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 المستخمص 
سييل ىدفت الدراسة إلى قياس درجة استخدام تطبيقات األجيزة الذكية التي تم تطويرىا لت

يجاد حمول فعالة لتحسينيا،  تنظيم العمرة والزيارة في الحرمين الشريفين في ظل جائحة كورونا وا 
ودورىا في الحد من انتشار الفيروس. تم استخدام المنيج الوصفي وأداة جمع البيانات الممثمة في 

جراء تحميل  ل الباحثة، لمتطبيقات عن طريق جمع البيانات من قب swotاالستبانات البحثية وا 
( شخصا. وعينة من المستخدمين 052عمى عينة موجية لمنسوبي الجيات المعنية بمغت )

( أشخاص. 728لمتطبيقات، شممت المواطنين والمقيمين في المممكة، حيث بمغت العينة )
وأظيرت النتائج وضوح خطوات التسجيل وسيولة استخدام الخدمات عبر تطبيقي توكمنا 

ورة تحميل التطبيقات )توكمنا، تباعد، صحتي( احترازيًا لمحد من انتشار واعتمرنا، وكذلك ضر 
فيروس كورونا بين المعتمرين والزوار. وتم استنتاج قمة الحاجة لوجود تطبيقات أخرى مساندة لما 
تتمتع بو التطبيقات الحالية من دقة وسرعة ومرونة في االستخدام؛ باإلضافة الستيفائيا جميع 

حتاجيا المعتمر والزائر. ومن أىم التوصيات: تمكين كبار السن من الحصول الخدمات التي ي
 عمى األجيزة الذكية واستخدام التطبيقات؛ دمج تطبيقي توكمنا واعتمرنا.

 . جائحة كورونا -التنظيم االداري  – تطبيقات األجيزة الذكية المحمولة الكممات المفتاحية :
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Abstract 
The study aimed to measure the degree of use of smart device 

applications that were developed to facilitate the organization of Umrah 

and visitation in the Two Holy Mosques in light of the Corona pandemic 

and to find effective solutions to improve them, and their role in limiting 

the spread of the virus. The descriptive method and data collection tool 

represented in the research questionnaires were used, and a swot analysis 

of applications was conducted by collecting data by the researcher, on a 

sample directed to employees of the concerned authorities, amounting to 

(250) people. And a sample of users of the applications, which included 

citizens and residents in the Kingdom, where the sample amounted to 

(708) people. The results showed the clarity of the registration steps and 

the ease of using the services through my application that we trusted and 

performed, as well as the need to download applications (trust us, 

divergence, my health) as a precaution to limit the spread of the Corona 

virus among pilgrims and visitors. It was concluded that there is less need 

for other applications to support the accuracy, speed and flexibility of 

current applications. In addition to fulfilling all the services needed by 

the pilgrim and the visitor. Among the most important recommendations: 

Enabling the elderly to have access to smart devices and to use 

applications. My application, we trusted and performed Umrah. 

Keywords : Mobile smart device applications - administrative 
organization - Corona pandemic. 
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 مقدمة
مع دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة، وظيور اليواتف الذكية معمنًة نقمة نوعية من 
خالل التطبيقات التي فتحت أبواًبا جديدة نحو عوالم نتسابق الكتشافيا، موفرة العديد من 
دارة الوقت وتنظيم                الخدمات المتنوعة من التواصل االجتماعي إلى الترجمة والتعميم وا 

 .الميام اليومية

ورغم ازدحام متاجر التطبيقات وتنوع موضوعاتيا وتشابييا في األفكار والمزايا فإن 
التطبيقات أثبتت وجودىا ، والدليل ىو نموىا وتطورىا المستمر؛ فمم تعد فوائد تطبيقات اليواتف 

ت والجيات الذكية حكًرا عمى الصعيد الشخصي، بل أصبحت وجية تقصدىا الكثير من الشركا
لتصبح وسيمة لالتصال مع عمالئيا ومنصة لمتواصل عمى اختالف مزاياىم الديموغرافية 

 (TeamX Promote, 2019)والشخصية في جميع بقاع األرض 

وتسعى المممكة العربية السعودية لتحقيق فكرة المجتمع القائمة عمى المعرفة وسرعة 
ة عامل الوقت، فقد سيمت كل ما يمزم لتمكين االستجابة والتفاعل مع األخذ باالعتبار أىمي

التعامالت الحكومية المتنقمة بحيث ُتوفِّر الخدمات الحكومية لمجميور المستيدف من أي مكان 
وفي أي وقت من خالل األجيزة الذكية )تطبيقات الياتف النقال والكمبيوتر المحمول والمساعد 

من جميورىا المستيدف والمساىمة  لخدمة شريحة ضخمة .وغيرىا(  PDA الرقمي الشخصي
 في رفع جودة الحياة لجميع شرائح المجتمع بفاعمية وكفاءة.

تم إطالق عدد من تطبيقات األجيزة الذكية إنفاًذا لتوجييات خادم الحرمين الشريفين 
الممك سممان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الممكي األمير محمد بن سممان بن عبد 

القاضية بأن تقوم  -حفظيما اهلل  -العيد نائب رئيس مجمس الوزراء وزير الدفاع العزيز ولي 
بالعمل عمى تعزيز اإلجراءات االحترازية والتدابير  -كل بحسب اختصاصو  -الجيات الحكومية 

 (.0202الوقائية لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد. )واس، 

إنشاء عدد من التطبيقات إضافة  وقد حرصت الجيات الحكومية والوزارات عمى
لمتطبيقات الصادرة من وزارة الصحة والتي تتناسب مع األوضاع الراىنة وضرورة االلتزام 
باإلجراءات االحترازية، ومن ضمن ىذه الجيات وزارة الحج والعمرة حيث أطمقت تطبيق 

لدخول لمحرمين )اعتمرنا( وىو تطبيق خاص إلصدار تصاريح العمرة والزيارة وتنظيم عممية ا
 (0202الشريفين وفًقا لمتعميمات التي تضمن سالمة وصحة ضيوف الرحمن. )البجالي، 
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 مشكمة الدراسة 
كشفت وزارة الحج والعمرة عن أبرز المزايا التي يتمتع بيا تطبيق )اعتمرنا(، الذي طّورتو 

ين الراغبين من أداء الوزارة بالتعاون مع الييئة السعودية لمبيانات والذكاء االصطناعي؛ لتمك
العمرة والزيارة من طمب إصدار التصاريح وفق الطاقة االستيعابية المعتَمدة من الجيات المعنية، 
وذلك لضمان توفير أجواء آمنة وفق اإلجراءات والضوابط االحترازية والتنظيمية بالتكامل مع 

 تطبيق )توكمنا( لمتحقق من سالمة الحالة الصحية لطالب التصريح.
أتي ىذا التكامل التقني بين وزارة الحج والعمرة والييئة السعودية لمبيانات والذكاء ي

االصطناعي؛ بغرض التحقق من وجود حساب فعَّال في تطبيق )توكمنا( لطالب التصريح والتأكد 
 (0202من خموه من فيروس كورونا قبل منحو التصريح عبر التطبيق. )واس، 

تقوم كل من وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة بالتعاون مع  ولكن وبالرغم من الجيود التي
الييئة السعودية لمبيانات والذكاء االصطناعي في سبيل تنفيذ ما يمزم من إنشاء وتحديث وتطوير 
ىذه التطبيقات وتنظيم سير العمرة والزيارة لمحفاظ عمى سالمة ضيوف الرحمن إال أنو توجد عدة 

 خدمين، ويمكن بمورة مشكمة الدراسة فيما يمي:ثغرات ومشكالت تواجو المست
ما المشكالت التي تواجو مستخدمي تطبيقات األجيزة الذكية المحمولة التي تسيم في 
تسييل تنظيم العمرة والزيارة؟ ما درجة استخدام ىذه التطبيقات؟ وما اثرىا؟ وما دورىا في الحد 

 من انتشار فيروس كورونا؟
 أهمية الدراسة

لدراسة داعمًة لتضافر الجيود بين الجيات وتزامًنا مع األوضاع الحالية تأتي ىذه ا
الغرض منيا دراسة تفاصيل المشكمة وأبعادىا إليجاد حمول ذات فاعمية عالية تسيم في تسييل 
تنظيم العمرة والزيارة في ظل أزمة كورونا. وىي تعتبر اضافة عممية جديدة تتواكب مع توجيات 

 ي تضع سالمة المواطن والمقيم عمى أراضي المممكة فوق أي اعتبار.الدولة وقادتيا والت
 أهداف الدراسة

التعريف بتطبيقات األجيزة الذكية المستخدمة لتسييل تنظيم العمرة والزيارة في المسجد  -1
 الحرام والمسجد النبوي في ظل جائحة كورونا.

اء التخطيط لمعمرة أو الزيارة دراسة التطبيقات التي يتوجب عمى المعتمر والزائر تحميميا اثن -0
 في ظل جائحة كورونا.
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التعرف عمى إيجابيات استخدام تطبيقات األجيزة الذكية المحمولة المخصصة إلصدار  -3
 تصاريح العمرة والزيارة وأثرىا في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ار التعرف عمى سمبيات استخدام تطبيقات األجيزة الذكية المحمولة المخصصة إلصد -4
 تصاريح العمرة والزيارة.

قات التي تواجو كالِّ من المستخدمين لمتطبيقات والجيات المختصة  -5 رصد التحديات والمعوِّ
 لتنظيم العمرة والزيارة واإلجراءات المتَبعة لذلك.

إثارة الوعي بضرورة االلتزام بتحميل تطبيقات األجيزة الذكية المحمولة التي أوصت وزارة  -6
 لحكومية والجيات ذات العالقة مثل )توكمنا(، )تباعد(. الصحة والجيات ا

كتابة التوصيات بناًء عمى نتائج الدراسة ورفعيا لمجيات المختصة لالستفادة والتطوير  -7
 وتحسين تجربة المستخدمين لالرتقاء بالخدمات المقدَّمة لممعتمرين والزوار.

 أسئمة الدراسة
تخَدمة لتسييل تنظيم العمرة والزيارة في المسجد ما تطبيقات األجيزة الذكية المحمولة المس -1

 الحرام والمسجد النبوي في ظل جائحة كورونا؟ 
ما أىم التطبيقات الواجب توافرىا لدى المعتمر أو الزائر أثناء التخطيط ألداء العمرة أو  -0

 الزيارة في ظل جائحة كورونا؟
الذكية المحمولة المخصصة ما أىم اإليجابيات والسمبيات في استخدام تطبيقات األجيزة  -3

 في إصدار تصاريح العمرة والزيارة وأثرىا في الحد من انتشار فيروس كورونا.
قات التي تواجو كالِّ من المستخدمين لمتطبيقات والجيات المختصة  -4 ما التحديات والمعوِّ

 لتنظيم العمرة والزيارة؟ وما اإلجراءات المتَبعة من الدعم الفني ومطوري التطبيقات؟
ما المخاطر المترتبة عند عدم االلتزام بتحميل تطبيقات األجيزة الذكية الموصى بيا من   -5

 وزارة الصحة والجيات ذات العالقة بيا كإجراءات احترازية؟
 حدود الدراسة 

تتناول الدراسة قياس أثر استخدام تطبيقات األجيزة الذكية من قبل الحدود الموضوعية:  .1
العمرة والزيارة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في ظل  المستخدمين في تسييل تنظيم

 جائحة كورونا ودورىا في الحد من انتشار الفيروس ووضع حمول لتحسينيا.
 المممكة العربية السعودية  الحدود الجغرافية )المكانية(: .0
 .0201أشير من منتصف فبراير وحتى نياية مايو  4الحدود الزمانية:  .3
نة المعتمرين والزوار المستخدمين لمتطبيقات دخل المممكة العربية عي الحدود البشرية: .4

 السعودية سواء كانوا مقيمين أم مواطنين. 
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 مصطمحات الدراسة 
 الهواتف الذكية:

ىو الياتف الذي يوفر مزايا تصفح اإلنترنت، ومزامنة البريد اإللكتروني، وفتح ممفات 
office أن التعريف األصح اليوم ىو أنو الياتف المحمول ، ويحتوي عمى لوحة مفاتيح كاممة، إال

الذي يعمل عمى أنظمة التشغيل أو مشتقاتيا ومنيا: ويندوز فون، سيمبيان، لينوكس، بالك 
 (0218بيري". )رمضان وعبده، 

 (:COVID-19فيروس كورونا المستجد )
ا ىو مرض يسببو نوع جديد أو )مستجد( من فيروسات كورونا اكتشف ألول مرة عندم

، وفيروسات كورونا ىي عائمة كبيرة من الفيروسات التي 0219حدث تفشٍّ لممرض في ديسمبر 
يمكن أن تسبب أمراًضا تتراوح ما بين األمراض الطفيفة، مثل نزالت البرد الشائعة، إلى أمراض 
أكثر شدة، مثل المتالزمة التنفسية الحادة الشديدة )سارس( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية 

(MERS ،0202(. )منظمة الصحة العالمية) 

 اإلطار النظري:
 تطبيقات األجهزة الذكية في ظل جائحة كورونا

( الدور الحيوي الذي تؤديو التكنولوجيا COVID-19أثبتت أزمة فيروس كورونا )
الرقمية، ويمتزم االتحاد الدولي لالتصاالت اآلن أكثر من أي وقت مضى باالستفادة من تنوع 

لجعل البشرية أكثر أماًنا وترابًطا وقوة وكانت قدرة الشبكات واألشخاص عمى الصمود أعضائو 
منذ ظيور ىذه الجائحة استثنائية بالفعل، فقد شيد العالم تسارع رقمنة العديد من الشركات 
والخدمات، بما في ذلك أنظمة العمل عن ُبعد والمؤتمرات عبر الفيديو في مكان العمل وخارجو، 

 (ITU NEWS, 2020)عمى الرعاية الصحية والتعميم والسمع والخدمات األساسية. والحصول 

وَتَسبََّب فيروس كورونا في تغييرات جذرية في العالم في مجاالت عدة، وىذه التغيرات 
شممت األمة اإلسالمية، ففي ليمة وضحاىا أصبحت بيوت اهلل مغمقة، ومناسك العمرة والزيارة 

 ( 0201يشيد الجيل الجديد مثياًل ليا. )ميساس، معمَّقة، في حادثة لم 
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حرصت المممكة العربية السعودية عمى سالمة أكثر من ستمائة ألف معتمر كانوا 
متواجدين في المممكة في بداية انتشار جائحة كورونا، وتمكنت من خالل التقنية الحديثة خاصًة 

رة والزيارة خالل جائحة كورونا، وىذا تطبيقات األجيزة الذكية من أداء دور فعال في تسييل العم
ما أكده معالي وزير الحج والعمرة في فعاليات ندوة جيود المممكة العربية السعودية في خدمة 
المعتمرين والزائرين خالل جائحة كورونا، حيث عممت وزارة الحج والعمرة عمى تطوير تطبيق 

ية والتشغيمية ومتابعة حجوزات المواطنين )اعتمرنا( والذي من خاللو تتم إدارة الطاقة االستيعاب
والمقيمين الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة أو الصالة مع تطبيق الضوابط وااللتزام باإلجراءات 

 ( 0201االحترازية. )وزارة الحج والعمرة، 
وقد حددت وزارة الحج والعمرة آليات وضوابط إصدار تصاريح أداء العمرة والزيارة 

ضرورة حجز تصاريح العمرة والصالة والزيارة من خالل تطبيق )اعتمرنا( باإلضافة والصالة ب
إلبراز التصريح والتحقق من صالحيتو عن طريق تطبيق )توكمنا(، وقد قامت الوزارة بتحديث 

ىـ، وذلك من خالل التعاون مع الييئة 1440تطبيقي )اعتمرنا( و)توكمنا( في شير رمضان لعام 
(، حيث تمت إتاحة طمب إصدار وحجز تصاريح SDAIAت والذكاء الصناعي )السعودية لمبيانا

العمرة والزيارة والصالة لممواطنين والمقيمين من خالل التطبيقين مع حصرية عرض التصاريح 
عمى تطبيق )توكمنا(، إضافة الشتراط أخذ لقاح كورونا كشرط ثالث إلصدار تصريح أداء 

من تظير ليم الحالة الصحية في تطبيق )توكمنا( عند إصدار العمرة، بحيث تتاح عممية الحجز ل
يوًما بعد أخذ الجرعة األولى أو أن تكون الحالة مصاًبا  14التصريح )محصن( أو أكمل 
 ( 0201( و)الجابر، 0201متعافًيا. )وزارة الحج والعمرة، 

مان راحة أسيمت تطبيقات العمرة والزيارة في تقديم العديد من الخدمات باختالفيا لض
 ضيوف الرحمن وسالمتيم سواء في فترة الجائحة وما قبميا.

 نبذة عن تطبيق )اعتمرنا( 
من واقع مسؤولية وزارة الحج والعمرة عن خدمة المعتمرين والزائرين والحجاج أطمقت 
تطبيق )اعتمرنا( وىو عبارة عن منظومة تقنية متكاممة من الخدمات شاركت فييا الكثير من 

 (0202جية. )وزارة الحج والعمرة،  32مغ عددىا أكثر من الجيات، وب
يستخدم تطبيق )اعتمرنا( في إصدار التصاريح وتنظيم دخول المعتمرين والزوار إلى 
الحرمين الشريفين وفق الطاقة االستيعابية المعتمدة، بعد خطوة التسجيل في رحمة العمرة واختيار 

من الحالة الصحية؛ حيث ُيشترط التحصين لمحصول  المعتمر لمفترة الزمنية تأتي خطوة التأكد
عمى تصريح العمرة، ويعمل تطبيق )اعتمرنا( عمى إمكانية تحديد نقاط التجمع لممعتمرين وكذلك 

 (  0201إمكانية إصدار تصريح لمرافق لممعتمر. )وزان، 
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ىـ وصل عدد المستفيدين أكثر 1440في إحصائية تمت خالل بداية شير رمضان لعام 
 (0201مميون مستفيد من تطبيق )اعتمرنا(. )سبق،  15 من

يتوافر تطبيق )اعتمرنا( عبر متاجر تطبيقات األجيزة الذكية حيث تم إصداره في شير 
م، وىو ممزم لكل من يرغب في أداء العمرة أو الصالة أو الزيارة لمحرمين 0202أكتوبر لعام 

تنظيمية بالتكامل مع تطبيق )توكمنا( لمتحقق من الشريفين تحقيقًا لمضوابط االحترازية الصحية وال
 ( 0201سالمة الحالة الصحية لطالب التصريح بالعمرة أو الزيارة  )اعتمرنا، 

 نبذة عن تطبيق )توكمنا( 
تم إطالق تطبيق )توكمنا( من قبل الييئة السعودية لمبيانات والذكاء االصطناعي  لدعم 

فيروس كورونا، وُيَعدُّ تطبيق متابعة المخالطة الرسمي ومساندة الجيات الحكومية لمواجية خطر 
المعتمد في المممكة العربية السعودية، واليدف الرئيسي الذي صمم ألجمو التطبيق ىو المساىمة 
في إدارة عممية منح التصاريح بشكل إلكتروني في فترة حظر التجوال بالتعاون مع وزارة الصحة 

ومية، وفي مرحمة العودة بحذر، ورفع إجراءات الحظر، باإلضافة إلى عدد من الجيات الحك
        تمت إضافة خدمات أخرى جديدة تسيم في تحقيق العودة اآلمنة، أبرزىا توضيح الحالة 
الصحية لمستخدم التطبيق من خالل األكواد الممونة بأعمى درجات األمان والخصوصيَّة. 

 (0201)توكمنا، 

م وذلك إنفاًذا لتوجييات خادم الحرمين 0202لعام تم إطالق التطبيق في شير مايو 
الشريفين الممك سممان بن عبد العزيز آل سعود وولي عيده صاحب السمو الممكي األمير محمد 

والتي تمزم  –حفظيما اهلل  –بن سممان بن عبد العزيز نائب رئيس مجمس الوزراء وزير الدفاع 
تعزيز اإلجراءات االحترازية والتدابير  الجيات الحكومية كل بحسب اختصاصو بالعمل عمى

 (0202الوقائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا. )واس، 
من أبرز الجيات التي تعاونت مع تطبيق )توكمنا( ىي وزارة الحج والعمرة التي اشترطت 
عمى قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ألداء العمرة والزيارة والصالة إبراز تطبيق )توكمنا( 
لتوضيح الحالة الصحية لممعتمر أو الزائر، إضافة لتطبيق )اعتمرنا( وذلك لمحد من انتشار 
فيروس كورونا في بيئة الحرمين الشريفين والحفاظ عمى صحة ضيوف الرحمن. )وزارة الحج 

 (0202والعمرة، 
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 منهج الدراسة:
لراىنة لمظواىر اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي والذي يستخدم في دراسة األوضاع ا 

من حيث خصائصيا، أشكاليا وعالقاتيا والعوامل المؤثرة في ذلك ويشمل عمميات التنبؤ بمستقبل 
 الظواىر واألحداث التي يدرسيا.

 مجتمع وعينة الدراسة:
 مجتمع الدراسة عمى شريحتين رئيسيتين وهما: اشتمل

ممكة العربية السعودية بمغت المستفيدين من تطبيقات األجيزة الذكية المحمولة في حدود الم -1
(728.) 

منسوبي الجيات الرسمية المسؤولة عن تطبيقات األجيزة الذكية )الييئة السعودية لمبيانات  -2
والذكاء االصطناعي، وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، الجيات ذات العالقة( بمغت 

 ( شخصا.052)

 أدوات الدراسة:
 أداة المستفيدين: .1

ستبانة(، وتكونت في صورتيا النيائية من ثالثة أجزاء. وفيما يمي تم بناء األداة )اال
( عبارة، 09عرض لكيفية بنائيا، واإلجراءات المتبعة لمتحقق من صدقيا، وثباتيا، وتكونت من )

( يوضح عدد عبارات االستبانة، وكيفية توزيعيا 1موزعة عمى ثالثة محاور أساسية، والجدول )
 عمى المحاور.

 اور استبانة المستفيدين وعباراتها( مح1جدول )

 عدد العبارات المحور

 12 واقع استخدام تطبيق توكمنا أحد التطبيقات الذكية التي تمزم كاًل من المعتمر والزائر
 12 واقع استخدام تطبيق اعتمرنا أحد التطبيقات الذكية التي تمزم كاًل من المعتمر والزائر

ة الخدمات المقدمة عبر تطبيقات األجيزة الذكية مدى رضا المستخدمين عن مستوى جود
 الموصى بيا ودورىا في الحد من انتشار فيروس كورونا

9 

 عبارة 22 االستبانة
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 الجهات: أداة .0
تم بناء األداة )االستبانة(، وتكونت في صورتيا النيائية من ثالثة أجزاء. وفيما يمي 

( عبارة 04ن صدقيا، وثباتيا: وتكونت من )عرض لكيفية بنائيا، واإلجراءات المتبعة لمتحقق م
( من حيث عدد عبارات االستبانة، 0موزعة عمى محورين أساسين، كما موضح بالجدول)

 وتوزيعيا عمى المحاور.

 ( محاور استبانة الجهات وعباراتها2جدول )

 عدد العبارات المحور

 10 المغات والخدمات المقدمة عبر تطبيقات األجيزة الذكية 

 10 ل الجيات في تصميم تطبيقات األجيزة الذكية في ظل جائحة كوروناتكام

 عبارة 04 االستبانة

 إجراءات تطبيق الدراسة:
بعد التأكد من صدق )االستبانتين( وثباتيما، وصالحيتيما لمتطبيق، قامت الباحثة 

 بتطبيقيما ميدانيًا باتباع الخطوات التالية: 

 توزيع االستبانة إلكترونيًا. -1

 ( استبانة لمجيات. 052( استبانة لممستفيدين و)728ع االستبانات، وقد بمغ عددىا )جم -2

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
التكرارات، والنسب المئوية؛ لمتعرف عمى خصائص أفراد الدراسة، وتحديد استجاباتيم تجاه  -1

 عبارات المحاور الرئيسة.

وسط استجابات أفراد الدراسة من المتوسط الحسابي الموزون )المرجح( لمتعرف عمى مت -2
 المستفيدين عمى كل عبارة من عبارات المحاور. 

"؛ وذلك لمعرفة مدى ارتفاع، أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة Meanالمتوسط الحسابي " -3
 من المستفيدين عن المحاور الرئيسة.
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لمستفيدين لكل االنحراف المعياري لمتعرف عمى مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة من ا -4
 عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطيا الحسابي.

 تحميل نتائج الدراسة 
إجابة السؤال األول: ما واقع استخدام تطبيق توكمنا أحد التطبيقات الذكية التي تمزم كاًل       

 من المعتمر والزائر؟
الدراسة من المستفيدين حول واقع استخدام تطبيق توكمنا أحد ( استجابات أفراد 3جدول رقم )

 التطبيقات الذكية التي تمزم كاًل من المعتمر والزائر مرتبة تنازلياً 

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

رتبة الفئة
ال

 

1 
طريقة تحميل تطبيق توكمنا من متجر التطبيقات 

 سيمة وبسيطة
 1 أوافق بقوة 2.495 4.77

 0 أوافق بقوة 2.644 4.57 خطوات عممية التسجيل في تطبيق توكمنا سيمة  0

 3 أوافق بقوة 2.647 4.53 طريقة استخدام الخدمات في تطبيق توكمنا سيمة  3

 4 أوافق بقوة 2.755 4.42 استفدت من الخدمات التي يقدميا تطبيق توكمنا 4

12 
لعودة اآلمنة في تطبيق توكمنا يساىم في تحقيق ا

مرحمة العودة بحذر من خالل عدة خدمات 
 أبرزىا توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق

 5 أوافق بقوة 2.826 4.34

6 
يساعد تطبيق توكمنا في االلتزام باإلجراءات 

 االحترازية لمحد من انتشار فيروس كورونا 
 6 أوافق بقوة 2.866 431

7 
دة المعتمر في يساىم تطبيق توكمنا في مساع

 استعراض تفاصيل التصريح بسيولة
 7 أوافق بقوة 2.844 4.01

 8 أوافق 2.706 4.10 يمكن التغمب عمى مشكالت تطبيق توكمنا 9
 9 محايد 1.194 0.69 توجد معوقات تواجو المستخدم في تطبيق توكمنا 8

5 
واجيت مشكالت تقنية أثناء استخدام تطبيق 

 توكمنا
 12 محايد 1.049 0.68

 أوافق 2.388 4.26
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( أن أفراد الدراسة من المستفيدين موافقون عمى واقع استخدام 3اتضح في الجدول )

تطبيق توكمنا أحد التطبيقات الذكية التي تمزم كاًل من المعتمر والزائر بمتوسط حسابي بمغ 

 3.41ن (، وىو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )م5.22من  4.26)

 (، وىي الفئة التي تشير إلى خيار أوافق عمى أداة الدراسة.4.02إلى 

( أن أبرز مالمح واقع استخدام تطبيق توكمنا أحد 3ويتضح من النتائج في الجدول )

( التي تم 3، 0، 1التطبيقات الذكية التي تمزم كاًل من المعتمر والزائر تتمثل في العبارات رقم )

 ب موافقة أفراد الدراسة من المستفيدين عمييا بقوة، كالتالي:ترتيبيا تنازليًا حس

( وىي: "طريقة تحميل تطبيق توكمنا من متجر التطبيقات سيمة 1جاءت العبارة رقم ) .1

وبسيطة" بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة من المستفيدين عمييا بقوة بمتوسط 

 (.5من  4.77حسابي بمغ )

( وىي: "خطوات عممية التسجيل في تطبيق توكمنا سيمة وواضحة" 0) جاءت العبارة رقم .2

بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد الدراسة من المستفيدين عمييا بقوة بمتوسط حسابي 

 (.5من  4.57بمغ )

( وىي:" واجيت مشكالت تقنية أثناء استخدام تطبيق توكمنا " بالمرتبة 5جاءت العبارة رقم ) .1

            يث حيادية أفراد الدراسة من المستفيدين حوليا بمتوسط حسابي بمغالعاشرة من ح

( (؛ وتفسر ىذه النتيجة بأن تطبيق توكمنا لممعتمرين والزائرين سيل وبسيط 5من  0.68)

 مما قمل من مواجية المستفيدين منو لمشكالت تقنية أثناء استخدام تطبيق توكمنا.

اقع استخدام تطبيق اعتمرنا أحد التطبيقات الذكية إجابة السؤال الثاني: ما و     
 التي تمزم كاًل من المعتمر والزائر؟
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 اعتوزنا تطبيق استخذام واقع حول الوستفيذين هن الذراسة أفزاد استجابات( 3) رقن جذول

 تناسلياا  هزتبة والشائز الوعتوز هن كلا  تلشم التي الذكية التطبيقات أحذ

المتوسط  العبارات م
 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري

رتبة الفئة
ال

 

طريقة تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر التطبيقات  10
 سيمة وبسيطة

 1 أوافق بقوة 2.693 4.52

01 

خاصية إلغاء التصريح تمقائيًا من التطبيق في 
حال تغير حالة المعتمر الصحية في تطبيق 

شار توكمنا تساىم في حماية المعتمرين من انت
 فيروس كورونا

 0 أوافق بقوة 2.826 4.07

ضافة المرافقين في  13 خطوات عممية التسجيل وا 
 تطبيق اعتمرنا سيمة وواضحة

 3 أوافق بقوة 2.856 4.05

تقنين أعداد المعتمرين عن طريق تطبيق اعتمرنا  02
 ساىم في تطبيق ضيوف الرحمن لمتباعد

 4 أوافق بقوة 2.823 4.03

 5 أوافق 2.986 4.23 دمة إصدار التصاريح في التطبيقاستفدت من خ 15

14 
طريقة استخراج تصاريح العمرة والزيارة والصالة 

 6 أوافق 1.249 3.98 في الحرمين الشريفين سيمة وميسرة

 7 أوافق 2.832 3.95 يمكن التغمب عمى معوقات ومشكالت التطبيق 18

 8 أوافق 2.875 3.71 طرق الدفع لتذاكر النقل عبر التطبيق متنوعة 19

 9 أوافق 1.147 0.81 توجد معوقات تواجو المستخدم في تطبيق اعتمرنا 17

 12 أوافق 1.193 0.81 واجيت مشكالت أثناء استخراج تصريح العمرة 16
 أوافق 2.494 3.85

            ( أن أفراد الدراسة من المستفيدين موافقون عمى واقع 4تضح في الجدول )
  تطبيق اعتمرنا أحد التطبيقات الذكية التي تمزم كاًل من المعتمر والزائر بمتوسط استخدام 

(، وىو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي 5.22من  3.85حسابي بمغ )
 (، وىي الفئة التي تشير إلى خيار موافق عمى أداة الدراسة.4.02إلى  3.41)من 
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( أن أبرز مالمح واقع استخدام تطبيق اعتمرنا أحد 4ول )ويتضح من النتائج في الجد

( التي 13، 01، 10التطبيقات الذكية التي تمزم كاًل من المعتمر والزائر تتمثل في العبارات رقم )

 تم ترتيبيا تنازليًا حسب موافقة أفراد الدراسة من المستفيدين عمييا بقوة، كالتالي:

( وىي:" طريقة تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر التطبيقات سيمة 10جاءت العبارة رقم ) .1

وبسيطة " بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة من المستفيدين عمييا بقوة بمتوسط 

 (.5من  4.52حسابي بمغ )

حال تغير ( وىي: "خاصية إلغاء التصريح تمقائيًا من التطبيق في 01جاءت العبارة رقم ) .0

حالة المعتمر الصحية في تطبيق توكمنا تساىم في حماية المعتمرين والزوار وتضمن 

سالمتيم من خطر انتشار فيروس كورونا" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد الدراسة 

 (.5من  4.07من المستفيدين عمييا بقوة بمتوسط حسابي بمغ )

كالت أثناء استخراج تصريح العمرة" بالمرتبة ( وىي: "واجيت مش16جاءت العبارة رقم ) .3

 0.81العاشرة من حيث حيادية أفراد الدراسة من المستفيدين حوليا بمتوسط حسابي بمغ )

(؛ وتفسر ىذه النتيجة بأن ىناك تسييل في استخراج التصاريح لممعتمرين لتسييل 5من 

 تصريح العمرة.خدمة ضيوف الرحمن مما قمل من مواجيتيم مشكالت أثناء استخراج 

إجابة السؤال الثالث: ما مدى رضا المستخدمين عن مستوى جودة        

الخدمات المقدمة عبر تطبيقات األجهزة الذكية الموصى بها ودورها في الحد من 

 انتشار فيروس كورونا؟
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( استجابات أفراد الدراسة من المستفيدين حول مدى الرضا عن مستوى جودة 5جدول رقم )
 المقدمة عبر تطبيقات األجهزة الذكية الموصى بها لمحد من فيروس كورونا الخدمات

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

رتبة الفئة
ال

 

03 
تساىم التوجييات الصارمة بإلزامية 
تطبيقات األجيزة الذكية )توكمنا، تباعد( 

 في الحد من فيروس كورونا 
4.49 2.737 

أوافق 
 بقوة

1 

31 
يجب تحميل تطبيقات األجيزة الذكية 
)توكمنا، تباعد( احترازيًا لمحد من فيروس 

 (19كورونا )كوفيد
4.47 2.751 

أوافق 
 بقوة

0 

04 
التياون في االلتزام بتحميل التطبيقات 
الموصى بيا من وزارة الصحة قد تكون 

 عواقبيا وخيمة
4.44 2.759 

أوافق 
 بقوة

3 

 2.710 4.40 اٍض عن جودة خدمات تطبيق توكمناأنا ر  05
أوافق 
 بقوة

4 

32 
يفضل دمج التطبيقات الذكية الموصى 
بيا من وزارة الصحة والجيات األخرى 

 في تطبيق واحد شامل
4.09 2.943 

أوافق 
 بقوة

5 

06 
أنا راٍض عن جودة خدمات تطبيق 

 اعتمرنا
 6 أوافق 2.937 4.11

08 
حديث لتحسين يحتاج تطبيق اعتمرنا لمت

 تجربة المستخدم
 7 أوافق 2.988 3.81

07 
يحتاج تطبيق توكمنا لمتحديثات لتحسين 

 تجربة المستخدم
 8 أوافق 1.216 3.73

09 
يحتاج المعتمر لتحميل تطبيقات أخرى 

 مساندة تضاف لتطبيقي توكمنا واعتمرنا
 9 محايد 1.167 3.14

 أوافق 2.484 4.12
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( أن أبزس مالمح رضا المستخذميه عه مستىي جىدة 5لىتائج في الجذول )ويتضح مه ا     

الخذماث المقذمت عبز تطبيقاث األجهشة الذكيت المىصً بها ودورها في الحذ مه اوتشار فيزوص 

( التي تم تزتيبها تىاسلياً حسب مىافقت أفزاد 32، 23، 32كىرووا تتمثل في العباراث رقم )

 ليها بقىة، كالتالي:الذراست مه المستفيذيه ع

( وىي:" تساىم التوجييات الصارمة بإلزامية تحميل تطبيقات 03جاءت العبارة رقم ) .1

(" بالمرتبة 19األجيزة الذكية )توكمنا، تباعد( في الحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد

األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة من المستفيدين عمييا بقوة بمتوسط حسابي بمغ 

 (.5من  4.49)

( وىي:" يجب تحميل تطبيقات األجيزة الذكية )توكمنا، تباعد، 31جاءت العبارة رقم ) .0

(" بالمرتبة الثانية من حيث 19صحتي( احترازيًا لمحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد

 (.5من  4.47موافقة أفراد الدراسة من المستفيدين عمييا بقوة بمتوسط حسابي بمغ )

( وىي:" مخالفة التعميمات والتياون في االلتزام بتحميل التطبيقات 04رقم )جاءت العبارة  .3

الموصى بيا من وزارة الصحة قد تكون عواقبيا وخيمة" بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة 

 (.5من  4.44أفراد الدراسة من المستفيدين عمييا بقوة بمتوسط حسابي بمغ )

فراد الدراسة من المستفيدين محايدون في ( أن أ3-4ويتضح من النتائج في الجدول )

موافقتيم حول واحدة من مالمح رضا المستخدمين عن مستوى جودة الخدمات المقدمة عبر 

تطبيقات األجيزة الذكية الموصى بيا ودورىا في الحد من انتشار فيروس كورونا تتمثل في 

ندة تضاف لتطبيقي توكمنا ( وىي:" يحتاج المعتمر لتحميل تطبيقات أخرى مسا09العبارة رقم )

 (.5من  3.14واعتمرنا " بمتوسط حسابي بمغ )
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إجابة السؤال الرابع: ما واقع استخدام المغات والخدمات المقدمة عبر       
 تطبيقات األجهزة الذكية؟

( استجابات أفراد الدراسة من الجهات حول المغات والخدمات المقدمة عبر 6جدول رقم )
 ذكية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقةتطبيقات األجهزة ال

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
رتبة الفئة المعياري

ال
 

يساىم وجود األجيزة الذكية في الحصول عمى  0
 1 أوافق بقوة 2.580 4.63 الخدمات

تساىم تطبيقات األجيزة الذكية في إنجاز  12
 0 أوافق بقوة 2.666 4.59 الميام أسرع

11 
يمكن إضافة المزيد من الخدمات التي 
يحتاجيا المواطن في تطبيقات األجيزة الذكية 

 في ظل جائحة كورونا
 3 أوافق بقوة 2.617 4.58

ضافة خدمات  7 تساىم التحديثات المستمرة وا 
 4 أوافق بقوة 2.595 4.54 جديدة لمتطبيقات في تطوير وتحسين األداء

في نشر تساىم تطبيقات األجيزة الذكية  10
 5 أوافق بقوة 2.709 4.49 الوعي بضرورة تطبيق االحترازات 

تساىم الزامية تحميل التطبيقات في زيادة  8
 6 أوافق بقوة 2.753 4.43 مستوى الوعي التقني لممواطنين

معدالت تثبيت تطبيق توكمنا عمى األجيزة  6
 7 أوافق بقوة 2.725 4.36 الذكية عالية

3 
األجيزة الذكية لزيادة تحتاج بعض تطبيقات 

عدد المغات التي تدعميا إلتاحة خيارات أكثر 
 تناسب المستخدمين

 8 أوافق بقوة 2.661 4.35

طريقة استخدام تطبيقات األجيزة الذكية سيمة  1
 9 أوافق بقوة 2.895 4.06 لكافة الفئات العمرية

4 
تواجو التطبيقات ضغط عالي من 
المستخدمين مما يتسبب في أعطال 

 ومشكالت تقنية
 12 أوافق  2.962 4.10

طرق الدفع لتذاكر النقل في تطبيق اعتمرنا  5
 11 أوافق  2.884 3.60 متنوعة

تساىم تطبيقات األجيزة الذكية في زيادة  9
 10 محايد 1.063 3.16 األعباء المالية عمى المواطن

 أوافق بقوة 2.393 4.06
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ن الجيات موافقون بقوة عمى المغات والخدمات ( أن أفراد الدراسة م6يتضح في الجدول )
(، وىو متوسط يقع 5.22من  4.06المقدمة عبر تطبيقات األجيزة الذكية بمتوسط حسابي بمغ )

(، وىي الفئة التي تشير 5.22إلى  4.01في الفئة الخامسة من فئات المقياس الخماسي )من 
 إلى خيار أوافق بقوة عمى أداة الدراسة.

( أن أبرز موافقات أفراد الدراسة من الجيات عمى 6ائج في الجدول )ويتضح من النت
، 12، 0عبارات المغات والخدمات المقدمة عبر تطبيقات األجيزة الذكية تتمثل في العبارات رقم )

 ( التي تم ترتيبيا تنازليًا حسب موافقة أفراد الدراسة من الجيات عمييا بقوة، كالتالي:11
وىي:" يساىم وجود األجيزة الذكية في الحصول عمى الخدمات " ( 0جاءت العبارة رقم ) .1

بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة من الجيات عمييا بقوة بمتوسط حسابي بمغ 
 (.5من  4.63)

( وىي:" تساىم تطبيقات األجيزة الذكية في إنجاز الميام بشكل 12جاءت العبارة رقم ) .0
حيث موافقة أفراد الدراسة من الجيات عمييا بقوة بمتوسط أسرع " بالمرتبة الثانية من 

 (.5من  4.59حسابي بمغ )

( وىي:" يمكن إضافة المزيد من الخدمات التي يحتاجيا المواطن 11جاءت العبارة رقم ) .3
في تطبيقات األجيزة الذكية في ظل جائحة كورونا " بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد 

 (.5من  4.58عمييا بقوة بمتوسط حسابي بمغ )الدراسة من الجيات 

( أن أفراد الدراسة من الجيات محايدون في 4-4ويتضح من النتائج في الجدول )
موافقتيم حول واحدة من عبارات المغات والخدمات المقدمة عبر تطبيقات األجيزة الذكية تتمثل 

يادة األعباء المالية عمى ( وىي:" تساىم تطبيقات األجيزة الذكية في ز 9في العبارة رقم )
(؛ وتفسر ىذه النتيجة بأن تطبيقات األجيزة الذكية 5من  3.16المواطن" بمتوسط حسابي بمغ )

يمكن تنزلييا عمى الكثير من األجيزة مما قمل من تسبب تطبيقات األجيزة الذكية في زيادة 
 األعباء المالية عمى المواطن.

لجهات في تصميم وتطوير إجابة السؤال الخامس: ما دور تكامل ا
 تطبيقات األجهزة الذكية في ظل جائحة كورونا؟
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( استجابات أفراد الدراسة من الجهات حول تكامل الجهات في تصميم وتطوير 7جدول رقم )
 تطبيقات األجهزة الذكية في ظل جائحة كورونا مرتبة تنازلياً 

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 بةالرت الفئة المعياري

ساىمت التوجييات من مقام خادم الحرمين في تطور  13
 1 أوافق بقوة 2.622 4.61 تطبيقات األجيزة الذكية لخدمة المواطن في ظل الجائحة

تضافر الجيود بين الجيات يساعدعمى تحسين الخدمات  03
 0 أوافق بقوة 2.629 4.48 المقدمة عبر التطبيقات

يما يتعمق بتطبيقات التواصل بين الجيات المختصة ف 14
 4 أوافق بقوة 2.699 4.44 األجيزة الذكية )توكمنا، اعتمرنا( في ظل جائحة كورونا

ىـ بعد نجاح 1440يمكن تطوير تطبيق خاص بحج عام  15
 5 أوافق بقوة 2.833 4.40 تطبيق اعتمرنا

يسيم تكامل الجيات حول تحميل التطبيقات في رفع  00
 6 أوافق بقوة 2.745 4.37 المستوى األمني

ساىم تكامل الجيات فيما بينيا في تطوير تطبيقات  19
 7 أوافق بقوة 2.700 4.09 األجيزة الذكية

يعتبر تطبيق توكمنا من حمقات الوصل بين وزارة الصحة  16
 8 أوافق بقوة 2.870 4.09 والحج والعمرة

يمكن دمج تطبيقات األجيزة الذكية الموصى بيا من  17
 9 أوافق بقوة 2.924 4.09 ة والحج والعمرة في تطبيق شاملوزارتي الصح

يمكن ضم تطبيق تباعد وصحتي إلى جممة التطبيقات  18
 12 أوافق بقوة 2.862 4.08 التي تمزم المقبل عمى العمرة او الزيارة

تساىم تطبيقات األجيزة الذكية في التنبؤ واكتشاف  01
 11 أوافق  2.906 4.17 ناتالمصابين بفيروس كورونا عبر تحميل البيا

ستستمر تطبيقات األجيزة الذكية )توكمنا، اعتمرنا( حتى  02
 10 أوافق  1.298 4.20 بعد انتياء جائحة كورونا

 أوافق بقوة 2.509 4.34

( أن أفراد الدراسة من الجيات موافقون بقوة عمى تكامل الجيات 7يتضح في الجدول )
 4.34ة الذكية في ظل جائحة كورونا بمتوسط حسابي بمغ )في تصميم وتطوير تطبيقات األجيز 

إلى  4.01(، وىو متوسط يقع في الفئة الخامسة من فئات المقياس الخماسي )من 5.22من 
 (، وىي الفئة التي تشير إلى خيار أوافق بقوة عمى أداة الدراسة.5.22
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صميم وتطوير ( أن أبرز مالمح تكامل الجيات في ت7ويتضح من النتائج في الجدول )
( التي تم 04، 03، 13تطبيقات األجيزة الذكية في ظل جائحة كورونا تتمثل في العبارات رقم )
 ترتيبيا تنازليًا حسب موافقة أفراد الدراسة من الجيات عمييا بقوة، كالتالي:

( وىي:" ساىمت التوجييات من مقام خادم الحرمين في تطور 13جاءت العبارة رقم ) .1
زة الذكية لخدمة المواطن في ظل الجائحة " بالمرتبة األولى من حيث موافقة تطبيقات األجي

 (.5من  4.61عمييا بقوة بمتوسط حسابي بمغ ) الجياتأفراد الدراسة من 
( وىي:" تضافر الجيود بين الجيات يساعد عمى تحسين الخدمات 03جاءت العبارة رقم ) .0

يث موافقة أفراد الدراسة من الجيات عمييا المقدمة عبر التطبيقات " بالمرتبة الثانية من ح
 (.5من  4.48بقوة بمتوسط حسابي بمغ )

( وىي:" ستستمر تطبيقات األجيزة الذكية )توكمنا، اعتمرنا( حتى 02جاءت العبارة رقم ) .1
بعد انتياء جائحة كورونا " بالمرتبة العاشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة من الجيات 

(؛ وتفسر ىذه النتيجة بأن تطبيقات األجيزة 5من  4.20مغ )عمييا بمتوسط حسابي ب
الذكية )توكمنا، اعتمرنا( سيمة الكثير من اإلجراءات وعززت من متابعة المعتمرين والزائرين 

 ولذلك ستستمر تطبيقات األجيزة الذكية )توكمنا، اعتمرنا( حتى بعد انتياء جائحة كورونا.
حديات التي تواجه مطوري التطبيقات إجابة السؤال السادس: ما الت      

 والجهات الرسمية التي أطمقتها ومقترحات التحسين والتطوير؟
قامت الباحثة بتحميل )سوات( حول تطبيقي توكمنا واعتمرنا وجاءت النتائج عمى النحو 

 التالي:
 التحديات والتهديدات التي تواجه كٍل من تطبيق توكمنا وتطبيق اعتمرنا: (1
 ان تستمر ىذه التطبيقات بإنياء الجائحة( في المرتبة األولى بموافقة  جاء تحدي )تحدي

 ( من العينة عمييا.8)
 ( في المرتبة الثانية باالشتراك بموافقة )( من 3جاء تحدي )كيفية زيادة األعداد لممستخدمين

 العينة عمييا.
 ( في المرتبة الثانية باالشتراك بموافقة )ة عمييا.( من العين3جاء تحدي )االختراق 

يتضح من خالل النتائج الموضحة أن أبرز التحديات تمثمت في استمرارية ىذه 
التطبيقات بعد انتياء الجائحة؛ وتفسر ىذه النتيجة بأن البعض يعتقد أن ىذه التطبيقات مرتبطة 

 بالجائحة مما يقمل االىتمام بيا بعد انتياء الجائحة ويقمل من استمراريتيا.
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( 0201( و )البراشدية، 0201مع نتيجة دراسة )الحجيمي والرشيدي،وتتفق ىذه النتيجة 
 ( والتي بينت وجود عدد من التحديات تواجو ىذه التطبيقات. 0202و)محمود، 

 نقاط القوة في كٍل من تطبيق توكمنا وتطبيق اعتمرنا  (2
 أبرز نقاط القوة في كٍل من تطبيق توكمنا وتطبيق اعتمرنا تتمثل في:

 ( من العينة عمييا.6ستخدام( في المرتبة األولى بموافقة )جاءت )سيولة اال 
 ( في المرتبة الثانية بموافقة )( من العينة عمييا.4جاء )التنظيم 
 ( في المرتبة الثالثة بموافقة )( من العينة عمييا.0جاءت )سيولة حجز الموعد 
 ( في المرتبة الثالثة بموافقة )من العينة  (0جاء )التحديث المستمر حسب المستجدات

 عمييا.
( والتي بينت أن درجة موافقة 0219وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )محمد، 

المبحوثين كانت كبيرة فيما يتعمق بتقييميم لعدد من سمات يسر استخدام التطبيقات التي سبق 
 ليم وأن تصفحوىا وتشمل )سيولة التعمم، الفعالية، الكفاءة، سيولة التذكر، والرضا(.

 اط الضعف في كٍل من تطبيق توكمنا وتطبيق اعتمرنا نق (3
 أبرز نقاط الضعف في كٍل من تطبيق توكمنا وتطبيق اعتمرنا تتمثل في:

 ( في المرتبة األولى بموافقة )( من العينة عمييا.17جاء )الضغط وتعميق التطبيق 
 ( في المرتبة الثانية بموافقة )عينة عمييا.( من ال6جاء )ضعف وجود حجز في ايام كبيره 
 ( في المرتبة الثالثة بموافقة )( 3جاء )عدم إظيار المصاب الذي لم يعمل فحص كورونا

 من العينة عمييا.
( 0202( و)محمود، 0201وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الحجيمي والرشيدي،

 والتي بينت وجود عدد من التحديات التقنية تواجو التطبيقات. 
التحسين والتقميل من التهديدات التي تواجه كٍل من  الفرص التي تعمل عمى (4

 تطبيق توكمنا وتطبيق اعتمرنا 
أبرز الفرص التي تعمل عمى التحسين والتقميل من التيديدات التي تواجو كٍل من تطبيق 

 توكمنا وتطبيق اعتمرنا تتمثل في:
 ( في المرتبة األولى بموافقة )( من العينة عمييا.5جاءت )زيادة السعة  
 ( في المرتبة الثانية بموافقة )( من العينة عمييا.4جاءت )زيادة االمان 
 ( في المرتبة الثالثة بموافقة )( من العينة عمييا.0جاء )ربطو بأبشر 
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 SOWT( والتي استخدمت تحميل 0202وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )البراشدية، 
 الرقمية في ظل جائحة كورونا. لمتطبيقات ودرست التحديات والفرص لريادة االعمال 

 مقترحاتك لتطوير تطبيقات األجهزة الذكية وخدماتها لتحسين تجربة المستخدم 
 أن أبرز المقترحات لتطوير تطبيقات األجيزة الذكية لتحسين تجربة المستخدم تمثل في:

  اعتمرنا( بالمرتبة األولى  –موعد  -صحتي  -جاء مقترح )تطبيق واحد يشمل توكمنا
 ( من العينة عميو.5وافقة )بم

 ( بالمرتبة األولى بموافقة )( من 0جاء مقترح )تطبيق أبشر وربطو بتوكمنا واليوية الوطنية
 العينة عميو.

( والتي أوصت بالعمل 0201وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الحجيمي والرشيدي،
 عمى معالجة المشكالت التقنية المتعمقة بيذه التطبيقات.
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  ات الدراسة:توصي
 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الباحثة توصي بما يمي:

 .العمل عمى حل المشكالت التقنية أثناء استخدام تطبيق توكمنا واعتمرنا 
  الحث تحميل تطبيقات األجيزة الذكية )توكمنا، تباعد، صحتي( احترازيًا لمحد من انتشار

 (.19فيروس كورونا )كوفيد
  بأن مخالفة التعميمات والتياون في االلتزام بتحميل التطبيقات الموصى بيا من التوعية

 وزارة الصحة قد تكون عواقبيا وخيمة.
 .تمكين كبار السن من الحصول عمى األجيزة الذكية واستخدام التطبيقات 
  العمل عمى إضافة المزيد من الخدمات التي يحتاجيا المواطن في تطبيقات األجيزة الذكية

 ظل جائحة كورونا. في
 .تضافر جيود الجيات المختصة لتحسين خدمات التطبيقات المقدمة لممعتمرين والزائرين 

 مقترحات لمدراسات المستقبمية:
  إجراء دراسات مستقبمية حول التحديات التي تواجو مطوري التطبيقات والجيات الرسمية

 التي أطمقتيا لخدمة المعتمرين والزائرين.
  مستقبمية حول الحد من التحديات التي تواجو مطوري التطبيقات والجيات إجراء دراسات

 الرسمية التي أطمقتيا لخدمة المعتمرين والزائرين.
 .دمج تطبيقي توكمنا واعتمرنا في تطبيق واحد شامل جميع الخدمات 
 .زيادة طرق الدفع اإللكتروني في خدمة النقل تطبيقي توكمنا واعتمرنا 
 ت والخدمات الصحية لتطبيق صحتي.اضافة جميع المقاحا 
  انشاء تطبيق مخصص لمناسك الحج في استمرار جائحة كورونا، او دمج خدمات الحج

 من حيث اصدار التصاريح وغيرىا ضمن تطبيق توكمنا.
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 حنين مشهور شاهر البركاتي الشريف/ أ   دراسة درجة استخدام تطبيقات األجهزة
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(. استخدام التطبيقات االسالمية عمى اليواتف 0216الزىراء، فاطمة زغدودي وبالل، قمي ) .12
قالمة، الجزائر،  1945ماي  8المحمولة لدى الطالب الجامعي، جامعة 

http://dspace.univ-تم االسترجاع من الموقع 
guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3170  

مميون مستفيد من تطبيق )اعتمرنا( ونموذج  15(. الحج: أكثر من 0201سبق، صحيفة ) .11
العمرة، الرياض، تم االسترجاع من الموقع 

https://sabq.org/NYT5GH  
(. برنامج الناسك لممساعدة في أداء المناسك، جامعة 0214ابتيال وأخرون ) عبداهلل، .10

السودان لمعموم والتكنولوجيا، 
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/9654 

دامات تطبيقات اليواتف المحمولة في (. مراجعة عممية الستخ0201فيمي، سميرة ) .13
مؤسسات المعمومات، جامعة القاىرة، مركز بحوث نظم خدمات 

المعمومات، 
https://sjrc.journals.ekb.eg/article_148026.html  

يق نقال لمحجز لدى األطباء في (. تطب0218محمد، الياقوت الشيخ مالك وآخرون ) .14
المستشفيات، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، 
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/2519

5 
ذكية وأجيزة الكمبيوتر (. تطبيقات اليواتف ال0219محمد، كريم محمد عادل عبد العظيم ) .15

الموحية وعالقتيا بالوصول إلى مواقع الصحف اإللكترونية والمواقع 
اإلخبارية ويسر استخداميا، جامعة القاىرة، 

ticlehttp://erepository.cu.edu.eg/index.php/cutheses/ar
/view/8109 

(. تطبيقات الذكاء االصطناعي مقدمة لتطوير التعميم في 0202محمود، عبدالرزاق مختار ) .16
(، جامعة أسيوط، 19-ظل تحديات جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

 (4.)3مصر، المجمة الدولية لمبحوث في العموم التربوية، 
http://www.iafh.net/index.php/IJRES/article/view/240 
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 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 رررر

(. تطبيقات الحاسب في خدمة الحج والعمرة، معيد خادم الحرمين 0210المدوري، منذر ) .17
جامعة أم القرى،  -الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 

http://hajjresearchrep.com/handle/123456789/564?sh
ow=full 

https://www. emergencies/diseases/novel-(. 0202منظمة الصحة العالمية ) .18
2019-coronavirus  

(، تم 1)6(. تغير بعض الفقييات بسبب نازلة كورونا، آفاق لمعموم، 0201ميساس،وليد ) .19
http://afak-االسترجاع من الموقع 
revues.net/index.php/afak/article/view/768  

التواصل الحكومي يقدم اإلصدار األول  (. عام / مركز0202واس، وكالة االنباء السعودية ) .02
من "دليل التطبيقات الحكومية"، 
https://www.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=202

2850  
 //:httpsزارة الحج والعمرة، (. جيود المممكة في الحرمين، و 0201وزارة الحج والعمرة ) .01

/hajministry/status/1358383114003877892?s=24  
(وكيل وزارة الحج والعمرة في اإليجاز الدوري، 0201وزان، عبدالعزيز) .00

https://twitter.com/cgcsaudi/status/131135137249176
3719?s=24  
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