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المستخلص:

إحداثإلى٢٠٣٠السعودیةالعربیةالمملكةرؤیةدعتحیثجدیًدا،بحثیًااھتماًماوالعمرةالحجوزارةفيالرقميالتحولعملیةخلقت

علىینصوالذيرؤیتھافيالساميالھدفمنوانطالقاًضرورة،أصبحبلترفاًالرقميالتحولیعدفلماألعمال،فيجذريتغییر

تحقیقخاللمن،٢٠٣٠المملكةلرؤیةتحقیقاًالذكيالحجمنظومةإدارةدراسةإلىالبحثسعىللحجاج؛االستیعابیةالطاقةرفع

جاھزیةمدىوقیاسفیھ،المستخدمةوالتقنیاتالتطبیقاتأبرزعلىوالتعرفوأھدافھالذكيالحجمفھومتوضیحالتالیة:األھداف

واجھتالتيالتحدیاتعنفضالً،٢٠٣٠لرؤیةوفقاًالرقميالحجتفعیلفيتقدیمھیتمماتوافقوالرقميالتحولمنھجلتبنيالوزارة

مجتمعوشملالمحتوى،وتحلیلالحالةدراسةمنھجياستخداموتمالذكي).الحج(منظومةالرقميالتحولمنھجتبنيفيالوزارة

المعلومات،تقنیةالعلیا،اإلدارةوھي:الدراسةبأھدافالمعنیةواألقسامم٢٠٢١-٢٠٢٠عامالرقميالتحولبوكالةالعاملینالدراسة

أستاذ مساعد – قسم علم معلومات – جامعة الملك عبد العزیز – المملكة العربیة السعودیة.1
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خاللمنالمعنیةاألقسامعلىالتعرفعلىساعدتوالتيالثلجكرةبعینةباالستعانةمنھم،قسملكلالتابعةوالوكاالتالبشریةالموارد

تتعلقتحدیاتتواجھالوزارةأنوھي:التالیةالنتائجإلىالدراسةوتوصلتوالمفتوحة.المغلقةاألسئلةذاتالمقننةالمقابلةأداةاستخدام

بالبنیةتتعلقتحدیاتإلىباإلضافةالرقمي،التحوللمشاریعالماليالدعموضعفاألعمال،لتنفیذالمؤھلةالبشریةالمواردبنقص

الرقميالتحولنحواالستراتیجیةخطتھابنتالوزارةأنأتضحكماالبیانات،وعلمالتقنیةبمجاليالحاصلالتسارعنتیجةالتحتیة

إطارفيالرقميالتحولنضجھرممراحلمنالثالثةالمرحلةفيتقعفھي،٢٠٣٠السعودیةالعربیةالمملكةرؤیةمعیتوافقبشكل

الرقمي،التحوللعملیةوبیئیاًتقنیاًمستعدةالوزارةأنالدراسةأثبتتكماالتحسین،مرحلةوھي٢٠٣٠رؤیةمعیتوافقالذيالدراسة

ولكن تحتاج إلى زیادة االھتمام باالستعداد التنظیمي لتبني منھج التحول الرقمي في الوزارة.

2030رؤیةالذكي-الحجالرقمي-التحولالمفتاحیة:الكلمات
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Abstract:

The process of digital transformation in the Ministry of Hajj and Umrah has created a new research

interest, as the Kingdom of Saudi Arabia 2030 Vision called for a radical change in business. Digital

transformation is no longer a luxury but rather a necessity, and based on the lofty goal in the vision,

which provides for raising the capacity of pilgrims; The research sought to study the management of

the smart Hajj system in order to achieve the vision of the Kingdom 2030, by achieving the following

objectives: Clarifying the concept of smart Hajj and its objectives, identifying the most prominent

applications and technologies used in it, measuring the ministry's readiness to adopt a digital

transformation approach and conform to what is presented in activating the digital Hajj in accordance

with the 2030 vision, as well as the challenges that the ministry faced in adopting a digital

transformation approach (the smart Hajj system). The two methodologies of case study and content

analysis were used, and the study population included the employees of the Agency for Digital

Transformation in 2020-2021 and the departments concerned with the objectives of the study, which

are: senior management, information technology, human resources and the agencies of each of them,

with the help of a snowball sample that helped identify the concerned departments Through the use of

the metered interview tool with closed and open questions. The study found the following results,

which are: that the ministry is facing challenges related to the lack of qualified human resources to

implement the work, weak financial support for digital transformation projects, in addition to

challenges related to infrastructure as a result of the acceleration in the fields of technology and data

science, and it became clear that the ministry has built its strategic plan towards digital transformation

in a manner consistent with the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030, it is located in the third

stage of the pyramid of digital transformation maturity within the framework of the study that is in line
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with the 2030 vision, which is the stage of improvement, and the study also demonstrated that the

ministry is technically and environmentally prepared for the process of digital transformation, but it

needs to increase attention to preparation organizational for adopting the digital transformation

approach in the ministry.

Keywords: Digital transformation – Smart Hajj- Vision 2030

المقدمة:.١

علىاستحوذتالتيالقضایاأھممنتعتبرلذلكوتحسینھا،األعمالأداءتجویدفيفّعالةبطریقةالحاليالوقتفيالمعلوماتتكنولوجیاساعدت

الوطنیة(المنصةعبروردوكماحالیاً.المرغوبةاألنماطكإحدىعملھاآلیةفيإلتباعھاومحاولتھمالمختلفة،القطاعاتقبلمنكبیراھتمام

الرقمیة.التحتیةالبنیةفيمتانةمنتمتلكھلمانظراًالعالمفيمتقدمةدولعشرأفضلضمنالمملكةُصنفِتفقد)٢٠٢١،الموحدة 2

وخطتاألعمال،تنفیذاستراتیجیةفيجذريتغییرإحداثإلى٢٠١٦فيتدشینھابدأوالتي٢٠٣٠السعودیةالعربیةالمملكةرؤیةدعتكما

فبادرت،الفعلیةالرقمنةعالمإلىاالنتقالتسریععلىإطالقھامنذحرصتبلأھدافھا،وعرضرؤیتھابتقدیمتكتفيفلمذلك،فيخطوتھاالمملكة

منرؤیتھا،أھدافوتحقیقالمملكةفيالرقميالتحولتنفیذعلىتعملمستقلةكجھةالرقميالتحولوحدةبإنشاءملكيوبأمر٢٠١٧عامالمملكة

دولیاًالسعودیةالعربیةالمملكةبمكانةلالرتقاءالخبرةوتقدیمواإلشرافاالستراتیجيالتوجیھوعبروالخاصالعامالقطاعینمعالتعاونخالل

.)٢٠٢٠(الحربي،رقمیاًالمتطورةالدولمنولتصبح

الطاقةرفعوھورؤیتھافيالساميالھدفمنوانطالقاًالرحمن،ضیوفبخدمةالمتفردةالوحیدةالدولةھيالسعودیةالعربیةالمملكةوكون

منكبیربنصیبتحظىفھيالدراسةھذهفيوالعمرةالحجبوزارةاالھتمامجاءلتطبیقھ،أھدافمنتحتھیندرجوماللحجاجاالستیعابیة

مستھدفات الرؤیة كونھا تمثل أحد األعمدة الرئیسیة والحیویة في المملكة العربیة السعودیة.

التجاریةاألعمالوأصحابوالمقیمینللمواطنینخدماتھاتقدممتعددة،قنواتخاللمنموحدةتجربةعبرعالیة،وكفاءةبجودةالحكومیةالخدماتكافةتقدممتكاملةمنظومة2
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/mainواستباقیة.مخصصةبطریقةالسعودیةالعربیةللمملكةوالزائرین
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ضرورةأصبحبلترفاًیعدلمفھوخاصة،والعمرةالحجووزارةعامة،األعمالمجالسفيمتداولةقضیةالرقميالتحولأصبحالمنطلقھذامن

ضیوفخدمةبرنامجبإطالقالرشیدةالقیادةلتوجیھاتاستجابتھاوالعمرةالحجوزارةبدأتوقدالرؤیة.مسیرةإلتمامعاتقھاعلىومسؤولیة

انھاإالّالوزارة،فيالرقميالتحولمنھجتبنيعلىالسنواتمنُحقبةمضيمنبالرغمولكنالذكي.الحجمنظومةإطالقالىوصوالًالرحمن

محدودبفھممقترنةناضجةغیرصورةعلىتدلمؤشراتھناكأنكماالرقمي،التحوللمنھجتنفیذھاعندالتحدیاتمنعددتواجھمازالت

خاص.بشكل٢٠٣٠رؤیةمعاییرمعإدارتھتوافقلمدىمكتملغیرومشھدعام،بشكلالذكيالحجلمنظومة

الوزارةجاھزیةمدىودراسةالظاھرة،ھذهحولجدیًدابحثیًااھتماًماوالعمرةالحجوزارةفيالرقميالتحولعملیةخلقتفقدسبق،ماعلىوبناًء

القضیةھذهلتتناولالدراسةجاءتلذلك.٢٠٣٠رؤیةومعاییرمستھدفاتمعتوافقھاعنفضالًالرقمي،التحولمنھجلتبنينضجھاودرجة

وأبعادھا المختلفة في وزارة الحج والعمرة.

الدراسة:مشكلة.٢

الكبیرالدورمنانطالقاوقطاعاتھا،أغلبفيالرقميالتحولمنھجتبنتالدولةأنیلحظالسعودیةالعربیةالمملكةفيالتطورلواقعالمتتبع

المملكةرؤیةمعبالتزامنوالعمرةالحجوزارةوضعتاألصعدة،جمیعوعلىالمجاالتمنالعدیدفيالمعلوماتتكنولوجیاتؤدیھالذيوالفعال

ھذهطموحاتلتحقیقالمعلوماتبتكنولوجیاباالستعانةوالعمرةالحجقطاعتطویرإلىھدفتالتياالستراتیجیةالمبادراتمنمجموعة٢٠٣٠

وضوحعدمفيالدراسةمشكلةوتكمنتطبیقھا،إمكانیةمدىوكذلكالوقتمرورمعتعقیداًتزدادالرقميالتحولإشكالیةأنلوحظولقدالرؤیة،

فيالوزارةتواجھھاالتيالتحدیاتأبرزعلىوالوقوفسماتھاوتحلیلفیھاالمستخدمةوالتقنیاتالتطبیقاتوتبنّيالذكي،الحجمنظومةمفھوم

خاللمنوذلك٢٠٣٠لرؤیةوفقاًالرقميالحجتفعیلفيوالعمرةالحجوزارةمنتقدیمھیتمماتوافقعنفضالًالرقمي،التحولمنھجتبني

دراساتأنإلى.باإلضافةالذكي)الحجمنظومةالتحول(عملیةفينضجھاودرجةالرقميالتحولمنھجلتبنيوالعمرةالحجوزارةجاھزیةقیاس

مشكلةصیاغةیمكنسبق،ماعلىوبناًء.العربیةباللغةدراساتعنھایوجدالالتيالحدیثةالدراساتمنتعدالمجالھذافيالرقميالتحول

وأبرزونضجھاجاھزیتھاومدىالذكي)،الحج(منظومةوالعمرةالحجوزارةفيالرقميالتحولعملیةتطبیقواقعمااآلتي:السؤالفيالدراسة

؟٢٠٣٠المملكةرؤیةمستھدفاتمعإدارتھاوتوافقواجھتھاالتيالمعوقات

الدراسة:أھمیة.٣

لھاوالتيوالعمرةالحجوزارةاوالً:وھي:عناصر،ثالثةأھمبینالدمجفيوالمتمثلةذاتھحدفيالموضوعقیمةفيالعلمیةالدراسةأھمیةتكمن

الرقميالتحولثانیاً:العالم.مستوىعلىمسلمفردلكلأھمیةیمثلوالذياإلسالمأركانمنركنتناقشفھيعلمیة،أھمیةتكونأنقبلدینیةأھمیة

مباشربشكلتسھمخدماتلتقدیمالذكیةوالحلولمفاھیمھوتعزیزفیھالدراساتتندرإذالحجقطاعفيوخاصةحدیثموضوعیعدأسلفناكماوالذي

التزالوالتي٢٠٣٠السعودیةالعربیةالمملكةرؤیةثالثاً:.٢٠٣٠المملكةرؤیةمستھدفاتأھمأحدھيالتيوإثرائھا،الحجاجتجربةتحسینفي
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ضیوفوخدمةوالعمرةالحجوزارةفيللتغییــرجھـودمـنالراھـنالوقـتفـيالسـعودیةالقیادةتبذلھماوتوضیحتطبیقھاعلىتعملالوزارات

قضیةفيالفكرياإلنتاجوإثراءوالعمرةالحجوزارةمبادراتحولجدیدةدراساتأمامالمجالفتحفيالمساھمةإلىالدراسةتسعىكماالرحمن.

التحول الرقمي للوزارة، وتطمح الدراسة أن تمثل مرجعیة مھمة للمعنیین باتخاذ القرار بتطویر منظومة الحج الذكي في وزارة الحج والعمرة.

الدراسة:أھداف.٤

تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیة:

توضیح مفھوم الحج الذكي وأھدافھ والتعرف على أبرز التطبیقات والتقنیات المستخدمة فیھ.❖

قیاس جاھزیة وزارة الحج والعمرة لتبني منھج التحول الرقمي.❖

.٢٠٣٠لرؤیةوفقاًالرقميالحجتفعیلفيوالعمرةالحجوزارةمنتقدیمھیتمماتوافقمدىعلىالتعرف❖

التعرف على التحدیات التي واجھت وزارة الحج والعمرة في تبني منھج التحول الرقمي (الحج الذكي).❖

الدراسة:تساؤالت.٥

تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت االتیة:

ما المقصود بمنظومة الحج الذكي والتقنیات والتطبیقات المستخدمة فیھا؟❖

ماھي عوامل قیاس جاھزیة وزارة الحج والعمرة لتبني منھج التحول الرقمي؟❖

ما مدى جاھزیة وزارة الحج والعمرة لتبني منھج التحول الرقمي؟❖

ماھي مؤشرات قیاس نضج التحول الرقمي في وزارة الحج والعمرة؟❖

ماھي درجة نضج التحول الرقمي التي وصلت الیھا وزارة الحج والعمرة؟❖

؟٢٠٣٠رؤیةمستھدفاتمعالذكيالحجمنظومةمنتقدیمھیتممایتوافقھل❖

ماھي التحدیات التي واجھت وزارة الحج والعمرة في تبني منھج التحول الرقمي (الحج الذكي)؟❖

الدراسة:منھج.٦

لتحقیق أھداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتھا تم استخدام المناھج التالیة:

الذكي،الحجمنظومةإدارةفيللمساھمةالرقميللحجتنفیذھامدىومعرفةوالعمرةالحجوزارةوضععلىللتعرفالحالةدراسةمنھج❖

وھو یعد المنھج المناسب ألھداف الدراسة.

والتقنیاتالخدماتوأبرزالذكيالحجمفھوم:أوالًاآلتيعلىللتعرفوذلكاألدبیاتمراجعةخاللھمنیتموالذيالمحتوىتحلیلمنھج❖

درجةقیاسمؤشرات:ثالثاًالوزارة،طبیعةمعتتماشىوالتيالمنظماتفيالرقميالتحولجاھزیةقیاسعواملثانیاً:فیھ،المستخدمة
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الحجوزارةمنتقدیمھیتممانضجودرجةجاھزیةلتقییمإطاروضعفيتساھمبدورھاوالتيالمنظمات،فيالرقميالتحولنضج

.٢٠٣٠السعودیةالعربیةالمملكةرؤیةمعتوافقھومدىالرقميالتحولمنھجتبنيفيوالعمرة

منوتتكونالدراسة،تساؤالتعلىلإلجابةخصیصاًتصمیمھاتموالتيبحثكأداةالمقننةالمقابلةاستخدامتمالبیاناتوتحلیلولجمع

أداةمحتوىصدقلتحقیقوذلكمتخصصین؛قبلمنللتحكیمالبحثأداةعرضتموقدالدراسة.لتساؤالتإجابةتمثلوھيمحاورأربعة

البحث وشمولیتھا، وقد تم تعدیل أسئلة المقابلة بناًء على مالحظات وتوصیات التحكیم.

الدراسة:وعینةمجتمع.٧

بأھدافعالقةلھاالتياألقسامولكونم،٢٠٢١-٢٠٢٠لعاموالعمرةالحجوزارةفيالرقميالتحولوكالةفيالموظفینالدراسةمجتمعشمل

الباحثمنھیطلبثمالدراسة،معاییرعلیھتنطبقممنفردعلىبالتعرففیھاالباحثیقوموالتيالثلجیة،الكرةعینةاختیارتمفقدمتشعبة،الدراسة

المعنیةاألقسامثمومنالرقميالتحولوكالةھيالدراسةانطالقنقطةكانتلذلكالدراسة،ألھدافمناسبیناخرینأفراداقتراحفيالمساعدة

بأھداف الدراسة وھي: اإلدارة العلیا، تقنیة المعلومات، الموارد البشریة والوكاالت التابعة لكل قسم منھم.

الدراسة:مصطلحات.٨

وضعت الباحثة تعریفات إجرائیة لمصطلحات الدراسة وھي:

العملمناالنتقالخاللمنالمرجوةاألھدافلتحقیقأعمالھاتنفیذوآلیةالوزارةورؤیةالستراتیجیةشاملةتغییرعملیةھيالرقمي:التحول١.٨

التقلیدي إلى العمل المؤتمت بالكامل.

التقنیةوشركاتالمختلفةالوزاراتمعبالتعاونالمملكةقبلمنإطالقھاتمالتيالذكیةالمبادراتمنمجموعةھيالذكي:الحجمنظومة٢.٨

تسھمبدورھاوالتيمتطورتقنيبأسلوبالرحمنلضیوفالمقدمةالخدماتجودةلتحسینوالمتكاملةالمتقدمةالتقنیاتلتوظیفالعالمیةالرائدة

.٢٠٣٠رؤیةأھدافأھمأحدیحققبماتجربتھمتحسینفيمباشربشكل

السابقة:الدراسات.٩

دراساتھناكأنإال-البحثھذاإعدادوقتحتى–البحثموضوعتناولتدراسةتوجدوالنسبیاًجدیدةتعتبرالذكيالحجمنظومةأنرغم

الحج،فيالرقميالتحولضرورةتناولتدراساتالىباإلضافةتحدیاتھ،وأبرزالمنظماتعلىوأثرهالرقميالتحولنضجبقضیةتتعلقمشابھة

وعلیھ سیتم استعراض الدراسات السابقة - العربیة واألجنبیة – مرتبة موضوعیاً بحسب درجة ارتباطھا ودعمھا لموضوع الدراسة.
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الرقمي:التحول١.٩

,Teichert(دراسةمنھادراساتعدةوجدتالرقميالتحولمجالوفي الرقمي،التحوللنضجلألدبیاتمنھجیةمراجعةقدمتفقد)2019

باإلضافةواضح.بشكلممثلةغیرالخدماتبمجالالخاصةالنماذجوأنالرقمي،للنضجكاملةغیرصورةتعطيالحالیةالنماذجمعظمأنوكشفت

إلىویحتاجنادرشموليكمفھومالرقميالتحولنضجحولوالبحثمنھجي،بشكلمتكاملةلیستالرقمیةالثقافةتعكسالتيالثقافیةالسماتأنإلى

الخاصالقطاعدرستالتي)٢٠٢٠،والعوفيوالحراصي،(البلوشیة،دراسةنتائجأظھرتكماالمستقبل.فيالبحثخاللمناالھتماممنمزید

األخیرةالثالثالسنواتفيأمااألمر،بادئفيبطیئاًكانالرقميالتحولعلىالعملأنالعمانیةالمؤسساتفيالرقميالتحولواقعلتحلیلوالعام

للخدمات،التسویققلةبینھامنكثیرةبعواملیتأثرالمقدمةالخدماتعنالرضامستوىوأنواضحة،وجھودومبادراتملحوظاًحراكاًشھدفقد

اإللكترونیةبالخدماتالتعریفبضرورةالدراسةأوصتلذلكاستخدامھا،مستوىعلىسلباًینعكسممابوجودھا،والمستفیدینالمواطنینوتعریف

الباحثیرى)Schwertner,2017(دراسةفيأماالرابعة.الصناعیةالثورةلتقنیاتالمؤسساتاستغاللتكثیفوضرورةلھا،والترویجالمتاحة

أنالدراسةوجدتحیثالنضج،منالنھائیةالدرجةحققتتكونأنمنظمةأليیمكنوالجدیدةظاھرةیعدالزاللألعمالالرقميالتحولأن

البیانات،أمانمشكالتھيواسعنطاقعلىاعتمادھادونتحولالتياألساسیةالمخاطروأنالتقنیات،دمجعلىتركزالناضجةالرقمیةالشركات

Mubarak(دراسةأتتفقدالرقميالتحولتأثیرفيأماالتحكم.ونقصالحالیة،المعلوماتتكنولوجیاأنظمةمعالبینيالتشغیلإمكانیةونقص et

al.2019(الفیزیائیةوالسیبرانیةالضخمةالبیاناتتقنیاتدورحددتوقدوالمتوسطة،الصغیرةالشركاتفياالعمالأداءعلىتأثیرهلتناقش

تأثیرذاتیعدالأنھوجدتإذاألشیاء،إنترنتباستثناءسبقمالكلاإلیجابيالتأثیرإلىوتوصلتالبیني،التشغیلوقابلیةاألشیاءإنترنتوأنظمة

مكةبمنطقةالعامةبالنیابةالعاملیننظروجھةمنالخدماتتكلفةتقلیلفيأثرهإلىتطرق)٢٠٢٠والشھري،أما(العتیبي،الشركات.علىقوي

منالتكلفةتقلیلفيكبیرةبدرجةیسھمأنھویرونالتحولواقععلىكبیرةبدرجةموافقونالدراسةعینةأفرادأنإلىالدراسةوتوصلتالمكرمة،

للعاملینالالزمةالتدریبیةالدوراتوتحدیدالرقمیة،بالعملیاتالتقلیدیةالعملیاتاستبدالعلىالعملبضرورةالدراسةأوصتلذلكنظرھم،وجھة

منللتقلیلباستمرارتطبیقاتھبتحدیثواالھتمامالرقميالتحولأداءومراقبةلمتابعةالالزمةواآللیاتاإلمكانیاتوتوفیرالرقمي،التحولمجالفي

دروبمندرباًالتعلیمفيالتكنولوجیااستخدامیعدلمأنھفیھامؤكداً)٢٠٢٠(المطرف،دراسةجاءتالتعلیمقطاع.وفيالمقدمةالخدمةتكلفة

إلىباإلضافةالسعودیة،فيوالخاصةالحكومیةالجامعاتفيالرقميالتحولإمكانیةمدىاستقصاءإلىھدفتلذلكاألزمات،ظلفيالرفاھیة

العناصرتوافربمدىیرتبطالرقميالتحولأنإلىالدراسةوتوصلتوالكوارث،العالمیةاألزماتظلفيبینھماالرقميالتحولواقعرصد

,Stoianova(دراسةوجاءتالتعلیم.عملیةأھدافتحقیقفيالتكنولوجیةالتحتیةالبنیةتطویععلىالقادرةوالبشریةوالتكنولوجیة،المادیة،

Lezina, & Ivanоva, إطارإنشاءخاللمنالرقميللتحولالروسیةالشركاتاستعدادمدىتحددالتياألساسیةالمتطلباتلتستقصي)2020

صیاغة:اوالًوھي:مجاالتأربعفيمجمعةالجاھزیةوخصائصمعاییریتضمن)DTRA(الرقميالتحوللتقییمالشركةالستعدادعمل

ًاإلطار،مجاالتحولالفرضیات ًاإلطار،مجاالتتوضیح:ثانیا ًالجاھزیة،وخصائصمعاییرتحدید:ثالثا وخصائصمعاییرمنالتحقق:رابعا

Machado(دراسةجاءتكماالرقمي.التحولنجاحدونتحولالتيالعقباتوفھملالستعدادنوعيتقییمإجراءبھدفالجاھزیة، et al.2020(
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الرقمیةالجاھزیةاختباراألولىالمرحلةمرحلتین،علىالدراسةوتمتالسویدفيالصناعیةالتنظیمیةالرقمیةالعملیةوجاھزیةنضجإطارلتمكین

باستخدامالمفاھیميالرقميالنضجإطارتقدیمالثانیةوالمرحلةSMARTENإطارباستخداموالمنفعةاالستخداموقابلیةالجدوىحیثمنالتنظیمیة

SMARTPM،لتقییموالثانيالرقميالتحولنحوالمشاریعفيالشروعقبلاالولاستخدامللشركاتیمكنمكملةمفاھیمیھإطارینتعدوھي

السیاسیینالقادةمنضغطتحتنفسھاالعامةالمنظماتوجدتاألخیرة،اآلونةفيأنترى)Jonathan,2019(دراسةأماالجاریة.المشاریع

تحدیدالدراسةحاولتلذاالمتوقعة،النتائجتحقیقفيتفشلالرقمنةمبادراتغالبیةأنإلىوتوصلترقمیًا،خدماتھمتقدیملتحویلوالمواطنین

وإداریة،تنظیمیةعواملوھي:عواملثالثإلىوقسمتھاالعامةالمنظماتسیاقفيالرقميللتحولالفعالالتنفیذتحددالتيالمختلفةالعوامل

,Wolf(دراسةوصنفتبیئیة.وعواملالمعلومات،تكنولوجیاوعوامل Semm, & Erfurth, فيالشركاتتواجھالتياألساسیةالتحدیات)2018

وجودعدمإلىباإلضافةالمعرفة،ونقصبالرقمنةواالستھانةللمعرفة،نشطةإدارةوجودوعدماالنعزالي،التفكیروھي:الرقميالتحولإتقان

الرشیقة،األسالیبوتطبیقالشركة،حدودعبروالتواصلاالبتكار،مجاالتإنشاءفھي:المحددةالنجاحعواملأمابالرقمنة،الوعيوعدمموارد

فيوتحدیاتھالرقميالتحولآلیات)٢٠١٩(اغانیم،دراسةتناولتكماالشركة.فيالرقميللتحولالفعالةواإلدارةجدیدة،أشیاءلتجربةوالدافع

ًالمرصودة،والمیزانیاتالرقمیةباالستراتیجیةالمرتبطةالتحدیاتأوال:جزئیین:الىوقسمتھاالقضائیةاإلدارة بأمنالمرتبطةالتحدیات:ثانیا

البیانات وإكراھات تدبیر الموارد البشریة.

الحج:فيالرقميالتحول٢.٩

,Alshalani(دراسةمنھادراساتعدةوجدتالحجفيالرقميالتحولمجالوفي Alnaghaimshi, & Eljack, أھمإلىتطرقتالتي)2020

تطویرخاللمنالحجمناسكمواقعفيالحشودإدارةتحسینفيللمساھمةالدراسةھدفتلذلكالحشود،لكثافةالفعالةاإلدارةوھوالحجتحدیات

في)٢٠١٩(العریشي،قدمكماالحج.مواقعفيالحجاجوإدارةللمساعدةالحجسفروكاالتتستخدمھاأنیمكنوالتيالحجحشودإلدارةتطبیق

(یاسین،دراسةفيالباحثوناتفقكماالحجیج.لحشودالذكیةاإلدارةتحقیقفيللمساھمةاألشیاءإنترنتنموذجباستخداممتكاملحلدراستھ

دراسةأماالذكي.المخیممفھوموتطبیقوالعمرةالحجفياألشیاءإنترنتتقنیةاستخدامأھمیةعلى)٢٠١٩(العریشي،دراسةمع)٢٠١٩واخرون،

ویمكنوالعمرة،الحجرحلةخاللالشریفینللحرمینالزائرینالتائھینمشكلةحلفيیساعدذكيحاسوبينظامتجربةتناولت)٢٠١٨(قطب،

المستقبل.فيوموثوقیةدقةأكثرالحاسوبيالبرنامجیكونأنیمكنحیثأمنیاًالمطلوبینعنالبحثفيالرسمیةالجھاتیخدمكيمستقبالتطویره

,Khan(قامكما & Shambour, Googleتقدمھاوالتيالذكيبالحجالمتعلقةالجواللتطبیقاتتحلیلیةبدراسة)2018 Play،تحلیلوتم

تحسینفيالتطبیقاتومطوريللباحثینجیدةتوجیھاتالدراسةھذهتوفرأنالباحثونویتوقع،MARSمعیارباستخدامالمجمعةالتطبیقات

,Yasein(الباحثونیرىكماالمستخدمون.ویریدھایستھدفھاالتيالمرغوبةالمیزاتأكثرفيوالنظروالزوار،المسلمینللحجاجالمقدمةالخدمات

&Alharthi, لذلكوالعمرة،الحجأثناءالمقدمةالمختلفةالخدماتتسھلجدیدةتطبیقاتلتطویرالتتبعتقنیاتالستخدامقویةحاجةھناكأن)2016

األرضيالمجالاتصاالتوأنظمةالصناعیةاألقمارعلىالمعتمدالعالميالمواقعتحدیدنظاممثلالتتبعتقنیاتبعضالدراسةاستعرضت

للمراجعةالرئیسیةالجوانبوكانتالمختلطة.والحلولالصورفحصأنظمةإلىاستناًداالمشھدوتحلیلالباركودوأنظمةWi-FiوBluetoothو
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والعمرة.بالحجالمتعلقةوالتطبیقاتللخدماتالمالءمةحیثمنوالعیوبوالمزایاالتوطین،ودقةالتغطیة،ونطاقالممكنة،االستخداماتھي

وأظھرت أنھ یمكن االستفادة من تقنیات التتبع في العدید من التطبیقات التي تسھل الخدمات المختلفة المقدمة أثناء الحج والعمرة.

)،٢٠٢٠والشھري،(العتیبي،الخدماتتكلفةتقلیلفيوضرورتھالرقميالتحولأثریتضحالسابقةالدراساتمنعدداستعراضخاللمن

و)٢٠١٩(العریشي،إدارتھفيالتقنیةتوظیفمنالمنفعةوتحقیقالحجقطاعفيالرقميالتحولضرورةعلىإجماعھناكأنإلىباإلضافة

,Khan(و)٢٠١٨(قطب، & Shambour, أخرىإلىمنظمةمنتختلفولكنھاالرقميالتحولقضیةتواجھتحدیاتعدةھناكأنكما).2018

,Wolf(و)٢٠١٩(اغانیم،منكالأكدكما Semm, & Erfurth, الرقميالتحولنضجدرجةفيجدلمحطھناكأنإلىباإلضافة)،2018

الأنھالمالحظومن)،Schwertner,2017(بالكاملتنضجولماألولیةمراحلھافيتعدالرقميالتحولقضیةأنیرىمنفھناكقیاسھ،ونماذج

فيالمختلفةالجوانببقیاسلتقومالدراسةھذهجاءتذلكعلىوبناًء،٢٠٣٠رؤیةمعالرقميالتحولعملیةتوافقمدىإلىتطرقتدراسةیوجد

معتقدیمھیتمماتوافقمدىودراسةالمختلفة،والتحدیاتالنضجودرجةالجاھزیةفيتتمثلوالتيوالعمرةالحجوزارةفيالرقميالتحولقضیة

.٢٠٣٠المملكةرؤیة

الرقمي:التحول.١٠

التقنیةالتطوراتمناالستفادةخاللمنالعمل،تنفیذآلیةفيجذريتحولإلحداثالسلوكوتغییرالفكرفياستثمارالرقميالتحولیعد

خاللمنذلكویتمفعالة،مجتمعاتوبناءمستدامةتنافسیةلتحقیقضخمةإمكاناتیوفروأفضل. كماأسرعبشكلالمستفیدینلخدمةالحاصلة

عبروإنتاجیتھمتجربتھمتحسینإلىباإلضافةومستھلكین،ومستفیدینموظفینمناألطرافلمختلفالمقدمةالخدماتفيجذريتغییرتحقیق

).٢٠٢٠،الرقميالعطاء(مبادرةوالتنفیذللتفعیلالالزمةاإلجراءاتصیاغةإعادةمعمترافقةالعملیاتمنسلسلة 3

)٢٠٣٠لرؤیةالمملكة(استجابة٢٠٣٠رؤیةإطالقبعدالرقميللتحولالزمنيالخط)1(شكل

https://attaa.saالمجتمع.أفرادكافةبینالرقميالوعينشرإلىتھدفالمعلوماتوتقنیةاالتصاالتوزارةأطلقتھاربحیةغیرتخصصیةمبادرة3
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الرقمي:التحولتحدیات١.١٠

فإنإلنجاحھ،صعوباتتواجھمازالتأنھاإاللھم،یقدمھاالتيوالفرصوالمزایاالرقميالتحولبضرورةالمنظماتإقرارمنالرغمعلى

أصعبتعدوالبشریةوالتنظیمیةالتقنیةتحدیاتھمواجھةإنبلواقع،إلىوترجمتھالمنتظرالربحتحقیقخاللمنفقطلیستتبنّیھفيالصعوبة

المفروضةالضغوطرغمالرقميللتحولسعیھاأثناءوعقباتكبیرةتحدیاتتواجھالمنظماتأننجدلذلك)،٢٠٢٠ذكرت(نعموني،مامثل

التوجھاتلمواكبةجاھزةلیستمنظماتھناكالتزال)٢٠١٩األوسط،الشرقفيالوطني(التحولفيُذكروكماالتغییر.ھذاإلجراءعلیھا

یمكنأنھالدراسةوجدتالموضوعأدبمراجعةوبعدنتائج.منمبادراتھاتحققھعماراضیةغیرأنھاكماالرقمي،التحولعملیةفيالرقمیة

Digital(ذكرھاكمارئیسیةفئاتثالثفيتحدیاتمنالمنظماتلھتتعرضماتصنیف transformation: a roadmap for

billion-dollar organizations,2011(ھوكماالباحثةنظروجھةمنأشملالعناصرلتصبحالفرعیةالفئاتفيالمیزانیةقیودإضافةمع

كاالتي:بالتفصیلتناولھاوتم)،٢(الشكلفيموضح

الرقمي:التحولمنھجبتبنيبالبدءتتعلقتحدیات١.١.١٠

لذلكالرقمي،التحولمنھجوتبنيعملھانظامفيجذریةتغییراتإلحداثالكافیةالشجاعةإلىاألحیانمنكثیرفيالمنظماتإدارةتفتقر

تعد مرحلة البدایة من أصعب المراحل، ویمكن تلخیص تحدیاتھا كالتالي:

فيمبرربشكلتشككالعلیاواإلدارةالتنفیذیینالمدیرینحالففيالمنظمة،فيالعلويالجزءفيالدافعیبدأماغالبًاالعلیا:اإلدارةدعم.١

فيوتغییراترقمیًاوممّكنةمفیدةتجاربفياالنخراطمنالشركةتمنععملیاتإلىالشكھذایؤديأنیمكنالرقمي،التحولمنھجتبنيفوائد

).٢٠٢٠واستعجالھ(نعموني،الرقميالتحولبضرورةالشعورغیابللمرؤوسینیبعثممااألعمال،

وزعزعةوالخصوصیةباألمانتتعلقمخاوفإلىیرجعوذلكالتقنیاتاستخدامبشأنالحذرالمنظماتمنالعدیدتتوخىوالسمعة:التنظیم.٢

,Awa(الرقميالتحوللمنھجالتبنيحواجزأكثر  ھواألمنيالتھدیدیعدإذالعمالء،ثقة Ukoha & Emecheta,2016.(تداعیاتیشكلمما

ھذهأنمنوبالرغمالتنظیمیة،العقوباتمنخوفاًالرقميالتحولقضیةفيبطیئًانھًجاالمنظماتمنالعدیدتتخذكماالمنظمة،سمعةعلىتؤثر

المخاوف التنظیمیة حقیقیة، إال أنھا ال تحتاج إلى منع المنظمات من المضي قدًما في تبني التحول الرقمي.

ًالعمل:حاالتعشوائیة.٣ شراءأوالبیاناتدمج-التحتیةالبنیةفياستثماًراالرقميالتحولمنھجتتبنىالتيالمنظماتتتطلبماغالبا

یكونذلكعلىوبناًءللقیاسوالقابلیةالتحلیلعلىالقائمةالتجاربمنالمزیدإجراءفيالبدءمنتتمكنأنقبل-الخبرةتوظیفأواألدوات

ھدرعلیھیترتبمماضبابیةوالعملالتعیینحاالتفتكونالبدایةفيوواضحمقننغیرالمبادراتوتنفیذجدیدةمھاراتتوظیفمنالعائد

للموارد المالیة والبشریة.
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الرقمي:التحولمنھجبتنفیذتتعلقتحدیات٢.١.١٠

في حین أن تحدیات البدء مھمة، إال أنھ غالبًا ال تكفي، فھناك عناصر تھدد المنظمات من المضي والتقدم بنجاح في مرحلة التنفیذ وھي:

المنظماتقبلمنجیدبشكلواستخدامھاإدارتھایمكناللكنالصحیح،مكانھاوفيالمطلوبةالمعلوماتكلتتوافرقدالمھارات:نقص.١
مماالمنظمة،فيداخلیًانادرةالبشریةالمھاراتفیھتكونقدمجاًالالناشئةالتقنیاتتعدإذالمؤھل،البشريالعنصرنقصأولغیابنظراً

یشكل عقبة نحو استخدام التقنیات وتطبیقاتھا.

حتىإذالوظائف،فيبالتغیراترئیسيبشكلفتتعلقالرقمي،للتحولالزجاجةعنقالثقافیةالقضایاتصبحأنممكنالثقافیة:القضایا.٢

وتمكینواألتمتةالوظائفتنفیذطبیعةفيالتغیراتبسببالموظفینمنمقاومةالمنظماتتواجھتزالالالناجحالرقميالتحولخضمفي

المعلومات، لذلك تشعر بعض الشركات بأنھا "عالقة" في بیئتھا، وغیر قادرة على الحركة بسبب ثقافة مقاومة التغییر.

جزًءافتعدالتكنولوجیا،تدعمھاالتيالضخمةوالبیاناتالعملیاتمنمتینأساسعلىالرقميالتحولعملیةتُبنىالتحتیة:البنیةضعف.٣

دونیحولمماضعیفةلدیھاالمعلوماتلتكنولوجیاالتحتیةالبُنىأنالمنظماتمنالعدیدتجدذلكومعللشركة،الرقمیةالقدراتمنأساسیًا

تحولھا.

أنماطفينوعیةنقلةإلحداثالمطلوبةالمواردلتوفیرالمناسبةاالستثماراتتخصیصمنالمنظماتالمیزانیةقیودتمنعالمیزانیة:قیود.٤

األوسطالشرقفيالوطني(التحولتقریروحسبوغیرھا،الجدیدةالكفاءاتوتوظیفالمتطورةالتقنیةاألنظمةتوفیرخاللمنالتشغیل

العدیدتبذللذاالعام،القطاعمؤسساتعلىالتحدیاتمنالعدیدتفرضتزالمااإلدارةوفنوالمھارات،العاملة،والیدالثقافة،فإن)٢٠١٩،

بنسبةالتكالیفتخفیضفيتساھمالتيالرقميالتحولمبادراتلتمویلالمطلوبةالمیزانیةلتوفیرجبارةجھوًداالعامالقطاعمؤسساتمن

كبیرة.

الرقمي:التحولمنھجبحوكمةتتعلقتحدیات٣.١.١٠

مثلالتحول،فیتطلبالتقلیدیة.الوظیفیةأوالتنظیمیةالھیاكلیشملالذيالقراراتخاذأوالعملیاتفيتغییراتعادةالتحولمناالستفادةتتطلب

االتجاهفيالمنظمةتحركلضمانوالتنسیقمختلف،واقعتصورعلىالموظفینلمساعدةأسفلإلىأعلىمنجھًداكبیر،مؤسسيتغییرأي

الصحیح، وتكون أبرز تحدیات ھذه المرحلة كالتالي:

أّنإالالرقمیة،القدرةوبناءالرقميالتحوللتبنّيفّعالةانطالقةتكونأنیمكنالمتزایدةاالستثماراتأنحینفيوتدّرجھا:الرؤیةوضوح.١

یضعلممالذلككفاءة،أكثرأوأسرعرؤیةمجردولیسمختلفةجوھریةرؤیةیتطلبوذلكاألنشطة،تحویلمنتأتيالرقميالتحولفوائدأكبر

المنظمةبقیةفيالمدیرینوسیمیلفوضىحالةفيالمنظمةسیضعذلكفإنالتنفیذ،ومتدّرجةللمستقبلتحویلیةرؤیةالتنفیذیینالمسؤولینكبار
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منھجتبنيعلىكبیربشكلوالتشریعاتواألنظمةالمحدودةالرؤیةتؤثرأنیمكنلذلكفقط.الخاصةسلطتھممجاالتضمنالتحسینإلى

التحول الرقمي.

علىقادرةفالوحداتالعملیات،أواألعمالوحداتعبرالتنسیقصعوباتبسببالتحولفيالشركاتمنالعدیدتفشلالتنسیق:مشكالت.٢

لألدواروضوحوعدمتعارضیُشّكلممااألخرى،الوحداتفيالممارساتعلىالتأثیرعلىقادرةغیرلكنھاالخاصة،مجاالتھافيتقدمإحراز

والمسؤولیات واألھداف وبالتالي ھدر للوقت والطاقة والموارد المالیة.

المنظمات.فيالرقميالتحولمنھجتبنيتحدیاتمسار)2(شكل

الرقمي:التحولنحوالالزمةالرئیسیةالمتطلبات٢.١٠

لھا،مخططیكونأنبدوالالسھل،باألمرلیستبأنھا)٢٠٢٠حجیر،وأبو(ماضي،ذكركمامعقدة،عملیةالرقميالتحولعملیةإن

یقودالكترونيبناءأينجاحلضمانالرئیسیةوالمتطلباتالمقوماتمنعددأوردفقدوالمتطلبات،المقوماتمنمجموعةعلىومرتكزة

في النھایة إلى تحول رقمي ومن أھم تلك المتطلبات ما یلي: 

إطار قانوني سلیم ودعم القیادات اإلداریة.❖

تخطیط استراتیجي وإطار مالي وإداري. ❖

وعي وثقافة واضحة تجاه التحوالت اإللكترونیة. ❖

توفیر بیئة تحتیة قوي من البرامج والنظم.❖

إنشاء وسائط الكترونیة وأتمتة عملیة االتصال.❖

الموارد البشریة القادرة على تطبیق البناء اإللكتروني.❖
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توفیر المعلومات الالزمة وضمان حمایتھا وتوثیقھا.❖

وفي ضوء ما تقدم فإن ھناك متطلبات مختلفة حسب نوع القطاع أو الجھة التي سیتم دراستھا، لذلك اعتمد البحث على مرحلتین لدراسة

التحول الرقمي في المنظمات وھي:

الرقمي:للتحولالمنظماتجاھزیةاألولى:المرحلة١.٢.١٠

وتحتوي)،٢٠٢٠والضحوي،(السمیري،مختلفةعملأطرخاللمندراستھاویمكنلشيء،االستعدادحالةأونوعبأنھاالجاھزیةتعرف

DITRAاألطرھذهأمثلةومنوجاھزیتھا،المنظمةاستعدادمدىلقیاسعواملعدةعلىاألطرھذه (Stoianova, Lezina, &

Ivanоva, 2020)، TEO (Ikumoro & Jawad, 2019)، SMARTEN (Machado et al.2020,p.5.(العواملولتتسم

الرقمي.للتحولالوزارةجاھزیةمدىلدراسةTEOبإطاراالستعانةتمبالشمولیة،

الرقمي:للتحولالمنظماتجاھزیةلتقییمTEOبإطارالتعریف-

Theكتابفياألولىللمرةاإلطارُذكر١٩٩٠عامفي process of technological innovation،سیاقاتثالثةاإلطاراقترححیث

,Chiu(التنظیميوالسیاقالبیئيوالسیاقالتقنيالسیاقوھياالبتكار،لتكنولوجیاالمنظمةقبولعلىتؤثرالتيالعواملالستكشافرئیسیة

Chen, & Chen, Ikumoro(المنظمةعلىتؤثرالتيالعواملمنعددسیاقكلویتضمن)،2017 & Jawad, قامتكما).2019

(Scott,2007(الدراسات ,( Awa, Ukoha & Igwe,2017),( Ikumoro & Jawad, بطرقاإلطارسیاقاتعواملبتكییف)2019

بماوتكییفھالوزارةجاھزیةلقیاساإلطارھذاالدراسةاعتمدتذلكعلىوبناًءالعوامل،تغییرفيمرونةمنبھیتمتعلمانظراًمختلفة؛

كالتالي:تفصیلھاویمكن)٣(الشكلفيموضحةوھيالدراسةمحلالوزارةبیئةمعیتماشى

السیاق التقني:❖

یمكنالتيوتلكالشركةفيبالفعلالمستخدمةالتقنیاتذلكفيبماللمنظمة،مناسبةتعتبرالتيالتقنیاتجمیعالتكنولوجیاسیاقیشمل

Ikumoro(حالیًامستخدمةغیرولكنھاالسوقفيإلیھاالوصول & Jawad, 2019,p.18.(الداخلیةالتقنیاتالسیاقھذایشملكما

تظھرمالیةوكفاءاتومتطورةقویةتكنولوجیاتمتلكالتيالمؤسساتأنالعلماءیقترح).Scott,2007,p.3(السوقفيالمتاحةوالتقنیات

,Awa(أكثرتبنياحتماالت Ukoha & Emecheta,2016,p.8مدىلمعرفةالمنظمةفيالمستخدمةالتقنیاتتحدیدالمھممنلذا)؛
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تشتملالمقترحالبحثإطارضمنالسیاقعواملفإنلذلكالمتاحة،التطویرإمكاناتولمعرفةتقنیة،تغییراتأوتوسعأيإجراءإمكانیة

على كالً من:

االستخدامإلعادةقابلةتقنیةوقاعدةجیًدامحددةومعاییربنیةإلىالشركاتتحتاجإذالمعلومات:لتكنولوجیاالتحتیةالبنیةكفاءة

)Scott,2007,p.3.(

أساسیة،قضایاواألمانالخصوصیةتصبحالبسیط،المفھومحدودالرقمیةالتفاعالتفيالمعامالتتتجاوزفعندماواألمان:الخصوصیة

,Awa(اإلرسالأثناءمعامالتھموبیاناتالمستفیدمعلوماتحمایةعلىالقدرةاألمنیحددحیث Ukoha & Emecheta,2016,p.8.(

Zhu(المنظماتبیناإللكترونیةاألعمالاستخدامالمخاطرستؤخرلذلك et al. 2006,p.5.(

السیاق البیئي:❖

Zhu(التجاریینوشركائھاومنافسیھاصناعتھا-أعمالھاالشركةفیھاتمارسالتيالمحیطةھوالبیئيالسیاقیعد et al. 2006,p.5،(

,Chiu(الحكوميوالدعمالخارجي،كالدعمباألعمالالمرتبطالمجالفيالموجودةالقضایاالسیاقویتضمن Chen,& Chen, 2017،(

والثقافیةاالجتماعیةوالقضایا).Scott,2007(التنظیمیةوالبیئةالتنافسيوالضغطالعمیلجاھزیةمثلأخرىعناصرعلىتنطويوقد

)Awa,Ukoha,&Emecheta,2016,p.5.(قطاعھا،فيالمؤثرةالبیئیةالعواملبحسباإلطارتوسعةعلىمنظمةأيتعملأنویمكن

جھاتأيمعالمنظمةبھتقومتعاونيمسعىأيبھاویقصدالمعلومات:وتبادلالشراكاتعاملعلىالبحثعملإطارفيالسیاقویشمل

یسفروبالتاليالمشتركة،واألھدافوالمنافعوالخبراتالمعلوماتوتبادلالمواردالستثمارخاصةأمحكومیةاكانتسواءصلةذاتأخرى

ھذا التبادل والشراكات عن توفیر بیئة خصبة لتسھیل عملیة التحول الرقمي في المنظمات.

السیاق التنظیمي:❖

Zhu(المنظمةحجممثلللمنظمةالداخلیةالمقاییسإلىالتنظیميالسیاقیشیر et al. 2006,p.5،(الداخلیةالقضایاعلىیحتويكما

,Chiu(والخدماتوالمنتجاتوالموظفیناإلدارةمثلالشركةداخل Chen,& Chen, 2017,p.6،(مثلأخرىعناصریشملوقد

,Awa(الدیموغرافيالتكوین Ukoha, & Emecheta,2016(على:لدینااإلطارفيالسیاقعواملوتشمل

المنظمةاتجاهأنإلىالدراساتتشیرإذاالبتكار،تبنيیعززالذيلإلدارةاإلیجابيوالتشجیعالتصرفیشرحوھو:العلیااإلدارةدعم

منالشركةقیموتعززوتتواصلداعًما،مناًخاتوفرالعلیااإلدارةأناألدلةتُظھركماالمدیرین،لكبارالخاصةالمعطیاتخاللمنیتشكل

,Awa(الجدیدةالتقنیاتتبنيمحدداتأھمكأحدتعملفھيوبالتاليواضحة،رؤیةخالل Ukoha & Igwe,2017,p.7.(
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وتدریبواألجھزةالداعمةالبرامجعنفضالًالضروریة،اإلنترنتتقنیاتفياستثماراتاإللكترونیةاألعمالتتطلبالمالیة:التكالیف

استخداممععادةًتحدثوالتيالتجاریة،العملیاتھندسةوإعادةالتنظیمیةالھیكلةإلعادةالمبذولةالجھودفإنذلكإلىباإلضافةالموظفین،

كبیربشكلتؤثرأوتمنعسوفالتكالیفھذهفإنسبقماعلىوبناءاإللكترونیة.األعمالاستخدامتكالیفمنستزیداإللكترونیة،األعمال

Zhu(المنظماتقبلمنالرقميالتحولوتبنياإللكترونیةاألعمالاستخدامعلى et al. 2006,p.4.(

المدنفيالموجودةتلكمنتطوراًأكثرتقنیاتالكبرىالمدنفيالشركاتتتبنىلذلكوتنظیمیة،بیئیةقضیةالحجمالمنظمة:حجم

حیثمناالقتصادمیزةتمتلكمانادًراألنھانظًرااألصغر؛الشركاتبینأبطأیكونالتبنيأنعلىأخرىدراساتتؤكدكماالصغیرة،

,Awa(للشبكةالخارجیةوالعواملالمجتمعبناءوتشجیعبھا،المرتبطةالمخاطرلتحملالمرونةوكذلكالركودوتیسیرالحجم Ukoha, &

Emecheta,2016,p.9.(الجدیدةالتقنیاتتبنيعلىحاسموبشكلیؤثرالمؤسسةحجمأنالدراساتتُظھركما)Awa, Ukoha, &

Igwe,2017,p.7(

الدراسة.فيالمعتمدالمنظماتجاھزیةلقیاسTEOاطار)3(شكل

الرقمي:للتحولالمنظماتنضجالثانیة:المرحلة٢.٢.١٠

الرقميالنضجمصطلحتعریفویمكنالكمال،أواالكتمالبحالةیتعلقعمومیةأكثروبعباراتوتحسینھا،العملیةإتقاندرجةالنضجیصف

فإنیظھروكماالمعلومات،تكنولوجیابواسطة(التدفقات)المعلوماتومعالجةالشركةمھامتنفیذمدىھوالتكنولوجيفالتفسیرمختلفة،بطریقتین
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بالفعلالشركةحققتھماوصفمعللشركة،الرقميالتحولحالةفھوللنضجاإلداريالتفسیرأمااإلداریة،بالمسائلصلةأقلالتكنولوجيالتفسیر

-العملیاتأوالمنتجاتفيالتغییراتمثل-تشغیلیةنظروجھةمنالمحققةالتغییراتالجھودھذهتشملأنیمكنالتحول.جھودأداءحیثمن

,Chanias(التغییرعملیةبإتقانیتعلقفیماالمكتسبةالوصفیةالقدراتإلىباإلضافة &Hess, 2016.(

,Ertan(مرحليتسلسلفيومنطقيمتوقعمسارعلىالتنظیمیةالقدراتتطوركیفیةحولللنظریاتتمثیلفھيالنضجنماذجأما 2018,

p.11،(تحولھامعالمؤسساتتعاملكیفیةحولاإلرشاداتبعضتوفرإذالراھن،الوضعتقییمأساسيبشكلتتیحأداةاعتبارھایمكنكما

,Teichert(بتحویلھا،المنظماتقیامكیفیةفيالنمطیةالطرقوخرائط لمساراتالمختلفةالمراحلتحدیدھوالنماذجھذهمنوالھدف)،2019

النضج في المنظمة.

للمنظمةالمختلفةالمجاالتلقیاسكطریقةمختلفةومستویاتأبعادعلىتحتويوبالتاليمختلفة،وأحجامبأشكالالنضجنماذجتأتيوعادةً

)Ertan,2018،(ذكرھاكماالنضجمستویاتتقسیمفیمكن)Machado et al.2020,p.7(إطارفيSMARTPMوھيمستویاتثالثإلى

النضج التنظیمي، النضج الرقمي، النضج الذكي. وغالباً یمكن تقسیم نماذج النضج إلى ثالث مجموعات مختلفة تستند إلى الغرض كالتالي:

الحالي.نماذج النضج التي تھدف إلى تقییم الوضعالغرض الوصفي:❖

في اقتراح تحسینات توجیھیة.النماذج التي یتمثل الغرض الرئیسي منھاالغرض التحسیني:❖

في السماح بإجراء قیاس مرجعي داخلي أو خارجي.النماذج التي یتمثل الغرض الرئیسي منھاالغرض المقارن:❖

).Ertan,2018,p.11(النموذج.حیاةدورةمنمختلفةمراحلبأنھادقةأكثربشكلوصفھایمكنولكنمتعارضةالمختلفةالنماذجھذهتعدوال

,Teichert(ذكرھاكمادراسة٢٢مراجعةفيالمشمولةشیوعاًاألكثرالمجاالتتحدیدتموقد أدناه:)٤(الشكلفيموضحة)2019

الرقمي.التحولنضجنماذجفيشیوعاًاألكثرالرقميالنضجمجاالت)4(شكل
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,Teichert(ذكروكما لذلكباستمرار؛یتغیرالرقميالمشھدألنوذلكومؤشراتھ؛وأبعادهالرقميللنضجثابتمفھومیوجدالفإنھ)2019

ستحتاج المنظمات إلى تقییم النضج بمرور الوقت.

تحلیلعندولكنإلیھاوصلتالتيوالدرجةالمنظمةفيالنضجمسارتحدیدھوالنضجنماذجھدفأنیتضحالموضوع،أدبمراجعةخاللومن

رؤیةظلفيالرقميالتحولنضجتقیسالدراسةولكونمنھا،الغرضحیثمنتختلفوأبعادمؤشراتوذاتمختلفةأنھایتضحالنماذجھذه

حیث)،٢٠٢١،یسر(منصةأكدتكمارقمیة-تشخیصأداةیُعدكونھالحكومي؛الرقميالتحولقیاسنظامعلىاالختیاروقعفقد٢٠٣٠المملكة 4

.٢٠٣٠رؤیةمعمتوافقةعالمیةمؤشراتوفقالرقميالتحولنحوالنضجمستوىمعرفھعلىالحكومیةالجھاتیُساعد

التعریف إطار العمل لقیاس التحول الرقمي الحكومي (النسخة التاسعة):-

معیتوافقبماالرقمیةالحكومةتطویرفيالمساھمةإلىتھدفوالتيالثامنةللنسخةامتدادالتاسعةبنسختھ"الحكوميالرقميالتحولقیاس"یعد

الراھنالوضعوتحدیدتشخیصعلىیعملأنھحیثالتنفیذیة،وبرامجھا٢٠٣٠المملكةرؤیةأھدافویحققالرقمي،التحولفيالعالمیةالتوجھات

تحفیزفيوالسعيمراحلھ،كافةفيالرقميالتحولتحقیقلضمانموحدعامإطارعبرالرقمينضجھاوقیاسالحكومیةللجھات-٢٠٢١-عام

ذاتيبشكلأدائھاتطورومدىتحولھاوقیاسبتقییمالحكومیةالجھاتوتمكیناألداء،مستوىورفعالكفاءاتبتطویرللعملالحكومیةاألجھزة

نضجنتائجلقیاسمراحلعلىالحاليالعملإطاراعتمادخاللمنذلكویتممتكاملة،رقمیةحكومةإلىالوصولسبیلفيالعامخاللومستمر

التحول الرقمي في المنظمات.

مراحل رحلة التحول الرقمي في منھجیة قیاس التحول الرقمي الحكومي (النسخة التاسعة):-

واتخاذ خطوات أولیة للتقدم في محاور التحول الرقمي.تكون المنظمة في ھذه المرحلة قامت باإلعدادالبناء:❖

ووفرت جمیع السیاسات والمعاییر واألدوات ذات العالقة بمحاور التحولخالل ھذه المرحلة تكون المنظمة أنھت وضع الخططاإلتاحة:❖

الرقمي.

لجمیع جوانب محاور التحول الرقمي ومراقبتھا بھدف التحسین المستمر.تعمل المنظمة في ھذه المرحلة على التطویر المستمرالتحسین:❖

داخلیا وخارجیا مما یعزز كفاءة المحاور الرئیسیة للتحول الرقمي.تكون المنظمة في ھذه المرحلة حققت التكاملالتكامل:❖

إبداعیة رائدة ومبتكرة في محاور التحول الرقمي وتكون قامت بتوظیف التقنیاتتقدم المنظمة في ھذه المرحلة نماذجاإلبداع والریادة:❖

الناشئة والتوجھات الحدیثة في التحول الرقمي.

4
ُیعنى بوضع خطة لتقدیم الخدمات والمعامالت الحكومیة إلكترونیاً، وتوفیر الموارد الالزمة لتنفیذھا. یقوم بتطویر جودة وفاعلیة الخدماتھي برنامج التعامالت اإللكترونیة الحكومیة (یّسر):

/https://www.yesser.gov.saاألعمال.وقطاعوكفاءة لألفرادجودةذاتخدماتلتوفیرالحكومیةللجھاتالطریقوتمھیدالحكوميالقطاعفيالرقمیة
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فيالرقميالتحولقیاسمناظیرتعدوھيالحالي،العملإطارعلیھااشتملوالتيمشتركة،مناظیرعدةعلىالمراحلھذهمنمرحلةكلوتعتمد

المؤشراتمنمجموعةمنظورولكلالجاھزیة-إطارفيقیاسھاسبقوالتيالتحتیةالبنیةإدارةباستثناءالحكومي،الرقميالتحولقیاسنظام

):١(جدولفيممثلةوھيالقیاسعملیةإلتماموالمحاور

)2021یسر،(منصةالمنظماتفيالرقميالتحولنضجدرجةقیاسعواململخص)١(جدول

المؤشراتالمحاورالمناظیر

١
االستراتیجیة

التحولعملیةفيالمؤسسیةالبنیةمناالستفادة.1البنیة المؤسسیة●
الرقمي. 

التخطیط االستراتیجي للتحول الرقمي..2التخطیط●
تطویر قیادات التحول الرقمي..3القیادة●

٢
المنظمة والثقافة

تطویر قدرات منسوبي الجھة في التحول الرقمي..1القدرات●
حوكمة التحول الرقمي..2الحوكمة●
زیادة وعي منسوبي الجھة في عملیة التحول الرقمي..3الوعي●

٣
العملیات

ھندسة وأتمتة العملیات واالجراءات. .1تحسین العملیات.●
التحولمشاریعإدارةفيالممارساتأفضلتطبیق.2إدارة المشاریع.●

الرقمي. 
تطبیق مبادئ استمراریة اإلعمال..3استمراریة األعمال ●

GRP.الحكومیةالمواردإدارةأنظمةتطبیق.1التطبیقات االداریة●التقنیة٤

٥
البیانات

تطبیق إطار عمل لحوكمة البیانات. .1حوكمة البیانات.●
تطبیق أفضل الممارسات في إدارة البیانات..2إدارة البیانات.●
البیانات المفتوحة..3إتاحة البیانات.●

٦
الخدمات

إدارة جودة الخدمات وفق أفضل الممارسات. .1جودة الخدمات.●
تطویر قنوات تقدیم الخدمة الرقمیة..2قنوات تقدیم الخدمة ●

استخدام المنصات المشتركة. .3المنصات المشتركة.●
٧

المستفید
تحسین تجربة المستفید. .1تجربة المستفید.●
مشاركة المستفید وصنع القرار..2المشاركة االلكترونیة ●
تعزیز العالقة مع المستفید..3عالقة المستفید●
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:٢٠٣٠رؤیةلمستھدفاتوالعمرةالحجوزارةاستجابة.١١

والعمرةالحجوزارةوكانتمستھدفاتھا،وتحقیقلھالالستجابةتتسارعالقطاعاتجمیعأصبحت،٢٠٣٠رؤیةالرشیدةالقیادةوضعتأنمنذ

من ضمن ھذه القطاعات، وجاءت استجابتھا من خالل:

الرحمن:ضیوفخدمةبرنامجإطالق١.١١

الجھــاتجمیــعجھــودوتنســیقالتكامــلتعزیــزخــاللمــنالرحمــنضیـوفخدمـةفـينوعیـةنقلـةإحداثعلىالبرنامجدوریتمحور

التـيالخدمـاتلتقدیمأوسعآفــاقوفتــحوالخاص،الربحــيغیــروالقطاعیــنالحكومیــةكالجھــاتالرحمــن،ضیــوفخدمــةعلــىالعاملــة

لمراحــلوتیســیرإیجابيأثرمنلھالماالرحمــن،ضیــوفرحلــةفــيھاًمــادوراًتلعــبالتقنیــةوكونوالمنشآت.األفـرادبتقدیمھـایتشـّرف

علــىوتأثیرھاالمســتخدمة،التقنیــاتأھــمأدنــاه،)٥(الشــكلویوضــحالمعنیـة.الجھـاتبیـنمترابطـةأنظمةتطویـرخـاللمـنرحلتھـم

استخدامفيمسیرتھاوالعمرةالحجوزارةأكملتذلكعلىوبناًء).٢٠١٩الرحمن،ضیوفخدمةبرنامج(وثیقةالرحمـنضیــوفرحلــة

التقنیات وقامت بتدشین منظومة الحج الذكي تحقیقاً لمستھدفات الرؤیة.

).2021الرحمن،ضیوفخدمةبرنامج(وثیقةالرحمنضیوفرحلةمراحلبعضعلىوأثرھاالمستخدمةالتقنیاتأھم)5(شكل

الذكي:الحجمنظومةإطالق٢.١١

ً جمیعھاتندرجوالتيالذكیةوالحلولالخدماتمنكبیرةمجموعةقدمتللحجاج،المقدمةالخدماتكفاءةلرفعوالعمرةالحجوزارةمنسعیا

المختلفة،والناشئةالحدیثةبالتقنیاتباالستعانةالمتنوعةالمبادراتمنحزمةإطالقخاللمنبذلكوقامتالذكي،الحجمنظومةمظلةتحت
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والخدماتوالتطبیقات،والتقنیات،المبادرات،ھذهمنجزءتمثیلویمكنعملھا،آلیةفيالرقمنةوإدخالالصلة،ذاتالجھاتمعالشراكاتوعقد

والتي بدورھا تشكل منظومة الحج الذكي في الشكل التالي:

الذكي.الحجمنظومةوخدماتوتقنیاتمبادراتمنبعض)6(شكل

الذكي:الحجمنظومةفيالمستخدمةالتطبیقات١.٢.١١

تقدم الوزارة جزء من خدماتھا اإللكترونیة عن طریق تطبیقات األجھزة الذكیة، ومن أھم التطبیقات التي ذكرتھا في موقعھا االلكتروني ھي: 

)أندرویدمتجر – متجر آبلخدمات الحج وھي متوفرة على كالً من (●

)متجر أندروید– متجر آبلتطبیق قراءة أساور الحجاج والمعتمرین ویمكن الوصول إلیھ عن طریق (●

عام،بشكلالحرمینوزائرالحاجتھّمالتيللمعلوماتوالوصولاإلرشادعلىللحصولوسریعةمناسبةوسیلةالذكیةالھواتفأصبحتكما

):3(جدولویوضحھا)٢٠٢١الموحدة،الوطنیة(المنصةفيُذكرتكماالذكيالحجمنظومةفيالتطبیقاتمنمجموعةاستخدامتملذلك
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الذكي.الحجمنظومةفيالمستخدمةالذكیةالھواتفتطبیقاتبعض)1(جدول

اسم

التطبیق
متجر أندرویدمتجر أبلنبذة عن التطبیقالشعار

فزعة

خدمة إلكترونیة مخصصة لطلب العون والمساعدة من الدفاع المدني ولإلبالغ عن

أي حادث.

نظافة مكة

برنامج یساھم في نظافة أطھر البقاع عبر تمكین المواطن من إرسال المخالفات

بشتى انوعھا.

المطوف

یتضمن كل ما یتعلق بالحج من معلومات وأخطاء شائعة وأدعیة وأوقات الصالة،

كما أنھ یتضمن زاویة خاصة تتضمن جمیع أرقام الھواتف التي قد یحتاج إلیھا

الحجاج.

ھداج

وسیلة اتصال بسیطة بین المشتري والناقل والبائع في مجال نقل األغنام. حیث

یسمح بتوفیر الوقت في البحث عن األغنام المختلفة مع معاییر مختلفة والحصول

على ما یحتاجھ المستخدم بطریقة سریعة وسھلة.

نعناع

خدمة شراء وتوصیل األغراض من المراكز التجاریة، الصیدلیات، محالت

اللحوم.

عالج

منصة للخدمات الطبیة اإللكترونیة المقدمة والتي تھدف الى تیسیر حجز المواعید

وشراء االجھزة واالستشارات الطبیة وتیسیر إجراءات الخدمات العالجیة.

كلنا امن

أداة تُحّول المواطن أو المقیم إلى رجل أمن لتقلیل نسبة األضرار والخسائر

وتسریع عملیات اإلنقاذ، حیث یمكن للمقیم أو المواطن إرسال بالغ عن طریق

إرسال فیدیو أو تسجیل صوتي أو صورة
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ترجمان

 تطبیق لترجمة لوحات التعلیمات للحجاج غیر الناطقین باللغة العربیة بدون

استخدام اإلنترنت.

الحرمین

تطبیق من منصة تطبیقات الحرمین الشریفین، ویھدف إلى تحقیق استراتیجیة

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بناًء على رؤیة المملكة

الحجاجمنوالقاصدینالشریفینالحرمینلخدمةالحدیثةالتقنیةتسخیرفي٢٠٣٠

والمعتمرین والزوار.

یُساعد في التوصیل عند الحاجة الى أي غرض (طعام، أوراق، قطع غیار،مرسول

وغیره) من أي مكان.

یُمّكن المستخدم من حجز سیارة من خالل التطبیق، كما یوفر أنواع مختلفة منكریم

السیارات تتناسب مع حاجات المستخدم واختیاراتھ.

متجر

أندروید

متجر أبل
الشعارنبذة عن التطبیق

اسم

التطبیق

كماالمقدسة،المشاعرومنطقةالمنورةللمدینةالرقمیةالخرائطعلىیحتوي

المشاعرومخیماتوالمبانيبالمنشآتالخاصةالمكانیةالمعلوماتیتضمن

والمرافقوالخدماتالمشاعر،وحدودواألحیاءوالطرقوالشوارعالمقدسة

العامة والمعالم.

محدد

الحج

والعمرة

المالحي
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ومعرفةالحرامالمسجدداخلبدقةمواقعھمتحدیدفيمكةزواریُساعد

شبكةاستخدامدونالتطبیقویعملإلیھ،الذھابیریدونمكانأيإلىطریقھم

االنترنت.

المقصد

التسوق،مراكزالمطاعم،أقربمثلالعامةاألھمیةذاتاألماكنالتطبیقیُحدد

مناسكناالمساجد، الحمامات، والبحث عن أقصر الطرق الممكنة إلیھا.

ومنھا:المقدسة،المشاعرفيالمیاهخدماتیخصماكلفيالحجاجیخدم

إضافةزمزم،میاهتوزیعنقاطومعرفةالمیاهدوراتلتحدیدالمشاعرخارطة

إلى معلومات أخرى تھم الحاج، كما یدعم التطبیق سبع لغات.
ترویة

ویتمالمعتمدین،األطباءمنقائمةخاللمنطبیةاستشاراتالتطبیقیُقدم

صحةشرح الحالة عبر الصوت والصورة مع التقییم النھائي للطبیب.

لحالةبالغوفتحالطبيتاریخكتفاصیلتسجیلالتطبیقخاللمنیمكن

االحتیاجاتذويفئةودعمعالیة،بدقةالموقعبتحدیدیسمحكماطارئة،

الخاصة.
أسعفني

واالستالمالسھلالحجزخاللمنالمستخدمیحتاجھشيءأيبتنظیفیسمح

العناصروتحدیدموقعك،تحدیدسوىعلیكفمامكان،أيوفيالسریع

المطلوبة لتنظیفھا.

Smart

washe

r

منبالقربالمتواجدینالحالقینمنمجموعةعلىالعثورفيیساعد

المستخدم، كما یسمح بطلب الخدمة لتقدیمھا في منزل المستخدم.
مقص

(حالقة)

بشفافیة،العامةاألجھزةخدماتتقییممنوالزائروالمقیمالمواطنیمّكن

وطنيومشاركة اآلراء من أجل تحسین وتطویر ھذه الخدمات.
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تموقدعرفات.یوممترجمةومشاھدتھاالخطبةإلىاالستماععلىالحجاجیساعد

ترجمتھا إلى خمس لغات: الفارسیة، المالیزیة، االنجلیزیة، الفرنسیة، األردو.
خطبة عرفات

والعمرة:الحجوزارة.١٢

فروععدةولھا)٢٠١٩والضحوي،(السمیري،الرحمن.ضیوفبخدمةمكلفةحكومیةكجھةه١٣٨١عامفيوالعمرةالحجوزارةتأسست

یسودهجوفيوالزائرینوالمعتمرینالحجاجلجمیعسھلةتجربة والزیارةوالعمرةالحجرحلةتكونأنالوزارةوتسعى)،٧(الشكلفيموضحة

المملكةجھودللعالمینقلونوتجعلھمالرضا،لھموتحققللذكرىوتبقىالفكرةمنتبدأجمیلةرحلةوتكونذاكرتھمفيولتبقىوالطمأنینة،السكینة

أبرزھا:والتياألھداف،منالعدیدوتحقیقالخدماتمرافقكافةتجھیزخاللمنذلكبتنفیذالوزارةوتقومالرحمن.ضیوفخدمةفيالمبذولة

المیدانیةالخدمةفيالموظفینبقدراتاالرتقاءعلىتعملكماالمقدمة،والبشریةالتقنیةالجھودبذلخاللمنوتیسیرهالحجتسھیلعلىالعمل

التقنیات،أحدثباستخداماألعمالجمیعتطویرإلىباإلضافةومتمیزة،  فعالةتدریبیةبرامجاعتمادخاللمنجودةذاتخدماتتقدیملضمان

التنسیقخاللمنأیضاًبذلكوتقومعالمیة،بمعاییردینیةضیافةتقدیمأجلمنالوزارةفيالمستخدمةواألنظمةالتحتیةالبنىتطویرعلىوالعمل

الدینعقیدةوتیسیرھاخدماتھاوتسھیلأھدافھاكافةتنفیذعنداعتبارھافيالوزارةتأخذكماوالعمرة.الحجلتیسیرالصلةذاتالجھاتمع

المملكةفيوأھمیةمكانةذاتوالعمرةالحجوزارةتعدكما).٢٠٢١والعمرة،الحج(وزارةبھا.المساسوعدمومراعاتھاوتعالیمھاإلسالمي

رؤیةمستھدفاتمنكبیرجزءتمثلالوزارةجعلماوذلكالرحمن،ضیوفبخدمةتنفردكونھاخاصة،الرشیدةقیادتناولدىالسعودیةالعربیة

.٢٠٣٠المملكة
والعمرة.الحجوزارةفروع)7(شكل
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وأدواتھ:البحثإجراءات.١٣

والخدماتالتطبیقاتأبرزعلىالتعرفإلىباإلضافةوتوضیحھ،الذكيالحجمفھومعلىللتعرفالمحتوى؛تحلیلمنھجالبحثاستخدم

التحولمنھجلتبنيالحجوزارةجاھزیةعلىالمؤثرةالعوامللتحدیدالمنھجھذااستخدامتمكمافیھ.استخدامھاتمالتيوالتقنیاتوالمبادرات

ویتمالرقمي،التحولمنھجتبنيفيالمنظماتتواجھالتيالتحدیاتأبرزتحدیدفيالمنھجھذاویساعدالذكي،الحجمنظومةنضجودرجةالرقمي

تطبیقفيیساعدعملبإطارللخروجالرقمیة؛والمستودعاتالبیاناتقواعدفيوالمتاحالمنشورالفكرياإلنتاجعلىاالطالعخاللمنذلك

تمثمومنعام.بشكلالرقميالتحولعملیةتتبنىالتيالمنظماتمختلفعلىاستخدامھویمكنخاص،بشكلوالعمرةالحجوزارةعلىالدراسة

فقط.اإلطارعواملعلىتشتملوالتيالمقننةالمقابلةوھيالرئیسیةالبحثأداةبناءفي)٨(شكلاإلطارھذااستخدام

والتي تم تصمیمھا خصیصاً لإلجابة على تساؤالت الدراسة، وتتكون من أربعة محاور وھي كالتالي:

تقنیاتھ.: یتعلق بھدف توضیح مفھوم الحج الذكي وأبرزالمحور األول❖

لتبني منھج التحول الرقمي.یھدف إلى قیاس جاھزیة وزارة الحج والعمرةالمحور الثاني:❖

.٢٠٣٠رؤیةمعتوافقھاومدىوالعمرةالحجوزارةإلیھاوصلتالتيالرقميالتحولنضجدرجةتحدیدإلىیھدفالثالث:المحور❖

واجھت وزارة الحج والعمرة في تبني منھج التحول الرقمي (الحج الذكي).یھدف إلى التعرف على أھم التحدیات التيالمحور الرابع:❖

الوزارة؛نضجدرجةلقیاسوإدراجھاالدراسةتنفیذوقتخاللإطالقھتموالذيالتاسعالرقميالتحولقیاسمنھجیةمؤشراتاستخدامتموقد

الموضوع.أدبمراجعةبعدوضعھاتموالتيوتحدیاتھاالوزارةجاھزیةعواملإلىباإلضافة،٢٠٣٠رؤیةمعاییرمعمتوافقةكونھا

المسؤولةالجھاتواضحغیرمختلفةألھدافوشمولھاالدراسةإطارعوامللتشعبنتیجةالثلجیة)؛(الكرةعشوائیةغیرعینةاعتمادتمكما

بالعواملالمعنیةاألقسامعلىالتعرفخاللھامنویمكنالدراسةلموضوعلمناسبتھانظراًالرقمي؛التحولوكالةاالنطالقنقطةفكانتعنھا،

األخرى، ثم تلتھا األقسام التالیة: اإلدارة العلیا، تقنیة المعلومات، الموارد البشریة.

التطبیقیة:الدراسةإطار.١٤

یمثل الشكل التالي اإلطار العام للدراسة التطبیقیة موضحا جمیع المحاور التي تم التطرق إلیھا.
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والعمرةتحدید مدى جاھزیة وزارة الحجتحدید مرحلة نضج وزارة الحج والعمرة
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ومناقشتھ:البحثنتائجتحلیل.١٥

الذكي:الحجمنظومة١.١٥

)٦(شكلفيذكرھاتمالتيوالخدماتوالمبادراتوالتقنیاتالمنھجياإلطارفياإلجرائيالتعریفمعیتفقالذكيالحجمنظومةمفھومأنیتضح

واستدامةللحجاج،التجربةوإثراءالخدمات،وتحسینللحج،فّعالةإدارةھيالمنظومةاستراتیجیةعناصروأبرز)،٣(جدولفيوالتطبیقات

لخدمة المزید من ضیوف الرحمن.

كما تھدف حلول منظومة الحج الذكي إلى:

رفع كفاءة وتكاملیة األنظمة التقنیة ألتمتة الخدمات ودعم اتخاذ القرار.●

رفع الكفاءة من خالل ھندسة العملیات واإلجراءات لرحلة الحجاج والمعتمرین والزوار.●

تطویر وتبني معاییر عالمیة لالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.●

رفع مستوى الوعي لدى الحجاج والمعتمرین والزوار وتوعیتھم باألنظمة والحقوق والواجبات.●

رفع مستوى جودة الخدمات.●

الذكي:الحجمنظومةلتبنيوالعمرةالحجوزارةجاھزیةمدى٢.١٥

باستمراروتطویرھاتحدیثھایتمجیدةتحتیةبنیةالوزارةتمتلكحیث٪١٠٠بنسبةتحقققدالوزارةفيالتقنياالستعدادأنالنتائجخاللمنیتضح

تقنیاتاستخدامخاللمنالمنظومةفيالمتبادلةالمعلوماتحمایةیتمكماالتقنیة،للمشاریعالمستقبليالتبنيودعمالتقنیةالمستجداتلمواكبة

البیاناتإدارةومكتبالسیبرانيلألمنالوطنیةالھیئةمعبالتعاونوخصوصیتھاسالمتھاتضمنوقانونیةتشریعیةوسیاساتلوائحوتوفیرخاصة

إلىباإلضافةوالعمرةالحجمعلوماتمركزمسمى:تحتالمعلوماتومراقبةبحمایةمعنیةالوزارةفيمستقلةأقساموجودإلىباإلضافةالوطنیة،

إلىوالوصولالذكيالحجلتفعیلوشراكاتاتفاقیاتالوزارةتملكإذالبیئي،لالستعدادبالنسبةكذلكوالعمرة.الحجوزارةفيالبیاناتإدارةمكتب

لجنةاعماللتسریعوذلكمستقبالاألخرىالجھاتمعواتفاقیاتھاشراكاتھاتوسیععلىوتعملاألخرى،بالجھاتالخاصةالخارجیةالمعلومات

اآلمنةالحكومیةوالشبكةGSBالحكومیةالتكاملقناةباستخداممباشربشكلیُسرمعتعاونھاخاللمنذلكویتضحالرقمیة،والعمرةالحج 5

ر).برنامجوإدارتھاتنفیذھایتولىالتيالوطنیةالتحتیةالبنیةلمشاریعالرئیسیةاألعمدةأحد)GSB(الحكومیةالتكاملقناةتمثل5 (یسِّ
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GSNاالستعدادفيأمابینھم.المتبادلةالمعلوماتخصوصیةبدرجةواھتمامھاالحكومیة،الجھاتبقیةفیھاالمرتبطةاألخرىوالمنتجات 6

فيالرقميللتحولاھتماماًتوليالعلیااإلدارةأناتضحوقدالعلیااإلدارةدعم:أوالًمؤشرات:ثالثةخاللمنالسیاقھذاقیاستمفقدالتنظیمي

االستثمارعلىالعائدودراسةالذكي،الحجمبادراتلدعمالالزمالتمویلوتوفیرالتغییرإلدارةللتخطیطمتخصصةلجنةتشكیلخاللمنالوزارة

تحتللوزارةحدیثاًالمعتمدالتنظیميالھیكلفيوكالةواستحداثودولیة،إقلیمیةلجانفيعضویةعلىوالحصولالرقميالتحوللمشروعات

اوداخليسواءالذكيالحجمنظومةمشروعاتلدعمأخرىجھاتمعللتعاونتتطلعكما).٩(شكلالرقميوالتحولالتخطیطوكالةمسمى

ًالرحمن.ضیفخدمةعنھینتجتعاونوأيالمبادراتإنجازوتسھیلالخبراتتبادلأجلمنخارجي خاللمنیتضحوالتيالمنظمةحجم:ثانیا

المرونةلدیھابذلكوھيالرقمي،التحولمنھجتبنيعلىقادرةكبیرةمنظمةتعدأنھاموظف١٥٠٠-١٤٠٠التقریبيالوزارةموظفيعدد

,Awa(للدراسةالنظرياإلطارفيُذكرمامثلالمخاطرتحملعلىوالقدرة Ukoha, & Emecheta,2016,p.9.(وھوالثالثالمؤشرأما

فيبخبراءواالستعانةكوادرھاوتدریبوتقنیاتھاالذكيالحجمنظومةإلدارةالماديالدعمنقصمنتعانيالوزارةأنفیتضحالمالیةالتكالیف

المجال.

)202٠والعمرة،الحج(وزارةالرقميالتحولللتخطیطالوزارةوكالةاستحداثبعد٢٠٢١والعمرةالحجلوزارةالتنظیميالھیكل)9(شكل

:والعمرةالحجوزارةفيالرقميالتحولنضجدرجة٣.١٥

اھتماممدىیعكسوذلكالدراسة،إطارفيالنضجمراحلمنالثالثةالمرحلةتعدوھي٪٥٧بنسبةالتحسینمرحلةفيالوزارةأنیتضح

وجھودھاالوزارةعملذلكویوضحالمستمر،التحسینبھدفومراقبتھاالرقميالتحولمحاورجوانبلجمیعالمستمرالتطویرعلىالوزارة

المبذولة لبلوغ ھذه المرحلة.

ر"، وتمكن ھذه الشبكة مركز التعامالت اإللكترونیة الحكومیة من أن یكون حلقة6 تقوم ھذه الشبكة بربط الجھات الحكومیة بمركز بیانات التعامالت اإللكترونیة الحكومیة "یسِّ
وصل بین الجھات الحكومیة بحیث یتم توحید آلیة االرتباط بین الجھات وُتختصر تكلفتھا. 
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والریادةاإلبداعإلىللوصولوتطمحالنضجفيالمراحلأعلىبلوغنحوتسیرالوزارةأنیوضحمما٪٤٣بنسبةالتكاملمرحلةإلىوصلتكما

وسائلواستخدامتجربتھ،تحسینخاللمنالمستفیدتجربةإثراءفيالتكامللمرحلةوصلتحیثاإلطار،فيالنضجھرممراحلأعلىتعدوھي

منالمستفیدینخبراتمناستفادتكمامستمر،بشكلوتحسینھابدراستھاوتقوممباشرةغیربطرقالمستخدمتجربةلقیاسوآلیةحدیثةوأنظمة

منالمقدمةالخدماتتحققحیثالرقمیة،الخدماتتقدیمقنواتوتطویرالقرار،صنعفيوإشراكھمبإتاحتھاقامتالتيااللكترونیةالقنواتخالل

بشكلالقنواتمختلفخاللمنالخدماتمتابعةللمستفیدیمكنبحیثالقنوات،ھذهبینالتكاملالذكیةاألجھزةوتطبیقاتالرقمیةالقنواتخالل

إلىباإلضافةالبیانات.إدارةوسیاساتبخططوارتباطھاالمشتركةالبیاناتمنواستفادتالمشتركةالمنصاتبكاملالوزارةارتبطتكمامتكامل،

إدارةفيالممارساتأفضلبتطبیقوتقوماألخرى.واألنظمةوبینھاالبعضبعضھابینفیماالحكومیةالمواردتخطیطأنظمةبینتكاملوجود

بالخططالمتعلقةوالمبادراتبالبرامجومرتبطةبالوزارةوالتشغیلیةاإلداریةاإلجراءاتمعومدمجةمتكاملةفھيالرقميالتحولمشاریع

االستراتیجیة وحوكمة التحول الرقمي مع الجھات والبرامج األخرى ذات العالقة.

والعمرة:الحجوزارةفيالرقميالتحولتحدیات٤.١٥

ومجالالتقنيالمجالفيالحاصلالتسارعبحكمتقنیةتحدیاتتواجھالوزارةأنإالباستمراروتحدیثھاتطویرھایتمتحتیةبنیةوجودمنبالرغم

الالزمةوالبرامجاألدواتوتوفیرالذكي،الحجمبادراتفيالستخدامھاالتحتیةالبنیةبتطویرتتعلقتقنیةتحدیاتالوزارةفتواجھالبیانات،علم

للتعاملخبرةوذاتالمؤھلةالكوادربنقصتتعلقبشریةتحدیاتتواجھالوزارةأنیتضحكماالضخمة.البیاناتتحلیلودمجوتخزینالستخدام

مشاریعأھدافوضوحمنوبالرغمالرقمیة،للمشاریعالالزمالتمویلبضعفتتعلقمالیةتحدیاتإلىباإلضافةوتقنیاتھا،الرقمیةالمشاریعمع

الحج الذكي إال أن الوزارة تعاني ایضاً من التعارضات في تنفیذ المبادرات بحكم تعددیة الجھات في القطاع.

:٢٠٣٠رؤیةمعوالعمرةالحجوزارةمنتقدیمھیتمماتوافقمدى٥.١٥

السعودیةالعربیةالمملكةرؤیةظلفيالرقميالتحولنحواالستراتیجیةخطتھابنتالوزارةأنیتضحالدراسةلھاتوصلتالتيالنتائجظلفي

أدائھاوتطویرعملھاآلیةفينوعیةنقلةإحداثفيمجھودھاخاللمنالرؤیةھذهمستھدفاتأھمتحقیقفيثابتةخطواتتخطووھي،٢٠٣٠

أعلىلبلوغوتطمح-٢٠٣٠المملكةرؤیةمستھدفاتفياألسدنصیبلھمكان-الذینالرحمنضیوفلخدمةسعیاًخدماتھابمستوىواالرتقاء

مراحل النضج في عملیة التحول الرقمي والوصول إلى اإلبداع والریادة وتسخیر كافة الجھود التي تعزز تحقیق الرؤیة.
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التطبیقیة:الدراسةإطارنتائج.١٦

وذلكوالعمرة.الحجوزارةعلىالتطبیقخاللمنوتحلیلھامناقشتھاوتم)،٨(شكلالتطبیقياإلطارفيالتطبیقیةالدراسةإطاراستعراضتم
):4(جدولفيالیھاالتوصلتمالتيالنتائجتلخیصویمكنالدراسة،تساؤالتعلىلإلجابةسعیاً

الرقمي.التحولفينضجھاودرجةالوزارةجاھزیةنتائجملخص)2(جدول

درجة نضج وزارة الحج والعمرة

درجة نضج المنظورنضج المحورالمحاورالمناظیر

االستراتیجیة١

التحسینالبنیة المؤسسیة

التحسین التحسینالتخطیط

التحسینالقیادة

المنظمة والثقافة٢

التحسینالقدرات

التحسین التكاملالحوكمة

التحسینالوعي

العملیات٣

التحسینتحسین العملیات

التحسین التكاملإدارة المشاریع
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البیانات٥
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الخدمات٦

التحسینجودة الخدمات

التكامل التكاملقنوات تقدیم الخدمة 

التكاملالمنصات المشتركة

المستفید٧

التكاملتجربة المستفید

التكامل التكاملالمشاركة االلكترونیة 

التحسینعالقة المستفید
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مرحلة نضج وزارة الحج والعمرة في عملیة التحول الرقمي ھي: مرحلة التحسین

درجة جاھزیة وزارة الحج والعمرة

المحاور الفرعیةالمحاورالمناظیر

المحققة

نسبة التحقق

االستعداد التنظیمي١

٢/٢دعم اإلدارة العلیا

٧٨.٥٪ ٢/٢حجم المنظمة

١.٥/٣التكالیف المالیة

المجموع

٥.٥/٧

٪٣/٣١٠٠الشراكات وتبادل المعلوماتاالستعداد البیئي٢

المجموع

٣/٣

٣

البنیة التحتیة لتقنیةاالستعداد التقني

المعلومات

٣/٣

١٠٠٪

٣/٣الخصوصیة واألمان.

٦/٦المجموع
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التالیة:االستنتاجاتإلىالتوصلتمالسابقالجدولاستعراضخاللومناوالً،١.١٦

تقع وزارة الحج والعمرة في مرحلة التحسین وھي تعد المرحلة الثالثة من مراحل ھرم نضج التحول الرقمي.❖

تعد وزارة الحج والعمرة مستعدة تقنیاً وبیئیاً لعملیة التحول الرقمي، ولكن تحتاج إلى زیادة االھتمام باالستعداد التنظیمي❖

لتبني منھج التحول الرقمي في الوزارة.

الرقمي.للتحولوالعمرةالحجوزارةجاھزیةمدى)11(شكل
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تواجھ الوزارة تحدیات تتعلق بنقص الموارد البشریة المؤھلة لتنفیذ األعمال، وضعف الدعم المالي لمشاریع التحول❖

الرقمي، باإلضافة إلى تحدیات تتعلق بالبنیة التحتیة نتیجة التسارع الحاصل بمجالي التقنیة وعلم البیانات.

.٢٠٣٠السعودیةالعربیةالمملكةرؤیةمعیتوافقبشكلالرقميالتحولنحواالستراتیجیةخطتھاالوزارةبنت❖

التالیة:والمقترحاتالتوصیاتإلىالدراسةتوصلتسبقماخاللومنثانیاً،٢.١٦

منسوبيلتثقیفمكثفةدوراتعملضرورةمعالرقمي،التحولمنھجلتبنيالتنظیمياالستعدادفيالجھودمنالمزیدبذل❖

فيخبرةذاتأومؤھلةكوادراستقطابإلىباإلضافةفیھا،یستجدماكلومواكبةالتقنیاتالستخداموتأھیلھمالوزارة

مجال تقنیة المعلومات.

زیادة الدعم المالي من أجل دعم عملیات التوسع في المشاریع الرقمیة.❖

عمل دراسات حول تجربة الحجاج في استخدام تطبیقات وخدمات منظومة الحج الذكي في شعائر الحج ومدى جاھزیتھم❖

لھا.

فيلیشملاإلطارتعدیلیمكنخاصة،أمحكومیةأكانتسواءالمختلفةالقطاعاتكافةعلىتطبیقھوإمكانیةاإلطارولتعمیم❖

تبنيعلىتؤثرمھمةعواملالحكومیةوالمبادراتوالسیاساتالمواقفتعتبرحیث؛الحكوميالدعممن:كالالبیئيالسیاق

علىتؤثرفرصأوقیودالحكوميالدعمیقدمأنیمكنإذالمنظمات؛فياعتمادهلتعزیزالشروطوأحدالرقمي،التحول

فيأماالرقمي.التحولتبنيعلىواستخدامھاالتقنیةلقبولالعمالءاستعدادیؤثرحیث،العمیلوجاھزیةالتبني.عملیة

ظلفيالبحثویوصيبسھولة.تغییرھایتموالالمنظماتفيمؤثرعاملكونھاالتنظیمیةالثقافةإضافةالتنظیميالسیاق

رؤیةمعأخرىمنظماتفيالرقميالتحولتوافقمدىلقیاسالدراساتمنبالعدیدالقیام)١٣(شكلالمقترحاإلطار

٢٠٣٠.

32



المختلفة.القطاعاتفيالرقميالتحولمنظومةإدارةلقیاسمقترحإطار)12(شكل

الخاتمة:.١٧

الذكي،الحجبمنظومةالتعریفحیثمنوالعمرةالحجوزارةفيالرقميالتحولعملیةتطبیقواقعلدراسةأولّيتقریربمثابةالدراسةھذهتعد

الذكيالحجمنظومةإدارةتوافقعنفضالًالرقمي،التحولمنھجتبنيفيالوزارةواجھتالتيالمعوقاتوأبرزنضجھاودرجةجاھزیتھا،ومدى

أوجھوتحسینلھاأفضلفھموتحقیقالذكيالحجمنظومةماھیةتوضیحفينتائجھاتسھمأنالدراسةوتأمل.٢٠٣٠المملكةرؤیةمستھدفاتمع

معالمختلفةالمنظماتفيالرقميالتحولمنھجتوافقمدىحولأخرىلدراساتواعًدامجاًالالدراسةفيالمقترحاإلطاریُتیحوأنفیھا،القصور

.٢٠٣٠المملكةرؤیة
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