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 المستخلص

الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة األزمات والحشود واالعمال إلى التعرف على  الدراسة الحالية تهدف      

معرفة و ارسة إدارة االزمات والحشود في رئاسة شؤون الحرمينالتنظيمية لمنسوبي المسجد الحرام، ومعرفة درجة وأثر مم

والكشف عن آراء عينة الدراسة حول دور الرئاسة  الحرمين،االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون 

وصف ال-سنوات الخبرة-اسيدرالعامة لشؤون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية وفقا لمتغيرات )المؤهل ال

 .الوظيفي(

الباحثة المنهج الوصفي للتوصل إلى  واستخدمت (561من العاملين برئاسة شؤون الحرمين بلغ عددهم )وتكونت عينة الدراسة 

انات بيوتم استخدام االستبانة من إعداد الباحثة كأداة لهذه الدراسة لجمع ال، األهداف واإلجابة على التساؤالت التي تم وضعها

الرأي السائد لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم يوافقون على الجهود )والخطط المسبقة( أن نتائج الدراسة وقد توصلت المتعلقة بها، 

الرأي السائد لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم أن ، في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةللرئاسة العامة لشؤون الحرمين 

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، تضع الرئاسة العامة لشؤون ون على درجة وأثر ممارسة إدارة االزمات والحشود في يوافق

، تقيم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خططها سية الموضوعة مسبقا  الحرمين خطط بديلة في حال تعثر نجاح احدى الخطط الرئي

سائد الرأي اللقياس أثر تلك الخطط على عملية إدارة الحشود، بينت النتائج أن  من خالل استطالع آراء قاصدي المسجد الحرام

لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم يوافقون على مستوى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون الحرمين، 

اجهة أزماتها وإدارة الحشود من خالل وسائل االتصال تشهد الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطور ملحوظ في الجانب التقني لمو

الحديثة، ترتبط الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تقنيا  بدوائر حكومية أخرى لمواجهة األزمات والكوارث وإدارة حشود الحجاج 

رونية في لة الخدمات االلكت، تعتبر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين من الدوائر الحكومية المتطورة تقنيا  وتسعى لتكمينوالمعتمر

 .ماتهاكافة خد

 رئاسة شؤون الحرمين، إدارة األزمات، تنظيم الحشود، المسجد الحرام الكلمات المفتاحية:
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The role of the Presidency of the Two Holy Mosques in managing crises and organizing 

crowds in the Holy Mosque 

 

Abstract: 

      The current study aimed to identify the efforts (and advance plans) of the Presidency of the 

Two Holy Mosques in managing crises, crowds and organizational work for the employees of 

the Holy Mosque, and to know the degree and impact of the practice of crisis management and 

crowds in the Presidency of the Two Holy Mosques, and knowledge of the (technical) business 

of organizational and crowds in the Presidency of the Two Holy Mosques, and to reveal the 

opinions of The sample of the study on the role of the General Presidency for the Two Holy 

Mosques Affairs in managing crises, crowds and organizational work according to the variables 

(academic qualification - years of experience - job description). 

The study sample consisted of 165 employees at the Presidency of the Two Holy Mosques. The 

researcher used the descriptive approach to reach the goals and answer the questions that were 

set. The questionnaire prepared by the researcher was used as a tool for this study to collect data 

related to it. The study sample is that they agree with the efforts (and advance plans) of the 

General Presidency for the Affairs of the Two Holy Mosques in managing crises, crowds and 

organizational work. In the event that one of the previously established master plans fails to 

succeed, the General Presidency for the Two Holy Mosques evaluates its plans by surveying the 

opinions of visitors to the Holy Mosque to measure the impact of those plans on the crowd 

management process. Organizational and crowds in the Presidency of the Two Holy Mosques 

Affairs, the General Presidency for the Two Holy Mosques is witnessing a remarkable 

development in the technical aspect to face its crises A and Crowd Management Through 

modern means of communication, the General Presidency for the Affairs of the Two Holy 

Mosques is technically linked to other government departments to confront crises and disasters 

and to manage the crowds of pilgrims and pilgrims. 

Keywords: Presidency of the Two Holy Mosques Affairs, crisis management, crowd 

management, the Holy Mosque 
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 اإلطار العام للدراسة 1.

 :مقدمة الدراسة 1.1.

تحظى حكومة المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسسها المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، مرورا بأبنائه الذين تولوا    

ا العهد الزاهر الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقدير كبير مقاليد الحكم في المملكة حتى هذ

وعناية فائقة باالهتمام بالحرمين الشريفين والتي تقدر هذه العناية المتمثلة بمشاريع تطوير وتنظيم الحرمين الشريفين في مكة 

المعتمرين لتؤكد حرصها على تفعيل الشرف الذي تناله من رب العزة المكرمة والمدينة المنورة، وحتى على مستوى الحجاج و

 .والجالل، الذي شرفها بخدمة وحماية مقدسات المسلمين

وتقوم رئاسة شؤون الحرمين بدورها الفعال والكبير لتمكين القاصدين من أداء العبادة والمناسك على بصيرة وفي بيئة آمنة      

لحرمين الشريفين العلمية والدعوية مرتكزين على أسس مهنية واحترافية وكفاءات بشرية مؤهلة طاهرة ُمثرية، وتحقيق رسالة ا

 وتقنيات متجددة وشراكات فاعلة.

وتساهم رئاسة شؤون الحرمين بشكل كبير في التنظيمات اإلدارية واالستعدادات التنظيمية في المسجد النبوي، مشيرا  إلى       

تقليل المخاطر أو منعها من األساس سواء على صحة اإلنسان وسالمته وأمنه )وكالة الرئاسة العامة أن الهدف من إدارة األزمة 

 .لشؤون المسجد الحرام(

وهنــاك العديــد مــن األزمــات التــي تواجــه المجتمــع إمــا بــصفة دوريــة أو بــصفة عــشوائية وبــالنظر إلــى هــذه       

د تسببت فـي الماضـي فـي خـسائر وأضـرار كثيـرة للفـرد والمجتمـع سـواء مـن الناحيـة االجتماعيـة أو األزمات نجد إنها ق

الـسياسية أو االقتـصادية واإلداريـة، وال يخفـي علـى أحـد أن تعـرض المجتمـع لألزمـات يهـدد بـصورة عـشوائية ومـستمرة فـي 

لمـادي أو البـشري حيـث تـسبب األزمـات بمختلـف أنواعهـا خسائر فـي المنـشآت نفـس الوقـت للتنميـة سـواء فـي جانبهـا ا

والمرافـق العامـة والممتلكـات والثـروات البـشرية والطبيعيـة وتقلـل كـل هـذه الخـسائر فـي فـرص التقدم في مسار التنمية حيث 

 .(50،2331جتمـع ومـا تمثلـه مـن ركيـزة)صالح،تؤثر بـصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة علـى الثـروة البـشرية للم

كما أن األزمات تظهر بشكل كبير في المواسم في أداء مناسك العمرة في رمضان وفي الحج، واقتران ذلك باختالف الثقافات       

لة وضعف سن وقله الحيوالبيئات التي قدم منها الحجاج والمعتمرون، ومع قلة الوعي ونقص التعليم والفقه في الدين، او لكبر ال

التوجيه واإلرشاد، وقلق ترقب من بعض الحجاج ساهم بشكل كبير من تحول األخطار البسيطة الى كوارث مما يستدعي تدخل 

أمنى، وإدارة االزمة التي تسبق كل شيء تساهم في درء الخسائر الكبيرة التي يواجها منظمو وأداري الحرمين 

 .(51،2330الشريفين)الخضيري،

وتعد إدارة االزمات مدخال  يستخدم للتعامل مع الحاالت الطارئة عند حدوثها بغرض التحكم في نتائجها، أو التقليل من أثارها      

السلبية التي يمكن ان تترتب عليها، ويمكن القول ان إدارة االزمات تمثل أطار عمل يفيد في فحص وفهم المواقف المفاجئة وغير 

 .(550،2350م للنظام القائم)رضوان،طياتها الضغوط الشديدة والرفض والهد المتوقعة والتي تحمل في
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كما أن إدارة وتنظيم الحشود هي أهم معضلة تواجه المسؤولين أثناء المواسم في رمضان والحج حيث تتكرر مشكلة المعتمرين     

غير محددة، كما تظهر الحاجة إلى مواجهة والحجاج التائهين أو الذين يتعرضون ألزمات صحية أو حضرتهم الوفاة في أماكن 

أنواع أخرى من المشكالت، مثل حدوث كوارث الحرائق أو االنهيارات، أو كوارث التدافع أثناء رمي الجمرات أو غير ذلك، 

دات افضال  عن الحاجة إلى التواصل السريع مع المشرفين على المجموعات ومع المنظمين الميدانيين إعطاء التعليمات أو اإلرش

 .(56،2351عند حدوث هذه الكوارث )جبريل وآخرون،

وتعتبر إدارة الحشود ومتابعتها من أدق وأصعب علوم اإلدارة التي تتطلب تضافر عشرات الجهات اإلدارية المختلفة من صحة 

 .وأمن طرق وخدمات مختلفة ومتنوعة تتبع العديد من الجهات

 حرام.م الحشود لمنسوبي المسجد الدور رئاسة شؤون الحرمين في إدارة األزمات وتنظي لذلك انبثقت اهتمام الدراسة الحالية بتناول

 : مشكلة الدراسة. 1.2

تسعى رئاسة شؤون الحرمين في إعداد خطط تنظيمية في محاولـة لتـصنيف وتحليـل وتقيـيم األزمـات تبعـا الحتمال الحدوث     

وذلـك كلـه بغـرض مواجهـة األزمـات المحتملـة مـن خـالل تصور  وشدة الخطورة ودرجة التحكم من قبل ضيوف الرحمن

للمخاطر التـي يمكـن أن تحـدث نتيجـة التغيـرات البيئيـة أو األخطـاء البـشرية، ونظـرا السـتمرار تواجـد العوامـل المــسببة 

األزمــات ومحاولــة وضــع أســس ومبادئ التنبؤ  لألزمــات المختلفــة، فإنــه يجــب إعــداد خطــط لالســتعداد لمواجهــة هــذه

 .(6،2353بها أو الحد من آثارها التدميرية في حالة صعوبة)جادهللا،

وتفرض عند حـدوث األزمـات على المنظمـات إدارتهـا بكفـاءة وفعاليـة عالية بهـدف الحـد مـن نتائجها السلبية واالستفادة من     

 .(56،2350نتائجها اإليجابية)سليم،

كما ان عدم أدارة األزمـات بطرق فعالة وتنظيمية أمـرا  غيـر محبـب للـنفس، وذلـك ألنهـا تـشعرك بعـدم االسـتقرار والتغييـر      

المفـاجئ، ممـا يـشعر باالرتباك والقلق وربما اتخاذ القرارات االرتجالية والمتسرعة التي تزيد األمر سوء على سوئه، وتتعلق 

بل بالتطبيق والغـرض مـن إدارة األزمـة هـو تغييـر األمـر الواقـع  بالمعرفـة،الزمة بموهبة القيادة التي ال يمكن أن تكتـسب إدارة ا

 .(51-50، 5110مع تجنب األزمة فاذا تطورت األزمة الى كارثة تعتبر اإلدارة فاشلة )هويدي،

ر بة من تدافع الحشود ويختلط بفعل ديناميتها الحابل بالنابل ويلقي الكثيوخالل العقود القليلة الماضية تم رصد اآلثار المترت    

منهم مصرعهم على إثر الفوضى واالضطراب والتزاحم، مما يسبب نقص االكسجين، ايضا  الدهس على بطون الحجيج 

 .(20،2350والمعتمرين مما يسبب شل حركة الرئتين وتوقف التنفس )عبد المنعم،

ختصون من أنحاء العالم على التأكيد بأنه ال توجد دولة في العالم تدير وتنظم الحشود والتجمعات البشرية كما ولقد أجمع الم     

تفعل المملكة العربية السعودية في موسم الحج، وبهذا المستوى، وبشكل سنوي. وقد استفادت دول العالم، كما ان االعالم الغربي 

الذهبية في إدارة تنظيم الحشود وتوجيه الكتل البشرية، برغم العدد الهائل في مده معينة تحدث عن كون السعودية تستحق الميدالية 

 .(13،2356وتنوع الثقافات بين المسلمين وهنا اثبت الفارق)اليوسف،
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 ومن منطلق عمل الباحثة الميداني في باحة الحرم المكي الشريف يتضح أن إلدارة األزمات دور فعال في تنظيم الحشود      

خالل العام وخالل المواسم في رمضان والحج وتبلورت فكرة الدراسة الحالية دور رئاسة شؤون الحرمين في إدارة األزمات 

ال توجد أي دراسة سابقة تناولت دور رئاسة شؤون الحرمين في إدارة االزمات وتنظيم -وفي حدود علم الباحثة-وتنظيم الحشود

 الحشود لمنسوبي المسجد الحرام.

 د مشكلة الدراسة الحالية في السؤال التالي:تتحد

 ما هي الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة األزمات والحشود واالعمال التنظيمية لمنسوبي المسجد الحرام؟

 :أهمية الدراسة .1.2

 حشودتتبع أهمية الدراسة كونها تركز على دور رئاسة شؤون الحرمين في إدارة األزمات وتنظيم ال

 وتتمثل أهمية الدراسة الحالية في المحورين التاليين:

 األهمية النظرية: -5

قد تفيد نتائج الدراسة الحالية المكتبات العربية وبشكل خاص مكتبة الحرم بإثرائها في هذا الموضوع خصوصا  في ضوء  -

 شؤون الحرمين لمثل هذه الدراسات. التي تتناول هذا الموضوع، وخاصة احتياج –على حد علم الباحثة  –قله الدراسات 

قد تساعد هذه الدراسة في أن تكون بداية ينطلق منها باحثون آخرون للكشف عن المزيد من الحقائق المعرفية التي تهتم  -

 بهذا المجال.

 األهمية التطبيقية: -2

 .العاملون في مجال اإلدارات )قياديين، مشرفين، اداريين( -

 ودورات تدريبة تساهم في رفع مستوى إدارة االزمات وكيفية تنظيم الحشود بطرق فعاله.تفيد نتائج في تصميم برامج  -

حاجة البيئة الميدانية في رئاسة الحرمين إلى مثل هذا النوع من الدراسات حيث إنه يواكب التقدم والتطور في المجال  -

 اإلداري والميداني.

 : غاية الدراسة وأهدافها. 1.2

معرفة الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة األزمات والحشود هدف عام يتمثل في  سعت هذه الدراسة لتحقيق

 واالعمال التنظيمية لمنسوبي المسجد الحرام.

 .معرفة درجة وأثر ممارسة إدارة االزمات والحشود في رئاسة شؤون الحرمين -

 شؤون الحرمين. معرفة االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة -

الكشف عن آراء عينة الدراسة حول دور الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية  -

 الوصف الوظيفي(.-سنوات الخبرة-وفقا لمتغيرات )المؤهل الدراسي
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 :أسئلة الدراسة وأهدافها. 1.2

 :وتتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية هي

 ما درجة وأثر ممارسة إدارة االزمات والحشود في رئاسة شؤون الحرمين؟ -

 ما هو مستوى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون الحرمين؟ -

ما آراء عينة الدراسة حول دور الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية وفقا  -

 الوصف الوظيفي(؟-سنوات الخبرة-غيرات )المؤهل الدراسيلمت

 :فرضيات الدراسة. 1.2

 تتحدد فرضية الدراسة الحالية في السؤال التالي:

توجد عالقة ذات دالله إحصائية بين درجات الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة األزمات والحشود  -5

 حرام.واالعمال التنظيمية لمنسوبي المسجد ال

 وتتفرع من الفرضية األولى عدة فرضيات فرعية وهي:

 توجد فروق ذات دالله إحصائية بين درجات وأثر ممارسة إدارة األزمات والحشود في رئاسة شؤون الحرمين. -2

توجد فروق ذات دالله إحصائية بين درجات مستوى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون  -0

 ن.الحرمي

توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسط آراء عينة الدراسة حول دور الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في إدارة االزمات 

الوصف الوظيفي، لدى افراد عينة الدراسة من -سنوات الخبرة-والحشود واالعمال التنظيمية وفقا لمتغيرات )المؤهل الدراسي

  .العاملين برئاسة شؤون الحرمين

 :حدود الدراسة. 1.2

 حدود ومجال الدراسة:

  عينة عشوائية من العاملين برئاسة شؤون الحرمين. الحدود البشرية:

   تم تطبيق الدراسة برئاسة شؤون الحرمين بمدينة مكة المكرمة.الحدود المكانية: 

 هـ. 5552خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  الحدود الزمنية:

 مجتمع الدراسة:. 1.2

وة األولى في البحوث هو تعريف مجتمع البحث المستهدف بالدراسة. مجتمع البحث هو بمثابة وحدات محددة من العناصر الخط 

يتكون مجتمع الدراسة من العاملين برئاسة شؤون ، و(286، 2355الموجودة في المجتمع يستهدفهم الباحث بالدراسة )نوري، 

 الحرمين.

  عينة الدراسة:. 1.2

ة من المجتمع يختارها الباحث بأساليب مختلفة وتضم عددا  من األفراد ويحمل خصائص المجتمع األصلي العينة هي وحدة جزئي

 (.561( وقد تم اختيار عينة عشوائية من العاملين برئاسة شؤون الحرمين بلغ عددهم )553)ذوقان، عبيدات، 
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 :مصطلحات الدراسة. 2..2

 اإلدارة لغة:

لية التعامل مع األفراد وتنظيم الشؤون العامة، ويقال: أداَر، يُديُر، أِدْر، إدارة ، فهو مدير، واسم إدارة مصدرا  للفعل أدار وتعني عم

 .(051)ابن منظور، .المفعول: ُمدار

 مفهوم إدارة االزمات:

معلومـات ارتباطا قويـا فإدارة األزمات نشاط هـادف يقـوم علـى البحـث والحـصول علـى ال ارتبطت اإلدارة بإدارة األزمـات

الالزمـة التـي تمكن اإلدارة من التنبؤ بأماكن واتجاهات األزمة المتوقعـة، وتهيئـة المنـاخ المناسـب للتعامـل معهـا، عـن طريـق 

 Jonathanاتخاذ التدابير الالزمة للتحكم في األزمة المتوقعة والقضاء عليها أو تغيير مسارها لصالح المنظمة جونشون )

Bundy,2017). 

 لتعريف االجرائي إدارة االزمات:ا

 .هي الدرجة التي يحصل عليها منسوبي رئاسة الحرمين في مقياس إدارة االزمات المعد من قبل للباحثة

 التنظيم لغة:

 .(600الَعَمِل: تَْرتِيبُهُ َوتَْدبِيُرهُ لِيَأُْخَذ نََسقا  ُمَعيَّنا  )ابن منظور، تْنِظيمُ 

 .(1،2351نسبيا  )العريشي واخرون، والتنظيم الجيد لجماعة من الناس في مكان محدودالتنسيق مفهوم تنظيم الحشود: 

 التعريف االجرائي لتنظيم الحشود:

 ة االزمات المعد من قبل للباحثة.هي الدرجة التي يحصل عليها منسوبي رئاسة الحرمين في مقياس إدار

 :هيكلة الدراسة. 22.2

لباحثة في الفصل األول مشكلة الدراسة وحددت أهميتها وأهدافها واسئلتها، جاءت هذه الدراسة في خمس فصول، عرضت ا

وعرضت في الفصل الثاني اإلطار النظري والدراسات السابقة، ثم تناولت الفصل الثالث منهجية الدراسة وفلسفتها، ومتغيراتها 

ن فصل الخامس عرضت النتائج والتوصيات وموأسلوب المعالجة اإلحصائية، وفي الفصل الرابع حللت النتائج وناقشتها، اما ال

 .ثم المراجع المستخدمة إلنجاز هذه الدراسة

 اإلطار النظري والدراسات السابقة .1

 ادارة األزمات .2.1

 :تمهيد. 2.2.1

بحا السمة ة التغير والتقلب اللذين أصتعتبر إدارة األزمات أحد الفروع الحديثة نسبيا  في مجال اإلدارة، وهي تقدم وعيا  عاليا  بطبيع

الغالبة لمعظم بيئات العمل على مستوى العالم بأسره. ولم يعد اإللمام بأدواتها وإجادتها رفاهية تحقق في مؤسسات دون أخرى، 
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نها بما أن األزمات جزء هام وأساسي من حياة أي مؤسسة وملحة يجب تلبيتها قبل فوات األوان، بل صارت ضرورة مطلب ا م

عن حجمها وطبيعة العمليات التي تؤديها، فعليها أن تستعد لمواجهتها وإدارتها عندما تظهر  رئاسة شؤون الحرمين بغض النظر

 في أي وقت.

 :مفهوم األزمة. 1.2.1

د دأصول كلمة أزمة إلى الكلمة الالتينية ومعناتها أن يقرر، لذلك فإن األزمة تعني لحظة قرار أي وقت صعوبة وشدة يه ترجع

 (. 58، 2350تاريخ الشخص أو المنظمة. )مكاوي، 

األزم: شد العض بالفم كله، وقيل باألنياب وهي األوازم، وقيل هي أن يعضه ثم  العرب:أما في اللغة العربية نجد في معجم لسان 

 آزوم،مة، وواحدة األزم يكرر عليه وال يرسله، وقيل: هو ان يقبض عليه بفيه، واألوازم واألزم: األنياب، فواحدة األوازم آز

 .(58، 2333وتدل كلمة األزمة في مختار الصحاح على الشدة أو القحط )لسان العرب،  ،واألزم: الجدب والمحل

األزمة بأنها موقف خارج السيطرة وتحول فجائي عن السلوك المعتاد يؤدي إلى خلل وتهديد للمصالح، ويؤثر على النظام العام 

ا الموقف يتطلب اتخاذ قرار محدد وسريع في ظل محدودية المعلومات، والمفاجأة، وضيق الوقت للمجتمع، وأن مواجهة هذ

 .(0، 2358المقترن بالتهديد )عبد الحميد ،

اما االزمة من المنظور اإلداري لحظة حرجة حاسمة تتعلق بمصير الكيان اإلداري الذي أصيب بها مشكلة له بذلك صعوبة حادة 

له في حيرة بالغة ال يدري أي قرار يتخذ، كل ذلك في دائرة من عدم التأكد وقصور المعرفة واختالط أمام متخذ القرار تجع

 .(550،2352،)الخضيراألسباب بالنتائج 

 :زمةأسباب نشوء األ. 1.2.1

تراكمات من خصائص األزمات أنها فجائية، لكن ذلك ال ينفي أن األزمات كغيرها من الظواهر، البد وأن وراء حدوثها أسبابا  و

دفعت بها ألن تتضح أعراضها ومقدماتها بصورة علنية، وانطالقا  من حقيقة أن األزمات ال أو الجهة المخولة إلدارة األزمات أن 

تبحث عن تلك األسباب من شأنه أن يفضي إلى توظيف ما أمكن من إجراءات أولية للتحكم في تسارع مراحل األزمة. وأي ا ما 

 مة فإن هناك أسبابا  مختلفة أدت لنشوئها نذكر منها ما يلي:كانت طبيعته وحجم األز

. سوء الفهم: يمثل سوء الفهم أحد أسباب نشوء األزمات وفي مثل هذه األزمات يكون الحل سهال  بمجرد إيضاح الحقيقة وينشأ 5

 كم على األمور قبل إيضاحها(.عن سوء الفهم عادة من خالل جانبين )المعلومات المبتورة، الشروع في أصدرا القرارات أو الح

. سوء اإلدراك: يمثل اإلدراك مرحلة استقبال المعلومات التي امكنه الحصول عليها والحكم التقديري على األمور المعروضة، 2

وهو بذلك يعد مراحل السلوك الرئيسية، وعن طريق هذه المرحلة يتخذ السلوك والتعرف تجاهه شكال  ومضمونا  فإذا ما كان هذا 

 اإلدراك غير سليم أو نجم عن تداخل في الرؤيا والتشويش فإنه يؤدي إلى عدم سالمة االتجاه الذي اتخذه القائد اإلداري.

 . سوء التقدير والتقييم: وهي أكثر أسباب حدوث األزمات في جميع المجاالت، خاصة المجال العسكري.0
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فقط سبب وباعث لألزمات، بل هو أيضا  وبدرجة أشد خطورة كمدير . اإلدارة العشوائية: وهذا النوع من اإلدارة يعمل ليس 5

 للكيان اإلداري ومحطم إلمكانياته وقدراته.

. الرغبة في االبتزاز: يمثل هذا النوع من األساليب جماعات الضغط وجماعات المصالح لجني المكاسب غير العادلة من الكيان 1

مات المتتالية للكيان اإلداري المستهدف وإخضاعه لسلسة من األزمات التي تجبر اإلداري ووسيلتها الفعالة في ذلك هي صنع األز

 متخذ القرار على االنصياع.

. اليأس: يعد اليأس في حد ذاته أحد األزمات التي تشكل شبه خطر داهم على متخذ القرار كما قد يكون على مستوى الدول أيضا  6

 ذات تكلفة باهظة.باعثا على أزمات طاحنه عنيفة ومؤثرة بشدة و

اإلشاعات: وهي أهم مصدر من مصادر األزمات، بل أن كثيرا من األزمات يكون مصدرها الوحيد االشاعات التي تم توظيفها  .0

وتم تسخير االشاعة باستخدام مجموعة حقائق صادقة ومعلومات من قيل قطاع كبير من األفراد وبالتالي فإن إحاطتها بهالة من 

 ة يفجر األزمة.المعلومات الكاذب

. استعراض القوة: يتم من جانب الكيانات الكبيرة لتحجيم الكيانات الصغيرة، كم يتم من جانب الكيانات اإلدارية الطموحة عندما 8

تحوز بعض عناصر القوة وترغب في قياس رد فعلها أو اختبار مدى تأثيرها على الكيانات الصغيرة وعلى مدى رد فعلها على 

بر حجما ، ومن ثم تبدأ بعملية استعراضية خاطفة للتأثير على مسرح األحداث ودون حساب للنتائج والعواقب وتتدخل الكيانات األك

 عوامل غير منظور فتحدث األزمة.

األخطاء البشرية: وهي أحد أسباب نشوء األزمات سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل وخير مثال عليها حادث انفجار  .1

ء )تشالنجر( وما نتج عنه من أزمه عنيفة في الثقة في بعض الهيئات المشرفة على برنامجه وما احدثته األزمة من مكوك الفضا

 صدمة في كيان المجتمع األمريكي كان سببه األساسي خطأ بشري.

تبع اإلداري على ت. األزمات المخططة: ويطلق عليها الختناقات االزموية المخططة، حيث تعمل بعض القوى المنافسة للكيان 53

مسارات عمل هذا الكيان ومن خالل هذا التتبع يتبين لها عمليات التشغيل ومراحل اإلنتاج والتوزيع، واحتياجات ظروف كل 

 مرحلة من هذه المراحل ومن ثم يمكن احداث ازمة مخططة.

م، خصوصا  إذا جمعهم عمل مشترك . تعارض األهداف: أن تعارض األهداف بين األطراق المختلفة مدعاة لحدوث أزمة بينه55

مة )الحداوي، فكل طرف نظر إلى هذا العمل من زاويته والتي قد ال توافق منظور الطرف األخر لتعارض األهداف فتحدث األز

 .(230،2351والخفاجي،

 :أنواع األزمات وتصنيفها. 1.2.1

أو أمنية منذ العهد القديم إلى حدود قرننا الحالي، فكانت شهد اإلنسان أزمات متعددة سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو بيئية، 

جزءا من المشهد المحلي والدولي، لذلك وجدت إدارة األزمة كمظهر للتعامل اإلنساني مع األزمات الطارئة أو الحرجة التي 

إنما كانت لها مسميات أخرى واجهت حياة االنسان منذ أن حاول مجابهة الطبيعة ومعاندتها. ولم تكن تعرف باسم إدارة األزمات و

 مثل: حسن اإلدارة أو براعة القيادة أو صنع القرار، ويمكن تصنيف األزمات إلى:
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أوال: تصنيف األزمات من حيث مرحلة التكوين: األزمة في مرحلة الميالد/ األزمة في مرحلة النمو/ األزمة في مرحلة النضج/ 

  الختفاء.األزمة في مرحلة االنحسار/ األزمة في مرحلة ا

ثانيا: تصنيف األزمات من حيث عدد تكرار حدوثها: أزمات ذات طابع دوري متكرر/ أزمات ذات طابع فجائي عشوائي غير 

 متكرر.

ثالثا: تصنيف األزمات من حيث عمق األزمة: أزمات سطحية غير عميقة، هامشية التأثير/ أزمات عميقة متغلغلة جوهرية، هيكلية 

 التأثير.

ف األزمات من حيث شدتها: أزمات عنيفة جامحة يصعب مواجهتها. وهي أزمات تحدث فجأة وبشكل عنيف وتأخذ رابعا: تصني

 طابع التفجير المدوي.

 أزمات خفيفة هادئة يسهل مواجهتها. وهي أزمات سطحية غير عميقة وهامشية التأثير.

يع أجزاء الكيان اإلداري الذي حدثت به األزمة/ خامسا: تصنيف األزمات من حيث الشمول والتأثير: أزمات عامة شاملة لجم

 أزمات خاصة تنحصر في جزء أو أكثر من جزء.

 .سادسا: تصنيف األزمات من حيث موضوع أو محور األزمة

مادية: وهي أزمات ذات طابع اقتصادي، ومادي، وكمي، وقابلة للقياس، ويمكن دراستها والتعامل معها  أزمات -أ

 .طبيعة األزمة ماديا، وبأدوات تتناسب مع

معنوية: وهي أزمات ذات طابع نفسي، وشخصي، وغير ملموس، وال يمكن اإلمساك بأبعادها بسهولة، وال  أزمات -ب

 .يمكن رؤية أو سماع األزمة، بل يمكن الشعور بها

 .(22،2332)الشعالن، أزمات تجمع النوعين السابقين -ج

 :مراحل إدارة األزمات ونماذجها. 1.2.1

ة في إجهاض األزمة فليس أمامها إال إدارة دورة حياة األزمة، وبمعدل أسرع من معدل تفاقمها وتطورها، وقد إذا فشلت المنظم

 وفيما يلي بعض هذه النماذج: إجاباتهاقدم بعض الكتاب نماذج عملية إلدارة األزمة للحد من سلبياتها، واالستفادة من 

 أوال: نموذج ستيف البريخت:

 في عالقتها بالمؤسسة إلى المراحل التالية التي يمكن من خاللها إدارة األزمة. تنقسم دورة حياة األزمة

 .التاليةمرحلة ما قبل األزمة: ترتكز جهود اإلدارة على أداء المهام  .5

 مسح البيئة واستشعار األزمات المحتملة التي قد تنفجر في المستقبل. .2

 قييم درجة خطورتها.. جمع المعلومات عن هذه األزمات أو المشكالت وت0
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 .. اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع والدة األزمة5

 خذ العبرة من خبرات اآلخرين. .1

 / مرحلة تفاقم األزمة:أ

تتفاقم األزمات من تلقاء نفسها دون حاجة لمساعدة اإلدارة، إال أن هناك بعض البيئات اإلدارية التي تفضلها األزمات دون غيرها 

 ه البيئات بالسمات اآلتية:وتتميز هذ

 ضعف الشبكات االتصالية بين اإلدارات ومواقع العمل. .5

 بطء عملية صنع القرار والبيروقراطية. .2

 ضعف روح االنتماء وخفوت الحماس وسيادة الالمباالة. .0

 إهمال دراسة المنافسين وعدم وضوح األهداف االستراتيجية. .5

  / مرحلة إدارة األزمة:ب

 أن يطلق عليها أيضا مرحلة "احتواء األزمة"، وهي تشمل المهام التالية:ويمكن 

 االعتراف باألزمة. .5

 . تخصيص موارد معينة وفريق بعينه للتعامل المباشر مع األزمة.2

 حشد الجهود والمساعدات الخارجية المساندة. .0

 وضع خطة طارئة للتغلّب على األزمة بشكل جذري وسريع. .5

 األزمة:بعد  / مرحلة ماج

. التعلم من الخبرات السابقة وتحديث خطة إدارة األزمات بناء على األزمة األخيرة بما يضع األسس الالزمة لوضع خطة جديدة 5

 للوقاية من األزمات وإدخال التعديالت على الخطة القائمة.

 . تقييم تأثير األزمة على العالقات واالتصاالت بالعمالء واألطراف الخارجية.2

 .(51،5110)هويدي، . تقييم تأثير األزمة على العالقات الداخلية وثقافة بيئة العمل0

 :ومتروفثانياً: نموذج بيرسون 

يعد هذا النموذج من أشهر النماذج وأوضحها التي قدمها الباحثان ويتكون هذا النموذج من خمس مراحل تمر بها إدارة األزمة 

 :وهي
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ر المبكرة ترسل األزمة قبل حدوثها بفترة طويلة سلسلة من إشارات اإلنذار المبكر أو أعراض مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذا .5

قد تنبئ باحتمال حدوث االزمة وما لم يوجه االهتمام الكافي لهذه اإلشارات، فمن المحتمل جدا وقوع األزمة، وتمثل إشارات 

إلشارات الحقيقية والهامة، باإلضافة إلى ذلك فإن كل أزمة ترسل اإلنذار المبكر مشكلة حيث يستقبل المديرون العديد من أنواع ا

إشارات إنذار خاصة بها، وقد يصعب التفرقة بين اإلشارات الخاصة بكل أزمة على حدة، ومن ثم فإن إحدى الوظائف الهامة 

 لفريق إدارة األزمات اإلشراف على عمليات اكتشاف إشارات اإلنذار وتعقبها وتحليلها.

االستعداد والوقاية يجب أن يتوافر لدى المنظمة استعدادات وأساليب كافية للوقاية من األزمات، والهدف من إدارة  مرحلة .2

األزمات في هذه المرحلة هو محاولة منع حدوث األزمة أو التقليل من حدتها، وذلك من خالل تطوير سيناريوهات مختلفة ألحداث 

 يتحقق معه الهدف األساسي من إدارة األزمات وهو التعامل مع األزمة بكفاءة وفاعلية.األزمة المتوقعة وتوزيع األدوار بشكل 

. مرحلة احتواء األضرار أو الحد منها في بعض األحيان يكون من الصعب منع األزمات من الوقوع، فهذه المرحلة تهدف إلى 0

أهمية عزل األزمة في هذه المرحلة بشكل واضح، وذلك إعداد الوسائل المساعدة على احتواء اآلثار الناتجة عن األزمة، وتظهر 

 باتخاذ اإلجراءات التي تحد من األضرار، وتمنعها من االنتشار، لتشمل األجزاء األخرى في المنظمة التي لم تتأثر بعد.

تضمن لة األجل. وتمرحلة استعادة النشاط تشمل هذه المرحلة إعداد وتنفيذ برامج )جاهزة وسبق اختيارها مسبقا( قصيرة وطوي .5

مرحلة استعادة النشاط عدة جوانب، منها: محاولة استعادة األصول الملموسة والمعنوية، التي فقدت والمالحظ أن المديرين يحددون 

مسبقا العناصر والعمليات، واألفراد الذين هم على درجة من األهمية، للقيام بالعمليات اليومية، ويستطيعون إنجاز هذه المرحلة 

اءة وقد ترتكب المنظمات المستهدفة لألزمات خطأ جسيما بالتركيز على العمليات الداخلية بتجاهل تأثير األزمة على األطراف بكف

الخارجية، أو تهتم بذلك في وقت متأخر، وعادة ما نتاب الجماعة التي تعمل في هذه المرحلة شيء من الحماس الزائد، حيث 

 خطر محدد ومهمة أكثر تحديدا. اجهةتتكاتف الجماعة وتتماسك في مو

مرحلة التعلم تتضمن هذه المرحلة استرجاع األحداث ودراستها دراسة متعمقة ومستفيضة واستخالص الدروس والعبر  .1

المستفادة منها، وذلك لرفع كفاءة المنظمة في التعامل مع األزمات المستقبلية، من ثم تعميم تلك الدروس على جميع األطراف التي 

 .(20،2355)وفيق،  عالقة بالمنظمةلها 

 :التخطيط لألزمات. 1.2.1

التخطيط متطلب أساسي مهم في عملية إدارة األزمات حيث إن أفعالنا ما هي إال ردة ـفعل وشتان ما بين رد الفعل العشوائي ورد  

كن لدينا نظيمية للتخطيط فإن لم يالفعل المخطط له فمعظم الوقت تتأزم ألنها أخطاء بشرية وإدارية وقعت بسبب غياب القاعدة الت

خطط لمواجهه األزمات فأن األزمات سوف تنهي نفسها بالطريقة التي تريدها هي ال بالطريقة التي نريدها نحن. ومن خالل ما 

تقدم يتضح لنا أن التدريب على التخطيط لألزمات يعد من المسلمات األساسية في المنظمات الناجحة فهو يساهم في منع حدوث 

األزمة أو التخفيف من أثارها وتالفي عنصر المفاجآت المصاحب لها، أيضا  تبين لنا أن التخطيط يتيح لفريق عمل إدارة األزمات 

 مخطط لها والتيالقدرة على إجراء رد فعل منظم وفعال لمواجهة األزمة بكفاءة عالية االستعداد لمواجهة المواقف الطارئة غير ال

 قد تصاحب األزمة.
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 :نظام اتصاالت داخلي وخارجي. 1.2.1

ان أهمية وجود نظام اتصاالت داخلي وخارجي فعال يساعد على توافر المعلومات واإلنذارات في وقت مبكر، حيث إنه قد 

انتشرت تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية انتشارا واسعا وسريعا على مستوى العالمي، خاصة في الدول المتقدمة خالل 

ة السابقة، كإحدى الوسائل الهامة المستخدمة في دعم اتخاذ القرار في المجاالت المختلفة، فعلي سبيل المثال يمكن السنوات القليل

االستفادة من جميع هذه الجهود واإلمكانيات في بناء نظام معلومات متكامل لإلنذار والتنبؤ بمخاطر توافد الحشود في الحرمين 

 ن.الشرفي

  :التنبؤ الوقائي. 1.2.1

 نبئيدارة المعتمدة على الفكر التتبني التنبؤ الوقائي كمتطلب أساسي في عملية إدارة األزمات من خالل إدارة سباقة وهي اإليجب 

اإلنذاري لتفادي حدوث أزمة مبكرا  عن طريق صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد على المبادأة واالبتكار وتدريب العاملين 

قائلة بأن طبيعة ومستويات الجاهزية في المنظمة تجاه األزمات تتناسب طرديا  مع واقع االتجاهات عليها ثبت صحة الفرضية هذه ال

الوقائية أو العالجية لدى العاملين في تلك المنظمة، حيث تم اثبات التناسب الطردي بين الحل الوقائي لألزمات والقدرة على 

نفيذ برامج توعوية وقائية وعالجية وتدريب للعاملين في الحرمين مواجهة األزمات بمستوى جاهزية عال، والحاجة لبلورة وت

 .(06،5110)هويدي،يفين الشر

 ظيم الحشودتن .1.1

 :تمهيد. 2.1.1

يعتبر علم إدارة الحشود أو التجمعات البشرية برز حديث ا كعلم مستقل بذاته له مفاهيمه وأطروحاته وأساليبه، وقد اهتمت العديد 

هذا العلم لحاجة الناس إليه، فكل دولة تؤسس لهذا العلم من منظورها في التعامل مع الحشود البشرية، سواء تلك الحشود من الدول ب

التي تفد إليها عبر برامج دولية مثل إقامة المعارض الدولية، أو الفعاليات الرياضية العالمية التي تستقطب الماليين من الناس في 

لتعامل معها يفية اكيفية التعامل مع تلك الحشود في إسكانها وتنقالتها وتقديم الخدمات الصحية لها، وكفترة محددة ومكان محدد، و

 في حال الشغب.

 :مفهوم الحشود .1.1.1

 ومفردها حشد. الحشود:

ن وفي زم من الناس ُدُعوا فأَجابوا مسرعين واجتمعوا في مكان واحد محدود نسبي ا، جماعة-العربكما جاء في لسان -وهي تعني  

محدد، إلنجاز هدف وأمر واحد، وتسمى في العصر الحديث بالتجمعات البشرية الضخمة التي ربما يزيد تعدادها على مليون 

 نسمة في وقت واحد.

 :إدارة الحشود في الحرمين .1.1.1
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ويأتي هذا وسط  .لول لهاتعني متابعة انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام، لترصد المالحظات التي تعيق الحشود وتبحث عن ح

ى لتنسيق مستمر مع الجهات األمنية بالمسجد الحرام إلبالغهم بتلك المالحظات وإعداد تقارير يومية توضح كافة ما تم رصده ع

 .(25،2355مدار اليوم )البوسطة،

 :تصنيف الحشود .1.1.1

 تصنف الحشود حسب عدة محاور منها:

 ناسبة.موقع األفراد وحدود مكان الحدث أو الم -

 فترة االحتشاد. -

 الهدف من الحشد. -

 بدء وقت مناسبة االحتشاد. -

 مستويات التوافق بين الحشود. -

 .(02،2356ال سعود،المناسبة )الظروف واألجواء المحيطة بالحدث أو  -

 :أنواع الحشود .1.1.1

 لقدم.وهو الحشد الذي يحدث في المناسبات المعروفة مثل مباريات كره االحشد النظامي:  -

 وهو الحشد الذي يتسم سلوكه باالنفعال والحدة ويهدف إلى تحقيق مطالب محددة. الحشد الفعال: -

 وهو الحشد الذي يجتمع افراده ألداء طقوس مشتركة يعبر عنها بالحركات مثل جماعة المصلين. الحشد المعبر: -

ثي الحارسيارة )االفراد عند وقوع حادث  وهو الحشد الذي يجتمع افراده بدون تخطيط مسبق مثل تجمع الحشد العارض: -

 .(21،2351وآخرون،

 :ة إدارة الحشود للفعاليةخط .1.1.1

 إلدارة الحشود البد من اإلجراءات التالية:

معرفة الجمهور أي جمهور الفعالية، فمعرفة الجمهور يخبرك مسبقا  هل الفعالية تحتاج إلدارة حشود، فجمهور كرة القدم ليس  .5

 لصناعات الثقيلة.كزوار معرض ل

التخطيط المسبق: يجب أن تكون خطة إدارة الحشود في الفعالية جزءا  من عملية تخطيط الفعالية نفسها. فعند اختيار مكان  .2

 الفعالية يجب أن تفكر في تحركات األشخاص داخل الفعالية وكيف يتم تفويجهم بطريقة سليمة.

كان إقامة الفعالية وتاريخ انطالقتها يجب إبالغ الجهات ذات العالقة من إدارة المرور إبالغ الجهات ذات العالقة: عندما تحدد م .0

 والدفاع المدني والهالل األحمر وغيرها بوقت كافي وتزودهم بما يحتاجون معرفته عن الفعالية.



 
 

  
 

 

 
 

IJRSP
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

ر ارة الفعاليات، كذلك مخاطإجراء تقييم للمخاطر: تعد تقييمات المخاطر للصحة والسالمة في الفعالية من أبجديات عمل إد .5

 الحرائق واالمطار وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها وذلك لمنع أو تقليل األخطار المحتملة اثنا إقامة الفعالية.

مراجعة خطة الطوارئ: مراجعة خطة الطواري أمرا  مهم وعليك أن تتخيل بعض الخطط ألغلب السيناريوهات محتملة الوقوع  .1

فعالية مع وضع الحلول الممكنة حتى ال تفقد السيطرة على إدارة الفعالية، من السيناريوهات: تغير الطقس فجأة، اثناء إقامة ال

 اندالع حريق ألقدر هللا، حصول شجار داخل الفعالية، القبض على محاولة سرقة وحصول بعض التزاحم الشديد.

لكثير من األسئلة واالستفسارات التي ربما تكون سبب في تعطل توفير اللوحات اإلرشادية: اللوحات اإلرشادية تجيب على ا .6

حركة الزوار داخل موقع الفعالية. فجب التأكد من أن كل الزوار يستطيعون الذهاب إلى أي جزء في موقع الفعالية بطريقة سليمة 

 ودون حدوث أي إرباك للحركة.

الدعامات واإلرشادات على األرض لتوضيح المكان الذي يجب  ترسيم بعض المناطق داخل موقع الفعالية: استخدم الحواجز، .0

ينظم بطريقة معينة مثل مكان اصطفاف األشخاص للحصول على التذاكر أو التسجيل في بعض األنشطة المصاحبة أو مكان طلب 

 الوجبات الغذائية، كذلك األماكن التي يجب أن تكون خالية من المارة داخل موقع الفعالية.

جراءات التسجيل: إن أحد األسباب المؤكدة إلثارة غضب الناس هي ساعات االنتظار الطويلة في موقع الفعالية اثناء تبسيط إ .8

طلب الخدمات. فالطوابير الطويلة يمكن أن تحول الفعالية لفوضى ال يمكن السيطرة عليها، فاالعتماد على التقنية في التسجيل 

 قلل من هذه المخاطر المحتملة.المسبق قبل موعد إقامة الفعالية سوف ي

توفير العدد الكافي من الموظفين: من الضروري الرجوع لخطة إدارة الموارد البشرية لمعرفة العدد المناسب من الموظفين  .1

واصل تبما يتناسب مع حجم الحشود التي تتوقعها لزيارة الفعالية ويجب أن يعرف فريق إدارة الفعالية بأكمله مخطط المكان وآلية ال

 .(25،2350، )سليم البعضالسريعة مع بعضهم 

 :أنواع الحشود .1.1.1

تختلف الحشود عن بعضها بعدة طرق وهي تختلف في الحجم والمدة، في الهدف والسلوك، في طريقة المنشأ، في درجة التنظيم، 

حشدا بطريقتهم الخاصة على وما إلى ذلك كل حشد ملموس هو ظاهرة تاريخية ال يوجد حشود متطابقة. صنف كتاب مختلفون 

 االجتماعسبيل المثال، حدد عالِم 

 أربعة أنواع على النحو التالي:

ا، مثل حريق أو حادث في الشارع أو الحشد غير الرسمي .5 : وهو عبارة عن مجموعة من المتفرجين الذين يشاهدون حدث ا شائع 

الشارع. هذه الحشود لديها القليل من الوحدة، وهي منظمة تجمع الناس حول معركة في الشارع أو لالستماع إلى موسيقي في 

داخلية فضفاضة للغاية ووجود مؤقت. هم عالية في عدم الكشف عن هويته، ولكن انخفاض في اإليحاء، والعدوى، واإلثارة 

 العاطفية.
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ت في شاهدون مباراة كريكي: وتتكون من أفراد يسعون لتحقيق هدف واضح ومتبادل، مثل المشجعين الذين ي. الحشد التقليدي1

ا  .ملعب أو يحضرون مسيرة أو حفلة موسيقية أو الركاب في القطار ألن سلوك المشاركين في مثل هذه الحشود أكثر رسوخ 

وتنظيما ، يُعرفون باسم الحشد التقليدي. ومن المتوقع أن يتبعوا القواعد االجتماعية الراسخة والقواعد واإلجراءات. ومع ذلك، فإن 

 شد التقليدي لديه كل خصائص الحشد: فهو قريب، مؤقت ويركز على نقطة واحدة.الح

هو اللقاء الذي يجمع فيه المشاركون من أجل التحفيز الذاتي. الناس الذين يغنون ويرقصون ويفرحون في  :التعبيريالحشد  .0

شود التعبيرية تبدأ عادة كزحام تقليدي، مهرجان ديني أو كرنفال هي أمثلة. بلوم أيضا مصطلح "حشد الرقص". ويؤكد أن الح

وتعرف هذه األنواع من  .ولكن مع اشتداد العواطف، تصبح التنظيمات االجتماعية التي توجه سلوكيات األعضاء غير فعالة

ور عالحشود بأنها حشد سلبي أو حشد غير نشط ألنها ال تتصرف، ولكنها غالبا  ما تكون مضمونة ببساطة للشعور بها. هم مجرد ش

الجماعات بدال من النشطة. الجمهور مثال للحشد السلبي. يتألف الجمهور من هؤالء األفراد الذين يجتمعون ليشاهدوا حدث ا رياضي ا 

)كمتفرجين(، ويرون األداء، وما شابه على عكس األنواع األخرى، تندمج الحشود التعبيرية في أن تنطلق الحوافز والمشاعر في 

أو الرقص التي توفر منفذا  للتوترات والعواطف يهتم أعضاء الحشد المعبر بالتعبير عن شكاواهم  الغناء- مجرد أفعال تعبيرية

 .أكثر من اهتمامهم بالتدمير

ا إمكانية تحرك الجماهير من الغوغاء وأعمال جمهور النشاط / التصرف .5 : إن تجمهر الحشود في المواقف الشديدة يعرض دوم 

خرط في العمل المباشر تجاه األفراد واألشياء في حين أن الحشود العادية والتقليدية ال تشارك بشكل عام الشغب. هذه الحشود تن

إنه عدواني )إلى حد ما، مدمر(، عدائي، متقلب، وأحيان ا خطير، وموجه نحو هدف معين. يعرض جميع  .في الحدث المرتبط

في مثل هذه الحشود، يتفاعل المشاركون  .قتراح، والعاطفة، والسماحاليقين، والشعور بالحاجة الملحة، واال عدم-مالمح الحشد 

 .(55،2356)ال سعود، بشكل فوري ومباشر مع مالحظات وأفعال اآلخرين دون التفكير في العواقب أو أي مسار بديل للعمل

 :إدارة الحشود والتفويج في المسجد الحرام .1.1.1

ة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ بداية توافد المعتمرين الستكمال قامت إدارة الحشود والتفويج التابعة للرئاس

مراحل العودة ألداء العمرة تدريجيا ، في التعامل المباشر مع دخول وخروج المعتمرين والمصليين والطائفين بكل يسر وسهولة 

تصاص وإدارات الرئاسة في المسجد الحرام؛ حيث بذل وحسن اقتدار من وإلى الحرم المكي الشريف، بمشاركة الجهات ذات االخ

ا مضيئة ومنسقة من أجل تسهيل عملية الدخول والخروج ومراقبة سير القاصدين، والتأكد من سالمتهم  منسوبو اإلدارات جهود 

 .وسط اتباع اإلجراءات االحترازية والوقائية

والمعتمرين عن طريق األبواب الفرعية أو الرئيسية للحرم المكي وتبدأ أعمال إدارة الحشود والتفويج منذ دخول القاصدين     

الشريف؛ في تنظيم لحركة الدخول والخروج، حيث تمثلت هذه المرحلة في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين 

ـ ) ( ألف معتمر من دخول المسجد ٥١و ) مصٍل،( ألف ٠٤والمقيمين من داخل السعودية، وفقا  إلجراءات احترازية مشددة، تسمح ل

جحت ون، من إجمالي الطاقة االستيعابية التي تراعي اإلجراءات االحترازية الصحية للحرم المكي %01الحرام في اليوم، بما يمثل 

ق الخطط فإدارة الحشود والتفويج بعد قيامها بعدة إجراءات، يتم من خاللها التنسيق والمساهمة بالحلول لضمان الحركة البشرية، و

 ، المعدة مسبقا  لتسهيل حركة قاصدي المسجد الحرام ألداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة
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ويقوم منسوبو اإلدارة على مدار الساعة بمتابعة انسيابية الحركة واإلشراف في جميع المواقع بالمسجد الحرام بدءا بالساحات 

لقيام برصد جميع المالحظات والسلبيات التي تعيق حركة الحشود والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه وا

 إضافة للتنسيق مع عمليات الرئاسة والجهات األمنية للتعامل مع تلك المالحظات،ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها 

51-08-18-19-10-2020-https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/1005  
 

 :ةالدراسات السابق. 1.1

إن جميع الدراسات الواردة في هذا البحث تركز بشكل عام على إدارة األزمات وتنظيم الحشود وتجدر اإلشارة إلى ان الباحثة لم  

بط ما بين إدارة االزمات وتنظيم الحشود، وهذا ما يعزز اهميه هذه الدراسة كما ان تتمكن من الحصول على دراسات سابقة تر

 الدراسات التي تمثل جانب الحشود نادرة لذلك "

 إدارة األزمات.بدراسات تهتم  -

 دراسات تركز على الحشود. -

 الدراسات التي تناولت إدارة األزمات: .1.1.2

واثرة على خدمة  51-االزمة في أمانة العاصمة المقدسة في ظل جائحة كورونا كوفيد( بعنوان" إدارة 2325دراسة )العصيمي، 

 51المجتمع ،وهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع ادارة األزمات في امانة العاصمة المقدسة في ظل جائحة كورونا كوفيد

لمجتمعية وتبادل الخبرات، واستخدم الباحث المنهج الوصفي سعيا  لتقديم جودة الخدمة للمجتمع، وتقديم خدمة للمجتمع والشراكة ا

 510، 255( من العاملين في امانة العاصمة المقدسة، وكانت عينة الدراسة  2333التحليلي للدراسة، حيث كان مجتمع الدراسة )

ي: جاء محور واقع ادارة من المديرين واستخدم الباحث اداة االستبيان من تصميمه، وكانت النتائج كالتال 65موظف اداري، 

ثر ذلك على الخطط العامة ألمانة العاصمة بدرجة عالية، أو 51االزمة في امانة العاصمة المقدسة في ظل جائحة كورونا كوفيد

وأثر ذلك على جودة الخدمة التي  51جاء محور دور ادارة االزمة في امانة العاصمة المقدسة في ظل ازمة جائحة كورونا كوفيد

 51امانة العاصمة بدرجة عالية، جاء محور دور ادارة االزمة في امانة العاصمة المقدسة في ظل ازمة جائحة كورونا كوفيدتقدمها 

جاء محور التحديات التي تواجه  وما أثر ذلك على تقديم األمانة خدمة للمجتمع والشراكة المجتمعية وتبادل الخبرات بدرجة عالية،

لالزمة حاليا  وأثر ذلك على جودة الخدمة اإلدارية ، وتقديم خدمة للمجتمع والشراكة المجتمعية  امانة العاصمة في ظل ادارتها

 ال توجد فروق دالة احصائيا  في محاور الدارسة تعزو لمتغير الخبرة في العمل. -وتبادل الخبرات بدرجة متوسطة

وهدف البحث الى  مواجهة األزمات والكوارث"( بعنوان " متطلبات ممارسة الدور الوقائي بمؤسسات 2323دراسة محمد )

تحديد متطلبات ممارسة الدور الوقائي بمؤسسات مواجهـة األزمات والكوارث المحلية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

وكذلك على عدد ( مـن العـاملين بـبعض المؤسسات المحلية، 235وكانت األداة : االستبيان واجريت الدراسة على عينة قوامهـا )

( من الخبراء والمتخصصين بمجـال األزمات والكوارث، وبينت نتائج البحث: أن أهم متطلبات البرامج الوقائية: التدريب 51)

 علـى نظـم الرصد المبكر، وتنوع البرامج الوقائية وتنفيذ برامج للتدريب على التقنيات الحديثة،

https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/1005-2020-10-19-18-08-51
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ية لتقليل الضغوط المجتمعية واقامة ندوات لتنمية القيم المجتمعية ووجود اجهزة اتصال واهـم المتطلبات الفنية: تنفيذ حمالت توعو 

متطورة وتطوير آليات الرصد واإلنذار المبكر، وأهـم المتطلبات التنسيقية: اقامة شراكة بين المؤسسات المحلية واالتصال 

ة لتوفير الخـدمات والمـساهمة مـع أجهزة، االعالم في المـستمر لتحـديث المعلومات وتكامل جهود المؤسسات المحلية واألهلي

 توعية الرأي العام بالوقاية من األزمات، وان هناك معوقات لممارسـة الدور الوقائي خاصة )بالعاملين/ المؤسسة/المجتمع(.

وط" وهدفت إلى تحديد " واقع بناء القدرات المؤسسية في وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسي ( بعنوان2323دراسة حسن )

واقع بناء القدرات المؤسسية في وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط، حيث أصبحت األزمات والكوارث جزء ال يتجزأ 

من نسيج الحياة المعاصرة، ومن ثم فإن دراسة وتخطيط أنظمة إدارة األزمات والكوارث مسألة متنامية في الجامعات نظرا  لما 

معتنا من أحداث طارئة والتي يمكن تفاقم إلى أزمات تهدد مسيرتها وتجعلها غير قادرة على تحقيق أهدافها ومن ثم قد تواجهه جا

أولت الجامعة اهتماما بالتخطيط إلدارة األزمات من خالل إنشاء وحدات إدارة األزمات والكوارث في كلياتها ودعمها بالقدرات 

( وتوصلت النتائج إلى  وجود عالقة بين القدرات 15المسحي وبلغ عدد عينة الدراسة )المؤسسية، واعتمدت الدراسة على المنهج 

المؤسسية ) اإلدارية، والمعلوماتية، والبشرية، المادية، واالتصاالت( وبين التخطيط إلدارة األزمات ككل )اكتشاف إشارات 

 اإلنذار، واالستعداد والوقاية، والمواجهة، وإعادة التوزان، والتعلم(.

"اإلدارة غير التقليدية لألزمات الدولية العابرة للحدود على ضوء الخبرة المكتسبة من ازمة  ( بعنوان2323دراسة)أبو عامود،

" وهدفت الدراسة إلى تحديد الخصائص النوعية لألزمات المعاصرة وجدوى الوسائل التقليدية في إدارتها، وتقديم 2323كورونا 

ليدية لألزمات الدولية المعاصرة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن، وكانت النتيجة أزمة رؤية علمية لإلدارة غير التق

كورونا تقدم نموذجا  للخصائص النوعية لألزمات الدولية المعاصرة، الحاجة للتوصل إلى رؤى واستراتيجيات وأساليب جديدة 

مات، امتالك عناصر القوة التكنولوجية المتقدمة ال يكفي وحده إلدارة إلدارة هذه األزمات، أزمة كورونا هي نتاج لبيئة منتجة لألز

 األزمات الدولية.

( بعنوان" معوقات إدارة األزمات في الحوادث األمنية وتهدف الدراسة الى التعرف على معوقات إدارة 2323دراسة)السهلي،

احث باختيار عينة قصدية من المسئولين والقياديين بإدارة االزمات في الحوادث األمنية ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي قام الب

( 551األزمات واألمن العام وأمن المنشآت والدفاع المدني والشؤون الصحية والهالل األحمر مدنيين وعسكريين، مكونة من )

هة الجانب اإلداري حسب وجمن مجتمع الدراسة، واستخدم االستبيان كأداة للدراسة، وكانت النتائج إن درجة المعوقات المتصلة ب

نظر عينة الدراسة عالية، وأن أبرز المعوقات المتصلة بالجانب اإلداري تمثلت في: عدم تنظيم جهود الجهات المستجيبة ألزمات 

الحوادث األمنية يقلل التحكم فيها، وفقدان التوجيه في أزمات الحوادث األمنية يزيد احتماالت الفشل، وعدم التخطيط المسبق 

زمات الحوادث األمنية يؤثر سلبا على فرص السيطرة، وعدم فهم المنفذين آلية التعامل مع الحادث األمني يؤدي لتدهور األزمة أل

 أظهرت النتائج أن درجة المعوقات المتصلة بالجانب البشري حسب وجهة نظر عينة الدراسة عالية. األمنية كما
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 د:الدراسات التي تناولت تنظيم الحشو .1.1.1

( بعنوان" أهمية توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في تنظيم وإدارة سلوك الحجاج والمعتمرين في 2322دراسة)الفضيل،

،تهدف الدراسة الى التعرف على أهمية توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في تنظيم وإدارة سلوك 2303ضوء رؤية المملكة 

، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت األداة الرئيسية هي االستبانة، 2303لمملكة الحجاج والمعتمرين في ضوء رؤية ا

وكانت النتائج : الى أهمية ضرورة قيام مكاتب الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة بتوعية وتوجيه الحجاج والمعتمرين بأهمية 

 مثالي.االستفادة بالتقنيات الحديثة لإلسهام في تنظيم وإدارة الحشود بشكل 

( بعنوان "دور اإلدارة االلكترونية في تحسين إدارة الحشود من وجهة نظر العاملين في منظومة الحج 2325دراسة )عياد،

والعمرة" وتهدف الى معرفة دور اإلدارة االلكترونية في تحسين إدارة الحشود من وجهة نظر العاملين في منظومة الحج والعمرة، 

( من العاملين في منظومة الحج 213العينة )لوصفي المسحي، وكانت األداة االستبانة، وتضمن واستخدمت الباحثة المنهج ا

والعمرة وضيوف الرحمن، وكانت النتائج: بأن المراقبة الرقمية للحشود كانت بنتائج عالية وان درجة تحسين اإلدارة الرقمية في 

 إدارة الحشود مرتفعة جدا .

الحشود لتنظيم زيارة السيدات للروضة الشريفة باستخدام المحاكاة وتهدف هذه الدراسة إلى  إدارة ( بعنوان2351دراسة)سنبل،

قت والذي يضمن و للزيارة،بتحسين إدارة الحشود من خالل اقتراح المسار األمثل  المقدسة،تعزيز التجربة الروحية للروضة 

م منهجية المحاكاة لتصور الزيارة الحالية لدراسة معالمها. بعد تم استخدا الحاسوبيةباستخدام أنظمة المحاكاة  وتصادم أقلانتظار 

فقط لالنتظار قبل بدء   Bيخصص هذا السيناريو المنطقة سيناريو، حيثأظهرت النتائج أن أفضل نموذج محاكي هو  ذلك،

 والصالة بطمأنينةالهدوء صف ا، لمنح الزائرات أماكن محددة للصالة، تساعدهن في  52الزيارة، تم تقسيم الروضة المقدسة إلى 

بدون تدافع. بعد دخول المجموعة األولى إلى الروضة، يتم إعطاء أي مكان فارغ في الروضة للزائرة الجديدة )واحدة تلو 

مما قد يساعد في  ،٪05من خالل تقليل متوسط وقت االنتظار بنسبة  الروضة،األخرى(. يعمل هذا الحل على تحسين زيارة 

ن الزائرات. كذلك، تمت إضافة تحسين آخر إلى لوحة التحكم الخاصة بنماذج المحاكاة األربعة؛ لتساعد استقبال المزيد م

المستخدمين على مراقبة مدى تأثير تغيير قيم المتغيرات على نتائج مؤشرات األداء الرئيسية. مثل تغيير وقت االنتظار في المنطقة 

ا حيوي ا في تحليل اراالنتقال بين منطقتي االنتظا ، ووقتوالقصوى للروضةاألولى، والسعة الحالية  لمزيد . يلعب هذا التحسين دور 

من السيناريوهات بقيم مدخالت مختلفة، مما يعطي مؤشرات أفضل وتخطيط ا أكثر مرونة قابل للتجربة على النموذج المحاكي 

 .الظروف الموسمية المختلفة الستيعاببطريقة أسرع؛ 

ويقدم هذا البحث حال  بعنوان" دور انترنت األشياء في اإلدارة الذكية لحشود الحجيج" وتهدف الدراسة (2351)العريشي، دراسة

متكامال يتمحور حول األشخاص الموجودة في مناطق الحج، و الحافالت التي يتم استخدامها للتنقل في مناطق الحشود فضال عن 

رنت األشياء مع غيرها من التقنيات في نظام يضع هذه العناصر في المرافق التي تخدم الحجيج؛ ويقوم على دمج معمارية إنت

دائرة المتابعة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي وكانت إعادة الدراسة دراسة الظاهرة بما يمكن مسؤولي إدارة الحج 

ن  م يجد من أحداث على أرض الواقع،من التخطيط المسبق لموسم الحج ومن اتخاذ القرارات المالئمة في الوقت الحقيقي لما قد 

بوضع تصور االستخدام بيانات شبكات تشغيل الهاتف النقال لتعزيز النظام القائم على  –في إطار الحل المطروح  –الدراسة 

 نموذج إنترنت األشياء، 
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ية ال لشخاص وعلى واقع التقريبالتي تتيح التعرف على الم -باعتبار أن كل المشغلين في المملكة قادرون على توفير تلك البيانات 

فير دون أي إضافة للبنية التقنية الحالية لتلك الشبكات، بحيث يتم تو -أماكن التكدس واألعداد التقريبية الموجودة في تلك المناطق

 ها لسلطات إدارة حشود الحجيج من خالل تطبيقات برمجية يتم إعدادها من أجل ذلك.

التصميم العمراني في التحكم في حركة الحشود" ويهدف لمعرفة التصميم العمراني بالفن  ( بعنوان" دور2356دراسة )ادريس،

متعدد التخصصات الذي يعمق العالقة بين المباني والفراغات المحيطة بها ويهيئها للمستخدمين ويعتمد التحكم في الحشود على 

التي من خاللها يمكن التحكم في حركة المستخدمين  عنصرين رئيسين: التصميم، واإلدارة، ويمثل التصميم المرحلة األولى

وتمكينهم من الوصول وممارسة أنشطتهم في يسر وسهولة وتعتمد الدراسة على الدراسات السابقة والمعلومات الميدانية التي تم 

الثاني عشر من  هـ من خالل الرصد المباشر من مساء اليوم التاسع من ذي الحجة حتى مساء اليوم5501جمعها خالل موسم حج 

ذي الحجة واهتمت الدراسة بتعريف التصميم العمراني وأهدافه وعالقته بالحشود البشرية، واستعراض الفراغات العمرانية 

بصفتها العنصر األساسي لمنظومة حركة الحشود، إضافة إلى منطقة الجمرات، والمراحل التطويرية التي مرت بها وخصوصا 

استعرضت مخططات المشروع إلظهار دور التصميم في التحكم في حركة الحشود وايضاح المنهجية فيما يتعلق بجسر الجمرات و

التي استخدمت في إعادة تصميم الساحات وتهيئتها االستقبال الحشود وكان من أهم النتائج: انعدام الكتل البشرية وسهولة الدخول 

تيعابية وانخفاض الكثافة، وأمكن فصل حركة المشاة عن حركة والخروج وانسيابية الحركة داخل الجسر، وزيادة الطاقة االس

المركبات، وتسهيل حركة مركبات الخدمات، وربط محاور المشاة الرئيسة في وادي منى والقادمة من مكة المكرمة مع مداخل 

ع مواقع وإخضاع جمي الجسر وتركزت التوصيات على التأكيد عل أهمية التصميم العمراني للمشروعات التي لها عالقة بالحشود

 .المناسبات الكبرى لدراسات عمرانية وتخطيطية مفصلة تراعي حركة الحشود وأنشطتهم المختلفة

 :مناقشة على الدراسات السابقة .1.1.1

 أوالً: أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

 أ/ من حيث الهدف: 

  الدراسة الحالية على أهداف جمعت بين )إدارة االزمة، الدور الوقائي إلدارة االزمة، اتفقت جميع الدراسات السابقة مع

االزمات( كما واقع بناء القدرات المؤسسية في وحدات إدارة االزمات، اإلدارة غير التقليدية لألزمات، معوقات إدارة 

 ( )السهلي(2323( )أبو عامود،2323( )حسن،2323( )محمد،2325في دراسة )العصيمي،

  واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة انها تهدف لدراسة دور رئاسة شؤون الحرمين في إدارة االزمات وتنظيم

 الحشود داخل الحرم.

 ب/ من حيث المنهج:    

 لستتتتتابقة علتتتتتى استتتتتتخدامها المتتتتتنهج الوصتتتتتفي والوصتتتتتفي التحليلتتتتتي ماعتتتتتدا دراستتتتتة اتفقتتتتتت جميتتتتتع الدراستتتتتات ا

( 2351)ستتتتتنبل، ( الوصتتتتتفي المقتتتتتارن، ودراستتتتتة2325( المتتتتتنهج النظتتتتتري المستتتتتحي، )أبوعتتتتتامود،2323)حستتتتتن،

 ( اعتمد في منهجه على المعلومات الميدانية.2356منهج المحاكاة، دراسة )ادريس،

 ج/ من حيث األدوات:

 االستبانةاسات السابقة على أداة الدراسة وهي المقياس او اتفقت جميع الدر(). 
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 السابقة:ثانياً: أوجه االستفادة من الدراسات 

  ك اعداد أدوات الدراسة الحالية وذل الوصفي المسحي،تستفيد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في استخدام المنهج

 على األساليب اإلحصائية المستخدمة والمراد استخدامها ودية، والتعرفالسعباالستفادة من المقاييس المعدة حسب البيئة 

واالستفادة من التوصيات  الحالي،اإلطار النظري فيما يتعلق بموضوعات الدراسة  الحالي، وكتابةفي البحث 

 .البحثواالقتراحات في التعرف علـى الجوانـب التي تستحق 

 سات السابقة:ثالثاً: ما يميز الدراسة الحالية عن الدرا

  اساتدر-الباحثة على حد علمها –رغم تنوع مجتمعات الدراسة التي تناولتها الدراسات المعروضة سابقا  إال أنه لم تجد 

تناولت "دور الرئاسة شؤون الحرمين في إدارة األزمات وتنظيم الحشود، وهذا ما يميز الدراسة كونها ايضا  تخدم إدارة 

 شؤون الحرمين.

 اإلطار المنهجي للدراسة .1

 :تمهيد .2.1

يتناول هذا الفصل وصفا  لمنهج الدراسة واالجراءات المتبعة، والذي يشتمل على: تحديد المنهجية المتبعة من خالل الدراسة،     

ها وثباتها، ن صدقوالتعريف بالمجتمع والعينة المستهدفة، وكذلك التطرق ألداة جمع البيانات من حيث البناء وكيفية التحقق م

  باإلضافة إلى العمليات اإلحصائية التي ستستخدم في تحليل البيانات.

 :منهج الدراسة. 1.1

تم استخدام المنهج الوصفي من خالل هذه الدراسة للتوصل إلى األهداف واإلجابة على التساؤالت التي تم وضعها، وقد تم     

ن الحرمين، وذلك من أجل التعرف على دور رئاسة شؤن الحرمين في إدارة تجميع بيانات من عينة من العاملين برئاسة شؤو

االزمات وتنظيم الحشود، وتم وضع أسئلة محددة وصياغتها في شكل استبيان تم توزيعه على أفراد العينة ومن ثم وصف هذه 

 البيانات وتحليلها.

 :حدود ومجال الدراسة. 1.1

  عينة عشوائية من العاملين برئاسة شؤون الحرمين.الحدود البشرية:  .5

  الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة برئاسة شؤون الحرمين بمدينة مكة المكرمة.  .2

 هـ. 5552خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  الحدود الزمنية: .0
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 :مجتمع الدراسة .1.1

الخطوة األولى في البحوث هو تعريف مجتمع البحث المستهدف بالدراسة. مجتمع البحث هو بمثابة وحدات محددة من 

اسة من العاملين برئاسة يتكون مجتمع الدر. (286م، 2355العناصر الموجودة في المجتمع يستهدفهم الباحث بالدراسة )نوري، 

 شؤون الحرمين.

 :عينة الدراسة. 1.1

العينة هي وحدة جزئية من المجتمع يختارها الباحث بأساليب مختلفة وتضم عددا  من األفراد ويحمل خصائص المجتمع األصلي     

 (.561عددهم ) (، وقد تم اختيار عينة عشوائية من العاملين برئاسة شؤون الحرمين بلغ553)ذوقان، عبيدات، ص 

 :خصائص أفراد عينة الدراسة .1.1

(، المؤهل الدراسي –ستنوات الخبرة  –تم تحديد عدد من المتغيرات الرئيستية لوصتف أفراد عينة الدراستة، وتشتمل: )الجنس     

هدفة، عينة المستتتوالتي تم اختيارها الحتمالية تأثيرها على نتائج الدراستتة، هذا باإلضتتافة إلى كونها تعطي مؤشتترات عامة عن ال

 وتفصيل ذلك فيما يلي:

 العمر: (2

 .(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس2-1جدول )

 النسبة % التكرار الجنس

 % 13.0 80 ذكر

 % 51.0 82 أنثى

 % 533.3 561 المجموع

 

( هم ذكور، بينما بلغت نستتبة اإلناث % 13.0( من أفراد عينة الدراستتة يمثلون ما نستتبته )80( أن )5- 0يتضتتح من الجدول )    

 ( من إجمالي أفراد عينة الدراسة. وشكل القطاعات الدائرية التالي يوضح هذه النسب:% 51.0)

 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس :(2- 1شكل )
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 ( سنوات الخبرة العملية:1

 .نوات الخبرة(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير س1-1جدول )

 النسبة % التكرار سنوات الخبرة

 % 58.2 03 سنوات 1أقل من 

 % 00.3 65 سنوات 53> - 1من 

 % 21.1 52 سنة 51> - 53من 

 % 51.5 02 سنة فأكثر 51

 % 533.3 561 المجموع

 

- 1نوات خبرتهم العملية )من ( تبلغ س% 00( من أفراد عينة الدراستة يمثلون ما نستبته )65( أن )2- 0يتضتح من الجدول )    

سنة  51( تبلغ خبرتهم )% 51.5سنة(، وأن نسبة ) 51> - 53( تبلغ سنوات خبرتهم )من % 21.1ستنوات(، وأن نستبة ) 53> 

 سنوات(. وشكل األعمدة البيانية التالي يوضح هذه النسب: 1( تبلغ خبرتهم )أقل من % 58.2فأكثر(، وأن نسبة )
 

 

 .راد عينة الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرةتوزيع أف :(1- 1شكل )

 

 ( المؤهل الدراسي:1

 .(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل الدراسي1-1جدول )

 النسبة % التكرار المؤهل الدراسي

 % 28.1 50 ثانوي فما دون

 % 5.2 0 دبلوم
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 % 12.0 80 بكالوريوس

 % 55.1 25 دراسات عليا

 % 533.3 561 المجموع

 

( مؤهلهم الدراستتتي )بكالوريوس(، % 12.0( من أفراد عينة الدراستتتة يمثلون ما نستتتبته )80( أن )0- 0يتضتتتح من الجدول )    

( مؤهلهم الدراستتي )دراستتات عليا(، بينما هناك % 55.1( مؤهلهم الدراستتي )ثانوي فما دون(، وأن نستتبة )% 28.1وأن نستتبة )

 ي )دبلوم(. وشكل القطاعات الدائرية التالي يوضح هذه النسب:( فقط مؤهلهم الدراس% 5.2)

 

 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل الدراسي :(1- 1شكل )

 

 :أداة الدراسة .1.1

ا، هتم استخدام االستبانة كأداة لهذه الدراسة لجمع البيانات المتعلقة بها، نظرا  لطبيعتها من حيث أهدافها ومنهجها ومجتمع

وتعتبر من أكثر أدوات البحث انتشارا  وتستخدم في العديد من مجاالت العلوم والمعرفة، فهي أكثر فاعلية من حيث الوقت والتكلفة، 

(. ويعتبر االستبيان 568-560م: 2355كما أنها تسهل اإلجابة على بعض األسئلة التي تحتاج إلى وقت من قبل المستجيب )نوري، 

 (.520ستبيان المغلق الذي تكون اإلجابات عليه محددة )ذوقان، عبيدات، ص المستخدم من نوع اال

سنوات  –الجنس : األول عبارة عن البيانات األساسية عن أفراد العينة وتحتوي على بيانات عن )جزئيينتتألف االستبانة من 

 ثة محاور كاآلتي:(. والجزء الثاني يحتوي على محاور أداة الدراسة وهي ثالالمؤهل الدراسي –الخبرة 

يحتوي  –المحور األول: الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية  .5

 عبارات. 53على 

 عبارات. 0يحتوي على  –المحور الثاني: درجة )وأثر( ممارسة إدارة االزمات والحشود في رئاسة شئون الحرمين  .2

 55يحتوي على  –وى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون الحرمين المحور الثالث: مست .0

 عبارة.
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 .(: أوزان اإلجابات حسب مقياس ليكرت الخماسي1-1جدول )

 المتوسط الموزون الوزن اإلجابة

 1.3 – 5.23 1 أوافق بشدة

 5.23> - 0.53 5 أوافق

 0.53> - 2.63 0 محايد

 2.63> - 5.83 2 ال أوافق

 5.83> - 5 5 ال أوافق إطالقا  

 

(، وقد تم حساب Uebersax, 2007( يوضح قيم المتوسطات المرجحة وفقا  لمقياس ليكرت للتدرج الخماسي )5-0الجدول )    

اإلجابة المتوسطات الحسابية المرجحة لكل عبارة من عبارات أداة الدراسة ومقارنتها مع المدى الموجود في الجدول وتعطى 

 المقابلة للمدى الذي يقع بداخله متوسط العبارة.

 :صدق وثبات أداة الدراسة .1.1

يُعتبر صدق وثبات البيانات التي توفّرها األداة هي من أهم أسس جمع البيانات في البحث العلمي، وتنبع أهميته من كون أن     

ة علمية، لذلك ينبغي على الباحث الحرص على اختيار أداة وجوب توفرها يؤدي إلى صّحة نتائج البحث العلمي وتجعل له قيم

 تمتاز بالثبات والصدق.

 الصدق الظاهري:

تتتتم التأكتتتد متتتن الصتتتدق الظتتتاهري لالستتتتبانة متتتن ختتتالل عرضتتتها علتتتى ذوي االختصتتتاص )محكمتتتين( لمعرفتتتة آرائهتتتم     

 تبع لها.عن مدى سالمة االستبانة من حيث الصياغة ومدى قياس العبارات للمحاور التي ت

 :صدق االتساق الداخلي لالستبانة

مم من أجله" ) االستتتتتبانة"يُعرف صتتتدق االتستتتتاق الداخلي بأنه مدى مقدرة      وقد تم (، Hair et al., 2006على قياس ما صتتتتُ

ور ححستاب صتتدق االتستتاق الداخلي ألداة الدراستة من خالل حستتاب معامل االرتباط لبيرستتون بين كل عبارة والدرجة الكلية للم

 الذي تتبع له، وجاءت النتائج كما يلي:

 .(: صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة حسب المحاور1-1جدول )

 المحاور
رقم 

 العبارة

معامل 

االرتباط 

 بالمحور

الداللة 

 اإلحصائية

رقم 

 العبارة

معامل 

االرتباط 

 بالمحور

الداللة 

 اإلحصائية

. الجهود )والخطط المسبقة( 5

في إدارة  لرئاسة الحرمين

5 3.085** <3.3335 6 3.828** <3.3335 

2 3.003** <3.3335 0 3.825** <3.3335 

0 3.008** <3.3335 8 3.066** <3.3335 
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االزمات والحشود واالعمال 

 التنظيمية

5 3.016** <3.3335 1 3.868** <3.3335 

1 3.016** <3.3335 53 3.813** <3.3335 

إدارة  . درجة )وأثر( ممارسة2

االزمات والحشود في رئاسة 

 شئون الحرمين

5 3.802** <3.3335 1 3.821** <3.3335 

2 3.860** <3.3335 6 3.855** <3.3335 

0 3.858** <3.3335 0 3.010** <3.3335 

5 3.861** <3.3335    

. مستوى االعمال )التقنية( 0

التنظيمية والحشود في  لألعمال

 رئاسة شؤون الحرمين

5 3.088** <3.3335 0 3.835** <3.3335 

2 3.003** <3.3335 8 3.856** <3.3335 

0 3.821** <3.3335 1 3.860** <3.3335 

5 3.805** <3.3335 53 3.860** <3.3335 

1 3.811** <3.3335 55 3.016** <3.3335 

6 3.865** <3.3335    

 

لتتتتداخلي ألداة جمتتتتع البيانتتتتات فتتتتي الدراستتتتة حستتتتب المحتتتتاور وذلتتتتك ( يوضتتتتح نتتتتتائج صتتتتدق االتستتتتاق ا1-0الجتتتتدول )    

بحستتاب قيمتتتة معامتتتل االرتبتتتاط لبيرستتتون بتتتين كتتتل عبتتتارة والدرجتتة الكليتتتة للمحتتتور التتتذي تتبتتتع لتتته. يتضتتتح أن قتتتيم معتتتامالت 

( وجميعهتتتا قتتتيم موجبتتتة 3.868 – 3.066االرتبتتتاط بتتتين كتتتل عبتتتارة ودرجتتتة المحتتتور التتتذي تتبتتتع لتتته جتتتاءت فتتتي المتتتدى )

( ممتتتتا يشتتتتير إلتتتتى أن العبتتتتارات فتتتتي كتتتتل محتتتتور تقتتتتيس متتتتا 3.35فعتتتتة وذات داللتتتتة إحصتتتتائية عنتتتتد مستتتتتوى معنويتتتتة )مرت

 ُصممت من أجله، وبالتالي فإن االستبيان يمتاز بصدق البناء الداخلي في محاوره.

 :االستبانةثبات . 1.1

 ,Swanlundار القياس تحت ظروف مشابهة )يُعرف الثبات بأنه مدى مقدرة المقياس على إعطاء نتائج مشابهة عند تكر    

(، وجاءت النتائج Cronbach, L. J. (1951)تم استتتتتخدام معامالت ألفا كرونباخ ) (، وللتحقق من ثبات أداة البحث2011

 كما يلي:

 .ألفا-(: معامالت الثبات لالستبانة بطريقة كرونباخ1-1جدول )

 األف-كرونباخ عدد العبارات المحاور

ل: الجهود )والخطط المستتتتتتبقتة( لرئاستتتتتتة الحرمين في المحور األو

 إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية
53 3.101 

المحور الثاني: درجة )وأثر( ممارستتتة إدارة االزمات والحشتتتود في 

 رئاسة شئون الحرمين
0 3.128 
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التنظيميتتة  لألعمتتالالمحور الثتتالتتث: مستتتتتتتوى االعمتتال )التقنيتتة( 

 شؤون الحرمين والحشود في رئاسة
55 3.115 

 3.100 28 االستبيان كامال  

 

عبارات(  53ألفا. بالنسبة للمحور األول الذي يتكون من )-( يوضتح نتائج الثبات ألداة الدراسة بطريقة كرونباخ6-0الجدول )    

حور الثتالتث الذي يتكون من (، وللم3.128عبتارات( بلغ ) 0(، وللمحور الثتاني التذي يتكون من )3.101فقتد بلغ ألفتا كرونبتاخ )

(، ونالحظ أن جميع معامالت الثبات جاءت مرتفعة 3.100(. أما لالستبيان كامال  فقد بلغ ألفا كرونباخ )3.115عبارة( بلغ ) 55)

 ت(. مما ستتتتتتبق من نتائج الثبات فإنه يمكن التوصتتتتتتل إلى أن األداة تمتاز بالثبات، مما يجعل الباحثة مطمئنة إلجابا3.13جدا  )<

أفراد العينة على االستتتتبيان وبالتالي فإن النتائج التي ستتتيتم التوصتتتل إليها من خالل االستتتتبيان ستتتتكون موثوقة ويعتمد عليها في 

 الوصول إلى القرارات السليمة.
 

 :إجراءات تطبيق الدراسة .1..2

بيانات )االستتتتتبيان(، وصتتتتالحيتها للتطبيق بعد أن قامت الباحثة من التأكد من صتتتتدق االتستتتتاق الداخلي والثبات ألداة جمع ال    

 الفعلي، فقد قامت بتطبيقها ميدانيا  على العينة المستهدفة متبعة  الخطوات التالية: 

 ( توزيع الرابط اإللكتروني لالستبيان للعينة المستهدفة بالدراسة.5

 (.561( تلقي الردود إلكترونيا ، وبلغ عدد المستجيبين )2

 

 :ائية المستخدمة في الدراسةاألساليب اإلحص. 22.1

( لتحليل البيانات لإلجابة على 25اإلصدارة ) (SPSSسيتم استخدام برنامج )الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 :التساؤالت التي تم طرحها وتحقيق األهداف المرجوة من الدراسة، وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية

 ئوية لوصف عينة الدراسة وفقا  للبيانات األساسية.. التكرارات والنسب الم5

 . معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي.2

 ألفا لحساب معامل الثبات ألداة الدراسة.-. معامل كرونباخ0

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف محاور أداة الدراسة واإلجابة على التساؤالت.5

( لدراسة الفروق في محاور أداة الدراسة وفقا  ANOVA)ت( للعينات المستقلة واختبار تحليل التباين األحادي ). اختبار 1

 للمتغيرات األولية ألفراد العينة.

 كما تم استخدام برنامج )إكسل( لعمل الرسومات البيانية.
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 نتائج الدراسة وتفسيرها .1

 

 : تمهيد .1.1

ل سيتم عرض النتائج التي خرجت بها الدراسة، بناء  على التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمعها من خالل هذا الفص

 بواسطة االستبانة، ابتداء  بتحليل محاور أداة الدراسة وإجراء االختبارات االحصائية المحددة لإلجابة على التساؤالت.

 

 ؟سة الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةالسؤال األول: ما هي الجهود )والخطط المسبقة( لرئا .1.1

للتعرف على الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية، فقد تم حساب 

ر األول: الجهود المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المحو

 )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية، وجاءت النتائج كما يلي:

(: استجابات أفراد عينة الدراسة حول الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة االزمات والحشود 2-1جدول )

 .حسب متوسطات الموافقة واالعمال التنظيمية مرتبة تنازلياً 

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الفئة

بة
رت
ال

 

5 
تضتتتتع الرئاستتتتة خطط مستتتتبقة لألزمات وادارة الحشتتتتود ضتتتتمن خططها 

  التنظيمية.
5.22 5.33 

أوافق 

 بشدة
5 

2 
تستتير الرئاستتة على منهجية اعلى مؤشتتر للخطط الستتابقة لمواجهة أزماتها 

 لحشود خالل موسم الحج والعمرة.وإدارة ا
 5 أوافق 5.53 5.55

0 
تشتتتتتارك الرئاستتتتتة أفراد المجتمع في وضتتتتتع الخطط وفق نظرية اإلدارة 

 الحشود. إلدارة باألهداف
 53 أوافق 5.22 0.85

5 
مما مكنها من إدارة  تميزت خطط الرئاستتة بالستتهولة والمرونة في تطبيقها

  الحشود من الحجاج والمعتمرين.
 0 أوافق 5.35 5.52

1 
ما ستتاعدها  تجاوزت الرئاستتة أزماتها من منظور الخطط المستتبقة اإلعداد

 الحشود بصورة احترافيه. إلدارة
 8 أوافق 5.30 5.30

6 
تستتتتعين الرئاستتتة ببيوت الخبرة والجامعات والمعاهد في وضتتتع برامجها 

 وإدارة الحشود. الوقائية ومواجهة االزمات
 1 أوافق 5.31 5.35

0 
عمتل الرئتاستتتتتتة على تنظيم برامج تدريبية في تنظيم الحشتتتتتتود ومواجهة ت

  األزمات بشكل دوري.
 1 أوافق 5.35 5.53

8 
تنظم الرئتاستتتتتتة برامج وقتائيتة طبقا  الحتياجاتها اإلدارية والميدانية إلدارة 

 االزمات والحشود.
 6 أوافق 5.35 5.31
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 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الفئة

بة
رت
ال

 

1 
جميع الجهات تعمل الرئاستتتتتة على تنستتتتتتيق مستتتتتتبق في تنفيذ خططها مع 

 في إدارة الحشود واألزمات. المشاركة
 2 أوافق 5.30 5.56

53 
تعمل الرئاستتتة باجتهاد على تجديد وتحديث خطط الطوارئ واألزمات بما 

  يوافق حيثيات العمل.
 0 أوافق 5.31 5.31

  أوافق 5.36 5.38 المتوسط العام للمحور 

     

الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين في إدارة لعبارات المحور األول )( عبارة عن التحليل اإلحصائي 5-5الجدول )

(، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على االزمات والحشود واالعمال التنظيمية

( من مقياس ليكرت 5.23> - 0.53ثانية )( ويقع ضمن الفئة ال5.38عبارات المحور، فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ )

( ويشير إلى مدى تجانس إجابات أفراد 5.36الخماسي والذي يشير إلى مستوى )أوافق(، كما بلغ االنحراف المعياري الكلي )

لمسبقة( ا العينة على عبارات المحور، وبالتالي فإن الرأي السائد لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم يوافقون على الجهود )والخطط

. ومن خالل المتوسطات الحسابية، فقد تم ترتيب العبارات تنازليا  لرئاسة الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية

 حسب درجة الموافقة، وجاءت بالترتيب اآلتي:

المرتبة األولى بأعلى  حازت العبارة )تضع الرئاسة خطط مسبقة لألزمات وادارة الحشود ضمن خططها التنظيمية( على   

( وتقابل في مقياس ليكرت الخماسي الخيار )أوافق بشدة(، ثم جاءت بعدها العبارة )تعمل الرئاسة على 5.22متوسط حسابي بلغ )

تنسيق مسبق في تنفيذ خططها مع جميع الجهات المشاركة في إدارة الحشود واألزمات( في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ 

مستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت في المرتبة الثالثة العبارة )تميزت خطط الرئاسة بالسهولة والمرونة في تطبيقها ( و5.56)

( ومستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت في 5.52مما مكنها من إدارة الحشود من الحجاج والمعتمرين( بمتوسط حسابي بلغ )

نهجية اعلى مؤشر للخطط السابقة لمواجهة أزماتها وإدارة الحشود خالل موسم الحج المرتبة الرابعة العبارة )تسير الرئاسة على م

 ( ومستوى استجابة )أوافق(.5.55والعمرة( بمتوسط حسابي بلغ )

جتتتتاءت فتتتتي المرتبتتتتة الخامستتتتة العبتتتتارة )تعمتتتتل الرئاستتتتة علتتتتى تنظتتتتيم بتتتترامج تدريبيتتتتة فتتتتي تنظتتتتيم الحشتتتتود ومواجهتتتتة    

( بمستتتتتوى استتتتتجابة )أوافتتتتق(، ثتتتتم جتتتتاءت فتتتتي المرتبتتتتة 5.53غ متوستتتتطها الحستتتتابي )األزمتتتتات بشتتتتكل دوري( والتتتتتي بلتتتت

السادستتتتة العبارتتتتتان )تتتتتنظم الرئاستتتتة بتتتترامج وقائيتتتتة طبقتتتتا  الحتياجاتهتتتتا اإلداريتتتتة والميدانيتتتتة إلدارة االزمتتتتات والحشتتتتود( و 

عمتتتل( بمتوستتتط حستتتابي )تعمتتتل الرئاستتتة باجتهتتتاد علتتتى تجديتتتد وتحتتتديث خطتتتط الطتتتوارئ واألزمتتتات بمتتتا يوافتتتق حيثيتتتات ال

( ومستتتتوى استتتتجابة )أوافتتتق(، ثتتتم جتتتاءت فتتتي المرتبتتتة الثامنتتتة العبتتتارة )تجتتتاوزت الرئاستتتة أزماتهتتتا متتتن منظتتتور 5.31بلتتتغ )

( ومستتتتتتوى 5.30الخطتتتتتط المستتتتتبقة اإلعتتتتتداد متتتتتا ستتتتتاعدها الدارة الحشتتتتتود بصتتتتتورة احترافيتتتتته( بمتوستتتتتط حستتتتتابي بلتتتتتغ )

 استجابة )أوافق(.

استتتعة العبتتتارة )تستتتتعين الرئاستتتة ببيتتتوت الخبتتترة والجامعتتتات والمعاهتتتد فتتتي وضتتتع برامجهتتتا ثتتتم جتتتاءت فتتتي المرتبتتتة الت   

 ( ومستوى استجابة )أوافق(، 5.35الوقائية ومواجهة االزمات وإدارة الحشود( بمتوسط حسابي بلغ )



 
 

  
 

 

 
 

IJRSP
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

رة ثتتتتم جتتتتاءت فتتتتي المرتبتتتتة العاشتتتترة العبتتتتارة )تشتتتتارك الرئاستتتتة أفتتتتراد المجتمتتتتع فتتتتي وضتتتتع الخطتتتتط وفتتتتق نظريتتتتة اإلدا

( بمستتتتوى استتتتجابة )أوافتتتق(. تفستتتر هتتتذه 0.85الحشتتتود( والتتتتي حتتتازت علتتتى أقتتتل متوستتتط حستتتابي بلتتتغ ) إلدارة باألهتتتداف

النتيجتتتة علتتتى أنتتته الجهتتتود والخطتتتط المبذولتتتة تستتتير وفتتتق نظتتتام استتتتراتيجي متتتنظم ومعتتتد متتتن قبتتتل رئاستتتة شتتتؤون الحتتترمين، 

ن أنحتتتاء العتتتالم يؤكتتتدون بأنتتته ال توجتتتد دولتتتة فتتتي ( حيتتتث قتتتال أن المختصتتتون متتت2356)اليوستتتف،وهتتتذا متتتا أكتتتده دراستتتة 

العتتتالم تتتتدير وتتتتنظم الحشتتتود والتجمعتتتات البشتتترية كمتتتا تفعتتتل المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية فتتتي موستتتم الحتتتج والعمتتترة وخاصتتتة 

فتتتتي شتتتتؤون الحتتتترمين، وبهتتتتذا المستتتتتوى، وبشتتتتكل ستتتتنوي وقتتتتد استتتتتفادت دول العتتتتالم متتتتن هتتتتذا التنظتتتتيم، كمتتتتا ان االعتتتتالم 

عتتتن كتتتون الستتتعودية تستتتتحق الميداليتتتة الذهبيتتتة فتتتي إدارة تنظتتتيم الحشتتتود وتوجيتتته الكتتتتل البشتتترية، علتتتى الغربتتتي تحتتتدث 

 الرغم من العدد الهائل في مده معينة وتنوع الثقافات بين المسلمين وهنا اثبت الفارق.

وذلتتتك بالتقتتتديم المستتتتمر  كمتتتا أن أدارة رئاستتتة شتتتؤون الحتتترمين غيتتتر تقليديتتتة وتقتتتدم رؤيتتته علميتتتة لتتتإلدارة الغيتتتر تقليديتتتة     

( ، 2323لألفكتتتار اإلبداعيتتتة األكثتتتر توافقتتتا  وانستتتجاما  لمجريتتتات األزمتتتات مثتتتل والمناستتتبة للبقعتتتة المقدستتتة دراسة)الستتتهلي،

التصتتتميم العمرانتتتي لتتته كمتتتا أن التشتتتكيل الهندستتتي للحتتترم ستتتاهم فتتتي تنظتتتيم الخطتتتط ، واعتتتدادها وفتتتق أطتتتار منهجتتتي ستتتليم ف

وذلتتتك فتتتي استتتتعراض الفراغتتتات العمرانيتتتة بصتتتفتها العنصتتتر األساستتتي لمنظومتتتة التتتتحكم فتتتي  عالقتتتته بالحشتتتود البشتتترية،

حركتتتة الحشتتتود، وايضتتتاح المنهجيتتتة التتتتي استتتتخدمت فتتتي إعتتتادة تصتتتميم الستتتاحات وتهيئتهتتتا الستتتتقبال الحشتتتود وكتتتل ذلتتتك 

ة االستتتتيعابية وانخفتتتاض ستتتاهم فتتتي انعتتتدام الكتتتتل البشتتترية وستتتهولة التتتدخول والختتتروج وانستتتيابية الحركتتتة ، وزيتتتادة الطاقتتت

 (.2356، كما في دراسة)ادريس،الكثافة، وأمكن فصل حركة

وتتتترى الباحثتتتة متتتن واقتتتع عملهتتتا برئاستتتة شتتتؤون الحتتترمين ان ذلتتتك التنظتتتيم فتتتي إدارة الحشتتتود وفتتتي أوقتتتات االزمتتتات     

عتمتتترين والمصتتتلين فتتتي قتتتادرين علتتتى معالجتتتة تضتتتخم أعتتتداد الميعتتتود الستتتتراتيجيات التنظتتتيم، فرئاستتتة الحتتترمين الشتتتريفين 

الحتتترم المكتتتي الشتتتريف بتتتدون توستتتعته، حيتتتث كانتتتت معظتتتم الخطتتتط المستتتتقبلية لمواجهتتتة تضتتتخم األعتتتداد هتتتي التوستتتعات 

المتتاليتتتة فتتتي العهتتتد الستتتعودي التتتتي صتتترف عليهتتتا الباليتتتين متتتن تكلفتتتة تعويضتتتات للتوستتتعات أو إنشتتتاءات عمرانيتتتة لتوستتتعة 

وتؤكتتتد الباحثتتتة متتتن منطلتتتق عملهتتتا ان الجهتتتود والخطتتتط ، مشتتتاعر المقدستتتةالحتتترم الشتتتريف وتوستتتعة المطتتتاف والمستتتعى وال

مراجعتتتة جميتتتع الخطتتتط التتتتي طبقتتتت فتتتي المواستتتم المستتتبقة فتتتي رئاستتتة شتتتؤون الحتتترمين تتتتتم بطريقتتتة علميتتتة حيتتتث يتتتتم 

لحاليتتتة الماضتتتية ودراستتتة التقتتتارير واإلحصتتتاءات كافتتتة، وكيتتتف يتتتتم توزيتتتع القتتتوة البشتتترية واآلليتتتة وفقتتتا لمتطلبتتتات المواستتتم ا

 .ومن ثم تقويم الخطة وتقييمها أثناء التنفيذ وصوال إلى األهداف المرسومة

 

 ن الحرمين؟ؤوالسؤال الثاني: ما درجة وأثر ممارسة إدارة االزمات والحشود في رئاسة ش .1.1

الحسابية للتعرف على درجة وأثر ممارسة إدارة االزمات والحشود في رئاسة شئون الحرمين، فقد تم حساب المتوسطات 

واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الثاني: درجة )وأثر( ممارسة إدارة االزمات 

 والحشود في رئاسة شئون الحرمين، وجاءت النتائج كما يلي:
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زمات والحشود في رئاسة شئون (: استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة )وأثر( ممارسة إدارة اال1-1جدول رقم )

 .الحرمين مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الفئة

بة
رت
ال

 

5 
 تضتع الرئاستة خطط بديلة في حال تعشتر عليها نجاح احدى الخطط الرئيسية

 وذلك يؤثر ايجابا  في إدارة الحشود.
 5 أوافق 5.35 5.55

2 
تقيم الرئاستتة خططها من خالل استتتطالع آراء قاصتتدي المستتجد الحرام لقياس 

 تلك الخطط على عملية إدارة الحشود. أثر
 2 أوافق 5.52 5.31

0 
يشتتارك منستتتوبي الرئاستتتة تنفيذ الخطط الوقائية لمعرفة أثر ومدى صتتتالحيتها 

  للتطبيق الفعلي في إدارة الحشود واألزمات.
 1 أوافق 5.55 5.30

5 
تميزت خطط إدارة األزمات وتنظيم الحشتتتتتتود بالمرونة والستتتتتتهولة من خالل 

 متابعة االثر وتطور األزمة وكثافة الحشود
 0 أوافق 3.18 5.31

1 
الخطط الموجودة حاليا  إلدارة األزمات وتنظيم الحشتتتتتتود ناجحه وفعالة وذات 

 واضح على نجاح إدارة الحشود. إثر
 5 أوافق 5.50 5.31

6 
الرئاستتة مبادرات وندوات للتوعية بالمخاطر واألزمات وكيفية مواجهتها تنظم 

  وقياس األثر اإليجابي لها.
 6 أوافق 5.56 0.18

0 
جميع موظفي الرئتتاستتتتتتة ذوي خبرة وكفتتاءة عتتاليتتة وخبرة لمواجهتتة االزمتتات 

  تلك الخطط. إثروتنظيم الحشود وقياس 
 0 أوافق 5.03 0.05

  أوافق 5.55 5.33 المتوسط العام للمحور 

 

درجة )وأثر( ممارسة إدارة االزمات والحشود ( عبارة عن التحليل اإلحصائي لعبارات المحور الثاني: )2-5الجدول )

(، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات في رئاسة شئون الحرمين

( من مقياس ليكرت الخماسي 5.23> - 0.53( ويقع ضمن الفئة الثانية )5.33ام والذي بلغ )المحور، فمن خالل المتوسط الع

( ويشير إلى مدى تجانس إجابات أفراد العينة على 5.55والذي يشير إلى مستوى )أوافق(، كما بلغ االنحراف المعياري الكلي )

دراسة أنهم يوافقون على درجة وأثر ممارسة إدارة االزمات عبارات المحور، وبالتالي فإن الرأي السائد لغالبية أفراد عينة ال

. ومن خالل المتوسطات الحسابية، فقد تم ترتيب العبارات تنازليا  حسب درجة الموافقة، حيث والحشود في رئاسة شئون الحرمين

 جاءت بالترتيب اآلتي:

( الخطط الرئيسية وذلك يؤثر ايجابا  في إدارة الحشود حازت العبارة )تضع الرئاسة خطط بديلة في حال تعشر عليها نجاح احدى    

 ( والذي يقابل وفقا  لمقياس ليكرت للتدرج الخماسي خيار االجابة )أوافق(.5.55على الترتيب األول بأعلى متوسط حسابي بلغ )
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ك الخطط على عملية ثم جاءت العبارات )تقيم الرئاسة خططها من خالل استطالع آراء قاصدي المسجد الحرام لقياس أثر تل 

إدارة الحشود( و )تميزت خطط إدارة األزمات وتنظيم الحشود بالمرونة والسهولة من خالل متابعة االثر وتطور األزمة وكثافة 

الحشود( و )الخطط الموجودة حاليا  إلدارة األزمات وتنظيم الحشود ناجحة وفعالة وذات أثر واضح على نجاح إدارة الحشود( في 

 ( لكل عبارة بمستوى استجابة )أوافق(.5.31لثانية بمتوسط حسابي بلغ )المرتبة ا

جاءت في المرتبة الخامسة العبارة )يشارك منسوبي الرئاسة تنفيذ الخطط الوقائية لمعرفة أثر ومدى صالحيتها للتطبيق الفعلي     

، ثم جاءت في المرتبة السادسة العبارة )تنظم ( ومستوى استجابة )أوافق(5.30في إدارة الحشود واألزمات( بمتوسط حسابي بلغ )

( 0.18الرئاسة مبادرات وندوات للتوعية بالمخاطر واألزمات وكيفية مواجهتها وقياس األثر اإليجابي لها( بمتوسط حسابي بلغ )

ية وخبرة كفاءة عالومستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت في المرتبة السابعة واألخيرة العبارة )جميع موظفي الرئاسة ذوي خبرة و

( ومستوى استجابة )أوافق(. تفسر هذه 0.05لمواجهة االزمات وتنظيم الحشود وقياس اثر تلك الخطط( بمتوسط حسابي بلغ )

النتيجة على ان هناك كفاءات بشرية ساهمت في رفع درجة هذه الجهود من مشاركة األفكار الغير تقليدية، وضع الخطط المرنة 

 ة، واالستفادة من خبراتهم واطالعهم المستمر لكيفية إدارة االزمات والحشود.والبديلة، والوقائي

كما ان إدارة شؤون الحرمين تشارك المعنيين من اداري الرئاسة كل النتائج بكل شفافية ووضوح لذلك اثر جهود رئاسة     

أبرزها المعوقات المتصلة بالجانب اإلداري  الحرمين في الخطط  تكون بارزه جدا  اذا لم يستثنيها بعض المعوقات والتي يكون

تمثلت في عدم تنظيم جهود الجهات المستجيبة ألزمات الحوادث األمنية يقلل التحكم فيها، وفقدان التوجيه في أزمات الحوادث 

هم المنفذين م فاألمنية يزيد احتماالت الفشل، وعدم التخطيط المسبق ألزمات الحوادث األمنية يؤثر سلبا على فرص السيطرة، وعد

أظهرت النتائج أن درجة المعوقات المتصلة بالجانب البشري  آلية التعامل مع الحادث األمني يؤدي لتدهور األزمة األمنية كما

وترى الباحثة من واقع عملها برئاسة شؤون الحرمين أن ذلك قد يرجع ( 2323حسب وجهة نظر عينة الدراسة عالية)السهلي،

ود واضحة بالميدان ومستمرة في التقدم واالزدهار وفي خطط ثابتة وواضحة إال أن كل الخطط تتعرض إلى أن اثر هذه الجه

لبعض المعيقات التي تتدرج في مستوياتها وشدتها في ارض الميدان، وغالبا  تكون بسيطة ال تذكر ألن رئاسة الحرمين تضع 

 .خطط أولية وخطط بديلة مما جعل الخطط في انسيابية في تنفيذها

 السؤال الثالث: ما هو مستوى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون الحرمين؟ .1.1

للتعرف على هو مستوى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون الحرمين، فقد تم حساب المتوسطات 

أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الثالث: مستوى االعمال )التقنية(  الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات

 لألعمال التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون الحرمين، وجاءت النتائج كما يلي:

مستوى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيمية والحشود في (: استجابات أفراد عينة الدراسة حول 1- 1جدول رقم )

 .مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة لحرمينرئاسة شؤون ا
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 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الفئة

بة
رت
ال

 

5 
تشتتتتتتهتد الرئتاستتتتتتة تطور ملحوظ في الجتانتب التقني لمواجهتة أزمتاتها وإدارة 

  الحشود من خالل وسائل االتصال الحديثة.
 5 أوافق 5.31 5.53

2 
وائر الحكومية المتطورة تقنيا  وتستتتتتعى لتكملة الخدمات تعتبر الرئاستتتتتة من الد

  االلكترونية في كافة خدماتها.
 5 أوافق 5.55 5.35

0 
تستتتتتند الرئاستتتتة في تنظيم معلوماتها على قاعدة بيانات متكاملة تخدما في حل 

  ازماتها وفي خطط إدارة الحشود من الحجاج والمعتمرين.
 1 أوافق 3.18 5.35

5 
ستتتة تقنياَ من حيث ستتتتهولة الوصتتتتول لموقعها اإللكتروني وخدمة تميزت الرئا

  الحشود.وتنظيم 
 8 أوافق 5.55 0.18

1 
تضتتتع الرئاستتتة المنهج العلمي امام القرارات اإلدارية والميدانية التي تطرحها 

  انفاذا لخطط إدارة الحشود. وتنفذه
 55 أوافق 5.55 0.12

6 
خالل طرح دورات في الجانب التقني تستعى الرئاسة الى تطوير منسوبيها من 

 واستخداماته لمواكبة متطلبات إدارة االزمة والحشود.
 0 أوافق 5.55 5.38

0 
تعزز الرئاستتتة منستتتوبيها وتشتتتاركهم ورل العمل التي تهتم بالبرامج الوقائية 

  واألمن والسالمة.
 6 أوافق 5.50 5.35

8 
عالية كآليات الرصتتد واإلنذار تستتتخدم الرئاستتة األجهزة الحديثة ذات الكفاءة ال

  ضمن خطط إدارة الحشود. المبكر
 53 أوافق 5.58 0.15

1 
في  تكثف الرئاستتتة البرامج التقنية التوعوية وتضتتتع الخطط والحلول العالجية

 إدارة االزمة والحشود.
 0 أوافق 5.55 5.35

53 
تضتتتتتع الرئاستتتتتة خطط التدخل المبكر والستتتتتريع وفق أحدث التقنيات وأجهزة 

 االتصاالت لمواجهة الكوارث واألزمات وإدارة الحشود.
 1 أوافق 5.55 0.11

55 
 ترتبط الرئتتاستتتتتتتة تقنيتتا  بتتدوائر حكوميتتة أخرى لمواجهتتة األزمتتات والكوارث

 وإدارة حشود الحجاج والمعتمرين.
 2 أوافق 5.35 5.53

  أوافق 5.53 5.35 المتوسط العام للمحور 

 

شود التنظيمية والح لألعمالتحليل اإلحصائي لعبارات المحور الثالث: )مستوى االعمال )التقنية( ( عبارة عن ال0-5الجدول )    

في رئاسة شؤون الحرمين(، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات 

( من مقياس ليكرت الخماسي 5.23> - 0.53فئة الثانية )( ويقع ضمن ال5.35المحور، فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ )

 والذي يشير إلى مستوى )أوافق(، 
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( ويشير إلى مدى تجانس إجابات أفراد العينة على عبارات المحور، وبالتالي فإن الرأي 5.53كما بلغ االنحراف المعياري الكلي )

 التنظيمية والحشود في رئاسة شؤون لألعمالعمال )التقنية( السائد لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم يوافقون على مستوى اال

 ، فقد تم ترتيب العبارات تنازليا  حسب درجة الموافقة، حيث جاءت بالترتيب اآلتي:الحرمين

حازت العبارتان )تشهد الرئاسة تطور ملحوظ في الجانب التقني لمواجهة أزماتها وإدارة الحشود من خالل وسائل االتصال     

ديثة( و )ترتبط الرئاسة تقنيا  بدوائر حكومية أخرى لمواجهة األزمات والكوارث وإدارة حشود الحجاج والمعتمرين( على الح

( ومستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت في المرتبة الثالثة العبارة )تسعى الرئاسة 5.53المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

دورات في الجانب التقني واستخداماته لمواكبة متطلبات إدارة االزمة والحشود( بمتوسط  الى تطوير منسوبيها من خالل طرح

( ومستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت العبارتان )تعتبر الرئاسة من الدوائر الحكومية المتطورة تقنيا  وتسعى 5.38حسابي بلغ )

ة في تنظيم معلوماتها على قاعدة بيانات متكاملة تخدما في حل لتكملة الخدمات االلكترونية في كافة خدماتها( و )تستند الرئاس

( ومستوى استجابة 5.35ازماتها وفي خطط إدارة الحشود من الحجاج والمعتمرين( في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ )

 )أوافق(.

رئاسة الوقائية واألمن والسالمة(، )تكثف الجاءت العبارتان )تعزز الرئاسة منسوبيها وتشاركهم ورل العمل التي تهتم بالبرامج     

البرامج التقنية التوعوية وتضع الخطط والحلول العالجية في إدارة االزمة والحشود( في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي بلغ 

ل لموقعها الوصو( ومستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت في المرتبة الثامنة العبارة )تميزت الرئاسة تقنياَ من حيث سهولة 5.35)

( ومستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت في المرتبة التاسعة العبارة 0.18اإللكتروني وخدمة وتنظيم الحشود( بمتوسط حسابي بلغ )

)تضع الرئاسة خطط التدخل المبكر والسريع وفق أحدث التقنيات وأجهزة االتصاالت لمواجهة الكوارث واألزمات وإدارة 

( ومستوى استجابة )أوافق(، ثم جاءت في المرتبة العاشرة العبارة )تستخدم الرئاسة األجهزة 0.11بلغ ) الحشود( بمتوسط حسابي

( ومستوى 0.15الحديثة ذات الكفاءة العالية كآليات الرصد واإلنذار المبكر ضمن خطط إدارة الحشود( بمتوسط حسابي بلغ )

 استجابة )أوافق(.

واألخيرة العبارة )تضع الرئاسة المنهج العلمي امام القرارات اإلدارية والميدانية التي  ثم جاءت في المرتبة الحادية عشر    

( ومستوى استجابة )أوافق(. تفسر هذه النتيجة على أنه 0.12تطرحها وتنفذه انفاذا لخطط إدارة الحشود( بمتوسط حسابي بلغ )

بشكل كبير في إدارة الحشود واألزمات بطرق اكثر احترافية دور رئاسة شؤون الحرمين في االهتمام التكنلوجي والتقني يساهم 

وأنه كلما ارتفعت درجة ممارسة التقنيات والتكنلوجيا كلما تحسنت إدارة الحشود وإدارة االزمات خالل المواسم العمرة وصالة 

م الحشود والمعتمرين في تنظي التراويح في رمضان وموسم الحج كما في دراسة لمساهمة التقنية في تنظيم الحشود وتوعية الحجاج

( التي أوضحت ان هذه التقنية عندما 2351ودراسة )سنبل، (2325( ودراسة )عياد،2322بشكل مثالي كما في دراسة)الفضيل،

طبقت إدارة الحشود وفق نظام المحاكاة لتحسين تنظيم الحشود  ألنه يلعب دورا  حيويا  في تحليل المزيد من السيناريوهات بقيم 

ت مختلفة، مما يعطي مؤشرات أفضل وتخطيط ا أكثر مرونة قابل للتجربة على النموذج المحاكي بطريقة أسرع الستيعاب مدخال

 الظروف الموسمية المختلفة.

استخدام بيانات شبكات تشغيل الهاتف النقال لتعزيز النظام القائم على نموذج إنترنت األشياء، باعتبار أن كل المشغلين كما أن     

تتيح التعرف على المواقع التقريبية لألشخاص وعلى أماكن التكدس واألعداد  التي-المملكة قادرون على توفير تلك البيانات  في

 دون أي إضافة للبنية التقنية الحالية لتلك الشبكات، -التقريبية الموجودة في تلك المناطق
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ات برمجية يتم إعدادها من أجل ذلك كما في بحيث يتم توفير ها لسلطات إدارة حشود الحجيج من خالل تطبيق 

، وترى الباحثة من واقع عملها برئاسة شؤون الحرمين أن ذلك قد يرجع إلى االهتمام الكبير من قبل (2351دراسة)العريشي،

 التقنية ا  شؤون رئاسة الحرمين في التقنية والتكنلوجيا ليس فقط على سبيل التطبيق في إدارة الحشود واألزمات بل أن وصلت أيض

الكعبة بمكانس ذكية وهذا ما يعكس اهتمام منسوبي إدارة شؤون الحرمين بأدق التفاصيل لالستفادة من  أسطحالحديثة في تنظيف 

 التقنيات الحديثة.

السؤال الرابع: ما آراء عينة الدراسة حول دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال  ٠.١

 تنظيمية، وفقا  لمتغيرات: الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل الدراسي؟ال

لدراسة الفروق في آراء أفراد العينة نحو دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية 

 (،ANOVAالمستقلة وتحليل التباين األحادي )اختبار )ت( للفروق بين متوسطات العينات وفقا  لبياناتهم األولية، فقد تم استخدام 

 وذلك كما يلي:

دور  آراء أفراد العينة نحو لدراسة الفروق في متوسطات نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة(: 1-1جدول رقم )

 .وفقاً لمتغير الجنس الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية

 المحاور
فئات 

 الجنس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة االختبار 

T 

الداللة 

 اإلحصائية

الجهود )والخطط المسبقة( لرئاسة الحرمين 

في إدارة االزمتتتات والحشتتتتتتود واالعمتتتال 

 التنظيمية

 3.15 5.30 ذكر

-3.330 3.115 
 3.83 5.38 أنثى

درجتتة )وأثر( ممتتارستتتتتتتتة إدارة االزمتتات 

 ئاسة شئون الحرمينوالحشود في ر

 3.15 0.18 ذكر
-3.208 3.850 

 3.10 5.32 أنثى

مية التنظي لألعمالمستوى االعمال )التقنية( 

 والحشود في رئاسة شؤون الحرمين

 3.15 5.31 ذكر
3.150 3.181 

 3.10 0.10 أنثى

 

 دراسة الفروق في متوسطات آراءل( يوضح نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات العينات المستقلة 5-5الجدول )

 –ر وفقا  لمتغير الجنس )ذك دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةأفراد العينة نحو 

ال توجد إنه: (، وبالتالي ف3.31والداللة اإلحصائية نجد أنها جاءت أكبر من مستوى المعنوية ) أنثى(، وبمتابعة قيم االختبار )ت(

دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود أفراد العينة نحو  فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء

حيث أن جميع قيم الداللة اإلحصائية المقابلة للمحاور جاءت أكبر من مستوى المعنوية  –وفقا  لمتغير الجنس  واالعمال التنظيمية

(3.31.) 
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 آراء أفراد العينة نحو لدراسة الفروق في متوسطات (ANOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي )1-1ول رقم )جد

 .وفقاً لمتغير سنوات الخبرة دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

 مربعات

 المتوسطات

قيمة 

 Fاالختبار 

الداللة 

 اإلحصائية

الجهود )والخطط المستتتتتبقة( 

لرئاستتتتتتة الحرمين في إدارة 

االزمات والحشود واالعمال 

 التنظيمية

 5.22 0 0.0 بين المجموعات

5.03 3.503 
داخل 

 المجموعات
551.8 565 3.02 

  565 551.1 الكلي

درجة )وأثر( ممارستتة إدارة 

لحشود في رئاسة االزمات وا

 شئون الحرمين

 3.10 0 5.0 بين المجموعات

3.65 3.180 
داخل 

 المجموعات
555.0 565 3.88 

  565 550.3 الكلي

مستتتتتتتوى االعمتال )التقنيتة( 

التنظيمية والحشتتود  لألعمال

 في رئاسة شؤون الحرمين

 3.06 0 2.0 بين المجموعات

3.15 3.508 
داخل 

 المجموعات
501.3 565 3.85 

  565 500.2 الكلي

 

 آراء أفراد العينة نحولدراسة الفروق في متوسطات  (ANOVA( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي )1-5الجدول )

وفقا  لمتغير سنوات الخبرة، وبمتابعة قيم  دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيمية

(، 3.31( نجد أنها جاءت أكبر من مستوى المعنوية )3.31والداللة اإلحصائية وبمقارنتها مع مستوى المعنوية ) (F)االختبار 

دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في أفراد العينة نحو  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات آراءوبالتالي فإنه: 

حيث أن جميع قيم الداللة اإلحصائية المقابلة للمحاور  –وفقا  لمتغير سنوات الخبرة  ميةإدارة االزمات والحشود واالعمال التنظي

 (.3.31جاءت أكبر من مستوى المعنوية )

 آراء أفراد العينة نحو لدراسة الفروق في متوسطات (ANOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي )1-1جدول رقم )

 .وفقاً لمتغير المؤهل الدراسي ارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةدور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إد

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

 Fاالختبار 

الداللة 

 اإلحصائية

الجهود )والخطط المسبقة( 

لرئاستتتة الحرمين في إدارة 

 2.62 0 0.1 المجموعاتبين 
0.08 3.352 

 3.61 565 555.6 داخل المجموعات
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االزمتتتتتات والتتتتتحشتتتتتتتتتتتود 

 واالعمال التنظيمية
  565 551.1 الكلي

درجتتة )وأثر( ممتتارستتتتتتتتة 

إدارة االزمات والحشتتتتتتود 

 في رئاسة شئون الحرمين

 5.10 0 55.1 بين المجموعات

 3.83 565 528.5 داخل المجموعات 3.333 6.25

  565 550.3 الكلي

ل )التقنية( مستتتتتوى االعما

التتتتتنتتظتتيتتمتتيتتتة  لتتألعتتمتتتال

والحشود في رئاسة شؤون 

 الحرمين

 0.05 0 53.3 بين المجموعات

5.22 3.330 
 3.01 565 520.2 داخل المجموعات

  565 500.2 الكلي

 

 آراء أفراد العينة نحولدراسة الفروق في متوسطات  (ANOVA( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي )6-5الجدول )

وفقا  لمتغير المؤهل الدراسي، وبمتابعة قيم  ور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةد

( مما 3.31( نجد أنها جاءت أقل من مستوى المعنوية )3.31والداللة اإلحصائية وبمقارنتها مع مستوى المعنوية ) (Fاالختبار )

( في 3.31توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )وفقا  للمؤهل الدراسي، وبالتالي فإنه:  يعني معنوية الفروق فيها

متغير وفقا  ل دور الرئاسة العامة لشئون الحرمين في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةأفراد العينة نحو  متوسطات آراء

(. وللتحقق من مواضع 3.31المقابلة للمحاور جاءت أقل من مستوى المعنوية )حيث أن جميع قيم الداللة اإلحصائية  –المؤهل 

أن الفروق المعنوية بين فئتي المؤهل  (LSDالفروق الجوهرية بين فئات المؤهل الدراسي فقد أظهر اختبار أقل فرق معنوي )

 .على في جميع المحاور)ثانوي فما دون( و )دراسات عليا( لصالح )ثانوي فما دون( بالمتوسطات الحسابية األ

 

 ملخص النتائج والتوصيات .1

 :نتائج الدراسة .2.1

 استنادا على تحليل استبانة هذه الدراسة فقد خلصت نتائج التحليل لعدد من النتائج، فيما يلي اهم نتائج الدراسة:    

  اسة العامة للرئافقون على الجهود )والخطط المسبقة( الرأي السائد لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم يوبينت النتائج أن

 .في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةلشؤون الحرمين 

  تضع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خطط مسبقة لألزمات وادارة الحشود ضمن خططها التنظيمية الدورية ويتم

 تطويرها عام بعد اخر.

 رمين على تنسيق مسبق في تنفيذ خططها مع جميع الجهات المشاركة في إدارة الحشود تعمل الرئاسة العامة لشؤون الح

 واألزمات لضمان نجاح خطط ادارتها للحشود.

   تميزت خطط الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالسهولة والمرونة في تطبيقها مما مكنها من إدارة الحشود من الحجاج

 والمعتمرين.
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 ن الحرمين على منهجية اعلى مؤشر للخطط السابقة لمواجهة أزماتها وإدارة الحشود خالل تسير الرئاسة العامة لشؤو

 موسم الحج والعمرة.

  الرأي السائد لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم يوافقون على درجة وأثر ممارسة إدارة االزمات والحشود بينت النتائج أن

 الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.في 

  العامة لشؤون الحرمين خطط بديلة في حال تعثر نجاح احدى الخطط الرئيسية الموضوعة مسبقا  وذلك تضع الرئاسة

 يؤثر ايجابا  في إدارة الحشود

  تقيم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خططها من خالل استطالع آراء قاصدي المسجد الحرام لقياس أثر تلك الخطط

 على عملية إدارة الحشود

 ة األزمات وتنظيم الحشود بالمرونة والسهولة من خالل متابعة االثر وتطور األزمة وكثافة الحشود.تميزت خطط إدار 

 .الخطط الموجودة حاليا  إلدارة األزمات وتنظيم الحشود ناجحة وفعالة وذات أثر واضح على نجاح إدارة الحشود 

   مية افقون على مستوى االعمال )التقنية( لألعمال التنظيالرأي السائد لغالبية أفراد عينة الدراسة أنهم يوبينت النتائج أن

 .والحشود في رئاسة شؤون الحرمين

  تشهد الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطور ملحوظ في الجانب التقني لمواجهة أزماتها وإدارة الحشود من خالل وسائل

 االتصال الحديثة.

   حكومية أخرى لمواجهة األزمات والكوارث وإدارة حشود الحجاج ترتبط الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تقنيا  بدوائر

 والمعتمرين.

  تسعى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الى تطوير منسوبيها من خالل طرح دورات في الجانب التقني واستخداماته

 لمواكبة متطلبات إدارة االزمة والحشود.

 ومية المتطورة تقنيا  وتسعى لتكملة الخدمات االلكترونية في كافة تعتبر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين من الدوائر الحك

 خدماتها.

  تستند الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في تنظيم معلوماتها على قاعدة بيانات متكاملة تخدما في حل ازماتها وفي خطط

 إدارة الحشود من الحجاج والمعتمرين.

  ون الرئاسة العامة لشؤدور أفراد العينة نحو  صائية في متوسطات آراءال توجد فروق ذات داللة إحأثبتت النتائج أنه

 وفقا  لمتغير الجنس. في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةالحرمين 

 ون الرئاسة العامة لشؤدور أفراد العينة نحو  أثبتت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء

 وفقا  لمتغير سنوات الخبرة. ارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةفي إدالحرمين 

 ( في متوسطات آراء3.31أثبتت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  دور أفراد العينة نحو

 أن هذه الفروقير المؤهل، ووفقا  لمتغ في إدارة االزمات والحشود واالعمال التنظيميةالرئاسة العامة لشؤون الحرمين 

المعنوية بين فئتي المؤهل )ثانوي فما دون(، )دراسات عليا( لصالح )ثانوي فما دون( بالمتوسطات الحسابية األعلى في 

 .جميع المحاور
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 :التوصيات .1.1

 بناء على نتائج تحليل البيانات فان هذه الدراسة توصي بما يلي:

 حدى الخطط الرئيسية الموضوعة مما يؤثر ايجابا  في إدارة الحشود.ضرورة وجود خطط بديلة في حال تعثر ا 

  ضرورة ان تقيم الرئاسة خططها بصورة دورية من خالل استطالع آراء قاصدي المسجد الحرام لقياس أثر تلك الخطط

 على عملية إدارة الحشود.

 ئاسة العامة في إدارة الحشود واألزمات.ضرورة تفعيل التنسيق مع الجهات ذات الصلة داخل المملكة في تنفيذ خطط الر 

   ضرورة تطوير الجانب التقني وتحديث األجهزة والتقنيات التي تعين الرئاسة في ادارتها للحشود في موسم الحج

 والعمرة. 

  ضرورة تقوية االرتباط التقني االلكتروني بين الرئاسة وبقيه الدوائر الحكومية األخرى لمواجهة األزمات والكوارث

 إدارة حشود الحجاج والمعتمرين.و

   ضرورة توفير برامج تدريبية خارجية وداخلية لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لتطوير قدرات االفراد العاملين

 في إدارة الحشود.

 خدماتها  ةان تعمل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين على تطوير خدماتها االلكترونية وتعميم التعامل اإللكتروني عبر كاف

 مع المستفيدين من تلك الخدمات.

  تطبيق توكلنا بما يخدم إدارة العمرة والحج في توزيعات آليه للمعتمرين والحجاج لدخول الحرم،  تطويرالعمل على

 واالستمرار علية للقضاء على المظاهر السلبية بما يخدم إدارة الحشود داخل وخارج المسجد الحرام.

  الخطط المقدمة في إدارة الحشود واألزمات بعد كل موسم والخروج بالتوصيات التنفيذية الالزمة بناء مقياس األثر على

 من خالل معالجة المالحظات الواردة والخروج باإلجراءات التصحيحية، واإلجراءات الوقائية.

 شؤون الحرمين. نشر ثقافة االستعداد لمواجه االزمات وذلك من خالل تطوير مهارات العاملين في منظومة رئاسة 

 .األخذ بأراء ومالحظات قاصدي المسجد الحرام ألنهم انعكاس للحالة الميدانية لتنظيم الحشود وفي وقت االزمات 

  تشكيل لجنة لالهتمام بتثقيف معتمري وحجاج الخارج عن طريق شركات الحج والعمرة وربطها بالقيمة القانونية عن

 طريق السفارات في أداء العمرة والحج.

 همية االهتمام بالتصميم والتخطيط العمراني في التحكم بحركة الحشود وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم المختلفة في أ

 مواقع المناسبات والتجمعات البشرية. 

  ضرورة إخضاع جميع مواقع المناسك لدراسات عمرانية وتخطيطية دورية مفصلة تراعي حركة الحشود وأنشطتهم

 المختلفة.

 :دراسات مستقبلية مقترحات .1.1

 .إجراء دراسة عن إدارة الحشود واألزمات في مجال الحج 

  اجراء دراسة تسعى إلى معرفة عوامل أخرى بخالف التي تناولتها الدراسة الحالية والتي لها عالقة بزيادة درجة التحسين

 في الحشود واألزمات.
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  حول تجربة المملكة في إدارة الحشود واألزمات في إجراء الكثير من المؤتمرات والدراسات مع الجامعات األجنبية

 المسجد الحرام.

 

 :المراجع العربية واألجنبية. 1

 :الكتب

 ، دار صادر، دمشق.5، ط52( لسان العرب، مج2333ابن منظور، محمد مكرم ) -

 دار صادر للطباعة والنشر، دمشق. 5ابن منظور، محمد مكرم )لسان العرب( ط -

 .5:شمس. ط( التخطيط لمواجهة األزمات"، عشر كوارث هزت مصر، مكتبة عين 5111الحمالوي، رشاد )-

 (، إدارة األزمات، القاهرة، مجموعة الدليل العربية.2330محسن )الخضيري، -

 5:العربية. ط( إدارة األزمات والكوارث بين المفهوم النظري والتطبيق العملي، مكتبة الكتب 2331صالح )حمد  -

 .5ط: ( األزمات التعليمية )ادارتها وسبل مواجهتها( القاهرة الهيئة المصرية للكتاب،2350عماد، ثروت )-

 ، دار أبو المجد للطباعة.0( استراتيجية التعامل مع األزمات والكوارث، ط2358عبد الحميد، رجب ) -

 0( اإلعالم ومعالجة األزمات، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ط:2350مكاوي، حسن ) -

 5( إدارة األزمات، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط:2353محمود جاد هللا، ) -

 :الدراسات السابقة

( 2356، عبد هللا )اليوسف-اآلليات، مطابع أكاديمية نايف العربية  –المراحل –( إدارة األزمات األسس 2332الشعالن، فهد ) -

 نية، الرياض.للعلوم األم.530إدارة الحشود، مجلة األمن والحياة العدد 

. سعود( دور انترنت األشياء في اإلدارة الذكية لحشود الحجيج" دراسة ماجستير منشور جامعة الملك 2351العريشي، ساره ) -

 .16:ع

( إدارة الحشود في منطقة ومنشأة الجمرات، بحث مقدم في الملتقى العلمي، الحادي عشر ألبحاث الحج، 2355سليم )البوسطة، -

 رمين الشريفين ألبحاث الحج، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.معهد خادم الح

( االستفادة من التمثيل للبيانات لتحسين خدمات الحج والعمرة، بحث مقدم في الملتقى العلمي السادس 2356نمشان )الحارثي،  -

 عشر ألبحاث الحج، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج، جامعة ام القرى، مكة المكرمة.

( أهمية توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في تنظيم وإدارة سلوك الحجاج والمعتمرين في ضوء 2322وآخرون )الفضيل،  -

 .5، م.8:واالجتماعية، عاألكاديمية للبحوث والدراسات، مجلة العلوم التربوية  ، المجلة2303رؤية المملكة 
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تجمعات البشرية ودورها التنظيمي في موسم الحج والعمرة في المملكة العربية ( إدارة الحشود وال2356العزيز )ال سعود، عبد  -

السعودية، الملتقى العلمي السادس عشر ألبحاث الحج، معهد خادم الحرمين الشريفين، ألبحاث الحج، جامعة أم القرى، مكة 

 المكرمة.

واثرة على خدمة  51-ي ظل جائحة كورونا كوفيدإدارة االزمة في أمانة العاصمة المقدسة ف ( واقع2325موفق )العصيمي  -

 .52مج05القرى، عام  ماجستير، جامعةالمجتمع، دراسة 

 األردن. 53، مج25( معوقات إدارة األزمات في الحوادث األمنية المجلة العربية للنشر العلمي ع:2323جميل )السهلي،  -

ركة الحشود، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج ( دور التصميم العمراني في التحكم في ح2356محمد )ادريس،  -

 .25مج5والعمرة جامعة ام القرى. مجلة االمارات، ع:

( اإلدارة غير التقليدية لألزمات الدولية العابرة للحدود على ضوء الخبرة المكتسبة من ازمة كورونا 2323محمد )أبو عامود،  -

 .06ج، م0، دراسة بحث منشور جامعة نايف، ع:2323

 ،٥٩٩١أمين هويدي، "فن إدارة األزمات العربية في ظل النظام العالمي الحالي"، المستقبل العربي،  -

 .556( عندما تتدافع الحشود، مجلة العلم، ع:2350اميرة عبد المنعم ) -

 .51، مج،0( واقع بناء القدرات المؤسسية في وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط، ع:2323حسن، محمد ) -

( دور اإلدارة االلكترونية في تحسين إدارة الحشود من وجهة نظر العاملين في منظومة الحج والعمرة، 2325دنيا )عياد،  -

 .6:، مج6:والقانونية. عماجستير إدارة الحج والعمرة، جامعة ام القرى، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية 

قة بين إدارة المعرفة وإدارة األزمات"، رسالة دكتوراه، كلية التجارة، جامعـة عـين ( نموذج مقترح للعال2350سليم )سامي  -

 شـمس.

( إدارة الحشود لتنظيم زيارة السيدات للروضة الشريفة باستخدام المحاكاة، معهد خادم الحرمين الشريفين، 2351سنبل، مروة ) -

 ألبحاث الحج والعمرة.

م الدور الوقائي بمؤسسات مواجهة االزمات والكوارث المحلية، مجلة دراسات في الخدمة ( متطلبات استخدا2323هيثم )محمد،  -

 .51مجد5االجتماعية والعلوم اإلنسانية، ع:

 .56، مج:502( فن إدارة األزمات العربية في ظل النظام العالمي الحالي"، المستقبل العربي، ع:5110أمين )هويدي،  -

 .1:لإلدارة. عاألزمات: التخطيط لما قد يحدث، القاهرة، مركز الخبرات المهنية  ( إدارة2355الرحمن )وفيق عبد  -
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