته على مع واحد، عام في العمرة يكرر  لم - -صل هللا عليه وسلم الرسول  أن -1

 مستحب.  غير تكرارها أن على يدل وهذا 

م، فغير واحدة، مرة إال الواحد في العام يعتمر لم - صل هللا عليه وسلم – بأنه االحتجاج بأن  ونوقش هذا:
َّ
 َحضَّ  يكره ما إنما ألنه مَسل

 مـرة إال العمـر فـي الحـج يكـره ثـالث عمـر ، فيلـزم أن إال اعتمـر وال واحـدة، حجـة إال هـاجر مـذ يحـج لـم - السـالم عليـه– وهـو تركـه، علـى

 أن وهو يحب العمل، يتر  - السالم عليه– كان أنه لح وقد أحد، به يقول  ال ما وهذا في الدهر، مرات ثالث إال االعتمار ُيكره وأن واحدة،

 عليهم. أن ُيفرض أو أمته، على يشق أن مخافة به، يعمل

 (19) شهر. في عمرتين كرهت أنها- عنها هللا رض ي –عاتشة عن -2

ة إال السنة في تفعل فال كالحج، والسعي الطواف على تشتمل عبادة وألنها -3  (20) واحدة. مر 

 بأن الحج مؤقت، ال يتصور تكراره في السنة، والعمرة غير مؤقتة، وبالتالي فُيتصور تكرارها كالصالة. ونوقش هذا :

ا. عندهم انعقد إحرامه بثانية أحرم إن فإنه الواحد، العام في العمرة لتكرار املالكية كراهية ومع   (21) إجماع 

، أراد الحـج  ( 22)جاء في املدونة قوله :" والعمرة في السنة إنما هي مرة واحـدة، ولـو اعتمـر بعـدها لزمتـه، كانـت األولـى فـي أشـهر الحـج أم ال

  (23)من عامه ذلك أم ال". 

َر  من السنة، في العمرة تكرار كراهية املالكية من واستثنى كرَّ
َ
 (24) .اإلحرام منه عليه يجب موضع من إلى مكة، دخوله ت

 عنـدهم تكرارهـا إن بـل مـرة، مـن أكثـر الواحـد العـام فـي العمـرة بجـواز تكـرار القـول  إلـى (27) والحنابلـة ،(26)والشـافعية  ،(25)الحنفيـة  وذهـب

 بـن علـي عـن مـروي وهـو ،(29) السـلف والخلـف مـن الجمهـور  إلـى والعبـدري  والسرخسـ ي املـاوردي ونسـبه ،(28) املنـذر ابن وهو قول  مستحب،

 وابـن املاجشـون، ُمطـّرفف، قـال وبـه ،(30)عـنهم هللا رضـ ي –وعكرمـة وطـاوس، وعطـاء، وأنـس، وعاتشـة، عبـاس، وابـن عمـر، وابـن طالـب، أ ـي

 (31)املالكية. من حبيب وابن

                                                
 https://fatwa.islamonline.net/67( ينظر:  14)

اب، ( ينظر: مواهب15)
َّ
 .2/281العدوي  ، حاشية2/467 الجليل، الَحط

  .1/403( ينظر: املدونة 16)

اب، ( ينظر: مواهب17)
َّ
ى، ابن2/467 الجليل، الَحط

ّ
 .7/68حزم  ، املحل

اب، ( ينظر: مواهب18)
َّ
 .2/467 الجليل، الَحط

اب ( ذكره19)
َّ
 واآلثار. الحديث مصادر من يدي بين وقع فيما عليه أقف ، ولم2/468 الجليل،، مواهب في الحط

  .7/140املجموع، النووي،  :انظر العام، في مرة من أكثر تكرارها بكراهة القائلين عن النووي ( ذكره20)

اب، ( ينظر: مواهب21)
َّ
 .2/468 الجليل، الَحط

اب، ، وانظر: مواهب1/374( ينظر: املدونة 22)
َّ
 .2/468 الجليل، الَحط

اب، ( ينظر: مواهب23)
َّ
 .2/468 الجليل، الَحط

 أعلم ".  وهللا إحرام : " وقال: ولم أر من صرح به ألنه إن أحرم بحج فقد أحرم قبل وقته وإن لم يحرم دخل مكة بغير ( ينظر: املصدر السابق ، وقال24)

  .1/237الهندية  ، الفتاوى 2/472املحتار  ( ينظر: رد25)

  .1/472، مغني املحتاج 138، 7/137( ينظر: املهذب مع املجموع 26)

  . 4/57، اإلنصاف 3/178( ينظر: املغني، 27)

  .7/140املجموع، النووي،  :انظر العام، في مرة من أكثر تكرارها بكراهة القائلين عن النووي ( ذكره28)

  .7/140املجموع، النووي،  : ( انظر29)

 .3/178قدامة،  ( ينظر: املغني، ابن30)

اب، ( ينظر: مواهب31)
َّ
 .2/281العدوي  ، حاشية2/467 الجليل، الَحط
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 :يلي بما القول  هذا ألحاب استدل وقد

 (32) …ملا بينهما كفارة العمرة إلى قال:" العمرة – صل هللا عليه وسلم  –النبي أن - عنه هللا رض ي –هريرة أ ي عن -1

   (33) لم ُيفّرفق بين كون العمرتين في سنة أو سنتين. - صل هللا عليه وسلم –أن النبي  ووجه الداللة من هذا الحديث،

 تكرار العمرة أكثر من مرة في العام، قد ورد عن عدد من الصحابة ، ومن ذلك:قالوا: إن  - 2

 (34) قد فرطت في العمرة سبع سنين، ثم قضتها في عام واحد.  -رض ي هللا عنها –أن عاتشة أم املؤمنين  -أ

، (36)- صـل هللا عليـه وسـلم –النبـي وكـان ذلـك بعـد وفـاة    ،(35)اعتمـرت مـرتين فـي عـام واحـد -رضـ ي هللا عنهـا–أن عاتشة أم املؤمنين  -ب

 (37) وفي رواية أخرى أنها اعتمرت في سنة ثالث مرات.

 (38) مرة. شهر كل في  قال أنه- رض ي هللا عنه – طالب أ ي بن علي عن - د

  : أنها تدل على جواز تكرار العمرة أكثر من مرة في العام الواحد.ووجه الداللة من اآلثار السابقة

طـــت فـــي –: أن ذلــك َيحتمـــل أن يكــون قضـــاء  عــن نـــذر، أو لوجــه رآه الفاعـــل، وذلــك كمـــا روي أن عاتشــة ونككوقش هكككذا رضـــ ي هللا عنهــا فرَّ

 (39)العمرة سبع سنين فقضتها في عام واحد . 

 (40) القياس على الصالة، فإن العمرة عبادة غير مؤقتة، فلم يكره تكرارها كالصالة. -3 

أنـه يجــوز تكــرار العمـرة فــي العـام الواحــد أكثـر مــن مـرة، وذلــك لوضـوح األدلــة التـي اســتند إليهــا  -علــم وهللا أ– والكراح  مككن وجهككة ن كر  

ا مـن التقـرب إلـى هللا بنـ يء مـن الطاعـات، وال مـن  الفقهاء القائلون بذلك، ولعدم ورود نص يمنع التكرار، وال يملك أحـد أن يمنـع أحـد 

، - صـــل هللا عليــــه وســــلم –، أمـــا االســــتدالل بعـــدم تكرارهــــا مــــن قبـــل النبــــي  (41)ه نــــصاالزديـــاد مــــن الخيـــر، فــــي موضــــع لـــم يــــأت بـــاملنع منــــ

 وقياسها على الحج، فقد أجاب عنهما الفقهاء القائلون بجواز التكرار، بما يغني عن اإلعادة .

ا ح  جــة مــن كتــاب، وال ســنة يجــب قــال ابــن عبــد البــر فــي معــرض تــرجيح القــول بجــواز التكــرار : " ال أعلــم ملــن كــره العمــرة فــي الســنة مــرار 

، فواجــب اســتعمال عمــوم ذلــك، والنــدب إليــه، حتــى ( 42):"وافعلــوا الخيــر " -عــز وجــل -التســليم ملثلهــا، والعمــرة فعــل خيــر، وقــد قــال هللا 

 ( 43)يمنع منه ما يجب التسليم به"

 :الواحدة الزيارة ا  العمرة تكرار حكم

 بـاب فمـن الواحـد، العـام فـي تكرارهـا يسـتحبون  ال إذا كـانوا وهـم ،(44)الواحـد العـام فـي العمـرة تكـرار كراهـة املالكيـة مذهب أن قلنا أن سبق

 .الواحدة في الزيارة تكرارها يستحبوا ال أن أولى

فــال بـأس عنـدهم مــن اإلكثـار مـن العمــرة فـي الزيـارة الواحــدة، بـل إن الشـافعية يســتحبون ذلـك مـن غيــر  (46)، والحنفيـة (45)أمـا الشـافعية

 خالف عندهم.

 (47)قال النووي :"وال يكره مرتان، وثالث، وأكثر في السنة الواحدة، وال في اليوم الواحد، بل يستحب اإلكثار منها بال خالف عندنا" 

                                                
 .1683، أبواب العمرة، رقم 2/629في الجامع الصحيح ( أخرجه البخاري 32)

 .7/68، املحلي 2/178السالم ( ينظر: سبل33)

اب ( ذكره34)
َّ
 .2/118املدينة  أهل على الحجة كتاب في الشيباني الحسن بن ذكره محمد وكذا املتوفرة، واآلثار الحديث مصادر في عليه أقف ،ولم2/467 الجليل مواهب في الَحط

، رقم :  السنة في اعتمر من باب ، كتاب الحج،4/562، والس ن الكبرى للبيهقي 2/147، والشافعي في األم 113املسند للشافعي ص ( ينظر: 35)
 
 .8727مرارا

 .7/140( ينظر: املجموع، النووي، 36)

، رقم :  السنة في اعتمر من باب ، كتاب الحج،4/562( أخرجه البيهقي في الس ن الكبرى 37)
 
 .127: 2/126املدينة  أهل على الحجة كتاب في الشيباني الحسن بن وذكره محمد 8727مرارا

، رقم :  السنة في اعتمر من باب ، كتاب الحج،4/562( أخرجه البيهقي في الس ن الكبرى 38)
 
 . 8727مرارا

اب، ( ينظر: مواهب39)
َّ
 .2/467 الجليل، الَحط

  .7/141املجموع، النووي،  :( ينظر40)

اب، مواهب( ينظر: 41)
َّ
 .2/467 الجليل، الَحط

 (.77رقم ) آية الحج، ( سورة42)

 .20/21البر، عبد ( التمهيد، ابن43)

 .7/141املجموع، النووي،  :( ينظر44)

 .7/138املجموع، النووي،  :(ينظر45)

 .2/127املدينة  أهل على الحجة :( ينظر46)
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   (48)من التنعيم  - صل هللا عليه وسلم –حين أعمرها النبي  -رض ي هللا عنها -بقضية عاتشة  واستدل الشافعية على جواز ذلك،  

 (49)قد َحصل لها عمرتان في زيارة واحدة -رض ي هللا عنها–: أن عاتشة ووجه الداللة من هذه القضية

ص ألحـد مـن أهـل مكـة يخـرج مـن الحـرم إال أنـه كـان ال ُيـ -رض ي هللا عنهما –فقد استدلوا بما روي عن ابن عباس  (50)وأما الحنفية   ف
ّ
َرخ

فين وألحاب منافعها
َّ

ابين والَعال
َّ
ا إال الَحط  . (51)رجع محرم 

. -رض ي هللا عنهما–:  أن ابن عباس وجه الداللة من هذا األثر
 
 (52) قد أمرهم بأن يعتمروا في الشهر الواحد أن يحرموا مرارا

هم عدم استحباب اإلكثار من االعتمار واملواالة بـين العمـرة والعمـرة، جـاء فـي كتـاب املغنـي قولـه ، فإن املعتمد في مذهب (53)وأما الحنابلة 

، وقـد نقلـوا عـن اإلمـام أحمـد أنـه كـره  (54):" فأما اإلكثار من االعتمار واملواالة بينهما، فال يستحب في ظـاهر قـول السـلف الـذي حكينـاه"

واســـتدلوا علــى مـــذهبهم هـــذا، بــأن أقـــوال الســلف وأحـــوالهم تــدل علـــى عــدم اســـتحباب املـــواالة  (55)تكــرار العمـــرة فــي أقـــل مــن عشـــرة أيــام

وألـــحابه لـــم ينقـــل عـــنهم املـــواالة بينهمـــا، وإنمـــا نقـــل عـــنهم إنكـــار ذلـــك، والحـــق فـــي اتبـــاعهم، - صـــل هللا عليـــه وســـلم –بينهمـــا، وألن النبـــي 

املـواالة بينهمـا، قــال ابـن قدامــة:" وقـال بعــض ألـحابنا: يســتحب اإلكثـار مــن فــي قـول آخــر، إلـى جــواز تكـرار العمــرة و  (56)وذهـب الحنابلـة  

 (58)، وقال املرداوي :" وقيل :يستحب اإلكثار منها اختاره جماعة. (57)االعتمار"

ا ل -وهللا أعلم –ي والراح  من وجهة ن ر فعل أنه ال ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد، ولو في رمضان، ومن فعله كان مخالف 

السلف، قال شيخ اإلسالم رحمه هللا: "وتكرار العمرة مخالف للسنة، ويكره باتفاق السلف"، وأنه يجوز ملن كان بمكة أن يكرر 

 (59) العمرة إن أحب، وال يملك أحد منعه من ذلك، لعدم وجود نص يمنع.

، فـال يـدل علـى املنـع، ويمكـن أن ُيحمـل - ليـه وسـلمصـل هللا ع –وأما الذي استدل به الفقهاء املانعون من أن ذلك لم ينقـل عـن النبـي 

لــم يفعلــه مخافــة أن يشــق علــى أمتــه، وحتــى ال ُيفــرض ذلــك علــيهم، ثــم إنــه لــو جــاز لنــا أن نمنــع  - صــل هللا عليــه وســلم –علــى أن النبــي 

لـم يعتمـر  - ل هللا عليـه وسـلمصـ –الناس به، للزم من ذلك أن ال نسمح ألحد أن يعتمر أكثر مـن أر ـع مـرات فـي العمـر، بحجـة أن النبـي 

 في حياته إال أر ع مرات، وهذا ما ال يقول به أحد، ثم إن القادم إلى مكة من خارجها يعتبر من أهلها طاملا هو فيها، وتنطبق عليه جميـع

وقــد فهــم العلمــاء األحكــام التــي تنطبــق علــيهم؛ مــن حيــث مواعيــد الصــالة، والصــيام، واإلفطــار، وكــذا ميقــات اإلحــرام بالنســبة للعمــرة، 

مــن التنعــيم علــى أن مــن كــان بمكــة وأراد العمــرة عليــه أن يخــرج إلــى الحــل وهــو ميقاتــه، وال  -رضــ ي هللا عنهــا–مــن حــديث اعتمــار عاتشــة 

م بأنه ال عمرة على أهل مكة، وإنما عمرتهم الطواف ، ألنه لم يأت نص يستثني أهل مكة من ذلك.
ّ
 (60) نسل

  
                                                                                                                                   

 .7/141املجموع، النووي،  : (ينظر47)

 ( سبق تخريجه .48)

 .7/141املجموع، النووي،   :ينظر( 49)

 . 129 – 2/122املدينة  أهل على الحجة: ( ينظر50)

 .2/243التلخيص الحبير  :( ينظر51)

 .2/126املدينة  أهل على الحجة : ( ينظر52)

 .4/57، اإلنصاف 2/520، كشاف القناع 3/178املغني   : ( ينظر53)

 .3/178املغني  : ( ينظر54)

 املصدر السابق .  : ( ينظر55)

 .2/520، كشاف القناع 3/178املغني  : ( ينظر56)

 .3/178املغني  : ( ينظر57)

 .4/57اإلنصاف  : ( ينظر58)

 .شاء ما يعتمر أن فله األولى في قصره قد كان إن وأما األولى، العمرة في حلقه إن كان قد شعره فيها ينبت التي املدة االعتبار بعين األخذ مع ( هذا59)

 .607، 3/606الباري  فتح : ينظر( 60)
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 الشرعية املن مة ل اهرة  تكرار الحج والعمرةاملطلب الثالث: القواعد 

: " تـــابعوا بــين الحـــج والعمـــرة صـــل هللا عليـــه وســلمعلـــي املتابعــة بـــين الحـــج والعمــرة حيـــث قــال  صـــل هللا عليـــه وســلملقــد حـــث الرســول 

 (61)فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج املبرور ثواب إال الجنة". 

 لقـــول مـــن قـــال يكـــره أن  واضـــحةهـــذا الحـــديث فيـــه داللـــة   وجكككه االسكككتدالل بالحكككديث:
 
علـــى اســـتحباب االســـتكثار مـــن االعتمـــار خالفـــا

 (62)السنة أكثر من مرة.يعتمر فى 

ومع هذا الحث على التطوع بالحج والعمرة ينبغي علينا أن نضع أمام أعيننا القواعد الشرعية املنظمـة لظـاهرة  تكـرار الحـج والعمـرة ، 

 وهي كالتالي: 

ترتــــب علــــى ذلــــك أن درء املفاســـد مقــــدم علــــى جلــــب املصــــالح ، فــــإذا كانــــت مصــــلحة بعـــض األفــــراد أن يتطــــّوع بــــالحج عــــدة مــــرات ، وي -1

مفسدة عامة لأللوف ومئات األلوف من الحجيج مما يلحقهم من األذى والضرر في أنفسهم وأبدانهم ،كان الواجب منـع هـذه املفسـدة 

 بمنع ما يؤدي إليها وهو كثرة الزحام.

يـر منهــا مـا يــراه أليـق بحالــه وأوفــق أن أبـواب التطــوع بـالخيرات كثيــرة، ولـم يضــيق هللا علـى عبــاده فيهـا ، واملــؤمن البصــير هـو الــذى يتخ -2

بزمانـه وبيئتـه فــإذا كـان فــي التطـوع بــالحج أذى أو ضـرر يلحــق بعـض املسـلمين فقــد فسـح هللا للمســلم مجـاالت أخــرى يتقـرب بهــا إلـى ربــه 

.
 
 دون أن تؤذي أحدا

ج أو العمـرة وهــو مــع هـذا يبخــل بــإخراج أن هللا تعـالى ال يقبــل النافلـة حتــى تــؤدى الفريضـة ، وبنــاء عليــه نـرى أن كــل مـن يتطــوع بــالح -3

 الزكاة املفروضة عليه كلها أو بعضها ، فحجه وعمرته مردودان عليه. 

أن هللا ال يقبــل النافلــة إذا كانــت تــؤدي إلــى فعــل محــرم؛ ألن الســالمة مــن إثــم الحــرام مقدمــة علــى اكتســاب مثوبــة النافلــة فــإذا كــان  -4

غلبـــة املشـــقة وانتشـــار األمـــراض وســـقوط  يســـببء لكثيـــر مـــن املســـلمين مـــن شـــدة الزحـــام ممـــا يترتـــب علـــى كثـــرة الحجـــاج املتطـــوعين إيـــذا

بعـض النـاس هلكــى حتـى تدوسـهم أقــدام الحجـيج كـان الواجــب هـو تقليـل الزحــام مـا وجـد إلــى ذلـك سـبيل ، وأولــى الخطـوات فـي ذلــك أن 

 (63) حج الفريضة .يمتنع الذين حجوا عدة مرات عن الحج ليفسحوا املجال لغيرهم ممن لم يحج 

أُن يحـــدث مـــن األنظمـــة والسياســات مـــا تـــدعو إليـــه مصـــلحة  -ولإلمــام فـــي ضـــوء قاعـــدة تصــرف اإلمـــام علـــى الرعيـــة منـــوط باملصــلحة  -5

تـه السياسـة  –رض ي هللا تعالى عنه  –املسلمين وحاجتهم ؛ كما فعل عمر  ـر األمصـار، وأن يرسـم لدولتـه ورعيَّ واوين، ومصَّ ن الـدَّ حين دوَّ

رر عنهم .ال  (64) واضحة املعالم التي يستطيع من خاللها تحقيق مصالح شعبه ودفع الضَّ

 الرابع: اآلثار املترتبة على ظاهرة تكرار الحج والعمرة على الزحام طلبامل

لآلخو ين  والتسواب يف الاحواا تك ار أداء شعنة احلج ممن ساق هل  احلوج يف عصو نا احلا،و   وعودا إتاحو  ال  صو  ترتتب على ظاه ة سلايا، هناك 
الشديد يف احلج  الذي حيصل كل عاا بساب األعداد الكانة من حجوا  الوداخل علوى وجو  ا صو ي الوذين حيصول مونه  تةو ار شوعنة احلوج كول 

 :السلايا،سن   أو احلج بدون تص يح  وإرباك اجلها، األمني   واإلدارا، احلك مي  اليت تق ا على خدم  احلجا  كل سن . فمن أه  
عظو  الاحاا الشديد يف املشاع  املقدس  واملسجد احل اا  وهذا الاحاا ي قد شعنة احلج روحانيتهوا  وشودة الاحواا سواب رلويا لواواو املقصو د األ -أ

النجوواة موون هووذع العاووادا، موون ا شوو ذ وا ضوو ذ وذكوو  اهلل تعوواىل وهوون ذلوو  حيووا أصوواح هوو  أكثوو  احلجووا  والعمووار الووت ل  موون شوودة الاحوواا و 
 (65). بأن سه  من مضارع

                                                
من طرق عن  310/  2( ، والطبري 198( ، وأبو يعلى )2887( ، وابن ماجه )17( الحديث لحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عاصم بن عبيد هللا، وأخرجه الحميدي )61)

( من طريق عبيد هللا بن عمر، عن عاصم 2887 بن عامر وبين عمر بن الخطاب، وأخرجه ابن ماجه )سفيان بن عيينة، بهذا اإلسناد. إال أنهم زادوا فيه " عامر بن ربيعة " بين عبد هللا

  بن عبيد هللا، به. وزاد فيه أيضا " عامر بن ربيعة ".

  (.5/7( ينظر: نيل األوطار )62)

 .292بن علي بن محمد، ص  ( ينظر: توعية الحجاج حول مسألة تكرار أداء شعيرة الحج وأثرها في تخفيف الزحام ،د. سلطان63)

م الجوزية، 5/540( ينظر: ينظر: شرح النووي على لحيح مسلم 64) تحقيق : شعيب األرنؤوط، وعبد القادر  574 /3، زاد املعاد في هدي خير العباد، محمد بن أ ي بكر ابن قّيف

منشورات البنك  92مية االقتصادية وتطبيقاتها املعاصرة ، د. فؤاد عبد املنعم أحمد، ص هـ، السياسة الشرعية وعالقتها بالتن1407،  15األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

 هـ .1421عام  1اإلسالمي للتنمية، جدة، ط 

لباحث : ظاهرة االفتراش في ( ، وينظر ل۱۹عدد ) ۱۹( ينظر: الزحام في املسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مجلة املجمع الفقهي اإلسالمي السنة 65)

 م .2014هـ 1435جامعة أم القرى ،  الحج، دراسة فقهية مقارنة ، ورقة علمية مقدمة للملتقى الرابع  عشر ألبحاث الحج، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة ،
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 ب وز ظاه ة االفرتاش يف م س  كل حج من احلجا  واملعتم ين يف الش ارذ احمليط  باملسجدين الش ي ني  وتتجسد هذع الظواه ة بصو رة أكو  يف -ب
يشو ب ن  األموو  الووذي يسوواب ح مووان مشوع  مووخ وخاصوو  يف الطوو ة املؤديو  إىل اجلموو ا،  ومووا يلقيوو  امل رتشوو ن علوى األرك موون ن ايووا، ملووا يووأكل ن و 

 (66). احلجا 
 حوا  مليو ن مون أكثو  وجو د عون يونج  مموا تصو يح دون مون بواحلج النوا  قيواا يف املشوكا، أبو ز من حج تص يح حيمل ن ال من مع التعاطف - 
 وهنها. وامل وري  وا دمي  والصحي  األمني  األخ ى املشكا، كاف   املشكل  هذع على   ويرتتب النظاميني احلجا  يضايق ن نظاميني هن
 واملشوق  العنواء أو الون ا  دون فيموا اإلصوابا، أو األن وا ذهواب مون كثونة  مضوار األخونة األعو اا يف احلجوا  أعوداد وكثو ة الاحواا عون نشوأ قد -د

 (67)والنساء. الضع اء عن فضا   واألشداء األق ياء تلحق اليت
الحرمين الشريفين ا  تن يم الحج والعمرة بما يحقق مصلحة الحجاك جهود حكومة خادم الخامس:  طلبامل

 واملعتمرين

ض تتمثوول اجلهوو د املاذولوو  موون حك موو  خووادا احلوو مني الشوو ي ني يف تنظووي  احلووج والعموو ة عووا حيقووق مصوولح  احلجووا  واملعتموو ين   وذلوو  عوون ط يووق بعوو
 : ال سالل اليت تعاجل ظاه ة تك ار احلج والعم ة   وهي كالتايل

 وسائل معالجة ظاهرة تكرار الحج والعمرة : 
تكوو ار احلووج والعموو ة يف الشوو يع  اإلسووامي    وبيووان حكوو  حكوو  عوون ط يووق بيووان الت عيوو   احلووج والعموو ة   وتكوو ن ظوواه ة تكوو ار الت عيوو  حوو و: أولا 

تكثيوف الت عيو    باإل،اف  إىل من السع ديني واملقيمنيت كيا الت عي  على حجا  الداخل   وأيضا   التحايل على اجلها، األمني  واحلج بدون تص يح
 أداء شعنة احلج  وفق  األول يا، قال احلج بشه ين أو ثاث على األقل  وخاو شه  احلج. رح و مسأل  تك ا

نرتنو،  ووسوالل االتصواو وامل ليو   واإللعل من األفضل است داا مجيع ال سالل املتاح  كالت عي  عون ط يوق كافو  وسوالل اإلعواا املقو وءة واملسوم ع  و 
  الويت ككنو  مون MMSورسوالل ال سوالط املتعوددة  SMSسالل ال سالط املتعوددة  وهوي رسوالل اجلو او النصوي  و الس يع   مثل الت عي  عن ط يق 

رتوين حوو و العووال وذلوو  عوو  شووواك  باإل،وواف  إىل النصوو ي إىل أي رقوو  جوو او أو ب يوود اإللكووو  إرسوواو ال سووالل املصوو رة والصوو تي  ومل ووا، ال يووودي 
يف حيواة اتتمعوا، باعتاوارع  موؤث ا   اجل او  وهي متاح  أثناء جت ال  يف الداخل وا ار   حيا ال خي ى ما ميثل  اإلعاا يف حياة النا   ك ن  عنصو ا  

ألفووو اد إىل جانوووب األسووو ة واملؤسسوووا، التعليميووو  الناشووو   واملووو و  األسوووا  لل كووو  والثقافووو   ويسوووه  ب اعليووو  يف عمليووو  تشوووكيل الووو عي االجتمووواعي ل
خونة اكتسوا، واملؤسسا، املدني ؛ بل إن  يف كثن من دوو العال أحد منتجي الثقاف  عون ط يوق الت اعول والتوأثن اإلنسواين املتاوادو  ويف السون ا، األ

 (68) .اعا،جديدة زاد، من ق ة تأثنع على األف اد واجلم ا  وسالل اإلعاا  باختافها  أبعاد
 (69) .وميكن الت عي  عن ط يق القن ا، ال ضالي  حيا إن القن ا، ال ضالي  حتظى عتابع  كانة من الكثن من النا 

 هلا دور فعاو يف الت جي  وتصل املايني من النا .اليت هنا من ال سالل إكما ميكن الت عي  عن ط يق الش يط والكتيب واملنش ر اإلسامي  حيا 
مووع اتتمووع. وموون هووذع  عنوود هووذا احلوود موون ال سووالل التقليديوو   ويسووت يد موون وسووالل الت اصوول االجتموواعي اجلديوودة  ليكوو ن أكثوو  ت اصووا  وال يقووف 
 (70)   وهنها.الت يرت  و ال يا ب ك  ال سالل

                                                
ة مقدمة للملتقى الرابع  عشر ألبحاث الحج، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة ، ( ينظر للباحث : ظاهرة االفتراش في الحج، دراسة فقهية مقارنة ، ورقة علمي66)

 م .2014هـ 1435جامعة أم القرى ، 

ريفين ألبحاث الحج والعمرة ، مين الش( ينظر للباحث : ظاهرة االفتراش في الحج، دراسة فقهية مقارنة ، ورقة علمية مقدمة للملتقى الرابع  عشر ألبحاث الحج، معهد خادم الحر 67)

 (  .295م ، توعية الحجاج حول مسألة تكرار أداء شعيرة الحج ، د سلطان ابن علي محمد، ص )2014هـ 1435جامعة أم القرى ، 

اآلداب جامعة األزهر، موس ى عبد الرحيم حلس وناصر ( ينظر: دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني )دراسة ميدانية على عينة من طالب كلية 68)

 .۱۸۰ - ۱۳5ص  ۲، العدد ۱۲، املجلد ۲۰۱۰علي مهدي، مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية 

املاجستير في قسم الدعوة وأصول الدين العام  ( ينظر: أثر القنوات الفضائية اإلسالمية في التوعية الدينية ، إعداد الطالب / ياسين صالح علي، رسالة مقدمة لنيل درجة69)

 .(۱۰۲م ، وانظر: الفضائيات وتأثيرها على مجتمعنا، بحث كامل وتقارير عبد امللك القاسم ، مجلة األسرة العدد )۲۰۱۳ -ه 1433الجامعي 

العدد  -م ۲۰۱۱ديسمبر  ۱۷ -م بتقويم أم القرى" 1433محرم  ۲۲لسبت ( ينظر: تحقيق في جريدة الرياض تحت عنوان "أهمية املسابقة وأثرها في حفظ القرآن الكريم"، ا70)

(158881). 
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  واملعاهد أو يف املساجد. واللقاءا، الثقافي  وميكن الت عي  عن ط يق احملا، ا، اإلسامي  اليت تك ن يف املنتديا، العام  يف اجلامعا، أو يف املدار 
كثوو  الوويت تكوو ن يف املنتووديا، الثقافيوو  العاموو  مثوول وووالا األحيوواء ووووالا ال جهوواء وهنهووا  حيووا أكوود، الدراسووا، العلميوو  أن أسوول ب احملا،وو ة أ

 . كساب املع ف  عند اإلنسانإاألساليب اإلعامي  والتدرياي  فعالي  يف 
 املسووأل  هووذع حوو و شوو عي  نوودوة عملوو، لوو  وحاووذا اجلمعوو   وخطووب ال عظيوو  الكلمووا، خوواو موون املسوواجد وخطاوواء ألموو  دور علووى الرتكيووا وكووذل 
 (71) للحج. تك ار ال شعارها ويك ن والق ي   الازم  اإلعامي  احلمل  هلا ويعمل العلماء  كاار  فيها يشارك

تكو ار أداء شوعنة احلوج إال بعود نوا سون ا،   ااملو اطنني واملقيموني باململكو  بوااللتااا بالنظواا وعوداإللااا من جه  مدي يو  اجلو ازا، بوأن تناو  : ثانياا 
جند اجلها، األمني  عندما أصودر، وم عو   وااللتااا باحلص و على التص يح عند ال ها  يف احلج  وو،ع العق با، الصارم  ملن خيالف ذل   وفعا  

وحيج بدون تص يح أو حيمل احلجوا  هون النظواميني  األمو  الوذي سواه  بشوكل كاون يف اة واك نسوا  احلجوا   ملن خيالف التعليما،من العق با، 
 (72). هن النظاميني وخت يف الاحاا

 :حكم التحايل على الجهات األمنية والحج بدون تصريح

حـــج مـــن بـــاب السياســـة الشـــرعية، حيـــث اتخـــذت حكومـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية بعـــض اإلجـــراءات اإلداريـــة لتخفيـــف الزحـــام فـــي ال

شرعت في منـع مـن لـم يمـض علـى حجـه خمـس سـنوات مـن الحـج مـرة أخـرى، لكـن بعـض الحجـاج يحـاول التحايـل علـى هـذه اإلجـراءات 

التــــي اتخــــذتها اململكــــة فــــي تنظــــيم الحــــج، حيــــث يقــــوم الــــبعض بلــــبس مالبســــه العاديــــة ودخــــول مكــــة وهــــو محــــرم أو الــــبعض ربمــــا يكــــذب 

 .(73)صول على التصريح أو دفع مبالغ مالية لبعض السائقين حتى يجاوزه نقطة التفتيعويتحايل للح

وقد أكد العلماء والفقهاء على ضـرورة االلتـزام بالحصـول علـى تصـريح الحـج، وعـدم جـواز مخالفـة األنظمـة، بـل هنـا  مـن العلمـاء مـن  

اعتبـــر مــــن يخــــالف األنظمــــة فــــي الحــــج، ويــــذهب للحــــج دون الحصــــول علــــى تصــــريح مــــن الجهــــات املختصــــة، آثــــم، حيــــث يؤكــــد مفتــــي عــــام 

 آل الشــيخ علــى ضــرورة االلتــزام بتوجيهــات ولــي األمــر واتبــاع األنظمــة والتعليمــات، وقــال: "إن ولــي اململكــة الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــدهللا

ا، بل إن هذا جاء نتيجة كثرة التقارير التي تـأتي بشـكل يـومي لـولي األمـر عـن الزحـام وكثـرة النـاس،
 
 األمر لم يصدر قرار الحج بتصريح عبث

، هــذا القــرار عــرض علــى هيئــة كبــار العلمــاء فــي حيــاة والــدنا (74)للوضــع وعلمــه بحــال الحجــاج ولــذلك أصــدر هــذا القــرار ملعاناتــه ومراقبتــه

  (75)واكتسب األغلبية فأصدرت قرارها". -وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه هللا، ومن هو في إيمانه وعلمه وورعه ؟ 

تقيــد الســمع والطاعــة بــاملعروف ويســتجيب لقــرار ولــي ودعــا الشــيخ عبــد العزيــز آل الشــيخ مــن أدى فريضــة الحــج أن يلــزم االنتظــار، وي 

"
 
  (76)األمر، وقال: "أن التحايل على األوامر واألنظمة ال يجوز أبدا

، حيــث يــرى أن مــن حــج بــدون تصــريح  -عضــو هيئــة كبــار العلمــاء  -واعتبــر الشــيخ عبــد هللا املنيــع  
 
 وآثمــا

 
ح عاصــيا أن مــن حــج بــال تصــًر

 
 
، مشـــيرا

 
 وآثمـــا

 
إلـــى أن العاصـــ ي إثمـــه عنـــد هللا الـــذي هـــو يقـــدره، وأضـــاف إن مـــن يحـــج بهـــذه الطريقـــة فحجـــه لـــحيح ولكنـــه  يعتبـــر عاصـــيا

 ( 77)"عاص" إن شاء هللا عاقبه، وإن شاء غفر له، مثل املرأة التي تحج بدون محرم.

تجـــوز مخالفـــة األنظمـــة، والحـــج بأنــه ال تجـــوز مخالفـــة النظـــام وقـــال: " ال  -عضـــو هيئـــة كبـــار العلمـــاء  -كمــا أكـــد الشـــيخ صـــالح الفـــوزان 

بـدون تــرخيص وتعـريض اإلنســان نفســه للمسـؤولية، وقــد يرتكــب بسـببها محظــورات فــي اإلحـرام، وال يــؤدي الحــج علـى الوجــه املطلــوب، 

                                                
-۰۹-۱۸سابقين واملتسابقات" عمر الشيخ، ( ينظر: تحقيق في لحيفة العارضة اإللكترونية، بعنوان "مسابقة القرآن الكريم وأثرها في تقوية الحفظ والتفوق الدراس ي.. من آراء املت71)

 هـ .143۷

 (  .301توعية الحجاج حول مسألة تكرار أداء شعيرة الحج ، د سلطان بن علي محمد، ص )( ينظر : 72)

 ه.1435ذو الحجة  6-2014سبتمبر  30نظر: جريدة "سبق" مقال بعنوان "تكشف من خلف الكواليس حيل وأساليب الحج بدون تصريح" تاريخ اإلضافة: ي( 73)

 . (14۷۷۳ه العدد )14۲۹ذي الحجة  6 ( ينظر: الفتوى نشرت في جريدة الرياض الخميس74)

 ( ينظر: املصدر السابق . 75)

 .م ۲۰14نوفمبر . 2-1436، محرم ۱۰ملاذا؟"، فهيد العديم، األحد  .جريدة مكة املكرمة، تحقيق بعنوان "الحج بال تصريح..( ينظر: 76)

 هـ .21/11/1429( ينظر: تصريح لصحيفة املدينة، يوم األر عاء 77)
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، وقد يكون غير لحيح، بسبب ما يتر  من املناسـك، وال  بسبب كثرة الزحام، مما يجعله
 
يترخص في أداء املناسك فيكون حجه ناقصا

 (78)ؤديها على الوجه املطلوب، والسيما النساء ملا يتعرضن له من الخطر الشديد واملشقة الصعبة ".ي

ويــــرى الشــــيخ ســــليمان املاجــــد ضــــرورة االلتــــزام باســــتخراج تصــــريح الحــــج، وهــــو داخــــل فــــي بــــاب السياســــة الشــــرعية حيــــث قــــال: "األصــــل 

 للحجـــــاج، وهـــــو داخـــــل فـــــي بـــــاب السياســـــة الشـــــرعية االلتـــــزام بـــــذلك؛ لكونـــــه صـــــدر مـــــن الحكومـــــة التـــــي تجـــــب طاعتهـــــا، وأل 
 
ن فيـــــه تنظيمـــــا

 (79)الصحيحة".  

فمن خالل ما سبق، يتبين أن جميع العلماء السابق ذكرهم من املعاصرين يؤكدون علـى ضـرورة االلتـزام وعـدم مخالفـة النظـام وعـدم 

 تكرار الحج وحرمة التحايل.

 :كل عامموقف الشريعة اإلسالمية من تحديد عدد الحجاك ا  

جت في نفوس املسلمين السبق إلـى أرض املقدسـات،  إن التوجهات الخيرية واإليمانية متوافقة مع الثورة التقنية الحديثة ، هي التي أجَّ

 
 
ومهـد الرســاالت ممـا يرونــه عبــر القنـوات مــن البــث املباشـر للصــلوات والقيـام والطــواف والكعبــة فـي جمالهــا وجاللهــا، حيـث هبــوا جموعــا

ا وجماعــــات؛ فاقتضــــ ى ذلــــك  ــــا للضــــيق والزحــــام  –وزرافــــات، وانطلقــــوا أفــــراد  ب  بــــل توجــــب األخــــذ بالنســــب والعــــدد املقــــدر للحجــــاج  -تجنُّ

ــا للمصــالح الشــرعية، وحتــى ال تطغــى األعــداد علــى املســاحة املتاحــة،  واملعتمــرين، وضــبط ذلــك فــي الحــدود املمكــن الــتحكم فيهــا، تحقيق 

رم ، وينجــر عــن ذلــك التــدافع والحــرج، والتســخط مــن قبــل قاصــدي هــذه البقــاع املباركــة، وحتــى يتمكنــوا مــن والطاقــة االســتيعابية للحــ

قضـاء مناسـكهم وعبــادتهم دون نصـب أو إرهـاق، وإنــي ألرى أن هـذا الحــل يمثـل حجـر الزاويــة بالنسـبة ملــا سـواه مـن الحلــول، كيـف وقــد 

قهيـــة، والهيئـــات العلميـــة والشـــرعية، وممـــا يلحـــق بـــذلك تنظـــيم تأشـــيرات العمـــرة، أفتـــى بـــذلك أهـــل العلـــم املعتبـــرون. وأيدتـــه املجـــامع الف

 وتحديد مددها بما يخفف من هذه الظاهرة.

والنـــاظر فـــي ســـبب تحديـــد نســـب الحجـــاج واملـــدة بـــين حجـــة وأخـــرى، يت ـــح لـــه بجـــالء مشـــروعية ذلـــك التنظـــيم ؛ ملـــا فيـــه مـــن املصـــلحة 

إلى ذلك ملا فيه من اإلسهام في التخفيف علـى الحجـاج، وإعـانتهم علـى أداء مناسـك الحـج العظمى لعموم الحجاج، وألن الضرورة تدعو 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ  بيسر وسهولة، وملا فيه مـن دفـع الحـرج واملشـقة عـن الحجـاج، وهـي قاعـدة فـي الشـريعة معتبـرة لقولـه تعـالى:

صــــــــــــل هللا عليـــــــــــــه [، وقولـــــــــــــه ۷۸]الحــــــــــــج:  چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ    چ[، وقولـــــــــــــه: 185]البقــــــــــــرة:  چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

 لألضــــــرار (81): "مــــــن كــــــان فــــــي حاجــــــة أخيــــــه كــــــان هللا فــــــي حاجتــــــه"صــــــل هللا عليــــــه وســــــلم، وقولــــــه  (80):"يســــــروا وال تعســــــروا "وسلم
 
، ومنعــــــا

 (82)والحوادث التي تنجم عن االزدحام والتدافع في بعض املواقع ، مما يترتب عليه وقوع الوفيات واإلصابات.

وال شــك أن درء املفاســد مقــدم علــى جلــب املصــالح، خاصــة إذا كانــت املفســدة عامــة واملصــلحة خاصــة، وألن الســالمة مــن إثــم الحــرام 

ين، مـــن إيـــذاء لغيـــرهم بشـــدة الزحـــام وحصـــول تـــلاملتفمقـــدم علـــى اكتســـاب مثوبـــة النفـــل، وال يخفـــى مـــا يحصـــل مـــن حجـــاج عـــامتهم مـــن 

ــي مــــواطن املناســــك،  ق بحالــــه أرفــــوألن أبــــواب الخيــــر متنوعــــة وكثيــــرة ، واملــــؤمن البصــــير هــــو الــــذي يتخيــــر منهــــا مــــا يــــراه املشــــقة واملهالــــك فــ

 (83)وواقعه، وأرفق بزمانه وبيئته . وأسباب املغفرة وهلل الحمد كثيرة ال تعد وال تحص ى.

                                                
 هـ .2/12/1429ة املدينة ، يوم األحد ( ينظر: لحيف78)

 ( ينظر: املصدر السابق .79)

( کتاب ۱۷۳) ۱۳5۹ /۳يتخولهم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا ، ومسلم في لحيحه  صل هللا عليه وسلم ( كتاب العلم، باب ما كان النبي69) ۳۸ /۱( أخرجه البخاري في لحيحه 80)

 لتنقير.الجهاد، باب في األمر بالتيسير وتر  ا

 کتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم.( 2580) ۱۹۹۹ /4کتاب املظالم، باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه، ومسلم ( ۲۳۱۰) ۸۹۲ /۲( أخرجه البخاري 81)

خ  ۱۸۷( ينظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم 82) خ  224ه، وقرار رقم 14۱۸ /3 /26وتاًر  ه. 1426/ 8/11بتاًر

، وموقع القرضاوي على شبكة اإلنترنت في قسم فتاوى وأحكام بعنوان: العمرة وحج التطوع وفقه األولويات ،  21/118، وفتاوی ابن عثيمين  291 /19فتاوى ابن باز ( ينظر: 83)

فقه القضايا املعاصرة :" القضايا الفقهية املعاصرة في  م، املوسوعة امليسرة في2010هـ 1431طبعة : دار التوحيد للنشر، الرياض  47والنوازل في الحج، علي بن ناصر الشلعان ص 

 . 477م، ص 2014هـ 1435العبادات" ، إعداد مركز التميز البحثي في فقه القضايا املعاصرة ، بجامعة اإلمام محمد بن سعود 



13 

 

تـى بـذلك مـنهم سـماحة مفتـي عـام وقد نص على هذا كثير من علماء املسلمين في هذا الزمان على جـواز تحديـد أعـداد الحجـاج ، وقـد أف

اململكـة الشــيخ عبــد العزيــز بـن بــاز رحمــه هللا تعــالى ، وســماحة مفتـي جمهوريــة مصــر الشــيخ نصــر فريـد واصــل ، والشــيخ محمــد الزحيلــي 

 .(84)وغيرهم من أهل العلم ، بل وقد صدر قرار من مجلس وزراء الخارجية في الدول اإلسالمية بذلك

 واستدلوا بعدة أدلة، منها:  

ۇ  ۇ   چ عموم نصوص الشريعة التي ترفع الحرج وتمنع وقوع األذى والضرر عن جميع املكلفين، ومنها قوله تعـالى: الدليل األول:

 وقولـــه [78الحـــج: ]چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ    چ:وقولـــه تعـــالى [286البقـــرة: ] چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  

  [ 185 الاق ة: ]چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ     چ تعاىل:

أن هللا رفـع الحـرج فـي التكليـف وأراد اليسـر وألن وجـود هـذه األعـداد الكبيـرة فيـه مـن املشـقة والعنـت علـيهم مـا يمنــع أن  وجكه الداللكة  :

 (85)يكون من الشرع.

القواعــــد الشــــرعية التــــي هــــي أســــاس الشــــريعة اإلســــالمية فــــال ضــــرر وال ضــــرار واملشــــقة تجلــــب التيســــير ويتحمــــل الضــــرر  الككككدليل الثككككاني:

 (86)الخاص لدفع الضرر العام ودرء املفاسد مقدم على جلب املصالح، وغير ذلك من القواعد. 

حفــظ هللا النفــوس واألرواح فـــي الشــريعة اإلســـالمية مــن التلـــف أو الثقــل وشــرع الحـــج لتحقيــق مقاصـــد عظمــى ، ولـــم   الككدليل الثالكككث:

 (87).يشرع فيه إهال  النفس وتعريضها لألذى

 النتائج:  

إفساح املجال و  -خاصة في زماننا هذا -إال بعد خمس سنوات، ضرورة االلتزام وعدم مخالفة النظام وعدم تكرار أداء فريضة الحج -1

 للضرر الذي يؤدي إليه الزحام الشديد في الحج كل عام بسبب كثرة أعداد الحجاج
 
 .ملن لم يسبق لهم الحج، دفعا

 إذا كانت املفاسد عامة واملصالح خاصة ، فإذا كانت مصلحة بعض األفراد  -2
 
أن درء املفاسد مقدم على جلب املصالح وخصوصا

كان من وراء ذلك مفسدة عامة لأللوف ومئات األلوف من الحجيج مما يلحقهم من األذى والضرر في أن يتنفل بالحج مرات ومرات، و 

 أنفسهم وأبدانهم كان الواجب منع هذه املفسدة بمنع ما يؤدي إليها وهو كثرة الزحام.

 أهم األسباب التي أدت إلى إصرار البعض على تكرار الحج ما يلي:من  -3

 ي الحج والعمرة على أنها تعني اإلفراط، في حين أن املتابعة تعني املتابعة في الفعل أو املداومة على الطاعة.فهم األمر باملتابعة ف -أ

 من هللا، وهو فهم خاط  بسبب قصورهم في فهم  -ب
 
ما رسخ في ذهن الكثيرين من أن أكثر الناس أداء لفريضة الحج، هم األكثر قربا

 سباب التي سبق ذكرها.فقه األولويات... إلى غير ذلك من األ 

 .جابات ألسئلة قد تظهر وقت صنع القرارإتهيئة الخلفية املعرفية لتنظيم وتخطيط موسم الحج وتزويد صانعي القرار ب -4

 :الخالصة

 بعد عام ظهرت آثار سيئة نتجت عن االزدحام وكثرة عدد ، األصل أن الحج مرة واحدة في العمر
 
الحجاج ومع تزايد عدد الحجاج عاما

 من
 
 إلى سعة املشاعر املقدسة وخصوصا

 
، وأدى ذلك إلى صعوبة أداء املناسك مثل الرمي وضيق املساحة املخصصة لسكنى ىقياسا

 الحجاج ، كذلك برزت مشكالت الزحام في الطواف والسعي وحتى حركة السير داخل مكة واملشاعر .

عرف على مسبباتها والعوامل املؤثرة فيها، والقواعد الشرعية املنظمة لظاهرة  الحكم الشرعي لهذه الظاهرة، والت وفي هذا البحث بينا

تكرار الحج والعمرة، ونرجو أن نكون بذلك قد مهدنا الطريق إلى فهم أكثر لطبيعتها، هذا التفهم يجب أن يستكمل بدراسة جوانب 

                                                
إلسالمي برابطة العالم اإلسالمي بمكة املكرمة ، الجلسة الختامية لندوة مشكلة ، ندوة مشكلة الزحام في الحج والتي نظمها املجمع الفقهي ا38( ينظر: الزحام بمنى ، الزحيلي ص 84)

، أحمد غالب وآثارها، العصر الحديث و موقف الشريعة منهاالزحام في الحج والتي نظمها املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي بمكة املكرمة ، اإلجراءات التنظيمية للحج، 

 م.  2000رسالة ماجستير ، جامعة آل البيت، كلية الدراسات الفقهية والقانونية ، األردن ، 146الخطيب، ص 

 .27( ينظر: أحكام الزحام في املناسك ص 85)

 .180، 177، 156( ينظر: شرح القواعد الفقهية ، للزرقا ص 86)

 .146،  145( ينظر: اإلجراءات التنظيمية للحج، أحمد غالب الخطيب، ص 87)
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التي تترتب على هذه الظاهرة، حتى يتسنى ملتخذي  املوضوع األخرى الدينية واالقتصادية والسياسية والخروج بحلول للمشكالت

 .القرارات تهيئة الخلفية املعرفية لتنظيم وتخطيط موسم الحج، وتزويد صانعي القرار بإجابات ألسئلة قد تظهر وقت صنع القرار

 :أبرز التوصيات

تسنى لحجاج بيت هللا الحرام أداء ضرورة تكثيف التوعية حول مسألة تكرار أداء فريضة الحج إال بعد خمس سنوات، حتى ي -1

  .مناسكهم بكل يسر وسهولة

تثقيف الحجاج وتوعيتهم توعية إسالمية ، بشأن التعامل مع الزحام وتعريفهم بآداب اإلسالم في التعامل مع األفراد  -2

 والجماعات واألنظمة .

 السعودية عن تنظيم الحج.لة في اململكة العربية و تعريف الحجاج بأنظمة الحج والجهات املسؤ  -3

 :املراجع

أثــر القنــوات الفضــائية اإلســالمية فــي التوعيــة الدينيــة ، إعــداد الطالــب / ياســين صــالح علــي، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة املاجســتير فــي قســم  •

 م .۲۰۱۳ -ه 1433الدعوة وأصول الدين العام الجامعي 

، أحمــد غالــب الخطيــب، رســالة ماجســتير ، جامعــة آل البيــت، ف الشــريعة منهــاوآثارهــا، العصــر الحــديث وموقــاإلجــراءات التنظيميــة للحــج،  •

 م.  2000كلية الدراسات الفقهية والقانونية ، األردن 

 م.2004أحمد بن حسن بن عمر زبير ، رسالة ماجستير ، الجامعة األردنية ،  .أحكام الزحام في املناسك في الفقه اإلسالمي أ •

 -م بتقــويم أم القـــرى 1433محــرم  ۲۲تحقيــق فــي جريــدة الريــاض تحــت عنــوان "أهميــة املســابقة وأثرهـــا فــي حفــظ القــرآن الكــريم"، الســبت  •

 .(158881العدد ) -م ۲۰۱۱ديسمبر  ۱۷

ن آراء املتســابقين تحقيـق فــي لــحيفة العارضــة اإللكترونيــة، بعنـوان "مســابقة القــرآن الكــريم وأثرهــا فــي تقويـة الحفــظ والتفــوق الدراســ ي.. مــ •

 هـ .143۷-۰۹-۱۸واملتسابقات" عمر الشيخ، 

تـذكرة املؤتســ ي شــرح عقيـدة الحــافظ عبــد الغنـي املقدســ ي، عبــد الـرزاق بــن عبــد املحسـن البــدري ، غــراس للنشـر والتوزيــع، الطبعــة: األولــى،  •

 م. ۲۰۰۳ه/ 1434

 هـ(، تحقيق : إبراهيم األبياري.1405) 1روت، طبي –التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العر ي  •

ية ، ناآلداب والعلــوم اإلنســا توعيـة الحجــاج حــول مســألة تكــرار أداء شــعيرة الحــج ، د. ســلطان بـن علــي محمــد، ، مجلــة جامعــة طيبــة، كليــة •

 هـ .1439عام  14السنة السابعة ، ع 

 هـ(.1405الفكر، عام ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أل ي جعفر محمد الطبري، دار  •

 الجلسة الختامية لندوة مشكلة الزحام في الحج التي نظمها املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي بمكة املكرمة . •

ر، دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشـباب الفلسـطيني )دراسـة ميدانيـة علـى عينـة مـن طـالب كليـة اآلداب جامعـة األزهـ •

 .۲، العدد ۱۲، املجلد ۲۰۱۰موس ى عبد الرحيم حلس وناصر علي مهدي، مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية 

 هـ .1417الروض املر ع ، شرح زاد املستنقع ، منصور بن يونس البهوتي مع الحاشية ، الطبعة السابعة  •

ن ابـــن الجــوزي، تحقيــق محمـــد عبــدالرحمن، تخــريج الســـعيد زغلــول، دار الفكـــر، زاد املســير فــي علـــم التفســير، تــأليف أ ـــي الفــرج عبــدالرحم •

 هـ(.1407الطبعة األولى عام )

م الجوزيـة، تحقيـق : شـعيب األرنـؤوط، وعبـد القـادر األرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة،  • زاد املعاد فـي هـدي خيـر العبـاد، محمـد بـن أ ـي بكـر ابـن قـّيف

 .هـ1407،  15بيروت، ط 

 .لزحيلي، ندوة مشكلة الزحام في الحج التي نظمها املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي بمكة املكرمة الزحام بمنى، ا •

 . (۱۹عدد ) ۱۹الزحام في املسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مجلة املجمع الفقهي اإلسالمي السنة  •

  بيروت، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي -عبدهللا القزويني، دار الفكرس ن ابن ماجه، ملحمد بن يزيد أ ي  •

السياســة الشــرعية وعالقتهــا بالتنميــة االقتصــادية وتطبيقاتهــا املعاصــرة ، د. فــؤاد عبــد املــنعم أحمــد، منشــورات البنــك اإلســالمي للتنميــة،  •

 هـ .1421عام  1جدة، ط 

دار النشـــر: ، تحقيـــق: أبـــو تمـــيم ياســـر بـــن إبـــراهيم،  هــــ(449بـــن عبـــد امللـــك )املتـــوفى:  ابـــن بطـــال أبـــو الحســـن علـــي بـــن خلـــف شـــرح البخـــاري :  •

 م2003 -هـ 1423الطبعة: الثانية، ،  السعودية، الرياض -مكتبة الرشد 
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 لححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، هـ[1357 -هـ 1285أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ]،  شرح القواعد الفقهية •

 هـ.1419عبدهللا بن محمد بن إسماعيل البخاري ، اعتنى به : أبو صهيب الكرمي ، بيت األفكار الدولية ،  ح البخاري،يلح •

 هـ .1419لحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، اعتنى به : أبو صهيب الكرمي ، بيت األفكار الدولية ،  •

مرتضـــ ى عبــــد الــــرحيم محمـــد ، ورقــــة علميــــة مقدمــــة للملتقـــى الرابــــع  عشــــر ألبحــــاث ظـــاهرة االفتــــراش فــــي الحـــج، دراســــة فقهيــــة مقارنــــة ، د.  •

 م .2014هـ 1435الحج، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة ، جامعة أم القرى ، 

 .(۱۰۲الفضائيات وتأثيرها على مجتمعنا، بحث كامل وتقارير عبد امللك القاسم ، مجلة األسرة العدد ) •

 بيروت. -هـ( مؤسسة الرسالة1407)2املحيط، ملجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، طالقاموس  •

 لسان العرب. لإلمام أ ي الفضل محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري ، دار صادر، بيروت. •

محمـــد بــــن ســـعد الشــــويعر ، طبــــع مجمـــوع فتــــاوى ومقـــاالت متنوعــــة ، للشـــيخ عبــــد العزيــــز بـــن عبــــد هللا بـــن بــــاز ، جمـــع وترتيــــب وإشــــراف: د.  •

 هـ(. 1421) 2الرياض ، ط-ونشر: رئاسة ادارة البحوث العلمية واإلفتاء 

 هـ(، تحقيق: محمود خاطر.1415بيروت) -مختار الصحاح، ملحمد بن أ ي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان ناشرون •

 الكتاب اإلسالمي، القاهرة. املخصص ؛ أل ي الحسن على بن إسماعيل املعروف بابن سيده، دار  •

 هـ(1417املصباح املنير، أحمد بن محمد على الفيومي املقريء، املكتبة العصرية، بيروت، الطبعة األولى ) •

 القاهرة . -املعجم األوسط، أل ي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين  •

ات، حامــد عبــد القــادر، محمــد علــي النّجــار ، دار الــدعوة، اســتانبول، املعجــم الوســيط، قــام بإخراجــه: إبــراهيم مصــطفى، أحمــد حســن الزيــ •

 تركيا، الطبعة الثانية.

م، 1996 -هــ 1416معجم لغة الفقهاء: لـ أ. د. محمد رواس قلعـة جـي، و د. حامـد صـادق قنيبـي؛ و أ. قطـب مصـطفى سـانو، الطبعـة األولـى:  •

 لبنان. -بيروت  -نشر دار النفاتس 

 أسماء البلدان واملواضع. لعبد هللا البكري، تحقيق مصطفى الزرقا، عالم الكتب، بيروت.معجم ما استعجم من  •

 مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج ، محمد الخطيب الشربيني ، دار الفكر . •

،  قـق: صــفوان عـدنان الــداودياملح، هـــ(502أبـو القاســم الحسـين بـن محمــد املعـروف بالراغــب األصـفهانى )املتـوفى: مفـردات ألفـاظ القــرآن،  •

 .دمشق بيروت -الناشر: دار القلم، الدار الشامية 

مناســـك الحــــج والعمــــرة فـــــــــــي اإلســـالم فــــي ضــــوء الكتــــاب والســــنة د. ســـعيد بــــن علــــي بــــن وهــــف القحطـــاني ، الناشــــر/ مركــــز الــــدعوة واإلرشــــاد  •

 .هـ.1431بالقصب 

ضــــايا الفقهيــــة املعاصــــرة فــــي العبــــادات" ، إعــــداد مركــــز التميــــز البحثــــي فــــي فقــــه القضــــايا املوســــوعة امليســــرة فــــي فقــــه القضــــايا املعاصــــرة :" الق •

 م.2014هـ 1435املعاصرة ، بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

دمشـق /  -الناشـر: دار القلـم موقع القرضـاوي علـى شـبكة اإلنترنـت فـي قسـم فتـاوى وأحكـام بعنـوان: العمـرة وحـج التطـوع وفقـه األولويـات ،  •

 . م1989 -هـ 1409الطبعة: الثانية، ،  سوريا

النهاية في غريب الحـديث واألثـر ، مجـد الـدين أ ـي السـعادات املبـار  بـن محمـد ابـن األثيـر الجـزري ، تعليـق : صـالح بـن محمـد بـن عويضـة ،  •

 هـ .1418دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

 م.2010هـ 1431: دار التوحيد للنشر، الرياض  النوازل في الحج، علي بن ناصر الشلعان ، طبعة •

 هـ(. 1410نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار ، ملحمد بن علي بن محمد الشوكاني ، دار الفكر  بيروت ، ) •

 https://fatwa.islamonline.net/67مواقع اإلنترنت  •
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واالطمئنان لدى المعتمرين أثر جودة الخدمات على الشعور الديني  

 ذوي االحتياجات الخاصة
 

 

 محمد مسعد عبد الواحد مطاوع

 جامعة الملك خالد
The Effects of The Quality of Services on the Religious Feeling and 

Confidence among Pilgrims with Special Needs 

Mohamed Mosaad Abdelwahed Metawee 

King Khaled University 

 

 :(Abstractملخص البحث )

هدف البحث إلى التعرف على العالقة بين جودة الحياة الروحية وجودة الخدمات لدى املعتمرين ذوي االحتياجات الخاصة، 

وجودة الخدمات، استخدم املنهج الوصفي االرتباطي التنبؤي، واعتمد على املقابلة املقيدة بتطبيق مقياس ي: جودة الحياة الروحية 

ا من ذوي اإلعاقة، بمتوسط عمر )87وقد تضمنت عينة البحث ) ا، أظهرت النتائج وجود 13.7( وانحراف معياري )48( معتمر  ( عام 

ا بين درجات عينة البحث على مقياس ي: جودة الحياة الروحية وجودة الخدمات بأبعاده ةعالقة ارتباطية موجبة دال  اإحصائي 

همت جودة الخدمات املختلفة في التنبؤ بجودة الحياة الروحية لدى املعتمرين، وأظهرت النتائج تمتع املعتمرين املختلفة، كما أس

 ن في الدراسة.يذوي اإلعاقة بمستوى متوسط إلى مرتفع على مقياس ي: جودة الحياة الروحية وجودة الخدمات، املستخدم
 

The research aimed to identify the relationship between the spiritual quality of life and the quality of services among the 

pilgrims with disability, The predictive correlative descriptive approach was used, the researsh used un-open interview 

by two scales for the spiritual quality of life and quality of services, the sample included 87 pilgrims with disability, 

average age 48 years and standard deviation 13.7. The results found a statistically significant correlation between the 

scores of the research sample on the spiritual quality of life scale and quality of services scale, quality of services 

contributed to predicting the quality of spiritual life, and pilgrims with disabilities have an average to high level on the 

spiritual quality of life and quality of services. 

 :املقدمة

ا بحجاج بيت هللا الحرام، وذلك من منطلق تهيئة البيئة املناسبة لتأدية املناسك تهتم امل
 
ا بالغ ملكة العربية السعودية اهتمام 

؛ لتقدم إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج 2030اإلسالمية بصورة لحيحة ومريحة، لذلك جاءت الرؤية التنموية الوطنية 

ا–السعودية العربية (.  كما تسعى اململكة 2017بر من املسلمين لتأدية املناسك، )شرف، والعمرة، وإتاحة الفرصة لعدد أك  -دائم 

ممثلة في حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين في تقديم أفضل الخدمات وأوفرها لضيوف الرحمن من الحجاج واملعتمرين 

يارهم، كما تحرص على جودة الخدمات املقدمة لهم، وتيسير والزوار، ابتداء من عزمهم وقدومهم لألرض املقدسة إلى مغادرتهم لد

الحصول عليها، سواء كانت خدمات لوجستية، أو خدمات مادية، من لحية وأمنية ورعاية وتوعية وإرشاد وتثقيف، على النحو 

والتسهيالت وسبل طمئن لها قلوب ضيوف الرحمن، كما تحرص على تقديم مزيد من الخدمات تاملرجو لتحقيق جودة روحية دينية 

ا أو معتمرين أو  ، وال شك أن ضيوف الرحمن حجاج   ونساء 
 
ا رجاال ا وصغار  الرعاية الخاصة لضيوف الرحمن من ذوي اإلعاقة كبار 

زوار من ذوي اإلعاقة الجسمية أو الحسية لهم احتياجاتهم الخاصة، وظروفهم التي تتطلب خدمات ومساعدات وتيسيرات ورعاية 
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لى أداء مناسكهم وإقامة شعائر الدين بشكل لحيح؛ حتى يتحقق هدفهم الديني، وتتحقق لديهم جودة العبادة خاصة تعينهم ع

ا في حياة املسلمين؛ حيث تساعد في تحقيق الرضا الداخلي عن أوجه  ا مهم  وجودة الحياة الروحية. وتعد جودة الحياة الروحية أمر 

عبادة تتحقق لدى الحجاج واملعتمرين في بالد الحرمين الشريفين؛ لذا يأتي توجههم إليها العبادة التي يقومون بها، وال شك أن أوجه ال

ا إلى تحقيق اكتمال العبادة من أداء الحج أو أداء العمرة، يرجو بذلك وجه هللا وتحقيق الرضا الداخلي عن حياته الدينية،  تطلع 

ا على الوظائف املعرفية وجودة الحياة  والتي تنعكس خالل جودة الحياة الروحية لديه، كما أن لجودة ا إيجابي  الحياة الروحية تأثير 

(، وتعد جودة الحياة حلقة تتوسط احتياجات الفرد والفرص املتاحة له في Agli, Bailly& Ferrand, 2017العامة لدى الراشدين )

 ,Schalockن نوعية األشكال املختلفة للحياة )بيئته الخاصة، كما تعتمد على القدرة التي تسمح بها بيئات األفراد أن يعبروا ع

Gardner& Bradley, 2007; Oliveira, Riberio, Cristina, Simoes& Pereira, 2018 ومنها الجانب الديني والروحي، ولدراسة جودة )

اعي، وإتاحة الدعم ذي الحياة لدى ذوي اإلعاقة مزايا منها: ضمان الحقوق والفرص املتكافئة لهم، وإدخال وتمكين الدعم االجتم

 Browen, Schalock& Browen, 2009; Oliveira, Riberio, Cristina, Simoesوتعريف مصادر الجودة واالحتياجات لكل فرد ) ،القيمة

& Pereira, 2018 نظم (، ولقد عرفت منظمة الصحة العاملية جودة الحياة بأنها إدرا  األفراد لوظيفتهم في الحياة، في سياق الثقافة و

(، وتعرف جودة الحياة بأنها رضا وإدرا  وتأويل WHO, 1995القيم التي يعيشون فيها، وفي العالقة بأهدافهم وآمالهم ومعاييرهم )

ا لوجوده، وهي ظاهرة متعددة األبعاد، تتركب من امتال  ملجموع الخصائص األساسية التي  ا ومرضي  ا وضروري  الشخص ملا يكون مهم 

ن صفاته الشخصية والعوامل البيئية، وهذه الخصائص تتشابه لدى كل الناس على الرغم من أنهم ربما تنعكس لدى الفرد م

 Oxford(، ويعرف قاموس Oliveira, Riberio, Cristina, Simoes& Pereira, 2018يتفاوتون في القيم واألهمية لهذه الخصائص )

بأنها املدى الواسع  Merriam-Websterخبرها األفراد، ويعرفها قاموس معيار الصحة والراحة والسعادة التي ي اجودة الحياة بأنه

(، وتشمل جودة Eurostat, et al., 2015للعوامل التي تؤثر ما إذا كان الناس لديهم قيمة في الحياة أبعد من األشكال املادية املحضة )

ورضاء الفرد عن الحياة الجيدة التي يعيشها بينما يركز الحياة الجانبين: الذاتي واملوضوعي، ويركز الجانب الذاتي على مدى شعور 

، 2016الجانب املوضوعي على ما يوفره املجتمع للفرد من إمكانات مادية إضافة إلى حياة الفرد االجتماعية )عابدين، الشرقاوي، 

(.  وتتعدد الخدمات التي يحصل عليها الحاج واملعتمر من ذوي اإلعاقة، فبعضها يتمثل في الخدمات املتعلقة بإصدار التأشيرات 170

وبخدمات الجوازات، و عضها يتعلق بخدمات القدوم في املطارات التي تقدمها الخطوط الوطنية السعودية، و عضها يتعلق بخدمات 

فندقية والتنقل والحركة من وإلى الحرمين الشريفين، و عضها يتعلق بالخدمات الصحية والرعاية، السكن واإلعاشة والخدمات ال

السعودية على إتاحتها بأفضل العربية ذلك من خدمات تحرص اململكة  إلىو عضها يتعلق بالخدمات التثقيفية واإلرشادية، وما 

من املؤسسات الرسمية واألهلية والتطوعية، حيث يقع على عاتق  صورة لضيوف الرحمن من الحجاج واملعتمرين؛ ممثلة في العديد

ا في تقديم  الرئاسة العامة لشئون املسجد الحرام واملسجد النبوي املسئوليات الجسام في خدمة ضيوف الرحمن، وهي ال تألو جهد 

القوة الخاصة ألمن املسجد الحرام  املزيد من الخدمات والرعاية والتثقيف واإلرشاد واالهتمام بقضاياهم املختلفة، كما تقوم

واملسجد النبوي بدور سديد في خدمة ضيوف الرحمن. ويقوم الهالل األحمر السعودي بجهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن على 

ا في أماكن تو  حاالت جد الحجاج واملعتمرين والزوار؛ ليقدم خدماته الصحية واإلسعافات األولية ومتابعة الامدار الساعة، متواجد 

الحرجة في أماكنها، وتقوم الجامعات بدور كبير في خدمة ضيوف الرحمن مع الطوافة والكشافة ومن خالل العيادات الطبية املتنقلة 

التي تدشنها الجامعات، ومنها؛ ما قامت به جامعة شقراء من تدشين العيادة املتنقلة لخدمة ضيوف الرحمن منذ موسم حج 

وم املتطوعون بتوعية ضيوف الرحمن بوسائل السالمة وتجنب االزدحام والتدافع ومرافقتهم عند زيارة ه، وإلى اآلن. كما يق1437

(. وهنا  العديد 2017من خدمات ورعاية لهم )القحطاني، الشريفين املواقع التاريخية واألثرية، وما تقدمه حكومة خادم الحرمين 

 م خدماتها لضيوف الرحمن، كما تؤدي مؤسسات الطوافة دور من البرامج التطوعية واملؤسسية التي تعمل على تقدي
 
 مهم ا

 
في تقديم  ا

الخدمات للحجاج واملعتمرين؛ كتسهيالت الدخول واالستقبال والجوازات، إلى الخدمات الصحية واألمنية واإلعاشة واإلسكان 

ا لتزايد أعداد ضيوف الرحمن من ذوي اإل  عاقة، وملا ألهمية دراسة جودة الحياة الروحية والنظافة والتثقيف والنقل والحركة، ونظر 
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ا لتنوع الخدمات املقدمة من لدن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن؛ قامت فكرة  وأهميتها لديهم، ونظر 

اإلعاقة؟ ومنه  البحث الحالي لتجيب عن السؤال الرئيس: ما العالقة بين جودة الحياة الروحية وجودة الخدمات لدى املعتمرين ذوي 

هل يمكن التنبؤ  - 2 ما العالقة بين جودة الحياة الروحية وجودة الخدمات لدى املعتمرين ذوي اإلعاقة؟ -1تتفرع األسئلة التالية:  

ما مستوى جودة الخدمات الروحية لدى  - 3 بجودة الحياة الروحية من خالل جودة الخدمات املقدمة للمعتمرين ذوي اإلعاقة؟

  ما مستوى جودة الخدمات التثقيفية والفندقية والتنقل والحركة املقدمة للمعتمرين ذوي اإلعاقة؟  - 4 ن ذوي اإلعاقة؟املعتمري

 :أهداف البحث

 وتتمثل أهداف البحث في التالي:    

 تحديد العالقة بين جودة الحياة الروحية وجودة الخدمات لدى املعتمرين ذوي اإلعاقة. -1

 إمكانية التنبؤ بجودة الحياة الروحية من خالل جودة الخدمات املقدمة للمعتمرين ذوي اإلعاقة.معرفة مدى  -2

 تحديد مستوى جودة الخدمات الروحية لدى املعتمرين ذوي اإلعاقة. -3

 .تحديد مستوى جودة الخدمات التثقيفية والفندقية والتنقل والحركة املقدمة للمعتمرين ذوي اإلعاقة -4

 :وطرق البحثمنهجية 

 : املنهج الوصفي االرتباطي والتنبؤي.منهج البحث

 : املعتمرون ذوو اإلعاقةمجتمع البحث

ا87تضمنت )عينة البحث:  ا )70(، بينهم )13.7( وانحراف معياري )48متوسط العمر ) ،( معتمر  ا حركي 
 
ا من 18( معاق ( كفيف 

 جنسيات عربية.

 مصطلحات البحث: 

الدرجة التي يشعر فيها الحاج أو املعتمر من ذوي اإلعاقة بالرضا عن ممارسته للعبادة وشعائر الدين، ومدى  :جودة الحياة الروحية

قدرته على إشباع دوافعه وحاجاته الروحية والعقائدية؛ من خالل ما يتوفر لديه من حرية عقائدية، وخدمات تسمح له بممارسة 

 يرتضيه. شعائره، وتأدية مناسكه وعبادته، بالشكل الذي

درجة رضا الحاج أو املعتمر ذي اإلعاقة عن كفاءة الخدمات التي تقدم له أو يحصل عليها أثناء أو قبل أو بعد أداء جودة الخدمات: 

 مناسكه، سواء كانت خدمات تثقيفية وإرشادية: دينية وسياحية، أو خدمات التنقل والحركة، أو خدمات فندقية وإعاشة.

ه، الحدود البشرية: املعتمرون العرب 1440كانية: مكة املكرمة، الحدود الزمنية: محرم وصفر وربيع أول الحدود املحدود البحث: 

 ذوو اإلعاقة.

 أدوات البحث: 

 تقيد فيها الباحث بتطبيق مقياس ي البحث التاليين:املقابلة املقيدة:  -

جودة الحياة الروحية من خالل األبعاد التالية:  ( فقرة تقيس27يتكون من )مقياس جودة الحياة الروحية )إعداد الباحث(: -

الرضا وااللتزام العقائدي، الرضا واالستمتاع بأداء العبادات والصالحات، الرضا باالستفادة من الخدمات الدينية، ويجاب عنه بأحد 

ا". ا"، "نادر 
 
ا"، "أحيان  الخيارات: "كثير 

 خصائص املقياس:

 ن خالل عرضه على مجموعة من املتخصصين.: تم التحقق من صدق املقياس مالصدق

 (، وكالهما معامل مرتفع.0.80( ومعامل التجزئة النصفية )0.89: معامل ثبات ألفا كرونباخ )الثبات

: يتمتـــــــــع املقيـــــــــاس باتســـــــــاق داخلـــــــــي مرتفـــــــــع؛ بلـــــــــغ معامـــــــــل ارتبـــــــــاط املقيـــــــــاس ككـــــــــل بأبعـــــــــاده الثالثـــــــــة علـــــــــى التـــــــــوالي: اال سكككككككككاق الكككككككككداخل 

(، 0.47(، )0.25(، )0.28(، )0.61(، وبلــــــــــــــــــــــــــــــغ معامـــــــــــــــــــــــــــــــل ارتبــــــــــــــــــــــــــــــاط املقيـــــــــــــــــــــــــــــــاس بفقراتــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــــــــــــوالي: )0.72(، )0.81(، )0.80)

(0.36(،)0.72(،)0.28(،)0.75(،)0.64(،)0.61(،)0.55(،)0.37(،)0.25(،)0.50(،)0.72(،)0.50(،)0.65(،)0.62(،)0.68(،)

ا عند )(، وهي 0.70(،)0.33(،)0.28(،)0.63(،)0.43(،)0.66(،)0.69(،)0.70  (.0.01معامالت دالة إحصائي 

( فقرة تقيس جودة الخدمات من خالل األبعاد التالية: جودة الخدمات 22يتكون من )مقياس جودة الخدمات )إعداد الباحث(: -

 التثقيفية واإلرشادية، جودة خدمات التنقل والحركة، جودة الخدمات الفندقية، ويجاب عنه بأحد الخيارين: "نعم"، "ال".
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 صائص املقياس:خ

 : تم التحقق من صدق املقياس من خالل عرضه على مجموعة من املتخصصين.الصدق

 (، وكالهما ثبات مرتفع.0.90( ومعامل التجزئة النصفية )0.85: معامل ألفا كرونباخ )الثبات

(، 0.87الثــــــــة علــــــــى التــــــــوالي: ): يتمتــــــــع املقيــــــــاس باتســــــــاق داخلــــــــي مرتفــــــــع؛ بلــــــــغ معامــــــــل ارتبــــــــاط املقيــــــــاس بأبعــــــــاده الثاال سككككككككاق الككككككككداخل 

(، 0.59(،)0.64(،)0.65(، وبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ معامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ارتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط املقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بفقراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي: )0.89(، )0.92)

(0.71(،)0.61(،)0.35(،)0.53(،)0.39(،)0.61(،)0.37(،)0.40(،)0.55(،)0.43(،)0.41(،)0.47(،)0.59(،)0.41(،)0.45(،)

ا عند ) (، وهي معامالت0.69(،)0.41(،)0.37(،)0.44  (.0.01دالة إحصائي 

 :النتائج واملناقشة

لإلجابة عن السؤال األول للبحث تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجات عينة البحث على مقياس ي: جودة الحياة  -1

ا بين ج1الروحية وجودة الخدمات )جدول " ودة الحياة "(، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائي 

الروحية وأبعادها: )الرضا وااللتزام العقائدي، الرضا واالستمتاع بأداء العبادات واألعمال الصالحة، الرضا باالستفادة من 

الخدمات الدينية(، وجودة الخدمات وأبعادها: )جودة الخدمات التثقيفية واإلرشادية، جودة خدمات التنقل والحركة، جودة 

 عاشة( لدى املعتمرين ذوي اإلعاقة.الخدمات الفندقية واإل 

"(، وأشارت 3"، "2لإلجابة عن السؤال الثاني للبحث تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد بطريقة الخطوات املتتابعة )جدول " -2

 هم.النتائج إلى أن مستوى جودة الخدمات لدى املعتمرين ذوي اإلعاقة يسهم في التنبؤ بمستوى جودة الحياة الروحية لدي

لإلجابة عن السؤال الثالث للبحث تم حساب النسب املئوية ملستويات جودة الحياة الروحية باعتماد املتوسط الفرض ي )جدول  -3

%( يتمتعون بمستوى 9.18وأن ) ،%( يتمتعون بمستوى مرتفع من جودة الحياة الروحية90.82"(، وأشارت النتائج إلى أن )4"

متوسط من جودة الحياة الروحية، وأن ترتيب أبعاد جودة الحياة الروحية جاء كالتالي: الرضا وااللتزام العقائدي، الرضا 

 واالستمتاع بأداء العبادات واألعمال الصالحة، الرضا باالستفادة من الخدمات الدينية. 

"(، وأشارت النتائج إلى أن 5سب املئوية ملستويات جودة الخدمات )جدول "لإلجابة عن السؤال الرابع للبحث تم حساب الن -4

%( يتمتعون بمستوى متوسط من جودة الخدمات، وأن 10.35%( يتمتعون بمستوى مرتفع من جودة الخدمات، وأن )89.65)

 ت التثقيفية واإلرشادية.ترتيب أبعاد جودة الخدمات جاء كالتالي: خدمات التنقل والحركة، الخدمات الفندقية، ثم الخدما

ا بين جودة الحياة  Koolhaas, et al. (2018)وتتفق نتائج البحث مع نتائج دراسة  التي توصلت إلى وجود ارتباط موجب دال إحصائي 

 ( التي توصلت إلى وجود ارتباط موجب بين جودة الحياة2018وممارسة األنشطة اليومية، ومنها األنشطة الدينية، ودراسة معن ي )

ت دراسة الحسينان )
ّ
ا في الدرجة 2015وكل  من: األمن النفس ي والسلو  االجتماعي، وتوصل ( إلى عدم وجود فروق دالة إحصائي 

الكلية ملقياس جودة الحياة وأبعاده املختلفة ترجع إلى اختالف الجنس فيما عدا بعدي: جودة الحياة الدينية، وجودة الحياة 

 االجتماعية.

اة بالعديد من األنشطة التي يمارسها الفرد، وترتبط باألنشطة الحركية واالجتماعية؛ حيث تمد األشكال املختلفة وترتبط جودة الحي

(، Koolhaas, Dhana, Rooij, Schoufour, Hofman & Franco, 2018لهذه األنشطة بتأثيرات مفيدة للفرد كاألنشطة الحركية العامة )

ام مؤسسات الطوافة ومكاتب الحج بتطبيق مبادئ الجودة الشاملة بدرجات ومستويات ( إلى اهتم2017وتوصلت دراسة غزاوي )

ا )ف  (.2017الرحيلي،  ىإيجابية ومتفاوتة على حسب خطط وبرامج التنمية التي تنتهجها سنوي 

رين من ذوي اإلعاقة ويمكن مناقشة نتائج البحث في ضوء العديد من املعطيات، منها؛ أن العمل على جودة الخدمات املقدمة للمعتم

يسهم بقدر كبير في االطمئنان النفس ي والشعور باألمن والراحة التي تعين على قضاء شعائر الدين ومناسك العبادة، حيث حدد 

( جودة الحياة بأنها النتائج اإليجابية التي يشعر بها الفرد نتيجة للخدمات املقدمة واملتاحة له في البيئة التي يعيع 2018معن ي )

 ها، وذلك وفق املستويات: االجتماع، واالقتصادي والصحي العام، واالنفعالي املتزن.في

كما أن للعمل التطوعي دور كبير لخدمة الحجاج واملعتمرين؛ حيث يسهم في خدمة املعتمرين وإرشادهم وتوعيتهم، ولذلك أشارت 

سمي خالل موسمي الحج والعمرة، وتحفيز القطاع الخاص ( إلى ضرورة إنشاء هيئة خاصة بالعمل التطوعي املو 2017دراسة الكعكي )

 (.2017الرحيلي،  ىبتدريب وتأهيل املتدربين املتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن )ف ىإلنشاء أكاديمية تعن
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كما أن تحقيق الطمأنينة واألمن النفس ي واالجتماعي للمعتمر، والذي تقوم به جهات ومؤسسات رسمية في اململكة لخدمة ضيوف 

رحمن؛ يحقق لديهم التفرغ للعبادة، وتحقيق أهداف روحانية كبيرة، قد ال تتحقق إال بوجود األمن وخدمات التنقل والحركة، ال

 عن خدمات اإلسكان واإلعاشة، التي توليها الجهات الرقابية أهمية كبيرة؛ لتحقيق خدمات عالية الجودة، كما أن تقديم 
 
فضال

 حرام واملسجد النبوي مزيدالرئاسة العامة لشئون املسجد ال
 
من الخدمات اإلرشادية والتوعية والتثقيف لضيوف الرحمن؛ حري  ا

 بتحقيق قدر كبير من الرضا واالستمتاع بأداء املناسك وشعائر الدين لدى املعتمرين.

ا ألحد املقاي2009وقد توصلت دراسة الشريف ) يس الدولية لتقييم ( إلى تحديد مستويات الخدمات املقدمة لضيوف الرحمن وفق 

الخدمات، وتحددت هذه الخدمات في األجهزة امللموسة واالعتمادية واألمان واالستجابة السريعة والتعاطف؛ حيث أن بعضها جاء 

( بتشكيل لجنة لقياس مؤشرات أداء مرافق 2017فوق مستوى توقع الحجاج واملعتمرين، كما أوصت دراسة برهمين و مصطفى )

  .رة ومتابعة الخدمات وتطورهاوخدمات الحج والعم

 :الخالصة

   ترتبط جودة الحياة الروحية لدى املعتمرين ذوي اإلعاقة بمستوى جودة الخدمات املتعددة املقدمة لهم، وتتأثر بها بشكل كبير.
 :أبرز التوصيات

شعائر الدين ومناسكه لدى املعتمرين إنشاء جهة رسمية تضطلع بقياس مؤشرات أداء جودة الحياة الروحية وجودة ممارسة  -1 

 والحجاج ذوي اإلعاقة، بما فيها االحتياجات والدوافع النفس دينية وطرق تلبيتها.

لزام بتطبيقه العمل على وضع مقياس ملؤشرات جودة أداء الخدمات املختلفة املقدمة لضيوف الرحمن من ذوي اإلعاقة، واإل -2

 وتحقيقه.

 :األشاال والجداول 

 "1جدول "

 معامالت االرتباط بين جودة الحياة الروحية وجودة الخدمات

 املتغيرات

 جودة الحياة الروحية

الرضا وااللتزام 

 العقائدي

الرضا واالستمتاع بأداء 

 العبادات والصالحات

الرضا باالستفادة من 

 الخدمات الدينية
 الدرجة الكلية

ت
ما

خد
ال

ة 
ود

ج
 

 0.83 0.80 0.79 0.69 الخدمات التثقيفية

 0.78 0.69 0.72 0.75 خدمات التنقل والحركة

 0.72 0.64 0.65 0.68 الخدمات الفندقية

 0.86 0.79 0.80 0.79 الدرجة الكلية

 "2جدول "

 جودة الخدماتعلى  جودة الحياة الروحيةتحليل تباين انحدار 

 مستوى الداللة "ف"قيمة  متوسط املر عات درجات الحرية مجموع املر عات مصدر التباين

 3685.467 1 3685.467 االنحدار

 14.253 85 1211.521 البواقي 0.01 258.571

  86 4896.989 الكلي

 "3"جدول رقم 

 بجودة الحياة الروحيةمعامالت االنحدار املعيارية والالمعيارية للتنبؤ  

 الخطأ املعياري  معامل االنحدار الالمعياري  املتغيرات املستقلة
معامل االنحدار 

 املعياري 

قيمة "ت" لداللة 

 معامل االنحدار
 مستوى الداللة

 0.01 26.148  1.607 42.010 ثابت االنحدار

 0.01 16.080 0.868 0.091 1.471 جودة الخدمات



21 

 

 "4جدول "

 النسب املئوية ملستويات جودة الحياة الروحية

 املستوى 

 جودة الحياة الروحية

 العقائديالرضا وااللتزام 
الرضا واالستمتاع بأداء 

 العبادات والصالحات

الرضا باالستفادة من 

 الخدمات الدينية
 الدرجة الكلية

 %9.18 %13.78 %8.05 %6.88 املتوسط

 %90.82 %86.32 %91.95 %93.22 املرتفع
 

 "5جدول "

 النسب املئوية ملستويات جودة الخدمات

 املستوى 
 جودة الخدمات

 الدرجة الكلية الخدمات الفندقية خدمات التنقل والحركة التثقيفيةالخدمات 

 %10.35 %14.95 %12.47 %24.13 املتوسط

 %89.65 %85.05 %87.53 %75.86 املرتفع

 

 املراجع:
دراسة على عينة من طالب جامعة  :(.  جودة حياة الطالب الجامعية وعالقتها ببعض املتغيرات الديموجرافية2015الحسينان، إبراهيم عبد هللا )

 .233 -178، 41، املجلة التربوية، مصراملجمعة. 

الحرمين  خادم معهد من بتنظيم والزيارة والعمرة ألبحاث الحج عشر السابع العلمي امللتقى عن علمي (. تقرير2017داخل ) راشد نايف الرحيلي،

، األمنية البحوث مجلةم.  2017/ 5 / 11 - 10 املوافق ه 1438 / 8 / 15 - 14 من فترةخالل ال القرى  أم بجامعة والعمرة الحج ألبحاث الشريفين

26(68 ،)247- 273. 

 .417 -379، 1، والتجارة لالقتصاد العلمية املجلةالطوافة.  مؤسسات خدمات جودة (.تقييم2009يحيى ) رجاء الشريف،

 .339 -328(، 111)28، بنها جامعة التربية كلية مجلةوالزوار.  واملعتمرين الحجاج خدمة في الجامعات دور  (. تعزيز2017سعد ) هند القحطاني،

مجلة (. االضطرابات النفسية الشاتعة لدى الحجاج البرامج اإلرشادية والعالجية املصاحبة: دراسة وصفية تشخيصية. 2017شرف، سمية عزت )

 .474 -459، 91، دراسات عربية في التربية وعلم النفس

(. مهارات تنظيم الذات واملرونة لنفسية وعالقتهما بجودة الحياة األكاديمية لدى طالب 2016عابدين، حسن سعد، والشرقاوي، فتحي محمد )

 .234 -153(، 6)26، مجلة كلية التربية جامعة اإلسكندريةكلية التربية جامعة اإلسكندرية. 

(. فعالية برنامج إرشادي لتنمية جودة الحياة لدى عينة من املراهقين 2017ي ،محمد )مصطفى،نهلة محمد، وعبد املجيد، فايزة يوسف، البحير 

 .590 -571(، 18)4، مصر مجلة البحث العلمي في التربية،املكفوفين مرتفعي القلق. 

مجلة كلية التربية هقين. (. جودة الحياة وعالقتها بكل من السلو  االجتماعي واألمن النفس ي لدى عينة من املرا2018معن ي، محمد بن علي )

 .270 -231(، 2)34، بأسيوط

Agli o., Bailly  N.&  Ferrand C. (2017).Validation of the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy—Spiritual Well-being 
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اتجاهات طالب جامعة أم القرى نحو خدمة ذوى االحتياجات الخاصة   

ضوء بعض المتغيرات  فيمن الحجاج والمعتمرين والزوار 

الديموغرافية

 

 

 رزق عبد الحميد محمد فتوح 

 جامعة أم القرى –كلية التربية 

The attitudes of Umm Al- Qura University's students 

towards helping of pilgrims and visitors with disabilities 

with respect some  of demographic variables 
Rizk Abdel-Hameed M. Fatouh  

Faculty of Education – Umm Al - Qura University 

 

 :(Abstract) ملخص البحث

قين  من الحجـاج واملعتمـرين والـزوار وتـأثير بعـض املتغيـرات  ااملع اتجاهات طلبة جامعة أم القرى نحو على هدفت الدراسة إلى التعرف  

 وطالبــــــة، 288الديموجرافيــــــة علــــــى االتجاهــــــات، وقــــــد اســــــتخدم الباحــــــث  املــــــنهج الوصــــــفي التحليلــــــي، وبلغــــــت عينــــــة الدراســــــة )
 
( طالبــــــا

 اشــتمل علــى )
 
قين يتســـم ان اتجــاه الطــالب نحــو املعــ( أبعــاد لقيــاس االتجاهــات . وقــد توصــلت نتــائج الدراســة إلــى أ7واســتخدم مقياســا

 
 
فـــي االتجاهـــات تعـــزى للتخصــــص  باإليجابيـــة، كمـــا أنـــه ال يوجـــد فـــروق بـــين الجنســــين فـــى االتجـــاه العـــام نحـــو املعـــاقين  كمــــا وجـــد فروقـــا

 ويعزو الباحث ذلك لدراسة طلبة كلية التربية للتربية الخاصة.الدراس ي لصالح طلبة التربية 
 

 The purpose of this study was to identify the attitudes of Umm Al-Qura University students from several different 

disciplines to detect the differences in their attitudes with respect to gender, and specialization. The sample of the study 

is composed of male and female students (288). Data were collected using a scale of attitudes, and analyzed using t - 

test and analysis of variance - ANOVA. 

The results of this study revealed that: there is a positive attitude of participants toward the handicaps. The study also 

revealed that there are no gender differences in the attitudes, towards persons of disability among the participants. 

Moreover, there were some significant differences were detected due to kind of discipline in favor of faculty of 

education. 

 :مةاملقد

ذهب علماء النفس إلى أن دراسة االتجاهات هي حجر الزاوية في علم النفس االجتماعي، بل إن بعضهم مثل توماس وزنانيكي قالوا 

(. وتستمد هذه الدراسة أهميتها من طبيعة املوضوع 3:1992إن علم النفس االجتماعي ما هو إال الدراسة العلمية لالتجاه )القريطي، 

ا إلعداد البرامج التثقيفية وهو اتجاهات الط لبة نحو املعاقين  وخدمتهم فمعرفة تلك االتجاهات وتحديد نوعياتها يعتبر أساس 

ا من أهميتها  واإلرشادية والتربوية املنظمة لتدعيم االتجاهات اإليجابية وتعديل االتجاهات السلبية. كذلك تستمد هذه الدراسة جزء 

 في قطاعات خدمية وتنموية وتربوية مما قد يلقي الضوء على من طبيعة العينة ) طالب الجامعة( إ
 

ذ يفترض أن تعمل مستقبال

طبيعة العالقة بين دراستهم الجامعية ومدى تكامل الجوانب النفسية مع الجوانب املعرفية فيما يتعرضون له من مناهج دراسية من 

ا اتجاهاتهم نحو املعاقين من جانب آخر وما يترتب عل ةجانب، ونوعي ا وحرص  ى ذلك من اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لجعلهم أكثر حماس 

( إلى أن 1996(  وعواد )2011على ما يقدم لهم من خدمات سواء فى مواسم الحج والعمرة والزيارة . ويشير الصرايرة وشعالن ) 

واملبادئ واملفاهيم والحقائق التي يكتسبها الجانب املعرفي: ويتمثل في جميع املعارف -1االتجاهات تتكون من ثالثة جوانب رئيسة وهي: 
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الجانب االنفعالي )العاطفي(: ويتمثل في األحاسيس واملشاعر واالنفعاالت التي يوجهها نحو -2املتعلم والتي تتصل باالتجاه نحو أمر ما. 

الجانب السلوكي: ويتمثل -3األمر.  موضوع االتجاه والتي تؤثر في قبول الفرد ورغبته ملوقف أمر معين أو عدم قبوله أو رغبته في ذلك

وثيقة  ةفي االستعدادات واألنماط السلوكية واألفعال التي تنسجم وتتوافق مع مكونات االتجاه السابقة. وتعتبر االتجاهات ذات صل

تماعية بحياة اإلنسان وبأفكاره وثقافته وسلوكه، فلكل إنسان اتجاهاته الخاصة به نحو القضايا الدينية والسياسية واالج

واالقتصادية والنفسية والسلوكية، وهذه االتجاهات جاءت بعد مراحل التنشئة االجتماعية، والظروف الخاصة التي مر بها هذا 

اإلنسان و عد خبراته السابقة، وطبيعة املجتمع الذي نشأ فيه وغيرها من العوامل التي تسهم في تكوين االتجاهات لدى األفراد ) 

ارة عن استعداد أو متغير كامن أو متوسط يقع بين املثير واالستجابة وهو عب ي( بأنه تكوين فرض 2000)زهران :  الصعوب : (. ويعرفه

متعلم لالستجابة املوجبة أو السالبة نحو أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف أو رموز فى البيئة  يعصب ينفس ى أو تهيؤ عقل

أحد املشاكل األساسية التي تواجه العالم وتؤثر على معدالت التنمية بها وتكشف  . كما تعد اإلعاقةاالستجابة  التى تستثير 

ا حيث بلغ متوسط املعاقين في الدول املتقدمة بنسبة ااإلحصائيات عن مدى زيادة حجم املع أما في الدول النامية  %8قين عاملي 

من إجمالي عدد السكان وقد  %15إلى  %13ربية إلى ما بين قين في الدول العابينما تصل نسبة املع %13.5فيرتفع هذا املتوسط إلى 

 zayed في الدول النامية ) %2.56بينما يرتفع هذا املعدل إلى حوالي  %0.75 بلغ معدل الزيادة السنوية للمعاقين في الدول املتقدم

:2018).    

 الدراسات السابقة:

  ؛(1994عواد،  أحمد ) 

 ات طالب كلية التربية النوعية نحو املعوالتي هدفت إلى استقصاء اتجاها
 
 - قين بفئاتهم املختلفة )بصريا

ُ
 - عقليا

 
 - سمعيا

 
(، حيث حركيا

 187استخدمت الدراسة عينة قوامها )
 
سنة  22.71إناث(، بمتوسط زمني  116-ذكور  71وطالبة من طالب الفرقة النهائية ) ( طالبا

من الشعب املختلفة بكلية التربية النوعية بمدينة بنها. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: إيجابية اتجاهات طالب كلية 

 
 
وعات الدراسة في االتجاه نحو ذوي اإلعاقة من حيث التخصص بين مجم التربية نحو ذوي اإلعاقة، ال توجد فروق دالة إحصائيا

الدراس ي، وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في االتجاه نحو ذوي اإلعاقة لصالح اإلناث، كما وجدت فروق دالة بين مجموعات 

 
 
 لتفاعل التخصص الدراس ي مع النوع. الدراسة في االتجاه نحو ذوي اإلعاقة نظرا

 :(2005) راهيمعسلية، محمد إب

ى االتجاهات، وقد قين وتأثير بعض املتغيرات علاهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلبة جامعة األقص ى نحو املع

 وطالبة، واستخدم150سة )املنهج الوصفي التحليلي، وبلغت عينة الدرا استخدم الباحث
 
 اشتمل على ) ( طالبا

 
( أبعاد 3مقياسا

 في اات. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن اتجاه الطالب نحو املعلقياس قوة االتجاه
 
قين يتسم باإليجابية، وأن هنا  فروقا

متوسطات االتجاهات تعزى إلى متغير كل من الجنس، ونوع اإلعاقة، ووجود طفل معاق في األسرة. كما لم تتوصل النتائج إلى وجود 

( إلى التعرف على اتجاهات طالب كليات جامعة البعث 2005دفت دراسة الرحال )كما ه .أد ي(-فروق تعزى ملتغير التخصص )علمي 

ا من 54قين. وقد اشتملت عينة الدراسة على )انحو املعاقين وعالقتها ببعض املتغيرات اآلتية: االختصاص والنوع والصلة باملع ( طالب 

ا من طلبة السنة الرابعة في كلية الطب البشري و )( طال60طلبة السنة الرابعة في كلية التربية قسم اإلرشاد النفس ي و ) ا 90ب  ( طالب 

من طلبة السنة الرابعة في كلية اآلداب قسم اللغة العربية. أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود اختالف في اتجاهات أفراد عينة 

قين اب، إال فيما يتعلق باالتجاه نحو املعقين بفئاتهم املتعددة باختالف اختصاص الكلية التي يدرس فيها الطال االدراسة نحو املع

ا لصالح طلبة كلية التربية. كما أوضحت نتائج الدراسة أن اتجاهات اإلناث أكثر إيجابية من اتجاهات الذكور نحو املع قين. كما اعقلي 

 ق.اممن ليس لهم صلة بمعق واتجاهات أقرانهم ابينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في اتجاهات أفراد العينة ممن لهم صلة بمع

ات طلبة جامعة مؤتة من تخصص: )التربية الخاصة، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى اتجاه ؛(2011)  الصرايرة، رائد سالم

 ملتغيرات: )النوع االجتماعي، 
 
اإلرشاد والصحة النفسية، والتربية الرياضية( نحو األشخاص املعاقين، والفروق في اتجاهاتهم تبعا

لبات السنة األولى م، وتكونت عينة الدراسة من طالب وطا2007/2006املستوى الدراس ي، والتخصص الدراس ي( للعام الدراس ي 

ت اجمع البيانات تم استخدام اختبار  )املستجدين( والسنة األخيرة )الخريجين( من كل تخصص، طبق عليهم مقياس لالتجاهات و عد

 وجود اتجاهات سلبية نحو تعليم األشخاص املعاقين، وأظهرت وجود فروق في 
 
وتحليل التباين األحادي حيث أظهرت النتائج عموما

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D8%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
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تعزى للنوع االجتماعي ولصالح اإلناث، وكذلك وجود فروق في االتجاهات تعزى للمستوى الدراس ي ولصالح طلبة السنة  االتجاهات

 األخيرة )الخريجين(، وكذلك وجود فروق في االتجاهات تعزى للتخصص الدراس ي ولصالح طلبة التربية الخاصة.

يد مدى فعالية برامج الدعم املقدمة للطالب من ذوي هذه الدراسة إلى تحد تهدف ؛(2011الخشرمي، سحر بنت أحمد )

 
 
  االحتياجات الخاصة بجامعة امللك سعود بالرياض في تحسين فرص نجاح دمجهم اجتماعيا

 
، وذلك من خالل استطالع رأي وأكاديميا

 
 
اقين في الجامعة والعمل على تطوير بعاد األساسية الالزمة لنجاح دمج املعألبالجامعة، للتعرف على ا الطالب املعاقين امللتحقين حاليا

 
 
 لهؤالء الطالب. الخدمات املقدمة حاليا

يهدف البحث الحالي إلى دراسة اتجاهات طالبات الجامعة ومعلمات التربية الخاصة نحو  ؛(2011) الصايغ، آمال مصطفى منشاوي 

قطاع مهم في املجتمع، وبالتالي فإنه يجب دراسة أهم  دمج وتشغيل املعاقين في املجتمع املحلي، وتأتي أهميته ملا يمثله املعاقون من

الوسائل التي تساعد على تفعيل مشاركاتهم املجتمعية وذلك عن طريق تنشيط وسائل الدمج والتأهيل والتشغيل لهم، باإلضافة إلى 

السعي إلى االستفادة من محدودية الدراسات التي تناولت توضيح دور واتجاهات الطالب املتخصصين نحو دمج وتأهيل املعاقين و 

 نتائج هذه الدراسة في مجاالت الخدمة العملية وامليدان اإلرشادي والعالجي لذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم.

هدفت الدراسة الحالية إلى إعداد مقياس لالتجاهات نحو ذوي اإلعاقة بصفة عامة،  ؛(2014)  بركات، أحمد سعيد أحمد محمد

 169( طالبة، و)140( من طلبة كلية التربية واآلداب بعرعر بواقع )309ساسية من )وتكونت عينة الدراسة األ 
 
. وتوصلت ( طالبا

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو ذوي اإلعاقة لدى طلبة كلية التربية واآلداب لدراسة إلى مجموعة من النتائج هيا

ر واإلناث على جميع أبعاد املقياس باستثناء بعدي )الدمج، والتشغيل( التي كانت بعرعر، حيث كانت االتجاهات إيجابية من الذكو 

 اتجاهات الذكور فيها متوسطة.

التعرف على اتجاهات طلبة جامعة الحسين بن طالل نحو األفراد إلى هدفت هذه الدراسة  ؛(2015) املصبحين، منيرة محيل

الجنس، والكلية، والسنة الدراسية. تكونت عينة الدراسة  ،تأثر اتجاهات الطالب ببعض املتغيرات كالتخصص ىقين، ومعرفة مدااملع

( طالبا وطالبة يدرسون مساق متطلبات الجامعة ملختلف التخصصات العلمية واألدبية، للفصل الدراس ي األول 428الوصفية من )

(، تمت معالجة 1992( ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق مقياس االتجاهات نحو املعاقين الذي طوره )القريطي، 2015-2016)

 البيانات إحصائي
 
 (One- Way ANOVA) واالنحرافات املعيارية، وتحليل التباين األحادي عن طريق حساب املتوسطات الحسابية،ا

ملتغيرات الجنس، أو  ى صائية تعز قين، وال توجد فروق ذات داللة إحاأشارت النتائج إلى وجود اتجاهات إيجابية نحو األفراد املع

  .الكلية أو السنة الدراسية. وقد نوقشت النتائج في ضوء األدب التربوي 

 –ة الخاصة بكلية العلوم واآلداب التعرف على اتجاهات طالبات قسم التربيإلى هدفت الدراسة  ؛(2016) الهابط، عبير فوزي يوسف

عاقة الفكرية وأثر بعض املتغيرات مثل مسار التخصص )اإلعاقة الفكرية ( جامعة القصيم نحو األشخاص ذوي اإل  –بعيون الجواء 

التربية ( طالبة من قسم 161، وتكونت عينة الدراسة من )عاقة الفكريةواملستوى الدراس ي ، ووجود صلة قرابة باألشخاص ذوي اإل 

عاقة الفكرية ) من إعداد شخاص ذوي اإل الخاصة ، وقد استخدمت الباحثة استبيان اتجاهات طالبات التربية الخاصة نحو األ

 
 
أن اتجاهات طالبات قسم التربية الخاصة تجاه األشخاص  :على املنهج الوصفي التحليلي وكانت النتائج كما يلي الباحثة ( اعتمادا

عاقة الفكرية تعزى شخاص ذوي اإل إيجابية، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطالبات نحو األ عاقة الفكريةذوي اإل 

عزى للمستو ملسار التخصص )اإلعاقة الفكرية( وهنا  فروق ذات داللة إحص
ُ
الدراس ي، وهنا  فروق ذات داللة إحصائية  ى ائية ت

 
 
 .الدراسة ببعض التوصيات. واختتمت تعزى لوجود صلة قرابة باملعاقين فكريا

  عقيب على الدراسات السابقة:

  أظهرت -
 
  الدراسات تباينا

 
االتجاهات بين طالب الجامعة نحو ذوي اإلعاقة من حيث السلبية واإليجابية، فاتسمت  فى كبيرا

( وجد أن اتجاهات 2015(، والهابط )2005(، وفي دراسة عسلية )1996االتجاهات باإليجابية تجاه ذوي اإلعاقة في دراسة عواد )

( حيث ظهر أن العامالت 2015(، والخشرمى )1994اإلناث أكثر إيجابية من اتجاهات الذكور بفروق دالة. وفي دراسة املصبحين )

(، التي 1994اإلناث بمراكز ذوي اإلعاقة أكثر إيجابية في اتجاهاتهن نحو املقعدين من العاملين الذكور. وفي دراسة أحمد عواد )

ت إلى إيجابية اتجاهات طالب كلية التربية نحو املعاقين، ووجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في االتجاه نحو املعاقين لصالح توصل

 اإلناث.

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%84
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1+%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
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 خرى نحو ذا ما قورنت باتجاهات نظرائهم فى الكليات األ إقين بشكل عام ايجابية  نحو املعلية التربية باإل تتسم اتجاهات طالب ك

ى ، األمر الذواملعاقينعاقة ربية الخاصة معلومات كافية عن اإل طالب التربية وبخاصة قسم الت يزو الباحث ذلك لتلقاملعاقين ويع

 .ظهر فى اتجاهاتهم نحو املعاقين

( حيث كانت اتجاهات طلبة املستوى الرابع أكثر 2014اختلفت االتجاهات نحو املعاقين باختالف نوع اإلعاقة كما في دراسة بركات )

سلبية نحو اإلعاقة العقلية لصالح طلبة التخصص العلمي، وأن طلبة املستوى الرابع في التخصص األد ي كانوا أكثر سلبية نحو 

اإلعاقة السمعية، وأن طالبات املستوى الرابع ذات التخصص األد ي كن أكثر سلبية نحو اإلعاقة البصرية أكثر من الذكور، وكذلك 

 في اإلعاقة الجسمية.

حيث وجدت فروق في  (2011لفت االتجاهات نحو ذوي اإلعاقة باختالف التخصص الدراس ي كما في دراسة الصرايرة )اخت -

( التي أثبتت 1994للتخصص الدراس ي لصالح طلبة التربية الخاصة عن باقي التخصصات األخرى، ودراسة عواد ) ى االتجاهات تعز 

 
 
راسة في االتجاه نحو املعاقين من حيث التخصص الدراس ي، ودراسة الصايغ بين مجموعات الد أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا

( التي أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطالب نحو املعاقين تعزى ملتغير التخصص األكاديمي )لصالح 2011)

 طالب تخصص التربية الخاصة(.

( التي أسفرت عن وجود 2011) يملستوى الدراس ي كما في دراسة الخشرموكذلك اختلفت االتجاهات نحو ذوي اإلعاقة باختالف ا -

 
 
واتجاهات أقرانهم في املستوى األول، لصالح الطالب في املستوى  فروق دالة بين طالب املستوى الدراس ي الثالث نحو املتخلفين عقليا

( التي توصلت إلى أن اتجاهات اإلناث أكثر 2014ت )الثالث،واختلفت االتجاهات نحو ذوي اإلعاقة باختالف النوع كما في دراسة بركا

 .إيجابية من اتجاهات الذكور بفروق دالة

 :أهداف البحث

االحتياجات الخاصة من الحجاج واملعتمرين  ي هدف البحث الحالى إلى استقصاء اتجاهات طالب جامعة أم القرى نحو خدمة ذو ي

 رافية. غوالزوار فى ضوء بعض املتغيرات الديمو 

 مصطلحات الدراسة:

 :Attitude االتجاه

عبارة عن استعداد مكتسب يتسم باالستقرار والثبات إلى حد ما ملعارف الفرد، ومشاعره، وسلوكه إزاء موضوعات، أو قضايا معينة 

 ويتمثل في درجات من القبول أو الحياد أو الرفض، إزاء هذه املوضوعات والقضايا .

لفرد املعاق بأنه كل شخص أصبح غير قادر على االعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام يعرف ا االحتياجات الخاصة: و ذو 

 بعمل آخر واالستقرار فيه نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حس ي.

كما عرفته املوسوعة الطبية األمريكية بأنه "كل شخص به عيب صحي أو عقلي يمنعه من أن يشار  بحرية في النشاط املالئم 

 ."لعمره، مما يولد لديه إحساس بصعوبة االندماج باملجتمع

 :منهجية وطرق البحث

ألنــــه يالئــــم طبيعــــة الدراســــة واألهــــداف التــــى تصــــبو إلــــى تحقيقهــــا . وقــــد قــــام بتطبيــــق مقيــــاس  يالتحليلــــ ياتبــــع الباحــــث املــــنهج الوصــــف  

 يتكون من  سبعة أبعاد وهى:  يت طالب الجامعة نحو املعاقين الذاتجاها

ق والنظــر إليـــه علــى أنـــه ســبب فـــي اقلــق مـــن الشــخص املعـــالويمثــل مـــدى الخــوف أو الهلـــع أو  ذو  اإلعاقكككة: الخكككوف مككن األول: البعككد-1

 طق. تأخر املجتمع، وأنه عبء على غيره، وأن وجوده في األسرة هو عقاب من هللا لتلك األسرة، وهو خوف ال يبرره الواقع وال املن

وهو الظهور مع ذوي اإلعاقة أمام الناس ومصـادقتهم، والترحيـب بإقامـة عالقـات اجتماعيـة  ذو  اإلعاقة: التعامل مع الثاني: البعد-2

 معهم، وتواجدهم في جميع األماكن املتاحة للعاديين أو رفضهم لذلك.

ق وتقبـل اإلنجـاب منـه، أو رفضـهما ارتبـاط بإنسـان معـشـخاص مـن  اال ويمثل مـدى تقبـل األ الزواك من ذو  اإلعاقة: :البعد الثالث-3

 لذلك، خشية النظرة السلبية من املحيطين واملجتمع.
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ويعبـــر عـــن مـــدى  تـــوفير الرعايـــة الصـــحية والتربويـــة والتأهيليـــة والنفســـية واالجتماعيـــة الشـــاملة  حقكككوق ذو  اإلعاقكككة: البعكككد الرابكككع:-4

 ساعدة لهم في حياة كريمة.قين، مع توفير املعينات التعويضية املاللمع

وهـــي تـــوفير كـــل وســـائل االســـتمتاع بجميـــع مظـــاهر الجمـــال، واملشـــاركة فـــي األنشـــطة وتـــوفير كـــل  ذو  اإلعاقكككة: رعايكككة الخكككامس: البعكككد-5

 .احتياجاته دون أن يطلب، والثقة في قدراته

قين مـــن ذوي الحاجـــات الخاصـــة فـــي بيئـــة اعـــوهـــو تقـــديم مختلـــف أنـــواع الخـــدمات والرعايـــة للم دمكككج ذو  اإلعاقكككة: البعكككد السكككادس:-6

 .األفراد العاديين، وهذا يعني عدم عزل هؤالء األفراد في مؤسسات خاصة عن أقرانهم العاديين

وهــــــو وســـــيلة لكســــــب العــــــيع الكــــــريم، واالعتمــــــاد علـــــى الــــــذات واالســــــتقرار، وتحقيــــــق امل زلــــــة  ذو  اإلعاقككككككة:  شكككككك يل السككككككابع: البعككككككد-7

 االجتماعية، ويكون مرتبط
 
 .عدم التمييز بينه وبين العاديينق، وله عالقة بميوله واستعداداته وقدراته و ابالتدريب الذي تلقاه املع ا

 :النتائج واملناقشة

 الفرض األول:

 ؟االعاقة   إلى أى مدى تتسم اتجاهات طالب جامعة أم القرى  نحو ذو  

 Mean Std. Deviation 

 2.865 10.61 االتجاه نحو االعاقة

 2.00379 4.5738 االتجاه  نحو الخوف من االعاقة

 2.98291 16.8607 االتجاه نحو التعامل مع املعاقين

 2.10233 8.9590 االتجاة نحو الزواج من املعاقيين

 2.39926 13.6803 االتجاه نحو حقوق 

 2.20461 8.4426 االتجاه نحو رعاية

 3.15362 16.1721 االتجاه نحو دمج

 2.27294 5.3934 تشغيلاالتجاه نحو 

 9.54249 84.6885 االتجاه نحو االعاقة بشكل عام

تشـــــير األوســـــاط الحســـــابية فـــــي الجـــــدول الســـــابق أن معظـــــم الفقـــــرات إلـــــى االتجـــــاه االيجـــــا ى علـــــى جميـــــع أبعـــــاد مقيـــــاس االتجاهـــــات نحـــــو  

الحســـابية لجميـــع فقــرات املقيـــاس إلـــى االتجـــاه ، ويشـــير الوســط الحســـا ي للمقيـــاس ككــل )املعـــدل العـــام( لألوســاط شــخاص املعـــاقيناأل

 84.6االيجا ى  وبلغت )
 
ي نحراف معيار اب (10,6توسط )حيث بلغ امل يجابيا بشكل عامإعاقة كان االتجاه نحو اإل   أن( ، ونالحظ  أيضا

، ( 2.9) ي (  بـــانحراف معيـــار ,816( بينمـــا االتجـــاه نحـــو التعامـــل مـــع املعـــاقين ) 4.5عاقـــة )(، بينمـــا االتجـــاه  نحـــو الخـــوف مـــن اإل 2.08) 

، (2,3) ي بـانحراف معيـار  (13.6) ، بينما االتجاه نحو حقـوق املعـاقين(2,1) ي بانحراف معيار  (8.9) واالتجاه نحو الزواج من املعاقين

(، 2,2) ي يــــار ، بــــانحراف مع(16,1عاقــــة ) اإل  ي جــــاه نحــــو دمــــج ذو ، االت(2,2) ي بــــانحراف معيــــار  (8.9) عاقــــةاإل  ي االتجــــاه نحــــو رعايــــة  ذو 

 .(2.4) ي ( بانحراف معيار 5.3االتجاه نحو تشغيل املعاقين )
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 الفرض الثانى:

 ؟إلى أى مدى تختلف اتجاهات الطالب باختالف التخصص

 ( 3جدول رقم )

( أنه توجد فروق بين الكليات املختلفة على  بعد الخوف من ذوي اإلعاقة، حيث بلغ املتوسط الحسا ي 3يت ح من الجدول رقم )

( واالنحراف املعياري 9,9سنة التحضيرية )ل(، وبلغ املتوسط الحسا ي  ل2.6( واالنحراف املعياري )10.36في بعد الخوف )للتربويين 

(2.113 
 
من الكليات حيث  هاعاقة بين كلية التربية وغير . كما توجد فروق في بعد التعامل  مع ذوى اإل ( وهي فروق غير دالة إحصائيا

(، وبلغ املتوسط الحسا ي لغير التربويين في بعد 5.358( واالنحراف املعياري )7.52يين في بعد التعامل )بلغ املتوسط الحسا ي للتربو 

 الكلية

االتجاه 

نحو 

 االعاقة

الخوف 

من 

 االعاقة

التعامل 

مع 

 املعاقين

االتجاة 

نحو 

الزواج من 

 املعاقيين

االتجاه 

نحو 

 حقوق 

االتجاه 

نحو 

 رعاية

االتجاه 

 نحو دمج

االتجاه 

نحو 

 تشغيل

 التربية

Mean 10.36 4.5926 17.0123 9.0000 13.7778 8.5926 15.9383 7.2716 

N 120        

Std. 

Deviation 
2.689 1.97343 3.15632 2.05548 2.36114 2.32797 3.07549 2.26943 

 السنة 

 تحضيرية

 )طبية(

Mean 8.33 4.0000 18.0000 7.0000 13.0000 7.0000 14.6667 6.3333 

 23        

Std. 

Deviation 
3.055 2.64575 2.00000 .00000 2.00000 .00000 .57735 3.51188 

السنة  

 تحضيرية

 )هندسية(

Mean 7.33 6.0000 14.3333 10.0000 16.3333 11.0000 18.3333 6.3333 

 23        

Std. 

Deviation 
4.041 1.73205 .57735 3.46410 2.30940 1.73205 2.30940 2.30940 

علوم 

 اجتماعية

Mean 12.50 4.5000 17.3333 7.3333 13.1667 9.0000 16.5000 4.5000 

 26        

Std. 

Deviation 
2.881 2.16795 3.44480 1.36626 1.83485 2.09762 3.39116 1.64317 

علوم 

 شرعية

Mean 10.86 3.8571 17.1429 9.5714 13.4286 8.2857 17.7143 6.2857 

 27        

Std. 

Deviation 
2.911 2.79455 2.73426 2.14920 2.22539 1.70434 3.30224 3.49830 

 علوم طبية

Mean 11.25 4.1875 16.8750 9.5000 13.1250 7.6250 16.1250 5.0000 

         

Std. 

Deviation 
3.550 1.60078 2.47319 2.47656 3.00832 1.85742 3.93065 1.46059 

 هندسة

Mean 11.33 5.8333 14.6667 8.3333 13.6667 7.6667 17.0000 7.0000 

 43        

Std. 

Deviation 
1.506 2.13698 1.96638 .81650 1.96638 1.63299 2.60768 2.19089 

Total 

Mean 10.61 4.5738 16.8607 8.9590 13.6803 8.4426 16.1721 5.3934 

 288        

Std. 

Deviation 
2.865 2.00379 2.98291 2.10233 2.39926 2.20461 3.15362 2.27294 



29 

 

(. وتوجد فروق بين التربويين وغير التربويين لصالح غير التربويين في بعد الزواج من ذوي 3.525( واالنحراف املعياري )15.68التعامل )

(، وبلغ املتوسط الحسا ي لغير 2.856( واالنحراف املعياري )14.91لتربويين في بعد الزواج )اإلعاقة، حيث بلغ املتوسط الحسا ي ل

(، ويرى الباحث أن السبب في هذه الفروق قد يرجع إلى أن غير 2.701( واالنحراف املعياري )15.80التربويين في بعد الزواج )

عتهم وخصائصهم، وأن االتجاه نحوهم في بعد الزواج املحر  له هو التربويين ليس لديهم املعلومات الكافية عن ذوي اإلعاقة وطبي

 التغير الذي طرأ على مفاه املشاعر واألحاسيس وليس العقل والتفكير واالقتناع، وقد يكون السبب في هذه النتيجة
 
يم الناس أيضا

عي بهم وبمشكالتهم، وإعطاء وسائل اإلعالم حول ذوي اإلعاقة خالل السنوات املاضية، وذلك لتوافر املعلومات حولهم، وازدياد الو 

 
 
  ذوي اإلعاقة بعض االهتمام، فضال

 
 امع عن ازدياد نسبة ذوي اإلعاقة في املجتمع بحيث ال يكاد نجد أسرة ال تضم فردا

 
بدرجة أو  قا

( 13.55في بعد الحقوق )بأخرى. كما ال توجد فروق بين الكليات في بعد حقوق ذوي اإلعاقة، حيث بلغ املتوسط الحسا ي للتربويين 

(. كما ال 3.204( واالنحراف املعياري )13.77(، وبلغ املتوسط الحسا ي لغير التربويين في بعد الحقوق )3.246واالنحراف املعياري )

( 8.91) توجد فروق بين التربويين وغير التربويين في بعد رعاية ذوي اإلعاقة، حيث بلغ املتوسط الحسا ي للتربويين في بعد الرعاية

(. بينما توجد 4.329( واالنحراف املعياري )9.24(، وبلغ املتوسط الحسا ي لغير التربويين في بعد الرعاية )4.456واالنحراف املعياري )

( واالنحراف املعياري 15.30فروق بين التربويين وغير التربويين في بعد الدمج، حيث بلغ املتوسط الحسا ي للتربويين في بعد الدمج )

بين التربويين  (. كما توجد فروق2.043املعياري )( واالنحراف 19.21(، وبلغ املتوسط الحسا ي لغير التربويين في بعد الدمج )5.672)

(، وبلغ 2.386( واالنحراف املعياري )7.78وغير التربويين في بعد التشغيل، حيث بلغ املتوسط الحسا ي للتربويين في بعد التشغيل )

(. وتتفق نتائج هذا الفرض مع دراسة الهابط 6.295( واالنحراف املعياري )5.90لغير التربويين في بعد التشغيل ) املتوسط الحسا ي

 2011(،  والصاتغ )2016)
 
بين الطالب في االتجاه نحو ذوي اإلعاقة من حيث التخصص  ( التي أثبتت أنه توجد فروق دالة إحصائيا

( التي وجدت  أنه ال يوجد اختالف في االتجاهات نحو ذوي اإلعاقة 2014دراسة بركات  )الدراس ي، بينما تخالف نتائج هذا الفرض 

 الدراس ي. باختالف التخصص

 الخالصة:

وثيقــــة بحيــــاة اإلنســــان وبأفكــــاره وثقافتــــه وســــلوكه، فلكــــل إنســــان اتجاهاتــــه الخاصــــة بــــه نحــــو القضــــايا الدينيــــة  ةاالتجاهــــات ذات صــــل 

والسياســــية واالجتماعيــــة واالقتصــــادية والنفســــية والســــلوكية، وهــــذه االتجاهــــات جــــاءت بعــــد مراحــــل التنشــــئة االجتماعيــــة، والظــــروف 

قة، وطبيعـــة املجتمـــع الـــذي نشـــأ فيـــه وغيرهـــا مـــن العوامـــل التـــي تســـهم فـــي تكـــوين الخاصـــة التـــي مـــر بهـــا هـــذا اإلنســـان و عـــد خبراتـــه الســـاب

 .االتجاهات لدى األفراد

( حيـث كانـت اتجاهـات طلبـة املسـتوى الرابـع 2014وقد اختلفت االتجاهـات نحـو املعـاقين بـاختالف نـوع اإلعاقـة كمـا فـي دراسـة بركـات )

ص العلمي، وأن طلبة املسـتوى الرابـع فـي التخصـص األد ـي كـانوا أكثـر سـلبية نحـو أكثر سلبية نحو اإلعاقة العقلية لصالح طلبة التخص

اإلعاقــة الســمعية، وأن طالبــات املســتوى الرابــع ذات التخصــص األد ــي كــن أكثــر ســلبية نحــو اإلعاقــة البصــرية مــن الــذكور، وكــذلك فــي 

 اإلعاقة الجسمية.

( حيــــــث وجــــــدت فــــــروق فــــــي 2011راســــــ ي كمــــــا فــــــي دراســــــة الصــــــرايرة )اختلفــــــت االتجاهــــــات نحــــــو ذوي اإلعاقــــــة بــــــاختالف التخصــــــص الد-

( التــي أثبتــت 1994للتخصــص الدراســ ي لصــالح طلبــة التربيــة الخاصــة عــن بــاقي التخصصــات األخــرى، ودراســة عــواد ) ى التجاهــات تعــز ا

 
 
ســـ ي، ودراســـة الصـــايغ بـــين مجموعـــات الدراســـة فـــي االتجـــاه نحـــو املعـــاقين مـــن حيـــث التخصـــص الدرا أنـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا

( التـــي أثبتـــت وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي اتجاهـــات الطـــالب نحـــو املعـــاقين تعـــزى ملتغيـــر التخصـــص األكـــاديمي )لصـــالح 2011)

 طالب تخصص التربية الخاصة(.

ســفرت عــن وجــود ( التــي أ2011وكــذلك اختلفــت االتجاهــات نحــو ذوي اإلعاقــة بــاختالف املســتوى الدراســ ي كمــا فــي دراســة الخشــرمى )-

 
 
واتجاهـات أقـرانهم فـي املسـتوى األول، لصـالح الطـالب فـي املسـتوى  فروق دالة بين طالب املستوى الدراس ي الثالث نحو املتخلفين عقليا

. التـي توصـلت إلـى Zayed et al (2018)(و 2014الثالث،واختلفـت االتجاهـات نحـو ذوي اإلعاقـة بـاختالف النـوع كمـا فـي دراسـة بركـات )

 .تجاهات اإلناث أكثر إيجابية من اتجاهات الذكور بفروق دالةأن ا
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 :أبرز التوصيات

 :سة من نتائج يوص ى الباحث بما يلىفى ضوء ما أسفرت عنه الدرا 

عاقــة وخاصــة الصــم وضــعاف الســمع بعــد تــدريبهم ي اإل شــخاص مــن ذو أيكــون مــن ضــمن املتطــوعين لخدمــة الحجــاج واملعتمــرين أن  -

 العمل.وتأهيلهم لهذا 

، يــتم توعيــة عامــة عــن ذوى االحتياجــات الخاصــة( )جامعــة أم القــرى مقرر أن يكــون ضــمن املقــررات الدراســية التــي تقــدم للطــالب فــي  -

  كمتطلب جامعي.تدريسه 

 تعريــف الطلبــة بفئــات ذوي اإلعاقــة وكيفيــة التعامــل معهــم ورعــايتهم. تهــدف إلــى داخــل أروقــة جامعــة أم القــرى  إقامــة نــدوات عامــة  -

 .يجابية لديهم خاصة الكليات غير التربويةإلتكوين اتجاهات 

 :األشاال والجداول 

 Crosstabulation الكلية  * النوع 

Count 

 
 النوع

Total 
 ذكر أنثى 

 الكلية

 120 83 37 1 التربية

 23 23 0 0 )طبية( السنة  تحضيرية

 23 23 0 0 (هندسية) السنة  تحضيرية

 26 26 0 0 علوم اجتماعية

 27 27 0 0 علوم شرعية

 43 28 15 0 علوم طبية

 26 26 0 0 هندسة

Total 1 52 236 288 

 حصلت من خاللها على معلوماتك عن املعاقين من الحجاج التيما الوسيلة 

 
هميـة بمكـان االعتمــاد باملعلومـات  لـذا مـن األ  يالسـابق أن االنترنـت لــه الـدور الكبيـر فـى تزويـد الشـباب الجــامعيت ـح مـن الرسـم البيـانى 

 على وسائل التواصل االجتماعى ملخاطبة طالب الجامعة.

 



31 

 

 

 نوع اإلعاقة التى تفضل أن تخدمها في موسم الحج أو العمرةما 

 
 

 هل شاركت من قبل في خدمة الحجاج واملعتمرين

 

( ممـــا يبـــين أن نســـبة كبيـــر مـــن طـــالب الجامعـــة  49.9%يوضـــح الشـــكل الســـابق  أن نســـبة مـــن لـــم يتطـــوع لخدمـــة الحجـــاج واملعتمـــرين) 

لـــى ســـلو  ونشـــاط لخدمـــة إيجابيـــة نحـــو خدمـــة الحجـــاج واملعتمـــرين  إال أنهـــم ال يجـــدون املنافـــذ لتحويـــل هـــذا االتجـــاه إلـــديهم اتجاهـــات 

 الحجاج واملعتمرين والزوار.

 املراجع:
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قياس ُمستوى أداء الخدمة بالمسجد الحرام في ضوء بطاقة  
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Measure the performance of the service at the Holy 

Mosque (Masjid Al- Haram) based on the Balanced Score 

Card 
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 :(Abstract) ملخص البحث

 إلى  يسعى
ُ

 األداء  الخدمة باملسجد الحرام في ضوء بطاقةأداء  لقياسف  ُمقترح   طار  إل  صول الوُ البحث
ُ
عرُّف  من خالل توازن امل على التَّ

مة  الخدمةأداء  طبيعة دَّ
َ
ق
ُ
 األداء  وتحديد مفهوم بطاقة، باملسجد الحرامامل

ُ
استخدام املنهج الوصفي القائم  ، وأبعادها، وتمَّ توازن امل

ل البحثةراسة املكتبيَّ على الّدف  مة أن أهمَّ إلى  ،وتوصَّ دَّ
َ
ق
ُ
ةالخدمات إلى  تصنيفها ُيمكنداخل املسجد الحرام  الخدمات امل قنيَّ ، الّتف

ةوالبرامج ال ةو  خدميَّ وجيهيَّ طهير ، و التَّ ادو  إدارةالتَّ جَّ لخدمات   إدارةباملسجد الحرام، و  الّسف نقُّ لت توصَّ  داخل املسجد الحرام، كما التَّ

 األداء  أن بطاقةإلى  الورقة
ُ
مة ب قياسل نظام   توازن امل دَّ

َ
ق
ُ
ة املتَّ  يهتمُّ  املسجد الحرامأداء الخدمة امل بعة إلى أهداف بترجمة االستراتيجيَّ

 األداء  بطاقةأبعاد ن ، وتتضمَّ حسين املستمّرف للتَّ  وأنشطة ستهدفة ومبادراتومقاييس ومعايير ُم 
ُ
 ىعنوهو يُ  :املاليتوازن الُبعد امل

راتب ف
ّ

ؤش
ُ
ةالتي تقيس مدى كفاءة ال امل ات املاليَّ ةعد ال ُ و لألداء باملسجد الحرام،  عمليَّ اخليَّ ات الدَّ ات الإلى  شير ويُ  :عمليَّ  عمليَّ

ُ
 دحّدف التي ت

ة،  اخليَّ ار ُ و اإلجراءات الدَّ وَّ   :عد الزُّ
ُ
 وهم الفئة امل

ُ
 ستهدفة من الخدمة امل
َ
 دَّ ق

َّ
 مة، والط

ُ
عاُمللى في ثريقة امل م  معهم، التَّ

ُّ
عل وُ عد التَّ

ر: ب طوُّ  قياستطوير إطار ُمقترح ل تصميُم  ذلك تمَّ  باملسجد الحرام، وفي ضوءاألداء  ر واإلبداع في تطوير يغياعم للتَّ توفير املناخ الدَّ والتَّ

 األداء  باملسجد الحرام في ضوء بطاقةاألداء 
ُ
 .توازن امل

The research aims to reach a proposed framework to measure the performance of the service at the Holy Mosque (Masjid Al- 

Haram) based on the Balanced Score Card by identifying the nature of the performance of the service provided at Holy Mosque and 

determining the concept of  the Balanced Score Card and its dimensions. The descriptive approach based on the desk study was 

used and the research found that: the most important services provided inside the Holy Mosque can be classified into technical 

services, service and guidance programs, the clearance and carpets management at the Holy Mosque and the management of 

mobility services inside the Holy Mosque. The document has also concluded that the Balanced Score Card is a system for measuring 

the performance of the service provided at the Holy Mosque, which interests in translating the strategy followed into targets, 

standards, target criteria and initiatives for continuous improvement. The dimensions of the Balanced Score Card include the 

financial dimension: it means that the indicators that measure the efficiency of financial operations of the performance at the Holy 

Mosque. Dimension of the internal processes which refers to the processes that determine the internal procedures. The visitors: the 

target group of service provided, and the best way to deal with them. The learning and development dimension: by providing a 

supportive climate for the change and creativity in the development of performance at the Holy Mosque. According to, a proposed 

framework for the development of measuring the performance at the Holy Mosque was designed using the Balanced Score Card. 
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م
 امل

 
  ق

 :مةد 

احة والُعمرة؛ ولتوفير الرَّ  ؛ ألداء فريضة الحّجف وصوب   حمن الذين يتوافدون من كل حدب  يوف الرَّ تعالى اململكة بخدمة ضُ  ف هللاُ شرَّ 

ار   ا مشكورة، وتشـهد مملكتنا الحبيبة خالل موسـم الحّجف بذلت حكومة خادم الحرمين الشريفين جهود   املسجد الحرامواالطمئنان لُزوَّ

 
ُ
  حمن بأعداد تتجاوز مليوني حاّج  د ضـيوف الرَّ تواف

ُ
في عات جمُّ ة من أكبر التَّ هذه الكثافة البشـــريَّ  دُّ عَ من داخل وخارج البالد، حيث ت

 قارب أو يزيد على عدد ُس وهو ما يُ  ،العالم
َّ
 .ول ان بعض الدُّ ك

يني واإلنساني نطلق عملها الّدف والُعمرة في اململكة العربية السعودية، وُم  ة في اهتمام وزارة الحّجف ة مكانة هامَّ ينيَّ يافة الّدف الّضف  وتحتلُّ 

 
ُ
ار حاط باالهتمام والتَّ امل  التَّ  عام، ويتمُّ  في كل املسجد الحرامقدير لُزوَّ

ُّ
ة ع إلى تقديم أفضل الخدمات، من خالل االعتماد على منهجيَّ طل

ف 
ّ
 أساسها تعزيز الث

َّ
 فافية من خالل املصداقيَّ قة والش

َّ
اجة في األداء الذي يت عتمرين. سم بتسهيل إجراءات الُحجَّ

ُ
 وامل

 البحث:
م

 أهداف

ار  ف علىعرُّ التَّ  -1 مة لُزوَّ دَّ
َ
ق
ُ
 املسجد الحرام.طبيعة الخدمات امل

 األداء  تحديد مفهوم بطاقة -2
ُ
 ، وأبعادها.توازن امل

 األداء  الخدمة باملسجد الحرام في ضوء بطاقةأداء  لقياس إلى إطار  ُمقترح لوصُّ التَّ  -3
ُ
 .توازن امل

رمق البحث:
م
ة وط  منهجيَّ

بالبحث  تناولت الورقةحليل الوثائقي لدراسة هذا املوضوع، حيث استخدام املنهج الوصفي القائم على األسلوب املكتبي والتَّ  تمَّ 

 احليل والتَّ 
ُ
 األداء  تاحة عن املوضوع لتقديم وصف دقيق لبطاقةألدبيات امل

ُ
مة  ، وتوظيفها لقياس الخدمةتوازن امل دَّ

َ
ق
ُ
في املسجد امل

 الحرام.

 واملناقشة:النتائج 

ار املسجد الحرام:  مة لُزوَّ دَّ
َ
ق
ُ
: الخدمات امل

 
ال مةتتعدَّ أوَّ دَّ

َ
ق
ُ
  ،عفي املسجد الحرام وتتنوَّ  د الخدمات امل

َّ
 هذه الخدمات في: همُّ أل وتتمث

ة:-1  الخدمات اإللكترونيَّ

ة على عديد من املواقع التي ُيمكن تصنيفها إلى ثالثة أقسام: يتمُّ   اعتماد الخدمات اإللكترونيَّ

 ة/ إرشاديَّ مواقع توعويَّ  -أ
َّ
 و فتاوى، و نف باحتوائها على واجبات، سم املواقع من هذا الّصف ة: تت

ُ
ة، وغيرها ة ومرئيَّ تسجيالت صوتيَّ و ب، تُ ك

ف 
ّ
 جمل عدد املواقع املرصودة.من ُم  (%36)لت هذه املواقع نسبة موالُعمرة، وقد ش قة بمناسك الحّجف من الجوانب املتعل

 ة/ تنظيميَّ مواقع إجرائيَّ  -ب
ُ
اج وامل نة االستفسارات ة املتضّمف نظيميَّ واحي التَّ عتمرين من النَّ ة: وهي مواقع متخصصة لخدمة الُحجَّ

 املرصودة.جمل املواقع من ُم  (%27)ة، وقد بلغت ما نسبته نظيميَّ التَّ 

 مواقع سياحيَّ  -ج
َّ

اإلعاشة، و كن السَّ و قل، نة النَّ تضّمف والُعمرة ُم  لباقات ألداء مناسك الحّجف ا ريحة من املواقع عروضة: تقدم هذه الش

  ،اإلرشادو 
 
 .(157ص، م2018جمل املواقع املرصودة)شمبور،من ُم  (%38)بنسبة  وغيرها، حيث كانت حاضرة

وبات بإمكان ذوي اإلعاقة البصرية وأسرهم االستفادة  ،«برايل»ل لخريطة الخدمات في املسجد الحرام بلغة إلصدار األوَّ اباإلضافة إلى 

ار  مة لُزوَّ دَّ
َ
ق
ُ
اللم واملرافق العامة والسَّ  املسجد الحراممن هذا اإلصدار، حيث يضم خريطة تحتوي على مجموعة من الخدمات امل

 .هـ(1438)باب مكة، ة واألبواب والخدمات األخرى الكهربائيَّ 

  وتمَّ 
َّ
 تدشين املوقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذ

 
ح الجغرافي للمسجد الحرام ونظام ؟(، واملتصّفف كي لبرنامج )كيف نكون قدوة

د، وتطبيق دروس املسجد الحرام اإللكتروني، وقسم الجودة لدراسة تقنية النانو البالغات اإللكتروني والبريد اإللكتروني املوحَّ 

 لبمجمع امللك عبد العزيز 
ُ
 م(.2018)الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي، وغيرهافة، شرَّ كسوة الكعبة امل

 



35 

 

2- 
َّ
ة والت  :ةوجيهيَّ البرامج الخدميَّ

ة والتَّ  ة تمَّ في مجال البرامج الخدميَّ   وجيهيَّ
ُ

 هداء الواجب لجنودنا البواسل، وخدمة ُم تدشين استضافة أبناء ش
 

ملنسوبينا،  عتمرينا شرف

 
ُ
 وموسوعة األ

ُ
، املسجد الحرامدوة، وافتتاح قسم الطالب املساتي وقسم الطالبات وطباعة املقررات في معهد سوة في مشروع الق

ا»وحملة   م(.2018 حرام واملسجد النبوي،الرئاسة العامة لشؤون املسجد ال) «آمن 

املؤهالت العلمية والخبرات امليدانية يعملن داخل املسجد الحرام وساحاته خالل موسم حملة رشدة من ( ُم 900قرابة )وتمَّ توظيف 

ف نبغي التَّ شهر رمضان املبار  الستقبال الزائرات وتقديم أرقى الخدمات لتوعية وتوجيه الزائرات باألمور الشرعية واآلداب التي ي
ّ
ي حل

وذلك في مختلف مواقع  ،صة للنساء، وتقديم النصح والدعوة إلى هللا بالحسنىإلى املواقع املخصَّ  بها في املسجد الحرام، وإرشادهنَّ 

د اإلرشادي والتوجيهي والخدمي في املسج بما يتناسب مع دورهنَّ  ،وجد عدد من املهام ملرشدات املسجد الحراماملسجد الحرام.كما يُ 

  ،الحرام
َّ
املسجد تنسيق جدول الدروس للزائرات واملرشدات وموظفات مكتبة  حيث يتمُّ  ،ق بالتوجيه واإلرشادوذلك فيما يتعل

  ،وتسوية صفوف النساء ،واإلشراف على حلقات تعليم وتصحيح التالوةالحرام، 
ُ
وتوزيع  ،باتتّيف وتوزيع املصاحف واملطويات والك

  ،ادةجَّ وسف  ا،وجورب   ،الةللصَّ  ان )شرشف  وهي عبارة عن حقيبة تتضمَّ  ،ائرةهدية حقيبة الزَّ 
ُ
 م(.2018حمدي،)األ  بات(تّيف و عض الك

3- 
َّ
ادو  افة الن جَّ  

 :الس 

 
َّ
 :ظافةق بأعمال النَّ فيما يتعل

يها إحدى املؤسسات الوطنية املتخصصة من   - ؤّدف
ُ
ظافة التي ت ظافة والفرش على أعمال النَّ شرف إدارة النَّ

ُ
ائمة ت خالل عمالتها الدَّ

( عامل، ويتمُّ استخدام عدد من اآلليات واملعدات 500)بـ ( عامل ُيساندهم عمالة موسمية تقدر 2500التي يصل عددها إلى)

ة.  الالزمة لتلك األعمال، ويصل عدد اآلليات إلى أكثر من ثالثمائة آلية وُمعدَّ

ا من املسجد الحرام إليصل املتوسط التقريبي لكمية النفايات املرفوعة   - ا، وفي العشر 40ى)يوميًّ ا تقريب  األواخر من شهر  ( طنًّ

يلة الواحدة.187رمضان املبار  ترتفع تلك الكمية إلى أكثر من )
َّ
ا في الل  ( طنًّ

ادة ف - جَّ ت تغطية املسجد الحرام بأكثر من ثالثين ألف سف ق بأعمال الفرش في املسجد الحرام فإنه قد تمَّ
َّ
ي جميع املواقع فيما يتعل

ة أمن الحرم  وَّ
ُ
ساندها ق

ُ
الة من خالل لجنة مختصة بذلك ت داخل املسجد الحرام، كما يتمُّ منع حجز األماكن للصَّ

 م(.2016)العيادة،

لت دراسة )برهمين وآخرونو  جريت في رمضان عام )توصَّ
ُ
أن أعلى خمس ( معتمر ؛ إلى 1200هـ( وكانت عينة الدراسة )1438( التي أ

 بَ ضا من قف ت نالت ُمستوى الّرف خدما
ُ
 ل امل

َّ
ل عمال النظافة ُمستوى تعاُم و النظافة باملسجد الحرام،  :رتيب من األعلىعتمرين هي بالت

ل املوظفين على األبواب باملسجد ُمستوى تعاُم و ُمستوى النظافة بمكة املكرمة، و الخدمات األمنية، و باملسجد الحرام وساحاته، 

 . (399ص، م2018الحرام)برهمين وآخرون،

ار الحرمين  والرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي وهي تقدم الخدمات املتعلقة بالنظافة والفرش فإنها تدعو لُزوَّ

 :وترجو من الجميع مساعدتها في إنجاح خطة النظافة من خالل أعمالهم،الشريفين أن يتقبل هللا منهم 

 ماكن املخصصة لها وعدم إلقائها داخل املسجد الحرام وساحاته.االلتزام بوضع النفايات في األ  -

حافظة على نظافة بيت هللا الحرام بعدم إدخال املأكوالت  -
ُ
ال مع جهود العمالة داخل املسجد الحرام في امل اإلسهام الفعَّ

 واملشروبات واالقتصار على ماء زمزم والتمر والقهوة وبكميات محدودة.

به ذلك من هدر ملاء زمزم ُمراعاة عدم الوضوء  - عة داخل املسجد الحرام؛ ملا ُيسّبف رب واملوزَّ من مجمعات ماء زمزم املخصصة للشُّ

ار املسجد الحرام، ؤذي ُزوَّ
ُ
ل، وما يؤدي إليه من انزالقات قد ت وكذلك فهو سبب في امتهان ماء زمزم. كما تأمل من  في املقام األوَّ

ار املسجد الحرام وضع األحذية عة على جوانب أبواب املسجد الحرام وفي املمرَّات ُزوَّ وزَّ
ُ
 في األماكن املخصصة لذلك وامل

 .م(2016)العيادة،
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اد باملسجد الحرام(، اتغيير  وتمَّ  جَّ طهير والّسف الجدير بالذكر أن الرئاسة و سم )إدارة النظافة والفرش باملسجد الحرام( إلى إدارة )التَّ

 العامة لشؤون املسجد الحرام و 
 
وتتميز املغسلة بأنها  ،مخصصة لغسل وتنظيف سجاد املسجد الحرام املسجد النبوي أنشأت مغسلة

ا(75)ة كافية لغسل وتنظيف ذات قوَّ  ويقع مقر املغسلة  ،وآخر احتياطي ،دة بخزان رئيس يزوَّ ُم هي و  ،في كل ساعة على األقل متر 

 م(.2016ي،بكدي)الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبو 

اد على أر ع مراحل ويتمُّ  جَّ  :كما يلي غسل الّسف

اد من الغبار .1 جَّ  . نظافة الّسف

اد بمواد النَّ 2 جَّ  ظافة .. غسيل الّسف

اد في آلة التَّ 3 جَّ   ،جفيف. تجفيف الّسف
َ
  مَّ ومن ث

َّ
 مس.عرضه للش

 . عملية الكنس والتعطير بعد الغسيل.4

ل باملسجد -4
ُّ
نق

َّ
 الحرام: إدارة خدمات الت

ل باملسجد الحرام(اتغيير  تمَّ  نقُّ انية ( ألف عربة مجَّ 15) ن خدماتهاوتتضمَّ  ،سم )إدارة العربات باملسجد الحرام( إلى )إدارة خدمات التَّ

 
ُ
دة من قبل ( عربة كهربائية ذات املواصفات واملقاييس العاملية واملعتم700رقية( )احة الشَّ السَّ ،و ةاحة الغربيَّ وجد في كل من )السَّ ت

  ،«كجم( 250ل إلى وزن )وتتحمَّ  ،كمنتج طبي»الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة وهيئة الدواء والغذاء 
ُ
وجد هذه وت

 :العربات في ميزاني الطواف واملسعى، وتنقسم هذه العربات إلى نوعين

  50عربات سعة راكب واحد بسعر )-
 

 رياال
َّ
  50و) ،واف( للط

 
 100عي، وعربات سعة راكبين بسعر)( للسَّ رياال

َّ
ريال( 100و) ،وافريال( للط

 .سمح لألطفال بقيادة هذه العرباتعي، وال يُ للسَّ 

مة على قسَّ احات وداخل املسجد الحرام ُم عة في السَّ وزَّ ( عربة أجرة ُم 520ن )جير خدمة لقاصدي البيت الحرام تتضمَّ أعربات للتَّ -  

  ،أر ع ورديات
َّ
  150وتسعيرتها خالل موسم رمضان: ) ،خدمة في جميع أنحاء املسجد الحرامر هذه الوتتوف

 
 رياال

َّ
 100و) ،واف( للط

 200هـ )17/12/1439هـ إلى 5/12/1439من فترة  خالل موسم الحّجف و عي، ريال( للسَّ 
َّ
 150و) ،وافريال( للط

 
باقي أيام و عي، ( للسَّ رياال

  125السنة: )
 

 رياال
َّ
 75و ) ،واف( للط

 
 .م(2018الرئاسة العامة لشؤون املسجدم الحرام واملسجد النبوي،) عيللسَّ ( رياال

 
ُ
( 100وأكثر من )، ( قاطرة طويلة مخصصة لترحيل العربات إلى نقاط التوزيع2)و( عربات قولف لتحميل العربات، 4) وجدكما ت

حهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط كما تقوم الرئاسة باإلشراف على دافعي العربات الخاصة ومن ،موظف رسمي في اإلدارة

ار من زيادة أسعار الالزمة للحصول على التصريح ومتابعتهم ميدانيًّ  وَّ ا لضمان التزامهم بالتعليمات وضبط األسعار ملنع استغالل الزُّ

 م(.2018)الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي، الخدمة عليهم

حيث بادرت بتوفير هذه الخدمة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة لنقلهم  ،دية بإطالق خدمة النقل التردُّ رَّ ل موقامت الرئاسة وألوَّ 

ة مع صت عربات كهربائيَّ حيث خصَّ  ،من منطقة الشبيكة إلى توسعة امللك فهد ودور امليزانين بالعربات الكهربائية عبر جسر الشبيكة

رم للتيسير عليهم، كما أطلقت اإلدارة مبادرة تتمثل في قيام نساء متدربات بقيادة العربات سائقين لنقل العوائل واألفراد إلى الح

  يسير عليهنَّ للتَّ  ؛جدن القيادةومن ال يُ  ،ة لكبار السن من النساءالكهربائيَّ 
ُ
نباء )وكالة األ  براحة وطمأنينة سكهنَّ في أداء ن

 م(2018السعودية،

ل إلى وضع كون نقُّ ار بيت هللا وعمدت إدارةالتَّ ترات على مواقع الخدمة واملمرات املؤدية إليها مع موظفين للرد على استفسارات ُزوَّ

 .م(2018الحرام راغبي خدمة العربات)الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي،
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ا:  توازن ثانيا
م
 :وأبعادها بطاقة األداء امل

توازن 
ُ
عرف بطاقة األداء امل

ُ
واملبادئ وخارطة مسار شمولي للشركات لتتبع ترجمة الرؤية  تماسكة من األفكار م مجموعة ُم قّدف نظام يُ ب ت

 و ترابطة ملقاييس األداء، في مجموعة ُم 
ُ
ة ت ة األعمال واتصال االستراتيجيَّ ساهم هذه املقاييس في إنجاز األعمال، ووضع استراتيجيَّ

 نسيق بين األداء الفباألعمال، واملساعدة في التَّ 
 

 .(R.Kaplan,D.Norten,1992,p.71 إلى أهداف املنظمة )ردي والتنظيمي وصوال

عرف بـأوَّ 
ُ
ة املنظمـة إلى أهداف محددة ومقاييس ومعـايير كما ت ل عمل نظامي حاول تصميم نظام لتقييم األداء يهتم بترجمـة استراتيجيَّ

 ستهدفة وُم ُم 
ُ
 (.23م،ص2012التي تستخدمها املنظمة)بالسكة، قـاييسوحد جـميع املبادرات للتحسين املستمر، كما أنها ت

عرف إجرائيًّ 
ُ
مة بأنها  اوت دَّ

َ
ق
ُ
ة املتبعة إلى أهداف ومقاييس  يهتمُّ  باملسجد الحرامنظام لتقييم أداء الخدمة امل بترجمة االستراتيجيَّ

 للتحسين املستمر. وأنشطة بادراتستهدفة وُم ومعايير ُم 

توازن:أبعاد )محاور( بطاقة األداء ا
ُ
 مل

 
ُ
توازن تتضمَّ أمحاور  ةر عأوجد ت

ُ
ة، و ُ  ُ و عد العميل، ن الُبعد املالي، و ُ ساسية لبطاقة األداء امل اخليَّ ات الدَّ م عد العمليَّ

ُّ
عل مو والتَّ عد النُّ

 كما يلي:

ة )املحور( املالي: يهتم هذا الُبعد بوضع املقاييس لتحديد مدى ُم  عدالبُ  -1 حسينات وتطبيقاتها في تحقيق التَّ ساهمة االستراتيجيَّ

ة، كما يتم بواسطة هذا الُبعد ُم  ة للمنظمة )العاشق،املاليَّ  (.28م،ص2016راقبة مقاييس ومؤشرات األرباح والخسائر والقوة املاليَّ

ة وتطبيقاتهسعى من خالل هذا الُبعد في هذه الورقة إلى وضع املقاييس لتحديد مدى ُم ويُ    ا في تحقيق العائد من ساهمة االستراتيجيَّ

ار البيت الحرام مة لُزوَّ دَّ
َ
ق
ُ
ائر من املصروفات.باإل  ،الخدمات امل  ضافة إلى تخفيض نصيب الزَّ

مالء في قلب استراتيجيتها، ويتحقق ذلك من خالل عظم املنظمات الحالية على وضع متطلبات وحاجات العُ مالء: تعتمد ُم عد العُ بُ  -2

 
ُ
توازن درة املنظمة على تقديم خدق

ُ
ذ في االعتبار تلك الخصائص من ؤخي؛ مات بنوعية متميزة وبأسعار معقولة، وبقياس األداء امل

 خالل احتوائه على محور العُ 
َّ
 .(32م،ص2012)بالسكة، مالء املستهدفينق بالعُ مالء، الذي يشتمل على مقاييس تتعل

مةل وُيسعى من خالل هذا الُبعد في هذه الورقة إلى تحقيق رضا عال     دَّ
َ
ق
ُ
ضافة إلى لهم، باإل  زائري بيت هللا الحرام من الخدمات امل

 ا.زيادة نسبة الزائرين سنويًّ 

ةبُ  -3 اخليَّ ات الدَّ   :عـد العمليَّ
ُ
ة التي ت اخليَّ ات الدَّ مة للزبائن  دُّ عَ هي العمليَّ دَّ

َ
ق
ُ
مفتاحية للمؤسسة، حيث يتم عرض األعمال املتميزة امل

شغيلية التي تمكن املنظمة واملساهمين من أجل ضمان ت
َّ
ة واإلجراءات الت اخليَّ ات الدَّ حقيق الربحية، كما يركز هذا الُبعد على العمليَّ

 .(34م،ص2012رضية للمساهمين )بالسكة،ا تحقيق نتائج مالية ُم مالء بكفاءة وفعالية، وأيض  وبالتالي تحقيق رغبات العُ  ،من التميز

مة للزائرينسعى من خالل هذا الُبعد في هذه اويُ  دَّ
َ
ق
ُ
ة امل اخليَّ ات الدَّ باإلضافة إلى تقليص الوقت الذي  ،لورقة إلى زيادة جودة العمليَّ

 يتم فيه تقديم الخدمة.

م:بُ  -4
ُّ
عل مو والتَّ ستوى، د هذا الجانب الُق حّدف يُ  عـد النُّ

ُ
ات داخليـة عالية امل درات التي يجب أن تنمو فيها املنظمة من أجل تحقيق عمليَّ

ف مالء واملساهمين، ويُ والتي تخلق قيمة للعُ 
ّ
 رك

ُ
أو األفراد وُمستوى مهاراتهم ورضاهم  ،العـاملين درات كل مـنز هذا الجانب على قياس ق

 
ُ
 .(29م،ص2012ا يقيس نظام املكافآت والحوافز)بالسكة،وأخير   ،درات نظام املعلوماتعن العمل، ويقيس كذلك ق

متها ءواكرية للعاملين ومستويات مهاراتهم ونظم املعلومات واإلجراءات اإلدارية للمنظمة ومحاولة ُم درات الفهذا الُبعد بالقُ  يهتمُّ 

 (.30م،ص2016رات الحاصلة في العمل وأساليبه )العاشق،طوُّ للتَّ 

وث والدراسات خالل االستفادة من نتائج البح باملسجد الحرام منوُيسعى من خالل هذا الُبعد في هذه الورقة إلى تطوير الخدمات 

 ز.التي تناولت خدمة الحج والُعمرة، باإلضافة إلى تشجيع العاملين وتحفيزهم على التميُّ 

ويختلف كل قسم من محور  ،فيمـا بينـها باإلضافة إلى هذه الجوانب األر عة، فإن كل جانب أو محور يتكون من أر عة أقسام متكاملـة

 :وهذه األقسام هي ،آلخر
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توازن وتحمـل نفس األهمية األهـداف: وهي  -1
ُ
النتائج املنشود تحقيقها، واألهداف بشكل عام موزعة على أبعاد بطاقة األداء امل

ة  ويجب أن تكون محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومعقولة. ،االستراتيجيَّ

2-  
ُ
رات: تمثل الجانب الذي يحدد حالة الهدف امل ف

ّ
ؤش

ُ
 راد تحقيقه عن طريالقياسات أو امل

 
 .ق مقارنته بقيمة محددة سلفا

3-  
ُ
 ا عن الهدف املـراد تحقيقـه.  ا أو إيجاب  عليه لتحديد مقداراالنحراف سلب   ستهدفات: مقدار محدد يتم القياس بناء  املعيار أو امل

4- 
ُ
بادرات: ت

ُ
شغيلية الالزم تنفيـذها لتحقيـق الهـدفامل

َّ
بادرات إلى املشاريع الت

ُ
الالزمـة واملساعـدة على تحقيق  أي اإلجـراءات ،شير امل

 .(29م،ص2012بالسكة،) األهـداف

بادراتوهو األنشطة املصاحبة للُم  ،ضاف قسم خامسوسيُ 
ُ
الي أبعاد بادرات، والتي ُيمكن من خاللها تنفيذ امل ح الشكل التَّ . وُيوّضف

توازن وعالقة هذه األبعاد مع بعضها
ُ
 .بطاقة األداء امل

 
توازن  وعالقتها ببعضها (: محاور بطاقة1شكل )

ُ
 األداء امل

 

توازن 
م
مة باملسجد الحرام ا  ضوء بطاقة األداء امل دَّ

 
ق
م
قترح لقياس أداء الخدمة امل

م
ا: اإلطار امل

ا
 ثالث

ار  املسجد الحرام ؤية: تحقيق الّرفيادة في خدمة ُزوَّ  الرُّ

ة ُمحّرف  األداء بادرات األهداف االستراتيجيَّ
ُ
ف  األنشطة امل

ّ
ؤش

ُ
 املعايير راتامل

 الجانب املالي

تنمية وتحسين العائد 

مة. دَّ
َ
ق
ُ
 من الخدمات امل

تطوير عروض الباقات ألداء 

نة  مناسك الحج والُعمرة ُمتضّمف

كن،واإلعاشة. قل، والسَّ  النَّ

التعاون مع وزارة الحج والعمرة في تطوير 

 عروض الباقات  ألداء الحج والُعمرة.

الباقات  تشكيل فريق عمل يتولى عروض

 ألداء الحج والُعمرة.

ل نمو العائد من  ُمعدَّ

مة. دَّ
َ
ق
ُ
 الخدمات امل

 

زيادة سنوية ال تقل 

 (.%30عن )

تخفيض نصيب الزَّائر 

 من املصروفات.

مة  دَّ
َ
ق
ُ
توحيد أسعار الخدمات امل

)عربات، ونقل، وطعام......(، 

 واإلعالن عنها.

. 

 تحديدها.متابعة االلتزام باألسعار التي تم 

ة توضح  ة خاصَّ تصميم خدمة إلكترونيَّ

أسعار الخدمة املطلوبة 

 )عربات،ونقل،....(، تبدأ من األقل فاألعلى.

ار املسجد  ل رضا ُزوَّ ُمعدَّ

الحرام عن ُمستوى 

األسعار  للخدمات 

مة. دَّ
َ
ق
ُ
 امل

زيادة ُمستوى الرضا 

(. %30ال تقل عن )

 عن األعوام املاضية.

ار وَّ  الزُّ

ار زيادة  ُمستوى رضا ُزوَّ

املسجد الحرام  عن 

مة. دَّ
َ
ق
ُ
 الخدمات امل

ة  قنيَّ تطوير الخدمات الّتف

ار بيت هللا الحرام. مة لُزوَّ دَّ
َ
ق
ُ
 امل

 

صة  ة ُمخصَّ تأسيس مواقع إلكترونيَّ

ار تشمل جميع البرامج  وَّ لتوعية الزُّ

التوعوية واإلرشادية، وتكون بلغات 

 مختلفة.

االجتماعي في استثمار  وسائل التواصل 

غات.
ُّ
ع الل ار وُمراعاة تنوُّ وَّ  توعية الزُّ

ار املسجد  ل رضا ُزوَّ ُمعدَّ

الحرام عن الخدمات 

ة. قنيَّ  الّتف

زيادة ُمستوى رضا 

ار املسجد الحرام  ُزوَّ

ة  قنيَّ عن الخدمات الّتف

بنسبة ال تقل عن 

( عن األعوام 40%)

 املاضية.

زيادة املحاضرات الدينية في 

 الحرام وساحاته.املسجد 

استقطاب ُمحاضرين على علم ودراية 

بالحج والُعمرة، وتنويع املحاضرات الدينية 

ار املسجد  ل رضا ُزوَّ ُمعدَّ

الحرام عن خدمات 

ار  ل رضا ُزوَّ زيادة ُمعدَّ

املسجد الحرام عن 
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ار  املسجد الحرام ؤية: تحقيق الّرفيادة في خدمة ُزوَّ  الرُّ

ة ُمحّرف  األداء بادرات األهداف االستراتيجيَّ
ُ
ف  األنشطة امل

ّ
ؤش

ُ
 املعايير راتامل

خدمات التوعية  التوعية الدينية. وُمراعاة عدم التكرار في الفترة املحددة.

سبة ال تقل الدينية بن

 (.%30عن )

تطوير ُمستوى النظافة داخل 

 املسجد الحرام.

تخصيص فريق ملتابعة النظافة في مواقع 

 الصالة، ومواقع مياه زمزم، واملمرَّات.

وضع نظام إلكتروني الستقبال ُمالحظات 

ظافة. ار على النَّ وَّ  الزُّ

ار املسجد  ل رضا ُزوَّ ُمعدَّ

الحرام عن خدمات 

 النظافة.

ار  ل رضا ُزوَّ زيادة ُمعدَّ

املسجد الحرام عن 

خدمات النظافة 

بنسبة ال تقل عن 

(30%.) 

دي من  ردُّ
َّ
توسيع النقل الت

ة  إلى  الساحات الخارجيَّ

 املسجد الحرام.

ار من  وَّ ة لنقل الزُّ توفير العربات الكهربائيَّ

احات إلى املسجد الحرام.  السَّ

ة لخدمة توفير سائقي العربات الكهربائيَّ  

ة.  ذوي االحتياجات الخاصَّ

ار املسجد  ل رضا ُزوَّ ُمعدَّ

الحرام عن خدمات 

 النقل.

ار  ل رضا ُزوَّ زيادة ُمعدَّ

املسجد الحرام عن 

خدمات النقل بنسبة 

 (.%30ال تقل عن )

ار  وَّ نسبة الزيادة في الزُّ

 الُجدد.

استمثار وسائل اإلعالم ووسائل 

واُصل االجتماعي في نشر  التَّ

مة. دَّ
َ
ق
ُ
 الخدمات والتسهيالت امل

ى نشر ما يتمُّ 
َّ
تخصيص فريق إعالمي يتول

ار. وَّ  تقديمه للزُّ

ار  ل زيادة ُزوَّ ُمعدَّ

ا.  املسجد الحرام سنويًّ

ار  ل ُزوَّ زيادة ُمعدَّ

املسجد الحرام 

بنسبة ال تقل عن 

ا.10%)  ( سنويًّ

اج  توزيع نشرات على الُحجَّ

واملعتمرين الحاليين توضح 

التسهيالت التي يشهدها الحج 

 والُعمرة.

عاون مع الجهات اإلعالمية املساعدة  التَّ

ة  لتحقيق ذلك، وتوفير نشرات خاصَّ

غات ُمختلفة
ُ
اج بل  .للُحجَّ

ار  ل زيادة عدد ُزوَّ ُمعدَّ

ا.  البيت الحرام سنويًّ

ار  ل ُزوَّ زيادة ُمعدَّ

البيت الحرام بنسبة 

 %10ال تقل عن 

ا.  سنويًّ

شغيل
َّ
 الت

اخلي  الدَّ

ات  )العمليَّ

ة( اخليَّ  الدَّ

تطوير جودة الخدمات 

مة للزائر. دَّ
َ
ق
ُ
 امل

توفير خدمة اإلنترنت بجميع 

 أنحاء املسجد الحرام.

 

استقطاب أفضل الشركات لتفعيل خدمة 

 اإلنترنت داخل املسجد الحرام.

االرتباط التلقاتي بخدمة اإلنترنت من قبل 

ار. وَّ  الزُّ

نترنت درجة االرتباط باإل 

في أنحاء املسجد 

 الحرام.

أن يصل االرتباط 

باإلنترنت في أنحاء 

املسجد الحرام 

ل )  (.%80بُمعدَّ

ة  وجيهيَّ ارتباط البرامج التَّ

ار املسجد  والتوعية باهتمام ُزوَّ

 الحرام.

ُمراعاة املواسم في البرامج التوعوية، 

وتنويع البرامج على حسب الفئات، سواء 

وكيفية طريقة الصالة مع كانوا ُمعاقين، 

، وأحكام الحيض  اإلعاقة، أونساء 

 والطهارة، وغيرها.

 عدد البرامج لكل فئة.

عدد البرامج في كل 

 موسم.

ال يقل عدد البرامج 

( 25لكل فئة عن )

ا. ا شهريًّ  برنامج 

ال يقل عدد البرامج 

( 30لكل فئة عن )

ا في املوسم  برنامج 

 الواحد.

 

املطهرات تطوير اختيار نوع 

املستخدمة في تنظيف املسجد 

 الحرام.

ُمراعاة نوع املطهرات من حيث درجة 

العطر املتوفرة فيها وأثر ذلك على بعض 

 الحاالت الصحية مثل الربو........وغيره.

ركيز على جودة تنظيف املطهرات.
َّ
 الت

ل العطر في املطهر  ُمعدَّ

 ودرجة تركيزه.

ل العطر  خفض ُمعدَّ

نسبة في املطهرات ب

(50%.) 

زيادة ُمستوى كفاءة العربات 

 التي يتم استخدامها.

ة  ُمراعاة صالحية العربات اليدويَّ

ر بها. ف
ّ
المة املتوف ة وُمستوى السَّ  والكهربائيَّ

االهتمام بُمستوى الرَّاحة للعربات  

ة. صة لذوي االحتياجات الخاصَّ  املخصَّ

عدد العربات التي تم 

إصالحها،والصالحة 

 دام.لالستخ

ل رضا ذوي  ُمعدَّ

االحتياجات الخاصة 

عن العربات املخصصة 

 لهم.

ال يقل عدد العربات 

الصالحة لالستخدام 

( عربة 900عن )

ة، و) ( ألف 17كهربائيَّ

 عربة يدوية.

ل رضا ذوي  زيادة ُمعدَّ

االحتياجات الخاصة 

عن خدمة العربات 

 (.%30بنسبة )

تقليص وقت تقديم 

 الخدمة للزائر.

ُسرعة اإلنترنت وقوة تطوير 

صال به داخل املسجد  ف
ّ
االت

 الحرام.

متابعة خدمة اإلنترنت وُسرعته داخل 

املسجد الحرام وفي ساحاته، وُمراعاة ذلك 

قس؛أمطار وغيوم.. إلخ.
َّ
 في ظروف الط

ل ُسرعة اإلنترنت  ُمعدَّ

 داخل املسجد الحرام.

ل سرعة  زيادة ُمعدَّ

اإلنترنت بُمستوى ال 

 (.%90يقل عن )

د الزمن املحدد لكل برنامج  تقيُّ

 ديني وتوعوي.

 

جدولة البرامج الدينية والتوعوية ووضع 

توقيتات محددة لكل برنامج ُيمكن تحقيق 

 أهدافه بالوقت املحدد له.

الفترة الزمنية لكل 

 برنامج ديني وتوعوي.

أن ال يزيد البرنامج 

الديني أو التوعوي 

الواحد على ساعة 
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ار  املسجد الحرام ؤية: تحقيق الّرفيادة في خدمة ُزوَّ  الرُّ

ة ُمحّرف  األداء بادرات األهداف االستراتيجيَّ
ُ
ف  األنشطة امل

ّ
ؤش

ُ
 املعايير راتامل

واليقل عن نصف 

 ساعة.

تحديد الحد األقص ى من 

ال في تنظيف  الوقت للُعمَّ

 األجزاء التي يتمُّ تحديدها لهم.

تأسيس نظام إلكتروني يتمكن من خالله 

العامل اإلشعار بانتهاء الخدمة املطلوبة 

 منه.

تخصيص حوافز مادية ومعنوية للعمال 

 األجود في التنظيف واألسرع.

الفترة الزمنية التي 

العامل في يقضيها 

 تنظيف ما هو مطلوب.

ار الحرم  ل رضا ُزوَّ ُمعدَّ

 عن الفترة املقضية.

ل الفترة  تقليص ُمعدَّ

الزمنية التي يقضيها 

العامل في التنظيف 

 (.%10بنسبة )

ل رضا  زيادة ُمعدَّ

ار عن الفترة  وَّ الزُّ

املقضية بنسبة ال 

 (.%30تقل عن )

وضع جدول زمني ملسؤولي 

والكهربائية  العربات اليدوية

يحدد فيه الوقت املستغرق في 

 تقديم الخدمة.

تصميم استمارة إلكترونية خاصة يتم 

تسجيل بيانات الخدمة )اسم دافع 

ائر،  العربة، وبداية تنفيذ الخدمة للزَّ

والزمن املستغرق لتنفيذها، ومبررات 

 التأخير  إن وجدت(

الفترة الزمنية التي 

يقضيها دافع العربة في 

 الخدمة.إنجاز  

ل الفترة  تقليص ُمعدَّ

الزمنية التي يقضيها 

دافع العربة بنسبة 

(10%.) 

 

مو   النُّ

م
ُّ
عل  والتَّ

مة  دَّ
َ
ق
ُ
تطوير الخدمات امل

 باملسجد الحرام.

االستفادة من نتائج األبحاث 

التي يقدمها معهد خادم 

الحرمين الشريفين ألبحاث 

 الحّجف والُعمرة.

 

بأحدث عمل برنامج إلكتروني خاص 

لت لها أبحاث معهد  النتائج التي توصَّ

خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحّجف 

 والُعمرة.

عدد األبحاث التي تتم 

االستفادة منها في تطوير 

مة  دَّ
َ
ق
ُ
الخدمة امل

 باملسجد الحرام.

زيادة عدد األبحاث 

التي تتم االستفادة 

منها بنسبة ال تقل 

 (.%20عن )

املتميزة استقطاب الكفاءات 

من الباحثين للعمل ضمن 

 فريق إدارة املسجد الحرام.

التعاون مع الجامعات السعودية في 

استقطاب ذوي الكفاءات العلمية للعمل 

 ضمن الفريق اإلداري باملسجد الحرام.

تخصيص امتيازات معنوية ومادية 

 للباحثين الذين يتم استقطابهم.

عدد الباحثين الذين تم 

 استقطابهم.

عدد الباحثين  زيادة

في عضوية إدارة 

املسجد الحرام 

 (.%5بنسبة )

تشجيع العاملين في املسجد 

 الحرام.

تقديم حوافز مادية ومعنوية للمتميزين 

 من العاملين في املسجد الحرام.
 عدد املتميزين في األداء.

زيادة عدد املتميزين 

في األداء بنسبة 

(10%.) 

 

الصة:
م
 الخ

ـــة، والبـــرامج ُيوجـــد عديـــد  مـــن  ة )الخـــدمات اإللكترونيَّ هـــا فـــي أر ـــع خـــدمات رئيســـيَّ ـــل أهمُّ
َّ
ار تمث وَّ مـــة فـــي املســـجد الحـــرام للـــزُّ دَّ

َ
ق
ُ
الخـــدمات امل

ــــا لألبعــــاد  عاُمــــل مــــع هــــذه الخــــدمات وفق  ــــل باملســــجد الحــــرام(، وتــــمَّ التَّ نقُّ اد، والتَّ ــــجَّ ظافــــة والّسف ــــة، والنَّ وجيهيَّ ـــة والتَّ عــــد األر عــــة )البُ الخدميَّ

م(، والخــروج بإطــار ُمقتــرح يُ 
ُّ
عل مــو والــتَّ اخلي(،وُ عــد النُّ شــغيل الدَّ

َّ
ة)الت اخليَّ ــات الدَّ ائــر، وُ عــد العمليَّ مكــن مــن خاللــه تطـــوير املالي،وُ عــد الزَّ

مةباملسجد الحرام. دَّ
َ
ق
ُ
 قياس الخدمات امل

وصيات:
َّ
 الت

 قوة عالية.نحائه وبأ جميعفي  املسجد الحرامداخل  نترنتشبكة اإل  توفير  -

ةتنويع البرامج ال - ةو  خدميَّ وجيهيَّ  وتجديدها باستمرار. التَّ

 وضيق التنفس.ربو لحاب الراعاة ألا نسبة العطر ُم ضة فيهخفَّ رات ُم طّهف توفير ُم  -

 راعاة ذوي االحتياجات الخاصة في توفير العربات املناسبة لهم.كبر من العربات الكهربائية واليدوية وُم أتوفير عدد  -

ةعد ال ُ ، و ائرعد الزَّ  ُ ،و املاليالُبعد  املوازنة بين ) - اخليَّ ات الدَّ شغيل)عمليَّ
َّ
مو عد  ُ ،و اخلي(الدَّ  الت مو النُّ

ُّ
عل ي تقديم الخدمات ( فالتَّ

 .سجد الحرامداخل امل
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 :(Abstract) ملخص البحث

 
ُ
وللمعتمرين وزوار قدمه اململكة العربية السعودية من خدمات جليلة لحجاج بيت هللا الحرام ال يخفى على كل ذي عينين كل ما ت

 
ُ
خدمات القانونية لجوانب الحيط بكافة املسجد النبوي الشريف، لذلك كان البد من وضع ضوابط وأنظمة قانونية دقيقة ومحكمة ت

 
ُ
ا عامة ملمارسات وأعمال الشركات العاملة في هذا املجال، الحج والعمرة والزيارة، وتضبط كافة األنشطة املتعلقة بها، وتضع أ طر 

 
 
 عن تحديد االختصاص القضاتي للمحاكم بنظر قضايا ومخالفات الحجاج واملعتمرين والزوار. فضال

 ، ويشمل ذلك محاور ويدور هذا البحث املوجز حول "التنظيم القانوني لحقوق والتزامات الحجاج واملعتمرين في النظام السعودي"

تعلقة بالحج والعمرة، وثانيها االلتزامات والواجبات التي تثقل كاهل ثالثة، أولها حقوق الحجاج واملعتمرين في األنظمة املختلفة امل

 الحجاج واملعتمرين، وثالثها وآخرها يتعلق باالختصاص القضاتي بمنازعات وقضايا الحجاج واملعتمرين.

 
 
  ولعلنا بهذا البحث املوجز نضع نواة

 
 ألنظممستقبلية لدراسات قانونية  أولية

 
ا وتفصيال ة ولوائح الحج والعمرة أخرى أكثر تعمق 

ا لغايات التوعية القانونية املطلوبة للعاملين في هذا املجال من ناحيةوالزيارة، بُ   ،غية إيضاح الجوانب القانونية املتعلقة بها وتحقيق 

 وللحجاج واملعتمرين والزوار من ناحية أخرى.

 

It is clear to everybody all the great services offered by the Kingdom of Saudi Arabia for the pilgrims of the 

House of Allah and the visitors to the Prophet's Mosque. Therefore, it was necessary to establish strict legal 

regulations that cover all aspects of regular Hajj, Umrah and visit services, and provides general frameworks 

for the practices and actions of companies operating in this field. 

This research deals with the legal organization of pilgrims Rights and duties in the Saudi legal system. This 

includes three fields, the first of which is the rights of pilgrims in the various systems related to Hajj and 

Umrah. The second is the obligations that burdens the pilgrims in the Saudi legal system. The third is the 

jurisdiction of the Saudi’s courts of pilgrims disputes. 

In this brief study, we aim to lay down an initial nucleus for more in-depth and detailed studies of Hajj, 

Umrah, and visiting regulations in the future , in order to clarify the legal aspects related to them and to 

achieve the legal  
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 :املقدمة

 تحتل ال
 
ا بين الباحثين  توعية القانونية مكانة ا كبير   في العديدف من القطاعات واملناسبات، ورغم ذلك ال نلحظ لها اهتمام 

 
كبيرة

والدارسين في شؤون الحج والعمرة، ويمكن أن نعزو ذلك لالنشغال الشديد بمحاوالت إيضاح الجوانب األخرى لخدمة الحجاج 

 عن االهتمام بالجانب الصحي للحجاج واملعتمرين، كاإلرشاد الديني والت
 
وعية الدينية باألحكام الشرعية للحج والعمرة، فضال

واملعتمرين، وكذلك الجانب الخدمي من حيث اإلسكان واإلعاشة والفندقة، وجانب النقل وما يستلزمه من مرونة  وتيسير  وتنظيم  

 والزيارة، وجميُعها بالطبعف أمور  في غاية األهمية. وتفويج، وغير ذلك من الجوانب األخرى املتعلقة بالحج والعمرة

وبين غيابات هذه الجوانب املتعددة قد تسقط التوعية القانونية في هوة النسيان، وال تحظى بالقدر الواجب من العناية واالهتمام، 

بكافة الجوانب الخدمية والتنظيمية رغم أن القوانين واألنظمة واللوائح املتعلقة بالحج والعمرة هي اإلطار النظامي الذي يحيط 

 وهي كذلك الحاكمة ألنشطة كافة الشركات والهيئات واملؤسسات العاملة في هذا املجال. ،املتعلقة بالحجاج واملعتمرين

قة بالحج ، يلحظ أن ثمة العديد من األنظمة واللوائح والتعاميم املتعلاململكةللحج والعمرة والزيارة في  يواملطالع للتنظيم القانون

ا في هذا املقام ال يتفق مع حدود هذا البحث املوجز؛ لذلك آثر الباحث التركيز على  والعمرة والزيارة، وبالطبع فإن عرضها جميع 

تلفة، والتركيز كذلك على بيان االختصاص القضاتي باملنازعات املتعلقة فة التي وردت في هذه األنظمة املخالحقوق وااللتزامات املختل

 والعمرة. بالحج

 :أهداف البحث

تتمثل أهداف هذا البحث املوجز في محاولة وضع لبنة جديدة في بناء التوعية القانونية الواجبة للحجاج واملعتمرين وكذا الشركات 

ي األنظمة واملؤسسات العاملة في هذا املجال، حيث نسعى إلى استخالص الحقوق وااللتزامات القانونية للحجاج واملعتمرين الواردة ف

سلط الضوء على طرق الحماية القضائية لحقوق الحجاج واملعتمرين وذلك ببيان الجهات القضائية 
ُ
املتعلقة بالحج والعمرة، ون

 املختصة بالفصل في املنازعات املتعلقة بأنظمة الحج والعمرة وشؤون الحجاج واملعتمرين.

 :منهجية وطرق البحث

ا لنصوص األنظمة املتعلقة بالحج والعمرة، ونسعى من خالل هذا املنهج لتقص ي يعتمد الباحث في هذا البحث امل ا تحليلي  وجز منهج 

الحقوق وااللتزامات الواردة في هذه األنظمة وتحليلها لبيان حدود ما منحته وأباحته، وإبراز تفاصيل ما حظرته ومنعته على الحجاج 

 عن الدراسة التحليلية للنصوص
 
النظامية املتعلقة باالختصاص القضاتي للمحاكم واللجان شبه القضائية في  واملعتمرين، فضال

 املنازعات املتعلقة بالحج والعمرة.

 :خطة البحث

األنظمة  الحجاج واملعتمرين في التزاماتتدور الدراسة التفصيلية في هذا البحث حول هذه األركان الثالثة للتنظيم القانوني لحقوق و 

، حيث نعرض في املبحث األول لحقوق الحجاج واملعتمرين في النظام اململكة العربية السعودية املتعلقة بالحج والعمرة والزيارة في

السعودي، ونتناول في املبحث الثاني التزامات الحجاج واملعتمرين في النظام السعودي، ونخصص املبحث الثالث للحديث عن 

 بمنازعات الحجاج واملعتمرين.االختصاص القضاتي 

 :املبحث األول 

 :حقوق الحجاك واملعتمرين ا  الن ام السعود 

أول ما يدور في الذهن عند الحديث عن مالمح التنظيم القانوني للحج والعمرة هو ما يتمتع به الحاج واملعتمر والزائر من حقوق 

حقوق والصالحيات ومصادرها التي تنص عليها، ذلك أن املركز القانوني ومزايا وصالحيات أثناء فترة الحج أو العمرة، وحدود هذه ال

  ،بالغة   يتميز بخصوصية   للحاج واملعتمر أثناء وجوده املؤقت في اململكة العربية السعودية هو وضع  
ُ

الحقوق  ال سيما من حيث

 املطالبة بها إذا  كافية   على دراية   التي يتمتع بها، ولعل وضوح تلك الحقوق في ذهن الحاج واملعتمر يجعله لتزاماتواال
 
بها فيستطيع أوال

ا حدودها وال يتجاوز اإلطار املسموح له به عند التمتع بها. وقد اجتهدت وزارة الحج والعمرة في اململكة،  ُحرم منها، ويحترم ثاني 

، وذلك ليتعرف الحاج واملعتمر على تلك الحقوق واملزايا (1)"الوثيقة الخدمية لحقوق الحاك واملعتمر"ووضعت ما ُيطلق عليه 

                                                
)تاريخ الدخول:    http://www.haj.gov.sa/arabic/about/Pages/HajandUmrahrights.aspxع على هذه الوثيقة على املوقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة على الرابط: ( لالطال 1)

 هـ(.20/3/1440

http://www.haj.gov.sa/arabic/about/Pages/HajandUmrahrights.aspx
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ا من أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، 
 
املمنوحة له، وقد جاءت هذه الوثيقة انطالق

ا للهدف الرابع املتمثل في: تثقيف الحجاج واملعتمرين وتوعيتهم باألنظمة والحقوق و  الخاصة بهم ألداء مناسكهم  زاماتااللتوتحقيق 

 .(2)وسهولة بيسر  

ا يتعلق  وباستقراء تلك الوثيقة نلحظ أن بعض هذه الحقوق تتعلق بحجاج الداخل، و عضها يتعلق بحجاج الخارج، و عضها أخير 

 باملعتمرين، وهو ما سنفصله في البنود القادمة.

: حقوق حجاك الداخل
ا
 :أوال

لحقوق الحاج واملعتمر جملة من الحقوق لحجاج الداخل وذلك بغية حماية حقوقهم الخدمية، كما أوردت الوثيقة الخدمية 

أسندت الوثيقة لوزارة الحج والعمرة حماية هذه الحقوق من خالل لجان املراقبة واملتابعة امليدانية، ومراكز التواصل؛ ومن هذه 

 الحقوق نذكر:

املرخص لها من الوزارة، وانطباق األنظمة  ع إحدى الشركات واملؤسساتتمكينهم من أداء فريضة الحج بعد التعاقد م .1

 والتعليمات عليهم.

 املناسب للحجاج. تقوم الوزارة بتأهيل الشركات واملؤسسات القادرة على تقديم الخدمة بالشكل .2

قل بيانات الحجاج واملؤسسات املرخصة، وتقوم بن تسهل وزارة الحج والعمرة لراغبي الحج عملية تعاقدهم مع الشركات .3

 املختصة بذلك. بإصدار تصاريح الحج عند استكمال الشروط الالزمة لهم بصفتها الجهة لى وزارة الداخلية لتقومإ

واملؤسسات لضمان وفائها بالعقود املبرمة مع  تقوم وزارة الحج والعمرة بأخذ الضمانات املالية الالزمة على الشركات .4

 الحجاج.

 واملؤسسات للخدمات املتفق عليها مع الحجاج. والعمرة برامج الرقابة الفاعلة على تنفيذ الشركاتتنفذ وزارة الحج  .5

واملؤسسات، وتقوم بعرضها على اللجنة املختصة بالنظر  تتلقى الوزارة من الحجاج شكاواهم ومالحظاتهم على الشركات .6

 بشأنها وإصدار القرار املناسب حيالها. فيها والتحقيق

ملة هذه الحقوق أنها تتمحور حول تيسير أداء فريضة الحج للمواطنين واملقيمين في اململكة العربية ويبدو من ج

 عن كفالة وزارة 
 
السعودية، وكذلك تنظيم ذلك األمر بحصر األعداد الراغبة في أداء هذه الفريضة وخدمتها على الوجه األمثل؛ فضال

عاملة في الحج بكافة التزاماتها للحجاج ورقابة الوزارة على هذا األمر، وفي ذلك الحج والعمرة لضمان وفاء الشركات واملؤسسات ال

 كله الحفاظ على حقوق حجاج الداخل.

ا: حقوق حجاك الخارك:  ثانيا

 عما تقدم من حقوق تتعلق بشكل رئيس ي بحجاج الداخل، تطرقت الوثيقة الخدمية لحقوق الحاج واملعتمر لجملة  
 
من  فضال

 
ُ
 ة لحجاج الخارج، ومن بين هذه الحقوق نذكر:قرر الحقوق امل

للضوابط التي حددتها  ا. تقوم وزارة الحج والعمرة بدور رقا ي لحماية الحقوق الخدمية لحجاج الخارج واملحددة وفق  1

، وبين ممثلي الحجاج )مكاتب شؤون الحجاج أو الشركات( والحاج من جهة ا للتعاقدات اإللزامية بينوزارة الحج والعمرة، تبع  

الحجاج وموردي الخدمات من جهة أخرى، مثل )خدمات اإلسكان، خدمات النقل، خدمات اإلعاشة، الخدمات اللوجستية  ممثلي

 وخدمات السكن باملشاعر املقدسة(.

بعرضها على اللجنة املختصة  الوزارة بتلقي شكاوى الحجاج ومالحظاتهم على الشركات واملؤسسات، وتقوم . تقوم2

 حيالها. فيها والتحقيق بشأنها وإصدار القرار املناسببالنظر 

يصلها من تقارير من الجهات املختصة  . تقوم الوزارة بتقييم ما لديها من تقارير عن أداء املرخص لهم في املوسم وما3

 الحج والعمرة بمعاقبة الشركات واملؤسسات املخالفة بتغريمها م للنظر في شكاوى الحجاج، كما تقوم وزارة
 
الخدمة  أو إيقافها عن اليا

 ملوسم أو أكثر أو إلغاء تراخيصها.

                                                
 وقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة على الرابط:( انظر: امل2)

http://www.haj.gov.sa/arabic/Pages/default.aspx   :هـ(.20/3/1440)تاريخ الدخول 

http://www.haj.gov.sa/arabic/Pages/default.aspx
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 ملا أوردته بشأن حجاج الداخل؛ ذلك أن الوثيقة قد 
 
ولعل ما أشارت إليه الوثيقة فيما يتعلق بحقوق حجاج الخارج ُيعد ُمكمال

حجاج، وفتحت الباب أمام الحجاج لتقديم ركزت على دور وزارة الحج والعمرة الرقا ي فيما يتعلق بحماية كافة الحقوق الخدمية لل

ا من التزاماتها الواردة في النظام أو في عقودها مع  أي شكاوى أو مالحظات على الشركات واملؤسسات املرخص لها إن خالفت أي 

 الحجاج.

نيط بوزارة الحج والعمرة سلطة فرض العقوبات والغ
ُ
ا من واضعي الوثيقة على حفظ حقوق الحجاج فقد أ رامات املالية على وحرص 

ا إيقاف الشركات املخالفة عن الخدمة ملوسم أو أكثر إو إلغاء تراخيصها  الشركات املخالفة؛ وليس هذا وفقط بل يمكن للوزارة أيض 

 بالكامل.

 عن هذه الحقوق التي كفلتها األنظمة في اململكة العربية السعو 
 
 وفضال

 
الحجاج آخر لطائفة  دية للحجاج يمكن القول إن ثمة حقا

العاملين في وظائف حكومية أو في شركات ومؤسسات خاصة أو على رأس العمل في أي وظيفة، أال وهو حق الحاج في الحصول على 

ا للنظام القانوني الداخلي في الدولة التي ينتمي لها الحاج، وذلك  إجازة  خاصة  من جهة عمله تسمى "إجازة حج" ويكون ذلك وفق 

ا من أركان اإلسالم الخمسةباعتبار فريضة الحج ر   .(3)كن 

ا: حقوق املعتمرين:
ا
 ثالث

ا حقوق املعتمرين، ومن بين هذه الحقوق نذكر:  لم يتوقف اهتمام الوثيقة الخدمية على حقوق الحجاج فقط، بل امتد ليشمل أيض 

 توفير البيئة املناسبة ألداء املناسك. .1

 توفير كافة متطلبات السالمة والراحة. .2

 أثناء تواجده داخل اململكة. التوعية الالزمة، والنصح واإلرشاد في كل ما يتعلق بشؤونهالحصول على  .3

 املقترحات. إرشاد التائهين، واستقبال الشكاوى ومعالجتها والعمل على حلها، وكذلك استقبال .4

 مرة.االستقبال والتوديع في املنافذ، ونقله وأمتعته إلى ومن مقر سكنه، وتأمين تنقالته بين مدن الع .5

مستوى ممكن، واإلشراف على راحته طوال مدة  التأكد من حصوله على كافة عناصر حزمة الخدمات املتعاقد عليها بأرقى .6

 إقامته.

 تأكيد حجوزات سفره، وتأمين تذكرة سفر في حال فقدانها والعودة بقيمتها على الوكيل الخارجي. .7

ألبرز الحقوق التي يتمتع بها الحاج واملعتمر أثناء أدائه لفريضة الحج  ""الوثيقة الخدمية لحقوق الحاك واملعتمروقد أشارت هذه 

، لكن يرى الباحث أن أو العمرة، وأكدت على ُجل ما جاء في األنظمة املختلفة املتعلقة بالحج والعمرة في اململكة العربية السعودية

مثل تناولها لحقوق الحجاج، حيث جاءت عبارات الوثيقة  تناول الوثيقة لحقوق املعتمرين لم يكن بذات الدقة والتحديد والتركيز 

فيما يخص املعتمرين عبارات عامة مطلقة مثل توفير البيئة املناسبة ألداء املناسك، وتوفير كافة متطلبات السالمة والراحة .. إلخ، 

ّصف وهو ما ُيمكن معه أن 
َ
 نن

َ
رها للتحديد والدقة الالزمين لوصفها تلك العبارات بالتوجيهات العامة أو االرشادية فقط الفتقاف

 بالحقوق القانونية.

ا في تقصير بعض الشركات  ا تجدر اإلشارة في هذا املقام إلى أن أبرز املشكالت املتعلقة بحقوق الحجاج واملعتمرين تتمثل غالب  أخير 

فيما يتعلق بالتباين بين البنود املتفق عليها وبين واملؤسسات املرخص لها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية للحجاج واملعتمرين، ال سيما 

ا على أرض الواقع. نفذ فعلي 
ُ
 امل

ا ما يشكو الحجاج واملعتمرون من ُبعد املسافة بين السكن املخصص لهم وبين الحرمين، وكذا الزحام الشديد في بعض  إذ غالب 

 عن عدم توافر األدوات امل زلية ا
 
لرئيسية في السكن، وكذلك بعض التقصير في عمليات النقل من الفنادق أو الشقق السكنية، فضال

                                                
ا لذلك قررت املادة 3) . يستحق 1بشأن الخدمة املدنية في مصر أنه: "تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه اآلتي:  2016لسنة  81من القانون رقم  52( وتطبيق 

ا وملرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة املدنية ألداء فريضة الحج".   املوظف إجازة ملدة ثالثين يوم 

ا أنه: 2013لسنة  82من نظام الخدمة املدنية األردني رقم  107ك جاء نص املادة وكذل  مقرر 

 يوم متصلة ملرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة املدنية. 21"أ. يجوز منح املوظف إجازة ألداء فريضة الحج ال تزيد مدتها عن 

 خاللها راتبه وعالواته كاملة عن مدتها".ب. ال تحتسب إجازة الحج من اإلجازة السنوية للموظف ويستحق 

يضة الحج غير واجبة على املسلم ويالحظ الباحث على هذه النصوص أن إجازة الحج مدفوعة األجر تكون ملرة واحدة طوال مدة خدمة املوظف أو العامل، وهو ما يتفق مع كون فر 

 خاصة مدفوعة األجر ملن يرغب في أداء العمرة. املستطيع إال مرة واحدة في العمر، كذلك ال تقرر هذه النصوص إجازة
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أو  راحة والسالمة فيها كدورات املياهحيث عدم جاهزية بعض وسائل نقل الحجاج واملعتمرين، أو عدم توافر بعض وسائل ال

ا بعض التقصير في تقديم الخدمات الطبية للحجاج واملعتمرين ، وغير ذلك من املالحظات املكيفات أو توفير سائق احتياطي، وأيض 

ا أكبر للقضاء بشكل فعلي على كل (4)والشكاوى الدائمة من الحجاج واملعتمرين ، وهو ما ينبغي أن تبذل فيه وزارة الحج والعمرة جهد 

ا من حقوقهم. مثل بالطبع انتقاص 
ُ
 هذه املشاكل التي تؤرق الحجاج واملعتمرين وت

 :املبحث الثاني

 :ا  الن ام السعود  رينواملعتمالتزامات الحجاك 

ا من االلتزامات  ا في سطور املبحث السابق؛ نجد أنن من حقوق ومزايا سبق إيرادهرو واملعتمفي مقابل ما يتمتع به الحجاج  ثمة عدد 

اح موسم الحج ن، وال شك أن احترام هذه االلتزامات يساعد بشكل كبير في نجو والواجبات التي ينبغي أن يلتزم بها الحجاج واملعتمر 

 من الخالفات وال زاعات التي قد تثور فيه. كبير   والعمرة، ويقلل بقدر  

وإن أول خطوات احترام هذه االلتزامات هي الدراية بها ووضوحها في ذهن الحاج واملعتمر والزائر، ليس فقط بعد قدومه للمملكة، 

 خل وكذلك على حجاج ومعتمري الخارج.وإنما كذلك قبل وصوله إليها، ويسري ذلك على حجاج ومعتمري الدا

وتتنوع مصادر التزامات الحجاج واملعتمرين، فنجد من بين هذه املصادر األنظمة السارية في اململكة العربية السعودية بشكل عام 

 عن اللوائح والتعاميم والتعليمات املنظمة لشئون الحجاج وامل
 
 ،عتمرين والزوارواألنظمة املتعلقة بالحج والعمرة بشكل خاص، فضال

ا من بين هذه املصادر العقود املبرمة بين الحجاج واملعتمرين من ناحية وبين الشركات واملؤسسات العاملة في هذا النشاط  ونجد أيض 

 من ناحية أخرى، 

 وس رى فيما يلي أبرز االلتزامات الواجب على الحجاج واملعتمرين احترامها وهي:

: االلتزام باحترام األن
ا
 : مة واللوائح السارية ا  اململكة العراية السعوديةأوال

ا ملبدأ سيادة القانون على سائ ر أول ما ينبغي أن يلتزم به الحاج واملعتمر هو سائر األنظمة واللوائح السارية في اململكة، وذلك تطبيق 

اململكة في املرتبة األولى، ذلك أن ماليين الحجاج املواطنين واملقيمين على أراض ي اململكة، وتأتي األنظمة املتعلقة بأمن وسيادة 

ا على األجهزة األمنية في كافة املنافذ البرية ا كبير  ا من كافة بلدان العالم يشكلون عبئ   واملعتمرين الذين يصلون إلى اململكة سنوي 

أنظمة الجمار  والجوازات وعدم مخالفتها،  ، ولذلك ينبغي أن يبادر الحجاج واملعتمرون أنفسهم باحترام(5)والبحرية والجوية للمملكة

 حرمة إلى داخل أراض ي اململكة، أو عند الخروج منها.وعدم تهريب أي مواد مخالفة أو ممنوعة أو ُم 

كذلك ينبغي على الحجاج واملعتمرين عدم مخالفة األنظمة التي تحظر التسول أو افتراش املمرات والطرقات الستجداء عطف الناس 

 عن عدم السماح ملن يحمل تأشيرة حج أو عمرة بالقيام بأي عمل في جميع أنحاء اململكة، وهو ما حظرته (6)واستحسانهم
 
، فضال

، (7)هـ1404الفقرة األولى من املادة الثالثة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها الصادر عام 

ن للحج والعمرة أو زيارة املسجد النبوي الشريف أن يقيم في البالد بعد انتهاء صالحية التأشيرات حيث قررت أنه: "ال يجوز للقادمي

 .(8)املمنوحة له، كما يحظر عليه العمل في جميع أنحاء اململكة أو االنتقال خارج حدود مكة املكرمة وجدة واملدينة املنورة"

                                                
م، وهذا 2006 –ه 1427الحج للعام  ( وردت اإلشارة إلى هذه املالحظات والشكاوى في تقرير الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن عن أداء هيئة الحج والعمرة في موسم4)

 على الرابط:  PDFالتقرير متاح على شبكة االنترنت بصيغة 

.pdf 51sp/444ichr.ps/attachment/    :هـ(.1/5/1440)تاريخ الدخول 

 

ا لتقرير الهيئة العامة لإلحصاء في املمكلة العربية السعودية عن إحصاءات حج عام 5)  612953كان من بينهم حاج، و  2371675، فقد بلغ إجمالي عدد الحجاج 2018-1439( وفق 

 من حجاج الخارج.  1758722من حجاج الداخل، و 

 على املوقع الرسمي للهيئة العامة لإلحصاء على الرابط: PDFانظر هذا التقرير بصيغة 

  _ar.pdf1439https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/hajj_ ( 1/5/1440تاريخ الدخول.)ه 

رابع ألبحاث الحج والعمرة ذلك: عبد الرحيم، مرتض ى عبد الرحيم محمد، بحث بعنوان: "ظاهرة االفتراش في الحج: دراسة فقهية مقارنة"، ضمن أبحاث امللتقى العلمي ال ( انظر في6)

شاهين، سلطان بن علي محمد، توعية الحجاج حول مسألة تكرار أداء شعيرة الحج وأثرها في تخفيف ه. ُمشار إليه لدى: 1435جمادى األولى  24-23املنعقد في الفترة من رة والزيا

 بعدها. وما295ه، ص 1439، 14الزحام، بحث منشور في مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية، السنة السابعة، العدد 

 هـ.18/10/1404( وتاريخ 42( صدر تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، بموجب املرسوم امللكي رقم م)7)

 ( املادة الثالثة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.8)

http://ichr.ps/attachment/444/sp51.pdf
http://ichr.ps/attachment/444/sp51.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/hajj_1439_ar.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/hajj_1439_ar.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/hajj_1439_ar.pdf
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أضف إلى ذلك ينبغي على الحجاج واملعتمرين احترام العادات والتقاليد واألعراف السائدة في اململكة العربية السعودية، وعدم 

محاولة فرض عاداتهم وثقافاتهم املختلفة في بالد الحرمين، وكذا وجوب احترام قدسية املشاعر املقدسة وحرمتها التي أكد عليها 

ا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"ومن ذلك قوله تعالى: عديدة، الكتاب والسنة في مواضع 
ا
 للناس وأمن

ا
 "وإذ جعلنا البيت مثابة

ا"، 97(، وكذلك قوله تعالى في سورة آل عمران، اآلية 125)سورة البقرة، اآلية 
ا
إن الذين وفروا ". وقوله تعالى: "ومن دخله كان آمن

جعلناه للناس سواء العاوف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد ب لٍم نذقه من ويصدون عن سبيل هللا واملسجد الحرام الذ  

"يا أيها الذين آمنوا ال تحلوا شعائر هللا وال الشهر الحرام وال الهد  وال (، وكذا قوله تعالى: 25)سورة الحج، اآليه  عذاب أليم"

ا". بيتالقالئد وال آمين ال
ا
 من ربهم ورضوان

ا
(، لذلك ينبغي على الحجاج واملعتمرين 2ورة املائدة، اآلية )س الحرام يبت ون فضال

غيرهم من الحجاج واملعتمرين واملواطنين واملقيمين بأي صورة البيت الحرام أو املسجد النبوي أو إيذاء عدم إيذاء ك كله و لاحترام ذ

  من صور اإليذاء مهما كان.

ية والجداالت الدنيوية أو استغالل العاطفة الدينية لتحقيق أهداف أو كذلك على الحاج واملعتمر عدم الخوض في النقاشات السياس

أغراض سياسية أو حزبية أو طائفية تضر أكثر مما تنفع. وليس هذا االلتزام مجرد التزام أخالقي ينبغي أن يحترمه الحاج واملعتمر بل 

رم جميع الحجاج واملعتمرين سيادتها ونظامها السياس ي هو التزام قانوني البد من الوفاء به، وتملك اململكة كامل الحق في أن يحت

 والقانوني وسائر ما تسنه من أنظمة، وما تقرره من قرارات ولوائح وتعاميم، وتوقيع ما ترى من عقوبات على من يخالف هذا االلتزام.

ا: االلتزام بأخذ التأشيرات والتصاريح الالزمة ألداء فريضة الحج او العمرة  :ثانيا

ا ل هـ، "يقوم 1404تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها الصادر عام  نص املادة األولى منوفق 

تأشيرات الدخول للرغبين في الحج  –وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير الحج ووزير التجارة بتنظيم األمور اآلتية: )أ( 

ة املسجد النبوي وتحديد صالحية التأشيرات وشروط منحها ومدة اإلقامة في كل من مكة املكرمة واملدينة وفي أداء العمرة وزيار 

 .(9)املنورة وجدة، واألعمال املحظورة على القادمين لهذا الغرض"

املناسبة التي تخوله وعليه فال يجوز ألي من حجاج ومعتمري الخارج أداء فريضة الحج أو العمرة بغير الحصول على تأشيرة الدخول 

 ذلك.

أما بالنسبة لحجاج الداخل فاألمر بالنسبة لهم أكثر أهمية ألنهم داخل اململكة، وقد يكون لدى أغلبهم رغبة في أداء فريضة الحج 

ا على وزارة الحج والعمرة والجهات املسئولة عن مناسك الحج، لذلك كان نظام حجاج الداخل ا ا إضافي  ا مما يشكل عبئ  لصادر سنوي 

ا في إلزامه ملن يرغب من املواطنين واملقيمين في أداء فر  (10)هـ1426عام  ضة الحج املبادرة للحصول على ترخيص للحج من يواضح 

الجهة املختصة، فقررت املادة السادسة عشرة من نظام حجاج الداخل أنه: "ال يسمح للمواطنين واملقيمين القيام بالحج إال عن 

ا ملا تحدده طريق املؤسسات والشر  كات املرخص لها بممارسة هذه الخدمة، و عد الحصول على تصاريح حج من الجهة املختصة وفق 

 . (11)الالئحة التنفيذية لهذا النظام"

وتأتي أهمية هذه التصاريح في محاولة ضبط األعداد الراغبة في الحج من داخل اململكة كل عام، وضبط األفواج وعدم التسبب 

من دخول حركة الشعائر، وفي حال مخالفة أي من املقيمين لهذا االلتزام يعاقب باإلبعاد عن اململكة والحرمان  بزحام يؤثر على

ا بالتوعية املستمرة للمواطنين واملقيمين قبل موسم الحج بفترة   اململكة ملدة عشر سنوات.  هذا وتقوم وزارة الحج والعمرة سنوي 

 مة حال رغبتهم في أداء فريضة الحج؛ لحمايتهم من العقوبات التي تنتظرهم حال املخالفة.لحثهم على أخذ التصاريح الالز  كافية  

ا أنه قبل صدور نظام حجاج الداخل عام  ه، أصدرت هيئة كبار العلماء في اململكة في 1426ومن الجدير بالذكر في هذا املقام أيض 

ال يوجد ما يمنع من وضع تنظيم للحجاج السعوديين، بأال تسمح  ه  الذي يقرر أنه26/3/1418وتاريخ  187ه قرارها رقم 1418عام 

                                                
 ة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.( املادة األولى من تنظيم معامل9)

 هـ.1426( املادة السادسة عشرة من نظام حجاج الداخل، الصادر عام 10)

 هـ.28/10/1426وتاريخ  58( صدر هذا النظام بموجب املرسوم امللكي م/ 11)
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ا في التخفيف على الحجاج،  الحكومة ملن حج بتكرار الحج إال بعد مرور خمس سنوات ما دامت الضرورة تدعو إلى ذلك؛ إسهام 

ا للحرج واملشقة عنهم  .(12)وإعانة لهم على أداء مناسك الحج، ودفع 

ا: االلتزام بعدم الت
ا
 :خلف بعد االنتهاء من أداء فريضة الحج أو العمرةثالث

ا، ذلك أن التأشيرة املمنوحة للحاج أو املعتمر هي تأشيرة م وقتة ُيعد هذا االلتزام من أبرز االلتزامات التي ال بد من التأكيد عليها دوم 

 بحدود مكة املكرمة ومدينة جدة وامل
 
ا، حيث يتحدد نطاقها املكاني أوال

 
ا ومكان

 
الزماني باملدة الواردة دينة املنورة، ويتحدد نطاقها زمان

ا، وال ُيسمح للحاج أو املعتمر  محدد   ، وينبغي أن يغادرها في موعد  محدد   يدخل الحاج أو املعتمر إلى اململكة في موعد   فيها، إذ أيض 

 بالتخلف عن العودة إلى بالده بعد انتهاء مدة التأشيرة املمنوحة له.

على هذا االلتزام في نص املادة الثالثة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها وقد ورد النص 

 ، حيث قررت أنه: (13)هـ1404الصادر عام 

ال يجوز للقادمين للحج والعمرة أو زيارة املسجد النبوي الشريف أن يقيم في البالد بعد انتهاء صالحية التأشيرات  –"أ 

 ملمنوحة له، كما يحظر عليه العمل في جميع أنحاء اململكة أو االنتقال خارج حدود مكة املكرمة وجدة واملدينة املنورة.ا

يحظر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين ألداء العمرة أو الحج أو الزيارة بين مدن اململكة  –ب 

ا ملا يحدده وزير الداخلية.عدا نقلهم بين مكة املكرمة وجدة   واملدينة املنورة، ويكون ذلك أثناء صالحية تأشيراتهم وفق 

يحظر إيواء املتخلفين في أي مكان بعد انتهاء صالحية تأشيراتهم، كما يحظر تشغيلهم أو التستر عليهم أو تقديم أي  –ج 

 .(14)مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في البالد بصورة غير نظامية"

ا من املخالفات السابقة بعقوبة السجن مدة ال تزيد عن سنتين أو غرامة ال تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما ويعاق ب كل من يرتكب أي 

ا، وتتعدد الغرامات بتعدد األشخاص الذين وقعت املخالفة بشأنهم  .(16)، ويصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية(15)مع 

ا الشركات واملؤسسات املرخص لها بمزاولة أنشطة نقل  وال ُيثقل هذا االلتزام كاهل الحجاج واملعتمرين وفقط، بل يلتزم به أيض 

الصادر باملرسوم امللكي رقم  الحجاج واملعتمرين، وهو ما قررته املادة الثالثة من نظام نقل الحجاج إلى اململكة وإعادتهم إلى بالدهم

أو مؤسسة أو ناقل بإعادة من أحضرهم إلى بالدهم بعد أداء فريضة الحج، وذلك  ، إذ تلتزم كل شركةه28/12/1425وتاريخ  58م/

ا لتوقيع العقوبات على الشركة، وتحرص أغلب الشركات على أخذ ضمان مالي من  ا للتواريخ املحددة إلعادتهم، وذلك تفادي  وفق 

 عن التوعية املستمرة الحاج أو املعتمر يتم استرجاعه حال عودته إلى وطنه وهو ما يساهم في التقل
 
يل من حاالت التخلف، فضال

 والغرامات املالية والعقوبات النظامية التي تفرض على املخالفين وشركاتهم. ،للحجاج واملعتمرين بمخاطر التخلف وعواقبه

 :املبحث الثالث

 :االختصاص القضائي بمنازعات الحجاك واملعتمرين

ات الحجاج واملعتمرين بشكل موجز في سطور املبحثين األول والثاني، نتعرض في هذا املبحث والتزام بعد التعرض ألبرز حقوق 

لالختصاص القضاتي بمنازعات الحجاج واملعتمرين، وفي ذلك يمكن القول إنه يتنازع االختصاص القضاتي بتلك املنازعات عدة 

ا لتنوع صور واحتماالت  جز بالجهات القضائية املختصة بمنازعات الحج والعمرة يمكن ولإلحاطة بشكل مو  ؛املنازعاتهذه جهات تبع 

ا املحاكم العامة، وثانيها اللجنة الدائمة بوزارة الحج والعمرة، وثالثها ديوان املظالم، وسنفصل القول أولهة ثالث تقسيمها إلى جهات  

 في اختصاص كل جهة في بند على حدة.
 
 قليال

                                                
وما  283الحجاج حول مسألة تكرار أداء شعيرة الحج وأثرها في تخفيف الزحام، مرجع سابق، ص ( وردت اإلشارة إلى هذه الفتوى لدى: شاهين، سلطان بن علي محمد، توعية 12)

 بعدها.

 هـ.18/10/1404( وتاريخ 42( صدر تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، بموجب املرسوم امللكي رقم م )13)

 ه.1404قادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر عام ( املادة الثالثة من تنظيم معاملة ال14)

 ه.1404( املادة الرابعة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر عام 15)

 ه.1404ة وغيرها، الصادر عام ( املادة السادسة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمر 16)
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: اختصاص املحاوم العامة 
ا
 :بمنازعات الحجاك واملعتمرينأوال

نجد أن الفقرة الثانية من املادة السادسة والعشرين قد نصت على أنه:  (17)هـ1428بمطالعة نصوص نظام القضاء الصادر عام 

حة كلف املجلس األعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا املتعلقة بالحجاج واملعتمرين وتصدر الئ"عند االقتضاء يُ 

 
ُ
 .(18)حدد اختصاصها املكاني والنوعي"بقرار من املجلس تنظم أعمال هذه الدائرة، وت

كلف ، وقررت في املادة األولى أنه: "عند االقتضاء يُ (19)هـ1431وقد صدرت بالفعل الئحة أعمال دوائر الحجاج واملعتمرين عام 

ستئناف ودوائر الدرجة األولى لنظر القضايا املتعلقة بالحجاج املجلس كل سنة هجرية بقرار يصدره دائرة أو أكثر من بين دوائر اال 

واملعتمرين والقضايا الواقعة في حدود اختصاص الدائرة املكاني، وتكون الدائرة من قاض ي فرد أو أكثر بحسب االختصاص املنصوص 

ا، ويُ   .(20)مية للدائرة وبدايتها"حدد القرار مقر عمل الدائرة ومدة التكليف وبدايته وساعات العمل اليو عليه نظام 

 :(21)ويتحدد اختصاص هذه الدوائر النوعي باملنازعات اآلتية

 إثبات التنازل وتصديق االعترافات. .1

 النظر في القضايا الجزائية التي ال إتالف فيها وما نشأ عنها من ضرر مهما بلغ مقداره. .2

 النظر في القضايا املالية التي ال تزيد عن عشرين ألف ريال. .3

 قضايا أخرى يقررها املجلس.أي  .4

ا ملا جاء بنص املادة الرابعة من الالئحة املشار إليها بحدود حرم مكة ومشعر  أما عن االختصاص املكاني لهذه الدوائر فيتحدد وفق 

 .(22)عرفة وأحمية املشاعر ومرافقها وحدود حرم املدينة املنورة

بالحجاج واملعتمرين يعكس رغبة املنظم السعودي في توفير الحماية  والشك أن إنشاء وتخصيص هذه الدوائر للقضايا املتعلقة

 القضائية الالزمة للحجاج واملعتمرين، ويضمن لهم عدالة ناجزة من ناحية وإجراءات ميسرة من ناحية أخرى.

ا: االختصاص القضائي للجنة الدائمة بوزارة الحج والعمرة  :ثانيا

حاكم العامة بنظر قضايا الحجاج واملعتمرين، أوردت املادة الثامنة من تنظيم خدمات بجانب ذلك االختصاص القضاتي األصيل للم

شكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة (23)هـ1420املعتمرين وزوار املسجد النبوي الشريف الصادر عام 
ُ
، أن: "ت

ا، تختص با  شرع 
 
ستقبال الشكاوى املقدمة من املعتمرين أو من الجهات الرسمية التجارة ووزارة الحج يكون أحد أعضائها مؤهال

والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع العقوبة املنصوص عليها في املادة السابعة من هذا التنظيم، واستحصال قيمة الخدمات التي لم 

ا ملا تحدده الالئحة التنفيذية"  . (24)يؤدها املرخص له وردها إلى املعتمرين وفق 

أن في وجود هذه اللجنة الدائمة ودورها الجليل الذي تقوم به ما يكفل حماية حقوق الحجاج واملعتمرين بشكل واضح وال شك 

 وفعال ويضمن لهم احترام الشركات واملؤسسات املرخص لها بالوفاء بكافة التزاماتها وأداء جميع واجباتها.

ا لنص املادة التاسعة من هذا التنظيم التي قررت أن "يتم هذا ويتولى وزير الحج سلطة التصديق على قرارات اللجنة ال دائمة وفق 

 .(25)تطبيق العقوبات املنصوص عليها في املادة السابعة من هذا التنظيم بقرار من وزير الحج"

 عن هذا االختصاص الهام للجنة الدائمة للحج بهذه املنازعات، نلحظ أن نظام نقل الحجاج إلى اململكة وإعادت
 
هم إلى بالدهم وفضال

صَّ ، قد (26)هـ1425الصادر عام 
َ
تشكيل لجنتين إداريتين ذات اختصاص قضاتي، على  ةفي املادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشر  ن

                                                
 هـ.19/9/1428وتاريخ  78( صدر نظام القضاء الجديد في اململكة بموجب املرسوم امللكي رقم م17)

 هـ.1428( من نظام القضاء الصادر عام 26/2م )( 18)

ا لنص املادة هـ، وذلك ب1431 /18/11وتاريخ  31/11/1187صدرت هذه الالئحة بموجب قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( 19) من نظام  26/2ناء على الصالحيات املخولة له واستناد 

 هـ.1428القضاء الصادر عام 

، ص 2013 – 1434دارة العامة، وانظر في تفصيل ذلك: مخلوف، أحمد صالح، الوسيط في شرح التنظيم القضاتي الجديد باململكة العربية السعودية، الرياض، مطبوعات معهد اإل 

 .وما بعدها 151

 ( املادة األولى من الئحة أعمال دوائر الحجاج واملعتمرين.20)

 ( املادة الخامسة من الئحة أعمال دوائر الحجاج واملعتمرين.21)

 ( املادة الرابعة من الئحة أعمال دوائر الحجاج واملعتمرين.22)

 هـ.10/6/1420( وتاريخ 93( صدر هذا النظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )23)

 هـ.1420املادة الثامنة من تنظيم خدمات املعتمرين وزوار املسجد النبوي الشريف الصادر عام ( 24)

 هـ.1420( املادة التاسعة من تنظيم خدمات املعتمرين وزوار املسجد النبوي الشريف الصادر عام 25)
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تختصان بالنظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين إلى اململكة سواء عن طريق الجو أو البحر أو عن طريق البر، ويتحدد اختصاص 

 .(27)اللجنتين فقط باملخالفات واملنازعات املتعلقة بعمليات نقل الحجاج واملعتمرينهاتين 

هـ، النص على تشكيل لجنة إدارية ذات 1426كذلك ورد في املادة التاسعة عشرة من نظام خدمة حجاج الداخل الصادر عام 

أي نظام خدمة حجاج  –كام هذا النظام اختصاص قضاتي تتولى النظر في مخالفات املرخص لهم من الشركات واملؤسسات ألح

وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج واملتعاقدين معهم والتحقيق فيها، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها أو ما قد  –الداخل 

 .(28)يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير العقوبات املناسبة على املخالفين

ن ، فأمام الحجاج واملعتمريلجان اإلدارية املختلفة يتوزع االختصاص بنظر جانب كبير من منازعات الحجاج واملعتمرينوبين هذه ال

ا اللجنة الخاصة بحجاج الداخل.  إذن اللجنة الدائمة للحج بوزارة الحج والعمرة، وكذا لجنة مخالفات النقل، وأيض 

ا: اختصاص ديوان امل الم بن ر قضايا الحج
ا
 :اك واملعتمرينثالث

ا، إذ يعتمد وجود جهة قضاء إداري مستقلة إلى جوار القضاء العادي،  ا مزدوج  املعروف أن النظام القضاتي السعودي يعتبر نظام 

ا لنظامه الجديد الصادر عام  هل هذوتتمث ، ويختص ديوان املظالم بجانب ال بأس به (29)هـ1428الجهة في محاكم ديوان املظالم وفق 

منازعات الحجاج واملعتمرين، وقد ورد هذا االختصاص في غير مادة من مواد األنظمة املتعلقة بالحج والعمرة، وجماع هذه املواد من 

املتعددة يتمثل في اختصاص الديوان بالنظر في التظلم من أي من القرارات الصادرة من اللجنة الدائمة للحج املشكلة بقرار وزير 

البند السابق، فقد جاء نص املادة العاشرة من تنظيم خدمات املعتمرين وزوار املسجد النبوي الشريف الصادر  الحج واملشار إليها في

ا من إبالغه بذلك"1420عام  ا أنه: "يحق ملن صدر بشأنه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان املظالم خالل ستين يوم   .(30)هـ مقرر 

ا ما ورد في نص املادة ا لسادسة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها الصادر ومن ذلك أيض 

هـ، والتي قررت أنه: "يصدر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية، ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان املظالم 1404عام 

 .(31)خالل شهر من تاريخ إبالغه للمحكوم عليه"

ى ديوان املظالم النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من أي من قرارات اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضاتي كذلك يتول

ا لنص املادتين ) وكذا اللجنة هـ، 1425 ( من نظام نقل الحجاج إلى اململكة وإعادتهم إلى بالدهم، الصادر عام19و 18املشكلة وفق 

ا لنص املادة )  .هـ.1426( من نظام نقل حجاج الداخل الصادر عام 19املشكلة وفق 

ويخضع التظلم من هذه القرارات أمام ديوان املظالم لإلجراءات واألحكام العامة التي يخضع لها غيرها من القرارات اإلدارية حسبما 

وأغلب هذه املنازعات  (32)ه،1435 ه، ونظام املرافعات أمام ديوان املظالم الصادر عام1428ورد في نظام ديوان املظالم الصادر عام 

 نجدها متعلقة بالشركات واملؤسسات املرخص لها بالعمل في أنشطة الحج والعمرة وليست متعلقة بالحجاج واملعتمرين أنفسهم.

 :الخالصة

للحجاج إلى أن األنظمة املتعلقة بالحج والعمرة قد بينت جملة من الحقوق والصالحيات واالمتيازات  من هذا البحثنخلص 

علنها 
ُ
ص هذه الحقوق وت ف

ّ
ُتلخ ، للجميعواملعتمرين ولزوار املسجد النبوي الشريف، وجاءت الوثيقة الخدمية لحقوق الحاج واملعتمر لف

ا من االلتزامات والواجبات ينبغي أن يلتزم بها الحاج واملعتمر أثناء وجوده في اململكة العربية السعودية  ثم بينت األنظمة كذلك عدد 

 في صون وأثناء أدائه لفريضة الحج أو العمرة، وتتولى وزارة الحج وال
 
ا أصيال ا رقابي  وحماية هذه الحقوق، وكفالة أداء  عمرة دور 

ا فقد  األنظمة ببيان االختصاص القضاتي للجهات املختلفة للنظر فيما قد ينشأ من منازعات  ُعنيتواحترام تلك االلتزامات، وأخير 

سند للمحاكم العامة االختصاص بنظر جانب من هذه املنازعات، وكان للجان شبة القضائية وخالفات متعلقة ب
ُ
 –الحج والعمرة، فأ

                                                                                                                                   
 هـ.28/12/1425وتاريخ  58( صدر هذا النظام بموجب املرسوم امللكي م/ 26)

 هـ.1425من نظام نقل الحجاج إلى اململكة وإعادتهم إلى بالدهم، الصادر عام  ةاملادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشر ( راجع نص 27)

 هـ.1426( املادة التاسعة عشرة من نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر عام  28)

 هـ .19/9/1428وتاريخ  78( صدر هذا النظام بموجب املرسوم امللكي رقم م/29)

 هـ.1420ة العاشرة من تنظيم خدمات املعتمرين وزوار املسجد النبوي الشريف الصادر عام ( املاد30)

 هـ.18/10/1404( وتاريخ 42( املادة السادسة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م)31)

ودية، الرياض، على القرارات اإلدارية أمام ديوان املظالم: أبو يونس، محمد وحيد، وحنان أحمد الفولي، أصول القضاء اإلداري في املمكلة العربية السع( انظر فيما يتعلق بالطعن 32)

ا ل1439مطبعة الشقري،  نظام ديوان املظالم الجديد: دراسة مقارنة، ه. وانظر: العجمي، حمدي محمد، و محمد جمال ذنيبات، القضاء اإلداري في اململكة العربية السعودية طبق 

 ه.1435ه. وانظر: الدغيثر، فهد محمد عبد العزيز، رقابة القضاء على قرارات اإلدارة، الرياض، دار اللواء للنشر والتوزيع، 1434الرياض، دون ناشر، الطبعة الثانية، 
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ا من االختصاص بنظر جانب آخر من هذه املنازعات، واختص –وعلى رأسها اللجنة الدائمة بوزارة الحج  ا أيض 
 
ا ديوان  حظ أخير 

 تعلقة بالحج والعمرة، على التفصيل الذي أوردته سطور هذا البحث املوجز.ال بأس به من املنازعات امل املظالم بنظر جانب

 :أبرز التوصيات

 أكبر، وأن تكون محل اهتمام من 1
 
. ينبغي أن تحتل التوعية القانونية للحجاج واملعتمرين باألنظمة املتعلقة بالحج والعمرة مكانة

داخل وخارج اململكة، وذلك لتكملة الجهود التي تبذلها وزارة الحج والعمرة في الشركات واملؤسسات العامة في أنشطة الحج والعمرة 

هذا الباب، وينبغي كذلك العمل على توعية الحجاج واملعتمرين قبل قدومهم إلى اململكة، ويكون ذلك بلغتهم األم، وهو ما يساعد 

". على الوعي املسبق بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وذلك انطال
 
ا من قوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال

 
ق

 .15سورة اإلسراء، اآلية 

. العمل على حل املشكالت واملالحظات املتكررة من الحجاج واملعتمرين فيما يتعلق بالسكن واإلعاشة وخدمات النقل، ونقص 2

الحج والعمرة أو البلديات أو غيرها من الجهات  بعض الخدمات الطبية، وذلك بالرقابة املستمرة من الجهات املختصة بوزارة

الحكومية في مكة املكرمة وجدة واملدينة املنورة لكل ما يخص الحجاج واملعتمرين من سكن ومستلزمات إعاشة ووسائل نقل 

 ومطاعم وخدمات طبية وغيرها.

ت التي تطرأ على األنظمة واللوائح املنظمة . وجوب توعية الشركات واملؤسسات العاملة في أنشطة الحج والعمرة بسائر التعديال 3

لشؤون الحج والعمرة، وال مانع من إرفاق "الوثيقة الخدمية لحقوق الحاج واملعتمر" التي أصدرتها وزارة الحج والعمرة بالعقود التي 

 تبرمها تلك الشركات مع الحجاج واملعتمرين.

م بعد انقضاء موسم الحج للبحث عن املتخلفين، وتكاتف الجهات الحكومية . ضرورة املتابعة املستمرة للحمالت املوسمية التي تت4

ا، وأن تقدم الشركات واملؤسسات العاملة في أنشطة الحج والعمرة كل ما قد  املختلفة في اململكة للقضاء على ظاهرة التخلف تمام 

 يفيد من بيانات أو معلومات عن الحجاج أو املعتمرين املتخلفين.

 من توزيعه بين اللجنة الدائمة . ضرورة توح5
 
يد االختصاص القضاتي بمنازعات الحجاج واملعتمرين في اململكة في جهة واحدة بدال

 على الحجاج واملعتمرين، وأن 
 
بوزارة الحج والعمرة من جهة واملحاكم العامة من جهة أخرى وديوان املظالم من جهة ثالثة، تسهيال

ا لهذا الشأن.يسند االختصاص القضاتي كله للدوا  ئر التي يخصصها مجلس القضاء األعلى في املحاكم العامة سنوي 

. توصية القائمين على السلطة التشريعية وإصدار القوانين واألنظمة في البلدان العربية واإلسالمية لتعديل النصوص والقواعد 6

ا مدفوعة األجر للموظف أو العامل الراغب في أداء فريضة الحج، وإمكانية منح  املتعلقة بإجازة الحج بحيث ال تقل عن ثالثين يوم 

ا، ُيصرف له فيها نصف راتبه، وذلك ألداء العمرة، وال إشكال أن تكون هذه اإلجازة  املوظف أو العامل إجازة ملدة خمسة عشر يوم 

ا مثل ما هو ُمتبع في إجازة الحج.  الخاصة ألداء العمرة مرة واحدة طوال مدة خدمته أيض 

مين في اململكة العربية السعودية بعدم مخالفة األنظمة املتعلقة بوجوب أخذ يورة استمرار حمالت التوعية للمواطنين واملق. ضر 7

ا،  تصاريح ألداء الحج، وعدم تكرار أداء فريضة الحج إال بعد مرور خمس سنوات على األقل إلعطاء الفرصة ملن لم يقم بالحج أبد 

ا للزحام الشديد في  الحج كل عام بسبب زيادة أعداد الحجاج، وضرورة عدم التحايل على الجهات األمنية أو الهروب أو الحج وتفادي 

  بدون تصريح.

 :املراجع

: املواقع االلكترونية:
ا
 أوال

     http://www.haj.gov.sa/arabic/Pages/default.aspx  املوقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة على الرابط:. 1

 /https://www.stats.gov.sa  املوقع الرسمي للهيئة العامة لإلحصاء على الرابط:. 2

  ، على الرابط:م2006 –ه 1427الحج والعمرة في موسم الحج للعام تقرير الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن عن أداء هيئة . 3

ichr.ps/attachment/444/sp51.pdf    

    about/Pages/HajandUmrahrights.aspx/http://www.haj.gov.sa/arabic  الوثيقة الخدمية لحقوق الحاج واملعتمر على الرابط:. 4

 

 

http://www.haj.gov.sa/arabic/Pages/default.aspx
http://www.haj.gov.sa/arabic/about/Pages/HajandUmrahrights.aspx
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ا: األن مة واللوائح:  ثانيا

( وتاريخ 42تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م ). 1

 هـ.18/10/1404

 هـ.10/6/1420( وتاريخ 93بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) تنظيم خدمات املعتمرين وزوار املسجد النبوي الشريف، الصادر . 2

 هـ. 28/12/1425وتاريخ  58نظام نقل الحجاج إلى اململكة وإعادتهم إلى بالدهم، الصادر بموجب املرسوم امللكي م/ . 3

 هـ.28/10/1426وتاريخ  58نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بموجب املرسوم امللكي م/ . 4

 هـ.19/9/1428وتاريخ  78ء الجديد في اململكة، الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/نظام القضا. 5

 هـ.1431 /18/11وتاريخ  31/11/1187الئحة أعمال دوائر الحجاج واملعتمرين، الصادرة بموجب قرار مجلس القضاء األعلى رقم . 6

ا: الكتب واألبحاث:
ا
 ثالث

 ه. 1439لي، أصول القضاء اإلداري في املمكلة العربية السعودية، الرياض، مطبعة الشقري، أبو يونس، محمد وحيد، وحنان أحمد الفو . 1

 ه.1435الدغيثر، فهد محمد عبد العزيز، رقابة القضاء على قرارات اإلدارة، الرياض، دار اللواء للنشر والتوزيع، . 2

يرة الحج وأثرها في تخفيف الزحام، بحث منشور في مجلة شاهين، سلطان بن علي محمد، توعية الحجاج حول مسألة تكرار أداء شع. 3

 ه.1439، 14جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية، السنة السابعة، العدد 

عبد الرحيم، مرتض ى عبد الرحيم محمد، بحث بعنوان: "ظاهرة االفتراش في الحج: دراسة فقهية مقارنة"، ضمن أبحاث امللتقى العلمي . 4

 ه .1435جمادى األولى  24-23لحج والعمرة املنعقد في الفترة من الرابع ألبحاث ا

ا لنظام ديوان املظالم الجديد: دراسة . 5 العجمي، حمدي محمد، و محمد جمال ذنيبات، القضاء اإلداري في اململكة العربية السعودية طبق 

 ه.1434مقارنة، الرياض، دون ناشر، الطبعة الثانية، 

لوسيط في شرح التنظيم القضاتي الجديد باململكة العربية السعودية، الرياض، مطبوعات معهد اإلدارة العامة، مخلوف، أحمد صالح، ا. 6

1434 – 2013. 
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  الصورة المثالية للحاج كما يرسمها النظم القرآني 

 

 الولي محمد الشنقيطي، إبراهيم علي عامر

 جامعة الطائف

The ideal image of the pilgrim as depicted by the 

Qur'anic arrangement  

 Ebraheem Ali A'mer, Alwly Moohammed Alshenqeety  

Taif Univiristy 

 

 :(Abstract) ملخص البحث

ويمارس شعائره بيسر في إطار من النظام ترسم آيات الحج في القرآن الكريم صورة مثالية لحاج يدر  كنه الحج وأحكامه ومقاصده، 

املتبع والحكمة. وتتكون هذه الصورة من ضربين من السمات، األول: سمات سلوكية عامة، تشمل الحج وغيره، والثاني: سمات 

 للتطبيق، يشتمل على وسائل تربوية هادفة.
 
ا لتأهيل الحاج قابال  سلوكية خاصة بالحج، كما تضمنت اآليات منهج 

الورقة محاولة إلبراز هذه الصورة املتكاملة، من خالل استقراء اآليات املتعلقة بالحج في القرآن الكريم، واستنباط املعالم  وفي هذه

ا في  واملكونات منها. وقد خلصت الورقة إلى إمكانية تطبيق هذه الصورة املثالية في الواقع املعاصر، وحاجة املوسم إلى ذلك؛ إسهام 

 وإدارا  الحجاج حقيقته ومقاصده.تيسير إدارة الحج 

The verses of Hajj in the Holy Quran give an ideal picture of a pilgrim who understands the meaning of the Hajj, its 

rulings and its purposes, and practices its rituals easily within the framework of the system followed and wisdom. 

This image consists of two characteristics: the first: general behavioral traits, including Hajj and other, and second: 

behavioral characteristics specific to the Hajj. The verses also included a method of habilitation of the pilgrim that can 

be applied, which includes meaningful educational means. 

In this paper, an attempt is made to highlight this integrated picture, by extrapolating the verses related to the Hajj in the 

Holy Quran, and devising the features and components thereof. 

The paper concluded that this ideal image can be applied in contemporary reality and the need for the season to 

contribute to facilitating the management of the Hajj and the management of pilgrims. 

 

 :املقدمة

، وقد اختص ربنا جل وعال  من نعم هللا تعالى على األمة أن امتن عليهم بفريضة الحج، بما تحمله من معان  سامية  ومقاصَد عالية 

، وال شك أن املوسم بما يتضمنه من مسؤوليات ومهام يتطلب 
 
 ورعاية

 
 وسقاية

 
بالد الحرمين الشريفين بشرف خدمة الحجيج رفادة

 وأن سلوكيات الحجاج لها تأثير مباشر وجود حاج يمارس املناسك بصورة تنشد املثالية، وتتسق مع املقاصد الشرعية العلية، خاص
 
ة

الصورة املثالية من هنا كانت هذه الورقة بعنوان: "  على العديد من القطاعات والجهات واألصعدة املتعلقة باملوسم واملكلفة بمهامه؛

 عن  -يل الحجاج "، في محاولة لرسم صورة مختصرة وموجزة يستفيد منها القائمون على تأهللحاج كما يرسمها النظم القرآني
 

فضال

ا وفي أداء النسك في فترة الحج. –الحجاج أنفسهم    في تحقيق صورة منشودة لسلو  الحاج عموم 
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 :أهداف البحث

 .والسلو  بصورة عامة وخاصةالعبادة والتشريع واألخالق  بيان وفاء القرآن الكريم بحاجات األمة في -1

ا ملنهج تدبر القرآن الكريمنشودة للحاج املثاليتوضيح الصورة القرآنية املتميزة وامل -2  .؛ تحقيق 

 . ؛ تحقيقا لهدايات القرآن الكريمفي مواسم الحج والعمرةوتطبيقها تفعيل هذه الصورة  -3

 .؛ لإلفادة منه في املوسمالوقوف على املنهج القرآني لتأهيل الحاج وتوجيهه -4

 .املنشود تطبيق املنهج القرآني في تأهيل الحاج املثاليالتي تضمن اآلليات املعاصرة بعض بيان  -5

 :منهجية وطرق البحث

اعتمدت الورقة املنهجين االستقراتي واالستنباطي، متمثلين في تتبع آيات القرآن الكريم املتعلقة بالحج؛ الستنباط السمات الخاصة 

 الفوائد والهدايات القرآنية املستنبطة من اآليات الكريمة.بالحاج املثالي، كما اعتمدت على املنهج الوصفي في تسجيل 

 تفاصيل الورقة:  -

 تتألف الورقة من مقدمة سبقت وتمهيد وثالثة مباحث، تفصيلها على النحو اآلتي:

 التمهيد

 ا  التعريف بحدود البحث

: التعريف بالصورة: -
 
 أوال

(، والصورة عند األدباء لها معنيان: األول :  1حقيقة، النوع، الصفة...  ) يدل لفظ الصورة على عدة معان أهمها: الشكل، الهيئة، ال

 (. 2املنهج وطريقة األداء، الثاني : الشكل في النص األد ي ) 

وتتكون عناصر الصورة في القرآن الكريم من الداللة املعنوية لأللفاظ والعبارات ، ويضاف إليها مؤثرات يكمل بها األداء الفني من 

اع واللحن للكلمات والعبارات ، ومن الصور والظالل التي يشعها التعبير ، ثم هنا  طريقة تتناول املوضوع أي األسلوب الذي اإليق

 ( . 3تعرض به التجربة األدبية ) 

ا: التعريف باملثالية: -  ثاني 

له )املثالية في اللغة: اسم مؤنث منسوب إلى مثال، يعني: امليل نحو املثال والبحث عنه، وا
ْ
ث ب ونموذج ُيقّدر على مف

َ
 (.4ملثال: قال

وفي تصوري ال يبعد املعنى االصطالحي للمثالية عن املعنى اللغوي، فهو قريب منه، ويمكن تعريف املثالية بأنها: امليل نحو نموذج 

 يقدر على مثله، بغرض االقتداء به.

ا: التعريف بالنظم: -
 
 ثالث

م في اللغة: التأليف وضم ش يء
ْ
ظ (. ويدور معنى النظم في اللغة حول االتساق واالئتالف والتناسب والتالؤم بين 5إلى ش يء آخر ) النَّ

 عناصر الن يء الواحد، وقريب منها معنى االستقامة، وتستعمل هذه املعاني في جانبي املحسوس واملعقول.

لجرجاني، ويعني به: إدرا  املعاني النحوية، وُعّرف النظم في االصطالح بتعريفات متعددة، أشهرها تعريف اإلمام عبد القاهر ا

واملالءمة بينها وبين املعاني النفسية في نسج الكالم وتركيبه، مما يؤدي إلى حسن اختيار األلفاظ، ودقة التأليف والتنسيق في 

عنوية الدقيقة بين التراكيب املختارة والصيغ املستعملة، على وجه يبرز األسرار والنكت في أسلوب القرآن، ويكشف الفروق امل

 (.6خصوصيات التراكيب، ويربط هذه الخصوصيات بالسياق العام والغرض العام )

                                                
(، ط: دار صادر ، بيروت، 474، 4/473ض ى الزبيدي، ط : دار الهداية، لسان العرب، ابن منظور اإلفريقي )(، محمد مرت359،  4/357يراجع: تاج العروس من جواهر القاموس ) - 1

 م.2001بيروت، األولى،  -(، ط : دار إحياء التراث العر ي12/159األولى، د.ت، تهذيب اللغة، أبو منصور األزهري )

 م .1982(، ط: دار الكتاب اللبناني، بيروت، 277نعم خفاجي )ص: يراجع: اإلسالم والحضارة اإلنسانية ، أ.د/ محمد عبد امل - 2

 ( . 286يراجع: املرجع السابق )ص:  - 3

 م. 2008 -هـ  1429(، ط: عالم الكتب، األولى، 2067 /3يراجع: معجم اللغة العربية املعاصرة، أ.د أحمد مختار عمر ) - 4

 (.33/496م، تاج العروس )1979 -هـ 1399ط: دار الفكر،  (،5/443يراجع: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ) - 5

م، البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البالغية، أ.د/ 1992 -هـ 1413(، ط: مطبعة املدني، الثالثة، 81 /1يراجع: دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني ) - 6

، البالغة 1985(، ط: دار غريب، القاهرة، 36لعر ي، القاهرة، د.ط.ت، دراسة األسلوب بين املعاصرة والتراث، أ.د/ أحمد درويع )ص: (، ط: دار الفكر ا189محمد أبو موس ى )ص: 

نانها، أ.د/ فضل حسن عباس م، البالغة فنونها وأف1999-هـ1420(، ط: دار الفرقان، عّمان، الثانية، 141العربية املفترى عليها بين األصالة والتبعية، أ.د/ فضل حسن عباس )ص: 

 م.1985(، ط: دار الفرقان، عّمان، األولى، 51)ص: 
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 :املبحث األول 

 :سمات الحاك املثال  ا  القرآن الكريم

ا ومناسك في عدد من سوره الشريفة صورة عن يرسم النظم القرآني الشريف من خالل حديثه 
 
ا ومكان

 
الحج وما يتعلق به زمان

ة لحاج أنموذج، من خالل عقد منتظم من األوامر والنواهي واإلشارات الصريحة والضمنية، يمكن من خاللها استخالص مثالي

 سمات الحاج املثالي، وفق املطلبين اآلتيين: 

 املطلب األول: السمات السلووية العامة: 

ويقصد بها تلك السمات التي يتحلى بها املسلم في موسم الحج وغيره، ويمكن أن تسمى بالسمات األصلية، وهي صفات يتحلى بها 

ا في سلوكيات الحاج، وأهمها: ا، وال شك أن لهذه السمات أثر   املسلم عموم 

: الحرص على التوحيد وتحقيق اإلخالص هلل: -
 

 أوال

چ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ    ڇ ڇ ڇ لسمة في أكثر من موضع، منها قوله تعالى: أشار النظم الكريم إلى هذه ا

مر به إبراهيم 26]الحج:  ڍ ڍ ڌ ڌ چ
ُ
لم يشر  بربه قط، فكيف  ، رغم أنه [، حيث كان األمر بنبذ الشر  أول ما أ

(، وال 7شر   ي غرضا آخر في بناء البيت )قال له ربه: )أن ال تشر   ي(؟ والجواب: أن املعنى ال تجعل في العبادة لي شريكا، وال ت

 (.8يخفى ما في اآلية من توبيخ ملن تلبس بالشر  أو ش يء منه في البيت الحرام أو في الحج )

، وفي هذا يقول الطاهر ابن عاشور: چ ڭڭ چ، حيث عقب األمر باإلتمام بقوله: چ ۓ ڭ ڭ ڭڭ چويؤكد املعنى ذاته قوله تعالى: 

لتجريد النية مما كان يخامر نوايا الناس في الجاهلية من التقرب إلى األصنام، فإن  چ ڭڭ چييد بقوله: "ويجوز أن يكون التق

 
 
على الكعبة ووضعوا إسافا ونائلة على الصفا واملروة قد أشركوا بطوافهم وسعيهم األصنام مع هللا تعالى.  املشركين ملا وضعوا هبال

 (.9ائدتين" )وقد يكون القصد من هذا التقييد كلتا الف

وال شك أن الحاج إذا تحقق بهذه السمة وتخلق بها في أثناء حجه ترفع البعض عن كثير من السلوكيات الخاطئة التي رصدتها 

وما يشبه ذلك من سلوكيات تنبئ عن حاجة الدراسات العلمية، نحو استخدام الجواالت والهواتف والتصوير أثناء السعي والطواف، 

 (.10هوم اإلخالص ومحاولة تحقيقه )ماسة إلى إدرا  مف

ويالحظ هنا أن هللا تعالى خص الحج والعمرة دون سائر العبادات بتأكيد أن يكونا هلل، ولم يكن ذلك مع بقية العبادات؛ وفي ذلك 

 
 
 ويدل على ذلك االست لفتة سلوكية تربوية أشار إليها اإلمام القرافي بقوله: " ألنهما مما يكثر الرياء فيهما جدا

 
من  قراء حتى إن كثيرا

 
 
في ش يء من ذلك إال ذكر ما اتفق له أو لغيره في حجه فلما كانا مظنة الرياء قيل فيهما هلل اعتناء  الحجاج ال يكاد يسمع حديثا

 (.11باإلخالص" )

 في قبول العمل: -
 
ا: دوام اإلنابة إلى هللا والتضرع إليه؛ طمعا  ثاني 

وهذه السمة وإن كانت من السمات العامة لسلو  املسلم في كل طاعة وعمل، فهو دائم الشعور بالتقصير والتضرع إليه قبول عمله 

ا على أصليتها وضرورتها،  وهي  بفضله ورحمته، إال أن القرآن الكريم أشار إليها في سياق الحديث عن الحج وما يتصل به؛ تأكيد 

 حيث إن الحجاج إذا أتوا بالعبادة مخلصين تضرعوا إلى هللا تعالى في قبولها وطلب الثواب عليها.  مرتبة على السمة السابقة،

چ ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ :  -عليهما السالم –ومن شواهد ذلك في آيات الحج قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل 

 باالعتراف أي: عمل چ پ پ  ڀڀچ[، "أي يقوالن: 127]البقرة:   پ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ
 
نا بفضلك وال ترده علينا، إشعارا

 (.12بالتقصير لحقارة العبد، وإن اجتهد في جنب عظمة مواله")

                                                
 هـ..1420(، ط: دار إحياء التراث العر ي، بيروت، الثالثة، 23/219يراجع: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي ) - 7

 هـ.. 1422األولى، (، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، 4/117يراجع: املحرر الوجيز ، ابن عطية األندلس ي ) - 8

 م.1997(، ط: دار سحنون ، تونس، 219 /2تفسير التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور ) - 9

 (.50دراسة ميدانية" مجموعة من الباحثين، كتاب أبحاث امللتقى الثامن عشر ألبحاث الحج )ص:  –يراجع: بحث: "الظواهر السلبية في الحرمين الشريفين  - 10

 م .1994(، ط: دار الغرب اإلسالمي، بيروت، األولى، 173 /3الذخيرة أبو العباس القرافي ) - 11

 م.1995 -هـ1415(، ط: دار الكتب العلمية بيروت، 158 /2نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، برهان الدين البقاعي ) - 12
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، والحذف ملفعول فعل الدعاء )تقبل( چ پچ يضاف إلى ما سبق الدعاء بوصف الربوبية  املنبئةف عن إفاضة ما فيه صالُح املربوبف

 (.13للداللة على العموم، فيشمل كل قول وعمل )

ا ذات أثر في السلو ، فإن املرء إذا دام  شعوره بالتقصير، دام تضرعه إلى هللا بالقبول، فالزم أحسن الفعال وهذه السمة أيض 

 إلى ذلك من خالل العدول عن ذكر القول إلى نطق املتكلم بما قاله املحكي عنه، وهو 
 
واألقوال في تلك الحال؛ ولعل في اآلية إشارة

 (.  14الة )ضرب من استحضار الح

ا: الحرص على تزكية النفس وتطهيرها والتحلي بفضائل األخالق: -
 
 ثالث

لإلنسان في الرؤية اإلسالمية مكونات وأصول ثالثة: العقيدة والشريعة واألخالق، والعالقة بين الثالثة دائمة متالزمة، فالشريعة 

 الصورة الصحيحة.  والعقيدة تثمران األخالق، واألخالق ضرورة ملمارسة كل منهما على

ا غير يسير من اإلشارة إلى ضرورة الحرص على تزكية النفس والتحلي بفضائل األخالق 
 
وقد تضمنت آيات الحج في القرآن الكريم طرف

چ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ العامة والخاصة بمناسك الحج، من ذلك قوله تعالى : 

ا من الحض على التزكية 197رة: ]البق  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦچ [، فقد تضمنت اآلية وجوه 

 والتطهير والتحلي بفضائل األخالق، منها: 

تحريم الرفث والفسوق والجدال على من ألزم نفسه بالحج، والرفث: كل قول يتعلق بذكر النساء، وقد يطلق على الفعل من  -

الجدال فسأتعرض له كسمة مستقلة فيما يأتي؛ ملوقعه وأهميته، "وقد  (، وأما تر 15الجماع واملباشرة، والفسوق: جميع املعاص ي")

نفى الرفث والفسوق والجدال نفي الجنس؛ مبالغة في النهي عنها وإبعادها عن الحاج، حتى جعلت كأنها قد نهى الحاج عنها فانتهى 

 (.16فانتفت أجناسها" )

چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ حلية بعد التخلية، بدليل قوله تعالى: الحث على الفضائل النافية لتلك املنهيات؛ على طريقة الت -

فقد عقب به النهي عن املنهيات؛ لقصد االتصاف بأضداد تلك املنهيات، فكأنه قال: ال تفعلوا ما نهيتم عنه، وافعلوا   ٹٹچ

 (. 17الخير، فما تفعلوا منه يعلمه هللا )

نفس، وإشعار املؤمن بمودة املؤمن، وتوثيق العالقة به، والتحاب على األمر بالتزود من التقوى، وهو: اإلكثار منها، وتهذيب ال -

 
 
 مادي قوله سبحانه من بعد معلال

َ
ا الحكمة من  مائدة الرحمن، وتحت سلطان الديان. والدليل على أن الزاد معنوي ال لطلبه، مثبت 

اإلخالص الذي يمأل قلب الحاج بالزاد املادي؛ ألن األول ففي الكالم استعارة، وهو تشبيه التقوى واملودة واملحبة و   چ ڤ ڤ ڤ ڤڦچڤ أمره

 (.18غذاء القلوب، كما أن هذا غذاء األجسام )

ا متعددة لغياب هذه السمة عند بعض الحجيج واملعتمرين، كاستخدام األلفاظ السيئة،  وقد رصدت الدراسات امليدانية آثار 

 (.19ومزاحمة الناس، وفقد اإليثار والتسامح )

ا: -  التعقل وحسن إدرا  األمور: رابع 

ا سمة عامة  التعقل هو إعمال العقل واستخدامه فيما خلق له من تدبر وتفكر مضبوط بالنص الشرعي محدود بحدوده، وهو أيض 

 للمسلم، وضرورته في الحج بينة، إذ لن يدر  كنه الحج وال مقاصده سوى صاحب العقل السليم والفكر املستقيم.

                                                
 (، ط: دار إحياء التراث العر ي، بيروت، د.ت..160 /1السعود العمادي )يراجع: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو  - 13

 (.719 /1يراجع: تفسير التحرير والتنوير ) - 14

 (.5/317م، مفاتيح الغيب ) 2003 -هـ  1424(، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، الثالثة، 189، 188 /1) يراجع: أحكام القرآن، أبو بكر بن العر ي - 15

 (.233 /2التحرير والتنوير )تفسير  - 16

 (.235 /2يراجع: املرجع السابق ) - 17

 (، ط: دار الفكر العر ي، القاهرة، د.ت.ط.616، 615 /2يراجع: زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة ) - 18

 هـ.. 1285(، ط: ط: مطبعة بوالق )األميرية(، القاهرة، 17 /1يراجع: السراج املنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير، الخطيب الشربيني ) - 19
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چ ڦ ڤ  التعقل وحسن إدرا  األمور في سياق األمر بالتقوى،  في سياق آيات الحج في سورة البقرة، وهو قوله تعالى وقد ورد اإلشارة إلى

، "فإن قضية اللب خشية هللا وتقواه، حثهم على التقوى ثم أمرهم بأن يكون املقصود بها هو هللا تعالى فيتبرأ من كل ش يء  ڦ ڦچ

 (.20ائب الهوى، فلذلك خص أولي األلباب بهذا الخطاب" )سواه، وهو مقتض ى العقل املعري عن شو 

 يتق
َ

هللا ليس  ييقول الشيخ محمد أبو زهرة: " وخص ذوي األلباب بالنداء، وهم ذوو العقول املدركة الواعية لإلشارة إلى أن من ال

 (.21عنده لب يدر ، وال قلب يعي، وال إرادة تعمل على مقتض ى العقل والحكمة" )

داء مناسكه، وتجنب أبإدرا  حقائق الحج ومقاصده، وحسن  –بإذن هللا وتوفيقه  –سمة في مجتمع الحج كفيل وتفعيل هذه ال

 منغصات  تتنافى مع قيم الحج وثمراته. 

ا: إدرا  قيمة االلتزام وتطبيقه: -  خامس 

الحج وإحرامه به أو بالعمرة، وتستفاد هذه  من أعمال بنيته -عن اختيار وروية  -يقصد بااللتزام هنا: ما ألزم به الحاج نفسه والتزمه 

]البقرة:   پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺچ ٻ پ پ پچ ٱ ٻ ٻٻ السمة من أسلوب الشرط الوارد في قوله تعالى: 
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إذ ال خالف أنه ال يصير  [، فتقدير الكالم في اآلية: فمن ألزم نفسه فيهن الحج، واملراد بهذا الفرض ما به يصير املحرم محرما

 
 
  حاجا

 
ويحرم عليه الصيد واللبس والطيب والنساء والتغطية للرأس إلى غير ذلك وألجل  إال بفعل يفعله، فيخرج عن أن يكون حالال

 
 
 تحريم هذه األمور عليه سمي محرما

 
ألنه يحرم  ، ألنه فعل ما حرم به هذه األشياء على نفسه ولهذا السبب أيضا سميت البقعة حرما

 (. 22كان ال يحرم )ما يكون فيها مما لواله 

وال شك أن االلتزام ثقافة وسمة عامة كلها خير، وتظهر آثاره الحسنة في الحج، باعتباره مجموعة من النسك تعتمد االلتزام بالزمان 

 واملكان واملنهج.

 چ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋبعض منها قوله تعالى:  ىوتظهر قيمة االلتزام وأصليته من خالل محظورات اإلحرام التي أشار إل

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ   ەئ ائ ائۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

[، 95املائدة: ]چ ىت مت خت حت يبجت ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ      ېئ

 فاجتناب املحرم بالحج والعمرة لصيد البر وصيد الحرم التزام.

ا: املوازنة بين جانبي الدين والدنيا: -  سادس 

التوازن من خصائص الشريعة، وهو سمت املسلم ومنهجه، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في أكثر من موضع، كما وردت 

ا ضمن الحديث عن الحج، في قوله تعالى:  ]البقرة:   چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چاإلشارة إليها أيض 

198.] 

 أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رض ي هللا عنهما قال: 
 
في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في  "كانت عكاظ ومجّنة وذو املجاز أسواقا

 (. 23في مواسم الحج" )  چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چاملواسم، ف زلت 

 يتنافى مع بعض األغراض املادية، إذا ففي 
َ

هذه اآلية بما تضمنته من إباحة التجارة في موسم الحج إشارة إلى أن التزود الروحي ال

 (.24التقوى، وتسامت النفس وعلت قوة الروح، فإن املادة في هذه الحال تكون مطية الروح، وفي خدمة املبادئ الفاضلة)توافرت 

 وهكذا يوازن الحاج املتحقق بالتقوى املدر  لحقيقة الحج بين جانبي الدين والدنيا، دون نزاع أو صراع، بل في سهولة ويسر.

                                                
 هـ.. 1418(، ط: ط: دار إحياء التراث العر ي، بيروت، األولى،  131 /1أنوار الت زيل وأسرار التأويل، القاض ي البيضاوي ) - 20

 (.616 /2زهرة التفاسير ) - 21

 .(316 /5(، مفاتيح الغيب )233 /2تفسير التحرير والتنوير ) - 22

(، ط: 312 /1هـ.، ويراجع: الصحيح املسبور من التفسير باملأثور، أ.د حكمت بشير ياسين )1422(، ط: دار طوق النجاة، األولى، 4519لحيح البخاري، أبو عبد هللا البخاري )ح:  - 23

 م. 1999 -هـ  1420دار املآثر، املدينة النبوية، األولى ، 

 (.618 /2يراجع: زهرة التفاسير ) - 24
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 صة بالحج: املطلب الثاني: السمات السلووية الخا

ويقصد بها تلك السمات الخاصة التي تزين صورة الحاج وتجّمل سلوكه أثناء املناسك وتصرفاته أثناء موسم الحج بصورة عامة، 

 وأهمها:

: تعظيم شعائر هللا: -
 

 أوال

، واملراد بها: أعالم من ثمار توحيد هللا عز وجل وحصول التقوى في قلب الحاج تعظيم الشعائر، والشعائر جمع شعيرة وهي العالمة

(، وتطلق في الحج ويراد بها: مواضع الحج كلها ومعامله بمنى وعرفة واملزدلفة والصفا 25) -سبحانه وتعالى –مناسكه ومتعبداته 

 (. 26واملروة والبيت وغير ذلك )

ا في شأن تعظيم الحاج هذه الشعائر واعتبار ذلك ثمرة من ثمار التقو  ى الراسخة في القلب، وذلك قوله وقد جاء النظم الكريم صريح 

[، وقد ذهب عدد من املفسرين إلى أن شعائر هللا في اآلية: مناسك الحج كلها؛ إجراء  32]الحج:  چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    چتعالى: 

چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤ (، والنظم الكريم يرجح أنها الُبدن، حيث عاد الضمير عليها في قوله27للكالم على ظاهره)

 [.33]الحج:  ٺچ چ ڃ چ  چ 

أنه قال: " ال تزال هذه ملسو هيلع هللا ىلص وتعظيم شعائر هللا عالمة على تعظيم الدين وخيرية األمة، فقد أخرج أهل الس ن بسندهم عن رسول هللا 

 (.28األمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا" )

ا للكعبة. يبين ذلك الطاهر ابن عاشور بقوله: " ومن اآلثار الواقعية لتعظيم شعائر هللا في أحكام الح ج حظر الصيد في الحرم؛ تعظيم 

 
 
، وحال كون الصيد من صيد الحرم، ولو كان الصائد حالال، والحكمة اعلم أن هللا حرم الصيد في حالين: حال كون الصائد محرما

 وأم -عليه السالم -في ذلك أن هللا تعالى عظم شأن الكعبة من عهد إبراهيم
 
كما كان امللو  يتخذون الحمى،  ره بأن يتخذ لها حرما

 
 
  فكانت بيت هللا وحماه، وهو حرم البيت محترما

 
 بأقص ى ما يعد حرمة وتعظيما

 
  ، فلذلك شرع هللا حرما

 
وجعل هللا البيت  للبيت واسعا

 
 
 للناس ووسع ذلك األمن حتى شمل الحيوان العاتع في حرمه بحيث ال يرى الناس للبيت إ أمنا

 
 (. 29للعائذ به وبحرمه" ) ال أمنا

ومن تعظيم شعائر هللا تجنب رفع الصوت عند الكعبة وفي الحرم واملشاعر، ووضع األغراض واألمتعة في األماكن املخصصة لها، 

، حيث ال تخلو من رعاية تعظيم شعائر هللا.
 
 وتفصيال

 
 واتباع األنظمة املتبعة في الحرم جملة

ا: الحرص على طها -  رة الحرم:ثاني 

 ألمر هللا 
 

من السمات املكونة للصورة املثالية للحاج املعظم لشعائر هللا حرصه على طهارة الحرم وما يلحق به من املشاعر؛ امتثاال

 چ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچوتوجيهه لخليله ومن بلغه الخبر، في قوله تعالى: 

األمر بالتطهير وشموله لجانب الحس واملعنى، حيث يشمل ذلك تطهيره عن كل ما ال يليق  [. وقد أشار املفسرون إلى عموم26]الحج: 

 (. 30به من قذر حس ي ومعنوي من شر  ووثن وطواف عريان به، كما كانت العرب تفعل وبدع وجميع األنجاس والدماء )

  ؛چ  ڇچت اإللهية  ومما يؤكد قيمة حرص الحاج على طهارة البيت الحرام إضافة النظم البيت إلى الذا
 
لهذا البيت زاده  تشريفا

 
 
ه تشريفا

َّ
  الل

 
 (.31) وتكريما

ومن آثار تفعيل هذه الصفة اختفاء العديد من الظواهر السلبية التي رصدتها الدراسات امليدانية، مثل: وضع األحذية في أماكن 

ضالت في املطاف؛ فهذه كلها قاء القاذورات واملناديل والفالعبادة، رمي نوى التمر على األرض، تناول الوجبات الغذائية في الحرم، إل

 مع طهارة الحرم. ىتتناف

                                                
 هـ.1407(، ط: دار الكتاب العر ي، بيروت، الثالثة، 208 /1يراجع: الكشاف عن حقائق غوامض الت زيل، أبو القاسم الزمخشري ) - 25

 (.121 /4يراجع: املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) - 26

 (.23/223(، مفاتيح الغيب )3/288يراجع: أحكام القرآن البن العر ي ) - 27

 ء الكتب العربية، القاهرة، د.ت.ط: دار إحيا(، 3110ن ماجة في سننه )ح: جه ابأخر  - 28

 (.42 /7تفسير التحرير والتنوير ) - 29

 (.36 /13(، نظم الدرر )117 /4يراجع: املحرر الوجيز ) - 30

 (.4970 /9يراجع: زهرة التفاسير ) - 31
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ا: الحرص على أمن الحرم واملشاعر: -
 
 ثالث

ا لكل من دخله من الناس والكائنات، وقد عبر النظم 
 
ا في حد ذاته وأمان قضت مشيئة هللا تعالى أن يكون البيت الحرام وما حوله أمن 

ا، منها قوله تعالى: 
 
ا وامتنان [. وهذا 125]البقرة:   چ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ چعن هذه الحقيقة في أكثر من موضع وسورة خبر 

منته على عباده، حيث قرر في قلوب العرب تعظيم هذا البيت، وتأمين من لجأ إليه؛ إجابة لدعوة إبراهيم "إخبار من هللا تعالى عن 

  عليه السالم
 
 (.32لهم فاستجيب دعاؤه" ) حين أنزل به أهله وولده، فتوقع عليهم االستطالة، فدعا أن يكون أمنا

ا قوله تعالى عن البيت الحرام على نمط الشرط:   آليات 97]آل عمران:    ہ ھھ چ چ ہ ہومنها أيض 
 

في الحرم،  هللا[، مثاال

ا للحرم، فيتوجب على كل 33وخص البركة واألمن لعظمهما وإلدرا  الناس لهما ) ا ثابت  (. وعلى هذا فاآلية الكريمة تعتبر األمن وصف 

اية الناس، ودوام الحرص على حاج أن يحرص عليه بكافة صوره، بدء  من السلو  الشخص ي باالبتعاد عن مواطن االزدحام وإذ

ا )  (.34قيمة األمن للحرم ومن فيه من الحجاج واملعتمرين، وهذا مستفاد من عموم األمن، ليشمل األمن كل ما يلحق بالناس ضرر 

ا: الحرص على إتمام الشعائر واالتباع في أداء النسك: -  رابع 

، واآلية تحتمل معنيين: األول: أنه أمر بإكمال چ ۓ ڭ ڭ ڭڭ چافتتحت آيات الحج في سورة البقرة باألمر بإتمام الحج والعمرة، 

 
 
وعمرة مشوبين بشغب وفتنة واضطراب، أو هي أمر بإكمالهما وعدم الرجوع عنهما بعد اإلهالل  الحج والعمرة، بمعنى أال يكون حجا

 (.35نآن العدو، والثاني: أنه أمر باإلتيان بهما تامين أي مستكملين ما شرع فيهما )بهما وال يصدهم عنهما ش

ا: مراعاة التيسير: -  خامس 

التيسير من املقاصد العامة لشريعة اإلسالم، وهو سمت املسلم املدر  ملقاصد الشرع، وهو في الحج يرقى إلى مرتبة الضروريات؛ ملا 

ا ملوقعه وأثره.يترتب على غيابه من خلل، وقد أشار  ا عليه وتأكيد   ت آيات الحج إلى مادة التيسير وصور له؛ حرص 

چ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ املفض ي إلى تر  الحلق:  ىمن ذلك قوله تعالى في شأن حالة اإلحصار واملرض وتوقع األذ

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ېې ې ې      ى ى 

               حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ حئمئ جئی      ی ی ی   ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ

[، فقد تضمنت هذه اآلية صورة واضحة ملفهوم التيسير وأبعاده، ولذلك 196البقرة: ]حج يث ىث جثمث يت ىت ختمت

وتعني: يسر وتيسر، ألن االستيسار واليسر بمعنى واحد؛ ولكن  چ  ی چتفاصيله في كتب الفروع، وتركيزي هنا على اختيار النظم للفظة 

 للمكلف على  يجب أن
 

يالحظ أن السين والتاء في استيسر ما زالتا تشيران إلى املعنى األصلي لهما وهو الطلب، وعلى هذا فالكالم حث

 يؤدكلفة ومشقةمن غير  ىأن يطلب اليسير السهل الذي يؤد
َ

 العسير الصعب الذي ال
َ

إال بمشقة وجهد. وذلك سير على مبدأ  ى، ال

كما أخبرت عاتشة  -صلى هللا عليه وسلم  -ائما بالسهل اليسير، ال بالصعب العسير؛ ولقد كان النبي اإلسالم العام الذي يطالب د

 
 
 (.36" ) رض ي هللا عنها: " ما خير بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثما

ا: تجنب الجدال: -  سادس 

آثرت أن أفرد هذه السمة بفقرة خاصة بها ملا لوحظ من آثار وجودها السيئة في موسم الحج، حيث يعتاد بعض الناس الجدال في 

ا لحصوله، وذلك قوله تعالى:  چ ٻ پ پ الشعائر وفيما بينهم، رغم ورود النظم الكريم بنفي جنس الجدال عن الحج؛ استبعاد 

[، واختلف في املراد بالجدال هنا فقيل السباب: واملغاضبة، وقيل: تجادل العرب في 197]البقرة:  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺ
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 (.1/475ز )يراجع: املحرر الوجي - 33
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إلى البغضاء  ياختالفهم في املوقف إذ كان بعضهم يقف في عرفة و عضهم يقف في جمع، واملراد النهى عن املماراة واملنازعة التي تؤد

 (.37ناظرة، وال املجادلة في إنكار املنكر وإقامة حدود الدين )وتغير القلوب، وال يدخل في الجدال املذموم مدارسة العلم وامل

ا: تفعيل مقاصد الحج: -  سابع 

اشتملت آيات الحج في القرآن الكريم على العديد من األمر بالفضائل والنهي عن الرذائل، والغرض في نظري هو لفت نظر الحجيج إلى 

 راكها حال غياب إدرا  املقاصد وتطبيقها.مقاصد الحج السامية، والتي تضمن للحاج مزايا يصعب إد

وخشية اإلطالة أكتفي بمقصد يتعلق بنسك الهدي وهو تحقيق التكافل االجتماعي والتعاون في املجتمع، وهو من مقاصد الحج 

چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ وفوائده، ويشير إليه قوله تعالى: 

 .(38[، )36الحج: ]ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ

 املبحث الثاني

 منهج القرآن ا  تأهيل الحاك املثال 

ا من املعالم املتعلقة بمنهج تأهيل الحاج املثالي، أوجزها في املطلبين اآلتيين:   تضمنت آيات الحج في القرآن الكريم عدد 

 املطلب األول: أساليب تأهيل الحاك املثال  ا  القرآن الكريم: 

ا دعوية تربوية في تأهيل الحاج، يمكن استخالصها من اآليات التي أكتفي بإيراد بعضها، وأهم اعتمد النظم القرآني الكريم أسا ليب 

 تلك األساليب: 

: املوعظة الحسنة، وذلك من خالل: وعظ التعليم: ويت ح ذلك في األوامر والنواهي الواردة في آيات الحج والحث عليها،  -
 
أوال

وبيان مقاصدها وثمراتها الدنيوية واألخروية، وذلك واضح في سائر املواضع التي تناولت الحج وأحكامه، ويغلب هذا األسلوب على 

ا منها. جانب بيان األحكام وتقري ا عليها والسيئة تحذير 
 
 رها. ووعظ التأديب: ويت ح ذلك في تحديد اآليات األخالق الحسنة حث

چ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ومن شواهد هذا األسلوب قوله تعالى: 

ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

 [.202-199البقرة: ] چ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 بحسن  -
 
ا: الترغيب والترهيب: وقد سلكت اآليات هذا األسلوب في مواطن متعددة منها، حيث رغبت في الطاعات مبشرة ثاني 

 املثوبة، ورهبت من التجاوز والتعدي منذرة بالعقوبة.

ٿ  چ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿومن شواهد هذا األسلوب قوله تعالى: 

 [.197] البقرة:  ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ چ

: حكمة القول التصويرية: وذلك من خالل استخدام الصور البيانية، من ضرب املثل والتشبيه ونحوها مما يقرب املعنى  -
 
ثالثا

 للذهن ويقرر املفهوم في الفكر.

ا ل
 
ا من الشر  والرياء وبيان چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ سوء عاقبتهما: ومن شواهد هذا األسلوب قوله تعالى تحذير 

 (.39[. )31] الحج:  ٿ ٿ ٿ ٹ چ

 املطلب الثاني: وسائل املنهج القرآني:

 نظم القرآني الكريم وأساليبه في تأهيل الحاج؛ يقف على عدد من الوسائل املستخدمة في ذلك، وهي:لاملتأمل 

                                                
 (.427 /1الوسيط لطنطاوي )(، التفسير 235 /2يراجع: التحرير والتنوير ) - 37

 م. 2010-هـ1431(، ط: جامعة الشارقة، األولى، 5/99يراجع: التفسير املوضوعي لسور القرآن الكريم، بإشراف أ.د/ مصطفى مسلم ) - 38

 -ة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد (، ط: وزار 511 -482يراجع في هذا املطلب: الحكمة في الدعوة إلى هللا تعالى، د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني )ص:  - 39

 هـ.1423اململكة العربية السعودية، األولى، 



61 

 

: إدرا  دالالت أنماط النظم: وأعني بها هنا لفت -
 

  أوال
 

نظر الحجاج إلى أنماط النظم من الحذف والذكر واإلضافة، من ذلك مثال

 من داللة على التعظيم املقتض ي لالمتثال.  هوما فيچ ڇ ڇ چ إضافة البيت إلى هللا في قوله تعالي: 

ا: استخدام الصور البيانية: كالتشبيه وتصوير املعاني ونحوها، واملقصود هنا لفت نظر الحاج إلى  -  داللة ذلك.ثاني 

ا: ربط التعاليم باملقاصد: وهو من باب ربط األسباب بالنتائج أو املسببات، وهو أدعى إلى ترسيخ املعلومة  -
 
في ذهن  وتقريبهاثالث

 املخاطب.

چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ           گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ومنه قوله تعالى: 

 [.28، 27الحج: ] ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ چ

 املبحث الثالث

 التطبيق املعاصر للمنهج القرآني ووسائله وجهاته

يمكن للباحث بناء  على استقراء الواقع ووسائله أن يشير إلى عدد من اآلليات والجهات املنوطة بتطبيق املنهج القرآني في تأهيل 

 الحاج املثالي، وأوجز ذلك في املطلبين اآلتيين: 

 املطلب األول: اآلليات العامة لتطبيق املنهج القرآني ا  تأهيل الحاك املثال : 

ا، وهي:  ا مباشر   وأقصد بها تلك الجهات غير املختصة بأعمال الحج والعمرة اختصاص 

: هيئات اإلذاعة والتلفزة في الدول اإلسالمية والجاليات املسلمة: وذلك من خالل تخصيص برنامجين  -
 

أحدهما سنوي ثابت أوال

واآلخر مكثف قبيل موسم الحج وأثنائه، يتناوالن تاريخ الحرم ومكانته وفضائله وآدابه، وكذلك ما يتعلق باملناسك والصورة املثلى 

 
 
بضرورة التماهي مع جهود القائمين عليه واملنوطين بخدمتهم، وما يطبقونه  ملمارستها، وربط ذلك بمقاصد الحج، وربط ذلك أيضا

 ضوابط تخدم املوسم وتنظمه.من 

ا: وزارات األوقاف والشؤون اإلسالمية: من خالل تخصيص لقاء أسبوعي على مدار السنة للحديث عن الحج وما يتعلق به  - ثاني 

 من الحرم والشائر واملقاصد، على النحو السابق.

ا: وزارات التعليم: وذلك من خالل نشر ثقافة الوسطية واملثالية املتض -
 
منة في تعاليم القرآن الكريم الخاصة بالحج، ثالث

 واإلفادة من منهج القرآن وأساليبه في ذلك.

 املطلب الثاني: الجهات املسؤولة عن تطبيق املنهج القرآني ا  تأهيل الحاك املثال : 

ا، وهي:  ا مباشر   وأقصد بها تلك الجهات املتخصصة في أعمال الحج والعمرة اختصاص 

: وزارات ا -
 

جادة وورش عمل تنتهي باالختبار وأساليب تعليم تطبيقية؛  تدريبيةلحج في الدول: وذلك من خالل تنظيم دورات أوال

 تضمن إدرا  الحاج للصورة املثالية التي ينشدها القرآن الكريم لكل حاج ومعتمر.

ا: مراكز البحوث والهيئات العلمية املعنية بالحج: من خالل معالجة السلوكيات ا - لسلبية املرصودة في مواسم الحج، ثاني 

 واالستعانة باملختصين في مجال علم النفس الدعوي.

ا: رئاسة شؤون  -
 
ا في خدمة الحجاج املسجد الحرام واملسجد النبوي ثالث ا ودائم  ا مضاعف 

 
: باعتبارها الجهة التي تتحمل شرف

شرات اإلرشادية، وهي بفضل هللا تبذل الكثير من الجهد في هذا واملعتمرين والزوار، وذلك من خالل إقامة الفعاليات التوجيهية والن

 تحفيز ( لجوانب املثالية في أداء النسك. –تدريب  –الشأن، واملأمول هو أن يخصص برنامج متكامل قائم بذاته )تعليم 

  :أبرز النتائج

 ترسم آيات الحج في القرآن سمات مكونة للصورة املثالية املنشودة للحاج. -1

 ت املكونة للصورة املثالية للحاج على ضربين: سمات سلوكية عامة لكل مسلم، وسمات سلوكية خاصة بالحاج.السما -2

ا لتأهيل الحاج بالصورة املثالية. -3  تضمنت آيات الحج في القرآن الكريم منهج 

 لتأهيل.يمكن للهيئات املعنية بالحج والحجيج اإلفادة من معالم الصورة القرآنية للحاج املثالي ومنهج ا -4
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 )بالتطبيق على المسجد الحرام(
 

 

 أحمد محمد هاللى، سامي بن ياسين أحمد برهمين

 جامعة أم القري - الشريفين ألبحاث الحج والعمرةمعهد خادم الحرمين 

Crowd Service: A new term from the perspective of 
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Umm Al-Qura University

 

 :(Abstract) ملخص البحث

م، وبرنامج التحول الوطني التوجه التالي: "تمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة 2030تضمنت رؤية اململكة العربية السعودية 

هذا التمكين: تقديم خدمات ذات جودة عالية الحج والعمرة والزيارة بكل يسر وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية".  ومن وسائل 

للحجاج واملعتمرين، واالرتقاء بمستوى جودة املعيشة في املدن التي يزورها ضيوف الرحمن، واالرتقاء بجودة وكفاءة املرافق 

الفكرة والخدمات واملنتجات، باإلضافة إلى تعزيز أمن وسالمة ولحة ضيوف الرحمن، للوصول إلى رفع نسبة رضاهم. وتتمثل 

 -دارة الحشود( في توجيهها لتحقيق سهولة الحركة و املرور، أو الحد من الزحام بدون النظر إالكالسيكية للتعامل مع الحشود )

ثراء تجربتهم، وتحاول هذه الورقة اقتراح ومناقشة مصطلح إراحتهم ورضاهم و   إلى الخدمات املقدمة لهذه الحشود وتحقيق -بعناية 

لحشود"، يهتم بمكونات ومتطلبات الحشود واملتعاملين معهم، والتفاعل والتواصل مع و بين الحشود ومقدمي جديد هو "خدمة ا

التي يحتاج إليها الحشد ومقدمو  -للمكان والزمان  -الخدمة لهم، واملساعدة والدعم للحشود بتوفير املرافق و الخدمات املالئمة 

الطرفين. وتهدف الورقة  ىالرضا لد ى لرحمن ومقدمي الخدمات، ورفع مستو ف اكل من ضيو  ةالخدمة مما يؤدي إلى إثراء تجرب

هم العوامل التي تؤثر أمناقشة -2. طار نظري وتعريف إجراتيإمن خالل تقديم  –خدمة الحشود  –صك املصطلح الجديد  -1إلى:

الخدمات  خدمات العمل. الخدمات االستهالكية.  تحديد الحاجات األساسية للحشود من الخدمات وخاصة:. 3خدمة الحشود. على

  العامة.

The vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 and the National Transition Program included the following: "To 

enable pilgrims to perform Hajj and Umrah and visit easily and enrich their religious journey and cultural experience." 

One of the means of this empowerment is to provide high quality services to pilgrims and visitor, to improve the quality 

of life in the cities visited by pilgrims, to improve the quality and efficiency of facilities, services and products, and to 

enhance the security, safety and health of pilgrims. 

The classic idea of crowd management is to direct traffic, or to reduce congestion without looking carefully at the 

services offered to these crowds, to achieve their comfort, to satisfy them, and to enrich their experience. This paper 

attempts to propose and discuss a new term, , Is concerned with the components and requirements of the crowds and 

their customers, and the interaction and communication with and between the crowds and their service providers, and 

help and support the crowds to be provide with the appropriate facilities and services - the place and time - needed by 

the crowd and service providers, enriching the experience of both guests of the Lord and service providers, The level of 

satisfaction among the parties. The paper aims to:1. Instrument of the new term - crowd service - by providing a 
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conceptual framework and procedural definition,2 Discuss the most important factors that affect crowd service 3. 

Determine the basic needs of the masses of services, especially: Consumer Services., Labor services.,Public services. 

 :املقدمة

نحاول مناقشة مصطلح جديد هو: "خدمة الحشود" والذي يركز على الخدمات املقدمة للحشود خاصة حشود ضيوف الرحمن من 

في أماكن تجمعها وتوقيتاتها والهدف منها. ويتطلب  ى تختلف في تكوينها عن أي حشود أخر  الحجاج واملعتمرين ، تلك الحشود التي

ليهم للحد من معاناتهم إخدمات للحشود معرفة خصائصهم وحصر احتياجاتهم للوقوف على الخدمات التي يجب أن تقدم تقديم 

خصص في العلوم االجتماعية يدرس الجهود املبذولة خالل فترة الحشد، على أن يتم ذلك من منظور "الهندسة االجتماعية" وهو ت

فالهندسة االجتماعية أو مجموعات خاصة.  الحكومة سواء من قبل الشعبي والسلو  االجتماعي على نطاق واسع، املوقف للتأثير على

  مستدام إلى البيانات ويستخدم لوضع تصميم نظام علمي يستند هي
 
ألعلى مستويات السعادة  لتحقيق اإلدارة الذكية للموارد وفقا

)الحشود(. وقبل أن ينخرط املرء في الهندسة االجتماعية، يجب عليه أن يحصل على  والراحة والرضا ألجل مجموعة من السكان

أن يكون لديه أدوات فعالة لتنفيذ األعمال الهندسية. ومن هنا تأتي معلومات موثوق بها عن الحشد الذي يستهدفه في عمله و 

ن تقدم أيلفت االنتباه إلى الخدمات التي يجب  ةدراستنا الراهنة لتلقي الضوء على املصطلح الجديد "خدمة الحشود" والذى ألول مر 

ا الدراسة أهميتها من قوله تعالى :  تستمد هذه. و ى للعناصر املكونة للحشود من جهة ومقدمي الخدمة للحشود من جهة أخر 
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وتهيئته للطائفين والعاكفين والركع السجود، )سورة البقرة(، حيث أشارت هاتين اآليتين الكريمتين إلى أهمية تطهير البيت  ﴾125﴿

 للتيسير عليهم 
 
 دينيا

 
وتعتبر تهيئة السبيل من خالل خدمة الحشود من الحجاج واملعتمرين لتسهيل قيامهم بأداء مناسكهم واجبا

 وتقديم ما يحتاجون إليه من خدمات أثناء احتشادهم.

وبرنامج التحول الوطني التوجه "بتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج م، 2030وتضمنت رؤية اململكة العربية السعودية 

والعمرة والزيارة بكل يسر وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية". ومن وسائل هذا التمكين: تقديم خدمات ذات جودة عالية 

يوف الرحمن، واالرتقاء بجودة وكفاءة املرافق للحجاج واملعتمرين، واالرتقاء بمستوى جودة املعيشة في املدن التي يزورها ض

والخدمات واملنتجات، باإلضافة إلى تعزيز أمن وسالمة ولحة ضيوف الرحمن، للوصول إلى رفع نسبة رضاهم، وتتمثل الفكرة 

 -بدون النظر دارة الحشود( في توجيهها لتحقيق سهولة الحركة و املرور، أو الحد من الزحام إالكالسيكية للتعامل مع الحشود )

ثراء تجربتهم، وتحاول هذه الدراسة اقتراح ومناقشة إراحتهم ورضاهم و   إلى الخدمات املقدمة لهذه الحشود وتحقيق -بعناية 

مصطلح جديد هو "خدمة الحشود"، يهتم بمكونات ومتطلبات الحشود واملتعاملين معهم، والتفاعل والتواصل بين الحشود ومقدمي 

التي يحتاج إليها الحشد ومقدمو  -للمكان والزمان  -عدة والدعم للحشود بتوفير املرافق و الخدمات املالئمة الخدمة لهم، واملسا

 الرضا لدي الطرفين. ى الخدمة مما يؤدي إلى إثراء تجربه كل من ضيوف الرحمن ومقدمي الخدمات، ورفع مستو 

 أهداف البحث:

 وتهدف الدراسة إلى:

  من خالل تقديم إطار نظري وتعريف إجراتي –   Crowd Serviceخدمة الحشود  –صك املصطلح الجديد  .1

 .خدمة الحشود هم العوامل التي تؤثر علىأمناقشة  .2

 تحديد الحاجات األساسية للحشود من الخدمات.. 3

 ولتحقيق هذه األهداف تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:

 مفهوم خدمة الحشود؟ماذا يعني  .1

 ما أهم العوامل التي تؤثر على خدمة الحشود؟ .2

 هم الخدمات األساسية التي يحتاج إليها الحشود؟ أما  .3

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 منهجية وطرق البحث:

والذى يشير إلى إعادة تحليل بيانات جاهزة سبق جمعها  Secondary Analysisاعتمدت الدراسة على منهج "إعادة تحليل البيانات" 

هداف الدراسة الجديدة التي ينوي الباحث أيق أهداف بحثية تختلف عن موضوع و بواسطة باحث آخر أو باحثين آخرين لتحق

الدراسات السابقة . وفى سبيل تحقيق أهدافها لجأت هذه الدراسة إلى تحليل العديد من (1)توظيف منهج إعادة التحليل فيها

 واملقاالت العلمية والبيانات الجاهزة حول الخدمات والحشود.

 النتائج واملناقشة:

 الدراسات السابقة:

سوف تقوم الدراسة باستعراض الدراسات السابقة مقسمة إلى قسمين األول دراسات تتعلق بالخدمات، والثاني دراسات تتعلق 

بالحشود، ومن خالل منهج إعادة التحليل سوف يتم تحليل كافة الدراسات كاملة للوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة، أما ما 

 رتباطها بدراستنا الراهنة. سوف يتم استعراضه هنا هو ما يشير إلى ا

 دراسات تتعلق بالخدمات:

استعرضت الدراسة الخدمات املقدمة في موسم الحج من الجهات الحكومية وغير : (2) ( خالد محمود علو ، خدمات الحج1

 الحكومية، وتطرقت كذلك لدور مؤسسات الطوافة ومكاتب األدالء باملدينة املنورة، ومكاتب الزمازمة وغيرها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء : (3)عبدهللا محمد عبدالرحمن، تقييم خدمات النقل لزوار املدينة املنورة: دراسة ميدانية (2

 رضائهم عن تلك الخدمة. ى ئل النقل باملدينة املنورة ومستو مستخدمي وسا

قامت هذه الدراسة برصد الخدمات العامة . (4)هك1409( عبدالعزيز محمد يارقوقند  وآخرون، الخدمات العامة ا  مزدلفة عام 3

املقدمة في مشعر مزدلفة مثل: املراحيض العامة، وصنابير املياه وأماكن الوضوء أماكن بيع األطعمة واملشروبات، وأماكن تجميع 

 النفايات وطرق املشاة وأماكن مبيت الحجاج، وتوزيع الخدمات.

 .(5)ؤسسة التجريبية املوحدة لألدالء باملدينة املنورة من وجهة ن ر الحجاك( سعد الدين أونال وآخرون، تقويم خدمات امل4

استهدفت الدراسة التعرف على واقع الخدمات التي تقدمها املؤسسة التجريبية املوحدة لألدالء باملدينة املنورة للحجاج، والتعرف 

 على إيجابيات وسلبيات أداء الخدمة من وجهة نظر املستفيدين من الحجاج.

( عادل محمد أحمد بن ياسين وآخرون، املعدالت الفعلية الستخدام بعض الخدمات لحجاك بيت هللا الحرام بمكة 5

حاولت هذه الدراسة وضع معايير للخدمات املقدمة للحجاج بتحديد املعدالت الفعلية الستخدام الحجاج لهذه  .(6)ه1420املكرمة

: خدمات مؤسسات الطوافة، يية واملحلية لألنشطة املشابهة وهات العاملية واإلقليمالخدمات وتقييم مستواها ومقارنتها باملستوي

 وخدمات مكاتب الزمازمة، وخدمات إسكان الحجاج.

خرون، مكتب الووالء املوحد ودوره ا  تقديم الخدمات ا  استقبال الحجاك وتهيئة وسائل النقل آ( سليمان عبدال    املالاي و 6

تمثل هدف الدراسة في إبراز دور مكتب الوكالء  .(7)ه1409كة املكرمة أو املدينة املنورة أو ترحيلهم لبالدهم املناسبة لنقلهم إلى م

 فعاليتها. ىا من خالل القرارات الوزارية ومداملوحد في تقديم الخدمات للحجاج والتي كلف به

                                                
 287م، ص 2006ية، ليبيا، العدد الثامن، ( نصر عاشور الشيباني، منهج إعادة تحليل البيانات في البحث االجتماعي، املجلة الجامعة، مركز البحوث والدراسات العليا بجامعة الزاو 1)

. 

 .35 – 24م، ص ص : 1997، يونيو 6، العدد 29( خالد محمود علوي، خدمات الحج، مجلة صوت األمة، الهند، املجلد 2)

ريفين ألبحاث رة، معهد خادم الحرمين الش( عبدهللا محمد عبدالرحمن، تقييم خدمات النقل لزوار املدينة املنورة: دراسة ميدانية، امللتقي العلمي الخامس عشر ألبحاث الحج والعم3)

 .101 - 39ه. ص ص: 1436شعبان  10 – 9الحج والعمرة، 

 هـ.1409مكة املكرمة، ( عبدالعزيز محمد يارقوقندي وآخرون، الخدمات العامة في مزدلفة، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القري ،4)

ة التجريبية املوحدة لألدالء باملدينة املنورة من وجهة نظر الحجاج، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، ( سعد الدين أونال وآخرون، تقويم خدمات املؤسس5)

 ه.1410جامعة ام القري، مكة املكرمة، 

ة، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، ( عادل محمد أحمد بن ياسين وآخرون، املعدالت الفعلية الستخدام بعض الخدمات لحجاج بيت هللا الحرام بمكة املكرم6)

 ه1420جامعة ام القري، مكة املكرمة عام 

أو قلهم إلى مكة املكرمة أو املدينة املنورة ( سليمان عبدالغني املالكي وأخرون، مكتب الوكالء املوحد ودوره في تقديم الخدمات في استقبال الحجاج وتهيئة وسائل النقل املناسبة لن7)

 ه1409ترحيلهم لبالدهم، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة ام القري، مكة املكرمة، 
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. (8)ه1343هم بعد دخول امللك عبدالعزيز مكة عام ( عبدالعزيز راشد السنيد ، أثر الخدمات املقدمة للحجاك ا  زيادة أعداد7

تناولت الدراسة ملحات من الخدمات التي تم توفيرها في مكة واملشاعر املقدسة وطرق الحج املارة في منطقة الحجاز في شتى املجاالت، 

لك عبد العزيز رحمه هللا مكة ثم أوضحت كيف كان لذلك أثره في التزايد املضطرد في أعداد الحج في السنوات األولى من دخول امل

 املكرمة.

( سامي بن ياسين أحمد برهمين وآخرون، بناء مقياس لخدمات مؤسسات حجاك الداخل : املرحلة األولى دراسة الوضع 8

مؤسسات حجاج الداخل  ةمعامل ةس أداء الخدمات واملرافق وطريقتهدف هذه الدراسة إلى قيا. (9)ه1421/  1420الراهن

م احتياجات الحجاج، تقديم ئالخدمات التي تال  ى الخاصة بقيادات املؤسسات، ومستو  لحجاجها، من خالل التعرف على املعايير 

 صورة لألداء األمثل للخدمات واملرافق واملعاملة التي تقدمها مؤسسات حجاج الداخل.

يناقع هذا البحث تخطيط  (10)ويد مرافق وخدمات الحج والعمرة( سامي بن ياسين أحمد برهمين، منهجية لتطوير وتج9

دارة وتدبير كل ذلك، مع إامل وجودة الخدمات املقدمة لهم و وهندسة املرافق التي يستخدمها الحجاج واملعتمرون، وأهمية  توافر وتك

 كان و الزمان والتقنية والعمليات. مراعاة كافة املوارد، والعوامل امللموسة وغير امللموسة ذات العالقة مثل: اإلنسان وامل

ت تعدد .(11)ه1422( جمال رشيد الكحلوت، تن يم خدمات املعتمرين و الزوار من وجهة ن ر املعتمرين ومقدمي الخدمة 10

 ن ما يعنينا هنا في دراستنا الراهنة هو واحد من أهدافها يتمثل في تقييم املعتمرين لعناصر أوتنوعت أهداف تلك الدراسة بيد 

 الخدمات املقدمة إليهم، ومن خالل ذلك استفدنا معرفة الخدمات املقدمة إلى املعتمرين من خالل تقييمهم إليها.

( سلطان سعيد مقصود بخار  وآخرون، مؤسسات حجاك الداخل وما تقدمه من خدمات للحجاك السعوديين خالل موسم 11

ف إال أن ما يعنينا هو التعرف على نوعية الخدمات واملعاملة اللتان استهدفت هذه الدراسة العديد من األهدا. (12)ه1414الحج، 

 الحج.  ةحتياجات املواطن السعودي عند أده لفريضتتالءم مع ا

محاور هي: التعرف على  ةجاءت أهداف هذه الدراسة في ثالث .(13)ه1427( عبدهللا محمد فوده، خدمات الحج والعمرة والزيارة 12

ن الجهات الرئيسية التي تقدم خدمات للحجاج، والجهات الفرعية ومعلومات وبيانات عن الخدمات. وقامت البيانات واملعلومات ع

الدراسة بحصر الخدمات فيما يلي: الخدمات الدينية،واإلعالمية، واألمنية، والصحية، واإلدارية، والبلدية، والتجارية، والنقل 

 ية.والتنقل، والسياحة، واإلسكان، والثقافية، والخير 

 .(14)هك1436خدمات الحج والعمرة والزيارة ملوسم رمضان  ى ل وآخرون، وضع مؤشرات لقياس مستو ( محمود أحمد الجم13

من بين أهداف تلك الدراسة حصر الخدمات الخاصة بالحج وتصنيفها، حيث ألقت الضوء على عدد كبير من الخدمات املقدمة 

 للحجاج وبخاصة في املسجد الحرام.

 .(15)ه1417خرون، تقدير احتياك الحجاك الفعل  لبعض الخدمات األساسية باملشاعر املقدسة آحمد البراق و ( خالد م14

الخدمات  ى من من الحجاج من خالل تقييم مستو جاءت غاية هذه الدراسة في الرقي بمستوي الخدمات املقدمة لضيوف الرح

لفعلية الستخدام الحجاج للخدمات بالتركيز على خدمات دورات املياه، املقدمة، ومقارنتها باملعدالت العاملية، وتحديد املعدالت ا

 والهاتف، والبريد. 

                                                
ث الحج ه، امللتقي العلمي الثامن عشر ألبحا1343( عبدالعزيز بن راشد السنيدي، أثر الخدمات املقدمة للحجاج في زيادة أعداهم بعد دخول امللك عبدالعزيز مكة املكرمة عام 8)

 .94 – 87ه، ص ص : 1439شعبان  16 – 15والعمرة والزيارة، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة والزيارة،  

ن ألبحاث الحج ين الشريفي( سامي بن ياسين أحمد برهمين وآخرون، بناء مقياس لخدمات مؤسسات حجاج الداخل : املرحلة األولى دراسة الوضع الراهن، معهد خادم الحرم9)

 .ه1421/  1420، مكة املكرمة، ى م القر أة والعمرة، جامع

الزيارة، معهد خادم الحرمين ( سامي بن ياسين أحمد برهمين ، منهجية لتطوير وتجويد مرافق وخدمات الحج والعمرة، امللتقي العلمي السادس عشر ألبحاث الحج والعمرة و 10)

 .404 – 389ه، ص ص : 1437شعبان  18 – 17الشريفين ألبحاث الحج والعمرة ،  

، ى م القر أفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة ( جمال رشيد الكحلوت، تنظيم خدمات املعتمرين والزوار  من وجهة نظر املعتمرين ومقدمي الخدمة، معهد خادم الحرمين الشري11)

 .ه1422مكة املكرمة، 

 .ه1414الداخل وما تقدمه من خدمات للحجاج السعوديين خالل موسم الحج، ( سلطان سعيد مقصود بخاري وآخرون، مؤسسات حجاج 12)

 .ه1427، مكة املكرمة، ى م القر أفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة ( عبدهللا محمد فوده، خدمات الحج والعمرة والزيارة، معهد خادم الحرمين الشري13)

ين ألبحاث الحج والعمرة، هـ، معهد خادم الحرمين الشريف1436مات الحج والعمرة والزيارة ملوسم رمضان خرون، وضع مؤشرات لقياس مستوي خدآ( محمود أحمد الجمل و 14)

 .ه.1436، مكة املكرمة، ى القر  أمجامعة 

م أ بحاث الحج والعمرة، جامعةخرون، تقدير احتياج الحجاج الفعلي لبعض الخدمات األساسية باملشاعر املقدسة، معهد خادم الحرمين الشريفين أل آ( خالد محمد البراق و 15)

 .ه1417، مكة املكرمة، ى القر 
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حاولت  .(16)ه1422، ىا  الحرم املاي الشريف ومشعر م  خرون، خدمات الحج ووسائل تطويرهاآأبوعراد و   ( صال  بن عل15

. وانتهت الدراسة إلى التوجيه نحو ىاملكي و مشعر من لخدمات في الحرمتوافر ا ىمنها: معرفة مد هدافأهذه الدراسة تحقيق عدة 

 االهتمام بعدد من الخدمات منها: زيادة مواقع الصراف اآللي، إنشاء خزائن كافية لحفظ األمتعة، وغيرها.

 دراسات تتعلق بالحشود:

جاءت أهداف الدراسة : (17)نية( عبدهللا محمد عبدالرحمن، األبعاد االجتماعية والنفسية إلدارة وتن يم الحشود: دراسة ميدا1

لتركز على تحليل األبعاد االجتماعية والنفسية )السيكولوجية( لظاهرة الحشود في الحج، وتستخدم في ذلك العديد من النماذج 

الواقعي للحد من مخاطر الحشود. وحرصت الدراسة  ى ،التي تحاول اختبارها على املستو  Scientific Theoriesوالنظريات العلمية 

 على استطالع آراء الحجاج من الناحية امليدانية.

( عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، إدارة الحشود والتجمعات البشرية ودورها التن يمي ا  مواسم الحج 2

توضيح مفهوم إدارة  :(18)والعمرة ا  اململكة العراية السعودية: دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين ا  وزارة الحج والعمرة

 الحشود والتعرف على الدور الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة في إدارة الحشود وأهم املشكالت التي تواجهها. 

تقدم هذه الورقة دراسة استقصائية عن تحليل الحشود واألساليب  :(19)وآخرون: تحليل الحشد Beibei Zhan( بيب  زان 3

املستخدمة في ذلك وتناقع وجهات نظر من التخصصات البحثية األخرى وكيف يمكن املساهمة في ابتكار نهج ورؤية متطورة لتحليل 

 الحشود.

يركز نموذج العاطفة على الحشود  (20)ة: نحو نمذجة الحشود العاطفي LEI LYUو لي  ليو   JINLING ZHANG( جنلينج زهانج 4

 
 
أشجار.  Emotionحشود متجانسة في  بأكملها، ويجسد الروابط النفسية بين املحتشدين مثل الشجرة وأطرافها، فالعناقيد عاطفيا

 
 
 لقيمة الحد األقص ى من عنصر العاطفة واملسافة النفسية، يتم تهيئة الحشود كأشجار مختلفة. ووفقا

 ( نايف 5 
ا
"إيضاح العوامل املؤثرة يهدف البحث إلى : (21)الرحيل ، العوامل املؤثرة ا  سلوويات الحشود البشرية: الحج أنموذجا

توضيح سمات وأنواع .بيان مفهوم الحشود وإدارتها :ويتفرع من هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية التاليةا  سلوك الحشود"، 

 فسرة لسلو  الحشودعرض النظريات امل.مراحل تكوين الحشود

ا للجماعية وحسابها الفعال للحشد واألفراد  (22)خرون: قياس جموع الحشدآو  Bolei Zhou( بول  زهو 6 تقترح هذه الورقة وصف 

املكونين له. ويمكن استخدام تجميع الحشود املقترح ملقارنة أنظمة الحشد املختلفة لديها من خالل مجموعة واسعة من التطبيقات، 

 مشهد مزدحم للجمهور. 62مقطع فيديو من  413أن يتم إصدار قاعدة بيانات الحركة الجماعية ، والتي تتكون من  والجديد

جاء هذا التحقيق ليلقي الضوء على  (23) ( خليفة بن عبدهللا السعد ، موسم الحج ... تجراة فريدة ا  إدارة الحشود )تحقيق(7

الدفاع والصحة والهالل األحمر، وكذلك جهود األمانات  اخالل رحلتهم منها وزارتت للحجاج دور الجهات املعنية في تقديم خدما

 والبلديات في توفير البيئة الصحية املالئمة.

                                                
حج والعمرة، جامعة ام القري، ( صالح بن على أبوعراد وأخرون، خدمات الحج ووسائل تطويرها في الحرم املكي الشريف ومشعر مني، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث ال16)

 ه1422مكة املكرمة، 

خادم  األبعاد االجتماعية والنفسية إلدارة وتنظيم الحشود: دراسة ميدانية، امللتقي العلمي السابع عشر ألبحاث الحج والعمرة والزيارة، معهد ( عبدهللا محمد عبدالرحمن،17)

 . 71 - 59ه، املدينة املنورة، ص ص: 1438شعبان  15 – 14، ى م القر أين ألبحاث الحج والعمرة ، جامعة الحرمين الشريف

تطالعية آلراء عينة عبدالرحمن آل سعود، إدارة الحشود والتجمعات البشرية ودورها التنظيمي في مواسم الحج والعمرة في اململكة العربية السعودية: دراسة اس ( عبدالعزيز بن18)

 18 – 17بحاث الحج والعمرة والزيارة،  من العاملين في وزارة الحج والعمرة، امللتقي العلمي السادس عشر ألبحاث الحج والعمرة ، معهد خادم الحرمين الشريفين أل 

 .108 – 70ه، ص ص : 1437شعبان 

(19) Beibei Zhan , Dorothy N. Monekosso, Crowd analysis: a survey, Machine Vision and Applications (2008) 19:345–357 

(20) JINLING ZHANG, LEI LYU, Toward Modeling Emotional Crowds, IEEE Access, Volume 6, 2018, pp: 55893 – 55906. 

، امللتقي العلمي الثامن عشر ألبحاث الحج وال21)
 
عمرة والزيارة، معهد خادم الحرمين ( نايف راشد داخل الرحيلي، العوامل املؤثرة في سلوكيات الحشود البشرية: الحج أنموذجا

 .345 – 333ه، ص ص 1439شعبان  16 – 15، ى م القر أفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة الشري

(22) Bolei Zhou, Hepeng Zhang, Measuring Crowd Collectiveness, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, VOL. 36, NO. 8, AUGUST 2014,pp 

1586 – 1599.  

، سبتمبر 524، العدد 37في إدارة الحشود، مجلة األمن والحياة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، املجلد ( خليفة عبدهللا السعد وآخرون، موسم الحج : تجربة فريدة 23)

 .45 – 30،ص ص : 2017
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هدفت هذه الدراسة إلى تحديد عوامل تكوين الحشود من خالل   (24)( فوزية عبدالااظم العطية، دراسة ا  السلوك الحشد 8

 قتصادية، واجتماعية، وعرضية.مل تؤدي لتكوين وتشكيل الحشود: اعوا ةتهت إلى أن هنا  ثالثونفس ي، وان يمنظور تحليلي وتاريخ

الورقة إلى تقديم رؤية هدفت هذه  (25)( صال  بن عبدهللا الدبل، اإلدارة التن يمية واألمنية للحشود ا  موسم الحج والعمرة9

 س ي الخاص باملرافق.الخدمات وتطرق الباحث إلى الجانب اإلنشاتي الهند ى لرفع مستو 

استعرض الباحث التقنيات الحديثة في إدارة  (26)( سليم بن محمود البوسطة، دور التقنية الحديثة ا  إدارة الحشود بالحج10

، ة الجمراتأالرصد، وعد الحجاج في منطقة ومنشو  CCTVالحشود واملستخدمة في املشاعر املقدسة مثل: كاميرات املراقبة التلفازية 

 .CPSبالحاسوب ونظم  ةكذلك املحاكاة والنمذج واستعرض

نهجي ن إدارة الحشود تعني: التخطيط املأوضح الباحث  (27) ( هاني النابلس  ، نحو األبعاد العلمية ا  إدارة الحشود الشاملة11

لحشود واملوظفين، بما ومنظمة للتجمعات ذات الصبغة الكبيرة، والسيطرة عليها من أجل سالمة ورضا ا ةواإلشرافي لتوفير بيئة آمن

 يحقق االنتشار السريع وتحقيق التدافع اآلمن للحشد.

هدفت  (28)( عبدهللا بن محسن القحطاني، أهمية التواصل املباشر مع حشود الحجاك للحد من وقوع حوادث التدافع12

فعل جماعية من  ةخطرة، من خالل ردفاعها ملستويات الورقة إلى طرح رؤية جديدة وشاملة للرصد الفوري لكثافة الحجاج ومنع ارت

 قبل الحجاج أنفسهم ووقف تحركهم أو تغيير اتجاههم باستخدام نظام مفتوح للتواصل املباشر معهم.

تناولت الورقة تعزيز قدرات األجهزة واملؤسسات ذات  (29)( مطلق بن سعيد الذيابي، معوقات إدارة الحشود وآليه معالجتها13

 ود، وبيان فاعلية إدارة الحشود في املشاعر واملعوقات التي تعوق إدارتها.الصلة بتنظيم إدارة الحش

 شكل يوضح الدراسات التي تم تحليلها 

 
 ( مفاهيم الدراسة:5

 الخدمة والخدمات واملصطلحات وثيقة الصلة:

 :الخدمات العامة: املفهوم والتعريف-1

يات اإلصالحية التي يجب أن تهتم بها السياسات الحكومية، وذلك في منتصف القرن العشرين ظهر مفهوم الخدمات في إطار العمل

بهدف ارتفاع مستوى املعيشة وأسلوب الحياة، وأصبحت عملية تقديم الخدمات للمواطنين بعد ذلك ضمن السياسات 

 بتقديم الحاجات األساسية 
 
حت الخدمات أو ما ، ومن هذا املنطلق، أصبBasic Needsواالستراتيجيات التنموية التي تهتم عموما

 أطلق عليه بعد ذلك بقطاع الخدمات جزء من الهيكلة االقتصادية للدولة.

                                                
 .335 – 313م، ص ص : 1976، 19( فوزية عبدالكاظم العطية، دراسة في السلو  الحشدي، مجلة كلية اآلداب جامعة بغداد، العدد24)

لية امللك فهد األمنية، الدبل، اإلدارة التنظيمية واألمنية للحشود في الحج والعمرة، الندوة التخصصية السادسة: إدارة الحشود البشرية في املشاعر املقدسة، ك( صالح بن عبدهللا 25)

 ه.1437/  5/  28

 28ة: إدارة الحشود البشرية في املشاعر املقدسة، كلية امللك فهد األمنية، ( سليم بن محمود البوسطة، دور التقنية الحديثة في إدارة الحشود بالحج، الندوة التخصصية السادس26)

 ه.1437/  5 /

/  28ر املقدسة، كلية امللك فهد األمنية، ( هاني بن هاشم النابلس ي، نحو األبعاد العلمية في إدارة الحشود الشاملة، الندوة التخصصية السادسة: إدارة الحشود البشرية في املشاع27)

 ه.1437/  5

لحشود البشرية في املشاعر ( عبدهللا بن محسن القحطاني، أهمية التواصل املباشر مع حشود الحجاج للحد من وقوع حوادث التدافع، الندوة التخصصية السادسة: إدارة ا28)

 ه.1437/  5/  28املقدسة، كلية امللك فهد األمنية، 

/  5/  28يه معالجتها، الندوة التخصصية السادسة: إدارة الحشود البشرية في املشاعر املقدسة، كلية امللك فهد األمنية، ( مطلق بن سعيد الذيا ي، معوقات إدارة الحشود وآل29)

 ه.1437

دراسات عن 
15الخدمات 

دراسات عن 
13الحشود 
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خضع مفهوم "الخدمة" لتفسيرات عديدة، فقد عرفتها جمعية التسويق األمريكية بأنها "عبارة عن األنشطة أو مفهوم الخدمة: 

. ويالحظ من هذا التعريف أنه لم يميز بصورة كافية بين السلعة (30)املنافع التي تعرض للبيع، أو التي تقدم مرتبطة مع السلع املباعة

فقد عرفها "أي نشاط أو سلسلة من األنشطة ذات  Gronroosوالخدمة، فإن الخدمة قد تكون مرتبطة بالسلع املادية، أما جرونوس 

 
 
وموظفي الخدمة أو املوارد املادية أو  أن تحدث عن طريق التفاعل بين املستهلك طبيعة غير ملموسة في العادة، ولكن ليس ضروريا

. ويالحظ من هذا التعريف أنه قد ركز على خصائص الخدمة من (31)السلع أو األنظمة، والتي يتم تقديمها كحلول ملشاكل العميل"

ة، والتي بأنها "النشاطات غير امللموس Stantonحيث كونها غير ملموسة، وهى موجهة إلشباع حاجات املستهلك. وحددها أستاتون 

تحقق منفعة للزبون أو العميل، والتي ليست بالضرورة مرتبطة ببيع سلعة أو خدمة. أي: إن إنتاج أو تقديم خدمة كعينة ال يتطلب 

ألطراف أن الخدمات على "أنها أي نشاط أو فائدة يمكن ألحد ا Kotler.باإلضافة إلى ذلك، عرف كوتلر (32)استخدام سلعة مادية

. لقد أكد هذا التعريف على أهم خاصية للخدمة، وهى عدم ملموسيتها والتي تميزها عن السلع املادية، (33)يماد يقدمها لطرف بمنتج

 باإلضافة إلى عدم نقل امللكية للعميل.

في حدد املعهد الوطني لإلحصاء بفرنسا الخدمات "بأنها ذلك القطاع غير اإلنتاجي ويمثل القطاع الثاني املفهوم االقتصاد  للخدمة: 

 من القطاع الصناعي والزراعي"
 
 .(34)هيكلة البناء االقتصادي، وذلك بعد القطاع األول وهو القطاع اإلنتاجي، والذى يتضمن كال

بأنه نشاط يجب أن يكفله وينظمه الحكام، على اعتبار أن  Dugaitعرفها الفقيه الفرنس ي دوجى املفهوم القانوني للخدمة: 

يق التضامن االجتماعي وتطوره، وإن كان ال يمكن تحقيقه على أكمل وجه إال عن طريق تدخل االضطالع به ال غنى عنه لتحق

 .(35)السلطة العامة

، ويقصد بها املساعدة وتقييم ما يحتاجه اإلنسان من Serviceباإلنجليزية  ياملصطلح الدارج للخدمة وتعناملفهوم االجتماع  للخدمة:

وهى اجتماعي، ويشمل الجانب اإلنساني من املهنة أو العمل  Socialيقصد بكلمة  خدمات تساعده على حل مشكالته. أما ما

.
 
 االجتماعي مع األفراد و الجماعات واملؤسسات التي تكون املجتمع عامة

يزخر التراث األد ي للحشود بالعديد من املصطلحات الدالة على الحشود واستخداماتها الحشد واملصطلحات وثيقة الصلة:

 ما يلي أهم تلك املصطلحات واملفاهيم:نستعرض في

 الناس: جمعهم، والجمع ُحشُود حشد:Crowdالحشد 
 
"  Forsyth. ولقد عرف "(36)، وتعني جماعة من الناس في مكان محدود نسبيا

م في بأنه: تجمع مؤقت ملجموعة كبيرة من األشخاص الذين يشتركون فيما بينهم بأداء مهمة محددة أو لديهم اهتما Crowdالحشد 

 إال إذا اشتر  املجتمعون بهوية اجتماعية محددة. فالحشد هو تجمع  ى " فير Riecher قضية محددة، أما "
 
أن الحشد ال يكون حشدا

. وتتعدد تعريفات (37)، بحيث يشتر  هؤالء الناس في األهداف والسلوكياتةس في مكان محدد لفترة زمنية محددعدد كبير من النا

 جهة نظر العلماء والباحثين ومنها على سبيل املثال.الحشد االصطالحي حسب و 

 هو مجموعة من األفراد الذ Maciverتعريف ماكيفر  .1
 
ويوجد  ةين يحتشدون بصورة مباشرة أو مؤقت: الحشد فيزيقيا

 .(38)بينهم نوع من االتصال غير املنتظم

الحشود وتنظيمها والسيطرة عليها من خالل ممارسة هي عملية إدارية تهدف إلى التحكم في : Crowd managementإدارة الحشود 

 .(39)التخطيط والتنظيم واإلشراف والتوجيه والرقابة والتقييم :وظائف هي

                                                
: ا. و 213( املرجع نفسه، ص 30)

 
 نظر أيضا
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 .5، ص 2006ئر، ( عصماني سفيان، دور التسويق في قطاع الخدمات الصحية، رسالة ماجستير كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة محمد بو ضياق، الجزا34)

 .128، ص 2004، عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري، اإلسكندرية، منشأة املعارف، من التفاصيل( انظر للمزيد 35)

 .236( املعجم الوسيط، دار العلم للماليين، بيروت، ص 36)

 ( عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، مرجع سابق.37)

 ( وردت هذه التعريفات في املرجع التالي:38)

- Shelly,S, Novigation, Sociology Discussion com. Jan. Z, 2014. 

 .333( نايف راشد داخل الرحيلي، مرجع سابق، ص 39)
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يتضمن تحليل الحشد تفسير البيانات املكتسبة لدراسة الحركة الطبيعية للمجموعات أو األشياء. : Crowd analysisتحليل الحشد 

 تحليالت لتتبع الحشود ملعرفة كيف يتنقل حشد معين وعندما يتغير نمط الحركة: أو أجسام جماهير البشر ، وهي 

 [ يتم تنفيذ البيانات للتنبؤ بحركة الجماهير في املستقبل، وكثافة الحشود، واألحداث املحتملة مثل مسار اإلخالء. 1]

 .(40)األمان واملراقبة[ يمكن أن تتراوح تطبيقات تحليل الحشود من محاكاة ألعاب الفيديو إلى 2]

الكثافة مفهوم فيزياتي بينما الحشد مفهوم سيكولوجي، فالكثافة هي عدد األشخاص في كل : Density & Crowdالكثافة والحشد 

 عن ا
 
لكثافة ميل مر ع ، وكذلك عدد األفراد داخل الوحدات، بينما الحشد إحساس باالزدحام وبفقدان الحيز الكافي ينتج جزئيا

الضوضاء والخلفية الثقافية للشخص وهل  ى ومستو  مثل تعود الفرد على الكثافة ودرجة الحرارة ى م فيه محددات أخر حيث تتحك

 .(41)األناس اآلخرين أغراب أم معارف وغيرها من متغيرات

 هو أفعال وأعمال تقع من مجموعة من األفراد املجتمعين، الذين قد يعرفون بع: Behavior of crowdsسلوك الحشود 
 
ضهم بعضا

 
 
، وأكثر أو ال يعرفون ، وتقع هذه األفعال واألعمال في أماكن عامة، وفي الغالب يكون األفراد أثناء التجمعات أكثر جرأة، وأكثر انفعاال

 (42) .قابلية لإليحاء وينعدم اإلحساس باملسؤولية لديهم، ويحرصون على تنفيذ ما يولفون به من أعمال دون تفكير في العواقب

هو دراسة كيف وأين تتكون الحشود وشكل تحركها فوق الكثافة الحرجة، واحتمالية  :Crowd dynamicsمكيات الحشد دينا

"دليل زهرة الربيع"  ىدمة لضمان سالمة الحشود فيما يسماكتظاظ األشخاص وإصابتهم، باإلضافة إلى دراسة تحديد الطرق املستخ

Primrose Guide اكن الترفيه املوجودة والعالقة بين تدفق الحشد والكثافة الختيار املالعب الرياضية الذي يحدد معايير اختيار أم

 .(43)وحفالت البوب واألحداث املماثلة

اف اآلثار واملخاطر الصحية للحشود والتجمعات يتولى استكش الطب هو فرع من فروع :Medicine of crowdsطب الحشود 

الجماهيرية ووضع االستراتيجيات التي تسهم بشكل إيجا ي في تقديم خدمات لحية فعالة أثناء هذه األحداث ويرى البعض في 

ويتراوح نطاقه ما . (44)جامعة كولومبيا البريطانية أن طب الحشود هو املالذ اآلمن لرعاية ما قبل اللجوء للمستشفى في طب الطوارئ 

بين الرعاية الطبية في مكان الحدث بتوجيه املوارد ملنطقة معينة لفترة محددة إلى تقديم الرعاية الطبية واملوارد لحدث على مدى 

 .(45)فترة زمنية طويلة بحيث يشمل إقامة مستشفيات ميدانية مؤقتة وتحويل مرافق ثابتة في املواقع

أو علم نفس الحشود وهو فرع من فروع علم النفس االجتماعي يهتم بدراسة  :The psychology of crowdsسيكولوجية الحشود 

الحالة النفسية التي تحر  األفراد وتتحكم في سلوكهم أثناء تواجدهم في الحشود، وقد تناول جوستاف لوبون أحد علماء االجتماع 

سية )بغض النظر عن كونها عقالنية أم ال( في تكوين الرأي العام الفرنسيين في القرن التاسع عشر دور )الدعاية( والشعارات الحما

« الحشد»وإثارة الجماهير وحفزهم على املشاركة في الحشود، كما قام سك ر وميللر وتارد وغيرهما من علماء االجتماع بدراسة ظاهرة 

وصل إليه هؤالء العلماء وغيرهم من نتائج هو أن في محاولة لفهم آليات عملها وطرق هيمنتها على سلو  األفراد، وربما يعد أهم ما ت

 اله بصورة كبيرة، فيجد نفسه مضطر الفرد عندما يدخل ضمن الحشد فإنه يفقد القدرة على السيطرة والتحكم في أفع
 
للتصرف  ا

 .(46) كما يتصرف اآلخرون دون وعي بأبعاد ونتائج أفعاله

 لخلقعادة ما تستخدم  .لحركة عدد كبير من الكائنات أو الشخصيات هي عملية محاكاة: Crowd simulation محاكاة الحشود 

 في التدريب على األ  ،فيديوالوألعاب  في اإلعالم املرتي مثل األفالم افتراضيةمشاهد 
 
العمارة والتخطيط  زمات،وتستخدم أيضا

                                                
(40) Jacques, Julio, "Crowd Analysis Using Computer Vision Techniques", "IEEE Signal Processing Magazine", September 2010. 

 .8 - 7ه، ص ص : 1416، مكة املكرمة، ى عالم في الحج، جامعة أم القر دوة اإل سلو  االجتماعي، نزايد الحارثي، الحشود البشرية وال (41)

 .333( نايف راشد داخل الرحيلي، مرجع سابق، ص 42)

(43 ) G. Keith Still, Crowd Dynamics, A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Mathematics, University of 

Warwick, Department of Mathematics, August 2000,p:17. 

(44) 

- Arbon P: Mass gathering medicine: A review of the evidence and future directions for research. Prehosp Didast Med 2007;22(2):131-135 

 (45 ) Nidaa Bajow ،Review the mass gathering management plan at the graduation ceremony of students at the King Fahd Security College, Conference Paper · 

January 2012, p409 

 فصل األول. ، الفصل املقدمة وال1991لوبون، سيكولوجية الجماهير، ترجمة وتقديم هاشم صالح، دار الساقي، لبنان،  ف( غوستا46)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%DA%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
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فالم. وتأخذ واأل  ثالثية األبعادرسومات الحاسوب ال فيوتستخدم هذه التقنية عادة   .(47)الحضري، وفي محاكاة عمليات اإلخالء

السلو  الجماعي : وهو طريقة إلنشاء التصوير السينماتي الظاهري  ةوالتفاعل بعين االعتبار محاكا للسلو  البشري  حشودمحاكاة ال

 .(48)سيطرة الكاملة على كل شخصية في املشهدليا كونها فعالة من ناحية التكلفة وكذلك السماح لحيث تقدم محاكاة الحشود مزا

 :  The spirit of crowdsروح الحشود 
 
  ويصف لوبون روح الحشود بقوله: أيا

 
يكن نمط  تكن نوعية األفراد الذين يشكلونه وأيا

، وكذلك 
 
هم فإن مجرد تحولهم إلى جمهور يزودهم بنوع من الروح الجماعية، ؤ ذكا اهتماماتهم ومزاجهم أو حياتهم متشابها أو مختلفا

 عن الطريقة التي كان سيحس بها ويفكر ويتحر  كل فرد 
 
وهذه الروح تجعلهم يحسون ويفكرون ويتحركون بطريقة مختلفة تماما

، كما أن بعض األفكار والعواطف ال تنبثق أ
 
األفراد املنضمين في صفوف الجماهير.  ى لدو ال تتحول إلى فعل إال منهم لو كان معزوال

الشخصية الالواعية، وهكذا ال يعود الفرد هو نفسه، وإنما يصبح  ةحدث تالش ي الشخصية الواعية وهيمنوفى حالة الذوبان هذه ي

 .(49) ن تقودهأعن إنسان مسلوب إرادته وغير قادر على عبارة 

 ( الن ريات العلمية املفسرة لخدمة الحشود:6

 ن رية الشعور أو الضمير الجمع " إميل دوركايم ": (1

 Crowdسهامات دور كايم ويمكن االستفادة منها في دراسة ظاهرة الحشود إرض فيما يلي بعض املالحظات تظهر ن نعأويمكن 

Phenomena (50) أو نوع من الشعور الجمعى ،
 
 جمعيا

 
e Collectiv: ركز "دور كايم" على تصور املجتمع بوصفه ضميرا

Consciousnessالذى له وجود مستقل، ويمارس نوع ، 
 
من القهر واإلجبار على األفراد باعتبارهم أعضاء في هذا املجتمع وينتمون  ا

 من الشعور الجمع  ينطبق عليه ما ينطبق على املجتمع واائن عضو ، األمر  ى وإذا كان تصور "دوركايم" ير إليه. 
ا
الحشد نوعا

احتياجات لهذا الحشد أو التجمع يجب تلبيتها مثل الاائن العضو  أو املجتمع وال، ومن ثم برزت  الذ  يجعلنا نفكر ا  وجود

 فكرة خدمة الحشود لتلبية تلك االحتياجات. 

 :Emergent Norms Theoryن رية املعايير الطارئة  (2

في كتابهما بعنوان السلو  الجماعي  L.Killion، ولويس كياليون  R. Turnerجاءت هذه النظرية في تحليالت كل من رالف تيرنر 

Collective Behavior كما عالج نيل سملسر ،N.Semleser عن نظرية السلو  الجماعي، فالحشود في بداية نشأتها أو  هفي كتاب

 ولكن ما تلبَس  –انحاللها لديها روابط اجتماعية 
 
ظهر مجموعة من األفراد القياديين أو ما أن تتكون الحشود، ت   ونفسية قليلة جدا

 بأدوارهم بالحشود واقتراح مجموعة من األفعال املالئمة ن ، الذين يهتمو  Key Membersيطلق عليهم حسب تصورات هذه النظرية 

تبع هذه القيادات أن يتبعوا هذه األفعال أو األوامر أو االقتراحات، كما ي ن خرين الذين ما يلبثو واملنظمة لسلو  جميع األفراد اآل 

 .(51)حسب النظرية مجموعة من الجزاءات التي تعد بمثابة القواعد املعيارية الجديدة لسلو  الحشد

للمعايير الجديدة الطارئة التي يتم طرحها من  Conformityوعلى األغلبية من أعضاء الحشد أو الجمهور أن يقوموا بعملية االمتثال 

لقد أجريت عدد من الدراسات التي ترتبط بعملية االمتثال لألعضاء القياديين والى املعايير الطارئة خالل آراء األعضاء القياديين. و 

 Sherifأكدت نتائجها على وجود نوع من عاملية ظاهرة الحشود واالمتثال للمعايير الطارئة وهذا ما ظهر في دراسات كل من شريف 

 .(52)على سبيل املثال Aschوآشن 

                                                
(47)-3-978 ISBN .1-69_9-08234-319-3-10.1007/978:doi .8–1 Encyclopedia of Computer Graphics and Games. pp. ). "Crowd Simulation".2016Thalmann, Daniel (

9-08234-319 

 كة املعلومات الدولية: ، متاح على شب2009أغسطس  1( وحدة التعليم االلكتروني، املحاكاة والواقع االفتراض ي بين الحلم والحقيقة، العدد الثاني، 48)

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=204&sessionID . 

(49) Borch, C. , The Exclusion of The Crowd , The Destiny of Sociological Figure of The Irrational, European Journal of Social Theory , (1) pp: 83 – 102.  

 رجمة لهذا الكتاب بالعربية والذي يطلق عليه سيكولوجية الجماهير أو الحشد توجد ت -

 م.1990جوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ترجمه هاشم صالح، لندن: دار الساقى،  -

 ( اعتمدنا في كتابة هذا على مرجعنا التالي:50)

 .222:  213م، ص ص 2016للنشر،عبدهللا محمد عبدالرحمن ، نظرية علم االجتماع، الرياض: دار املتنبي  -

 ( أنظر ملزيد من التفاصيل :51)

- Forsyth, R., Hand book of Psychology, N.J:2012. 

(52) Wikiepedia, The Free Encyclopedia, Crowd Psychology.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-3-319-08234-9
https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-3-319-08234-9
https://www.marefa.org/index.php?title=International_Standard_Book_Number&action=edit&redlink=1
https://doi.org/10.1007%2F978-3-319-08234-9_69-1
https://www.marefa.org/Digital_object_identifier
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، والتى جاءت من خالل تحليله لكتابات عالم (53)سهامات نيل سملسر  في نظرية عن السلو  الجماعيإباإلضافة إلى ذلك، تعكس 

، والتي يمكن االستفادة منها  Social Actionللفعل االجتماعي  ى أخر  ة، ومحاولته الختيار مقاييس تحليل T.Parsonsاالجتماع األمريكي 

طارئة، فعندما يتم تأسيس املعايير الجديدة للحشد يكون االمتثال خاصية وقاعدة عامة لجميع األعضاء، وهذا في نظرية املعايير ال

الكتشاف  ى، ومن ثم، فإن سملسر سع  Norms-Oriented Movementيتم من خالل ما يمكن أن يطلق عليه حركة املعايير املوجهة 

 لهذه الن رية ار تحليله لنظرية الفعل االجتماعي عند بارسونز، مقاييس جديدة عند دراسة سلو  الحشود وذلك فى إط
ا
)واستنادا

فإن خدمة الحشود  عد من املعايير الجديدة أو الطارئة على الحشود وتلبيتها  سهل من عمل القادة االجتماعيين فيها ويسهل 

 أعضائها(. ىرتها، وذلك تدعم قيم االمتثال لدوذلك من عملية إدا

 :Social Identity Theoryن رية الهوية االجتماعية  (3

ووظيفتها في الحشود والجماعات االجتماعية أكثر من األفراد  Leadership Roleتعطي نظرية الهوية االجتماعية أهمية لدور القيادة 

  يكون  ون وغير العضوية. فاألفراد القياديالعاديين، سواء من لهم صفة العضوية 
 
طبيق معايير وسلوكيات وقيم بت أكثر اهتماما

 
 
الجماعة أكثر من غيرهم، ولديهم مجموعة من السمات والخصائص الشخصية واالجتماعية التي تؤهلهم وتجعلهم أكثر قبوال

، باإلضافة إلى ذلك، فإن هذا القبول االجتماعي، يعد من أهم السمات للقيادة التي عن طريقها يمكن قبول سلطات أو 
 
اجتماعيا

ونشير هنا إلى اعتبار أن القائمين على ، (54)قيادة بسهولة والتي تعتمد على شخصية الفرد القيادي أكثر من املواقف ذاتهانفوذ ال

إدارة الحشود من مقدمي الخدمات لديهم نفس الهوية االجتماعية الت  ينتمي إليها أعضاء الحشود، مما يجعلنا نتوجه إلى تلك 

ا للوقوف على الخدمات الت  تقدم إليهم وتدخل ضمن نطاق خدمة الحشود باعتبارهم من الفئة للتعرف على أهم احتياجاته

 مكوناتها.

 بعاد االجتماعية والبيئية واملاانية )الحياة املتربولوتينية( " جورك سيمل ". سوسيولوجيا الحشود: وتحليل األ (4

هتم بتحليل الحياة ايكولوجية والبيئية املكانية حيث ناقع سيمل سلو  الحشود من منظور تحليل األبعاد االجتماعية والس

ن األفراد الذين يعيشون في املدن يكون أمن حيث تكوينها وسلوكها والسيما وتأثيرها على الحشود  Metropolitan Lifeاملتربولويتنية 

 Blaséلديهم اتجاه عصبي   حيث ى مختلف عن سكان القر   Nervous Systemلديهم رغبة أكبر في التغيير، ولديهم نظام عصبي 

Trend  للحكم على األشياء، وهذا ما ناقشه سيمل في فكرة االقتـراحSuggestion  وفكرة القدرة على التعايع االجتماعي ،

Sociability  تلك األفكار التي استخدمها سيمل من املذهب الحيويVitalism وهذا ما جعل سيمل يعقد ،
 
مقارنة شاملة بين  أيضا

خرين لديهم قدرات يعيشون في املدن، والسيما أن اآل  الفرد وبين سلو  الحشد للمتربولويتين أي األفراد الذين ىلحشد لدسلو  ا

 مما لدوطبيعة ع
 
 Urbanالقرويين وهذا ما جعل سيمل، يناقع قضايا مثل تأثير البعد الحضري  ىقلية وفكرية أكثر تعقيدا

Dimension  .ك الن رية إلى ضرورة األخذ ا  االعتبار عند تحديد خدمات الحشود من خالل وتقودنا تلعلى سلو  الحشود

ممن تختلف احتياجاتهم باختالف املناطق األصلية لهم  ى ن الحشود من أهل املدن وأهل القر احتياجاتهم أن نفرق بين تكوي

 ومن ثم تختلف الخدمات الت  يحتاجو ها أثناء تكوين الحشد.

 : An Equilibrium Model of Human Response To Crowdingت البشرية للحشود نموذك التوازن لالستجابا (5

، وذلك ضمن اهتماماته املتعددة .Stokls Dيعرض هذا النموذج أحد علماء النفس االجتماعي األمريكيين هو دانيال ستوكلس 

املحيطة به باعتبارها من أهم الوحدات األساسية التي بدراسة الحشود، حيث يوضح العالقة املتبادلة بين الفرد في الحشود والبيئة 

يمكن من خاللها دراسة ظاهرة الحشود كظاهرة اجتماعية، كما تسهم البيئة املكانية في عمليات فهم وإدرا  أفراد الحشود التي يتم 

: الخصائص والسما(55)تقسيمها إلى قسمين وهما
 
 : الخصائص الفيزيقية االجتماعية، ثانيا

 
 ت الفردية.: أوال

 يتضمن القسم األول:

 عدد .1
 
من املتغيرات الفيزيقية أو املكانية التي ترتبط باملكان أو ما يعرف بالحيز املكاني ومنها على سبيل املثال )الضوضاء،  ا

 درجة الحرارة، الفترة الزمنية خالل فترة الحشد(

                                                
(53) Smelser, N, Theory of Collective Behavior, N.Y: Free Press, 1962. 

(54) Manstead, A, & H., Mirs , Blackweel Encyclopedia of Social Psychology, Oxford: Black Weel, 1996, pp:152 – 156. 

(55) Stokols, R., "Asocial – Psychological Models of Human Crowding Phenomena, AId, Journal, March, 1972, p.67.  
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ن من األفراد مثل )تخصيص املكان، تقسيم خريوتشمل حضور اآل  Social Environmentمتغيرات البيئة االجتماعية  .2

 العمل، حجم الجماعة(

أما القسم الثاني ويمثل: )السمات الفردية( والتي تتضمن حاالت اإليثار ويشمل ذلك الشعور بالجوع ، والعالقات الشخصية، عالوة 

الرشاقة، كما  ى قوة الجسمانية، ومستو الذكاء، والعلى مجموعة املهارات الفردية ومستويات الخبرة ونمط الشخصية الفردية مثل 

مور الخارجية، عالوة على ذلك، والخارجي، والقدرة على إدرا  األ  )النفس ي( ىالضبط الداخل ى الشخصية )مستو  يتضمن الخصائص

)و سهم  .Spatial Restrictionن يطبق في املواقف التي يوجد بها قيود مكانية أ)التوازن( في دراسة الحشود يمكن فإن هذا النموذج 

 
ا
 بارزا

ا
 ا  تحديد العوامل املؤثرة ا  الحشود، ووذلك االحتياجات الت  يجب توفير خدمات لها أثناء الحشد(. هذه الن رية إسهاما

 الخالصة:

: مصطل  خدمة الحشود
ا
 :أوال

وتحقيق التواصل الفعال، حزمة األنشطة واملنافع واملساعدات األساسية واإلضافية املوجهة إلشباع احتياجات الحشود  •

ومساعدتهم ودعمهم، وإثراء تجربتهم من خالل االستفادة من كافة املوارد املتاحة، فالخدمة هنا تقدم كجوهر ومعه 

 حاالت الرضا والسعادة التي تحيط بها.

 

: العوامل املؤثرة ا  خدمة الحشود:
ا
 ثانيا

 صفات املحتشدين وتشمل: –خط سير الحشد )نقطة االنطالق والنهاية(  –مكان تجمعه  –حجمه  عوامل تتعلق بالحشد:

  العامل

  -املرافقين  –التعليم  ى مستو  –النوع  –الفئات العمرية للمحتشدين  الديموغرافي

األفكار الجمعية  –أخالقيات الحشود  –القادة االجتماعيين  –األعراف والتقاليد املوروثة لفئات املحتشدين  –ثقافة املحتشدين  –وعي الحشود  االجتماعي

  -التي تحدث تحت تأثير اللحظة 

  -االستعداد لإلنفاق  –الدخل  ى مستو  االقتصادي

  -األفكار الدينية  –ن و ليها املحتشدإاملذاهب التي ينتمي  الديني

 خيال الحشود –تعصب الحشود  –عواطف الجماهير  –االنفعاالت وسرعتها  النفس ي

خدمة 
الحشود

تحقيق 
الراحة 
والرضا

التواصل 
الفعال

إثراء 
التجربة

المساعدة 
والدعم
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معرفة تفاصيل مهمته  –سرعة االستجابة  –التواصل الفعال  –صغاء الصبر واإل  عوامل تتعلق بمهارات مقدمي الخدمة للحشود:

 –القدرة على قراءة املحتشدين  –ُحسن إدارة الوقت  –بتهجة الهادئة الحفاظ على الشخصية امل –استخدام اللغة اإليجابية  –

 .(56)االستعداد للتعلم –قناع القدرة على اإل –امل مع املفاجآت القدرة على التع –التركيز املوجه نحو الهدف 

تحقيق  – التجهيزات والتسهيالت املقدمة للحشود  –الثقة في تقديم الخدمة  –سعر الخدمة  عوامل تتعلق بخصائص الخدمة:

 .  رضا وراحة الحشود

 البيئة الفيزيقية ملكان تجمع الحشد. عوامل تتعلق بماان الحشد:

:)
ا
: مثال خدمة الحشود )املسجد الحرام نموذجا

ا
 ثالثا

 خدمات خاصة بالحشود: (1

 وصف الخدمة اسم الخدمة

 الشرعية األمور  عن فتوى  طلب للزائر  الخدمة هذه تتيح السائلين إرشاد خدمة

 والدخول  الخروج كيفية لتبيان باملسجد الحشود من التائهين إرشاد الخدمة هذه تتيح التائهين إرشاد خدمة

 وغيرها واألسواق التجمعات، أماكن وكذلك إليها، الوصول  وكيفية إقامتهم أماكن عن الحشود استعالم الخدمة هذه تتيح االستعالمات خدمة

 وغيره. العمرة نسك أو  الطواف نسك وشرح إلرشاده مطوف طلب للزائر  الخدمة هذه تتيح خدمة التطويف  

 االعتكاف
 مناسبة مواقع وتخصيص وخروجهم دخولهم من الحرام املسجد في للمعتكفين والتسهيالت الخدمات كل الخدمة هذه تتيح

  ألمتعتهم، خاصة خزائن وتوفير 
 
 والشكاوى  االقتراحات استقبال وأيضا

    البالغات خدمة
 أو  داخله أو  الحرم ساحات أحد في عامة كانت سواء له تحصل إشكالية أي في للرئاسة بالغ تقديم من للزائر  الخدمة هذه تتيح

 له. املقدمة الخدمات أحد في الكترونية كانت

  الحرم حول  العام النقل وسائل توفير   العام النقل وسائل توفير 

  الحرم في اللقطة لتسليم أماكن توفير  )اللقطة( املفقودات خدمه
 
  فيها للحكم تنفيذا

 التوعية خدمات
 – األمنية – الشرعية – اإلرشادية – الصحية التوعية: أنواع بمختلف وساحاته الحرام باملسجد الحشود توعية تشمل

 يةالسلوك  - والسياحية الثقافية

  الحشود أعضاء من إليها للمحتاجين األولية اإلسعافات األولية اإلسعافات خدمة

 الحرام باملسجد املقدمة والخدمات العمل لتحسين مقترحات تقديم للزوار  تتيح املقترحات تقديم خدمة

 مخفضة. بأسعار  او  مجانية بصورة إما تكون  وأن واألنواع األحجام مختلفة األمتعة لحفظ خزائن توفير  وتشمل األمتعة حفظ خدمة

 املحمول  شحن خدمة
 التواصل لتسهيل املطارات في توجد مثلما مختلفة أماكن في وتوزيعها االتصال وأجهزة املحمول  التليفون  شواحن أعداد زيادة

 الفعال.

 للقمامة حاويات توافر  خدمة
 النفايات تجميع من أكبر  قدر  لتحقيق وساحاته املسجد أماكن كافة في وتوزيعها للقمامة حاويات توفير  الخدمة هذه تتيح

 والنظافة

 األطفال رعاية خدمة
 فقط( واحده )توجد الشعائر  أداء من االنتهاء لحين فيها األطفال إيداع يتم حتى بالحرم لألطفال الرعاية دور  اعداد زيادة

 اطفالهم على مؤتمن عائل يوجد ال  الذين الخدمة ومقدمي للعاملين اتاحتها يتم وكذلك

  املتاح أمام التكدس ملنع وساحاته بالحرم وانتشارها وتنوعها األلية الصرف أماكن عدد زيادة اآللي الصرف خدمات
 
 حاليا

 الحالية األماكن امام التكدس ظاهرة من للحد العملة الستبدال جديده نقاط فتح العملة استبدال نقاط خدمة

 خدمات خاصة ملقدمي الخدمة: (2

 وصف الخدمة اسم الخدمة

   املوسمي التوظيف خدمة
 الفترات في النبوي  واملسجد الحرام املسجد لشؤون العامة الرئاسة في للعمل التقديم للسعوديين الخدمة هذه تتيح

 الحج. وموسم رمضان وموسم العمرة موسم وهي املوسمية

 املستمر والتعليم التدريب خدمة
 رضائهم ى مستو  ورفع الحشود احتياجات تلبية كفاءتهم ورفع واملتطوعين الدائمين نالعاملي لتدريب دورات تقديم

 إليهم املقدمة الخدمات على

 الخدمة مقدم راحة خدمة
 بواجبهم قيامهم مامأ العقبات وتذليل شكواهم إلى لالستماع بالحرم الخدمات مقدمي مع دورية لقاءات عقد وتتيح

 املقدس

 

                                                
 .https://academy.hsoub.comلية : ( بتصرف من الباحثين : متاح على شبكة املعلومات الدو 56)
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 :أبرز التوصيات

ناقشت هذه الورقة مصطلح خدمة الحشود الذي يهدف إلى التعامل مع الحشود املساملة بعناية ولطف ملساعدتهم لتحقيق 

احتشدوا من أجلها وإثراء تجربتهم ومد قنوات التواصل معهم قبل وأثناء و عد االحتشاد. وإن كان مصطلح إدارة  التياألهداف 

 من وقوع حوادث تخل باألمن والسالمة  في عنىالحشود )الشهير( يُ 
 
 وتحوطا

 
األساس بتحركات الحشود والتعامل معهم بحذر تخوفا

بتمكين الحشود من تحقيق أهدافهم بيسر وسهولة والتعامل معهم ومع من يقدمون ُيعنى العامة. فإن مصطلح "خدمة الحشود" 

هذا  فيعي مفيد وبناء. وتوص ي الورقة بعمل املزيد من الدراسات الخدمة لهم بعناية فائقة وتهيئة الفرصة إلحداث تفاعل اجتما

 املجال املهم.

 األشاال والجداول:
  خدمة الحشود التعريف -املفهوم  املصطل 

  Crowdالحشد 
 
ــــة  حشد الناس: جمعهم، والجمع ُحشُوّد، وتعني جماعة من الناس في مكان محدود نسبيا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــافع حزمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطة واملنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األنشـــ

ـــاعدات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــية واملسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األساســـ

ــــباع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة إلشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــافية املوجهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واإلضـــ

ـــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــــود وتحقيــ ــ ــ ــ ــ ـــات الحشــ ــ ــ ــ ــ ــ احتياجـ

ـــاعدتهم  ــ ــ ـــال، ومسـ ــ ــ ــــل الفعـ ــ التواصــ

ــــن  ــ ــ ــ ـــربتهم مــ ــ ــ ــ ـــراء تجــ ــ ــ ــ ــــم، وإثـــ ــ ــ ــ ودعمهـ

خـالل االسـتفادة مـن كافـة املـوارد 

ــــدم  ــ ــ ــ ـــا تقــ ــ ــ ــ ــــة هنــ ــ ــ ــ ــــة، فالخدمـ ــ ــ ــ املتاحـ

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ـــاالت الرضـ ــ ــ ــ ــ ــــه حـــ ــ ــ ــ ــ ــــوهر ومعــ ــ ــ ــ ــ كجــ

 والسعادة التي تحيط بها.

 

 Crowdإدارة الحشود 

management 

إدارية تهدف إلى التحكم في الحشود وتنظيمها والسيطرة عليها من خالل ممارسة وظائف إدارية هي عملية 

 التخطيط والتنظيم واإلشراف والتوجيه والرقابة والتقييم :أساسية هي

 Crowdتحليل الحشد 

analysis 

األشياء. أو أجسام يتضمن تحليل الحشد تفسير البيانات املكتسبة لدراسة الحركة الطبيعية للمجموعات أو 

 وهي تحليالت لتتبع الحشود ملعرفة كيف يتنقل حشد معين وعندما يتغير نمط الحركة:  البشر،جماهير 

[ يتم تنفيذ البيانات للتنبؤ بحركة الجماهير في املستقبل، وكثافة الحشود، واألحداث املحتملة مثل مسار 1]

 اإلخالء. 

 ود من محاكاة ألعاب الفيديو إلى األمان واملراقبة[ يمكن أن تتراوح تطبيقات تحليل الحش2]

 Densityالكثافة والحشد 

& Crowd 

وكذلك  مر ع،الكثافة مفهوم فيزياتي بينما الحشد مفهوم سيكولوجي، فالكثافة هي عدد األشخاص في كل ميل 

 عن الكثافة حيث  عدد األفراد داخل الوحدات، بينما الحشد إحساس باالزدحام وبفقدان الحيز الكافي ينتج
 
جزئيا

تتحكم فيه محددات أخري مثل تعود الفرد على الكثافة ودرجة الحرارة ومستوي الضوضاء والخلفية الثقافية 

 للشخص وهل األناس اآلخرين أغراب أم معارف وغيرها من متغيرات

 Behaviorسلو  الحشود 

of crowds 

 معين، هو أفعال وأعمال تقع من مجموعة من األفراد املجت
 
وتقع  يعرفون،أو ال الذين قد يعرفون بعضهم بعضا

 هذه األفعال واألعمال في أماكن عامة

يات الحشد كدينام

Crowd dynamics 

هو دراسة كيف وأين تتكون الحشود وشكل تحركها فوق الكثافة الحرجة، واحتمالية اكتظاظ األشخاص 

 املستخدمة لضمان سالمة الحشودوإصابتهم، باإلضافة إلى دراسة تحديد الطرق 

 Medicineطب الحشود 

of crowds 

يتولى استكشاف اآلثار واملخاطر الصحية للحشود والتجمعات الجماهيرية ووضع  الطب هو فرع من فروع

 شكل إيجا ي في تقديم خدمات لحية فعالة أثناء هذه األحداثاالستراتيجيات التي تسهم ب

 Theسيكولوجية الحشود 

psychology of crowds 

أو علم نفس الحشود وهو فرع من فروع علم النفس االجتماعي يهتم بدراسة الحالة النفسية التي تحر  األفراد 

 وتتحكم في سلوكهم أثناء تواجدهم في الحشود

 Crowd محاكاة الحشود

simulation 

في  مشاهد افتراضية عادة ما تستخدم لخلق .هي عملية محاكاة لحركة عدد كبير من الكائنات أو الشخصيات

 في التدريب على األزمات،، وتستخدم وألعاب فيديو اإلعالم املرتي مثل األفالم
 
العمارة والتخطيط الحضري،  أيضا

 وفي محاكاة عمليات اإلخالء

 The spirit روح الحشود

of crowds 

: أيا تكن نوعية األفراد الذين يشكلونه وأيا يكن نمط حياتهم متشابها أو روح الحشود بقولهيصف لوبون 

، وكذلك اهتماماتهم ومزا
 
هم أو ذكاءهم فإن مجرد تحولهم إلى جمهور يزودهم بنوع من الروح الجماعية، جمختلفا

 عن الطريقة 
 
كان سيحس بها ويفكر  التيوهذه الروح تجعلهم يحسون ويفكرون ويتحركون بطريقة مختلفة تماما

 
 
 ويتحر  كل فرد منهم لو كان معزوال
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 ميثاق العمل التطوعي في منظومتي الحج والعمرة 
 

 

  (2)شرف عزت شرف، (1)شرف سمية عزت

 عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع (1)
 جامعة أم القرى –مركز بحوث العلوم الصيدالنية  (2)

The charter of voluntary work in Hajj and Umrah 

systems 
(2)Sharaf E. Sharaf, (1)Sumaiya E. Sharaf 

(1) Deanship of Scientific Research for Volunteer Research 
(2) The Pharmaceutical Science Research Center - Umm Al Qura University

 

 :(Abstract) ملخص البحث

، وقد 2030يشكل العمل التطوعي أحد أهم القضايا الوطنية التي جاءت بها الرؤية االقتصادية التنموية للمملكة العربية السعودية 

وزارة الحج والعمرة باملتطوعين العاملين في مواسم الذروة، كذلك اهتمت باستقطابهم من سائر مناطق اململكة وتسخير اهتمت 

رشادية والطبية املختلفة لخدمة ضيوف الرحمن. ولضمان جودة الخدمات املقدمة من قبلهم ينبغي خدماتهم وخبراتهم امليدانية واإل 

قية واملهنية لدى املتطوعين والتي يتم التفاعل من خاللها داخل خاللتعامالت االجتماعية واأل تسليط الضوء على امليثاق الضابط ل

منظومة العمل وفي املشاعر املقدسة، وذلك لضبط التعامالت بين بعضهم البعض، وبين الجهات املهنية املعنية بتنسيق جهودهم 

ملعتمرين لتحسين تجربتهم الثقافية والدينية. كما يشمل امليثاق الحقوق التطوعية، باإلضافة للتفاعل القائمين بينهم وبين الحجاج وا

العالقات اإلنسانية والقيم األخالقية التي ينبغي  ةوالواجبات واملحفزات والعقوبات املترتبة على العمل التطوعي باإلضافة إلى آلي

 في العمل التطوعي ضمن منظومتي الحج والعمرة.  ءمراعاتها عند البد
 

Volunteer work is one of the most important national issues that are focused on among others mentioned in the 

economic vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030. The Ministry of Hajj and Umrah provided the most appropriate 

conditions to support volunteer working during the peak seasons (Hajj and Umrah) and selected the best personnel in 

this field to use and apply their volunteers experience to facilitate and provide the best service possible. In order to 

ensure that the quality of the services provided reached the highest required standards, the volunteer service provider 

(VSP) should be a certified highlighted for the social, moral and professional work among other volunteers, through in 

which the interaction within the work system and in the holy sites is conducted. Furthermore, the VSP must know the 

rights, duties and penalties of volunteering as well as the mechanism of human relations and moral values that must be 

observed when working in Hajj and Umrah. As a result, providing a top-quality volunteer services will facilitate a better 

service to the pilgrims which will improve their cultural and religious experience. 

 املقدمة: 

إن أحد أهم مالمح التنمية الوطنية املحلية واإلقليمية هو االهتمام بالتطوع واملتطوعين، وتحسين جودة الخدمات التطوعية املقدمة 

 لذا كان االهتمام بهذه القضية االستراتيجية مصدر قوة ومؤشر  من قبلهم.
 
داللة واعدة على تقدم األمم وتحضرها واستمرارية  اذ ا

نموها بشكل واعي ومتحضر. ومن هذا املنطلق اهتمت وزارة الحج والعمرة باملتطوعين العاملين في مواسم الذروة، كذلك اهتمت 

 رشادية والطبية املختلفة لخدمة ضيوف الرحمن. تسخير خدماتهم وخبراتهم امليدانية واإل باستقطابهم من سائر مناطق اململكة و 
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ن املتطوع في كيانه الجوهري يرتبط إبعادها وأهدافها، حيث أويعد املتطوع أهم ركائز العملية التطوعية، وبدونه ال تحقق العملية 

 خرين من وقته وجهده وفكره لتحقيق املنفعة العامة لألفراد واملجتمع. اآل  بالعطاء غير املرهون باملردود املادي والذي من خالله يمنح

يزداد االهتمام بالتطوع واملتطوعين كمؤشر إنجاز وطني ينبغي من خالله تطوير األداء املصاحب  2030ومع توجهات رؤية اململكة 

خدمة تطوعية  1000للعمل التطوعي كما يتماش ى مع توجهات القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وقد تم تقديم ما يقارب 

 "سم الحج األخير، حيث استقبل برنامج في املشاعر املقدسة خالل مو 
 
 ٪12طلب للتطوع لم يقبل منهم إال  3000أكثر من  "كن عونا

، 
 
 الختالف التخصصات العلمية والخلفية  وتختلف. (2018)كن عونا

 
الخدمات التطوعية املقدمة لخدمة ضيوف الرحمن وفقا

ة التي ترعاها وتدعمها. لذا يجب على املتطوعين امتال  املهارات الثقافية واالجتماعية للمتطوعين، ونوع الخدمة املقدمة، والجه

ألداء تلك الخدمات على أكمل وجه. ومن هنا تظهر الحاجة إلى وجود محددات سلوكية ومهنية وفنية  تهيؤهمالسلوكية واملهنية التي 

السلوكية واألخالقية إلدارة العمل بجودة تبني القواعد  علىوإدارية لضمان جودة العمل التطوعي مما يستوجب حث متخذي القرار 

 (2013واحتراف )القويفلي، 

الجودة العالية والتي تصف في مضمونها االستراتيجيات ى ن املواثيق العملية واألخالقية تعتبر من أهم مالمح العمل املؤسس ي ذأكما 

يدين. وقد بدأ االهتمام بمواثيق العمل التطوعي عام املهنية للعمل والتعامل والتفاعل مع البيئة واملجتمع وأرباب العمل واملستف

ميثاق من خالل املؤتمرات العاملية واإلقليمية بعدها. ونتيجة لتنوع املواثيق واتساع نطاقها  83عالن ما يقارب إم حيث تم 1972

  (.2013واختالف مجاالتها فقد اجتهدت الجهات لوضع مواثيق مناسبة الحتياجاتها املختلفة )شومان، 

 لخصوصي
 
 توجيه األنظار مليثاق العمل التطوعي املقدم وذلك لضبط التعامالت بين امنظومتي الحج والعمرة، كان لز  ةونظرا

 
ما

بعضهم البعض، وبين الجهات املهنية املعنية بتنسيق جهودهم التطوعية، باإلضافة للتفاعل القائمين بينهم وبين الحجاج واملعتمرين 

 ةفية والدينية. كما يشمل امليثاق الحقوق والواجبات والعقوبات املترتبة على العمل التطوعي باإلضافة إلى آليلتحسين تجربتهم الثقا

في العمل ضمن منظومتي الحج والعمرة. ونالحظ أن الكثير من  ءالعالقات اإلنسانية والقيم األخالقية التي ينبغي مراعاتها عند البد

، 1997هت لوضع ميثاق العمل التطوعي ولعل أبرزها ميثاق العمل التطوعي االجتماعي العر ي املؤسسات في البلدان املختلفة توج

، 2015وفي العهد القريب مثل وزارة التعليم بفرعها املتمثل في إدارة التعليم بمنطقة مكة املكرمة في اململكة العربية السعودية عام 

 .2006، وميثاق التطوع في املنظمات األهلية باألردن عام 2015ة بمصر وكذلك الئحة العمل التطوعي بوزارة الشؤون االجتماعي

ومن هنا ظهرت الحاجة للدراسة الحالية في وضع امليثاق املنهي واألخالقي للعمل التطوعي في منظومتي الحج والعمرة من وجهة نظر 

 املتطوعين العاملين في هذا املجال. 

 اإلطار الن ر : 

( أن مواثيق العمل ترفع من اإلنتاج 2010مثل الدراسة التي أجراها )مركز البحوث والدراسات بالرياض،  الدراسات العلمية تأثبت

( إلى أن اللوائح والتشريعات األخالقية والقانونية تضبط األثر 2011وتقلل من املشكالت بين العاملين، كما أشارت دراسة )الشريف، 

( أن املنظور العالي للعمل التطوعي ينبغي أن يقوم على 2012وضحت دراسة )حسين ، االقتصادي واالجتماعي للعمل التطوعي. كما 

 القيم واملعايير األخالقية واالجتماعية بين العاملين واملستفيدين. 

وأبعاده خالقية بتنوع املؤسسات املهنية سواء  كانت عامة أو خاصة أو غير ربحية، كما تتنوع بتنوع مجال العمل وتتنوع املواثيق األ 

والعاملين به. وتزداد قيمة العمل بازدياد قيمة املسؤولية الكامنة به، لذلك تعد مواثيق العمل التطوعي مبادرات ذات صدى واسع 

 لخصوصية العمل ومنهجيته. وتتطلب دراسة لتحديد األ
 
 بعاد وفقا

ن االعام للسلو  والذي من خالله يمكن ضم هوج( أن امليثاق األخالقي للمنظمات واملؤسسات يعد امل2017وأظهرت دراسة )ناجي، 

 العمل القائم على مراعاة الحقوق والواجبات والقيم املهنية ذات الصلة بطبيعة العمل التطوعي املطلوب.  آلية

ظمات ( أنه تتشكل أهم أسباب الحاجة إلى االهتمام بمواثيق العمل التطوعي في املن2010)مركز البحوث والدراسات ، وذكرت دراسة

 ما يلي: في

 الزيادة الهائلة في املنظمات املهتمة باملتطوعين.  -

 التنوع في أنماط العمل وأبعاده واحتياجاته. -

 تساهل بعض املنظمات بالقوانين األخالقية واالجتماعية الخاصة باملتطوعين. -

 تقاطع العمل في أكثر من منظمة بالتالي تقاطع التشريعات والقوانين الحاكمة. -
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 تشريعات املحلية والعاملية املهتمة بحقوق اإلنسان. تصدر ال -

 ضرورة تبني استراتيجية أخالقية لضمان استمرارية العمل وجودته.  -

 للصعوبات 2018كما أوضحت دراسة )السيف، 
 
( أنه لضمان نجاح حيثيات العمل التطوعي في منظومتي الحج والعمرة وتجنبا

 التعرفاوالتعقيدات املصاحبة، كان لز 
 
ن مما يقلل من و على املواثيق الضابطة للعمل ووضع تشريعاته الحاكمة كما يراها املتطوع ما

 مواجهتهم لإلشكاليات التالية:

 ن والجهة املنظمة. يالعالقة بين املتطوعين والعاملين الرسمي -

 العالقة بين املتطوعين والحجاج واملعتمرين.  -

 عالقة املتطوعين فيما بينهم.  -

 وواجباتهم. حقوق املتطوعين  -

 التجاوزات املهنية والعقوبات الرادعة. -

 للدراسة الحالية، والتي هدفت إلى الكشف عن أهمية وجود ميثاق للعمل 
 
ومن خالل الدراسة االستطالعية التي أجريت تمهيدا

 من املتطوعين  2300جابة من عينة عشوائية قوامها التطوعي في منظومتي الحج والعمرة، جاءت اإل 
 
والعاملين في منظومتي الحج فردا

ن هنالك ضرورة ملحة لوجود ميثاق للعمل التطوعي في منظومتي أوالعمرة في مختلف املؤسسات الخاصة والحكومية وغير الربحية، ب

٪ من النسبة العامة لإلجابات. أما فيما يختص ببنود امليثاق فقد 98الحج والعمرة، حيث حددت نسبة الحاجة لذلك فيما يقارب 

 نها ينبغي أن تحتوي على الحقوق والواجبات والعقوبات والحوافز وقيم العمل التطوعي.  أ٪ على 91جمع أ

 
 

 ومما سبق ي هر التساؤل الرئيس للدراسة وهو على النحو التال : 

 لحج والعمرة؟ماهي بنود ميثاق العمل التطوعي في منظومتي الحج والعمرة من وجهة نظر املتطوعين العاملين في منظومتي ا

 ويتفرع منه التساؤالت التالية:      

 ماهي حقوق املتطوعين العاملين في منظومتي الحج والعمرة من وجهة نظرهم؟ .1

 ماهي واجبات املتطوعين العاملين في منظومتي الحج والعمرة من وجهة نظرهم؟ .2

 ماهي عقوبات املتطوعين العاملين في منظومتي الحج والعمرة من وجهة نظرهم؟ .3

 ماهي حوافز املتطوعين العاملين في منظومتي الحج والعمرة من وجهة نظرهم؟  .4

ماهي قيم العمل مع املؤسسة، وقيم العمل بين املتطوعين فيما بينهم، وقيم العمل بين املتطوعين والحجاج واملعتمرين  .5

 من وجهة نظر املتطوعين العاملين في منظومتي الحج والعمرة؟

 

98%

2%

مؤيد غير مؤيد

91%

9%

موافق غير موافق
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 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعرف على بنود ميثاق العمل التطوعي في منظومتي الحج والعمرة من وجهة نظر املتطوعين العاملين من حيث 

 مايلي: 

 حقوق املتطوعين.  -

 واجبات املتطوعين.  -

 عقوبات املتطوعين.  -

 حوافز املتطوعين.  -

 ن. قيم العمل التطوعي فيما بينهم وبين العاملين والحجاج واملعتمري -

 أهمية الدراسة: 

 تظهر أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية فيما يلي: 

 تجويد وتطوير عمل املتطوعين في منظومتي الحج والعمرة.  -

 و مع غيرهم.أالحد من املشكالت الناتجة من التعامالت اإلنسانية للمتطوعين فيما بينهم  -

 . زيادة اإلنتاج العملي للمتطوعين في ميدان الحج والعمرة -

 توفير املقومات االجتماعية واألخالقية للمتطوعين مما يطور أسلوب العمل.  -

 رسم الخارطة األخالقية والقيمية للعمل التطوعي في منظومتي الحج والعمرة.  -

 مناسبة لتطبيقه. آليةلفت األنظار لنظام الحوافز الخاص باملتطوعين العاملين في منظومتي الحج والعمرة وتطوير  -

 مناسبة لتطبيقه.آلية لفت األنظار لنظام الردع والعقوبات الخاص باملتطوعين العاملين في منظومتي الحج والعمرة وتطوير  -

لة مؤسسات أرباب ظقد تساعد نتائج هذه الدراسة على تبني وتطوير ميثاق العمل التطوعي للمتطوعين العاملين في م -

 "الطوافة وبرنامج 
 
 الحج والعمرة.التابع لوزارة  "كن عونا

 مصطلحات الدراسة: 

  ميثاق العمل التطوع :

 :
ا
 القانون أو العهد. امليثاق ل ة

 :
ا
 هو وثيقة أساسية للعمل حسب القوانين املتفق عليها )معجم املعاني، ب ت(. امليثاق اصطالحا

  العمل التطوع :
 
 أو بحثيا

 
 أو بدنيا

 
للفرد أو  ةأو منفعة لتحقيق مصلح هو كل جهد يبذله اإلنسان بطيب خاطر سواء كان ذهنيا

 (. 2018املجتمع أو الوطن دون انتظار مقابل )السيف، 

 للبنود املتاحة من الواجبنه: أويعرف ميثاق العمل التطوع  على 
 
ات والحقوق وثيقة السلو  األساسية للعمل في املؤسسة وفقا

 (. 2012ن في املنظومة )حسين، و والقوانين واألخالقيات والقيم والعقوبات والحوافز وغيرها والتي يتفق عليها العامل

:إوميثاق العمل التطوع  
ا
هو النظام املرشد للسلو  األخالقي واالجتماعي واملنهي والذي يحدد طبيعة عمل املتطوعين في  جرائيا

ويحكم عالقاتهم ببعض وبالحجاج واملعتمرين وذلك بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية ويتوافق مع معايير منظومة الحج والعمرة 

 املجتمع املدني. 

 منهج الدراسة: 

اتبعت الدراسة في البحث والتنقيب على املنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم على تحليل الظاهرة كما هي في املجتمع من خالل رصد 

 ات واالتجاهات ووصفها وتحليلها. والخبر  اآلراء

 أداة الدراسة:

استندت الدراسة على تصميم استبيان مفتوح كأداة مقترحة لجمع املعلومات املرغوبة من عينة الدراسة، حيث شمل االستبيان 

 اإلجابة على مجموعة من التساؤالت املفتوحة والتي تدور حول ما يلي: 

 ظومتي الحج والعمرة؟ ماهي حقوق املتطوعين العاملين في من -

 ماهي واجبات املتطوعين العاملين في منظومتي الحج والعمرة؟  -
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 ماهي عقوبات املتطوعين العاملين في منظومتي الحج والعمرة؟ -

 ماهي حوافز املتطوعين العاملين في منظومتي الحج والعمرة؟ -

 ماهي قيم العمل في املؤسسة، وقيم العمل بين املتطوعين والعاملين، وقيم العمل بين املتطوعين والحجاج واملعتمرين؟  -

 عينة الدراسة: 

ناث. إ 664ذكور و 873متطوع من العاملين في منظومة الحج والعمرة، منهم  1500تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية قوامها  

 من املدينة املنورة.  370من مكة املكرمة ،  630من جدة ،  322من الطائف ،  178حيث بلغ عددهم 

  
 نتائج الدراسة: 

 ملا ورد في إجابة عينة الدراسة املستهدفة. حيث 
 
لإلجابة على تساؤل الدراسة الرئيس والتساؤالت الفرعية، تم تحليل االستبيان وفقا

 النحو التالي: كانت إجاباتهم على 

 السؤال األول: ماه  حقوق املتطوعين العاملين ا  من ومت  الحج والعمرة؟ 

 أبرز اإلجابات على هذا السؤال تمحورت حول البنود التالية:      

 تحديد مهام العمل املطلوب القيام به.  .1

 العمل. آلية و تحديد اإلجراءات  .2

 تحديد املكان والزمان للعمل املطلوب. .3

 . زمنية واضحة للعمل املطلوب وضع خطة .4

 الدعم وتسهيل العمل وتوفير االحتياجات واملمكنات.  .5

 الثقة واالحترام والتقدير للشخصية والعمل.  .6

 تقبل املقترحات واآلراء.  .7

 التدريب والتأهيل واإلشراف والتوجيه في مجال العمل املطلوب. .8

 االطالع على التقييم الخاص به بعد القيام بالعمل. .9

 الحصول على خطاب أو قرار أو عضوية تؤهله للقيام بالعمل.  .10

 للخدمات التطوعية املقدمة.  .11
 
 الحصول على وثيقة ساعات التطوع أو ما يثبت مشاركته وفقا

 املطالبة بأي حقوق مالية نظير العمل املقدم في خدمة الحجاج واملعتمرين. مالتعهد بعد .12

 لألنظمة املتبعة في حالة .13
 
 الرغبة. االنسحاب وفقا

 السؤال الثاني: ماه  واجبات املتطوعين العاملين ا  من ومت  الحج والعمرة؟ 

 أبرز اإلجابات على هذا السؤال تمحورت حول البنود التالية:      

 الجدية واملصداقية وااللتزام بالعمل.  .1

 مراعاة األنظمة والقوانين.  .2

 إعطاء املعلومات الشخصية الكاملة بشكل لحيح.  .3

 يز على خدمة الحجاج واملعتمرين في املجاالت املحددة من املؤسسة.الترك .4

57%

43%

الذكور االناث

12%

21%

42%

25%

الطائف جدة مكة المكرمة المدينة المنورة
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 تقبل التوجيهات من املسؤولين واتباع السلم والتسلسل اإلداري.  .5

 حضور الجلسات واللقاءات التعريفية ذات الصلة بموضوع العمل.  .6

 املهنية. االلتزام بالقيم واألخالق اإلسالمية واآلداب العامة والتقاليد املتبعة واألخالق .7

 السؤال الثالث: ماه  عقواات املتطوعين العاملين ا  من ومت  الحج والعمرة؟

 جاءت اإلجابة على هذا التساؤل بأنه في حالة صدور أي مخالفة من املتطوع فإنه يحق للجهة املسؤولة معاقبته كالتالي:      

 اإليقاف الفوري للخدمات املقدمة.  .1

 لطبيعة املخالفة.  .2
 
 منع االلتحاق بالعمل التطوعي في املوسم املقبل أو عدة مواسم مقبلة وفقا

 لطبيعة املخالفة.  .3
 
 حجب وثيقة العمل التطوعي املوضحة للساعات التطوعية وفقا

 ملا تنص عليه الجهات األمنية والرقابية.  .4
 
 تطبيق العقوبات التي يستحقها املتطوع كجزاء لعمله وفقا

 لسؤال الرابع: ماه  حوافز املتطوعين العاملين ا  من ومت  الحج والعمرة؟ا

 قيمة ومشجعة للعمل، وجاءت إجابات أفراد العينة على النحو التالي:  مكافآتكحافز للمتطوعين ينبغي أن يكون هنالك       

 أوسمه التطوع.  .1

 املالية املقطوعة.  املكافآت .2

 الدروع التقديرية.  .3

 كارية. الهدايا التذ .4

 الجوائز القيمة. .5

السؤال الخامس: ماه  قيم العمل ا  املؤسسة، وقيم العمل بين املتطوعين والعاملين، وقيم العمل بين املتطوعين والحجاك 

 واملعتمرين؟ 

في اإلجابة على هذا التساؤل، حددت الدراسة مجموعة من القيم املهنية واألخالقية وحيث تم اختيار أعلي القيم بالتكرار من قبل 

 املتطوعين وهي على النحو التالي: 

 قيم العمل مع املؤسسة: )املسؤولية، األمانة، االحترافية في تقديم الخدمة( -

 اعي والتعاون، االحترام، الشفافية( قيم العمل مع العاملين: )العمل الجم -

 قيم العمل مع الحجاج واملعتمرين: )الهمة، التعاطف، احتساب األجر(  -

 ملخص النتائج والتوصيات: 

أظهرت مجمل نتائج الدراسة ضرورة وجود ميثاق يحكم العمل التطوعي في منظومتي الحج والعمرة، وتشكلت بنود امليثاق الذي 

 ما يلي: ن فيو يتطلع له املتطوع

 البند األول: الحقوق. 

 البند الثاني: الواجبات. 

 البند الثالث: والحوافز.

 البند الرابع: العقوبات. 

 البند الخامس: قيم العمل، وانقسمت إلى ما يلي:

 قيم العمل مع املؤسسة. -

 قيم العمل مع العاملين.   -

 قيم العمل مع الحجاج واملعتمرين.  -

ونالحظ أن املواثيق السلوكية للعمل ليست بجديدة في املستوى العالمي واإلقليمي، فهي موجودة ومخصصة ملهن ومؤسسات معينة. 

لذا كانت كل مهنة مرتبطة بأخالقيات معلن عنها ومتعارف عليها ملمارسة العمل، ومع اختالف مسمياتها إال أن االتفاق على كلمة 

 عند ك
 
 ثير من الدول العربية واإلسالمية. )ميثاق( يبقى واضحا
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 ،
 
كرت في ميثاق )كن عونا

ُ
(، وكذلك مع بعض ما جاء في 2016وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع بعض محتوى بعض البنود التي ذ

لحكومية رشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات ا(، و)الدليل اإل 2016)الالئحة التنظيمية للعمل التطوعي بمدارس التعليم العام، 

 (. 2017والصادر من د ي، 

  وتأ ي توصيات الدراسة على النحو التال :

 املؤسسات الداعمة والعاملة في منظومتي الحج والعمرة مليثاق العمل التطوعي.  تبنيضرورة  .1

النفس ي  ثار النفسية املترتبة على وجود امليثاق في التوافقضرورة عمل املزيد من الدراسات النفسية واالجتماعية لآل .2

 واالجتماعي واملنهي للمتطوع. 

 ضرورة عقد ورش عمل متتالية مع املتطوعين للتأكد من جودة امليثاق ومالئمته الحتياجاتهم.  .3

 على تحديث امليثاق املوجود لديهم واستكمال تبويباته وبياناته املختلفة.  والعمرة ضرورة حث املسؤولين في وزارة الحج .4

مل التطوعي الناتج من الدراسة الحالية مع املتطوعين في املؤسسات املساندة للوزارة مثل ضرورة تجريب امليثاق للع .5

 مؤسسات أرباب الطوافة، وذلك لنقل الخبرة واملعرفة وتحقيق التكامل بين املتطوعين في الجهات املختلفة. 

القيادات واملؤسسات في القطاعات بنود امليثاق الحالي مع توجهات  مألمةضرورة استكمال الجانب البحثي في استقصاء  .6

 العامة والخاصة وغير الربحية املعنية بتقديم العمل التطوعي في موسمي الحج والعمرة.

 املراجع:

 (. رؤية مستقبلية لتطويل العمل التطوعي. املكتب الجامعي الحديث، القاهرة.2015أبو النصر، مدحت ) -

 عالمي. املكتب الجامعي الحديث، القاهرة. (. العمل التطوعي من منظور 2012حسين، إبراهيم ) -

املوقــــــــــــــــــع االلكترونــــــــــــــــــي:  الشــــــــــــــــــبكة العنكبوتيــــــــــــــــــة: (.2017الــــــــــــــــــدليل االرشــــــــــــــــــادي للتطــــــــــــــــــوع فــــــــــــــــــي بيئــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــل للجهــــــــــــــــــات الحكوميــــــــــــــــــة ) -

/Userfiles/Assets/Documents/a62272b8.pdfhttps://www.fahr.gov.ae/Portal 

 (. دليل العمل التطوعي. مدار  د ي، االمارات العربية املتحدة. 2018السيف، خيرية ) -

 (. األثر االقتصادي لألعمال التطوعية. مؤتمر العمل التطوعي والتنمية االقتصادية، الرياض. 2011الشريف، عمر ) -

جتماعية للعمل التطوعي ودورها في عملية التماسك االجتماعي في املجتمع السعودي. دار األمل، (. األبعاد اال 2013شومان، ايمان ) -

 مكة املكرمة. 

 . 361(. العمل التطوعي تأصيله وأبعاده. ندوة العمل التطوعي آفاق املستقبل. مكة املكرمة : املجلد االول ص 2013القويفلي، لولوة ) -

- ( 
 
. الشبكة العنكبوتية: املوقع االلكتروني: (. امليثاق األخالق2018كن عونا

 
 /https://volunteer.haj.gov.saي لبرنامج كن عونا

 pdf1http://medu.sa/r.(. الشبكة العنكبوتية: املوقع االلكتروني: 2016الالئحة التنظيمية للعمل التطوعي بمدارس التعليم العام ) -

 (. تفعيل دور املنظمات التطوعية في اململكة العربية السعودية. املؤتمر الثاني للتطوع، الرياض. 2010مركز البحوث والدراسات ) -

 معجم املعاني )ب ت(. دار النشر، دمشق.  -

 كتب الجامعي الحديث، الفيوم.(. العمل االجتماعي التطوعي أدوار ومسؤوليات. امل2017ناجي، أحمد ) -

 

https://www.fahr.gov.ae/Portal/Userfiles/Assets/Documents/a62272b8.pdf
https://volunteer.haj.gov.sa/
https://volunteer.haj.gov.sa/
https://volunteer.haj.gov.sa/
http://medu.sa/r1.pdf
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مشكلة االفتراش في المسجد النبوي الشريف في رمضان أثناء  

 االعتكاف: "األسباب والحلول"

 

 

 أحمد حاتم قاضي، أحمد محمد هاللى، عبدهللا محمد عبدالرحمن

 معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة

The problem of squatting (ElEfterash) in the Prophet's 

Mosque during Ramadan while doing I'tikaaf: "Reasons and 

solutions" 
Abdalla. M. AbdElrahman, Ahmad. M. Helaly, Ahmad. H. Kade.  

The Custodian of The Two Holy Mosques Institute for Hajj and Umrah Research

 

 :(Abstractملخص البحث )

االسباب " :مشكلة االفتراش  في املسجد النبوي الشريف في رمضان أثناء االعتكاف "أهمية الدراسة الحالية حول دراسة  تأتي

نماط السلوكية للمعتكفين وكيفية التعامل معها من قبل الجهات املعنية  سواء من  تحليل األ  ى، كما تركز الدراسة عل"والحلول 

أمن املسجد النبوي الشريف وغيرها من الجهات  ى وقو  املسجد الحرام واملسجد النبوي إمارة املدينة املنورة والرئاسة العامة لشؤون 

 
 
ات واحتياجات الزائرين واملعتكفين خالل شهر رمضان املبار  ، بتطوير منظومة الخدمات ومنها خدم ذات العالقة التي تهتم جميعا

  .من بدايته حتى نهاية العشر األواخر

فإن دراسة وتحليل منظومة الخدمات التي تقدم للمعتكفين خالل شهر رمضان، أو خالل فترة االعتكاف من شأنها أن  م، ومن ث

تسهم في التعرف على الوضع الراهن ملنظومة الخدمات التى تقدم في الواقع، ويتم ذلك من خالل استطالع آراء ووجهات نظر 

جراء الجانب امليداني إركزت الدراسة علي  كما .تبارهم املتلقين لهذه الخدمات املستفيدين من هذه الخدمات، وهم املعتكفون باع

عينة من  إلىباإلضافة  ،حالة ( 1700)عينة من املعتكفين مقدارها  ىواخر من شهر رمضان عللها خالل موسم العمرة وفي العشر األ 

 . املسؤولين والعاملين في املسجد النبوي الشريف
 
سعت الدراسة  لطرح مجموعة من املقترحات والتوصيات التي تم  وأخيرا

استخالصها من التحليالت النظرية وامليدانية؛ والتي تهدف في مجملها  لكيفية التعامل مع املعتكفين والحد من مشكلة االفتراش في 

املقدمة للمعتكفين  خاصة خالل الفترة تطوير منظومة  الخدمات ى والعمل عل، املسجد النبوي الشريف خالل فترة االعتكاف عامة

 .الحالية واملرحلة القادمة
 

 

In this context, the importance of the current study on the study of the problem of squating (ElEfterash) in the Prophet's 

Mosque during Ramadan during I'tikaaf: reasons and solutions. The study also focuses on analyzing the behavioral 

patterns of the detainees and how to deal with them by  the General Presidency of the Holy Mosque, and the security 

forces of the Prophet's Mosque of the Prophet's Mosque and other relevant bodies, which are all concerned with the 

development of the system of services, including the services and needs of visitors and worshipers during the holy 

month of Ramadan, from the beginning until the end of the last ten days. 

Thus, the study analysis of the system of services provided to the detainees during the month of Ramadan, will 

contribute to the identification of the current status of the system of services provided in fact, and this is through the 

views of beneficiaries of these services. The study also focused on the field study during the Umrah season and in the 

last ten days of the month of Ramadan on a sample of 1700  Cases in addition to a sample of officials and workers in the 

Prophet's Mosque. The study also sought to present a set of suggestions and recommendations that were drawn From 

the theoretical and field analysis; which are aimed at the whole of how to deal with the problem of squating (ElEfterash) 
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in the Prophet's Mosque during the period of I'tikaaf in general, and work on developing the system of services provided 

to the detainees, especially during the current period and the next stag 

 :املقدمة

خيرة في املدينة املنورة تطورات متعددة خاصة في املنطقة املركزية املحيطة باملسجد النبوي الشريف ومجموعة شهدت السنوات األ 

التوسعات الشاملة التي ارتبطت  سواء بالبنية التحتية ومنظومة الخدمات التي تقدم للزائرين أو املقيمين بصورة عامة ، وهذا يتم 

التي وضعتها حكومة اململكة في خدمة ضيوف الرحمن والزائرين منذ عقود طويلة مضت  طار السياسات التنموية والحضاريةإفي 

و الحج وهذا ما توليه اململكة العربية السعودية من جهود مضنية أما بعد تزايد الطلب من مسلمي العالم سواء ألداء العمرة ي.والس

ن وتحديث املؤسسات والهيئات وزيادة  مستويات الكفاءة لتطوير  منظومة  الخدمات التي تقدم للزائرين والحجاج واملعتمري

أهمية الدراسة الحالية حول دراسة  تأتيوالفاعلية لتواكب الطفرة العاملية وما يعرف  )بصناعة الخدمات ( .ومن هذا املنطلق، 

نماط تحليل األ  ىتركز الدراسة علسباب والحلول"، كما األ ""مشكلة االفتراش  في املسجد النبوي الشريف في رمضان أثناء االعتكاف: 

املسجد السلوكية للمعتكفين وكيفية التعامل معها من قبل الجهات املعنية  سواء من  إمارة املدينة املنورة والرئاسة العامة لشؤون 

  ى وقو  الحرام واملسجد النبوي 
 
ر منظومة بتطوي أمن املسجد النبوي الشريف وغيرها من الجهات ذات العالقة التي تهتم جميعا

 الخدمات ومنها خدمات واحتياجات الزائرين واملعتكفين خالل شهر رمضان املبار  ، من بدايته حتى نهاية العشر األواخر. 

فإن دراسة وتحليل منظومة الخدمات التي تقدم للمعتكفين خالل شهر رمضان، أو خالل فترة االعتكاف من شأنها أن تسهم ، ومن ثم

تقدم في الواقع، ويتم ذلك من خالل استطالع آراء ووجهات نظر املستفيدين  التيلراهن ملنظومة الخدمات في التعرف على الوضع ا

نماط السلوكية التي يجب االهتمام بها من و تحليل طبيعة األ ، من هذه الخدمات، وهم املعتكفون باعتبارهم املتلقين لهذه الخدمات

بها رسولنا ى دائها كما أوص أملسجد النبوي الشريف وتعظيم شعيرة االعتكاف و ا ةجانب املعتكفين  أنفسهم للحفاظ  علي قدسي

 التيأهمية هذه الدراسة؛ للتعرف على مجموعة األطر النظامية واملؤسساتية  تأتي. عالو ة على ذلك، صلى هللا عليه وسلم الكريم

 ، تحدد عملية تقديم منظومة الخدمات أثناء االعتكاف
 
الرئاسة العامة لشؤون قواعد  العامة املوجودة في للوائح وال وذلك طبقا

ومدى الجهود املبذولة في الواقع للمعتكفين خالل شهر رمضان، وذلك في إطار مجموعة الخدمات ، املسجد الحرام واملسجد النبوي 

تركز  نبوي في الفترة األخيرة. كماة لإلقبال على املسجد الدتقدم إلى الزائرين واملعتمرين، والسيما بعد الزيادة املضطر   التيالشاملة 

خالل  لهملكيفية التعامل مع املعتكفين و لتطوير منظومة  الخدمات املقدمة ت طرح مجموعة من املقترحات والتوصياعلى  الدراسة

 الفترة الحالية واملرحلة القادمة.

مشكلة  االفتراش في املسجد النبوي  ىامللحة للتعرف علتتبلور مشكلة الدراسة الحالية في الحاجة )أ( :  وأهدافهامشكلة الدراسة -(1

 الشريف أثناء شعيرة االعتكاف واأل 
 
الخدمات و  ى للنهوض بمستو  نماط السلوكية الفعلية الخاصة باملعتكفين وكيفية توظيفها ايجابيا

ت، و إنجازها بكفاءة  عالية في إطار متطلبات واحتياجات املعتكفين، وتنظيمها في املسجد النبوي ، وذلك بهدف تحقيق هذه املتطلبا

لتحقيقه وتلبية  ىالتي تسع ،الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي الطابع النظامي واملؤسساتي، الذي تحدده 

 . احتياجات جميع الزائرين واملعتمرين ليس فقط خالل مواسم الذروة، ولكن على مدار العام 

في ضوء مشكلة الدراسة، وأهميتها لتحليل الوضع الراهن لألنماط السلوكية  للمعتكفين  ومشكلة  اؤالتها:أهداف الدراسة وتس-)ب(

ن يتبلور الهدف الرئيس، ومجموعة األهداف والتساؤالت املرتبطة أاالفتراش في املسجد النبوي الشريف  خالل شهر رمضان، يمكن 

 بإيجاز: يوه.ظري وامليداني بهذه الدراسة؛ لإلجابة عليها على املستويين الن

نماط السلوكية للمعتكفين و املرتبطة بظاهرة االفتراش خالل فترة االعتكاف في املسجد النبوي دراسة أهم األ  الهدف الرئيس:-

ر الشريف وكيفية التعامل  معها ، وذلك من أجل زيادة جودة ونوعية الخدمات املقدمة لهم، وتنظيمها خالل فترة اعتكافهم في شه

 رمضان املبار .

 كما يلى: يوفى إطار تحديد الدراسة لهدفها الرئيس تندرج تحته مجموعة من األهداف الفرعية، وه األهداف الفرعية:-

 نماط السلوكية للمعتكفين املرتبطة بظاهرة االفتراش في املسجد النبوي الشريف .هم األ أدراسة -1

   شهر رمضان في املسجد النبوي الشريف . توصيف الوضع الراهن لخدمات املعتكفين  خالل-2

 التعرف على أهم متطلبات خدمات أداء شعيرة االعتكاف التى يقدمها املسجد النبوي الشريف ..--3

.الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي تحليل األطر النظامية واملؤسساتية التي تحددها -4
 
 للمعتكفين خاصة
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 املشكالت والعقبات التي تواجه املعتكفين، وكيفية حلها وتنظيمها بصورة أفضل ..تشخيص  -5

 تطوير منظومة الخدمات واإلجراءات النظامية  خالل فترة االعتكاف في الفترة الحالية واملستقبلية. -6

الرئاسة العامة لشؤون املسجد و استحداث برامج تدريبية وتأهيلية من معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة،  -7

 لتدريب مقدمي الخدمة والعاملين باملسجد النبوي الشريف.الحرام واملسجد النبوي 

 في مجال  توعية الزائرين للمسجد النبوي    -8
 
إجراء املزيد من الدراسات والبحوث املتخصصة في مجال التوعية واإلرشاد، وخاصة

.
 
 عامة

، من مجموعة من األه
 
تسعى الدراسة لإلجابة  التيداف الرئيسة والفرعية السابقة، يمكن طرح مجموعة من التساؤالت وانطالقا

 عليها، وهى بصورة  موجزة:

 يتم اتخاذها من أجل االستعداد الستقبال املعتكفين؟. التيما هي اإلجراءات التنظيمية  -1

 تقدم للمعتكفين بدء  من الخدمات األساسية حتى الخدمات التكميلية؟. التيما طبيعة الخدمات  -2

 كيفية تحديد املعايير التي على ضوئها يتم االلتزام باألطر النظامية واملؤسساتية من قبل املعتكفين؟ -3

 من القائمين على أداء الخدمة واملعتكفين خالل االعتكاف ؟. التيما أهم الصعوبات  -4
 
 تواجه كال

 هل يمكن طرح بعض الحلول واملقترحات لعالج وتشخيص هذه الصعوبات؟  -5

من قبل املراكز البحثية مثل معهد خادم الحرمين مكانية تقديم دورات تدريبية لتأهيل العاملين على خدمة املعتكفين إ ىما مد-6

 ؟والعمرة الشريفين البحاث الحج

 ( نوعية الدراسة واملنهج املستخدم:2

نماط السلوكية للمعتكفين  وكيفية التعامل معها خالل شهر رمضان مشكلة االفتراش في املسجد  النبوي الشريف  واأل  تعد دراسة

 أ، والتي تهتم Descriptive Evaluation Studyالتقييمية  –من الدراسات الوصفية 
 
بدراسة الواقع الفعلي ملنظومة الخدمات  يضا

د على املنهج الوصفي التحليلي، ذلك املنهج الذى يعد من أكثر مناهج البحث مالءمة لهذا النوع املقدمة للمعتكفين، ولذا فإنها تعتم

 من الدراسات.

ومن هذا املنطلق، وفي إطار نوعية الدراسة ومتطلباتها التصورية وامليدانية، فإنها بالضرورة تعتمد على املنهج الوصفي، لعدة  

 همها: أ اعتبارات توضح  أفضلية هذا املنهج  ومن

: أنه يتالءم مع كل من التصورات النظرية والفروض واألهداف العامة التي تقوم عليها الدراسة .
 
 أوال

: كما أن هذا املنهج يتالءم مع نوعية أدوات وطرق وأساليب جمع البيانات لهذا النوع من الدراسات. 
 
 ثانيا

: يناسب  نوعية التحليالت الكمية والكيفي
 
 وأخيرا

 
 باملعالجات اإلحصائية والكيفية التي تثرى بصورة عامة وثالثا

 
ة، أو ما يعرف عموما

 النتائج البحثية التي تهدف إليها الدراسات االستطالعية التقييمية.

هداف الرئيسة والفرعية كان من الضروري التصورية واملنهجية للدراسة الحالية ونوعية األ  ىأدوات جمع البيانات :في ضوء الرؤ  -

 كثر من أداة لجمع البيانات بصورة واقعية وموضوعية وهي كما يلي :أ ىعتماد علاال 

 ( املالحظة املباشرة 2( االستبيان            )1)

 ( اإلحصاءات الجاهزة وشبه الجاهزة 4( املقابالت الحرة.    )3)

 ( التصوير الفوتوغرافي .6( الوثائق والتقارير .   )5)

وبإيجاز ، إن اعتماد الدراسة على مجموعة أدوات جمع البيانات السابقة، والتي تمثلت في االستبيان، واملقابالت الحرة، واملالحظة 

 على مبدأ املرونة املنهجية  
 
 Methodologicalاملباشرة، واإلحصاءات  وغيرها من شأنها أن تعزز عملية جمع البيانات، وذلك اعتمادا

Flexibility ،يؤكد عليه علماء املناهج والبحث االجتماعي. يالذ 

 ( عينة الدراسة : )أ( عينة املعتكفين     )ب( عينة العاملين واملسؤولين . 3

 
 
حصائية ألعداد ( حالة من املعتكفين وذلك في ضوء املؤشرات اإل 1700) ىتم تطبيق استمارة البحث عل األولى: بالنسبة للعينة أوال

 ( من العاملين واملسؤولين في املسجد النبوي الشريف .25هـ ، ثانيا : تم مقابلة ) 1438ت عام حصاءاإاملعتكفين و 

هتمت الدراسة بعملية مسح التراث العلمي املرتبط بالظاهرة موضع الدراسة ، وبلغ عدد الدراسات السابقة ا( الدراسات السابقة: 4

 )ارجع للدراسة الشاملة لهذة الورقة البحثية (0ة .( والتي عالجت ظاهرة االفتراش عامة واالعتكاف خاص24)
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 :النتائج واملناقشة

 :طار النظري للدراسةاإل 

املستوي النظري وامليداني والتي ترتبط بظاهرة االفتراش من ناحية،   ىالظواهر والقضايا التي تعالجها علعلى ركزت الدراسة للتعرف 

 عية والجوانب الروحانية والتربوية. وهذا ما نشير اليه بإيجاز:، االعتكاف،التعريف واملشرو ى ومن ناحية أخر 

 :املبحث األول : االفتراش :  عريفاته و أنواعه وو اهرة اجتماعية سلبية

1-  
 
 ومكانيا

 
 واجرائيا

 
 :تعريف االفتراش لغويا

تعريف االفتراش ما يلي:  افتراش (، في 331 – 326: جاء في لسان العرب )املجلد السادس / ص (1)( تعريف االفتراش  اللغوي )أ

 تحته )افتعال( ، فرش الن يء : يفرشه افترشه : بسطه ، وايضا
 
 أو ثوبا

 
 افترش فالن ترابا

انتشر استخدام هذا املصطلح في السنوات األخيرة بين املشتغلين بأمر الحج والحجيج، ولقد اختير  :( تعريف االفتراش اإلجراتي)ب

إليه املصطلح من سوء استخدام أو تعطيل لبعض الوظائف  يدون غيره من مفردات؛ ليصف ما يرم على ما يظهر هذا املصطلح

 املهمة في الخدمات واملرافق املعدة لراحة الحجاج، 

 :(2))ج( تعريف االفتراش املكاني

 ىت ومعان متعددة ، عالوة علن استخدامات هذا املفهوم له دالال أجرائية الخاصة باالفتراش بيت ح لنا من التعريفات اللغوية واإل 

 فتراش ترتبط باال  ى خر أن هنا  استخدامات أ
 
عداد كبيرة من أث ذلك من قبل دحسب النواحي الشرعية والفقهية كما يح أيضا

 .و افتراش الحجيج في مزدلفةأ ىيام التشريق في منأالحجاج خالل 

 ( أنواع االفتراش والعوامل املؤثرة فيه:2)

 )أ ( أنواع 
 
  االفتراش: وفي ضوء اهتمامات الدراسة الحالية وتحديد مفهوم االفتراش لغويا

 
  واجرائيا

 
 ، يمكن ومكانيا

 
نواع تحديد األ  أيضا

 واملظاهر املختلفة لالفتراش وذلك بصورة مختصرة كما يلي:

: وهو االفتراش الذي يؤدي إلى التعطيل والتضييق على الوظائف وا-1
 
داء املناسك؛ ألخدمات األساسية خالل االفتراش املعيق وظيفيا

 مثل: انسيابية الحركة وسالمتها.

االفتراش املمكن تنظيمه: وهو افتراش الحجاج النظاميين والذي يتم من خالله استخدام بعض املساحات التي كانت مخصصة في -2

  .األصل لبعض الوظائف األخرى أو ربما لوظائف محددة بأوقات معينة

 :(3)ؤثرة في االفتراش)ب( العوامل امل

 .و املعتمر عند االعتكاف و حصوله على التصريح املناسبأنظامية الحاج  -1

 عن املناطق املحورية والحيوية مثل منطقة الجمرات واملناطق املحيطة -2
 
املوقع )املكاني ( لالفتراش، فكلما كان املوقع املفترش بعيدا

 .بها

 .ياه أو توفر الغذاءتوفر الخدمات العامة مثل دورات امل-3

 ضعف املستويات الرقابية واملؤسساتية النظامية: -5رشادية.  قلة الوسائل التوعوية واإل -4

 االفتراش كظاهرة اجتماعية سلبية : -(3)

 ل -في الواقع إن اعتبار االفتراش كظاهرة سلبية تحتاج إلى دراسة وتحليل بصورة علمية واقعية 
 
 ومهما

 
 ضروريا

 
دراستها على ُيعد مطلبا

إنَّ تحديد االفتراش كظاهرة من خالل تحليل مفهوم )الظاهرة االجتماعية(، كما  املستوى النظري وامليداني  . وبإيجاز يمكن القول 

يحددها علماء املناهج وطرق البحث االجتماعي على أنها " اتفاق مجموعة من الباحثين واملتخصصين حول عدد من الشواهد 

انية التي تحدث بصورة متكررة وترتبط بقضية أو موضوع أو مشكلة معينة يطلق عليها مصطلح الظاهرة مثل ظاهرة واملالحظات امليد

 من العوامل واألسباب، ولديها 
 
البطالة، أو االنحراف والجريمة وغيرها من الظواهر األخرى التي تدخل في تشكيلها وتكوينها مجموعة

 أو األسرة أو املجتمع املحلي أو العالمي."آثار ونتائج متعددة سواء  على الفرد 

                                                
اش ، االسباب والحلول ، جامعة ام ( جاءت هذه التعريفات في احدي دراستنا السابقة مع معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة ،حلول شاملة لعالج مشكلة االفتر 1)

 هـ .1436القري ،

 امليدانية والبحثية عن دراسة االفتراش في املشاعر املقدسة والحرمين الشريفين بصورة عامة .( اعتمدنا في وضع هذا التعريف من خالل الخبرة 2)

 هـ .1436( للمزيد من التفاصيل ،ارجع الي معهد خادم الحرمين الشريفين ،حلول عاجلة لظاهرة االفتراش ...مرجع سابق ،3)
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ظاهرة اجتماعية  سلبية تحتاج للدراسة والوصف ورصد الحقائق والشواهد امليدانية  "ومن هذا املنطلق، يمكن اعتبار "االفتراش

ديم الحلول ملعالجتها، املرتبطة بها وذلك من أجل تشخيص األسباب والعوامل املتداخلة في تكوينها واآلثار الناتجة عنها، وكيفية تق

 لخدمة الحجاج و املعتمرين واملسلمين عامة ألداء الشعائر واملناسك بصورة سليمة.
 
 والحد من آثارها السلبية، وتوظيفها إيجابيا

بط باالفتراش كظاهرة اجتماعية سلبية في ضوء الخبرة امليدانية ونتائج تهم املظاهر التي تر ن نعرض أل أيمكن  ية حال،أعلي 

 :(4)سبيل املثال ىعديد من الدراسات والبحوث التي ارتبطت بهذه الظاهرة  في موسم الحج والعمرة ، وهي كما يلي علال

 داء الشعائر واملناسك.أزيادة االزدحام بصورة كبيرة في مناطق  -1

 ماكن االفتراش.أو املعتمرين حول استغالل أالتدافع الشديد بين الحجاج  -2

 املحيطة باملشاعر املقدسة. على واملحافظة البيئةتدني مستويات النظافة  -3

 زيادة اعداد املتسولين بصورة كبيرة. -4

 عداد الباعة الجائلين في املناطق املركزية للحرمين الشريفين.أتزايد  -5

 ماكن الوضوء.أساسية مثل دورات املياه و تدني مستويات الخدمات األ  -6

 زيادة معدالت السرقة وتواجد النشالين. -7

 منية والجهات الرقابية واإلشرافية.ات األ ضعف الخدم -8

 كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة. مراعاةعدم  -9

 رشاد و ما يعرف بإدارة الحشود.فقدان عناصر التوجيه و اإل  -10

 ة االخرين.ايثار والتسامح ومراعانخفاض مستويات اإل  -11

 عاقة الحركة املرورية والنقل بصورة عامة.إ -12

 من.سعاف واأل ة مثل سيارات اإل تعطيل وصول الخدمات الضروري -13

 ماكن توزيع االطعام املجاني .أالتزاحم في  -14

 عدم اتباع التعليمات واالعتراض علي املنظمين . -15

 مام حركة املشاة .أمتعة وتركها حمل األ  -16

 .اآلخريننانية وعدم تحمل الشعور بالتوتر والقلق واأل  -17

 ( االفتراش في املسجد النبوي الشريف.4)

ن الظاهرة االجتماعية ترتبط باملنهج أ ،علماء املنهج والبحث االجتماعي وخاصة عند تحليلهم للظواهر واملشكالت االجتماعية ى ير 

وموضوعية. وهذا ما  ةضرورة تشخيص الظواهر واملشكالت االجتماعية بصورة واقعي ىالعلمي وعناصره املختلفة والذي يؤكد عل

،في كتابه املميز عن قواعد املنهج في علم االجتماع ،من ضرورة التعرف E. Durkheim  (5)ل دوركايم ميإحدده عالم االجتماع الفرنس ي 

سباب واملؤثرات والدوافع الفردية واالجتماعية واأل  الظواهر االجتماعية وذلك عن طريق دراسة وتحليل شامل لجميع العوامل ىعل

 ىفة كافة الخبرات املكتسبة والوسائل والنظم املخططة لضبط والسيطرة علاملرتبطة بالظواهر املراد دراستها ، وذلك بهدف معر 

 السلوكيات الناجمة عند حدوث وتكرار هذه الظواهر أ
 
حصاء الدراسات والبحوث االجتماعية وعلوم  اإل فكان نوعها. وبالطبع،  يا

ن أماكن وجود الظواهر واملشكالت االجتماعية وتكرارها بصورة مستمرة، ومن ثم، يجب أعطاء مؤشرات ومعدالت عن إ ىقادرة عل

 -هم عناصر املنهج العلمي أن من أذلك،  ىننظر للظواهر االجتماعية من منظور ارتباطها باملجتمع عامة الذي تحدث فيه، عالوة عل

 
 
لعالج الظواهر واملشكالت   Social Roleبالدور االجتماعي ملثل هذه الظواهر وهو ما يعرف  إليجاد حلول   - املوجه اجتماعيا

فراد والجماعات االجتماعية بصورة سليمة ومرضية ، وعندما ليه كافة املجتمعات البشرية لتأهيل األ إ ىاالجتماعية، وهذا ما تسع

 
 
نساق الضبط أ ىفه في املحافظة علهداأ، و  Society Expectationعن توقعات املجتمع  يفشل هذا الدور كحالة فردية يعد انحرافا

 والسيطرة واالمتثال للقواعد والنظم االجتماعية .

                                                
 الدراسة . الدراسات السابقة في هذه إلى( للمزيد من التحليالت ، ارجع 4)

 :إلى( للمزيد من التحليالت ارجع 5)

 م . 2004عبدهللا محمد عبدالرحمن ،محمد البدوي ،منهج وطرق البحث االجتماعي ، االسكندرية :دار املعرفة الجامعية ،    
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لدراستها  ىهداف الرئيسة والفرعية التي تسعاملستويين النظري وامليداني ومجموعة األ  ىطار اهتمامات الدراسة الحالية  علإفي 

عتكاف في شهر رمضان في املسجد النبوي الشريف ،تكشف ظاهرة االفتراش خالل فترة اال  ىوتحليلها للتعرف بصورة واقعية عل

 –سباب التي تشكل  ظاهرة االفتراش خالل فترة االعتكاف الشواهد واملالحظات امليدانية ملجتمع البحث عن عدد من العوامل واأل 

 :(6)همها بإيجازأومن  -كظاهرة اجتماعية سلبية 

 عداد املعتكفين بصورة عامة.أالزيادة املطردة في  -1

 ن خاصة.يعداد املعتكفين غير النظاميأزيادة  -2

 عدادهم.أماكن املخصصة للمعتكفين مع عدم تناسب الطاقة االستيعابية أل  -3

 عداد املعتكفين.أعدم تناسب منظومة الخدمات املوجودة مع  -4

 عداد املعتكفين من جنسيات معينة.أزيادة  -5

 املعتكفين.عداد كبيرة من أعدم اتباع اللوائح واإلرشادات من قبل  -6

 عداد كبيرة من عائالت املعتكفين.أتواجد  -7

 زيادة كمية االطعام الخيري. -8

هداف الدراسة الحالية تحليل كافة الظروف املحيطة بظاهرة االفتراش خالل فترة االعتكاف وذلك في أن من ضمن إية حال، أ ىعل

االعتكاف واملعتكفين مع طرح  ىعن االفتراش وتأثيره عل طار ما يعرف برصد الوضع الراهن ثم تحليل  املظاهر السلوكية الناجمةإ

يجاد حلول واقعية وموضوعية وهذا موضع اهتمام الجانب امليداني إنها أمجموعة من النتائج العامة والتوصيات التي من ش

 للدراسة. 

 :املبحث الثاني :االعتااف ، عريفه ومشروعيته ا  الكتاب والسنة

 .(7)تعريف االعتكاف ومشروعيته -1

 
 
.يتحدد معن :أوال

 
  ىاالعتكاف لغة واصطالحا

 
  االعتكاف لغة : من عكف علي الن يء عكوفا

 
ذا الزمه إ، من با ي قعد، وضرب .وعكفا

: ىمقابلة وحبس. ومنه قوله تعال ىصل لحيح يدل علأحبسته .قال ابن فارس :العين والكاف  وواظب عليه ،وعكفت الن يء:

  ن يبلغ محله(،أ)والهدي معكوفا 
 
سبيل املثال ،عكفته عن  ىمنها عل ،لالعتكاف ى خر أ ذلك توجد معان ى، عالوة علأي محبوسا

 حاجته : أي منعته . كما يقصد باالعتكاف  : حبس النفس عن التصرفات العادية.

 
 
 ه وأنا حائض( رجلأ، لحديث عاتشة حيث قالت : ) كان رسول هللا يصغي إلي رأسه وهو مجاور في املسجد فويسمي االعتكاف جوارا

هو التفرغ للعبادة والخلوة باهلل لذلك ،وهذه هي  الخلوة الشرعية . وقال بعضهم  بأنه كما يعرف االعتكاف الشيخ ابن باز رحمه هللا

 .(8)في تعريفه االعتكاف هو قطع العالئق عن كل الخالئق ،لالتصال بخدمة الخالق
 

: مشروعية االعتكاف في القرآن الكريم 
 
 والسنه النبوية:ثانيا

  إلىن الكريم كثير من اآليات التي تشير بوضوح وجالء آ: جاء في القر (9)في القرآن الكريم ()أ
 
ليحدد  االعتكاف لغة ومضمونا

خر من شهر رمضان املبار  وفي املساجد بصورة خاصة واالعتكاف أالحدود الشرعية الواجب اتباعها عند االعتكاف في العشر االو 

 شارة لبعض هذه اآليات:ا يلي اإل مكن فيعامة ، ويم

 ".) سورة طه(  و قال تعالى: ،71ية آ "قال تعالى: "فنظل لها عاكفين "سورة الشعراء
 
.  97يةآ"وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا

... ". )سورة الفتح( 
 
 .25يةآوقال تعالى:"...والهدي معكوفا

 الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر"وقال تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 

                                                
 هـ . 1439/     7/  3( مقابلة الباحث مع عدد من  املسؤولين عن االعتكاف في املسجد النبوي الشريف ، بتاريخ 6)

كلية – األزهر ،جامعة  141،ع  1ماعية وجنورة بنت زايد الرشود،" اعتكاف  املرأة واألحكام املتعلقة به :دراسة فقهية مقارنة "ومجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية واالجت( 7)

 . 439،ص 2009التربية ،

 (. 15/438ابن باز، مجموع الفتاوي ) : إرجع إلىللمزيد من التفاصيل (8)

 .13هـ ص 1419م /1998عبداللطيف بن محمد بالطو، االعتكاف، نظرة تربوية ،الرياض :دار الوطن، ( 9)

معهد خادم  م،اسجد الحر دراساتنا السابقة عن "احتياجات املعتكفين في امل ىحدإبعض مما كتبه محمد بن أحمد الرفاعي عن االعتكاف في   ىكما اعتمدنا في هذا الفصل عل

  1436، ألبحاث الحج والعمرة الحرمين الشريفين
 
 إفي ضوء املراجع املشار  هـ. مع تحديث ما كتب سابقا

 
 .ليها حاليا
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على االعتكاف، فكان يعتكف كل سنة عشرة أيام في رمضان، واستمر  -صلى هللا عليه وسلم -( في السنة النبوية: كان يحرص النبي)ب

حاديث كثيرة أعلى اعتكاف العشر األواخر، واعتكف أزواجه من بعده، وبذلك يكون االعتكاف كله عبادة وذكر هلل. ولقد وردت 

 توضح مشروعية االعتكاف.

ينوي االعتكاف حيث قال  ىليلة القدر حت صلى هللا عليه وسلموهذا ما جاء في الحديث عن أ ي سعيد الخدري في تحري رسول هللا 

ب منكم أن لتمس هذه الليلة ،ثم اعتكفت العشر االوسط، فقيل لي: إنها في العشر األواخر، فمن أحول أل)إني اعتكفت العشر األ 

يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه، قال  : وإني أريتها ليلة وتر ، وإني أسجد صبيحتها في طين وماء ( )أخرجه مسلم ، كتاب 

 .(10) .( 320،ص 8الصيام ،باب فضل ليلة القدر ،ج 

 :أركان االعتااف ، وشروطه -أركان االعتااف وشروطه  -2

 أركان االعتكاف أر عة: 

 مسجد، والجامع أولى وأفضل.              -1

 النية باالعتكاف.                -2

 اإلقامة طيلة مدة االعتكاف حسب النية.  و اللبث  -3

ف، وهو ما يتحقق به االعتكاف من املسلمين. -4  ُمْعَتكف

 (11)شروط االعتكاف خمسةوهي:

 اإلسالم: فال يصح من الكافر.       -1

 يصح من الصبي غير املميز، وال يشترط البلوغ مع التمييز.     التمييز: فال  -2

 العقـل: فال يصح من املجنون، ومن في حكمه. -3

 ويصح من األنثى:  املميزة  كالصبي املميز.  -4

 .النية -5

 قسامه:أمقاصد االعتااف و -3

 
ا
 :(12): مقاصد االعتاافأوال

 تحري ليلة القدر . (1)

 مكن ذلك.أالخلوة باهلل عز وجل، واالنقطاع عن الناس بقدر املستطاع أو ما  (2)

 حاسيسه ووجدانه.أو  ههللا عز وجل بقلب ىإصالح القلب ،ولم شعثه باإلقبال عل (3)

 القرآن الكريم. ومراعاةالعبادة من صالة ودعاء وذكر  إلىالتفرغ التام  (4)

 ما يؤثر فيه من الشهوات وضعف النفس.الصيام أثناء االعتكاف و  ىاملحافظة عل (5)

 مور الدنيوية والزهد فيها بصورة تامة.البعد عن األ  (6)

 
ا
 :(13): أقسام االعتاافثانيا

  .( الواجب :وال يكون إال بنذر، فمن نذر أن يعتكف وجب عليه االعتكاف)أ

   .واخر من رمضانفي اعتكافه في العشر األ  صلى هللا عليه وسلم( املندوب : وهو ما كان من دأب النبي )ب

 .طلقوا عليه )سنة مؤكدة (أ)ج( املسنون: زاد الحنفية هذا القسم وهو ما    

                                                
 .18-15عبداللطيف بالطو، مرجع سابق، ص ص (10)

 .30 - 29املرجع السابق، ص ص  (11)

 . 27املرجع السابق، ص  (12)

 .28املرجع السابق، ص  (13)

: محمد الرفاعي، مرجع سابق ، ص ص ناو 
 
 .23-22ظر أيضا
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 داب االعتااف ومح وراته.آ -4

 
 
 (:(14)داب االعتكافآ: أوال

، وكلما حافظ عليها 
ا
املعتكف كان له األجر الجزيل لالعتااف آداب يستحب للمعتكف أن يأخذ بها؛ حتى يكون اعتاافه مقبوال

 يجاز آداب االعتكاف كما يلي:إويمكن  من رب العاملين، وإن أخل بهذه اآلداب؛ نقص أجره.

 ن وختمه.آم الليل وتالوة القر ان يشغل نفسه باإلكثار من صالة التطوع وقيأيستحب للمعتكف   (1)

 .صلى هللا عليه وسلم النبي ىعلواالستغفار والدعاء والصالة  ىذكر هللا تعال اإلكثار من (2)

  .فعالقوال واأل املعتكف أن يتجنب ما ال يعنيه من األ ىينبغي عل (3)

 نفسه.  ىوإيثارهم عل األخريناملعتكف أن يساعد  ىيجب عل (4)

 عدم اإلكثار من الكالم  الدنيوي. (5)

 خالق وعدم إزعاج االخرين.االلتزام بالهدوء ومحاسن األ  (6)

 لالجتماع والسمر ىينبغي عل (7)
 
 .(15)املعتكف أن ال يتخذ االعتكاف مكانا

 ثانيا: مح ورات االعتااف:

 :(16)شياء تعد بمثابة محظورات لالعتكاف وهي كما يليأتوجد عدة 

 ( مباشرة النساء.2الخروج من املسجد.           ) (1)

 .قضاء العدة (4)        الحيض والنفاس.        (3)

 إنزال املني باملباشرة أو تكرار النظر أو االستمناء. (6)         الردة.                       (5)

 . (17)ذهاب العقل بجنون وسكر (7)

 (18)الجوانب التربوية والروحانية لالعتااف -5

 االطمئنان النفس ي • تطبيق مفهوم العبادة بصورتها الكلية •

 القرآن وختمه اءةقر  • تحري ليلة القدر •

 التوبة النصوح • تعّود املكث في املسجد •

 قيام الليل والتعود عليه • البعد عن الترف املادي والزهد فيه •

 عمارة الوقت • ةاإلقالع عن كثير من العادات الضار  •

 تزكية النفس • حفظ اللسان والجوارح عن ما ال ينفع الناس •

 صالح القلب وجمعه علي هللا • التفكر والتدبر في آالء هللا •

 صلى هللا عليه وسلم حقيقة اتباع ومحبة الرسول  • رادةوقوة اإل الصبر  •

 النتائج والتوصيات العامة للدراسة: 

: النتائج العامة:
 
 أوال

 :طبيعة عينة الدراسة من املعتكفين وجنسياتهمبول املحور األ 

 طبيعة جنسية املعتكفين: (1)

مقابالت الدراسة امليدانية مع بعض  ىاملبحوثين من املعتكفين  وعلحصائية  السابقة املرتبطة بجنسيات في ضوء املؤشرات اإل 

 وي الشريف، نوضح عددبمن املسجد النأدارة الحشود و إاملسؤولين عن عملية االعتكاف و 
 
من املالحظات والحقائق الواقعية ومن  ا

 أهمها:

                                                
 .23انظر محمد الرفاعي، هوامع ص  (14)

 .28م .ص  2013، 501،العدد 42( انظر :  صالح نجيب الدق ، أحكام االعتكاف " مجلة التوحيد ،السنة 7و6بالنسبة لرقم   ) (15)

 .31عبداللطيف بالطو، مرجع سابق، ص  (16)

 .59م، ص 2017، 549العدد ‘ 46السنة ‘ منهج األسالف في االعتكاف، مجلة التوحيدمعاوية محمد هيكل، (17)

 .79 – 32عبداللطيف بالطو، مرجع سابق، ص ص  (18)

: محمد الرفاعي ، مرجع سابق، ص او 
 
 .26-24نظر أيضا
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:
 
  أوال

 
 لالعتكاف في املسجد النبوي الشريف حيث بلغت نسبة تمثيلها في العينة تشكل الجنسية الباكستانية أكبر الجنسيات طلبا

 أي ما يزيد عن نصف إجمالي مفردات العينة ككل.( 59.4%)

 
 
كثرها طلبا أأهم الجنسيات و  ىلتعرف علعلى احرصت الدراسة  وفي ضوء الزيارات امليدانية املسبقة لعملية جمع البيانات،: ثانيا

من  %82.3( معتكف بنسبة 18139لنبوي الشريف ،فجاءت الجنسية الباكستانية  والتي مثلت )لالعتكاف في املسجد ا

 ه.1438لعام حصاءات الرسمية ( معتكف، وذلك حسب اإل  22040) وعددهم جمالي عدد املعتكفين الرسميين فقطإ

هم االسباب التي تحدث أف وتمثل تواجدها سالمية طلبا لالعتكاكثر الجنسيات اإل أ ن الجنسية الباكستانية تمثلفإثالثا: وعموما 

 مشكلة االفتراش خالل االعتكاف في شهر رمضان املبار  في املسجد النبوي الشريف .

ولية عن املعتكفين  الرسميين  حصاءات األ رابعا: كما كشفت مقابلة الدراسة مع املسؤولين عن االعتكاف في املسجد النبوي  أن اإل 

( 
 
ضعافهم نتيجة لتزايد املعتكفين غير الرسميين في أما يقرب من ثالثة إلى عدادهم أتضاعف إلى تشير  (أي املسجلين رسميا

 الواقع الفعلي.

 
 
وهي تعد من  -حد املسؤولين عن عملية االعتكافأحد تعريف  ىعل - من ذلك ظهور ما يعرف )باالعتكاف الوهمي( ينتج: خامسا

 .هداف الدراسة الحالية التى نهتم بها حالياأحد أقعية وهذا ما يعد بالفعل دراسة واإلى الظواهر السلبية التي تحتاج 

  
 
ن تفسير ظاهرة االعتكاف الوهمي ألعداد كبيرة من املعتكفين وخاصة الجنسية الباكستانية تكمن في وجود بعض إ: "سادسا

ساكن قريبة لهم في املدينة املنورة و مأالشركات الباكستانية التي تجلب املعتمرين خالل شهر رمضان دون ترتيب فنادق 

 ."ى خر أهل املدينة من ناحية أالشهر الكريم من ناحية وكرم  عاشة الخيرية خاللتوفر الطعام واإل  ىواالعتماد عل

 املحور الثاني :عملية االعتكاف والضوابط االدارية املنظمة لها:

 ( مرات االعتكاف: 1)

حليل الوضع الراهن ملشكلة االفتراش خالل فترة االعتكاف في املسجد النبوي الشريف، فى إطار اهتمامات الدراسة امليدانية، وت

تحليل عامل الخبرة لدى املبحوثين من املعتكفين، وذلك من خالل التعرف على عدد مرات االعتكاف لفترة  ىحرصت الدراسة عل

 (:1شار إليه في الشكل )املالخمس سنوات األخيرة فأكثر، وهذا هو 

 
 العتكاف في املسجد النبوي الشريف( يوضح عدد مرات ا1)شكل 

رباع من إجمالي أ، وهى تمثل ما يقرب من ثالثة %71.9جاءت آراء املبحوثين من املعتكفين الذين اعتكفوا للمرة األولى بنسبة 

هذه النسب ما يقرب من  ، وتمثليمرة على التوال ي، بأنها تعتكف لثان%17.6مفردات العينة، كما أشارت نسبة أخرى مقدارها 

بأنها تعتكف للمرة الثالثة، وجاء نصيب املبحوثين الذين اعتكفوا  %4.6خمس املبحوثين من املعتكفين، كما أشارت مجموعة بنسبة 

 ست مرات فأكثر بنسبة %1.1، وخمس مرات اعتكاف %2.6أر ع مرات بنسبة 
 
 .%2.3، وأخيرا

 واملؤشرات السابقة،  في ضوء املالحظات امليدانية، وذلك علي النحو التالي: ويمكن التعليق ببعض املالحظات على النسب

 : جاءت نسبة املعتكفين ألول مرة بنسبة كبيرة، أو ما يقرب من  ثالثة 
 
نسبة  ي، وه %71.9رباع مفردات العينة من املبحوثين أأوال

سبابها الواقعية في املسجد النبوي خالل شهر أة االفتراش و يمكن االعتماد عليها في التعرف على آرائهم، وانطباعاتهم حول  مشكل

 منظومة الخدمات املقدمة لهم ألول مرة باالعتكاف وباعتبارهم املستفيدين منها. ىالتعرف علإلى رمضان املبار   و باإلضافة 

%71.90; األولي

%17.60; أثنين

%4.60; ثالثة %2.60; أربعة %1.10; خمسة %2.30; سته
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

األولي أثنين ثالثة أربعة خمسة سته
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: جاءت نسبة املبحوثين من املعتكفين الذين 
 
ه النسبة تكونت لديها خبرات في ، وهذ%17.6مرتين بنسبة  مقدارها  اعتكفواثانيا

حدوث ظاهرة  إلىسباب التي تؤدي في مجملها توصيف الوضع الراهن، ومقارنته بالنسبة السابقة، وكيفية التطلع إلى تحديد األ 

 االفتراش ووضع الحلول الواقعية لها بصورة عامة. 

: بلغت نسب املعتكفين من املبحوثين والذين شاركوا في االعتكاف 
 
ن كانت هذه إ% . و  10.6كثر وذلك بنسبة أمن ثالث مرات فثالثا

 خبرتهم في تقييم الوضع الراهن ككل. ىللتعرف عل ى نها تعد آرائهم ذات قيمة كبر أال إبالنسب السابقة  ةالنسبة تعد قليلة مقارن

  
 
رام واملسجد النبوى لخدمة : هنا  جهود تبذل من جانب املسئولين والعاملين في الرئاسة العامة لشئون املسجد الحرابعا

املعتكفين، كما تحدد هذه الجهود في تخصيص إدارة خاصة للمعتكفين خالل شهر رمضان، تتولى الطلبات اإلدارية، والتنظيمية، 

؛ للتعرف على  إدارة للمستفيدين والخدمية، والنوعية، وعالوة على إنشاء
 
ا وانطباعاتهم عن الخدمات املقدمة، وهذا مآرائهم حديثا

 
 
 .سنشير إليه حاليا

 ( القواعد االدارية املنظمة لعملية االعتكاف:2)

دارية والتنظيمية لعملية االعتكاف التي تبنتها منذ عدة بعض القواعد اإل  املسجد الحرام واملسجد النبوي تتبع الرئاسة العامة لشئون 

ن يتم تطبيقها في املسجد الحرام . فحسب أجرائية طبقت في املسجد النبوي الشريف قبل ن كانت هذه القواعد اإل إسنوات و 

هـ ، بالطبع كان يتم تسجيل املعتكفين 1436ليكتروني للتسجيل في عملية االعتكاف كان عام إول تطبيق أن أاملصادر الرسمية 

سالمية ومن لية االعتكاف من العديد من الجنسيات اإل ذلك. ومع تزايد الطلب علي عم ىبصورة عادية خالل السنوات السابقة عل

و غير رسمي( أي املسجلين وغير املسجلين وذلك عام أالف معتكف )رسمي  50كثر من أ إلىوالذي قدر  الجنسين )الذكور واالناث(،

دارة خاصة إنشاء "إاالعتكاف و دارية والتنظيمية لعملية جراءات اإل تطوير اإل  ىذلك، حرصت الرئاسة العامة عل ىهـ.عالوة عل1438

 هـ .1438لالعتكاف"وتوفير الكوادر البشرية والفنية لهذا الغرض عام 

 نما  السلووية السلبية الناجمة عن مشالة االفتراش:األ  املحور الثالث:

ف في شهر رمضان أهم املظاهر السلوكية السلبية التي تنجم عن مشكلة االفتراش خالل فترة االعتكا ىسعت الدراسة للتعرف عل

حصائية التي ليها في املؤشرات اإل إراء املبحوثين من املعتكفين، فلقد جاءت استجاباتهم مشيرة آاملبار  وذلك عن طريق استطالع 

 (:2الشكل رقم ) ايتضمنه

 
 ( يوضح املظاهر السلوكية السلبية لالفتراش2شكل )

السلوكية السلبية الناتجة عن االفتراش خالل فترة االعتكاف باملسجد  السابقة تعدد املظاهر  حصائيةتوضح البيانات والنسب اإل 

 الستجابات املعتكفين الذين 
 
 كما يلي: يجريت عليهم الدراسة امليدانية وهأالنبوي الشريف والتي يمكن تصنيفها حسب ترتيبها وفقا

 % . 38.3ماكن غير مخصصة بنسبة أوضع املتعلقات الشخصية في  (1)

 % . 17النظافة العامة  بنسبة  ىعدم  الحرص عل (2)

 % . 14.4دواليب املصاحف والجدران بنسبة  ىتعليق املالبس عل (3)

 % . 11.1زعاج وعدم السكينة بنسبةاإل  (4)

 % . 4.5التزاحم والتدافع بنسبة  (5)

38.30%

17%

14.40%

11.10%

4.50%

4.10%

3.80%

1.80%

51.30%

1.30%

1.10%

وضع املتعلقات في أمكن غير مخصصة

عدم الحرص على النظافة

تعليق املالبس في األماكن املخصصة لها

االزعاج وعدم السكينة

االتزاحم والتدافع

االلتزام باألماكن املخصصة لالعتكاف

عدم مساعدة الضعفاء وكبار السن

النوم والجلوس أثناء الصالة

التسابق في الحصول على الخدمات

االنفعال

عدم االلتزام باملواعيد املحددة إلنهاء االعتكاف
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 . %4.1عدم االلتزام باألماكن املخصصة لالعتكاف بنسبة  (6)

 %. 3.8عدم مساعدة الضعفاء وكبار السن بنسبة  (7)

 % . 1.8ماكن الصالة بنسبة أثناء صالة التهجد في ألجلوس النوم وا (8)

 .%5 1.3الخدمات بنسبة  ىالتسابق في الحصول عل (9)

 % . 1.3االنفعال بنسبة  (10)

 % . 1.1إلنهاء االعتكاف )ليلة العيد( بنسبة  ةعدم االلتزام باملواعيد املحدد (11)

و الناتجة عن االفتراش خالل فترة االعتكاف وتؤثر بصورة غير أنالحظ العديد من املظاهر السلوكية السلبية املصاحبة ، وبإيجاز 

 وما ينبغي أن يتبع فيه بصورة عامة خالل فترة االعتكاف وشهر رمضان.املسجد النبوي، قدسية  ىيجابية علإ

أهم الظواهر السلوكية السلبية لالفتراش من جانب وجهة نظر املبحوثين من املعتكفين، سعت  ىو عد التعرف عل، ذلكإلى باإلضافة 

حدوث االفتراش وذلك من خالل استطالع استجابات املعتكفين  إلىسباب الواقعية والفعلية التي تؤدي الدراسة الحالية لتحليل األ 

 (:3حصائية التي يتضمنها الشكل رقم )ات اإل ليه املؤشر إشارت أوهذا ما  .وآرائهم من الناحية امليدانية

 
 ( يوضح أسباب االفتراش3شكل )

 

 
 
حدوث االفتراش والتي يمكن تصنيفها حسب استجابات  إلىسباب التي تؤدي ن من أهم األ أحصائية السابقة، نجد للنسب اإل  وطبقا

 املعتكفين الذين طبقت عليهم الدراسة امليدانية ما يلي:

 % . 45.9املعتكفين بنسبة زيادة أعداد  (1)

 %. 35.6عدم تهيئة السطح بصورة مناسبة بنسبة  (2)

 % . 15.1عدم استغالل الساحات الخارجية بنسبة  (3)

 % . 3.2ضيق املساحات املخصصة لالعتكاف بنسبة  (4)

 % .  0.4عدم التزام املعتكفين بالتسجيل االليكتروني بنسبة  (5)

راء العاملين واملسؤولين ومقدمي الخدمات في املسجد النبوي الشريف بصدد آلتعرف عل على اذلك، حرصت الدراسة  ىعالوة عل

حدوث هذه املشكلة ل يسباب التي تؤداملظاهر السلوكية السلبية الناتجة عن مشكلة االفتراش خالل فترة االعتكاف، و أهم األ 

راء املعتكفين آحصائية السابقة الستجابات و ت اإل حيث جاءت نتائج مقابالت الدراسة امليدانية مؤيدة املؤشرا وتفاقمها بصورة عامة.

 سبيل املثال:   ىهم املظاهر السلوكية السلبية  علأومن 

 ثناء صالة القيام والتهجد.أ( نوم كثير من املعتكفين 1)

 ( مشكلة النظافة العامة وكثرة املخلفات.2)

 متعة الشخصية للمعتكفين واملفترشين.( كثرة األ 3)

 عدادهم.أاملعتكفين و ( مشكلة زيادة 4)

45.90%

35.60%

15.10%

3.20%

0.40%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

% .45.9زيادة أعداد المعتكفين  

%.35.6عدم تهيئة السطح بصورة مناسبة 

% 15.1عدم استغالل الساحات الخارجية 

% 3.2ضيق المساحات المخصصة لالعتكاف 

% 0.4عدم التزام المعتكفين بالتسجيل االليكتروني 
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 عاقة الحركة.إ( الجلوس والنوم الدائم في املمرات و 5)

 ( زيادة حاالت السرقة.6)

 .حضاري العام والذي ال يليق بقدسية املكان والزمانال( املنظر غير 7)

حدوث هذه املشكلة خالل فترة االعتكاف في  إلىسباب التي تؤدي ن مجمل املظاهر السلوكية السلبية لالفتراش واأل إوبصورة موجزة، 

داء شعيرة االعتكاف، من حيث املقصد من أدائها وفوائدها وأركانها وشروطها وآدابها أ ىاملسجد النبوي الشريف من شأنها أن تؤثر عل

ذلك، مجموعة الجوانب  ىحكام العامة التي تبطلها أو ما يفسد االعتكاف ،ومكروهات االعتكاف، عالوة علوأحكامها أو مجموعة األ 

 التربوية والروحانية لالعتكاف ومنها علي سبيل املثال :

 تطبيق مفهوم العبادة بصورته الكلية . (1)

 البعد عن الترف.و الزهد الكامل  (2)

 قالع عن كثير من العادات والسلوكيات السلبية.اإل (3)

 الصبر واالطمئنان النفس ي والروحي.     (4)

العبادة وخاصة قيام الليل،  ىلالعتكاف وثمراته التربوية والروحانية مثل التربية عل ى أخر توجد جوانب  ذلك، إلىباإلضافة 

ور، واملناجاة والدعاء املستمر مخذ بعزائم األ جعة النفس ومحاسبتها في أمور الدين والدنيا واأل امثل لنعمة العقل، ومر االستخدام األ 

 في زمن تكثر فيه الفتن واملحن وغيرها.

 :توفر وجودة الخدمات للمعتكفين:املحور الرابع 

في إطار  اهتمام الدراسة بمشكلة االفتراش في  املسجد النبوى الشريف، خالل فترة االعتكاف، ومعرفة عدد من الظواهر السلبية 

أداء شعيرة  ىتفاقم هذه املشكلة  وتأثيرها السلبي علإلى  يسباب التي تؤدالناتجة عن االفتراش بصورة عامة، مع تحليل أهم األ 

لتعرف على الوضع الراهن ملنظومة الخدمات ، بدء  من عمليات على احرصت الدراسة  االعتكاف واملعتكفين. في الوقت ذاته،

اإلجراءات اإلدارية، والتنظيمية التى تقوم بها الرئاسة في سبيل تقديم أفضل الخدمات التى يحتاجها املعتكفون. ولقد جاءت عملية 

لخدمات من قبل الدراسة، وذلك بهدف التحليل الدقيق، ووصف الوضع الراهن ملنظومة الخدمات، والتي بدأها تصنيف منظومة ا

بتحليل ما يعرف بمجموعة الخدمات العامة، والتي تم طرحها ملعرفة آراء املبحوثين من املعتكفين، ومستوى رضاهم، وانطباعاتهم، 

 بهدف تطوير هذه الخدمات، وتحديثها في املرحلة املستقبلية.وآرائهم حول واقع هذه الخدمات في الوقت الحاض
 
 ر ، وأيضا

من خالل  ون وبصورة  عامة يمكن التعقيب على مجمل  اآلراء والنسب السابقة، من خالل املالحظات امليدانية التي جمعها الباحث

 كما يلى: يمع املبحوثين، وه ممقابالته

 : بالنسبة للخدمات الدينية و لنو 
 
عية اآلراء اإليجابية، التي تؤيد أهمية وجود خدمات توعية دينية ركزت على أهمية هذه أوال

الخدمات، "والسيما أن وقت االعتكاف يكون على مدار الساعة، ولديهم وقت كاف، يمكن االلتقاء فيه مع العديد من األئمة 

 اإلرشاد الديني"ـوالدعاة في املسجد النبوي الشريف ، واالستفادة منهم في مجال الدعوة و 

 
 
رشادية خالل فترة االعتكاف؛ "من أجل أهمية وضرورة وجود التوعية اإل  ىآراء نسبة كبيرة من املبحوثين املعتكفين عل : عبرتثانيا

حكامه وفوائده ومبطالته".) كما عبر أرشاد الديني لديهم عامة حول أركان االعتكاف وشروطه و زيادة التثقيف والتوعية، واإل 

 احد املعتكفين( . عن ذلك

 : بالرغم من توفر العديد من الخدمات اإل 
 
أعداد املعتكفين املوجودين بالفعل خالل  يرشادية و التوعية الدينية ، إال أنها ال تغطثالثا

 شهر رمضان، ومن ثم يجب توفر هذه الخدمات لتلبية متطلبات واحتياجات املعتكفين خالل السنوات القادمة.

 
 
رشادية والوسائل ساسية واستخدامها في اللوحات اإل ع استخدام اللغات األخرى غير العربية كأحد املتطلبات األ : جاء تنو رابعا

% من  70مثل )الجنسية الباكستانية( بلغ نسبة وجودها أكثر من  ى ن هنا  جنسيات إسالمية أخر أالتوعوية، والسيما 

 .عداد املعتكفين عامة في املسجد النبوي الشريفأإجمالي 

 

                                                
  هـ 4/7/1439مساعد مدير أمن الحرم النبوي  بتاريخ –مقابلة الدراسة مع عقيد / عبدهللا الحر ي 
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 :املحور الخامس : مقترحات عامة للحد من ظاهرة االفتراش أثناء االعتااف

 
 
الحقائق والقضايا  ىمن األهداف الرئيسة والفرعية للدراسة ومحاولتها للتعرف من الناحية الواقعية وامليدانية خاصة عل انطالقا

 التالية: 

 أ
 
 حدوث ظاهرة االفتراش خالل فترة االعتكاف باملسجد النبوي الشريف. إلى ، مجموعة األسباب التي تؤدي وال

 
 
 أهم املظاهر السلوكية السلبية الناجمة عن مشكلة االفتراش. :وثانيا

 
 
 منظومة الخدمات التي تقدم للمعتكفين خالل فترة االعتكاف في العشر األواخر من شهر رمضان املبار  . : وثالثا

 
 
طرح عدد من املقترحات للحد من ظاهرة االفتراش في املسجد النبوي الشريف خالل فترة االعتكاف. وهذا ما كشفت عنه : ورابعا

( والتي يمكن  24)رقم حصائية التي يتضمنها الشكل ليها النسب واملؤشرات اإل إو التي تشير  نفسهم،أاستجابات و آراء املعتكفين 

 كفين:االستجابات للمعت ىترتيبها حسب أعل

 
 ( يوضح مقترحات املبحوثين للحد من ظاهرة االفتراش4شكل )

 

كشفت ، وبإيجاز وجهات نظر وآراء العاملين واملسؤولين باملسجد النبوي. ىلتعرف علعلى ا، حرصت الدراسة ى من ناحية أخر 

 مجموعة من املقترحات التالية. عنمقابالت الدراسة معهم 

 تخصيص أماكن لالعتكاف. (1)

 املسجد الستيعاب أعداد من املعتكفين. تهيئة سطح (2)

 عداد املعتكفين حسب الطاقة االستيعابية.أتحديد  (3)

 منع االفتراش العشواتي خالل فترة االعتكاف. (4)

 عدم استقبال األ  (5)
 
 .عداد الزائدة غير املسجلة رسميا

  .دراسة حالة املعتكفين من الجنسية الباكستانية خاصة (6)

 عام الخيري.اعادة النظر في توفر التغذية والط (7)

 ماكن االعتكاف.أساسية في توفير الخدمات األ  (8)

 حكامه ومبطالته.أشادية حول آداب االعتكاف و ر زيادة الوسائل التوعوية واإل  (9)

 إنشاء وحدة إدارية وتنظيمية متخصصة في شؤون االعتكاف. (10)

 منية والجهات التنظيمية املعنية باالعتكاف.التنسيق بين الجهات األ  (11)

50.4%
توعية املعتكفين عن طبيعة االعتكاف وشروطه •

49.3%
تهيئة السطح بصورة أفضل •

44%
استغالل الساحات الخارجية •

42.3%
تخصيص أماكن لالعتكاف داخل املسجد •

40.5%
زيادة الخدمات املقدمة للمعتكفين •

38%
زيادة األماكن املخصصة لالعتكاف •

23.5%
 فقط •

 
عدم السماح باالعتكاف إال للمسجلين رسميا

28.7%
إعطاء فرصة للذين لم يعتكفوا من قبل•

26%
فتح باب التقدم لالعتكاف بفترة كافية •

23.7%
إعطاء دورات تدريبية للقائمين علي خدمة املعتكفين •
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املسجد الحرام رفع مستوى الكفاءة والفاعلية وتنمية املوارد البشرية للعاملين واملسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون  (12)

 واملسجد النبوي.

 الخالصة:

تماثل كبير في العديد من املقترحات ووجهات النظر لعينة الدراسة حول تقديم الحلول ملشكلة االفتراش خالل فترة االعتكاف  يوجد

 :باملسجد النبوي الشريف وهي كمايلي

 أبرز التوصيات:

 التوصيات العامة واملقترحات لحل مشالة االفتراش:

 يمكن استخالص عدد من التوصيات واملقترحات حول ظاهرة االفتراش خالل فترة االعتكاف في املسجد النبوي الشريف كما يلي : 

 توعية املعتكفين عن طبيعة االعتكاف وشروطه.  (1)

 فتح باب التقدم لالعتكاف بفترة كافية. (2)

 دراسة حالة املعتكفين من الجنسية الباكستانية خاصة.  (3)

 استغالل الساحات الخارجية. (4)

  .تخصيص أماكن لالعتكاف داخل املسجد (5)

 .عداد كبيرة من املعتكفين أتهيئة السطح بصورة أفضل الستيعاب  (6)

 عداد املعتكفين حسب الطاقة االستيعابية.أتحديد   (7)

 منع االفتراش العشواتي خالل فترة االعتكاف.  (8)

 عداد املعتكفين حسب الطاقة االستيعابية.أتحديد  (9)

 زيادة الخدمات املقدمة للمعتكفين. (10)

 عادة النظر في توفر التغذية والطعام الخيري.إ  (11)

 ساسية في أماكن االعتكاف.توفير الخدمات األ  (12)

 حكامه ومبطالته.أتكاف و رشادية حول آداب االعزيادة الوسائل التوعوية واإل  (13)

 إنشاء وحدة إدارية وتنظيمية متخصصة في شؤون االعتكاف. (14)

 منية والجهات التنظيمية املعنية باالعتكاف.التنسيق بين الجهات األ  (15)

 الشريف. املسجد النبوي رفع مستوى الكفاءة والفاعلية وتنمية املوارد البشرية للعاملين واملسؤولين في  (16)

 ذات العالقة. ى األخر  ة تطوير املدينة املنورة والجهاتزيادة التنسيق مع هيئ  (17)

 جراء املزيد من البحوث والدراسات حول الظواهر السلبية مثل مشكلة االفتراش  وغيرها.إ (18)

 ألبحاث الحج والعمرة. التعاون مع الجهات البحثية املتخصصة في مجال املشاعر املقدسة مثل معهد خادم الحرمين  (19)

  .هيئات متخصصة في إدارة الحشود واألزمات والتدخل السريع نشاء وحدات أو إ(  20)
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 تأثير نوع خامات اإلحرام على البيئة واألداء واإلستدامة 
 

 

 محمد موسى الصفيان، محمد العتيبى، عبد العزيز الغنيم  عبد الرحيم مصطفى الحمادى،

  السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةالهيئة 

Effect of Ihram materials on the environment, performance 

and sustainability 

Abdul Rahim Mustafa Al-Hamadi, Mohammed Mousa Al-Sofian, Mohammed Al-Otaibi,  

Abdul Aziz Al-Ghunaim 

Saudi Organization for Standardization, Metrology and Quality 

 

 :(Abstractملخص البحث )

( لعمـــل 3-3-39فــى إطـــار اهتمـــام الهيئـــة الســـعودية للمواصـــفات واملقـــاييس والجـــودة بخدمــة املجتمـــع، تـــم تمويـــل املشـــروع البحثـــى رقـــم )

االســتخدام النهـــاتى لإلحـــرام و البيئــة واالســـتدامة، شـــملت دراســة ميدانيـــة عـــن تــأثير نـــوع خامـــات اإلحــرام مـــن القطـــن و البــولى اســـتر علـــى 

( عينة من اإلحرام تمثل أنواع الخامـات و األوزان و الـدول التـى تنـتج اإلحـرام، ومـع تزايـد االسـتهال ، فكيـف يـتم الـتخلص 54الدراسة )

 اآلمن من اإلحرام بعد انتهاء العمر اإلفتراض ى؟.

 :من خالل نتائج املشروع البحثى اتض  أن

 التحلل البيولوجى إلحرام القطن بدأ بعد خمسة عشرة يوما. ▪

 ( يوما.60تحللت عينات إحرام القطن كامال بعد ) ▪

 إحرام القطن ال يسبب مشاكل بيئية ضارة بعد انتهاء العمر اإلفتراض ى. ▪

% مــن  73بنســبة لــم يحــدث أى تحلــل بيولــوجى إلحــرام البــولى اســتر بعــد ســبعة أشــهر، ممــا يســبب تــراكم كميــات مــن العــوادم  ▪

 اإلحرام سنويا، ضارة بالبيئة.

 حرام تؤثر على اإلستخدام النهائى لإلحرام وما يلى:نوع خامات اإل 

 امتصاص الرطوبة إلحرام القطن أفضل من امتصاص الرطوبة إلحرام البولى استر. ▪

 يؤثر وزن اإلحرام على كمية السوائل املمتصة. ▪

ث(، /2سـم/3سـم 286.8:  47.8واء عاليـة جـدا، وتراوحـت إلحـرام البـولى اسـتر بـين )العينات التى تم دراستها حققت نفاذية هـ ▪

 ث(، ويرجع ذلك الى الوزن الخفيف./2سم/3سم 214.8:  32.4بينما نفاذية الهواء إلحرام القطن بين )

 يكككاحرار  اداجهكككاث، ألنـــه عنـــدما تزيـــد ســـوف تســـبب /2ســـم/3ســـم 100الحـــدود املقبولـــة لنفاذيـــة الهـــواء يجـــب أن ال تزيـــد عـــن  ▪

، عنـدما يـتم ارتـداء اإلحـرام فـي الحـرارة املنخفضـة مسـببة مشـاكل اإلجهاد البكارد، في الحرارة املرتفعة الحار، أو تسـبب للجسم

 لحية للحجاج واملعتمرين.

 98و  66معـدل تجفيـف إحـرام البــولى اسـتر أسـرع مـن معــدل التجفيـف إلحـرام القطـن، معــدل التجفيـف إلحـرام القطـن بــين ) ▪

 (.2مل/ساعة/متر 133و 86(، بينما معدل التجفيف إلحرام البولى استر بين ) 2مل/ساعة/متر

 صديقة للبيئة وتحقق اإلستدامة و جيدة للرطوبة والتجفيف.احرامات يجب البحث عن خامات جديدة لتصنيع  ▪
 

Saudi Standards, Metrology and Quality Organization is concerned with society service, the research project (39-3-3) 

was financed by SASO about study the effect of the type of Ihram materials, as cotton and polystyrene on Ihram 

performance, environment and sustainability. 
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The current study included 54 samples from national and international sources of Ihram, representing the types of 

materials, weights and countries that produce Ihram. 

The results of research  illustrated that : 

▪ The indication of cotton biodegradation was after fifteen days. 

▪ The complete cotton biodegradation, after sixty days. 

▪ Cotton Ihram materials are eco-friendly. 

▪ Polyester Ihram did not biodegrade after nine months, which will cause an accumulation of wastes of 73% of 

Ihram annually, and harmful environment. 

▪ Moisture absorption of cotton Ihram was better than moisture absorption of polyester  

▪ The weight of Ihram affects the amount of moisture absorbed. 

▪ The results of air permeability was very high for polyester (47.8: 286.8 cm3/cm2/s), while air permeability for 

cotton was (32.4: 214.8 cm3/cm2/s). 

▪ The acceptable limits for air permeability should not exceed 100 cm3/cm2/s, because if it increases in hot 

temperatures, it will cause thermal stress for the body, and if it increases in low temperatures, it will cause 

cold stress for the body, and causing health problems for pilgrims. 

▪ The drying rate of polystyrene is faster than the drying rate of cotton, the drying rate for cotton was between 

(66 and 98 ml/hr.), while the drying rate for polystyrene is between (86 and 133 ml / hr.) 

It is in great need to search new materials for the manufacture of Ihram eco-friendly and good for moisture and drying 

and achieve sustainability. 

 :ك مقدمة 1

لإلحرام أهمية ومكانة غالية لـدى جميـع املسـلمين، ألنـه مـرتبط بـأداء مناسـك الحـج والعمـرة، وهمـا مـن املناسـك التـي تهفـو إليهمـا قلـوب 

جميع أنحاء العالم، فـاإلحرام يرتديـه األطهـار أثنـاء تأديـة مناسـك الحـج والعمـرة، حيـث يتسـاوى جميـع املسـلمين بلبـاس كل املسلمين في 

موحد، وتختفـي الهويـة الخاصـة، ويبـدو البشـر كيانـا واحـدا، وتـذوب الفـروق الطبقيـة، ليظهـر اإلنسـان علـى فطرتـه السـليمة أثنـاء تأديـة 

 مناسك الحج والعمرة.

يـة الكبـرى وفــى إطـار اهتمـام الهيئــة السـعودية للمواصـفات واملقـاييس والجــودة بخدمـة املجتمـع، تــم تمويـل املشـروع البحثــى ولهـذه األهم

( لعمــل دراســة ميدانيــة عــن تــأثير نــوع خامــات اإلحــرام مــن القطــن و البــولى اســتر علــى االســتخدام النهــاتى لإلحــرام و البيئــة 3-3-39رقــم )

 واالستدامة.

 :ثك أهداف البح 2

 دراسة تأثير نوع الخامات على االستخدام النهاتى لإلحرام، وخاصة خواص الرطوبة والتجفيف. ▪

 ى لخامات اإلحرام للحفاظ على البيئة.جدراسة التحلل البيولو  ▪

 البحث عن خامات وطرق جديدة تحافظ على البيئة وتحقق اإلستدامة. ▪

 :ك الدراسات السابقة 3

املنسوجات الوبرية، وبالتالي فان الدراسات والبحوث التي أجريت على املنسوجات الوبرية هي تقريبا ينتمي قماش لباس اإلحرام إلى 

 نفس الدراسات والبحوث لقماش مالبس اإلحرام.

فــي بحــث منشــور فــي امللتقــى العلمــى الثــامن عشــر ألبحــاث الحــج والعمــرة، بعنــوان "تحديــد املعــايير القياســية ألقمشــة مالبــس االحــرام فــي 

وارتفـاع الـوبرة و   PCM)معرفـة تـأثير كـال مـن نـوع الخامـة )القطـن والبـامبو و" اسـتهدف البحـث (1)املتغيرات التكنولوجيـة الحديثـة  ضوء

ســطح الــوبرة و كثافــة الــوبرة علــى األداء الــوظيفي ألقمشــة اإلحــرام، وكانــت أهــم النتــائج أن خــواص أقمشــة اإلحــرام تتــأثر بــاختالف نــوع 
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أقمشــة االحــرام هــي  و و ارتفــاع الــوبرة وشــكل واتجــاه الــوبرة و كثافــة الــوبرة، وأن أهــم املتطلبــات التــي تهــم مســتخدماألليــاف املســتخدمة 

 توفير خواص الراحة و املتانة و العناية و املظهرية و الحماية.

اليابانيــة خيــوط مـن البــولي اســتر لهــا القــدرة  (2)(Kanebo Spinning Corpولتحسـين خــواص اإلمتصــاص للمنســوجات، طـورت شــركة )

ضعف عن البولي استر العادي، والقماش املنتج منها يمكن أن يتم ارتداؤه كمالبس داخليـة يتكـون  30على امتصاص السوائل بمقدار 

 (3)(ustriesToray Indنـــانوميتر.، كمـــا طـــورت شـــركة ) 50طبقـــة المتصـــاص الرطوبـــة، و ســـمك القمـــاش الكلـــى لهـــذه الطبقـــات  20مـــن 

اليابانيـة خيـوط النـايلون والتــي تجعلهـا محبـة المتصــاص السـوائل والرطوبـة، كمــا اسـتخدمت العديـد مــن التجهيـزات للقمـاش لتحســين 

 ومعالجة خواص الرطوبة لزيادة امتصاص السوائل.

 Resilخدم التجهيــــز كمــــادة هيــــدروفيليك لزيـــادة امتصــــاص الســـوائل للقمــــاش، بينمــــا يســـت MMF Resil HJHPتســـتخدم الخامــــات 

Nanocelle G6  لزيـادة التبخيـر مـن القمـاش، وعنـدما يـتم خلـط املـادتين معـا تتحسـن الخاصـية الشـعرية فتتحسـن خـواص االمتصـاص

 .Manickam (4))2006( والتجفيف في نفس الوقت للقماش

فيـف القمـاش، تتميـز أيضـا بالنعومـة للمساعدة علـى سـرعة تج Sandoperm RPUبعض التجهيزات الحديثة التي استخدم فيها سوائل 

ينـتج خامـات هيـدروفيليك محبــة  Sandoperm RPUعنـد اسـتخدامه مـع الخامـات السـيليلوزية والنـايلون، فعنـد خلـط السـيليكون مــع 

 للســوائل، كمــا أنهــا تحســن خــواص املطاطيــة و الرجوعيــة لقمــاش التريكــو، ويمكــن اســتخدام التجهيــز املكــون مــن جليكــول بــولي إيثيلـــين

 .Holmer  (5))2007(واألمينو سيليكون على املالبس الرياضية والداخلية للمساعدة في االمتصاص و التخلص من العرق 

لتجهيــــز  PNIPAAmمــــادة  مــــن البــــوليمر  (6)طــــور البــــاحثون فــــي جامعــــة آيــــدنهوفن للتكنولوجيــــا وجامعــــة هونــــغ كــــونج للفنــــون التطبيقيــــة 

% مـن وزنهـا مـن السـوائل، وعنـد ارتفـاع  340ر للمنسـوجات املصـنوعة مـن القطـن أن تمـتص القطن حيث يسمح التجهيـز بهـذا البـوليم

و  hydrophobicإلـــى حالـــة الهيـــدروفوبيك  hydrophilicدرجـــة الحـــرارة املحيطـــة بالجســـم فـــإن القطـــن يتحـــول مـــن حالـــة الهيـــدروفيليك 

 يتخلص القطن من السوائل التي تم امتصاصها سابقا بالتجفيف.

إلــى حالــة الهيــدروفوبيك  hydrophilicجهيــز تســمح لــنفس الخامــة املصــنوعة مــن القطــن، أن تتغيــر مــن حالــة الهيــدروفيليك وطريقــة الت

hydrophobic  حسب الظروف املناخية التي يتم وضعها فيها، كمـا أن هـذا النـوع مـن التجهيـز غيـر مكلـف، فـيمكن اسـتخدامه فـي تطـوير

 وبرية لزيادة امتصاص الرطوبة والسوائل وتجفيفها.املالبس الرياضية وتطوير املنسوجات ال

 ومنها على سبيل املثال: (7)يتأثر التحلل البيولوجى للمواد بالعوامل التى لها تأثير مباشر على التحلل الحيوى 

 وجود الكائنات الحية الدقيقة. ▪

 توافر األوكسجين. ▪

 كمية املياه املتاحة. ▪

 درجة الحرارة. ▪

 ، اإللكتروليت ، إلخ.(. البيئة )األس الهيدروجيني ▪

فالبكتيريا والفطريات هما ويعتمد معدل التحلل البيولجى للمنسوجات السيليلوزية على الكائنات الحية الدقيقة املستخدمة، 

من الكائنات الحية الدقيقة املسؤولة عن التدهور األنزيمي للسليلوز. في وجود البكتيريا يحدث تدهور  انن رئيسيتامجموعت

وز بداية من السطح حتى يصل التدهور الى الداخل، وفى وجود الفطريات تخترق الكائنات الحية الجدار الثانوي للسيليلوز للسيليل

 .(8)وتصل الى التجويف الداخلى ثم تبدأ في النمو وتزداد 

 :ك إحصائيات عن الحجاك واملعتمرين واإلحرام 4

ــاء، عــــن الحجــــاج واملعتمــــرين ، مــــن 1438تـــم رصــــد اإلحصــــائيات الرســــمية للعــــام الهجـــري  خــــالل املســــح امليــــداني للهيئـــة العامــــة واإلحصــ

مقارنــة بالعــام الســـابق  2,352,122هجــري وصــل عـــدد حجــاج الــداخل والخـــارج  1438، و فــي عـــام (11،10،9)الرجــال مــن الـــداخل والخــارج

لمســــتقبل يــــة الســـعودية تخطــــط لاململكـــة العرب، وهـــذا يوضــــح أن 1,862,909هجـــرى حيــــث كـــان عــــدد حجـــاج الــــداخل والخــــارج 1437

لزيـادة عـدد الحجـاج واملعتمـرين مــن الـداخل والخـارج مـن خـالل التوسـعات التــي تـتم فـي الحـرم املكـي الشـريف، كمــا  2030حسـب رؤيـة 

 طبقا إلحصائيات الهيئة العامة لإلحصاء. 11,656,525هجري وصل إلى  1438أن عدد الحجاج واملعتمرين الرجال معا خالل العام 

 خالل إحصائيات الهيئة العامة لإلحصاء السابقة يمكن استنتاج ما يلي:ـ من

 ( إحرام فقط.2الحد األدنى الستهال  الحاج أو املعتمر أثناء الحج والعمرة عدد ) -أ
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)ثالثــــة وعشــــرون مليــــون ونصــــف تقريبــــا(  23313050هجــــري هــــو  1438اســــتهال  الحجــــاج مــــن اإلحــــرام فــــي عــــام متوســــط  -ب

 إحرام.

 حصر هذه الكميات باحصائيات رسمية. اإلحرام الذى يأتى مع املعتمرين والحجاج من بالدهم دون  يضاف الى ذلك -ت

 فكم يكون حجم عوادم اإلحرام داخل مكة املكرمة كل عام؟

 :ك احصائيات عن واردات اإلحرام 1ك  4

  (12)السابقة األخيرة  ( يوضح كميات اإلحرام الواردة الى اململكة العربية السعودية خالل العشر سنوات1جدول )

 واردات الصين اإلجمالى 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 28.643 39.256 4.28 4.88 4.08 3.47 3.48 4.50 4.71 3.54 3.35 2.93 كمية اإلحرام )مليون طن(

العربية السعودية خالل العشر سنوات املاضية، حيث أن متوسط ( الكميات الواردة من اإلحرام الى اململكة 1يوضح الجدول رقم )

مليون كجم، كما يجلب الحاج واملعتمرون من بلدانهم كميات أيضا من  4و  3.5الوارد من اإلحرام سنويا الى اململكة يتراوح بين 

 اإلحرام قد تعادل عدد الحجاج واملعتمرين سنويا، وهذه الكميات ال تسجل احصائيا.

ن اإلحصائيات تزايد استهال  اإلحرام في السنوات العشراملاضية، حيث تزايدت كميات اإلحرام الواردة الى اململكة في العام يالحظ م

 .2008% مقارنة بالعام  40بنسبة  2016

 :ك واردات اإلحرام املصنوعة من البولى استر1ك  1ك  4

% تقريبا، وحيث أن معظم اإلحرام الوارد من الصين  75قدر بنسبة ( واردات اإلحرام من الصين والتى ت1كما يوضح الجدول رقم )

، والذى ال يتحلل بيولوجيا وال يعاد تدويره، فإن هذه الكميات من البولى استر سوف تؤدى الى مشاكل بيئية، %100من البولى استر 

لتالية توضح احصائيات عن عوادم املنسوجات مالم يتم التعامل مع عوادم ونفايات البولى استر بطرق ال تضر بالبيئة، والدراسة ا

 أثناء الحج والعمرة.

 :ك احصائيات عن عوادم املنسوجات ا  مكة خالل عام كامل 2ك  4

هجري  1423أجرى مركز فقيه دراسة وإحصائيات عن النفايات في مكة املكرمة، والتي تعتبر دراسة استرشادية، ألنها تمت في عام 
(13). 

من إجمالي النفايات  %6طن خالل العام و بنسبة  40,568أن عوادم املنسوجات داخل نفايات مكة تمثل  فقد أوضحت الدراسة

طن بنسبة  11,703الكلية، وبالنظر إلى الكمية على مدار العام تبين أن أقص ى كمية من النفايات كانت في شهر رمضان حيث بلغت 

% ، وهذا  22,9طن بنسبة  9,285يليه شهر ذي الحجة حيث بلغت الكمية  % من إجمالي نفايات املنسوجات على مدار العام، 28,8

يتوافق مع زيادة عدد الحجاج واملعتمرين في هذه األشهر، وكنتيجة للتخلص من اإلحرام بعد انتهاء موسم العمرة والحج، مما يزيد 

% تقريبا، هذه الكميات ال خمة  20نسوجات من عوادم املنسوجات بصفة عامة، كما تمثل عوادم اإلحرام من العوادم الكلية للم

إن كانت الخامات النسجية لإلحرام ليست من الخامات الطبيعية التي  اخطير  ابيئي امن عوادم اإلحرام داخل مكة قد  تسبب تلوث

 تتحلل بيولوجيا وال تضر البيئة.

 :ك مشالة البحث 5

 من اإلحرام املصنوع من البولى استر يت ح: من خالل اإلحصائيات السابقة والتى توضح ورود كميات كبيرة

من واردات اإلحرام سنويا وهل الحل في  %75وجود مشكلة بيئية في عدم التخلص الصحيح من البولى استر، والتى تمثل  -أ

 انتاج اإلحرام من القطن فقط، أم التخلص من البولى استر بإعادة التدوير.

م الى الخارج بواسطة قماش لباس اإلحرام املصنوع من البولى استر أو أيهما أفضل فى سلو  انتقال الرطوبة من الجس -ب

 القطن.
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 :ك التجارب العملية 6

 :سحبها من السوق املحلى تم العينات الت  1ك  6

عينة فقط غير متشابهة من حيث مصدر اإلنتاج واملورد  54( عينة من السوق املحلى والدولى وتم تصنيفها، واختيار 100تم سحب )

واملوديل والوزن والخامات بحيث تمثل جميع لباس اإلحرام املتاح في السوق، من الرياض وجدة و أماكن امليقات في مكة والطائف، 

 كما تمثل العينات معظم الدول املنتجة لإلحرام.

 قطعة( 2الوزن الكلى ) خامات اإلحرام وود العينات قطعة( 2الوزن الكلى ) خامات اإلحرام وود العينات

3P  1100 قطن  32 700 بولي استر 

7P  11 700 قطنP 1110 قطن 

5P 1 750 بولي استرP 1200 بولي استر 

 1200 بولي استر 4 800 بولي استر 11

 1200 بولي استر 4P 800 بولي استر 18

 1200 بولي استر 6P 800 بولي استر 19

 1200 قطن 29 800 بولي استر 23

 1200 قطن 12P 800 بولي استر 27

 1200 قطن 13P 900 بولي استر 3

 1200 قطن 16P 900 بولي استر 8

 1200 قطن 33 900 بولي استر 10

 1300 قطن 13 900 بولي استر 17

 1300 بولي استر 22 900 بولي استر 24

 1300 قطن 30 950 بولي استر 1

 1300 قطن 35 950 بولي استر 2

2P 20 1000 قطنP 1300 قطن 

 1350 قطن 14 1000 استربولي  7

 1400 قطن 9 1000 بولي استر 16

 1400 بولي استر 8P 1000 بولي استر 21

 1400 قطن 14P 1000 بولي استر 25

 1500 قطن 5 1000 بولي استر 26

 1500 بولي استر 9P 1050 بولي استر 15

 1600 قطن 31 1100 بولي استر 6

 1600 قطن 36 1100 بولي استر 12

 2000 قطن 15P 1100 بولي استر 20

 2000 قطن 34 1100 قطن 28

10P 17 1100 قطنP 2400 قطن 

وقـــد لـــوحظ أن حصـــة انتـــاج اململكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن اإلحـــرام قليلـــة جـــدا، وال تقـــارن بالطلـــب واالســـتهال ، ويجـــب أن يؤخـــذ فـــي 

 السعودية.االعتبار توطين صناعة إنتاج اإلحرام داخل اململكة العربية 
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 :ك توزيع عينات املشروع حسب املواد الخام املصنوع منها اإلحرام 2ك  6

% مـــن عينـــات اإلحـــرام التـــى تـــم اختيارهـــا مـــن الســـوق وهـــى مخالفـــة للمواصـــفة، بينمـــا  55.56تمثـــل عينـــات البـــولي اســـتر نســـبة  ▪

 %. 44.44تمثل عينات إحرام القطن 

 :( قطعة2لعدد )ك توزيع العينات حسب الوزن الكلى  3ك  6

 :بعد وزن العينات ات ح أن

جــرام لكــل قطعتــين، حيــث أن الفــرق بــين أقــل وزن وأعلــى وزن  2400جــرام لكــل قطعتــين وحتــى  700وزن اإلحــرام يتنــوع مــن  ▪

 جرام وهذا الفرق كبير. 1700

 .% 16.67جرام يمثل أعلى نسبة من االحرام  في السوق وهى  1200وزن اإلحرام  ▪

 %. 66.67جرام تمثل النسبة العظمى وهذه األوزان جميعها تمثل  1300و  1200و  1100و  1000و  900أوزان اإلحرام  ▪

 :ك التجارب املعملية 4ك  6

 : 54تم اجراء التجارب التالية لجميع عينات االحرام الـــ 

 :4772ASTM D (14)اختبار امتصاص السوائل لألقمشة الوبرية باستخدام املواصفة األمريكية  -أ

 : 198AATCC (15)باستخدام املواصفة األمريكية  ختبار االنتشار األفقى للماءا -ب

ـــى للماء  -ت  : 53924DIN (16)باستخـدام املواصــــــفة األملانية اختبار االنتشار الرأســـ

 ( : 200AATCC) (17)اختبار معدل التجفيف باستخدام املواصفة  -ث

 واالستخدام النهاتى لخامات اإلحرام املصنوع من القطن والبولى استر.لدراسة تأثير نوع الخامات على األداء 

 :التحلل البيولوجى لقماش مالبس اإلحرام -ج

تــم اختيــار العوامــل التــى تناســب جميــع العينــات ودراســة تأثيرهــا علــى خــواص الرطوبــة والتحلــل وهــى نــوع الخامــات املصــنوع منهــا 

 االحرام، وزن االحرام الكلى.

 :ك املناقشة 7

ت املصنوع منها اإلحرام على األداء وخاصة ماك تأثير نوع الخا 1ك  7

 :الرطواة والتجفيف

 دورة الرطواة من اإلمتصاص حتى التجفيف

من اإلمتصاص داخل املنسوجات حتى التجفيف خارج املنسوجات، حيث يبدأ القماش  ( دورة الرطوبة بدء  1يوضح شكل )

بامتصاص العرق والرطوبة و عد ذلك تنتشر السوائل أفقيا ورأسيا داخل القماش ثم تنتقل خارج الجسم بواسطة الهواء لتصل الى 

 مرحلة تجفيف الجسم.

 

 (1شكل )



107 

 

 :امتصاص السوائل 2ك  7

إلحصـــاتى لتـــأثير العوامـــل املســـتقلة )الخامـــات املصـــنوع منهـــا اإلحـــرام و الـــوزن الكلـــى لإلحـــرام( علـــى كميـــة امتصـــاص مـــن خـــالل التحليـــل ا

 ( يت ح مايلى:ـ3( و )2السوائل داخل قماش اإلحرام، ومن خالل العالقات البيانية املوضحة في الشكلين )

 
 ن البولى استر )يمين( والقطن )يسار(( يوضحان امتصاص السوائل لإلحرام املصنوع م3( و شكل )2شكل )

يـــــؤثر نـــــوع الخامـــــات علــــــى كميـــــة الســـــوائل املمتصــــــة بنســـــبة كبيـــــرة جـــــدا، حيــــــث أن قمـــــاش اإلحـــــرام املصــــــنوع مـــــن القطـــــن أكثــــــر  ▪

ط لتقاامتصاصـــا لكميـــة الســـوائل مقارنـــة بـــاإلحرام املصـــنوع مـــن البـــولى اســـتر، بســـبب أن شـــعيرات وأليـــاف القطـــن تتميـــز بـــا

 السوائل.بظ حتفالها قدرة استيعابية كبيرة على اإلالسوائل بسرعة و 

 عينات اإلحرام املصنوع من القطن أفضل من املصنوع من البولى استر في امتصاص السوائل. ▪

 % من السوائل. 50معظم عينات اإلحرام املصنوع من القطن لها القدرة على امتصاص أكثر من  ▪

 % من السوائل. 50ال تمتص  جميع عينات اإلحرام املصنوع من البولى استر  ▪

 يؤثر وزن اإلحرام على كمية السوائل املمتصة بنسبة كبيرة. ▪

 تجفيف السوائل  3ك  7

 عدة مشاكل للجسم منها:ـتنشأ يسبب عدم التجفيف الجيد للسوائل 

 .زيادة العرق على الجسم ▪

 .التصاق املنسوجات بالجسم ▪

 .زيادة وزن املنسوجات على الجسم ▪

 
 ( يوضحان معدل التجفيف لإلحرام املصنوع من البولى استر )يمين( والقطن )يسار(5( و شكل )4شكل )
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يالحـــظ مـــن األشـــكال البيانيـــة الســـابقة أن معـــدل التجفيـــف لقمـــاش اإلحـــرام املصـــنوع مـــن البـــولى أســـرع مـــن معـــدل التجفيـــف  ▪

ف البــــولى اســـــتر أقــــل مـــــن لقمــــاش اإلحــــرام املصـــــنوع مــــن القطـــــن، وذلــــك بســـــبب أن التماســــك بــــين جزيئـــــات الســــوائل و أليـــــا

 التماسك بين جزيئات السوائل وألياف القطن، وبالتالى تفقد ألياف البولى استر السوائل بسرعة أعلى من ألياف القطن.

يتأثر معدل التجفيف باملساحة السطحية للقماش، فكلما زادت املساحة السطحية كما هو الحال في األقمشة الوبرية يـزداد  ▪

 قمشة العادية ذات املساحة السطحية األقل.معدل التجفيف عن األ

 الخامات املفضلة لقماش اإلحرام هى التى تمتاز بامتصاص كمية كبيرة من السوائل وأيضا معدل تجفيف أسرع. ▪

بامتصـاص كميـة كبيـرة مـن  مـن القطـن أو البـولى اسـتر تتميـز  مما سبق ومن نتائج اإلمتصاص والتجفيف يتضك  أنكه ال يوجكد خامكات

 و معدل تجفيف أسرع. السوائل

 :التحلل البيولوجى للمنسوجات 4ك 7

هو عملية تكسير املادة إلى عناصرها األولية، بواسطة عملية فيزيائية أو كيميائية أو حيوية، و عندما تكون عملية التدهور للمادة 

 .(8،7)مدعومة بكائنات حية، مثل البكتيريا واإلنزيمات فإن ذلك يسمى تحلال بيولوجيا 

كما أن تدهور املواد هو نتيجة لعدة عوامل مثل التدهور امليكانيكي، و التدهور الحراري والتدهور بسبب وجود الرطوبة، والتدهور 

بسبب األوكسجين، والتدهور بسبب األشعة فوق البنفسجية والتدهور بسبب امللوثات البيئية، ونتيجة لجميع هذه العوامل 

الكائنات الدقيقة على سطح املنسوجات، ثم تقوم الكائنات الدقيقة بزيادة عددها وتفرز اإلنزيمات  املذكورة، تلتصق كمية كبيرة من

 .(8،7)والفطريات، مما يؤدي إلى تحطيم الجزيئات الكبيرة للمواد الى مركبات أخرى ثنائية الجزيئات ومركبات أحادية الجزيئات 

 :ع من البول  استرالتحلل البيولوج  لعينات اإلحرام املصنو  1ك  4ك  7

في تجربة حيـة للمشـروع البحثـى اسـتغرقت سـبعة شـهور، تـم اختيـار ثـالث عينـات مـن اإلحـرام املصـنوع مـن البـولي اسـتر بـأوزان مختلفـة 

 حسب الجدول التالي ووضعت في التربة العادية مع وضع املياه كل أسبوع، وذلك لتنفيذ تجربة التحلل البيولوجى:

 اإلحرام من البولى استر التى تم اجراء التحلل البيولوجى لها.( عينات 2جدول )

 الوزن )جم( الخامة رقم العينة

 1200 % 100البولي استر  4

 1050 % 100البولي استر  15

 1300 % 100البولي استر  22

 

 . 11/4/2018( أثناء وضعها داخل التربة بتاريخ 4و  15و  22يمين( عينات إحرام البولى استر ) 6شكل )

 .14/6/2018يسار( عينات احرام البولى استر بعد شهرين بتاريخ  7شكل )
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 :متابعة الت يرات التى حدثت لعينات اإلحرام املصنوع من البولى استر 2ك  4ك  7

ى حدثت لعينات اإلحرام املصنوع من البولى استر بعد أسبوعين وأر عة أسابيع و شهرين وأر عة أشهر وخمسة تم متابعة التغيرت الت

( التغير بعد 9( التغير بعد أر ع أشهر والشكل رقم )8( التغير بعد شهرين والشكل رقم )7أشهر وسبعة أشهر، ويوضح الشكل رقم )

 سبعة أشهر 

 

 .14/8/2018البولى استر بعد أر ع أشهر بتاريخ يمين( عينات احرام  8شكل )

 .14/11/2018يسار( عينات احرام البولى استر بعد سبعة أشهر بتاريخ  9شكل )

 

 :التحلل البيولوج  لعينات اإلحرام املصنوع من القطن  3ك  4ك  7

التربـة العاديـة مـع وضـع امليـاه كـل أسـبوع، تـم اختيـار ثـالث عينـات مـن احـرام القطـن بـأوزان مختلفـة حسـب الجـدول التـالي ووضـعت فـي 

 وذلك لتنفيذ تجربة التحلل البيولوجى:

 ( عينات اإلحرام املصنوع من القطن التى تم اجراء التحلل البيولوجى لها.3جدول )

 الوزن )جم( الخامة رقم العينة

 1200 % 100قطن  33

 1200 % 100قطن  29

14P  1400 % 100قطن 

 

 

  .11/4/2018( أثناء وضعها داخل التربة بتاريخ 33,29,14Pيمين( عينات إحرام القطن الثالثة ) 10شكل )

 .25/4/2018( بعد أسبوعين بتاريخ 14Pيسار( التغير الذى حدث للعينة ) 11شكل )
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 الت يرات التى حدثت لعينات اإلحرام املصنوع من القطن بعد أسبوعين: 1ك  3ك  4ك  7

التغيرت التى حدثت لعينات اإلحرام املصنوع من القطن بعد أسبوعين وأر عة أسابيع و شهرين، وتوضح األشكال أرقام تم متابعة 

( على التوالى بعد أسبوعين، حيث لوحظ ظهور البكتيريا والفطريات 33,29,14P( التغيرات التى حدثت للعينات )13( و )12(، و )11)

 القطن.على قماش لباس اإلحرام املصنوع من 

 

 .25/4/2018( بعد أسبوعين بتاريخ 29( يوضح التغير الذى حدث للعينة )12شكل )

 .25/4/2018( بعد أسبوعين بتاريخ 33( يوضح التغير الذى حدث للعينة )13شكل )

 ك الت يرات التى حدثت لعينات اإلحرام املصنوع من القطن بعد أربع أسابيع: 2ك  3ك  4ك  7

 .( بعد أر ع أسابيع33,29,14P( التغيرات التى حدثت للعينات )17( و )16( و )15و )(، 14توضح األشكال )

 

 .( املصنوعة من القطن أثناء إزالة األتربة بعد أر ع أسابيع33,29,14Pيمين( عينات اإلحرام ) 14شكل )

 .14/5/2018ريخ ( أثناء إزالة األتربة بعد أر ع أسابيع بتا14Pيسار( التغير الذى حدث للعينة ) 15شكل )

 

 .14/5/2018( أثناء إزالة األتربة بعد أر ع أسابيع بتاريخ 29يمين( التغير الذى حدث للعينة ) 16شكل )

 .14/5/2018( أثناء إزالة األتربة بعد أر ع أسابيع بتاريخ 33يسار( التغير الذى حدث للعينة ) 17شكل )

 .اش لباس اإلحرام املصنوع من القطن بعد أر ع أسابيعو يالحظ ظهوركثيف جدا للبكتيريا والفطريات على قم
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 ك التدهور الذى حدث لعينات اإلحرام املصنوع من القطن بعد أربع أسابيع: 3ك  3ك  4ك  7

( بعد أر ع أسابيع، حيث حدث تدهور كبير 33,29,14P( التدهور الذى حدث للعينات )21( و )20( و )19(، و )18توضح األشكال )

 ولم  يتمكن الفريق البحثى من جمع بقايا العينة اال داخل إناء به شبك دقيق لتجميع ألياف القطن بعد التحلل.للعينات، 

 

 .14/5/2018( بعد إزالة األتربة بعد أر ع أسابيع بتاريخ 14Pيمين( يوضح التدهور الحادث للعينة ) 18شكل )

 .14/5/2018لة األتربة بعد أر ع أسابيع بتاريخ ( بعد إزا29يسار( يوضح التدهور الحادث للعينة ) 19شكل )

 

 .14/5/2018( بعد إزالة األتربة بعد أر ع أسابيع بتاريخ 33يمين( يوضح التدهور الذى حدث للعينة ) 20شكل )

 يوما من وضع العينات داخل التربة العادية. 60يسار( يوضح التحلل الكامل لعينات اإلحرام بعد  21شكل )

  :( يوما 60ك عينات إحرام القطن بعد وضعها ا  التربة ملدة ) 4ك  3ك  4ك  7

(، ويوضح الشكل أن العينات تحللت كامال بعد %100( يوضح التحلل البيولوجي لعينات االحرام املصنوع من القطن )21شكل )

 ( يوما.60)

 القطن.مقارنة بين التحلل البيولوجى لعينات اإلحرام املصنوع من البولى استر ومن  5ك  7

 :عينات اإلحرام املصنوع من القطن 1ك  5ك  7

 لوحظ التغير مباشرة على العينات بعد فترة زمنية قصيرة تعادل خمسة عشرة يوما فقط. -أ

 ازداد التغير وبدأت العينات تتحلل بعد زيادة الفترة الزمنية. -ب

 ( يوما.60تحللت العينات تحلال كامال بعد ) -ت

 :املصنوع من البولى استرعينات اإلحرام  2ك  5ك  7

 استغرقت تجربة التحلل البيولوجى مدة سبعة شهور وهى الفترة الزمنية ملشروع البحث. -أ

 تم متابعة التغير املتوقع على عينات قماش اإلحرام املصنوع من البولى استر على فترات زمنية متفاوتة. -ب

الل هذه املدة الطويلة، على الرغم من أن هذه الفترة لم يحدث أى تغير على قماش لباس اإلحرام بعد وضعه في التربة خ -ت

 الزمنية تعتبر أعلى درجات للحرارة على مدار العام )من شهر ابريل وحتى شهر سبتمبر ميالدى(.
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% من إحرام البولى استر الوارد الى  75يترتب على عدم التحلل البيولوجى كميات هائلة من العوادم والنفايات بما يعادل  -ث

 سنويا و الذى ال يتحلل بيولوجيا.اململكة 

 هذا يؤكد أهمية إنتاج وتصنيع اإلحرام من خامات صديقة للبيئة كى تتحلل بيولوجيا. -ج

 :ك الخامات الجديدة واإلستدامة 8

كي مشكلة عدم التحلل البيولوجى لإلحرام املصنوع من البولى استر، تستدعى البحث عن خامات نسجية جديدة لتصنيع اإلحرام و 

تكون صديقة للبيئة ، حيث يتوفر خامات من البولى استر تتحلل بيولوجيا وتستخدم كبطانات للمالبس، كما يعانى العالم اآلن من 

ندرة الخامات النسجية الطبيعية والصناعية، وبالتالى يجب الحفاظ على املوارد الطبيعية بإعادة استخدامها مرة أخرى من خالل 

% فقط سنويا من الخامات الجديدة الى املواد املعاد تدويرها  5نتاج املنسوجات دائرة مغلقة ويتم إضافة عمليات التدوير كى يكون ا

 لضمان استدامة واستمرارية الخامات النسجية.

 :ك التوصيات 9

 يوص ى الباحثون بما يلى:ـ

ن الخواص الجيدة لأللياف يجب إنتاج قماش لباس اإلحرام من خامات تحقق الخواص املطلوبة لإلحرام، بحيث تجمع بي .1

 النسجية الصناعية والطبيعية.

 وتجفيف سريع. ليجب أن يصنع قماش لباس اإلحرام من خامات نسجية ذات امتصاص عا .2

 إنتاج اإلحرام من خامات نسجية جديدة، وخاصة السليلوزية. .3

ة والوبرة  من ألياف نسجية تطوير انتاج قماش لباس اإلحرام بحيث تكون األرضية من ألياف نسجية ذات متانة عالي .4

 ذات امتصاص عالى.

 يجب أن يكون قماش لباس اإلحرام من الخامات التى تتحلل بيولوجيا للحفاظ على البيئة. .5

يمكن أن يتم اعادة تدوير البولى استر كمرحلة انتقالية تدريجيا لحين تأمين خامات سليلوزية تكفى اإلستهال  من قماش  .6

 لباس اإلحرام.

 بعض بنود مواصفات تقييم قماش لباس اإلحرام.يجب تطوير  .7

 ك املراجع: 10

 ـ ناديـــــة عبــــد الغفـــــور نجـــــم الــــدين االنـــــديجاني و ياســـــر عيــــد "تحديـــــد املعــــايير القياســـــية ألقمشـــــة مالبــــس االحـــــرام فـــــي ضــــوء املتغيـــــرات التكنولوجيـــــة ــــ1

 صاميم، جامعة أم القرى.هجرية، كلية الت 1439الحديثة" بحث منشور في امللتقى العلمى الثامن عشر عام 

2 - https://www.kanebo.com 

3 - https://www.toray.com/ 

4 - Makinen T, Palinkas L, Reeves D, Paakkönen T, Rintamaki H, Leppaluoto J, et al. Effect of repeated exposures to cold on cognitive 

performance in humans. Physiology & Behaviour. 2006;87:166–76. 

5 - Holmer .P.(2007). “Physical mechanisms of moisture diffusion into hygroscopic fabrics during humidity transients”, J. of Text. Inst., 

91 (2), 302-316 

6 - https://www.tue.nl/en/university/news-and-press/news/21-01-2013-cotton-with-special-coating-collects-water-from-fogs-in-

desert/ 

7 - Van der Zee, J.H. Stoutjesdijk, P.A.A.W. Van der Heijden, and D.de Wit, "Structure-biodegradation relationships of polymeric 

materials. 1. Effect of degree of oxidation on biodegradability of carbohydrate polymers" Journal of environmental polymer 

degradation" October 1995,Volume 3,Issue4, pp 235–242. 

8 - DESAI, A. J., PANDEY, S. N. "Microbial degradation of cellulose textiles". Journal of Scientific and Industrial Research, 1971, 30, 

598−606. 

 .هـ1438هـ إلى عام 1429ـ الهيئة العامة لإلحصاء " إجمالي الحجاج خالل عشر سنوات من عام  9

https://www.toray.com/
https://www.tue.nl/en/university/news-and-press/news/21-01-2013-cotton-with-special-coating-collects-water-from-fogs-in-desert/
https://www.tue.nl/en/university/news-and-press/news/21-01-2013-cotton-with-special-coating-collects-water-from-fogs-in-desert/
https://www.tue.nl/en/university/news-and-press/news/21-01-2013-cotton-with-special-coating-collects-water-from-fogs-in-desert/
https://www.tue.nl/en/university/news-and-press/news/21-01-2013-cotton-with-special-coating-collects-water-from-fogs-in-desert/
https://link.springer.com/journal/10924
https://link.springer.com/journal/10924
https://link.springer.com/journal/10924/3/4/page/1
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14 - ASTM D4772 – 97 Standard Test Method for Surface Water Absorption of Terry Fabrics (Water Flow) 
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والمعتمرين بالتطعيم بلقاح االنفلونزا، مدى التزام الحجاج 

هـ  بمكة المكرمة 1439وأسباب عدم تلقي اللقاح للعام 
 

 

 (5)أروى عطية المالكي، (4)وائل بن حمزة مطير، (3)طارق عطية المالكي، (2)ابراهيم حسين عبد الرحيم، (1)حسن قاسم هريدي

 –معهد  خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة والزيارة  (2) -  حائل المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة (1)

  – مديرية الشئون الصحية بمكة المكرمة (4)  -البرنامج المشترك لطب المجتمع بمكة المكرمة  (3)  -جامعة أم القرى 
 طبيبة تحت التدريب (5)

Adherence to influenza vaccination and reasons of 

hesitance to get the vaccine among Umrah and Hajj 

attendants, Makkah, 1439 

Wael , (3)Malki -Tariq Al, (2)Rahim-Ibrahim Hussein  Abbd EL, (1)Hassan Kasim Haridi1

 (5)Malki Atiah-Arwa Al, (4)Hamzah Motair 
(1) General Directorate of Health Affairs, Hail Region - (2) The Custodian of the Two Holy Mosques 

Institute for Hajj and Umrah Research, Umm Al-Qura University - (3) Preventive Medicine Saudi Board 

resident, Makkah - (4) Directorate of Health Affairs, Makkah -  (5) Graduate physician under training 

  

 

 :(Abstract) ملخص البحث

د أثبـت خلفية الدراسة:  يعتبر التجمع الكبير للمعتمرين وحشود الحجاج بيئـة مناسـبة النتشـار عـدوى فيـروس األنفلـونزا مـع مضـاعفاته الخطيـرة.  وقـ

 لقاح األنفلونزا فعاليته في الوقاية من املرض أو التخفيف من مضاعفاته.

بــين  أهـداف الدراســة: تقيــيم مـدى التــزام الحجــاج واملعتمـرين بمكــة املكرمــة بــالتطعيم ضـد اإلنفلــونزا، وكــذلك التعـرف علــى أســباب عـدم تلقــي اللقــاح

 غير املطعمين.

 .1439ل عام منهجية الدراسة: هي دراسة مقطعية مسحية تم إجراؤها على عينة من الحجاج واملعتمرين البالغين القادمين ملكة املكرمة خال

 398. بلـــغ عــــدد املشـــاركين القـــادمين للعمــــرة %91.5للقـــادمين مـــن خـــارج اململكــــة بنســـبة   912مقابلـــة ناجحـــة، منهــــا  997نتـــائج الدراســـة: تـــم اجــــراء 

لغربيــــة ٪.  بلــــغ عــــدد املشــــاركين مــــن الــــدول العربيــــة، جنــــوب شــــرق آســــيا، جنــــوب آســــيا  افريقيــــا، الــــدول ا60.1بنســــبة  599، وللحــــج %39.9بنســــبة 

(. وقـــــــد بلــــــغ عــــــدد اإلنـــــــاث  ٪10.0) 100(، و ٪11.1) 111(، ٪21.2) 211(، %40.3) 402(، ٪17.4) 173األعــــــداد و)النســــــب( التاليـــــــة علــــــى الترتيــــــب: 

را فــي ٪، ووجــد فارقــا كبيــ71.1مــن اجمــالي املشــاركين بنســبة تغطيــة  709أظهــرت النتــائج تلقــي لقــاح االنفلــونزا لــدي   .%29.4بنســبة  293املشــاركات 

( علــى درايــة بلقــاح األنفلــونزا 803كانــت غالبيــة املشــاركين ) .  .( p<0.001( )%41.8( وبــين املعتمــرين )%91.1نسـب التغطيــة باللقــاح بــين الحجــاج )

دد (  لــــديهم معرفــــة جيــــدة حــــول مــــرض األنفلــــونزا ولقاحــــه .كشــــفت نتــــائج تحليــــل االنحــــدار اللوجســــتي متعــــ%61.7مــــنهم ) 503٪، وأن  80.9بنســــبة 

تعلـيم  املتغيرات أن فئات املشـاركين مـن داخـل اململكـة، والقـادمين للحـج، والقـادمين مـن جنـوب شـرق آسـيا وأفريقيـا والـدول الغربيـة والحاصـلين علـى

راسـة أن عـدم جامعي، ومن لديهم دراية بلقاح اإلنفلونزا، كانـت عوامـل ذات ارتبـاط مسـتقل منبئـة بتلقـي لقـاح االنفلـونزا بـين املشـاركين. وكشـفت الد

ــــا )٪33.7(، وعـــدم معرفـــة متــــي ينبغـــى التطعـــيم بـــه )٪59.7الدرايـــة باللقـــاح ) (، ٪22.2(، وعـــدم معرفـــة كيفيـــة الحصـــول عليــــه )٪29.5(، وكونـــه مكلف 

 (  هي أهم أسباب عدم التطعيم.%15.6وعدم معرفة أن اللقاح موص ى به )

لقـادمين للحـج كانـت جيـدة، ولكنهـا كانـت ضـعيفة بـين القـادمين للعمـرة، والقـادمين مـن بلـدان الخالصة:  أن نسبة االلتزام بتلقي لقـاح االنفلـونزا بـين ا

  جنوب آسيا. وكان عدم معرفة اللقاح وتكلفته  والحصول عليه أهم عوائق تلقي اللقاح.

 (3)ان ر البحث الاامل ا  الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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 -الصلبة بالمسجد الحرام تقييم منظومة إدارة النفايات 

  هـ 1438رمضان 
 

 

 (1)وليد أبو السعود ، (1)عصام مرسي ، (2(شاهر المطرفي ، (2)ماهر الزهراني، (1)عبدهللا السباعي

  معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة (1)
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (2)

 

 

Assessment of Solid Waste Management in the Holy 

Mosque, Ramadan 2017 
 Abdullah Alsebaei(1), Mahir Alzahrani(2), Shahir Almatrafi(2), Esam Mursi(1), Waleed El-Saud(1) 

(1) The Custodian of The Two Holy Mosques Institute for Hajj and Umrah Research 

 General Presidency for the Holy Mosque) 2(

 

 :(Abstract) ملخص البحث

تنتج كمية كبيرة من النفايات الصلبة خالل موسم رمضان باملسجد الحرام وساحاته وذلك لتواجد سفر االفطار املوزعة على 

منظومة إدارة النفايات الصلبة باملسجد الحرام وساحاته. تقييم وتوثيق ى لإمعظم ارجاء املسجد الحرام وساحاته. تهدف الدراسة 

حيث كانت الضرورة ملحة لتبني نهج متكامل الدارة النفايات الصلبة باملسجد الحرام وساحاته. استهلت الدراسة باجراء املسح 

مرين حول جودة الخدمة امليداني للدراسة من خالل: تقسيم مجموعات العمل الى خمس مجموعات وتبع ذلك استقراء أراء املعت

املقدمة لهم وتقييمهم لها باالضافة الى تجميع بيانات عن سفر اإلفطار وأطوالها والفائض من وجبات اإلفطار وطرق االستفادة منه 

 جمع عينات من النفايات الصلبة وتصنيفها. ومن ثم تم دراسة أفضل  وجودها ، ووجود نوى بالتمور املوزعة من عدم
 
، وأخيرا

ن تصنيف النفايات الناتجة من سفر اإلفطار ألى إارسات والبدائل إلدارة هذه الكميات الكبيرة من النفايات. خلصت الدراسة املم

(، %15، الساحات: %16(، قوارير البالستيك )املسجد: %36الساحات :  %37باملسجد الحرام وساحاته كالتالي : النايلون )املسجد: 

(، املخلفات العضوية %21، الساحات : %12(، ورق وكرتون )املسجد: %12، الساحات : %15د: الكاسات البالستيكية )املسج

(، نوى %3، الساحات: %4(، تمور لم تؤكل )املسجد: %6، الساحات: %3(، هدر األطعمة )املسجد: %1، الساحات: %2)املسجد: 

ة في منظومة االطعام الخيري باملسجد الحرام وساحاته:  برز االيجابيات التاليأ(. تم رصد %6، الساحات: %11التمور )املسجد: 

قدمة للوجبات الخيرية. 
 
التنظيم املتميز والتعاون البناء بين الرئاسة العامة للمسجد الحرام ولجنة السقاية والرفادة واملؤسسات امل

وانعدام الرقابة على دخول األطعمة  برز السلبيات: عدم التزام البعض بمعايير لجنة السقاية والرفادة ،أوباملقابل تم رصد 

الخارجية والتي تسبب زيادة كبيرة في كمية النفايات املتولدة، وتواجد نوى التمور بكثرة بالساحات واملطاف ، وعدم تواجد لوحات 

توص ي  رشادية وتوعوية لحظر دخول األطعمة غير الخاضعة للرقابة ، وعدم تواجد جهة خيرية لحفظ النعمة وتجميع الفائض.إ

فحص جودة األغذية وكذلك الدراسة بإيقاف التوزيع العشواتي للوجبات باملسجد الحرام وساحاته وتحديد االحتياج الفعلي ، 

قدمة بُسفر اإلفطار ، و 
ُ
طن( وتحويلها من  4000االستفادة من النفايات القابلة للتدوير وباألخص النفايات البالستيكية )أيضا  امل

  مضافة.عبء بيئي الى قيمة 
 

A large quantity of solid waste is produced during the holy month of Ramadan in the Holy Mosque and its yards, due 

to the distributed meals of breakfast. The study aims in evaluating and documenting the solid waste management 

system at Holy Mosque and its yards. Where it was urgent to adopt an integrated approach of solid waste management 

in the Holy Mosque and its squares. The study began with a field survey: through the division of surveyors into five 

groups, followed by a questionnaire of umrah performers about the quality of provided service and their evaluation, as 

well as the collection of data on the meals and lengths group’meals, and the surplus of meals and ways to benefit from 
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it, and the presence of pits in dates or not, and finally collection and classification of solid waste samples to optimize 

the best practices and alternatives for managing these large quantities of solid waste. The study concluded that the 

classification of the solid waste: Nylon (Mosque 37%, Yards 36%); plastic bottles (Mosque: 16%, Yards: 15%); 12%), 

organic waste (Mosque: 2%, Yards: 1%), waste of food (Mosque: 3%, Yards: 6%), dates not consumed (Mosque: 4%, 

Yards: 3%), pits of dates (mosque: 11%, yards: 6%). The most observed advantages in the charitable food system at 

Holy Mosque and its yards: Outstanding organization and constructive cooperation between the General Presidency 

of the Holy Mosque and the Committee of Seqayah and Refadah. In addition, the main disadvantages were observed: 

lack of compliance with the standards of Committee of Seqayah and Refadah, and the lack of control over the entry of 

external foods, which cause a significant increase in the amount of generated solid waste, the presence of date with 

cores abundant in yards and around Ka’aba, and the absence of guidance boards and awareness to prohibit the entry 

of food, and the absence of charities that concernes with saving foods and collecting surplus. The study recommends 

stopping the random distribution of meals on the holy mosque and its surrounds, and determining the actual needs, 

investigating the quality of the provided meals, and maximizing the beneifts of recyclable waste, especially plastic 

waste (4000 tons), to be transformed from environmental load into added value. 

 :املقدمة

ث فــــي مراحــــل اإلنتــــاج والتجميــــع والتخــــزين والنقــــل والعــــرض والتجهيــــز والتقــــديم وهــــذا التلــــوث قــــد تكــــون عواقبــــه يتعــــرض الغــــذاء للتلــــو 

وهـي مـا تعـرف باالشـتراطات  ،وخيمة على املستهلك من الناحية الصحية واالقتصادية وقد تم وضع تدابير وقائية للحد من هذا التلـوث

غذية أو البيئة املحيطة التي يتم فيها تداول الغـذاء والـذي يمكـن األ الكفيلة بالحد من تلوث والتي يمكن تعريفها بتلك التدابير الوقائية 

 لالســتهال  وصـالحيته املنــتج الغــذاء (.  ســالمة2009لــى االضــرار بصــحة االنســان )مشـاط، إن يـؤدي بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشـرة أ

بمراحـل  ومـرورا اإلنتـاج فـي كمـدخالت املسـتخدمة األوليـة واملـواد الخـام املـواد سـالمة مـن ء  أساسـية بـد عوامـل عـدة علـى يعتمـد اآلدمـي

 املراحـل جميـع فـإن لـذا .(2001 للمسـتهلك )الـدباس، تقديمـه أو وتخزينـه ونقلـه الغـذاتي املنـتج بإنتـاج وانتهـاء والتصـنيع واإلعـداد التجهيـز

 أي مـن املسـتهلك حمايـة ثـم ومـن الغذائيـة املـادة سـالمة لضـمان املقررة االشتراطات الصحية مع تتفق ظروف تحت تتم أن يجب السابقة

 ;Andersson et al., 1995; Al Bustan et al., 1996; Kaneko et al., 1999a)الغـذاء.  أمـراض أو تسـممات ناتجـة عـن لـحية مخـاطر

Nichols et al., 1999; Little et al., 2002; Keil et al., 2004; Vollaard et al., 2004; .Asghar et al., 2006 and Meldrum et al, 

ــ، حيـــث تعـــد 1438ويهـــدف البحـــث الـــى تطـــوير منظومــة إدارة النفايـــات الصـــلبة بـــالحرم املكـــي الشـــريف خــالل موســـم رمضـــان  (2006 هــ

ة مـــــن مصـــــادر التلـــــوث البيئـــــي، حيـــــث تســـــاهم مســـــاهما البـــــارزة علـــــى مســـــتوى العـــــالم ومصـــــدر  النفايـــــات الصـــــلبة مـــــن املشـــــكالت البيئيـــــة

ملموسـة فــي تلويــث عناصــر البيئــة مــن تربــة ومـاء وهــواء، وتعمــل علــى تشــويه املنظــر العــام وذلـك بســبب تزايــدها بشــكل عــام وعــدم اتبــاع 

إن مفهـــوم إدارة النفايـــات الصـــلبة هـــو مفهـــوم واســــع يشــــمل  .الطـــرق املناســـبة فـــي عمليـــة جمـــع ونقـــل وتخـــزين ومعالجـــة هـــذه النفايـــات

ـــع النفايـــــــات ا لصـــــــلبة ونقلهـــــــا وترحيلهـــــــا واالنتفـــــــاع بعناصــــــرها، عمليــــــات معالجــــــة النفايــــــات الصــــــلبة، واإلجــــــراءات الخاصــــــة عمليــــــات جمــــ

ـــــلبة  ،بتخفــــيض كميتهــــا أيضــــا متضــــمنا  إال أن أكثـــــر مـــــن نصـــــف تكلفــــة إدارة النفايــــات الصــــلبة تخصــــص لعمليــــات جمــــع النفايــــــات الصـ

لهـــذه املشـــروعات بغيـــة تخفيـــف كلفـــة هـــذه الخـــدمات مـــع املحافظـة علـى الوضـع البيئـي والصـحي ونقلها، لــذلك ال بــد مــن اإلدارة املثلـــى 

تبــــدأ بــــرامج حــــل مشــــكالت النفايــــات الصــــلبة مــــن خــــالل تغييــــر النظــــرة إلــــى  .الجيــــد مــــن خــــالل بــــرامج متكاملــــة إلدارة النفايــــات الصــــلبة

بلـة للتـدوير( مــع املــواد غيــر املفيــدة )الغيـر قابلـة للتـدوير(، واملــواد الســامة مــع املــواد النفايات الصلبة؛ حيث تجتمع املـواد املفيـدة )القا

بحصــولنا علــى خلــيط غيــر مفيــد ســام.  وبالتـالي فـإن أحــد  أـواد صــعبة االحتــراق، وال نفـــاجغيــر الســامة، واملــواد القابلــة لالحتــراق مــع املـ

، أهــــم مبــــادئ بــــرامج حــــل مشــــكال 
 
 وايكولوجيـــا

 
ت النفايــــات الصــــلبة تــــتلخص فــــي االنتفــــاع بالنفايـــات الصـــلبة بـــالطرق املالئمـــة اقتصـــاديا

 عن ضرورة إتباع اإلجراءات املناسبة لتخفيض كمية النفايات الصلبة من املصدر، ولالستفادة منها كمصـدر ثـان للمـواد األوليـة 
 
فضـال

    .(2015)العجي، 
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 ة للحرمين الشريفين ا  إدارة النفايات الصلبة بالحرم املاي الشريفدور الرئاسة العام

هـ، قامت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين بتوفير املعدات واألليات التالية لتحسين منظومة إدارة 1438خالل موسم رمضان 

 (.2و 1النفايات الصلبة بالحرم املكي الشريف )جداول 

للنفايات  إنتاجهـ بالحرم املكي الشريف، ووصل أعلى 1438( كميات النفايات الصلبة املتولدة خالل شهر رمضان 1ويوضح الشكل )

طن(.  126في األول من شهر رمضان ) إنتاج  لهان من شهر رمضان، بينما وصل أقل يليلة السابع والعشر وذلك في طن  430الصلبة

وسم م( يت ح أن كمية النفايات خالل 2هـ )شكل 1438و 1437ت الصلبة املنتجة بين شهر رمضان وباملقارنة بين كميات النفايا

 طن. 264هـ( بمقدار 1437هـ( أعلى من )1438)

 :أهداف البحث

 إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن ُسفر اإلفطار باملسجد الحرام خالل شهر رمضان. •

 املؤسسات الخيرية.تقييم دور الرقابة على الوجبات املقدمة من  •

 تقييم املعايير املوحدة لوجبات اإلفطار املقدمة. •

 تقييم منظومة ادارة النفايات املتولدة من الوجبات الخيرية. •

 :منهجية وطرق البحث

وطرق تم وضع إطار هيكلي لتوصيف منظومة إدارة النفايات الصلبة بالحرم املكي الشريف من خالل الرصد امليداني لسُفر اإلفطار 

 (:3جمع النفايات وكيفية التخلص منها. ويمكن تلخيص أهداف البحث كما يلي )شكل 

 توثيق الوضع الراهن إلدارة النفايات الصلبة باملسجد الحرام. •

 .هـ.1438إعداد قاعدة بيانات خاصة بُسفر اإلفطار باملسجد الحرام خالل موسم رمضان  •

 تقدير معدل تولد النفايات والهدر الغذاتي. •

 التقييم امليداني ملنظومة ادارة النفايات الصلبة باملسجد الحرام. •

 استبيان أراء الزوار واملعتمرين. •

 أيجاد بدائل إلدارة النفايات الصلبة باملسجد الحرام. •

 :النتائج واملناقشة

 :هك1438الوضع الراهن لوجبات اإلفطار خالل شهر رمضان 

ُبيل صالة تقوم املؤسسات الخيرية بجلب وجبات 
 
اإلفطار بشكل يومي فيبدأ عملها في أوقات مختلفة تتباين من صالة العصر حتى ق

املغرب من كل يوم حيث يتم فرش الُسفر في املواقع املخصصة لها بشكل متواصل وملتصق مع بعضها البعض. ومن ثم يبدأ العمال 

ل تدريجي مع بدء شهر رمضان، ويرتفع العدد في االيام االخيرة في تقديم وجبات اإلفطار وتوزيعها حيث تتفاوت أعداد الوجبات بشك

رمضان. وبمقارنة عدد ُسفر اإلفطار داخل املسجد الحرام مع الساحات،  29و 27من شهر رمضان )العشر األواخر( وخاصة يومي 

ُسفرة )شكل  706حيث يصل الى  ُسفرة مقارنة بالساحات 303ُيالحظ االختالف الكبير في عدد الُسفر داخل املسجد حيث يصل الى 

4.) 

قدمة باملسجد الحرام4-1
ٌ
 :. طبيعة وجبات اإلفطار امل

لوحظ تباين واضح في وجبات اإلفطار بداخل املسجد الحرام باملقارنة بالساحات، ويمكن إيجاز هذا التباين من خالل النقاط 

 -التالية:

 طبيعة الُسفرة: .1

 م(.  x 14سم  30: سفرة بالستيك )مقاس داخل املسجد •

 م(. x 14سم  60م( أو )مقاس  x 14سم  30: سفرة بالستيك صغير أو شيت بالستيك كبير )مقاس الساحات •
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 محتويات الوجبة: .2

o وجبة شبه موحدة وتتكون في أغلب األحوال من )خبز + زبادي + تمر + ماء زمزم + كرواسون + داخل املسجد :

ضافة الى عصير(، بجانب الوجبات املقررة من مؤسسات اإل 
ُ
طعام الخيري، تبين تواجد بعض العناصر امل

 السفر)الشاي، الخبز، الجبن، القشطة، األرز، الدجاج، الطحينة، املكسرات، املناديل، الحليب، الزبادي(.

o تم رصد نوعية الوجبات بالساحات وتبين تواجد عناصر إضافية بجانب مكونات وجبات اإلفطار لساحاتا :

قدمة من املؤسسا
ُ
 مختلفة. 50ت الخيرية، حيث وصل االختالف في عدد الوجبات الى أكثر من امل

 
 صنفا

 :. نتائج االستبيانات4-2

متر وتقدر  20-10: تصل أعلى نسبة سائدة ألطوال السُفر بعينة الدراسة نسبة املستفيدين من أطوال ُسفر اإلفطار املقدمة •

، ويتبعها أطوال السُفر %14متر بنسبة  10يليها أطوال السُفر أقل من ، %20متر بنسبة  30-20، يليها أطوال السُفر 48%

 أطوال السُفر أكثر من  9 بنسبة متر  40-30بنسبة 
 
(، يت ح أن أطوال 6و 5. ومن خالل األشكال )%8متر بنسبة  40%، وأخيرا

فر وجبات اإلفطار املقدمة تختلف بناء على موقع تواجد السفرة سواء داخل او بساحات املسجد الحرام، وتشغل الُسفر  س 

-20وتتمركز في الساحات الشمالية وداخل املسجد، بينما السُفر ذات األطوال  %48م( النسبة السائدة 20-10ذات االطوال )

 وتتوزع على جميع أرجاء املسجد. %20متر تبلغ  30

من عينة الدراسة، يليها  %67ل الى : يتواجد فائض من وجبات أفطار بمتوسط نسبة تصنسبة الفائض من وجبات اإلفطار •

 %40، ومن الجدير باملالحظة ان نسبة الفائض من وجبات اإلفطار تصل الى %33تواجد فائض بمتوسط نسبة يصل الى 

(، يت ح 8و 7. ومن خالل األشكال )%28داخل املسجد الحرام، بينما تقل الفائض بالساحات حيث تصل الى متوسط نسبة 

اإلفطار يختلف بناء على موقع تواجد السفرة سواء داخل او بساحات املسجد الحرام، حيث أن نسبة  أن الفائض من وجبات

، ويت ح أن نسب تواجد الفائض من %28، بينما يقل الفائض بالساحات بنسبة %40الفائض بداخل املسجد تصل الى 

لى: تواجد إواجد الفائض من وجبات اإلفطار وجبات اإلفطار تتواجد بجميع أرجاء املسجد الحرام. ويمكن إيجاز مسببات ت

 وجبات ساخنة والتوزع غير املق ن للتمور واملواد الغذائية غير املصرح بها وانتقاء املعتمرين والزوار ملواد غذائية معينة.

، بينما %93.5عادة توزيع الفائض داخل املسجد الحرام الى إتصل نسبة  كيفية االستفادة من الفائض من وجبات اإلفطار: •

بساحات املسجد الحرام، يليها عملية جمع الفائض من وجبات اإلفطار والتي تقدر بمتوسط نسبة  %34لى متوسط إتصل 

(، يت ح 10و 9. ومن خالل األشكال )%5، يتبعها ما يتم تركه من الفائض من وجبات اإلفطار والتي تقدر بمتوسط نسبة 9%

( باملقارنة بساحات %94إلفطار تزداد بنسبة واضحة داخل املسجد الحرام )أن نسبة اعادة توزيع الفائض من وجبات ا

(، ويتمركز إعادة توزيع الفائض من وجبات اإلفطار بداخل املسجد والساحات الغربية، بينما يتمركز نسبة جمع %62املسجد )

 (.%20( والشمالية )%25الفائض من وجبات اإلفطار بالساحات الشرقية )

: من املالحظ تواجد اختالف واضح في نسب ارتداء العاملين للقفازات بداخل ت للعاملين بتقديم وجبات اإلفطارارتداء القفازا •

بداخل املسجد، وباملقارنة  %21املسجد الحرام باملقارنة بساحات املسجد، حيث يصل نسبة ارتداء العاملين للقفازات الى 

، وبصفة عامة، يصل متوسط ارتداء العاملين للقفازات الى %58ات الى بساحات املسجد، يصل نسبة ارتداء العاملين للقفاز 

ارتداء القفازات للعاملين على تقديم وجبات اإلفطار تصل الى متوسط  (، يت ح أن نسبة12و 11. ومن خالل األشكال )43%

داخل  %21سط (، ومتو %27بالساحات الشرقية والساحات الشمالية  %69بالساحات الغربية،  %79بالساحات ) 58%

 املسجد.

: من املالحظ اختالف واضح في طريقة تقديم القهوة على سفر وجبات اإلفطار كيفية تقديم القهوة على سفر وجبات اإلفطار •

بداخل املسجد الحرام باملقارنة بساحات املسجد، حيث يصل نسبة طريقة تقديم القهوة على سفر وجبات اإلفطار في كاسات 

املسجد، وباملقارنة بساحات املسجد، ال يتم تقديم القهوة على سفر وجبات اإلفطار بنسبة تصل الى  بداخل %92ورقية الى 

. ومن خالل %54، وبصفة عامة، يصل متوسط نسبة تقديم القهوة على سفر وجبات اإلفطار بكاسات ورقية الى 66%

( مقارنة بالساحات %92على بداخل املسجد )(، يت ح أن معدل تقديم القهوة بكاسات ورقية يصل الى األ 14و 13األشكال )
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( باملقارنة %71) بنسبة بالساحات الشمالية وتبدو جلية (. ومن املالحظ االستعانة بالكاسات الورقية بنسبة عالية 29%)

 ببقية الساحات.

على سفر وجبات اإلفطار  ذي نوى تمر : من املالحظ تشابه واضح في إمكانية تواجد نوى على سفر وجبات اإلفطار ذيتوزيع تمر  •

على سفر وجبات اإلفطار الى  ذي نوى تمر بداخل املسجد الحرام باملقارنة بساحات املسجد، حيث يصل نسبة إمكانية تواجد 

، %46على سفر وجبات اإلفطار تصل الى  نوى ذي بداخل املسجد، وباملقارنة بساحات املسجد، نسبة إمكانية تواجد تمر  67%

 15. ومن خالل األشكال )%54نوى على سفر وجبات اإلفطار الى ذي التمر المتوسط إمكانية تواجد وبصفة عامة، يصل 

 تواجد التمر غير م زوع النوى ذي ال(، يت ح أن معدل تواجد التمر 16و
 
نوى من عدمه نسبة متقاربة. اال أنه يت ح جليا

 .%84لساحات الشمالية ، مقارنة با%67بوضوح داخل املسجد النبوي الشريف بنسبة تصل الى 

 :هك1438شهر رمضان  -النفايات املتولدة من وجبات اإلفطار الخيرية 

قدمة من مختلف املؤسسات والجهات الخيرية داخل املسجد الحرام والساحات.  
 
لدراسة النفايات املتولدة من وجبات اإلفطار امل

داخل و ساحات املسجد الحرام، حيث تم سحب وتجميع عدد  عينة من النفايات ملختلف ُسفر االطعام 33تم سحب وتجميع عدد 

" عينات النفايات من داخل املسجد الحرام للتعرف على تصنيف النفايات الناتجة عن ُسفر اإلفطار خالل شهر رمضان 13"

 -(: 17هـ ومن ثم تم فرزها لتحديد نوعياتها. ومن خالل فرز النفايات، تم التوصل الى النتائج التالية )شكل 1438

 .%46 - 27نفايات البالستيك النايلون هي املكون األكبر من النفايات تتراوح بين  •

 .%42 - 7نفايات قوارير املياه املعبأة البالستيكية هي املكون الثاني من النفايات تتراوح بين  •

 .%28 - 7نفايات الورق والكرتون هي املكون الثالث من النفايات تتراوح بين  •

 .%25 - 6البالستيك هي املكون الرابع من النفايات تتراوح بين  نفايات كاسات •

 .%27 - 5نفايات نوى التمور هي املكون الخامس من النفايات تتراوح بين  •

 وبصفة عامة: يمكن توصيف متوسط تصنيف النفايات املتولدة من ُسفر اإلفطار داخل املسجد الحرام:

، نفايات %37)البالستيك النايلون بنسبة  %68فايات ويصل متوسطها الى نفايات البالستيك هي املكون األكبر من الن •

 (.%15، ونفايات كاسات البالستيك بمتوسط %16قوارير املياه املعبأة بنسبة 

 .%12نفايات الورق والكرتون هي املكون الثاني من النفايات ويصل متوسطها الى  •

 .%11يصل متوسطها الى نفايات نوى التمور هي املكون الثالث من النفايات و  •

 .%4نفايات التمور التي لم تؤكل هي املكون الرابع من النفايات ويصل متوسطها الى  •

 .%3نفايات هدر األطعمة هي املكون الخامس من النفايات ويصل متوسطها الى  •

 .%2النفايات العضوية هي املكون السادس من النفايات ويصل متوسطها الى  •

 .%1ملكون السابع من النفايات ويصل متوسطها الى نفايات األلومنيوم هي ا •

فر اإلفطار بساحات املسجد الحرام .1  :النفايات املتولدة من سم

" عينات النفايات من مختلف ساحات املسجد الحرام للتعرف على تصنيف النفايات الناتجة عن ُسفر 20تم سحب وتجميع عدد "

 -لتحديد نوعياتها. ومن خالل فرز النفايات، تم التوصل الى النتائج التالية:  هـ ومن ثم تم فرزها1438اإلفطار خالل شهر رمضان 

-10)الكاسات البالستيكية تتراوح بين  %64( بمتوسط %70-56النفايات البالستيكية هي املكون األكبر من النفايات ) •

 (.%39-34بين ، بينما البالستيك النايلون يتراوح %17-13، القوارير البالستيكية تتراوح بين 14%

 .%21( بمتوسط %24-18الورق والكرتون هي املكون الثاني من النفايات ) •

 .%6( بمتوسط %8-5نوى التمور هي املكون الثالث من النفايات ) •

 .%6( بمتوسط %9-3بقايا األطعمة هي املكون الرابع من النفايات ) •

 .%3( بمتوسط %4-2تمور لم تؤكل هي املكون الخامس من النفايات ) •

 .%1( بمتوسط %1-0النفايات العضوية هي املكون الثالث من النفايات ) •
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 (:18كما يلي )شكل  وبصفة عامة: يمكن توصيف متوسط تصنيف النفايات املتولدة من ُسفر اإلفطار بساحات املسجد الحرام

 ا يلي:ويمكن تفصيلها كم %64نفايات البالستيك هي املكون األكبر من النفايات ويصل متوسطها الى  •

o  36البالستيك النايلون يصل متوسطها الى%. 

o  15نفايات قوارير املياه املعبأة يصل متوسطها الى%. 

o  12نفايات كاسات البالستيك يصل متوسطها الى%. 

 .%21نفايات الورق والكرتون هي املكون الثاني من النفايات ويصل متوسطها الى  •

 .%6النفايات ويصل متوسطها الى نفايات نوى التمور هي املكون الثالث من  •

 .%3نفايات التمور التي لم تؤكل هي املكون الرابع من النفايات ويصل متوسطها الى  •

 .%6نفايات هدر األطعمة هي املكون الخامس من النفايات ويصل متوسطها الى  •

 .%1النفايات العضوية هي املكون السادس من النفايات ويصل متوسطها الى  •

 

فر اإلفطار داخل وساحات املسجد الحراممقارنة النفا .2  :يات املتولدة من سم

(: 19وبمقارنة تصنيف عينات النفايات املتولدة من سفر اإلفطار داخل املسجد الحرام وساحاته، كما هو موضح بالشكل التالي )

، %16البالستيك )داخل املسجد الحرام: (، قوارير %36وساحات املسجد الحرام:  %37البالستيك النايلون )داخل املسجد الحرام: 

(، ورق وكرتون %12، ساحات املسجد الحرام: %15(، الكاسات البالستيكية )داخل املسجد الحرام: %15ساحات املسجد الحرام: 

، ساحات املسجد %2(، املخلفات العضوية )داخل املسجد الحرام: %21، ساحات املسجد الحرام: %12)داخل املسجد الحرام: 

، %4(، تمور لم تؤكل )داخل املسجد الحرام: %6، ساحات املسجد الحرام: %3(، هدر األطعمة )داخل املسجد الحرام: %1لحرام: ا

(، ألومنيوم )داخل املسجد %6، ساحات املسجد الحرام: %11(، نوى التمور )داخل املسجد الحرام: %3ساحات املسجد الحرام: 

 صفر%(. ، ساحات املسجد الحرام:%1الحرام: 

كجم،  5818هـ، حيث يصل الى 1438جمالي كمية النفايات الناتجة من الحرم املكي الشريف خالل موسم رمضان إلى إوبالتوصل 

 -(: 20لى النتائج التالية )شكل إليه بالحرم املكي الشريف، أمكن التوصل إوبتطبيق التصنيف الذي تم التوصل 

طن خالل شهر رمضان  3829)النايلون والقوارير والكاسات البالستيكية( يصل الى جمالي كميات النفايات البالستيكية إ •

 من اجمالي النفايات. %66بالكامل بما يمثل 

 من اجمالي النفايات. %16طن، بما يمثل  953اجمالي كميات النفايات الورقية والكرتونية يصل الى  •

 من اجمالي النفايات. %82ابلة إلعادة التدوير، بما يمثل وتعتبر النفايات البالستيكية والورقية من النفايات الق •

 من اجمالي النفايات. %8طن، بما يمثل  489ومن الجدير بالذكر، يصل اجمالي كميات نوى التمور يصل الى  •

 .%1، بينما تصل نسبة املخلفات العضوية الى %8وتصل نسبة هدر األطعمة مشتملة على التمور املهدرة  •

 :الخالصة

 تمور غير م زوعة النوى بالوجبات.لاستخدام  أن هنا  د من خالل الدراسةوج .1

ويقل بداخل املسجد النبوي  %58بينما بالساحات يصل الى  %91الفائض من وجبات اإلفطار خارج الساحات يصل الى  .2

 .%24الشريف الى 

 باملعايير الصحية لوحظ أن العاملين على خدمة ُسفر اإلفطار بداخل املسجد النبوي الشريف أكثر  .3
 
 والتزاما

 
تنظيما

 -باملقارنة بوضع العاملين بساحات املسجد النبوي الشريف وخارجها، وذلك من خالل اإلحصائيات التالية: 

 (.%2( وخارج الساحات )%12( والساحات )%28حاملي البطاقة التعريفية بداخل املسجد النبوي الشريف ) .4

 (.%7( وخارج الساحات )%29( والساحات )%65لنبوي الشريف )ارتداء الزي املوحد بداخل املسجد ا .5

 (.%7( وخارج الساحات )%31( والساحات )%92ارتداء القفازات بداخل املسجد النبوي الشريف ) .6
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( وخارج %89( والساحات )%99تقليم األظافر للعاملين على خدمة ُسفر اإلفطار بداخل املسجد النبوي الشريف ) .7

 (.%7الساحات )

يات املتولدة من ُسفر اإلفطار داخل املسجد النبوي الشريف، من خالل فرز النفايات، تم التوصل الى )النفايات النفا .8

، مخلفات %13، النفايات الورقية والكرتون بمتوسط %64البالستيكية هي املكون األكبر من النفايات بمتوسط 

، تمور %3، بقايا الخبز بمتوسط %4غذائية بمتوسط ، بقايا املواد ال%4، نوى التمور بمتوسط %6األطعمة بمتوسط 

 االلومنيوم بمتوسط %2، الدقة بمتوسط %3لم تؤكل بمتوسط 
 
 (.%0.41، وأخيرا

النفايات املتولدة من ُسفر اإلفطار بساحات املسجد النبوي الشريف، ومن خالل تصنيف النفايات لتحديد نوعياتها، تم  .9

، %25، مخلفات األطعمة بمتوسط %25هي املكون األكبر من النفايات بمتوسط النفايات البالستيكية (لى إالتوصل 

، %4، االلومنيوم بمتوسط %9، الورق والكرتون بمتوسط %13، بقايا الخبز بمتوسط %20بقايا األطعمة بمتوسط 

 نوى التمور بمتوسط %3تمور لم تؤكل بمتوسط 
 
 (.%1، وأخيرا

ارج ساحات املسجد النبوي الشريف، ومن خالل تصنيف النفايات لتحديد النفايات املتولدة من ُسفر اإلفطار خ .10

، مخلفات األطعمة %29، النفايات البالستيكية بمتوسط %35نوعياتها، تم التوصل الى )بقايا األطعمة بمتوسط 

ل ، تمور لم تؤك%1، بقايا الخبز بمتوسط %4، االلومنيوم بمتوسط %5، الورق والكرتون بمتوسط %25بمتوسط 

 نوى التمور بمتوسط %1بمتوسط 
 
 (.%0.25، وأخيرا

 :أبرز التوصيات

 استكمال توثيق الوضع الراهن لُسفر اإلفطار والنفايات الناتجة عنها. .1

قدمة بُسفر اإلفطار باملسجد الحرام وساحاته. .2
ُ
 وضع معايير لنقل وتبريد الوجبات امل

قدمة بُسفر اإلفطار  .3
ُ
 باملسجد الحرام وساحاته.دراسة وفحص جودة األغذية امل

وضع وسائل توعية مناسبة توضح أهمية االلتزام بمعايير الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين ولجنة السقاية  .4

 والرفادة في تقديم الوجبات.

 استبدال كراتين تغليف الوجبات بالنايلون املقوى. .5

 .ت الجافة وكمياتهاتحديد االحتياج الفعلي للمعتمرين والزوار من أصناف الوجبا .6

 توحيد نوعية النايلون الخاص بسفر اإلفطار بما يحقق اقل وزن واعلى كفاءة ممكنة. .7

 تفعيل املعايير الخاصة بتقديم التمور م زوعة النوى، وتغريم املخالفين، وإيقاف التوزيع العشواتي بصحن املطاف. .8

 يتناسب مع قدسية الزمان واملكان. زيادة عدد حاويات التخلص من النفايات في أماكن تولدها، بما .9

عقد ورش عمل للجهات واملؤسسات الخيرية القائمة على االطعام الخيري باملسجد الحرام لتعظيم اإليجابيات وتالفي  .10

 السلبيات.

طن( وتحويلها من عبء بيئي الى قيمة  4000االستفادة من النفايات القابلة للتدوير وباالخص النفايات البالستيكية ) .11

 افة.مض
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 :األشاال والجداول 

 

 هـ1438(: كميات النفايات الصلبة املتولدة باملسجد الحرام خالل شهر رمضان 1شكل )

 

 هـ1438هـ و1437(: مقارنة النفايات املتولدة باملسجد الحرام خالل شهر رمضان 2شكل )
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 أعداد عينة ُسفر اإلفطار باملسجد الحرام وساحاته بالدراسة(: 4شكل )

 
فر وجبات اإلفطار بعينة الدراسة 5شكل )  هـ1438رمضان  -(: نسب أطوال س 

 

 
فر وجبات اإلفطار6شكل )  هـ1438رمضان ، (: توزيع أطوال س 
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 هـ1438رمضان  -(: نسب الفائض من وجبات اإلفطار بعينة الدراسة 7شكل )
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 هـ1438رمضان  -(: نسب كيفية االستفادة من الفائض من وجبات اإلفطار بعينة الدراسة 9شكل )

 

 
 هـ1438رمضان ، (: توزيع كيفية االستفادة من وجبات اإلفطار10شكل )
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 هـ1438رمضان  -القائمين على تقديم وجبات اإلفطار بعينة الدراسة  (: نسبة ارتداء العاملين للقفازات11شكل )

 

 
 هـ1438رمضان  ،(: توزيع ارتداء العاملين للقفازات القائمين على تقديم وجبات اإلفطار12شكل )
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فر وجبات اإلفطار بعينة الدراسة 13شكل )  هـ1438رمضان  -(: نسبة طريقة تقديم القهوة على س 

 

 

 
فر وجبات اإلفطار (:14شكل )  هـ1438رمضان ، توزيع طرق تقديم القهوة على س 
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 هـ1438رمضان  -على سفر وجبات اإلفطار بعينة الدراسة نوى ذي تمر مكانية تواجد إ(: نسبة 15شكل )

 

 

 
فر وجبات ذي  (: خريطة توزيع تواجد تمر 16شكل ) فر وجبات اإلفطار بعينة الدراسة الستبيان س  اإلفطار بساحات نوى على س 

 هـ1438رمضان  -وداخل املسجد الحرام 
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 هـ1438رمضان  24-17(: املتوسط العام لتصنيف النفايات داخل املسجد الحرام خالل الفترة 17شكل )

 
 هـ1438رمضان  24-17(: املتوسط العام لتصنيف عينات النفايات بجميع ساحات املسجد الحرام خالل األيام 18شكل )

 
 (: متوسط تصنيف عينات النفايات داخل وساحات املسجد الحرام19شكل )

 
 داخل املسجد الحرام وساحاته. هـ1438(: كميات النفايات املنتجة بالطن لكامل شهر رمضان 20شكل )
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 هـ1438-1437(: املعدات واآلليات والعمال املستخدمة في إدارة منظومة النفايات الصلبة بالحرم املكي الشريف 1جدول )

 هـ1438(: أعداد وسعة ضواغط النفايات الصلبة املستخدمة خالل موسم رمضان 2جدول )

 السعة الالية )طن( العدد نوع الضاغط حسب السعة 

 126 14 طن 9ضاغط سعة 

 80 4 طن  20ضاغط سعة 

 120 2 طن 60ضاغط ثابت سعة 

 326 20 االجمالي

  

 :املراجع

          م.2002عبيدات، ذوقان وأخرون البحث العلمي مفهومة/أدواته/أساليبه، الطبعة الثانية الرياض: اململكة العربية السعودية، دار أسامة  •

 م.2003العربية السعودية مكتبة العبيكان العساف، صالح بن حمد املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية الطبعة الثالثة الرياض: اململكة  •

( . دراســة أثـر تطبيــق االشــتراطات الصــحية علــى الجــودة البكتيريـة للمــواد الغذائيـــة املنتجـــة مـــن مطــابخ 2009مشـاط ، بســام بــن حســين حســن  ) •

 (.15 -1(، )1(، العدد )4ومطاعم مكة املكرمة . مجلة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية. املجلد )

  .عمان، األردن والتوزيع، للنشر الحامد .الفنادق في وسالمتها األغذية لحة (.2001نزيه ) الدباس، •

( 218رقــم ) الـوزراء مجلــس بقــرار البلديــة الصــادرة املخالفــات عــن والجــزاءات الغرامـات الئحـة هـــ(.1422) والقرويــة البلديــة الشــئون  وزارة •

 http://www.momra.gov.sa (.:العامة الصحة األولى مخالفة لالئحة )املجموعة التنفيذية والتعليمات

 السريعة الوجبات ومحالت واملقاصف املطاعم واملطابخ في توافرها الواجب الصحية االشتراطات الئحة هـ(.1426) والقروية البلدية الشئون  وزارة •

 http://www.momra.gov.sa حكمها. وما في

دراســة فــي جغرافيــة الخــدمات" جامعــة أم  –ملاجســتير "التوزيــع الجغرافــي للمســاجد بمدينــة مكــة املكرمــة : رســالة ا1434الحــازمي، ســماح، فهــد،  •

 القرى، كلية العلوم االجتماعية، قسم الجغرافيا.

 TYPES AND PROPERTIES OFجامعـة دمشـق.  -كليـة الهندسـة املدنيـة–: إدارة النفايـات الصـلبة، قسـم الهندسـة البيئيـة 2015العجـي، بسـام  •

SOLID WASTE - INTEGRATED SOLID WASTE MANAGMENT- METHODS OF SOLID WASTE DISPOSAL - HAZARDOUS SOLID 

WASTES. 

• Andersson, A.; Ronner, U. and Granum, P. E. (1995). What problems does the food industry have with the spore-forming 

pathogens Bacillus cereus and Clostridium perfringens? Int. J. Food Microbiol. 28(2):145-155. 

• Al Bustan, M. A.; Udo, E. E. and Chugh, T. D. (1996). Nasal carriage of nterotoxinproducing Staphylococcus aureus among 

restaurant workers in Kuwait City. Epidemiol. Infect. 116(3):319-322. 

• Asghar, A.; Zafar, T. and Momenah, A. (2006). Bacteriological and serological survey of infectious diseases among food handlers  

in Makkah. Ann. Saudi Med. 26(2):141-144. 

 م2017هـ / 1438العدد لعام  م2016هـ / 1437العدد لعام  البند

 عامل 1600 عامل 1314 عدد العمال داخل وخارج الحرم

 عاملة 516 عاملة 333 عدد العامالت داخل وخارج الحرم

 حاوية 1500 حاوية 1500 عدد حاويات النفايات الكبيرة

 حاوية 1000 حاوية 1000 عدد حاويات النفايات الصغيرة

 حبة 120 حبة 120 عدد عربات نقل النفايات
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 تأثير الصيام على الجهد البدني للمعتمرين 

 

 حسن فطانى، هبة بن سعيد العمودىسمير بن ، نور الدين عصام الدين محمد

 جامعة أم القرى -كلية الطب 

Effect of Fasting on the Physical Effort of 
Pilgrim 

Essam Eldin Mohammed Nour Eldin, Samir Hassan Fatani, Hiba Saeed Al-Amodi  

Faculty of Medicine, Umm Al - Qura University 

 

 :(Abstract) ملخص البحث

م هذا البحث لدراسة تأثير الصيام على توليد الجذور الحرة التي تنتج بسبب املجهود العضلي الذى يبذل أثناء أداء العمرة في  ّ
ُصمف

مختلفة وتحت ظروف بيئية مختلفة. أدى كل طالب أوقات  طالبا في املسجد الحرام في 12حاالت مختلفة . أدى مناسك العمرة 

عينة بول من جميع املشاركين قبل بدء العمرة و عد االنتهاء منها ثم تعيين مستوى املالون داى الديهيد العمرة ست مرات. تم جمع 

والكرياتينين في جميع عينات البول وتقدير نسبة املالون داى الديهيد / الكرياتينين وذلك كمؤشر لتوليد الجذور الحرة. كشف تحليل 

في نسبة املالون داى الديهيد / الكرياتينين البولية بعد أداء العمرة مقارنة بعينة قبل أداء نتائجنا عن النقاط التالية: هنا  انخفاض 

ساعات سواء في املناخ املعتدل أو الحار.  6العمرة في جميع مجموعات الطالب في حالة عدم الصيام وفي حالة الصيام ملدة أقل من 

يهيد / الكرياتينين البولية بعد أداء العمرة باملقارنة مع عينة قبل أداء العمرة على العكس ، كان هنا  زيادة في نسبة املالون داى الد

 12ساعة سواء في املناخ املعتدل أو الحار. تشير النتائج إلى أن أداء العمرة أثناء الصيام الكثر من  12في مجموعة الصيام الكثر من 

دة إنتاج املالون داى الديهيد باملقارنة مع أداء العمرة بدون صيام أو ساعة في الطقس املعتدل أو الحار أمر مرهق كما يت ح من زيا

ساعات في الطقس املعتدل أو الحار حيث لم يتم زيادة أنتاج املالون داى الديهيد ولكنه انخفض بشكل  6الصيام ملدة أقل من 

أثناء العمرة محتمل وغير مرهق ، وأن تسلسل ملحوظ. من خالل هذه النتائج ، يمكننا اإلشارة إلى أن املجهود العضلى الذى يبذل 

خطوات العمرة في املسجد الحرام املحددة في النسك تجعل سمة هذا املجهود العضلى هو التكيف وليس االجهاد الضار. كما أن 

ء زمزم قد يزيد من املشاعر الروحانية للحجاج أثناء قيامهم بأداء العمرة قد تشار  أيضا في تقليل تولد الجذور الحرة، وأن شرب ما

 قدرة الجسم على مقاومة التأكسد ، ولكن الصيام لفترة طويلة قد يقلل من هذه القدرة.

 االجهاد -الصيام  -العمرة الكلمات الدالة: 

 

 (41األبحاث اإلنجليزية صفحة )الخاص ب الجزءان ر البحث الاامل ا  
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خالل موسم  ةالبيئي والصحي بميقات ذي الحليفتقييم الوضع  

هـ1438حج 
 

 

 إبراهيم حسين أحمد عبد الرحيم، بسام حسين مشاط، عبدهللا فيصل السباعي، أحمد حاتم قاضي، 

 عصام عبدالحليم مرسي، عمر بشير أحمد                                

جامعة أم القرى - والعمرةمعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج  

 

 

Assessment of the environmental and health situation 

of Miqat zu Al-Halifa during the pilgrimage season 

1438 AH 

Ibrahim Hussein Abdel Rahim, Bassam Mashat, Abdullah Faisal Sibai, Ahmed Qadi, 

 Essam Morsi, Omar Bashir

Institute of the Custodian of the Two Holy Mosques for Hajj and Umrah Research 

 

 :(Abstractملخص البحث )

الحليفة من أهم املواقيت املكانية التي يحرم منها الحجاج واملعتمرون القادمون من املدينة املنورة من مختلف  يُيعتبر ميقات ذ

 وإمكانات كبيرة من قبل الجهات السعودية ، جنسيات العالم
 
 جبارا

 
ولذلك فإن إدارة هذا امليقات بيئيا ولحيا يتطلب جهدا

التنفيذية باملدينة املنورة التي يقع على كاهلها توفير وتأمين مختلف الخدمات الضرورية في هذا امليقات والتي من أهمها املرافق 

هذه الدراسة إلى تقييم الوضع البيئي والصحي بامليقات باإلضافة إلى قياس مستوى رضا وهدفت (. دورات املياه واملراوش)الصحية 

 حيث  ةواوضحت نتائج الدراسة أن ميقات ذي الحليف. ضيوف الرحمن عن الخدمات املقدمه لهم بامليقات
 
 نموذجيا

 
يعتبر ميقاتا

 كافة الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن والتي تم رصده
 
وبالنسبة لتقييم الوضع . ا وحصرها في هذه الدراسةيقدم تقريبا

بامليقات ( الجنوبية والشمالية)دورة مياه تم اختيارها عشوائيا من مختلف دورات املياه  130الصحي بدورات املياه فقد  خضعت 

 وخ
 
لصت الدراسة إلى أن للتقييم الصحي والذي شمل تقييم االشتراطات الصحية بدورات املياه وأخذ مسحات وتزريعها مختبريا

كما تبين وعدم وجود عد بكتيري خارج املسموح به . دورات املياه بامليقات مستوفية إلى حد كبير أهم االشتراطات الصحية املطلوبة

 ان العد البكتيري للمسحات املعقمة املأخوذة من سجاد مسجد . بمقابض أبواب دورات املياه
 
وأكدت الفحوصات املخبرية أيضا

وأثبتت نتائج الدراسة أن األتربة املستنشقة وامللوثات (. 2مستعمره لكل سم 3 10أقل من )ت كان داخل الحدود املسموح بها امليقا

. الغازية كانت داخل نطاق الحدود املسموح بها بينما كان مستوى الضوضاء املكافئ خالل أوقات النهار أعلى من الحدود املسموح بها

ن خدمات سهولة الوصول إلى امليقات، إقدمها ميقات ذو الحليفة فضا الحجاج عن الخدمات التي يوبالنسبة لقياس مؤشرات ر 

توافر املواقف، خدمة التوعية الدينية واإلرشاد، النظافة العامة بامليقات، خدمات الدورات الصحية واملراوش واملواض ئ، مسجد 

وأوصت . %99-85اإلحرام فقد حازت رضا الحجاج بنسب تترواح ما بين امليقات، الخدمات الصحية، توافر محال بيع مستلزمات 

ضرورة زيادة وسائل غسل األيدي وعمل الفتات إرشادية توضح كيفية ممارستها وتطبيقها باإلضافة إلى توفير أدوات ( 1)ب: الدراسة 

تزويد امليقات بالعدد (  3)وتطوير تجهيزاتها، زيادة أعداد دورات املياه املخصصة لذوي االحتياجات الخاصة ( 2)الغسيل والتطهير، 

تطوير وتنظيم أكشا  بيع مستلزمات اإلحرام الكائنة على اطراف ( 4)الكافي من املطاعم والكافتريات لخدمة ضيوف الرحمن، 

توصيف نموذجي  وضع وفي الختام أقترحت الدراسة . ضرورة تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة بامليقات( 5)مواقف الحافالت، 

للخدمات االساسية التي يجب تأمينها في كافة مواقيت االحرام كي يتسنى للجهات املسئولة قياسها وتطويرها. باإلضافة إلى عمل 

نموذج بطاقات مؤشرات اداء موحد لقياس مستوى رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات املقدمة بميقات ذي الحليفة وكذلك 

 خالل مواسم الحج والعمرة القادمة. باملواقيت املكانية األخرى 

 الوضع البيئي، التقييم الصحي، الحج، ميقات ذو الحليفة، الحجاج الالمات الدالة:
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Miqat zu Al-Halifa in Al Madinah is one of the most important Miqat (Place to wear Ihram and starting rituals of Umrah 

or Hajj), where millions of Muslim pilgrims, from different nationalities, start their Umrah or Hajj rituals. The 

management of these gatherings and crowds requires a tremendous effort and great potential by the concerned Saudi 

authorities in Al Madinah. It holds the responsibility of providing various essential life humanitarian services and 

facilities such as public toilets and bathrooms. The aim of this study was to assess the environmental and health status 

of the miqat, as well as to measure the level of satisfaction of the guests of Allah about the services provided to them. 

According to the results of this study, Miqat zu Al-Halifa is considered a typical Miqat which provides almost all of the 

services needed by the guests of Allah (Pilgrims). For evaluation of the health status, 130 toilets in this Miqat were 

randomly selected for assessment of the mandatory health standards for public toilets. Also, contamination of 

doorknobs was assessed for contaminating pathogens by collecting surface swabs for bacterial culture. The results 

showed that most of the health requirements are available. The laboratory investigations revealed that the bacterial 

count in the samples from doorknobs was within the permissible limit. Laboratory tests also confirmed that total 

bacterial counts for sterile swabs taken from Miqat mosque carpets were within the permissible limits (less than 103 

colonies per cm2). The results of the present study proved that the inhaled dust and gaseous pollutants were within the 

permissible limits while the level of equivalent noise during the daytime was higher than the permissible limits. 

Satisfaction of pilgrims was ranging between 85-99% with the services offered by Miqat zu Al-Halifa such as 

accessibility services for the miqat, availability of parking, religious awareness and guidance services, health services, 

toilets and showers, Miqat mosque, health services and shops for selling Ihram uniform. The study recommended (1) 

the need to increase the means of hand washing provided with soap, disinfectants and provide awerance information 

sheets to explain how to exercise and apply the correct method of the hand wash; (2) Increasing the number of toilets 

for people with special needs and developing their equipments; (3) Providing the Miqat with a sufficient number of 

restaurants and cafeterias to serve the pilgrims; (4) The development and rebuilding of the kiosks selling Ihram items 

which located on the outskirts of bus parking; (5) The need to develop the solid waste management system in the Miqat. 

Finally, this study suggested developing of an ideal description of the basic services that must be provided in all Miqat 

places so that the responsible authorities can measure and develop them. In addition, the study suggested designing of 

standard performance indicators the Miqat model to measure the level of satisfaction of pilgrim's services provided in 

and in all other Iharam places during the next Hajj and Umrah seasons. 

Keywords: Environmental status, Hajj, Health requirements, Miqat zu Al-Halifa, Pligrims 

 مقدمة:

 ومعتمرين. ومن ضمن هذه الخدمات إنشاء تبذل 
 
اململكة العربية السعودية كل غال  ونفيس من أجل خدمة ضيوف الرحمن حجاجا

ي  اس  َرض ف هللُا َعْنُهَما وتجهيز مواقيت االحرام املكانية. فمواقيت االحرام هي األماكن التي ُيحرم منها من أراد الحج أو العمرة. َعنف اْبنف َعبَّ
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 وهو مكة، وحمى  وهو الحرم، وللحرم حرم وهي املواقيت التي ال يجوز ملر 
 
، جعل هللا له حصنا

 
 مشرفا

 
يد الحج ملا كان بيت هللا معظما

 هلل تعالى ولبيته الحرام ]
 
هو أحد املواقيت )األمكنة( الخمسة التي عينها  الحليفه و [. وميقات ذ2أو العمرة تجاوزها إال بإحرام؛ تعظيما

ميقات اإلحرام ألهل املدينة والذين يمرون عليه من غير أهلها يحرمون منه، ، وهو مرةليحرم منها من أراد الحج أو الع  النبي

مسجد  -جد الشجرة مس -ويطلق الناس على هذا امليقات الكثير من األسماء وهي: ذو الحليفه  .املكرمة مكةويعتبر أبعد املواقيت عن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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عند خروجه   النبي. كما ُعرف هذا املسجد بمسجد الشجرة ألن وأحيانا أبيار علي  املحرم –االحرام  -ميقات االحرام  -امليقات 

 يريد العمرة أو الحج. إلى مكة للعمرة أو الحج كان ي زل تحت ظل شجرة في هذه الناحية يصلي، 
 
ويسميه بعض العامة ثم يهل محرما

لذلك فإن األولى في  أبيار علي أو آبار علي. اسمه ذو الحليفه جاء من تصغير الحلفة وهي )مفردة( نبات الحلفاء النبات املعروف.

 . [5]،[4]،[3]بمسجد ذي الحليفه ما سماه رسول هللا تسميته ك

 :أهداف الدراسة

 ي يقدمها ميقات ذي الحليفه للحجاج واملعتمرين.رصد الخدمات الت .1

  .هـ.1438تقييم الوضع البيئي والصحي بميقات ذي الحليفه خالل موسم حج  .2

 قياس املؤشرات الخاصة بمدى رضا الحجاج عن الخدمات املقدمة بامليقات. .3

 البدء في وضع معايير للخدمات املقدمة بمواقيت اإلحرام. .4

 خطة البحث )املنهجية(:

 :وقات زيارة امليقات(أوقت الدراسة ) )أ(

 خالل هذا الوقت 1438ذي الحجة  4إلي  2تم أختيار وقت الذروة من 
 
هـ كوقت للدراسة حيث تتوجه أعداد كبيرة من الحجاج يوميا

من اركان الدين  إلى مكة املكرمة كي يستعدوا ألداء مناسك الركن الخامس –بعد زيارة املسجد النبوي الشريف  -من املدينة املنورة 

الحنيف. وإلتمام هذه الدراسة فقد تم زيارة ميقات ذي الحليفه في اوقات متنوعة )فترات الصباح والظهيرة واملساء( على مدار ثالثة 

 هـ:1438من ذي الحجة( اثناء موسم حج  4-2أيام خالل أوقات الذروة )

 .هـ1438ذي الحجة  2من ظهر حتى عصر يوم  •

 .هـ.1438ذي الحجة  3بعد عشاء يوم ومن مغرب إلى ما  •

  .هـ.1438ذي الحجة  4ومن صباح حتى ظهر يوم   •

 )ب( حصر العناصر الرئيسية املكونه مليقات ذ  الحليفه ورصد الخدمات الت  يقدمها امليقات بواسطة الفريق البحث .

 )ك( تقييم الوضع البيئ  والصح  الراهن بامليقات.

 ة والطرقات بامليقات.تقييم النظافة العامة لألرصف .1

بدراسة وتقييم االشتراطات الصحية بدورات املياه تقييم النظافة والوضع الصحي بدورات املياه واملراوش واملواض ئ، وذلك  .2

تم اختيارها عشوائيا من مختلف دورات املياه ( من كل جانب 65)دورة مياه  130وجمع عينات املسحات املعقمة من 

 و ( الجنوبية والشمالية)
 
. باإلضافة إلي رصد كفاية أعداد دورات املياه واملراوش واملواض ئ بالنسبة تزريعها وفحصها مختبريا

ولتقييم التلوث بمقابض أبواب دورات املياه تم أخذ عينات مسحات لجموع الحجاج املحرمين من امليقات خالل فترة الدراسة. 

سح كامل ملقبض الباب ثم غمر املسحة في واحد مل من املرق من أسطح مقابض األبواب لحساب العد البكتيري، حيث تم م

درجة مئوية إلى حين إجراء  4دقيقة إلى الثالجة لحفظها في درجة حرارة  45إلى  15تم نقل جميع العينات خالل . املغذي

تم إجراء تحليل جميع العينات بمختبر األحياء الدقيقة بقسم البحوث البيئية والصحية بمعهد خادم الحرمين . االختبار

تم عمل تخفيف تسلسلي ومن ثم تزريع للمرق املغذي بصبه . جامعة أم القرى بمكة املكرمة –الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 

كما تم عمل اإلحصائيات ( Catherine et al., 2008)ساعة  24جة ملدة در  35في وسط اآلجار املغذي وتحضين في درجة حرارة 

 (. SPSS version 21)بواسطة برنامج 

سجاد مسجد الوضع البيئي والصحي داخل مسجد امليقات وذلك برصد التهوية ودرجة الحرارة داخل املسجد وتقييم نظافة  .3

ري باإلضافة إلي رصد الطاقة االستعابية للمسجد بالنسبة للفحص املختبعن طريق جمع عينات املسحات املعقمة  امليقات

 .ألعداد املصلين فيه خالل فترة الدراسة

 تقييم املساحات الخضراء داخل وحول امليقات. .4

 تقييم الوضع البيئي في أسواق بيع مستلزمات اإلحرام. .5

 مليقات.رصد أعداد وتقييم الوضع البيئي والصحي باملطاعم الكائنة باملنطقة املحيطة با .6

 تقييم استخدامات األراض ي باملنطقة املحيطة بامليقات.  .7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 تقييم عمليات مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضاله بامليقات. .8

بمواقع مختلفة بامليقات وذلك  األتربة املستنشقة وامللوثات الغازية رصد وتسجيل نوعية الهواء وقياس األتربة العالقة الكلية و  .9

 ميكروميتر. 10(، وجهاز الجسيمات أقل من High Volume Sampler HVSاز  تجميع  العينات عالى الحجم )باستخدام  جه

  موزعين على منطقة امليقات بالكامل للتعرف على  41قياس مستوى الضوضاء حيث تم رصد الضوضاء في عدد  .10
 
موقعا

 وتسجيل مستويات الضوضاء.

ل املسح امليداني ملنظومة إدارة النفايات الصلبة بامليقات خالل فترة تقييم منظومة إدارة النفايات وذلك من خال .11

 الدراسة.

)د( قياس مدى رضا الحجاك عن الخدمات الت  يقدمها امليقات من خالل االستبيان الخاص بذلك، حيث اشتملت عينة 

 قد أحرموا من ميقات ذ  الحليفه خالل فترة الدراسة من  500االستبيان على عدد 
ا
ذ  الحجة من موسم حج  4إلى  2حاجا

 هك. 1438

 النتائج واملناقشة:

 كافة الخدمات التي يحتاجها 
 
، وحتى  املحرمون سواء للحج او العمرةأثبتت الدراسة الحالية أن ميقات ذي الحليفه يقدم تقريبا

 و قبل وصولهم إلى امليقات تتوافر أعداد كافية من اللوحات اإلرشادية على مختلف الطرق املؤدية إلى امليقات مما جعل سائق

للدخول  امروري االحافالت والسيارات يصلون إلى امليقات بكل سهولة ويسر. وبمجرد الوصول إلى موقع امليقات يجدون تنظيم

 كافية من مواقف الحافالت والسيارات. وباتباع اللوحات اإلرشادية املوزعة بامليقات يتمكن والخروج إلى ومن امليقات 
 
وأعدادا

الحجاج من الوصول بسهولة إلى املرافق الصحية للميقات )الدورات الصحية، واملراوش( حيث األعداد الكافية من هذه املرافق 

حظة تكدس للحجاج وكانت على درجة عالية من النظافة. ثم إلى منطقة (  التي تميزت خالل فترة الدراسة بعدم مال 1)جدول رقم 

ومزودة بالصابون السائل  -بالنسبة ألعداد الحجاج في الوقت الحاضر  -املواض ئ حيث توجد أعداد وفيرة من أماكن الوضوء 

فيه معتدلة ومفروش بسجاد  وأجهزة التجفيف بالهواء الساخن. ومن ثم إلى مسجد واسع ونظيف جيد التهوية ودرجة الحرارة

 .
 
 جميل ونظيف أيضا

 بميقات ذي الحليفه( مغاسل، مواض ئ، مراوش، دورات املياه)املرافق الصحية : 1جدول 

 االستخدام دورة مياه مراوش مواض ئ مغاسل الجهه رقم املرفق  الصحي

1 ( 
 
 نساء 16 32 48 16 شمال (مغلق مؤقتا

 نساء 16 32 48 16 شمال 2

 نساء 80 80 48 0 شمال 3

 رجال 80 80 48 0 شمال 4

 رجال 80 80 48 0 شمال 5

6 ( 
 
 رجال 16 32 48 16 جنوب (مغلق مؤقتا

 نساء 16 32 48 16 جنوب 7

 نساء 80 80 48 0 جنوب 8

 رجال 80 80 48 0 جنوب 9

 رجال 80 80 48 0 جنوب 10

 

 املجموع الكلي

 

 شمال 5

 جنوب 5

 

64 

 

480 

 

608 

 

544 

 رجال 5

 نساء 5

 

وملن لم يحمل مالبس اإلحرام معه من الحجاج فهنا  سوق منظم ومظلل بالقباب يتوافر به عدد من املحالت لبيع مستلزمات 

اإلحرام باإلضافة إلى بعض البقاالت ولكن ال يتوفر في هذا السوق القريب من مسجد امليقات مطعم لتقديم الوجبات الرئيسية أو 

الوجبات السريعة واملشروبات. لذلك فإن خدمة تقديم الطعام بامليقات تحتاج إلى تطوير. وتقترح هذه الدراسة كافتريا لتقديم 

توفير على اإلقل مطعم بهذا السوق لتقديم الوجبات الرئيسية وكافتريا لتقديم الوجبات السريعة الساخنة والباردة واملشروبات 

وفي حال إحتياج الحاج لبعض الخدمات الصحية فسيجدها في أحد  ملعتمرين.والعصائر لخدمة زوار امليقات من الحجاج وا

"( كما يتوافر عدد كاف  من الكراس ي الطبية املتحركة 2" أو مركز صحي امليقات "1املركزين الصحيين بامليقات )مركز صحي امليقات "
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من الكتيبات واملطويات وأشرطة التسجيل واسطوانات  ملن أراد استخدامها. وبالنسبة للتوعية واإلرشاد فُتقدم في امليقات العديد

الحاسب أآللى بلغات متعددة فضال عن التوعية الدينية الشفوية من خالل الدروس املباشرة بمسجد امليقات عقب بعض 

 العديد من الخدمات األخرى مثل مركز الدفاع املدني،
 
ومركز اإلسعاف،  الصلوات املكتوبة. ويتوافر في هذا امليقات النموذجي أيضا

ومخفر شرطة امليقات، ومكتب هيئة امليقات، ومكاتب للجهات املسئولة املختصة األخرى، ومكاتب لشركات خدمة الهاتف الجوال. 

 كما يتوفر عدد كافي من صناديق حفظ األمتعه.

امليقات حيث ي زل الحاج من الحافلة ومن املالحظات التي تم رصدها اثناء فترة الدراسة هي كثرة أعداد الحجاج التائهين داخل 

ويذهب إلى منطقة دورات املياه واملراوش واملواض ئ ويذهب ليصلي بمسجد امليقات ومن ثم يجد صعوبة في العودة إلى مكان أو 

د حاجة موقف الحافله الخاصه به. وبالرغم من املجهود الطيب املبذول من املوظفين بمكتبي خدمة التائهين بامليقات إال أنه توج

إلى التقليل من هذه الظاهرة. لذا يقترح هذا البحث بعض الحلول منها ترقيم مواقف الحافالت والسيارات بحيث يحفظ الحاج رقم 

تب الرقم بخط كبير على االرض خلف كل حافلة باستخدام مواد يصعب ازالتها 
ُ
موقف الحافلة وبالتالى يستطيع العودة إليها وقد يك

 أمام كل حافلة. كما  ةمحمول ةم موقف الحافلة بكتابة الرقم على لوحأو قد ُيعلن عن رق
 
على قائم مثبت على الرصيف مباشرة

 لترقيم مواقف الحافالت والسيارات بامليقات. كما تقترح هذه الدراسة توفير لوحة كبيرة تشير إلى 
 
يمكن استخدام الطريقتين معا

واقف الجنوبية حيث تم مالحظة أن بعض الحجاج يخرجون من مسجد امليقات املواقف الشمالية وأخرى توضح للحاج اتجاه امل

 متوجهين إلى املواقف الشمالية تاركين حافلتهم باملواقف الجنوبية أو العكس.

لالشتراطات  ةبامليقات مستوفي ةوأوضح تقييم االشتراطات الصحية لدورات املياه واملراوش واملواض ئ بأن هذه الخدمات الهام

ة من حيث النظافة املستمرة، واإلمداد باملاء دون انقطاع، وعدم وجود ازدحام من الحجاج على هذه الخدمات مما يدل الصحي

 إلى أعداد الحجاج في ذلك الوقت. كما بينت الدراسة الحالية أن العد البكتيري للمسحات 
 
على توافر األعداد الكافية منها نسبة

واملراوش لم يتجاوز الحد املسموح به مما يدل على النظافة والتطهير املستمر. بينما في دراسات  املعقمة املأخوذة من دورات املياه

سابقة ومشابهة أخرى تم عملها في دورات املياه في املجمعات التجارية ودورات املياه العامة أثبتت النتائج أن نسبة األمراض املعدية 

يرها من األماكن األخرى، السيما في دورات املياه التي تفتقر إلى تعليمات النظافة في املائة مقارنة مع غ 35قد تصل أحيانا إلى 

والوقاية من األمراض، وأن غالبية األمراض هي أمراض جلدية وتناسلية باإلضافة إلى مرض االلتهاب الكبدي الوباتي النوع )أ( 

((Moraes et al., 2004;  WHO, 2012مالحظة أن مناطق دورات املياه بحاجة إلى زيادة أعداد مغاسل  . وأثناء الزيارات امليدانية تم

األيدى وتزويدها باللوحات اإلرشادية التي تدل الحجاج على الطريقة السليمة والصحية لغسيل اليدين وبالطبع تزويدها بالصابون 

 مالحظة أن نسبة الدورات الصحية املخصصة لذوي االحتياجا
 
ت الخاصة بحاجة إلي زيادة في العدد واملطهرات الالزمة. وتم أيضا

 ال تتجاوز 
 
  %5مع تزويدها بكافة التجهيزات الالزمة حيث أن نسبتها حاليا

 
بالنسبة للعدد الكلي للدورات الصحية بامليقات فضال

س الحالقة عن الضعف الشديد في تجهيزاتها. كما تم مالحظة تر  بعض الحجاج للنفايات الطبية في املراوش مثل ماكينات وأموا

والضمادات الطبية وهذا يحتاج إلى وضع لوحات إرشادية لنشر الوعي بين الحجاج بعدم تر  مثل هذه النفايات في املراوش وكذلك 

وفي هذه الدراسة أكدت نتائج الفحص  واقية عند جمع مثل هذه النفايات.بحاجة لتوعية العمال للحذر واستخدام املالبس ال

كان داخل الحدود ( بكتريا وفطريات)ان العد البكتيري ت املعقمة املأخوذة من سجاد مسجد امليقات امليكروبيولوجي للمسحا

ومن ضمن ما تم رصده في  .مما يدل على النظافة والتطهير املستمر لسجاد املسجد( 2مستعمره لكل سم 3 10أقل من )املسموح بها 

االهتمام بقص وتنسيق األشجار املحيطة بامليقات. كما أنه لم يتم رصد هذه الدراسة املساحات الخضراء الجملية داخل امليقات و 

 لتواجد حشرات زاحفة او قوارض او قطط ضالة بامليقات.

أما بالنسبة للمحال التجارية الكائنة بأطراف مواقف الحافالت فهي بحاجة إلى إعادة تأهيل وتصميم جديد يقض ي على عشوائيتها 

ونات امليقات. وكذلك الحال بالنسبة للمناطق العشوائية واملساحات الترابية املحيطة بامليقات بحاجة وليتناسب مظهرها مع باقي مك

 في تلوث منطقة امليقات باألتربة  ةإلى التطوير وإعادة اإلعمار كي تتناسب مع املكانة املعمارية للميقات من جه
 
وكي ال تكون سببا

وبالرغم من توافر مسببات ومصادر تلوث نوعية الهواء بامليقات ومنها )الكثافة املرورية بداخل وخارج  لعالقة من جهة أخرى.ا

منطقة امليقات، واملساحات الترابية املحيطة بمنطقة امليقات( إال أن نتائج دراسة نوعية الهواء بامليقات أثبتت أن األتربة 

، ثاني أكسيد الكبريت، و ثاني أكسيد النيتروجين( داخل نطاق الحدود املسموح املستنشقة وامللوثات الغازية )أول أكسيد الكربون 

 لقانون حماية البيئة السعودي 
 
.  بينما بينت نتائج قياسات مستوى PMEالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة  -بها طبقا
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 74.2-53.7ء املكافئ خالل أوقات النهار كان  موقع موزعين على منطقة امليقات بالكامل أن مستوى الضوضا 41الضوضاء في عدد 

ديسيبل )أ(( بالالئحة التنفيذية للهيئة  50ديسيبل)أ( وهذه القراءات أعلى من الحدود املسموح بها ) 66.40ديسيبل)أ(، بمتوسط 

ركبات الناقلة للحجاج إلى (. ويمثل التوافد املكثف للم22:00 – 07:00امللكية للجبيل وينبع خالل وقت النهار. باملناطق السكنية )

 4-2امليقات مصدر الضوضاء الرئيس ي. وأظهرت نتائج املسح امليداني ملنظومة إدارة النفايات الصلبة بامليقات خالل فترة الدراسة 

هـ أنه ال توجد منظومة واضحة إلدارة النفايات الصلبة بامليقات حيث رصد الفريق البحثي عدم توحيد حاويات 1438ذي الحجة 

النفايات، وصغر حجم الحاويات مما ال يتناسب مع معدل تولد النفايات الصلبة بامليقات، وتكدس للنفايات التجارية كالبالستيك 

، وعدم تنظيف وتطهير الحاويات والذي قد يؤدي بدوره الى زيادة الحمل 
 
والكرتون، وجمع النفايات بمعدل مرة واحدة فقط يوميا

نفايات الصلبة، باإلضافة الى جمع النفايات الخطرة )مثل ماكينات وأمواس الحالقة والشعر امليكرو ي بمحيط حاويات ال

والضمادات الطبية املستعملة( الناتجة من الدورات الصحية واملراوش مع بافي النفايات الصلبة بدون حذر وبدون استخدام 

س مؤشرات رضا الحجاج عن الخدمات التي يقدمها ميقات االدوات الوقائية عند جمع مثل تلك النفايات الطبية. وبالنسبة لقيا

ذي الحليفة فإن خدمات سهولة الوصول إلى امليقات، توافر املواقف، خدمة التوعية الدينية واإلرشاد، النظافة العامة بامليقات، 

زمات اإلحرام حازت على خدمات الدورات الصحية واملراوش واملواض ئ، مسجد امليقات، الخدمات الصحية، توافر محال بيع مستل

 %70بينما خدمات التغذية بامليقات )املطاعم والكافتريات( فقد حازت فقط على رضا  %99-85رضا الحجاج بنسب تترواح ما بين 

 ( من عينة الدراسة تراكم للنفايات الصلبة بامليقات. %54من الحجاج. ولقد الحظ أكثر من نصف الحجاج )

 واحد 
 
( والذي يوضح كيفية قياس معدل 1فقط من بطاقات قياس مؤشرات األداء بامليقات كما في الشكل )ويقترح البحث نموذجا

حاج حيث يشير هذا املؤشر إلى مدى توافر عدد كاف  من املراوش بامليقات لضيوف الرحمن على مدار  100املراوش بامليقات لكل 

 وبالتالي املروش الواحد  15داخل املروش يساوي  اليوم. وتم قياسه بحساب أن متوسط الزمن الذي يحتاجه كل حاج
 
دقيقة تقريبا

حاج لكل مروش  خالل اليوم  96حاج على مدار اليوم ولذلك يجب أن ال يزيد القيمة املستهدفة عن  96يمكن استخدامه بواسطة 

مات املقدمة بميقات ذي الحليفة الواحد. وتوص ي الدراسة الحالية باستكمال وضع باقي بطاقات قياس مؤشرات األداء لتقييم الخد

 وكذلك باملواقيت املكانية األخرى خالل مواسم الحج والعمرة القادمة.
 

 حاج 100معدل املراوش بامليقات لكل  أسم املؤشر Code BR001رمز املؤشر 

 التعريف

(Definition) 

من املراوش بامليقات لضيوف الرحمن على مدار اليوم. وتم قياس املؤشر بحساب أن متوسط الزمن الذي يحتاجه الحاج داخل  توافر عدد كافمدى  ىيشير إل

 وبالتالي املروش الواحد يمكن استخدامه بواسطة  15املروش يساوي 
 
 حاج على مدار اليوم 96دقيقة تقريبا

 املرجعية

(References) 
 ال يوجد

 األهمية

(Importance ) 
 يساعد هذا املؤشر في الوقوف على مدى توافر عدد مناسب من املراوش بامليقات بالنسبة لعدد ضيوف الرحمن

 دورة القياس

(Frequency) 

  كل ستة أشهر 
 
 شهر 18كل  سنويا

   

 معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج  (Sources) املصادر 

 البياناتتوفر 

(Availability) 

 بيانات مسح ميداني بيانات تنسيقية بيانات متوفرة مباشرة

Directly available data Coordinating data Survey data 

   

 صيغة الحساب

(Formula) 
 عدد ضيوف الرحمن / عدد املراوش بامليقات 

 هـ1441 هـ1440 هـ1439 (Year) سنة اإلنتاج
 وحدة قياس

Unit 
 القيمة املستهدفة

 حاج/ مروش    (Value) القيمة
حاج / مروش  خالل اليوم  96ال يزيد عن 

 الواحد
 

 حاج خالل اليوم الواحد 100( نموذج بطاقة قياس معدل املراوش بامليقات لكل 1الشكل )
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 :التوصيات

 توص ي الدراسة بما يلي:

 لحل مشكلة الحجاج التائهين بامليقات. ويمكن ترقيم املواقف باستخدام: . ضرورة ترقيم مواقف الحافالت1

 .أرقام مكتوبة بخط كبير وواضح •

 .يسهل على الحج مالحظتها •

يمكن استخدام لوحات على قائم مثبت في األرض أمام كل موقف حافلة باالضافة إلى الترقيم على االرض خلف كل  •

 حافلة باستخدام مواد وألوان ثابتة يصعب إزالتها. 

 على نفس اللوحة،987654321واالرقام الهندية )(123456789) وتكتب باالرقام العربية  •
 
 ( معا

 هةالجهة الشمالية بلون ومواقف الج ليسهل على الحجاج تمييز اللوحات بسهولة )مواقف يفضل استخدام لغة األلوان •

 الجنوبية بلون آخر، ويمكن استخدام لغة األلوان لتمييز صفوف مواقف الحافالت وهكذا(.

 (.2مع اإلشارة للحجاج لحفظ الرقم وليكن عل االقل بلغتين هما العربية واالنجليزية )الشكل  •

  
 

 : لوحة تذكر الحاج بحفظ رقم موقف الحافلة الخاصة به2الشكل 

لتوضيح الطرق السليمة . ضرورة مضاعفة أعداد وسائل غسل األيدي وتزويدها بالصابون واملطهرات وعمل الفتات إرشادية 2

 والصحية لغسل اليدين.

. يجب زيادة نسبة الدورات الصحية املخصصة لذوي االحتياجات الخاصة ومراعاة ان تتوفر بها فراغات كافية للحركة وتطوير 3

 (.3تجهيزاتها وتزويدها باملستلزمات الصحية ووسائل املساعدة املطلوبة )الشكل 

 
 الوضع الراهن

 
 للنموذج املقترحتصور 

 : ضرورة تزويد الدورات الصحية املخصصة لذوي االحتياجات الخاصة بكافة التجهيزات املطلوبة3الشكل 

. ضرورة البدء في برامج توعوية لتوعية الحجاج بخطورة تر  النفايات الطبية مثل أمواس وماكينات الحالقة 4

 (.4ل والضمادات الطبية...إلخ في املراوش بامليقات )الشك

 أخي الحاج والمعتمر:
لهبرجاء حفظ رقم موقف الحاف  

 
Dear pilgrim: 

Please keep in mind the parking 
number of the bus 
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 (: توعية الحجاج بعدم تر  النفايات الطبية الخاصة داخل املراوش بامليقات4الشكل )

 

. تزويد امليقات بالعدد الكافي من املطاعم والكافتريات املطابقة لكافة الشتراطات الصحية العامة والخاصة وذلك لتقديم الوجبات 5

 الرئيسية والوجبات السريعة املبردة والساخنة واملشروبات املتنوعة لرواد امليقات. 

( لتصبح مثل تلك املتواجدة داخل 5طراف مواقف الحافالت )الشكل . تطوير وتنظيم أكشا  بيع مستلزمات اإلحرام الكائنة على أ6

 ممرات امليقات.
 

  
 : أكشا  بيع مستلزمات اإلحرام الكائنة على اطراف مواقف الحافالت بحاجة إلي التنظيم والتطوير5الشكل 

 ( لتتناسب مع مستوى مباني امليقات وجودة الخدمات التي يقدمها. 6. تطوير منطقة أسواق امليقات )املجاورة للميقات( )الشكل 7

 

  

 : ضرورة تطوير منطقة أسواق امليقات )املجاورة للميقات(6الشكل 
 

بتشجير جزء منها واستخدام الجزء اآلخر كمواقف ( 7. ضرورة تأهيل الجانب الشرفي من املنطقة املحيطة بامليقات )الشكل 8

 للسيارات والحافالت.

  

 من املنطقة املحيطة بامليقات قي: ضرورة تأهيل الجانب الشر7الشكل 
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 (.8. إعادة تأهيل وتصميم املنطقة واملباني املجاورة للميقات )الشكل 9
 

  

  

 واملوص ى بإعادة تأهيلها: نموذج لبعض املباني املجاورة للميقات 8الشكل 

 . يجب تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة بامليقات من خالل:10

 لحدوث تكدس للنفايات بحاوية دون غيرها.   •
 
 تجنبا

 
 وسعة

 
 توحيد حاويات النفايات شكال

 مع معدل تولد النفايات الصلبة بامليقات.  •
 
 أن يكون حجم وسعة الحاويات متناسبا

 (.9منفصل ملنع تكدسه عند الحاويات )الشكل  جمع الكرتون بشكل •

 ملنع حدوث تكدس للنفايات الصلبة خاصة التجارية منها خالل أوقات الذروة. •
 
 زيادة وتيرة الجمع إلى ما ال يقل عن مرتين يوميا

وث البصري لدى االهتمام بتنظيف وتطهير حاويات النفايات ملنع زيادة الحمل امليكرو ي بمحيط الحاويات وللقضاء على التل •

 رواد امليقات. 

تخصيص حاويات للنفايات الطبية والخطرة الناتجة عن الدورات الصحية واملراوش )ماكينات الحالقة واألمواس املستعملة،  •

والقطن والشاش والضمادات والشعر....إلخ( ومراعاة التعامل معها وتداولها بحذر من قبل العاملين حيث يجب االلتزام بإرتداء 

مامات والقفازات أثناء جمع مثل تلك النفايات وكذلك توعيتهم باألمراض املعدية التي يمكن أن تصيب االنسان من مثل الك

 (.10هذه النفايات )الشكل 
 

  
 : يجب جمع الكرتون بشكل منفصل ملنع تكدسه عند الحاويات9الشكل 

  
 معها وتداولها بحذر من قبل العاملين : ضرورة تخصيص حاويات للنفايات الطبية والتعامل10الشكل 
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المعتمرين مناألمراض المزمنة بين ذوي التغذية 
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  ألبحاث الحج والعمرة الشريفين الحرمين ممعهد خاد (1)
زمالة طب المجتمع مكة المكرمة (2)

  Nutrition among  Umrah Visitors with Chronic Diseases  

Omar Bashir Ahmed(1) , Tariq Atiah Al Malki(2)  
(1) The Custodian of the Two Holy Mosques Institute for Hajj and Umrah Research, Umm Al-
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 :(Abstract) ملخص البحث

عدة مشاكل  بمرض مزمن تنتشر األمراض املزمنة بين عدد كبير من الحجاج واملعتمرين إلى درجة أنه يمكن أن يواجه املعتمر املصاب

لحية أثناء تواجده بمكة املكرمة ولكن أذا خطط لرحلته ببساطة ومهد لها جيدا   فحينها يمكنه أن يتعايع مع املرض املزمن 

هـ وتوصيفها ديموغرافيا وتقييم 1439ويستمتع بشعائر العمرة. هدفت الورقة إلى دراسة انتشار األمراض املزمنة بين معتمري 

كثرهم أمريض يستخدم أدوية، وأن  401من بين   %80.8ثناء رحلته  وقد بينت الدراسة أن ألتي يتبعها املعتمر األنظمة الغذائية  ا

(.  %6.5( ثم مرض القلب املزمن )%18.5( فاألمراض التنفسية املزمنة )%31.9( يليه ضغط الدم )%41.74يعاني من مرض السكر )

 منهم يتبع نظاما غذائيا محددا.  %59.6هـ وأن 1439مرة الثانية خالل (   كان يؤدي شعيرة عمرة لل%44.9وقد وجد أن )

( بين اعمار املعتمرين وأنواع االمراض املزمنة كما أنه لم تتوفر 0.05وقد وجدت الدراسة أن هنا  فرقا معنويا )معنوية اقل من 

(. 0.05ين أنواع الطعام املتوفر )معنوية أعلى من بالنسبة للنوع )الذكور واإلناث( وب المراض املزمنةعالقة معنوية بين انتشار ا

وخلصت الدراسة إلى ضرورة أن يستشير املعتمر طبيبا متخصصا في أمراض السفر ليتزود بأهم ما يفيده من معلومات ونصائح  عن 

 م املعتمرين. األمراض املزمنة في أماكن خدمة إطعاكما تنصح الدراسة بتوفير طعام صحي خاص بألحاب  ،مرضه أثناء السفر

 املعتمرون، أمراض مزمنة،  التغذية. كلمات مفتاحية:

 

 (13)ان ر البحث الاامل ا  الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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 :(Abstract) ملخص البحث

تقوم حكومة اململكة العربية السعودية ببذل الجهود الدائمة لخدمة الحجاج واملعتمرين، ووضع الحلول العلمية والعملية التي 

احتياجات  وطمأنينة، ومن أهم تسهم في راحتهم للوصول إلى ما يحقق أمنهم وسالمتهم ورفاهيتهم، لتمكنهم من أداء نسكهم في يسر 

 االيمانية التى تتطلب بذل املجهود البدني، فهو حيث يقوم بدور محوري في هذة الرحلة .الغذاء الصحي املتوازن  الحجاج و املعتمرين

 ماإل لحتهم ورفع فاعلية جهاز املناعة لديهم لحمايتهم من ا على الهامة للمحافظة العوامل أحد
 
ع عدم صابة باألمراض، خصوصا

انتظام مواعيد النوم والوجبات ومن هنا جاءت مشكلة البحث التى تحددت فى عدم ضمان توفير االحتياجات الغذائية التى تتناسب 

مع الحاالت الصحية املختلفة للحجاج واملعتمرين وعدم تقنين الكميات الغذائية املطلوبة بطريقة لحيحة مما قد يؤثر على 

يعيقهم عن أداء املشاعر، ويؤدى الى وجود فائض ضخم من الطعام املقدم والبواقى التى ينتج عنها تلوث  لحتهم وليقاتهم البدنية و 

لى استخدام منهجية لين لضمان تلبية الحاجات الغذائية إلذا هدف البحث الحالى  .للبيئة املحيطة بالحجاج و انتشار األمراض

الخاصة منهم، ويعمل فى نفس الوقت على تقليل املوارد املستخدمة في تجهيز للحجاج بما يتناسب معهم و مع ذوى الحاالت الصحية 

ن للحصول على نتائج البحث، يو كما أعدت استبياني الباحثتان املنهج الوصفى التحليلوقد اتبعت . الطعام والحد من الهدر فيه

وقد  .الحج والعمرة والثانى موجه للحجاج واملعتمريناألول موجهة ملنظمي و مطوفي الحمالت القائمين على االعداد والتجهيز لرحالت 

من اجمالى كميات % (  40:  20) ترواح نسبة الهدر فى الطعام املقدم للحجاج فى فترة الحج سنوى مابين : أسفرت اهم النتائج عن

كانوا لحمالت افقط من (  %24) ، كما اسفرت عن أن (مليون ريال 3: الف  300مليون و)الطعام التى بلغت تكلفته مابين 

ول الرشاد الحجاج عن الطعام املناسب لهم سؤ د مهمية تواجده، وعن عدم وجو أيم فى الحملة رغم مشرف تغذية مقمصطحبين 

التغذية املناسبة لذوى  فقط من الحمالت توفر ( %12)من حيث الكمية واألصناف تبعا الحتياجاتهم  ولحاالتهم الصحية،وأن 

شارت النتائج أفقط من الحمالت توفر التغذية املالئمة للفئات الحساسة مثال كبار السن و األطفال، كما ( %8)االمراض املزمنة، و

 هوأما بالنسبة ملا تسبب .قروا بأن طرق الطهى املستخدمة تسبب لهم اضطرابات هضميةأمن الحجاج ( %55.38)لى أن نسبة إ

من الحجاج إلى التلوث ( %70.8)املخيمات وأماكن املشاعر املقدسة فقد أكد من تلوث البيئة املحيطة ب هفضالت الطعام ومخلفات

وقد أوصت الباحثتان بالعديد .  البصرى والبيئى وانتشار الروائح غير املستحبة فى البيئة املحيطة بهم وفى أماكن املشاعر املقدسة

الغذائية املالئمة للحاج على أختالف طبيعتهم ويحد فى نفس من التوصيات من أهمها ضرورة ادارة الطعام بما يقدم االحتياجات 

تغذية مقيمين للقيام بعدة ادوار هامة  ضا ضرورة استعانة الحمالت بمشرفييأالوقت من الهدر فى الطعام باستخدام منهجية لين، و 

 .الفئات الحساسة مراض املزمنة أو ير الغذاء املناسب للحجاج ذوى األ فى هذا املجال، باالضافة الى ضرورة توف

 : البحث مشالة

تحدد مشكلة البحث في عدم ضمان توفير االحتياجات الغذائية التى تتناسب مع الحاالت الصحية املختلفة  للحجاج واملعتمرين 

ر، وعدم تقنين الكميات الغذائية املطلوبة بطريقة لحيحة مما قد يؤثر على لحتهم وليقاتهم البدنية و يعيقهم عن أداء املشاع
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( رغم 2008ووجود فائض ضخم من الطعام املقدم مما ينتج عنة تلوث للبيئة املحيطة بالحجاج و انتشار األمراض )نذيرعلى ، 

 الجهود التى تبذلها الجهات الرقابية .  

 أهداف البحث:

مع الحاالت الصحية الخاصة، استخدام منهجية  لين لضمان تلبية الحاجات الغذائية  للحجاج بما يتناسب معهم  يهدف البحث الى:

 و لتقليل املوارد املستخدمة في تجهيز الطعام والحد من الهدر فيه.

 أدوات البحث:

ن للحصول على نتائج البحث. "تلبية األحتياجات الغذائية مع الحد من هدر الطعام أثناء الحج يقد أعدت الباحثتان استبيان

 القائمين على االعداد والتجهيز لرحالت الحج والعمرة والثانى للحجاج واملعتمرين. والعمرة" األول موجهة ملنظمي ومطوفي الحمالت

 .التحليلي الوصفي املنهج البحث يتبع :البحث منهجية
 

 فروض البحث: 

 -يفترض البحث :

 عدم تلبية االحتياجات الغذائية  في الطعام املقدم للحجاج واملعتمرين في الحج . .1

 املقدمة للحجاج واملعتمرين أثناء الحج  للحاالت الصحية املزمنة املرتبطة بالغذاء.عدم مناسبة األغذية  .2

 يوجد هدر في كميات الطعام املقدمة للحجاج واملعتمرين.   .3

 منهجية لين ـ االحتياجات الغذائية للحجاج ـ الهدر الغذاتي ـ استبيان.الكلمات املفتاحية: 

 االطار النظرى للبحث:

دارة الغذاء باستخدام منهجية لين لتلبية احتياجات الحجاج والحد من الهدر في وثانيهما إ الغذاء في الحجيتكون من محورين أولهما 

 استهال  الطعام.

 : ال ذاء ا  الحج:املحور األول 

الشعور باالمتالء او التخمة أو عسر تحتاج الجموع الغفيرة  من الحجيج الى الغذاء الصحي املتوازن املغذي، الذي يوفر الطاقة بدون  

الهضم وما ينتج عنه من مشكالت، وبدون أن يصيب من يعانى منهم امراض مرتبطة بالغذاء باملعاناه من أزمات لحية نتيجة 

(، و قد تكون أيضا طرق الطهي 2017التغذية الخاطئة و التى قد ال تتناسب مع حالتهم الصحية و البدنية ) نسرين عز الدين ،

  .املستخدمة في اعداد الطعام تسبب الكثير من املشاكل الصحية الطارئة والتى تؤثر على لحة الحجاج خالل أداء فريضة الحج

هذه الرحلة الروحانية تتطلب بذل املجهود البدني براحة ودون شعور بالصداع والتوتر و الغضب و اإلنها  ، مما يجعل للنظام 

 مع تغير مواعيد النوم و الوجبات و عدم أنتظامها. فالغذاء السليم للحاج هو أحد العوامل همية خصبالغ األ  ااملتوازن دور 
 
وصا

الهامة للمحافظة على الصحة و قوة الجسم والوقاية من بعض األمراض، وأيضا قد يكون في الوقت نفسه من أسباب ضعفه 

اف لذا فمن الضرورى أن يقدم النظام الغذاتي للحجاج دون إسر  هومرضه، فترشيده ضرورة حتمية ألخذ االحتياجات األساسية من

في محتواه من جميع العناصر  ول و يكون متكامال ذهود املبواملعتمرين السعرات الحرارية الضرورية لهم واملناسبة لحالتهم و للمج

  ب.الغذائية ) البروتينات والكربوهيدرات والدهون واألمالح املعدنية والفيتامينات( بالقدر املناس

 االحتياجات من العناصر ال ذائية ا  فترة الحج:

 :  األطعمة التى تزود الحجاك بالطاقة

يحتاج الحجاج الى األطعمة التى تزودهم بالطاقة بدون رفع منسوب السكر بشكل مفاجئ  حتى ال توثرعلى حالتهم الصحية وخصوصا 

 املرض ى منهم.

 األطعمة ال نية بالبروتينات: 

جرام من البروتينات يوميا في طعامه موزعة على وجباته خالل اليوم ويفضل اختالف وتنوع مصادر البروتين  100 يحتاج الحاج الى

 جاته.االتى يحصل منها الحاج على احتي
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 األطعمة ال نية باأللياف:

 بين الحجاج و هي تؤدى الى حالة من عدم الراحة،
 
و الى االصابة بالغازات و  مشكلة اإلصابة باإلمسا  من املشكالت األكثر شيوعا

اإلفساد املتكرر للوضوء. مما يستوجب تناول األطعمة الغنية باأللياف من خضروات وفواكة وحبوب كاملة، مع تجنب بعض أنواع 

الخضروات والحبوب والبقول التى تساعد على تكوين الغازات لدى بعض االشخاص الذين لديهم األستعداد لذلك و الحرص على 

 (.2010( ، )دعاء املرس ى :1430الخبز االبيض باألسمر ) الهية العامة للغذاء والدواء :استبدال 

 دارة ال ذاء باستخدام منهجية لين لتلبية احتياجات الحجاك والحد من الهدر ا  استهالك الطعام:إ:  املحور الثانى

وهنو في اليابان نتيجة أدارية ظهرت في شركة تويوتا بعد الحرب العاملية الثانية على يد العالم تايتن ي إمنهجية لين هي فلسفة 

الحاجة امللحة لتغطية العجز في رأس املال، وأعتمدت املنهجية على التقليل من الهدر وتحقيق أقص ى استفادة ممكنة من املوارد 

على نطاق واسع في مختلف الشركات اليابانية للتخلص من  1990و قد بدأ استخدام لين منذ عام  (Womack et al., 1990)املتاحة 

التحسين املستمر و زيادة رضا العمالء  النفايات و الهدر و األنشطة غير ذات القيمة املضافة في العمليات و لتغيير ثقافة الشركات نحو 

(Pepper and Spedding, 2010) فمنهجية لين يمكن ان تساعد الشركة في التخلص من أنواع كثيرة من الهدر ومن أشهرها أنواع .

فراط في العمليات و "الوقت" و" اعادة الهدر السبعة:"الحركة" و" التنقالت غير الضرورية" و "االنتاج الزائد عن الحاجة " و"اال 

. حيث يتم ازالة الهدر عن طريق استخدام مجموعة من األدوات والتكنيكات البسيطة غير (Ohno, 1988)العمل" و" الجرد" 

(" و SIPOC" و"كايزن" و"العصف الذهني" و "سايبو  )5Sليات" و" االحصائية مثل "خريطة السبب و األثر" و "خريطة تدفق العم

ين في وهنا  الكثيرمن التجارب التي اشارت الى أهمية تطبيق ل .(Antony et al., 2003)(" و غيرها Whys 5ملاذا ) 5"قائمة التدقيق" و"

الشركات الصناعية و الخدمية على حد سواء ملا حققته من نتائج ايجابية في القضاء على الهدر او الحد منه مع االستفادة القصوى 

بعض التجارب التي توضح استخدام منهجية لين في ادارة الغذاء لتقليل الهدر  1من املوارد املتاحة لزيادة االنتاج. ويتناول جدول 

 االستفادة القصوى من الخامات املستخدمة في اعداده، مع مراعاة تلبية احتياجات العمالء وزيادة شعورهم بالرضا.فيه، وتحقيق 

 (:عينة من الدراسات السابقة لتطبيق منهجية لين في الغذاء1)جدول 

 الدراسة الهدف من تطبيق لين األدوات املستخدمة الفوائد املعوقات 

االدارة  ـ اقناع بعض املوظفين في 

 بأهمية استخدام منهجية لين.

ــــوظفين  ــ ــــــض املــ ــــزام بعــ ــ ــــدم التــ ــ ــ عــ ــ ــ ــ ـ

 بتطبيق التحسين املقترح.

ـــ صـــعوبة ايجـــاد الوقـــت املناســـب 

ـــاركين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوظفين املشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لجميــ

 للبدء قى التحسين معا.

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــق فهـ ــ ــ ــ ــ ــــن طريـ ــ ــ ــ ــــالء عـــ ــ ــ ــ ــ ــا العمـ ــ ــ ــ ــ ــــادة رضـــ ــ ــ ــ ــ زيـ

 احتياجاتهم.

ـــتقليل مصــروفات ادارة عمليــات الغــذاء عــن 

 الخطوات غير الضرورية.طريق استبعاد 

ــــدم  ـــراب املقــ ــ ـــام و الشـ ــ ــــودة الطعـ ــــين جــ ــــ تحســ ــ ـ

ــى  ــ ــــاء علـــ ــــودة بنـــ ـــايير للجـــ ــ ــــع معـ ـــق وضـــ ــ ــــن طريــ عــ

 احتياجات العمالء.

ــ التفـــــوق علـــــى املنافســـــين عـــــن طريـــــق تقـــــديم  ــــ

 طعام ذو جودة عالية و سعر مناسب.

ــــدفق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ خريطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 العمليات.

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــات املتعلقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين العمليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ تحسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 بالتوفير في نفقات الفندق.

 التفوق على املنافسين. ـ

ــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــــاريف العمليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل مصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ

 املتعلقة بأنتاج الطعام.

 

(Mohammad, 2017) 

 

 فندق بدولة مصر 

ـــات  ــ ــ ــ ــ ــــيات و لغـــ ــ ــ ــ ــ ــــتالف جنسـ ــ ــ ــ ــ ـــ اخــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

املوظفين مما أدى الى صعوبة في 

 التواصل.

 

الــى  71ـــ تقليــل عــدد املــوظفين فــي املطــبخ مــن 

54. 

 ـ زيادة كفاءة خطوات انتاج الطعام.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ـ ضمان ببئة عمل ممتعة  للموظفين                                                                                              

ــ تقليــــل الهــــدر فــــي املنتجــــات الغذائيــــة الــــى  ٪ 5ـــ

 عن طريق التحول الى االنتاج عند الطلب.

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدفق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خريطــ

 العمليات.

 .5Sـ 

 ـ كايزن 

 دة كفاءة انتاج الطعام .ـ زيا

ـــام و  ـــاج الطعـ ــ تقليــــل خطــــوات انتـ ـــ

ــــع  ــ ــــاج مـ ــ ــــرعة االنتـ ــ ــــادة سـ ــ ــالي زيـ ــ ــ بالتـ

 املحافظة على الجودة.

 ـ تقليل عدد املوظفين في املطبخ.

ـــات - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي الخامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدر فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل الهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقليـــ

ـــام  ــ ــ ــ ــــداد الطعــ ــ ــ ــ ــــي اعـ ــ ــ ــ ــــتخدمة فـ ــ ــ املســـ

 وبالتالى تقليل املنفق علية.

(Engelund et al., 2009) 

 

 مستشفى بدولة الدنمار 

ـــات  ــ ــ ــــي احتياجــ ــ ــــر فـــ ــ ــ ــــوع الكبيـ ــ ـــ التنـــ ــ ــ ـــ

 العمالء .

 

ــ تقليـل مسـاحة املطـبخ عـن طريـق االسـتغناء 

 عن األجهزة غير الضرورية.

ــــة  ــ ــــه بدرجــ ــ ــــام و تقديمــ ــ ــــداد الطعــ ــ ــــرعة اعــ ــ ــــ ســ ــ ـــ

 حرارة مناسبة و جودة عالية.

 ـ تناغم املوظفين في اداء العمل.

 ـ زيادة رضا العمالء.

 ـ تحليل سلسلة القيمة.

  JITـ 

 

 كفاءة تحضير الطعام. ـ زيادة

 ـ زيادة رضا العمالء.

 ـ تسريع عملية اعداد الطعام.

(Bowen and Youngdahl, 

1998) 

 

ــــدة  ــ ــ ــ ــ ـــات املتحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم بالواليــ ــ ــ ــ ــ مطعــ

 االمريكية

 



147 

 

من الهدر في الخامات الغذائية  فى الحّد  هيتبين من الجدول السابق مدى فائدة استخدام منهجية لين ملنتج الخدمة ملساعدت

الالزمة لتجهيزة وزيادة سرعة اعداده، املستخدمة في اعداد الطعام ،و تحسين جودته، و كذلك تقليل األدوات و املعدات و األجهزة 

خرى ملستهلك الخدمة منها زيادة رضا أوحذف الخطوات غير الضرورية لتقليل وقت وجهد العاملين باالضافة الى تحقيق فوائد 

وات وطرق الطهى وتفضيالتهم الغذائية وغيرها و ذلك باستخدام بعض األد هو درجة حرارت هالعمالء من حيث جودة الطعام و سعر 

 البسيطة.

ر في كميات الطعام املقدمة لكن في املقابل يوضح الجدول بعض التجارب والدراسات التى تناولت تطبيق منهجية لين للحد من هد 

ماكن التي يكون بها تجمعات بشرية كبيرة مثل بيوت االعاشة و املستشفيات و سكن الطالب و املدارس التى تقدم وجبات و في األ 

 غيرها. 

مناسبة لتحقيق الهدف من هذا البحث في  األكثر  ن أن التطبيق منهجية لين وترى الباحثت وهنا  العديد من األدوات التى تستخدم 

 (.PDCAتلبية احتياجات الحجاج والحد من الهدر في استهال  الطعام هو استخدام عجلة ديمنج )

 
  ديمنج عجلة (:1 )شكل

  :PDCA (Plan-Do-Check-Act) عجلة ديمنج 

و  هاالنتاج و املحافظة على استدامت م وهى من أهم األدوات املستخدمة لتحقيق التحسين املستمر في1951عام  صممها العالم ديمنج

 : (Johnson, 2002)التعلم من األخطاء و التجارب السابقة . تتكون العجلة من ار عة خطوات رئيسية هي 

 قدم الخطط الالزمة لتحسين الجودة بعد تحديد املشكلة و جمع البيانات الضرورية و تحليلها.التخطيط:   .1

 الفعل: نفذ الخطة و طبق التغيير في نطاق محدود. .2

 الفحص: قم بقياس النتائج و تقييمها و حدد هل كانت جهود التحسين ناجحة ام ال. .3

سين و طبقها على املجاالت االخرى في املنظمة اما اذا كانت التصرف: اذا كانت النتائج ناجحة فقم باعتماد خطة التح .4

 النتائج غير ناجحة فقم بتعديل خطة التحسين. 

 في هذا البحث عرض مقترح لتطبيق منهجية لين مع عجلة ديمنج لتلبية االحتياجات الغذائية للحجاج و تقليل الهدر.  
 
 وسيتم الحقا

 منهجية البحث والتحليل: 

  .الباحثتان املنتج الوصفي التحليلياتبعت 

 : قد تم تطبيق استبانات الدراسة على:التطبيق امليدانى 

 ( توضح وصف العينة:6:  2( حاج و األشكال األتية من ) 250: )  أوال 

  
 ( يوضح  الفترة الزمنية التى مضت على الحج   3شكل ) ناثإ( يوضح توزيع عينة البحث ذكور و 2شكل )
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 ( يوضح توزيع الحجاج فى العينة على فئات الحج5شكل ) ( يوضح الفئات العمرية للحجاج                4شكل )

 
 مراض املزمنة التى تحتاج لتغذية خاصة فى عينة البحثأل صابات بااإل ( يوضح نسب ا6شكل )

سنوات ( وقد تراوح عدد الحجاج فى الحمالت ما  4: سنة  35( من ألحاب الحمالت واملطوفين وقد ترواحت خبرتهم من )25: )ثانيا 

 ( حاج .2000:  400من )

 نتائج البحث ومناقشتها: 

 : تم الحصول على النتائج األتية بعد تطبيق أدوات الدراسة على الحجاك وأصحاب الحمالت واملطوفين والتى أشارت الى

جمالى كميات الطعام املقدمة و التى بلغت تكلفته مابين إ% ( من  40:  20: ترواحت نسبه الهدر مابين ) الهدر اى الطعام .1

و كما أن بواقى الطعام الصالحة لالستهال   مليون ريال( ، مما يعنى مبالغ نقدية طائلة فى املجمل. 3الف :  300)مليون و

 اآلدمى ال تستغل بالشكل األمثل.

همية تواجده، وال أيم فى الحملة رغم شرف تغذية مق( فقط من الحمالت كانوا معتمدين على م %24:  )  مشرف   ذية .2

 يوجد من يرشد الحجاج عن الطعام املناسب لهم من حيث الكمية واألصناف تبعا الحتياجاتهم ولحاالتهم الصحية.

 من الحمالت توفرها .( فقط %12: ) الت ذية املناسبة لذوى االمراض املزمنة التى تتأثر بالت ذية .3

 (.%8: تراعى من قبل الحمالت بنسب بسيطة جدا بلغت )مثال وبار السن و األطفال الت ذية املناسبة للفئات الحساسة .4

 (من أفراد العينة.%55.38: تسبب اضطرابات هضمية لنسبة ) طرق الطهى املستخدمة و نوعيات الطعام املقدمه للحجاك .5

( وفي مناطق املشاعر املقدسة مما يؤدى إلى %70.8ر في البيئة املحيطة باملخيمات بنسبة )تنتش :تهفضالت الطعام ومخلفا .6

 التلوث البصرى والبيئى وانتشار الروائح غير املستحبة ويعيق الحجاج عن الحركة بسالسة أثناء تأدية املناسك. 

ت الحجاك للحصول على الت ذية وما أوضحت النتائج ان استجابة الحجاك للجزء الثانى من االستبيان" مقترحا 

% (  ومن أهم  100% :  75حت نسبة موافقة الحجاك على مع م املقترحات مابين  )و االسليمة والحد من الهدر اى الطعام " تر 

 :أمثلة املقترحات

 ل للتغذية  فى كل حملة لتقديم االستشارات الغذائية املختلفة للحجاج.ؤو وجود مشرف أو مس .1

ة للحجاج قبل موسم الحج بوقت ضرورة وجود دورات تدريبية في "التغذية املناسبة  للحجاج" للقائمين على خدمات التغذي   .2

 .كاف

 اعداد وجبات جاهزة للمرض ى املتأثر مرضهم بالتغذية وتغليفها بشكل جيد لتوزع على الفئات التى تحتاجها من الحجاج. .3

 سنوات. 8املسنين و األطفال أقل من اعداد وجبات خاصة بالفئات الحساسة ك .4

أعداد وجبات مناسبة لذوي األمراض املزمنة وبيعها بأسعار مخفضة في محالت الوجبات السريعة املنتشرة في مناطق املشاعر  .5

 املقدسة.

وة جاج ليأخذ كل منهم قدر حاجته سواء عبو مغلفة تتناسب مع احتياجات الح إعداد وجبات مقننة في الكمية  و معلبة .6

 واحدة أو أكثر.

 والبعد عن املقليات واملسبكات قدر االمكان. واءوالش استخدام طرق الطهي الصحي في إعداد األطعمة للحجاج كالبخار  .7
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استخدام الشاشات الكبيرة والالفتات املنتشرة في مناطق املشاعر املقدسة لعمل تنويهات على ضرورة ترشيد الغذاء وتفليل  .8

 الهدر فيه.

  تدوير بواقي الطعام غير الصالح لالستهال  االدمى في عمل أسمدة وعلف للحيوانات.أعادة  .9

 البعد عن تكرار األنواع واألصناف التى لم يقبل عليها الحجاج حتى ال تهدر. .10

 التركيز على الخضروات الطازجة والفواكه  في الوجبة بدال من األرز والنشويات بأنواعها املختلفة. .11

لتطبيق منهجية لين لتوفير االحتياجات ال ذائية للحجاك و تقليل الهدر الحادث بكميات وبيرة ا  اطعام  الخطوات املقترحة

 املقدم:

 الخطوات املقترحة لتطبيق عجلة ديمنج و أدوات لين لتوفير االحتياجات الغذائية للحجاج و تقليل الهدر في الغذاء( : 2)جدول 

ادوات لين التي يمكن 

 استخدامها
 املرحلة الهدف مثال

 .ـ العصف الذهني

 .ـ خريطة السبب و األثر

 .(SIPOCـ سايبو  )

 .ـ خريطة تدفق العمليات

 .ـ قائمة التدقيق

ــــــــ املشــــــــكلة األولــــــــى: هــــــــي القصـــــــور فــــــــي تلبيــــــــة االحتياجــــــــات 1

 الغذائية للحجاج و خاصة ذوي األمراض املزمنة. 

فـــي  املشــكلة الثانيـــة: هـــي وجـــود هـــدر كبيــر فـــي الطعـــام املقـــدم

 حمالت الحجاج.

ــــ توضــــح نتــــائج االســــتبيان وجــــود 2 ٪ مــــن العينــــه لــــديهم 49ـ

عــــدم رضــــا عــــن نوعيــــة الطعــــام املقــــدم لهــــم وكــــذلك اتفــــاق 

٪ مــــن العينــــة علــــى وجــــود هــــدر فــــي الطعــــام فــــي معظــــم 800

الحمالت. و يجب فـي هـذه املرحلـة اقتـراح اسـتراتيجية لجمـع 

 ادر معلومــــات حقيقيــــة و لــــحيحة عــــن نســــبة الهــــدر و املصــــ

 املحتملة املسببة للهدر و ترتيبها حسب األولوية.

  .ـ تحديد املشكلة1

ــــ تحليـــل املشـــكلة بنـــاء علـــى املعلومـــات 2

 .التي تم جمعها

 (Planالتخطيط )

 S5ـ 

 ـ كايزن 

بنـــاء علـــى تحليـــل املشـــكلة يـــتم اختيـــار الحـــل املناســـب مثـــل  

اســـــتخدام قائمـــــة لفهـــــم رغبـــــات و احتياجـــــات الحجـــــاج فـــــي 

الحملـــــة و التعـــــرف علـــــى حـــــالتهم الصـــــحية و ايجـــــاد طريقـــــة 

مناســـبة لتـــوفير الكميـــات املناســـبة مـــن الطعـــام طـــوال فتـــرة 

الحــج و االبتعــاد عــن األطعمــة الدســمة و التــي تســبب عســـر 

هــــا )مرفــــق مــــع البحــــث حلــــول عمليــــة لتطبيــــق هضــــم و غير 

 عجلة ديمنج و ادوات لين(

ــــــــ اقتـــــــراح الحـــــــل املناســـــــب بنـــــــاء علـــــــى 1

 .املعطيات

 .ـ تنفيذ الحل املقترح2

 (Doالفعل )

 .ـ العصف الذهني

 .ـ قائمة التدقيق

فــــــي هــــــذه املرحلــــــة تــــــتم املقارنــــــة بــــــين املعطيــــــات الســــــابقة و 

و تنفيــــذ الحــــل  الحاليــــة كنســــبة رضــــا الحجــــاج قبــــل اقتــــراح

املقتــرح و بعــد التنفيــذ و كــذلك نســبة الطعــام املهــدر قبــل و 

 بعد تنفيذ الحل املقترح.

 ـ تقييم النتائج التي تم تحقيقها1

 ـ التأكد من أنه تم الوصول للهدف2

 (Checkالفحص )

 .ـ العصف الذهني

 .ـ خريطة السبب و األثر

 

حقــــق  بنـــاء علــــى الخطــــوة الســــابقة اذا كـــان الحــــل مرضــــ ي و 

نتائج ملموسة مثـل زيـادة رضـا الحجـاج عـن الطعـام املقـدم 

٪ او أكثـــــر و كـــــذلك تقليـــــل نســـــبة الطعـــــام املهـــــدر 50بنســـــبة 

٪ او أكثـــــــر فيــــــــتم تعمـــــــيم الحــــــــل علـــــــى الحمــــــــالت 50بنســـــــبة 

األخرى و التعلم من األخطاء التي حـدثت خـالل التنفيـذ ان 

وجــدت و العمــل علـــى تالفيهــا فــي املـــرات القادمــة حتــى تصـــل 

نســبة رضـــا الحجــاج الـــى اقصـــ ى حــد و نســـبة الهــدر الـــى اقـــل 

 حد.

ـ اذا كانـت النتـائج مرضـية يـتم تعمـيم 1

الحـــــــــل و إذا كانـــــــــت غيـــــــــر مرضـــــــــية يـــــــــتم 

 دراسة الخطة من جديد

 (Actالتصرف )

 

ساسية للبحث وهي القصور في تلبية االحتياجات الغذائية املناسبة دوات لين سيتم حل املشكالت األ أبتنفيذ عجلة ديمنج مع 

خرى أى حل مشاكل إلللحجاج و الهدر الكبير في الطعام و ماله من تبعات مثل تلوث البيئة و تشويه املنظر العام و غيرها. باإلضافة 

ى املخيمات و الجهود املهدرة من العاملين إلمن و  لتخزين الطعام الفائض و نقله استخدام مساحات مكانية كبيرة  مترتبة عليها مثل 

كثر من االحتياج و تقليل التلوث الناتج من فائض الطعام و الذي اليتم التخلص منه بالطريقة أفي الحمالت لتوفير كميات طعام 
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 تقليل املال املهدر في اعداد عداد الطعام إجهزه املستخدمة في ارد سواء البشرية او املواد و األ الصحيحة و تقليل الهدر في املو 
 
و أخيرا

 الطعام و نقله و تبريده و تسخينه و تجهيزه. 

ن بتصميم استمارة يتوجب على اعام املقدمة للحجاج قامت الباحثلتفعيل دور البحث فى توفير الهدر الحادث فى كميات الط و

نتائج هذة التعبئة فى القيام بالتجهيزات املطلوبة وتشمل: الحمالت توزيعها على حجاجها قبل الحج بوقت كافي لتعبئتها الستخدام 

التفضيالت من االطعمة، طرق الطهى املفضلة، والعادات الغذائية، والكميات املعتاد تناولها، وحاالتهم الصحية ،و األمراض التى 

ادة منها في  تطبيق منهجية لين فى تتأثر بالغذاء، و رغبة ذوي االحتياجات الغذائية الخاصة في وجود اغذية مخصصة لهم لالستف

 ادارة الغذاء والحد من الهدر فية )مرفق نسخة مع البحث(.
 

 توصيات البحث:

ضرورة استخدام الحمالت لقائمة توضح االحتياجات الغذائية لحجاج الحملة او عمل استبيان ملعرفة الطعام املفضل لديهم  .1

 عام. نواع معينة من الطأو األمراض التي تستدعي وجود 

ضرورة وجود مشرف تغذية في كل حملة يتولى اإلشراف على تلبية االحتياجات الغذائية للحجاج واالشراف على مراحل اعداد  .2

الطعام وتحديد الكميات التي يجب تقديمها وأختيار طرق الطهي املناسبة  بالشكل الذي يحقق األستفادة القصوى للحجاج 

 من تناوله  بدون هدره.

اج وإرشادهم نحو اختيار أنواع الطعام والكميات املناسبة تبعا لحاالتهم الصحية، وبما يضمن تقليل الهدر في تثقيف الحج  .3

 استهالكه.

األهتمام بتدريب املطوفين والقائمين على خدمة الحجاج لتثقيفهم وزيادة وعيهم بالتغذية السليمة املناسبة للحجاج حتى   .4

ز الخاص بالطعام والشراب بالشكل املناسب والذي يضمن تلبية االحتياجات للحفاظ يتعاونوا مع مشرف التغذية في التجهي

 على لحة الحجاج والحد من الهدر .

 أمراعاه املرض ى ذوي االحتياجات الغذائية الخاصة و اعداد وجبات خاصة بهم في حمالت الحج، مع توفير هذه الوجبات   .5
 
يضا

 سب مع جميع الحجاج.في منافذ بيع متخصصة وبأسعار بسيطة لتتنا

ماكن املقدسة باستخدام الشاشات املنتشرة في األ نشر التنويهات عن ضرورة ترشيد استهال  الطعام والحد من الهدر فيه  .6

 واللوحات اإلرشادية في الطرق. 

االهتمام بإعادة حفظ وتغليف وتعبئة الغذاء الصالح لالستهال  اآلدمى في كل حملة  بشكل جيد إلعادة توزيعه على   .7

 املحتاجين .

زيادة االستثمارات في إنشاء مصانع اعادة تدوير مخلفات األطعمة ملا تدره من عائد اقتصادى مرتفع وبما توفره من فرص عمل  .8

من هذه البواقي بطرق مختلفة كعمل أسمدة للنباتات وعلف للحيوانات وإنتاج الطاقة  للشباب و الالستفادة القصوى 

 الحيوية.

ضرورة جمع املعلومات عن كميات الطعام التي يتم توفيرها خالل فترة الحج مقابل الكميات املستخدمة و املهدرة حتى تتم  .9

 اليمكن تحسينه. عملية التحسين املستمر بطريقة لحيحة و فعاله، فما اليمكن قياسه

 لديها ملرات متعددة. فرض عقوبات و غرامات على الحمالت التي يتم رصد كميات كبيرة من الطعام املهدر  .10
 

 املراجع العراية:

 (.1999عبير الدويك: إدارة الغذاء وعالقته بالعوامل االجتماعية واالقتصادية، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد امل زلي، جامعة املنوفية ) .1

 (. 2010دعاء املرس ي: برنامج إرشادي لتنمية الوعى بإدارة الغذاء، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة املنصورة ) .2

 .2008نذير على: تدوير املخلفات الغذائية "مجلة البيئة والتنمية "عدد آيار / مايو"   .3

 https://www.arrajol.com/content/91041 (2017.)نسرين عز الدين : النظام الغذاتى األفضل خالل الحج .4

 (.23/11/1430 )-اململكة العربية السعودية –الهيئة العامة للغذاء والدواء : السالمة الغذائية أثناء الحج والعمرة وتجنب التسمم الغذاتى  .5
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 الحج والعمرة: مالحق البحث وفيها يتم تقديم مقترحات لكيفية تطبيق منهجية لين ألصحاب الحمالت واملطوفين اى

 أوال : مقترح ) تطبيق منهجية لين الدارة ال ذاء اى حمالت الحج والعمرة(
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 ثانيا : مقترح ) أستبيان الحجاك للحصول على البيانات األساسية الالزمة الدارة ال ذاء اى الحمالت(

 يتم ترجمة االستبيان تبعا للغة التى يتحدثها الحجاج فى الحملة
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المهارات الالزمة للممارسين الصحيين لالستجابة الفعالة  

للكوارث في المملكة العربية السعودية، تطبيقات لموسم الحج
 

 

 (2)عبدااللة الثبيتي، (1)فاطمة جبر السلمي

  جراحي، جامعة أم القرى-كلية التمريض،  تمريض باطني (1)
التمريض، تمريض الطواريء والكوارث، جامعة الطائفكلية العلوم الطبية التطبيقية، قسم  (2)

Core Comptencies required of Health care Providers 

During Mass Casualty Incidents (MCIs) in Saudi Arabia: 

Implications for Hajj 

Fatmah Alsolami(1), Abdulellah Al Thobaity (2) 
(1) Nursing Faculty, Medical and Surgical Nursing, Umm Al-Qura University 

(2) Applied Medical Sciences, Nursing Department, Emergency and  Disaster Nursing, Taif University

 

 :(Abstract) ملخص البحث

املهارات الالزمة للممارسين الصحيين لالستجابة الفعالة للكوارث في اململكة العربية السعودية: تطبيقات ملوسم الحج املقدمة أكثر 

من مليوني حاج مسلم يجتمعوا سنويا ألداء الحج سنويا في املشاعر املقدسة. في السنوات املاضية كان هنا  عدة عوامل لها تأثير 

ن جميع املمارسين يلعبوا دور هام جدا في التخطيط واالستجابة ألحجيج مثل السيول والحرائق والتدافع. وبما على سالمة ولحة ا

والكوارث إضافة الى النقص الشديد في البراهين واألدلة إلثبات قائمة املهارات الالزمة للممارسين  ئ الفعالة لكل حاالت الطوار 

الصحيين في االستجابة للكوارث ال قدر هللا أثناء الحج يستدعي من الباحثين تحديد أهم املهارات الالزمة لهم وذلك من خالل تحليل 

ابات خالل التجمعات الكبيرة مثل الحج والكوارث املتعلقة باملجال الصحي الهدف الدراسات السابقة والتي سلطت الضوء على اإلص

تحديد املهارات الالزمة للممارسين الصحيين في االستجابة للكوارث من اجل تطبيقها على املمارسين الصحيين املشاركين في موسم 

عربية السعودية في مجاالت الكوارث واستجابة الفرق الحج لخدمة الحجيج. تحليل الدراسات السابقة التي عملت في اململكة ال

الصحية في اململكة العربية السعودية النتائج اثبت التحليل بأن تركيز الدراسات السابقة يختلف من حيث طبيعة ومنهج البحث. 

لكبيرة مثل الحج. على كما كان هنا  عدة دراسات ركزت على استجابة الفرق الصحية للكوارث واإلصابات الناتجة عن التجمعات ا

دراسات ركزت على تمريض  3سبيل املثال: دراسة واحدة ركزت على تقييم خطط الكوارث في مستشفيات مكة املكرمة. بينما 

الكوارث وعدة دراسات ركزت على لحة الحجاج اثناء الحشود في املشاعر املقدسة. بناء على التحليل تم استخراج قائمة من أهم 

مة لكل ممارس مشار  في الحج والتي تشمل التخطيط والتحضير واالستجابة للكوارث. إضافة الى ذلك هذا التحليل املهارات الالز 

سلط الضوء على أهم املعوقات التي تعيق املمارسين الصحيين من االستجابة الفعالة للكوارث والتي تشمل نقص التعليم في هذا 

امللخص من املهم توفر املهارات االزمة لكل املمارسين الصحيين املشاركين في الحج املجال ونقص التدريب ونقص شديد في األبحاث 

مع ضرورة التركيز على التعليم والتدريب وزيادة األبحاث في هذا املجال وذلك من أجل رفع درجة تأهب املمارسين الصحيين 

 واالستجابة للجميع انواع الكوارث.

 

 (22)باألبحاث اإلنجليزية صفحة  ان ر البحث الاامل ا  الجزء الخاص
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  طب الكوارث وأهميته في الحج والعمرة 

 

 (2)نادر حمزة مطير، (1)حمزة مطير أحمد
 جامعة أم القرى – معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة (1)

وزارة الصحة  (2)

Disaster medicine and its importance in Hajj and 

Umrah :and review article 
Ahmad H M Metair(1), Nadir H M Metair(2),  

(1) Institute of the Custodian of the Two Holy Mosques for Hajj and Umrah Research 
(2) Ministry of Health

 

 :(Abstract) ملخص البحث

الثانيــــة وكــــان يســـمى الطــــب العســــكري وعنــــدما انضــــمت إدارة الكــــوارث الطبيــــة الــــى طــــب ُولـــد طــــب الكــــوارث بعــــد إنتهــــاء الحــــرب العامليــــة 

الطواريء نشأ ما يعرف اليوم بطب الكوارث. ومـن حيـث التعريـف اللغـوي فطـب الكـوارث هـو أي حـدث يربـك مـوارد النظـام املتاحـة فـي 

األفـراد بمـرض وبــاتي مـا او اإلصـابات الجســدية أو  ر مــنف  الطبــي فـأي حالـة إصــابة لعـدد كبيـوقـت معـين ومكـان معــين. وبالنسـبة للوصـ

حتـى النفسـية وتتعـدى مــوارد النظـام الطبـي املتـاح فــي وقـت معـين ومسـاحة جغرافيــة محـددة تسـمى كارثـة انســانية تسـتدعي تـدخل طــب 

املثــــال ولــــيس  الكـــوارث. ويلتقــــي طـــب الكــــوارث مــــع خدمـــة ضــــيوف الــــرحمن أثنـــاء مواســــم الحـــج والعمــــرة ألســــباب كثيـــرة منهــــا علــــى ســـبيل

، أعــــداد الحجــــيج واملعتمــــرين ال ــــخمة  الحصــــر: محدوديــــة املكــــان وثبــــات الزمــــان بمكــــة املكرمــــة واملشــــاعر املقدســــة واملدينــــة املنــــورة

 
 
ــاعي فــــي نفــــس التوقيــــت وفــــي ذات املكــــان، تفــــاوت أعمــــار وثقافــــات وعرقيــــات  واملتزايــــده ســــنويا ، حركــــة الحجــــاج واملعتمــــرين بشــــكل جمــ

عمر واألمراض املزمنه للحجيج واملعتمرين، عوامل الطقس وجغرافية املكان، وسـائل النقـل داخـل املشـاعر وبـين مكـة الحجيج، تقدم ال

ة بــــاألمراض املعديــــة او األقــــل رعايــــة طبيــــة فــــي العــــالم، باإلضــــافة إلــــي املــــواد م بعــــض الحجــــاج مــــن بعــــض الــــدول املوبــــوءواملدينــــة ، قــــدو 

سـواء بمكـة املكرمـة أو باملدينـة املنـورة. هـذه بعـض النقـاط التـي  الـزوار اثنـاء الحـج والعمـرةالخطرة املستعملة من قبـل بعـض الحجـاج و 

تشكل عوامل ربط قوية بين الحج والعمرة وطب الكوارث حيث انه املظلة التي تعمل تحتهـا جميـع أفـرع الطـب فـي حـال حـدوث كارثـة ال 

 قدر هللا.

 

Disaster Medicine was born after the end of the Second World War and was called military medicine and when the 

medical disaster management joined emergency medicine arose what is today known as disaster medicine. In terms of 

language definition, disaster medicine is an event that confuses system resources available at a given time and place. As 

for the medical description, any case of a large number of individuals with an epidemic disease, physical or even 

psychological injury, exceeding the resources of the medical system available at a given time and a specific geographical 

area is called a humanitarian disaster requiring the intervention of disaster medicine. Disaster medicine meets with the 

service of the guests of Rahman during the Hajj and Umrah seasons for many reasons including, but not limited to: the 

limited place and the stability of time in Mecca and the holy Sentiments and Medina, the preparation of the huge and 

increasing pilgrims and pilgrims annually, the movement of pilgrims and Umrah Collective at the same time and in the 

same place, the age, cultures and ethnicities of the pilgrims, the age and chronic diseases of the pilgrims, the weather 

and geography of the place, the means of transportation within the emotions and between Mecca and the city, the 

arrival of some pilgrims from some countries affected infectious diseases or less care medicine. 
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 املقدمة:

نستدل من مسمى طب الكوارث علـى معنـاه فهـو يتعامـل مـع الكـوارث بكـل أشـكالها وأنواعهـا ومسـبباتها املختلفـة   عريف طب الكوارث:

ويتصف عمله بالدقة التامة والسرعة في التعامل مع األعداد الكبيرة من املصابين في موقع الحدث، ويختلف عـن طـب الطـوارئ الـذي 

ارث املظلة التي تعمل تحتها جميع التخصصات في الطب ويعني التعامـل مـع الحـدث حـين وُيعتبر طب الكو . يتعامل مع الحاالت الفردية

وقوعه، بكل مهنية وتنظيم، ومعالجة آلثار الحدث، والرجوع للحالة قبل الحدث، ويتعامل مع التدريب واالستعداد ألي حـدث قـد يقـع 

 .ى وقوعه، بحيث تتم عمليات التدريب بشكل أكبر فـي املسـتقبلفي املستقبل، وبمعنى أدق دراسة الحدث السابق واألسباب التي أدت إل

 وهـو يهـم العـاملين فـي الخـدمات الصـحية ذات العالقـة عنـد وقـوع الكـوارث، كمـا يهـم رجـال  
 
ويعتبر طب الكوارث تخصص حديث نسبيا

اعد فـي إتقــان فــن طـب الكــوارث وإعطائــه األمـن والــدفاع املـدني والحمايــة املدنيــة.  وتطـور الحيــاة املعاصـرة وظهــور التقنيــات الحديثـة ســ

تــــاريخ طــــب  .األولويـــة كــــي يشــــمل جميــــع التخصصــــات ذات العالقــــة وجعلــــه إحـــدى الوســــائل الرئيســــية ملعالجــــة نتــــائج الكــــوارث وآثارهــــا

وم الكــوارث وبــالرجوع إلــى تــاريخ طــب الكــوارث نجــد أن اإلســالم قــد ســـبق العصــر الحــديث فــي تطبيــق هــذا العلــم حيــث كانــت النســاء تقـــ

بمــداواة الجرحــى فــي الحــروب والفتوحــات اإلســالمية أمــا أوروبــا لــم تعــرف عمليــات نقــل املصــابين إلــى الصــفوف الخلفيــة إال بعــد أن نظــم 

م وكـان يسـمى بالطـب العسـكري ثـم بعـد ذلـك أخـذ مسـمى طـب الكـوارث بعـد دمـج الطـب العسـكري وادارة 1790الفرنسيون ذلـك عـام 

هدفين رئيسيين األول تـوفير الرعايـة الطبيـة اآلنيـة والسـريعة للنـاجين مـن الكـوارث، والثـاني املشـاركة الكوارث الطبية واختص بتحقيق 

بـــالرأي املتخصـــص والفنــــي فـــي املراحـــل املعروفــــة بـــدورة حيــــاة الكارثـــة، التـــي تتضــــمن التحضـــير، والتخطـــيط، واالســــتجابة، والتعـــافي مــــن 

ئــات العلميــة العامليــة شــوطا كبيــرا فــي هــذا املجــال بحيــث أدرجــت تخصــص طــب الكارثــة . وقــد خطــت بعــض الجامعــات واملنظمــات والهي

الكـــوارث ضـــمن مقرراتهـــا الرئيســــية وأبرزهـــا منظمـــة الصـــحة العامليــــة، والجمعيـــة األوروبيـــة لطـــب الطــــوارئ، واللجنـــة الدوليـــة للصــــليب 

الغ األهميـة منـذ سـنوات. وعلـى الصـعيد املحلـي األحمر.  وعلى صعيد الدول العربية فقد بدأ التحر  نحو االهتمام بهـذا التخصـص البـ

باململكة العربية السعودية فقد بدأ االهتمام بمناقشة تخصص طب الكوارث خالل العقود األخيرة في العديد من النـدوات وامللتقيـات 

ى بـــين التخصصـــات العلميـــة وصـــدر الكثيـــر مـــن التوصـــيات بشـــأنه.   أهميـــة طـــب الكـــوارث فـــي الحـــج والعمـــرة لطـــب الكـــوارث أهميـــة عظمـــ

 وملبيا لحاجات هذا التجمع السنوي ال خم وقيمـه 
 
الطبية املتعدده التي تعمل في مواسم الحج والعمرة حيث يحتم أن يكون مطابقا

علــى أكبــر قــدر مــن األرواح البشــرية  -بــإذن هللا تعــالى  –وظروفــه. فدارســة وتطبيــق طــب الكــوارث بجوانبــه املتعــددة يســاعد فــي املحافظــة 

انب، والحفاظ على املوارد املالية للدولـة مـن جانـب  آخـر. ويتطلـب هـذا التخصـص الطبـي وجـود خطـة يشـرف عليهـا مختصـون فـي من ج

مجـــال الكـــوارث، ويتـــدرب عليهـــا فريـــق عمـــل متكامـــل، يكـــون قـــادرا علـــى التعامـــل مـــع الكـــوارث واألزمـــات والتغلـــب عليهـــا، إضـــافة إلـــى ذلـــك 

وهنــا  عالقــة قويــة تــربط . ن جميــع اإلدارات املعنيــة ذات العالقــة والصــالحية فــي اتخــاذ القــراريتطلــب هــذا الطــب التنســيق والــربط بــي

طــب الكــوارث بــالحج والعمــرة حيــث هنــا  العديــد مــن الفوائــد املجنيــة مــن إدخــال وتطبيــق وتطــوير هــذا التخصــص فــي مخططــات ادارة 

  تخاذ القرار والتحر  السريع. الحج والعمرة من قبل األجهزة الحكومية ذات العالقة ليمكنها من ا

 أهداف البحث: 

 زيادة املعرفة بتخصص طب الكوارث

 ابراز أهمية طب الكوارث في الحج والعمرة

 وسائل التخطيط والتطبيق لطب الكوارث

 منهجية وطرق البحث:

شرية املعنية بالدراسة ويكون جمع بحث ينفذ عن طريق جمع املعلومات من مواقع املؤسسات والوحدات اإلدارية والتجمعات الب

املعلومات بشكل مباشر من هذه الجهات وعن طريق استقراء التجارب والنتائج من خالل املواقع الخاصة بهم ميدانيا او عن طريق  

 منشوراتهم العلمية املوثقة.

 :املناهج املستخدمة 

  ,منهج دراسة الحالة

   ,املنهج الوصفي

 ,منهج املقارنة 
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 النتائج واملناقشة:

الحج هو أحد الشعائر الدينية اإلسالمية والركن الخامس من أركان اإلسالم وهو واجب على كل مسلم بالغ  وقادر  ملرة واحدة أثناء 

عمره. تقام هذه الفريضة العظیمة والجماعّیة من خالل مشارکة بضعه ماليين من األشخاص ألداء مناسك الحج في أوقات معينة 

أماكن محددة. شهدت مكة املكرمة أثناء بعض مواسم الحج بعض الحوادث املتفرقة التي تسببت في وفاة بعض الحجاج.  وفي

تراوحت األسباب في معظمها بين إزدحام وتدافع الحجاج عند رمي الجمرات وذلك قبل إنشاء مشروع جسر الجمرات الجديد متعدد 

 ستخدام الخيام املصنوعة من املواد املقاومة للحريق. الطوابق، ونشوب بعض الحرائق بالخيام قبل ا

باإلضافة إلي فرصة دخول أحد مسببات األمراض املعدية الوافده مع الحجاج القادمين من مختلف دول العالم. كما أن االزدحام 

فسية منها حيث انها تنتقل عن واالحتكا  املباشر وغير املباشر بين الحجاج يزيد من احتمال انتقال األمراض املعدية السيما التن

طريق الرذاذ من إفرازات الجهاز التنفس ي، كاإلصابة بفيروسات االنفلونزا، وكذلك مرض التهاب السحايا، وهو مرض خطير في حالة 

 انتشاره لذلك يحظى برنامج الوقاية منه باهتمام كبير من قبل الجهات الصحية باململكة العربية السعودية. 

 :طب الحشود

شخص  1000ب الحشود هو جزء من طب الكوارث ويمكن تعريف الحشد بأنه عبارة عن مجموعة مؤقتة تضم ما ال يقل عن وط

تم جمعهم في موقع محدد لفترة زمنية محددة لغرض مشتر  ويمكن أن تستمر مدة التجمعات الجماهيرية في أي مكان من ساعة إلى 

فروع طب الكوارث يتولى استكشاف اآلثار واملخاطر الصحية للحشود والتجمعات وطب الحشود هو فرع من  عدة أيام أو أسابيع. 

الجماهيرية  )كما هو الحال في مواسم الحج والعمرة( ووضع االستراتيجيات التي تسهم بشكل إيجا ي في تقديم خدمات لحية فعالة 

هب لتأى اتحسين مستوولجماعية مع الحاالت ااد للتعامل ستعدللتخطيط واالفرصة عملية أثناء هذه املواسم. والحشود توفر 

ت. ويرجع السبب في تطور هذا الفرع من فروع الطب إلى حقيقة أن الحوادث التي قد تحدث في لمستوياكافة اعلى ارث للكو

لة من التجمعات البشرية الهائلة قد تؤدي إلى أعداد كبيره في حاالت اإلصابات واألمراض، األمر الذي قد يسفر عن أعداد هائ

 :ومن بين العوامل التي تؤثر على أعمال الرعاية الطبية في التجمعات الجماهيرية ما يلي .املصابين أو املوتى

 .حالة الطقس •

 .مدة الحدث •

ا أو  • ا ثابت  ا واحد  ما إذا كانت الحشود متحركة أي هل الحدث ثابت أم متحر ؟ بعبارة أخرى هل ستكون الحشود في موقع 

 املرض ى املحتملين متحر  ]مثل حركة الحجيج / الطواف للمعتمرين[.سيكون جمهور 

 ..مدى إمكانية تطويق الحدث )املكان مسّيج أو مسّور أو ال( •

 .كثافة الحشود بموقع الحدث •

 إحتمالية انتشار األمراض املعدية •

 ما هي إمكانية العنف ]التدافع وما إلى ذلك[؟  •

ا هو نمط حركة املرور املتوقع وما الذي يمكنك فعله لتجاوزه إذا احتجت إلى طرق الوصول ]دخول وخروج[ إلى املوقع. م •

 .اإلخالء بسرعة

 :واألهداف الجوهرية املبتغاة من تقديم خدمات طب الحشود هي

 .الوصول السريع إلى املرض ى واملصابين •

 .الثبات والنقل الفّعال للمرض ى واملصابين •

 راض الطفيفة.توفير الرعاية في املوقع لإلصابات واألم •

 توفير الفرز في امليدان وفي محطات املساعدات.  •

 تحقيق االستقرار الفعال وفي الوقت املناسب ونقل هؤالء املرض ى الذين يحتاجون إلى اإلخالء  •

 وتتمثل العناصر الرئيسية لخطة الخدمات الصحية في الحشود في األسئلة األتية:

 ماذا: نطاق الخدمات

 الرعاية الصحية املطلوبة من: أنواع وعدد موظفي
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 املكان: عدد وأنواع التسهيالت املطلوبة

 متى: توقيت التخطيط ، التحضير، التدريج، تقديم الرعاية والختام

 كيف: خدمات الدعم الرئيسية وتمكينها )التعاون / الشراكات، القيادة والتحكم واالتصال(.

ت الجماهيرية على إدارة األغذية، وإدارة املياه، وإدارة النفايات، وتحديد كما تشمل مكونات االستجابة للصحة العامة في التجمعا

 املخاطر املحلية، وتحديد األمراض املعدية، وزيادة االتصاالت، والحجر الصحي املحتمل للمحتشدين في مكان الحدث.

  :اإلستراتيجيات العامة

ا أو أطول مدة ، قد يتطلب الحدث الصغير مزودي اإلسعافات األولية فقط. ومع  ذلك ، عندما يصبح الحدث أكبر أو أكثر تعقيد 

 ضرورية. يمكن أن تتراوح من املسعفين األساسيين إلى املسعفين املتقدمين 
 
تصبح الحاجة إلى خطة رعاية لحية أكثر تفاعال وتطورا

 إلى املستشفى امليداني مع املمرضات واألطباء. مرة واحدة فيتم تأسيس نظام معقد ،

 .لسؤال الذي يطرح نفسه أي مريض يعالج كيف وأين؟ا 

ليس كل املرض ى الذين يقدم لهم الرعاية الصحية بحاجة إلى مجموعة كاملة من املوارد املتاحة. من الناحية املثالية ينبغي أن يتلقى 

إلى اإلسعافات األولية.  املرض ى أبسط وأسرع استجابة تتوافق مع احتياجاتهم. ال يوجد سبب لتسجيل املريض الذي يحتاج فقط

يجب أن يكون مقدمو اإلسعافات األولية قادرين على عالج وتفريغ املرض ى الذين ال يحتاجون إلى مستوى أعلى من الرعاية في 

املستشفى امليداني. اما إذا تم تقديم املرض ى إلى املستشفى امليداني، يجب وضع املسعفين في مدخل املستشفى ملعرفة من يمكنهم 

 جهم عند الوصول وتجنب التسجيل / القبول غير الضروري. هذا يسمح لالستخدام األمثل لجميع املوارد.عال 

 :خطة التعامل مع الحدث

 عند إعداد خطة التعامل مع الحدث ، هنا  أر عة أسئلة رئيسية يجب ان تأخذ في االعتبار:

 ما هو الحجم املتوقع من املرض ى؟ •

 صابة؟ما هو النوع األكثر احتماال لإل  •

 ما هو مستوى الرعاية الذي سيتم توفيره؟ •

 ما هو أسوأ سيناريو ممكن؟ •

 : عريف الهيال التن يمي للحدث

 من املسؤول عن إدارة الحدث؟ •

 من املسؤول عن توفير الرعاية الطبية؟ •

 ؟من هو املسؤول عن دفع ثمن األحداث •

 .؟األمن، املتطوعين....إلخ[ماهي املوارد األخرى غير الطبية ]الدفاع املدني، الشرطة،  •

 من املسؤول عن تسهيل خطة مواجهة الكوارث؟ وهذا يحتاج إلي: •

 ا. التأكد من وجود قائمة بأرقام الهواتف لكافة الجهات ذات العالقة.

 ب. تأكد من أن جميع املستويات لديها فرصة لاللتقاء

 :مهام الفريق الطبي

 :تعريف املهمة املطلوبة من الفريق الطبي

 ا هي الخدمة املحددة التي يتم طلبها؟م •

 هل هذه الخدمة مناسبة إلى خصائص الحدث؟ •

 من لديه خبرة سابقة؟ •

( ؟ ال حاجة إلى إعادة اختراع العجلة •
 
 .ما الذي تم القيام به من قبل )أحداث مماثلة سابقا

 هل املوارد املخصصة تتناسب مع متطلبات املهمة ؟ •
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  :االستعراض التاريخ 

االستعراض التاريخي للكوارث في الحشود وفي فعاليات التجمع الجماعي بشكل أساس ي على تقارير الحاالت واملراجعات التي تشير يركز 

إلى دروس معينة تم تحديدها من الكوارث السابقة. وتهدف هذه املراجعة إلى تحليل حاالت الكوارث السابقة في مناسبات التجمع 

وس املستفادة، وذلك لتقديم األراء الدقيقه عند التخطيط لألحداث املستقبلية. ومن خالل التقييم الجماعي غالبا، وتوثيق الدر 

الدقيق ألحداث التجمع الجماعي ككل، سيكون من املمكن وضع الخطط املستقبلية والنظر في جوانب الصحة والسالمة في 

لة وتقليل مخاطر حدوثها، وكذلك توفير تخصيص أكثر التخطيط للحشود وللتجمع الجماعي، والتخطيط الجيد للكوارث املحتم

 (De Lorenzo, 1997; Arbon, et. al. 2001; Milsten, et. al. 2002; WHO, 2008)  فعالية للموارد الصحية املطلوبة

 :السيطرة على الحشود

رض ى والوفيات في حالة حدوث كارثة. إذا تم النظر بعناية في التخطيط للتجمعات الجماعية ، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل اعداد امل

وتشمل هذه املوضوعات االكتظاظ والسيطرة على الحشود ، ونقاط الوصول إلى الحدث وتدابير السالمة من الحرائق. باإلضافة إلى 

ديد عدة القضايا ذات الصلة التي تم تحديدها في الرعاية الطبية واالستجابات في حاالت الطوارئ. وللسيطرة على الحشود يجب تح

 محاور هامة:

 .نقاط الوصول للحدث •

 .تدابير السالمة من الحرائق •

 .التأهب الطبي •

 .استجابة الطوارئ  •

 .القرار •

ا من أعضاء الحشد الوصول ملكان وقوع الحدث السيما إذا كانت  أبرزت العديد من الدراسات أنه من أشد الخطر هو محاولة مزيد 

ا. لذلك  اتخاذ اإلجراءات العاجلة إلبالغ الجمهور بعدم الوصول إلى مكان الحدث أمر ضروري  قدرات املوقع اإلستيعابية ممتلئة تمام 

ب مسئولي األمن على السيطرة على الحشود قبل الحدث في محاولة لتحسين سالمة الحشود وتجنب الهلع في للغاية. كما يجب تدري

حالة حدوث اكتظاظ شديد. وأحد العناصر الهيكلية الرئيسية ملكان الحدث هو تأمين وصول الخدمات الطبية الطارئة للموقع.  

ن نقاط وصول فقط للدخول إلى موقع الحشد أو الخروج منه، مما يعزز ولذلك فإن العديد من فعاليات التجمع الجماعي لديها اآل 

 Taylor, 1990; Ngoepe, et. al. 2001; Deleany)التدفق األحادي االتجاه ألعضاء الحشد ويقلل بشكل كبير من خطر تقارب الحشود 

et. al., 2002; Weir 2002) 

 :نقا  الوصول للحدث

 Martin 1990; Eliottحداث املستقبلية توفير وصول سهل دون عائق ملركبات نظام اإلخالء الطبي من املقترح أن يتضمن التخطيط لأل 

and Smith 1993; Hsu 2011; Ahmed et. al., 2006; Garcia 2011; Ackermann et. al., 2011;  

 :تدابير السالمة من الحرائق

ا من التخطيط للطوارئ في التجمعات البشرية، ولكن ال يزال من املمكن تحديد العديد   ا متزايد  أصبحت السالمة من الحرائق جزء 

من الدروس، ووجود خطة لإلخالء البشري ومن ثم الطبي امر مهم ورئيس ي واألهم هوا التدريب عليها. كما يجب أن تكون مخارج 

ليست مسدودة وتعمل بشكل لحيح، مع وجود الفتات مناسبة وإشارات ضوئية مع مكبرات صوتية الطوارئ خالية من العوائق، و 

 Stationary Office 1982; Popplewell and Justice 1986; Eksborg et. al. 1998; Juffermans and)لإلرشادات من قبل املنظمين  

Bierens 2010)   

 :التأهب الطب 

الطبية على مستوى الطبيب في املوقع في التجمعات الجماهيرية يقلل بشكل كبير من عدد املرض ى الذين  وقد تبين أن توفير الرعاية  

يحتاجون إلى النقل إلى املستشفى، وبالتالي يقلل من التأثير على خدمات اإلسعاف املحلية حيث يمكن التعامل مع معظم اإلصابات 

ع الجماعي على الساحة بشكل فعال، مما يقلل من عدد اإلحاالت إلى املستشفيات غير املتعلقة بالكوارث والشكاوى الطبية في التجم

ا  ا إشرا  املستشفيات املحلية في التخطيط لحاالت الطوارئ استعداد  ومعدالت تقديم املرض ى إلى املستشفى. كما يجب أيض 
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 ;Taylor 1990; Feliciano et. al. 1998; Madzimbamuto 2003; Grange et. al. 2003الحتمالية الكوارث الجماعية املحتملة 

Olapade-Olaopa et. al. 2005; Ahmed et. al. 2006;  

 :اإلستجابة الطبية ا  الطوار ء

 أبرزت العديد من تقارير حاالت الحوادث ضعف وقت االستجابة لخدمات الطوارئ، ولكن من غير املعروف ما إذا كان كل  
 
دوليا

 خطة حشد رئيسية جماعية متاحة؟.حدث تمت مراجعته هل لديه 

ومع ذلك، فمن الضروري وجود شخص واحد للتنسيق لالستجابة السريعة والفعالة في حاالت الطوارئ ، لتحسين احتمال حدوث  

االصابات والوفيات. وللتخطيط في حاالت الطوارئ يجب أن يكون موظفي الطوارئ في املوقع لديهم التدريب والخبرة الكافية في طب 

 Sandersالكوارث باستخدام أساليب الفرز املناسبة. ويقترح وجود متخصص في تحليل بيانات الرعاية الطبية في التجمعات الحاشدة

et. al. 1986; Martin 1990; Takashi et. al. 2002; Zhen et. al. 2008; Burkle et. al. 2010;  Ackermann et. al. 2011;  

 :الخالصة

ا على نظام الرعاية الصحية املحلي في أي بلد من بلدان العالم، ويرجع من املحتمل  ا شديد 
 
أن تمثل أحداث التجمع الجماعي ضغط

 إلي وجود مزيج من كثافة الحشد العالية ونقاط الوصول املقيدة ومحدودية السيطرة على الحشود وعدم توفر الرعاية 
 
ذلك غالبا

لحاالت الطوارئ األمر الذي قد يزيد من املخاطر ويؤدي الى الكوارث. وبصفة عامة يواجه منظمو  الطبية الكافية في املوقع واالستجابة

الفعاليات الجماعية ومخططي املوارد الطبية وفرق خدمات الطوارئ العديد من التحديات. ويشير تحليل الدراسات والتقارير العاملية 

املبكر لسياسات الحشود وإجراءات اإلخالء وإشرا  خدمات الطوارئ  السابقة عن الكوارث إلى الحاجة إلى التخطيط املفصل

 الضرورية.

 :أبرز التوصيات

 ويمكن تلخيص التوصيات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على املوارد الصحية فيما يلي:

 الكبرى.التخطيط املسبق ألحداث التجمع الجماعي أمر أساس ي ويجب أن يشمل إدارة الصحة والتخطيط للحوادث  .1

يجب توفير األمن الطبي الكافي للحشود وخدمات الطوارئ الطبية في التجمعات الجماهيرية مع مراعاة حجم الحشود  .2

 والعوامل مثل نوع الحدث والظروف البيئية الخارجية.

 .على درجات اإلتصال الفعال بين اعضاء الفريق والقيادةأتوفير  .3

 يكفي من التدريب والخبرة.  ضرورة تأمين خدمات الطوارئ الطبية مع ما .4

 ضرورة توفير إدارة اإلصابات الطبية املتعددة.  .5

 كما أن التخطيط املسبق مع املستشفيات املحلية سيساعد في االستجابة للطوارئ. .6

 والتخطيط الصحي يجب ان يشمل: .7

 .تدريب الحراس وموظفي األمن في السيطرة على الحشود .8

 .املناسب للحد من االحتشاد والتدافعالتدريب على نظام التوافد للموقع  .9

 وجود نقاط دخول وخروج محددة للحدث للمساعدة في ضمان تدفق أحادي االتجاه للحشد. .10

يجب أن تتوفر خطط اإلخالء بما في ذلك السالمة من الحرائق لجميع فعاليات التجمع الجماعي مع نقل املعلومات إلى  .11

 الحضور بطريقة واضحة. 

 خروج واضحة وخالية من العوائق، ويجب أن تكون الخطط جاهزة لإلخالء املنسق واآلمن.يجب أن تكون طرق ال .12

يجب ان يكون لكل حدث جماعي )حشد بشري( خطة الكوارث الرئيسية إلخالء املصابين والتي يجب تفعيلها في حالة وقوع  .13

 كارثة.

بمختلف دول العالم، ليس فقط لتعزيز قاعدة  يجب إجراء املزيد من الدراسات حول أحداث التجمعات الجماهيرية السابقة .14

 الكتساب مزيد من الدروس املستفادة حول االستعداد واالستجابة لحاالت الكوارث.
 
 املعرفة، ولكن أيضا

وبما أن الحج ومواسم الذروة في العمرة تعتبر أكبر حشد بشري فاألمر يحتاج تكاتف كافة الجهات املعنية واالستمرار في  .15

 صين باستخدام أحدث وسائل التقنية على خطط مسبقة التجهيز وتحديد دور كل شخص في الفرق املشاركة.  تدريب املخت



160 

 

 :املراجع

Ahmed QA, Arabi YM, Memish ZA. Health Risks at the Hajj. Lancet 2006;367:1008-1015[PubMed] 

Ackermann O, Lahm A, Pfohl M, Kother B, Lian TK, Kutzerm Weber M, Marx F, Vogel T. Hax P-M. Patient care at the 2010 Love 

Parade in Duisburg Germany. Dtsch Arztebl int 2011; 108:483-489 [PMC free article] [PubMed] 

Arbon P, Bridgewater FH, Smith C. Mass gathering medicine: a predictive model for patient presentation and transport rates. 

Prehosp Disaster Med 2001;16:150-158 [PubMed] 

Burkle FM Jr, Hsu EB. Ram Janki Temple: Understanding human stampedes Lancet 2010;377:106-107 [PubMed] 

Deleany JS, Drummond R. Mass casualties and triage at a sporting event. Br J Sports Med 2002;36:85-88 [PMC free 

article] [PubMed] 

De Lorenzo RA. Mass gathering medicine: a review. Prehosp Disaster Med 1997;12:68-72[PubMed] 

Eksborg A-L, Elinder H, Mansfield J, Sigfridsson S-E, Widlund P. Fire in Gothenburg. 1998 October 29-30. Report RO 2001:02 (o-

07/98) by the Swedish Board of Accident Investigation 

Eliott D, Smith D. Football stadia disasters in the united kingdom, learning from tragedy? Organisation Environment 1993;7:205-

229 

Feliciano DV, Anderson GV, Rozucki GS, et al. Management of Casualties from the Bombing at the Centennial Olympics. Am J Surg 

1998;176:538-543 [PubMed] 

Garcia LM. Pathological Crowds: Affect and danger in responses to the Love Parade disaster at Duisburg. Dancecult. Journal of 

Electronic Dance Music Culture. 2011;2;html http://www.dj.dancecult.net/index.php/journal/article/view/66/102 

Grange J, Baumann GW, Vaezazizi R. On-site physicians reduce ambulance transports at mass gatherings. Prehosp Emerg Care 

2003;7;322-326 [PubMed] 

Hsu, EB. Human Stampede: An Unexamined Threat. Emergency physicians Monthly 2011 

Juffermans J, Bierens JJLM. Recurrent medical response problems during five recent disasters in the Netherlands. Prehosp Disaster 

Med 2010 Mar-Apr;25(2):127-36 [PubMed] 

Madzimbamuto FD. A hospital response to a soccer stadium stampede in Zimbabwe. Emerg Med J. 2003 Nov;6:556-9 [PMC free 

article] [PubMed] 

Martin TE. The Ramstein Airshow Disaster. J R Army Med Corps 1990;136:19-26 [PubMed] 

Milsten Am, Maguire BJ, Bissell RA, Seaman KG. Mass-Gathering Medical Care: A Review of the Literature. Prehosp Disast Med 

2002;17:151-162 [PubMed] 

Moddie M. Accidents and Missed Lessons. Frontline 2004;16:13-14 

Ngoepe Mr Justice B. Final Report Commission of Inquiry into the Ellis Park Stadium Soccer Disaster of 11 April 2001. 

http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=70241 

Olapade-Olaopa EO. Along TO, Amanor-Boadu SD, Sanusi AA, et al. On-site physicians at a major sporting event in Nigeria. 

Prehosp Disast Med 2005;21:40-44 [PubMed] 

Popplewell, Mr Justice O. Committee of Inquiry into Crowd Safety and Control at Sports Grounds. Final Report. Cmnd 9710 Jan. 

London, HMSO. 1986 

Stationary Office (Dublin) (1982): Report of the Tribunal of Inquiry on the fire at the Stardust, Artane, Dublin on the 14th 

February, 1981. By Tribunal of Inquiry on the Fire at the Stardust, Artane, Dublin on the 14th February, 1981 (Ireland) Published in 

1982, Published by the Stationary Office (Dublin). http://www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45478/1/7964.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16564364
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3149288/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21814525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11875799
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20655584
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1724488/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1724488/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11916887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10166378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9926786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12879381
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20467991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1726215/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1726215/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14623853
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2319499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12627919
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16602264


161 

 

Sanders AB, Criss E, Steckl P. An analysis of medical care at mass gatherings. Ann Emerg Med 1986;15:515-519 [PubMed] 

Takashi Y, Ishiyam S, Yamada Y, Yamauchi H. Medical triage and legal protection in Japan. The Lancet 2002;359:1949 [PubMed] 

Taylor, Lord Justice. Final Report into the Hillsborough Stadium Disaster, CM 962. London, HMSO. 1990. 

Taylor, Lord Justice. Final Report into the Hillsborough Stadium Disaster, CM 962. London, HMSO. 1990. 

Weir, I. Findings and Recommendations by the Coronial Inquest into the Death of Jessica Michalik. 2002;1-15 

http://www.crowdsafe.com/BDOInquestreportWeirFINAL120802.pdf  

World Health Organisation. Communicable disease alert and response for mass gatherings: key considerations. June 2008  

Zhen W, Mao L, Yuan Z: Analysis of trample disaster and case study – Mihong bridge fatality in China in 2004. Safety Science 

2008; 46: 1255-1270. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3963529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12057584


162 

 

الخدمات الصحية اللوجستية لضيوف الرحمن في ظل رؤية  

دراسة وصفية مقطعية:  2030المملكة 
 

 

 حنين محمد امين احمد سرحان  

 مكتب حنين سرحان لالستشارات اإلحصائية 

Logistics health services for the pilgrims under the vision 

of the Kingdom 2030 descriptive sectional study 
Haneen Mohamed Sarhan 

Haneen Sarhan Statistical Consulting Office

 

 :(Abstract) ملخص البحث

تــــولي حكومـــــة خــــادم الحـــــرمين الشــــريفين متمثلـــــة فــــي وزارة الصـــــحة قصــــارى جهـــــدها فــــي تقـــــديم الرعايــــة الطبيـــــة املتقدمــــة واملتخصصـــــة 

فــي خصخصــة  قطــاع الخــدمات املقدمــة لضــيوف الــرحمن  ، ومنهــا الخــدمات  2030اململكــة لضــيوف الــرحمن باملجــان ،ومواكبــة لرؤيــة 

الصحية حيث تشرف وزارة الحج والعمرة متمثلة في مؤسسات الطوافة لتقديم الدعم اللوجستي لضيوف الـرحمن وتسـهيل العقبـات 

خــروجهم منهــا بصــحة جيــدة، إذ تهــدف هــذه الدراســة  وتــوفير االمكانــات إلنهــاء اجــراءات الرعايــة الطبيــة للحجــاج فــي املستشــفيات و عــد

لـى إلتوصيف الجهود الكبيرة من الخدمات الصحية اللوجستية املقدمة من قبل الجهات املعنية من حيث  نقـل املرضـ ى الحجـاج مـن و 

كامـل مـع البعثـات الطبيـة جراءات حاالت الوفيـات، كمـا تتإاملستشفيات ، و متابعة املرض ى بعد ذلك املنومين في املستشفيات ،وانهاء  

لالطمئنــــــان علــــــى ضــــــيوف الــــــرحمن ، وتماشــــــيا ملبــــــادرات التحــــــول التقنــــــي والرقمــــــي تقــــــوم تلــــــك املؤسســــــات بالعمــــــل علــــــى أتمتــــــه األنظمــــــة 

 املعلوماتية الخاصة بالحجاج واملعتمرين وربطها باملسار االلكتروني لوزارة الحج والعمرة.

من حجم حجـاج كـل مؤسسـة ولكـن هنـا  جهـود راتعـة تقـدم لتلـك  %2هم تلك املؤسسات يبلغ حجم الحجاج الذي تقوم على رعايت   

 االجهزة الحكومية كافة لرعايتهم.جمع ولتكاتف أن تبرز للمهتمين بشؤون الحجاج وللعالم أالفئة من ضيوف الرحمن البد 

  عاريف:

 ات بمكة املكرمة وهي كالتالي :هي املؤسسات التي تخدم حجاج دول الخارج وهي ست مؤسسمؤسسات الطوافة : 

 املؤسسة االهلية ملطوفي حجاج الدول العربية  .1

 املؤسسة االهلية ملطوفي حجاج دول افريقيا الغير عربية  .2

 املؤسسة االهلية ملطوفي حجاج دول تركيا وامريكا وأوروبا واستراليا .3

 املؤسسة االهلية ملطوفي حجاج دول جنوب شرق اسيا .4

 في حجاج دول جنوب آسيااملؤسسة االهلية ملطو .5

 املؤسسة االهلية ملطوفي حجاج إيران .6

  هي وزارة الحج والعمرة / وزارة الصحةالوزارة : 

   ارشاد التائهين ..( -الوفيات -الوالدات  –هو القطاع الذي يقوم على تقديم الخدمات ) الصحية قطاع الخدمات العامة :  

بخدمة الحجاج املرض ى املنومين في املستشفيات ونقلهم منها واليها ، في مؤسسات هو القطاع الذي يختص القطاع الصح  :  

 الطوافة.

 هي الفريق الطبي املرافق للحجاج من بلد قدومه وبنفس لغته. البعثة الطبية :

 جراءات الحجاج. إهو املوظف الذي تعينه املؤسسة للعمل باملستشفى لتسهيل  مندوب الصحة :
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 الحاج الذي يتم نقله ملستشفيات مكة او املشاعر جراء وعكة لحية يتعرض لها.هو  الحاك املريض :

 أهمية الدراسة:

 ، بالتكامل مع     
 
تكمن أهمية هذه الدراسة إلبراز الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسات الطوافة لرعاية حجاجها املرض ى لوجستيا

  بمكة املكرمة واملشاعر املقدسة. الدور األكبر والفاعل الذي تقدمه مستشفيات وزارة الصح
 
 ة طبيا

 اهداف الدراسة:

 وصف ماهية الخدمات الصحية اللوجستية والدور الذي تقوم به مؤسسات الطوافة لرعاية ضيوف الرحمن. .1

 الوضع الراهن في رعاية الحاج املريض منذ دخوله الى خروجه بإذن هللا.  .2

 الجهود البشرية والتكلفة املادية.الوضع املأمول ألتمتة خطوات العمل وتقليص  .3

 تفعيل دور البعثات الطبية للحجاج وذلك بالربط االلكتروني بينهم و بين مؤسسات الطوافة ووزارتي الحج والصحة.  .4

الحج  –الداخلية  –الخارجية  –حصر املؤشرات الصحية عبر شاشات تفاعليه للجهات الحكومية املعنية ) القنصليات  .5

 البعثات الطبية .. والخ (. –الصحة  –والعمرة 

 املنهجية العلمية: 

تستخدم هذه الدارسة املنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع املعلومات بالرجوع ألدلة الخدمات الصحية املقدمة من مؤسسات    

 وامل
 
سؤولين بتلك املؤسسات الطوافة والعاملين فيها ، ومن نتائج استطالع رأي العاملين بقطاع الخدمات العامة والصحية تحديدا

 لرؤية اململكة 
 
 ، وتحليل البيانات وتفسير النتائج وتقديم التوصيات املقترحة. 2030ومعرفة آرائهم حول تجويد الخدمة وتحويلها تبعا

 : ماهية الخدمات الصحية اللوجستية بمؤسسات الطوافة

ال يقل أهمية عن الدور الذي تقوم به وزارة الصحة  تقوم قطاعات الخدمات الصحية بمؤسسات الطوافة بدور لوجستي هام    

بمكة املكرمة ومستشفيات  ، واملستشفيات التخصصية والعامة متمثلة في مديريات الشؤون الصحية ، وشؤون الحجاج الصحية

 الرحمن. لرعاية الحجاج واملعتمرين والزوار ضيوفونهارا  املشاعر املقدسة ومراكز الرعاية األولية ، التي تعمل ليال 

 وهذا الدور يتمحور حول ثالث مهام رئيسية :    

 ثناء رحلة العالج في املستشفيات بتوفير الدعم املعنوي واملادي لهم.أنقل الحجاج املرض ى ومتابعتهم  •

 و الى بعثاتهم الطبية.ألى سكنهم إاستالم املتحسنين منهم ونقلهم  •

 للدفن.متابعة حاالت الوفيات وانهاء اإلجراءات الالزمة  •

لى املحور األهم فيها وهو رعاية الحجاج املرض ى في املستشفيات منذ نقلهم اليها وحتى خروجهم بالسالمة إستنقلنا هذه الدراسة     

 كمتحسنين او كحاالت وفاة.

الالزمة سـواء رحلة رعاية الحاج الصحية منذ حدوث أي عارض مرض ي له او حادث يستدعي نقله الى املستشفيات لتلقى الرعاية  أتبد

الجراحيــة التــي تلــزم تنويمــه فيهــا ، تمــر هــذه الرحلــة بعــدة إجــراءات لوجســتية تقــوم بهــا املؤسســات  األوليــة او التخصصــية  لعالجيــة او

 قبل االنخراط في اإلجراءات الطبية التي تتوالها وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها من خالل الرسم التوضيحي التالي: 

 

يقوم على رعاية الحجاج املرض ى فريق مؤهل متكامل مكون من رأس القطاع في كل مؤسسة وهو عضو مجلس اإلدارة لقطاع 

الخدمات العامة إلى مندو ي املستشفيات املتواجدين فيها ليكونوا قريبين من املرض ى ملبيين احتياجاتهم املادية من دعم سواء كان 

ملتحركة او العكازات او دعم معنوي كإحضار أوراق الهوية او الترجمة حسب لغة الحاج او التواصل بتوفير األجهزة الطبية كالعربات ا

 مع ذويهم وكل ما يلزمهم لحين الخروج من املستشفى. 
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 يرسم الهيكل أدناه اآللية التي يعمل بها فريق القطاع الصحي حسب املستشفيات بمكة املكرمة واملشاعر املقدسة:

 
املستشفيات* على رعاية املرض ى لوجستيا داخل أروقة املستشفيات منذ وصول الحجاج اليها، واشعار املستشفى  و يعمل مندوب

 للمندوب بان هنا  مريض من املؤسسة التي يتبع لها لزيارته وتقديم نفسه للمريض للقيام على خدمته حسب اآللية املرفقة أدناه: 

 

وقوع الحالة 
 المرضية 

تشخيص طبيب البعثة 
 الطبية 

اتصال مكتب الخدمة 
 الميدانية بالعمليات 

استقبال البالغ من 
 العمليات

توجيه االسعاف لمقر 
 الحالة المرضية 

نقل الحالة المرضية 
 الى المستشفى 

  الالزمتنويم واكمال العالج 

 تحسن وخروج 

 عضو مجلس اإلدارة المشرف على قطاع الخدمات العاملة 

 مشرفة القطاع الصحي  مشرف القطاع الصحي 

الفترات   بوومراق ومشرف  

مستشفى النور  ومندوب  

مستشفى حراء   ومندوب  

مستشفى الوالدة ومندوب مندوبين مدينة الملك عبدهللا  

مستشفى الملك فيصل   ومندوب  

مستشفى الملك  و مندوب
 عبدالعزيز 

مستشفيات المشاعر  ومندوب  

 مدير القطاع العام

مستشفى اجياد  ومندوب  
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 الرحمن في املستشفيات  )الوضع الراهن(آلية الخدمات الصحية املقدمة لضيوف 

 
 

 آلية الخدمات الصحية التقنية املقدمة لضيوف الرحمن في املستشفيات  )الوضع املأمول(
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 البعثات الطبية: 

 ، فهـــي بعثـــات مصـــرحة للعمـــل فـــي اململكـــة ولـــديها تصـــاريح مل امهمـــ اتلعـــب بعثـــات الحـــج الطبيـــة دور 
 
ستشـــفيات مصـــغرة تتـــابع فيهـــا جـــدا

رعاياهـــــا مـــــن الحجـــــيج ، وهنـــــا  جهـــــود كبيـــــرة برزتهـــــا الدراســـــة الخاصـــــة "بالبعثـــــات الطبيـــــة* " ، تتكلـــــل كثيـــــر مـــــن الجهـــــود بـــــين الجهـــــات 

  .ي طريقة كانت سواء القديمة  منها او الطرق الحديثةأالحكومية بالفشل بسبب العشوائية في العمل وعدم الترابط فيما بينها ب

تقــوم البعثـــات بجـــوالت دوريـــة علــى املستشـــفيات للبحـــث عـــن رعاياهـــا فــي نفـــس الوقـــت الـــذي تتواجـــد فيــه الفـــرق امليدانيـــة مـــن منـــدو ي 

ساعة ، والتي يمكن اعالمهم تقنيا بإرسال رسائل او تخصص  24ومندوبات مؤسسات الطوافة بشكل دائم في املستشفيات على مدار 

ات وزارة الصــحة واملســار االلكترونــي لحجــاج الخــارج التــابع لــوزارة الحــج ، وأنظمــة املؤسســات مــع نظــام اشــعار الكترونــي بــين مستشــفي

 أنظمة قنصليات و عثات الحج الرسمية او الطبية ، لتقليل الجهود وتوفير الوقت والحفاظ على سالمة الحجيج. 

هـــــ ، أيضــــا بتمشــــيط املستشــــفيات  1436نــــى عــــام كمــــا تقــــوم الجــــوازات الســــعودية بعــــد حــــادثتي ســــقوط الرافعــــة فــــي الحــــرم و تــــدافع م

 لتعريف الحجاج املجهولين بالبصمة وتزويد الجهات املختصة ببياناتهم ليتمكنوا من رعايتهم على اكمل وجه.

 االستبيان وتحليل البيانات:

 للمختصــين فــي القطــاع العــام والصــحي 
 
ومجــالس إدارات مؤسســات تــم توزيــع رابــط اســتطالع الــرأي املخصــص لهــذه الدراســة إلكترونيــا

مســتجيب ، ثــم قمنــا بتحليــل البيانــات  48الطوافــة الســتة مــن خــالل تطبيــق الــوتس اب ، وتــم االجابــة علــى أســئلة االســتطالع مــن قبــل 

، بعـد ادخـال البيانـات وتـدقيقها وتحليلهـا تحليـل وصـفي ملعرفـة النتـائج األوليـة 20اإلصـدار  SPSSباستخدام برنامج التحليل االحصاتي 

 والنسب املئوية، لتفسيرها واستخراج التوصيات املرجوة من الدراسة.

 النتائج واملقارنات: 

 ينقسم االستطالع الى ثالث اقسام رئيسية :

  .األسئلة الديموغرافية .1

   .االسئلة املغلقة .2

 االسئلة املفتوحة . .3

وقد تم تحليل كل جانب على حده واستخراج النتائج الخاصة به ، مع الربط فيما بينهم في األسئلة التي قد تبدوا انها لم تكن    

 واضحة بشكل كافي للمستجيب مع العلم اننا اعتمدنا على نتائج اإلجابة كما هي للمصداقية وعدم التحيز.

 افيةأوال: املعلومات الديموغر 

 
عام ( ،  50الى  41سيدة ، متوسط أعمارهم بين )  25رجل و  23، تقارب عدد الجنسين فـاستجاب  اشخص 48بلغ عدد املستجيبين 

% منهم جامعيين فيما تراوحت سنوات الخبرة بين  77منهم من املساهمين في مؤسسات الطوافة والبقية موظفين موسمين ،  70%

 سنوات. 5% ألقل من  29وبين  سنة 16% منهم ألكثر من  37
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%  22% ملؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ثم  44تفاوتت اعداد املستجيبين حسب املؤسسة التابعين لها ، حيث كانت اعلى 

 ملؤسسة مطوفي حجاج جنوب اسيا وتقاربت بقية املؤسسات.

 ثانيا: نتائج األسئلة امل لقة
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  :ثالثا : تحليل األسئلة املفتوحة

 في نوع التقنية املوجودة بمؤسسات الطوافة:  نيرأي املستجيب

يســتخدم تطبيقــات الكترونيــة ، كتطبيــق  %8يســتخدم نظــام املؤسســة الخــاص بتســجيل حــاالت الحجــاج املرضــ ى والوفيــات ، و  33%

 تركيا وجنوب شرق اسيا.مطوفي العرب وتطبيق مؤسسة 

 فضل لضيوف الرحمن:أن في نوع التقنية التي تقدم رعاية يرأي املستجيب 

% يــرى ان تكــون هنــا  منصــة الكترونيــة موحــدة تــربط بــين مؤسســات الطوافــة املعنيــة برعايــة الحجــاج وبــين وزارة الحــج والعمــرة  50

متمثلـــة فـــي املســــار االلكترونـــي لحجــــاج الخـــارج ، ووزارة الصــــحة ممثلـــة فـــي مستشــــفيات مكـــة واملدينــــة واملشـــاعر ، و عثــــات الحـــج الطبيــــة 

 همية ودور امللف الطبي املوحد.أفادو بأالكتروني يسهل ادخال البيانات من خالله كما  والجهات ذات الصلة ، وتطبيق

 ن في الشركات الخاصة الصحية واملأمول منها لتحقيق رؤية اململكة : يرأي املستجيب 

عرض وتوفر املعلومـات يرى ان وجود منصة الكترونية موحدة متميزة ومبتكرة عن االنظمة الحالية املوجودة باملؤسسات والتي ت 44%

بشــكل دائــم وذات صــلة مباشــرة مــع انظمــة املستشــفيات ، تســاهم فــي الحفــاظ علــى لــحة الحــاج وخدمتــه بجــودة عاليــة ، بوجــود فــرق 

متابعــــة مدربــــة تــــدريب يليــــق بخدمــــة ضــــيوف الــــرحمن تحقــــق تطلعــــات الحكومــــة وتعكــــس تجربــــة الحــــاج وتزيــــد مــــن رضــــاه علــــى الرعايــــة 

 املقدمة له.

 ن في نوع التقنية الصلبة التي تحقق رؤية اململكة:يجيبرأي املست

مـــاكن تواجـــدهم هـــو كـــل مـــا يهـــم الجهـــات املعنيـــة برعايـــة الحجـــاج بصـــفة عامـــة واملرضـــ ى أ% يــرى ان راصـــد  يرصـــد حـــاالت املرضـــ ى و  35

يــة للتقنيــة الحديثــة والتحــول بصـفة خاصــة ، بــادارة كــوارد بشــرية عاليــة الخبــرة واملعرفــة وذات مــوارد ماليــة تســهم فــي وضــع البنــى التحت

 .2030ملجتمع تقني يحقق رؤية اململكة 
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 :املقترحات والتوصيات

أوال : وجود شركة خاصة تقوم بعمل قطاع الخدمات العامة والصحية على وجه الخصوص بالشراكة مع مؤسسـات الطوافـة لتقـديم 

% مـــن حجـــاج  0.4ج الــدول العربيـــة  مقارنـــة بنســبة % مـــن حجـــا 0.2ن نســبة أعلــى لضـــيوف الـــرحمن ، حيــث انـــه وجـــد أجــودة خدمـــة 

 تركيا ومسلمي أوروبا مرض ى فقط على سبيل املثال وليس الحصر.

ثانيــا : تقــوم هــذه الشــركات علــى توحيــد آليــة اإلجــراءات والسياســات وتخفيــف الهــدر علــى الكــوادر البشــرية بأســقاطه علــى نظــام موحــد  

 يخدم كافة املؤسسات في نفس الوقت.

: االســتفادة مــن التطبيقــات املتاحــة كتطبيــق ترجمــة قوقــل ، وتطبيــق مطــوف العربيــة ، وتطبيقــات مؤسســتي تركيــا وجنــوب شــرق ثالثــا 

ســـيا االلكترونـــي فـــي جمـــع البيانـــات وتطويرهـــا لتخـــدم املرحلـــة االنتقاليـــة واالســـتفادة مـــن تطبيـــق إرشـــاد لـــوزارة الحـــج  لـــربط املعلومـــات آ

 بشكل افضل.

لــة الصـحية للحجــاج مــن دولهـم او حــين وصــولهم للمملكـة ممــا يســاعد ويسـهل معرفــة اعــداد املرضـ ى مــنهم وأمــاكن رابعـا : تصــنيف الحا

 تواجدهم ، وتقديم التثقيف الصحي او الرعاية األولية لهم.

ة للـــتمكن مـــن ســـرع  RFIDخامســـا: تصـــميم غـــرف تحكـــم ملراقبـــة الحجـــاج املرضـــ ى مـــن خـــالل تتبـــع حـــالتهم الصـــحية باســـتخدام تقنيـــة  

 سعافهم في الوقت املناسب.إالوصول اليهم و 

سادسا : ينبغي على مؤسسات الطوافة ان تفعل شاشات ذكـاء االعمـال وتفعيـل االسـاور االلكترونيـة التـي مـن شـأنها تتبـع الحـاج خـالل 

 رحلة الحج من خالل تطبيق خرائط قوقل.

ـــكل  ـــب تظــــــافر الجهــــــود بشـــ لتقــــــديم نمــــــوذج رعايــــــة وضــــــيافة افضــــــل لضــــــيوف الــــــرحمن  كبــــــر بتوحيــــــد األنظمــــــة االلكترونيــــــةأســــــابعا : يجـــ

 وخصوصا املرض ى منهم او الوفيات من خالل الشركات الخاصة.

، يجــب العمــل علــى إيجــاد منصــة  الكترونيــة مشــتركة وموحــدة للــربط مــع الجهــات  2030ثامنــا : مواكبــة للتحــول التقنــي لرؤيــة اململكــة 

العمـــرة وبــين األنظمـــة الطبيــة ملستشـــفيات ومراكــز وزارة الصـــحة ، وبــين أنظمـــة مؤسســـات الحكوميــة كاملســـار االلكترونــي لـــوزارة الحــج و 

 الطوافة و عثات الحج الطبية املرافقة للحجاج.

 :الخاتمة

واملبنية على التحـول الـوطني االقتصـادي والتقنـي واملعرفـي، والـذي يـنعكس فـي أهدافـه علـى االسـتراتيجية علـى وزارة  2030رؤية اململكة 

الحــــج والعمــــرة والقطاعــــات التابعــــة لهــــا ، والتــــي تهــــدف علــــى التحــــول مــــن تقــــديم خدمــــة الــــى ضــــيافة الحــــاج واملعتمــــر علــــى ارقــــى مســــتوى 

نيـــة ألداء مناســـك الحـــج فـــي يســـر وســـهول وبصـــحة جيـــدة وفـــي بيئـــة مبتكـــرة تســـاعده علـــى الحصـــول علـــى الرعايـــة متكـــامال مـــع رحلتـــه الدي

صــابته وعكــة لــحية أن إالفائقــة فــي جميــع املجــاالت خــالل رحلــة زيارتــه ملكــة واملدينــة واملشــاعر املقدســة دون ان يشــعر بغربــة او كربــة 

 وسريع مواكب للتطور التقني الهائل الذي يعكس سعادة ورضا ضيوف الرحمن. ن تكون الخدمات متوفرة بشكل دائمأثناء الرحلة و أ

  :املراجع

 هـ ، دراسة املعوقات في تحديد هوية الحاج املريض في القطاع الصحي. 1436حنين سرحان ،  -

 هـ ، دليل إجراءات عمل مكاتب الخدمة امليدانية  1437مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ،  -

 هـ ، دليل لجنة الخدمات الصحية  1438مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق اسيا ،  -

هـ ، تقييم جودة أداء املؤسسات الصحية الحكومية حسب  1437ميساء فتحي ، د. وسيم الهاييل ، د. عبدالكريم رضوان ،  -

 معايير منظمة الصحة العاملية بغزة.

 (http://www.haj.gov.sa) موقع وزارة الحج والعمرة  -
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من عنصر الحديد باستخدام  ةلتنقية المياه الملوث ةطرق حديث 

النانو تكنولوجي ةبتقني ةكاشفات طبيعي
 

 

  (2()1) مين  محمد عايديهأمال آ

  السعوديه -جامعه ام القرى -الكليه الجامعيه بالليث (1)
الدقى -المركز القومى للبحوث –قسم الكيمياء الحيويه النباتيه  (2)

 A novel method for iron toxicity removal from polluted  

water using  natural nano particles technology  

Amal Amin  Mohamed(1)(2) 
(1) Chemistry Dept., University College - Al Leith- Umm Al-Qura University, Saudi Arabia-,   

(2) Plant Biochemistry Dept., National Research Centre, 33 El Bohouth St., Dokki, Giza, Egypt.

 

 :(Abstract) ملخص البحث

خالل موسم  ةوخاص ةاملكرم ةمك ةهداف مسئولى منطقأهم أهو من  ةثقيل ى عناصر أمن  ةالخالي ةن توافر مياه الشرب النقيإ

هم مسببات أمن  ةنشطأن هذه األفقد وجد   .والزيادة في عدد الزائرين فى فتره الحج  نظرا لتعدد أوجه النشاط البشرى . الحج

من  ةعادم السيارات الناتج ةالرتفاع نسب نظرايضا أ  رصاص( و  –حديد   -) مثال الكادميوم ةببعض العناصر السام التلوث البيئى

    .ةاملكرم ةباصات نقل الحجيج فى منطقه مك

اصبح امرأ ضروريا  مما  ةاملنور  ةاو املدين مةاملكر  ةمك ةوعليه فإن الحاجة امللحة لتنقية املياه  فى املناطق املقدسه سواء  فى  منطق

 لحل هذه املشكلة.   ةدفع إلى إيجاد طرق  حديثه وغير مكلف

حيث يمكن االعتماد على مواد نانونية جديدة  .لحل هذه املشكله  ةهم التطبيقات الحديثأالنانو من  ةو يعتبر استخدام تقني

الثمن و تستخدم في معالجة املياه السطحية امللوثة ببعض أيونات املعادن  ةورخيص ةفى البيئ ةومتوفر  ةمن مصادر طبيعي ةومصنع

و املعروف بمقدرتهم على  ةمن الطحالب البحري  ةومحضر  ةستخدام كاشفات طبيعياوعليه فقد تم فى هذا البحث  .السامة

على أمتزاز ايونات املعادن الثقيلة  ةاملقدر  ةالنانو لزياد ةوخصوصا اذا تم تجهيز  هذه الطحالب  بتقني ةامتصاص العناصر الثقيل

 .فى االدمصاص وزياده التوتر السطحى لها ورفع كفائتها

على إزالة  التلوث ) تم استخدام عنصر الحديد   Sargassum seaweedتم دراسة قدرة طحلب  السارجسوم   ةفي هذه الدراس 

وتم إضافة  تركيزات  مختلفه من مسحوق  كمثال للعناصر الثقيله ( وتم تحضير عينات تحوي ماده كلوريد الحديديك السامه  

. وقد تم )او كنترول للمقارنة )ال تحوي ملوثات ةمع وجود عينات اعتبرت كشواهد ضابط و sargassum seaweed النانو لطحلب

داخل خاليا الطحالب مثال الفينوالت والفالفونيدات والتى لها دور فى امتصاص العناصر  ةالهام ةتقدير بعض املركبات الفعال

من امللوث ) كمثال عنصر الحديد  (  وبالتالى فانه  ةعالي ةنسب ةفى ازال ةاستخدام املادة النانوني ةظهرت النتائج امكانيأ. وقدةالسام

 الحجيج. ةعلى لح ةوبالتالى املحافظ ةوغير مكلف ةطبيعي ةو أمن ةفى مياه الشرب بطرق حديث ةيمكن خفض تركيزات العناصر الثقيل
 

Water contamination is one of the most critical problems facing the Officials people in Makkah Region due to an 

increase in population growth and crowded traffics especially during Hajj season. Heavy metals contamination in 

groundwater has become a serious threat to environmental and human health. Nanotechnology uses materials of sizes 

smaller than 100 nm in at least one dimension. However, metallic pollutants metals such as : Hg2+ , Zn2+ , Ni2+ , Cu2+ , 

Cd2+ , Pb2+, Fe 2+ are among the most dangerous owing to their toxicity and non-biodegradable nature. Several advanced 
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techniques exist for the reduction of the environmental impact of  groundwaterr containing heavy metal ions, such as 

using phytoremidation technique . The importance of these nano-particles has increased due to their materials possess 

novel and significantly changed physical, chemical, and biological properties. . The objective of this work  is to use this 

natural low-cost biosorbent at a laboratory scale .  To achive this objective  seaweed algae (prepared in a nano-particles 

form) as bio-adsorbent used to remove heavy metals ( Iron) . The results show the effectiveness of nanoparticles in 

water purification and environmental remediation.  The data obtained may be helpful for designing and establishing a 

continuous treatment of seaweed algae  as a purfication  solution for  wastewater enriched in Fe(II). 

 املقدمة:

ــها الطبيعيــــة أو الكيميائيــــة أو  ةاالراضــــ ى  بالعناصــــر الثقيلــــتلــــوث   يعــــرف بأنــــه التلــــوث الغيــــر مرغــــوب   فيــــه   فيغيــــر مــــن صــــفاتها وخواصــ

 بصورة مباشرة أو غيـر مباشـرة علـى مـن يعـيع فـوق سـطحها مـن الحيوية بشكل
 
وكـذلك يـؤثر   .انسـان وحيـوان ونبـات يجعلها تؤثر سلبا

ــى  امليــــاه الجوفيــــ وخــــالل موســــم الحــــج يــــزداد  تلــــوث امليــــاه الجوفيــــة و يعــــود ذلــــك  إلــــى ة املكرمــــ ةمكــــ ةنــــه فــــى منطقــــألــــوحظ  . وقــــد  ةعلــ

ثبتـــت الدراســـات الحديثـــة أن االمتصـــاص الحيـــوي للعناصـــر أالـــتخلص مـــن املخلفـــات الســـائلة والصـــلبة دون معالجـــة إلـــى األوديـــة.  وقـــد 

 لتقنيـات البديلـة رخيصــة الـثمن واآل ات هــي احـدى تلـك امــن الطحالـب او مـن  النباتـ ةالسـامة باسـتخدام انـواع محـدد
 
منـة للبيئـة عوضــا

بهـا   التـي تسـتطيع    ةوامليكانيكيـ ةالتعـرف علـى الطحالـب البحريـ سـوف يـتم ةوفى هذه املقدمـ   )1( عن الطرق التقليدية باهظة الثمن 

 -  phytoremediation  ةعليهـــا اســـم تقنيـــ أنســـجتها  ويطلـــق فـــي والســـامة الثقيلـــة املعـــادن تـــراكم ن تمـــتص وأهـــذه الطحالـــب 

 الفيتوريمديشن .

 :Seaweed ةالحشائش او الطحالب البحري

 السموم من التربة ة امتصاصمطهرة لألرض"  لها مقدر " يطلق عليها اسم    ةالحشاتع البحري و أمن الطحالب   ةنواع  معينأهنا   

ألف  22الكادميوم  داخل انسجتها . وتحتوي عائلة الطحالب على نحو  -الزنك –الحديد   -امللوثة فهى تمتص عناصر  من الزرنيخ

على شاطىء  ةنواع من الطحالب البنيه واملتواجدأهنا  بعض و . يلة وفي املياه العذبة او املالحنوع، وهي تعيع في املناطق الرطبة الظل

من دول العالم كاليابان ومعظم  الدول فى  العديدتخدم الطحالب في تس و .ةاقتصادي ةالبحر االحمر فى محافظه الليث لها اهمي

ن أ .ولوحظ  (2)  ةلالكسد ةللبكتريا ومضاد ةكمضاد ةومستحضرات التجميل ولها فائد ةاستخالص عدد كبير من العقاقير الطبي

يضا أو   ( 3) ةالطبي ةهميالعديد من األ لها السارجسوم  ة( يطلق عليها الطحالب البنيSeaweed)  ةنواع من الحشاتع البحريأهنا  

تستخدم في خفض محتوى املواد السامة مثال النيتروجين والفوسفور. وهي تساعد أيضا على التخلص من املعادن   أنيمكن 

 . (1الشال رقم )السامة من النفايات الصادرة عن الصناعات كما هو واضح فى 

ن إضافة هذه املستخلصات للتربة أعلى مستخلصات األعشاب البحرية  إلى   (4) ءالتى تمت بواسطه العلما  فقد أشارت الدراسات

تؤدي إلى تحسين صفاتها الفيزيائية والكيميائية والبايلوجية وتزيد من قابليتها لالحتفاظ بالرطوبة كما وتزيد من نشاط األحياء 

تبعا لنوع املستخلص أو العشب البحري وطريقة االستخالص  وتؤثر مستخلصات األعشاب البحرية في نمو وإنتاجية النباتات .املجهرية

والتركيز املستخدم وطريقة اإلضافة ووقتها وعدد مرات اإلضافة ونوع النبات ومراحل نموه كما و وجد إن استخدام هذه 

خضري وكمية الحاصل املستخلصات يؤدي إلى اإلسراع من إنبات البذور وقوة نمو الشتالت كما وتزيد من نمو الجذور واملجموع ال

ن هذه املستخلصات أكما و   )5  (وتحسين نوعيته وتؤخر شيخوخة الثمار كما وتزيد من مقاومة النبات لإلجهاد الحيوي وغير الحيوي 

على  ةلها مقدر  ة. باالضافه الى ذلك فان هذه االعشاب البحري ةوصبغات بني ةتعمل كمضاد لألكسدة الحتوائها على مركبات فينولي

   .A.O.A.C )1970.((  .6)مرجع رقم -بداخل انسجتها ةم وامتصاص العناصر الثقيلتراك

 : ةالترويب الكيميائى للطحالب البني

والفيتامينات واالمالح   -عند اجراء تحليل كيمياتي ملثل هذه االحياء  تبين احتوائها على العديد من املركبات الهامة مثال الهرمونات 

مكانية إوبالتالي اتجه تفكير الباحثين الى  ةالهام ةوالعديد من املركبات الحيوي -واحماض امينيه كبريتيه – والبروتينات–املعدنية 

 (7) وتكلفته ارخص  -  ةاستخدام مثل هذه الطحالب او االعشاب البحرية كفلتر طبيعى يقوم بامتصاص العناصر الثقيل

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/water-purification
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/remediation
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/wastewater


173 

 

 :الطحالب  ةامتصاص العناصر الثقيله بواسط يةمياانيك

الحمض االمينى   نسبة تكون  األمينية األحماض من بروتينية مركبات بناء استحثاث الثقيلة للعناصر النباتات استجابة ظواهر من

 حيث الجلوتاثيون  بمركب بدء   السيتوبالزم في املخلبيات هذه تبنى . النباتية املخلبيات أسم  عليها أطلق وقد بها عالية السيستين الكبريتى 

امتصاص  ةالنبات وتكون النتيج ةداخل انسج . الفجوة إلى املعقد ينقل ثم ومن الثقيل مع العنصر مخلبي معقد تكوين على تعمل

 (8)والتخلص من سميته كما هو واضح فى املرجع رقم . ةالعنصر السام من الترب

الجدر على مجاميع  الكربوكسيل ،  حيث تحتوى هذه.جدر خاليا الطحالب  ةبواسط ةوعليه  تتم عمليه امتصاص العناصر الثقيل

مثال الجلوتاثيون  وهي املجموعات الكيميائية الرئيسية التي تشار  في االمتزاز  ةالكبريتي ةاألمينو ، ، والسلفونات  واالحماض االميني

مجموعات  السكريات يضا يوجد  أ .حول العنصر وبالتالى تقلل من اضراره   ةوتكوين مركبات مخلبي ةالكاتيونى للعناصر الثقيل

التبادل األيوني ويعتبر ذلك  هو   ةيتم عليها عملي . والتى  -peptidoglycans )حمض األلجنيك ، عديد السكريات ( البروتينات ، و

  ةيوضح هذه امليكانيكي (2الشال )و.المتصاص املعادن الثقيلة بواسطة الطحالب  ةواحد من آليات اإلمتصاص الرئيسي

ن واستخدام نساول لالألاحتياج الهو ا ةجيد ةبصور   ةن توفير املياه الصحيإ: املياه ةمات تكنولوجيا النانو لتنقيفوائد واستخدا

ن بين تلك مخالل موسم الحج . و ةفى الوقت الحالى  وبخاص ةساس ى للمملكاأل لضمان سالمته هو الهدف  ةالتقنيات الحديث

 -امللوثات  لةوخصوصا استخدامها فى مجال ازا ةغير مستغ  ةالل اى مركبات طبيعيالنانو  بهدف أستغ ةهى  تقني ةالتقنيات الحديث

 .ن مليار جزء من املتر مزء جو هبالنانوميتر  وها دبعاس أتقادة يدجل سائت وو تقنيار بابتكام تقنيه النانو  تهتو

 (–100 nm)1حيويا ويعتمد   ةهام ةة واعطائها خصائص جديد(  . تتلخص فكرة استخدام تقنية النانو في إعادة الترتيب الذري للماد

 .التوتر السطحى لها  ةوزياد  خصائص هذه املنتجات على كيفية ترتيب هذه الذرات

 أهداف البحث:

هذا العمل  – ةالمتصاص العناصر السام ةحيوي ة( كطريقةاستخدام الطحالب البحرية املنتشرة على شواط  الليث ) والغير مستغل

هو االول من نوعه ولم يقم أي باحث من قبل بدراسة الطحالب املنتشرة على شواط  الليث ومعرفة تركيبها الكيمياتي وتأثيرها على 

امتصاص العناصر السامه  ملعرفة تأثير استخدام الطحالب على تقليل التلوث  ) وتحويل الطحالب من ش يء مهمل الى ثروة ( ويمكن 

 ط اهداف البحث الى ما يلى:تلخيص نقا

 .ةاملياه في االراض ي املقدس ةاستخدامها فى تنقي ةوفائد   ةأظهار كل ما يتعلق بالطحالب  البني .1

مثال الفينوالت والفالفونيدات فى الطحالب وارتباطها بمركب مخلبى مع  ةالحيوي ةاستعراض بعض املركبات الكيميائي .2

 . ةالعناصر السام

 .ةراض ى املقدسة األ في بيئ  ةعلى امتصاص الحديد املوجود بشكل يصل الى السمي لطحالب  النانوى ا مستخلصاثبات قدرة  .3

 إلى ثروة . ةمن الطحالب البحريه وتحويلها من  نفايات  غير مستغلة االستفاد .4

 منهجية وطرق البحث:

السارجســـوم مـــن شـــاطىء الليـــث فـــى  ة: تـــم تجميـــع عينـــات الطحالـــب البنيـــ   الحصكككول علكككى عينكككة مكككن الطحالكككب مكككن شكككاطىء الليكككث

الشـوائب ثـم  ةتم غسل الطحالـب  جيـدا الزالـ ةستخدامها  فى التجربال و ذلك    ةمنطقه املد والجذر  وتم تجميعها فى اكياس بالستيكي

ــاء املقطــــر الفالفونويــــدات  امــــا بــــاقى العينــــات تــــم  طحنهــــا لتقــــدير الفينــــوالت و  ةبعــــض العينــــات اســــتخدمت كمــــا هــــى طازجــــ -غســــيلها باملــ

.تــم تنفيــذ  هــذه التجــارب فــى معامــل   ةالنــانو واســتخدامها فــى تقــدير امتصــاص عنصــر الحديــد كمثــال للعناصــر امللوثــ نــةبواســطه مطح

  .ام القرى  ةجامع-الليث   -  ةالجامعي  ةبالكلي-قسم الكيمياء 

 ةن الطحالب  وطحنها وتم االستخالص باستعمال االيثانول والهكسان ) اختالف قطبيم ةمحدد ةتم اخذ  وزن تقدير الفينوالت :

 Folin-Ciocalteu. ثم قدرت الفينوالت الكلية  باستعمال كاشف ةساع 24 ةدوتم النقع مل  ةاملستخلص ةاملذيب يؤثر على الكمي

 Gallic acidنانوميتر ومعايرة القراءات على املنحنى القياس ي لحامض الجاليك  750وأخذ االمتصاص الضوتي على الطول املوجي 

 )ملجم ./ جم وزن طازج(:وحساب التركيز   ثم أخذ املعدل.(  ,1965Singleton and Rossi) 9كما بينها  املرجع رقم 

 



174 

 

 االلومونيوم:تقدير الفالفونويدات  بطريقه كلوريد 

كلوريد الومونيوم   ةثم اضاف -مل ميثانول  2الى  ةميكروليتر من كل مستخلص )االيثانول والهكسان(  والتكمل 200تم اخذ حجم  

نانوميتر . كما تم تحضير تركيزات  415وقياس اللون االصفر املتكون على طول موجى  –خالت الصوديوم    ةثم اضاف - %10بتركيز 

وذلك حسب املرجع  - mg quercetin/g of fresh weightحلول القياس ى الكيورستين   لحساب تركيز الفالفونيدات من امل ةمختلف

 ) .2002Chang et al(- 10رقم 

 الطحالب اى شال نانو  : ةتجهيز عين 

 يةالجامع ةالكلي -الكيمياءفى معمل  - Ball mail – Retsch – Germany– كور النانو  ةمطحن ةالطحالب  بواسط ةتم طحن عين

كما  -التمام تحويل جميع الجزيئات الى نانو  ةساع 3الوقت ملده  – rpm 244السرعه  –وظروف الطحن كانت كالتالى  –الليث  –

 .(4هو واضح فى شكل )

 بامتصاص الحديد: ةتجهيز املحاليل والقياسات الخاص

من كلوريد الحديديك و  g 0.5بأخذ وزن  ة: تم تحضير هذه العين FeCl3ملحلول الحديد  ةبالعناصر الثقيل ةتحضير املحاليل امللوث

 ةبأخذ اوزان مختلف بة. ثم تبدأ التجر   4من املاء املقطر ثم اضبط قيمة الرقم الهيدروجيني لهذا املحلول تقريبا ml 500 إذابته في 

 منها في طبق بترى حجم    (and 250 mg 200 , 150 ,100)من مسحوق الطحالب النانو  و هي 
َ
من تركيز كلوريد  ml 100و وضع كال

 ثم ساعتين بمعزل عن الضوء. ة( ثم تركها ملدة ساع6و  5الحديد  )كمصدر ملحلول ملوث بالعناصر الثقيله ( )شكل 

االسبكتروفوتوميتر  ، و  ثم ساعتين تم القياس بواسطة جهاز  ةواحد ةساع ةبعد مض ي الوقت املطلوب :  بعد تر  املحاليل السابق

من   ml 1.2املضاف لها مسحوق الطحالب فى صوره النانو  و وضع عليه  ةمن كل محلول من محاليل الحديد امللوث ml 1ذلك بإخذ  

د من  الحدي ةالكاشف و هو ثيوسيانات األمونيوم ثم اخذ قيمة االمتصاص بجهاز االسبكتروفوتوميتر  للحديد املتبقى بعد ازاله نسب

 .بواسطه مسحوق النانو.   والحساب تم باستخدام محلول قياس ى

 :النتائج واملناقشة

على مقدرته على امتصاص عنصر   ةتمت هذه الدراسه بهدف اختبار كفاءه مسحوق من النانو تم تحضيره من الحشاتع البحري

 منها . ةأعطت النتائج املتوقع ةالحديد  و هذه الدراس

ن  مسحوق الطحالب النانوى  احتوى على تركيزات أ( وجد 1فى جدول رقم ) ة: من النتائج الواضح  والفالفونيداتترويز الفينوالت 

على من املذيب أبااليثانول القطبى  ةوكان تركيز الفينوالت املستخلص –مثال الكلوروفيل  الفينوالت  ةمن املركبات الطبيعي ةعالي

 في املحلول الغير قطبى الهكسان  وهذه املركبات ق
َ
امت باالرتباط بالحديد وبالتالى فان ذلك يعمل على تقليل تركيز الحديد تدريجيا

فى خاليا  ةاملتواجد ةوالفالفونيدي ةاملركبات الفينولي  ( 11بحث رقم )   ةشارت النتائج السابقأاملاتي مع مرور الوقت   . حيث 

   .اتالى التقليل من ضررها وب ةعلى االرتباط بالعناصر السام رةالطحالب لها مقد

 :الطحالب ةالحديد بواسط ةأزال

أنه بعد مرور ساعتين من وقت تحضين مسحوق الطحالب النانوى من محلول عنصر الحديد (  2جدول )يضا من أوكما يت ح 

درجة حيث كانت  ةعلى  قيمأوهي تعتبر   %79زاله العنصر من  املحلول  كانت  بنسبه  إ  مسحوق النانو  فإن نسبه mg 250وبتركيز  

 االمتصاص عاليه جدا  . و هذا يدل على قدرة مسحوق الطحالب النانوى  على امتصاص الحديد من املحلول امللوث .

 على الوظيفية املجموعات ملختلف األيونات نسق من ينشأ الطحالب  بوساطة املعادن الحيوي أليونات ن االمتصاصأوالتفسير لذلك 

 و األمينية الحموض يضاأو  األساسية البناء كوحدات السكريات على تحتوي  جدر الخاليا الطحلبيه  أن حيث .الب جدر خاليا الطح

كل هذه املركبات  والنيتروجين الخاليا جدار على البروتينات األمينية في واملجموعات ,الكبريت إلى باإلضافة والفوسفات الكربوكسيلية

 بالعنصر السام وبالتالى تقليل التلوث.تعمل على امتصاص واالرتباط 

 الخالصة:

بتكنولوجيا النانو  باستخدام الطحالب والتى سبق تحضيرها  ةازاله التلوث املاتى بالعناصر الثقيل ةتقني فى هذا البحث أن  وجد

املياه ةحماي  في تساهم سوف  املناسب بالشكل استثمارها تم إذا يةنقالتساهمت فى تقليل تلوث املياه باملعادن وخاصه الحديد . وهذه 
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ة والبيئ اإلنسان يخدم فيما واستثمارها العادمة التلوث واملياه مضار من البيئة تخليص حيث لها دور  في ةالسمكي ةوالثرو ةالجوفي

 . ةماكن املقدسوخصوصا فى األ 

 أبرز التوصيات:

العمل على استخدام علوم تكنولوجيا مواد النانو الحديثة وتفعيل الدراسات واألبحاث واملشروعات التطبيقية ملعالجة مياه   .1

 ةباستخدام املعالج   ةاملكرم ةالشرب ومياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي واملياه الجوفية )اآلبار( في  منطقه مك

    .بالطحالب ةالحيوي

في صناعة املواد الجديدة ملعالجة املياه بأنواعها والبيئة من   ةمثل االعشاب البحري ةفى البيئ ةالخامات ااملتاحاستخدام  .2

ا ودراسة تطبيقاتها  ,امللوثات املتعددة من خالل األبحاث في مواد النانو محليًّ

 التنقية في الطحالب على تعتمد الصحي الصرف ملياه معالجة محطات إقامة .3
 

 األشاال والجداول:

 

 sargassum seaweedالسارجوسم  ةالبني ةعشاب البحريأل ( ا1شكل )

 
 فى جدر  خاليا الطحالب   ة( بواسطه الفينوالت املوجودMاالرتباط بالعنصر )  ة(  يوضح  ميكانيكي2شكل )

  
 الفينوالت بطريقه الفولن (  يوضح تقدير 3شكل )
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 النانوب( يوضح حبيبات الطحالب بعد الطحن 4شكل )

  

 مسحوق النانو ةامتصاص الحديد بواسط ة( يوضح تجرب6و5شكل )

Table (1):  Total phenolic (TP) and total flavonoid (TF) contents and their ratio of sargassum seaweed 

Polyphenolic compounds sargassum seaweed 

Ethanol Hexane 

Total phenolic (mg GAE /g) 1244 ±0.77 981±1.02 

Total flavonoid (mg QE /g) 706 ±0.30 511 ±0.22 

Total flavonoid/ 

Total phenolic 

  

 

Table (2):  Removal efficiency  (%) of iron using sargassum seaweed 

Sargassum concentration 

(mg) 

Removal efficiency(%)  of Fe 

Time after( 1 hr) Time after(2 hr) 

100 24.1 65.6 

150 28.3 68.1 

200 35.1 72.2 

250 55.4 79.0 
 

 املراجع:
 ./، دمشق 33(   :الطحالب ودورها في تنقية املياه امللوثة. أسبوع العلم / 1993) رستم،محمود .1

2. Manal Y. Sameeh1 and Amal A. Mohamed ,Ahmed ElAzzazy (2016 ). Polyphenolic contents and antimicrobial 

activity of different extracts of Padina boryana Thivy and Enteromorpha sp marine algae .Journal of Applied 

Pharmaceutical Science 6(9):087-092. 

3. Wilke A, Buchholz R, Bunke G (2006) Selective biosorption of heavy metals by algae. Environ Biotechnol 2: 47-56. 
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4. Namvar FR, Mohammed R, Baharara J, Zafar-Balanejad S, Fargahi F, Rahman HS (2013). Antioxidant, 

antiproliferative and anitangiogenesis effects of polyphenol-rich seaweed (Sargassum muticum). Biol. Med. Res. Int. 

Volume 2013 (2013), Article ID 604787, 9 pages. 

5. Therios and E.Tsabolatidou.2009 .The effects of a seaweed extract in addition to nitrogen and boron fertilization on 

productivity  ,fruit maturation, leaf nutritional status andoil quality of the Olive Cultivar Koroneiki . Journal of the 

Science of Food and Agriculture ,89 :984-988. 

6. A.O.A.C.1970. Official Methods of Associat- ion of Official Analytical Chemist , Washin- gton , D.C., pp. 910 . 

7. Burtin, P. (2003) Nutritional value of seaweeds. Electron. J.Env. Agric. Food Chem., 2, 498–503. 

8. Antunes WM, Luna AS, Henriques CA, da Costa ACA (2003) An evaluation of copper biosorption by a brown     

seaweed under      optimized conditions. Electron J Biotechnol 6: 174-184. 

9. Singleton V.L., Orthofer R., Lamuela-Raventos R.M. (1999): Analysis of total phenols and other oxidation substrates 

and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. Methods in Enzymology, 299:152–178 

10. Chang CC, Yang MH, Wen HM, Chern JC (2002). Estimation of total flavonoid content in Propolis by two 

complementary colorimetric methods. J. Food Drug Anal. 10:178-182. 

ن العزيز عبد.د : إعداد حسن، الحسيني محمد محمد.د الطحالب،    -11
ّ
 فرع العلوم، كلية األحياء قسم منير التركي، بن إدريس.د و السارانى قبل

 األول  الفصل م، 2000 عام– األولى بعة الط املنورة، املدينة العزيز، عبد امللك جامعة
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أثر المتغيرات البيئية على الصحة العامة بساحات المسجد  

 الحرام
 

 

 عمار عطار ،(1)عصام مرسي، (1)أحمد هاللي، (1)عمر بشير، (1)محمد ادريس، (1)عاطف أصغر
(1)،  

 (2)، بسام العبيدي(2)مشاري المسعودي ،(1)تركي حبيب هللا
  معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة  (1)
والمسجد النبوي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام (2)

Impact of the environmental changes on the public health 

at The Holy Mosque area 

 Atif Asghar(1), Mohammed Idrees(2), Omar Bashir(1), Ahmed Helali(1), 

 Esam Mursi(1), Ammar Attar(1), Turki Habeebullah(1), Meshari Almasodi(2), Bassam Alobaidi(2) 
(1) The Custodian of The Two Holy Mosques Institute for Hajj and Umrah Research 

(2) General Presidency for the Holy Mosque 

 

 :(Abstract) ملخص البحث

تعتبر الصحة البيئية الجيدة والسليمة مطلبا مهما ملرتادي الحرم املكي الشريف اثناء تأدية مناسكهم حجاجا كانوا أو معتمرين أو 

زوارا. قد يكون للتغيرات البيئية أثناء التجمعات الكبيرة دور كبير على الصحة العامة ايجابا أو سلبا. هدفت الدراسة الى تقييم أثر 

هـ. حيث تم قياس مستوى رضا 1439يئية على الصحة العامة أثناء موسم العمرة خالل شهر رمضان املبار  لعام التغيرات الب

مرتادي املسجد الحرام عن الخدمات التي لها تأثير على الصحة والبيئية بساحات الحرم. وتم رصد متوسط بعض املتغيرات البيئية 

واء الكيميائية وامليكروبية. كذلك تم إجراء مقابلة مع عينة من زوار الحرم املكي كدرجة الحرارة والرطوبة النسبية وملوثات اله

فردا أغلبهم من الذكور وأكثرهم من الجنسيات املصرية والهندية والسعودية ومن الفئة العمرية ما بين  1401الشريف بلغ عددها 

وقد تبين أن نسبة األمراض املزمنة بين  افراد العينة بلغت  (  عاما ومعظمهم  يحملون الشهادة الجامعية ومن املعتمرين.60 – 41)

، أغلبهم من مرض ى السكري.  وأوضحت النتائج أن هنا  رضا عاليا عن: نظافة كاسات الشرب ، جودة الطعام ، النظافة  33,9%

اض مستوى الرضا عن توفر مواد العامة لدورات املياه، نظافة أماكن الصالة وجودة اإلضاءة والتهوية والتكييف ، كما لوحظ انخف

(، وعن خدمات االسعاف والطوارئ، وقد عبر أغلب املشاركين عن رضاهم عن قلة روائح دورات املياه وخلو %54,1الغسيل والتطهير )

م باملسجد تراكم املخلفات في ساحات املسجد الحرام. وأظهرت النتائج أن أكثر الحاالت املرضية التي واجهها املرتادون أثناء تواجده

الحرام هي اإلرهاق بسبب املن ي ملسافات طويلة تلتها حاالت اإلجهاد الحراري بسبب التعرض ألشعة الشمس ثم االنزالقات فاإلصابات 

بينما بلغ متوسط تركيز  %36,91درجة مئوية والرطوبة النسبية 30,2والجروح. كما أظهرت النتائج  أن متوسط درجة الحرارة بلغت 

. وات ح أن أكثر اإلصابات كانت 3م/مستعمرة X 410 8,1بينما بلغ متوسط العد البكتيري  3ميكروجم/م 30,93لق الغبار العا

بسبب التدافع واالزدحام تلتها االصابات بسبب العربات ثم االنزالقات والكسور في الساحات. كما تبين أن املرتادين يتلقون مصادر 

ن في الرحلة واملراكز الصحية.  وخلصت الدراسة إلى أن تأثير التغيرات البيئية على الصحة التوعية الصحية من املرشدين واملرافقي

العامة كان مطمئنا وأن هنا  رضا عام عن معظم الخدمات املتعلقة بالبيئة والصحة وأن هنا  حاجة للتوسع في وسائل النظافة 

سة بأهمية التوسع في توفير وسائل النظافة والتعقيم الفعالة وخدمات الطوارئ واالسعاف والتوعية الصحية. لذا فقد أوصت الدرا

في اماكن الوضوء ودورات املياه والحد من عدد اإلصابات ومسبباتها وتوسيع مصادر التوعية الصحية مع تفعيل خدمات الطوارئ 

 واالسعاف باملسجد الحرام من خالل ادارة موحدة.

Visitors and pilgrims should enjoy a safe, good and healthy environment while they are doing their rituals in the Holy 

Mosque at Makkah. The environment changes may considerably affect public health either positively or negatively, 

especially during mass gatherings. The present study aimed to evaluate the impact of the environmental changes on 
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public health during Umrah seasons. Evaluation of environment changes was done through a questionnaire, climate 

elements measurements and microbial analysis. A random sample of 1401 visitors during Ramadan 1439 (2018) were 

interviewed, most of them were males, from different nationalities mainly Egyptian, Indian, Saudi Arabian. They were of 

age category between 41-60 year and most of them were highly educated and Umrah visitors. Thirty two percent of 

participants were suffering from chronic diseases and most of them were diabetic. There was general satisfaction of; 

cleaning of drinking water cups, cleaning of toilets, cleaning of praying places, lighting quality, ventilation quality, lack or 

absence of bad smell from toilets and absence of solid waste accumulation. There was low satisfaction about presence 

of soaps and disinfectants. During Ramadan season, the most health problems got by participants were injuries as a 

result of slip and fall, wounds and heat exhaustion. The mean air temperature and relative humidity recorded were 

(30.02°C) and (36.91%) respectively, while the mean PM10 and average number of bacteria were (30.93  μg/m3) and 

(8.1X104 cfm/m3), respectively. The main reasons for trauma were; crowd, Wheelchair and slipping/falling. The sources 

of health information and awareness were conducted to them by guides, companions on the trip and sometimes by 

health centers. It was concluded that the impact of environmental changes to the public health was low and there was a 

general absolute satisfaction regarding the health environment services. 

The study recommended the importance of expanding the provision of effective hygiene and sterilization in places of 

ablution and toilets, reducing the number of injuries and thier causes, expanding the sources of health awareness, and 

activating emergency services and ambulances in the Holy Mosque through a unified administration. 

 :املقدمة

تعتبر الصحة والبيئة في األماكن املزدحمة كمنطقة الحرم املكي الشريف من القضايا املهمة، حيث أن اجتماع أعداد كبيرة من 

بذل جهود كبيرة  الحجاج واملعتمرين وزوار بيت هللا الحرام تجعل من هذه املناطق  بيئة جيدة النتشار األمراض، االمر الذي يتطلب

واتخاذ حزمة من التدابير واإلجراءات الصحية لحماية حجاج بيت هللا الحرام من انتشار األمراض واألوبئة.  وتختلف األمراض 

باختالف مسبباتها التي يمكن تصنيفها إلى نوعية ووصفية وبيئية. وحسب املعروف أن املسببات النوعية للمرض تعني أي مادة أو 

ل أحيائية وفيزيائية يؤثر وجودها أو غيابها في حدوث اختالالت أو اعتالالت مرضية ، وأمثلة لذلك الكائنات املمرضة التي قوة أو عوام

تجد في الزحام والتجمعات الكبيرة فرصة التكاثر واالنتشار وبالتالي تكون سببا رئيسيا في تفن ي األمراض املعدية وتصبح من أهم 

ببعض امليكروبات أو وجود  عن طريق تلوث الهواء بالرذاذ والتنفس أو عن طريق الطعام أو املاء امللوثين عوامل أنتشار االمراض سواء

 فرص تزايد عالية وبدرجة معها يتالزم أن نواقل لبعض األمراض كالبعوض وغيرها. كما أن االحتياجات الغذائية والصحية يحتمل

البيئة الغذائية الصحية هي البيئة التي تساهم فيها األطعمة واملشروبات االشتراطات الصحية. ف تطبيق في خلل أو نقص حدوث

والوجبات في جعل نظام املجتمع الغذاتي يتماش ى مع املبادئ التوجيهية الغذائية في كل بلد والتي تكون متاحة على نطاق واسع، 

وسم العمرة من املواسم التي اعتاد عليها املسلمون [. وبما أن م1وبأسعار معقولة ومالئمة إلى حد معقول، ومروجة على نطاق واسع ]

طول العام ويزداد االقبال عليها في موسم رمضان نجد أن املعتمرين فيه صائمون وممتنعون عن االكل والشراب طيلة فترات النهار 

فهنا  حاجة لنظم وبالتالي من املتوقع أن تحدث فيه حاالت لحية وأمراض بسبب قلة او عدم جودة االكل والشراب، لذلك 

غذائية لحية تساعد ّ على الحماية من سوء التغذية في جميع أشكاله وتعوض عن فقد من مواد،  وتجنب مضاعفات األمراض غير 

[. كما أن التغير في املناخ وارتفاع درجات الحرارة 1املعدية، بما في ذلك السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان ]

تغيرات في مكونات الهواء املحيط كاألتربة العالقة قد تكون سببا في انتشار االمراض خاصة املعدية منها حيث تتوفر لها والضوضاء وال

الظروف بسبب وجود أعداد كبيرة في مساحة صغيرة. ويعتبر السفر من بلد إلى بلد أحد املصادر ملسببات األمراض الناشئة وانتقال 

واملن ي ملسافات طويلة والتعرض للشمس والتزاحم الشديد يسبب االجهاد ويؤثر على مناعة . [5-2ود ]األمراض املعدية العابرة للحد

[. كذلك 3األفراد مما يساعد على  زيادة قابلية انتشار األمراض املعدية بين الحجاج واملعتمرين وخاصة في كبار السن وقليلي املناعة ]

يؤدى التزاحم في املسجد الحرام والطواف والسعي إلى التدافع والدهس واالصابات الجسدية واالنزالقات واالصابة بواسطة عربات 

ذوي االحتياجات الخاصة، وتؤدي األنشطة البشرية اليومية قرب املنطقة املركزية إلى تضاعف أعداد وسائل املواصالت ويؤدي ذلك 

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/conducted
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في استخدام املركبات املستخدمة في نقل املعتمرين، األمر الذي يتسبب في زيادة تلوث الهواء باعتبار أن وسائل النقل إلى زيادة كبيرة 

[. كما أن استخدام الوقود في املصادر الثابتة كمحطات توليد الكهرباء واملصانع وغيرها يعد مصدرا 6تعد من مصادر تلوث الهواء ]

يطة بها مما يؤدي إلى انبعاث كميات من امللوثات التي يمكن أن تؤدي إلى وجود تركيزات عالية في الجو لتلوث للهواء في املناطق املح

قد تتسبب في الكثير من اآلثار الصحية والبيئية، مما ينتج عنها انبعاثات وملوثات  تكون سببا في بعض املشاكل البيئية باملنطقة 

الجغرافية في مكة املكرمة قد يكون لها دور مؤثر على الصحة العامة مثل االرتفاع أو  أما عن العوامل [.6املركزية بمكة املكرمة ]

االنخفاض عن سطح البحر. ألن املكونات الصخرية ملكة املكرمة تعتبر من السحنات ذات القابلية العالية لعكس األشعة الشمسية 

ة الحرارة بها بشكل غير متجانس، وبالتالي فإن اإلصاباُت الساقطة مما يجعلها أحد العوامل األساسية التي تعمل على رفع درج

الحرارية والجفاف )ضربات الشمس واإلرهاق الحراري( من بين املشاكل التي تواجه الحاَج واملعتمر أثناء تأدية املناسك بسبب 

صيام، فإن األمراض املزمنة، مثل أمراض [. وبما أن كبار السن يمثلون فئات كبيرة من بين املعتمرين اثناء شهر ال6التغيرات البيئية ]

القلب والسكتة الدماغية واألمراض التنفسية املزمنة والسكري التي قد تكون منتشرة بين مرتادي الحرمين الشريفين، وهي  عامليا 

ت منظمة ، أصدر 2011[. وفي أبريل 7]  في العالم ٪ من مجموع الوفيات63تمثل السبب الرئيس ي للوفيات التي وصلت بسببها 

الصحة العاملية أول تقرير للوضع العالمي بشأن األمراض غير املعدية حيث تبين اإلحصاءات، والشواهد والتجارب الالزمة تهديدا 

 من اهتمام حكومة اململكة العربية السعودية وحرصها على راحة وأمن وسالمة .  [8متزايدا بسبب األمراض غير املعدية ]
 
وانطالقا

مرين والزوار واملقيمين، فإن هنا  جهود كبيرة للتخطيط املستقبلي لتالفي سلبيات الوضع الحالي والتحكم في مشاكل الحجاج واملعت

التلوث البيئي. وقد هدفت الدراسة  الحالية إلى التعرف على أثر املتغيرات البيئية على الصحة العامة بالحرم املكي الشريف أثناء 

  موسم العمرة.

 :أهداف البحث

هدف الدراسة: تقييم أثر التغيرات البيئية على الصحة العامة بالحرم املكي الشريف أثناء موسم العمرة خالل شهر رمضان املبار  

 . هـ1439لعام 

 :منهجية وطرق البحث

  :قياس مستوى الرضا عن الخدمات والصحة البيئة

االجتماعي بالعينة  تم قياس مستوى رضا مرتادي املسجد الحرام  تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية مستخدمة طريقة املسح

عن الخدمات والعوامل املؤثرة على البيئة والصحة العامة. تم اتباع املنهج الوصفي باستخدام الدراسة املسحية االسـتطالعية التي 

فردا من الجنسين. تم تصميم  1401ا هـ والتي بلغ عدده1439شملت عينة عشوائية من املصلين واملعتمرين خالل موسم رمضان 

 ألهداف الدراسة حيث تضمن أسئلة اشتملت على معلومات تعريفيـة عـن املبحوثين من مرتادي الحرم املكي الشريف 
 
استبيان وفقا

دمات هـ كما تـضمنت اسئلة عدة محاور شملت بيانات عن املبحوثين، سهولة الوصول للمرافق وتوافر الخ1439اثناء موسم رمضان 

وجودتها بالحرم ثم تعرض املبحوثين لحاالت الصحية اثناء تواجدهم في الحرم املكي الشريف. وقد تم عرض االستبيان على عدد من 

املحكمين املتخصصين ثم اجري اختبار مبدتي ملعرفة مدى صدق وثبات االستبيان حتى خرج في صورته النهائية. وقـد اسـتخدمت 

 اس ي فـي اتجـاهين الذي حـدد فيه لكـل خيار برقـم يعطـى ملـسـتوى الخدمـة املقدمـة وفـق الخيـار املناسـب.الدراسة مدرج ليكرت الخم

 تقييم الوضع البيئ : 

: تم استخدام مجموعة من األجهزة املتخصصة لرصد درجة الحرارة واملؤشر الحراري ومدى تدفق الهواء القياسات امليدانية

 هـ(:1439رمضان  25-14الحرام ) والضوضاء في ساحات املسجد

 لقياس اإلجهاد الحراري. EXTECH-WBGT Meter (HT30), USAجهاز  •

 لقياس تدفق الهواء ودرجة الحرارة. ANEMOMETER, Germany RS 180-7111جهاز  •

 .لقياس مستويات الضوضاء CR:800B, Sound Level Meters, United Kingdomجهاز  •

ء العد امليكرو ي الهواتي باستخدام طريقة الطبق املفتوح حيث تم تر  طبقين )آجار املرق املغذي، واجار : تم اجراالتقييم امليكروبي

 45إلى  15دقائق، ثم أخذت االطباق خالل  5طبق السبارود( مفتوحين في الهواء في اماكن محددة في الحرم املكي الشريف وملدة 
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ساعة وحساب العد البكتيري  24درجة مئوية ملدة  35ثم تحضينها في درجة حرارة  دقيقة إلى املختبر ومن ثم تم زرعها مباشرة ومن

 [.9الهواتي ]

 :النتائج واملناقشة

اظهرت نتائج الدراسة أثر التغيرات البيئية على الصحة العامة في الحرم املكي الشريف والتي أجريت على عينة من مرتادي الحرمين 

، وأكثر الجنسيات التي شاركت في  %68فردا أغلبهم من الذكور  1401وقد بلغ عدد مفردات العينة هـ 1439خالل رمضان الشريفين 

(، %10,1(، الباكستانية )%10,8(، الجزائرية )%11(، السعودية )%13,8(، الهندية )%14,4العينة كانت على الترتيب املصرية ) 

( عاما حيث مثلت أكثر من 60 – 41لفئات العمرية املشاركة كانت الفئة )(.  وأكثر ا1( )شكل %6,4( ثم السودانية )%8,1املغربية )

(، %13,8سنة ) 60( عاما، ثم فئة )األعلى من %28,1(  عاما )40 – 20( ، تلتها الفئة العمرية من ) %53,5نصف عينة الدراسة )

أكثر الفئات املشاركة هم  لتعليمي فكان. بالنسبة للمستوى ا%4,4سنة بنسبة  20وجاءت نسبة املشاركين من الفئة األقل من 

(. وأيضا كان الغالبية من %16,1( ثم مستوى التعليم املتوسط )%20,8( وفئة املستوى الثانوي )%33,4املتعلمون الجامعيون )

ض مزمنة (. وقد كانت نسبة املصابين بأمرا%2,4( ثم املعتكفون )%25,1( تالهم املصلون )%70,8مفردات العينة هم املعتمرون )

( %7,5(، ومرض ى القلب واألوعية )%27( تالهم مرض ى ضغط الدم )%56، أغلبهم من مرض ى السكري )%33,9من أفراد العينة هي 

(. كما تبين أن املدخنين كانت نسبتهم 2( )الشكل رقم %0,6( ومرض ى الكلى واملسالك البولية )%8,8ثم االمراض التنفسية املزمنة )

معظم الدراسات التي تم االطالع عليها وأجريت في الحرم املكي الشريف سواء في الحج او رمضان ع الدراسة. ( من مجتم%9,7قليلة )

-41كما توافقت نتائج الدراسة الحالية بالنسبة للجنسية والفئة العمرية ) [12-10] قد أجمعت على أن الذكور كانوا هم الغالبية

 غالبية املرتادين للحرم املكي من ذوي هذه الفئة. وهذا يوضح أن [13] ( مع دراسة بخع وآخرون60

تم التقييم البيئي والصحي في ساحات املسجد الحرام من خالل قياسات الرصد البيئي والتحليل امليكرو ي وقياس رضا املستفيدين. 

من  23حرارة في يوم حيث سجلت أعلى درجة ، °م30,2وبينت القياسات أن متوسط درجة حرارة الساحات حول الحرم قد بلغت 

من  25في يوم  %57,59وسجلت أعلى مستوى لها  %36,91بينما بلغ مستوى متوسط الرطوبة النسبية ، °م34,66شهر رمضان  

 حيث ترتفع درجة  الحار هذه النتائج تتوافق مع مناخ مكة الذي بطبيعته الصحراوية(. 1شهر رمضان )جدول رقم 
 
والجاف نسبيا

 إلى ° م25فيكون املناخ دافئا وتتراوح درجة الحرارة بين  الشتاء ، أما في فصل°م47ا يقارب الحرارة صيفا إلى م
 
. ° م17نهارا

 
ليال

 والتي تتوافق مع نتيجة الدراسة. %57 - 32فهي متوسطة أغلب أوقات العام ويبلغ متوسط معدلها ما بين  للرطوبة بالنسبة

ديسبيل وسجلت أعلى مستوى ضجيج في  72,45كما بينت الدراسة الحالية أن متوسط الضوضاء في الساحات حول الحرم قد بلغ 

وسجل أعلى مستوى  3ميكروجم/م 30,93ديسبيل بينما بلغ مستوى تركيز الغبار العالق  82,15والذي بلغ من شهر رمضان 17يوم 

 0,82(. وأظهرت النتائج أن متوسط ثاني اكسيد الكبريت في الساحات حول الحرم بلغ 1)جدول رقم  21في يوم  3ميكروجم/م 69,49

، بينما بلغ  3ميكروجم/م 0,89من شهر رمضان والذي بلغ  19يوم  وسجلت أعلى مستوى لثاني أكسيد الكبريت في 3ميكروجم/م

(. 1)جدول رقم  3ميكروجم/م0,77والذي بلغ  19وسجل أعلى مستوى في يوم  3ميكروجم/م 0,75مستوى ثاني اكسيد النيتروجين 

 إلى الصالة صفوف وتصل مضانوساحاته تزدحم باملصلين خالل شهر ر  الحرام وتعتبر هذه النتائج متوقعة نظرا ألن منطقة املسجد

 متتابعة وإنشاءات تطورات من الحرام باملسجد املحيطة املنطقة ما تشهده إلى إضافة الزحام لشدة نتيجة للحرم املؤدية الشوارع

 بالحرم املحيطة باملنطقة النقل املختلفة وسائل عن الصادرة الضوضاء مستويات في ارتفاع من ذلك يتبع وما الجديدة للتوسعة

 ساحات إلى يتسرب قد ما إلى إضافة للحرم املؤدية والشوارع بين ساحاته وما الحرام املسجد ساحات في ال خمة البشرية والكثافة

 .الحرام املسجد من القريبة بالشوارع الكبيرة املرورية الكثافة وغبار نتيجة ملوثات غازية من الحرام املسجد

وسجل أعلى مستوى  3م/مستعمرة  X104 8,1وأوضحت النتائج أن متوسط العد البكتيري للهواء في الساحات حول الحرم قد بلغ 

كما   3م/مستعمرة  X103 3، بينما بلغ متوسط عد الفطريات  3م/مستعمرة  X104 18,6 من شهر رمضان والذي بلغ  24له في يوم 

(.  وهذه النتائج تعتبر أقل مما وجد في 1)جدول رقم  3م/مستعمرة X103 11,6لذي بلغ وا 22سجل أعلى مستوى للعدد في يوم 

مما يدل على انه ليس هنا  حدود للعد البكتيري للهواء وان املجتمع امليكرو ي يتغير بتغير االنشطة الحيوية [14,15]دراسات أخرى 

 .لنوع امليكرو ي بالهواء باملنطقةوتغير الظروف وطبيعة املصدر مما ينتج تغير في أعداد وتركيب ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
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أما بالنسبة لرضا مرتادي املسجد الحرام عن الوضع البيئي والصحي، فقد بين املشاركون في الدراسة أنهم راضون تماما عن النظافة 

رضاهم عن  عن %79,8، بينما بين أكثر من  %98العامة، وارتفع معدل الرضا املطلق لديهم عن نظافة كاسات الشرب إلى أكثر من 

من عينة الدراسة عن  %54,1، %98,1 ،%97، %94,1(.  وقد أوضحت النتائج أن أكثر من 3)شكل  النظافة العامة لدورات املياه

رضاهم املطلق عن نظافة الساحات، نظافة السجاد، نظافة أماكن الصالة، وتوفر مواد الغسيل والتطهير على الترتيب )األشكال من 

رضا املطلق كان مرتفعا عن النظافة بصورة عامة ما عدا توفر مواد غسل اليدين إذ قل الرضا بنسبة كبيرة (، ويالحظ أن ال4-7

من عينة الدراسة عن رضاهم املطلق عن قلة روائح دورات املياه وخلو   %79,2 ، %85,4،  %74,7(، كما عبر أكثر من 54,1%)

( وهي نتيجة جيدة. كما كان 10-8ساحات املسجد الحرام على الترتيب )أشكال تراكم املخلفات وقلة انتشار الحشرات )البعوض( في 

  %35,9، %82,7، %68,6(. كذلك تبين أن أكثر من 12 -11( )الشكالن %89,1(  والتكييف )%91,1هنا  رضا مطلق عن اإلضاءة )

وتوفر خدمات االسعاف والطوارئ على  من عينة الدراسة راضون تماما عن جودة الطعام حول الحرم وأداء الرشاشات الرذاذية

كما أوضحت الدراسة أن نسبة  (.%35,9( ويالحظ هنا قلة الرضا عن خدمات االسعاف والطوارئ )15 -13الترتيب )أشكال من 

قد (. و 16من أفراد العينة )الشكل رقم  %12,1األفراد الذين اصيبوا بوعكة لحية اثناء وجودهم في الحرم املكي الشريف قد بلغت 

( من %19,3تنوعت هذه الحاالت الصحية حسب التغيرات البيئة والخدمات املتوفرة، ويعتبر اإلرهاق بسبب املن ي ملسافات طويلة )

أكثر الحاالت املرضية تعرض لها املشاركون في الدراسة، ثم يلى ذلك حاالت اإلجهاد الحراري نتيجة التعرض ألشعة الشمس 

(. 17( )الشكل رقم %7,4( ، تسمم غذاتي )%7,8(، مشاكل في التنفس )%9,2اإلصابات والجروح ) (،%15,4(، اإلنزالقات )17,7%)

لم تتوفر دراسات عن الحاالت الصحية خالل شهر رمضان حسب علمنا ولكن اجريت عدة دراسات في موسم الحج شملت الحرم 

 أكثر أن آخرون  بين العكس وعلى[ 16,13] املواسم أثناء راانتشا األكثر هي التنفسية األمراض أناملكي الشريف، حيث بين بعض منها 

الدراسة  . ومن خالل[12] املزمنة التنفسية واألمراض القلب أمراض الدموية، األوعية السكري، الضغط، هي أمراض انتشارا األمراض

(، %25صابات بسبب العربات )لتها اإل ت %49,7ح أن االزدحام والتدافع  أكثر األسباب التي أدت إلى اإلصابات بنسبة الحالية ات 

( )الشكل رقم %4,5( ثم املن ي ملسافات طويلة )%6,7(، السقوط بسب حركة الساللم )%11,6االنزالقات والكسور في الساحات )

ة يلي ذلك املرافقون في الرحل %32,8(. كما بين املشاركون أنهم تلقوا مصادر التوعية الصحية من املرشد املرافق بنسبة 18

( ثم التلفاز %2,6(، شبكة االنترنت وادوات التواصل االجتماعي )%9,6(، اللوحات االرشادية )%16,8(، املراكز الصحية )29,9%)

(.وفي الختام يمكن القول  أن تأثير التغيرات البيئية على الصحة العامة 19( )الشكل رقم %06والنشرات والكتيبات بنسبة متساوية )

ة كبيرة وأن هنا  رضا عام عن معظم الخدمات املتعلقة بالبيئة والصحة ماعدا قلة توفر مواد غسل اليدين كان مطمئنا إلى درج

الحاالت املرضية التي تعرض لها  وخدمات االسعاف والطوارئ كما متوسط التلوث امليكرو ي للهواء كان مرتفعا في فترة الذروة ، أما

مشاكل اإلرهاق بسبب املن ي ملسافات طويلة تلتها حاالت اإلجهاد الحراري بسبب مرتادي الحرم املكي الشريف فقد انحصرت في 

التعرض ألشعة الشمس ثم االنزالقات واإلصابات والجروح وكان االزدحام والتدافع من أكثر أسباب االصابات تلتها االصابات بسبب 

عية تركزت فقط على املرشدين واملرافقون وبنسبة قليلة التعرض للعربات ثم االنزالقات والكسور كما بينت الدراسة أن مصادر التو 

على املراكز الصحية. وتوص ي الدراسة بضرورة التركيز على تطوير وسائل النظافة والعمل للحد من االصابات وتوسيع مصادر التوعية 

 الصحية بالحرم املكي الشريف.

 :الخالصة

الصحة العامة كان مطمئنا وأن هنا  رضا عام عن معظم الخدمات املتعلقة  خلصت الدراسة إلى أن تأثير التغيرات البيئية على

لذا فقد  بالبيئة والصحة وأن هنا  حاجة للتوسع في وسائل النظافة وخدمات الطوارئ واالسعاف والتوسع في التوعية الصحية.

صابات وتوسيع مصادر التوعية الصحية بالحرم أوصت الدراسة بضرورة التركيز على النظافة وتوفير وسائلها والعمل على الحد من اإل 

 املكي الشريف.

 :أبرز التوصيات

 الفعالة في اماكن الوضوء ودورات املياه التوسع في توفير وسائل النظافة والتعقيم .1

لحة  بين الجهات التي لها عالقة بالبيئة ولحة الحشود من أجل الحفاظ على والتعاون  الحد من عدد اإلصابات ومسبباتها .2

 وسالمة مرتادي الحرمين الشريفين.

 إنشاء برامج تطويرية وتثقيفية وتدريبية وتوعوية.  من خالل توسيع مصادر التوعية الصحية بالحرم املكي الشريف  .3



183 

 

تفعيل خدمات الطوارئ واالسعاف باملسجد الحرام من خالل ادارة موحدة تربط جميع الجهات االسعافية والصحية وتنظم  .4

  وتسهل سرعة الوصول للفرق امليدانية بسرعة التعرف على املوقع وتحديد املسارات املناسبة... الخحركتها 

 .بناء العالقات بين الجهات املحلية والدولية لتبادل املعلومات وإجراء األبحاث املتعلقة بالصحة العامة والحشود .5

 :األشاال والجداول 
 البيئية والتحليل امليكرو ي(: أهم نتائج القياسات 1جدول )

 بتاريخ أعلى قيمة املعدل الطبيعي  املتوسط  القياسات

 23/9 34,66 22-18 درجة مئوية 30,2 درجة الحرارة

 25/9 57,51 80-30 % 36,91 الرطوبة النسبية 

 17/9 82,15 90- 80 ديسيبل  72,45   مستوى الضوضاء

 21/9 69,49 340أقل من  3ميكروجم/م 30,93 تركيز الغبار

 19/9 0,89  750أقل من 3ميكروجم/م 0,82 تركيز ثاني اكسيد الكبريت

 19/9 0,77  200أقل من 3ميكروجم/م0,75 تركيز ثاني اكسيد النيتروجين

 24/9   3م/مستعمرة104*18,6 ال يوجد معدل   3م/مستعمرة  104* 8,1 العد البكتيري في الهواء

 22/9   3م/مستعمرة 103*11,6 ال يوجد معدل    3م/مستعمرة 103*3 عد الفطريات في الهواء

 

 
 ( يوضح توزيع مفردات العينة وفقا للجنسية1شكل رقم )

  
 ( يوضح الرضا عن نظافة دورات املياه3شكل رقم ) ( يوضح توزيع مفردات العينة وفقا لحالة املرض املزمن2شكل رقم )
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 ( يوضح الرضا عن نظافة السجاد5شكل رقم ) نظافة ساحات الحرم ( يوضح الرضا عن4شكل رقم  )

  
 ( يوضح الرضا عن توفر مواد الغسيل والتطهير  7شكل رقم ) ( يوضح الرضا عن نظافة أماكن الصالة6شكل رقم )

 

  
 ( يوضح الرضا عن قلة ظاهرة تراكم النفايات 9شكل رقم ) ( يوضح الرضا عن خلو دورات املياه من الروائح الكريهة8شكل رقم )

 
 

 ( يوضح الرضا عن جودة اإلضاءة 11شكل رقم ) ( يوضح الرضا عن خلو الساحات من الحشرات والبعوض 10شكل رقم )
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 الغذاء حول الحرم املكي( يوضح الرضا عن جودة خدمات 13شكل رقم ) ( يوضح الرضا عن جودة التهوية والتكييف12شكل رقم )

  

 
 

 ( يوضح الرضا عن توفر خدمات االسعاف والطوارئ 15شكل رقم ) ( يوضح عن أداء الرشاشات الرذاذية 14شكل رقم )

 
 ( يوضح توزيع  تعرض عينة الدراسة لوعكة لحية أثناء وجودها بالحرم16شكل رقم )

 

 
 هـ1439الحرم خالل شهر رمضان (: التعرض لحاالت لحية في ساحات 17شكل رقم )
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 (: اسباب اإلصابات والكسور أثناء التواجد في املسجد الحرام18شكل )

 

 (: مصادر التوعية واملعلومات أثناء التواجد في املسجد الحرام19شكل رقم )
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امكانية تولد الغاز الحيوي من مرادم النفايات الصلبة 

المنورةبالمدينة 
 

 

 (2()1)أسره فيصل 

 جامعة أم القرى  (1)
جدة  - UBTجامعة األعمال والتكنولوجيا   (2)

The Potentiality of Biogas from Landfilling of Solid Waste 

in Madinah, KSA 

Faisal Osra(1)(2) 
(1) Umm Al-Qurra University 

(2) University of Business and Technology (UBT)

 

 :(Abstract) ملخص البحث

دارة ما يدعو الباحثين لتطوير بدائل إل جتماعية واالقتصادية، مة واإل يسبب التخلص من النفايات الصلبة العديد من املشاكل البيئي

حدى الطرق الهامة لالستفادة من النفايات الصلبة باألخص إالنفايات الصلبة واالستفادة منها. يعتبر استخراج الطاقة من النفايات 

 
 
عند استخدام الطمر الصحي. وباإلشارة الى التنمية االقتصادية املتزايدة وزيادة الطلب العالمي على الطاقة، والذي خلق ضغطا

لى بدائل للطاقة اآلمنة واملتجددة إوارد الطاقة الحالية، ومن منطلق تعزيز مفهوم التنمية املستدامة، أمكن التوصل بالتبعية على م

مثل الطاقة الحيوية املتولدة من مرادم النفايات البلدية الصلبة. لذلك يناقع هذا البحث مدى إمكانية االستفادة من الغاز الحيوي 

 لصلبة باملدينة املنورة وتحويله من عبء بيئي وخطر محدق الى قيمة مضافة. املتولد من مرادم النفايات ا

هنا  عدة طرق الستخراج الطاقة من النفايات بتقنيات مختلفة ومنها عملية الهضم الالهواتي للنفايات الصلبة في املرادم والذي 

لحيوية بجميع أنحاء العالم، حيث ال يوجد فصل وفرز يفتح األفاق لألستفادة من مرادم النفايات البلدية الصلبة كمصدر للطاقة ا

كاف للنفايات القابلة إلعادة التدوير بمعظم البلدان في جميع أنحاء العالم. لذلك للحصول على تنمية بيئية مستدامة يفضل بجانب 

ا إلى جنب مع أنظمة توليد الغاز الحيوي م  ن مرادم النفايات الصلبة.توفير أحدث تقنيات فرز النفايات لالستفادة منها جنب 

مليون طن مشتملة على النفايات   1.69ويبلغ اجمالي النفايات املتولدة من املدينة املنورة باململكة العربية السعودية حوالي 

 الف طن بنسبة 140االنشائية والبلدية الصلبة واألشجار واملحطات االنتقالية واملجازر. وتصل النفايات خالل شهر رمضان الى 

 جمالي النفايات باملدينة املنورة.إمن  %21.2الف طن بنسبة  350، بينما ترتفع بشكل ملحوظ خالل موسم الحج الى أكثر من 8.3%

ويعتبر الغاز الحيوي نتاج تحلل الطمر الالهواتي للنفايات الصلبة، حيث تعتمد كميته وتركيبه على نوعية وتصنيف مكونات النفايات 

لل باملدينة املنورة. تم حساب كمية الغاز الحيوي )امليثان( الناتجة من مردم النفايات الصلبة املدينة املنورة الصلبة القابلة للتح

. ولتقدير كمية الغا
 
ز الواقع بطريق ينبع القديم بناء  على نسبة النفايات العضوية القابلة للتحلل والتي يتم طمرها بهذا املردم سنويا

. بلغت كمية غاز امليثان املحسوبة بواسطة البرنامج LandGEMون الناتجة من املردم تم استخدام برنامج الحيوي وثاني أكسيد الكرب

 سنة./3مليون م 650سنة، وغاز ثاني أكسيد الكربون أكثر من /3مليون م 850أكثر من 
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تقييم استعداد المنشآت الصحية وتوفر الخدمات أثناء 

موسم الحج
 

 

 نمي مختار ، سجود غالب  ،نور عبدالمالك، كنجزلي بيه، أحمد الجنايني

 وزارة الصحة -المركز العالمي لطب الحشود 

Service Availability and Readiness Assessment of Health 

Facilities in Mina and Arafat during the 2017 Hajj 
Ahmed elganainy, kingsley bieh, nour abdulmalek, sujoud ghallab, nomai mukhtar 

global center for mass gatherings medicine-MOH

 

 :(Abstract) ملخص البحث

لطب الحشود أول تقييم لتوفر الخدمات واالستعدادات في املرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة في األماكن  أجرى املركز العالمي

هـ. و الذي يهدف إلى تقييم توافر الخدمة، و الجاهزية، و التحقق من جودة البيانات 1437املقدسة )منى وعرفات( خالل موسم حج 

واتخاذ القرارات. يصف هذا التقرير نتائج التقييم الثاني و الذي أجري خالل موسم في املرافق الصحية في الحج لتسهيل التخطيط 

هـ. املنهجية نفذ هذا التقييم بأسلوب الدراسة املستعرضة لتوافر الخدمة واالستعداد لتقديمها في املرافق الصحية  1438حج 

جمع بيانات قياسية/معيارية ملنظمة الصحة العاملية، والتي  التابعة لوزارة الصحة في منى وعرفات. اسُتمد استبيان الدراسة من أداة

م. أظهرت النتائج أن غالبية املرافق الصحية 2017تم تعديلها بما يتماش ى مع سياق الحج. تم جمع البيانات في أغسطس وسبتمبر 

د اعتماد وتطبيق معايير جديدة لتوزيع لديها األجهزة و املرافق األساسية الالزمة لتقديم الخدمات الصحية االساسية خالل الحج. بع

هـ إلى  1437٪ في عام 34، ارتفعت نسبة املمارسين الصحيين األساسيين )األطباء والتمريض( من 1438املمارسين الصحيين عام 

٪ في متوسط عبء العمل )عدد االستشارات اليومية /  35هـ. إضافة إلى ذلك، كان هنا  انخفاض بنسبة  1438٪ في عام 46

طبيب( في منى وعرفات. و زاد متوسط الوقت الذي قضاه الحاج مع الطبيب خالل الزيارات في مراكز الرعاية الصحية األولية من 

ملرافق الرعاية الصحية في الحج  سيمثل هذا التقييم واختتم بأن . هـ. 1438دقيقة في عام  2.38لى هـ إ 1437دقيقة في عام  1.35

ات واألساس للتخطيط واإلدارة. إجماال، تم تعزيز كثافة وتوزيع املوارد الصحية و عض مجاالت قاعدة لتعزيز تقديم الخدم

هـ. هنا  حاجة للبناء على هذه النتائج اإليجابية لتحسين معايير توزيع املمارسين 1438االستعداد للخدمات خالل موسم الحج 

تحسين و تطوير البنية التحتية  ام الصحي: برامج التدريب املناسبة،الصحيين. ومن بين االحتياجات اإلضافية الستدامة تعزيز النظ

 .تطوير نظم الرصد و املراقبةو 
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م: دراسة 2017للمدينة المنورة خالل عام  الدقيق المناخ 

استطالعية
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 (1) إبراهيم فالته ،(1)صفوت جبر ،(1)عبدهللا غرم هللا

  جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة  (1)
النبويالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد  (2)

The Precise Climate of Madinah during 2017: An 
Exploratory Study 

Essam Morsi(1), Turki Habeebullah(1), Abd Elrahman Khattabi(2), Fathy Shaaban(1), Waleed El-Saud(1), Abd Allah 
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 :(Abstract) ملخص البحث

م، حيث تتطرق إلى 2017باملدينة املنورة خالل عام  لبعض النطاقات الجغرافية الدقيق املناخ إلى تقييم تغيرات الدراسة هذه تهدف 

تغطي األجزاء الوسطى واملحورية للمدينة  والتي املناخي األتوماتيكي الرصد شبكة بواسطة املقاسة املناخية تحليل ومناقشة البيانات

 الرياح واتجاه وسرعة النسبية والرطوبة الحرارة لدرجات والشهري  املعدل السنوي  توزيع في املناخية البيانات كما تتمثل املنورة.

 .واإلشعاع الشمس ي وكمية االمطار

درجة مئوية وذلك يرجع إلى كثافة املزارع  6.3 قباء بمقدار منطقة في سجل الحرارة لدرجة سنوي  معدل أدنى أن النتائج أوضحت

 في خفض معدل الحرارة باملنطقة،
 
محيط املسجد النبوي  في معدل أعلى كان مابين املحيطة بمنطقة قباء والذي انعكس ايجابيا

باملسجد النبوي الشريف خالل فصل  املركزية باملنطقة حرارية جزيرة تكون  ذلك عن درجة مئوية، ونتج 54.52الشريف بمقدار 

 املقابل املركزية. وفي باملنطقة والسيارات املباني الشاهقة وتأثير املكيفات كثافة زيادة ويمكن تفسير هذه الظاهرة املناخية إلى الصيف،

 أطراف في بينما إزدادت قيم متوسط الرطوبة النسبية ،%12بمتوسط وقدره  النسبية للرطوبة معدل أقل املركزية سجلت املنطقة

  ث،/م 1.5بمقدار  السنوي  للمعدل للرياح سرعة أقل املركزية املنطقة سجلت . كذلك%22 املدينة املنورة لتصل إلى
 
 املباني الرتفاع نظرا

 الرياح. كما تراوح هبوب اتجاهات الرياح السائدة باملدينة املنورة بين الجنوب الغر ي الى الغر ي. حركة تعیق التي قد والجبال املجاورة

 سطح على الساقط الشمس ي اإلشعاع توزيع في مقدار املؤثرة املحلیة العوامل من الجبلية السالسل وامتداد التضاريس عامل یعد

  2متر/واط 1104 بمقدار سنوي  كمتوسط شمس ي إشعاع كمیة قباء أكبر محطة تستقبل إذ األرض،
 
بمحطات الرصد  مقارنة

  .األتوماتيكي املناخي )الفيصلية، أحد، الخالدية(
 
املاطر، إال  السحا ي التكون  وندرة املدينة املنورة وقلة على املشمسة األيام لكثرة ونظرا

 ببقية م2017ملم خالل عام  49.79 بمقدار األمطار لهطول  كمیة أعلى سجلت الخالدية أن محطة
 
الدراسة، وتندرج  مناطق مقارنة

 هذه الكمية من التهاطل إلى تصنيف املدينة املنورة ضمن املناطق الداخلية الجافة والقاحلة.

تخذي القرار لدرء املخاطر البيئية والطبيعية توصلت الدراسة الى تقييم الظروف املناخية باملدينة املنورة، واقتراح الحلول املناسبة مل

التي قد تحدث مثل جريان السيول واالحتباس الحراري، كما ستساعد بيانات هذه الدراسة جميع الباحثين واملهتمين بمناخ 

 لزوار املسجد النبوي الشريف.
 
 وجغرافية املدينة املنورة إلمكانية تطوير منظومة الرصد البيئي خدمة

The objective of the current study is to assess the precise climate changes of some geographical areas in Madinah in 

2017, which deals with the analysis and discussion of climate data measured by the automatic monitoring network of 
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climate covering the central parts of Madinah. Climate data are the distribution of the annual and monthly averages of 

temperature, relative humidity, speed and direction of wind, solar radiation and rainfall. 

The results showed that the lowest annual temperature recorded in Quba station by 6.3°C due to the density of farms 

surrounding the Quba area, which was reflected positively in reducing the temperature of the region, while the highest 

temperatures was recorded in the vicinity of the Prophet's Mosque by 54.52 °C, which constituting a thermal island in 

the central area of the Madinah during summer season, and can explain by the increase the density of high-rise 

buildings and the impact of air conditioners and cars in the central region. In contrast, the central region recorded the 

lowest average relative humidity by 12%, while the relative humidity average values in the outskirts of Medinah 

increased to 22%. The central region also recorded the lowest wind speed as annual average by 1.5 m/s, due to the high-

rise buildings and mountains that may impede the movement of wind. Winds prevailing in Madinah between the 

southwest and the west also fluctuated. 

The topography and extension of the mountain ranges are local factors influencing the amount of solar radiation falling 

on the Earth's surface. It receives a larger dome of solar radiation as an annual average of 1104 W/m2 compared to the 

automatic climate monitoring stations (Al Faisaliah, Uhd, Khalidiya). However, Al-Khalidiya Station recorded the highest 

precipitation of 49.79 mm during 2017 compared to the other station, which lead to describe Madinah was a dry and 

arid area. 

The study will assess the climatic conditions in Madinah, and propose suitable solutions to decision makers to prevent 

the environmental and natural hazards that may occur such as runoff of floods and global warming. The data of this 

study will help all researchers and interested in the climate and geography of Medinah to develop an advanced 

environmental monitoring system. 

 :املقدمة

الساعة. ويمكن االستفادة من  مدار على املناخ املدينة املنورة لرصد عناصر ووديان أحياء على املناخية ماتيكيةاألتو  املحطات تتوزع

السكنية وبصفة خاصة املنطقة املركزية املحيطة باملسجد النبوي الشريف،  لألحياء الدقيق خصائص املناخ معرفة في تلك البيانات

 الشكل وغيرها. ويوضح والصحة والعمران بالبيئة العالقة ذات لجميع الدراسات املتخصصة السليمة والقواعد األسس وضع وبالتالي

 معظم لتشمل علمية مدروسة أسس على املناخية باملدينة املنورة والذي تم اختيار مواقعها بناء   األتوماتيكية ( مواقع املحطات1)

على حساسات رئيسية للرصد  األمريكية( وتشمل ساینتیفیك كامبل) املناخية ومن الجدير بالذكر أن املحطات .السكنية األحياء

 الشمس ي، باإلضافة الى كمية املطر.    واإلشعاع الرياح واتجاه وسرعة النسبية والرطوبة الحرارة اللحظي للعوامل درجات

 :أهداف البحث

 م.2017خالل عام باملدينة املنورة  لبعض النطاقات الجغرافية الدقيق املناخ تقييم تغيرات •

 م.2017باملدينة املنورة خالل عام   املناخية تحليل ومناقشة البيانات •

 :منهجية وطرق البحث

بالكامل،  2017تجميع البيانات املناخية من الخمس محطات )الفيصلية، الخالدية، أحد، قباء، ومحطة البقيع( على مدار عام  تم

 -وتم اتباع املنهجية التالية: 

 البيانات املناخية الساعية.تجميع  •

 التأكد من جودة البيانات وحذف البيانات غير الدقيقة. •

 على املتوسطات الساعية. •
 
 حساب املتوسطات اليومية اعتمادا

 على املتوسطات اليومية. •
 
 حساب املتوسطات الشهرية اعتمادا

 على املتوسطات الشهرية. •
 
 حساب املتوسطات السنوية اعتمادا



192 

 

البرامج الحاسوبية املتخصصة لعمل الخرائط التوزيع الكنتوري للحصول على التوزيع املكاني للعوامل استخدام  •

 املناخية محل الدراسة.

  .الرياح وسرعة اتجاه ملعرفة الرياح وردات استخدام برامج متخصصة لرسم  •

 :النتائج واملناقشة

 :املناخ عناصر تحليل

على تلك املنطقة وبصفة خاصة  املؤثرة العوامل التقديم عن من فالبد بياناته وتحليل منطقة بأي الطقس أو املناخ عن التحدث عند

الخصوص  وجه على العرض لدوائر املكان بالنسبة أو املنطقة موقع أي – الجغرافي ويمثل املوقع املؤثرات الطبوغرافية والجغرافية،

 .الحركية ؤثراتوالتضاريس وامل البحر سطح عن واالرتفاع أهمية كبيرة،

 :الحرارة درجة

 )البقيع، الخالدية، أحد، الفيصلية وقباء( :وهي املدينة املنورة -باملنطقة املركزية  محطات خمسة لعدد الحرارة درجة بيانات تحليل تم

 املعدالت على اعتماداالحرارة  درجة دراسة وسیتم ألخرى، محطة من البيانات رصد فترة في الرصد یت ح التباين فترات خالل ومن

املدينة  في الحرارة لدرجة والزماني املكاني التوزيع عن تقريبية صورة رقمية لتعطي بصورة وتوزيعها محطة كل لفترة والسنوية الشهرية

بالجزء  درجة مئوية، حيث بلغ أعلى متوسط درجة حرارة 37.5-30يتراوح متوسط درجة الحرارة السنوي باملدينة املنورة بين .املنورة

 الغر ي والشمالي الغر ي باملدينة املنورة )الفيصلية(، بينما بلغ أدنى متوسط درجة حرارة بالجزء الشرقي باملدينة املنورة )الخالدية(

باملدينة املنورة، حيث يتبين أن درجة الحرارة الدنيا  الحرارة املتوسطات الدنيا والعظمى لدرجات ( توزيع3(. ويوضح الشكل )2)شكل 

 درجة مئوية. 54.4درجة مئوية ودرجة الحرارة العظمى بلغت  6

 النسبية: الرطواة

تختلف كمیة بخار  ولكن هوجود من األرض سطح مكان على یخلو ال إذ الجوي، الهواء في املوجود املاء بخار نسبة هي النسبية الرطوبة

  آلخر مكان املاء من
 
 فإن كم 180 األحمر بنحو البحر ساحل عن املدينة املنورة بعد عوم (2009 املياه )سالمه، من مصادر لقربه تبعا

 .منخفضة بها الرطوبة معدالت

)البقيع، الخالدية، أحد، الفيصلية  :وهي املدينة املنورة -باملنطقة املركزية  محطات خمسة لعدد الرطوبة النسبية بيانات تحليل تم

 على اعتمادا الرطوبة النسبية دراسة وسیتم ألخرى، محطة من البيانات رصد فترة في الرصد یت ح التباين فترات خالل ومن وقباء(

 للرطوبة النسبية والزماني املكاني التوزيع عن تقريبية صورة رقمية لتعطي بصورة وتوزيعها محطة كل لفترة والسنوية الشهرية املعدالت

%، حيث بلغ أعلى متوسط للرطوبة النسبية  21.5-11املنورة بين  السنوي باملدينة يتراوح متوسط الرطوبة النسبية.املدينة املنورة في

بالجزء الشمالي الشرقي باملدينة املنورة )الفيصلية(، بينما بلغ أدنى متوسط للرطوبة النسبية باملنطقة املركزية باملدينة املنورة 

رطوبة النسبية باملدينة املنورة، حيث يتبين أن املتوسطات الدنيا والعظمى لل ( توزيع5(. ويوضح الشكل )4)املسجد النبوي( )شكل 

 .%97والرطوبة النسبية العظمى بلغت  %0.2الرطوبة النسبية الدنيا 

 :السائدة الرياح

 الواقعة املداري  دون  املرتفع الضغط منطقة من والتي تنبعث الدائمة الشرقية الشمالية الرياح بهبوب املدينة املنورة منطقة تتأثر

  املدينة املنورة تضاريس تلعب ولكن (،1991 املدارية )أحمد، الشمالي للمنطقة طرفال من بالقرب
 
 داخل الرياح تغیير اتجاهات في دورا

 سرعات بيانات تحليل تم .الهواء حركة تعیق التي املباني ارتفاع وكثافة بتلك الوديان املحیطة الجبال ارتفاع على بناء   املختلفة الوديان

 مناخية. أتوماتيكية محطات خمسة لعدد الرياح واتجاهات

د مما جدا منخفضة سرعات الرياح متوسطات أن ومن الجدير بالذكر  54.4 تصل إلى قد والتي املرتفعة الحرارة بدرجة االحساس من یًز

 أكثر بالراحة الحرارية الشعور  إلى يؤدي بالتبخير مما الجلد وتبريد العرق  تبخر إلى للهواء املعتدلة السرعة تؤدي بينما درجة مئوية،

 من بالقرب تراكمها إلى تؤدي بل وانتشار امللوثات تشتت إلى تؤدي ال البطيئة الهواء سرعة أن كما .العرق  عن السيئ الناش ئ والتأثير

د مما املصادر املدينة  منها التي تتشكل األودية داخل حراري  انعكاس من یحدث أن یمكن ما إلى باإلضافة الهواء تعقيدا تلوث مشكلة یًز

 املنورة.
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  باملنطقة الشمالية الشرقية( والتي سجلت (م/ث 1.1كمعدل سنوي  للهواء سرعة أقل ( أن7و 6األشكال ) من یت ح
 
للجبال  نظرا

 في املحطة وقوع بسب )املنطقة الجنوبية الشرقية( وذلك 1.85 للرياح أعلى متوسط لسرعة الرياح. وسجلت حركة تعیق املحيطة التي

 مباني. أي تجاورها وال منبسطة منطقة

 :الشمس   اإلشعاع

عد األرض  سطح على الساقط الشمس ي اإلشعاع مقدار توزيع في املحلیة املؤثرة العوامل من الجبلية السالسل وامتداد التضاريس عامل ی 

 وتغير املباني من وقربها املحطات وتغير موقعاألودية  تقطعها من جبال املكونة املنورة للمدينة الطبيعة التضاريسية ومع (2009 )سالمه،

ة امللوثات تراكيز  أثر املجاورة، لذا السطوح من واملنعكس الشمس من القادم املرتي الشمس ي اإلشعاع كمیة تؤثر على بالطبع والتي الجًو

األلوان الداكنة األشعاع  منطقة. وتمتص املباني الشاهقة والجبال ذات كل على الساقط الشمس ي اإلشعاع كمیة تباين على ذلك

 على درجة اللون بينما املباني الشاهقة ذات األلوان الفاتحة تعكس األشعاع الشمس ي بدرجة 
 
 اعتمادا

 
الشمس ي بدرجة عالية جدا

 كبيرة.

 :الخالصة

 الرصد شبكة من املتوفرة املناخية خالل البيانات من املدينة املنورة ووديان ألحياء الدقيق املناخ مناقشة الى الدراسة تطرقت هذه

 في املناخية البيانات تتمثل القرى. حیث أم الحج والعمرة بجامعة ألبحاث الشريفين الحرمين خادم ملعهد التابعة املناخي األتوماتيكي

كمیة  وأخيرا مس يالش واإلشعاع الرياح واتجاه وسرعة النسبية والرطوبة الحرارة املعدل الساعي والشهري والسنوي لدرجات توزيع

 .األمطار

درجة مئوية(  6.5معدل ) أدنى أن القیم املسجلة أظهرت إذ الحرارة، لدرجة السنوي  املعدل في التباين الدراسة هذه أوضحت وقد

 الحرارة لدرجة السنوي  املعدل درجة مئوية بالجزء الغر ي( وبتوزیع 54.4) معدل أعلى سجل بينما بالخالدية )الجزء الجنو ي الشرقي(،

  اتجهنا كلما الحرارة درجة تنخفض الحرم، بينما حول  املركزية واملنطقة الوسطى األجزاء تشمل باملدينة حرارية تكون جزيرة یت ح
 
شرقا

 .املدینة عن أطراف الوسطى باملنطقة والسيارات واملكيفات املباني كثافة ارتفاع هو ذلك في والسبب

والرطوبة  %0.2وتراوحت الرطوبة النسبية الدنيا  %17 بلغ والذي باملدينة املنورة للرطوبة السنوي  املعدل الدراسة هذه بینت كما

تباین .%97النسبية العظمى بلغت  )املنطقة  للمدينة الوسطى أن األجزاء إال باملدينة املنورة ألخرى  منطقة من النسبية الرطوبة معدل ًو

 .%11بمتوسط  بةالرطو  معدالت في املناطق أقل املركزية( هي

 باملنطقة املركزية باملدينة املنورة كما م/ث والتي سجلت 1.5السنوي  للمعدل للرياح سرعة أقل بأن الدراسة هذه عن نتج وأيضا

 مباني أي تجاورها وال منبسطة في منطقة املحطة وقوع بسب وذلك م/ث،1.85بمتوسط  الخالدية منطقة في للرياح أعلى سرعة سجلت

  .محیطة جبال أو

مقارنة بأقل كمية  2متر/واط 1100بمقدار  سنوي  كمتوسط شمس ي إشعاع كمیة أكبر تستقبل الخالدية منطقة أن ات ح أيضا

 على الساقط الشمس ي من اإلشعاع كبيرة كمیة تشتت بسبب واقعية املقارنة وهذه (2متر/واط 870لإلشعاع الشمس ي باملنطقة الغربية )

 ة. املجاور  بانيامل املنطقة الغربية بسبب

 :أبرز التوصيات

 املناخية البيئة مع یتناسب تطوير املدينة املنورة بما على القرار صانعي ستساعد والتي التوصيات من العديد الدراسة هذه عن نتج

 :التالي في التوصيات هذه بحیث تتمثل املحیطة،

 من التقليل إلمكانية الخضراء واملت زهات من املظالت واإلكثار الطرقات وجوانب املتاحة األماكن كل في التشجير زيادة ضرورة .1

 .الصیف فصل أثناء العالية وخاصة الحرارة درجات

 األشعة تمرر  والتي الخفيفة الزجاجية استخدام النوافذ وعدم الحرارية والعوازل  األبيض الطالء استخدام املباني جميع إلزام .2

 .الى الداخل باملرور لها وتسمح الحرارية

  الصیف فترة خالل الحرارية الضربات تزداد .3
 
 تسبب قد والتي الهوائية امللوثات من بالتراكيز العالية ارتباطها عند وخصوصا

 .املناعي لإلنسان الجهاز في اضطراب
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  الجو لتلطيف الرذاذ أجهزة استخدام یمكن لذا مرتفعة، لیست النسبية الرطوبة قیم .4
 
 تجمع الزوار، مع أماكن في وخصوصا

 .اإلنسان على املركبات من املنبعثة الضارة الغازات ترسب الحتمالية املكتظة باملركبات األماكن في األجهزة تلك استخدام تجنب

 من الرياح واتجاهات سرعات اختالف من التأثير الناجم االعتبار بعين األخذ العمرانية للمشاريع واملنفذين املخططين على یجب .5

 .آلخر واد  

 .الصیف فصل في واملنتشرة الشمس اإلصابة بضربات عنه ینتج مما طويلة لفترة الشمس ألشعة املباشر التعرض عدم .6

 :األشاال والجداول 

 
 (: خريطة توزيع محطات الرصد األوتوماتيكي املناخي باملدينة املنورة1شكل )

 
 السنوي باملدينة املنورة الحرارة درجات متوسط (: توزيع2شكل )
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 باملدينة املنورة الحرارة املتوسطات الدنيا والعظمى لدرجات (: توزيع3)شكل 

 
 الرطوبة النسبية السنوي باملدينة املنورة متوسط (: توزيع4شكل )

  
 املتوسطات الدنيا والعظمى للرطوبة النسبية باملدينة املنورة (: توزيع5شكل )

 

  
 املتوسطات العظمى لسرعة الرياح باملدينة املنورة (: توزيع7شكل ) املنورة (: توزيع متوسط سرعة الرياح باملدينة6شكل )
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 املتوسطات العظمى لإلشعاع الشمس ي باملدينة املنورة (: توزيع8شكل )
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تقييم الشيتوزان وحامض الخليك كمثبطات لنمو الميكروبات  
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 كلية الزراعة والطب البيطرى جامعة القصيم (1)
 جامعة ام القرى  - معهد خادم الحرمين الشرفين البحاث الحج والعمرة (2)

Evaluation of antimicrobial effect of Chitosan and acetic 

acid during thawing of frozen chicken 
Shawkt m.Fathi(1), Osama A.Aattala(2), Bassam H.Mashat(2) 

(1) Faculty of agriculture and veterinary medicine al qassim university  
(2) The Custodian of the Two Holy Mosques Instittute for Hajj and Umrah Research 

 

 :(Abstract) ملخص البحث

املجمـــد فـــى ن العـــاملين فـــى تلـــك املنشـــات يضـــعون الـــدجاج أتعتبـــر عمليـــة إذابـــة الـــدواجن املجمـــدة مـــن النقـــاط الحرجـــة فـــى املنشـــات الغذائيـــة خاصـــة بـــ

ســراع مــن عمليــة ممــا يتســبب عــن ذلــك فقــد فــى القيمــة الغذائيــة للــدواجن واملســاعدة علــى نمــو امليكروبــات املســببة للفســاد احــواض املــاء الســاخن لإل 

فضـل أهـم و أسـاعة  مـن  24درجـة مئوية(ملـدة  5 -0وضـع اللحـوم املجمـدة فـى الثالجـات  عنـد درجـة حـرارة )بواسطة  ذابةال ا وتعتبر  والتسمم الغذاتى ،

مطــابخ املشــاعر ( فــى مكــة املكرمــة واملشــاعر  -ة ولكــن للظــروف الخاصــة بالنســبة للمنشــات الغذائيــة وخاصــة )مطــابخ االعاشــة الطــرق الصــحية املتبعــ

فـى تنفيـذ تلـك االشـتراطات  ون ن هنـا  قواعـد محـددة لعمليـة االذابـة للحـوم املجمـدة اال انـة هنـا  صـعوبات تواجـة العـاملأاملقدسة وعلى الرغم من 

ثالجــات او مبــردات لعمليــة  االذابــة  عــدم تــوافر ,نهــا ضــيق املســاحات فــى املطــابخ وعــدم وجــود منطقــة مخصصــة لعمليــة االذابــة ســباب مأوذلــك لعــدة 

وقـات الـذروة مثـل مواسـم الحـج ورمضـان )تحتـاج عمليـة االذابـة أضيق الوقت وخاصـة فـى ,الصحيحة واملطلوبة من الجهات ذات العالقة )االمانات (

قصـر وقـت ممكـن ولهـذا اسـلوب االذابـة أالبـد مـن تجهيـز وجبـات الغـذاء والعشـاء لعـدد كبيـر مـن الحجـاج واملعتمـرين فـى  وأنـه ة(سـاع 12-10الى حـوالى 

حـــواض ألـــذلك يمكـــن أن يكـــون اســتخدام املـــواد املثبطـــة لنمـــو امليكروبـــات فـــى  املتبــع فـــى الثالجـــات ال يفـــى بتحضـــير تلـــك الوجبــات فـــى املواعيـــد املطلوبـــة

ويمكـــن تقســــيم تلـــك املـــواد الىمــــواد الطبيعـــة والكيميائيــــة  للمســـاعدة علــــى تقليـــل التلـــوث امليكرو ــــى وخاصـــة الســـاملونيال واالشيرشــــاى كـــوالى.االذابـــة 

الحية والبيولوجيــة.ويعتبر الشــيتوزان مــن املـــواد الطبيعــة واملستخلصــة مـــن الكيتــين ولهــا تــاثير مضـــاد للميكروبــات ويمكــن اســـتخدامها الطالــة فتــرة صـــ

مـان تـام فـى مجـال االغذية.وقـد قامـت هـذة الدراسـة أنتجات الغذائية وتم استخدامها مع حامض الخليك وهو من املواد الكيميائية التى تسـتخدم بامل

ال حــواض التــى تــم فيهــا عمليــة االذابــة علــى الســيطرة علــى ميكرو ــى الســاملونيأللتحقــق مــن تــاثير الشــيتوزان ومقارنتــة مــع حــامض الخليــك املضــاف الــى 

(لكـــال منهمـــا وتـــم  %1( وخلـــيط منهمـــا )%1 -%0.5(وحـــامض الخليـــك)%1-%0.5واى كوالى.وقـــد تـــم املعالجـــة بمحلـــول الشـــيتوزان بتركيـــزات مختلفـــة )

( والخلـــيط منهمــا لـــم %1-%0.5( وحـــامض الخليــك )%1 - %0.5ن الشــيتوزان) أظهــرت النتـــائج أفحــص العينــات لالختبـــارت الحســية والبكتيرية.وقـــد 

عنويا عن املجموعـة الضـابطة بالنسـبة الـى االختبـارات الحسـية .امـا بالنسـبة للسـيطرة علـى ميكرو ـى السـاملونيال واى كـوالى فلـم يكـن هنـا  يختلف م

بينمـا اختزلــت محلــول الشـيتوزان وحــامض الخليــك  %0.5اخـتالف معنــوى بـين العينــات الضــابطة وتلـك التــى عولجــت بالشـيتوزان اوحــامض الخليــك 

جم وكـــذلك كــان هنـــا  فــارق معنـــوى بــين واضـــح بــين اســـتخدام الخلــيط مـــن الشــيتوزان وحـــامض \لوخليــة1كـــروب الســاملونيال بمقـــدار اعــداد مي 1%

جــــرام عـــــن \لوخليــــة 1,2عــــداد ميكــــروب الســــاملونيال بمقــــدار أعلــــى العــــدد الكلــــى للبكتيريــــا وميكــــروب االشيرشــــاى كــــوالى واختــــزال  %1الخليــــك بتركيــــز 

املســتخدمة فــى اه لــى امليــإوذلــك باضــافتهما  %1الى توصــ ى الدراســة باســتخدام خلــيط  مــن الشــيتوزان وحـامض الخليــك بتركيــزالعينـات الضــابطة. وبالتــ

 عملية صهر الدواجن املجمدة وذلك للسيطرة على التلوث امليكرو ى.

 الساملونيال -ى االشيرشاى كوال  -إذابة اللحوم  –الدجاج املجمد  -حمض الخليك  -الكلمات املفتاحية: الشيتوزان 
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  بقياس عوامل استقرار المنحدرات ونظم المعلومات الجغرافية
 

 

   غرم هللاعبد هللا ، عصام مرسيفتحي شعبان، تركي حبيب هللا، صفوت جبر، وليد أبو السعود، 

 معهد خادم الحرمين الشرفين البحاث الحج والعمرة، جامعة ام القرى   

Assessment of the risks of landslides in Thawr Mountain 

in Makkah by measuring slope stability factors and 

geographic information system 

Fathy Shaaban, Turki Habeebullah, Safwat Gabr, Waleed El-Saud, Essam Morsi, Abd Allah Ghoram Allah 

Institute of the Custodian of the Two Holy Mosques for Hajj and Umrah Research - Umm Al Qura University

 

 :(Abstract) ملخص البحث

عــدم اســتقرار امليــول هــي املشــكلة األكثــر خطــورة فــي منــاطق الــتالل والجبــال باململكــة العربيــة الســعودية. مدينــة مكــة املكرمــة هــي واحــدة 

من هذه املناطق حيث تحتوي العديد من املناطق الحضرية التي تحيط بها بالجبال. ويمكن رؤية أنواع مختلفة مـن عـدم االسـتقرار فـي 

 املنطقة التي تشمل االنتشار الجانبي ، واإلسقاط ، والزحف ، واالنهيارات األرضية ، واالنزالقات األرضية. املنحدرات في هذه 

زائــر يوميــا، ويقــع جنــوب  2000جبــل ثــور هــو مــن األمــاكن التــي يقصــدها الحجــاج فــي موســم الحــج والعمــرة ، يــزوره تقريبــا مايقــارب مــن 

، ويشـرف الجبـل علـى حـي الهجـرة، ويصـعد إليـه الحجـاج كم، بين سهل وادي ا 4مكة املكرمة على بعد 
 
 وبطحاء قريع غربا

 
ملفجر شرقا

لرؤيــة غــار الثــور الــذي اختبــأ فيــه الرســول عليــه الصــالة والســالم مــع أ ــي بكــر الصــديق أثنــاء الهجــرة إلــى املدينــة املنــورة، وجبــل ثــور هــو 

اعدته الدائرية وعددها عشرة. يرتفـع جبـل ثـور عـن مسـتوى سـطح جبل له قاعدة مستديرة الشكل وله قمم جبلية مدّببة ترتفع من ق

. يعد جبل ثـور أحـد املنـاطق التـي تهـدد االنهيـارات الصـخرية بـه علـى الطـرق واملنـاطق املحيطـة بـه. يسـتخدم اآلالف  754البحر نحو 
 
مترا

مـن جبـل ثـور، باإلضـافة إلـى املنـاطق الحضـرية من الزوار والجوالت السياحية طريق الجرف لزيارة غـار ثـور الـذي يقـع فـي الجـزء العلـوي 

املحيطـــة بالجبــــل والتــــي يـــزداد انتشــــارها علــــى مـــدى الســــنوات األخيــــرة، والتـــي تعــــاني مــــن ســـقوط الصــــخور املتكــــرر فـــي الغالــــب فــــي موســــم 

بب عوامــــل األمطـــار، وزيــــادة شـــدة االنحــــدار للمنحـــدرات علــــى طــــول الوجـــوه املختلفــــة للجبـــل يجعــــل هــــذه املنـــاطق عرضــــة للمخـــاطر بســــ

 مختلفة مثل التجوية والتآكل وتأثير اإلنسان.

وقــــد تمــــت هــــذه الدراســــة لتحديــــد مــــدى اســــتقرار جــــرف جبــــل الثــــور ، مــــن خــــالل تحديــــد املنــــاطق غيــــر املســــتقرة ، و بتطبيــــق املحاكــــاة  

الصـــخرية وخاصـــية االستشـــعار عــــن بعـــد ، دراســـة ميدانيـــة ومحاكــــاة بـــالكمبيوتر ثنائيـــة األبعـــاد باســــخدام بـــرامج قيـــاس درجـــة اســــتقرار 

املناطق غيـر املسـتقرة املختلفـة علـى طـول طريـق جبـل ثـور والجسـور باسـتخدام القياسـات الحقليـة  امليول والكتل الصخرية. تم تحديد

واالستشــعار عـــن بعـــد علــى أســـاس تحليـــل الصــور. باإلضـــافة إلـــى تحليــل محاكـــاة الصـــخور أشــار إلـــى إمكانيـــة حــدوث انهيـــارات لـــخرية فـــي 

لهــا تــأثير علــى الســياح، أيضــا بعــض املنــاطق مــن الجبلــة املطلــة علــى  عــدة منــاطق علــى جــانبي الطريــق الصــاعد الــى غــار ثــور والتــي ســيكون 

املواقــع الحضـــرية املأهولـــة بالســـكان.   تـــم اقتـــراح عـــدة تـــدابير وقائيـــة مناســـبة للحـــد مـــن مخـــاطر الصـــخور املتســـاقطة قبـــل الوصـــول إلـــى 

 املناطق الحضرية والطريق الصاعد ايضا. 

 ثور، مكة ، استقرار املنحدرات.الكلمات الدالة: اإلنهيارات الصخرية، جبل 
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 :(Abstract) ملخص البحث

: ليتمكن الحجاج من أداء فريضة الحج بشكل كامل ال بد أن يكونوا في لحة جسدية ونفسية جيدة، فقد يجد الحجاج النبذة

اضطراب نفس ي صعوبة في إتمام مناسك بالطريقة املطلوبة، ومن هنا تأتي أهمية عمل دراسة ملعدل انتشار الذين لديهم 

 االضطرابات النفسية لدى الحجاج وهذا هدف الدراسة الحالية.

سح هـ ملدة عشرين يوما عن طريق امل 1437قبل البدء بمناسك الحج بأر عة أيام تم استقطاب الحجاج لسنة   :طريقة البحث

العشواتي املتعدد املراحل، تم مقابلة الحجاج مقابلة شبه ممنهجة وتم سؤالهم عن الخصائص الديموغرافية، والتاريخ املرض ي، 

 .(mini-international neuropsychiatric interview)وكذلك استخدام استبيان 

(، وكانت أكثر االضطرابات انتشارا اضطرابات %7.21حاج لديه اضطراب نفس ي ) 37حاج، وجدنا أن  513من أصل  النتائج:

( %6.2(، ووجدنا نسبة غير قليلة للميول لالنتحار )%1.36( واالضطرابات الذهانية )%1.8( واضطراب الخالء )%1.95االكتئاب )

بين الحجاج الذين لديهم على األقل اضطراب  ااحصائي ا(، ووجدنا فارق%5.3ة )لدى الحجاج ولكن أغلب ميول االنتحار كانت بسيط

نفس ي واحد والذين ليس لديهم أي اضطراب نفس ي من عدة نواحي، وهي أن النساء أكثر في الحجاج الذين لديهم على األقل اضطراب 

(، لديهم ميول لالنتحار بشكل P<  0.005حدهم )(، أكثر في السفر لو P 0.003(، أقل في كونهم متزوجين )P<  0.001نفس ي واحد )

، P<  0.037(، ولديهم أمراض عضوية واضطرابات نفسية أكثر من الحجاج الذين ليس لديهم أي اضطراب نفس ي )P<  0.001أكبر )

0.02  >P.) 

بدراسات مستقبلية تقوم : االضطرابات النفسية لدى الحجاج منتشرة، وتعتبر اضطرابات االكتئاب أكثرها شيوعا، ننصح الخاتمة

 بدراسة تأثير االضطرابات النفسية على أداء مناسك الحج.

Objectives: To perform Hajj properly, pilgrims have to be in good shape physically and mentally. Those with mental 

disorders may encounter difficulties in performing Hajj. This study aims to estimate the prevalence of psychiatric 

disorders among Hajj pilgrims. Methods: Four days before Hajj rituals for the year 2016, pilgrims were recruited through 

multi-stage random sampling for a total duration of 20 days. Semi-structured interviews were performed that included 
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demographics, medical background, and mini-international neuropsychiatric interview (MINI) scale to diagnose 

psychiatric disorders. 

Results: Of the 513 interviewed pilgrims, 37 pilgrims (7.21%) had one or more psychiatric disorder. The most common 

psychiatric conditions were major depressive disorders (1.95%), agoraphobia (1.8%), and psychotic disorders (1.36%). 

Of note, suicidality rate was found common (6.2%) but mostly of low rate (5.3%).  Pilgrims with at least one psychiatric 

disorder, compared to those without any psychiatric disorder, were significantly more female (P < .001), less likely to be 

married (P .003), more often traveled alone (P < .005), more likely to pose suicidal risk (P < .001), and had more medical 

and psychiatric illnesses (P < .037, P < .020, respectively) . 

Conclusions: Psychiatric disorders were found common among Hajj pilgrims. Depressive disorders were the most 

common psychiatric conditions. Further studies are needed to address their impact on Hajj performance. 

 املقدمة:

يعد الحج أكبر تجمع ديني سنوي للحجاج املسلمين، فحوالي اثنين إلى ثالثة ماليـين حـاج يجتمعـوا سـنويا ألداء مناسـك الحـج، وليتسـنى 

لهــم أداء مناســك الحــج بالشــكل املطلــوب يتوجــب أن يكونــوا فــي لــحة جســدية ونفســية جيــدة، فوجــود أمــراض عضــوية أو اضــطرابات 

(، 2) %29(. فمعـدل انتشـار االضـطرابات النفسـية علـى مسـتوى العـالم قـد يصـل إلـى 1) نفسية قد يـؤثر علـى أداء وإتمـام مناسـك الحـج

(، وبنـــاء علـــى منظمـــة 5 – 3وهـــي نســـبة عاليـــة ولكنهـــا تزيـــد بمعـــدل الضـــعف إلـــى ثالثـــة أضـــعاف ملـــن لـــديهم أمـــراض عضـــوية أو جراحيـــة )

، 2010( العامـل األكبـر فـي االعاقـة السـنوية الحياتيـة حسـب الدراسـة التـي تمـت فـي سـنة 6الصحة العاملية تعتبر االضطرابات النفسـية )

مناسـك الحـج يعـود إلـى املشـاكل النفسـية  إتمـاموبالنسبة للحجـاج، فوجـدت دراسـة أن أكبـر سـبب لعـدم مقـدرة الحجـاج اإليـرانيين مـن 

(. ومع ذلـك فـإن عـدد الدراسـات املتعلقـة باالضـطرابات النفسـية لـدى الحجـاج ال تكـاد تـذكر، والدراسـات القليلـة التـي 7لدى الحجاج )

تمـــت كانـــت موجهـــة لجنســـية أو لغـــة معينـــة، وكانـــت كـــذلك مبنيـــة علـــى املـــراجعين لـــدى املراكـــز أو املستشـــفيات فقـــط، ومثـــاال علـــى ذلـــك 

حيــــث درســــوا طبيعــــة االضــــطرابات النفســــية لــــدى املــــراجعين  2007( فــــي ســــنة 8وزمالئــــه البــــاحثين ) دراســــة تمــــت بواســــطة د. مســــعود

مــريض مــن  92مــن شــهر ذي الحجــة، وقــد احتــوت العينــة علــى  أســبوعينلعيــادة الطــب النفســ ي بمستشــفى النــور بمكــة املكرمــة فــي أول 

حـاج هنـدي الـذين  177( لـدى 1لحجاج، وتوجـد دراسـة أخـرى )بين حاج أو مراجع عادي ولم تذكر الدراسة العدد الفعلي للمراجعين ا

راجعــوا املراكــز الصــحية الهنديــة بســبب االعــراض النفســية، وجــدت الدراســة أن كــل الــذين راجعــوا كــانوا يعــانون مــن اضــطراب نفســ ي، 

انوا يعـــــانون مـــــن ( مـــــن الحجـــــاج األتـــــرا  كـــــ%82) 241( أن 9وكـــــذلك دراســـــة مماثلـــــة لـــــدى الحجـــــاج األتـــــرا ، حيـــــث وجـــــدت الدراســـــة )

اضطراب نفس ي لدى مراجعتهم العيادات النفسية التركية بمكة املكرمة. وحسب علمنا فإنه ال توجد دراسة قدرت بشكل منظم مدى 

انتشــار االضــطرابات النفســية لــدى الحجــاج بشــكل كامــل وباســتخدام أداة قيــاس تشخيصــية أو عــن طريــق املقابلــة االكلينيكيــة، ولهـــذا 

ض مـن الدراسـة الحاليــة هـو تقـدير معــدل انتشـار االضـطرابات النفســية لـدى الحجـاج بواســطة اسـتخدام أداة قيــاس السـبب فـإن الغــر 

  تشخيصية. 

 أهداف البحث:

 الغرض من الدراسة الحالية هو تقدير معدل انتشار االضطرابات النفسية لدى الحجاج بواسطة استخدام أداة قياس تشخيصية.

 منهجية وطرق البحث:

 تصميم الدراسة واملشاروين بها:

هـ منذ الخامس  1437دو مناسك الحج لعام ألذين مدينة مكة املكرمة على الحجاج ا لقد قام فريق البحث بعمل دراسة مقطعية في

أكثر عاما و  18الحجة. ولقد تم اختيار الحجاج اللذين يبلغون من العمر  ذيالقعدة الى اليوم الخامس من شهر ذي  عشر من شهر 

من الجنسين للمشاركة في البحث و اللذين يتحدثون اللغتين العربية و اإلنجليزية. ولكن تم ترجمة املقابلة الى أكثر من لغة إلشرا  

 أكبر عدد من الجنسيات األخرى كالتركية واالردو واملالية واالندونيسية والفرنسية و أيضا االسبانية. 

 االختيار العشوائي للمشاروين: 

تم التواصل مع مؤسسات الطوافة لكل من حجاج الدول العربية وجنوب اسيا وجنوب شرق اسيا للحصول على املوافقة  لقد

، لقد قام الباحث
 
باختيار مكاتب  ون لتطبيق البحث. قامت الدراسة على اختيار املشاركين بها بطريقة عشوائية متعددة املراحل. أوال
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الطوافة بطريقة عشوائية ومن ثم اختيار مساكن الحجاج التابعة لهذه املكاتب. وفي املرحلة  الخدمة امليدانية التابعة للمؤسسات

األخيرة، قام الباحثون باختيار الحجاج اللذين يسكنون في هذه الفنادق او العمائر املختارة سابقا مع مراعاة نسبة الذكور الى االناث 

1:1 . 

 جمع البيانات وتحليلها: 

البيانات لشرح الدراسة وأهدافها ومن ثم  يحجاج املؤهلين للمشاركة في الدراسة عن طريق أحد الباحثين او جامعتم التواصل مع ال

الدراسة، تم بدأ عمل املقابالت  ءخذ املوافقة لبدأخذ البيانات.  بعد أأخذ املوافقة الشفهية من قبل املشاركين قبل بدأ الدراسة و 

 Mini International Neuropsychiatricمع الحجاج املشاركين بغرض جمع البيانات املتعلقة بالدراسة. تم استخدام أداء تسمى 

Interview (M.I.N.I.) ( ولقد قام بعمل ه11،  10وهي عبارة عن مقابلة شفهية منظمة لتشخيص االمراض النفسية الشاتعة  .) ذه

أطباء استشاريين في الطب النفس ي.  بواسطة M.I.N.Iبيانات تم تدريبهم على استخدام أداة القياس التشخيصية  عو املقابالت جام

 لغرض تحليلها والخروج بنتائج أولوية.  SPSSوتم تفريغ البيانات بعد استكمال تجميعها الى برنامج احصاتي يسمى 

 ت: اإلجراءات األخالقية وسرية املعلوما

تم أخذ املوافقة األخالقية من قبل لجنة تحكيم األبحاث بمدينة امللك عبد الطبية بالعاصمة املقدسة قبل الشروع في الدراسة 

ل اليه من نتائج ؤو ن تأوما يمكن  MINI)لضمان سالمة املشاركين وسرية بياناتهم. قام الباحثون أيضا بشرح أداة جمع البيانات )

باستخدامها وإعطاء الحرية الكاملة للمشاركين بمعرفة نتائج التشخيص او بدء ال يعلم بها املشار  قبل ال تشخيصية ألمراض نفسية

 أل.

 :حجم العينة

، وبالتالي فإن العدد املطلوب %30تم تحديد العينة املطلوبة للدراسة بمراجعة نسبة االضطرابات النفسية في العالم والبالغة تقريبا 

حدود الخطأ، والحتمالية عدم تكملة االستبيان  5± درجة التأكد مع  %95حاج وهو العدد الذي يمثل  341من عينة الحجاج هي 

 حاج. 700فقد قررنا أن يكون العدد املطلوب للدراسة  %50من الحجاج بنسبة 

 :الوسائل اإلحصائية

والتغير األساس ي  meanية بواسطة التناسب بيانات اإلحصائية، وقد تم عرض البيانات العددلتحليل ال SPSSتم استخدام برنامج 

standard deviation  أوmedian  و املدى حسب نوع املتغيرات املوجودة، للمتغيرات الديموغرافية بين الحجاج فقد تم معرفة مدى

حسب املتغير املراد وذلك  Mann Whitneyأو  Kruskal Wallisأو  analysis of anovaأو  t testدرجة أهمية االختالف بواسطة اختبار 

لدرجة األلفا أو أقل منها عند األخذ في الحسبان االختالف االحصاتي املهم بين  0,05استخدام األداة اإلحصائية له، وقد تم اختيار 

 املتغيرات.

 النتائج واملناقشة:

 :نتائج الدراسة

 :خصائص العينة

يوضح الخصائص الديموغرافية للعينة ككل، الحجاج الذين لديهم اضطراب نفس ي واحد على األقل، والحجاج الذين  1الجدول 

 (.12.8انحراف معياري  ± 45.38سنة )متوسط  83و 19ليس لديهم اضراب نفس ي. أعمار الحجاج كانت بين 

، %20.1، اللغة األفريقية %23.2النسبة من املجمل، اللغة األردية اللغات األم للحجاج املشاركين ضمت، بترتيب تنازلي بناء على 

، اللغة التركية %3.7، لغات أخرى %3.9، اللغة البنغالية %9.4، اللغة اإلنجليزية %17.3، اللغة املالوية %17.9اللغة العربية 

 .%1.8و 2.7%

من العينة كانوا  %85(. %27.7) 142اإلناث  ( أعلى من عدد الحاجات%72.3من الحجاج الذكور ) 371العينة تكونت من 

، وأقل من  %10متزوجين، 
 
 كانوا أرامل أو مطلقين. %1كانوا عزابا

 أكملوا تعليمهم ملا بعدها. %44.5وصلوا بتعليمهم للمرحلة الثانوية و %44.5كانوا غير متعلمين، و %5.5فيما يتعلق بالتعليم، فإن 

من  %46.5دوالر أمريكي لـ 1000العمل. فيما يتعلق بالدخل املادي؛ كان الدخل أقل من من الحجاج كانوا على رأس  %77نسبة 

 من الحجاج. %13.3دوالر أمريكي لـ 3000من الحجاج، وأكثر من  %22.2دوالر أمريكي لـ 3000-1001الحجاج، و ما بين 
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من الحجاج  %43منهم للحج وحدهم. وأشار  %34من الحجاج قدموا للحج برفقة أهاليهم أو أصدقائهم، بينما قدم  %54.4نسبة 

 منهم أنهم سبق وقدموا للمملكة العربية السعودية في السابق. %31.8بأنهم قد سافروا منفردين في السابق، وذكر 

 أكثر بين  -مقارنة بمن ليس لديهم اضطراب نفس ي-كان الحجاج املصابين باضطراب نفس ي واحد على األقل 
 
بشكل دال إحصائيا

على التوالي(، ومتفاوتين ,P < .037, P < .020(، لديهم أمراض عضوية ونفسية أكثر )P < .005(، قدموا للحج وحدهم )P < .001ث )اإلنا

 في الوضع الزوجي )الحالة االجتماعية(.

 :الخلفية الطبية

 في جدول 
 
مزمن واحد أو أكثر. أكثر األمراض من الحجاج عانوا من مرض طبي  %20.9. نسبة 1الخلفية الطبية للحجاج ممثلة أيضا

 كانتا ارتفاع ضغط الدم 
 
. نسبة من كانوا يتلقون عالجات دوائية لألمراض املزمنة كانت %6.4والسكري  %10.5املزمنة انتشارا

 بين من لديهم اضطراب نفس ي واحد على األقل ومن ليس لديهم اضطرابات نفسية في14.6%
 
ما . لم تكن هنا  فروق دالة إحصائيا

 
 
  بما يتعلق بأخذ عالجات دوائية لتلك األمراض.يتعلق بوتيرة األمراض الطبية املزمنة، لكن وجدت فروق الدالة إحصائيا

 :االضطرابات النفسية

-MINIيبين انتشار األمراض النفسية بين الحجاج بناء على أداة الفحص املحاور الدولي لألمراض النفسية والعصبية  2الجدول 

assessment tool 7.21) 37حاج،  513. من بين% 
 
( لديهم اضطراب نفس ي واحد أو أكثر. االضطرابات النفسية الثالث األكثر انتشارا

. ُوجد أن %1.36واالضطرابات الذهانية  1.8%( agoraphobia، رهاب امليادين )1.95%( MDDكانت اضطراب االكتئاب الرئيس ي )

 بين الحجاج ) (suicidality rateمعدل القابلية لالنتحار )
 
 ) 27(. ضمن هذه املعدالت وجد أن %5.3كان عاليا

 
( لديهم %5.3حاجا

( لديهم معدل مرتفع. لم %0.4( لديهم معدل متوسط، واثنين من الحجاج )%0.6حجاج ) 3معدل القابلية لالنتحار منخفض، و

 ج واحد وجد لديه اعتمادية على الكحول.يوجد أحد من الحجاج لديه اضراب استخدام العقاقير املخدرة، باستثناء حا

 املناقشة:

على الرغم من الصعوبات التنظيمية واملحددات البحثية في عمل البحث الحالي، إال أن هذا البحث يعتبر البحث األول الذي قدر 

من الحجاج لديهم  %7.21معدل انتشار االضطرابات النفسية لكل الحجاج في فترة واحدة باستخدام أداة تشخيصية، وجدنا أن 

( وقد يكون السبب بأن الكثير من من 2) %29على األقل اضطراب نفس ي واحد، وهي نسبة أقل من النسبة العاملية املقدرة بحوالي 

لديهم اضطراب نفس ي حاد أو يحتاجوا إلى متابعة مستمرة لم يكن أداء فريضة الحج من األولويات لديهم أو لدى العوائل الراعية 

بر اضطرابات االكتئاب أكثرها شيوعا ويأتي بعدها اضطراب الخالء واالضطرابات الذهانية، ووجدت الدراسة أن الحجاج لهم، وتعت

الذين لديهم اضطراب نفس ي واحد على األقل كانوا أكثر من الحجاج الذين ليس لديها أي اضطراب نفس ي في كونهم من النساء، 

ة أكثر، وتاريخ مرض ي الضطراب نفس ي، ويستخدموا عالجات المراض عضوية ويسافروا لوحدهم أكثر، ولديهم أمراض عضوي

 ونسفية أكثر من الحجاج الذين ليس لديهم أي اضطراب نفس ي.

وكما ذكرنا سابقا في مقدمة البحث، فإنه ال توجد إال دراسات قليلة التي درست معدل انتشار االضطرابات النفسية ولكنها كانت 

غة معينة وكانت تعتمد على التحويالت على العيادات واملراكز الطبية أو حضور املراجعين لهذه املراكز، موجه لجنسية معينة أو ل

وتوجد دراسات أخرى درست معدل انتشار االضطرابات النفسية من ضمن دراستها ملعدل انتشار االمراض األخرى، من بينها دراسة 

 1008يوم من بداية شهر ذو الحجة، ووجدت أن من بين ال  16(  ملدة 12ام )تمت لدى املراجعين للمراكز الطبية في املسجد الحر 

( تم تحويلهم بسبب وجود عرض نفس ي، وتوجد دراسة أخرى درست خصائص االمراض %0.3مراجع من الحجاج، ثالثة حجاج )

حاج  40بالحجاج ووجدت أن ( زارو مراكز طبية تابعة للمراكز الطبية الباكستانية الخاصة 13حاج باكستاني ) 184,496لدى 

حاج هندي يعاني  %1( ، وجدت أن >14( يعانون من اضطراب نفس ي، ودراسة مشابهة كذلك لدى الحجاج الهنود )%1باكستاني )> 

( 15حاج هندي راجعوا املراكز الطبية الهندية للحجاج، وتوجد أيضا دراسة إيرانية ) 400,000من اضطراب نفس ي من أصل تقريبا 

 %0.53م( أن معدل االضطرابات النفسية لدى الحجاج اإليرانيين يتراوح بين 2008م إلى 2004أن خالل خمس سنوات )استنتجت 

حاج إيراني بناء على استبيان يتم تعبئته عن طريق الحجاج اإليرانيين قبل سفرهم إلى مكة، ويت ح  254,823من بين  %1.29إلى 

نسبة االضطرابات النفسية التي تم تحديدها في الدراسة الحالية ويعود ذلك إلى أن هذه  أن النتائج من هذه الدراسات أقل بكثير من
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الدراسات لم تستخدم قياس تشخيص ي لتحديد االضطراب النفس ي، وكذلك ال يكن ممكنا لهذه الدراسات أن تضم لنتائج دراستها 

 لصحية لدى جالياتهم.الحجاج ذو االضطرابات النفسية املستقرة والذين لم يراجعوا املراكز ا

وجدت الدراسة كذلك أن نسبة انتشار كل اضطراب نفس ي مقارنة بالنسبة العامة لالضطرابات النفسية مختلف قليال عن ما هو 

( كان أكثر االضطرابات النفسية هي اضطرابات عدم التأقلم يليها 1موضح في الدراسات األخرى، فمثال في الدراسة الهندية )

(، فكانت 9هانية ثم االضطرابات املتعلقة بالنوم وآخرها االضطرابات املزاجية، وبالنسبة للدراسة التركية )االضطرابات الذ

اضطرابات عدم التأقلم أكثرها شيوعا ثم يليها اضطرابات املزاج واالضطرابات املتعلقة بالنوم، ونجد أن اضطرابات املزاج منتشرة 

 ة.لدى الدراسة الحالية والدراسات املشابه

توجد عدة محددات للدراسة الحالية، األولى أن طريقة استقطاب الحجاج لم تكن بشكل مثالي حسب الخطة األساسية للبحث 

وذلك ألسباب تنظيمية متعلقة بمدى تعاون الجاليات املختلفة مع مجمعي البيانات وكذلك مواعيد وصول الحجاج إلى أماكن سكنهم 

أدت ذلك عدم الحصول على العدد املطلوب للدراسة واستقطاب عدد أكبر من الحجاج الذكور  كانت مختلفة من بين الجاليات وقد

دون االناث، وثانيا الكثير من الحجاج في العينة الحالية ال يتكلموا اللغة العربية أو اإلنجليزية وهي اللغتين املتاحة لدى استبيان 

MINI  ذه الطريقة قد تشوبها بعض األخطاء بسبب احتمالية الخطأ في الترجمة أو ، وهلترجمة األسئلة للحجاجفاحتجنا إلى مترجمين

فهمها، ثالثا لم نأخذ في االعتبار أثناء استقطاب الحجاج نسبة الحجاج حسب لغتهم أو جنسيتهم من النسبة الكلية للحجاج في 

 ثية بشكل أفضل.السنة التي تمت فيها الدراسة، فأخذ هذا في االعتبار يحسن من تمثيل العينة البح

 الخالصة:

انتشار االضطرابات النفسية لدى  لاستطاعت الدراسة الحالية عن طريق استخدام قياس تشخيص ي معتمد من قياس معد

الحجاج، على عكس الدراسات األخرى والتي اعتمدت في نتائجها على املراجعين أو املحولين إلى املراكز الطبية، فقد استطاعت هذه 

دت هذه املستويات املتعددة، ووج اتالدراسة أن تقدر معدل انتشار االضطرابات النفسية عن طريق استقطاب العينة العشوائية ذ

الدراسة أن معدل انتشار االضطرابات النفسية لدى الحجاج شاتع وأن اضطرابات املزاج والقلق أكثرها شيوعا، وتوص ى الدراسة أن 

 يتم دراسة مدى تأثير االضطرابات النفسية على الحجاج وطرق الوقاية والعالج منها في األبحاث املستقبلية.

 أبرز التوصيات:

 .ضطرابات النفسية لدى الحجاج شاتعمعدل انتشار اال  •

 اكثر االضطرابات النفسية شيوعا هي اضطرابات املزاج واضطرابات القلق. •

 نوص ي بالكشف النفس ي الطبي ملن لديه اضطرابات نفسية قبل القدوم ألداء مناسك الحج. •

 نها في األبحاث املستقبلية.نوص ي بدراسة تأثير االضطرابات النفسية على أداء مناسك الحج وطرق الوقاية والعالج م •

 األشاال والجداول:

 الخصائص الديموغرافية للحجاج الذين لديهم اضراب نفس ي والذين ليس لديهم اضطراب نفس ي 1الجدول 

 الخصائص الديموغرافية

 اجمالي العينة

(N=513) 

 

N (%) 

الحجاج الذين لديهم اضراب 

 (N=37) نفس ي واحد على األقل

 

N (%) 

الحجاج الذين ليس لديهم 

 (N=476)اضراب 

 

N (%) 

P Value* 

 061. 12.62 ± 45.79 13.81 ± 42.62 12.8 ± 45.38 االنحراف املعياري( ±العمر )املعدل 

 الجنس

 ذكر

 أنثى

 

371 (72.3%) 

142 (27.7%) 

 

17 (45.9%) 

20 (54.1%) 

 

354 (74.4%) 

122 (25.6%) 

 

< .001 

 (N=496)الحالة االجتماعية 

 أعزب

 متزوج

 

54 (10.9%) 

439 (88.5%) 

 

8 (22.2%) 

27 (75%) 

 

46 (10%) 

412 (89.6%) 

 

.012 
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 أرمل

 مطلق

2 (0.4%) 

1 (0.2%) 

0  

1 (1.6%) 

1 (0.2%) 

0 

 (N=486) التعليم 

 غير متعلم

 تعليم ثانوي أو أقل

 تعليم بعد الثانوي وأعلى

 

28 (5.8%) 

227 (46.7%) 

231 (47.5%) 

 

6 (10%) 

30 (50%) 

40%) 

 

22 (5.2%) 

197 (46.2%) 

207 (48.6%) 

 

.211 

 (N=464) املهنة

 نعم

 ال

 

395 (85.1%) 

69 (14.9%) 

 

49 (86%) 

8 (14%) 

 

346 (85%) 

61 (15%) 

 

.850 

 (N=419) الدخل )$(/الشهر

 < 1000 

1001 – 3000 

> 3000 

 

237 (56.6%) 

114 (27.2%) 

68 (16.2%) 

 

28 (56%) 

12 (24%) 

10 (20%) 

 

209 (56.6%) 

102 (27.6%) 

58 (15.7%) 

 

.699 

 سافر مع

 أحد أفراد العائلة أو صديق

 
 
 وحيدا

 

336 (65.5%) 

177 (34.5%) 

 

33 (50%) 

33 (50%) 

 

 

303 (67.8%) 

144 (32.2%) 

 

.005 

 سبق له السفر

 للخارج

 بالطائرة

 للمملكة العربية السعودية

 

224 (43.7%) 

279 (54.4%) 

163 (31.8%) 

 

27 (40.9%) 

32 (48.5%) 

20 (30.3%) 

 

197 (44.1%) 

247 (55.3%) 

143 (32.0%) 

 

.629 

.302 

.783 

 سبق له/لها أداء

 الحج

 العمرة

 

66 (12.9%) 

151 (29.4%) 

 

8 (12.1%) 

18 (27.3%) 

 

58 (13%) 

133 (29.8%) 

 

.847 

.680 

 الخلفية الطبية

 مرض طبي مزمن

 ارتفاع ضغط الدم

 السكري 

 عسر شحوم الدم

 الربو

 الصرع

 أخرى 

 غير محدد

 

107 (20.9%) 

54 (10.5%) 

33 (6.4%) 

5 (1.0%) 

6 (1.2%) 

4 (0.8%) 

13 (2.5%) 

10 (1.9%) 

 

17 (27.4%) 

6 (9.1%) 

6 (9.1%) 

0 

1 (1.5%) 

0 

2 (3%) 

2 (3%) 

 

90 (20.8%) 

48 (10.7%) 

27 (6%) 

5 (1.1%) 

5 (1.1%) 

4 (0.9%) 

11 (2.5%) 

8 (1.8%) 

 

.235 

.684 

.346 

.388 

.780 

.440 

.783 

.496 

 تاريخ سابق باضطرابات نفسية

 شخص ي

 عائلي

 

 

7 (1.4%) 

4 (0.8%) 

 

 

2 (3.2%) 

1 (1.7%) 

 

 

5 (1.2%) 

3 (0.7%) 

 

 

.198 

.437 

تاريخ الستخدام عالجات دوائية 

)
 
 )حاليا

 لألمراض الطبية املزمنة

 لإلضرابات النفسية

 

 

75 (14.6%) 

4 (0.8%) 

 

 

15 (24.2%) 

2 (3.4%) 

 

 

60 (14%) 

2 (0.5%) 

 

 

.037 

.020 

 *الفروق اإلحصائية تم حسابها للحجاج الذين لديهم اضطرابات نفسية والذين ليس لديهم اضطرابات نفسية
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 MINI: اإلضرابات النفسية لدى الحجاج بناء على أداة  2الجدول 
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 االضطرابات النفسية
 

N (%) 

 الرئيس ياضطراب االكتئاب 

 
ُ
 حاليا

 في السابق

 متكرر 

10 (1.95%) 

2 (0.4%) 

5 (1.1%) 

6 (1.2%) 

 اضطراب ثناتي القطب

 
ُ
 حاليا

 في السابق

 غير محدد

6 (1.2%) 

2 (0.4%) 

1 (0.2%) 

4 (0.8%) 

 القابلية لالنتحار

 منخفض

 متوسط

 مرتفع

32 (6.2%) 

27 (5.3%) 

3 (0.6%) 

2 (0.4%) 

 اضطراب الهلع

 
 
 حاليا

 الحياةمدى 

4 (0.8%) 

2 (0.4%) 

2 (0.4%) 

 (%1.8) 9 رهاب امليادين

 (%0.6) 3 اضطراب الرهاب االجتماعي

 (%0.4) 2 اضطراب الوسواس القهري 

 (%0.4) 2 اضطراب كرب ما بعد الصدمة

 (%0.2) 1 االعتمادية على الكحول 

 االضطرابات الذهانية

 
 
 حاليا

 مدى الحياة

7 (1.36%) 

2 (0.4%) 

6 (1.2%) 

 (%0.8) 4 اضطراب القلق العام

 (%0.2) 1 اضطراب الشخصية املعادية للمجتمع
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 :(Abstract) ملخص البحث

تعد األمراض املعدية خالل موسم الحج قضية بالغة األهمية بسبب االزدحام الشديد. وتمثل عدوى الجهاز التنفس ي السبب   خلفية الدراسة:

 ملرض اإلنفلونزا أوغيرها من ا
 
ا للتنويم باملستشفيات. تعتبر متالزمة األعراض املشابهة لالنفلونزا تشخيصا طبيا محتمال ألمراض التي األكثر شيوع 

 مجموعة من األعراض الشاتعة. تتشار  في

التعرف على معدل انتشار متالزمة االعراض التنفسية الشبيهة باالنفلونزا بين الحجاج بمكة املكرمة خالل موسم الحج  أهداف الدراسة:

 هـ، ومدى ارتباطها بمجموعة من عوامل الخطورة، ودور لقاح األنفلونزا في الحماية.1439

 .  هـ1439عام  موسم حجمقطعية مسحية تم إجراؤها على عينة من الحجاج البالغين القادمين ملكة املكرمة هي دراسة  منهجية الدراسة:

 8.37±40.7املشاركين كان متوسط عمر   ، %90.3للقادمين من خارج اململكة بنسبة   541مقابلة ناجحة، منها  599تم اجراء  نتائج الدراسة:

 
 
 بنسبة  101بلغ عدد من أفادوا باالصابة بأعراض متالزمة األعراض الشبيهة باالنفلونزا  ٪. 38.6( 231، وشكلت اإلناث ) عاما

 
، %17.6مصابا

بين   قوي   رتباطابين غير املطعمين، وتبين وجود   %86٪ مقارنة بنسبة  3.2وكانت نسبة االصابة بين املطعمين بلقاح االنفلونزا منهم حوالي 

.  (RD%=80.55; 95% CI 72.26-88.83)  وفرق اختطار  ؛((RR=9.04; 95% CI 6.89-11.89 زا )االختطار النسبياالصابة وعدم تلقي لقاح األنفلون

، بصفة عامة من خارج اململكة والحجاج القادمينعاما، وذوي التعليم املنخفض، وكثرة أداء العمرة،  30العمر أقل من و  ووجد أن الذكور،

األعراض الشبيهة ب، وضعف املعرفة بمرض االنفلونزا ولقاحه، عوامل اختطار أخرى مرتبطة باإلصابة بصفة خاصة جنوب آسيا وأفريقيا وحجاج

  الذكور  وبين  االصابة بمتالزمة األعراض الشبيهة باالنفلونزابين تحليل االنحدار اللوجستي متعدد املتغيرات وجود ارتباط مستقل  وبينباإلنفلونزا. 

 .واألقل تعليما، والحجاج القادمين من خارج اململكة العربية السعودية  ،عاما 30تقل أعمارهم عن األصغر سنا ممن و  من الحجاج،

تلقي اللقاح وتبين أن كانت نسبة  املصابين بمتالزمة األعراض الشبيهة باإلنفلونزا بين الحجاج غير املطعمين بلقاح االنفلونزا عالية ،  الخالصة:

  خال كان إجراء  
 
 فعاال

 
 هـ.1439ل موسم الحج وقائيا

  ,: متالزمة األعراض الشبيهة باإلنفلونزا، لقاح االنفلونزا ، الحج ، عوامل الخطورةالالمات الدالة

 (80)ان ر البحث الاامل ا  الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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تطبيق منهجية تحليل أنماط الفشل وتأثيراته 

على نظام "ضيف" للنقل في دورة   (FMECA)الحرجة

 المشاعر المقدسة
 

 

 رؤوف محمد الجزيري محمد صالح مير عالم، 

 جامعة جدة - كلية األعمال

 Application of Failure Mode Effect and Critical Analysis 

)FMECA( to the Transportation System “Daif” in Holy 

Places

Mohammad Saleh Miralam, Raouf Mohamed Jaziri  

College of Business - University of Jeddah 

 

 :(Abstractملخص البحث )

( من الوسائل الالزمة لتحقيق متطلبات الجودة في مختلف املؤسسات FMECAتحليل أنماط الفشل وتأثيراته الحرجة )تعتبر منهجية  

بما يعزز من مكانة الجودة الشاملة في كافة مراحل العمل. وهي طريقة نوعية تحتوي على تفاصيل عديـدة، وتحتـاج لوقـت كبـير 

. ويتضمن إجراء تطبيقها عادة على: تعريف النظـام الـذي سـيتم تحليلـه، تحديـد أنمـاط إلعـدادها وتطبيقها، وتوثيقهـا بشكل كامل

الفشل املحتملـة الحـدوث ومعدالتها، تحليل تأثير الفشل ودرجة الحراجة لكل نوع منه ثم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لتحسين 

شل وتأثيراته الحرجة كخطوة أولى لدراسة موثوقية نظام معين. وعادة ما تستخدم طريقة تحليل أنماط الف  موثوقية وعمل النظام.

يتضمن ذلك مراجعة ما أمكن من مكونات وتشكيالت ونظم لتحديد نمط اإلخفاق وأسبابه وتأثيراته.  وغالبا ما توّسع هذه األداة إلى 

يهدف هذا البحث الى تطبيق هذه الطريقة تحليل نمط وآثار وحراجة اإلخفاق، وذلك بإدخال مكون تحليل الحراجة بنهاية العملية.  

على نظام النقل "ضيف" الخاص بتأمين تنقل الحجاج في دورة املشاعر املقدسة وذلك حتى نتمكن من تحسين جودة الخدمات 

سب مدي املقدمة عبر ترتيب العمليات داخل هذا النظام ثم معرفة االخطاء املمكن حدوثها في كل عملية وفي االخير ترتيب االخطاء ح

وحيث تبين نتائج البحث ان اهم انماط الفشل ذو الحراجة املرتفعة لنظام "ضيف" تتمثل في تعطل   خطورتها وكيفية تجنبها.

الحافالت املخصصة ملكاتب الخدمة امليدانية، التعطل املستمر ملوقع واب النظام، تغير خطة النقل باملشاعر عدة مرات و كذلك 

  املرشدين والسواقين مع موظفي النقل. عدم التعاون من قبل بعض 

 
 

Failure Mode Effect and Critical Analysis (FMECA) is a step-by-step approach for identifying all possible failures of product or 

service in order to achieve the quality requirements in different institutions to enhance the status of Total Quality 

Management. It is a qualitative method that takes considerable time to prepare and implement it. The process of its 

application includes: the definition of the understudy system, identification of possible failure patterns and their incidence, 

analysis of the impact of failures and finally make corrective actions to improve the functioning of the system. The FMECA is 

usually used to study the reliability of a system. This tool is often extended to analyze the pattern, impact and forest failure, by 

introducing the Critical analysis component at the end of the process. The purpose of this paper is to apply the FMECA 

method to the Transportation System « Daif » in Holy Places during the Hajj and Umrah season in order to improve the 

quality of services. We have to arrange the processes of the understudy system and then identifying the mistakes that can 

occur in each process and classifying failures according to their seriousness and finally propose how to void them.  Findings 
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show that the most critical failure of the system “Daif”are: breakdown of buses dedicated to service offices, unavailability of 

“Daif” website, the change of the transport plan several times and the lack of cooperation between some guides and drivers 

with transport staff. 

 املقدمة:

من إحدى الطرق الهامة  Failure Mode Effect and Critical Analysis (FMECA)تعتبر طريقة تحليل أنماط الفشل وتأثيراته الحرجة 

على م، وتستعمل هذه املنهجية كتقنية لتقييم االعطال التي ممكن ان تطرأ  1949التي قام بتطويرها الجيع االمريكي في سنة 

  ( .Lipol & Haq, 2011منظومة معينة من أجل تحديد إمكانية الوثوق فيها )

في البداية كان يتم تصنيف االعطال والفشل حسب مدى تأثيرها على العاملين وحسب مدى قدرة النظام على أداء مهمته على 

ايير جديدة، من بينها سالمة العمالء وارضائهم أحسن وجه، إال أن مصنعي املنتجات االستهالكية ومزودي الخدمات قاموا بوضع مع

(Prajapati, 2012).   

( كمنهجية جديدة ألول مرة في سنوات الستينات في ميدان FMECAتم استعمال طريقة تحليل أنماط الفشل وتأثيراته الحرجة )

ويلة على دراسة مدى موثوقية  صناعة الطيران من أجل تحليل سالمة الطائرات، وقد اقتصر استعمال هذه املنهجية وملدة ط

(Reliability)  اآلالت الصناعية. وفي نهاية الستينات امتد استعمال هذه الطريقة إلى ميدان صناعة السيارات وقد اعتمدها العديد

م تم تضمين منهجية تحليل أنماط الفشل وتأثيراته  1988من مصنعي السيارات مثل شركات تويوتا وفورد وغيرهم، وفي سنة 

(. ومنذ Tsai et al., 2017الحرجة من طرف منظمة االيزو كطريقة إلرساء الجودة الشاملة في كل القطاعات الصناعية والخدماتية )

رغم تعقيدها من بين الطرق االكثر استعماال وشيوعا واالكثر نجاحا في عديد املجاالت، فقد  FMECAذلك الحين أصبحت منهجية 

ي ميادين السالمة والصيانة، كما ال يقتصر تطبيقها على كل ما هو مادي فقط بل اصبحت تطبق اصبحت تستخدم بشكل متزايد ف

 فقد أصبح يوص ى باستعمال منهجية تحليل أنماط الفشل وتأثيراته الحرجة 
 
أيضا على األنظمة والخدمات والبرمجيات. اما حاليا

(FMECAعلى املستوى العالمي في النظم املنتجة للخدمات التي  )  تقدم الى العمالء، وذلك بغرض القيام بتحليل وقاتي للسالمة أثناء

 ( .Chuang, 2007الخدمة)

 (  الى ار عة أنواع مختلفة تتعلق ب :FMECAمنهجية تحليل أنماط الفشل وتأثيراته الحرجة ) ( Stamatis. 2003يصنف الباحث )

ظام، وهو عبارة عن مجموعة من األجزاء أو األنظمة (: يتم تطبيق املنهجية على وظائف النSystem- FMECAالنظام ) .1

 الفرعية املخصصة لتنفيذ وظيفة واحدة أو أكثر.

 (:  يتم تطبيق املنهجية على وظائف جزء أو مكون من املنتج.Design-FMECAالتصميم ) .2

 (: يتم تطبيق املنهجية على عملية اإلنتاج أو التجميع.Process-FMECAالعمليات ) .3

 ( .Serviceability(: تستخدم املنهجية لتحسين إمكانية تقديم خدمة متميزة )Service-FMECAالخدمة ) .4

في هذه الورقة سوف نركز على النوع الرابع املتعلق بتحليل أنماط الفشل الخاصة بالخدمة وهي التي تحدد حاالت الفشل في أداء 

شر على القيمة املضافة للخدمة ورضاء الحجاج باعتبارهم خدمات نقل الحجاج في دورة املشاعر املقدسة، والتي تؤثر بشكل مبا

والذي يهدف الى تحسين  2020عمالء ملنظومة النقل باململكة والتي تندرج تحت اطار مبادرات البعد الثاني من برنامج التحول الوطني 

وذلك حسب الهدف االستراتيجي  2030مستويات املعيشة والسالمة. وحيث يحظى قطاع النقل بأولوية مطلقة في إطار رؤية اململكة 

وسائل النقل الخاص باالرتقاء بجودة الخدمات املقدمة من " 2018-2020من الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني  1.3.2رقم 

 " .العام والبنية التحتية )الطرق ومواقف السيارات(، على أن تكون هذه الخدمات ذات جودة عالية وأكثر موثوقية

ذه الورقة العلمية إلى معرفة أنماط الفشل الخاصة بنظام "ضيف" الخاص بنقل الحجاج في دورة املشاعر املقدسة،  كما تهدف ه 

تقدم تحليل ألهم تأثيراتها وحرجيتها على موثوقية هذه املنظومة. كما تناقع ايضا أهم التحديات في مجال النقل في املشاعر 

 املقدسة.
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   :ة ا  تحليل الن م. أهمية وأهداف املوثوقي1

( من خالل املخاطر الناجمة عن انخفاض Reliability Objectives( أهمية وأهداف املوثوقية )Sutrisno & Lee. 2011يبرز الباحثين )

   املوثوقية من وجهة نظر املنتج واملستهلك كاآلتي :

  the product/service)  (From The Standpoint ofاو الخدمة  . املوثوقية من وجهة ن ر املنتج1

ان انخفاض موثوقية وسائل االنتاج تؤدي حتما إلى انخفاض موثوقية املنتجات والخدمات والذي يساهم في  :املنافسة ❖

  .الحصول على ميزة تنافسية

 أساسيا في نشوء املوثوقية نظرا لكون العمالء هم الذين يقيمون املنتجات احتياجات  العمالء ❖
 
والخدمات الن : تعد سببا

  .الخدمة او املنتج الذي ال يوثق به سيقل عليه الطلب

في حالة انخفاض موثوقية املنتجات والخدمات تساهم الضمانات املقدمة للعمالء الى  :الضمانات وتكاليف الخدمات ❖

  .زيادة في التكاليف وأعباء مالية أخرى 

التعويض في حالة حصول إضرار لهم نتيجة انخفاض موثوقية : تتمثل في مطالبة العمالء بتكاليف املساءلة القانونية ❖

 وسائل انتاج الخدمات او في الخدمات في حد ذاتها.

   (From The Consumer's Perspective) . املوثوقية من وجهة ن ر املستهلك2.1

أو موتهم، مثل فشل : عندما تكون موثوقية وسائل انتاج الخدمات منخفضة فهي ستؤدي إلى االضرار بالعمالء األمان ❖

 محركات الطائرة في رحلة جوية.

: تتمثل في انخفاض موثوقية وسائل ومعدات انتاج الخدمات التي ال تؤدي الى املوت بل تؤدي الى التأخر عدم املالءمة  ❖

ى املشاعر عن توفير الخدمات في الوقت املناسب وتسبب إزعاج وعدم ارتياح مثل عطل في القطار او في الحافالت املؤدية ال

  .املقدسة او مثل عطل في أجهزة توليد الكهرباء في الحرم

 إضافية مقابل الحصول على خدمات ذات موثوقية عاليةالتكاليف  ❖
 

 .: يؤدي انخفاض املوثوقية الى تكبد العمالء أمواال

 Reliability Methods To Improve. أساليب تحسين املوثوقية 3.1

 ة اساليب لتحسين موثوقية نظام انتاج خدمات معينة مثل:يمكن اللجوء الى استعمال عد

  : نقوم بهذا االجراء عند الرغبة في تحسين املوثوقية بإضافة (add elements to the system) اضافة عناصر للنظام .1

 مكونات للنظام مما يترتب عليه زيادة في تكلفة النظام.

: لزيادة موثوقية العنصر املكون داخل النظام   reliability ingredient)(Increase the زيادة موثوقية العنصر املكون  .2

 يجب اتباع الخطوات التالية: 

 .اختيار مواد ذات جودة عالية إلنتاج الخدمة ✓

 .تصميم أجزاء العنصر بطاقة أكبر من املطلوب ✓

 استخدام نظام الصيانة الوقائية بشكل دقيق.  ✓

 : وتتمثل هذه التحسينات في:  onditions)(Improve Working C تحسين ظروف العمل .3

 تخفيض عبء العمل عن العمال املساهمين في انتاج الخدمات بفترات راحة ✓

 .توفير بيئة عمل وفق التصميم ✓

 الكشف املبكر عن اخالالت العمال ✓

النظام يتمثل في توفير نظام احتياطي يشغل عند توقف  up System)-(Provision Back توفير نظام احتياطي بديل .4

 (Salvedy، 2001األصلي بالكامل وهذا يكون في حاالت خاصة تتعلق بحياة البشر)

  :. أساسيات منهجية تحليل أنما  الفشل وتأثيراته الحرجة2 

  FMECAاملصطلحات املستعملة ا  منهجية  .1.1

 Inductiveتعتمد على املنطق االستقراتي )تعتبر منهجية تحليل أنماط الفشل وتأثيراته الحرجة باألساس طريقة لتحليل النظم وهي 

Logic الذي يحلل النتائج ابتداء من االسباب من أجل دراسة منظومة معينة وتحليل اسباب الفشل وتأثيراته الحرجة. ان منهجية )
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FMECA ( هي واحدة من ضمن تقنيات التحليل التنبئيPredictive Analysis( وهي تطبق بشكل خاص على العمليات ،)process التي )

 تساهم في صنع املنتجات والخدمات وهي تمكن من تقدير مخاطر حدوث الفشل والنتائج املترتبة عليه.

( بعديد املصطلحات الخاصة بها وهي Lipol & Haq. 2011منهجية تحليل أنماط الفشل وتأثيراته الحرجة حسب الباحثين ) وتتميز 

 كاالتي:

: هم األشخاص الذين لهم صلة بفشل الخدمة، قد يكون العميل هو املرحلة التالية من سلسلة  Customers)( العمالء ❖

 التصنيع وقد يكون املرحلة السابقة كما يمكن أن يكون املستعمل النهاتي للمنتج او للخدمة. 

م توفير الخدمة على أحسن : يتعلق الخلل باملنتج أو بالخدمة عندما ال يعمل املنتج أو ال يت (Failure) الفشل او الخلل ❖

 وجه أو ال يتم تقديمها في الوقت املحدد. 

الطرق التي يظهر بها الفشل بالنسبة لخدمة معينة وذلك اثر االنحراف عن  : تتمثل في (Modes Failure)أنماط الفشل  ❖

ط الفشل على أنها املواصفات املرجوة من العمالء. وهذا النمط يمكن أن يكون ضعف في االداء، وأحيانا تصنف أنما

 فئات من العيوب املتعلقة بإخفاق الخدمات في أداء وظيفتها األساسية. 

تتمثل في الحيثيات املتعلقة بالتصميم أو التصنيع أو توفير الخدمة والتي كانت  : (Failure Causes)أسباب الفشل   ❖

 .Ishikawa diagramالسبب في الفشل و لتحليل االسباب يمكن استعمال مخطط ايشيكاوا 

وهي االثار الناجمة عن الفشل وهي أيضا االعراض التي يمكن بواسطتها الكشف عن  :(Effects Failure)تأثير الفشل  ❖

 العيوب والخلل في أداء الوظيفة املطلوبة وكذلك النتائج املترتبة عن ذلك. 

 ويتميز كل فشل بثالثة خصائص رئيسية: 

 همية تأثير الخلل املحتمل على العميل.: تمثل تقييم أل (Severity: S)  الشدة .1

: هي وسيلة لتقييم ظهور خلل معين مرتبط بالخدمات املقدمة للعمالء، سواء كان ذلك عند :O) (Occurrence  التردد .2

مرحلة التصميم أو التصنيع أو عند تقديم الخدمة. ببساطة التردد يعني وتيرة ظهور الفشل او الخلل اثناء تقديم 

  .الخدمات

: وهو عملية تقييم مدى صعوبة وقدرة املراقبة على اكتشاف سبب الفشل أو الخلل داخل )(Detection: Dالكشف  .3

 النظام.  

الفشل يتم احتساب حاصل ضرب هذه الخصائص الثالث للحصول على رقم أو مستوى أولوية  (Gravity)ولتقييم مستوي خطورة 

 RPN = S ×O × Dالي:  كالت  (Risk Priority Number : RPN)الخطر   

 كما يلي: RPNويمكننا احتساب نسبة التخفيض في 

𝑅𝑃𝑁2 − 𝑅𝑃𝑁1

𝑅𝑃𝑁1
𝑥100 

  .رقم أولوية الخطر قبل االجراء 1RPN حيث يمثل ✓

 رقم أولوية الخطر بعد التدخل لتصحيح االجراء. 2RPNويمثل  ✓

ت املحتملة حسب أولويتها مع إعطاء األولوية للخلل الذي في ترتيب الفشل واالخالال  (RPN) ويساهم رقم أولوية أو مستوى الخطر

، حيث سيتم ترتيب مستوى خطر االخالالت من األكبر إلى األصغر، و عد ذلك نقوم باقتراح اإلجراءات RPNيملك أكبر رقم 

 . التصحيحية والوقائية حسب األولوية ثم تنفيذها ومتابعتها

 وتأثيراته الحرجةأنما  الفشل  مراحل تطبيق منهجية تحليل .1.2

تتكون من عدة خطوات ومراحل  FMECAأن منهجية تحليل أنماط الفشل وتأثيراته الحرجة  (Gavriel Salvedy. 2001يعتبر الكاتب )

 :متسلسلة وهي كالتالي

   .: تعريف و توضيح الهدف املنشود ومجال تطبيق املنهجيةطرح االشكالية .1

 مستهلك الخدمة وهو الذي يريد معرفة كل املخاطر املتعلقة بالخدمات. : العميل قد يكون هو تعرف علي العميلال .2
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: هذا الفريق ينبغي أن يكون متعدد التخصصات ويتكون من قائد الفريق وأعضاء ممثلين عن  FMECA تشكيل فريق .3

االشكالية مختلف املصالح املعنية  داخل النظام، ومن األفضل أن يكون قائد الفريق محايدا ليس لديه أي دخل في 

 .املطروحة حتى ال يؤثر ذلك على سير الدراسة وبالتالي اتخاذ قرارات منحازة ومغلوطة

كما  (systemic approach): يعمل الفريق على تفكيك النظام إلى نظم فرعية حسب مقاربة منظومية التحليل الوظيفي .4

ديد الوظائف األساسية لكل عنصر والقيود يتم تفكيك النظم الفرعية بدورها إلى عناصر أولية، ويقوم الفريق بتح

 املسلطة عليه كالقوانين واألنظمة واملعايير.

 : يتمثل في إحصاء أنماط الفشل ومسبباته ومدى تأثيره على املنظومة. التحليل الكيفي للفشل .5

واحتمال عدم  O)(و تردد الظهور   (S): لكل نمط من أنماط الفشل، يقوم الفريق بتقييم الشدةالتحليل الكمي للفشل .6

  (RPN). و بالتالي حساب رقم أولوية الخطر (D) الكشف

: بعد ترتيب الفشل واالخالالت املحتملة حسب رقم أولوية الخطر من األكبر إلى األصغر، تحديد رقم أولوية الخطر الحرج .7

  .بإجراءات تصحيحيهالذي اذا تم تجاوزه يجب القيام  (RPN)يقوم الفريق بتحديد الحد األدنى للرقم الحرج 

: تحضير مجوعة إجراءات )ماذا، من، كيف، متى( إلزالة أسباب الفشل، ويمكن ان تكون هذه وضع خطة العمل .8

  .اإلجراءات تصحيحية أو وقائية

بمسؤولية تنفيذ ومتابعة اإلجراءات التصحيحية أو  FMECA: يتم تكليف اعضاء من فريق تنفيذ ومتابعة خطة العمل .9

 جيل النتائج التي تم الحصول عليها.الوقائية وتس

موضوع ت زيل وتنفيذ اإلجراءات بمتابعة دقيقة للتحقق من فعاليتها. اما  ى: يجب أن يحظالتحقق من فعالية اإلجراءات .10

  (FMECA) في الحاالت التي تكون فيها اإلجراءات املقترحة غير قادرة على تحقيق النتيجة املرجوة، يجب القيام بدراسة

 .من أجل تطوير حلول جديدةجديدة 

 ( درجات ترجيح حدوث الفشل وترتيب الخطورة حسب االولوية كاآلتي: Lipol and Haq. 2011حدد الباحثان ) 

درجات، بحيث  10الى  1: يعني تحديد مدى حدوث هذا النوع من الفشل، حسب سلم يتراوح من درجة حدوث الفشل ❖

 .يدل على احتمال كبير لحدوث الفشل 10قم على كون الفشل نادر الحدوث، ور  1يدل رقم 

الى  1: يعني إذا حدث الفشل فما هو احتمال اكتشافه، و يتم الكشف حسب سلم يتراوح من درجة اكتشاف الفشل ❖

  .يدل على صعوبة اكتشافه 10على كون الفشل قابل لالكتشاف بسهولة، ورقم  1درجات، بحيث يدل رقم  10

 1شكل من أشكال الفشل فما هو الضرر املترتب عليه؟ وذلك حسب سلم يتراوح من : يعني إذا حدث درجة الخطورة ❖

يدل على أن هذا الفشل يؤدي إلى  10على كون الفشل ال يؤدي إلى الضرر، ورقم  1درجات، بحيث يدل رقم  10الى 

 .على حدوث الوفاة 10ضرر كبير، على سبيل املثال في الرعاية الصحية يدل الرقم 

أرقام أولويات الخطر املترتب على كل نوع من أنواع الفشل بواسطة احتساب قيمة رقمية تستخدم لتحديد أولويات ويتم تحديد 

و تحسب بضرب النقاط الثالث  1000إلى  1تحسين النشاطات املتعلقة بعمليات انتاج الخدمة. تتراوح هذه القيمة الرقمية من 

  :درجة خطورته( ، و يجب أن تقوم عمليات التحسين بالتاليx اف الفشل درجة اكتش xالسابقة ببعضها )درجة حدوث الفشل 

 تقليل درجة حدوث الفشل في تقديم الخدمات ✓

 تقليل درجة خطورته  ✓

 .رفع إمكانية اكتشافه ✓

 :ن ام "ضيف" االلكتروني :دراسة حالة. 3 

تعتبر مدينة مكة املكرمة العاصمة املقدسة للمسلمين قاطبة والزالت هذه املدينة تتسع وتتمدد أحياؤها ويتزايد عدد سكانها وتتنوع 

متطلباتها الحياتية. ويضفي عليها وضعها كعاصمة مقدسة لكل املسلمين ميزات فريدة ال تضاهي غيرها من مدن العالم نظرا للحاجة 

ت اإلعاشة والنقل ملاليين من ضيوف الرحمن من زوار ومعتمرين وحجاج. وهذه الخصوصيات تدفع الى ضرورة امللحة لتوفير خدما

التطوير املتواصل والتجديد املستمر لكل مرافق البنية التحتية والخدماتية، وخاصة منها نظام النقل الذي يصل إلى الذروة في 

ى جانب مواسم العمرة. ولعل ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين مواسم الحج في أوقات معينة وأماكن محددة، هذا إل
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 أفكار املخططين. ان تنظيم وتطوير منظومة النقل العام في 
 
لخدمة الحجيج وزوار البيت الحرام يفوق الطاقة املعهودة ويتعدى دوما

نة وتلتزم باألداء االقتصادي املنشود حتى تنجح التنمية مكة املكرمة واملشاعر املقدسة تتشابك وتتأثر باملخطط العمراني العام للمدي

 ولكي يؤدي الحجاج امليامين واملعتمرين مناسكهم بكل يسر وأمان ويعودوا إلى بالدهم ساملين.

ة وفي هذا اإلطار تقوم النقابة العامة للسيارات بتنظيم وترتيب النقل في الحج والعمرة وكذلك اإلشراف على شركات النقل املنضوي

تحت عضوية النقابة. ومن أبرز اهداف النقابة العامة للسيارات هي تأمين نقل الحجاج لرحلة املشاعر املقدسة بطريقة آمنة 

لذلك أسست النقابة العامة للسيارات منصة إلكترونية "ضيف" تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، وهي تهدف إلحداث  .وميسرة

شكل آمن، وذلك عن طريق تمكينهم من طلب الحافالت، وتحديد مواقع سكنهم، وتتبع نقلة نوعية في تنظيم تنقل الحجاج ب

 الحافالت حتى وصولها ومعرفة حالتها )في حالة عطل، متحركة، متوقفة ومحركها يعمل، متوقفة ومحركها ال يعمل، خارج الخدمة(.

( على نظام "ضيف" وتقديم مقترحات بشأن FMECA) تهدف هذه الدراسة إلى تطبيق منهجية تحليل أنماط الفشل وتأثيراته الحرجة

الرقي بنظام النقل في العاصمة املقدسة بما يتناسب مع التحديات الحديثة، وذلك بواسطة رفع الكفاءة التشغيلية ملنظومة النقل 

 . (Woropay & Andrzej, 2006)وزيادة املردودية االقتصادية لها 

في مدينة مكة املكرمة من ضخامة في العدد ومواعيد محددة وأماكن معينة وللحفاظ على  إن ما تتسم به حركة النقل واملواصالت

البنية األساسية الالزمة لها وحسن استثمارها يتطلب تحليل منطقي إلخفاقات واخالالت هذه املنظومة حتى نتمكن من وضع 

رمة. ولعل ما نالحظه من تالزم تأثير التخطيط سياسات تصحيحية واستراتيجية لتطوير مستقبل املواصالت في منطقة مكة املك

العمراني وتعدد الطرق واتجاهاتها ونوعياتها مع توفير متطلبات التنمية االجتماعية الضرورية للسكان واملواطنين، يحتم علينا إيجاد 

قتراحات على الجهات نتيجة( قوية بين انماط فشل املنظومة ومدى تأثيرها وحرجيتها، ثم تقديم بعض اال-عالقة سببية )سبب

 .املسئولة عن تخطيط متطلبات النقل واملواصالت بما يحقق النجاح املطلوب

 تحليل ن ام "ضيف" االلكتروني واخفاقاته .1.3

هـ. وفي بداية 1437تم تطوير منصة "ضيف" لتسهيل عملية نقل ضيوف الرحمن، حيث دمجت جميع أنظمة التتبع في منتصف عام 

 على مؤسسة هـ، ويشمل نظا 1438عام 
 
م "ضيف" طلبات الحافلة، التشغيل، املراقبة والتتبع وتم في البداية تطبيق النظام متكامال

هـ، تم تعميم نظام "ضيف" الشامل على جميع مؤسسات الطوافة وشركات النقل.  1439مطوفي حجاج جنوب آسيا، وخالل سنة 

ويتمثل نظام "ضيف" في كونه  .دولة، التشغيل، املراقبة والتوجيهتتكون املنصة من موقع إلكتروني لتقديم طلبات الخدمة، الج

 تطبيق الكتروني يتم تحميله على الهاتف الجوال الذكي حيث يوفر هذا التطبيق ثالث خدمات وهي:

 طلب الحافالت لنقل الحجاج  .1

 مواقع إسكانهم تحديد .2

 وتتبع الحافالت.  .3

الخدمة امليدانية ، فال حاجة إلرسال مندوب املكتب لتسلم الحافالت من  كما يهدف نظام "ضيف" إلى اختصار الجهد على مكاتب

 1مقرها، و عد طلب الحافالت وتحديد الوقت ومقر السكن ترسل الحافلة باملرشدين إلى املوقع املحدد، وعلى املكاتب تتبع الحافالت

 .ومعرفة عددها وأسماء السائقين وأرقام هواتفهم

 مستخدمي ن ام "ضيف" .1.3.1

دور نظام "ضيف" بإدارة اعمال النقل في الحج من لحظة تسجيل البيانات الرئيسية )الحافالت و شركات النقل....الخ( وحتى يتمثل 

ويتم استخدام نظام "ضيف" من طرف ار عة أطراف مشتركة في اعمال نقل  لحظة عودة الحافالت الى مقرها وانتهاء اعمال الحج.

 الحجاج وهم: 

: وهي تهدف إلى تنظيم وترتيب النقل في الحج واإلشراف على الشركات الناقلة املنضوية تحت راتالنقابة العامة للسيا .1

وتحدد النقابة لكل مكتب خدمة ميدانية شركة الحافالت التي سيتعامل معها، كما تحدد له استخدام  .عضوية النقابة

 :2ة العامة وهمحافالت لكل ساعة. ويتم استخدام نظام "ضيف" من عدة موظفين بالنقاب 10

                                                
حركة، األزرق: متوقفة ومحركها يعمل، األلوان الخاصة بحالة الحافالت في التطبيق االلكتروني بالهاتف الجوال هي كاالتي: األحمر: الحافلة في حالة عطل، األخضر: الحافلة مت  1  

 األصفر: متوقفة ومحركها ال يعمل، األسود: خارج الخدمة
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وهو خاص بكل مؤسسة الطوافة بحيث يكون مسؤول على ادارة العمليات التشغيلية مع هذه  مدير تشغيل: •

 املؤسسة. 

وهو الشخص املسؤول عن الربط بين املرشد والحافلة وامر خروج الحافالت داخل النظام في  املرحل الخاص: •

 املخازن الترددية التابعة للنقابة.

وهو املسؤول عن املراقبة امليدانية وفحص الحافالت وتقديم البالغات واالستجابة لها في حالة : مراقب الجودة •

 الطوارئ.

وهو الذي يرشد سائق الحافلة ويوجهها الى املسار الصحيح وهو يعمل مع عضو النقل بمكتب الخدمة  املرشد: •

 امليدانية. 

الحج وهي كاالتي: املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج تركيا  ( مؤسسات تحت إشراف وزارة6: وهي ستة )مؤسسات الطوافة .2

حجاج دول جنوب  املؤسسة األهلية ملطوفيإيران،  ملطوفي حجاج املؤسسة األهليةومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، 

ة، املؤسسة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إفريقيا غير العربياملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج جنوب شرق اسيا، آسيا، 

األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية. وهذه املؤسسات الستة مطالبة بضرورة االلتزام بتعليمات وزارة الحج املتعلقة 

بجداول التفويج للقطار وجداول التفويج لرمي الجمرات وجداول ترحيل الحجاج للمغادرة من املخيمات في املوعد 

من مكاتب الخدمة امليدانية التي تعني بنقل الحجاج الى املشاعر املقدسة.  املحدد.  وتتعامل كل مؤسسة مع عدد معين

وهو الشخص املعني بإدارة املكاتب التابعة للمؤسسة وادخال عدد الحجاج لكل  مدير قطاع النقلوكل مؤسسة فيها 

 مكتب. 

: هي مكاتب تهدف الى تسهيل وتذليل كافة العقبات امام حجاج بيت هللا الحرام منذ وصولهم الخدمة امليدانية مكاتب .3

وحتى عودتهم إلى بلدانهم ساملين، وتكون املكاتب مطالبة بضرورة إتباع تعليمات وتوجيهات وزارة الحج والعمرة والعمل 

اء  بمغادرة الحجاج إلى بالدهم. في كل مكتب هنا  على تنفيذ مبادراتها لكافة مراحل رحلة الحج ابتداء  من السكن وانته

وهو يملك صالحيات عالية في نظام "ضيف" تتمثل في تقديم طلبات الحافالت التابعة للمكتب ومتابعتها  عضو النقل

 وادارة مرشديها، 

بين املرشد وهو املسؤول عن الربط  مرحل خاص: وهي الشركات املالكة للحافالت وتوظف كل شركة الشركات الناقلة .4

 والحافلة وامر خروج الحافالت داخل نظام "ضيف" من مخازن شركات النقل.  

 تحليل انما  فشل ن ام "ضيف" .1.3.2

اثر صدور تعليمات جدولة التفويج من طرف وزارة الحج تقوم مكاتب الخدمات امليدانية بصفة عامة و عضو النقل بصفة خاصة 

وذلك حسب عدد الحجاج املزمع ترحيلهم، وهنا تواجه  -االلكتروني التابع لوزارة الحجعبر موقع مسار -بطلب االعتماد االلكتروني 

املكاتب مشكلة الحصول على االعتماد من املسؤول على قطاع النقل. ثم يتم استالم الحافالت من الشركات الناقلة بعد صدور 

اء في مكة. ثم يتم ربط املرشدين بالحافالت بحيث يملك االعتماد من داخل املواقف الخاصة بالحافالت داخل املشاعر وداخل االحي

كل مرشد لوحة الكترونية تخول له تحديد مسار الحافلة الى الوجهة املحددة. وملراعاة الزحام وجب ان تطلب الحافلة قبل الوقت 

ال تتكدس الحافالت أمام  حافالت في الساعة الواحدة لكل مكتب حتى 4الفعلي بساعة، كما ان النظام ال يسمح بخروج أكثر من 

املبنى في الطرقات، ويطلب باقي الحافالت في الساعات التي تليها، مع التنبيه على أنه عند تقديم املكتب طلب حافلة ال يمكنه التراجع 

 أو التعديل إال عن طريق املؤسسة.

 دورة اصدار طلبات الحافالت في نظام "ضيف".  1يبين الشكل 

( على نظام "ضيف" قمنا بعملية عصف ذهني مع ستة ممثلين FMECAأنماط الفشل وتأثيراته الحرجة )لتطبيق منهجية تحليل 

ملكاتب خدمات ميدانية تندرج تحت ست مؤسسات طوافة مختلفة. ويمكن تعليل اختيارنا لهذه الفئة من الحاب املصلحة 

 للمشاركة في عملية العصف الذهني باملبررات التالية:

                                                                                                                                   
 1439حسب تطبيق جوال عضو النقل وتطبيق جوال املرشد الصادر عن النقابة العامة للسيارات  2
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مليدانية عنصرا محوريا في نظام "ضيف" وذلك نظرا لكونها على ارتباط مباشر بكل العناصر الفاعلة بالنظام تعتبر املكاتب ا •

 وهي: الحجاج، مؤسسات الطوافة، النقابة العامة للسيارات وشركات النقل

ن املكاتب امليدانية ارتباطها املباشر بالحجيج الذين يعتبرون العمالء واملستهلكون الرئيسيون لخدمات النقل مما يجعل م •

  املسؤول املباشر عن جودة الخدمات التي يقيمها الحجاج.

 معرفتهم ودرايتهم بكل املشاكل املتعلقة بنظام "ضيف"  •

( على FMECAنتائج العصف الذهني التي تحصلنا عليها إثر تطبيق منهجية تحليل أنماط الفشل وتأثيراته الحرجة ) 1ويوضح الجدول 

 .FMECAتصنيف مناطق الحراجة حسب منهجية  2نظام "ضيف". كما يبين الشكل 

 :. االستنتاجات والحلول املقترحة3.1.3 

( ان تصنيف اخفاقات نظام "ضيف" يتم حسب مناطق FMECAتبين نتائج تطبيق منهجية تحليل أنماط الفشل وتأثيره وحرجيته )

  يوضح ثالثة انواع من فشل النظام "ضيف" وهي كاالتي: الذي 5الحراجة املبينة بالشكل رقم 

)اللون االحمر(: وهو اخفاق ذو خطورة عالية على فعالية وأداء النظام. وهو من أهم  الفشل ذو الحراجة املرتفعة .1

ذه االخفاقات التي يجب التعاطي معها بسرعة قصوى لتحسين موثوقية النظام. وفي هذه الدراسة العلمية وجدنا في ه

 املنطقة االخفاقات التالية: 

: املسؤول األول على هذا الفشل هو الشركات الناقلة، تعطل الحافالت املخصصة ملكاتب الخدمة امليدانية •

 والحلول املقترحة لهذا الفشل تتمثل في:

استخدام حافالت جديدة وذات تكييف جيد وعالية السعة مثل الحافالت املفصلية، مع التأكيد على  ✓

 تخصيص أماكن للنساء في تلك الحافالت ضرورة

 ضرورة تنويع أحجام وأنواع الحافالت لزيادة الطاقة االستيعابية لها وملكاتب الخدمات امليدانية. ✓

 (preventive maintenanceتوفير عدد كاف من الورش املتنقلة وكذلك ضرورة القيام بالصيانة الوقائية ) ✓

 للحافالت.

ري والتشغيلي للشركات املسئولة عن النقل بالحافالت حتى يكون لها دور في تحديث وتقوية الهيكل اإلدا ✓

 املشاركة في إعداد جداول التفويج وشبكة الطرق التي سوف تسير عليها تلك الحافالت.

تعديل شبكة املسارات الحالية للنقل الجماعي والتي تعتبر شبكة مركزية محورها املسجد الحرام باإلضافة  ✓

 ان تؤدي إلى الربط املباشر بين األحياء العمرانية الجديدة و عضهاإلى أنها يجب 

 كما يمكن دراسة وسائل بديلة للحافالت مثل النقل املعلق. ✓

: يمثل هذا الفشل درجة حراجة كبيرة تؤثر حتما على وثوقية النظام. التعطل املستمر ملوقع "ضيف"  •

 والحلول املقترحة لهذا الفشل تتمثل في:

 تأسيس مكتب دعم فني لحل مشاكل تعطل النظام  ✓

 ربط نظام "ضيف" بنظام املسار االلكتروني ✓

 ضرورة ايجاد الية بديلة للنظام القديم إلصدار اعتماد يدوي من النقابة العامة مباشرة. ✓

 : لتفادي هذا االخفاق نقترح الحلول التالية:تغير خطة النقل باملشاعر أكثر من مرة •

بديلة )خطة ب( منذ البداية وبوقت كاف حتى يتمكن الحاب املصالح من التعامل معها وضع خطة نقل  ✓

 مسبقا.

تخصيص مسارات مستقلة للحافالت، حيث تأكد نجاح ذلك في بعض الدول مما أدى إلى زيادة سرعة  ✓

 الحافالت.

في األخذ بعين : حل هذه املشكلة يتمثل عدم التعاون من قبل بعض املرشدين والسائقين مع موظفي النقل •

االعتبار اثناء تدريب املرشدين والسائقين بعض املهارات الهامة مثل ضبط النفس وتقنيات التواصل مع 

 االخرين. كما يجب إلزام السائقين بعدم القيام باملناسك حتى ال يساهموا في تعطيل سير النظام.
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ي يعتبر رئيس ي ويؤثر بشكل مباشر على سير النظام. في )اللون البرتقالي(: وهو االخفاق الذ الفشل ذو الحراجة الرئيسية .2

 دراستنا الحالية وجدنا االخفاقات التالية:

: وتتمثل الحلول في تكثيف القيام عدم معرفة وتوعية املوظفين واملرشدين والحجاج بنظام ضيف •

 بدورات تدريبية حول اهمية وكيفية استخدام نظام "ضيف" لكل ألحاب املصالح من موظفين و 

 مرشدين وحجاج.

: وتتمثل سير املرشدين بنظام املالحة )جي  ي اس( غير نافع ويؤدي الى سلوكهم طريق خاط  ومغلق •

 الحلول في املقترحات التالية:

 تحديث خارطة الطريق االلكترونية ✓

عدم التقيد بمزود خدمة وحيد مثل "زين" الذي تفرضه النقابة العامة للسيارات او ارغام هذا املزود  ✓

 ضرورة تحسين سرعة تدفق شبكة األنترنيت. ب

 زيادة وضع لوحات ارشادية كافية داخل املخيمات لتسهيل مهمة املرشدين ✓

 تزويد الحجاج بخرائط املسارات مع جدول التوقيتات لإلقالل من زمن االنتظار وتكدس الحجيج ✓

 ةتزويد الحافالت بشاحن بطارية لشحن اللوحة اإللكترونية للمرشد عند الحاج ✓

)اللون االصفر(: تكون هذه االخفاقات غير هامة بحيث تؤثر بصفة ضئيلة على سير  الفشل ذو الحراجة الغير هامة .3

 النظام، وتتمثل هذه االخفاقات فيما يلي: 

: نقترح ضرورة تدريب املرشدين حول كيفية الوصول الى عدم معرفة املرشدين ملواقع املخيمات واالسكان •

 كان وذلك عبر خرائط سهلة القراءة.مواقع املخيمات واالس

: نقترح ضرورة تأسيس فريق عدم وجود جهة إشرافيه داخل مواقف خروج الحافالت الخاصة بالشركات •

تنسيقي في كل موقف حافالت، مكون من ممثلي عن الوزارة وعن النقابة العامة لتسهيل عمليات خروج 

 الحافالت.

والتجارب اإلقليمية التي قامت بتطبيق طريقة تحليل أنماط الفشل وتأثيراته الحرجة  يمكن اإلشارة الي ان هنا  عديد الدراسات

(FMECA( على نظم النقل مثل الدراسة التي قاما بها )Woropay & Andrzej. 2006لتحسين نظام النقل )  في بولندا و كذلك الدراسة

صربيا و كذلك الدراسة الحديثة بجنوب افريقيا للباحث ( لتحسين مردودية الحافالت بPopović et al..2010التي قاما بها )

(Zhuwaki. 2017 )خدمات القطارات.  التي تهدف لتطوير جودة 

 أبرز التوصيات:

( على FMECAالتحقيق والتدقيق في االقتراحات املوص ي بها إثر تطبيق منهجية تحليل أنماط الفشل وتأثيراته الحرجة ) .1

 نظام "ضيف".

العمل على اعتماد هذه املنهجية من قبل كل الحاب املصالح )الوزارة، النقابة العامة، مؤسسات الطوافة، مكاتب  .2

الخدمات امليدانية والشركات الناقلة( والعمل على دعمها لسهولة استخدامها وملساهمتها الفعالة في خفض االخالالت غير 

  املخطط لها. 

طريقة ومنهجية استعمالها واالهمية املرجوة من تطبيقها. حيث ان تطبيق هذه الطريقة تعريف الحاب املصالح بهذه ال  .3

 ال يقلل فقط من اخفاقات النظام بل يزيد في جودة خدمات النقل املقدمة لضيوف الرحمن.
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 األشاال والجداول:

 
 : دورة اصدار طلبات الحافالت في نظام "ضيف"1الشكل 

 1439عضو النقل وتطبيق جوال املرشد الصادر عن النقابة العامة للسيارات  : تطبيق جوالاملصدر
 

 
 FMECA: تصنيف مناطق الحراجة حسب منهجية 2شكل رقم 

 https://quality-one.com/wp-content/uploads/2018/02/FMECA-Severity-Zones.pdfاملصدر: 
 

 : تحليل أنماط الفشل وتأثيره وحراجته1جدول 

 اسباب الفشل املحتملة التأثيرات املحتملة للفشل الن امالفشل ا  
التردد 
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خفضة أنظمة الطاقة المتجددة بكفاءة عالية وتكلفة من تشكيل 

 لمنطقة منى

 

 

 حسين محمد باصي

 جامعة الملك عبدالعزيز -كلية الهندسة 

High-Efficient and Low Cost Hybrid Renewable Energy 

Systems Configuration for Mina Region 

Husein Mohamed Basi 

Faculty of Engineering - King Abdulaziz University

 

 :(Abstractملخص البحث )

خيمة مكيفة لتوفير اإلقامة املريحة للحجاج. وقد  100000تقع منى في منطقة مكة املكرمة ، اململكة العربية السعودية حيث توجد 

٪ من تلك الكهرباء 70ميجاوات،  285كان الطلب على الكهرباء في اليوم حوالي  2018تبين من املسح األد ي أنه خالل موسم الحج 

والتبريد. تم تزويد هذه الطاقة بالكامل من محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالوقود األحفوري )النفط كانت تستخدم في تكييف 

والغاز الطبيعي(. إن االعتماد املستمر على الوقود األحفوري الذي يمثال مصدر أساس ي للطاقة قد يستنفد سريعا ، و قد يسبب 

اإلنسان واالقتصاد الوطني. لذلك ، قد يكون استخدام مزيج من مصادر الطاقة  التلوث البيئي ، وله أثار سلبي للغاية على لحة

 لهذه املشكلة. في هذا الصدد ، تعرض هذه الورقة تنفيذ HRESاملتجددة املختلفة املسماة بنظام الطاقة املتجددة املختلط )
 
( حال

. وقد تم إختيار منطقة منى في اململكة HRES( الشهير للتوصل إلى تصميم مرن للشبكة HOMERمنهجية جديدة باستخدام برنامج )

اقتصادي مفصل ، وتحليالت لألداء التشغيلي ، وتقييم الجوانب البيئية املتعلقة بالنظام -العربية السعودية إلجراء تقييم تقني

( ، ومولدات الديزل ، وبطاريات PVلفة من الخاليا الكهروضوئية )املذكور لكل من األنظمة املتصلة بالشبكة. تم النظر في أنظمة مخت

التخزين في هذا العمل ملعرفة أي مجموعة تناسب املنطقة بتكلفة منخفضة وأثر بيئي أقل. كما تم إجراء تحليل الحساسية لتمثيل 

، شراء الطاقة والحمل املطلوب بالنسبة ألداء ، أسعار البطاريات ، إعادة البيع  PVآثار تغيير املعايير الرئيسية ، مثل: الوقود ، 

 / PVالنظام. تظهر النتائج بأن األفضلية تتجه نحو استخدام مصادر الطاقة املتجددة التي بدورها تعتبر أقل تكلفة. يعتبر نظام 

Diesel / Battery ارجية والشبكة ، باالضافة الهجين األفضل تقنيا باملقارنة مع جميع السيناريوهات األخرى لكل من التوصيالت الخ

 الى تمتعها باألداء االقتصادي والبيئي الجيد ، مما يؤدي إلى زيادة استدامة النظام. 

 ( ، مولدات الديزل ، بطاريات التخزين ، نظام الطاقة املتجددة الهجينPVالكهروضوئية ) الالمات الدالة:

 

 (91)ان ر البحث الاامل ا  الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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 تقييم استخدام المسارات في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي 

زيارةاللتنظيم وتسهيل الوصول للروضة الشريفة و
 

 

 محمد بن عبد هللا إدريس 

جامعة أم القرى -معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 

 An evaluation of the using tracks in the south plaza of 

the prophet mosque to control crowed and facilitate 

reaching the Rawda and visit

Mohammed Edrees   
The Custodian of the Two Holy Mosque Institute for Hajj and Umrah Research, Umm Al-Qura University 

 

 :(Abstractملخص البحث )

بينت الدراسات والتجارب املحلية والعاملية أن استخدام املسارات من الحلول الناجحة لتنظيم الحشود في مواقع الزحام إذا روعيت 

ردة املعايير التصميمية لذلك. ويحرص زوار املسجد 
َّ
النبوي على الصالة في الروضة الشريفة وزيارة الحجرة النبوية، ومع الزيادة املط

في أعداد الزوار خالل املواسم وعلى مدار العام، تشهد هاتان املنطقتان كثافة عالية؛ مما يتسبب في التدافع واحتمال وقوع 

، قدم معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة اإلصابات. ولتسهيل الوصول للروضة الشريفة وزيارة الحجرة النبوية

العديد من األفكار واملقترحات منها ما يحتاج إلى أعمال إنشائية، وأخرى ال تحتاج ألعمال إنشائية.  وتم عقد ورشة عمل ملناقشة 

ات الذروة؛ لسهولتها وعدم الحاجة هذه املقترحات وكان من أهمم التوصيات اعتماد فكرة استخدام املسارات وتطبيقها في غير أوق

تقييم استخدام املسارات التي تم تطبيقها في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي لتنظيم  إلى أعمال إنشائية. وتسعى هذه الورقة إلى

طبيق الحشود، وتسهيل وصولهم للروضة الشريفة وزيارة الحجرة النبوية، وذلك من خالل التعرف على التجارب العاملية في ت

املسارات لتنظيم الحشود، والتعرف على املقترحات التي  قدمها املعهد، واألعمال امليدانية التي تمت لتطبيق التجربة، والتعرف على 

أهمية املسارات في تنظيم  آراء املستخدمين وأراء الجهات املشاركة في التنفيذ والتي تبين العديد من اإليجابيات التي تؤكد على

 املسجد النبوي.الحشود في 

 الحجرة النبوية.  -الروضة الشريفة  -الحشود  –املسارات  -املسجد النبوي  كلمات مفتاحية:

Previous studies, and the local and international experience indicated that the use of tracks to control crowed 

in crowded areas is one of the successful solutions. The prophet mosque witnesses many visitors all over the 

year especially Rawda and the prophet tomb, which cause a critical high density.  The custodian of the two 

holy mosque institute for Hajj and Umrah research introduce several proposals to facilitate the reach to 

Rawda and visiting the prophet tomb, some of it required construction works and the others are not. One of 

the recommendations of the workshop regarding the institute proposals was the use of the tracks and tests it 

during peak times. This paper aims to evaluate the use of tracks in the south plaza in the Prophet mosque to 

facilitate reaching the Rawda and visiting the Prophet tomb, concerning the previous studies, the proposals of 

the custodian of the two holy mosque Institute for Hajj and Umrah research, and the opinions of the users and 

the governments agencies which insure the importance of applying the channels to control Crowed in the 

prophet mosque 

Key words: Prophet mosque-  Tracks – Crowed - Rawda - prophet tomb. 
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 . املقدمة:1

ردة في أعداد الزوار خالل 
َّ
يحرص زوار املسجد النبوي على الصالة في الروضة الشريفة، وزيارة الحجرة النبوية، ومع الزيادة املط

املواسم وعلى مدار العام، تشهد هاتان املنطقتان كثافة عالية؛ مما يتسبب في التدافع واحتمال وقوع اإلصابات. ولتسهيل الوصول 

ارة الحجرة النبوية، قدم معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة العديد من األفكار واملقترحات للروضة الشريفة وزي

منها ما يحتاج إلى أعمال إنشائية، وأخرى ال تحتاج ألعمال إنشائية.  وتم عقد ورشة عمل ملناقشة هذه املقترحات، وكان من أهمم 

 وتطبيقها في غير أوقات الذروة؛ لسهولتها وعدم الحاجة ألعمال إنشائية. التوصيات اعتماد فكرة استخدام املسارات 

 الدراسة: غاية -2.1

تقييم تجربة استخدام املسارات التي تم تطبيقها في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي لتنظيم حركة  تسعى هذه الدراسة إلى 

 ة.الحشود، وتسهيل وصولهم للروضة الشريفة وزيارة الحجرة النبوي

 الدراسة: أهداف -3.1

 التعرف على الوضع الراهن في الروضة الشريفة، وعند الحجرة النبوية. -

- .
 
 وعامليا

 
 مناقشة موضوع استخدام املسارات؛ للتحكم في حركة الحشود محليا

 التعرف على املقترحات التي قدمها املعهد لتسهيل الوصول للروضة والحجرة النبوية. -

 ورشة العمل التي تمت بهذا الخصوص.مناقشة توصيات  -

 التعرف على األعمال امليدانية للتجهيز لتطبيق التجربة. -

 التعرف على آراء املستخدمين والجهات املشاركة في التجربة. -

 مناقشة أهم النتائج وتقديم التوصيات. -

 خطة العمل:  -4.1

تحليلي املبني على الدراسات السابقة التي تهتم بموضوع الدراسة، بناء على طبيعة الدراسة فإنها تعتمد على املنهج الوصفي ال

 واملعلومات امليدانية. واعتمدت خطة العمل على مرحلتين على النحو التالي:

 املرحلة األولى: -

 الروضة الشريفة والحجرة النبوية، ومراجع
 
ة اهتمت املرحلة األولى بالتعرف على الوضع الراهن للمسجد النبوي، وخصوصا

 والتي قام بها الباحث.
 
 وعامليا

 
 الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع استخدام املسارات لتنظيم حركة الحشود محليا

 املرحلة الثانية: -

ركزت املرحلة الثانية على األعمال امليدانية املعتمدة على الرصد املباشر والتصوير الثابت واملتحر  ملنطقة التجربة في الساحة  

هـ ، إضافة إلى استطالع آراء املستخدمين من خالل املقابالت املباشرة 1437/  8 /3الجنوبية للمسجد النبوي في يوم الثالثاء املوافق 

وبإشراف مباشر من الباحث، وذلك في املواقع التي حددها لهم الباحث والتي اشتملت على مداخل  ها املساعدون والتي قام ب

 املسارات، وداخل املسارات، وعند املخارج جهة باب السالم.

 املرحلة الثالثة: -

 وتقديم التوصيات.ائج  وتحليلها، والتعرف على أهم النت التي تم جمعها اهتمت املرحلة الثالثة بتصنيف املعلومات

 :الوضع الراهن للروضة الشريفة والحجرة النبوية -2

املسجد النبوي من أهم معالم املدينة املنورة، وثاني مسجد تشد إليه الرحال. فقد اختار موقعه رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم"، 

، وشار  في بنائه بيديه الشريفتين مع ألحابه رضوان هللا عليهم، وصار مقر قيادته، وقيادة الخلفاء 
 
إثر وصوله إلى املدينة مهاجرا

 ده، وظل يتسع وآل إلى ما هو عليه اآلن. الراشدين من بع

 :الروضة الشريفة 2-1

تقع الروضة الشريفة في الجهة الجنوبية الشرقية من املسجد النبوي، وهي املكان الواقع بين بيت املصطفى "صلى هللا عليه وسلم" 

وهو بيت عاتشة "رض ي هللا عنها" وبين املنبر الشريف، قال النبي "صلى هللا عليه وسلم" : "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" 

املؤرخون الذين أرَّخوا للمسجد النبوي الشريف، وقد وردت عدة أقوال في تحديدها. ويبدو أن حدودها من  وهو الذي اعتمده
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الشرق دار عاتشة رض ي هللا عنها، ومن املغرب املنبر الشريف، ومن الجنوب القبلة، ومن الشمال الخط املوازي لنهاية بيت عاتشة 

 م(.15م وعرضها 22(، )حيث يبلغ طول الروضة 2م330ـحوالى )( وتقدر مساحة الروضة ب1رض ي هللا عنها، شكل )

لنبوية الشريفة 2-2  :الحجرة ا

يطلق هذا االسم على قبر الرسول "صلى هللا عليه وسلم"، ويقع في الجهة الجنوبية الشرقية من املسجد النبوي بالقرب من الروضة 

 لضلعيه الشمالي والجنو ي، )16ويبلغ طول ضلع السور النحاس ي الخارجي للمقصورة ) الشريفة،
 
 لضلعيه الشرقي 15( مترا

 
( مترا

، وارتفاع الدائر املخمس من أرض  8أمتار ويبلغ ارتفاع الحجرة  6-5-4والغر ي وتتراوح أطوال األضالع من الداخل مابين 
 
أمتار تقريبا

، شكل ) 7املسجد 
 
 (.2أمتار تقريبا

 
 : الحجرة النبوية الشريفة2شكل                                           : الروضة الشريفة1شكل 

  :الوضع الراهن للحروة عند زيارة الروضة الشريفة والحجرة النبوية 2-3

(، 3يسمح للرجال بالوصول إلى الروضة الشريفة طوال اليوم،  ويقتطع منها جزء صغير للنساء فى األوقات املخصصة لهم )شكل 

 إلى الروضة الشريفة. ثم الخروج من الباب املجاور ويمكن الوصول للروضة 
 
الشريفة عن طريق الدخول من باب الرحمة وصوال

أما زيارة الحجرة النبوية فهى  للمحراب النبوى الشريف واالندماج مع مسار زيارة املواجهة الشريفة وحتى الخروج من باب البقيع.

الدخول من باب السالم والسير بمحاذاة حائط  ى مسارين على النحو التالي:متاحة طوال اليوم ماعدا وقت الصالة املفروضة، عل

املحراب، والخروج من باب البقيع، أو الدخول من باب أ ي بكر الصديق و عد الصالة في الروضة االتجاه إلى املسار السابق، والخروج 

مصلى النساء الشرقي والخروج من باب الرحمة، ويتم (. أما وصول النساء إلى الروضة الشريفة فيكون من 4من باب البقيع )شكل 

 فصل املسار عن بقية املسجد بسواتر قماشية " تيازير ". 

 
 : مسار زيارة الحجرة الشريفة3شكل 
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 : حركة الزوار في الروضة وأمام الحجرة النبوية الشريفة4شكل 

لنبو   2-4  :مواقع الزحام ا  املسجد ا

 املسجد القديم فى أوقات مختلفة من اليوم فى مواسم مختلفة، تم تحديد 
 
من خالل أعمال الرصد امليدانى للمسجد النبوي وتحديدا

 ( وهى: 5مواقع للزحام في املواقع التالية )الشكل 

 (.6أمام باب السالم املخصص للدخول للزيارة )شكل  .1

 (.7باب السالم  إلى باب البقيع )شكل مسار الزيارة داخل املسجد النبوى الشريف من   .2

 (.8أمام باب البقيع املخصص للخروج من الزيارة)شكل  .3

 (.9منطقة الدخول إلى الروضة الشريفة)شكل  .4

 (.10كامل مساحة الروضة الشريفة)شكل  .5

 
 : مواقع الزحام والحرج باملسجد النبوي 5شكل 

  
 إلى الزيارة: املوقع األول "باب السالم" املخصص للدخول 6شكل 
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 : املوقع الثانى "مسار الزيارة" من باب السالم إلى باب البقيع7شكل 

 

   
 : منطقة الدخول إلى الروضة9شكل  : باب البقيع املخصص للخروج من الزيارة8شكل 

 

 
 : الروضة الشريفة 10شكل 

3-  
ا
 وعامليا

ا
 :استخدام املسارات للتحكم ا  حروة الحشود محليا

يعد استخدام املسارات التنظيم األمثل للتحكم في حركة الحشود وتنظيمها في مواقع الزحام، حيث تساعد في التحكم في معدالت التدفق 

 .  (Jones .2015)ومستويات الكثافة، وتختلف أنواعها بحسب طبيعة املناسبة

 :مسارات االنت ار الطولية -1.3

، وقد تم  هي عبارة عن مسار واحد يصطف فيه الناس
 
خلف بعضهم البعض، ويستخدم هذا النوع من املسارات في املناطق املزدحمة نسبيا

مثل الصعود لبرج إيفل في فرنسا والوصول إلى خدمة مواقف السيارات، وركوب  تطبيقها في العديد من املواقع التي تشهد الزحام الشديد،

 .working with crowd,2015)) الحافالت في ريف بيلث ويلز في بالد الغال 
 

 
 : طابور للوصول الى خدمة مواقف السيارات و ركوب الحافالت في ريف بيلث ويلز11شكل 
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 (: Disney Queueمسارات ديزني ) -2.3

هذا النوع من املسارات شاتعة االستخدام في املناطق شديدة االزدحام وذات مساحة محدودة بحيث ال تسمح باستخدام مسارات 

طولية مما يستدعي ترتيبها على شكل متعرج. وقد اشتهر النوع هذا من املسارات بهذا السم الستخدامه عند مداخل ديزني، ومن ثم تم 

)شكل  (working with crowd,2015) دوسولدورف في أملانيامهرجان ختلفة كاملطارات واملهرجانات مثل اعتماد استخدامه في أماكن م

12.) 

 
 : مسارات الدخول ملهرجان دوسولدورف في أملانيا12شكل 

  :ن ام املجموعات عن طريق البوابات )ن ام الح يرة( -3.3

تحريكها بشكل جماعي عبر مجموعات من منطقة إلى أخرى، ويستعمل في يعتمد هذا النوع على خلق مساحات تجمع للحشود، ويتم 

 ما(. وهذا النوع من املسارات أثبتت التجارب 
 
 من الناس، وتكون مساحة املكان املقصود )كبيرة نوعا

 
 هائال

 
األماكن التي تشهد عددا

 working with,2015)يمة ونتائج غير محمودةعدم جدواها بسبب زيادة كثافة الناس ومن ثم تؤدي إلى ازدحام مصحوب بحوادث أل

crowd)   (.13)شكل 

 
 : نظام املجموعات عن طريق البوابات13شكل 

 :الدراسات املتعلقة باختيار نوع املسارات املناسبة -2.4

بدراسة تجريبية عن طريق تنظيم الحشود وتخفيف الزحام على مداخل ( 2015)   البريطاني (  Working with crowd)قام فريق 

في لندن وقام بتطبيق جميع أنواع املسارات  (Hyde Park)املهرجانات والحفالت، حيث قام الفريق باختيار حديقة هايد بار  

ص؛ للتعرف على إيجابيات شخ 5280لعدد  ( 16)شكل ومسار ديزني  (15)شكل ونظام املجموعات  (14)شكل  املشهورة )طولية

ومن خالل تحليل نتائج الدراسة يتبين أن مسار ديزني يسمح بالتحكم بالحشود بشكل كبير مقارنة بباقي األنظمة،  وسلبيات كل نظام.

 .كما يوفر حركة انسيابية إضافة إلى منع التدافع، والوصول إلى الهدف بيسر وسهولة.

  
 :نظام املجموعات 15شكل                                :مسار انتظار طولي        14شكل 
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من خالل النظر الى نتائج الحسابات التي قام بها فريق الدراسة، من طول املسارات وعدد األشخاص وسرعة تدفق الحشود الى 

وتحكم أكبر خصوصا إذا  املداخل نستنتج أن تنظيم الحشود عن طريق استخدام نظام مسارات ديزني يعطي سالسة أكثر في الحركة

 كان املكان املقصود محدود املساحة وكانت االعداد كبيرة.

 

 : مسار ديزني سالسة أكثر في الحركة وتحكم أكبر16شكل 

 استعماالت املسارات ا  تن يم لحشود:  -3

 تستعمل املسارات لتنظيم الحشود في مجاالت مختلفة يمكن تلخيصها فيما يلي:

  ضية:األحداث الريا -3.1

األحداث الرياضية من أمثل األحداث التي تتطلب تنظيم محكم لضمان األمن واألمان؛ ألنها تجمع بين املشاركين والعدد الهائل من 

 لطبيعتها فإنها تساعد املنظمين في تحديد مناطق مخصصة فقط للمشاركين وأخرى للجماهير 
 
الجماهير في مكان واحد ضيق، ونظرا

 .,Still)2013 (( في كثير من األحيانJersey Barriersاملسارح الرياضية. وتستخدم حواجز جارس ي )لتسهيل دخولهم إلى 

البروفيسور وهنا  بعض األمثلة عن دراسات تطرقت لتسهيل تنظيم الحشود في املناسبات الرياضية ومنها الدراسة التي قام بها  

( 17على السباق الذي ينظم في مدينة هونغ كونغ حيث حلل طرق تنظيم الحشود املعتمدة سابقا )شكل  2013عام  كايث ستيل

 بشكل كبير:18وإمكانية تحسينها في املستقبل )شكل 
 
 (. وقام الباحث بالتركيز على جزئين يشهدان ازدحاما

  مدخل السباق:  -أ

 من حيث قام الباحث بمحاكاة على املدخل الرئيس في ا
 
لوضع الحالي، فأثبتت النتائج أن هنا  مناطق تقاطع في الحركة تخلق نوعا

الزحام. ومنه اقترح الباحث خلق مسارات طويلة وضيقة لتنظيم الحركة و عد القيام بمحاكاة على هذا التصميم كانت النتائج مقبولة 

 من حيث تفادي الزحام مما يؤدي إلى تقليص وقت 
 
 .    ,Still)2013 (الدخول جدا

 

 

 

 :الوضع الحالي للحركة 17شكل 

 

 

 

 
 : الوضع املستقبلي للحركة18شكل 

 



228 

 

قام الباحث بنفس العملية على هذا النفق الذي يزدحم باملارة في يوم السباق حيث إنه حاليا  :(Infield Tunnelنفق انفيلد ) -

( و عد املحاكاة اقترح الباحث خلق أر عة مسارات لتفكيك 19يتكون من مسار واحد واسع يحتوي على حاجز به خمسة أبواب )شكل

 (.20الزحام و الحصول على حركة سلسة  )شكل

 
 :الوضع املستقبلي للحركة بالنفق20الحالي للحركة                   شكل :الوضع 19شكل

  املطارات ومحطات القطار: -3.2

 و شكل مفاجئ، ونجد فيها مجموعات كبيرة بأجناس 
 
تعد املطارات ومحطات النقل العام من أكثر األماكن العامة التي تزدحم كثيرا

 ثلة التي تم  فيها تطبيق فكرة الحواجز والتي أثبت نجاحها ما يلي:وأعمار وثقافات مختلفة من الناس. ومن األم

 : مطار اسطنبول  -أ

 
 
 كبيرا

 
يعد مطار اسطنبول من املطارات الدولية ال خمة، وأيضا محطة عبور لكثير من الرحالت الدولية الطويلة؛ لذا يشهد ازدحاما

 عندما تهبط عدة طائرات في آن واحد، ويجتمع ركابه
 
ا في صالة واحدة ذات مساحة محدودة إلجراءات الجوازات، والتي ومفاجئا

تتطلب الوقوف لعدة دقائق قبل املغادرة إلى صاالت استالم األمتعة. وهنا يأتي دور املسارات املهم واإليجا ي في ترتيب وتسهيل حركة 

 (.21املسافرين داخل صالة الجوازات وعبورهم بدون عناء )شكل 

 
 بول بتركيا:مطار اسطن21شكل 

https://imgcop.com/img/Ataturk-Airport-Passport-Control-65763856 /  

 مطار هيثرو:-ب 

 بأوروبا، حيث يصل عدد املسافرين فيه أكثر من 
 
مليون مسافر في السنة؛ لذا  70يعتبر مطار هيثرو أكبر املطارات واألكثر ازدحاما

 .(22)شكل أماكن مختلفة داخل املطار يتطلب األمر استخدام مسارات لتنظيم الحركة في

 
 :مطار هيثرو في لندن22شكل 

https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-4822996 

https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-4822996
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 محطات القطار ا  الصين خالل رأس السنة الصينية:  -ك

في محطات القطار في الصين ألجل اقتناء تذكرة قطار والعودة للمنازل فيحدث لذلك ازدحام  يتهافت الناس إلى شبابيك بيع التذاكر

 (.23)شكل  شديد، مما استدعى السلطات إلى تنظيم مسارات للطابور لتسهل وتنظم عميلة شراء التذاكر 

 

 :محطة القطار في بجين23شكل

Retrieved from https://www.rt.com/news/161844-beijing-security-checks-subway/ 

  الحفالت و املهرجانات: -ك3.3

على املسارات بشكل كبير لتنظيم عملية اقتناء التذاكر أو الدخول الى املسرح الذي سيحتضن يعتمد منظمو الحفالت و املهرجانات 

 الذي يقام في  (One Direction concert)وهنا  أمثلة عديدة تبنت هذه املسارات منها حفل وان دايراكشن   .الحفل أو املهرجان

Spirit Arena  (.24)شكل في مدينة دوسولدورف بأملانيا 

 
 :مسارات الدخول لحفل وان دايركشن في أملانيا24شكل 

http://editpower.club/soqi.html 

 املحلية الستخدام املسارات لتن يم الحشود  التجارب -3.4

تطبيق هذا النظام على مطاعم الوجبات السريعة )البيك( في  املحلية على تطبيق نظام املسارات، ونذكر منها هنا  العديد من األمثلة

ر من مدينة. وبينت أعمال املتابعة نجاح الفكرة والتي ساعدت في تفتيت الكتلة املشاعر املقدسة وعند افتتاح الفروع الجديدة في أكث

بتوزيعها على املداخل، وانتظام الحشود في املسارات عند البوابات والحفاظ على سالمتهم، وتمكينهم من الحصول على الوجبات في 

  .(25)شكلالوقت املناسب 

 

 : انتظام الحشود داخل املسارات25شكل 

 املصدر: معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة

http://editpower.club/soqi.html
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 املقترحات ال   قدمها املعهد لتسهيل الوصول للروضة والحجرة النبوية -4

قدم معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة العديد من البدائل واملقترحات التي منها ما يحتاج إلى أعمال إنشائية 

 على النحو التالي: عمال انشائيةوأخرى ال تحتاج أل 

 املقترح األول: -1.4

توسعة مسار الزيارة عن طريق نقل الجدار الجنو ى العثمانى ومبنى الجنائز إلى اتجاه الجنوب، مع األخذ فى االعتبار كيفية الحفاظ 

اب ونقوش وغيرها. وأيضا الحفاظ على على العناصر املعمارية املكونة لهذا الجزء من املسجد النبوى القديم من أعمدة وعقود وقب

 (.26املنارتين القديمتين للمسجد واستحداث أبواب جديدة بعدها للدخول والخروج )شكل

 

 : نقل الجدار الجنو ى العثمانى ومبنى الجنائز إلى اتجاه الجنوب.26شكل 

 املقترح الثاني: -2.4

الشريفة؛ لزيادة الطاقة االستيعابية للمصلين والزوار. ويكون الصعود لدور إضافة دور ميزانين فى مسار الزيارة ومنطقة الروضة 

امليزانين فى مسار الزيارة من خالل باب أ ي بكر الصديق وال زول والخروج من باب جبريل. والدخول مليزانين الروضة الشريفة من باب 

 (.27)شكل  الرحمة والخروج من باب النساء

 
 زانين فى مسار الزيارة ومنطقة الروضة الشريفة: إضافة دور مي27شكل 
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 املقترح الثالث: -3.4

 للمواجهة الشريفة بنسبة القطع الذهبى
 
 وموازيا

 
 %38للرجال و  %62) يعتمد املقترح على تقسيم مساحة املسجد القديم طوليا

لتشغيلية املحددة حسب املواسم وأوقات بحيث يسمح بالزيارة والصالة بالروضة طوال اليوم ووفقا للخطة واألزمنة ا ،للنساء(

الذروة، وإبعاد املداخل واملخارج عن األبواب الحالية للمسجد القديم وإطالة مسار الدخول الى املسجد القديم؛ إلمكانية القيام 

ساء ملنع عملية بعمليات التفويج الالزمة للحفاظ على كثافة املصلين والزوار. فصل املداخل وعكس اتجاه الحركة للرجال عن الن

االختالط والتكدس عند املداخل واملخارج على أن يكون مسار الدخول والخروج من املسجد القديم أغلبه من تحت األرض باستغالل 

دور البدروم تحت الحرم مع توفير بطاريات الساللم املتحركة الالزمة للصعود والهبوط، وذلك ملنع التعارض فى الحركة بين حركة 

الزائرين سواء للمسجد القديم أو التوسعة السعودية كما سبق إيضاحه عند استعراض مواقع الزحام والحرج، كما يتم املصلين و 

فصل املسجد القديم عن التوسعات السعودية بساتر من النحاس أو الخشب املشغول بارتفاع مناسب يسمح بالرؤية والتهوية 

يل عملية التشغيل مع تزويده بأبواب الطوارئ الكافية لإلخالء فى حاالت الطوارئ، الالزمة وال يسمح بمرور الزوار واملصلين؛ لتسه

 إضافة عنصر التشجير إلعادة الحصوات إلى األصل التاريخى لها )شكل 
 
 (.28ويمكن أيضا

 
 : املقترح الثالث28شكل 

 املقترح الرابع: -2.5

التراثية  املوجودة على الجدار باالستفادة من الفتحات املوجودة فى أعلى  إنشاء مسار أعلى مبنى الجنائز للزيارة ال يؤثر على النقوش

 (29الجدار الجنو ى املطلة على املواجهة الشريفة وربطه بمداخل ومخارج محددة )شكل 

 
 : إنشاء مسار أعلى مبنى الجنائز للزيارة29شكل 
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 املقترح الخامس -5.4

 ( 30استخدام املسارات وتفتيت الكتلة من خالل: تعدد املداخل واملخارج وعمـل مسـارات لتنظيــم حركة الدخول والخروج )شكل 

 

 : استخدام املسارات وتفتيت الكتلة30شكل 

 املقترح السادس -6.4

تساعد في منع الزحام وتفتيت الكتلة  إيجاد مكان للزيارة خارج املسجد من جهة املواجهة وتزويده بما يحفز على ذلك وبمسارات

 (. 31وتسهل الدخول والخروج وتحتوي العدد املناسب من الزوار )شكل 

 

 : البديل السادس إيجاد مكان للزيارة خارج املسجد31شكل 

 املقترح السابع: -7.4

ارة الحجرة النبوية بالتنسيق، ويمكن االعتماد على الجدولة الزمنية من خالل تحديد مواعيد مسبقة للصالة بالروضة الشريفة وزي

أن يتولى ذلك منظموا رحالت الحج والعمرة مع التأكيد على توفر ما يضمن االلتزام باملواعيد املخصصة للوصول للروضة الشريفة 

 والحجرة النبوية.  

رة القبر الشريف ويمكن تصنيفها من خالل االقتراحات املقدمة  يتبين أن تطبيقها يمكن أن يساعد في تسهيل الوصول للروضة وزيا

 إلى:

 حلول تحتاج إلى أعمال إنشائية ضخمة.  -

 حلول تحتاج إلى أعمال إنشائية بسيطة.  -

 حلول تحتاج إلى أعمل تنظيمية.  -

 كذلك يمكن دمج بعض الحلول مع بعضها للوصول إلى حل مناسب. -

 ورشة العمل  -5

، بتوجيه كريم من صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة املدينة املنورة رئيس لجنة الحج باملدينة 

ورشة عمل بعنوان "تنظيم  برعاية كريمة من سموه،نظم معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، 

م 2016مارس  1 -فبراير  29هـ املوافق  1437جمادى األولى  21 - 20ة وزيارة القبر الشريف" خالل الفترة وتسهيل الصالة في الروض

وقد شار  في جلسات الورشة نخبة من ألحاب الفضيلة  بفندق أوبروي في املدينة املنورة على ساكنها أفضل الصالة والتسليم.

امعات السعودية والجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتضمنت الورشة واملعالي واملسؤولين واملفكرين واملتخصصين من الج
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جلستين: اهتمت الجلسة األولى باألمور الشرعية املتعلقة بموضوع الورشة، والجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون املسجد 

في كثافة الزوار مقارنة بمحدودية الطاقة  الحرام واملسجد النبوي و الجهات األمنية باملسجد النبوي ملواجهة التحديات املتمثلة

االستيعابية، وركزت الجلسة الثانية على الحلول واملقترحات التي قدمها املعهد والتي قد يساعد تطبيقها في تسهيل الوصول للروضة 

قترحات املقدمة، وتم وزيارة القبر الشريف في يسر وسهولة وطمأنينة. وفي ختام الورشة تم تشكيل فريق عمل لدراسة الحلول وامل

 التوصل إلى العديد من التوصيات كان من ضمنها:

 إنشائية، وال تؤثر على املبنى القديم للمسجد واملتمثلة فيما يلي: -
 
 تطبيق الحلول الهندسية التي ال تحتاج أعماال

 االنسيابية تنفيذ مسارات خارج املسجد تساعد في تنظيم الحشود وتفتيت الكتل البشرية وتحقق  –أ      

 واالستفادة من الساحة الجنوبية في تحقيق ذلك.         

 إيجاد مكان للزيارة خارج املسجد النبوي جنوب القبلة من جهة املواجهة وتجهيزه بما يلزم من -ب     

 ن. مظالت وأجهزة تلطيف الجو، ومسارات تنظيم الحركة ... الخ، وذلك لتشجيع الزيارة من هذا املكا          

 :األعمال امليدانية للتجهيز لتطبيق التجراة -6

للقيام بهذه التجربة فقد تم القيام بالعديد من األعمال ابتداء من تجهيز املخططات التنفيذية التي توضح موقع التجربة ومواقع 

( كما تم حساب الطاقة 32شكل املسارات املختلفة مبين عليها األبعاد الهنسية )األطوال والعروض( وتحديد املداخل واملخارج ) 

( وقد تم االستعانة بالحواجز البالستيكية املوجودة في جسر الجمرات وتم توريدها للمدينة 1االستيعابية لكل مسار )جدول رقم 

ن جميع (، إضافة إلى ذلك فقد تم توريد وتركيب عدد من األبراج وتثبيت كاميرات الفيديو عليها م 33املنورة لتطبيق التجربة )شكل 

 ( . 34الجهات لتوثيق التجربة، وتم وتوريد وتركيب لوحات إرشادية لتوجيه الزوار إلى مداخل املسارات ) شكل 

 

 :  مواقع املسارات املختلفة مبين عليها األبعاد الهندسية32شكل 

 : يوضح الطاقة االستيعابية لكل مسار1جدول رقم 
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 : اللوحات اإلرشادية34شكل  : املسارات أثناء تطبيق التجربة               33شكل 

 : مرحلة التخطيط والتصميم -

بمراجعة الدراسات السابقة واألمثلة العاملية، و عد طرح عدد من التصاميم، وعمل املحاكاة الحاسوبية للتصاميم املختلفة للمسار 

 .(35)شكل ومناقشتها تم اعتماد التصميم األنسب 

 

 :التصميم النهاتي للمسارات35شكل 

  مرحلة املحاكاة: -ب -4.2

، 36محاكاة باستخدام أنظمة الحاسبات للتصميم املقترح، كما في شكل  خادم الحرمين بعملقام د. محمد صديق ياسين من معهد 

تطوير حلول لتسهيل الوصول والصالة فى الروضة حيث بينت الدراسات ومنها  دراسة  وقد تم استخدام معدل تدفق للزوار عال  جدا

 (:2013خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة )الشريفة وزيارة الحجرة النبوية الشريفة باملسجد النبوى )معهد 

 م/ثانية 1.5 – 1سرعة الفرد =  •

 دقيقة 20خالل   9000عدد األفراد =  •

 ثانية 90-20مدة السالم: ما بين  •
 

 
 : نموذج املسارات املستخدم في املحاكاة36شكل 
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 .املحاكاةأثناء إجراء ( حركة الزوار 39 -38 – 37وتوضح االشكال )

 

 : توضيح للوضع أثناء إجراء املحاكاة38شكل                    : توضيح للوضع أثناء إجراء املحاكاة37شكل 

 
 : توضيح للوضع أثناء إجراء املحاكاة39شكل 

 

الكثافات متوسط  40كما يوضح الشكل لمحاكاة، دقيقة من إجراء ل 20أعداد األفراد باملواقع املختلفة بعد  2يبين جدول رقم و 

 لمحاكاة.دقيقة من إجراء ل 20باملوقع بعد 

 دقيقة من إجراء للمحاكاة 20: أعداد األفراد باملواقع املختلفة بعد 2جدول رقم 

 عدد من بالساحات  9000 

 عدد من دخل الى املسار الغر ي 1902

 عدد من دخل الى املسار األوسط 1418

 عدد من دخل الى املسار الشرقي 1950

 عدد من خرج من املسار الغر ي 1197 

 عدد من خرج من املسار األوسط 824

 عدد من خرج من املسار الشرقي 716

 مدخل باب السالم 2586

 الخروج من باب البقيع 1226
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 دقيقة من إجراء للمحاكاة 20: متوسط الكثافات باملوقع بعد 40شكل 

  مرحلة التطبيق: -4.3

 األشكال)تم تطبيق التصميم املقترح على املوقع باستخدام حواجز بالستيكية كأداة مؤقتة وذلك لتمثيل الفكرة وتجربتها 

44،43،42،41). 

 

 : الزوار عند دخولهم للمسارات 42: املسارات بعد االنتهاء من ترتيبها     شكل 41شكل 

               
 : الزوار عند خروجهم من املسارات44: الزوار داخل املسار           شكل 43شكل         

 التعرف على آراء املستخدمين والجهات املشاروة ا  التجراة -7

 شار  العديد من الجهات الحكومية في تنفيذ ومتابعة وتقيم املشاركة التجربة على النحو التالي:

 ة.إمارة منطقة املدينة املنور  -

 القوة الخاصة ألمن املسجد النبوي الشريف. -

 قوة الطواريء الخاصة بمنطقة املدينة املنورة. -

 وكالة الرئاسة العامة لشؤون املسجد النبوي. -

 وزارة الحج. -

 الهيئة العليا لتطوير املدينة املنورة. -

 سعادة املهندس عبدالحق بشير العقبي )مكلف من مقام إمارة املدينة املنورة(. -

نت آراء املستخدمين فعلى الرغم من تحفظ بعض الجهات املشاركة على التجربة من ناحية طول املسارات وصعوبة استيعابها وتباي

لألعداد الكبيرة في أوقات الذروة..... الخ. أبدى العديد من الزوار الذين تمت مقابلتهم من مختلف الجنسيات إعجابهم الشديد 

 عن التدافع واإلجهاد البدني على الرغم من أن املسارات كانت مبدئية وغير بالتجربة حيث مكنتهم من الوصول ف
 
ي يسر وسهولة بعيدا

 مجهزة بالتجهيزات الكافية حسب التصميم املقترح.
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 أهم النتائج: -8

 بمتابعة تنفيذ التجربة على الطبيعة تم التوصل إلى العديد من النتائج التي كان من أهمها:

.الحيز الذي شغلته امل •
 
 سارات لم يؤثر على مساحة الساحة الجنوبية غير املستغلة أصال

 تمت دراسة املوقع بشكل عميق مع األخذ بعين االعتبار حركة الزوار بين أبواب املسجد النبوي. •

البيئية املسارات املنفذة ) الحواجز( التي تم استخدامها مؤقتة وال تمثل التصميم الحقيقي للمسارات والذي يراعي الظروف  •

 املحيطة واحتياجات املستخدمين.

 الحواجز البالستيكية كانت آمنة لالستخدام وبحمد هللا لم تسجل أية إصابات. •

دقائق على املسار الشرقي وأقل من دقيقتين على املسار  4الحركة داخل املسارات كانت انسيابية ولم تستغرق سوى  •

 دقائق. 3الجنو ي )األقصر( أما املسار الغر ي 

 لم يسجل أي زحام حول مداخل املسارات. •

 وساعد على ثبات معدل تدفق الحشود للزيارة مما له أثر ايجا ي على  •
 
االنتقال من املسارات إلى باب السالم كان انسيابيا

 حفظ املخاطر وحوادث التدافع و اإلصابات القدر هللا.

 تصميم املسارات مجهز بمناطق إخالء وممرات طوارئ. •

 تؤثر على الحركة عند باب الجنائز. املسارات ال  •

 مرونة تغيير طول املسار عند الحاجة بناء  على الظروف التشغيلية. •

 إمكانية زيادة طول املسارات عند الحاجة مثل األعياد ورمضان و الحج. •

 املسارات هي الحل األمثل لتنظيم الحشود و األمثلة املحلية و العاملية عديدة. •

 على: استخدام املسارات ساعد •

 من كتلة واحدة يصعب التعامل معها. ▪
 
 تفتيت الكتل البشرية إلى ثالث كتل بدال

 وجود املسارات يساعد في التحكم بمعدالت التدفق، وبالتالي في مستوى الكثافات عند منطقة الزيارة. ▪

 وسهولة.ترتيب الحشود في صفوف منظمة يساعد في الحفاظ على سالمة الزوار وتمكنهم من الوصول بكل يسر  ▪

 وجود مسار سريع يمكن كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة من سرعة وسهولة الوصول. ▪

 املسارات تساعد في إخالء اإلصابات و االختناقات؛ لوجود ممرات طوارئ حولها وسهولة فتحها و إخالء املصابين. ▪

 ول املسارات.ترفع من قدرة املشغل على التحكم في التدفقات حسب الطلب بتقصير أو زيادة ط ▪

بصفة عامة املسارات الخيار األمثل للتعامل مع الحشود في أماكن املناسبات في جميع أنحاء العالم وقد بينت الدراسات  •

 
 
 وعامليا

 
 ذلك محليأ

: تم تطبيق النظام في مطاعم الوجبات السريعة ) البيك( في املشاعر املقدسة ،وعند افتتاح فروع جديدة، مثل:  ▪
 
محليا

ان والقصيم، وبينت أعمال املتابعة والتقييم للفكرة نجاح الفكرة في تفتيت الكتلة البشرية و توزيعها و فرع جيز 

 انتظامها على مسارات.

: يتم توزيعها على مداخل و مخارج املالعب وأماكن االحتفاالت و املطارات الد ▪
 
 و عامليا

 
 شديدا

 
كثافة ولية التي تشهد إقباأل

مطار لندن ومطار اسطنبول تطبق نظام املسارات الذي يساعد في سرعة إنهاء إجراءات عالية في الرحالت، مثل 

 املسافرين و يقض ي على مشكالت التدافع.

 التوصيات: -9

 من دراسات سابقة محلية و عاملية و تجربة ميدانية ناجحة للتصميم املقترح للمسارات نؤكد على 
 
من خالل ما تم سرده سابقا

 التوصيات التالية: 

 ضرورة تطبيق املسارات حسب التصميم املقترح لتنظيم الزيارة و تسهيلها للزوار. -
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قياسات )الطول و العرض و االرتفاع( و كذلك تفاصيل الطاقة  تجسيد املسارات حسب التفاصيل املقترحة في التصميم من -

 املتجددة من طاقة شمسية على املظالت.

تعمل الجهات املشرفة على التنظيم توجيه الزوار إلى املسارات املخصصة للزيارة ،وتوجيه كبار السن وذوي االحتياجات  -

 الخاصة الى املسار املخصص لهم.

 د فقط او مسارين في حالة عدم وجود عدد كبير من الزوار.يمكن االعتماد على مسار واح -
 

 املراجع واملصادر

هـ( تطوير حلول لتسهيل الوصول  والصالة في الروضة الشريفة وزيارة 1436معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة ) -

 الحجرة النبوية الشريفة، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة. 

هـ( التقرير الفني عن تجربة مسارات زيارة الحجرة النبوية باملسجد النبوي، 1437ين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة )معهد خادم الحرم -

 جامعة أم القرى ، مكة املكرمة.

هـ( دراسة تنظيم الحشود أمام مطاعم البيك بمشعر منى، جامعة أم القرى 1427معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة ) -

 ، مكة املكرمة.

 هـ ( توصيات ورشة عمل تنظيم وتسهيل الصالة في الروضة وزيارة القبر الشريف، املدينة املنورة.1437إمارة منطقة املدينة املنورة ) -
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تأصيل الهوية المحلية وتأثيرها على العمارة المعاصرة  
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 محمد عاطف الهامى، محمد وهبة ابراهيم
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"Makkah Al- Mukaramah as a case study" 

Mohamed Wahba Ibrahim, Mohamed Atef Elhamy 

College of Engineering and Islamic Architecture, Umm AlQura  University  

 

 :(Abstractملخص البحث )

 مــن حــرص اململكــة العربيــة الســعودية علــى التنميــة املســتدامة نحــو تحقيــق الرؤيــة الطموحــة للمملكــة عــام 
 
ومنهــا الرؤيــة  2030انطالقــا

بكيانهـــا بـــين جميـــع املـــدن املعماريـــة وخاصـــة ملدينـــة مكـــة املكرمـــة ملـــا لهـــا مـــن  أهميـــة بالغـــة عنـــد كافـــة املســـلمين والتـــى يجـــب أن تحـــتفظ 

اإلسـالمية فــي شــتى املجـاالت ، ومنهــا املجــال العمرانـي واملعمــاري ، لــذا وجـب الحفــاظ علــى هويتهـا الخاصــة وطابعهــا املعمـارى الــذي يميزهــا 

 وطــوال الفتــرات الزمنيــة املتعاقبــة ، وبــالرغم مــن اهتمــام العديــد مــن اال 
 
بحــاث بدراســة عــن غيرهــا مــن املــدن  وهــذا مــا كانــت عليــه ســابقا

التـــراث املعمـــاري املكـــي األصـــيل ،ولكـــن لـــم تتطـــرق هـــذه الدراســـات بكيفيـــة اســـترداد الطـــابع املعمـــارى لشخصـــيته ، وإعـــادة بنـــاء مقوماتـــه 

الحضــــارية ، والحفــــاظ علــــى الثقافــــة والتقاليــــد املكيــــة املتأصــــلة فيهــــا ؛ وذلــــك فــــي البيئــــة العمرانيــــة املعاصــــرة ، ومــــن هنــــا تظهــــر  مشــــكلة 

ة فــــى ظهــــور بيئــــة عمرانيــــة معاصــــرة بمكــــة املكرمــــة تفتقــــد الهويــــة البيئــــة العمرانيــــة واملعماريــــة  املكيــــة التقليديــــة األصــــيلة بســــبب الدراســــ

يئـة التحوالت الفكرية املعمارية الوافـدة ، ولـذلك يهـدف البحـث الـى دراسـة البيئـة العمرانيـة واملعماريـة املكيـة التقليديـة ، واالهتمـام بالب

تشكل فيها املاضـ ي  ومـن ثـم تقـديم تفسـير ملـا آل إليـه الوضـع الـراهن مـع وضـع فـى االعتبـار إمكانيـة ترسـيخ البيئـة العمرانيـة  املحيطة التي

املكية املعاصـرة  ملـا لهـا مـن أصـالة املاضـ ي ومعطيـات ومقومـات املسـتقبل، ومنهـا يتحقـق فرضـية البحـث والتـى تفتـرض أنـه اذا تـم احيـاء 

ليديــة واملحليــة فســوف يتأصــل الطــابع العــام للمدينــة فــى عمارتهــا املعاصــرة وخاصــة مــا يحــيط بــالحرم املكــى مــن املفــردات املعماريــة التق

مبــانى والحفـــاظ علـــى هويتهــا ،وينـــتهج البحـــث املــنهج الوصـــفى والوصـــفى التحليلـــى املقــارن ، لتفعيـــل مفـــردات العمــارة اإلســـالمية فـــي إطـــار 

وتماشيها مع متطلبات العصر لتواكب تعدد إستعماالت املبـانى ، ويخلـص البحـث ملجموعـة معاصر لتفتح الطريق إلحياء هذه املفردات 

مــــن النتـــــائج واالســــتنتاجات الهامـــــة مفــــداها الوصـــــول الــــى معـــــايير الحفــــاظ علـــــى الهويــــة املعماريـــــة خاصــــة حـــــول الحــــرم املكـــــى، إلــــى جانـــــب 

 اريتها وإستدامتها.التوصيات الخاصة بالحفاظ على القيم التراثية وضمان إحيائها وإستمر 

الطابع  -احياء املفردات التراثية  -التنمية املستدامة  -الهوية االسالمية  -الحفاظ  -التأصيل واملعاصرة  الالمات املفتاحية: 

 املعمارى 
 

Throughout Kingdom of Saudi Arabia plan on sustainable development towards achieving the ambitious vision of  KSA 

in 2030, including the architectural vision and especially urban space in Makkah which is of great importance to all 

Muslims; therefore, it must preserve its uniqueness among all Islamic cities in various fields, including the urban and 

architectural field. Therefore, it must preserve its own identity and architectural character that distinguishes it from 

others. 
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Hence the problem of the study is the emergence of a contemporary urban environment in Makkah which lacks the 

original identity of the traditional architectural and architectural environment of Makkah, because of the changes of 

intellectual architecture. Therefore, the research aims studying the traditional Makkah urban design and architecture, 

also focusing on the surrounding environment in which was formed in the past, Hence, the current state of affairs is 

explained with regard to the possibility of establishing the modern Makkah architectural environment, which has the 

originality of the past and the future, The research hypothesis assumes that if the traditional and local architectural 

vocabulary is revived, the general character of the city will be rooted in its contemporary architecture, especially the 

surrounds of the Holy Mosque in Makkah and the preservation of its identity. The research will follow the comparative 

descriptive and descriptive method, The research hypothesis assumes that if the traditional and local architectural 

vocabulary is revived, the general character of the city will be rooted in its contemporary architecture, especially the 

surrounds of Masjid Al-Haram in Makkah. The research will follow the comparative descriptive and descriptive 

approach, to active the vocabulary of Islamic architecture in a contemporary design for the revival of these items in 

order to implement the contemporary requirements, and keep pace with the versatility of the buildings that surround 

the Masjid Al-Haram in Makkah, As well as conservation recommendations , revival , continuity and sustainability of the 

heritage values.  

key words: Rooting and Contemporary - Preservation - Islamic Identity - Sustainable Development -  

Revival of heritage vocabulary - Architectural Character 

 املقدمة: 

ة وهـو صـاحب صـناعة عندما نتحدث عن الهوية املعمارية، فإننا بالتأكيد نتحـدث عـن هويـة الشـعوب أو هويـة املـواطن أو متلقـي العمـار 

تلــك الهويــة، ولقــد شــكلت الهويــة عبــر التــاريخ أحــد اإلحتياجــات الرئيســية لإلنســان، فالهويــة فــى العمــارة هــى مجموعــة مــن الســمات التـــى 

( ، غيــر 1995نسـتطيع بهـا أن نميــز مكـان وزمـان عــن االخـر فالهويـة مفهــوم متبلـور فـى العمــارة مـن خـالل الشــكل وخصائصـة ) الجـادرجى، 

هـؤالء النقـاد فــي  ، ويسـتندJencks,1997)دل النقـاد حولهـا ربــط فكـرة الهويـة العمرانيـة بالعمــارة التقليديـة القديمـة وحـس املكــان )إن جـ

 ارتـــبط بالزمـــان واملكـــان الـــذي ظهـــر فيـــه وعكـــس إمكانيـــات املجتمـــع،  ذلـــك علـــى
 
 متميـــزا

 
 معماريـــا

 
إن هـــذه العمـــائر التقليديـــة أظهـــرت نمطـــا

يمكـــــن رؤيتهـــــا كنتـــــاج معمـــــاري إلبـــــداعات فنيـــــة، وصـــــياغة عالقـــــة االنســـــان بـــــاملحيط واملـــــوارد املتاحـــــة وذاكرتـــــه ببعـــــده والهويـــــة املعماريـــــة 

، وخالل القرن العشرين حاول الكثير من املعمارين نبذ املاض ي والتنصل منه وتبني نموذج  Correa, 1990)التاريخي والحضاري والبيئي)

بعـــاد التاريخيـــة والثقافيـــة واالجتماعيـــة العريقـــة مـــع محـــاوالتهم تحقيـــق رؤى "مبتكـــرة" تتماشـــ ي الحداثـــة  ممـــا تســـبب فـــي التجريـــد عـــن األ

 لهويــة املكــان، و لــم  وروح العصــر الجديــد فــي تلــك الفتــرة
 
 مــن املعمــار تمثــل فــي النظــام العمرانــي العــالمي فاقــدا

 
 جديــدا

 
ممــا أوجــد نموذجــا

ت التوجهــه العــالمى مــن واجهــات زجاجيــة ال تــتالئم مــع منــاخ أو هويــة املكــان ولكــن تســلم مكــة املكرمــة مــن هجمــة الحداثــة فــى العمــارة ذا

 ظهر محاوالت لتأصيل الهوية نجح بعضها وفشل البعض االخر مما استوجب القاء الضوء وحصر وتصنيف لهذه املحاوالت.

 أهداف البحث: 

وذلـــك  حفـــاظ علـــى هويـــة العمـــارة الســـعودية؟معـــايير للهـــل توجـــد  :وهـــذا البحـــث يمثـــل محاولـــة لإلجابـــة علـــى ســـؤال هـــام ومحـــوري وهـــو 

بغـــرض التأكيـــد علـــى الهويـــة املحليـــة لهـــا وعـــدم طمســـها أو إذابتهـــا، ولإلجابـــة فإنـــه تـــم صـــياغة وتحديـــد عـــدد مـــن األهـــداف املحـــددة لهـــذا 

 البحث وهي:

 بادلة بين الهوية والعمارة.، والعالقة املتعليهاتعريف الهوية ومن ثم التعرف على ما هي العوامل التي أثرت  -     

 التعرف على هوية العمارة املحلية باململكة وخاصة هوية مدينة مكة املكرمة. -     

إذا مـا " :لتحقيـق فرضـية البحـث تصنيف هوية املحاوالت املعاصرة لتأصيل الهوية بالعمارة املكية وخاصة ما يحيط بالحرم املكـى -     

تخدام مفـــــردات هويـــــة التـــــراث العمرانـــــى واملعمـــــارى ســـــيتم تأصـــــيل والحفـــــاظ علـــــى إســـــتمرارية الهويـــــة تـــــم وضـــــع معـــــايير واســـــتراتيجية الســـــ

 ."للمحيط الحضرى  للمدينة ذات الهوية االسالمية وخاصة مكة املكرمة
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 اعتمدت منهجية البحث لتحقيق األهداف السابقة على اآلتي: :منهجية وطرق البحث

 املنهج الوصفى من خالل وصف العمارة املحلية وهويتها وطابعها املعمارى والعمرانى.  -

 اململكة.باملنهج التحليلى بتحليل العوامل التي أثرت على هوية العمارة ، وتحليل ألنماطها السائدة  -

 هوية العمارة القديمة ومقارنتها مع املعاصرة.التحليلى املقارن من خالل تحليل املنهج  -

 ملنهج التطبيقى من خالل الدراسة امليدانية للمحيط الحضرى للحرم املكى وتصنيف املحاوالت املعاصرة لتأصيل الهوية.ا -

 املحور االول : الهوية املحلية ومحصلة لحروة املجتمع على مدى العمق الزماني:

بمفهومها األيديولوجى يتم التعبيـر عنهـا مـن خـالل القوميـة أو الـدين والعـادات والتقاليـد، ولهـا وظيفـة تلقائيـة  identityإن كلمة  الهوية 

وهـــــى حمايـــــة املفهـــــوم الجمـــــاعى والذاتيـــــة املجتمعيـــــة، فقـــــد خلقنـــــا هللا مـــــن ذكـــــر وأنثـــــى "الهويـــــة االنســـــانية"، وجعلنـــــاكم شـــــعوبا "الهويـــــة 

 تعارفوا "الهوية الشخصية" الثقافية"، وقبائل "هوية اجتماعية"، ل

 عن الثقافة:         أ/  البعد املادى للثقافة: العلوم واملعرفة والفنون واالنشطة االبداعية. 1/1
 
 الهوية تعبيرا

 والعقائدى.ب/ البعد الغير مادى للثقافة: مثل العادات والتقاليد واالعراف واللغة والفكر الدينى                                         

  وتقويتـه وترسـيخه النـ يء أصـل تثبيـت هـو تــأصيل التـراث : والتأصـيل 1/2
 
  بأصـله النـ يء ربـط أي ، وتكثيـره عليـه للبنـاء تمهيـدا

 
  ربطـا

 
 قويـا

 ماريـةاملع تلـك الحلـول  وراء فكـر مـن تكت ـزه ومـا ، األصـيلة القـيم مـن االسـتفادة هـو : البحـث مجـال في التأصيل عليه ومفهوم البناء إلتاحة

  والرجـوع ، الطبيعيـة البيئـة العصـر ومعطيـات ذلـك في اإلنسان متطلبات بين التوفيق في بالفعل ساهمت والتي ، الناجحة
 
 األصـل إلـى أيضـا

واملنشــــأ وهــــو تســــجيل صــــادق للمجتمــــع وثقافتــــه ورصــــيد ومخــــزون للعــــادات والتقاليــــد ومردودهــــا علــــى املبــــانى ويجمــــع القيمــــة الروحيــــة 

 لثقافـة املجتمـع ووحـدة منهجـة ومالمحـة االنسـانية والفكريـة عبـر والجمالية 
 
باالضافة الى كونها حقيقة مادية ملموسة وتسجيال صادقا

 العصور املختلفة.

 انواع الهويــــــــــــة : 1/3

 الهوية الشخصية: وهى هوية الفرد داخل الجماعة.  1/3/1

ــيتها الهويـــة الجماعيـــة: وهـــى التـــى تخلـــق التنـــوع   1/3/2 بـــين املجتمعـــات املختلفـــة، ولكـــل مجتمـــع وجماعـــة هويتهـــا التـــى تعبـــر عـــن خصوصـ

 وتميزها عن مجتمع أو جماعة أخرى. 

 (2001الهوية الحسية الفردية: وهى تعبر عن الكيفية التى يرى بها الشخص ماحوله وإدراكه تبعا لرؤيته الشخصية. )جوابرة،  1/3/3

 ى تعكس ماتعنيه الجماعة من موروثات لها معانى ضمنية عميقة.الهوية الحسية الجماعية: وه  1/3/4

الهوية املعمارية: وهى املستوى الشامل واملتكامل للربط بين كيان املجتمع وتشكيله ملبناه وما يميـزه مـن مفـردات معماريـة تنبـع   1/3/5

هويـــــة العمـــــارة بإســـــتمرار وتتطـــــور الحضـــــارة، وتـــــنهض مـــــن البيئـــــة  املحيطـــــة، وإنعكـــــاس هويتهـــــا علـــــى العمـــــارة والفنـــــون والتـــــراث، وتســـــتمر 

بنهوضها وتتفكك بتفككها، ويمكن التعبير عن الهوية بممارسة مجتمعية تفرز مجموعة من الرموز والدالالت التي تـدخل الحيـز الثقـافي 

 علـــى هويتـــه )البهنســـ ي ، 
 
 وداال

 
ويـــة ألى مكـــان  هـــو املمارســـات (، فمصـــنع اله1998بمـــا يرقـــى ألن يعبـــر عـــن ماضـــ ي املجتمـــع ويصـــبح مالزمـــا

اليومية التي تجري ضمن دوائر الثقافة واإلبداع به، وهذه تقوم بدورها بإنتاج مجموعات من الدالالت والرموز والتي تتطـور زمنيـا مـن 

 علـى هويتهـا، وفـي هـذه الحالـة يمكـن تعريـف الـنمط أو الطـراز، فـاألول يعنـى بـالجوهر،
 
والثـاني معنـي  خالل املجتمع لتصبح دالة ومؤشرا

 
 
بالشكل أكثر من املضمون، ومما الشـك فيـه فـإن فقـدان الهويـة قـد حـدث بـين ثقافتنـا الحاليـة وبـين تاريخنـا الحضـاري ممـا أورث جهـال

 لتســـرب الثقافـــات الوافـــدة التـــي غيـــرت شـــكل الثقافـــة وعبثـــت بجوهرهـــا، وهكـــذا أصـــبحنا غربـــاء فـــي 
 
ـــا لـــه، وحققـــت فرصـــا بـــالتراث ورفض 

 (1998تجردت عن هويتها األصلية، وأصبحنا في بيئة هجينة غيرت من عاداتنا ومن أذواقنا وثقافتنا. )البهنس ي ، مدننا التي 

الهويــــة العمرانيــــة: وهــــى االطــــار الشــــامل للمدينــــة بمخططاتهــــا وشــــوارعها وفراغتهــــا والتــــى تعطيهــــا الطــــابع  املميــــز لهــــا وهــــو انعكــــاس  1/3/6

 مرانية الى )هوية غير موجهه( و )هوية موجهه(.ملجتمع املدينة، وتنقسم الهوية الع

الهوية )التلقائية( الغير موجهه: وهى التى تنشأ فى املجتمعات التلقائية او التقليدية وتتآلف أفكارهم نتيجة لعادات وتقاليد تجمعهم  -أ

ممـا ينـتج عنهـا لغـة تشـكيل معمـارى  وينطبع على مبانيهم وشوارعهم وأحيائهم أفكار خاصة بهم دون تدخل أى جهه حكومية أو رسـمية،

 لها طابع مميز لشخصية املكان وثقافة الجماعة. 
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الهويــة )املدروســة( املوجهــه: وهــى التصــميم املبتكــر لتقليــد الهويــة الســائدة باملكــان وقــد تكمــل الصــورة البصــرية للمدينــة وتعبــر عــن  -ب 

ة وإيصــال املعنــى املطلــوب، وقــد تحقــق الهــدف البصــرى ولكــن قــد ســياق مؤسســ ي أو حكــومى، وقــد تــنجح فــى تحقيــق االنطباعــات التراثيــ

 Jencks,1997)التحقق الهدف الوظيفى. )

 املحور الثانى : العوامل املؤثرة على   ير الهوية املحلية وعالقتها بالعمران:

ـــكل العوامـــــل الخارجيـــــة: مثـــــل الخلـــــط واالحتكـــــا  و التـــــداخل الثقـــــافى وإســـــتخدام طـــــرق ومـــــواد البنـــــاء ال   2/1 حديثـــــة والتكنولوجيـــــا بشــ

خــــاط ، وإخــــتالف اســــتعماالت املبــــانى، وتــــدخل رأس املــــال الخــــارجى لتطــــوير املنطقــــة دون الوضــــع فــــى اإلعتبــــار لثقافــــة املجتمــــع، وكــــذلك 

ة تدخل الحكومات لجعل املناطق ذات الهوية مناطق سياحية تراثية، مما أفقد السكان قدرتهم علـى االحـالل والتجديـد، فتكـون املدينـ

 (1987في شكلها التقليدى والتراثى بإستمرار هي التعبير الثقافي للمجتمع وجاذبه له، وتصبح اليوم أصبحت طارده لسكانها. )ابراهيم،

العوامل الداخلية: وتظهر فى الرغبة الداخلية لدى سـاكنى املنـاطق التقليديـة الطـابع وذات الهويـة فـى التطـور والخـروج مـن بوتقـة   2/2

نسالخ مـن املاضـ ى ومالحقـة العصـر، فاملنـاطق الحديثـة ذات شـوارع متسـعة وأبنيـة عاليـة حديثـة ، كـل ذلـك يمثـل "الجديـد" التراث واال

بشــــكل أو بــــآخر أمــــا املنــــاطق التقليديــــة فبالنســــيج العمرانــــي العضــــوي التقليــــدي بأنمــــاط مــــن شــــوارع ضــــيقة وأبنيــــة صــــغيرة حيــــث يمثــــل 

 عمر االفتراض ى للمبانى القديمة وانهيار اغلبها مما يؤدى إلى الرغبة امللحة للتغيير."القديم"، ويضاف إلى هذا كله انتهاء ال

 والعمران: الهوية بين التبادلية العالقات  2/3

بالبيئـة  يتـأثر فاإلنسـان ، عليهـا ويـؤثر بالثقافـة يتـأثر وعمـران عمـارة مـن البنـاتي فالنتـاج املجتمعـات، وهويـة لثقافـة سـجل العمـران يعتبـر

  فيها املتواجد العمرانية
 
، ماديا

 
 أو اإلنسان ثقافة بين للحوار مرتي وتسجيل وتجسيد انعكاس إال املعمارى والعمراني الطابع وليس ومعنويا

  (Fadan,1983)والعكس لحيح.  للمجتمع والثقافية اإلجتماعية بالقيم يتأثران وتصميمها العمرانية العمرانية، فالبيئة والبيئة الجماعة

 هويـة لتغيـر وسـيلة يكـون  وقـد ، املجتمعـات وتمـايز مالمـح علـى للحفـاظ وسـيلة العمـران يكـون  الهويـة: قـد علـى العمـران تـأثير  2/3/1

-Al )للمجتمـع. الثقافيـة املالمـح تغيـر فـي األثـر لـه يكـون  ممـا العمـارة دون وعـى كـاف  فـي الغريبـة الطـرز  اسـتيراد يحـدث عنـد كمـا املجتمـع،

Naim, 1998)  

 يسـاهم حيـث العمـران، عناصـر تشـكيل أهـم مـن املاديـة وغيـر املاديـة بمسـتوياتها الهويـة العمـران: تعتبـر تشـكيل علـى الهويـة تـأثير 2/3/2

 تحديـد فـي والتقاليـد العـادات مسـتوى  يسـاهم البنـاء املسـتخدمة، كمـا ومـواد البنـاء وأسـلوب تقنيـة تحديـد فـي واملعـارف العلـوم مسـتوى 

رمزيـة  دالالت لهـا معماريـة عناصـر اسـتخدام فـي يسـاهم والـدين فإنـه العقائـد مسـتوي  علـى أمـا العمرانـي، التجـانس األعـراف وتحقيـق

معينـــة، ومـــن هنـــا أمكـــن تجميـــع أهـــم الســـمات والخـــواص واملالمـــح املعماريـــة والتـــى شـــكلت هويـــة املبـــانى فـــى املدينـــة االســـالمية  وزخـــارف

 (2010فطرة والدراسة عبر مئات السنين. )ذنون،ويمكن حصرها فى تلك العناصر التى ظهرت بال

 املحور الثالث: االتجاهات الفكرية للحفاظ على الهوية اى القرن العشرين وادايات القرن الحادى والعشرين 

ل يمكن استنتاج االتجاهات الفكريـة للحفـاظ علـى هويـة العمـارة االسـالمية فـى العصـر الحـديث ومحـاوالت التأصـيل واملعاصـرة مـن خـال

تحليــــل أعمــــال كثيــــر مــــن املعمــــاريين الــــذين حــــاولوا إحيــــاء وتحســــين والحفــــاظ علــــى هــــويتهم العربيــــة واالســــالمية ، وحتــــى يــــتم التوفيــــق فــــي 

الوصـــول للنظريــــة املعماريـــة املحليــــة دون التبعيــــة يجـــب أن يــــتم تحريرنــــا مـــن التبعيــــة الفكريـــة والتطبيقيــــة الغربيــــة ويعيـــدنا إلــــى القــــدرة 

ــي تك ( 1مــــن فــــي مجتمعاتنــــا وتراثنــــا إليجــــاد فكــــر ينبــــع مــــن تراثنــــا وعامليتــــه مــــن خــــالل الحفــــاظ علــــى هويتــــه كمــــا يلــــى : شــــكل)الحقيقيــــة التــ

 (2017)الباحثان،

 اوال: اتجاه العمارة ذات الهوية املحلية : 3/1

ــاء بـــاملواد الطبيعيـــة  ــاء بــــاملواد أ( اإلتجـــاه املحلـــى االحيــــــاتى: ويتميـــز بشخصـــية محليـــة نابعـــة مـــن مــــن البنـ املتـــوفرة ومحاكـــاة املفـــردات والبنـ

 (2017الطبيعية واستخدام طرق ومواد بناء تقليدية. )الباحثان،

 . ب( اإلتجاه املحلى املحســـن: يتميز بمحاكاة املفردات ومواد البناء مع صياغتها بطريقة مبسطة مع االلتزام بطريقة االنشاء التقليدية

 الهوية التقليدية:ثانيا إتجاة العمارة ذات  3/2

 أ( االتجـاه التقليـدى املحـافظ: يتميـز بـااللتزام بمحاكـاة املفـردات املعماريـة املوروثـة عـن املاضـ ى مـع صـياغتها وتحسـينها بطريقـة مبســطة ،

 مع عدم التقيد بمواد وطرق االنشاء القديمة.

ا عـن املاضـ ي وتصـميم تركيبـات تشـكيلية مبتكـرة، مـع زيـادة ب( االتجاه التقليدى الجديـــــد: يتميز بعدم اسـتخدام مفـردات منقولـة حرفيـ

 تبسيط املفردات، وإستخدام مواد وطرق إنشاء حديثة.
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: إتجـــاه العمـــارة ذات الهويـــة املعاصـــرة: يتميـــز هـــذا االتجـــاه باســـتلهام روح العمـــارة االســـالمية واملحليـــة مـــع ربطهـــا بأحـــدث مـــواد   3/3
 
ثالثـــا

 (2017نحو املعاصرة الى: )الباحثان، ووسائل التشييد، وينقسم اإلتجاه

: يتميــــز هــــذا االتجــــاه باســــتلهام بعــــض مالمــــح املفــــردات التاريخيــــة االســــالمية بشــــكل تجريــــدى مــــع 
 
أ( اتجــــاه املعاصــــرة مــــع االنتمــــاء تاريخيــــا

 املحافظة على القيم املعمارية للعمارة االسالمية.

: يتميـــــز بإســـــتلهام
 
روح العمـــــارة املحليـــــة والتقليديـــــة والبحـــــث عـــــن تعبيـــــر معمـــــارى حـــــديث يجيـــــب  ب( اتجـــــاه املعاصـــــرة مـــــع االنتمـــــاء محليـــــا

 (2017متطلبات الحياة العصرية. )الباحثان،

ج( اتجاه املعاصرة الرمزية: يتميز بالبحث عن فلسفة تعبيرية رمزية تجيب متطلبات املبنى وتخرج عن مفهوم  العمـارة التقليديـة وتتبنـى 

 من الزخارف وربطها بأحدث مواد ووسائل التشييد.  مفردات محدثة ورمزية والتجرد

 (2سمات ومالمح املفردات املحلية ذات التأثير على الهوية املحلية على العمارة وطبيعة وظيفتها: شكل ) 3/4

 متعلقة بالعناصر واملكونات املعمارية. -متعلقة بالجانب الحضرى والساحات الخارجية.   -

 متعلقة بالجانب االيحاتى والداللى . -   متعلقة بالجانب االنشاتى.   -ية واالجتماعية.     متعلقة باملعالجات املناخ -

 :لية ا  اململكة العراية السعوديةاملحور الرابع : الهوية املح

بســمات  هويــة املنــاطق املختلفــة باململكــة : حيــث تتســم املنــاطق املختلفــة باململكــة بعــدة عوامــل ســاهمت فــي وجودهــا حيــث تميــزت 4/1

 (3ومالمح مميزة للعمارة املحلية في كل منطقة من مناطق اململكة: شكل)

هوية املنطقة الوسطى )املناخ الحار الجاف( :  يمتاز طراز وهويـة التـراث املعمـاري فـي املنطقـة الوسـطى بإسـتخدام مـواد البنـاء املحليـة  -

بالعمــــارة الطينيــــة، كمــــا أن املبــــاني متالصــــقة وذات أفنيــــة داخليــــة وأهمهــــا الطــــين إذ يمكــــن أن توصــــف هويــــة العمــــارة فــــي هــــذه املنطقــــة 

 مع الظروف املناخية للمنطقة.
 
 واملمرات ضيقة والفتحات الخارجية قليلة مع تقارب املباني تماشيا

 فــي املنــاطق املنبســ -
 
طة الصــحراوية املنطقـة الشــمالية: ويتشــابه الــنمط العمرانــي فــي املنطقــة الشــمالية مــع املنطقــة الوســطى وخصوصــا

 .الذي يعتمد على الطين، كما يمتاز النمط العمراني في املناطق الساحلية على مادة الحجر وتتشابه إلى حد ما مع نمط غرب اململكة

د هويـــة املنطقـــة الغربيـــة )املنـــاخ الحـــار الرطـــب( : ويمتـــاز طـــراز التـــراث املعمـــاري فـــي املنطقـــة الغربيـــة باســـتخدام الحجـــر فـــي البنـــاء وتتعـــد -

 علـــى وجـــود الفراغـــات العمرانيــة املمثلـــة باألزقـــة والشـــوارع التــي تتميـــز بوجـــود الســـاحات فـــي 
 
أدوارهــا، كمـــا يقـــوم النســـيج العمرانــي أساســـا

)الهيئــة العامــة للســياحة  .نهايتهـا، كمــا تعــد الرواشــين واملشـربيات مــن أهــم العناصــر الجماليــة التـي يتميــز بهــا الطــابع املعمــاري فـي املنطقــة

 هـ(1434اث، والتر 

 هويـة  املنطقـة الشـرقية )املنـاخ الحـار الرطـب( : ويتميـز الطـراز العمرانـي التراثـي فـي املنطقـة الشـرقية باسـتخدام املـواد املحليـة كــالطين  -

 والحجـــر والجـــبس فـــي البنـــاء وجـــذوع النخـــل للســـقوف و عـــض املعالجـــات املناخيـــة مثـــل املالقـــف الهوائيـــة ، كمـــا يتميـــز النســـيج العمرانـــي

بكثافــة الكتــل املعماريــة وتقاربهــا واتصــال بعضــها بــبعض وتتخللهــا الطرقــات واألزقــة املتعرجــة، وقــد ســاهم اخــتالف األنشــطة فــي ظهــور 

)الهيئــــة العامــــة للســــياحة  .األســــواق فــــي املمــــرات الكبيــــرة وكــــذلك فــــي الســــاحات املجــــاورة واملحيطــــة باملســــاجد التــــى تعتبــــر مراكــــز التجمــــع

 هـ(1434والتراث، 

 للتضــاريس واملنــاخ ونوعيــة مــواد   -
 
هويــة املنطقــة الجنوبيــة ) املنــاخ البــارد الجــاف( : ويتنــوع التــراث العمرانــي فــي املنطقــة الجنوبيــة وفقــا

 للمصـاطب الزراعيـة أو متالصـقة كمـا 
 
البناء حيث انتشار املباني الحجرية متعـددة األدوار علـى املرتفعـات الجبليـة وهـي إمـا متنـاثرة وفقـا

  .ير من القرى التراثية، أما في شرق املنطقة فيبرز استخدام مادة الطين والرقف في البناء للحماية من االمطارفي كث

 (4مفردات مالمح الهوية للمناطق املختلفة باململكة العربية السعودية: شكل ) 4/2

 مفردات متعلقة بالعناصر واملكونات املعمارية: 4/2/1

ة أو مســـاحات مفتوحــــة تنشـــأ عــــادة فـــى أعلـــى املبنــــى وتقـــوم بوظيفــــة الفنـــاء خاصـــة فــــى املنـــاطق الــــوعرة الخارجـــات: وهـــى أحــــواش صـــغير  -

 والجبال ، وجدرانها مرتفعة لتحقيق الخصوصية .

 مفردات متعلقة باملعالجات املناخية واالجتماعية:  4/2/2

اجهــات بهــدف تحقيــق الخصوصــية والــتحكم فــى شــدة الرواشــين أو املشــربيات: وهــى مشــغوالت خشــبية تغطــى النوافــذ وقــد تبــرز فــى الو  -

 االستضاءة وفلترة الهواء، وتغير شكلها طبقا لطبيعة كل منطقة.
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الشــوابير: وهــى مفــرد مــن مكــة املكرمـــة تســتخدم فــى دروة الســطح وتكــون مــن الطـــوب املعشــق وامللــون ووظيفتهــا تحقيــق الخصوصـــية  -

 هواء وتقليل االحساس بحرارة الجو. للجالسين بالخارجة وباالضافة الى زيادة سرعة ال

القمريات: وهى فتحات تكون أعلى الجدار أو أعلى الرواشين وتكون دائيـة أونصـف دائـرة، وتغطـى بالزجـاج امللـون واملعشـق وتسـتخدم  -

 بغرض جمالى ومناخى لدخول الهواء وتلطيف الجو الداخلى.

 مفردات متعلقة بالجانب االنشاتى: 4/2/5

ر بالعناصر االنشائية: وهى صراحة التعبير عن املواد االنشـائية ومـواد البنـاء املسـتخدمة الطبيعيـة مـن الحجـر والطـوب صراحة التعبي -

 وطرق رصها وتعشيقها واالعتاب والكوابيل الخشبية  وطريقة إتقانها . 

ة وبروز الرواشين والكوابيل مماينتج عنه تدرج وردود خط القطاع الرأس ي والكوابيل: ويظهر التدرج نتيجة للتعبير بالطرق االنشائي -

 على الواجهات الخارجية كمعالجة مناخية.
 
 ظالال

 املحور الخامس : الحالة الدراسية )هوية مكة املكرمة بين التأصيل واملعاصرة(: 

 (5دراسة ملدينة مكة املكرمة :   شكل )  5/1

هللا سبحانه وتعالى بأن تكون مكان ميالد سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  الهوية املعمارية ملكة املكرمة: مكة املكرمة شرفها  5/1/1

كـل مكـان مـن تلـك األمـاكن كـان  .وكانت بداية بزوغ فجر اإلسالم الذي من هللا به علينا و تحتوي مكة املكرمة من أمـاكن تاريخيـة كثيـرة

 علـــى موقــف أو حـــدث فـــي تاريخنــا العظـــيم وهـــو أمــر مـــرتبط بهويتنــا ك
 
وطـــابع عمرانــي ومعمـــاري أصـــيل  مســـلمين، وهـــي غنيــة بتـــراثشــاهدا

حليـة مثــل الحجـر واالخشــاب ؛  ملــا تحملـه مــن سـمات ومعــان  إيحائيـة روحانيــة، وكـان أهــم مـا يميــز املالمـح املعماريــة البنـاء بــاملواد املمميـز

 عـنوالطين
 
االحـواش واالفنيـة فـى املنـاطق املنبسـطة.  ، و عض املعالجات املعمارية املناخية مثل إسـتخدام الرواشـين والخارجـات عوضـا

  .(2012)الهيئة العامة للسياحة والتراث، 

 للتدرج الجبلى الحاد وقلة تنوع مواد البناء خاصة حول الحرم املكى الشريف فأنتجت عمارة محلية ذات طابع مميز. 
 
  ونظرا

  و عـــد التعـــرف علـــى الطـــابع العـــام ملكـــة املكرمـــة والـــذى أصـــبح ســـمة مـــن ســـمات
 
املنطقـــة واعطـــى للمحـــيط الحضـــرى للحـــرم املكـــى طابعـــا

 للطبيعة الجبلية املحيطة. 
 
 على هذا طابع املعمارى العام لفترات طويلة نظرا

 
، ظل املحيط الحضرى للحرم املكى محافظا

 
 محليا

 (6الوضع الراهن للعمارة فى مكة املكرمة : شكل)   5/1/2

 ومــع بدايــة الطفــرة االقتصــادية فــي بدايــة 
 
الســبعينات الــذي انعكــس أثــره علــى جميــع املجــاالت ، ومنهــا املجــال العمرانــي الــذي شــهد نمــوا

 غلبت عليه أنماط معمارية مستوردة ، وفي خضم هذا التوسع الهائل والنمو العمراني املتزايد ملكة برزت أنماط معمارية بعيدة 
 
سريعا

أو القـيم والخلفيـة التاريخيـة واالجتماعيـة والدينيـة واالقتصـادية للسـكان ،  ( ،1986كل البعد عن معطيات البيئة الطبيعية )ابراهيم،

وقد أدى استبدال مواد البناء املحلية باملتطورة املستوردة ، واستخدام األساليب العصرية في البناء إلى إيجاد بيئة معماريـة وحضـرية 

ظهـرت األبنيـة املستنسـخة مـن الخـارج ، وحـدث تحـور فـي البيئـة جديـدة قـد ال تتوافـق مـع الظـروف املكانيـة ذات الخـواص الروحانيـة، ف

التكوينيـــــة الجبليـــــة املحيطـــــة بـــــالحرم الشـــــريف، مـــــن إزالـــــة وتغييـــــر فـــــي معاملهـــــا خاصـــــة مـــــع إزالـــــة جبـــــل خندمـــــة وجبـــــل عمـــــر وخاصـــــة مـــــع 

ت تحــــوالت كبيــــرة غيبــــت التوســـعات الخاصــــة بــــالحرم املكــــى ، وبــــذلك فقــــدت املدينــــة خصائصــــها األصــــيلة . ومــــع التطــــور العمرانــــى حــــدث

 التراث الحضاري األصيل بكل خصائصه الوظيفية والبيئية والجمالية،  وإستخدام الطوب والخرسانة والواجهات الزجاجية فى البناء. 

 (7(  : شكل )2018الرفع امليدانى لهوية املبانى املحيطة بالحرم املكى )الباحثان   5/1/3

 النتائج:

دة محــاوالت لتبنــى الحفــاظ علــى الهويــة املعماريــة بــاملحيط الحضــرى للحــرم املكــى ولكنهــا تعــددت وإختلفــت فــى العقــود االخيــرة ظهــرت عــ

وجهـــات النظـــر حـــول طـــرق الحفـــاظ علـــى هـــذه الهويـــة ونـــتج عـــن الدراســـة تقيـــيم ملحـــاوالت تأصـــيل الهويـــة املعماريـــة للمحـــيط الحضـــرى 

 فــى للحـرم املكــى مــن خــالل محــاوالت  إحيــاء إتجــاه العمــارة التق
 
ليديــة الجديـدة فــى قصــر الضــيافة، واتجــاه املعاصــرة مــع االنتمــاء تاريخيــا

 فــى أبــراج جبــل عمــر وفنــدق حيــاة ريجينســ ي شــكل)8فنــدق هيلتــون مكــة شــكل)
 
(، وخلــيط بــين 9(، وإتجــاه  املعاصــرة مــع االنتمــاء محليــا

 ك عبد العزيز أبراج البيت وبرج الساعة. عمارة مابعد الحداثة العمارة التقليــــدية املحافظة كما فى مبانى وقف املل

 .(10(، شكل )1تصنيف وحصر املبانى التى تشكل املحيط العمرانى للحرم املكى من حيث نسبة االنتماء الى هوية معينة. جدول)
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 الخالصة:

حيحة ومالئمة لكل منطقة تعريف الهوية واالصالة واملعاصرة البد ان يكون راسخا فى عقل كل معمارى حتى يتم تناولها بطريقة ل -1

 الهوية وهى تعبر عن واملجتمع والعمران، الثقافة بين الصلة وثيقة عالقة طبقا لعاداتها وتقاليدها ومناخها وبيئتها التى تميزها، فهنا 

 .للمجتمع الثقافية

 الطبيعيـة الظـروف عمارتهـا ، كمـا أثـرتللمملكـة العربيـة السـعودية ارث غنـى مـن املبـانى التـى تحمـل هويـه مناطقهـا وظهـر ذلـك علـى  -2

  املعماري  طابعها على املكرمة ملكة القاسية
 
 ، حيـث ان سـكان تـأثيرا

 
 هـذا عـن فنـتج ، العـالم أبنـاء جميـع مـن خلـيط عـن عبـارة مكـة كبيـرا

 طـابع وهويـة  واصـبح لهـا  ، لكـنهم توحـدوا فـى هويـه اسـالمية وحـدت عمـارتهم  وأشـكالهم عـاداتهم وتقاليـدهم  جميـع اخـتالط الخلـط

 توافـدوا والـذين اإلسـالمي العـالم أقطـار جميـع مـن املسـلمين املنحـدرين كافـة واحتياجـات وخبـرات ثقافـات انصـهار نتـاج كانـت تقليديـة

 وفريد. مميز طابع املكرمة ذات مكة فأصبحت بها ، وعاشوا وسكنوا املقدسة املدينة على

 : إلى التأثير هذا وينقسم ، التقليدية مكة عمارة على هوية األهمية بالغ تأثير الشريف املكي للحرم -3

  تطـل واملمـرات بحيـث الشـوارع وتصـميم تصميمها ومحاولة ، حوله املباني التفاف حيث من وذلك غير مباشر: تأثير . أ   
 
 ، عليـه جميعـا

 ، واملعتمـرين للحجـاج لتـأجيره منـه جـزء فصـل يمكـن التقليـدي بحيزاتـه وتحقيـق خصوصـيته وبحيـث املكـي البيـت تصـميم وكـذلك

  بهم  خاصة ومساكن فنادق وجود لعدم
 
 . سابقا

  يكـون  الحـرام للمسـجد  توسـعة عنـد حـدوث : مباشـر تـأثير ب.
 
 ألهميـة ونظـرا ، بـه املحيطـة للمبـاني التقليديـة وإزالـة هـدم عنهـا ناتجـا

 وأقاموا أبـراج ، املنخفضة االرتفاعات ذات التقليدية املباني بهدم  املستثمرين قيام إلى ذلك ، وأدى سعرها ارتفاع املحيطة األرض

 . وفنادق ، ولها من التصميم والطابع املعمارى من الحداثة التى ال تمت بصله بالعمارة التقليدية للمدينة وهويتها سكنية

  بعضـها ناجحـة محـاوالت عـدة حـدثت – 4
 
املعاصـرة وامكـن تصـنيف هـذه  العمـارة فـي املكـي املعمـاري  الطـابع تأصـيل محاولـة فـي مـا نوعـا

 املحاوالت  وتحليلها.

 :التوصيات

 .تفعيل دور وزارة الشئون البلدية والقرية فى الحفاظ على الهوية العمرانية بمدن اململكة وخاصة مكة املكرمة  -1

 ث العمرانى واملعمارية.من خالل الحفاظ على الترا 2030وضع استراتيجية عمرانية ومعمارية طبقا لرؤية اململكة  -2

ارسـاء مشــروع تأكيـد الهويــة العمرانيـة إلثــراء الصـورة الذهنيــة للهويــة االسـالمية ومعالجــة التشـوهات البصــرية للمـدن وخاصــة مكــة  -3

 املكرمة ، مع االخذ فى االعتبار وضع الصالحيات الالزمة الدارة وتوجيه ومتابعة برامج التطوير واالنشاءات املستحدثة

 وير اللوائح املنظمة لتصميمات املبانى وتحديد مراحل وآلية العمل بمشروعات الحفاظ على التراث والهوية االسالمية.تط -4

 .وخاصة مدينة مكة املكرمة  مع هوية املدينة   املباني عالقة ينظم حاكم ضرورة وضع التشريعات وقانون  -5

التــــــراث والهويــــــة وإبــــــراز مضــــــمون الهويــــــة ووظــــــائف ســــــماتها لتحقــــــق املتطلبــــــات التوجيــــــة للمكاتــــــب االستشــــــارية بالعمــــــل علــــــى تأصــــــيل  -6

 الوظيفية واالنشائية واملناخية واالجتماعية والثقافية بما يحقق استدامتها .

املعماريـة املعمـاريين مـع اقتـراح منظومـة اسـتعادة املكانـة  بـراعم فـي املعمـاري  بـالتراث اإلحسـاس تعميق والجامعات التدريس معاهد على -7

 ، وفهم الحاضر ، والنظر إلى املستقبل. وهويتها من خالل إعداد جيل يحقق تقدير املاض ي

التأصــيل والحفــاظ علــى الهويــة لــيس هــو تقليــد املاضــ ى فـــى واجهاتــه وشــكله فقــط ولكــن تأصــيل لروحــه بدراســة متعمقــة باملتطلبـــات  -8

تطبيقهـا  و ودراسـتها ، البنـاء تكنولوجيـا مجـال فـي جديـد كـل علـى اإلطـالع املعمـاريين علـى الوظيفيـة، فالشـكل يتبـع املضـمون، و يجـب

 . عصري  بشكل املفردات هذه لتنفيذ املناسبة األساليب وتطور  الواجهات مفردات مع ومواءمتها

 جهـات بـين بالتنسـيق وذلـك ، العربيـة املتميـزة املعماريـة املفـردات لتوثيـق ومنظمـة جـادة دراسـات لعمـل مناسـبة ميزانيـات رصـد يجـب -9

 معمـاري  مرجـع أو موسـوعة فـي وتصـنيفها املفـردات لهـذه وضـع مواصـفات بهـدف جهودهـا لتوحيـد العربيـة الـدول  فـي املعماريـة البحـث

 .موحد
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 األشاال والجداول:

 
 (1شكل )

 
 ( طبيعة الوظائف لسمات املفردات املحلية والتى تجعلها باالهمية إلستدامة الهوية.2شكل )

  
 مالمح تأثير هوية املناطق الحارة الجافة )املنطقة الوسطى(           مالمح تأثير هوية املناطق الحارة الرطبة )املنطقة الغربية(

  
 (وبيةمالمح تأثير هوية املناطق الباردة املمطرة )املنطقة الجنوبية الشرقية (    مالمح تأثير هوية املناطق الباردة الجافة )املنطقة الجن

 .( تعدد وإختالف الطابع العام مع ثبات الهوية  للمناطق املختلفة للمملكة العربية السعودية3شكل )

       
 التدرج والردود  التعبير االنشاتى         الشوابير                       القمريات                 الخارجات                   الرواشين                         

 ( مفردات مالمح الهوية للمناطق املختلفة باململكة العربية السعودية.4شكل )

وظيفة متعلقة

 بالعناصر والمكونات المعمارية
وظيفة متعلقة بالجانب

الحضرى والساحات الخارجية

ة ي لسمات المحل ف ل ائ ة الوظ يع ب ط

استخدام الفناء الداخلى انتظام ارتفاعات المبانى

وظيفة متعلقة

 بالمعالجات المناخية واالجتماعية

استخدام الرواشين والمشربيات

 استخدام الشوابير والدراوىاستخدام الخارجة 

 استخدام  القمريات

عدم التشتيت البصرى

تميز واجهات المبنى

وظيفة متعلقة

 بالجانب االنشائى

صراحة التعبير االنشائي

تدرج خط القطاع والكوابيل

وظيفة متعلقة

 بالجانب األيحائى والداللى

تحقيق اتجاة الحفاظ على الهوية

تناسق مع المحيط الحضرى

تناسب الواجهات مع الهوية
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 التكوين املعمارى السائد ملدينة مكة عناصر التشكيل املعمارى ملدينة مكة 

ت
حا

فت
ال

 

 النوافذ

 ، لتحقیق الخصوصیة ضیقة فتحات ذات خشبیة نوافذ

والتهويـة  لالضـاءة بهـا  یمكـن الـتحكم متحركـة قاللیـب بھـا

 املناسبتين

 

   

  

 الرواشين
 زخـارف وبھـا ، عـن املبنـى وتكـون بـارزة ، بأحجـام كبيـرة

 بھا. الجلوس یمكن الداخل ، ومن ومتعددة جمیلة

 املداخل
 من زخارف متفاوته وبها  وبأحجام ، متعددة أشكال ذات

 . أیضا مزخرفة األبواب أن ، كما الحجر  أو الجبس

 العقود

 املدببـة ظھـرت العقـود ، حيـث مختلـف بأشـكال ظهـرت

ة والنصف  انتشـارا األكثـر ھـي املدببـة ولكن وغيرھا ، دائًر

. 

ية
ميل

تك
 ال

صر
عنا

ال
 

 الزخارف

 وحتــى والخشـب والحجــر الجــبس مـن متنوعــة زخـارف

 و وآسـیوي  وھنـدي عر ـي ذات طـابع نباتیـة وھـي ، الحدیـد

 . غيرھا

  

 الحليات
 وحتـى والخشــب والحجــر الجــبس مــن متنوعــة حليـات

 . غيرھا و وآسیوي  عر ي ذات طابع نباتیة وھي ، الحدید

 الشوابير

  الـدراوي  فـي املوجـودة الشـوابير
 
 عـن ميزھـا أعطتھـا جمـاال

 كوابیــل ، حدیدیــة ، مشــغوالت العمــائر مــن غيرھــا

 . إلخ . . . السماء ، عرایس الرواشين

ت
ها

ج
وا

 لل
ام

لع
ن ا

وي
تك

ال
 

 السماء خط

 الواحـد مسـتوى املبنـى علـى بالتـدرج السـماء خـط تميـز

طبیعـة  تـأثير بسـبب ھذا وكان ، املدینة ككل مستوى  وعلى

 . األرض

   

املسدود 

 واملفتوح

 ، ومغطــاة جــدا كبيــرة املســدود إلــى املفتــوح نســبة

ة لإلضاءة وكان ذلك ، للخصوصیة بالرواشين   والتھًو

 خط القطاع
 الســفلي عــن الــدور  دور  كـل ببــروز  القطــاع خــط تميـز

 . ضئیل بمقدار

مواد البناء 

 واالنشاء

 ومن . بناء أساسیة كمادة املحلیة األحجار استخدمت

الحجر  ، األسود شبیكي ال ، الحجر املستخدمة األحجار

 األخرى  األحجار املحلیة من وغيرھا ، الشمیس ي

 

امللمس 

 واللون 

 نظـرا ، الخشـن بـامللمس التقلیدیـة املكیـة العمـارةيـزت تم

ستخدام املواد
 

 ، إخفائھا بدون  ھي كما الطبیعیة ال

 إلـى الخشـب إلى ملمس الحجر من ، امللمس اختلف حیث

 . النورة فیه إلى البیاض املستخدم اآلجر

   عناصر التشكيل املعمارى  املحددده للهوية املعمارية ملدينة مكة املكرمة (5شكل ) 
 

     
 ( ضياع الهوية املحلية والتاريخية للمبانى املحيطة وخاصة باملحيط الحضرى للحرم املكى6شكل )
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 (2018( الرفع امليدانى لهوية املبانى باملحيط الحضرى للحرم املكى الشريف .)الباحثان،7شكل ) 

 

 (2018)الباحثان،( تصنيف لالنتماء الفكرى للمبانى باملحيط الحضرى للحرم املكى. 1جدول )

 املبانى املكونة للمحيط الحضرى 

 للحرمين الشريفين
 املحيط الحضرى للحرم املاى

 %13.7 3 عدد املبانى االتجاة الهوية )التقليدى املحافظ(

 %13.7 3 عدد املبانى ذات الهوية )التقليدى الجديد(

)
ا
 %4.5 1 عدد املبانى )املعاصرة واالنتماء تاريخيا

(عدد 
ا
 %18.1 4 املبانى )املعاصرة واالنتماء محليا

 %50.0 11 عدد املبانى )اتجاه عاملى(

 %100 22 اجمالى املبانى التى  شال املحيط العمرانى

 
 

     
 8شكل )

 
 ( محاوالت تأصيل الهوية املعاصرة مع االنتماء تاريخيا

        
 ( محاوالت تأصيل الهوية واملعاصرة مع 9شكل )

 
 االنتماء محليا
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تقنية عدم حفر الخنادق: الطريقة االمثل للبناء المستدام  
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 قسم الهندسة المدنية - كلية الهندسة -جامعة طيبة (1)

 كندا –واترلوا جامعة  –كلية الهندسة  )2( 

Trenchless Technology: The Right Method for 

Sustainable Construction & Maintenance of Urgent 

Infrastructure Projects within Crowded Vicinities

Moustafa Kassab(1)(2) 

Omar Alruwaythi(1) 

(1) Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Taibah University 

Al-Madina Al-Munawara, Saudi Arabia 
(2) Systems Design Engineering, University of Waterloo, Canada 

 

 :(Abstractملخص البحث )

ا  الستكمال مشاريع البناء في مشاريع البنية التحتية العاجلة في املناطق والشوارع املزدحمة باملشاة و العربات، فإن إيجاد طرق أسرع وأكثر أمان 

تقنية عدم  والصيانة مع مرعاة الحد األدنى من التأثير على املشاة وحركة املرور والبيئة هو محور اساس ي ملعظم مديري املشاريع وصناع القرار. تعد

ا واحدة من أكثر التقنيات الحديTrenchless Technologyحفر الخنادق املكشوفة " ثة اهمية وعملية. حيث تسمح لنا " والتي تم تطويرها مؤخر 

بالتشييد والصيانة الطارئة لخطوط أنابيب املياة والصرف الصحي والطاقة واالتصاالت من خالل استخدام تقينة الحفر تحت سطح االرض ومن 

ة واملركبات والتي تستغرق وقتا دون الحاجة الى استخدام طرق الحفر التقليدية للخنادق املكشوفة للسطح واملسببة الغالق الشوارع وازعاج املار 

ة طويال ، مثل: عبور الشوارع املزدحمة ، ممرات املشاة ، والسكك الحديدية لتركيب وصيانة املرافق ؛ على وجه الخصوص في األوقات املزدحم

شوف( هي من أهم أولويات صانعي القرار ملكرور وتلوث البيئة نتيجة الحفر اللحج والعمرة والزيارة، حيث يصبح التقليل من )ازعاج املارة وحركة امل

ا هي طرق مبتكرة حديثة في بناء أنفاق تحت سطح االرض او الشارع بهدف تركيب  في الجهات املسؤولة. ان تقنية الحفر الغير مكشوف أساس 

ة، واالتصاالت السلكية والالسلكية وصيانة خطوط خدمات البنية التحتية مثل املياه ومياه الصرف الصحي، وأنابيب الغاز، والكابالت الكهربائي

التقنية في  من دون أن يالحظ او تتأثر حركة مرور املارة واملركبات على السطح. وعلى الرغم من ازدياد االعتماد املفيد واالستخدامات الناجحة لهذه

التحتية، وخاصة في شوارع املدن املزدحمة، واملواقع كثير من بلديات الدول املتقدمة التي تبنت هذه التقنية في التشييد والصيانة لشبكات البنية 

ستخدام في الدول العربية. هذه الور 
ُ
قة تقدم الهامة، لكن التزال هذه التقنية املستخدمة في اإلنشاءات والصيانة العاجلة او الطارئة نادرة اال

صيانة ، وإعادة التأهيل(، كما تتعرض النواع وأساليب استخدامها، عرضا عاما لهذه التقنية الناشئة ملشاريع البنية التحتية الحيوية من )بناء ، و 

كما تعرض مزاياها و عض تحديات استعماالتها مع أمثلة الستخدامات ناجحة في البالد املتقدمة. ان ميزة واهمية هذه التقنية في التشييد 

واملركبات من خالل القضاء على االزعاجات العامة واالحتقان املروري  والصيانة العاجلة والطارئة تالخظ بوضوح في مواقع املرور املزدحمة باملارة

بيئية وتسهيل حياة العامة، كما يسرع من وقت اكمال املشروع والصيانة الطارئة ويقلل من تكاليفها، هذا باالضافة الى الفوائد االقتصادية وال

 االخرى في مناطق الحشود واملدن املزدحمة.

 (102)الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة  ان ر البحث الاامل ا 



251 

 

 

جراءات السالمة العامة في المرافق والخدمات إتطوير أنظمة و

ضمن منظومة المدن الذكية لمكة المكرمة والمدينة المنورة 

 والمشاعر المقدسة
 

 

 (2)الشمرانيمازن بن إبراهيم ، (1)عبداللطيف بن حمزه سنان

 وزارة الحج و العمرة (1)
 جامعة أم القرى - عهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج و العمرةم (2)

Developing the Systems and Processes of Services and Facilities 

for General Safety within the Smart Cities Systems of Makkah 

Almukaramah, Madinah Almunawarahm and the Sacred Spots  

  Abdullatif Hamzah Senan(1), Mazen Ibrahim Al - Shamrani(2), 
(1) Ministry of Hajj and Umrah 

(2) The Costodain of the Two Holy Mosques Institute of Hajj and Umrah Research - Umm Al-

Qura University 

 

 :(Abstractملخص البحث )

لتعزيزها والرفع من جودتها يعتبر محور السالمة العامة أحد أهم املحاور التي تسعى الجهات العاملة في مجال خدمة ضيوف الرحمن 

على كافة املستويات، وتمثل املعايير الدولية للسالمة ركيزة أساسية تدعم الخبرات املتراكمة لهذه الجهات لتأمين منظومة من 

الخدمات واملرافق اآلمنة تتناسب مع التوجهات املباركة للملكة العربية السعودية لدعم أعمال التطوير والتأسيس ملدن ذكية 

ومتطورة في كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة، ومع الزيادة املتوقعة في أعداد ضيوف الرحمن من الحجاج 

تزداد الحاجة لتطوير أنظمة وإجراءات السالمة العامة وذلك بتفعيل أحدث التقنيات  2030والعّمار والزوار حسب الرؤية املباركة 

لعلمية ا يتناسب والطبيعة الديموغرافية والطبوغرافية للمدينتين املقدستين والثقافات والخلفيات اواألنظمة واملمارسات بم

تتناول هذه الدراسة الصورة الشاملة ألنماط السالمة املختلفة في بيئة الحج والعمرة والزيارة لذا  واالجتماعية لضيوف الرحمن.

اإلخالء واإلنقاذ في املرافق املختلفة، وأنظمة الربط والتشغيل، وأنظمة  بواقعها الحالي وبالتحديد في ما يخص خطط و وسائل

 السالمة ومكافحة الحريق واألنظمة املرتبطة واملماثلة. 

ز املشاكل الحالية واالحتياجات العاجلة ر قامت الدراسة بتقييم عام للوضع الحالي ملنظومة السالمة العامة، حيث استعرضت اب

 اط النموذجية للسالمة العامة وقامت بدراسة حالة فيما يخص إخالء مخيمات ضيوف الرحمن.ومن ثم استعرضت األنم

ومن خالل هذه الدراسة تبين االحتياج الكبير لتطوير منظومة حديثة مبنية على أحدث التقنيات التي تعتمد عليها املدن الذكية 

وقد اظهر النموذج املستخدم إمكانية  .ص منظومة اإلسكانحيث يمثل تفعيل اجراءات وأنظمة حديثة لألمن والسالمة في ما يخ

تفعيل التقنيات الحديثة بما يتناسب مع طبيعة وخصوصية اإلسكان بمكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة، حيث برزت 

 %50ل أوقات اإلخالء بمعدل العالي مما يساهم من تقلي اد من مستوى املتوسط الى املستوى إمكانية رفع مستوى الوعي واالستعد

قدر، باإلضافة لذلك يتميز النظام املطور بالفاعلية وسرعة الرصد والتنبيه وامكانية التدخل عن بعد في عمليات 
ُ
من املعدل الحالي امل

هات اإلسعاف واإلنقاذ، والذي من شأنه أن يرفع جودة ومستوى السالمة العامة بما يتناسب مع املواصفات العاملية والتوج

 املستقبلية، ولعله من املناسب وضع مواصفات خاصة للمنظومة بما يتناسب مع طبيعة وخصوصية املكان والزمان.

The public safety system cosindered as one of the most important concepts for all parties that work in the related fields 

of Hajj, Umrah, and Ziarah services as the Saudi government is continuously interested in enhancing and improving the 

level of quality for these services over all levels. In this research paper, a comprehensive study been taken about the 
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international safety standards and have been provided as a fundamental requirement to support an accumulated level 

of experience for these entities to provide a complete integrated system with a safe system that represent the required 

level of services over all available facilities in the holy lands of Makkah and Madinah. With the expected increase in the 

number of pilgrims and visitors according to the enthusiastic vision of 2030 for the kingdom, the need to develop public 

safety systems and procedures to increase the implementation level of latest technologies, systems and practices that 

can suit with the demographic and topographical nature of the holy cities cultures, scientific and social backgrounds. 

The model represented in this paper provides the possibility of activating modern technologies in accordance with the 

nature and specificity of housing in Makkah, Madina and Al-Mashaer. The possibility of raising the level of awareness 

and readiness for the employees from medium to the level of decision makers has increased, thus reducing the required 

evacuation intervals by 50% and the speed of monitoring and alert will enhance the possibility to use remote 

intervention for the opening erations of safety and rescue, which raises the quality of services and the level of public 

safety commensurate with the global specifications and future directions. The proposed model  will help in supporting 

and developing the safety systems with the appropriate level of using special specifications for the required system with 

based on the nature and privacy of location, time, and the core idea of Smart Cities for the holy lands. 

 :المقدمة
تعــرف املخـــاطر بأنهــا احـــداث أو ظــروف غيـــر متوقعــه وإذا وقعـــت فــإن لهـــا أثــر بأقـــل تقــدير علـــى أحــد أهـــداف املشــروع او املنظومـــة ككـــل.  

 إذا ســـبب معانـــاة أو خســـارة أو ضـــرر ويكـــون وقـــد يعـــرف الخطـــر بأنـــه يمكـــن أن يكـــون تهديـــد أو فرصـــة فـــي نفـــس الوقـــت، 
 
فيكـــون تهديـــدا

فرصة إذا حقق زيادة في األرباح أو قلل املوارد املستخدمة، وذلـك حسـب مـا تـم ذكـره فـي دراسـة بعنـوان أنـواع املخـاطر فـي املشـروع علـى 

ل األعمـــال عمومـــا، وهـــي بـــأن م. تنتشـــر نظـــرة خاطئـــة حتـــى لـــدى الـــبعض فـــي مجـــا2015موقـــع لنكـــد ان للمهنـــدس عبـــد الـــرحمن قائـــل فـــي 

الخطـــر شـــ يء ســـلبي ويـــؤدي إلـــى فشـــل أو تعثـــر املشـــاريع وقـــد يـــتم توجيـــه كـــل الجهـــود فـــي هـــذا االتجـــاه، ولكنـــه فـــي الواقـــع ممكـــن أن يكـــون 

 ويكـــون فرصـــة ويحقـــق فائـــدة للمنظومـــة أو املشـــروع.  كـــال النـــوعين مـــن األخطـــار لهمـــا أثـــر علـــى نتـــائج املشـــروع، لـــذلك يـــت
 
م إيجـــا ي أيضـــا

التوقــع والتنبــؤ بهمــا فــي مرحلــة مبكــرة مــن املشــروع فــي مرحلــة التخطــيط حتــى تــتمكن إدارة املشــروع مــن الســيطرة علــى املخــاطر واتخــاذ 

كمــا أن منهجيــة البحــث العلمــي  لــم تعتمــد علــى  االجــراءات املناســبة يجــب أن يكــون هنــا  مراقبــة ومتابعــة خــالل دورة حيــاة املشــروع.

بشـكل كامـل بــل تـم  التركيـز علـى تحسـين الوضــع الـراهن و تعـديل مـا يلـزم  لرفــع مسـتوى السـالمة بطريقـة ســريعة و  املصـادر املعلوماتيـة

اإلجراءات الالزمة للتنفيـذ و التـي سـيتم ايضـاحها نى التحتية و الحالة التخطيطية و متطورة و ذلك على مراحل تعتمد على إمكانيات الب

 مي.في املرحلة الثانية لهذا البحث العل

 أهداف البحث:

 استعراض األنماط النموذجية للسالمة العامة فيما يخص إخالء مخيمات ضيوف الرحمن. -

 .استعراض نتائج تطوير منظومة حديثة مبنية على أحدث التقنيات التي تعتمد عليها املدن الذكية -

ملكرمة واملدينة املنورة واملشاعر إمكانية تفعيل التقنيات الحديثة بما يتناسب مع طبيعة وخصوصية اإلسكان بمكة ا -

 املقدسة.

العالي مما يساهم من تقليل أوقات اإلخالء  ى اد من مستوى املتوسط الى املستو إمكانية رفع مستوى الوعي واالستعد -

 .من املعدل الحالي %50بمعدل 

 امتياز النظام املطور بالفاعلية وسرعة الرصد والتنبيه وامكانية التدخل عن بعد في عمليات اإلسعاف واإلنقاذ.  -

 تحقيق رفع جودة ومستوى السالمة العامة بما يتناسب مع املواصفات العاملية والتوجهات املستقبلية. -

 صية املكان والزمان.التوصية بوضع مواصفات خاصة للمنظومة بما يتناسب مع طبيعة وخصو   -

 : منهجية وطرق البحث

تـــم فـــي هـــذا البحـــث العلمـــي الدراســـة باالســـتقراء و دراســـة الحـــاالت الحاليـــة و إمكانيـــة التعـــديل و التطـــوير مرحليـــا لتقليـــل نســـبة املخـــاطر 

ة تنفيـــذ عمليـــات االخـــالء الكلـــي تـــخاصـــة و كمثـــال مـــا يخـــص عمليـــات االخـــالء أثنـــاء الحـــاالت الطارئـــة أو الكارثيـــة القـــدر هللا و أهميـــة أتمت
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ســتتناول الدراســة أوال تعريفــات متنوعــة و تفاصــيل عــن أنــواع املخــاطر و التــي منهــا مــا هــو مباشــر أو غيــر مباشــر فــي تــأثيره علــى والجزتــي، و 

 ضيوف الرحمن و من يقومون بخدمتهم.

و هـــي املشــــاريع بشــــكل عـــام و كــــذلك إيضــــاح املخــــاطر تضـــمنت الدراســــة  التعريــــف بمبـــدأ املخــــاطر و مفهومهــــا فـــي األعمــــال األكثــــر تعرضــــا 

 اإليجابية و السلبية باألمثلة مع شرح مبسط المكانية تحول الخطر اإليجا ي  و ذلك و قبل استعراض أنواع املخاطر.

 :                                                               Project Risk Conceptأوال : مفهوم الخطر ا  املشروع 

يمكن تعريف الخطر في أي مشـروع مـن املشـاريع بأنـه حـدث أو ظـرف غيـر مؤكـد والـذي ينـتج عـن حدوثـه أثـر سـلبي أو إيجـا ي علـى هـدف 

اإلنجــاز فــي الوقــت املحــدد وكلفــة عاليــة  املشــروع، مثــال ذلــك التعجيــل وتبنــي جدولــة ســريعة ألنشــطة معينــة حيــث فيهــا خطــر كبيــر بعــدم

 ولكن باملقابل فإن املنافع كبيرة والتي تنجم عن الوقت املكتسب.

 :Negative Risks ثانيا: املخاطر السلبية

في  اسمه يوحي بأنه يحمل نتائج سلبية على األعمال وهو أمر غير مرغوب، مثال على الخطر السلبي: التأخير ” التهديد“الخطر السلبي أو 

 أو 
 
 سلبيا

 
 .”تهديد“تسليم األعمال أو تجاور التكاليف املخطط لها أو أي ش يء ممكن أن يؤثر على أهداف العمل الرئيسية يعتبر خطرا

 :Positive Risks ثالثا: املخاطر االيجابية

لى الخطر االيجا ي: إنهاء يحمل نتائج ايجابية، وهو خطر مفضل ويتم السعي إلى تحقيقه، مثال ع” الفرصة“الخطر االيجا ي أو 

 (.ROIاألعمال في موعد مبكر أو الزيادة في العائد على االستثمار)

 إماانية تحول الخطر االيجابي إلى خطر سلب :

 بشكل جيد إن الخطر  
 
 له ومتابعا

 
أن يتحول الخطر االيجا ي إلى خطر سلبي، فعلى سبيل املثال لو أن شركة فيمكن لم يكن مخططا

 من التجهيز لخدمات استقبال اتصاالت تق
 
وم بتنفيذ مشروع توسعة الستيعاب عدد كبير من االشتراكات الجديدة، وانتهت مبكرا

االضافية واعتبرت بأن هذه فرصة الستقبال  switches وتركيب الخطوط الجديدة بينما لم تنتهي بعد من تركيب وحدات السنترال و

 وأعلنت عن ذلك من خالل
 
حملة ترويجية وفي نفس اللحظة تم التجاوب ونجحت الحملة في جذب عدد كبير من  زبائن جدد مبكرا

الزبائن ولكنها نتيجة الضغط املبكر غير املخطط له تم انهيار الشبكة لعدم قدرتها على تحمل هذه األعداد و سبب عدم جاهزيتها 

 تتحول إلى تهديد حقيقي يؤثر على سمعة امل
 
. فان هذه الفرصة فورا

 
 نظومة. أيضا

 :رابعا: أنواع املخاطر 

   Legal Risks  مخاطر قانونية .1
  Risks Organizational  تنظيمية مخاطر  .2

  Risks Technical  الفنية املخاطر  .3

  Risks Zoning  )املوقعية( املكانية املخاطر  .4

  Financial Risks  المخاطر المالية .5

  Risks Social  االجتماعية املخاطر  .6

               Risks Political  السياسية املخاطر  .7

تتناول الدراسة صورة شاملة ألنماط السالمة املختلفة في بيئة الحج والعمرة بواقعها الحالي بناء على الضوابط املوجودة واملعتمدة 

والتشغيل، وأنظمة  وتحديدا استطالع املراجع فيما يخص خطط ووسائل اإلخالء واإلنقاذ في املرافق املختلفة، وأنظمة الربط

 السالمة ومكافحة الحريق واألنظمة املرتبطة واملماثلة للتحقيق السالمة العامة.

م بمراجعة وتقييم ما ورد في  2018-هـ 1439قامت الدراسة بناء على ما ورد في دليل الشروط الوقائية باملشاعر املقدسة اصدار عام 

 كل من:

 متطلبات وتعليمات السالمة بمشروع إسكان الحجاج بمنى.  •

 ضوابط اإلضافات ومتطلبات السالمة في مواقع الحجاج بمزدلفة املشمولين بقطار املشاعر  •
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 املتطلبات الوقائية في بناء املخيمات بمشعر عرفة.  •

برز املشاكل واالحتياجات و التي منها ضرورة و تم عمل تقييم عام ملنظومة السالمة العامة حاليا بناء عليه ، حيث استعرضت ا 

إعادة تأهيل و تخطيط البنية التحتية و دراسة األنماط النموذجية للسالمة العامة و التي يمكن تطبيقها في الفترة االنتقالية من 

 .الوضع الحالي الى الوضع املؤهل للتعامل الذكي
 

مبنية على أحدث التقنيات التي تعتمد عليها املدن الذكية ،مثل تفعيل اجراءات ومن الدراسة تبين االحتياج الكبير لتطوير منظومة  

 وأنظمة حديثة للسالمة في ما يخص منظومة اإلسكان.

وقد تبين إمكانية تفعيل التقنيات الحديثة بما يتناسب مع طبيعة وخصوصية اإلسكان بمكة واملدينة واملشاعر، حيث برزت إمكانية 

من املعدل  %50العالي مما يساهم من تقليل أوقات اإلخالء بمعدل  اد من مستوى املتوسط الى املستوى ستعدرفع مستوى الوعي واال 

قدر، كما يتميز النظام املطور بالفاعلية وسرعة الرصد والتنبيه وامكانية التدخل عن بعد في عمليات اإلسعاف واإلنقاذ، 
ُ
الحالي امل

بما يتناسب مع املواصفات العاملية والتوجهات املستقبلية، ولعله من املناسب وضع  والذي يرفع جودة ومستوى السالمة العامة

 .مواصفات خاصة للمنظومة بما يتناسب مع طبيعة وخصوصية املكان والزمان

لى عند البدء في الدراسة البحثية الحظنا أن وجود زخم من الخطط والدراسات واإلمكانات املسخرة في عدة جوانب جميعها هادفة ا

تحقيق أمن وسالمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار إضافة الى العاملين واملتطوعين لشرف خدمتهم ، فعلى سبيل املثال 

 النموذج املعتمد في املخيمات باملشاعر املقدسة ألقل مسافة لعرض املمر وملخارج الطوارئ املحددة. 2ورقم  1يوضح الشكلين رقم  

ة البحثية على البدء أوال بتعديل الوضع الراهن و الرجوع للمارسات الحالية و محاولة تطبيق الفكر عليه فقد اهتمت الدراس

التطويري لالنتقال مرحليا الى الهدف املنشود بتحويل مكة املكرمة و املشاعر املقدسة الى مدن ذكية ، فقد ال تشمل الدراسة  

موحد للمعلومات عالوة على تحفظ كثير من الجهات في نشر تقاريرها و هذا البحثية بعض املعلومات التفصيلية  لعدم وجود مصدر 

 من ضمن سياسة خصوصية املعلومات.

و من الجدير بالذكر بأنه يلزم أن تتضمن الخطط التنفيذية تجزئة مراحل العمل على كامل مناطق العمل املستهدفة و بطريقة 

م استبداله بالكامل على أن ال يتداخل التنفيذ مع دخول وقت التجهيز للموسم مدروسة اليضاح ما سيتم تعديله أو تطويره مما سيت

مع مراعاة ان استئناف التنفيذ بعد املوسم لن ينتج عنه خسائر مادية بسبب إعادة األوضاع االنشائية و الوصول للجودة املطلوبة 

 من خالل تقليل نسبة املخاطر املتنوعة.

و التوصيات التي تم الخلوص لها فسيكون هنا  مرحلة أخرى من الدراسة سيتم فيها جمع و بناء على ما تم خالل الدراسة 

 معلومات تفصيلية بالتنسيق و التعاون الرسمي مع الجهات املعنية لتطوير الدراسة بالشكل املطلوب و االقتراحات املوجوده فيها .

 :خامسا : التجارب الناححة ا  نفس مجال الدراسة

من األمثلة على الدراسات الناجحة التي تم االستشهاد بها من خبرات معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج و الجهات املختلفة 

هـ و تم تنفيذها و تفعيل تطبيقها على ارض الواقع 1422املشاركة معها هو دراسة تطوير منطقة و جسر الجمرات و التي تمت في عام 

الحجاج في املنطقة املحدودة بجسر الجمرات الى اضعاف العدد في السابق مع مراعاة جوانب  أعدادة زيادة مكانيإو التي طورت 

ة السالمة بجميع فروعها سواء السالمة االنشائية أو إدارة الحشود أو السالمة البيئية أو إدارة األزمات و الكوارث بهذه املنطقة املحدد

زات أهمها تحديد الخدمات و التحكم و املراقبة املستمرة و إيجاد بيئة آمنة و لحية بكل جغرافيا و زمانيا من خالل عدة تجهي

 املقاييس.

يرهم وخبرتهم عن أي من غيرهم من كوباستطالع مراجع هذه الدراسة يتبين بانها بأيدي خبراء من بلد الحج والعمرة والذي ينفرد تف

وطبقوا ما أكرمهم هللا به في أشرف البقاع ولخدمة ضيوف بيت هللا الحرام وزواره، املهندسين او املعماريين فقد مزجو النسك بالعلم 

وكان مصدره دراسة تطوير منطقة وجسر الجمرات، وزارة االشغال العامة واإلسكان عن  والتي أتت عبر دراسات واستقراءات سنين.

 هـ.1422ن الشريفين، مطلع جمادي الثاني طريق الهيئة العليا لتطوير مكة املكرمة بالتعاون مع معهد خادم الحرمي

فمن هذا االستشهاد واملثل خلصت الدراسة بأن يتم االستفادة من اإلمكانات الجبارة واإلجراءات املتعددة والبنية التحتية الحالية 

ر املقدسة الى مخيمات ذكية والتجارب املحلية والدولية للبدء في االستغالل األمثل للموارد املتاحة لبحث تحويل املخيمات في املشاع

تحديدا فيما يخص السالمة بمختلف عناصرها مثل مكافحة الحرائق واإلنذار بها والسالمة البيئية والسالمة والصحة العامة وسالمة 
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ذكية في العاملين...الخ. ، ولضمان تحقيق الهدف املرجو من هذا البحث العلمي تم التركيز على كيفية الوصول الى خطط اخالء آمنة و 

املخيمات تساهم في تقليل الخسائر املادية والبشرية في حاالت الكوارث واملخاطر املتنوعة املتوقعة بمختلف أنواعها تقديرا حسب ما 

تم الرجوع له في الخطة التنفيذية املعتمدة ملهام وزارة الحج والعمرة والجهات التابعة لها الواردة بالخطة العامة للطوارئ بالحج 

 هـ واملستندة على األوامر التالية:1438

هـ، ولوائحه التنفيذية ملهام ومسئوليات 10/05/1406وتاريخ  10ما ورد بنظام الدفاع املدني الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ -1

 هـ.26/10/1407وتاريخ  4ت/و//9الوزارات واألجهزة الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

س د ف 3/2/164هـ واألمر رقم 08/03/1413وتاريخ  2921/8ش/1ئب وزير الداخلية رقم أمر صاحب السمو امللكي نا -2

هـ، القاضيان بوجوب اإلعداد لخطة متكاملة للطوارئ في موسم الحج شاملة مناطق الحج )املشاعر 12/03/1414وتاريخ

 املنافذ البرية(. –محافظة جدة  –املدينة املنورة  –العاصمة املقدسة  -املقدسة 

لهادفة الى تهيئة وتسخير كافة اإلمكانيات املادية والبشرية واتخاذ كافة اإلجراءات املناسبة لحماية الحجاج واملواطنين وتوفير وا

 السالمة لهم من كافة اخطار الحوادث والكوارث بكافة مناطق الحج.

 :سادسا: أنواع املخاطر بالحج

هـ 1438وزارة الحج والعمرة والجهات التابعة لها الواردة بالخطة العامة للطوارئ بالحج بالرجوع الى الخطة التنفيذية املعتمدة ملهام 

 .1والتي تم تلخيص أنواع املخاطر فيها بالحج على النحو املوضح في الجدول رقم 

نشأة في مدينة م 300تطبيق نظام األنظمة الذكية باإلنذار على وقد تخلل الدراسة استعراض تجربة واقعية مسجلة عامليا بشأن 

البدء  االلكترونية 2018يناير  23حسب ما ورد في لحيفة البيان اإلماراتية االلكترونية في  د ي بدولة االمارات العربة املتحدة،

 لتوجيهات محمد بن راشد وفي اجتماع طارئ للدفاع الفوري لربط املساكن بمنظومة استشـــعار حرائق ذكية وسريعة التركيب 
 
تنفيذا

  ني برئاسة سيف بن زايد.املد

 SBCم، 2018متطلبات الوقاية من الحريق في كود البناء السعودي -وبالرجوع الى اشتراطات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي 

201A  فقد تضمن الكود السعودي للحماية من الحرائق   SBC 801 A  م، في الباب الرابع منه التخطيط واالعداد 2018لعام

 للطوارئ كال من شرح مفصل عن خطط االخالء من الحريق وخطط السالمة من الحريق، فيجب أن تتضمن خطط اإلخالء ما يلي:

خروج للطوارئ أو للهروب وما إذا كان إخالء للمبنى سيتم استكماله من خالل طوابق أو مناطق محددة فقط أو مع  -1

 استجابة دفاعية في املكان.

 يتوجب عليهم البقاء لتشغيل املعدات الهامة قبل اإلخالء. إجراءات للموظفين الذين -2

 إجراءات استخدام املصاعد إلخالء املبنى عند وجود مصاعد خاصة بإخالء الشاغلين تتوافق مع املتطلبات املعتمدة. -3

 إجراءات للمساعدة في اإلنقاذ لألشخاص غير القادرين على استخدام وسائل الخروج العامة دون مساعدة. -4

 ءات إحصاء للموظفين والشاغلين بعد اإلخالء.إجرا -5

 تحديد وتعيين املوظفين املسئولين عن اإلنقاذ أو املساعدات الطبية الطارئة. -6

 الوسيلة املفضلة وأي وسيلة ألخطار شاغلي الحريق أو الطوارئ. -7

ملدني أو منظمة االستجابة الوسائل املفضلة وأي وسائل بديلة لإلبالغ عن الحريق وحاالت الطوارئ األخرى إلى الدفاع ا -8

 للطوارئ املعينة.

 تحديد وتعيين املوظفين الذين يمكن االتصال بهم ملزيد من املعلومات أو لشرح الواجبات في إطار الخطة. -9

 حيثما توفرت. -10
 
 وصف لنبرة تنبيه نظام االتصال الصوتي إلنذار الطوارئ والرسائل الصوتية املبرمجة مسبقا

 السالمة من الحريق:كما يجب أن تشغل خطط 

 اإلجراء لإلبالغ عن الحريق أو الطوارئ األخرى. -1

 استراتيجية سالمة الحياة بما في ذلك ما يلي: -2

 إجراءات أخطار الشاغلين بما في ذلك املناطق ذات نظام اإلنذار الخاص. •

 إجراءات للشاغلين تحت االستجابة الدفاعية في املكان. •
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 ك اولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة أثناء اإلجالء.إجراءات إخالء الشاغلين بما في ذل •

 مخططات املوقع تشير إلى ما يلي: -3

 نقطة تجمع الشاغلين. •

 مواقع صنابير مكافحة الحريق. •

 مخططات الطوابق تحدد مواقع ما يلي: -4

 املخارج. •

 طرق اإلخالء األساسية. •

 طرق اإلخالء الثانوية. •

 واملناطق الخارجية ملساعدة اإلنقاذ.طرق الخروج سهل الوصول إليها مناطق اللجوء  •

 مناطق اللجوء املرتبطة بحواجز الدخان واملخارج األفقية. •

 صناديق إنذار الحريق اليدوية. •

 طفايات الحريق املحمولة. •

 محطات الخراطيم الخاصة باستخدام الشاغلين. •

 مذياع إنذار الحريق ووسائل التحكم. •

اإلشغال واالستخدام العاديين للمباني بما في ذلك إجراءات الصيانة قائمة باملخاطر الكبرى للحريق املرتبطة ب •

 والتدبير.

 تحديد وتعيين املوظفين املسئولين عن صيانة األنظمة واملعدات املثبتة ملنع أو السيطرة على الحريق. •

 تحديد وتعيين املوظفين املسئولين عن الصيانة ة ومراقبة مصادر خطر الوقود. •

 واملناقشة:النتائج 

 :أوال: عالقة السالمة باملخاطر

مما سبق يت ح بأن السالمة هي أحد أهم عناصر املخاطر حيث ان إدارة الكوارث واألزمات والسالمة العامة ومكافحة الحرائق 

كوارث ال قدر هللا، ومن هذا واإلنذار املبكر بها واملحافظة على البيئة وغيرها من املحاور الرئيسية التي يعد القصور فيها سببا لوقوع 

املنطلق ركزت الدراسة على محور السالمة الذكية في بعض تفاصيله املرتبطة بمقام امللتقى لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج 

 ومعتمرين وزوار والعاملين على هذه الخدمة الجليلة.

جال خدمة ضيوف الرحمن لتعزيزها والرفع من جودتها يعتبر محور السالمة العامة أحد أهم املحاور التي تسعى الجهات العاملة في م

على كافة املستويات، وتمثل املعايير الدولية للسالمة ركيزة أساسية تدعم الخبرات املتراكمة لهذه الجهات لتأمين منظومة من 

كية ومتطورة في كل من مكة الخدمات واملرافق اآلمنة تتناسب مع التوجهات املباركة للملكة لدعم أعمال التطوير والتأسيس ملدن ذ

 واملدينة واملشاعر.

تزداد الحاجة لتطوير أنظمة  2030ومع الزيادة املتوقعة في أعداد ضيوف الرحمن من الحجاج والعّمار والزوار حسب الرؤية املباركة  

لديموغرافية والطبوغرافية وإجراءات السالمة العامة وذلك بتفعيل أحدث التقنيات واألنظمة واملمارسات بما يتناسب والطبيعة ا

 للمدينتين املقدستين والثقافات والخلفيات العلمية واالجتماعية لضيوف الرحمن.

 :استنتاجات الدراسة البحثية ثانيا:

اعتمدت الدراسة على بعض املعلومات و املواصفات الحالية ملعرفة ما يلزم تطويره و ستشتمل املرحلة الثانية منها على 

املالح ات  2و رقم  1إحصاءات و استقراءات و نتائج ميدانية ، فقد استنتجت الدراسة باستعراض الشالين رقم دراسات و 

 التالية:

 ان عنصر السالمة في الحج شبه جاهز ليكون لها كود عالمي خاص منفردا.-1
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 أن الخطط قد يلزمها بعض التطوير للوصول الى مرحلة التكويد.-2

 ث املوسم عامليا.تميز الخبرات في أحدا-3

 أن الخطط تغطي معظم جوانب السالمة ومكافحة الحريق وذلك ملختلف الجهات والقطاعات املشاركة بخطط حسب التخصص.-4

 ضرورة اتباع منهجية وحدة املخاطر الوطنية خاصة فيما يخص االستعداد للكوارث واألخطار املحتملة أو املدروسة. -5

 ر الوطنية لتسهيل اإلجراءات في حاالت االخالء وما يتبعها.ضرورة عمل خطة موحدة للمخاط-6

ضرورة الرجوع في الحاالت الكارثية الى جهة واحدة ألخذ القرار حسب ما تم الخلوص له من إجراءات وخطة موحدة من كافة -7

 الجهات املشاركة في املوسم.

ذكي، بدءا من تطوير الوضع الحالي ومرورا بالتخطيط املدني ان وجود كم من اإلجراءات يلزم تحويله تدريجيا الى نظام تفاعلي -8

 الجديد ملواقع املشاعر املقدسة.

ان املرافق ذات األبنية االنشائية من السهل تحويلها الى منشآت ذكية فيما يخص السالمة ومكافحة الحرائق ويجب مراعاة تلك -9

 الفروق في مناطق املخيمات باملشاعر املقدسة.

 محور السالمة من جانب عام وسيكون التخصيص في جوانب استخدام االخالء الذكي في املخيمات باملشاعر املقدسة. سيتم أخذ-10

  :ثالثا: االفتراضات

من خالل عدة جهات رئيسية معتمدة اهمها الدراسات التخصصية من جامعة أم القرى متمثلة  في معهد خادم الحرمين ألبحاث 

املسجلة لدى املديرية العامة للدفاع املدني و مركز العمليات الرئيس ي و سجالت ادارة الطوارئ و الكوارث الحج  و العمرة و الحاالت 

بفرع وزارة الحج و العمرة بمكة املكرمة و كذلك ما يتم مناقشته بشكل افتراض ي في ورش عمل املخاطر نجد االفتراضات التالية 

 منتها دراسات تحليل املخاطر في مناطق الحج  و تتخلص على النحو التالي:ناتجة عن وقوع أحد املخاطر املحتملة والتي تض

 حدوث إصابات كبيرة بين الحجاج ووقوع ضحايا. -أ

 تعطل الطرق أو تضررها وانقطاع وسائل املواصالت. -ب

 تصدع أو انهيار بعض خزانات املياه. -ت

 أو االتصاالت(. تعطل املرافق العامة أو تضررها و )انقطاع املياه أو التيار الكهرباتي -ث

 تلوث بعض األشخاص أو املواقع واملركبات والتجهيزات باملواد الخطرة )كيمائية، بيولوجية، إشعاعية(.  -ج

 حدوث أضرار في املباني أو انهيارات )ر سكنية أو تجارية أو عامة(. -ح

 سقوط طائرة خارج نطاق املطار. -خ

 حدوث أضرار او تلف ملخيمات الحجاج. -د

 تنفيذ أعمال الدفاع املدني. أي حاالت أخرى تتطلب -ذ

رابعا: يمكن تطبيق األنظمة التشغيلية الذكية املرتبطه في املخيمات باملشاعر املقدسة بحيث يتم تركيب أنظمة مكافحة حريق ذكية 

 (. BMSواستحداث أنظمة تشغيلية بنفس آلية نظام إدارة املبنى )

حريق ال قدر هللا يتم ارسال موجات الى النظام عبر األقمار الصناعية رسم مبسط للنظام، فعند استشعار ال 3ويوضح الشكل رقم 

ليتم ابالغ غرفة التحكم الرئيسية ومن يلزم عبر رسائل على األجهزة الذكية الستعجال التدخل السريع إلنجاز عملية االخالء 

ي عالوة على إمكانية الربط بمختلف األنظمة واملساهمة في مكافحة الحريق والتي يتم العمل على مكافحتها بواسطة نظام الرش اآلل

 والتعامل معها عن بعد من تطبيقات الهواتف الذكية وتحديد منطقة الخطر والخلوص بتقارير متابعة زمن وموقع الحدث.

يه الهيئة و عند البحث امليداني و التجارب العملية بدولة االمارات املتحده لوحظ أهمية تحسين البنية التحتية و هو ما تعكف عل

امللكية ملكة املكرمة و املشاعر املقدسة ، فان تحسين البنية التحتية هو العنصر الجوهري لتطوير الخدمات و منها ما يخص أنظمة 

السالمة و مكافحة الحريق و التي سيؤدي تطويرها الى تقليص نسبة املخاطر الى نسبة بسيطة جدا ال تتجاوز العشرة باملئة بعد 

 كافة املواقع ، و سيتم تناول آالية التطبيق و خطة التنفيذ خالل املرحلة القادمة لهذا البحث العلمي.تنفيذ تطوير 

 الخالصة:
فقد خلصت الدراسة بناء على ما ورد في متطلبات و تعليمات السالمة بمشروع إسكان الحجاج بمشعر منى و ما تبع ذلك في دليل 

م. الى إمكانية مراجعة خطط االخالء الحالية و تطويرها و اختيار 2018-0هـ1439الشروط الوقائية باملشاعر املقدسة الصادر عام 
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زة االستشعار الالزمة التي ستساهم في القراءة و التوجيه لألوامر املبرمجة في تطبيق لوحي على الهواتف النقاط املركزية لتركيب أجه

الذكية مرتبط بعناصر االخالء سواء املمرات و مسالك الهروب و مخارج الطوارئ و اتجاهات كثافة االخالء املطلوبة مع التوجيه 

لداعمة و اضاءات الطوارئ و نقاط التجمع و مواقع تمركز املسعفين و املرشدين و الالزم للوحات االرشادية و الوسائل الصوتية ا

 ممثلي السالمة في كل مخيم و كذلك ارتباط مواقع أجهزة اإلنذار املسبق و كاشفات الدخان الذكية بالبرنامج.

ة والتوجيهات ستكون باتباع ما هو وفيما يخص الحجاج والعاملين في املخيم فسيتم اخالئهم بأسرع وقت حيث ان إرشادات السالم

مبرمج في التطبيق الذكي والذي سيعمل مباشرة فور بدء جهاز اإلنذار في العمل وسيكون بمثابة جهاز توجيهي على املخطط الواقعي 

بات وحاالت وما يواجه من أجهزة متحركة أخرى وذلك لتفادي االصطدام والعرقلة التي طاملا تحصل في حاالت االخالء وتؤدي الى إصا

 وفاة بدون سبب يستحق.

كما سيتمكن املطوف والدفاع املدني من إحصاء األفراد املتبقيين في املخيم والذي لم يتم اخالؤهم بعد وسيتم تحديد مواقعهم 

يمكن ويسهل الوصول لهم، وبالتالي ستكون عملية االخالء أسرع وأفضل ويمكن إدارة الحدث باستخدام التقنيات الذكية، حيث 

الربط باألقمار الصناعية في حال رغبة الجهة املختصة وبالتالي سيتحقق إدارة الكارثة ودرء املخاطر املحتملة او على األقل الحد منها 

 خاصة إذا كان التخطيط على أسس علمية مدروسة ومشتملة على جميع املحاور الالزمة واالحداث املتوقعة.

أن عمليات االخالء و التعامل مع الحاالت الطارئة عموما ستتقلص الى نسبة كبيرة قد تصل  من خالل هذه الدراسة البحثية يت ح

ش ى الى توفير في هذه العمليات بنسبة تفوق األر عون في املئة في املخيمات املرتفعة و تزيد في املواقع السهلة  ، كما أن تطبيقها  سيتما

بتنفيذ مختلف املراحل عبر خطة  زمنية مجدولة و مدروسة من جميع النواحي  م و ذلك2030مع  رؤية اململكة العربية السعودية 

املادية و العملية  مع تقليل نسبة املخاطر خاصة أن بعد استحداث مجلس املخاطر الوطنية و ما سيتبعه من تطوير و رقي باملنهجيات 

و العمرة  ، عالوة على أن التطور املدني و العمراني و السياسات في اململكة العربية السعودية و التي من أهمها ما يخص الحج 

يصاحبه و يسبقه التطور التقني و الذي سيكون له أثر كبير في تحسين عمليات تقليص نسبة املخاطر من خالل هذه الدراسة 

 البحثية.

 أبرز التوصيات:

ا وذلك خالل املرحلة االنتقالية لحين تطوير امكانية تحويل عملية اخالء املخيمات الى عملية اخالء ذكية بجميع تفاصيله -1

 البنية التحتية بشكل متكامل وبالكيفية املدروسة واملخطط لها.

 مراجعة خطط االخالء الحالية وتطويرها واختيار النقاط املركزية لتركيب أجهزة االستشعار الالزمة. -2

 قيق الحج الذكي.االستعجال في تنفيذ خطط مدروسة للبنة التحتية للمشاعر بما يمكن تح -3

السعي لتخطيط مساكن وخدمات دائمة واستثمارها واالستفادة منها إضافة ملا ستحققه من تفعيل السالمة العامة  -4

 وسهولة التعامل الذكي.

 االستخدام األمثل للموارد املتاحة والتخطيط املسبق للعملية االنتقالية لتنفيذ مخططات تطوير البنية التحتية. -5

 واالستفادة من التطبيقات والبرامج التي تساهم في توجيه وتوعية الحجاج.رفع الوعي  -6

تدريب جميع العاملين في مواجهة وخدمة ضيوف الرحمن على اإلسعافات األولية واساسيات مكافحة الحريق واالخالء  -7

 والسالمة العامة.

 ين وسيلة آمنة لنقل الحجاج الى الحرم املكي.دراسة ربط قطار املشاعر املقدسة باالستفادة منه لربطه بمكة املكرمة لتأم -8

 التخطيط السليم واملدروس يؤدي الى مستقبل ناجح. -9

 إضافة ثقافة ضيوف الرحمن وسالمتهم ضمن ما يناسب من املناهج الدراسية. -10

 ضرورة تطوير و تحسين البنية التحتية ملكة املكرمة و املشاعر املقدسة. -11
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 األشاال والجداول:

يوضحان النموذج املعتمد في املخيمات باملشاعر املقدسة ألقل مسافة لعرض املمر وملخارج الطوارئ  التاليان النالشك •

 املحددة.

 خيمتان

 ممــــــــر

 م1

 خيمتان

 ممـــــــر
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 رمم

  

 ممر

  

 ممر

   

 مخرك طوارئ 
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    2شكل رقم                        
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 الخالء و مكافحة الحريق.الشكل التالي هو رسم مبسط للنظام  التشغيلي املركزي الذكي  •
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12x2 خيمة 

 

12x3خيمة 
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 مكتب خدمات ميداني مدخل رئيس ي مطبخ
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 بالحج : أنواع املخاطر 1جدول رقم 

 تصنيف املخاطر أنواع املخاطر

 املخاطر الطبيعية

 عالي جدا األمطار والسيول 

 انتشار األمراض واألوبئة -الرياح واألعاصير 
 عالي الخطورة

 الهزات األرضية

 الهبوط األرض ي
 متوسط الخطورة

 تساقط الصخور واالنهيارات الصخرية أو انزالقات التربة

 الطبيعيةاملخاطر غير 

 الحرائق
 
 
 عالي جدا

 التلوث الصناعي ) بالغازات (

 عالي الخطورة التسمم الغذاتي

 انقطاع التيار الكهرباتي
 متوسط الخطورة

 انفجار خطوط املياه ) خطوط الضغط العالي (

 األعمال اإلرهابية
 التفجيرات التقليدية

 
 
 اإلشعاعيالتلوث الكيماتي أو البيولوجي أو  عالي جدا

 مخاطر الحشود

 زيادة كثافة الحجاج في مناطق التجمعات

 اإلجهاد الناتج عن أداء املناسك

 تضاد الحركة للحجاج في مناطق التجمعات عالي الخطورة

 تداخل حركة املركبات مع حركة الحشود على الطرقات و األنفاق

 افتراش املواقع القريبة من املناسك وسد الطرقات
 
 
 عالي جدا

 حمل الحجاج لألمتعة عند أداء املناسك

*اخذ هذا الجدول بتصرف الخطة التنفيذية املعتمدة ملهام وزارة الحج والعمرة والجهات التابعة لها الواردة بالخطة العامة للطوارئ 

 هـ.1438بالحج 

 املراجع:

مراجعة واعتماد املستشار الهندس ي املهندس عبد اللطيف بن حمزة  الدليل االرشادي للسالمة والصحة املهنية بوزارة الحج والعمرة، •

 م.2018-1439سنان، اإلصدار األول ،

دراسة تطوير منطقة وجسر الجمرات، وزارة االشغال العامة واإلسكان عن طريق الهيئة العليا لتطوير مكة املكرمة بالتعاون مع معهد  •

 هـ.1422خادم الحرمين الشريفين، مطلع جمادي الثاني 

 م.2018هـ 1439دليل الشروط الوقائية باملشاعر املقدسة، املديرية العامة للدفاع املدني، شؤون السالمة، •

 م.2018 -هـ 1439األرصاد والبيئة في الحج، الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ، •

ؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب شرق دليل الشروط واملواصفات الخاصة بإنشاء وتجهيز املخيمات باملشاعر املقدسة، بامل •

 .م2018 -هـ 1439اسيا، قطاع املشاعر املقدسة، الدكتور عثمان ادريس،

 هـ.1438كراس العمل املوسمي، باملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب شرق اسيا، قطاع الجمرات، حج  •

 هـ.1438ابعة لها الواردة بالخطة العامة للطوارئ، حج الخطة التنفيذية املعتمدة ملهام وزارة الحج والعمرة والجهات الت •

 .41هـ 1439الى صفحة، صفر  36، من صفحة 872مجلة الحج والعمرة، العدد: رقم •

 م.2018تطبيق وزارة الحج والعمرة على األجهزة الذكية )تطبيق مناسكنا(، النسخة الثانية  •

 قسم السالمة، تعليمات السالمة في املشاعر املقدسة. دليل إرشادات الحاج، املوقع االلكتروني للدفاع املدني، •

، املوقع االلكتروني للدفاع املدني ،قسم برنامج الدفاع المدني التوعوي للسالمة من األخطار التي قد تحدث أثناء فريضة الحج •

 السالمة ، تعليمات السالمة في املشاعر املقدسة.
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الجزء: الثاني، املوقع االلكتروني للدفاع املدني، قسم السالمة، تعليمات السالمة في االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار،  •

 املشاعر املقدسة.

 م.SBC 201A،2018متطلبات الوقاية من الحريق في كود البناء السعودي، اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي،  •

لى تعميم صاحب السمو امللكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في املنشآت، بناء ع •

هـ األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج، اللجنة الفنية باملجلس واملديرية العامة 23/10/1438وتاريخ 3042وزير الداخلية رقم 

 .م2018 -هـ 1437للدفاع املدني، شؤون السالمة، الجزء: األول، الطبعة: الثالثة 

 م.2018، لعام:SBC 801Aالكود السعودي للحماية من الحرائق، االشتراطات، اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي  •

 م.2015دراسة بعنوان أنواع املخاطر في املشروع، موقع لنكد ان، للمهندس عبد الرحمن قائل، عام:  •

 لعملي لألوراق العلمية باللغة العربية.السجل ا-ألبحاث الحج والعمرة والزيارة 18امللخص العلمي للملتقى  •

 هـ.1441-1440-1439الخطة العامة لتنفيذ اعمال الطوارئ للدفاع املدني بالعاصمة املقدسة، لعام:  •

خطة الطوارئ املوحدة ملؤسسات الطوافة بمكة املكرمة، الهيئة التنسيقية ملؤسسات ارباب الطوائف، بإشراف: وزارة الحج والعمرة،  •

 هـ.1438ملوسم حج 

الخطة العامة لتنفيذ اعمال الدفاع املدني ملواجهة مخاطر األمطار والسيول بمنطقة مكة املكرمة، اإلدارة العامة للعمليات، إدارة  •

 هــ.1439الحماية املدنية، لعام 

 م.2018و 2017استشارات متنوعة من الخبرات العملية في مجال الحج والعمرة، لعام  •

• Remote Monitoring System, Shield 24\7 Operation System, 2018 

 متطلبات للوقاية من الحريق ،املتطلبات العامة لسبل الهروب )مخارج الطوارئ(، املديرية العامة للدفاع املدني،قسم السالمة. •

 .م2016، الكود الخليجي الجزء األول الجزء األول، –الئحة متطلبات الحماية من الحريق في املنشآت  •

 م.National Fire Protection Association Codes and Standards ،2018( ، NFPAمواصفات املنظمة األمريكية )شروط و  •

، معهد خادم الحرمين  43824006تطوير منظومة معلوماتية متكاملة لدعم متخذي القرار في مجال الحج و العمرة ،مسجل برقم  •

 هـ.1438الشريفين ألبحاث الحج و العمرة  

تفويج و إدارة الحشود باملشاعر املقدسة، وزارة الحج و العمرة و معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج و خطط ال •

 هـ.1439العمرة،
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تقييم جودة المرافق والخدمات من وجهة نظر ذوي االحتياجات 

ـه1439موسم رمضان  -المسجد الحرام بالخاصة 
 

 

 برهمينسامي ياسين  ،ايمن محمد مصطفى

 جامعة أم القرى – معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة

Evaluation of the quality of services and facilities from 

the perspective of pilgrims with special needs in Holy 

Mosque- Ramadan 1439H 

Ayman Mohamed Mostafa , Sami Yasin Barhamin  

Custodian of the Two Holy Mosques Institute for Hajj and Umrah Research – Umm Al-Qura University 

 

 :(Abstractملخص البحث )

مصطحب االطفال( عن جودة املرافق  -كبار السن -سعت هذه الدراسة الى استقصاء رضا ذوي االحتياجات الخاصة )معاق

االمن  -سهولة االستعمال -سهولة التوجيه -املسجد الحرام، من خالل وضع معايير )سهولة الوصول والخدمات املقدمة لهم في 

الوقت(  ومؤشرات لتقييم كل معيار ، وتم تحديد الخدمات ذات الجودة العالية وذات الجودة املتوسطة  -اداء العبادات -والسالمة

هولة الوصول الى اماكن حث الى بعض النتائج الهامة االيجابية مثل سوذات الجودة املنخفضة من وجهة نظر املعتمرين، وخلص الب

وسهولة الوصول لالدوار العليا بالساللم املتحركة  وسهولة اداء العبادات  و عض النتائج السلبية مثل صعوبة  ال زول من  ماء زمزم

و التوجيه وصعوبة الوصول لدورات املياه العربات عند ساحات الحرم وضعف تظليل املمرات واملطاف  وضعف منظومة االرشاد 

 من املسجد وطول الفترة الزمنية لقضاء العمرة وكذلك فترة االنتظار امام دورات املياه.

 

This study aims to evaluate the satisfaction of pilgrims with special needs (handicapped- pilgrims accompanied with 

children- elderly pilgrims) on regard to the quality of facilities available and services provided to them in the Holly 

Mosque. This evaluation is performed through a set of criteria (Accessibility- Ease of use, security and safety- worship 

ease – duration) as well as an array of key indicators, in order to determine the level of the quality of services promoted 

from pilgrims’ point of view. The research concluded that the most important positive results such as easy access to the 

water of Zamzam and accessibility of upper floors with escalators and ease the performance of Worship .and some 

difficulties concerning the drop-off and pick-up operations within the Holly Mosque’s piazzas. In addition, the lack of 

shade in exterior corridors and Mataf was one of main concern, as well as the lack of guidance and absence of 

designated lanes for pilgrims with special needs.       

 املقدمة:

مراعاة متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة  واحدة من أكبر املشكالت في عصرنا الحاضر فقد بدأت تواجهها الدول املتقدمة والدول 

 النامية على حد سواء. وان
 
 من الشريعة اإلسالمية السمحاء فقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين هذا الجانب اهتماما

 
طالقا

 من خالل املساندة التي تقدمها في مختلف القطاعات ذات العالقة بخدمات ذوي االحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية لهم حيث 
 
كبيرا

الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة، بهدف توفير أفضل السبل لرعاية هذه تضافرت جهود األجهزة الحكومية ومنها معهد خادم 

    . الفئة من املواطنين وزوار املسجد الحرام وضيوف الرحمن
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 هدف البحث:

مصطحب اطفال( حول مستوى جودة الخدمات املقدمة لهم  -كبار سن -تقييم رضا املعتمرين من ذوي االحتياجات الخاصة )معاق

       .تبعا لنوع الخدمة في املسجد الحرام

 منهجية وطرق البحث:

 : يقوم على تجميع الدراسات النظرية من كتب ورسائل ودوريات علمية.  منهج استقراتي

 :  بعمل دراسات ميدانية واستطالعات للرأي من خالل مستخدمي وشاغلي املبنى في املشروع موضع البحث.املنهج ميداني

: لفحص واستخدام النتائج املستخلصة من الدراسات النظرية وامليدانية للوقوف على أهم املشكالت لوضع  التحليلياملنهج  

 توصيات تساعد على إيجاد حل عملي يهدف إلى معالجة العيوب واملشكالت التي تم الوقوف عليها.

التــي تعنــى عمليــة تقــويم  Post Occupancy Evaluation) يعتبــر هــذا البحــث مــن بحــوث تقيــيم مــا بعــد االشــغال ): املككدخل الن ككر   -1

املنشــآت بطريقــة منهجيــة لتكــوين رأي حولهــا بعــد االســتخدام مــن وجهــة نظــر املســتخدمين، وتقــوم بتقــويم مــدى تلبيــة املبــاني لحاجــات 

تـوفير قاعــدة و مــن أجلـه، املسـتخدمين ورضـاهم عـن الخــدمات املقدمـة ، وتحديـد ســبل تحسـين التصـميم واملبنـى لــيالئم الغـرض املنشـأ 

ـــين وإعــــــــــادة اســــــــــتخدام بعــــــــــض الفراغــــــــــات، أو القيــــــــــام بــــــــــبعض  بيانــــــــــات ومعلومــــــــــات وافيــــــــــة عــــــــــن املبنــــــــــى وإمكانياتــــــــــه املســــــــــتقبلية لتحســـــــ

 التعديالت،كذلك العمل على املدى البعيد على تطوير املعايير القائمة و وضع معايير جديدة للتصميم.

تم وضع مجموعة من املعايير بناء على مجموعـة مـن الدراسـات واالبحـاث والخبـرات العمليـة فـي املعايير الت  تم وضعها للدراسة:  -1-1

األمــن    Ease of use -ســهولة االســتعمال - Guidance ســهولة التوجيــه - Accessibilityالحــرمين الشــريفين كمــايلي: ســهولة الوصــول 

 .Timeالوقت  Worship-اداء العبادات  Safety and security - والسالمة 

 :كما يلي تقييم جودة املرافق والخدمات تم اقتراح مجموعة من املؤشرات يتم بناءا عليهامؤشرات قياس املعايير :  -1-2

العامــة والخاصــة واملقصــود بــه تــوافر الشــروط املناســبة إلمكانيــة الوصــول إلــى املرافــق :  Accessibilityمعيككار سككهولة الوصككول  -1-2-1

 املختلفة بدون عوائق.

عـن الحركـة  الرضـامـدى  -حالـة مسـتقلي السـيارات(  )فـي الرضا عن سهولة ال ـزول مـن السـيارات عنـد سـاحات الحـرم : مدىاملؤشرات 

مــدى  -..( -عربــات اطفــال -الرضــا عــن تــر  االغــراض الشخصــية خــارج البوابــات )حقائــبمــدى  -فــي ســاحات الحــرم للوصــول للمســجد 

مـدى  - الرضا عن سهولة الحركـة داخـل الحـرممدى  - الرضا عن سهولة الدخول عند بوابات الحرم )عوائق نتيجة اختالف املنسوب(

الرضـــا عـــن مـــدى  - املطـــاف إلـــىالرضـــا عـــن ســـهولة الوصـــول مـــدى  - الرضـــا عـــن ســـهولة الوصـــول المـــاكن حفـــظ االحذيـــة داخـــل الحـــرم

الرضـا عـن سـهولة االنتقـال مـدى  - االدوار العليـا عـن طريـق املصـاعدإلـى ضا عن سهولة االنتقـال الر مدى  - املسعيإلى سهولة الوصول 

مــدى  - االدوار العليــا عــن طريــق الســاللم العاديــةإلــى الرضــا عــن ســهولة االنتقــال مــدى  - االدوار العليــا عــن طريــق الســاللم املتحركــةإلــى 

الرضـا عـن ســهولة مـدى   -دورات امليـاه إلـى الرضــا عـن سـهولة االنتقـال مـدى  – وجاالدوار السـفلي للخـر إلـى الرضـا عـن سـهولة االنتقـال 

 .الوصول لخدمة الكراس ي املتحركة

: واملقصود به توضيح وتمييز املسالك والطرقات وعناصر االنتقال الراسية، وممرات املشاة Guidance ه معيار سهولة التوجي -1-2-2

 أو املمرات العامة، ومحطات النقل.

اماكن الصعود إلى الرضا عن اللوحات االرشادية للتوجه مدى  -الرضا عن اللوحات االرشادية في ساحات الحرم مدى :  املؤشرات

الرضا عن خدمة ارشاد مدى  -الرضا عن سهولة الدخول والخروج من نفس البوابة مدى  -ساللم كهربائية(  -مصاعد -)ساللم

 التائهين داخل الحرم.

 ويقصد به سهولة استعمال املرافق والخدمات داخل الحرم املكي من قبل الجميع.: Ease of use  سهولة االستعمالمعيار  -1-2-3

الرضا عن سهولة استعمال مدى  -الرضا عن سهولة استعمال الساللم مدى  -الرضا عن سهولة استعمال املصاعدمدى : املؤشرات 

الرضا عن مدى  -الرضا عن سهولة استعمال املواض ئ مدى  -الرضا عن سهولة استعمال دورات املياه مدى  -الساللم الكهربائية
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الوهج من  -وجود فتحات تصريف املياه -وجود مناسيب تعوق الحركة -ارضيات املمرات ) القابلية لالنزالق علىسهولة الحركة 

 انعكاس الضوء(.

: واملقصود به احساس الشخص باالمن عند استعمال املرافق والخدمات دون  Safety and security  معيار األمن والسالمة -1-2-4

 االحساس بالخطر او الخوف من وقوع الحوادث.

الرضا عن االمن مدى  -الرضا عن االمن والسالمة في الساللم مدى  -الرضا عن االمن والسالمة في مسارات الحركة مدى :  املؤشرات

مدى  -الرضا عن االمن والسالمة في الطواف مدى  -الرضا عن االمن والسالمة في الساللم الكهربائية ى مد -والسالمة في املصاعد

 الرضا عن االمن والسالمة في السعي.

 واملقصود به احساس الشخص بتيسير اداء العبادات دون وجود منغصات.: Worship  عيار اداء العباداتم -1-2-5

الرضا عن سهولة الطواف بالنسبة لكثافة مدى  -الرضا عن سهولة اداء الصالة  في االماكن املخصصة للصالة مدى : املؤشرات

الرضا عن مدى  -الرضا عن سهولة فهم الخطيب واالمام مدى  -الرضا عن سهولة السعى بالنسبة لكثافة االزدحام مدى  -االزدحام 

 قلة الضوضاء اثناء تادية العبادات.

 واملقصود به توفير  معدالت وقت مالئمة للحصول على الخدمة .  : Timeعيار الوقت  -1-2-6

 -من العشاء للفجر(  -من املغرب للعشاء -من العصر للمغرب -للعصر من الظهر  -املؤشرات : وقت اداء العمرة )من الفجر للظهر

 دقيقة( 20اكثر من )  –دقيقة(  20-10)من  -دقائق ( 10-5من ) –دقائق(  5زمن االنتظار امام دورات املياه في الحرم املكي )اقل من 

  -دقيقة(  20اكثر من ) –دقيقة(  20-10)من  -دقائق ( 10-5)من  –دقائق(  5زمن االنتظار امام املصاعد الكهربائية  )اقل من  -

 30زمن اتمام السعي )اقل من  -دقيقة(  90إلى  60)من  –دقيقة (  60إلى  30)من  –دقيقة(  30زمن اتمام الطواف )اقل من 

خارج الساحات بعد إلى الزمن املستغرق للخروج من املسجد الحرام  -دقيقة( 90إلى  60)من  –دقيقة (  60إلى  30)من  –دقيقة( 

 دقيقة(. 60 -30) من  -دقيقة(  30-20من )  –دقيقة(  20-10مواعيد صالة التراويح )من 

 تحليل:  سلوب التقييم والأ -1-3

  - مقياس ليكرت الخماس ي:  تم استخدامه لقياس املؤشرات  السابقة الرضا عن جودة املرافق والخدمات )راض ي -
 
-راض ي تماما

 غير راض ي اطالقا (.ويمكن الرجوع اليه في الدراسة باملعهد ولم يتم عرضه هنا ملحدودية الصفحات. –غير راض ي  -ال أدري  

جدا للوصول لقيمة الرضا وتم جمع قيم الغير راض ي والغير راض ي جدا للوصول لقيمة عدم تم جمع قيم الراض ي والراض ي  -

 الرضا وتم استبعاد قيم الادري.

تم ترتيب قيم نتائج الرضا في املؤشرات وفقا لكل معيار ترتيب تنازلي من املؤشر االعلى قيمة الى املؤشر االقل قيمة طبقا لكل  -

 مصطحب االطفال(. –كبار السن  -نوع من مجتمع الدراسة ) معاق

تم اقتراح مسطرة جودة الخدمات بناء على خبرة الباحثين العملية و من الدراسات املشابهة حيث يمثل اللون االخضر  -

الخدمات ذات الجودة العالية التى يجب الحفاظ عليها واللون االصفر خدمات متوسطة الجودة التي يجب تحسينها واللون 

 . نخفضة الجودة والتي يجب تطويرها وتعديلها واالرتقاء بها كما في الشكلاالحمر للخدمات م

 مسطرة القياس والتقويم

 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 الرضا %

           اللون 

 منخفضة الجودة متوسطة الجودة عالية الجودة جودةالخدمة

 وتطويرهايجب تعديلها  يجب تحسينها يجب الحفاظ عليها التوصية
 

 ملصدر : الباحثون 

 تم وضع شكل مقارن يقارن بين نتائج الرضا للثالث اصناف من املجتمع ملعرفة مدى التطابق واالختالف في النتائج. -
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 لدراسة امليدانية:ا -2

-املســــــعى –املطـــــاف  -ممـــــرات املشـــــاة -اللوحـــــات االرشـــــادية والالفتـــــاتاملرافكككككق والخكككككدمات التككككك  تكككككم دراسكككككتها اككككك  الحككككككرم املاكككككي :  -2-1

 -مــاء زمــزم -العربــات الكهربيــة والكراســ ي املتحركــة -حفــظ الحقائــب  -دورات امليــاه واملواضــ ئ -املصــاعد -الســاللم املتحركــة -املنحــدرات

 اماكن حفظ االحذية. -ارشاد التائهين  -سماع الخطب والدروس  -االرشاد الديني 

 مجتمع الدراسة: -2-2

ذوي االحتياجات الخاصة من املعاقين و كبار السن و مصطحب االطفـال وتـم عمـل االسـتبيان فـي حـدود ن تم اختيار مجتمع الدراسة م

 . معتمر  751االمكانات املادية والبشرية لتغطي 

اإلعاقــة هـــي أي قصــور أو عجــز فـــي القــدرات الجســمانية أو العقليـــة أو الحســية للفــرد ممـــا يحــد مــن قدرتـــه علــى تأديـــة  املعككاقين: -2-2-1

 ه الطبيعي في املجتمع.دور 
 

 –عمـــى ألـــوان  –عمــى جزتـــي  –إعاقــة بصـــرية )عمـــى كلـــي   -التخلـــف العقلـــي )عـــدم اكتمــال النمـــو العقلـــي( وتأخــذ اإلعاقـــة عـــدة أشــكال :

(. - خفيفة(  –متوسطة  –إعاقة سمعية )حادة   -ضعف البصر(
 
 أو جزئيا

 
 إعاقة حركية )تعطل وظائف أعضاء الحركة بالجسم كليا

، واعتبـــــرت منظمـــــة الصـــــحة العامليـــــة أّن مرحلـــــة الكهولـــــة أو : وبكككككار السكككككن -2-2-2
 
كبيـــــر الســـــن هـــــو مـــــن تقـــــّدم بـــــه العمـــــر وأصـــــبح عجـــــوزا

 . الشيخوخة تبدأ من عمر الخامسة والستين فما فوق، و يقّل نشاط األفراد في هذه املرحلة ويغلب على أجسامهم الضعف والوهن

يرافـق الكهولــة تغيـرات تــنعكس بــدورها علـى حالــة املسـن الصــحية والنفسـية لــذلك ينبغـي علــى مقــّدم عـادة مــا  :املســن ثـار الكهولــة علـىا

 ومنهـــا التغيـــرات الفســـيولوجيةالتي تتمثـــل فـــي ضـــعف وظـــائف القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة، وضـــعف الجهـــاز 
 
الرعايـــة للمســـّن مراعاتهـــا جيـــدا

وزيــادة مشــاكل ضــعف الســمع والبصــر، وكــذلك يصــاب بضــعف التنفســ ي، ووظــائف الرئــة، وكــذلك ضــعف الخــواص الحســية لــديهم، 

ر أحداث املاض ي بشّدة
ّ
 الذاكرة بالنسبة لألحداث الحالّية وتذك

 سنوات. 6إلى  املقصود بمصطحب االطفال هو من يصطحب طفل من عمر يوم: مصطحب االطفال -2-2-3

 خصائص مجتمع الدراسة

 تصنيف عينة ذوي االحتياجات الخاصة( 1شكل ) ( توزيع العينة وفقا للجنس2شكل )

  

 املصدر: املسح امليداني

 ( اللغة االم لعينة الدراسة3شكل ) ( تصنيف العينة وفقا للفئة العمرية4شكل )

 
 

 املصدر: املسح امليداني
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 :لنتائج واملناقشةا -3

 Accessibilityمعيار سهولة الوصول 

 لنتائج الرضا ملؤشرات معيار سهولة الوصول للمعاقين( الترتيب التنازلي 5شكل )

 
 ( الترتيب التنازلي لنتائج الرضا ملؤشرات معيار سهولة الوصول لكبار السن6شكل )

 
 ( الترتيب التنازلي لنتائج الرضا ملؤشرات معيار سهولة الوصول ملصطحب االطفال7شكل )
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 مصحب االطفال -كبار السن-سهولة الوصول  )معاق( مقارنة مؤشرات الرضا ملعيار 8شكل )

 

  Guidanceمعيار سهولة التوجيه 

( الترتيب التنازلي لنتائج الرضا ملؤشرات معيار سهولة 9شكل )

 التوجيه للمعاقين

( الترتيب التنازلي لنتائج الرضا ملؤشرات معيار سهولة التوجيه 10شكل )

 لكبار السن

 
 

التنازلي لنتائج الرضا ملؤشرات معيار سهولة ( الترتيب 11شكل )

 التوجيه ملصطحبي االطفال

 -( مقارنة نتائج مؤشرات الرضا ملعيار سهولة التوجيه )معاق12شكل )

 مصحب اطفال( -كبار السن
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( الترتيب التنازلي لنتائج الرضا ملؤشرات معيار سهولة االستعمال  13شكل )

 للمعاقين

( الترتيب التنازلي لنتائج الرضا ملؤشرات معيار سهولة 14شكل )

 االستعمال لكبار السن

  
( الترتيب التنازلي لنتائج الرضا ملؤشرات معيار سهولة االستعمال 15شكل )

 ملصطحب االطفال 

 ( مقارنة مؤشرات الرضا ملعيار سهولة استعمال املرافق 16شكل)

 
 

 اداء العباداتمعيار سهولة 

( ترتيب تنازلي ملؤشرات الرضا  ملعيار سهولة اداء العبادات 18شكل )

 بالنسبة لكبار السن

( ترتيب تنازلي لنتائج الرضا ملؤشرات معيار سهولة اداء 17شكل )

 العبادات بالنسبة للمعاق
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 ( مقارنة مؤشرات الرضا ملعيار سهولة اداء العبادات20شكل )

 

ترتيب تنازلي ملؤشرات الرضا وفقا  ملعيار ( 19شكل )

 سهولة اداء العبادات بالنسبة ملصطحب االطفال

 

 

 

 معيار الوقت 

 ( زمن االنتظار امام دورات املياه22شكل ) ( وقت اداء العمرة21شكل )

  
 ( زمن اتمام الطواف24شكل ) ( زمن االنتظار امام املصاعد23شكل )

  
 ( زمن الخروج من املسجد الى خارج الساحات26شكل ) اتمام السعي( زمن 25شكل )
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 الخالصة:

مصطحب االطفال( عن جودة املرافق  -كبار السن -سعت هذه الدراسة الى استقصاء رضا ذوي االحتياجات الخاصة )معاق 

االمن  -سهولة االستعمال -سهولة التوجيه -والخدمات املقدمة لهم في املسجد الحرام، من خالل وضع معايير )سهولة الوصول 

الوقت(  ومؤشرات لتقييم كل معيار ، وتم تحديد الخدمات ذات الجودة العالية وذات الجودة املتوسطة  -اداء العبادات -والسالمة

صول الى اماكن هولة الو وذات الجودة املنخفضة من وجهة نظر املعتمرين، وخلص البحث الى بعض النتائج الهامة االيجابية مثل س

وسهولة الوصول لالدوار العليا بالساللم املتحركة  وسهولة اداء العبادات  و عض النتائج السلبية مثل صعوبة  ال زول من  ماء زمزم

العربات عند ساحات الحرم وضعف تظليل املمرات واملطاف  وضعف منظومة االرشاد و التوجيه وصعوبة الوصول لدورات املياه 

 طول الفترة الزمنية لقضاء العمرة وكذلك فترة االنتظار امام دورات املياهمن املسجد و 

 أبرز التوصيات:

توفير اماكن خاصة لل زول من العربات عند ساحات الحرم لذوي االحتياجات الخاصة  وخصوصا مصطحبي االطفال  .1

 زدحمة.ملعاناتهم من حركة االطفال مع ت زيل اغراضهم من السيارة في االماكن امل

وجود فتحات  -وجود مناسيب تعوق الحركة -االهتمام بارضيات املمرات  ووضع حلول فيما يتعلق ب ) القابلية لالنزالق .2

 الوهج من انعكاس الضوء(. -تصريف املياه

توفير اماكن في الحرم لذوي االحتياجات الخاصة وخصوصا مصطحبي االطفال والسماح لهم باخذ اغراضهم وخصوصا  .3

 االطفال لتوفير الجهد املبذول في حمل االطفال مما يقلل تركيزهم في اداء العبادات.عربات 

 دراسة نظام جديد الماكن حفظ االحذية لسهولة الوصول اليها. .4

 توفير مسارات خاصة لذوي االحتياجات الخاصة لتسهيل الوصول لدورات املياه. .5

مات مثل الكراس ي املتحركة وعربات الكهرباء وكذلك لتسهيل االهتمام بالعالمات االرشادية مما يسهل الوصول للخد .6

 الدخول والخروج من نفس البوابة لتقليل التيه.

تظليل املطاف لتوزيع الكثافة على مدار اليوم مما يقلل الكثافات الزائدة ويقلل االجهاد الحراري على املعتمرين وبالتالي  .7

 يقل معدل الوقت الالزم التمام العمرة.

عدد دورات املياه لذوي االحتياجات الخاصة وخصوصا املعاقين ومصطحبي االطفال وان تكون مجهزة طبقا  زيادة .8
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 :(Abstractملخص البحث )

والكـون ومـع غيـره مـن البشـر، مـن هنـا جـاءت ضـرورة تحـول يعد الحج دعوة ألن يعيع اإلنسـان حالـة مـن التصـالح والتنـاغم مـع الطبيعـة 

 للمـدن الخضـراء  أن يمكـن التـي املـدن مكـة الكرمـة ملدينـة خضـراء لكونهـا أفضـل
 
تجسـد هـذا املفهـوم، وتقـدم هـذه الورقـة البحثيـة تعريفـا

إلــى مكــة املكرمــة كحالــة دراســية،  ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة، والخصــائص الواجــب توفرهــا فــي هــذه املــدن، ثــم تتطــرق الورقــة

ـــع اســـــتخدام أداة  وينـــــتهج البحـــــث املـــــنهج الوصـــــفي واالســـــتقراتي ملعرفـــــة إمكانيـــــات وتحـــــديات تحويـــــل مكـــــة املكرمـــــة إلـــــى مدينـــــة خضـــــراء، مــ

وقــد توصــل االسـتبيان لتحديــد مــدى وعــي قــاطني املدينــة بالقضــايا البيئيــة ومــدى مســاهمتهم الحاليــة واملســتقبلية فــي تحقيــق هــذا التحــول. 

البحث للعديـد مـن النتـائج مـن أهمهـا تـوفر إمكانيـات تحـول مكـة املكرمـة ملدينـة خضـراء علـى الـرغم مـن وجـود بعـض العقبـات التـي تواجـه 

 هذا التحول، مع استعداد املجتمع املحلي للمشاركة في هذا التغيير.
 

Hajj is an invitation to live in a state of reconciliation and harmony with nature and the universe, together with other 

people. Makkah is the best city that can embody this concept. This paper addresses the concept of green cities by 

providing a definition of green city and its role in achieving sustainability, in addition to characteristics of these cities. 

Subsequently, this paper discusses the city of Makkah as a case study with the aim of transforming it into a green city. 

Moreover, it illustrates the role of the local community in this transformation. The research uses descriptive and 

inductive methods to distinguish possibilities and challenges of transforming Makkah to a green city. A survey was 

conducted to determine the awareness of Makkah residents about environmental issues and their current and future 

contribution to the city's transformation into a green city. Most notably result of this research is the willingness of the 

local community to participate in the transformation of Makkah towards a green city, which requires overcoming all 

obstacles facing this transformation.   

 املقدمة: -1

ــى منــــاطق حضــــرية متراميــــة  تواجــــه املــــدن تحــــديات كبيــــرة لتلبيــــة االحتياجــــات املتزايــــدة الناتجــــة عــــن النمــــو الســــكاني املطــــرد، فتحولــــت إلــ

 آخر أشد خطورة يعرف بالتغير املناخي الناتج عن(Nassar, 2013) األطراف، بال حدود، فاقدة للهوية
 
االرتفاع املتزايـد  ، وأضيف تحديا

، حيث تسـتهلك املـدن كميـات كبيـرة مـن املـوارد الطبيعيـة وينـتج عنهـا أطنـان النفايـات (Ksaaem.org, 2018) النبعاثات الغازات الدفيئة

وفــــي الوقــــت ذاتــــه تتســــبب فــــي تلــــوث الهــــواء، لــــذا فقــــد بــــات مــــن الضــــروري تبنــــي مفهــــوم املــــدن الخضــــراء. وقــــد شــــهدت اململكــــة العربيــــة 

 تمثـل فـي زيـادة عـدد املـدن وزيـادة نسـبة سـكان الحضـر والتـي وصـلت إلـى السعو 
 
 سـريعا

 
 حضريا

 
مـن  %83.2دية في السنوات األخيرة نموا

، واســتندت اململكــة فــي تنفيــذ اســتراتيجيتها إلــى املبــادئ والقــيم اإلســالمية، وبمــا يحقــق شــمول أبعــاد (UN.org., 2018) اجمــالي الســكان

وبرامجهـا التنفيذيـة األسـس التـي تـدعم إدمـاج  2030ثة: االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وتوفر رؤيـة اململكـة التنمية املستدامة الثال
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هـذه األهـداف فـي عمليــة التخطـيط الـوطني، ويعـد برنــامج جـودة الحيـاة أحــد أبـرز بـرامج الرؤيـة ذات االرتبــاط املباشـر بأهـداف التنميــة، 

 ..(Vision2030.gov.sa, 2018)أفضل وجهة للعيع للمواطنين واملقيمين على حد سواء. ويهدف بشكل أساس ي إلى جعل اململكة 

حاولت العديـد مـن الدراسـات تعريـف املـدن املسـتدامة واملـدن الخضـراء، وحـاول بعضـها    عريف وخصائص املدن الخضراء: 1-1      

(  Economist Intelligence Unit, 2010) تطــوير املفـــاهيم وترجمتهـــا إلــى أســـاليب وأدوات مثـــل معــايير قيـــاس األداء البيئـــي واالســتدامة

 للمساعدة في تحديد أولويات ا
 
ملشكالت واقتراح إجراءات معينة لتحسين االسـتدامة واألداء البيئـي واقترحت أخرى أدلة مرجعية وأطرا

ورغـــم التشـــابه فــي تعريـــف املدينــة الخضـــراء مـــع مفهــوم املدينـــة املســـتدامة التــي تتميـــز بكفاءتهـــا (، OECD., 2014) علــى مســـتوى املدينــة

التركيـز فــي تعريـف املدينـة الخضــراء ينصـب علــى االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيــة مـع تميزهـا بحوكمــة جيـدة ومؤسســات معـززة، إال أن 

البعـــد البيئـــي مــــن منظـــور االســـتدامة، فعلــــى ســـبيل املثـــال يعــــرف البنـــك األورو ـــي لإلعمــــار والتنميـــة املدينـــة الخضــــراء بأنهـــا مدينـــة تتميــــز 

سـتيفن ليمـان التمـدن األخضـر وقـد عـرف (،  EBRD., 2016) بأدائها البيئي بهدف زيادة الفوائد االجتماعية واالقتصادية إلى أقص ى حد

باعتبـــاره عمليـــة متعـــددة التخصصـــات تتطلـــب التعـــاون بـــين مخططـــي املـــدن ومهندســـ ي تنســـيق املوقـــع وعلمـــاء البيئـــة ومخططـــي النقـــل 

 وعلمـــاء الـــنفس وعلمـــاء االجتمـــاع واالقتصـــاديين وغيـــرهم مـــن املتخصصـــين، باإلضـــافة إلـــى املهندســـين املعمـــاريين واملصـــممين الحضـــريين

(Lehmann, 2018  ) دعـــوة لتحســـين الحيـــاة  2015وتعـــد أهـــداف التنميـــة املســـتدامة الســـبعة عشـــر والتـــي وضـــعتها األمـــم املتحـــدة عـــام

مــع الوضــع فــي االعتبــار التحــديات البيئيــة التــي يواجههــا العــالم بأســره، فاملــدن تســتنفذ كميــات كبيــرة ( UNDP, 2018) لألجيــال القادمــة

التنميــــة العمرانيــــة املســــتمرة، وينــــتج عنهــــا أطنــــان مــــن النفايــــات وتتســــبب فــــي تلــــوث الهــــواء، ويمكــــن  مــــن املــــوارد الطبيعيــــة، وخاصــــة مــــع

التخفيــف مــن هــذه الســلبيات إذا مــا طــورت املــدن وفــق التــدابير الخضــراء، وذلــك مــن خــالل ربــط التنميــة الحضــرية والسياســات ذات 

( املـــــدن 11( تـــــوفير الطاقـــــة النظيفـــــة، و)7فير امليـــــاه النظيفـــــة، و)( تـــــو 6الصـــــلة بأهـــــداف التنميـــــة املســـــتدامة، وخاصـــــة األهـــــداف أرقـــــام )

( الحياة في البر. وهنا  طـرق عديـده 15( العمل املناخي، و)13( االستهال  واالنتاج املسئوالن، و)12واملجتمعات املحلية املستدامة، و)

(، الـــذي يتميــــز 1 ـــي للعاصــــمة الخضـــراء، شـــكل رقــــم )لتقيـــيم مـــدى اســــتيفاء املـــدن للمعـــايير الخضــــراء مـــن أهمهـــا برنــــامج االتحـــاد االورو 

 إللهـام املـدن األخـرى 
 
ومـن خـالل دراســة (. Beatley, 2012) بتقييمـه الـدقيق ملختلـف املعـايير البيئيـة الختيـار مـدن خضـراء تكـون مصـدرا

( Lehmann, 2018) ختلفـــةأهـــداف التنميـــة املســـتدامة املرتبطـــة بالتنميـــة العمرانيـــة الخضـــراء ودراســـة خصـــائص املدينـــة الخضـــراء امل

 للتنمية الخضراء، وهي كالتالي:
 
 ومؤشرات تقييم املدن الخضراء أمكن التوصل إلى قائمة تضم مبادئ العمل املحلي ونهج أكثر تكامال

ا للطاقــة فــي املــدن، ممــا يؤ  املبككاني الخضككراء والذويككة: 1-1-1 
 
كــد ضــرورة قطــاع البنــاء هــو واحــد مــن القطاعــات الثالثــة األكثــر اســتهالك

تحولها ملباني خضراء وذكية من خالل إدماج األنظمة ذات التقنية البسيطة مثـل األسـطح والجـدران الخضـراء أو ذات التقنيـة العاليـة 

 ـــة. ـــــمثل نظام الواجهات الذكية ونظام إدارة املياه وأنظمة التسخين والتهوية والتكييف الذكية وإداره الطاقة املتجددة والطاقة البنائيـــ

مـن ســكان العـالم، ومــن املتوقـع أن يفــوق الطلـب عليهــا بنســبة  %40تـؤثر نــدرة امليـاه علــى أكثـر مــن إدارة امليكاه وإعككادة تككدويرها:  1-1-2

. وتعتمـد  %21في حالـة لـم تتحسـن فعاليـة اسـتعمالها، وتسـتهلك املبـاني وحـدها نحـو  2030عام  40%
 
مـن اجمـالي امليـاه النظيفـة عامليـا

مـن اجمـالي املسـتخرج أو املنـتج مـن امليـاه، بخـالف ميـاه اآلبـار الجوفيـة التـي يـتم تغـذيتها مـن  %84ة علـى تحليـة ميـاه البحـر بنسـبة اململك

 األمطار لألغراض املختلفة، وتتطلب التحلية طاقة كبيرة وميزانية ضخمة في جميع مراحلها، ومن هنا تأتي أهمية إعادة تدويــر املياه. 

يؤدي اعتماد االقتصاد العالمي على الوقـود األحفـوري وزيـادة انبعاثـات الغـازات الدفيئـة املرتبطـة الن يفة واملتجددة:  الطاقة 1-1-3

، وتتمتــع املنطقــة العربيــة باحتياطيــات كبيــرة فــي مجــال الــنفط والغــاز الطبيعــي، 
 
بــه إلــى إحــداث تغييــرات جذريــة فــي النظــام املنــاخي عامليــا

ويوجد باململكة العربية السعودية ثالثة قطاعات رئيسة تسـتحوذ  (UNDP, 2018ي )يات من اإلشعاع الشمس كما أن لديها أعلى مستو 

مـــن إجمـــالي االســـتهال  املحلـــي للطاقـــة  %29مـــن االســـتهال  املحلـــي للطاقـــة، حيـــث يســـتهلك قطـــاع املبـــاني نحـــو  %90علـــى مـــا يزيـــد عـــن 

، لـذا فقـد تـم  %65كهربائية املنتجة، ويشكل استهال  أجهزة التكييف منهـا نحـو من إجمالي الطاقة ال %75  األولية في اململكة وحوالي

إعطاء تحسين كفاءة استهال  الطاقة في أجهزة التكييف وتطبيق العزل الحراري أولوية عليا لتحسين كفاءة الطاقـة فـي املبـاني. ويعتبـر 

ن إجمـــالي االســـتهال  املحلـــي للطاقـــة األوليـــة، يســـتحوذ مـــ %21قطـــاع النقـــل ثالـــث أكبـــر قطـــاع مـــن حيـــث اســـتهال  الطاقـــة حيـــث يمثـــل 

 بمشــاريع (Sustainabledevelopment.un.org, 2018)منهــا  %90النقـل البـري وحـده علـى حـوالي 
 
 كبيـرا

 
، لـذا فقــد أولـت اململكـة اهتمامـا

لعديـــــد مـــــن البـــــرامج واملشــــــاريع الطاقـــــة املتجـــــددة وفـــــي مقــــــدمتها الطاقـــــة الشمســـــية وطاقـــــة الريــــــاح والطاقـــــة النوويـــــة، وقامـــــت بــــــإطالق ا

زيـادة حصـتها مـن الطاقـة املتجـددة إلـى مـا يعـادل  2020(، وقد حددت اململكة في برنامج التحـول الـوطني2واملبادرات كما بالشكل رقم )

تجـــة، مـــن إجمـــالي الطاقـــة املن %10زيـــادة هـــذه الحصـــة إلـــى مـــا يعـــادل  2030مـــن إجمـــالي الطاقـــة املنتجـــة، وتســـتهدف رؤيـــة اململكـــة  4%
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وتشـــير بعـــض الدراســـات إلـــى أن تكلفـــه إنتـــاج الكهربـــاء مـــن الطاقـــة الشمســـية فـــي اململكـــة تقـــل عـــن تكلفتهـــا مـــن إنتـــاج البتـــرول إذا مـــا تـــم 

 (.Almsoud and Gandayh, 2015)األخذ في االعتبار القيمة االقتصادية للمخاطر البيئية والصحية الناجمة عن استخدام البترول 

  ر )النقككل الن يككف والككذكي:النقككل األخضكك 1-1-4
 
يركــز النقــل األخضــر علــى تشــجيع املنــ ي وركــوب الــدراجات والنقــل العــام الفعــال بــدال

الـذي يعتمـد علـى جمـع ( ITS) وذلك من خالل نظام النقل الذكي( Brilhanteand and Klaas, 2018) من تحسين حركة املركبات اآللية

وســـــلس، ومـــــن التكنولوجيـــــات التـــــي تـــــدخل ضـــــمن هـــــذا النظـــــام: نظـــــام تســـــعير الطـــــرق  وتحليـــــل املعلومـــــات إلدارة االزدحـــــام بشـــــكل آمـــــن

الــذي يعمــل علــى فــرض رسـوم ازدحــام حســب حركــه املــرور والوقــت، ونظـام الرصــد واملســاعدة لتنبيــه الســائقين إلــى  (  ERP) االلكترونـي

الــذي يعمـل علــى جمـع البيانــات حـول األمــاكن  (PGS) حـوادث املـرور علــى الطـرق الرئيســية، وكـذلك نظــام الـتحكم فــي مواقـف السـيارات

املتاحة في مواقف السيارات وعرضها على لوحات اإللكترونية منتشرة فـي أرجـاء املدينـة، ويمكـن تطبيـق مبـادرات نقـل أخـرى مثـل تـوفير 

اسـتخدام الســيارات املواصـالت الصـباحية املجانيـة قبــل سـاعات الـذروة، بخـالف تطــوير شـبكة متكاملـة لوسـائل النقــل العـام وتشـجيع 

الـذي يعمـل  (BRT) ذات االنبعاثات املنخفضة والكهربائية والنقل بالسكك الخفيفة. وأيضا يمكن تطبيق نظام حافالت النقل السريع

وتشــجيع االســتخدام الواســع ملمارســات (. World Bank, 2018) علــى خفــض وقــت الــرحالت وتقليــل الحــوادث والتلــوث داخــل املدينــة

وتقـــوم بصـــورة مبســـطة علـــى مبـــدأ إيجـــاد مركـــز تنميـــة متعـــدد االســـتخدامات حـــول نقـــاط التقـــاء ( TOD) هـــة للنقـــل العـــامالتنميـــة املوج

محـــاور النقـــل العـــام مـــن أجـــل رفـــع نســـبة األشـــخاص املقيمـــين حـــول هـــذا املركـــز والـــذين يســـتخدمون وســـائل النقـــل العـــام فـــي الـــرحالت 

 رة والتخفيف من حدة االزدحام املروري وانبعاث امللوثات من عوادم الســـــــيارات.اليومية، بما يؤدي إلى التقليل من استخدام السيا

تجمــــع اإلدارة املســــتدامة لألراضــــ ي بــــين تــــدبير األرض وامليــــاه والتنــــوع البيولــــوجي واملصــــادر البيئيــــة  اإلدارة املسككككتدامة لألراضكككك  : 1-1-5 

ســــاحات الخضــــراء واملفتوحــــة مــــا يضــــمن تحســــين جــــودة الحيــــاة، وتعمــــل األخــــرى لضــــمان االســــتدامة، وتتضــــمن إدارة األراضــــ ي زيــــادة امل

املســـاحات الخضـــراء علـــى تقليـــل تلـــوث الهـــواء وتـــوفير الظـــل وخفـــض درجـــة الحـــرارة فـــي املنـــاطق الحضـــرية بخـــالف فوائـــدها االجتماعيـــة 

(، Vision2030.gov.sa, 2018) 2015عـــام متـــر مر ـــع  3,48والجماليـــة، ويبلـــغ  نصـــيب الفـــرد مـــن الســـاحات واألمـــاكن العامـــة باململكـــة 

 أمتار مر عة للفرد، مما يؤكد ضرورة بذل الجهود لزيادة املسطحات الخضراء باململكـــــــــــــــــــــة. ـ 9بينما تشير معدالت منظمة الصحة إلى 

 فـي غايـه األهميـة بسـبب تأثيرهـا طبقا لبرنامج األمم املتحدة للبيئة يعتبر تدبير وإعاده تدوير الإعادة تدوير النفايات:  1-1-6
 
نفايـات أمـرا

 كميـة هائلـة مـن النفايـات تقـدر بنحـو 
 
السلبي على البيئة وحياة اإلنسان حيث تتسبب في انبعـاث الغـازات الدفيئـه، وينـتج العـالم سـنويا

مليـــون طـــن مـــن النفايـــات  16مليـــار طـــن. وقـــد زاد االهتمـــام بمفهـــوم "إعـــادة تـــدوير النفايـــات" فـــي اململكـــة، حيـــث يـــتم تجميـــع نحـــو  2.12

 ويــتم تــدوير املعــادن والــورق املقــوى بمــا يعــادل 
 
مــن إجمــالي النفايــات، وتشــير الدراســات إلــى إمكانيــة تحويــل  %15البلديـة الصــلبة ســنويا

 (. (Ouda, Cekirge and Raza, 2013 2032ميغاوات عام  2073الحرق إلنتاج حوالي  ةباستخدام تقني اقةط لیباململكة إ تلنفایاا

 أهداف البحث: -2

 يهدف البحث لدراسة إمكانيات وتحديات تحول مدينة مكة املكرمة إلى مدينة خضراء ودراسة دور املجتمع املحلي في هذا التحول.

 منهجية وطرق البحث: -3

استخدام أداة االستبيان ينتهج البحث املنهج الوصفي واالستقراتي لحصر إمكانيات وتحديات تحول مكة إلى مدينة خضراء، مع 

 لتحديد مدى وعي قاطني مكة املكرمة بالقضايا البيئية ومدى مساهمتهم الحالية واملستقبلية في تحقيق هذا التحول.

 النتائج واملناقشة: -4

 مكة املكرمة: اماانيات وتحديات التحول نحو املدينة الخضراء 4-1

أن أفئدة الناس تهوي إليها، وهي قبلة ملا يزيـد عـن سـدس سـكان الكـرة األرضـية، وتكمـن  أنعم هللا على مكة املكرمة بنعمة عظيمة وهي

أهميـــة الحـــج فـــي تمكـــين اإلنســـان مـــن التأمـــل واالســـتفادة مـــن ســـيرة الرســـول عليـــه الســـالم والصـــحابة فـــي بنـــاء مجتمـــع التـــراحم والتكافـــل 

م قتـــل الطيـــر وقطـــع الـــزرع فيهـــا وقـــت اإلحـــرام، وفـــي هـــذا داللـــة والعدالـــة والزهـــد وحمايـــة البيئـــة، حيـــث أن مكـــة تعتبـــر أول منطقـــة يحـــر 

عميقـة الهتمــام اإلســالم بــأن يعــيع اإلنســان حالــة مــن التصــالح مــع الطبيعــة ومــع غيــره مــن البشــر، مــن هنــا جــاءت ضــرورة تحــول مكــة 

 :ات املرتبطة بهذا التحول تجسد هذا املفهوم، وفيما يلي بعض املؤشر  أن يمكن التي املدن نحو املدينة الخضراء لكونها أفضل
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مليون  12,3، و 2018مليون حاج عام  2,29هـ ، وقد زارها  1431مليون نسمة طبقا لتعداد  1,53يبلغ عدد سكان مدينة مكة 

فإن  2014(، وطبقا إلحصائيات ملنظمة الصحة العاملية عام Stats.gov.sa, 2017) 2017معتمر من خارج مكة طبقا إلحصاء عام 

طبقا لبيانات  3ميكروغرام /م 100، وانخفض إلى Maps.who.int, 2018)) 176( وصل إلى 10لوث )جسيمات من فئة مستوى الت

 (.3ميكروغرام /م 20، وهي نسبة شديدة االرتفاع وتتجاوز معدالت منظمة الصحة للمتوسط السنوي )2017الهيئة العامة لإلحصاء 

، واذا تحولت هذه املساكن إلى مباني خضراء ستقلل  (Stats.gov.sa, 2010) سكنألف م 292ويبلغ عدد املساكن بمحافظة مكة نحو 

 من األثر البيئي وستحقق توفير للطاقة والكفاءة املائية ومعالجة للنفايات وستحقق الصحة لقاطنيها.

، كما تعاني من زيادة %99بها نحو وتعاني مدينة مكة املكرمة من مشاكل نقص املياه وقلة املخزون الجوفي وتمثل نسبة املياه املحالة 

االستهال  املصاحب لزيادة السكان خالل مواسم الحج والعمرة، وقد وصل متوسط اسـتهال  املياه امل زلية السنوي في املدينة إلى 

مكة نحو  مليون متر مكعب وهو معدل شديد االرتفاع، وتمثل النسبة املئوية للصرف الصحي على البيارات في املساكن بمنطقة 175

 مما يعظم دور املعالجة املحلية ملياه الصرف واملياه الرمادية على مستوى املسكن.  50%

 لطبيعته ونوع النشاط 
 
ويتزايد الطلب على استهال  الكهرباء في مدينة مكة املكرمة، وتتفاوت كمية االستهال  من حي إلى آخر تبعا

خاصة خالل ساعات الظهيرة واملواسم الدينية، ويعد استخدام الطاقة  التنموي فيه، ويزداد االستهال  خالل اشهر الصيف

الشمسية البديل املثالي للحصول على الطاقة باملباني السيما ان املدينة تتمتع بساعات سطوع شمس ي على مدار السنة، وتشير 

% وتتركز األراض ي عالية 80يبلغ  الدراسات إلى أن كل منطقة مكة املكرمة مناسبة ملشروعات تجميع الطاقة الشمسية بمتوسط

 %1,18(، وجدير بالذكر أن Dawod, Ghamdi and Mandoor, 2017املالئمة إلنشاء محطات الطاقة الشمسية في محافظة مكة )

 .(Stats.gov.sa, 2018) 2018من مساكن منطقة مكة يستخدم قاطنوها الطاقة الشمسية، طبقا لنتائج مسح الطاقة امل زلي 

وقد أدى التطور العمراني في مكة وارتفاع مستوى معيشة األفراد إلى ازدياد كثافة استخدام وسائل النقل واملركبات الخاصة، ونتج 

عن ذلك تفاقم االختناقات املرورية خاصة في مواسم الحج والعمرة، وقد تم تنفيذ قطار املشاعر املقدسة الذي يبلغ طول مساره 

ألف شخص في الساعة الواحدة، ويوجد مشروع لتنفيذ شبكة النقل العام في املدينة  72االستيعابية  كم، وتبلغ طاقته 18نحو 

 . هيئة تطوير منطقة مكة املكرمةتشرف عليه 

% من جملة مساحة الكتلة العمرانية  13,1وتواجه مدينة مكة املكرمة مشكالت تتمثل في نقص املناطق الخضراء التي ال تتعدى 

% فقط( بينما تقل أو ينعدم وجودها في البعض اآلخر  58ضافة إلى سوء التوزيع فهي تتمركز في بعض أحياء املدينة )للمدينة باإل 

 (.  Elsalamy, 2012خاصة في املنطقة املركزية، وتفتقر أغلب الحدائق العامة لالشتراطات واملعايير التخطيطية )

، بينما تصبح هذه الكميات ألف طن من النف 2.4وتستقبل مكبات النفايات حوالي 
 
ألف طن فـي  4,6و  3,1ايات البلدية الصلبة يوميا

٪(، الـــورق  17,4٪(، البالســـتيك ) 50,6وتتمثــل فـــي بقايـــا الطعــام ) (،Nizami et al, 2017) اليــوم خـــالل رمضــان والحـــج علـــى التــوالي

٪(، وإذا مــــا اســــتخدمت تقنيــــات تحويـــــل النفايــــات إلــــى طاقــــة، فســـــيتم حــــل املشــــكالت الحاليــــة ملكبـــــات  1,93٪(، واملنســــوجات ) 18,6)

 (.Nizami et al., 2017ما تبقى منها )٪ من إجمالي النفايات البلدية الصلبة مع إعادة تدوير  87,8النفايات وستتم معالجة حوالي 

 االستبيان: 4-2

تعــد املشــاركة املجتمعيــة أحــد أهــم وســائل تحقيــق العدالــة فــي عمليــة صــنع القــرار، وقــد زاد االهتمــام بهــذا األمــر علــى املســتوى العــالمي 

يــــة، وقــــد أصــــبحت قضــــية مشــــاركة وخاصــــة بعــــد عــــدد مــــن تقــــارير األمــــم املتحــــدة التــــي تؤكــــد علــــى ضــــرورة املشــــاركة املجتمعيــــة فــــي التنم

 في أي مشروع ناجح خاص بالتخطيط العمراني والتصميم الحضري، فاملدينة هي املكان الذي 
 
 رئيسيا

 
املجتمع في اآلونة األخيرة عنصرا

يســــتوعب احتياجــــات املجتمــــع حاليــــا ومســــتقبال، مــــن ثــــم يجــــب أن يكــــون لســــكانها الحــــق فــــي املشــــاركة فــــي عمليــــة التخطــــيط والتصــــميم 

(، ومـــن هــذا املنطلــق فقــد تــم عمـــل اســتبيان لتحديــد مــدى وعـــي Elhamy, 2013الحضــري التــي تــؤثر علــى بيئـــتهم وحيــاتهم بشــكل عــام )

قاطني مكة املكرمة بالقضايا البيئية ومدى مساهمتهم الحالية واملسـتقبلية فـي تحقيـق تحـول املدينـة إلـى مدينـة خضـراء. وقـد تـم تنفيـذ 

 (.3)شكل  2018، شهر نوفمبر Google Formsنكبوتية باستخدام االستبيان عبر الشبكة الع

 



276 

 

 املشاروون ا  االستبيان 4-2-1

( فرد مـن الرجـال والنسـاء، وقـد تـم إطـالع املشـاركين علـى أهـداف الدراسـة والتأكيـد علـى 481شار  في هذا االستبيان بشكل عشواتي )

علـــى عينـــة مـــن أســـاتذة التصـــميم العمرانـــي ومســـاعدي التـــدريس بكليـــة ســـرية املعلومـــات. وقـــد تـــم عمـــل نســـخة تجريبيـــة مـــن االســـتبيان 

 الهندسة والعمارة اإلسالمية بجامعة أم القرى، تم من خاللها اختبار موثوقية املقاييس باإلضافة إلى الصياغة النهائية لالستبيان.

 تم من خالل االستبيان قياس التالي: القياسات: 4-2-2

والديموغرافية، فقد طلب من املشاركين اإلجابة علـى مجموعـة مـن األسـئلة االجتماعيـة والديموغرافيـة، بمـا  أوال: املتغيرات االجتماعية

 في ذلك السن والنوع واملستوى التعليمي والحالة االقتصادية والحي السكني.

يــرات مثــل مــدى وعــي املجتمــع بشــكل ثانيــا: املتغيــرات الخاصــة بــالوعي البيئــي واملشــاركة املجتمعيــة، حيــث غطــي االســتبيان عــدد مــن املتغ

 كافي باملشكالت البيئية، ومدى استعداده للمشاركة في حل تلك املشكالت.

ثالثــا: املحــاور الخاصــة باملــدن الخضــراء، حيــث ســؤال املشــاركين عــن املســكن األخضــر والنقــل واملواصــالت واملنــاطق الخضــراء، وترشــيد 

 حتى )5وكانت اإلجابات على مقياس خماس ي )من )استهال  الطاقة واملياه، ومعالجة النفايات، 
 
(.1( موافق تماما

 
 ( غير موافق تماما

 (4)شكل نتائج االستبيان:  4-2-3

مـــــنهم مـــــن الـــــذكور، وكانـــــت نســـــبة مشــــــاركة  %85( فـــــرد، 605بالنســـــبة للمتغيـــــرات االجتماعيـــــة والديموغرافيـــــة: اشـــــتر  فـــــي االســـــتبيان )

علــى التــوالي، أمــا بالنســبة ملســتوى التعلــيم فكانــت نســبة املشــاركين مــن فئــة  %18، و %50 20-15ســنة، ومــن  30إلــى  20الشــباب مــن 

ملسـتوى الـدخل املتوسـط، وجـاءت املشـاركات  %57، وبالنسبة للمستوى االقتصادي، فقـد كانـت النسـبة األكبـر %69التعليم الجامعي 

% مـن عينـة االسـتبيان تـرى أن املجتمـع يعـي  46يـة: فقـد تبـين أن من جميع أحياء املدينة، وعـن محـور الـوعي البيئـي واملشـاركة املجتمع

مـــن املشـــاركين يـــرون ضـــرورة  %78,5تـــرى أن املجتمـــع ال يعـــي املشـــكالت البيئيـــة، وأن  %43مشـــكالت حمايـــة البيئـــة بدرجـــة متوســـطة و

 املشاركة املجتمعية وأن دور البلدية وحدها غير كافي لحل هذه املشكالت.

: محور املسكن األخضر، رأى غالبية املشاركين وبالنسبة للمحاور ا
 
امكانية العيع في مجمـع سـكني  %52لخاصة باملدن الخضراء، أوال

 على فكرة زراعة سطح املسكن.  %84متعدد الطوابق حيث يقل تأثيره السلبي على البيئة، ووافق 

: محـــور النقـــل واملواصـــالت، وافــق غالبيـــة املشـــاركين 
 
 %51خدام وســـائل النقـــل الجماعيــة، فـــي حـــين أن نســـبة علـــى مبــدأ اســـت %70ثانيــا

 توافق على التخلي عن السيارة وممارسة املن ي. 

أن  % 72أن جـودة األشـجار وكثافتهـا فـي شـوارع الحـي غيـر مناسـبة ونسـبة  %55ثالثا: محور املساحات الخضـراء: يـرى أغلبيـة املشـاركين 

 ن الحدائق بالحي غير مناسبة للت زه. يرون أ %54الحدائق/ املنتزهات بالحي غير كافية، و

: محــور ترشــيد اسـتهال  الطاقــة: غالبيــة املشـاركين 
 
 وهــو مـا يتوافــق مــع  %90رابعـا

 
 هامــا

 
يعتقــدون أن التحــول إلـى الطاقــة املتجــددة أمـرا

 %86ونســبة  (،Stats.gov.sa, 2018) بيانـات الهيئــة العامـة لإلحصــاء التـي تشــير إلـى اهتمــام غالبيــة سـكان منطقــة مكـة بترشــيد الطاقـة 

إلى استخدام مصابيح موفرة، وربما يرجع ذلك إلى التحول  %64يرون أن قيمة استهال  الكهرباء بامل زل عالية، على الرغم من اشارة 

طاقـة مـن املشـاركين إمكانيـة اسـتبدال ال %76بعد زيادة قيمة استهال  الكهرباء، وقد أوضـح  2018نحو املصابيح املوفرة خالل العام 

 الكهربائية بالطاقة الشمسية في امل زل. 

: محــور ترشــيد اســتهال  امليــاه، يــرى 
 
، ويــرى  %98خامســا

 
 هامــا

 
 ان تكلفــة الحصــول علــى امليــاه بــامل زل عاليــة، %58أن ترشــيد امليــاه أمــرا

 توافق على فكرة اعادة استخدام املياه في ري حديقة امل زل.  %89والغالبية 

: محــور 
 
، وأن  %97املخلفــات والنفايــات: يعتقــد سادســا

 
 هامــا

 
علــى اســتعداد لتصــنيف النفايــات بــامل زل  %69أن مشــكلة النفايــات أمــرا

 تطبق بالفعل إعادة استخدام بعض املخلفات في امل زل. %65قبل التخلص منها وأن األغلبية 
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 تحليل االستبيان: 4-2-4

تجدر االشارة الي أن عينة االستبيان تعتبر محدودة مقارنـة بكامـل املجتمـع لـذا فاملؤشـرات التاليـة تعتبـر عامـة: مـن خـالل دراسـة النتـائج 

سـنه  34حتـى  15لوحظ ارتفاع نسبة الشباب املشار  وهو أمر يتسق مع طبيعة سكان منطقة مكة الذي تمثل فيـه الفئـات مـن سـن 

 لهيئـة %41حـوالي 
 
وارتفعـت نسـبة املشـاركين مـن فئـة التعلـيم وخاصـة الجـامعي، ممـا يتسـق مـع  (،Stats.gov.sa, 2011)اإلحصـاء  طبقـا

  بها للنهوض وكافي جيد كون املدينة ذات مستوى تعليمي
 
  التعليم باعتبار مستقبال

 
  عنصرا

 
 الذي يحتاجه املجتمع. التغيير إحداث في هاما

 املحر  هو الت البيئية إلى ضعف برامج التوعية البيئية، وتتمثل خطورة ذلك في أن املجتمعوربما يشير انخفاض نسبة الوعي للمشك

ولكـن االيجــا ي فــي هـذا األمــر أن غالبيــة املشـاركين يــرون ضــرورة املشــاركة  األخضــر واملسـتدام، التخطــيط عمليــة فــي األساســ ي واملحفـز

يــاتهم ومعيشـتهم بمــا يـتالءم مــع مفهـوم املــدن الخضـراء، وتشــير النســبة املجتمعيـة فــي حـل هــذه املشـكالت ويبــدون اسـتعدادهم لتغييــر ح

العاليــة إلمكانيــة املوافقــة علــى العــيع فــي مجمــع ســكني متعــدد الطوابــق إلــى ارتفــاع تكلفــة الســكن وهــذا مــا يتوافــق مــع نســبة املســتوى 

 الطاقـة الطـرق املسـتدامةلتوفير أحـد وهـو زايـداملت السـكاني الت ـخم من التخلص حلول  االقتصادي لغالبية املشاركين، ويعد ذلك أحد

للترابط االجتماعي. ومن النقاط االيجابية إرتفاع نسبة املوافقين علـى فكـرة زراعـة سـطح املسـكن، وإن كـان الـبعض األخـر يـرى  ووسيلة

 وتكلفة عالية، أو أن زراعة األسـطح ربمـا يـؤدي لحـدوث ضـرر لألسـطح 
 
 ومجهودا

 
نتيجـة الرطوبـة، أو أن بعـض أن هذا األمر يحتاج وقتا

 %25النباتات قد تحتاج لتربه عميقة، وهذه التخوفات تدل على عدم طرح فكرة زراعة األسطح بطريقة علمية خاصة أنها تـوفر نحـو 

مـــن طاقـــة التكييـــف، وأن هـــذه العمليـــة ليســـت مكلفـــة ولهـــا أســـس لتنفيـــذها بطريقـــة ســـليمة ال تضـــر بســـطح املبنـــي وال تحتـــاج إلـــى تربـــة 

 قة تؤثر على هذا السطح. عمي

ومـــن جهـــة أخـــرى، تشـــير النســـبة العاليـــة إلمكانيـــة اســـتخدام وســـائل النقـــل الجمـــاعي إلـــى نقطـــة إيجابيـــة أخـــري لـــو تـــوفرت هـــذه الوســـائل 

، وعلـ
 
العكـس مـن امكانيـة اسـتخدام وسـائل النقـل الجمـاعي رفـض غالبيـة املشـاركين التخلـي  ىبشكل كبير وإذا كان زمن تقاطرها قصيرا

عن السيارة ملمارسة املنـ ي وذلـك لعـدد مـن األسـباب مـن أهمهـا عـدم وجـود ممـرات مشـاة مناسـبة أو أنهـا غيـر صـالحة للمنـ ي خاصـة فـي 

جــودة األشــجار  غالبيــة املشــاركين علــى عــدم رضــاهم عــناألجــواء الحــارة واملشمســة. وفيمــا يتعلــق بمحــور املنــاطق الخضــراء فقــد أجمــع 

الصـحية والبيئيـة، وأظهـر  الناحيـة مـن أهميـة مـن لهـا املسـتدامة ملـا الخضـراء املـدن تحقيـق أهـداف مـن تعـد وكثافتهـا فـي شـوارع الحـي والتـي

ع غالبيــة املشــاركون األســباب إلــى عــدم االســتبيان كــذلك عــدم الرضــا عــن كفايــة الحــدائق أو املنتزهــات وأنهــا غيــر مناســبة للت ــزه وقــد أرجــ

تـوافر الخــدمات مثـل دورات امليــاه املناسـبة والكافيتريــات وألعــاب االطفـال اآلمنــة وأرجـع الــبعض اآلخــر األسـباب إلــى قلـة نظافــة الحــدائق 

 وانتشار الحشرات والقوارض. 

إلى الطاقة املتجددة، واستخدام املصابيح املوفرة فـي  أما عن ترشيد استهال  الطاقة، فقد وافق غالبية املشاركين على أهمية التحول 

 يــدل علــى وعــي املشــاركين بأهميــة تــوفير الطاقــة الكهربائيــة، وربمــا يرجــع ذلــك إلــى اتفــاق املشــاركين علــى أن
ُ
 ايجابيــا

 
 امل ــزل ممــا يعــد أمــرا

سـتبدال الطاقـة الكهربائيـة بالطاقـة الشمسـية فـي فاتورة الكهرباء بامل زل صارت عالية القيمة، وقد وافق غالبية املشاركين علـى فكـرة ا

 ومتجـددة، وإن أشـار الــبعض الرتفـاع قيمــة اسـتخدام الطاقـة الشمســية وأنهـا تحتــاج لصـيانة دائمــة 
 
امل ـزل باعتبارهـا طاقــة نظيفـة بيئيــا

لـــق بترشـــيد اســـتهال  امليـــاه فقـــد وأنهـــا غيـــر كافيـــة لتوليـــد الطاقـــة االزمـــة ألجهـــزة التكييـــف وألنهـــا تحتـــاج إلـــى مســـاحات واســـعة. وفيمـــا يتع

جاءت نسبة الشعور بأهمية ترشيد استهال  املياه كبيرة رغم أن قيمة الحصول على املياه ليست باملرتفعة على رأي غالبية املشاركين 

 في االستبيان، ويشير ذلك إلى ارتفاع الوعي البيئي فى هذه القضية بشكل كبير. 

نيــــة اعــــادة اســــتخدام امليــــاه فــــي ري حديقــــة امل ــــزل، علــــى الــــرغم مــــن أن الــــبعض قــــد أشــــار إلــــى عــــدم ويــــري الغالبيــــة امكانيــــة اســــتخدام تق

معرفتـه بهـذه التقنيــة وأشـار الــبعض اآلخـر إلــى أن هـذه التقنيــة غيـر متــوفرة، ممـا يــدل علـى عــدم وجـود بــرامج توعويـة تهــدف لنشـر فكــرة 

 . إعادة استخدام ما يعرف باملياه الرمادية لترشيد االستهال 

وفيما يتعلق باملحور األخير الخاص بتدوير واعادة استخدام املخلفات والنفايات، فمن اإليجا ي أن غالبية املشاركين ترى أهمية إعادة 

تدوير النفايات لكونها ثروة يجب االستفادة منها، وأنهم على استعداد لتصـنيف النفايـات بـامل زل قبـل الـتخلص منهـا، وأن تطبيـق إعـادة 

 ام موجود لدي غالبية املشاركين.االستخد
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 الخالصة: -5

يتطلـــب تطـــوير مكـــة املكرمـــة نحـــو املدينـــة الخضـــراء أن تشـــمل الخصـــائص التاليـــة )املبـــاني الخضـــراء والذكيـــة، وإدارة امليـــاه، والطاقـــة  -

 (. تدويرهااملتجددة، والنقل النظيف والذكي، واالدارة املستدامة لألراض ي، وإدارة النفايات وإعادة 

املجتمــع املحلــي املكــي علــى اســتعداد للمشــاركة فــي تحــول مدينتــه نحــو املدينــة الخضــراء، ممــا يتطلــب تــذليل كافــة العقبــات التــي تحــول  -

 دون هذا التحول.

 أبرز التوصيات: -6

هة األهلية من جمن الضروري املشاركة بين األجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني والجمعيات  .1

في كافة مراحل تحول مكة ملدينة خضراء، ونشر الوعي بمخاطر التغير املناخي وتدابر  ى والسكان والزائرين من جهة اخر 

 التكيف معه للسكان والزائرين من حجاج ومعتمرين.

والطاقـة واالهتمام بمواد  لضمان انتاجها للطاقة ولترشيد استهال  املياه السكنية واملباني مبتكرة للمنشآت معايير وضع .2

الحكومية  القطاعات االنشاء والتشطيب الصحية والصديقة للبيئة ولتشجيع التخلص املستدام من النفايات، وإلزام

 ذكية، ورفع الوعي بأهمية األسطح الخضراء وتقنيات تنفيذها. مباني إلى بها الخاصة املباني بتحويل والشركات واملؤسسات

يثة لحصد مياه األمطار واستخدامها، والتوسع في استخدام املياه الرمادية املعالجة في ري املسطحات إنشاء منظومة حد .3

الخضراء باملدينة، ورفع وعي السكان والزائرين من الحجاج واملعتمرين بضرورة ترشيد استهال  املياه وإعادة استخدامها 

 بعد معالجتها. 

صادر صديقة البيئة، وخاصة الطاقة الشمسية، واستخدام الخاليا الشمسية ينبغي مضاعفة الجهد لتوليد الطاقة من امل .4

في إنارة الطرق واألماكن العامة ومنطقة املشاعر، مع توفير الطاقة الشمسية بأسعار مناسبة للمواطنين لتشجيعهم على 

مع تظافر جهود كل القطاعات  استخدامها، وينبغي تكثيف توعية السكان والزائرين بضرورة الترشيد في استهال  الكهرباء

 املعنية واملؤثرة لتحقيق ذلك.

(، TODتوفير وسائل نقل جماعي متنوعة وسريعة لربط كافة أحياء املدينة، واتباع استراتيجية التنمية املوجهة للنقل العام ) .5

 والعمل على زيادة تخصيص أماكن مناسبة للمن ي.

ة باملنطقة املركزية ومحيطها، وزيادة املناطق الخضراء داخل املدينة من االهتمام بزراعة شوارع األحياء باألشجار وخاص .6

خالل استغالل بعض املناطق ذات الطبوغرافية الوعرة وتشكيلها كمنتزهات طبيعية، مع توفير كافة الخدمات باملناطق 

 الخضراء الحالية، إضافة إلى االهتمام بنظافتها وصيانتها الدائمة.

 الصلبة، وتشجيع الفرز امل زلي للنفايات بغرض تدويرها، وتوجيه الحجيج واملعتمرين لهذا األمر.إدارة النفايات  .7

 األشاال والجداول:

 

(: املؤشر األورو ي للمدن 1شكل رقم )

 (،بتصرفSiemens.com,2018الخضراء)

البرامج واملشاريع واملبادرات السعودية في مجال الطاقة (: 2شكل رقم )

 (Sustainabledevelopment.un.org, 2018)املتجددة



279 

 

 

 
نموذج االستبيان(: 3شكل رقم )  
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 بعض نتائج االستبيان(: 4شكل رقم )

 

 

 



281 

 

 املراجع:

• Almasoud, A. and Gandayh, H. (2015). Future of solar energy in Saudi Arabia. Journal of King Saud University - 

Engineering Sciences, 27(2). 

• Beatley, T. (2012). Green Cities of Europe. Washington: Island Press. 

• Brilhante, O. and Klaas, J. (2018). Green city concept and a method to measure green city performance over time applied 

to fifty cities globally : Influence of GDP, population size and energy efficiency. [online] Narcis.nl. Available at: 

https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai%3Arepub.eur.nl%3A108885 [Accessed 29 Nov. 2018]. 

• Dawod, G., Ghamdi, K. and Mandoor, M. (2017). Optimum solar harvesting sites in Makkah metropolitan area based on 

multi-criteria GIS. In: The 11th conference on GIS in Saudi Arabia. Dammam. 

• Economist Intelligence Unit. (2010).  African, Asian and European Green City Index—Assessing the Environmental 

Performance of Major Cities. Siemens: Munich, Germany. 

• Elhamy, M., (2013). Community Participation in Road Safety from Planning and Design to Implementation. In: The 

Second Forum on Traffic Safety. Dammam. 

• Elsalamy, A. (2012). Distribution Patterns of Recreational Services In Makkah. [online] Drive.uqu.edu.sa. Available at: 

https://drive.uqu.edu.sa/_/anniang/files/14202.pdf [Accessed 12 Oct. 2018]. 

• European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). (2016). Green City Program Methodology. European Bank 

for Reconstruction and Development: London, UK. 

• Ksaaem.org. (2018). [online] Available at: http://www.ksaaem.org/wp-content/uploads/2018/03/Green-Cities-

Guidelines-Ar.pdf [Accessed 20 Nov. 2018]. 

• Lehmann, S. (2018). Green Urbanism: Formulating a Series of Holistic Principles. [online] Journals.openedition.org. at: 

https://journals.openedition.org/sapiens/1057 [Accessed 26 Nov. 2018]. 

• Maps.who.int. (2018). ArcGIS Web Application. [online] Available at: http://maps.who.int/airpollution/ [Accessed 29 

Nov. 2018]. 

• Nizami, A., Shahzad, K., Rehan, M., Ouda, O., Khan, I. and Almeelbi, T. (2017). Developing waste biorefinery in Makkah: 

A way forward to convert urban waste into renewable energy. Applied Energy, 186, pp.189-196. 

• OECD. (2014). Green Growth Indicators 2014; OECD Publishing: Paris, France. 

• Siemens.com. (2018). [online] Available at: 

https://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/gci_report_summary.pdf 

[Accessed 26 Nov. 2018]. 

• Stats.gov.sa. (2010). [online] Available at:  

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Ar-housingcensus1431-2010.pdf [Accessed 16 Nov. 2018]. 

• Stats.gov.sa. (2011). Detailed results for Makkah (2010). [online] Available at: 

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/ar-makkah.pdf [Accessed 20 Nov. 2018]. 

• Stats.gov.sa. (2018). Household Energy Survey. [online] Available at: 

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/household_energy_survey_2017ar.pdf [Accessed 1 Nov. 2018]. 

• Stats.gov.sa. (2017). Umrah Statistics Bulletin 2017. [online] Available at: 

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/umrah_statistics_bulletin_2017en.pdf [Accessed 19 Nov. 2018].  



282 

 

• Sustainabledevelopment.un.org. (2018). [online] Available at: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20230SDGs_English_Report972018_FINAL.pdf [Accessed 

2 0Nov. 2018]. 

• Un.org. (2018). .  2015 تقرير التنمية البشرية[online] Available at: http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr15.pdf 

[Accessed 29 Nov. 2018]. 

• UNDP. (2018). Sustainable Development Goals. [online] Available at: 

http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/en/home/sustainable-development-goals.html [Accessed 2 0Nov. 

2018]. 

• Ouda, O., Cekirge, H. and Raza, S. (2013). An assessment of the potential contribution from waste-to-energy facilities to 

electricity demand in Saudi Arabia. Energy Conversion and Management, 75, pp.402-406. 

• Siemens.com. (2018). [online] Available at: 

https://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/gci_report_summary.pdf 

[Accessed 26 Nov. 2018]. 

• Vision2030.gov.sa. (2018). Executive Plan of the National Transformation Program. [online] Available at: 

https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf  [Accessed 16 Jan. 2019]. 

• Vision2030.gov.sa. (2018). Vision2030   | Quality of Life program 2020. [online] Available at: 

https://vision2030.gov.sa/en/qol [Accessed 29 Nov. 2018]. 

• World Bank. (2018). Colombia Transforms Urban Transport. [online] Available at: 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2010/03/31/colombia-transforms-urban-transport [Accessed 26 Nov. 

2018]. 

  



283 

 

 
 مقترحة تقاوم االشتعال والحرائق الستخدامها في   ةمادة جديد

والعمرة الحجمواسم  
 

 

  ( 1)أحمد فتحى محمد(  1)محمد يحيي عبد الاله، (1)طالل مندوره (1) محمد قرنى حسن

 (1)سفيان أعظم ( 2)أبراهيم بوشناق

 دامعة ام القرى قسم الهندسة الميكانيكيةـ كلية ااهندسة والعمارة االسالمية (1)
فوليوم جروب ليمتد( 2)

A new proposed substance to resist ignition and fire for 

use in Hajj and Umrah seasons 

Mohamed K. Hassan(1), Mohammed Y. Abdallah(1), Talal S. Mandourah(1), 
  Ahmed F. Mohamed(1), Ibrahim Bushnaq(2),  S. Azim(1) 

(1) Mechanical Engineering Department, College of Engineering and Islamic Architecture, Umm Al-Qura University 
(2) Volume Group Limited 

 

 :(Abstractملخص البحث )

واملدينة  من مختلف الجنسيات والثقافات في مواسم الحج والعمرة. وهنا   ةالحجاج واملعتمرين على مكة املكرم يتوافد املاليين من

واسكان وتنقل بين املشاعر املقدسه اثتاء موسم الحج مما يؤدى الى زيادة  ةخدمات يحتاجها الحاج واملعتمر من وسائل نقل واعاش

فرص التعرض ملخاطر الحريق.  و بالرغم من  كون الخيام املتواجدة في املشاعر املقدسة مضادة للحريق اال ان وجود كميات هائلة 

ووسائل النقل وغيرها من مصادر الحريق مما يزيد من من املواد القابلة لالشتعال خارج االماكن املقدسة مثل الفرش  في الفنادق 

تقاوم االشتعال بفعالية كبيرة كما ان هذه املادة آمنه على  ةاحتمالية حدوث حرائق. لذلك تهدف هذه الدراسة الى تقديم مادة سائل

خدام هذه املادة في كل االماكن التى يتردد عالوة على انه يمكن اس االنسان والبيئة وليس لها اى انبعاثات باالضافة الى تكلفتها القليلة.

 عليها الحجاج والزوار لالماكن املقدسة

 

 (114)ان ر البحث الاامل ا  الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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دراسة تحليلية ألبرز الخصائص العامة لضيوف الرحمن 

باستخدام التقنيات الحديثة للتنقيب في البيانات الكبيرة وتمثيلها 

لدعم عملية اتخاذ القرار

 

 

 مازن الشمراني، محمود أحمد الجمل

 معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة

An Analytical Study of the Most Important Characteristics of the 

Guests of Al-Rahman and their Representation Using Modern 

Technologies to Mining Large Data to Support the Decision-

Making Process 

Mahmoud Elgamal, Mazin Alshamarani 

 The Custodian of the Two Holy Mosques Institute for Hajj and Umrah Research 

 

 :(Abstractملخص البحث )

وذلــك لوجــود ســجالت ألبحــاث الحــج والعمــرة تعتبــر دراســة ديموغرافيــة الحجــاج أحــد أبــرز الدراســات بمعهــد خــادم الحــرمين الشــريفين 

عــــــدة حافلــــــة بالبيانــــــات فــــــي مجــــــال خدمــــــة ضــــــيوف الــــــرحمن، حيــــــث تحتــــــوي علــــــى الكثيــــــر مــــــن الخصــــــائص والنمــــــاذج ألبــــــرز اهتمامــــــاتهم 

ففـي كـل عـام يقـوم فريـق متخصـص مـن البـاحثين بدراسـتها فـي املعهـد، حيـث تشـمل متغيـرات  وسلوكياتهم خالل رحلتهم ألداء املناسك،

الدراســــة كافــــة املتغيــــرات اإلســــمية والترتيبيــــة والكميــــة، باإلضــــافة إلــــى إيجــــاد العالقــــات بــــين تلــــك املتغيــــرات وتحليلهــــا لتعطــــي نتــــائج ذات 

ومــع تطــور تقنيــات التنقيــب فـــي  دارة الحشــود واتخــاذ القــرارات وغيرهـــا.أهميــة لالســتفادة منهــا فــي املجــاالت االقتصـــادية والتخطيطيــة وإ

البيانـــات وزيـــادة مســـتوى دقتهـــا أصـــبح باإلمكـــان اســـتخالص العالقـــات املهمـــة بـــين تلـــك املتغيـــرات والتنبـــؤ باالتجاهـــات املســـتقبلية والتـــي 

قمنــا ببنــاء قاعــدة بيانــات أوليــة عــن الحجــاج فــي هــذا البحــث  ستســاعد متخــذي القــرار واملهتمــين بشــؤون الحجــاج بشــكل كبيــر وجــذري.

تشــمل كافــة املتغيــرات موضــع الدراســة )مرحلــة إعــداد البيانــات(، ثــم عملنــا علــى تحويــل هــذه البيانــات إلــى نمــاذج مناســبة للتنقيــب فيهــا 

(patterns( ومــــــــن ثــــــــم اســــــــتخراج املعلومــــــــات الهامــــــــة منهــــــــا ،)Knowledge discoveryاســــــــتخدام تقنيــــــــات الت 
 
مثيــــــــل املرتـــــــــي ( وأخيــــــــرا

(Visualization.لعرض املخرجات على شكل معلومات تسهم بشكل أو آخر في دعم متخذي القرار )  

The study of demographics of  pilgrims is one of the most prominent studies in the Institute of the Custodian of the Two 

Holy Mosques for Hajj and Umrah Research, because of the existence of several records rich with data about in the 

services of guests of  Alrahman, where they contain many characteristics and models of the most important interests 

and behaviors during their journey to perform rituals. Each year, a team of specialized researchers at the Institute, 

studies  the variables of the study including all nominal, ordinal and quantitative  variables, in addition to finding 

relationships between these variables and analyzing them to give important results to benefit in the economic and 

planning fields, crowd management, decision making and others. With the development of techniques of data mining 

and increase in  the level of accuracy it is possible to draw important relationships between those variables and predict 

future trends, which will help decision makers and those interested in the affairs of pilgrims in a large and radical way.  

In this research, we have built a preliminary database of pilgrims covering all the studied variables (data preparation 

stage). We then worked on converting this data into appropriate models for mining(patterns), extracting important 
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information (Knowledge discovery), Visualization to display outputs in the form of information that contributes in one 

way or another to supporting decision makers.  

 مقدمة:

تعمل حكومة اململكة العربية السعودية على تجنيـد أجهـزة الدولـة بكامـل طاقاتهـا لخدمـة ضـيوف الـرحمن وتيسـير أعمـال أداء املناســك 

مجـال األبحـاث لحجاج بيت هللا الحـرام، ويعتبـر معهــد خـادم الحـرمين الشـريفين ألبحـاث الحـج والعمـرة جهـة ذات اختصـاص وريـادة فـي 

.
 
 أصيال

 
 ومعلوماتيا

 
 علميا

 
 املتعلقة بالحج والعمرة والزيارة ومرجعا

، والتي نحـاول مـن خاللهـا وضـع صـورة 1408وتأتي دراسة ديموغرافية الحجاج كأحد أهم وأقدم الدراسات في املعهد حيث بدأت عام 

ـــــة والخدميــــة أمــــام متخــــذي القــــرارات ودعمهــــا كاملــــة وواضــــحة املعــــالم عــــن األوضــــاع واملالمــــح البشــــرية والســــكانية  والجغرافيــــة والصحيـ

 عن الحج يساهم في وضع السياسات املناسبة الحالية واملستقبلية التي تتعلق بـالحج والعمـرة،
 
 شامال

 
 علميا

 
ويعتبـر  بحيث تكون مرجعا

د املعهـــد علـــى القيـــام بدراســـة اســـتطالعية موســـم الحـــج أكبـــر التجمعـــات اإلســـالمية علـــى اإلطـــالق بـــل وعلـــى مســـتوى العـــالم، ولـــذلك عمـــ

ســـــنوية لخصـــــائص الحجـــــاج الديموغرافيـــــة واالقتصـــــادية واالجتماعيـــــة وذلـــــك باســـــتخدام أســـــلوب املعاينـــــة اإلحصـــــائية فـــــي ظـــــل غيــــــاب 

وصــعوبة اســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل ملثــل هــذه الخصــائص ملجتمــع الحجــاج، وحيــث إن لــدينا هــذا الكــم الهائــل للبيانــات لعــدة 

وام كان البد من استخدام التقنيات الحديثة للتنقيب في هذه البيانات واستخالص املعلومات الهامة والتي يصعب استخالصها من أع

أرقــــام وبيانـــــات مختلفــــة.  وعمليـــــة التنقيــــب فـــــي البيانــــات هـــــي عمليــــة إيجـــــاد ألبــــرز الخصـــــائص واألنمــــاط واالرتباطـــــات ضــــمن مجموعـــــات 

( واإلحصــاء، ويمكــن AIم تقنيــات اســتخراج البيانــات املختلفــة مثــل الــتعلم اآللــي، والــذكاء االصــطناعي )البيانــات الكبيــرة وذلــك باســتخدا

اســـتخدام تلـــك املعلومـــات عـــن الحجـــاج لزيـــادة اإليـــرادات وتـــذليل الصـــعوبات ونشـــر الـــوعي وغيـــر ذلـــك. وفـــي هـــذه الورقـــة البحثيـــة قمنــــا 

ســنوات، وتحتــوي بيانــات كــل ســنة  7؛ أي بيانــات 1438وحتــى عــام  1432ام باســتخدام البيانــات املتاحــة عــن الحجــاج فــي املعهــد مــن عــ

 من هذه املتغيرات للبحث والتي مثلت نقطة البداية لهذا العمل. 35على حوالي 
 
 اخترنا بعضا

 
 متغيرا

توظيـــف تقنيـــات  ثـــم تــم .Classification, Ranking, Clustering, …etcقمنــا باســـتخدام عــدة خوارزميـــات للتنقيــب فـــي البيانـــات مثــل 

( لعـــــرض النتـــــائج، وتتنـــــاول الورقـــــة مواضـــــيع البحـــــث علـــــى النســـــق التـــــالي: فـــــي الجـــــزء الثـــــاني مـــــن الورقـــــة Visualizationالتمثيـــــل املرتـــــي )

 استعراض عملية التنقيب في البيانات، وفي الجزء الثالث دراسة لبيانات الحجاج، وفي الجزء الرابع استنتاج النتائج والتحليالت.

 ف البحث:هداأ

 التنقيب في البيانات الكبيرة للحجاج الستخالص العالقات غير املباشرة الهامة. •

 دراسة العالقة بين املتغيرات الخاصة بالحجاج وإيجاد العالقة بينها. •

 دراسة أهمية املتغيرات املستقلة على املتغير الهدف وترتيبها حسب أهميتها. •

 تها باستخدام التقنيات الحديثة للتمثيل املرتي للبيانات.عرض النتائج  بصورة يسهل فهمها وقراء •

 االستفادة من نتائج الدراسة في النواحي االقتصادية والتوعوية والتخطيطية للحجاج. •

 Data miningالتنقيب ا  البيانات 

 
 (: تقاطع تخصصات متعددة كأدوات وأساسيات في علم التنقيب في البيانات1شكل )
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ا من أعمال التعلم اآللي )التنقيب في 
 
 Machineالبيانات هو عملية اكتشاف األنماط في مجموعات البيانات الكبيرة التي تتضمن طرق

learning واإلحصاء ) (Statistics) وأنظمة قواعد البيانات (Database systems) [4( كما هما مبين في شكل رقم ،]عليه فإن 1 ،)

عدد التخصصات من علوم الكمبيوتر مع هدف شامل الستخراج املعلومات )باألساليب الذكية( تنقيب البيانات هو مجال فرعي مت

[، تنقيب البيانات هو خطوة تحليل 4,5,8,9,10من مجموعة البيانات وتحويل املعلومات إلى بنية مفهومة ملزيد من االستخدام ]

ا جوانب إدارة البيانات [، باإلضافة إلى خط7عملية "اكتشاف املعرفة في قواعد البيانات" ] وة التحليل األولي، فهي تتضمن أيض 

وجداول البيانات واملعالجة املسبقة للبيانات واالعتبارات النموذجية واالستداللية ومقاييس االهتمامات واعتبارات التعقيد وعمليات 

 [.4( ]Online Updatingاإلنترنت ) ( والتحديث عبر Visualizationما بعد املعالجة للهياكل املكتشفة والتمثيل املرتي )

 وعملية تنقيب البيانات تتكون من املراحل التالية:
 Data(، تحويل البيانات )Data Cleaning(، تنظيف البيانات )Data Selection(، اختيار البيانات )Data Integration) تكامل البيانات

Transformation( التنقيب في البيانات ،)Data Mining ،)( تقييم األنماط واكتشاف املعرفةPattern Evaluation and Knowledge 

Discovery( وأخيرا اتخاذ القرارات ،)Decisions/Use of Discovered Knowledge .) 

 بيانات الحجاك

تتكون هذه  تتكون بيانات الحجاج من استبانة سنوية توزع على عينة عشوائية من الحجاج في موسم الحج الستطالع آرائهم، حيث

سؤاال يمثل كال منها متغيرا احصائيا )اسمي، ترتيبي، أو كمي( تمثل الخصائص الديموغرافية واالقتصادية  35االستبانة من حوالي 

.
 
 وغيرها للحجاج، و عد انتهاء جمع االستبانات يتم حفظ وبناء قاعدة بيانات من إجابات الحجاج وحفظها للتحليل سنويا

هـ، ثم وضع تلك البيانات في جداول اكسل،  1438هـ الى  1432جميع البيانات الخام لتلك الدراسات منذ عام وفي هذا البحث تم ت

 حيث تمثل األعمدة في جداول امللف املتغيرات  وتمثل الصفوف سجل البيانات.

 (:Data preprocessingالخطوة األولى )املعالجة األولية للبيانات 

ت ملعالجة البيانات الخام التي تم انتقاؤها خالل املراحل السابقة، ضمت عمليات املعالجة: )أ( تم إجراء العديد من العمليا •

إقصاء السجالت التي تحوي بيانات غير كاملة، )ب( دمج بعض الحقول كدمج مدة البقاء داخل املدينة املنورة قبل و عد أداء 

ية إلى حقول ذات فئات رقمية كتحويل بيانات العمر من مناسك الحج، )ج( تحويل بعض الحقول من حقول ذات بيانات رقم

، )ج( إجراء اإلصالحات اإلمالئية 30وأقل من  20والتي تعني أكبر من  30، ثم اختصارها أكثر لتكون >30-20إلى فئة  24قيمة 

تصارها إلى ) للبيانات، )د( توحيد محتوى البيانات لجميع السنوات كتوحيد قيمة "موظف حكومي" و "قطاع حكومي" واخ

Pub ( اختصار "ثالثة أيام" إلى )3(، هـdysذات العدد الكبير مثل: تركيا،  ( وهكذا، و( اختيار عشواتي لبعض الجنسيات

 باكستان، مصر، السعودية، السودان، الهند، اليمن.

 ( حتى يسهل التعامل معه. csvحفظ البيانات في ملف بصيغة ) •

 تلك املتغيرات الستكشاف العالقات غير املعروفة بينها.تحديد املتغيرات الهامة من بين  •

 (:Data Miningالخطوة الثانية )التنقيب ا  البيانات 

إلى غير ذلك من  R[11] ،RapidMiner[12] ،Weka[14]هنا  العديد من البرامج املستخدمة في التنقيب في البيانات مثل: لغة 

 Naive Bayesوالتي تستخدم املصنف )   ( Attribute Selected Classifier Algorithm[6])البرامج املتاحة وقد استخدمنا خوارزمية 

Classifier[3]الستخالص الخصائص )  ( [2,9]ثم استخدام Gain Ratio Attribute Evaluationلتقييم الخصائص )   ولترتيب تلك

 (.Ranker Algorithm[8]الخصائص حسب أهميتها تم استخدام خوارزمية) 

 (: Pattern Evaluation and Knowledge Discoveryوة الثالثة تقييم األنما  واوتشاف املعرفة )الخط

االكتشاف املعرفي للبيانات هو عملية تحديد النماذج الصالحة والجديدة واملفيدة والسهلة الفهم في البيانات، ويتعلق االكتشاف 

كيفية تخزين البيانات والوصول إليها، وكيفية استخدام خوارزميات فعالة  املعرفي بعملية استخراج املعرفة بالكامل، بما في ذلك

وقابلة للتطوير لتحليل مجموعات البيانات ال خمة، وكيفية تفسير النتائج وتصورها، وكيفية تصميم ودعم التفاعل بين اإلنسان 
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( وتمثل خصائص ذاتية هامة للبيانات، Strongly Correlatedوالنماذج هي مجموعة من العناصر أو التراكيب املرتبطة بقوة )   واآللة.

 واكتشاف تلك النماذج ملجموعات البيانات الكبيرة يمثل نقطة التحول في التنقيب في البيانات.

 ( للنتائج:Visualizationالخطوة الرابعة التمثيل املرئي )

لتوضح النتائج ( Visualization)تأتي أهمية الــتمثيل املرتي تعتبر النتائج واألرقام في أي عملية صعبة الفهم والتصور العام، ولذا 

لعرض النتائج  (Tree Visualization [1,13]بأشكال سهلة الفهم واإلدرا . وفي هذا البحث استخدمنا طريقة الــتمثيل الشجري )

 ( الرسم التخطيطي للطريقة املستخدمة.2وإظهارها بصورة سهلة الفهم، ويمثل شكل )
 

 
 (: رسم تخطيطي لطريقة التنقيب في بيانات الحجاج2)شكل 

 :( املنهجية املتبعة للتنقيب في بيانات الحجاج حيث2يوضح شكل )

، ومنها تم تحديد الحقول الهامة لتكون موضع الدراسة، ثم عملية 1438~1432قمنا بتجميع بيانات الحجاج من عام  .1

املفقودة واستبعاد السجالت غير الكاملة، ثم وضع االختصارات املناسبة تنظيف البيانات ومعالجة القيم الشاذة أو 

 وتحويل املتغيرات الكمية إلى متغيرات ترتيبية ،...إلخ. Public employee (Pub)و Saudi(Sa)مثل

 ( هي عملية أساسية حيث يتم تطبيق أساليب ذكية الستخراجData Miningثم بعد ذلك عملية التنقيب في البيانات ) .2

 أنماط البيانات.

ا والتي تمثل املعرفة بناء  على  (Pattern evaluation) وتأتي عملية تقييم النماذج .3 لتحديد النماذج املثيرة لالهتمام حق 

 مقاييس مثيرة لالهتمام. 

( 
 
خرجة إلى ( حيث يتم استخدام تقنيات التمثيل املرتي لتقديم النتائج واملعلومات املستKnowledge Presentationوأخيرا

 املستخدمين بصورة يسهل فهمها.

 النتائج والتحليالت:

:
 
 وفي هذا الجزء سنقوم بدراسة العالقة بين عدة متغيرات واستخالص أهم النتائج، ثم تمثيلها مرئيا

 الجنسية والعمر واإلنفاق)بالريال السعود (:  .1

 خالل فترة الحج، وكانت النتائج كاآلتي: تمت دراسة العالقة بين الجنسية والعمر واالنفاق بالريال السعودي

 بالريال السعودي على الترتيب هي: السعودية، اليمن، مصر، وتركيا.  (1يت ح من جدول )
 
 أن أكثر الجنسيات إنفاقا

 

Data Collection(1432~1438)

Data Preprocessing(Fields, Nationality,Abbr.)

Data Mining

Pattern Evaluation

Knowledge Presentation)Visualization(
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 (: الجدول التكراري النسبي للجنسية ومعدل اإلنفاق خالل فترة الحج بالريال السعودي.1جدول )

 10000< 10000 - 8000 8000 - 6000 6000 - 4000 4000 - 2000 < 2000 الجنسية/اإلنفاق

 6.58 40.91 33.33 10.28 6.00 10.53 اليمن

 28.95 13.64 12.82 17.76 14.00 8.02 مصر

 19.08 9.09 7.69 13.08 16.75 6.52 السودان

 2.63 22.73 38.46 28.97 4.25 17.15 السعودية

 1.32 4.55 2.56 13.08 23.00 21.26 باكستان

 1.32 4.55 2.56 13.08 21.75 24.67 الهند

 40.13 4.55 2.56 3.74 14.25 11.84 تركيا

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 املجموع
 

 (: الجدول التكراري النسبي للعمر ومعدل اإلنفاق خالل فترة الحج بالريال السعودي.2جدول )

 10000<   10000 - 8000        8000 - 6000   6000 - 4000         4000 - 2000 < 2000 العمر/االنفاق

50-40  36.14 33.83 35.85 42.11 33.33 39.07 

40-30 30.02 26.82 24.53 13.16 14.29 14.57 

30-20 11.65 8.02 11.32 18.42 14.29 3.31 

60-50 15.76 18.55 16.04 10.53 19.05 35.10 

  >60              4.62 12.03 6.60 10.53 9.52 5.96 

  <20                     1.81 0.75 5.66 5.26 9.52 1.99 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 املجموع
 

-60(، ثم الفئة )40-30( ثم )50-40( يت ح أن أكثر األعمار إنفاقا حسب الترتيب الفئوي للجدول: هي الفئة العمرية )2ومن جدول )

 (.Tree Visualization( تلك العالقات باستخدام )3شكل )(، ويبين 50

 
 وهكذا(. 50-40تعني  50(: التمثيل املرتي للعالقة بين الجنسية والعمر واإلنفاق بالريال السعودي )>3شكل )

  :الجنسية والعمر وعدد مرات الحج .2

( )بناء على ترتيب 3النتائج كاآلتي حسب جدول )تمت دراسة العالقة بين الجنسية والعمر وعدد مرات الحج السابقة، وكانت 

 للحج.
 
 أكبر جنسيتين(: ويالحظ من الجدول أن جنسيات السعودية والهند وباكستان ومصر واليمن هم أكثر الجنسيات تكرارا
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 (: الجدول التكراري النسبي للجنسية والعمر وعدد مرات الحج.3جدول )

 العمر الجنسية عدد مرات الحج

 له الحجلم يسبق 
 الهند

 باكستان

40-50 

30-40 

 مرة واحدة
 الهند

 باكستان

30-50 

20-30 

 مرتين
 السعودية

 باكستان

30-50 

50-60 

 ثالث مرات
 السعودية

 مصر

30-50 

30-60 

 أر ع مرات
 السعودية

 مصر

30-40 

>60 

 خمس مرات
 السعودية

 اليمن

30-50 

20-30 

 30-20 السعودية ستة مرات

 50-40 مصر سبع مرات

 40-30 اليمن ثمان مرات

 50-40 مصر عشر مرات

 أكثر من عشر مرات
 اليمن

 باكستان

30-50 

20-30 

( يتفرع منها عمر Root( تلك العالقات بصورة أوضح، حيث أن املتغير الهدف )عدد مرات الحج( كأصل الشجرة) 4ويوضح شكل )

)   50-40وتعني < ‘ 50’أو   30-20وتعني  < ‘ 30’الحاج)
 
 <- Yemen -> YE, Pakistanوهكذا (، ثم جنسية ذلك الحاج مختصرة مثال

PK ثم على ورقة األعمار ’10<‘مرات نضغط على العدد  10(وهكذا. وملعرفة جنسيات وأعمار الحجاج الذين أدوا الحج أكثر من ،

الصعوبة توضيح ذلك بالجداول حيث البد من قراءة األرقام وربطها ببعض فتظهر األعمار، ومنها تنبثق الجنسيات كما بالشكل. ومن 

 وهذا صعب للغاية.

 
 (: التمثيل املرتي للعالقة بين الجنسية والعمر وعدد مرات الحج.4شكل )

 الجنسية والدخل وزيارة املدينة املنورة: .3

تمت دراسة العالقة بين الجنسية والدخل وعدد أيام البقاء في املدينة املنورة، وكانت النتائج كاآلتي املدة الشاتعة للبقاء  

أيام )جدول  8أيام، وأن جنسيات تركيا والهند وباكستان والسودان واليمن قد مكثوا  5أيام، ثم  7أيام،  8باملدينة املنورةهي 
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 5من السعوديين "ال إجابة"، ومن جدول ) %68.21( أيضا أن 4((، ويت ح من جدول )4)
 
( يت ح أن أكثر فئات الدخل مكوثا

 " ريال.6000-4000"، ثم فئة الدخل "10000"، تليهم فئة الدخل "<4000-2000في املدينة املنورة، هم فئة الدخل "

 لبقاء في املدينة املنورة.( التمثيل املرتي للعالقة بين الجنسية والدخل وعدد أيام ا5ويوضح شكل )

 (: الجدول التكراري النسبي للجنسية وعدد أيام البقاء في املدينة املنورة.4جدول )

 عدد األيام/الجنسية تركيا الهند باكستان السعودية السودان مصر اليمن

 ال إجابة 1.08 21.13 11.17 68.21 8.21 10.98 24.39

 يوم 0.72 4.9 5.59 1.43 0.97 5.28 2.44

 يومان 1.44 2.84 4.47 13.21 1.45 3.66 3.41

 أيام3 7.91 1.55 1.96 4.64 2.9 6.1 18.54

 أيام4 9.35 1.55 0.28 1.79 1.93 15.45 17.07

 أيام 5 11.87 2.32 5.03 3.57 16.91 21.95 9.76

 أيام6 3.24 0.77 1.12 1.79 13.53 0.81 0.49

 أيام7 16.91 7.99 9.5 1.79 15.46 19.11 0.98

 أيام8 35.97 36.86 55.59 0.71 28.99 10.98 18.54

 أيام9 6.47 1.8 4.47 0.36 3.86 0.81 1.46

 أيام10 3.96 16.24 0.28 1.07 3.86 3.66 1.95

 أيام 10أكثر من  1.08 2.06 0.56 1.43 1.93 1.22 0.98

 املجموع 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 الجدول التكراري النسبي للدخل وعدد أيام البقاء في املدينة املنورة.(: 5جدول )

 10< يوم10 يوم9 يوم8 يوم7 يوم6 يوم5 يوم4 يوم3 يوم2 يوم ال إجابة الدخل/عدد األيام

 6.67 2.86 3.23 1.54 7.5 3.13 3.94 3.45 1.69 1.75 8 3.38 ال إجابة

2000 - 4000 26.32 56 31.58 42.37 29.31 38.58 53.13 51.25 54.46 35.48 37.14 33.33 

4000 - 6000 7.89 12 10.53 15.25 12.07 22.05 18.75 23.75 8.92 22.58 20 13.33 

6000 - 8000 10.53 4 7.02 15.25 12.07 8.66 18.75 5 7.69 22.58 5.71 20 

8000 - 10000 19.55 16 15.79 8.47 24.14 14.17 3.13 5 6.15 6.45 5.71 13.33 

>10000 32.33 4 33.33 16.95 18.97 12.6 3.13 7.5 21.23 9.68 28.57 13.33 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 املجموع

 

 
 (: التمثيل املرتي للعالقة بين الجنسية والدخل وعدد أيام البقاء في املدينة املنورة.5شكل )
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 والوظيفة والدخل وعدد ليال  املبيت ا  م ى:الجنسية والعمر  .4

 تمت دراسة العالقة بين متغيرات الجنسية والعمر والوظيفة والدخل وعدد ليالي املبيت في منى كمتغير مستقل، فكانت النتائج كاآلتي:

 ي.كانت الجنسية التركية هي أكثر الجنسيات مبيتا لليلة واحدة، والهند لليلتان، وباكستان لثالث ليال (1

 بمني هي فئة "قطاع خاص"، تليها فئة "قطاع عام". (2
 
 كانت أكثر املهن مبيتا

 بمنى، تليها فئة الدخل " 2000كانت فئة الدخل "> (3
 
 ".4000-2000ريال" أكثر فئات الدخل مبيتا

 بمنى ، تليها الفئة العمرية "50-40كانت الفئة العمرية " (4
 
 ".      40-30" هي أكثر الفئات العمرية مبيتا

 ( التمثيل املرتي لتلك العالقات.6ويظهر شكل )

 
 (: التمثيل املرتي للعالقة بين الجنسية والوظيفة والدخل وعدد ليالي البقاء في منى.6شكل )

 دراسة العالقة بين املت يرات .5

ودراسة تأثير املتغيرات األخرى عليه  كمتغير هدفمن املهم معرفة العالقة بين املتغيرات ودراستها وذلك بوضع املتغير موضع الدراسة 

"، وقد قمنا بدراسة ذلك باستخدام Attribute Rankingملعرفة ترتيب تأثير تلك املتغيرات على املتغير الهدف أو ما يسمى ب " 

 ". Gain Ratio Attribute Evaluator [2]خوارزمية "

كمتغيرات  املنورة أيام البقاء ا  املدينة عددو ال  املبيت ا  م ىلي عددوعدد مرات الحج و إنفاق الحاكوتمت دراسة العالقة بين 

 (.6-4( ~ )6-1هدف مع باقي املتغيرات، فكانت املتغيرات املؤثرة حسب قوة تأثيرها مرتبة كما هو مبين في الجداول )

 (: املتغيرات املؤثرة في إنفاق الحاج.6-1جدول )

 املتغير الهدف املتغير األول  الثانياملتغير  املتغير الثالث املتغير الرابع

 (0.1782الجنسية) (0.15اللغة)
املبلغ املدفوع 

 (0.254للشركة )
 اإلنفاق (0.3609الوظيفة)

 

 (: املتغيرات املؤثرة في عدد مرات الحج.6-2جدول )

 املتغير الهدف املتغير األول  املتغير الثاني املتغير الثالث املتغير الرابع

 (0.1332اإلنفاق)
املبلغ املدفوع 

 (0.1446للشركة)
 عدد مرات الحج (0.2012الوظيفة) (0.1601الجنسية)
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 .عدد ليالي املبيت في منى(: املتغيرات املؤثرة في 6-3جدول )

 املتغير الهدف املتغير األول  املتغير الثاني املتغير الثالث املتغير الرابع

 عدد ليالي املبيت في منى (0.1496اللغة) (0.1466الجنسية) (0.0783الوظيفة) (0.0732اإلنفاق)

 

 (: املتغيرات املؤثرة في عدد أيام البقاء في املدينة املنورة.6-4جدول )
 

 ويمكن تلخيص النتائج السابقة كالتالي:

 تم اختيار بعض املتغيرات )كمتغير هدف( مع املتغيرات األخرى لدراسة العالقة بينهم، فكانت النتائج كالتالي: .1

 على الترتيب هي السعودية واليمن ومصر وتركيا، وأكثر األعمار والجنسية والعمر: كانت أكثر الجنسيات إنف اإلنفاق .1.1
 
اقا

 هي 
 
 ‘.60-50’و‘50-40’إنفاقا

 للحج على الترتيب هي السعودية والهند وباكستان  والجنسية والعمر: فكانت الجنسيات عدد مرات الحج .1.2
 
األكثر تكرارا

 ومصر واليمن.

أيام  5، 7، 8لدخل: كانت مدة البقاء باملدينة املنورة على الترتيب والجنسية وا عدد أيام البقاء ا  املدينة املنورة .1.3

 على الترتيب 
 
 هم تركيا والهند وباكستان والسودان واليمن، وفئات الدخل األكثر مكوثا

 
-2000’والجنسيات األكثر مكوثا

4000‘ ،’10000‘< ،’4000-6000.‘ 

 دخل: والجنسية والعمر والوظيفة وال عدد ليال  املبيت ا  م ى .1.4

 لليلة واحدة، والهند لليلتين، وباكستان لثالث ليالي. .1.4.1
 
 كانت الجنسية التركية هي أكثر الجنسيات مبيتا

 بمنى هي فئة "قطاع خاص"، تليها فئة "قطاع عام". .1.4.2
 
 كانت أكثر املهن مبيتا

 ".4000-2000ريال" أكثر فئات الدخل مبيتا بمنى ، تليها فئة الدخل " 2000كانت فئة الدخل "> .1.4.3

 بمني، تليها الفئة العمرية "50-40كانت الفئة العمرية " .1.4.4
 
 ".    40-30" هي أكثر الفئات العمرية مبيتا

 كما تمت دراسة العالقة بين املتغيرات وتأثير بعضها على بعض، فكانت النتائج كالتالي: .2

 نفاق على الترتيب.)متغير هدف( تأثر بالوظيفة، الجنسية، املبلغ املدفوع للشركة، ثم اإل  عدد مرات الحج .2.1

 )متغير هدف( تأثر باللغة، الجنسية، الوظيفة، ثم اإلنفاق على الترتيب. عدد ليال  املبيت ا  م ى .2.2

 )متغير هدف( تأثر بالجنسية، املبلغ املدفوع للشركة، اللغة، ثم الوظيفة. عدد أيام البقاء ا  املدينة املنورة .2.3

 

 الخالصة:

إلـى موسـم  1432تقنية التنقيب في البيانات الخاصة بالسجل التـاريخي لبيانـات الحجـاج مـن موسـم حـج في هذه الدراسة تم استخدام 

، فكانـــت أكثـــر الجنســـيات  1438حـــج 
 
كنمـــوذج، بهـــدف إيجـــاد أهـــم العالقـــات بـــين املتغيـــرات الســـتخراج املعلومـــات املهمـــة وتمثيلهـــا مرئيـــا

 هــي الســعودية والــيمن ومصــر، وأكثــر األعمــار إنف
 
 هــي الفئــة العمريــة إنفاقــا

 
، وأظهــرت عمليــة التحليــل ‘60-50’، ثــم ‘ 40-30’و‘50-40’اقــا

 باملدينة املنورة هـي التركيـة واله
 
 للحج هي السعودية ثم الهندية والباكستانية، والجنسيات األكثر مكوثا

 
نديـة أن الجنسيات األكثر تكرارا

 باملدينة
 
وكانت الجنسيات األكثر >‘ 10000’، ‘4000-2000’املنورة هي فئات الدخل من والباكستانية، وتمثل فئات الدخل األكثر مكوثا

 في منى هي التركية والهندية والباكستانية
 
 .مبيتا

ثــم تطرقــت الدراســة إلـــى دراســة العالقــة بــين املتغيـــرات الهــدف واملتغيــرات األخــرى ملعرفـــة قــوة تأثيرهــا علــى املتغيـــر الهــدف، فعــدد مـــرات 

ــأثرت ب )الوظ ــ )اللغــــة، الجنســــية، الحــــج تــ ــأثرت بــــ ــى تــ يفــــة، الجنســــية، املبلــــغ املــــدفوع للشــــركة، ثــــم اإلنفــــاق(، وعــــدد ليــــالي املبيــــت فــــي منــ

 .الوظيفة، ثم اإلنفاق(، وعدد أيام البقاء في املدينة املنورة تأثرت بــ )الجنسية، املبلغ املدفوع للشركة، اللغة، ثم الوظيفة(

 املتغير الهدف املتغير األول  املتغير الثاني املتغير الثالث املتغير الرابع

 (0.3327اللغة ) (0.2826الوظيفة )
املبلغ املدفوع 

 (0.5118للشركة )
 (0.5221الجنسية)

عدد أيام البقاء في  

 املدينة
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اســات أكثــر استفاضــة لالســتفادة مــن النــواحي االقتصــادية والســياحية والخدميــة والتوعويــة ومــن خــالل هــذه الدراســة نوصــ ي بعمــل در 

 لتــوفير 
 
لخدمـة ضــيوف الـرحمن، فعلــى سـبيل املثــال ال الحصـر يمكــن عمــل دراسـة علــى نوعيـة اإلنفــاق للجنسـيات والفئــات األكثـر إنفاقــا

 للحــــــج، والقيــــــام بدراســــــة توعويــــــة ألكثــــــر متطلبــــــاتهم، باإلضــــــافة الــــــى اســــــتحداث دراســــــة إليجــــــاد حــــــزم تشــــــجيعية للح
 
جــــــاج األكثــــــر تكــــــرارا

 بمنى
 
 .الجنسيات مبيتا

  التوصيات:

 وفئاتهم لتوفير متطلباتهم الشرائية والغذائية والسكنية  .1
 
عمل دراسة اقتصادية لنوعية اإلنفاق لجنسيات الحجاج األكثر إنفاقا

 وذلك بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

 بمنى لتوعيتهم ملنع االفتراش والتكدس بمنى والتي تهم وزارة الحج عمل  .2
 
دراسة توعوية ملعرفة الجنسيات والفئات األكثر مبيتا

 والعمرة والجهات األمنية.

 لتشجيع مجال االنفاق في النواحي السياحية والتجارية إلنعاش االقتصاد  .3
 
 وإنفاقا

 
عمل دراسة ملعرفة الحجاج األكثر دخال

 خلي للمملكة.الدا
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نظام ذكي يربط المستشعرات الطبية بالحوسبة السحابية لتقليل  

من المرضى أثناء الحج أكبر عددالوقت المطلوب لخدمة 
 

 

 (2)قصي حافظ محمود، (2)عبدهللا أمبن قاسم، (1)محمد شرف عبدهللا جساس

  جامعة أم القرى (1)
 جامعة اونتاريو للتكنولوجيا (2)

An Intelligent System Connecting Medical Sensors and the 

Cloud to Decrease the Required Time of Serving a Large 

Number of Patients during Hajj  

Mohammad S. Jassas(1), Abdullah A. Qasem(2), Qusay H. Mahmoud(2) 
(1) Umm Al-Qura University 

(2) University of Ontario Institute of Technology 

 

 :(Abstractملخص البحث )

تهدف الدراسة الحالية إلى تصميم وتنفيذ نظام شبكي ذكي للصحة اإللكترونية، خالل فترة الحج، بغرض حل مشكلة تأخر وصول 

معلومات املرض ى الطبية إلى مقدمي الرعاية الصحية، وخاصة في حاالت الحوادث والطوارئ. إضافة إلى تفادي األخطاء الكتابية 

ن النظام مستخدميه من معرفة الحاالت التي تتطلب نقلها الى املراكز الصحية؛ ومعلوم أن املتوقعة من إدخال البيانات يدوي
ّ
. ويمك

 
ا

العدد الكبير للحجاج يتطلب تقنيات وابتكارات تسهم في معالجة مشكلة قلة األسرة مقارنة بعددهم الكبير. وتتوقع الدراسة الحالية 

مد بنية هذا النظام على أجهزة االستشعار الطبية، التي تقيس املعلومات الفيزيائية أن تكون أحد الحلول املبتكرة لهذه املشكلة. تعت

للمرض ى، عن طريق استخدام شبكات االستشعار الالسلكية ؛ حيث تنقل هذه املستشعرات البيانات من أجسام املرض ى عبر الشبكة 

ُنه مراقبة حالة الالسلكية إلى بيئة الحوسبة السحابية. و عد ذلك يتم معالجة البيانات  وعرضها على الطبيب املعالج، والذي يمكف

 على البيانات الحالية والسابقة 
 
املريض عن بعد وفي أي وقت. وقد تم تصميم خوارزمية تقدم اقتراحات عالجية إلى الطبيب بناءا

 من جمع بيانات للمريض. وهذه الدراسة توضح كيفية استخدام التقنيات الحديثة من حوسبة سحابية وأجهزة استشعا
 
ر طبية بدال

 لخدمة املرض ى من حجاج بيت هللا الحرام، والبعض منهم يصابون بحاالت خطيرة 
 
 كبيرا

 
املرض ى بالطريقة اليدوية، والتي تكون عائقا

 من خالل تزويد الطاقم الطبي بمعلومات مبدئية عن حالة املريض، مثل البيانات الشخصية للمريض، ض
 
 سريعا

 
غط تتطلب تدخال

الدم، نسبة السكر، معدل األكسجين في الدم، ومعدل نبضات القلب، وغيرها. لذلك؛ نتوقع بعد تطبيق هذا النظام، أن يحصل 

يدعم الطاقم الطبي عن طريق توفير جميع البيانات األساسية عن  e-healthاملرض ى على خدمة عالية الجودة؛ ألن النظام الذكي 

حصه فيه، والقضاء على جمع البيانات بالطريقة التقليدية اليدوية والتي تؤخر اتخاذ القرار من املريض في نفس الوقت الذي تم ف

؛ ألنها تتيح مراقبة أعداد ضخمة من املرض ى في وقت قياس ي لتقديم خدمة عالجية 
 
قبل الطاقم الطبي، وهذه الطريقة فعالة جدا

 .2030ة سريعة لحجاج بيت هللا الحرام، بما يتناسب مع رؤية اململك

This study aims to design and implement an e-health smart networked system during Hajj. The system prevents delays 

in the arrival of patients' medical data to the health care providers, particularly in emergency and accident situations. 

Moreover, the proposed solution is designed to stop manual data entering in order to avoid the common errors in 

writing. Also, the system enables medical users to determine the patient conditions that require immediate transport to 

the hospital. As a result, healthcare providers can increase beds capacity, especially during public events where many 

people are meeting in one place. The proposed solution of this system is based on medical sensors which measure 
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patients’ physical parameters using wireless sensor networks (WSNs). These sensors transfer data from patients' bodies 

over the wireless network to the cloud. An algorithm has been developed to offers therapeutic suggestions to the 

physician based on real-time and historical patient data. Therefore, patients will have a high-quality service because the 

e-health smart system supports medical staff by providing real-time data gathering, eliminating manual data collection, 

enabling the monitoring of huge numbers of patients. The proposed solution has been designed and implemented to 

monitor large numbers of patients in real-time to provide a quick treatment service for pilgrims, in line with the vision of 

the Kingdom 2030. 

 املقدمة:

 من رؤية اململكة 
 
ات املتاحة  لخدمة ضيوف الحرمين ، واملتركزة على تسخير جميع التقنيات الحديثة، واإلمكاني2030انطالقا

الشريفين على أكمل وجه، وخاصة في مجال الصحة؛ قمنا بتقديم هذه الدراسة والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية خالل فترة 

تقنية ستشعارات الطبية الالسلكية و الحوسبة السحابية. في اآلونة األخيرة، تم تطبيق الحج، عن طريق االستفادة من تقنيتي اال 

شبكات االستشعار الالسكلية في العديد من التطبيقات املختلفة، مثل: التطبيقات العسكرية، وتطبيقات مراقبة املناخ، ومراقبة 

. لذلك، فإن وغيرها املرض ى عن بعد. غير أن هذه األجهزة مازالت تواجه العديد من التحديات كقلة سعة الذاكرة والقدرة الحاسوبية

سين جودة وكفاءة أجهزة االستشعار هو استخدام السحابة اإللكترونية.  الحوسبة السحابية هي األنظمة الحل األنسب لتح

الحاسوبية واملصادر التي تتضمن البنية التحتية، واملنصات، والتطبيقات، والتي تكون متوفرة عند الطلب عبر استخدام الشبكة 

. العنكبوتية )االنترنت(. كما توفر خاصية التخزين ال
 
سحا ي لتخزين كم هائل من البيانات، ومعالجتها، وتحليلها، بسرعة عالية جدا

وأصبحت العديد من الشركات تعتمد بشكل أكبر على التخزين السحا ي للبيانات وتحليلها، من خالل االستفادة من أحدث البرامج 

، الحوسبة السحابية تستخدم  املتقدمة في تخزين وتحليل البيانات، والتي تعرض من مزود الخدمة السحابية
 
بأسعار رمزية. ايضا

. وتوفر السحابات  أساليب حديثة، ومرنة؛ لتوفير 
َ
وإدارة آلية الدفع مقابل الخدمات املقدمة، والتي تتزايد بشكل سريع جدا

على هذه التطبيقات  األلكترونية للمستخدمين العديد من التطبيقات، دون الحاجة الى تثبيت البرامج على الجهاز، ويمكن الدخول 

( هي واحدة من أكبر الشركات املزودة للحوسبة Amazon Web Servicesمن أي مكان وفي أي وقت. امازون ويب سيرفسيس )

 السحابية . 

هذه الورقة تركز على فكرة تطبيق نظام ذكي متكامل، يربط شبكة االستشعارات الطبية الالسلكية، مع تقنية الحوسبة السحابية؛ 

فادة من خدماتها املميزة، في تخزين ومعالجة وتحليل البيانات. و سوف يساعد هذا النظام الصحي الإللكتروني في سرعة خدمة لالست

 عدد كبير من الحجاج، خالل فترة زمنية قياسية، وتوفير خدمات لحية عن بعد بدقة عالية.

سات استفادت من دمج تقنيتي االستشعارات الالسلكية، مع ، ووجدنا أن معظم هذه الدرا تم االطالع على بعض الدراسات السابقة

، وفي املجال الصحي يوجد العديد من ( 3)تقنية السحاية اإللكترونية لتطوير نظام أو تطبيق معين مثل: املالبس الذكية 

ية السحابة التخزينية. ويوجد التي قامت بتطوير آلية نقل البيانات، ومعالجتها، وتحليلها من خالل تفعيل تقن  (1،2،4،5،6)الدراسات

 العديد من الدراسات
 
 التي عرضت أفكارا حديثة لتطوير أمن املعلومات في السحابات األلكترونية.     (7،9)أيضا

 أهداف البحث:

" عرض آلية تصميم وتطبيق ن ام ذكي لتطوير الخدمات الصحية خاصة أثناء فترة الحج من خالل تقليل يهدف البحث الى 

 ويتفرع من هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية:   الزمن املطلوب لخدمة عدد وبير من املرض ى حجاك بيت هللا الحرام"

تسهيل وتسريع وصول الخدمات الصحية إلى جميع معتمري وحجاج بيت هللا الحرام؛ بجودة عالية، من خالل سرعة تزويد  .1

 الطاقم الطبي ببيانات املرض ى. 

تصميم وتطبيق إطار متكامل؛ لدمج شبكات االستشعارات الالسلكية بالحوسبة السحابية، للتغلب على التحديات و  .2

 اإلمكانيات املحدودة التي تمتلكها االستشعارات الالسلكية مثل: الذاكرة وسعة التخزين املنخفضة. 

والتي تساعد الطبيب املعالج في أخذ أفضل  تصميم وتطبيق خوارزمية، قادرة على عرض مجموعة من العالجات املقترحة .3

 على البيانات الحالية للمريض، والبيانات السابقة.
 
 الحلول لعالج املرض ى بناءا
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 هنا  العديد من املزايا التي يقدمها النظام املقترح: 

 ( توفير جميع بيانات مرض ى الحجاج بشكل مستمر ومحدث وبصورة مباشرة. 1 

 أخطاء في  إدخال البيانات. ( تقليل عملية جمع ال2 
 
 بيانات اليدوية ، والتي يظهر فيها أحيانا

( تمكين املراقبة عن بعد لعدد كبير من الحجاج املرض ى، وذلك للتغلب على صعوبة الوصول إلى أماكن املشاعر بسرعة، 3 

 ومحدودية أفراد  الطاقم الطبي.

 ملستشفيات، واملراكز الصحية.( ضمان إشغال األسّرة للمرض ى األكثر حاجة فقط في ا4 

 منهجية وطرق البحث:

تعتمد خطة البحث املقترح، على توفير نظام صحي ذكي، من خالل التكامل بين املستشعرات الطبية املسؤولة عن جمع املعلومات 

الطبي واملرض ى إمكانية  الفيزيائية للمرض ى، و منصة الخدمات الطبية في بيئة الحوسبة السحابية. حيث أن النظام يوفر للكادر 

 (.1االستفادة من النظام من خالل استخدام مختلف األجهزة املتنقلة والثابتة املتصلة باإلنترنت كما هو موضح في الشكل رقم )

جهاز راسبيري باي ) (؛ ويحتوي على ذاكرة Raspberry Piترتبط املستشعرات الالسلكية بجهاز حاسوب صغير و سيط؛ يسمى بف

السعة، ومعالج، ونظام تشغيل. هذا الجهاز الحاسو ي مسؤول عن جمع البيانات من أجهزة االستشعار املتصلة باملرض ى، محدودة 

 ونقل هذه البيانات، من خالل قنوات االتصال الالسلكية إلى منصة الخدمات املستضافة على السحابة االلكترونية .

 تحتوي هذه املنصة على عدد من الخدمات منها: 

 ة تخزين البيانات: وهي املسؤولة عن تخزين بيانات املستشعرات.خدم •

 خدمة تحليل البيانات: وهي املسؤولة عن توفير القرارات الطبية على أساس البيانات الطبية التاريخية للمرض ى. •

 الطبي.خدمة إدارة البيانات: وهي املسؤولة عن تحديث، ومراجعة، واختبار بيانات املرض ى التي يحتاجها الطاقم  •

 التحقق من توافر األمان والخصوصية

األمان والخصوصية؛ من العوامل الهامة املرتبطة ببيئة السحابة اإللكترونية؛ التي توفر العديد من موارد الحوسبة املشتركة. وبالتالي 

أجل تحقيق أمن البيانات  فإن مشاركة موارد األجهزة ومناطق بيانات التخزين عرضة للخطر من الداخل والهجمات من الخارج.  من

 والخصوصية في نظامنا ، قمنا بتطبيق تقنيتين ، هما:

1(:  )Socket Secure Layer (SSL  هي تقنية شاتعة إلنشاء قناة مشفرة بين خادم الويب وجهاز الحاسب املحلي املرتبط :

 من خالل القنوات اآلمنة. باملستشعرات لنقل بيانات املرض ى إلى منصة الخدمات في  بيئة الحوسبة السحابية؛

2 )Advanced Encryption Standard (AES) وهي عبارة عن خوارزمية متخصصة بتشفير البيانات املخزنة؛ لكي يتم تخزين البيانات :

 في بيئة الحوسبة السحابية بتنسيق مشفر، مما يساعد على سالمة البيانات وحفظ خصوصيتها.

 راحل وما يل :يمكن تقسيم منهجية البحث إلى عدة م

 املرحلة األولى: مرحلة جمع البيانات:

حيث يستخدم هذا  ،(Raspberry Piيتم قياس البيانات الفيزيائية للمرض ى باستخدام أجهزة االستشعار الطبية املرتبطة بجهاز الـ)

هذه املستشعرات بإرسال بيانات ( إلى بيئة الحوسبة السحابية.  تقوم SSLالجهاز في جمع البيانات من املستشعرات ونقلها عبر )

ا إلى وقت التأخير ) ( الذي تم تعيينه في برنامج Delay timeاملريض الحالية  إلى النظام في الحوسبة السحابية بشكل مستمر استناد 

 االعدادات الخاص بها.

  (املرحلة الثانية: مرحلة اتخاذ قرار طب  من خالل الن ام )اقتراحات عالجية إلى الاادر الطب

خوارزمية ذكية، لديها القدرة على تقديم اقتراحات عالجية سريعة إلى الطاقم الطبي؛ ملساعدته في  صنع القرار تم تصميم وبرمجة 

النهاتي بما يتعلق بحالة املريض. قمنا باستخدم تقنيات تحليل واستخراج البيانات؛ من أجل بناء الخوارزمية الخاصة بصنع القرار. 

ا إلى ثالثة بيانات أساسية تعتبر الخوارزمي ة الخاصة بتحليل ودراسة البيانات مسؤولة عن اتخاذ القرارات الطبية املناسبة استناد 

هي: هوية املريض، ونوع املستشعر، وقراءات جهاز االستشعار الحالية. عندما يستقبل النظام بيانات املريض من املستشعرات ، فإن 

ا  ملعايير االختبارات الطبية املعمليةالخوارزمية ستتحقق مما إذا كانت ب  (8)يانات املريض املستقبلة طبيعية أو غير طبيعية؛ استناد 

والسياسة الطبية للمرض ى، والتي يتم تحديدها في النظام في مرحلة اإلعدادات.  كل مريض لديه ملف طبي في النظام على أساس نوع 

متوافقة. على سبيل املثال ، يعاني بعض املرض ى من أمراض مزمنة، لذا ينبغي املستشعر ملساعدة النظام على اتخاذ قرارات طبية 
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االعتبار بعض التغييرات في املعايير الطبيعية لالختبارات الطبية املعملية. يسمح التطبيق للكادر  بعين على الطاقم الطبي أن يأخذ

ا من البيانات التي من املمكن أن تؤثر على دقة صناعة القرار الطبي بتعديل امللف الطبي للمريض بما يتعلق باألمراض املزمنة وغيره

  والعالجات املقترحة من النظام.

إذا كانت البيانات تخلو من أي خلل طبي؛ فستخزن الخوارزمية هذه البيانات في قاعدة البيانات، لتغذية جداول البيانات التاريخية 

ا طبي   ا يستند إلى بيانات طبية تاريخية للمريض. إذا لم يكن لدى املريض أي بيانات للمرض ى. وإال ، فإن الخوارزمية ستنن ئ قرار 

طبية تاريخية للحالة نفسها، فسيقوم النظام باتخاذ قرار طبي بناء  على بيانات إحصائية تاريخية للمرض ى الذين لديهم حالة لحية 

القرارات من خالل تحويل املريض إلى مركز الرعاية  ( يوضح طريقة عمل الخوارزمية املسؤولة عن صناعة2مماثلة. الشكل رقم )

 
 
تقديم العالجات املقترحة إلى الطاقم الطبي التي ، هذه الخوارزمية لديها القدرة على املناسب له بحسب خطورة الحالة. أيضا

 تتناسب مع حالة املريض.

 املرحلة الثالثة:  مرحلة إعتماد القرار الطب  :

ذ القرارات وتحويل الطلب إلى الجهة الطبية املناسبة سيتم تكوين الخطة العالجية املقترحة وإرسالها إلى بعد أن يقوم النظام باتخا

الطاقم الطبي املسؤول عن الرعاية الصحية للمريض للموافقة عليها. هنا  طرق مختلفة إلخطار الكادر الطبي تتمثل في الرسائل 

لطبي استخدام النظام اإللكتروني من أي هاتف ذكي، أو متصفح الويب من أي جهاز؛ القصيرة، والبريد اإللكتروني.  يمكن للكادر ا

ملراجعة القرارات وتحديثها حسب الحاجة. بمجرد مراجعة الكادر الطبي املسؤول للمعلومات التاريخية للمرض ى ، يمكنهم تحديد ما 

املريض، أو أنهم بحاجة إلى تغييرها وتحديثها. بعد موافقة  إذا كانت القرارات الحالية التي يتم إنشاؤها من النظام مناسبة لحالة

 الطاقم الطبي على القرارات؛ سيقوم النظام بإخطار املريض بالتعليمات الالزمة للتعامل مع التغيرات التي طرأت على حالته.

 النتائج واملناقشة:

حرارة الجسم ونسبة األكسجين في الدم. استخدمنا ثمانية قمنا باختبار نموذجنا األولي، باستخدام جهازي استشعار لقياس درجة 

درجة مئوية؛ لذا عملنا على إضافة بعض  37مرض ى افتراضيين. وقد الحظنا أن جميعهم لديهم نفس درجة حرارة الجسم التي تبلغ 

تغيرة. كما هو موضح في بيانات أفتراضية لتحقيق هدفنا في السماح للنظام باتخاذ القرارات على أساس درجة حرارة الجسم امل

ساعة. وهكذا ، يمكن للكادر  24(، كما قمنا بجمع درجات حرارة الجسم ملريض واحد في أوقات مختلفة على مدار 3الشكل رقم )

(. باإلضافة إلى ذلك؛ يمكن للكادر الطبي أن يقوم بتوجيه 4الطبي مراقبة حالة املريض بدقة ووضوح كما هو موضح في الشكل رقم )

 ض للقيام بإجراء معين حسب وضعه الصحي ما إذا كان يعاني من حالة طارئة.املري

الهدف من جمع هذه البيانات؛ هو مقارنة فاعلية استخدام أجهزة استشعار درجة حرارة الجسم مقابل الطريقة التقليدية لقياس 

ا. الحظنا أن كل مريض يحتاج إلى حوالي دقيقة واحدة لقرا ا درجة حرارة الجسم يدوي  ءة درجة حرارة جسمه؛ وهو وقت قصير جد 

ا بتطبيق تقنية وقت التأخير في قراءة البيانات ألننا نرغب في الحصول على بيانات أكثر دقة بم  بالتقنية التقليدية. قمنا أيض 
 
ا مقارنة

ا لقراءة درجة حرار  ة الجسم الصحيحة. لذلك ، يتعلق بدرجة حرارة الجسم ألن مستشعر درجة حرارة الجسم الذي جربناه يأخذ وقت 

 ثانية لقراءة درجة حرارة الجسم سيساعد في الحصول على دقة عالية من اإلقتراحات العالجية. 30الحظنا أن االنتظار 

في كل مرة يتلقى فيها النظام بيانات من املستشعر ، فإنه يتحقق مما إذا كانت هذه البيانات طبيعية أم ال. يعتمد هذا الفحص على 

والحالة الطبية للمريض. إذا كانت هذه البيانات غير طبيعية ، سيقوم النظام بإرسال  (8)يير الطبيعية لالختبارات الطبية املعمليةاملعا

هذه البيانات )معرف املريض ونوع املستشعر والبيانات الحالية لجهاز االستشعار( إلى خوارزمية استخراج البيانات إلنشاء قرار طبي 

ملسؤول عن ملف املريض للموافقة عليها أو تعديلها، ومن ثم مناسب للمريض. سيتم إرسال هذه القرارات إلى الطاقم الطبي ا

اعتمادها. و عد ذلك، يقوم النظام بتخزين هذه القرارات املعتمدة كبيانات تاريخية لحالة املريض؛ ليستفيد منها النظام في عملية 

 إتخاذ القرار للحصول على قرارات أدق، وأكثر لحة في املرات القادمة.

 الخالصة:

 من التكنولوجيا في العديد من إن 
 
 جديدا

 
التكامل بين شبكات االستشعارات الالسلكية، والسحابات اإللكترونية؛ سيحدث جيال

املجاالت املختلفة؛ لذلك يمكننا االستفادة من هذه التقنية في اململكة العربية السعودية؛ من خالل تطبيقها في تطوير األنظمة 

يتناسب مع رؤية  دمة املرض ى من معتمرين وحجاج بيت هللا الحرام؛ حيث أن تطبيق هذه الدراسة اإللكترونية الصحية، وخاصة خ
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: توفير أفضل الخدمات الصحية عن بعد للحاالت التي ال تتطلب فحص او  2030اململكة  
 
لعدة أسباب. ومن أهم هذه األسباب، أوال

: تصنيف
 
 دون االنتظار الى  تنويم في املستشفيات او املراكز الصحية. ثانيا

 
الحاالت واتخاذ االجراء املناسب بسرعة ودقة عالية جدا

 إلى املستشفى أو املراكز الصحية، والتي يصعب الوصول إليها بسبب الزحام الشديد.  وأيضا يمكن االستفادة من  
 
نقل املريض أوال

 التقارير املساعدة في تطوير البيئة الصحية  للحج. تجميع هذه البيانات ال خمة، عن طريق  تحليلها واستخراج أفضل الحلول و 

 أبرز التوصيات: 

تطبيق هذا النظام الصحي االلكتروني على مراحل متعددة؛ للتأكد من مدى فاعليته في تطوير الجانب الصحي خالل أيام  .1

الحج؛ فيمكننا البدء بتجريبه عند منطقة الجمرات؛ وذلك الزدحامها و توقع حدوث العديد من اإلصابات في فترة زمنية 

ريض إذا كانت حالته خطرة  فيتم نقله مباشرة إلى أقرب مستشفى. أما محددة؛ كما تتطلب تدخال سريعا ملعرفة حالة امل

إذا كانت الحالة متوسطة؛ فيمكننا معالجته في أحد املراكز الصحيةاملنتشرة حول منطقة الجمرات، دون الحاجة إلى 

فيمكننا معالجته تضييع الوقت والجهد في نقل املريض إلى املستشفيات الكبرى، أما إذا كانت حالة املريض عادية؛ 

 مباشرة.    

 لديها القدرة على قراءة بيانات املريض بدقة وسرعة عالية  .2
 
توفير أجهزة استشعار طبية السلكية؛ ذات جودة عالية جدا

.
 
 جدا

تطوير تطبيق متكامل، يربط أجهزة االستشعار الطبية بالحوسبة السحابية؛ مع األخذ بعين االعتبار أهمية نقل البيانات  .3

 دون أخطاء، وتطبيق العديد اآلليات املمكنة لتجنب ذلك.ب

 أهمية التأكد من نقل البيانات بطريقة آمنة، وأن ال تكون عرضة لإلختراقات والتعديالت. .4

توعية الطاقم الطبي بآلية استخدام أجهزة االستشعار، ووضعها بالشكل الصحيح على جسم املريض، واستخدام  .5

 لصحيح؛ والذي يمكن استخدامه عن طريق أجهزة الجواالت الذكية. النظام االلكتروني بالشكل ا

 

 األشاال والجداول:

 
 

 (: التصميم األولي لنظام الصحة األلكتروني مع توضيح كافة مكوناته1الشكل )
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 (: خوارزمية صناعة القرار وتقديم العالجات املقترحة2الشكل )

 

 
 (: درجة حرارة الجسم ونسبة األكسجين ملجموعة من املرض ى 3الشكل )
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 ساعة 24(: درجة حرارة الجسم ألحد الحجاج الذين يحتاجون متابعة مستمرة على مدار 4الشكل )
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تقدير كثافة الحشود بالمسجد الحرام باستخدام الشبكة 

العصبية اإللتفافية
 

 

 (2) عبدالرحمن الطحان، (1)بندر بن محمد الخزيم

 الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي (1)
جامعة ليدزبكت( 2)

Using Convolution Neural Network for Crowd Density 

Estimation for The Holy Masjed 
Bandar Alkhuzaim(1), Abdulrahman Altahhan(2)  

Leeds Beckett University (2)The General Presidency of the Holy Masjed and Prophet Masjed Affairs,  (1) 

 

 :(Abstractملخص البحث )

مع الزيادة الهائلة في عدد سكان العالم ، هنا  زيادة مباشرة في عدد املشاركين في املناسبات املختلفة ، سواء كانت رياضية أو 

دينية. وهذا يتطلب رعاية أكبر لسالمة وأمن أولئك املتواجدين في مثل هذه األحداث. هنا  عدد من الجوانب التي يجب  اجتماعية أو 

يعد تقدير كثافة الحشود   مراعاتها عند تنظيم وإدارة األحداث املختلفة من أجل ضمان سالمة الحاضرين مثل تقدير كثافة الحشد.

ا للمراقبة املرئية و  ا مهم  ا ألهميته ، فقد تم إجراء الكثير من األبحاث لتقدير مكون  ا في مراقبة وإدارة الحشود. نظر  ا رئيسي  يلعب دور 

 convolutionalكثافة الحشود في مشاهد املراقبة املرئية املختلفة. في هذه الدراسة ، تم بناء وتدريب شبكة عصبية التفافية )

neural networkلتقدير كثافة الحشود للمسجد )  
 
الحرام في مكة املكرمة والتي تعتبر من بين األماكن الدينية التي تجذب أعدادا

هائلة من الناس من جميع أنحاء العالم باستخدام مجموعة من البيانات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام و 

ول عليها من الشبكة العصبية اإللتفافية املدربة ليست املسجد النبوي . على الرغم من أن دقة تقدير كثافة الحشود التي تم الحص

ا بها في مكان مثل املسجد الحرام ولكن يمكن اعتبارها نتيجة مرضية مقارنة بعدد البيانات التي %70عالية بما يكفي )
 
( لتكون موثوق

 على أنه يمكن أن تكون النتائج أكثر د
 
 جيدا

 
 قة إذا تم العمل على حجم بيانات أكبر.تم العمل عليها. وتعتبر هذه النتيجة مؤشرا

 

 

 (133)ان ر البحث الاامل ا  الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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 تقييم ازدحام الحشود باستخدام التكتل ذي الدقة المتغيرة 

 

 مؤيد بن حمزة غنيم، أيمن بن أحمد الحربي، ياسر بن محمد صديق

عبدالعزيز للعلوم و التقنيةمدينة الملك 

 Crowd Congestion Assessment using Multi-Resolution 

Clustering

Yasser Mohammad Seddiq, Ayman A. Alharbiy,  Moayyad Hamza Ghunaim 

King Abdulaziz City for Science and Technology 

 

 :(Abstractملخص البحث )

ملشكلة ازدحام الحشود و التي تحدث في عدة مواقع في الحج و العمرة كمداخل املسجد الحرام و جسر الجمرات  يتطرق هذا البحث 

من خالل حل يعتمد على تقنية التكتل، فعند التقاط صورة علوية للحشود املراد تحليلها يبدأ الخوارزم بإيجاد الكتل ذات الكثافة 

 الواحدة بمسافة التزيد عن حد معين، و بما أن االزدحام يحصل دائمالعالية التي تتسم بتقارب أعضاء الكتلة 
 
في الكتل البشرية ا

ال خمة، فإن الكتل التي يستخرجها الخوارزم تفرز حسب أحجامها حيث تستبعد الكتل الصغيرة بينما تخضع الكتل الكبيرة ملزيد 

يرة ما هي إال تجمع لكتل أصغر تبدو كما لو كانت كتلة واحدة، تحليل و معالجة، و ألن ثمة احتمال بأن تكون إحدى تلك الكتل الكب

فإن الكتل الكبيرة املستخرجة في املرحلة السابقة تخضع لعملية تكتل مرة أخرى و لكن باعتبار مسافة أقرب بين أعضاء الكتلة 

فصل عن بعضها البعض و من ثم الواحدة و بهذه الطريقة فإن الكتل الصغيرة التي كانت تميز بأنها كتلة واحدة مندمجة ستن

 تستبعد، بينما الكتل الكبيرة ستصمد أمام محاولة تقسيمها فيميزها الخوارزم بأنها كتل واحدة مزدحمة، ثم يتم أخير 
 
تقييم درجة  ا

يرة في املرحلة االزدحام إلى ثالث درجات: أشد درجة حينما توجد الكتل الكبيرة في كلتا املرحلتين، أما أوسطها فحين تظهر الكتل الكب

 د املرحلة األولى فتلك أقل درجات الزحام.ناألولى ثم تختفي في الثانية، و حين ال تظهر الكتل الكبيرة ع

 

 

 (142)ان ر البحث الاامل ا  الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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التنبؤ بكميات الطاقة الكهربائية واالحتياجات المائية الالزمة  

مكة المكرمة خالل مواسم رمضان القادمةلمنطقة 
 

 

  (1)، محمد صديق صادق ياسين (1)مازن ابراهيم عبده الشمراني، (2)بالل محمد أحمد بطاينة  ،(1)شمبورمحمد خالد يوسف 
  معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة (1)

 جامعة ام القرى –كلية السنة األولى المشتركة (2)

Forecasting the quantities of electricity and water needs required 

for the Makkah Region during the next Ramadan seasons 

Mohamed Shambor(1), Bilal Bitainah(2), Mazen El Shamrani(1), Mohamed Yassin(1) 
(1) Institute of the Custodian of the Two Holy Mosques for Hajj and Umrah Research 

 (2) College of the first year - Umm Al-Qura University

 

 :(Abstractملخص البحث )

 
 
على األجر والثواب بالصالة يتوافد ضيوف الرحمن إلى اململكة العربية السعودية طيلة أيام السنة ألداء مناسك العمرة  وذلك حرصا

خرى، وليتسنى 
ُ
 باالشهر اال

 
 من املعتمرين في السنة مقارنة

 
 ما يكون شهر رمضان املبار  هو  األكثر عددا

 
في املسجد الحرام، وعادة

سر وسهولة تحرص حكومة اململكة العربية السعودية على توفير االحتياجات األساسي ة لهم للمعتمرين أداء هذه الشعيرة بكل ي 

كاملسكن، واملواصالت، والعناية الصحية، والغذاء..إلخ ، ولعل من أهم ما تهتم بتوفيره الدولة هو الطاقة الكهربائية واالحتياجات 

املائية التي تحتاجها منطقة مكة املكرمة وذلك بهدف توفير أقص ى درجات الراحة واالطمئنان لضيوف بيت هللا الحرام وتمكينهم من 

شطة اليومية دون مشقة أو عناء.  يقدم هذا البحث دراسة تحليلية لبيانات الطاقة الكهربائية املصروفة واملياه ممارسة األن

املستهلكة في مكة املكرمة خالل األعوام الخمسة األخيرة ومن ثم التنبؤ بالكميات التى تحتاجها املنطقة لشهر رمضان املبار  لألعوام 

(، األمر الذي من شأنه تعزيز التخطيط االستراتيجي Artificial Neural Networksبكات العصبونية )القادمة باستخدام خوارزمية الش

 من الطاقة الكهربائية واإلحتياج املاتي من خالل  ما رصد من نتائج في هذه الدراسة.
 

Visitors are coming to the Kingdom of Saudi Arabia throughout the year to perform Umrah and getting rewards from 

Allah by praying at Al-Masjid Al-Haram. Usually, Ramadan witness peak number of Umrah performers in the year. In 

order to perform this ritual easily, the Kingdom offers the essential needs including housing, transportation, healthcare, 

food and many more. The most important requirements lie in supporting Makkah region with the electricity and water 

needs to ensure the highest comfortable level for visitors and enable them to practice daily activities without any 

difficulties. This study analyzes the data of the electric power spent and water consumed in Mecca for the last five years 

and then predict the quantities needed by the region for the coming years using Artificial Neural Networks algorithm. 

The research also discusses the possibility of taking advantage of the technology in producing and providing the needs 

of the region with the lowest possible cost. 

 :املقدمة

 بضيوف الرحمن وذلك من خالل دعمها الال محدود  للخدمات والبرامج واملشاريع 
 
 كبيرا

 
أولت اململكة العربية السعودية اهتماما

املتعلقة بمنظومتي الحج والعمرة في مكة املكرمة واملدينة املنورة والذي يعكس الدور اإليجا ي في العناية واالهتمام بضيوف الرحمن 

 مع توجه اململكة العربية السعودية للسنوات القادمة في وتسخير كافة اإلم
 
كانيات لتيسير أدائهم لفريضتي الحج والعمرة.  وتماشيا
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زيادة أعداد الحجاج واملعتمرين، فإن هذا البحث يهدف إلى تحليل بيانات الطاقة الكهربائية املصروفة واملياه املستهلكة في مكة 

الخمسة السابقة، إضافة إلى استخدام خوارزميات التنبؤ إلعطاء تصور عن الكميات التى  املكرمة خالل مواسم رمضان لالعوام

تحتاجها منطقة مكة خالل موسم رمضان لعامين قادمين بشكل يومي،  وبالتالي يمكن االستفادة من البيانات املحللة من قبل 

    ومائية. متخذي القرار في تقدير احتياجات منطقة مكة املكرمة من طاقة كهربائية

 أهداف البحث:

 الهدف الرئيس للبحث يكمن في تحليل بيانات الطاقة الكهربائية واملياه املستهلكة في مكة املكرمة خالل شهر رمضان والتنبؤ بمقدار

ظم الحدث وأهميته بُبع طة تناسب عف
ُ
ديه الكميات الالزمة لشهر رمضان لعامين قادمين و شكل يومي، وذلك للمساعدة بإعداد خ

 الزماني واملكاني. ويتفرع من الهدف الرئيس  هدفان فرعيان: 

 دعم متخذي القرار بمعلومات تفيدهم في التخطيط لضبط كميات الطاقة الكهربائية واملائية املستقبلية. •

 تقدير االحتياجات اليومية من كميات الطاقة الكهربائية واملائية خالل مواسم رمضان القادمة. •

 قة:الدراسات الساب

سواق العمالت 
 
 في توقع القيم املستقبلية في الكثير من املجاالت كالصحة، حالة الطقس، ا

 
 كبيرا

 
تلعب خوارزميات التنبؤ دورا

 
 
 واألسهم، الطاقة،  الصناعة وغيرها. ويعتبر مجال التنبؤ من املجاالت البحثية الحيوية املهمة والتى يزداد اهتمام الباحثين بها يوما

يقوم الباحثون بتجميع وتحليل القراءات التاريخية ملوضوع بحث ما، ليتم بعد ذلك تحديد نموذج التنبؤ املناسب بعد يوم، حيث 

( بطرح نموذجين بهدف التنبؤ بسعر 2018وآخرون ) Lagoaلطبيعة املسألة ومن ثم استخدامه لتوليد القيم والنتائج املتوقعة. قام 

قد تم استخدام النموذج في سوق الكهرباء في دولة بلجيكا، وأظهرت النتائج تحسينات في الكهرباء باستخدام الشبكات العصبونية و 

( بالتنبؤ بأسعار األسواق 2015وآخرون ) Zielدقة التنبؤ عند االستعانة بخصائص األسواق املرتبطة كالسوق الفرنس ي. كما قام  

 على أن وقت تحرير أسعار املقاصة ببورصة الطاقة األوروبية بناء  على تحليل تأثير االسعار اليومية في بورصة الط
 
اقة بالنمسا مرتكزا

 استخدام السلسلة الزمنية الضبابية والشبكات العصبونية  في 
 
بالنمسا تتم قبل إغالق األسواق األوروبية األخرى. وقد تم أيضا

( طريقة جديدة للتنبؤ 2018وآخرون ) Wang(. كما قدم 2018) Singhالتنبؤ بهطول األمطار والتنبؤ بالوضع املالي في دراسة 

بالسلسلة الزمنية باسم "شبكة تقلب البيانات" للتنبؤ بأسعار النفط والتى تقوم باستخدم البنية الطوبولوجية لشبكة تذبذب 

فقد استخدم البيانات لتجميع خصائص التذبذب في السالسل الزمنية وإجراء تنبؤات السالسل الزمنية.  وفي منظومة الحج والعمرة 

هـ( النماذج الحديثة للسالسل الزمنية في إنشاء تحليل شامل للعدد السنوي للحجاج الوافدين إلى اململكة بطريقة 1421عساس )

هـ( بهدف دعم 1434) بوكس وجينك ز. كما تم استخدام نموذج بوكس وجنكي ز في توقع أعداد املعتمرين من الخارج بواسطة  الركا ي

ا واالستعداد لتوفير ما جهود متخذي الق رار في منظومة الحج والعمرة والزيارة عند قيامهم بالتخطيط لضبط منظومة العمرة شهري 

هـ( أسلوب بيز و بوكس وجينك ز في التنبؤ بكثافة الحجاج في 1432) يحتاجه املعتمرون من خدمات مميزة. كما استخدم شعراوي 

هـ( بمقارنة 1436بؤات النقطة وإنشاء أفضل فترات ثقة ممكنة. أيضا قام ياسين )عرفات  لخمسة سنوات قادمة وذلك عن طريق تن

وتحليل بيانات التقارير الدورية الواردة من الجهات املعنية بالحج في املدينة املنورة باستخدام خوارزمية الشبكات العصبونية بهدف 

املستقبلية التى يستفاد منها من قبل متخذي القرارات. وفي  االستفادة من تحليل البيانات في تحسين الخدمات وتحديد املؤشرات

خرى قام الجمل )
ُ
هـ(  ببناء نموذج تقريبي باستخدام الشبكات العصبونية يهدف إلى التنبؤ بعدد معتمري الخارج في 1434دراسة أ

  موسم رمضان املبار .

 منهجية وطرق البحث:

 سة كانت على النحو التالي: املراحل الرئيسة املتبعة إلعداد هذه الدرا

 (: Data Inputإدخال البيانات ) 1

هـ 1435تم إدخال البيانات الخام الخاصة بالطاقة الكهربائية املصروفة واملياه املستهلكة في مكة املكرمة لألعوام الخمسة السابقة )

 لكل عام، كل سجل يحتوي  29واقع سجال ب 145هـ( على وحدة الحاسب اآللي، حيث حوت البيانات الخام على عدد 1439 -
 
يوما

 على ثالثة عناصر مكونة من أقص ى حمل ذروي، مياه التحلية، وعدد صهاريج املاء في منطقة مكة املكرمة.
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 (: Data Preprocessingمعالجة البيانات ) 2

خرى غير 
ُ
لدرجة  45منطقية كوجود قيمة  تحتوي البيانات الخام على بعض العيوب كوجود سجالت تحتوي على بيانات غيرمكتملة وأ

الرطوبة النسبية الصغرى وقيمة صفر ألقص ى حمل ذروي. تم في هذه املرحلة معالجة البيانات ذات الصفات املختلفة عن أغلبية 

( expectation-maximization algorithm EMA(. وتم أيضأ استخدام خوارزمية تعظيم التوقع )outliers valuesعناصر البيانات )

خرى جديدة. ل
ُ
 تعويض القيم املفقودة بقيم أ

 (: Store the dataحفظ البيانات ) 3

يتم في هذه املرحلة تخزين البيانات الناتجة من العملية السابقة بغرض تجهيزها لعمليات التحليل القادمة والتي يمكن أن تخزن 

 مرحلة التحليل.بأكثر من صيغة بما نتناسب مع طبيعة البرمجية املراد استخدامها في 

 (:  Data analysisتحليل البيانات )  4 

ملا تحويه هذه البرامج من  SPSSو   EXCELتتوفر العديد من الطرق والبرامج الخاصة بعمليات تحليل البيانات ولعل أشهرها برنامجي

ض العالقات بين املتغيرات، كما دوال إحصائية متعددة يمكن من خاللها استخراج العديد من اإلحصائيات والرسوم البيانية و ع

 مجموعة من خوارزميات  التنبؤ والتى يمكن من خاللها إعطاء تصور عن البيانات املستقبلية والتي ُيبنى عليها في اتخاذ 
 
يتوفر أيضا

 (. Neural Networksالقرارات حسب ما تقتضيه املصلحة، وفي هذا البحث سنستخدم خوارزمية الشبكات العصبونية ) 

 (: Results Analysisتحليل النتائج )  5

من ثم إجراء و خالل هذه املرحلة تم إيجاد املقاييس اإلحصائية األساسية، كما تم تطبيق خوارزميات التنبؤ على بيانات البحث 

 عمليات التحليل وتفسير النتائج بطريقة يمكن من خاللها استخراج مؤشرات قيمة وعميقة لصناع القرار.

 واملناقشة:النتائج 

اعتمدت مرحلة التوصيف اإلحصاتي على إيجاد املقاييس االحصائية األساسية كالقيمة العظمى، القيمة الصغرى، الوسط الحسا ي 

 على عدد األيام، والوسيط الذي يمثل القيمة الوسطى لجميع القيم. يعرض الجدول )
 
( 1الذي يمثل مجموع القيم مقسوما

( أن الحمل 1الحمل الذروي بامليجاوات ألشهر  رمضان املبار  في أعوام مختلفة. ويتبين من الجدول ) اإلحصاءات األساسية لقيم

هـ بقيمة 1439ميجاوات يليه شهر رمضان  3,524هـ كان األعلى مقارنة بغيره من األشهر  وبمتوسط يبلغ 1438الذروي لشهر رمضان 

  . ميجاوات2,676هـ بــ 1437حمل ذروي كانت في رمضان  ميجاوات، كما أشارت النتائج إلى أن أقل قيمة 3,437

 

 بامليجاوات الذروي الحمل لقيم األساسية اإلحصاءات .1  جدول 

  1439رمضان  1438رمضان  1437رمضان  1436رمضان  1435رمضان 

 القيمة األدنى 3,166 2,933 2,676 2,715 2,781

 القيمة العظمى 3,899 3,899 3,729 3,845 3,458

 املتوسط الحسا ي 3,437 3,524 3,188 3,226 3,080

 الوسيط 3,312 3,591 3,179 3,292 3,055

 

( اإلحصاءات األساسية للمياه املستهلكة في مكة املكرمة خالل مواسم رمضان لألعوام الخمسة السابقة باملتر 2فيما يعرض الجدول )

هـ مقارنة بغيره من األشهر  وبمتوسط يبلغ 1439للمياه كان في شهر رمضان  ( أن أكثر معدل استهال 2املكعب، ويتبين من الجدول )

 مكعبأ يليه شهر رمضان  676,772
 
 مكعبأ ، كما أشارت النتائج إلى أن أقل قيمة استهال  للمياه  668,648هـ بقيمة 1438مترا

 
مترا

 مكعبأ. 520,350هـ. وبمتوسط يبلغ 1436كانت في رمضان 
 
 مترا
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 املكعب باملتر املستهلكة للمياه األساسية اإلحصاءات .2  جدول 

  1439رمضان  1438رمضان  1437رمضان  1436رمضان  1435رمضان 

 القيمة األدنى 609,619 579,362 571,320 520,350 533,276

 القيمة العظمى 733,343 783,424 635,900 626,250 593،704

 املتوسط الحسا ي 676,772 668,648 600,065 582,877 565,871

 الوسيط 694,488 638,130 603,060 589,080 566,821
 

( اإلحصاءات األساسية لعدد صهاريج املاء في منطقة مكة املكرمة، حيث تشير نتائج الجدول أن أكثر معدل 3كما يعرض الجدول )

هـ 1437صهريج ماء يليه شهر رمضان  3,456يبلغ هـ مقارنة بغيره من األشهر وبمتوسط 1436لعدد صهاريج املاء كان في شهر رمضان 

 صهريج ماء. 1,950هـ بــ 1435صهريج ماء ، كما أشارت النتائج إلى أن أقل عدد لصهاريج املاء كانت في رمضان  3,329بعدد 

 املاء صهاريج ألعداد األساسية اإلحصاءات .3  جدول 

  1,439رمضان  1438رمضان  1437رمضان  1436رمضان  1435رمضان 

 القيمة األدنى 2,521 2,475 2,566 2,637 1,950

 القيمة العظمى 3,728 4,000 3,660 3,814 2,824

 املتوسط الحسا ي 2,711 3,062 3,329 3,456 2,525

 الوسيط 3,027 3,035 3,319 3,461 2,589

التحلية وأعداد صهاريج املاء خالل مواسم ( يوضح معدالت استهال  منطقة مكة املكرمة من الطاقة الكهربائية ومياه 1الشكل )

هـ. ويالحظ من الشكل انخفاض الطلب على صهاريج املاء وازدياد استهال  مياه التحلية إضافة إلى تذبذب في 1439 -هـ 1435رمضان 

 متوسطات الحمل الذروي في السنوات الثالث االخيرة.

  
 املاء صهاريج وأعداد التحلية ومياه الكهربائية الطاقة من املكرمة مكة منطقة استهال  معدالت .1 شكل

 

 (:Neural Networksالتحليل باستخدام خوارزمية الشباات العصبونية )

 للشبكة2يوضح الشكل )
 
العصبونية املستخدمة في هذا البحث وهو من أشهر الطرق املستخدمة في مرحلة التدريب وتدعى   ( نموذجا

(Feed Forward Back-Propagation Algorithm).  وفي النموذج املقترح يوجد لدينا ثالث طبقات وهي طبقة إدخال واحدة(Input 

Layer)  وثالث طبقات مخفية(Hidden Layer) وطبقة إخراج واحدة Output Layer)  .) 

ة واحدة ويتم من خاللها إدخال مقدار الطاقة تبدأ عملية التنبؤ بإدخال البيانات السابقة في طبقة اإلدخال واملكونة من عقد

تتكون من   الكهربائية، أو كمية املياه الصحية، أو عدد صهاريج املاء املسجلة للسنوات الخمس األخيرة. في حين أن الطبقة املخفية

18.7%
19.6%

19.4%

21.4%
20.9%

18.3% 18.8%
19.4%

21.6% 21.9%

16.7%

22.9%
22.1%

20.3%
18.0%

1435رمضان  1436رمضان  1437رمضان  1438رمضان  1439رمضان 

الطاقة الكهربائية  مياه التحلية أعداد صهاريج املاء 
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الخطأ، وفيها تتم معالجة عقدة والتى تتوسط طبقتي اإلدخال واإلخراج، وقد تم تحديد عدد هذه العقد بناء  على التجربة و  9،9،2

 املعلومات املدخلة وتوليد القيم املستقبلية للسلسلة الزمنية ليتم عرضها في الطبقة األخيرة.

 Meanكما تم استخدام نسبة املتوسط املطلق للخطأ )  ( يوضح اإلعدادات املستخدمة ملعامالت الشبكة العصبونية4الجدول )

Absolute Percentage Error لتقييم أداء الشبكة لكل عملية من عمليات التنبؤ حيث كانت نسبة الخطأ في تدريب الشبكة )

 و صفر لكل منهما على التوالي. 0.3107، ولتوقع املياه الصحية وعدد صهاريج املاء 0.0204العصبونية لتوقع الحمل الكهرباتي 

 
 بونيةالعص  الشبكة ملكونات نموذج .2 شكل

 

 . املعامالت املستخدمة للشبكة العصبونية4جدول 

 معدل التعليم الحّد الزخمي الطبقات املخفية وقت التدريب

1,000,000 2,9,9 0.2 0.3 

املتوقعة و عدد صهاريج ( كمية املياه الصحية 5( والشكل )4( مقدار الحمل الكهرباتي املتوقع، فيما يعرض الشكل )3يعرض الشكل )

 في الجدول )
 
 (.6املاء املتوقعة على التوالي. كما تم عرض نتائج التنبؤ بشكل أكثر تفصيال

 

 
 . مقدار الحمل الكهرباتي املتوقع )الخط املنقط يمثل القيم املتوقعة(4شكل 
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 يمثل القيم املتوقعة(. كمية املياه الصحية املتوقعة )الخط املنقط 4 شكل

 
 . عدد صهاريج املاء املتوقعة )الخط املنقط يمثل القيم املتوقعة(5شكل 

 

 التوقع في العصبونية الشبكات خوارزمية استخدام نتائج .6 جدول 

 هـ 1440رمضان  هـ 1441رمضان 

عدد صهاريج 

 املاء املتوقعة

كمية املياه 

 الصحية املتوقعة

مقدار الحمل 

 املتوقع

عدد صهاريج املاء  اليوم

 املتوقعة

كمية املياه 

 الصحية املتوقعة

مقدار الحمل 

 املتوقع

 اليوم

3009 683411 3498 1 3138 631549 3426 1 

2998 710840 3431 2 3064 675638 3278 2 

2980 709364 3722 3 3035 710702 3277 3 

2942 685084 3926 4 3109 726552 3275 4 

2851 691707 3932 5 3022 778814 3782 5 

2496 696623 3979 6 3084 773083 3398 6 

2078 700226 4331 7 3104 661305 3301 7 

3518 703687 3757 8 3021 610438 3497 8 

3157 687698 3768 9 3111 611394 3943 9 

4135 690258 3549 10 3050 710531 3167 10 

4030 700583 3608 11 3033 709092 4122 11 

3301 704094 3744 12 3104 742692 3208 12 

3293 701678 3760 13 3021 780921 3763 13 

2942 690406 3963 14 3063 781201 3492 14 

1990 692756 3490 15 3080 744733 4289 15 

1857 705695 3963 16 3020 651512 3939 16 

1821 707275 3830 17 3084 609838 3757 17 

2368 700844 3941 18 3046 773065 3857 18 
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4273 692075 3926 19 3031 587646 3757 19 

4626 697295 4128 20 3072 712996 3510 20 

4813 708818 3962 21 3025 693745 3499 21 

4636 708836 3752 22 3043 685239 3695 22 

3301 701184 3946 23 3051 714308 3477 23 

2659 694735 3806 24 3024 685180 3922 24 

1820 703535 3781 25 3045 611983 3957 25 

3030 709794 3752 26 3033 710469 4120 26 

3027 709341 3948 27 3024 707742 3757 27 

2830 703016 3916 28 3029 6536 3781 28 

3851 699563 3941 29 3016 715460 3548 29 

 الخالصة:

تقدير احتياجات منطقة مكة املكرمة من طاقة كهربائية ومائية  بشكل يومي خالل مواسم رمضان القادمة ُيعد من العوامل إن 

التى تسهم في دعم متخذي القرار بمعلومات تفيدهم في التخطيط الصحيح لضبط املتطلبات املستقبلية وتوفير االحتياجات 

لية للبيانات األساسية لقيم الحمل الذروي بامليجاوات وكمية املياه الصحية وعدد الالزمة، وقد تناول هذا البحث دراسة تحلي

م تم تجربة توقع 1439هـ إلى 1435صهاريج املاء خالل شهر رمضان املبار  ملنطقة مكة املكرمة خالل الفترة من العام 
َ
هـ. ومن ث

 هـ.1441هـ و1440ة في العامين القادمين القيم املستقبلية لشهر  رمضان باستخدام الشبكات العصبية االصطناعي

  3,524هـ كان األعلى مقارنة بغيره من األشهر وبمتوسط يبلغ 1438حيث بينت نتائج التحليل أن الحمل الذروي لشهر رمضان 

ال  ميجاوات. كما بينت النتائج أن أكثر معدل استه2,676ه بــ 1437ميجاوات وأن أقل قيمة حمل ذروي كانت في موسم رمضان 

 520,350هـ بـ 1436متر مكعب وأن أقل قيمة استهال  للمياه كانت في رمضان  676,772هـ  بـ 1439للمياه كان في شهر رمضان 

هـ مقارنة بغيره من األشهر 1436متر مكعب. كما أشارت النتائج إلى أن أكثر معدل لعدد صهاريج املاء كان في شهر رمضان 

صهريج ماء. وقد لوحظ من  1,950ه  بــ 1435أن أقل عدد لصهاريج املاء كانت في رمضان صهريج ماء و  3,456وبمتوسط يبلغ 

هـ، وثبات 1441هـ و1440نتائج التنبؤ زيادة احتياج املنطقة من الطاقة الكهربائية وكمية املياه الصحية خالل موسمي رمضان 

 هـ..1441هـ وتباين كبير في العام 1440نسبي لعدد صهاريج املاء في العام 

 أبرز التوصيات:

االستفادة من التقدم التقني في إنتاج وتوفير احتياجات املنطقة بأقل التكاليف املمكنة وذلك بسرعة االنتقال واالعتماد  .1

 على الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والطاقة الحركية في توفير ما تحتاجه مدينة مكة املكرمة من الطاقة الكهربائية.

 وتقليل النفقات إعادة  .2
 
معالجة وتأهيل املياه املستخدمة بهدف تخفيض كميات املياه التي ترفد مدينة مكة يوميا

 التشغيلية.

 زيادة ثقافة ترشيد االستهال  للكهرباء واملاء بواسطة وسائل االتصال املختلفة والتقنيات الحديثة. .3

 :املراجع

دد الحجاج باستخدام النماذج الحديثة للسالسل الزمنية، معهد خادم الحرمين الشريفين بكري معتوق بكري عساس، التنبؤ اإلحصاتي بع •

 .هـ1421ألبحاث الحج والعمرة، 

مخلص الركا ي، التنبؤ باعداد املعتمرين من الخارج باستخدام منهجية بوكس جنكيز، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج  •

 .هـ1434والعمرة، 

، التنبؤ بكثافة الحجاج في عرفات : تحليل شامل في نظاق الزمن، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج ي سمير مصطفى شعراو  •

 .هـ1432والعمرة، 

محمد صديق ياسين، مقارنة وتحليل بيانات التقارير الدورية الواردة من الجهات املعنية بالحج في املدينة املنورة، معهد خادم الحرمين  •

 .هـ1436ألبحاث الحج والعمرة، الشريفين 
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محمود الجمل، بناء نموذج تقريبي لعدد معتمري الخارج في موسم رمضان باستخدام الشبكات العصبية، معهد خادم الحرمين الشريفين  •

 .هـ1434ألبحاث الحج والعمرة، 
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خوارزمية التوصية المستندة الى تفضيالت المستخدم  

دراسة حالة: حمالت الحج والعمرة
 

 

 رحاب أشعري، إيناس خير هللا

 الملك عبد العزيز ةجامع ،المعلومات ةكلية الحاسبات و تقني 

User Prefernces- based Recommendattion Algorithm  

Case Study: Hajj and Umrah Agencies 
Enas Khairullah, Rehab Ashari 

Faculty of computing and information technology, King Abdulaziz University 

 

 :(Abstractملخص البحث )

تفضيالت املستخدم لها دور مهم في العديد من املجاالت مثل اإلعالن والتجارة اإللكترونية والرأي االجتماعي ومحركات البحث. في 

نظم التوصية ، تفضيالت املستخدم تؤثر بشكل مباشر على دقة التوصية التي تظهر للمستخدم بناء على رغباته. في هذا البحث ، 

في هذا البحث تم ائج التوصيات الخاصة ببحث تفضيالت املستخدم على مجموعة من بيانات التصنيف. نركز على كيفية تحسين نت

تم اقتراح دراسة كما استراتيجيات مختلفة من خوارزمية الترشيح على أساس تفضيالت املستخدم وإظهار دراستهم بالتفصيل .  شرح

يساعد األشخاص في العثور على  ألجهزة املحمولة من نوع أندرويد  والذيلحالة تتعلق بجهة الحج والعمرة. ويهدف إلى إنشاء تطبيق 

ا  ا ملوقعها ويمنح خيار  أفضل حمالت الحج والعمرة في مدينتهم التي تلبي احتياجات املستخدمين. يعرض التطبيق هذه الشركات وفق 

ا إلى ملف تعريف املستخدم والتفضيالت التي حددها  املستخدمون في شاشة البحث. لتحسين نتائج البحث استناد 

 
 

 

 (149)ان ر البحث الاامل ا  الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 
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نموذج متعدد المستويات والمراحل قائم على األفراد لمحاكاة 

سطح الحرم المكي الشريف على الحشود حركة
 

 

 (2)ألتمان ، توم(2()1)رغداء القرشي

 جامعة أم القرى (1)
 جامعة كولورادو دنفر (2)

Multi-Level Multi-Stage Agent-Based Simulation Model 

of Crowd Dynamics in last Floor of Al- Haram Al-Sharif  
(2), Tom Altman)(1,2Raghda Alqurashi 

(1) Umm Al-Qura University 
(2) University of Colorado Denver 

 

 

 :(Abstractملخص البحث )

فـــي هـــذا البحـــث قمنـــا بتطـــوير نمـــوذج متعـــدد املســـتويات ومتعـــدد املراحـــل يقـــوم علـــى محاكـــاة حركـــة األفـــراد ويعمـــل علـــى تطـــوير عمليـــات 

 خـــالل عمليـــات اإلخــــالء الجمـــاعي فـــي الحـــوادث الخطيـــرة. يتمثـــل النمــــوذج املقتـــرح فـــي بنيـــة 
 
متعـــددة املســــتويات اتخـــاذ القـــرار أوتوماتيكيـــا

ـــا إلدارة الســـلو  العـــام للحشـــود والســـلوكيات الفرديـــة باســـتخدام نهـــج النمذجـــة القائمـــة علـــى األ  فـــراد داخـــل البيئـــات املتغيـــرة ديناميكي 

د نتيجــة الحرائــق، واالزدحــام، إلــخ. ُيحــاكي النمــوذج املكونــات، والتغيــرات الســلوكية الفرديــة والظــواهر فــي الــنظم املعقــدة داخــل الحشــو 

لـــة فـــي 
ّ
الهائلـــة التـــي تتمثـــل فـــي املصـــلين فـــي املســـجد الحـــرام. علـــى وجـــه التحديـــد قمنـــا بتطبيـــق النمـــوذج املقتـــرح علـــى إدارة الحشـــود املتمث

 
 
املصـــلين فـــي الطـــابق العلـــوي للحـــرم املكـــي الشـــريف )ســـطح الحـــرم(. ســـيقوم النمـــوذج املقتـــرح بتوليـــد مرشـــدين بـــين الحشـــود ديناميكيـــا

يد هذه من توليد تلقاتي للقرارات املثالية لألفراد املجاورين. ويشمل اإلطار متعدد االسـتخدامات املبـادئ األساسـية وتمكن عملية التول

 علـى حركـة الحشــود. ينقسـم نمـوذج صــنع القـرار فـي محاكــاة حركـة الجمهـور إلــى ثالثـة مسـتويات: اســتراتيجية 
 
طبـق عــادة

ُ
للنمذجـة التـي ت

طــــة وهـــدفها النهــــاتي فــــي املســــتوى االســــتراتيجي. فــــي هـــذا املســــتوى، ال يــــتم تقــــديم أي معلومــــات حــــول وتكتيكيـــة وتشــــغيلية. يــــتم رســــم الخ

نفـــذ جميـــع األنشـــطة لتســـهيل الخطـــة املوضـــوعة. يتنـــاول هـــذا املســـتوى القـــرارات قصـــيرة 
ُ
الظـــروف الحقيقيـــة. فـــي املســـتوى التكتيكـــي، ت

ا إلى معلوم ات جديدة. يتناول املستوى التشغيلي اإلجـراءات واألنشـطة البدنيـة التـي األجل مثل تجنب العقبات أو تغيير الخطط استناد 

تــــم تطويرهــــا علــــى املســــتوى التكتيكــــي. الهــــدف مــــن هــــذا البحــــث هــــو محاكــــاة الســــلوكيات والظــــواهر الحقيقيــــة بدقــــة ممــــا يســــمح باتخــــاذ 

درين علــى محاكـــاة الســلوكيات الذكيـــة قــرارات مطــورة لتحســـين عمليــة إدارة الحشـــود املعقــدة فـــي ظــروف مختلفــة. وكـــذلك أن نكــون قـــا

والتنظــــيم الــــذاتي للحصــــول علــــى نتــــائج موثوقــــة. ســــوف تمكننــــا نتــــائج النمــــوذج مــــن تقيــــيم الظــــروف التــــي قــــد تحــــدث داخــــل الشــــبكة، 

 وتحسين فهمنا لالفتراضات والتطورات املستقبلية التي يمكن أن يكون لها أثر كبير في إدارة الحشود
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( لتنظيم المفاوضات MASاستخدام نظام متعدد الوكالء )

الحج ومنظمي الحمالت لتفويج الحجاج خالل  إداراتبين 

أوقات الذروة

 

 

 (2)أفنان علي المطرفي  ،(1)مجدي عامر

  جامعة أم القرى   - كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات (1)
جامعة أم القرى -الكلية الجامعية بالجموم  ،قسم الحاسب (2)

Using a multi-agent architecture to handle the 

negotiation between the Hajj authorities and the Hajj 

travel agents 

Magdi Amer(1),  Afnan Almatrafi(2) 
(1) Department of Computer Science, College of Computer and Information Systems, Umm 

Al-Qura University 
(2) Department of Computer Science, Jamoum University College, Umm Al-Qura University 

 

 :(Abstractملخص البحث )

املشاكل التي تواجه السلطات خالل الحج هي االختناقات املرورية التي تحدث خالل انتقال الحجاج من عرفة إلى مزدلفة. أحد أكبر 

( لبناء الجدول الزمني الذي ينظم تفويج الحجاج خالل هذا الوقت. AIفي هذه الورقة يقترح املؤلفون استخدام الذكاء االصطناعي )

ا MASعدد الوكالء )يتم ذلك باستخدام بنية نظام مت ( لتنظيم التفاوض بين سلطات الحج ومنظمي الحمالت. تقترح الورقة أيض 

ا وتغرم أي حافلة ال تحترم الجدول الزمني املسند إليها. يتوقع من خالل  RFIDاستخدام بوابات  اآللية والتي بدورها ستكتشف تلقائي 

الت بطريقة واضحة وعادلة، ستتمكن السلطات من فرض الجدول استخدام نظام معلن يوزع الجدول الزمني بين منظمي الحم

 الزمني مما يسمح بفرض غرامات على أولئك الذين ال يحترمون الجدول الزمني.
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تطبيق مفهوم المخيم الذكي بمشعر منى باستخدام 

انترنت االشياءتكنولوجيا 
 

 

 (1)محمد خالد شمبور، (1)عصام علي خان، (2(،)1)محمد صديق ياسين

 ، المملكة العربية السعودية معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة ام القرى، مكة المكرمة (1)
 قسم الهندسة الكهربية، كلية الهندسة، جامعة بورسعيد، مصر  (2)

Towards Smart Camps in Mina Holy Place: Exploiting 

IoT Technologies 

(1)Mohamed Shambour , (1)Essam Ali Khan , (1),(2)Mohamed Seddeik Yasein  

, Makkah, KSAThe Custodian of the Two Holy Mosques Institute for Hajj and Umrah Research (1) 
(2) Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Port-Said University, Port Said, Egypt 

 

 :(Abstractملخص البحث )

حظي مفهوم املباني الذكية باهتمام متزايد خالل العقد املاض ي، حيث تم تطوير العديد من التقنيات الذكية خالل تلك الحقبة. كما 

الذكي ، أو في دراستنا "املخيم الذكي". قد يركز أحد التعريفات  ىمن املنظمات البحثية مسؤولية وضع تعريف للمبن أخذت العديد

على منظور األداء )اإلدارة الفعالة للموارد ، راحة املستخدم، القدرة على التكيف بسرعة مع االحتياجات املتغيرة للمستخدمين، 

ر يراعي وجهة النظر التكنولوجية )أتمتة املبنى، االتصاالت، السالمة، والراحة، الخ(. و شكل وتقليل التكاليف(. وهنا  منظور آخ

عام، يجب أن ينظر إلى املخيم الذكي من وجهة نظر متعددة املنظور، بما في ذلك الجمع الصحيح بين الهندسة املعمارية وتكنولوجيا 

املرافق، باإلضافة إلى االهتمام بالراحة والرفاهية، والتكيف املناسب مع  املعلومات واألتمتة والبيئة والطاقة والخدمات وإدارة

 االحتياجات الثقافية.

ا يرتبط فيه العالم الرقمي بالعالم املادي الذي يشكل شبكة عاملية. تستخدم تكنولوجيا إنترنت  يصف مصطلح "إنترنت األشياء" نظام 

ملدمجة في األجهزة واملعدات )على سبيل املثال في حالة املخيم الذكي: األبواب،وحدات األشياء أجهزة االستشعار وتقنية نقل البيانات ا

التهوية،وحدات التدفئة/التبريد، وحدات اإلضاءة، أنظمة املياه، أنظمة الطاقة الكهربائية، أنظمة االتصاالت، وما إلى ذلك(. يتيح 

 ( بهدف توفير قيمة مضافة للمستخدم )ساكن املخيم(.ذلك تنسيق الكائنات والتحكم فيها عبر شبكة بيانات )إنترنت

تعرض هذه الدراسة مفهوم املخيم الذكي باستخدام تكنولوجيا إنترنت األشياء. ويناقع كيفية التحكم في وظائف وحالة املخيم 

ة املخيم )مثل درجة بشكل تلقاتي وذكي باستخدام أجهزة االستشعار املتصلة باستخدام تكنولوجيا إنترنت األشياء ملراقبة حال

الحرارة، الرطوبة، مستشعرات الغازات واألدخنة، مستشعرات الضوء، وما إلى ذلك(. توفر تلك املستشعرات البيانات الضرورية 

ا وتحسين استخدامية املوارد املتاحة )مثل الطاقة واملاء(، باإلضافة إلى تأمين  املطلوبة للتحكم في مستوى الراحة باملخيم تلقائي 

 خيم والحفاظ على أمان املقيمين فيه.امل
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تطبيق نظام التعلم القائم على األلعاب لتسهيل مناسك 

 الحج والعمرة

 

 

 سلطانمروة عطا أحمد 

 قسم العلوم الهندسية والتطبيقية )علوم الحاسب( ،كلية المجتمع ، جامعة أم القري 

Applying game-based learning system to facilitate the 

Manasik of Hajj and Umrah 

Marwa atta sultan 

Department of Engineering and Applied Sciences (computer science),Makkah Community College,  

Umm Al - Qura University

 

 :(Abstractملخص البحث )

 للحاجواملهارات األدراكية  عدة مميزات منها تحقيق مستوي عالي من التفكير في التعلم يشمل نظام التعلم القائم علي األلعاب 

، وأيضا زيادة سعة ذاكرة الحاج حيث أن عليهم تذكر املناسك واألذكار من أجل حل اللعبة وحفظ  املستخدم لهذه األلعاب

تساعد في التفكير االستراتيجي التسلسالت املطلوب تأديتها للمناسك مما يساهم في تقليل األخطاء أثناء الحج او العمرة. كما انها 

عالوة على ذلك ، عليهم أن يستخدموا منطقهم لكي . لحاج أن يفكر بسرعةالسريع وحل املشكالت ألن معظم األلعاب تتطلب من ا

 .يفكروا في خطوات قادمة لحل املشاكل ومستويات اللعبة

تساعد  فنيةكما تحتوي الكثير من األلعاب على جوانب . لذا تعد أنظمة التعلم املبنية على األلعاب تساعد في بناء املهارات للحجاج

 .الحجاج ذوي املهارات الخاصة علي االستيعاب بشكل أفضل للمناسك

املثلي  ةالتعليم للمناسك وبالتالي زيادة االرتباط بين الحاج واللعبة واالستفاد ةضافه عنصر املرح والتشويق في عمليإباإلضافه لذلك 

 من محتوياتها.

 ائم علي األلعاب يهدف الي تعليم مناسك الحج والعمرة وذلك عبربحث الي لتقديم نموذج متكامل مخصص ألي نظام قيهدف ال

 تحليلية ألهم العناصر والعوامل التي يجب أن تتوفر في أي نظام تعلم قائم علي األلعاب خاص بهذا الغرض.دراسة  

علي الحجاج  ةاملطلوبت رض التحذيرات واألرشادانشاء تطبيقات ألعاب الكترونية تقوم بعإاستغالل هذا النموذج أيضا في ويمكن 

 .واملعتمرين مما يساهم أيضا في تفادي الوقوع في املشكالت التي يمكن أن تحدث أثناء الحج أو العمرة
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التواصل االجتماعي استخدام الحجاج والمعتمرين لمواقع 

رمين الشريفين واتجاهاتهم التابعة للرئاسة العامة لشؤون الح

 "دراسة ميدانية"نحوها 
 

 

  (2)محمود محمد أحمد ، (1)دعاء عبد الفتاح محمد الصادق

  جامعة ام القرى  (1)
جامعة المنيا  (2)

The use of pilgrims to the social media sites of the General 

Presidency for the affairs of the two Holy Mosques and 

their attitudes towards it 

Duaa Abdel Fattah Mohamed sadek(1), mahmud muhamad  ahmad(2)  
(1) Umm Al Qura University  

(2) Minia University

 

 :(Abstractملخص البحث )

التســـاؤل الرئيســـ ى : مـــا مــــدى اســـتخدام الحجـــاج واملعتمـــرين ملواقــــع التواصـــل االجتمـــاعي التابعـــة للرئاســــة مشـــكلة الدراســـة فــــي تتحـــدد  

عتمـــرين وتســعى الدراســة الــى التعــرف علـــى العامــة لشــؤون الحــرمين الشــريفين واتجاهــاتهم نحوهـــا ؟
ُ
العالقــة بــين اســتخدام الحجــاج وامل

 ملواقـع التواصــل االجتمـاعي التابعــة للرئاسـة العامــة 
َ
ومعرفــة دوافـع اســتخدام الحجــاج   لشـؤون الحــرمين الشـريفين واتجاهــاتهم نحوهـا

عترين ملواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، ومعدل الوقت الذي يقضونه في التعرف علـي 
ُ
وامل

 املعلومات املتعلقة  بمناسك الحج والعمرة

 ة استبيان( استخدمت  الدراسة  )استمار 

توجــد عالقــة ارتباطيــة طرديــة دالــة إحصــائية بــين اســتخدام الحجــاج واملعتمــرين ملواقــع ثبككت صككحة الفككرض االول: مـن نتــائج الدراســة 

، حيث تـم اسـتخدام ُمعامـل ارتبـاط بيرسـون 
َ
التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين واتجاهاتهم نحوها

قـة بــين بـين اسـتخدام الحجــاج واملعتمـرين ملواقــع التواصـل االجتمـاعي التابعــة للرئاسـة العامـة لشــؤون الحـرمين الشــريفين لقيـاس العال

، وقد بلغت قيمة ُمعامل االرتباط )
َ
 (.0.01( ، وهي دالة عند ُمستوي )0.511واتجاهاتهم نحوها

عتتوجــد عالقــة دالــة إحصــائية بــين دوافــع اســتخد: ثبككت صككحة الفككرض الثككاني
ُ
رين ملواقــع التواصــل االجتمــاعي التابعــة مــام الحجــاج وامل

، حيــث تــم اســتخدام ُمعامــل ارتبــاط بيرســون لقيــاس العالقــة بــين 
َ
للرئاســة العامــة لشــؤون الحــرمين الشــريفين، ودرجــة االســتفادة منهــا

عت
ُ
ن الحـرمين الشـريفين، ودرجـة االسـتفادة ملواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامـة لشـؤو  مريندوافع استخدام الحجاج وامل

، وقد بلغت قيمة معامل االرتباط )
َ
 (.0.01(، وهي دالة عند ُمستوي )0.228منها

ثبــت لــحة الفــرض الثالــث: توجــد عالقــة دالــة إحصــائية بــين متابعــة املبحــوثين للمعلومــات املتعلقــة بمناســك الحــج والعمــرة ، وأشــكال 

، حيــث تــم اســتخدام ُم 
َ
عامــل ارتبــاط بيرســون لقيــاس العالقــة بــين متابعــة املبحــوثين للمعلومــات املتعلقــة بمناســك الحــج التفاعــل معهــا

، وقد بلغت قيمة معامل االرتباط )
َ
 (.0.01(، وهي دالة عند ُمستوي )0.227والعمرة، وأشكال التفاعل معها

The problem of the study can be framed in the following main question: What is the extent to which pilgrims used the 

social media sites of the General Presidency for the affairs of the two Holy Mosques and their attitudes toward them؟ 

1. identify   the   relationship between the use of pilgrims to the social networking sites of the General Presidency for 

the affairs of the two Holy Mosques and their attitudes towards it؟ 
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2. The average use of searchers to the page of the General Presidency for the affairs of the two Holy Mosques and their 

attitudes towards them, and the average time spent to know information about the Hajj and Umrah؟ 

3. The motives behind the pilgrims and visitors use to the social media of the General Presidency for the Custodian of 

the Two Holy Mosques, and how they follow the information provided 

Analytical Study Tool: 

Questionnaire for _This study used the sample survey method  _  

Results 

relationship between the use of pilgrims to the social networking sites of the General Presidency for the affairs of the 

two Holy Mosques is a positive statistical relationship Correlation coefficient (0.511), a function at the level (0.01). 

 املقدمة:

عـــد مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي التابعــــة للرئاســــة العامــــة لشــــؤون الحــــرمين الشــــريفين وســــيلة هامــــة فــــي تقــــديم العديــــد مــــن الخــــدمات  
ُ
ت

ختلفــة للُمعتمرين،
ُ
ســاعد والتــى  تشــمل امل

ُ
ناســك املختلفــة للحــج والعمــرة خــدمات إداريــة وإرشــادية وتعليميــة ت

ُ
املعتمــرين علــي معرفــة امل

تعلقــة بمناســك الحــج والعمــرة، ، وســوف تبحــث 
ُ
باإلضــافة الــي تــوافر اليــات التفاعــل كمــا تتــيح للُمعتمــرين االستفســار عــن املعلومــات امل

عتمــــــرين ملواقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي التابعــــــة للر 
ُ
ئاســــــة العامــــــة لشــــــؤون الحــــــرمين الدراســــــة الحاليــــــة عــــــن مــــــدي اســــــتخدام الحجــــــاج وامل

 مشــكلة الدارســة: ُيمكــن صــياغة ُمشــكلة الدراســة فــي التســاؤل الــرئيس التــالي: مــا مــدى اســتخدام الحجــاج 
َ
الشــريفين واتجاهــاتهم نحوهــا

تســـاؤل واملعتمــرين ملواقــع التواصـــل االجتمــاعي التابعـــة للرئاســة العامــة لشـــؤون الحــرمين الشـــريفين واتجاهــاتهم نحوهــا ؟ ويتفـــرع مــن ال

عتمــرين ملواقــع التواصــل االجتمــاعي التابعــة للرئاســة العامــة 
ُ
 العالقــة بــين اســتخدام الحجــاج وامل

َ
الــرئيس التســاؤالت الفرعيــة التاليــة: مــا

عتــــرين ملواقـــع التواصــــل االجتمـــاعي التابعــــة للرئاســــة 
ُ
 دوافــــع اســـتخدام الحجــــاج وامل

َ
؟ مـــا

َ
لشـــؤون الحــــرمين الشـــريفين واتجاهــــاتهم نحوهــــا

 بصـفحة الرئاسـة العامـة  العامة
َ
 أهـم املعلومـات التـي يفضـل املبحـوثين متابعتهـا

َ
؟ مـا

َ
لشؤون الحرمين الشريفين، ودرجـة االسـتفادة منهـا

؟ أهميــة  الدراســة: ترجــع األهميــة النظريــة للبحــث إلــي التركيــز علــي مــد
َ
اســتخدام  ىلشــؤون الحــرمين الشــريفين، وأشــكال التفاعــل معهــا

عتمرين ملو 
ُ
، وتتميـز الدراسـة الحجاج وامل

َ
اقع التواصل االجتماعي التابعـة للرئاسـة العامـة لشـؤون الحـرمين الشـريفين واتجاهـاتهم نحوهـا

العلميـــة بأهميـــة مواقـــع شـــبكة التواصـــل االجتمـــاعي الخاصـــة بالرئاســـة العامـــة لشـــئون الحـــرمين.، بوصـــفها وســـيلة إعالميـــة هامـــة تعـــود 

عتمـــرين فـــي الحصـــول 
ُ
علـــي املعلومـــات  تقـــديم واإلرشـــادات مـــن املوقـــع الرســـمي التـــابع للرئاســـة العامـــة لشـــؤون بـــالنفع علـــي الحجـــاج وامل

.
َ
 ومعرفة ردود افعالهم نحوها

َ
   الحرمين الشريفين، إضافة إلي شرح مناسك الحج والعمرة والتفاعل معها

 أهداف البحث:

 فروض الدراسة:

عتمرين ملواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة لشؤون توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين استخدام الحج -1
ُ
اج وامل

.
َ
 الحرمين الشريفين واتجاهاتهم نحوها

عتمرينتوجد عالقة دالة إحصائية بين دوافع استخدام الحجاج  -2
ُ
ملواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة لشؤون  وامل

  الحرمين الشريفين، ودرجة االستفادة
َ
 .منها

3-  
َ
 توجد عالقة دالة إحصائية بين متابعة املبحوثين للمعلومات املتعلقة بمناسك الحج والعمرة، وأشكال التفاعل معها

عتمرين ملواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة 
ُ
تسعي الدراسة الحالية للتعرف علي الهدف التالي هو: مدي استخدام الحجاج وامل

.العامة لشؤون 
َ
 الحرمين الشريفين واتجاهاتهم نحوها

 ويتفرع من الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية:

عتمرين ملواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة لشؤون الحرمين  -1
ُ
التعرف علي العالقة بين استخدام الحجاج وامل

 .نحوهاو الشريفين واتجاهاتهم 

عتمرين ملواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، التعرف علي دوافع استخدام ا -2
ُ
لحجاج وامل

 .ومعدل الوقت الذي يقضونه في التعرف علي املعلومات املتعلقة بمناسك الحج والعمرة
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 منهجية وطرق البحث:

 ُمجتمع الدراسة امليدانية:

جتمع البشري في زوار املسجد ال
ُ
نبوي الشريف واملسجد الحرام من ُمستخدمي مواقع شبكات التواصل االجتماعية التابعة يتمثل امل

 للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

 عينة الدراسة: 

عتمرين من ُمستخدمي موقع شبكات التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة 400) عينة عمدية قواُمها
ُ
( ُمفردة الحجاج وامل

 بين )لشؤون ال
َ
 فأكثر(.  35، 35: 30، 30: 25حرمين الشريفين تتراوح أعمارهم ما

 حدود الدراسة:.

الحدود املوضوعية: تقتصر علي املعلومات املقدمة لزوار املسجد النبوي الشريف واملسجد الحرام بمواقع شبكة التواصل االجتماعي 

 الخاصة بالرئاسة العامة لشئون الحرمين.

 الباحثو  هيالحدود الزمنية: 
َ
تمثلة في العام )الفترة التي استغرقها

ُ
 م(.2018ن في تطبيق أداة البحث وامل

 أداة الدراسة ومنهج الدراسة:

(
َ
( مفردة من ُمستخدمي مواقع شبكات التواصل االجتماعي 400منهج املسح بالعينة  ولحيفة استبيان طبقت علي عينة قوامها

 م.30/8/2018م وحتي الفترة 1/7/2018في الفترة الخاصة بالرئاسة العامة لشئون الحرمين 

 النتائج واملناقشة:

 درجـــــة اســـــتفادة الحجـــــاج واملعتمـــــرين مـــــن مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي التابعـــــة للرئاســـــة العامـــــة لشـــــئون الحـــــرمين جـــــاءت لصـــــالح إّن  -

( فــي املركــز األول بنســبة
 
 %40.5كبيــرة (فــي املركــز الثــاني بنســبة))اســتفيد بدرجــة تالهــا (، %44.25) )أســتفيدي بدرجــة كبيــرة جــدا

 
 (،وأخيــرا

(،وتعكس هذه النتيجة ارتفاع درجة استفادة املبُحوثين ملواقع التواصل %15.25) )استخدام بدرجة متوسطة( في املركز الثالث بنسبة

تعلقـــة بمناســـك الحـــج والعمـــرة
ُ
، وبالتـــالي زيـــادة نســـبة املتابعـــة االجتمـــاعي التابعـــة للرئاســـة العامـــة للشـــؤون الحـــرمين ملتابعـــة مضـــامين امل

عتمــــرين نحــــو اســــتخدام مواقــــع التواصــــل التابعــــة للرئاســــة العامــــة لشــــئون 
ُ
والوصــــول للهــــدف املــــراد تحقيقــــه. أنًّ اتجاهــــات الحجــــاج وامل

عتمــرين التــي تســاعدهم علــي أداء مناســ
ُ
ك الحــج الحــرمين جــاءت لصــالح )نجحــت وزراه الحــج والعمــرة فــي  تقــديم املعلومــات للحجــاج وامل

)اهتمـــام  الخــاص بالرئاســـة العامــة لشــئون الحـــرمين لتقــديم الخـــدمات املختلفــة للـــزوار مــن أجـــل تالهــا (، %11) والعمــرة( بنســبة بلغـــت

تحســـين صــــورة اململكــــة فـــي الــــداخل والخــــارج، نجحـــت رئاســــة شــــؤون الحــــرمين فـــى زيــــادة الــــوعى الـــدينى  والتثقيفــــى للحجــــاج واملعتمــــرين( 

، ثـــم )عــرض املشــكالت التـــي قــد تواجـــه الحجــاج واملُعتمــرين أثنـــاء أداء مناســك الحــج والعمـــرة وتقــديم الحلـــول (%10.75) بنســبة بلغــت

)تســـاعد علـــى تـــدعيم القـــيم التطوعيـــة والخدميـــة لـــدى الحجـــاج واملعتمـــرين ولـــدى الـــزوار( بنســـبة  تالهـــا (، %9.25) لهـــم( بنســـبة بلغـــت

ـــطى باألنشـــــــطة الدينيـــــــة واالثرائيـــــــة املقدمـــــــة( بنســـــــبة بلغـــــــت)محاربـــــــة التطـــــــرف الفكـــــــري  وتـــــــدتالهـــــــا (، %8.75) بلغـــــــت  عيم الفكـــــــر الوســــ

 الرئاسة العامة لشئون الحرمين تمتاز بالجدية واألهمية( بنسبة بلغت)8.25%)
َ
 جاء)بيان نتـائج %8(،ثم )املعلومات التي تقدمها

َ
(،بينما

متميــزة فــي اإلرشــاد والتوجيــه للحجــاج واملعتمرين،البحــث  االعمــال املقدمــة مــن قبــل الرئاســة العامــة لشــؤون الحــرمين و تقــديم خــدمات 

ـــع عمليــــة شــــاقة علــــي الحجــــاج واملعتمــــرين( بنســــبة بلغــــت )تقــــديم الــــرؤى الخاصــــة بثوابـــــت %7.75) عــــن املعلومــــات بهــــذه املواقـ
 
(، وأخيرا

تمرين  مع املعلومات املقدمـة مـن إنًّ نسبة تفاعل الحجاج واملع (.%7.25) شؤون الحرمين  واململكة تجاه الوطن العر ي( بنسبة بلغت

مواقـع التواصــل االجتمــاعي التابعـة بالرئاســة العامــة لشـؤون الحــرمين جــاءت لصـالح  )اســتخدام اكثــر مـن أداة( فــي الترتيــب األول بنســبة 

 )أعــادة (، و %24) (،ثم)التعليـق( بنسـبة بلغــت%25.75)تســجيل اإلعجـاب( فـي املركــز الثـاني بنسـبة بلغــت ) تالهـا (، %26.5بلغـت )
 
أخيـرا

 بصـــفحة الرئاســـة العامـــة لشـــؤون الحـــرمين الشـــريفين %23.75النشـــر( بنســـبة بلغـــت )
َ
(. أّن املعلومـــات التـــي يفضـــل املبحـــوثين متابعتهـــا

فــــي املركــــز  تالهــــا (، %26.25) جــــاءت لصــــالح خيارات)نشــــر أحاديــــث نبويــــة ورفــــع ملفــــات الفيــــديو لــــتعلم احكــــام  وشــــعائر الحــــج( بنســــبة

(، ثم)تطــــوير الخــــدمات الســــكنية املحتلفــــة للحجــــاج %26ر للحجــــاج واملعتمــــرين لشــــرح مناســــك الحــــج والعمـــرة( بنســــبة)الثاني)نشـــر صــــو 

(، %24.25) فـــــي املركـــــز الثالـــــث بنســـــبة واملعتمــــرين وتـــــوفير الرعايـــــة الطبيـــــة والتعزيـــــزات االمنيـــــة ملواجهـــــة املخـــــاطر التــــي تحـــــدث فـــــي الحـــــج(

)تقـديم التاشــيرات للحجــاج واملعتمــ
 
(. تراوحــت اعلــي نســبة وأقــل نســبة لــدوافع %23.5) رين وكافــة الســتهيالت االداريــة لهـم( بنســبةوأخيرا

ـــع التواصـــــل االجتمــــاعي لـــــتعلم مناســــك الحـــــج والعمـــــرة مــــا بـــــين (، حيــــث جـــــاء فـــــي %22.5: %27.5)  اســــتخدام الحجـــــاج واملعتمــــرين ملواقــ
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 جــــاء فــــي الترتيــــب األخيــــر )ألن الترتيـــب األول )تتــــيح لــــي مشــــاهدة ملفــــات الفيــــديو التعليميــــة الخاصــــة ب
َ
شــــرح مناســــك الحــــج والعمــــرة( بينمــــا

تعلقة بمناسك الحج والعمرة(. إنًّ نسـبة اسـتخدم الحجـاج واملعتمـرين ملواقـع التواصـل 
ُ
أخبارها ُمتجددة وسريعة في تغطية األحداث امل

الح موقع)تــــــويتر( فـــــي املركـــــز األول بنســــــبة التابعـــــة بالرئاســـــة العامــــــة لشـــــئون الحـــــرمين لنشــــــر الخـــــدمات للحجـــــاج واملعتمــــــرين جـــــاءت لصـــــ

لــــحة الفـــــرض األول: توجــــد عالقـــــة ارتباطيــــة طرديـــــة دالــــة إحصـــــائية بــــين اســـــتخدام الحجــــاج واملعتمـــــرين ملواقـــــع  ثبـــــت(،%23.5بلغــــت)

، حيـث تـم اسـتخدام ُمعامـل ارتبـ
َ
اط بيرسـون التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشـريفين واتجاهـاتهم نحوهـا

عتمــــرين ملواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي التابعــــة للرئاســــة العامــــة لشــــؤون الحــــرمين الشــــريفين 
ُ
لقيــــاس العالقــــة بــــين اســــتخدام الحجــــاج وامل

، وقــــد بلغــــت قيمــــة ُمعامــــل االرتبــــاط )
َ
(. ثبــــت لــــحة الفــــرض الثــــاني: توجــــد 0.01( ، وهــــي دالـــة عنــــد ُمســــتوي )0.511واتجاهـــاتهم نحوهــــا

عتــــرين ملواقـــع التواصــــل االجتمــــاعي التابعــــة للرئاســـة العامــــة لشــــؤون الحــــرمين عالقـــة دالــــة إحصــــائ
ُ
ية بــــين دوافـــع اســــتخدام الحجــــاج وامل

عتــرين 
ُ
، حيــث تــم اسـتخدام ُمعامــل ارتبــاط بيرســون لقيـاس العالقــة بــين دوافـع اســتخدام الحجــاج وامل

َ
الشـريفين، ودرجــة االســتفادة منهـا

ـــع التواصـــــل االجتمـــــاعي التابعـــــة للر  ، وقـــــد بلغـــــت قيمـــــة معامـــــل ملواقــ
َ
ئاســـــة العامـــــة لشـــــؤون الحـــــرمين الشـــــريفين، ودرجـــــة االســـــتفادة منهـــــا

(. ثبــــت لــــحة الفــــرض الثالــــث: توجــــد عالقــــة دالــــة إحصــــائية بــــين متابعــــة املبحــــوثين 0.01(، وهــــي دالــــة عنــــد ُمســــتوي )0.228االرتبــــاط )

، ح
َ
يــث تــم اســتخدام ُمعامــل ارتبــاط بيرســون لقيــاس العالقــة بــين للمعلومــات املتعلقــة بمناســك الحــج والعمــرة ، وأشــكال التفاعــل معهــا

، وقد بلغت قيمـة معامـل االرتبـاط )
َ
(، وهـي 0.227متابعة املبحوثين للمعلومات املتعلقة بمناسك الحج والعمرة، وأشكال التفاعل معها

  (.  0.01دالة عند ُمستوي )

 أبرز التوصيات:

املنصات االجتماعية بشكل مستمر ودورى  لتقييم أداء الرئاسة العمرة لشئون  ضرورة عمل استطالعات رأي يتم نشرها فى .1

عتمرين في االرتقاء باملعلومات والخدمات املقدمة  معالجة املشكالت التي 
ُ
الحرمين ومعرفة احتياجات ورغبات الحجاج وامل

 تواجه الحجاج واملُعتمرين أثناء أداء مناسك الحج والعمرة وتقديم الحلول لهم

 التأكيد علي ضرورة التفاعل من قبل املؤسسة والرد على التعليقات  .2

 االهتمام بنشر  املواد االعالمية والدينية بأكثر من لغة على شبكات التواصل االجتماعى .3

 االهتمام بكل املنصات االجتماعى والنشر عليها  .4

اعي كوسيلة هامة تسهم في تقديم املعلومات ون الحرمين ملوقع التواصل االجتميد علي أهمية توظيف العامة لشؤ التأك .5

عتمرين التي تساعدهم علي أداء مناسك الحج والعمرة من أجل تحسين صورة اململكة في الداخل والخارج
ُ
 .للحجاج وامل

 

 

 (1جدول)

 السن  )ن=
ُ

 توصيف العينة من حيث
 
 (400ثانيا

 %   السن  م

1 25 :30   232 58% 

2 30 :55 113 28.25% 

 %13.75 55 فأكثر 55 

 %100 400 املجموع

 ( ما يل :1يتض  من جدول )

 السككناوال  -1
م

( وُيفســر ذلــك بأنــُه كلَمــا %58( حيــث بلغــت)30: 25: ارتفــاع نســبة الفئــة العمريــة ): توصككيف العينككة مككن حيككث

 املقدسة.كان السن أصغر فأنُه يتسم باإلقبال واالهتمام  واالرتقاء بالخدمات املقدمة ألداء الشعائر 
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 اإلطار الن ر  للدراسة:

 مواقع التواصل االجتماع  التابعة للرئاسة العامة لشئون الحرمين:

: مواقع التواصل االجتماعي هي مواقع اجتماعية تفاعلية تسمح للُمستخدمين بُمشاركة اهتماماتهم، حيث يمكن اللجوء 
َ
عرف بأنها

ُ
ت

 االعمار.اليها بكل سهولة، وهى ُمناسبة لكل الفئات و 

عرفها أيلسون واويد  ها: مواقع بأ ها Ellison and Boydويم قدم خدمات لألفراد عبر شبكة : مواقع الشبكات االجتماعية على إنًّ
ُ
ت

سجلين، والتعبير عن وجهة نظر األفراد، أو 
ُ
اإلنترنت، وتسمح لهم بتقديم ملحة عن حياتهم العامة، وإتاحة الفرصة لالتصال بقائمة امل

 تختلف طبيعة التواصل من موقع آلخراملجمُ 
َ
 .(Boyd, Danah;2014,56)وعات من خالل عملية االتصال، كّما

الخكككككككككككككككككاص بالرئاسكككككككككككككككككة العامكككككككككككككككككة لشكككككككككككككككككؤون الحكككككككككككككككككرمين الشكككككككككككككككككريفين موقكككككككككككككككككع شكككككككككككككككككبكة التواصكككككككككككككككككل االجتمكككككككككككككككككاع  "فيسكككككككككككككككككبوك" ( 1

ook.com/ReasahAlharmain?fref=tshttps://www.faceb ـــين  2014مـــــــايو  6منــــــــذ الصــــــــفحة تم إنشككككككككاء تككككككك ويقــــــــدر  عــــــــدد املعجبـــــ

هــو عبــارة عــن موقــع ويــب للتواصــل االجتمــاعي مــن األشــخاص  والفــيس بـو   107,294شـخص و تــتم متابعــة هــذا بواســطة  107,518

 وتـــديره شـــركة الفـــيس بـــو  محـــدودة 
 
(، حيـــث ُيتـــيح نشـــر Wikipedia, 2014املســـؤولية كملكيـــة خاصـــة لهــا)يمكــن الـــدخول إليـــه مجانـــا

الب الجامعة وهيئة التدريس واملـوظفين،  ،”Profiles“الصفحات الخاصة باألفراد واملؤسسات املختلفة 
ُ
وقد وضع في البداية لخدمة ط

 .(Marcel, 2009, 17)لكنه اتسع ليشمل كل األشخاص" 

 الخكككككككككاص:الخكككككككككاص بالرئاسكككككككككة العامكككككككككة لشكككككككككؤون الحكككككككككرمين الشكككككككككريفين "يوتيكككككككككوب" موقكككككككككع شكككككككككبكة التواصكككككككككل االجتمكككككككككاع  ( 2

https://www.youtube.com/user/makkah  تـــــاريخ االنضـــــمام: الكككككف مشكككككترك  77.025حكككككوالى يبلككككك  عكككككدد املشكككككتروين للصكككككفحة

   .مليون مشاهدة 7,812,756وبيلغ عدد املشاهدات حوالى  12/03/2006

ــهير    وتهـــتم الصـــفحة بنقــــل  يقـــدم خــــدمات للحجـــاج واملعتمـــرين عبــــر رفـــع املقـــاطع علـــي املوقــــع، اليوتيـــوب هـــو  موقـــع ملقــــاطع  فيـــديو شـ

 الجمعــــة وخطــــب االعيــــاد وعرفــــة والبــــرامج االرشــــادية الســــماعية مثــــل برنــــامج )أثيــــر الحــــرمين( وبرنــــامجاملباشــــر لصــــالة التــــروايح وخطــــب 

روقــة الحـــرمين(  وايضـــا يـــتم نشـــر  الفيــديوهات التوعويـــة الخاصـــة بالفعاليـــات الخاصـــة الرئاســة والحـــرم املكـــى والحـــرم املـــدنى ويمكـــن أ)

ء مـــاهر، آالللمســـتخدمين التعليـــق عليهـــا املقـــاطع األخـــرى، فمـــن املمكـــن أيضـــا إنشـــاء قنـــاة خاصـــة داخلـــه لتقـــديم مقـــاطع فيـــديو معيبـــة)

 (2016للتواصل واالتصال حيث يسمح للمستخدمين التحميل واملشاركة بمقاطع الفيديو")محمد جابر،  (، فهو يعد قناة8، 2013

 https://www.gph.gov.sa/ar-sa/Pages/Live-broadcast.aspx : :مواقع البث املباشر

لزيارته فـي كـل مـرة وتحميـل وهي مواقع تتيح الحصول على ملفات الصوت والفيديو من موقع معين بمجرد أن تدرج فيه، دون الحاجة 

 أصـــــبحت تبيـــــع مقـــــاطع مـــــن 
َ
ا، لدرجـــــة أنهـــــا ســـــتخدمون تحميلهـــــا، وهنـــــا  عـــــدة مواقـــــع مشـــــهورة جـــــد 

ُ
ا، حيـــــث يســـــتطيع امل املحتـــــوى يـــــدوي 

مضــامينها لوســائل اإلعــالم، بــل وحتــى وســائل اإلعــالم هــذه  تقــوم ببــث برامجهــا عبــر هــذه املواقــع منهــا " اليوتيــوب،  ومــأي فيــديو") خالــد 

 يســمح املوقــع )2015نصــرم
َ
، ونتيجــة لــذلك أصــبح بإمكــان األفــراد بمجــرد ألي شــخص لديــه املعرفــة التقنيــة الالزمــة نشــر مــا ُيريــد كمــا

 
َ
 بكلمـات مفتاحيـة حتـى ُيسـهل العثـور عليهـا وُمشـاهدتها

َ
التسجيل في املوقع رفـع مقـاطع الفيـديو فـي شـتى منـاحي الحيـاة وعنونتهـا، وربطهـا

بل اآلخرين ح  (.Médias sociaux3,2016ول العالم )من قف
 

 الخــــــــــاص: موقككككككككككع شككككككككككبكة التواصككككككككككل االجتمككككككككككاع  "تككككككككككويتر" الخككككككككككاص بالرئاسككككككككككة العامكككككككككككة لشككككككككككؤون الحككككككككككرمين الشككككككككككريفين( 3

https://twitter.com/ReasahAlharmain?lang=ar  

  .الف12.164الف تغريدة  ويصل عدد التغريدات  254ن اجمالى عدد املتابعي

ختلفـــة إرســـال تحـــديثات 
ُ
ؤسســـات امل

ُ
ـــيح للُمســـتخدمين العـــاملين فـــي امل

ُ
هـــو عبـــارة شـــكل مـــن أشـــكال التـــدوين ُمتعـــدد الوســـائل، الـــذي  يت

 
َ
  وقــد لعبــت هــذه الشــبكات (.w alcker , Robert ,M,2010)نصــية قصــيرة أو صــور أو روابــط ونشــرها

 
 كبيــرا

 
ؤسســات دورا

ُ
فــي خدمــة امل

ختلفة، وخاصة ُمؤسسات الحج والعمرة، فهو
ُ
 للرسـالة 140تتعـدى  ال قصـرة نصـیة رسـائل للُمغـردين إرسـال تسـمح ُمصـغرة خدمة امل

 
 حرفـا

 لتفاصيل
 
 مكثفا

 
 ُموجزا

 
 (.28، 2015)أماني إبراهيم،  كثيرة الواحدة وهي تعرف نصا

https://www.facebook.com/ReasahAlharmain?fref=ts
https://www.youtube.com/user/makkah
https://twitter.com/ReasahAlharmain?lang=ar
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 الخاص:الخاص بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ر" مزايا موقع شبكة التواصل االجتماع  "تويت

 (.Akshay Java and Others, 2007, 7-8وهانك اغراض عديدة الستخدام موقع تويتر ومنها: )

يعتمد املستخدمون على خدمة اختصار الروابط مثل بسبب التقيد بالحروف املسموح  تبادل املعلومات والروابط اإلخبارية: -1

 (.Akshay Java and Others, 2007, 7-8)بها

 Akshay)يقوم املستخدمون باإلبالغ عن آخر األخبار أو التعليق على أحدث معينة عبر توتيرنقل األخبار للحجاك واملعتمرين:  -2

Java and Others, 2007, 7-8.) 

 (.Kevin Makice, Op, Cit, P.3) إعادة بث املعلومات الحديثة التي قام املستخدم باستالمها -3

 الف بوست للرئاسة  4.563يحتوى على  https://www.instagram.com/reasahalharmainموقع االنتسجرام : ( 4

ا، وأطلق في  تطبيقهو   من  2010عام  أكتوبرمجاني لتبادل الصور وشبكة اجتماعية أيض 
 
، ويتيح فيسبو ومستحوذ حاليا

وشبكة  الشبكات االجتماعيةإليها ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات  رقمي فلتروإضافة  صورةللمستخدمين التقاط 

ماليين  5من املستخدمين ليصل العدد إلى  %500ى زيادة التطبيق عل حصل التطبيق على مليون مستخدم،و  .إنستغرام نفسها

 300أعلنت خدمة إنستغرام للصور التابعة لشبكة التواصل االجتماعي فيسبو  أنها تجاوزت عتبة  2014ديسمبر  12وفي  مستخدم

 مليون مستخدم

متابع   وهو شبكة اجتماعية   1.209يحتوى على   https://plus.google.com/+makkahReasahAlharmainموقع جوجل بلس :( 5

 يوم 
 
، Circles شأ من خالل طرح خدمات جديدة مثل:الدوائر 2011، يونيو 28تم إنشائها بواسطة شركة جوجل+ وتم إطالقها رسميا

 .واملنتديات والصفحات Huddles واملحادثات الجماعية Sparks ، االهتماماتHangoutsمكاملات الفيديو 
 

 نتائج الدراسة امليدانية:

يشـــمل هــــذا الجـــزء نتــــائج الدراســــة امليدانيـــة، باإلضــــافة إلــــي نتـــائج اختبــــار لــــحة الفـــروض وربطهــــا بتســــاؤالت وأهـــداف الدراســــة؛ حيــــث 

 )55، 55: 30، 30: 25تمثلـت عينـة الدراسـة امليدانيــة فـي الفئـة العمريــة )
َ
مــن  ( ُمفـردة400فأكثر(،حيـث شـملت عشـوائية عينــة قواُمهـا

 يلي عرض لنتائج الدراسة
َ
 :الحجاج من ُمستخدمي موقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وفيما

 

 (2جدول )

  )ن= ترتيب مواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة للشئون الحرمين 
َ
()يمكنك اختيار أكثر من 400التي يفضل املبحوثين استخدامها

 ديل(ب

 %   مواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة للشئون الحرمين م

 %25 100 الفيسبو  1

 %26.25 105 تويتر 2

 %26.25 105 يوتيوب 3

 %19.25 77 موقع جوجل بلس 4

 %3.25 13 االنستجرام  5

 %100 400 اإلجمالي 

 ويتبين من نتائج الجدول السابق ما يل : 

لنشـر الخـدمات للحجـاج  م الحجاج واملعتمرين ملواقع التواصل التابعة بالرئاسة العامـة لشـئون الحـرمينااستخد نسبة إن -

ــاني موقــــع ) تالهــــا (،. %43.6) جــــاءت لصــــالح موقع)تــــويتر( فــــي املركــــز األول بنســــبة بلغــــتواملعتمــــرين  يوتيــــوب( فــــي املركــــز الثــ

 جـــاء مواقـــع ) %17.1) ( فـــي املركـــز الثالـــث بنســـبة بلغـــت) الفـــيس بـــو   فـــي حـــين جـــاء موقـــع%(  35.3بنســـبة بلغـــت  
َ
(،بينمـــا

 موقع%2.1) االنستجرام (في املركز الرابع بنسبة بلغت
 
 (.%1.6)جوجل بلس ( بنسبة بلغت) (، وأخيرا

https://www.instagram.com/reasahalharmain%20يحتوى%20على%204.563
https://www.instagram.com/reasahalharmain%20يحتوى%20على%204.563
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://plus.google.com/+makkahReasahAlharmain
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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ون واصـــــل التابعـــــة بالرئاســـــة العامـــــة لشـــــؤ وتعكـــــس هـــــذه النتيجـــــة ارتفـــــاع نســـــبة اســـــتخدام الحجـــــاج واملعتمـــــرين ملواقـــــع الت -

عتمــرين ، وبالتــالي زيــادة نســبة توظيــف شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي خدمــة الحــرمين
ُ
ــراد الحجــاج وامل

ُ
والوصــول للهــدف امل

 تحقيقه.
 

 (3جدول )

()يمكنك اختيار أكثر 400جدول اتجاهات الحجاج واملعتمرين نحو استخدام مواقع شبكة التواصل التابعة للرئاسة العامة لشئون الحرمين )ن=

 من بديل(

عتمرين استخدام ملوقع التواصل االجتماعي ا م
ُ
 %   تجاهات الحجاج وامل

عتمرين التي تساعدهم علي أداء مناسك الحج والعمرة. 1
ُ
 %11 44 نجحت  رئاسة شؤون الحرمين في  تقديم املعلومات للحجاج وامل

 الرئاسة العامة لشئون الحرمين تمتاز بالجدية واألهمية 2
َ
 %8 32 املعلومات التي تقدمها

3 
ختلفة للزوار من أجل تح

ُ
سين صورة اهتمام موقع التواصل الخاصة بالرئاسة العامة لشئون الحرمين  بنشر الفعاليات واالخبار  الخاصة بالخدمات امل

 اململكة في الداخل والخارج.
43 10.75% 

 %9.25 37 عرض املشكالت التي قد تواجه الحجاج واملُعتمرين أثناء أداء مناسك الحج والعمرة وتقديم الحلول لهم  4

 %10.75 43 نجحت رئاسة شؤون الحرمين فى زيادة الوعى الدينى  والتثقيفى للحجاج واملعتمرين 5

 % 10.5 42 تحفيز الحجاج واملعتمرين على السلوكيات اإليجابية فى الحرمين 6

 %8.75 35 تساعد على تدعيم القيم التطوعية والخدمية لدى الحجاج واملعتمرين ولدى الزوار  7

 %7.75 31 بيان نتائج االعمال املقدمة من قبل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين و تقديم خدمات  متميزة في اإلرشاد والتوجيه للحجاج واملعتمرين 8

 %8.25 33 محاربة التطرف الفكرى  وتدعيم الفكر الوسطى باالنشطة الدينية واالثرائية املقدمة  9

 %7.75 31 البحث عن املعلومات بهذه املواقع عملية شاقة علي الحجاج واملعتمرين 10

 %7.25 29 تقديم الرؤى الخاصة بثوابت شؤون الحرمين  واململكة تجاه الوطن العر ى  11

 %100 400 اإلجمالي 

 ويتبين من نتائج الجدول السابق ما يل :  

عتمـــــرين نحـــــو اســــتخدام أنًّ  -
ُ
جـــــاءت لصـــــالح  مواقكككككع التواصكككككل التابعكككككة للرئاسكككككة العامكككككة لشكككككئون الحكككككرميناتجاهــــات الحجـــــاج وامل

عتمـــرين التـــي تســـاعدهم علـــي أداء مناســـك
ُ
الحـــج والعمـــرة( بنســـبة  )نجحـــت وزراه الحـــج والعمـــرة فـــي  تقـــديم املعلومـــات للحجـــاج وامل

خــاص بالرئاســة العامــة لشــئون الحــرمين لتقــديم الخــدمات املختلفــة للــزوار مــن أجــل تحســين صــورة اهتمــام ) تالهــا %(، 11بلغــت)

اململكـــــة فــــــي الــــــداخل والخــــــارج، نجحـــــت رئاســــــة شــــــؤون الحــــــرمين فـــــى زيــــــادة الــــــوعى الــــــدينى  والتثقيفـــــى للحجــــــاج واملعتمــــــرين( بنســــــبة 

)عـرض املشــكالت التـي قـد تواجــه الحجـاج واملُعتمـرين أثنــاء أداء مناسـك الحـج والعمــرة وتقـديم الحلـول لهــم( (، ثـم %10.75بلغـت)

)تســــاعد علــــى تــــدعيم القــــيم التطوعيــــة والخدميــــة لــــدى الحجــــاج واملعتمــــرين ولــــدى الــــزوار( بنســــبة  تالهــــا (، %9.25بنســــبة بلغــــت)

ـــطى باألنشــــــــطة الدينيــــــــة واالثرائيــــــــة املقدمــــــــة( بنســــــــبة )محاربــــــــة التطــــــــرف الفكــــــــري  وتــــــــدعيم ال تالهــــــــا (، %8.75بلغــــــــت) فكــــــــر الوســـــ

 %8ون الحـــرمين تمتـــاز بالجديـــة واألهميـــة( بنســـبة بلغـــت)الرئاســـة العامـــة لشـــؤ  التـــي تقـــدمها (،ثـــم )املعلومـــات%8.25بلغـــت)
َ
(،بينمــــا

فـي اإلرشـاد والتوجيـه للحجـاج جاء)بيان نتائج االعمال املقدمة من قبـل الرئاسـة العامـة لشـؤون الحـرمين و تقـديم خـدمات  متميـزة 

ــاقة علــــي الحجــــاج واملعتمــــرين( بنســــبة بلغــــت  %7.75) واملعتمرين،البحــــث عــــن املعلومــــات بهــــذه املواقــــع عمليــــة شــ
 
)تقــــديم  (، وأخيــــرا

 (.%7.25) الرؤى الخاصة بثوابت شؤون الحرمين  واململكة تجاه الوطن العر ي( بنسبة بلغت
 

 (4جدول )

أشكال تفاعل الحجاج واملعتمرين  مع املعلومات املقدمة من مواقع التواصل االجتماعي التابعة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين  4جدول  

 (400)ن=

 %   اداة التفاعل  م

 %25.75 103 تسجيل اإلعجاب  1

 %23.75 95 أعادة النشر  2

 %24 96 التعليق 3

 %26.5 106 استخدام اكثر من أداة  4

 %100 400 االجمالى  
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 ويتبين من نتائج الجدول السابق ما يل :

نسـبة تفاعـل الحجــاج واملعتمـرين  مـع املعلومــات املقدمـة مــن مواقـع التواصـل االجتمــاعي التابعـة بالرئاسـة العامــة لشـؤون الحــرمين  إنًّ 

)تســـجيل اإلعجـــاب( فـــي املركـــز الثـــاني بنســـبة  (، تالهـــا%26.5)األول بنســـبة بلغـــت جـــاءت لصـــالح  )اســـتخدام اكثـــر مـــن أداة( فـــي الترتيـــب 

 )أعادة النشر( بنسبة بلغت )%24) (،ثم)التعليق( بنسبة بلغت%25.75بلغت )
 
 .(%23.75(، وأخيرا

 5جدول 

 درجة استفادة الحجاح واملعتمرين من مواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة لشئون الحرمين

 م
استفادة الحجاح واملعتمرين من مواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة درجة 

 لشئون الحرمين
 النسبة املئوية التكرارات

1  
 
 %44.25 177 أستفيدي بدرجة كبيرة جدا

 %40.5 162 استفيد بدرجة كبيرة  2

 %15.25 61 استخدام بدرجة متوسطة 3

 %100 400 اإلجمالي

 الجدول السابق ما يل : ويتبين من نتائج

درجة استفادة الحجاح واملعتمرين من مواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة لشئون الحرمين جاءت  أنًّ   -

( في املركز األول بنسبة
 
)استفيد بدرجة كبيرة (في املركز الثاني (، تالها %44.25)لصالح)أستفيدي بدرجة كبيرة جدا

 %40.5بنسبة)
 
(،وتعكس هذه النتيجة ارتفاع %15.25) )استخدام بدرجة متوسطة( في املركز الثالث بنسبة (،وأخيرا

تعلقة  درجة استفادة املبُحوثين ملواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة للشؤؤون الحرمين ملتابعة مضامين
ُ
امل

 ف املراد تحقيقه.، وبالتالي زيادة نسبة املتابعة والوصول للهدبمناسك الحج والعمرة

 (6جدول )

عتمرين ملواقع التواصل االجتماعي  التابعة للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين
ُ
)يمكنك اختيار أكثر  (400)ن= دوافع استخدام الحجاج وامل

 من بديل(

 %   الستخدام الحجاج واملعتمرين ملواقع التواصل االجتماعي الدوافع  املعرفية م

تيح لي إمكانية التعلم الذاتي والتفاعل مع مناسك الحج والعمرة  1
ُ
 %10.75 43 ت

 %8.25 33 تتيح لي مشاهدة ملفات الفيديو التعليمية الخاصة بشرح مناسك الحج والعمرة  2

عتمرين  3
ُ
ساهمة في بناء اإلطار املعلوماتى عن املناسك  للحجاج وامل

ُ
 %7.75 31 امل

 %6.25 25 ألن أخبارها ُمتجددة وسريعة في تغطية األحداث املتعلقة بالحج والعمرة  4

 % 9.75 39 ألنها تطرح معلومات شديدة الصلة باهتماماتي حول أداء مناسك الحج والعمرة 5

 %4 16 التواصل والتفاعل مع اآلخرين لتعلم مناسك الحج والعمرة  6

 % 10.75 43 باالنشطة والحلقات الدينية املقدمة فى املسجد الحرام واملسجد النبوى معرفة املعلومات الخاصة  7

 %5 20 تساهم فى تثقيفى دينيا ومعرفيا حول املسجد الحرام واملسجد النبوى  8

 %10.25 41 التعرف على الخدمات واملبادرات املقدمة من قبل رئاسة  شؤون الحرمين 9

 %8.5 34 االشترا  فى املسابقات املقدمة من قبل الرئاسة  10

 % 10.5 42 القيام بنشر االحاديث وااليات القرآنية واملعلومات الدينية املوثوق فيها   11

 %8.25 33 متابعة التطورات التكنولوجية الجديدة املقدمة من قبل رئاسة شؤون الحرمين  12

 %100 400 اإلجمالي 
 

 ويتبين من نتائج الجدول السابق ما يل : 

تراوحـــت أعلـــي نســـبة وأقـــل نســـبة لـــدوافع اســـتخدام الحجـــاج واملعتمـــرين ملواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي لـــتعلم مناســـك الحـــج  -

تــيح لــي إمكانيــة الـتعلم الــذاتي والتفاعــل مــع مناســك الحــج %4و   %10.75والعمـرة مــا بــين)
ُ
(، حيــث جــاء فـي الترتيــب األول )ت

جـاء  جد الحـرام واملسـجد النبـوي( بينمـارة، معرفـة املعلومـات الخاصـة باألنشـطة و الـدورس  الدينيـة املقدمـة فـي املسـوالعم

 في الترتيب األخير التواصل والتفاعل مع اآلخرين لتعلم مناسك الحج والعمرة(.
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االجتمــاعي لــتعلم مناســك الحــج وتعكـس هــذه النتيجــة  ارتفــاع نســبة دوافــع اســتخدام الحجــاج واملعتمــرين ملواقــع التواصــل  -

راد تحقيقه
ُ
 والعمرة سابقة الذكر، وبالتالي زيادة نسبة االستخدام والوصول للهدف امل

 (7جدول )

 بصفحة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين
َ
 املعلومات التي يفضل املبحوثين متابعتها

 الخدمات املقدمة للحجاج  واملعتمرين    م
 الحرامصفحة املسجد 

  % 

 %26.25 105 نشر أحاديث نبوية ورفع ملفات الفيديو لتعلم احكام  وشعائر الحج  1

 %26 104 نشر صور للحجاج واملعتمرين لشرح مناسك الحج والعمرة 2

3 
تطوير الخدمات السكنية املحتلفة للحجاج واملعتمرين وتوفير الرعاية الطبية والتعزيزات االمنية ملواجهة 

 املخاطر التي تحدث في الحج
97 24.25% 

 %23.5 94 تقديم التاشيرات للحجاج واملعتمرين وكافة الستهيالت االدارية لهم 4

 %100 400 اإلجمالي 

 يتض  من جدول ما يل :

 بصفحة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين جاءت لصالح خيارات متابعتها ّن املعلومات التي يفضل املبحوثون أ -

)نشر صور  في املركز الثاني (، تالها%26.25عائر الحج( بنسبة))نشر أحاديث نبوية ورفع ملفات الفيديو لتعلم احكام  وش

حتلفة للحجاج )تطوير الخدمات السكنية امل (، ثم%26للحجاج واملعتمرين لشرح مناسك الحج والعمرة( بنسبة)

في املركز الثالث  واملعتمرين وتوفير الرعاية الطبية والتعزيزات االمنية ملواجهة املخاطر التي تحدث في الحج(

 %24.25بنسبة)
 
 (.%23.5) دارية لهم( بنسبةتسهيالت اإل فة الآ)تقديم التاشيرات للحجاج واملعتمرين وك (، وأخيرا

 (8جدول )

.العالقة  بين استخدام الحجا
َ
عتمرين ملواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين واتجاهاتهم نحوها

ُ
 ج وامل

تغيرات
ُ
 امل

عتمرين نحو مواقع التواصل االجتماعي التابعة 
ُ
اتجاهات الحجاج وامل

 للرئاسة العامة لشؤون الحرمين

 مستوي الداللة قيمة ر

عتمرين ملواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة لشؤون استخدام الحجاج 
ُ
وامل

 الحرمين الشريفين
0.511 ** 0.01 

 (0.01(                   ** دال عند مستوي )0.05* دال عند مستوي )

 ويتبين من نتائج الجدول السابق ما يل : 

الفـرض االول توجـد عالقــة ارتباطيـة طرديـة دالــة إحصـائية بـين اســتخدام الحجـاج واملعتمـرين ملواقــع التواصـل االجتمــاعي   -

، حيـث تـم اسـتخدام ُمعامـل ارتبـاط بيرسـون لقيـاس حرمين الشـريفين واتجاهـاتهم نحوهـاالتابعة للرئاسة العامة لشؤون ال

عتمـرين ملوا
ُ
قــع التواصـل االجتمـاعي التابعــة للرئاسـة العامـة لشــؤون الحـرمين الشــريفين العالقـة بـين اســتخدام الحجـاج وامل

، وقد بلغت قيمة ُمعامل االرتباط )
َ
 (.0.01( ، وهي دالة عند ُمستوي )0.511واتجاهاتهم نحوها

 

 (9جدول )

عترين ملواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة
ُ
الشريفين، ودرجة  لشؤون الحرمين العالقة  بين دوافع استخدام الحجاج وامل

 االستفادة منها

تغيرات
ُ
 امل

درجــــة االســـــتفادة مـــــن مواقـــــع التواصــــل االجتمـــــاعي التابعـــــة للرئاســـــة العامـــــة 

 لشؤون الحرمين الشريفين

 ُمستوي الداللة قيمة ر

عتمـــــريندوافـــــع اســـــتخدام الحجـــــاج 
ُ
ملوقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي التابعـــــة  وامل

 للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين
0.228 ** 0.01 

 (0.01(                   ** دال عند مستوي )0.05* دال عند مستوي ) -
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 ويتبين من نتائج الجدول السابق  الفرض الثانى  -

عتمريندوافع استخدام الحجاج  توجد عالقة دالة إحصائية بين
ُ
ملواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة لشؤون  وامل

 
َ
دوافع استخدام الحجاج  ، حيث تم استخدام ُمعامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بينالحرمين الشريفين، ودرجة االستفادة منها

عتمرين
ُ
 ملواقع التواصل االجتماعي التابعة للرئاسة العامة لشؤون الحرمين  وامل

َ
، وقد بلغت قيمة الشريفين، ودرجة االستفادة منها

 (.0.01(، وهي دالة عند ُمستوي )0.228معامل االرتباط )

 الفرض الثالث:

 
م
ج والعمـرة توجد عالقة دالة إحصائية بين متابعة املبحوثين للمعلومات املتعلقـة بمناسـك الحـينص هذا الفرض عل  أنه

 ، وأشكال التفاعل معها.

 (10جدول )

  -3العالقة بين 
َ
 توجد عالقة دالة إحصائية بين متابعة املبحوثين للمعلومات املتعلقة بمناسك الحج والعمرة، وأشكال التفاعل معها

تغيرات
ُ
 امل

 أشكال التفاعل 

 مستوي الداللة قيمة ر

 0.01 **0.227 متابعة املبحوثين للمعلومات املتعلقة بمناسك الحج والعمرة 

  0.18( = 0.01)  0.14( = 0.05الجدولية عند مستوى داللة )قيمة )ر( 

 (0.01(         ** دال عند مستوي )0.05* دال عند مستوي )

 ويتبين من نتائج الجدول السابق ما يل :  -

  توجد عالقة دالة إحصائية بين -
َ
 ،متابعة املبحوثين للمعلومات املتعلقة بمناسك الحج والعمرة ، وأشكال التفاعل معها

بين متابعة املبحوثين للمعلومات املتعلقة بمناسك الحج  حيث تم استخدام ُمعامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة

، وقد بلغت قيمة معامل االرتباط )
َ
 (.0.01(، وهي دالة عند ُمستوي )0.227والعمرة، وأشكال التفاعل معها

 املراجع

  املصادر واملراجع العربية: •

(.  استخدام شبكات التواصل االجتماعي بصفتها أداة للتعلم والتعلم لدى طلبة الجامعات األردنية 2015زوانه)أماني إبراهيم  •

 واالشباعات املتحققة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط: كلية اإلعالم، قسم الصحافة.

للمجموعات االعالمية بموقع الفيسبو ، بحث منشور في مجلة  (. شبكات التواصل االجتماعي كأوعية علمية :دراسة2015خالد منتصر) •

 (.13الدارسات والبحوث االجتماعية، الجزائر: جامعة الشهيد حمة لخضر، العدد )

-http://kenanaonline.com/users/azhar(مفهوم مواقع التواصل االجتماعي، متاح علي الرابط التالي: 2013مـحمـد جـابـر خـلف هللا ) •
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استخدام نموذج التفاعل المتكامل لسرد قصص التاريخ   

اإلسالمي في المدينة المنورة
 

 

 دانية الجعيد، صعيديكوثر ، فوزيه الزهراني

 الملك عبد العزيز ةجامع ،المعلومات ةكلية الحاسبات و تقني   

Using Printable Integrated Multimedia Maps for telling 

Islamic Heritage Sights in Al-Madinah Al-Monawarah 

FOUZIA ALZHRANI, KAWTHER SAEEDI, DANIA ALJEAID 

Faculty of computing and information technology, King Abdulaziz University

 

 :(Abstractملخص البحث )

( ( هي نموذج لسرد قصة يجمع بين صيغ الوسائط املتعددة املختلفة واملرتبطة بخريطة IMMخريطة الوسائط املتعددة املدمجة 

محدود من الحلول املتاحة لخريطة الوسائط املتعددة املدمجة التي تركز جغرافية بهدف إخبار قصة. في وقتنا الحالي، هنا  عدد 

 بين موقع املستخدم 
 
ا متكامال ا تفاعلي  على تقديمها على الشاشات اإللكترونية مع خرائط قابلة للنقر. يقدم هذا املشروع نموذج 

املتعددة املعروضة في تطبيق الجّوال. من خالل ورسائل خريطة الوسائط املتعددة املدمجة القابلة للطباعة ومحتويات الوسائط 

هذا الحل، يمكن للمستخدمين االستمتاع بقصة تفاعلية مع خرائط مطبوعة باستخدام تطبيق الجوال املصاحب. تستهدف هذه 

ا. توضح هذه الورقة استخ دام الخرائط قطاعات السياحة والتعليم والصحافة، مع إمكانية استخدامها في مجاالت أخرى أيض 

نموذج خريطة الوسائط املتعددة املدمجة املقترح لسرد قصة حول مشاهد التراث اإلسالمي في املدينة املنورة. يمكن الوصول إلى 

القصة من خالل خريطة قابلة للطباعة أو خاصية اكتشاف املوقع في الهاتف الذكي للزائر. يقوم تطبيق الجّوال بعرض قائمة 

. بمجرد أن يحدد الزائر قصة، يعرض التطبيق محتوى ذلك املوقع، ويستعرض أحداث أخرى ذات بالخرائط ذات الصلة بالقصص

صلة أثناء االنتقال إلى مواقع مختلفة. عالوة على ذلك، تقدم خريطة القصة ملحة عامة عن الحدود الجغرافية للقصة، إلرشاد 

عالمات الخريطة إذا كانوا يقرأون القصة خارج املوقع. الزائرين خالل سيرهم داخل مواقع القصة، ويمكنهم من االطالع على 

تستعرض هذه الورقة النظام املعمول به في نموذج التفاعل املقترح بالتفصيل، مما يسهل املرونة في إضافة قصص جديدة ببيانات 

 .الوسائط املتعددة وبيانات املواقع ذات الصلة

 

 (176)إلنجليزية صفحة ان ر البحث الاامل ا  الجزء الخاص باألبحاث ا
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متطلبات تحقيق األمن النفسي لضيوف الرحمن من خالل  

التوعية الدينية
 

 

 آمال محمد حسن عتيبة 

قسم التربية اإلسالمية والمقارنة –كلية التربية  –جامعة أم القرى 

"Requirements for achieving psychological security for 

pilgrims through religious awareness" 
Amal Mohamed Hassan Otaiba 

Umm Al Qura University – College of Education – Islamic education Department

 

 :(Abstractملخص البحث )

 آمنــا، وقــال فيهــا:بيــان مكانــة مكــة التــي شــرفها هللا تعــالى، وجعلهــا  البحــث الحــالي إلــى هككدف
 
ككا  ﴿بلــدا

ا
ن م 

 
ككا آ ما ر  ككمن ح  هم

 
ككنن ل  

 
ك م 

م
ككمن ن

 
ل و 

 
)القصــص:  ﴾أ

وإبراز األخالق اإليمانية التي يجب أن يتمتع بها الحاج والتي تؤكد على تخلقه باألمن النفس ي. و الكشف عن بعـض املواقـف السـلبية التـي  .(57

تصـــدر مـــن بعـــض الحجـــيج؛ كالســـباب وتوجيـــه الشـــتائم واملشـــاجرات والغضـــب والعصـــبية. وإبـــراز املتطلبـــات الالزمـــة للتوعيـــة الدينيـــة والـــداعي؛ 

التــي توصـل إليهــا: املتطلبــات النتكائج ومـن أبــرز  املككنهج الوصكفي التحليلكك .تحقيـق ورســوخ األمـن النفســ ي للحجـيج. واســتخدم البحـث؛ وأثرهـا فــي 

الالزمـــة للتوعيـــة الدينيـــة والـــداعي؛ ألنـــه كلمـــا زاد مســـتوى التوعيـــة الدينيـــة لضـــيوف الـــرحمن فـــي الجانـــب النفســـ ي، كلمـــا تحلـــى الحجـــيج بضـــبط 

إلــى العصــبية، والبعــد عــن املشــاحنات والســباب واملشــاجرات، وتحقــق األمــن النفســ ي لهــم ولغيــرهم مــن ضــيوف الــرحمن الــنفس وعــدم اللجــوء 

 فسعدوا وأمنوا جميعا.

 

 

 (193)ان ر البحث الاامل ا  الجزء الخاص باألبحاث اإلنجليزية صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


