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 المستخلص:

ى وكذلك التعرف عل هدفت الدراسة إلى قياس وعي وإدراك سكان مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن

مدى تقبلهم لتلك التقنيات عند تطبيقها في الواجهة البحرية لمدينة جده بالمملكة العربية السعودية، وقد تم اعتماد 

المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة واستخراج البيانات التي ُجمعت بواسطة استبانة تضمنت 

فة بالتقنيات الذكية لتطوير المدن، باإلضافة إلى محور يوضح أربعة محاور؛ كان أهمها محور يقيس المعر

مدى احتياج المجتمع من التقنيات الذكية في الواجهة البحرية، ومحور يحدد اإلدراك بأهمية تلك التقنيات، 

( من مجتمع 725وكذلك محور يتعلق بمخاوف المجتمع عند تطبيقها. تم تطبيق الدراسة على عينة حجمها )

. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كاآلتي: أن هناك نتائج إيجابية عن معرفة مجتمع مدينة جدة مدينة جدة

بالتقنيات الذكية لتطوير المدن بمستوى عالي، كذلك اإليجابية في إدراك المجتمع بأهمية تلك التقنيات، وكلما 

وتحويلها الى مدن ذكية. أن احتياجات زاد المؤهل العلمي كلما زاد إدراك مجتمع بأهمية التطبيقات الذكية 

مجتمع جدة للتقنيات الذكية في تطوير الواجهة البحرية أسفرت من خالل الدراسة على الموافقة الشديدة لها، 

 وتلك الموافقة زادت مع ازدياد العمر والمؤهل العلمي.
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خاوف هة البحرية، وكلما زادت المكما لم يوافق المجتمع على المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية لتطوير الواج 

 من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة قلت االحتياجات لها. 

وفي ضوء نتائج الدراسة كانت أهم التوصيات: ضرورة تبني نشر المعرفة بالتقنيات الذكية لتطوير المدن مما 

خلق بيئة مجتمعية  ب عالمياً للمدن الذكية. أيضاً العمل علىلها األثر الفعال في التجاوب مع التطور التقني المواك

معرفية تقوم على أساس المشاركة بالمعرفة ومواكبة للتطور العالمي المستمر، وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة 

 الستدامة بناء المدن الذكية وتطورها.

اجهة البحرية، تطوير مدن، تطوير الذكاء االصطناعي، مدينة جدة، الو ،المدن الذكية المفتاحية:الكلمات 

 .م، التقنيات الذكية 0202جدة، رؤية 

 

Measuring the awareness of Jeddah community about smart technologies used to 

develop cities (A study on developing the waterfront of Jeddah, Kingdom of 

Saudi Arabia) 

 

Abstract 

The study aimed to measure the awareness and familiarity of the Jeddah community 

with smart technologies for developing cities and recognizing the extent of the 

community need for these technologies as well as their worries when creating the 

waterfront for Jeddah. A survey descriptive approach was adopted to achieve the 

goals and elicit data collected by a questionnaire. The questionnaire contains four 

sections; the first section measures how far people were aware of smart technologies 

for developing cities, the second section showed the extent of community need for 

smart technologies in the waterfront, the third section defines awareness of these 

technologies, and the fourth section concerns with community fear when applying 

such technologies. The study was carried out to a sample size (N=507) from the 

Jeddah community. The study reached several results:  there were positive high level 

of Jeddah community knowledge about the smart technologies for developing cities 

and in their awareness of the importance of these technologies.  
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The study found that the more the educational qualification increases, the greater 

the community awareness of the importance of smart applications and converting 

them into smart cities.  And indicated that the needs of the community for smart 

technologies in developing the waterfront, 

 As resulted from the sample high agreement. The agreement has increased in 

correspondence to increasing age and educational qualification. Recommendations 

have been proposed: the necessity of adopting the dissemination of knowledge of 

smart technologies for the development of cities, which has an effective influence 

in responding to the worldwide technological development accompanying smart 

cities.  

Keywords: Smart cities, intelligence, intelligence, Jeddah, the waterfront, the 

development of cities, the 2030 vision, smart technologies 

 

 المقدمة: .1

التطور السريع والهائل في تقنيات المعلومات واالتصاالت، والذي بات أمرا ً ملحوظا ً وواقعيا ً، يؤدي دورا ً 

فاعال ً في االرتقاء بكافة نواحي الحياة، وأمام تلك االكتشافات واالبتكارات التقنية والرقمية والمعلوماتية؛ وفي 

الذكية؛ وجب على الدول استثمار طاقاتها وتوجيه اهتماماتها البحثية زمن شبكات المعلومات الضخمة واألجهزة 

بحيث يتم توظيف هذه التقنيات في تطوير ودعم كافة الخدمات بها واالرتقاء بالمهن والصناعات والمجاالت 

 المختلفة، والتي من بينها مجال هندسة المدن.

 عشرين والمتمثل بظهور تقنيات االتصاالت والمعلوماتويلعب التطور التقني الذي يرافق القرن الواحد وال      

دوراً رئيسيا في تطور ونجاح المشاريع الضخمة، وخصوصاً المشاريع التي تتعلق باألمور السياحية مثل 

تطوير الواجهات البحرية للمدن الساحلية، ويكمن دور التطور التقني في تطوير الواجهات البحرية للمدن الذكية 

ة تحتية للمدينة في جميع المجاالت والتي تتوفر فيها الخدمات اإللكترونية بكفاءة عالية، باإلضافة في توفير بني

إلى القضاء على البعد المكاني لمكونات المدن والعناصر العمرانية وتوفير عنصر الوقت، وهذا ما تتميز به 

 (. 0210دق، المدن الحديثة في الدول المتقدمة والتي يطلق عليها المدن الذكية )صا

وتعتمد المدن الذكية على التقنيات اإللكترونية التي انتجها عصر تكنولوجيا المعلومات بداية من 

 المدينة الرقمية إلى اإللكترونية ثم االفتراضية،
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وتقوم هذه المدن على تزويد بنيتها التحتية بتقنيات المعلومات واالتصاالت، والشبكات الالسلكية  

عن بعد، بحيث تشكل عناصر أساسية من البيئة العمرانية باعتبارها نظام لتشغيل المجتمع  وشبكات االستشعار

 (.0212الذكي، ولإلدارة العمرانية الذكية )القاضي والعراقي، 

تعد مدينة جدة مدينة عربية اسالمية ذات عراقة تاريخية، حيث تشرفت منذ فجر التاريخ بأن تكون 

لمكرمة، مهوى أفئدة المسلمين من كل أصقاع األرض، فهي بوابة الحرمين الميناء األقرب واألول لمكة ا

الشريفين، وقد كان باتخاذ عثمان بن عفان رضي هللا عنه من جدة ميناءاً لمكة المكرمة سبباً رئيساً في ازدهار  

ء جدة مدينة جده وعمارتها، كما ساعد في تطورها وازدهاراها توسطها موانئ البحر األحمر، وأصبح مينا

يستقطب تجارة البحر األحمر لقرون عديدة، وقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد 

 (.0215الملك عبد العزيز آل سعود بتطوير مدينة جدة لتتميز وتكون عروساً للبحر األحمر )مدن، 

بل ومن أكبر الموانئ على  حتى أصبحت جدة من أكبر المدن الساحلية بالمملكة العربية السعودية،

البحر األحمر، كما ضمت مطار الملك عبد العزيز الدولي، وشبكة من الطرق البرية التي تربطها بين المدينتين 

المقدستين وسائر مدن المملكة، مما جعل منها وجهةً سياحيةً جذابة مفعمة بلمسات التطوير والتغيير الملموسة 

، والتي تكاد تصنف كمعرض فني مفتوح لمجتمعها وسواحها في كل شارع والبارزة في جمال تنسيق شواطئها

وميدان. كما أن تعزيز المشروعات السياحية الكبرى في مدينة جده، بتخصيص حكومتنا الرشيدة األولوية 

لتطوير مناطق الجذب السياحي والترفيه بها. وذلك باستحداث أماكن مهيأة بأرقى المتطلبات الحضارية من 

وتسهيالت ومشروعات سياحية تنموية تضاهي تلك التي توجد في مثيالتها من مدن ساحلية عالمية مرافق 

 (. Mandeli, 2019أخرى )

وقد تميزت مشاريع الواجهات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي  بنجاحها، كونها تمثل محوراً 

مشروعات النوعية الضخمة المنفذة وتلك الجاري جديداً للتنمية العقارية، ورافداً مستداماً للقطاع السياحي بال

( وفي هذا اإلطار أعلن "صندوق االستثمارات العامة" عن مشروع "إعادة تطوير 0217تنفيذها )مزايا، 

الواجهة البحرية وسط كورنيش مدينة جدة، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية 

 12مليار لاير كاستثمار على مدى  12لجديدة"، وقد تم تخصيص ما يقارب  فريدة لتصبح جدة داون تاون ا

اعوام،  لتجهيز بيئة جاذبة ومتميزة تساهم في تنمية مدينة جدة وتطوير طموحاتها للوصول الى كونها ضمن 

ه يمدينة عالمياً، حيث يساهم المشروع في "تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويح عن النفس والترف 122أفضل 

والتسوق، وذلك من خالل تطوير مناطق رئيسية تضم منطقة متاحف ومراكز لألنشطة الثقافية واالجتماعية، 

ومنطقة مركزية ألنشطة األعمال واالبتكار، ومنطقة للنشاطات التجارية والتسوق، ومنطقة الحدائق 

طقة تجعات، باإلضافة إلى منوالمتنزهات الترفيهية والنشاطات الرياضية، ومنطقة للضيافة والفنادق والمن

 (.0202الشاطئ والنشاطات البحرية والتنزه ومرسى للقوارب واليخوت الخاصة" )الشهراني، 
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 أهمية الدراسة: .2

تتمثل أهمية الدراسة في كونها تسعى الى التعرف على وعي مجتمع مدينة جده نحو التقنيات الذكية لتطوير 

راسة من جانبين مهمين وهما الجانب النظري والجانب التطبيقي. حيث المدن. ويمكن النظر الى أهمية هذه الد

تتمثل االهمية النظرية للدراسة في مساهمتها ألثراء البحث العلمي نظرا لندرة الدراسات العربية عامة التي 

 رتناولت التعرف على أثر الوعي والمخاوف نحو التقنيات الذكية لتطوير المدن على احتياج المجتمع لتطوي

الواجهة البحرية. اضافة الى تسليط الضوء على إدراك المجتمع بأهمية التقنيات الذكية مع قياس احتياجاتهم 

لتلك التقنيات في الواجهة البحرية، وذلك للوصول الى توصيات ومقترحات تهدف الى تطوير آليات لتطبيق 

 التقنيات الذكية تطوير في الواجهات البحرية.

التي تتطلع الى بناء مدن  0202ي، فتنبع اهمية الدراسة من كونها مبنية على رؤية المملكة ومن الجانب التطبيق

ذكية فاعلة، فمن المتوقع ان أن تدعم نتائج هذه الدراسة وتوصياتها تحقيق هذه الرؤية في بناء مدينة ذكية 

بحرية، تطوير الواجهات ال جاذبة. اضافة إلى مساهمتها في نشر التوعية والتثقيف بدور التقنيات الذكية في

 كذلك فان هذه الدراسة قد تفيد الباحثين والمختصين العازمين على تناول مواضيع مشابهة. 

 :مشكلة الدراسة .3

 التنمية والتي تعد مؤشرا حضاريا مهماً لرقي الدولة، والتي تساهم في السياحية االهتمام بالتنمية مع زيادة

النمو،  معدالت لرفع الصناعات أسرع من صناعة السياحة أن الحديثة تالدراسا االقتصادية للدولة، أشارت

 األهداف لتحقيق الالزمة بالتشريعات وتدعيمه السياحي تطوير قطاعها إلى الدول من العديد والتي تسعى

(. والواجهة البحرية للمدينة إحدى أهم المعالم الحضارية 0212المرجوة، )عبد الناصر وعبد العالي، 

ية الهامة، حيث أنها تشكل مرفقاً ترفيهياً هاماً للمواطنين والمقيمين والزوار، وتعتبر من أهم والسياح

 &  ,Flynnالمقومات الجاذبة التي تتمتع بها المدينة والتي تخدم أغراضاً بيئية واقتصادية وترفيهية هامة )

Valverde, 2019 .) 

ية السعودية على استغالل الموقع االستراتيجي وانطالقاً من أهمية مدينة جدة  حرصت المملكة العرب

لها، من خالل انشاء مشروعات ضخمة تجعل من جدة مدينة عالمية ذات طراز تقني تضاهي من خاللها أكبر 

(، وفي هذا االطار جاءت مشاريع "تطوير ,Mandeli 2019المدن الساحلية على المستوى العالمي )

افتتحها أمير المنطقة خالل األعوام السابقة والتي بدأت "بالكورنيش الواجهات البحرية لمحافظة جدة" التي 

الشمالي في مراحله األولى والثانية والثالثة، وتوالت بعدها منظومة تطوير واجهات أخرى ومنها الكورنيش 

 األوسط وشارع فلسطين، ومتحف جدة المفتوح، وشاطئ السيف، وامتداد الكورنيش الجنوبي، 

نزه ذهبان"، وقد تواصل تطوير الواجهة البحرية للمرحلتين الرابعة والخامسة في باإلضافة إلى مت

 نسختيها األكبر واألشمل واألوسع.
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 ,Gretzel( ودراسة )Flynn, & Valverde, 2019كما أشارت العديد من الدراسات منها دراسة )

et. al, 2016( ودراسة ،)Gretzel, 2018لسياحية هي اعتمادها على ( أن أهم مقومات نجاح المشاريع ا

 التقنيات الحديثة سواء في البنية التحتية للمشروع أو في الخدمات التي يقدمها المشروع، 

في انشاء المدن الذكية لتعزيز التنمية الحضارية بالمملكة، وزيادة تنافسية  0202وتماشيا مع رؤية المملكة 

هذه الدراسة لتقيس مدى وعي وإدراك واحتياج المدن وتحسين معدالت ومؤشرات االزدهار فيها، جاءت 

مجتمع مدينة جده نحو التقنيات الذكية لتطوير المدن مع التعرف على درجة تخوفهم عند تطبيق هذه التقنيات 

 في الواجهة البحرية، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل اآلتي:

 ة بالتقنيات الذكية لتطوير المدن؟ما حجم معرفة مجتمع مدينة جدة بالمملكة العربية السعودي

 :أهداف الدراسة .4

 تتمثل أهداف هذه الدراسة فيما يلي:

 التعرف على وعي مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن. -1

 التعرف على مدى احتياج مجتمع مدينة جده نحو التقنيات الذكية لتطوير المدن في الواجهة البحرية. -0

 نة جده بأهمية توفر التقنيات الذكية لتطوير المدن في الواجهة البحرية.تحديد إدراك مجتمع مدي -0

 رصد درجة مخاوف مجتمع مدينة جده حول تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية. -4

قياس أثر الوعي والمخاوف نحو التقنيات الذكية على احتياج مجتمع مدينة جده لتلك التقنيات لتطوير  -7

 الواجهة البحرية.

 

 :ساؤالت الدراسةت .5

ما درجة وعي مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية المستخدمة في تطوير المدن من خالل معرفتهم  .1

 بالتقنيات الذكية لتطوير المدن وادراكهم بأهميتها؟

 ما درجة تخوف مجتمع مدينة جده من استخدام التقنيات الذكية في الواجهة البحرية؟ .0

 حتياج للتقنيات الذكية لتطوير الواجهة البحرية لمدينة جدة؟ما أثر الوعي والمخاوف على اال .0

ولإلجابة على هذه التساؤالت من خالل تقييم محاور الدراسة، ودراسة عالقتها ببعضها من خالل الفرضيات 

 التالية، ليكون أنموذج الدراسة كالتالي:
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 :ضيات الدراسةفر  .6

ينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن واحتياجات مجتمع توجد عالقة بين معرفة مجتمع مد الفرضية األولى:

مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي 

(0.05=α.) 

توجد عالقة بين إدراك مجتمع مدينة جده اهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور المدن  الفرضية الثانية:

ا الى مدن ذكية واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة وتحويله

 (.α=0.05إحصائية عند مستوى معنوي )

توجد عالقة بين المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة  الفرضية الثالثة:

نيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصائية عند مستوى واحتياجات مجتمع مدينة جده من التق

 (.α=0.05معنوي )

 :حدود الدراسة .7

 تتمثل حدود الدراسة مما يلي:

 واداراك واحتياج مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن  عيالحد الموضوعي: قياس و

 .واجهة البحريةورصد درجة تخوفهم عند تطبيق التقنيات الذكية في ال

  لمدينة جدةالحد المكاني: سيتم تطبيق هذه الدراسة على الواجهة البحرية. 

  0202الحد الزماني: سيتم تطبيق هذه الدراسة في العام الدراسي 

 ( من725الحد البشري: سيتمثل في عينة حجمها ) .سكان مدينة جدة 

 

 

 

 

 

 

 

 أنمو   الدراسة   ك  

                                      

             

                               

                                     

      

                                

             

H  
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 منهج الدراسة: .8

خالل أسلوب البحث عن المعلومات حول الدراسة، حيث في هذا الجزء تم تحديد منهجية الدراسة من 

والذي يُعرف بأنه "المنهج الذي يتم من خالله استجواب المنهج الوصفي التحليلي الكمي في الدراسة،  تم اتباع

 .عينة من مجتمع البحث بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها

ب، ومكتبات الكترونية عن مصطلحات الدراسة، كذلك اعتمد على البحث في المراجع العلمية من كت 

كذلك القراءة عن الدراسات السابقة في مجال البحث من خالل المقاالت العلمية والمجالت االلكترونية العلمية 

سبق من دراسات مشابهة في المجال. كما أن االسلوب  الموثقة من أجل توثيق أهمية الدراسة وربطها بما

 يانات الدراسة الميدانية الكمية.األساليب اإلحصائية والتي طبقت على بالتحليلي كان من خالل 

 :مجتمع الدراسة .9

 يتكون مجتمع الدراسة من مجتمع مدينة جدة الساكنين في مدينة جدة أو القادمين للسياحة فيها.

 :عينة الدراسة  .01

داة الدراسة )االستبانة( حيث تم توزيع أ( من مجتمع مدينة جدة، 725تم تطبيق الدراسة على عينة حجمها )

الكترونياً على عينة ميسرة من المجتمع وهو نوع من أنواع العينات غير االحتمالية والتي ال تعتمد على 

العمليات الحسابية للتأكد من تمثيلها للمجتمع الكلي، ولكنها تعتمد على حجم العينة، فكلما زاد الحجم زادت 

 (:0225لنحو اآلتي )طايع، العينة انعكاساً لواقع مجتمعها على ا

 تقييم كفاية العينة المملة للمجتمع0جدول 

 التقييم حجم العينة

 سيء جداً  72

 سيء 122

 معقول 022

 جيد 022

 جيد جداً  722

 ممتاز 1222

 

 جيد جداً.( مشارك، وهي ممثلة للمجتمع بشكل 725وقد بلغ مجموع العينة التي شاركت في الدراسة )
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 آداة الدراسة: .00

تم اعتماد االستبانة كأداة لهذه الدراسة، وقد تم تصميمها من خالل االطالع على العديد من الدراسات السابقة 

واألدبيات الخاصة بموضوع الدراسة، كما تم القيام ببناء االستبانة من أجل تقييم معرفة مجتمع جدة بالتقنيات 

ف على احتياجاتهم من التقنيات الذكية لمقومات المدن الذكية، باإلضافة إلى الذكية لتطوير المدن، والتعر

التعرف على مدى إدراك المجتمع بأهمية التقنيات الذكية في واجهة مدينة جده البحرية، وأخيرا التعرف على 

 مخاوفهم منها. 

( فقرة 07ي تكون من ): الجزء األول تناول البيانات الشخصية، والجزء الثانجزئيينتضمنت االستبانة 

 موزعة على أربعة محاور رئيسة، وهي كما يلي:

 ( فقرات.4معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن، اشتملت على ) .1

( 9احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية، اشتملت على ) .0

 فقرات. 

( 6ت الذكية في تطور المدن وتحويلها الى مدن ذكية، اشتملت على )إدراك اهمية تطبيقات التقنيا .0

 فقرات. 

 ( فقرات. 6المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة، اشتملت على ) .4

 وقد اعتمد تقييم الفقرات الذي من النوع ذو اإلجابات المغلقة، على مقياس ليكارت الخماسي كالتالي:       

 درجات القياس الخماسي ليكارت 2جدول 

 منخفضة جدا   منخفضة متوسطة عالية عالية جدا  

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

7 4 0 0 1 

              

 الدراسة: آداهصدق   .02

عبارة من عباراتها على قياس ما  يعد الصدق من األمور المطلوب توافرها في األداة لبيان مدى قدرة كل

وضعت لقياسه، وللتحقق من صدق و صالحية استخدام االستبانة في التعرف على معرفة مجتمع مدينة جده 

بتقنيات المدن الذكية واحتياجاتهم منها لتطوير الواجهات البحرية وتقييم إدراكهم بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية 

تطبيقها، من خالل معامل االرتباط بيرسون لكل فقرة من الفقرات بالبعد الخاص في تطور المدن ومخاوفهم من 

( يوضح مدى ارتباط كل فقرة بالبُعد الذي تنتمي اليه، لقياس مدى صدق أسئلة البُعد وأنه يقيس 0به، والجدول )

 ما صمم ألجله، ، وقد تم اعتماد االستبيان بعد أخذ موافقة  لجنة التحكيم،
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من أفراد المجتمع، والذي كانت جميع فقراته دالة للمحور  (25)وذلك على عدد  وثبات األداة واختبار صدق 

 الذي انتمت اليه وأشارت الى صدق األداة عامة.

 معام  ارتباط بيرسون لعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لك  محور 3جدول 

لسؤالا البعد  
معام  

 االرتباط

ةالدالل  

المعرفة بالتقنيات 

 الذكية

 دالة ،**260 البطاقات الذكية .1

 دالة ،**252 التطبيقات الذكية  .0

 دالة ،**915 الشاشات الذكية .0

 دالة ،**200 الشبكات الذكية .4

احتياجات المجتمع 

 من التقنيات الذكية

 دالة ،**260 الشاشات الذكية لعرض معلومات الطقس .7

 دالة ،**229 شاشات طلب وسائل النقل .6

اشارات الشواطئ الذكية )أعمدة تعطي  .5

اشارات ضوئية للتحذير من ارتفاع 

 المياه(منسوب 

 دالة ،**612

شواحن األجهزة الذكية عن طريق الطاقة  .2

 .الشمسية
 دالة ،**600

كاميرات بث مباشر لتوجيه وخدمة  .9

 .الجمهور
 دالة ،**606

 دالة ،**509 .البطاقات الذكية لمواقف السيارات .12

التقنيات الذكية لرصد المخالفات في  .11

الموقع مباشرة )كرمي النفايات في غير 

أماكنها المخصص، أو سلوكيات غير 

 الئقة(.

 دالة ،**704

الشبكات الذكية في ادارة االجهزة في  .10

الموقع مثل )التحكم في اإلضاءة، وفي 

 دورات المياه، وأماكن االستحمام(.

 دالة ،**701

ية تجربة المستفيد من خالل تفعيل خاص .10

التقنيات الذكية لمعرفة اهتمامات المستفيد 

من أنشطة وخدمات عند الدخول لمتصفح 

 وتطبيقات الهاتف الذكي.

 دالة ،**711

دراك اهمية إ

تطبيقات التقنيات 

الذكية في تطور 

 المدن

ان تفعيل التقنيات الذكية سيؤثر على  .14

 تحسن الخدمات السنوات القادمة.
 دالة **،510

توفر التقنيات الذكية المعلومات الكافية  .17

حول الموقع والخدمات المتاحة دون 

 الحاجة الى الرجوع الى موظف.

 دالة ،**625

التقنيات الذكية تصدر تنبيه في حال تم  .16

 التوجه لألماكن الخطرة.
 دالة ،**725
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التقنيات الذكية تساعد في تقديم رحلة  .15

 مكان.تخيلية ذاتية ارشادية لل
 دالة ،**512

يساعد استخدام البطاقات الذكية في تحديد  .12

مواقع المعلومات التي تهمك )كموقف 

 السيارة(.

 دالة ،**645

تساعد التقنيات الذكية في تفعيل خاصية  .19

تجربة المستفيد لمعرفة اهتمامات المستفيد 

وسرد كل ما يهمه من أنشطة وخدمات 

ف تعند استخدام متصفح وتطبيقات الها

 الذكي.

 دالة ،**212

المخاوف من تطبيق 

التقنيات الذكية في 

الواجهة البحرية 

 لمدينة جدة

عدم توفر التجهيزات المادية مثل  .02

الذكية. والحساسات والبطاقات  )االجهزة

 .الخ(

 دالة ،*414

عدم توفر التجهيزات البرمجية في نظام  .01

 الموقع التي تدعم هذه التقنية.
 دالة ،**602

المعرفة من غالبية المجتمع بالتقنيات  عدم .00

 الذكية.
 دالة ،**629

 دالة ،**524 صعوبة استخدام تطبيقات التقنيات الذكية. .00

التفاعل مع التقنيات الذكية يتطلب  .04

 االتصال بالوايف اي الموجود في الموقع.
525**،  دالة 

استخدام المعلومات وعدم وجود االمن  .07

 المعلوماتي لألفراد
 دالة ،**625

 (2.27(،  * داللة عند مستوى معنية )2.21** داللة عالية عند مستوى معنية )

 

 الدراسة: آداهثبات  .03

هناك عدد من الطرق اإلحصائية لقياس الثبات ومن اكثرها شيوعا والتي يمكن من خاللها قياس الثبات هي 

ي وتعطي فكرة عن اتساق االسئلة والتي تعتمد على االتساق الداخل Alpha Cronbach طريقة كرونباخ الفا

 (:4مع بعضها البعض ومع جميع أسئلة المقياس الذي تنتمي اليه، كما هو موضح في الجدول رقم )

 تقييم صدق وثبات المحتوى وفقا لمعيار ألفا كرونباخ 4جدول 

 االتساق الداخلي قيمة ألفا كرونباخ

α  ≥ 2.9 ممتاز 

2.2≥  α <9.2 جيد 

2.2≥  α <9.2 مقبول 

2.6 ≥ α  <2.5 ذو تساؤل 
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2.6>  α  ≥  2.7  ضعيف 

2.7> α غير مقبول 

 

( ومن ثم على كامل عينة الدراسة 07وكانت النتائج العامة لثبات األداة عند توزيعها على عينة )

 (، كالتالي:725)

 معام  الثبات لألداة 5جدول 

قيمة  عام  الثبات()م المحور

 25كرونباخ ألفا لعينة 

قيمة  )معام  الثبات(

 517كرونباخ ألفا لعينة 

عدد 

 األسئلة

 4 2.249 2.291 المعرفة بالتقنيات الذكية

احتياجات المجتمع من التقنيات 

 الذكية

2.205 
2.222 9 

دراك اهمية تطبيقات التقنيات إ

 الذكية في تطور المدن

2.564 
2.550 6 

اوف من تطبيق التقنيات الذكية المخ

 في الواجهة البحرية لمدينة جدة

2.502 2.551 6 

 

( وضح أن قيمة كرونباخ ألفا لكل من المحاور تعبر عن مستوى مقبول وجيد من االتساق الداخلي 7الجدول )

تقيس مما يدل على أن مجموعة األسئلة لكل محور كانت واضحة و (2.52) لمحاور حيث أن القيم أكبر من

، كما أنها كانت ثابتة االتساق عندما طبقت األداة (4)بقدر كبير جدا من االتساق ما صممت لقياسه وفقا للجدول 

 على عينة أكبر، مما دل على ثبات األداة.

 الدراسة:األساليب اإلحصائية المستخدمة في   .04

(، حيث تم استخدام SPSS v.22تم ترميز أسئلة االستبانة وإدخال البيانات وتحليلها باستخدام برنامج )

 مجموعة من اإلجراءات والمقاييس اإلحصائية وفقا لما يلي:

حساب صدق االتساق الداخلي لفقرات ومحاور أداة الدراسة بمعامل االرتباط بيرسون  -

(Pearson.) 

 .معامل كرونباخ ألفا: لقياس االتساق الداخلي أو الثبات لكل من محاور أداة الدراسة ولألداة ككل -

التكرارات والنسب المئوية: لعرض توزيعات واتجاهات آراء أفراد عينة الدراسة حول كل  -

 عبارة من العبارات الواردة بجميع محاور االستبانة.
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري: لتحديد اتجاه آراء أفراد عينة الدراسة حول كل عبارة  -

ة بالمتوسط األصلي لرموز المقياس الخماسي، وذلك بمقارنة المتوسط إلجابات أفراد العين

 وقياس مدى تشتت اإلجابات من خالل االنحراف المعياري.

 وفقاً للمتغيراتالمحاور الرئيسية للدراسة اختبار ت لدراسة وجود اختالف بين متوسطات  -

 الديموغرافية الثنائية التصنيف مثل )تصنيف الجنسية، والجنس(.

(: لدراسة وجود اختالف بين متوسطات One Way Anovaحادي )اختبار تحليل التباين األ -

  العلمي( وفقاً للمتغيرات الديموغرافية )المؤهلالمحاور الرئيسية للدراسة 

: لدراسة وجود عالقة بين المحاور الرئيسية للدراسة، وبعض البيانات سبيرمانمعامل االرتباط  -

 .قةالديموغرافية، ومن ثم تحديد قوة واتجاه هذه العال

معامل االرتباط بيرسون: لدراسة وجود عالقة بين المحاور الرئيسية للدراسة ببعضها لبعض،  -

 ومن ثم المحاور الفرعية لإلجابة عن فرضيات الدراسة وتحديد قوة واتجاه هذه العالقة.

دراسة أثر المتغير المستقل وفروعه بالمتغير التابع من خالل معامالت االنحدار الخطي البسيط  -

 المتعدد.و

 :مصطلحات الدراسة .05

تتكرر في الدراسة عدد من المصطلحات والتي تعتبر مصطلحات رئيسة فيها، ويتم استخدامها بصورة واسعة، 

لذا عمدت الدراسة لتقنين هذه المصطلحات والمعنى المراد منها عند استخدامها في هذه الدراسة، وهي على 

 النحو اآلتي:

 :الواجهة البحرية 

صطالحي للواجهة البحرية بأنها: "منطقة اتصال بين األراضي البحرية بالبر، ويشير التعريف اال -

 (.Flynn, & Valverde, 2019إلى الفضاء الذي يربط التنمية االقتصادية بالبحر" )

التعريف اإلجرائي للواجهة البحرية بأنها الجناح الشاطئي من الجهة الشمالية لمدينة جدة الواقعة في  -

 عربية السعودية والمطلة على البحر األحمر.المملكة ال

 :المجتمع 

التعريف االصطالحي للمجتمع بأنه: "مجموعة من الناس الذين يعيشون معا في تكتل جغرافي معين"  -

(Linde, 2019) 

التعريف االجرائي للمجتمع بأنه مجموعة األفراد الذين يسكنون مدينة جده سواء مواطنين أو مقيمين،  -

 لسياحة بها.القادمين لأو 
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 :المدن الذكية 

التعريف االصطالحي للمدن الذكية بأنها: " كيان محدود يشمل الحي أو بلدة أو مدينة أو مقاطعة، أو  -

بلدية أو منطقة حضرية له سلطته الحاكمة على مستوي المنطقة، أكثر من كونها على مستوي الدولة، 

ة ت وتقنية المعلومات التي تمكن من إدارة المدينويتم بناء هذا الكيان على أساس بنية تحتية لالتصاال

 (.0219 " )حسينة، واالستدامة واالبتكار ومشاركة المواطنيناالقتصادية  وتعزيز التنميةبكفاءة 

التعريف االجرائي للمدن الذكية: هي المدن التي تقوم على استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -

 ة وكفاءة الخدمات والعمليات لتلبية احتياجات المجتمع ومتطلباته.وذلك لهدف تحسين نوعية الحيا

 السابقة:الدراسات   .06

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت مواضيع ذات عالقة بالدراسة، وتناولتها من ابعاد وزوايا مختلفة، 

 الدراسة عدد من الدراسات وقد تنوعت هذه الدراسات بين الدراسات العربية واألجنبية، وسوف تستعرض هذه

تفادة منها التي تم االسفي مجال البحث من خالل المقاالت العلمية والمجالت االلكترونية العلمية الموثقة السابقة 

وشملت جملة  0219-0210، والتي جاءت في الفترة الزمنية بين األهداف وأهم النتائجمع اإلشارة الى أبرز 

 الى تنوعها الزمني والجغرافي.  من األقطار والبلدان مما يشير

وقد تم تصنيف الدراسات السابقة وفق كونها دراسات عربية ثم أجنبية واستعراضها وفق التسلسل الزمني     

 للدراسات ابتداء من االحدث الى االقدم. وفيما يلي نقدم عرضاً لهذه الدراسات: 

 العربية:. الدراسات 06.0

-وان: "تجارب وتطبيقات المدن الذكية في المنطقة العربية( بعن2109دراسة )كواش وكلثوم، 

إلى التعرف على ماهية المدن الذكية وتحديد أهدافها وخصائصها  التي تهدف االمارات العربية ودبي الذكية"

ومختلف الركائز التي تقوم عليها وابراز آليات التحول إليها، كما تعرض الدراسة بعض تجارب وتطبيقات 

ية في المنطقة العربية واتخاذ مدينة دبي نموذجاً للمدينة الذكية، ولإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع المدن الذك

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، والذي تم التوصل من خالله أن المدن الذكية تعمل على خفض استهالك 

 ت والذكاء االصطناعي لتحويل نمطالطاقة والمياه، والحد من التلوث والنفايات وتعتمد على تقنية االتصاال

 الحياة والعمل بطرق مبدعة وذكية.

تحديد طبيعة ( بعنوان: " دور االتصال اإللكتروني في المدن الذكية" 2109وتناولت دراسة )وهيبة وعمر، 

ل ئالدور الذي يلعبه االتصال اإللكتروني في المدن الذكية والتي عرفت انتشارا واسعا تزامنا مع التطور الها

لشبكات االتصاالت، ودور االتصال االلكتروني في تحقيق مستقبل المدينة في ظل التحديات التي تواجهها، كما 

تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مدى ارتباط االتصال االلكتروني بالمدن الذكية وكيفية تفعيله لتطوير المدن 

 وتحسين الخدمات التي توفرها لمواطنيها،

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                       399  

ISSN: 2706-6495 

 
تحليلها لهذا الموضوع على مجموعة من المناهج والمقاربات النظرية أهمها المنهج  اعتمدت الدراسة في 

التاريخي الذي حاول من خالله الباحث رصد التطور التاريخي على مستوى المفاهيم والظواهر محل الدراسة 

ية. ومن ن الذكلتحديد مدى حداثتها، كما استعان بالمنهج الوصفي لتحديد أهمية االتصال اإللكتروني في المد

أهم ما نتج عن هذه الدراسة أن االتصال االلكتروني من المتطلبات األساسية للمدن الذكية وتطويرها وتظهر 

أهميته في المدن الذكية من خالل قنواته المتعددة كأجهزة الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، كذلك يعتبر 

ها فعالية، حيث تتصل جميع الخدمات في المدن الذكية االنترنت من أهم وسائل االتصال االلكتروني وأكثر

 باألنترنت وتكون متاحة للمستخدم في أي زمان ومكان بشكل مستمر دون انقطاع.

في دراسة بعنوان: "خصائص المدن الذكية ودورها  (2108كما ناقش كال من )القاضي والعراقي، 

تمثل في استدامة المدينة المصرية، حيث هدفت  عنصرا أساسيا في التحول إلى استدامة المدينة المصرية".

الدراسة الى التعرف على خصائص المدن الذكية باعتبارها واحدة من ابتكارات عصر تكنولوجيا المعلومات 

وربط خصائص تلك المدن بالمدن المستدامة للوصول إلى الحقيقة إذا كانت المدن الذكية هي مدن مستدامة، 

المفاهيم المتعلقة بالمدن الذكية وخصائصها ومكوناتها ومدى عالقتها باالستدامة لذلك تناولت هذه الدراسة 

واستنباط اآلليات التي يمكن تطبيقها في تحويل المدن الحالية إلى مدن ذكية مستدامة باختيار مدينة األقصر 

 للتطبيق كدراسة حالة،

رؤية واهداف واالستراتيجيات وكانت أهم النتائج بأن عملية تحول المدن الى الذكاء تتطلب وضع 

ناء مجموعة الشبكات( لب –ذكية تترجم الى مشروعات، ويلي ذلك تطوير البنية التحتية لالتصاالت )البيانات 

 –ة ذكية بيئ –بنية أساسية ذكية  –من التطبيقات من شأنها إضفاء صبغة الذكاء على المدينة )اقتصاد ذكي 

 معيشة ذكية(.

"مفهوم المدينة الذكية المستدامة وامكانية  ( بعنوان:2108 وأخرون، دراسة )عبدهللاكما تهدف 

إلى تحليل مفاهيم  وتطبيقات الذكاء واالستدامة علي مستوى المدن تطبيقها علي مدينة وادمدني بالسودان" 

دة يوذلك بخلق التكامل بين معايير األنظمة الذكية والمدن المستدامة وذلك للوصول الى نتائج ومؤشرات جد

المدينة ستخدمين واعداد قواعد بيانات خاصة ب-تساهم في خلق مدينة ذكية تعمل بشكل فعال لخلق بيئة صحية للم

وتم اختيار مدينة وادمدنى في دولة السودان لتكون موضوع الدراسة ، لتحقيق اهداف الدراسة والوصول 

ربية ستعانة بمجموعة من الكتب والمراجع العللنتائج المطلوبة  تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك باال

واألجنبية وبعض الدراسات السابقة في هذا المجال ومواقع اإلنترنت. وتتلخص االستنتاجات والتوصيات في 

عرض مفهوم المدينة الذكية المستدامة وامكانية تطبيقها على مدينة وادمدنى والتي كان أهمها المحافظة على 

جوانب المدينة الذكية وعناصر االستدامة فيها بطرق حديثة لتكون أول مدينة في السودان  مدينة وادمدنى وابراز

 يتم الحفاظ عليها من ناحية تاريخية وبيئية الى جانب ربطها باألنظمة الحديثة.

( بعنوان: "مفهوم المدن الذكية حال لمشكلة التدهور البيئي 2107، وآخرون) وك  وتناولت دراسة

اإلحاطة باألبعاد المعرفية العامة في بيان ماهية المدن الذكية من خالل حصرها باطار  حجموالحضري". 
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الحل ( مبينا أن مفهوم المدن الذكية ليس مصطلحا  –المشكلة  –معرفي مؤلف من ثالث مفردات ) األهداف 

ل ري مقابألجل الترف الفكري ، بل كانت للمدن الذكية حاجة ماسة في ظل تسارع عمليات التوسع الحض

التدهور البيئي ، في خضم مناخ التقدم التقني الرقمي والمعرفي التي شكلت محورا يمثل الحلول للمشاكل 

الحضرية التي تواجه انسان القرن الحالي ،  حيث استندت مصادر البحث بشكل اساس على ثالثة مصادر 

لمروجين الرئيسيين لفكرة المدن ( االتحاد الدولي لالتصاالت )احد اITUرسمية عالمية هي: منشورات )

لوضع استراتيجيات بناء المدن  European Parliamentالذكية( ، وكذلك خطط وسياسات االتحاد األوربي 

الذكية )احد المؤسسات المنفذة للمدن الذكية ( ، وايضا بعض منشورات البنك الدولي ، وأبرز ما توصلت إليه 

ر بمدن المستقبل، واهمية تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت في ربط الدراسة ضرورة إعادة النظر في التفكي

انحاء البنية الفيزيائية واالجتماعية والبصرية واالدراكية للمدن الذكية المعاصرة والمستقبلية خصوصا وفق 

ين ب رؤية مورفولوجية جديدة تراعي السياقات المختلفة المحيطة بالمكان وتتجه نحو بناء العالقات التصميمية

 المباني واالحياء ومحيطها الحضري اكثر من تركيزها على الشكل البصري الفيزيائي المعماري او الحضري.

 األجنبية: . الدراسات06.2

 Public space and the challenge of“بعنوان( Mandeli, 2019أ ارت دراسة )

urban transformation in cities of emerging economies: Jeddah case study” 

ى أن التخطيط العمراني وإرشادات التصميم وممارسات اإلدارة الجيدة ادى إلى تغيير جذري في المساحات إل

العامة في العديد من البلدان، ومع قرارات التنمية الجديدة، قد يؤدي ذلك إلى تحسين األماكن وزيادة الرخاء 

الل أهمية استغ. تساهم هذه الدراسة في النقاش حول وتوسيع توقعات التحديث والتطور في العديد من المدن

 المساحات العامة في المدن الرئيسية من خالل اتباع الطرق الحديثة للتخطيط والتصميم عالية الجودة. وقد

 ، ورغماستخدم الباحث مدينة جده باعتبارها مدينة لها اقتصاد سريع النمو اعتمادا على موقعها ومساحتها

ات العامة الغير مستخدمة إال أنه لم يتم استغالها بالتالي فشلت في تلبية احتياجات وتطلعات امتالكها للمساح

الناس اليومية. واستناًدا إلى مراجعات األدبيات والتحليالت الوثائقية والمسح المورفولوجي والمسوحات 

لجودة االستباقي لتعزيز ا الفوتوغرافية والنوعية، والتي من خاللها تم التوصل إلى دور التصميم العمراني

البيئية، والذي يساعد على حل التحديات المتعددة التي تواجه المساحات العامة وذلك لتلبية احتياجات ورغبات 

 سكان المدينة. 

ecure the city, revitalize the zone: Sبعنوان: (Wiig, 2018)كما عرضت دراسة 

Smart urbanization” in Camden, New Jersey”   

"المدينة الذكية" للحوكمة القائمة على تكنولوجيا  وخطط إلى أنه غالبًا ما تتوافق جداول أعمال

اتخذت هذه الدراسة مدينة كامدن في  .األمني في الدولة المعلومات مع جهود التطوير العمراني التخطيط

طق معينة الستكمال اعمال مليار دوالر في منا 0نيوجيرسي نموذجا حيث قامت الدولة باستثمار ما يقارب 

 انشاء شبكة مراقبة متعددة األجهزة على مستوى المدينة، 
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تعتمد هذه الشبكة على التقنيات الذكية التي تدعم مهام الشرطة لحفظ األمن العام في المدينة، وأدى استخدامها 

بع ب اجهزة المراقبة والتتوأكدت الدراسة على أهمية اعادة االستثمار في تركي الى التقليل من نسبة الجرائم.

 الرقمية التي تقدم فرص لتحقيق العمران األمني في المدن.

 The (in)security of smart“التي بعنوان:(Kitchin, Dodge, 2017)وتهدف دراسة 

cities: vulnerabilities, risks, mitigation and prevention”  

أمن المدن الذكية، وأنه على الرغم من المميزات  إلى التعرف على الوضع الحالي فيما يتعلق بقضية

التي تقدمها تقنيات المدن الذكية كوسيلة فعالة إلدارة الخدمات ومواجهة خطر التطور العمراني بكفاءة وفعالية، 

إال أنها تخلق نقاط ضعف وتهديدات أمنية تجعل من البنية التحتية والخدمات غير آمنه ومعرضة للهجوم 

استعراض خمس من أهم نقاط الضعف التي تتعلق بالمدن الذكية وهي ضعف برامج األمان  والقرصنة. وتم

وتشفير البيانات، واستخدام األنظمة القديمة غير اآلمنة وسوء الصيانة، وجود عديد كبير من الثغرات الهجومية 

رر ت مع بعضها بحيث اي ضالمتداخلة والمعقدة، اآلثار المتتالية الناتجة عن ترابط وتداخل االنظمة والتقنيا

او هجوم على أحد األنظمة يؤثر على اآلخر، األخطاء البشرية وسوء تصرف الموظفين عند استخدام األنظمة. 

ضرورة االعتراف بوجود مخاطر تهدد أمن المعلومات في المدن  :كما قدمت هذه الورقة بعض التوصيات منها

للتخفيف من تلك المخاطر والتهديدات ومنعها. باإلضافة إلى الذكية مع االلتزام بوضع استراتيجيات ومناهج 

 التركيز بشكل أكبر على إنشاء مدن ذكية آمنة.

“ Citizens’ Perception of Urban Problems and:بعنوان (Laura,2015) وهدفت دراسة 

Possibilities for Smart City ”Solutions. Case Study from Sopron, Hungary 

 لى تصور سكان مدينة شوبرون للمشاكل الحضرية وإمكانيات تطبيق حلول المدينة الذكية، تكونتللتعرف ع

سنة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من  02( مواطن تزيد أعمارهم عن 42.054عينة الدراسة من )

. ومن أبرز 750للتقييم خالل استبيان تم تصميمه ونشره من خالل االنترنت حيث بلغ عدد االستبيانات القابلة 

ما توصلت إليه هذه الدراسة: أن غالبية االختيار فيما يخص أكثر المشاكل التي تعاني منها المدن وقع على 

 مشكلة االزدحام المروري وعدم توفر مواقف السيارات باإلضافة إلى تراجع السالمة العامة واألمن في المدينة.

 ساهم في تحسين الحياة في مدينة فقد كانت الحلول التالية هي األكثر اختيارا:وأما ما يتعلق بالحلول الذكية التي ت

استخدام الكاميرات األمنية لتحسين السالمة العامة وأنظمة المرور الذكية من أجل تجنب زحمة السير وكذلك 

لعامة(. نظام إدارة الشكاوى عبر اإلنترنت )مثل التخلص غير المشروع من النفايات، وأعطال اإلضاءة ا

( من المستجيبين لديهم جهل بمصلح المدينة الذكية. وقد أوصت %57.1وكشفت نتائج الدراسة أيضا أن )

الدراسة على أهمية التخطيط لتطبيق مفهوم المدن الذكية واالستفادة من الحلول التي تقدمها من أجل التنمية 

 الحضرية المستدامة وزيادة العوائد المالية للدولة.

 Smart city policies: A spatial“بعنوان: Angelidou, 2014)(دراسة  تستعرضو       

approach” ،العوامل التي تميز سياسات تطوير المدن الذكية 
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في محاولة لتقديم رؤية واضحة للخيارات االستراتيجية التي تظهر عند رسم مثل هذه االستراتيجيات. تبدأ  

استراتيجية على أساس األدبيات والتجارب الحديثة للمدن الذكية،  تأربعة خياراالورقة بمراجعة وتصنيف 

كذلك استعراض مزايا وعيوب كل خيار استراتيجي. في الجزء الثاني من الدراسة، يتم توضيح الخيارات 

السابقة الستراتيجية المدينة الذكية لحاالت من جميع أنحاء العالم. يتضمن الجزء الثالث من الدراسة على 

تاجات المجمعة لألجزاء السابقة لتطوير المدن الذكية والتي أهمها أنه من أجل إنتاج استراتيجيات مدينة االستن

ذكية، فإن مشاركة أصحاب المصلحة أمر هام لما يوفر مشاركة أصحاب المصلحة رؤى قيّمة حول أصول 

اء" المدينة إلى مستوى شامل، المدينة واحتياجاتها، وزيادة القبول العام لمشروع المدينة الذكية ورفع "ذك

واالستفادة من رأس المال البشري والذكاء الجماعي. عالوة على ذلك، أهمية الجمع بين الخدمات الرقمية مع 

الخدمات المادية والمؤسسية المستهدفة، وتحقيق اقتصاد ناجح من خالل المشاريع المتكاملة. باإلضافة إلى أن 

معالجة قضايا التنسيق السياسي بين مستويات اإلدارة المختلفة ومعالجة  مشاريع المدن الذكية لها دور في

 القضايا األخالقية مثل الفجوة الرقمية والشفافية والخصوصية واألمن. 

  On the revitalized“بعنوان: (Kostopoulou, 2013)دراسة وكان الدافع وراء 

waterfront: Creative milieu for creative tourism” 

الهدف المتمثل في المساهمة في فهم أفضل لكيفية عمل الواجهات البحرية التي أعيد تنشيطها وتطويرها  هو

يمكن لمدن الموانئ تعزيز مساحاتها  كأوساط إبداعية لجذب السياح المبدعين ودعم االقتصاد العمراني. حيث

ها ميناء التاريخية ليس فقط إلبراز طابعاإلبداعية، وبالتالي قدرتها اإلبداعية، من خالل الحفاظ على مناطق ال

ويمكن  المميز، ولكن أيًضا الستخدام البيئة المبنية على الواجهة البحرية الستيعاب الصناعات اإلبداعية. 

لألنشطة اإلبداعية والثقافية أن تكون بمثابة وسيلة قوية إلعادة التنمية المتنوعة على الواجهة البحرية، ليس 

البحرية  وبالتالي، فإن الواجهات ة وفرص العمل، ولكن أيًضا لترقية صورة المنطقة والمدينة. فقط لتوليد الثرو

التي أعيد تنشيطها وتطويرها كأوساط إبداعية، يمكن أن تكون بمثابة محفزات للتجديد االقتصادي العمراني 

ط ناطق المرفأ التاريخية ليس فقوتنمية السياحة اإلبداعية، مما يمكن المواطنين والزوار من إعادة االتصال بم

 لألعمال التجارية أو التبادل االجتماعي أو الترفيه، 

ولكن أيًضا للمشاركة في األنشطة اإلبداعية والثقافية.  وتستعرض الدراسة أوالً الطرق التي تطورت بها 

ادة االنتقال إلى دراسة إع العالقة بين الواجهات المائية والوظائف العمرانية لمدن الموانئ مع مرور الوقت، قبل

تطوير الواجهات البحرية التاريخية كأوساط إبداعية الستضافة الصناعات اإلبداعية. وكذلك الصعوبات 

 ات إعادة تطوير الواجهة البحرية.األساسية التي تنطوي عليها مخطط

 

 الدراسات:التعقيب على  .06.3

  لتالي:من خالل مراجعة اإلنتاج الفكري السابق يتضح لنا ا
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( و 0212بشكل عام، كدراسة )القاضي والعراقي،  بحث أغلب الدراسات مفهوم المدن الذكية وخصائصها -

( بينما تناقش الدراسة الحالية مدى وعي ومعرفة عينة الدراسة بالمفاهيم 0212، وآخرون)عبد هللا 

 طوير الواجهات البحرية.والمصطلحات المرتبطة بالمدن الذكية والتي يتم تطبيقها واستخدامها في ت

استعرضت أغلب الدراسات دور التقنيات الذكية المستخدمة لتطبيق مفهوم المدينة الذكية في حل العديد من  -

مشاكل التطور العمراني والبيئي وكذلك تسهيل خدمة المستفيد في المدن بشكل عام كدراسة )وهيبة وعمر، 

مجتمع مدينة جده بأهمية  إدراكاسة الحالية بدراسة ( وحيث قامت الدر0215( و )شوك وآخرون، 0219

 تطبيق التقنيات الذكية في تطوير الواجهات البحرية.

بعض المخاطر التي تهدد أمن المعلومات الناتج عن تطبيق  (Kitchin, Dodge, 2017)استعرضت دراسة  -

مفهوم المدن الذكية، حيث تقوم الدراسة الحالية رصد درجة مخاوف مجتمع مدينة جده عند تطبيق التقنيات 

 الذكية في تطوير الواجهات البحرية.

ة ت متنوعة، مثل دراسأجريت غالبية البحوث حول تطبيق مفهوم المدن الذكية في بلدان مختلفة، ومجتمعا-

التي كانت في مدينة كامدن، ( Wiig, 2018) ( حيث كانت في مدينة دبي، ودراسة0219)كواش وكلثوم، 

ولذا تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات األولى التي طبقت على الواجهة البحرية في مدينة جده حيث من 

اسة ما فيما يتعلق بمجتمع الدراسة، فقد اتفقت هذه الدرالمتوقع الخروج بنتائج مختلفة نظرا الختالف البيئة، ا

 ، في حين اختلفت مع باقي الدراسات في مجتمع الدراسة.  (Mandeli, 2019مع دراسة )

تناولت أغلب الدراسات التي بحثت موضوع المدن الذكية باستخدام مناهج مختلفة، ومن خالل متغيرات -

ع الدراسة الحالية، فقد بحثت بعض الدراسات موضوع أهمية إعادة واتجاهات مختلفة كذلك، اختلفت  فيها م

تطوير الواجهات البحرية في المدن الساحلية واستغاللها بشكل عام لجذب المواطنين والسياح كدراسة 

(Rahmat, et.al, 2015 )و(Kostopoulou, 2013( باإلضافة لدراسة ، )Angelidou, 2014 التي )

يجية في تطبيق المدن الذكية باستخدام المنهج الوصفي المسحي، كذلك دراسة )كواش درست الخيارات االسترات

 ( التي استخدمت نفس المنهج الستعراض تجربة تطبيق المدن الذكية في الدول العربية، 0219وكلثوم، 

 وى( المنهج التاريخي لرصد التطور التاريخي على مست0219أيضا استخدمت أحد الدراسات )وهيبة وعمر،  

واخرون،  د هللاعبالمفاهيم والظواهر الستخدام تقنيات االتصال االلكتروني في المدن الذكية، فيما اتفقت دراسة )

 .مع المنهج المستخدم في هذه الدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي )Laura,2015(و  (0212

 

 الدراسة:نتائج   .07

 الدراسة:خصائص عينة . 0710

، وصفاً لعينة الدراسة والتي تختص بالمعلومات الشخصية ألفراد العينة. حيث لوحظ (6يعرض الجدول التالي )

( تقريباً، كما أن معظم المشاركين كانت أعمارهم %66) أن عدد المشاركين من االناث فاق عدد الذكور بنسبة

 ( من نسبة المشاركين.%66سنة وقد مثلوا ) 44الى  07بين 
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( والتي مثلت أعلى نسبة من اجمالي المشاركين، ثم من هم دون %72 (وكانت نسبة حملة البكالوريوس

 (. %12( تقريباً، فحملة الماجستير بنسبة )%00البكالوريوس بنسبة )

 البيانات الشخصية لعينة الدراسة 6 جدول

 النسبة % التكرار المتغيرات الفئوية وترميزها

 %122 725/725 الجنس

 %04.1 150 = ذكر1

 %67.9 004 = أنثى0

 %122 725/725 بالسنوات العمر

 %17.2 22  07= أقل من 1

 % 41.6 011 04الى  07= من 0

   %07.4 109 44 الى 07= من 0

 %10.4 62  74الى  47= من 4

% 19 سنة فأكثر 77=7 0.5  

 %122 725/725 المؤهل العلمي

 %01.5 112 = دون البكالوريوس1

 72.2% 094 لوريوس= بكا1

 %12.0 90 =ماجستير0

 0.2% 12 = دكتوراه0

 

 (، كما هو موضح %90ن السعوديين )أما نسبة المشاركي    

 

 نسبة المشاركين وفقا  للجنسية 0 ك  

 

   

سعودي
92%

غير سعودي
8%
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تقييم معرفة مجتمع مدينة جده بتقنيات المدن الذكية واحتياجاتهم منها لتطوير الواجهات البحرية  .07.2

 إدراكهم بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور المدن ومخاوفهم من تطبيقهاوتقييم 

 

ان تقييم المحاور الرئيسية للدراسة اعتمد على حساب المتوسط الحسابي المرجح لكل محور، بحساب       

جابات، الحسابي لكل سؤال وذلك لتحديد درجة تمركز اإل المتوسط بعد حساب متوسط إجابات أسئلة كل محور.

ر عن تم التعبيومن خالل االنحراف المعياري تم التعرف على تشتت الدرجات عن المتوسط الحسابي. حيث 

 التالية:بالخيارات  الدرجات باالعتماد على مقياس ليكارت الخماسي

 درجات القياس الخماسي ليكارت 7جدول 

 جدا   منخفضة منخفضة متوسطة عالية عالية جدا  

 الاوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

7 4 0 0 1 

              

 4 حيث ،  (7\4)حاصل  عن عبارة وهي أوالً  الفترة طول وقد تم تقييم المتوسط الحسابي المرجح بحساب

 4و من  لثة،ثا مسافة 4 إلى 0 ومن ثانية، مسافة 0 إلى 0 مسافة أولى، ومن 0إلى  1 من المسافات عدد تمثل

 (2.22 (ويساوي الفترة طول ينتج 7 على 4 قسمة االختيارات. وعند عدد تمثل 7رابعة. و مسافة 7 إلى

 :كالتالي تقييم المتوسطات وفقاً للفترات لتضاف على بداية كل فترة، وهكذا حتى يصبح

 لمقياس الخماسيفترات تقييم المتوسط الحسابي المرجح المستوى ل 8جدول 

 المقياس السلبي اإليجابيالمقياس  المقياس طول الفترة

 بشدة أوافق اوافق بشدة ال منخفضة جداً  1.59 إلى 1 من

 أوافق أوافقال  منخفضة 0.79 إلى 1.2 من

 محايد محايد متوسطة 0.09 إلى 2.60 من

 أوافقال  أوافق عالية 4.19 إلى 0.42 من

 فق بشدةأوا ال بشدة أوافق اُ عالية جد 7 إلى 4.02 من
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 درجات ونسب معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن:( تم عرض 9في الجدول التالي )

 تقييم معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن 9جدول 

  

كانت  معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن(، أن 9لنتائج في الجدول السابق )اأظهرت    

، كما أن انحرافات اإلجابات (0.55رجح للمحور الرئيسي األول )الية، وذلك من نتيجة الوسط الحسابي المع

 عن كل سؤال صغيرة جداً بالتالي فان االنحراف المعياري يدل على عدم وجود تشتت في اإلجابات لكل سؤال. 

لذكية ية، تليهم معرفتهم بالشبكات امن معرفتهم بالشاشات الذكبالتطبيقات الذكية أعلى وقد كانت معرفتهم 

في النتائج السلبية التي  (Laura,2015)وأخيراً البطاقات الذكية. حيث اختلفت النتيجة الحالية مع دراسة 

 أوضحت جهل مجتمع سكان مدينة شوبرون بمصطلح المدينة الذكية.

 

 

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 منخفضة

 جدا  

 0 

 منخفضة

 2 

 متوسطة

3 

 عالية

4 

 عالية جدا  

 5 

 المحور األول

1.25 

 

0.47 

 

01 49 150 162 26 
 البطاقات الذكية .1

6.1% 9.5% 04.1% 00.1% 15.2% 

.25 4.20 

0 17 101 197 150 
 التطبيقات الذكية .0

2.6% 0.2% 00.9% 02.7% 04.1% 

.91 

 

0.92 

 

4 02 101 159 150 

 ذكيةالشاشات ال .0
2.2% 0.9% 07.2% 07.0% 04.1% 

1.20 0.60 

 الشبكات الذكية .4 114 167 161 74 10

0.6% 12.5% 01.2% 00.7% 00.7% 

 المتوسط الحسابي المرجح عالية 3.77 80.
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 :نيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية(، استعرض احتياجات مجتمع مدينة جده من التق12أما الجدول التالي ) 

 احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية 01جدول 

 

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 ال

أوافق 

 بشدة

0 

 ال أوافق

2 

 محايد

3 

 أوافق

4 

 اوافق بشدة

 5 

 المحور الثاني

69 

 

4.45 

 

0 0 01 124 026 
الشاشات الذكية لعرض  .1

 .معلومات الطقس

2.6

% 
2.6% 6.1% 06.0% 76.4% 

61 4.75 

1    0 15 152 016 
شاشات طلب وسائل  .0

 النقل.
2.0

% 
2.6% 0.4% 00.7% 60.0% 

79 

 

4.60 

 

1 0 12 140 044 
اشارات الشواطئ الذكية  .0

)أعمدة تعطي اشارات 

ضوئية للتحذير من 

 .لمياه(اارتفاع منسوب 

2 

   

2.0

% 

2.4% 0.6% 02.2% 65.9% 

51 4.79 

1 2 07 112 070 
شواحن األجهزة الذكية  .4

عن طريق الطاقة 

2.0 .الشمسية

% 
1.6% 6.97 01.5% 69.6% 

52 

 

4.44 

 

0 11 47 170 096 
كاميرات بث مباشر  .7

2.4 .لتوجيه وخدمة الجمهور

% 
0.0% 2.9% 02.0% 72.4% 

21 4.44 

البطاقات الذكية لمواقف  .6 022 170 42 5 5

1.4 .السيارات

% 
1.4% 5.9% 02.0% 79.0% 

60. 
4.65 

 

التقنيات الذكية لرصد  .5 050 122 01 7 1

المخالفات في الموقع 

مباشرة )كرمي النفايات 

في غير أماكنها 

المخصص، أو سلوكيات 

 غير الئقة(.

2.0

% 
1.2% 4.1% 01.0% 50.4% 

56. 4.46 0 2 40 170 020 
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(، الموافقة بشدة من مجتمع مدينة جده على احتياجات التقنيات الذكية 12لنتائج في الجدول السابق )اأظهرت    

(، كما أن 4.71الحسابي المرجح للمحور الرئيسي الثاني )وذلك من نتيجة الوسط ، لتطوير الواجهات البحرية

انحرافات اإلجابات عن كل سؤال صغيرة جداً بالتالي فان االنحراف المعياري يدل على عدم وجود تشتت في 

في فهم أفضل لكيفية عمل  (Kostopoulou, 2013)اإلجابات لكل سؤال. وقد توافقت هذه النتيجة مع دراسة 

ة التي أعيد تنشيطها وتطويرها كأوساط إبداعية لجذب السياح المبدعين ودعم االقتصاد الواجهات البحري

 العمراني.

( تم عرض إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور 11وفي الجدول التالي )    

 المدن وتحويلها الى مدن ذكية:

 مدينة جده اهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور المدن وتحويلها الى مدن  كيةإدراك مجتمع  00جدول 

2.6

% 
1.6% 2.0% 02.2% 79.6% 

الشبكات الذكية في ادارة  .2

االجهزة في الموقع مثل 

)التحكم في اإلضاءة، وفي 

دورات المياه، وأماكن 

 االستحمام(.

52. 4.00 
1 

0%. 
10 

04% 

77 

12.2% 

190 

05.9% 

045 

42.4% 

تفعيل خاصية تجربة المستفيد 

لمعرفة اهتمامات المستفيد وسرد 

يهمه من أنشطة وخدمات  كل ما

عند استخدام متصفح وتطبيقات 

 الهاتف الذكي.

 المتوسط الحسابي المرجح أوافق بشدة 4.50 .44

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

منخفض 

 جدا  

 0 

 منخفض

 2 

 متوسط

3 

 عالي

4 

 عالي جدا  

 5 

 المحور الثالث

05. 

 

4.45 

 

0 12 09 151 097 
ان تفعيل التقنيات الذكية  .9

سيؤثر على تحسن 

ات الخدمات السنو

 %72.0 %00.5 %7.5 %0.2 %2.4 القادمة.

59. 4.05 
0 

2.4% 

17 

0.2% 

40 

2.0% 

120 

07.9% 

066 

70.7% 

توفر التقنيات الذكية  .12

المعلومات الكافية حول 

الموقع والخدمات 

المتاحة دون الحاجة الى 

 الرجوع الى موظف.
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( أن إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور المدن 11النتائج في الجدول ) تظهر    

وتحويلها الى مدن ذكية كان عالياً جداً، وذلك من نتيجة الوسط الحسابي المرجح للمحور الرئيسي الثالث 

(، كما أن انحرافات اإلجابات عن كل سؤال صغيرة بالتالي فان االنحراف المعياري يدل على تقارب 4.40)

ووعي المجتمع  إدراك(، من حيث 0216وعودة،  )شاهينفي اإلجابات لكل سؤال. والتي توافقت مع دراسة 

سب المخاوف من تطبيق التقنيات ( تم عرض درجات ون10أما في الجدول التالي )  بأهمية بناء المدينة الذكية.

 :الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة

 المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة 02جدول 

62. 

 

4.77 

 

التقنيات الذكية تصدر  .11 000 170 06 7 0

ه تم التوجتنبيه في حال 

 %60.7 %02.2 %7.1 %1.2 %2.4 لألماكن الخطرة.

52. 4.09 

1 10 77 027 000 
التقنيات الذكية تساعد  .10

في تقديم رحلة تخيلية 

 ذاتية ارشادية للمكان.

2.0% 0.6% 12.2% 42.4% 46.2% 

67. 

 

4.49 

 

يساعد استخدام  .10 026 122 02 7 2

البطاقات الذكية في 

لومات تحديد مواقع المع

التي تهمك )كموقف 

 السيارة(.

2% 1.2% 7.7% 05.1% 76.4% 

50. 4.04 

تساعد التقنيات الذكية  .14 006 014 71 4 0

في تفعيل خاصية تجربة 

المستفيد لمعرفة 

اهتمامات المستفيد 

وسرد كل ما يهمه من 

أنشطة وخدمات عند 

استخدام متصفح 

وتطبيقات الهاتف 

 الذكي.

2.4% 2.2% 12.1% 40.0% 46.7% 

 المتوسط الحسابي المرجح عالي جدا   4.40 .49

االنحراف 

 المعياري

المتوس

 ط

 الحسابي

أوافق  ال

 بشدة

5 

 ال أوافق

4 

 محايد

3 

 أوافق

2 

اوافق 

 بشدة

0 

 الرابع المحور

95. 0.17 9 49 59 042 102 
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(، أن مجتمع مدينة جدة كانوا غير موافقين على المخاوف من تطبيق 10لنتائج في الجدول )أظهرت ا        

(، 0.22وذلك من نتيجة الوسط الحسابي المرجح للمحور الرئيسي الرابع )، التقنيات الذكية في الواجهة البحرية

 معياري يدل على تقارب في اإلجاباتكما أن انحرافات اإلجابات عن كل سؤال صغيرة بالتالي فان االنحراف ال

  لكل سؤال.

 ملخصاً لتقييم متغيرات الدراسة الرئيسة:  (10) وتظهر النتائج في الجدول التالي       

 متوسطات متغيرات الدراسة الرئيسة 03 جدول

 المتوسط التقييم

 المحور

 0.55 عالية
 المعرفة

 أوافق بشدة
4.71 

 جاتاالحتيا

 عالي جداً 
4.40 

 االدراك

  

1.2% 9.5% 17.6% 45.0% 07.6% 

عدم توفر التجهيزات  .1

المادية مثل )االجهزة 

والحساسات والبطاقات 

 الذكية ..الخ (.

97. 0.10 
2 47 20 044 102 

عدم توفر التجهيزات  .0

البرمجية في نظام الموقع 

 %07.7 %42.1 %16.0 %2.9 %1.6 التي تدعم هذه التقنية.

99. 

 
0.10  

12 

0.2% 

44 

2.5% 

29 

15.6% 

002 

40.4% 

144 

02.4% 

عدم المعرفة من غالبية  .0

 المجتمع بالتقنيات الذكية.

1.11 0.50 

00 104 102 179 54 
صعوبة استخدام تطبيقات  .4

 التقنيات الذكية.

4.0% 
04.7

% 
07.0% 01.4% 14.6% 

97. 

 

1.96 

 

التقنيات الذكية  التفاعل مع .7 159 001 61 42 6

يتطلب االتصال بالوايف 

 %07.0 %40.6 %10.2 %5.9 %1.0 اي الموجود في الموقع.

99. 0.22 
استخدام المعلومات وعدم  .6 161 022 96 42 12

وجود االمن المعلوماتي 

%0.2 لألفراد.  5.9%  12.9%  09.4%  01.2%  

 المتوسط الحسابي المرجح أوافق ال 0.22 .62
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 0.22 ال أوافق
 المخاوف

 

 الفرضيات:اختبار . 07.3

تم دراسة العالقة بين متغيرات الدراسة من خالل افتراض فرضيات، واختبارها باستخدام معامل بيرسون 

احتياجات تابع )ال لدراسة االرتباط بين المتغيرات الكمية والذي يفسر قوة واتجاه االرتباط للعالقة بين المتغير

وكل متغير مستقل من متغيرات الدراسة مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ( 

معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن، إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات )

، وأخيراً المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية الذكية في تطور المدن وتحويلها الى مدن ذكية

 (:14كما في الجدول التالي ) لمدينة جدة(،

 

 العالقة بين معرفة وإدراك ومخاوف مجتمع جدة نحو تقنيات المدن الذكية باحتياجاتهم منها 04جدول 

 سةمتغيرات الدرا مخاوف إدراك احتياجات معرفة

1 .196** .144** -.212 
االرتباط  معامل

 بيرسون
 عرفةم

 222 .221 .694 
مستوى الداللة 

 االحصائي

.196** 1 .650** .-006** 
معامل االرتباط 

 بيرسون
 احتياجات

.222  .222 .222 
مستوى الداللة 

 االحصائي

.144** .650** 1 .-042** 
معامل االرتباط 

 بيرسون
 إدراك

221 .222  .222 
مستوى الداللة 

 االحصائي

-.212 .-006** .-042** 1 
معامل االرتباط 

 بيرسون
 مخاوف

.694 222 222  
مستوى الداللة 

 االحصائي

، * توجد عالقة ذات داللة      إحصائية عند 2.21** توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية=

 2.27مستوى معنوية=
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 القة بين معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن الفرضية األولى: توجد ع

واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية  ات داللة إحصائية 

 (..α =27 )عند مستوى معنوي 

ياجات ر المدن واحتال توجد عالقة بين معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوي(: H1الفرض الصفري )

 α مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي )

=27.). 

توجد عالقة بين معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن و احتياجات (: H0الفرض البدي  )

 α طوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي )مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لت

=27.). 

أشارت النتيجة الى وجود عالقة بين )المعرفة( و )االحتياجات( وذلك من قيمة مستوى الداللة االحصائي حيث 

الى  ، أشار(r=0.196)(، كما أن معامل االرتباط بيرسون 2.21( أقل من مستو الداللة المعنوي )2.22كان )

أن تلك العالقة كانت طردية ضعيفة أي كلما زادت المعرفة بتقنيات المدن الذكية كلما زاد االحتياج اليها، بالتالي 

نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل بوجود عالقة بين معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية 

الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصائية لتطوير المدن و احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات 

 .(.α =27 عند مستوى معنوي )

  الفرضية الثانية: توجد عالقة بين إدراك مجتمع مدينة جده اهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور

 المدن وتحويلها الى مدن  كية واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات

 (..α =27 )البحرية  ات داللة إحصائية عند مستوى معنوي 

ال توجد عالقة بين إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور (: H1الفرض الصفري )

المدن وتحويلها الى مدن ذكية واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات 

 .(.α =27 لة إحصائية عند مستوى معنوي )دال

توجد عالقة بين إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور (: H0الفرض البدي  )

المدن وتحويلها الى مدن ذكية واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات 

 .(.α =27 ى معنوي )داللة إحصائية عند مستو

أشارت النتيجة الى وجود عالقة بين )االدراك( و )االحتياجات( وذلك من قيمة مستوى الداللة االحصائي حيث 

، أشار (r=0.672)(، كما أن معامل االرتباط بيرسون 2.21( أقل من مستوى الداللة المعنوي )2.22كان )

راك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في أي زاد إد متوسطةالى أن تلك العالقة كانت طردية 

 تطور المدن وتحويلها الى مدن ذكية كلما زادت االحتياجات لها،
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بالتالي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل بوجود عالقة بين إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية  

ن ذكية و احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات تطبيقات التقنيات الذكية في تطور المدن وتحويلها الى مد

 .(α =27الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي )

  الفرضية الثالثة: توجد عالقة بين المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة

كية لتطوير الواجهات البحرية  ات داللة إحصائية جدة واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذ

 ..(α =27 )عند مستوى معنوي 

ال توجد عالقة بين المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة (: H1الفرض الصفري )

د ئية عنجدة واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصا

 .(.α =27 مستوى معنوي )

توجد عالقة بين المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة (: H0الفرض البدي  )

واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .(.α =27 معنوي )

الى وجود عالقة بين )المخاوف( و )االحتياجات( وذلك من قيمة مستوى الداللة االحصائي أشارت النتيجة 

، (r=-0.236)(، كما أن معامل االرتباط بيرسون 2.21( أقل من مستوى الداللة المعنوي )2.22حيث كان )

الواجهة  كية فيضعيفة أي كلما زادت المخاوف من تطبيق التقنيات الذ عكسيةأشار الى أن تلك العالقة كانت 

البحرية لمدينة جدة قلت احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ، بالتالي 

نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل بوجود عالقة بين المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في 

ه من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات الواجهة البحرية لمدينة جدة واحتياجات مجتمع مدينة جد

 .(.α =27 داللة إحصائية عند مستوى معنوي )

المعادلة التنبؤية لتأثير المعرفة واالدراك والمخاوف نحو تقنيات المدن الذكية على االحتياجات  .07.4

 من التقنيات الذكية لتطوير المدن

لى المتغير التابع باستخدام معامل االنحدار الخطي المتعدد كما هو تم دراسة تأثير المتغيرات المستقلة ع    

(، حيث أشارت النتيجة الى وجود تأثير متوسط وذلك من قيمة معامل االرتباط 17موضح في الجدول رقم )

معرفة المجتمع بالتقنيات الذكية لتطوير المدن، إدراك )للمتغيرات المستقلة الثالثة معاً  (R=0.68)الكلي 

مجتمع بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور المدن، المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في المدن( على ال

 . R)2(0.47=( وذلك من قيمة %45المدن( بنسبة ) المتغير التابع )االحتياجات من التقنيات الذكية لتطوير

تأثيراً على زيادة االحتياجات ومن ثم المعرفة أما قيم معامالت االنحدار، فقد أشارت بأن االدراك األعلى      

 وهما يؤثران ايجابياً عليها.
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وبالتالي أن معرفة المجتمع بالتقنيات الذكية وزيادة ادراكهم بأهمية التقنيات الذكية في تطوير المدن يؤثران  

(. 0216دة، )شاهين وعو ايجابياً على زيادة االحتياجات للتقنيات الذكية لتطوير المدن. والتي توافقت مع دراسة

 أما معامل انحدار المخاوف فقد كان تأثيره سلبياً على االحتياجات.

 المجتمع نحو تقنيات المدن الذكية على احتياجاتهم منها وإدراك ومخاوفتأثير معرفة  05جدول 

 المتغيرات

 معامالت االنحدار

t 

مستوى 

الداللة 

 االحصائي

R 

رتباط معام  اال

 الكلي

R2 

 درجة التأثير

B 

الخطأ 

 المعياري

 الثابت 1
1.901 172، 10.166 222، 

2.620 2.465 

 معرفة
276، 212، 0.102 220، 

 إدراك
760، 202، 12.224 222، 

 مخاوف

249_، 200، 0.076_ 207، 

 

 ر التالية:كما يكننا التنبؤ بهذه العالقة مستقبالً من خالل معادلة االنحدا

+ SE3X3+ a2X 2+ a 1X 1Y= B+ a 

: Y المتغير التابع ،X ،المتغير المستقل :B:  :،معامل الثباتa  ،قيمة معامل المتغير المستقل: SE   معيار

 الخطأ

 +(SEالمخاوف(- 3a )االدراكa +2 )) المعرفة(B+a =1 ( االحتياجات)

 2.172+(المخاوف) 2.249 -(دراكاال) 2.760 +) المعرفة( 2.276+1.90 =( االحتياجات)

 2.249 -(4.40) 2.760 +) (0.55 2.276+1.90 =( االحتياجات)

 العالقة بين متغيرات الدراسة الرئيسية بالبيانات الشخصية لمجتمع الدراسة .07.5

لواجهات ااحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير تم اختبار العالقة بين متغيرات الدراسة )     

البحرية، معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن، إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات 

 التقنيات الذكية في تطور المدن وتحويلها الى مدن ذكية،
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لعمر، ابالبيانات الشخصية وهي ) وأخيراً المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة( 

باستخدام معامل سبيرمان لدراسة االرتباط بين المتغيرات الفئوية والذي يفسر قوة واتجاه  والمؤهل العلمي(،

 االرتباط للعالقة. 

( الى وجود عالقة ارتباطية عكسية ضعيفة بين كال من العمر 16أشارت النتائج في الجدول التالي )      

( وذلك من قيمتي مستوى الداللة االحصائي ومعامل 2.21لة معنوي )و)المعرفة، والمخاوف(، عند مستوى دال

ما قلت زاد العمر كلبالتقنيات الذكية لتطوير المدن، كذلك كلما االرتباط فكلما زاد العمر كلما قلت المعرفة 

 .من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدةالمخاوف 

 للتقنيات الذكية لتطويرارتباطية طردية ضعيفة بين العمرو االحتياجات كما أشارت الى وجود عالقة      

( وذلك من قيمتي مستوى الداللة االحصائي ومعامل 2.27، عند مستوى داللة معنوي )الواجهات البحرية

  .للتقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحريةكلما زاد االحتياج  زاد العمر فكلما .االرتباط

 احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحريةعالقة بين المؤهل العلمي وأما ال       

( وذلك من 2.21فقد أشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية طردية ضعيفة، عند مستوى داللة معنوي )

 زاد المؤهل العلمي فكلما .(p value=0.000, r=0.155)قيمتي مستوى الداللة االحصائي ومعامل االرتباط 

  .للتقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحريةكلما زاد االحتياج 

إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور  وكذلك العالقة بين المؤهل العلمي و    

لة دية ضعيفة، عند مستوى دال، فقد أشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية طرالمدن وتحويلها الى مدن ذكية

 .(p value=0.027, r=0.098)( وذلك من قيمتي مستوى الداللة االحصائي ومعامل االرتباط 2.21معنوي )

إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور المدن كلما زاد  زاد المؤهل العلمي فكلما

( Flynn,  & Valverde, 2019يد من الدراسات منها دراسة )كما أشارت العد .وتحويلها الى مدن ذكية

( أن أهم مقومات نجاح المشاريع السياحية Gretzel, 2018(، ودراسة )Gretzel, et. al, 2016ودراسة )

ما أهي اعتمادها على التقنيات الحديثة سواء في البنية التحتية للمشروع أو في الخدمات التي يقدمها المشروع. 

 الدراك فلم تكن بينهما عالقة، كذلك المؤهل العلمي لم تكن له عالقة بالمعرفة وال بالمخاوف.العمر وا

 عالقة متغيرات الدراسة الرئيسية بالبيانات الشخصية لمجتمع الدراسة 06جدول 

 العمر مخاوف إدراك احتياجات معرفة

 المؤهل

 العلمي

معامل 

 االرتباط

 المتغير

21.22  199**،  164**،  - 277،  022-**  276،  
معامل 

 سبيرمان
 معرفة
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. 222،  222،  015،  222،  025،  داللة العالقة 

199**،  1.222 501**،  020،-**  122*،  177**،  
معامل 

 احتياجات سبيرمان

222،  . 222،  222،  217،  222،  داللة العالقة 

164**،  501**،  1.222 099،-**  224،  292*،  
معامل 

 إدراك انسبيرم

222،  222،  . 222،  279،  205،  داللة العالقة 

277،-  020،-**  099،-**  1.222 **-،106 212،  
معامل 

 مخاوف سبيرمان

015،  222،  222،  . 227،  215،  داللة العالقة 

022،-**  122*،  224،  106،-**  1.222 104**.  
معامل 

 العمر سبيرمان

222،  217،  279،  227،  . 220،  قةداللة العال 

276،  177**،  292*،  212،  104**،  1.222 
معامل 

 العلمي المؤهل سبيرمان

025،  222،  205،  215،  220،  داللة العالقة 2 

، * توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 2.21** توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية=

 2.27مستوى معنوية=

 ختالف سكان داخ  وخار  جدة، الجن  والجنسيةتقييم متغيرات الدراسة وفقا  ال .07.6

احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية، لدراسة وجود فرق معنوي في )    

معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن، إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات 

المدن وتحويلها الى مدن ذكية، والمخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية الذكية في تطور 

، تم استخدام اختبار)ت( وهو من )السكن، الجنس، الجنسية وفقاً الختالف البيانات الشخصية ) لمدينة جدة(

اختبار ليفين، أما في حال ب االختبارات المعلمية للعينتين مستقلتين في حال تحقق التجانس لبيانات المجوعتين

استخدام االختبار الالمعلمي )مان وتني( لدراسة الفروق بين آراء مجتمع مدينة جده عدم تحقق التجانس فقد تم 

 (: 19،12،15)كما الجداول التالية  )السكن، الجنس، الجنسية )بناء على 
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 الختالف السكن دراسة اختالف متغيرات الدراسة وفقا   07جدول 

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعياري

 سكان جدة
 قيمة ت

 الحرجة

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

االحصائي 

 الختبار ت

 المتغيرات

75 0.21 65،  ال 
400،  727 

650،  

(NS) 

 معرفة

472 0.56 20،  نعم 

75 4.70 40،  ال 
290،  727 

906،  

(NS) 

 احتياجات

472 4.71 44،  نعم 

75 4.41 45،  ال 
160،-  727 

251،  

(NS) 

 إدراك

472 4.40 72،  نعم 

75 0.41 60،  ال 
0.422 727 

210،  

(SS*) 

 مخاوف

472 0.15 62،  نعم 

 

 (2.27ذات فروق إحصائية عند مستوى داللة معنوي )(، أشار الى وجود اختالفات 15الجدول السابق )      

 ،ية في الواجهة البحرية لمدينة جدة وفقا الختالف السكن في جدة أو خارجهاللمخاوف من تطبيق التقنيات الذك

( أقل من 2.210وذلك من قيمة مستوى الداللة االحصائي الختبار )ت( حيث كان مستوى الداللة االحصائي )

 ( كما لوحظ أن متوسط المخاوف أعلى لدى السكان من خارج جدة. أما بقية2.27مستوى الداللة المعنوي )

 المتغيرات فلم يكن هناك اختالف فيها بين سكان جدة وخارجها.  

 (:12ولتقييم االختالف لمتغيرات الدراسة وفقاً للجنس، من الجدول التالي ) 

 دراسة اختالف متغيرات الدراسة وفقا  الختالف الجن  08جدول 

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعياري
 الجن 

 قيمة ت

لحرجةا  

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

االحصائي الختبار 

 ت

 المتغيرات

150 0.24 52،  1.407 ذكر 

 

727 

 

177،  

(NS) 

 معرفة

004 0.50 20،  أنثى 

150 4.76 44،  1.260 ذكر 

 

727 

 

262،  

(NS) 

 احتياجات

004 4.49 40،  أنثى 

150 4.46 72،  1.041 ذكر 

 

727 

 

122،  

(NS) 

 إدراك

004 42.4  49،  أنثى 

 المتوسط العدد
رتبة 

 المتوسط
 الجن 

قيمة مان 

 وتني

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

االحصائي الختبار 

 مان وتني

 المتغير
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150 0.02 054.25 
 ذكر

07419 
020.2

4 

206،  

(SS*) 
 مخاوف

004 0.41 004.62 
 أنثى

 

للمخاوف من تطبيق  (2.27توى داللة معنوي )ذات فروق إحصائية عند مسوالذي أشار الى وجود اختالفات 

ائي وذلك من قيمة مستوى الداللة االحصالتقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة وفقا الختالف الجنس، 

( كما 2.27( أقل من مستوى الداللة المعنوي )2.206الختبار مان وتني حيث كان مستوى الداللة االحصائي )

 اوف أعلى لدى الذكور عن االناث.لوحظ أن متوسط المخ

 (: 19أما تقييم االختالف لمتغيرات الدراسة وفقاً للجنسية، من الجدول التالي )

 دراسة اختالف متغيرات الدراسة وفقا  الختالف الجنسية 09جدول 

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعياري
 الجن 

 قيمة ت

 الحرجة

درجات 

 الحرية

ى الداللة مستو

االحصائي الختبار 

 ت

 المتغيرات

40 0.65 29،  
 غير

 سعودي
221،-  

 

727 

 

404،  

(NS) 

 معرفة

464 0.52 59،  سعودي 

40 4.42 45،  
 غير

 سعودي
704،-  

 

727 

 

621،  

(NS) 

 احتياجات

464 4.71 40،  سعودي 

40 0.20 64،  
 غير

 سعودي
1.510-  

 

727 

 

225،  

(NS) 

 مخاوف

464 0.01 62،  سعودي 

 المتوسط العدد
رتبة 

 المتوسط
 الجن 

قيمة مان 

 وتني

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

االحصائي الختبار 

 مان وتني

 المتغير

40 4.42 074.72 
 غير

 45.417 9974.7 سعودي
921،  

(NS) 
 إدراك

 سعودي 070.97 4.40 464

 

لجميع المتغيرات  (2.27عند مستوى داللة معنوي )ذات فروق إحصائية والذي أشار الى عدم وجود اختالفات 

 وفقاً للجنسية.
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 تقييم متغيرات الدراسة وفقا  الختالف المؤه  العلمي .07.7

احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية، لدراسة وجود فرق معنوي في )    

وير المدن، إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتط

الذكية في تطور المدن وتحويلها الى مدن ذكية، والمخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية 

( One Way Anova، تم اختبار ذلك بتحليل التباين األحادي )المؤهل العلميوفقاً الختالف  لمدينة جدة(

باختبار ليفين كما في الجدول التالي  ها مصنفة ألكثر من مجموعتين، بعد التأكد من تجانس البياناتطالما أن

( لجميع 2.27الى عدم وجود اختالفات ذات فروق إحصائية عند مستوى داللة معنوي ) أشار(،  والذي 02)

المؤهل،  قد اختلفت وفقاً الختالفمن التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية فالمتغيرات، ماعدا االحتياجات 

. فقد اختلفت االحتياجات معنوياً بين ما دون البكالوريوس وحملة (4( والشكل )01كما هو موضح في الجدول )

 الماجستير، كذلك بين البكالوريوس والماجستير فقد كان أعلى للماجستير.

 ة وفقا  الختالف المؤه  العلميدراسة اختالف متغيرات الدراس 21جدول 

 رتبة المتوسط المتوسط العدد
المؤه  

 العلمي

مربع قيمة 

 كاي

 الحرجة

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

االحصائي 

كراسكال الختبار

 والي  

 المتغيرات

112 0.5726 076.01 
 دون

 البكالوريوس

7.645 0 
2.102 

(NS) 
 بكالوريوس 040.04 0.5126 094 معرفة

 ماجستير 022.72 0.9194 90

 دكتوراه 096.17 4.2072 12

112 4.4111 019.16 
 دون

 البكالوريوس

14.056 0 
2.220 

(HS**) 
 بكالوريوس 074.44 4.7220 094 احتياجات

 ماجستير 096.10 4.6416 90

 دكتوراه 000.72 4.7222 12

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعياري

المؤه  

 العلمي

 قيمة ف

 الحرجة

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

 االحصائي الختبار

تحلي  التباين 

 األحادي

 المتغيرات

112 4.0059 42009، 
 دون

 البكالوريوس

1.299 0 
109، 

(NS) 
 بكالوريوس ،71121 4.4007 094 إدراك

 ماجستير ،46170 4.7206 90

 دكتوراه ،09422 4.4165 12
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112 0.0261 51609، 
 دون

 البكالوريوس

094، 0 
202، 

(NS) 
 بكالوريوس ،64420 0.1240 094 مخاوف

 ماجستير ،56000 0.0240 90

 دكتوراه ،45150 0.0200 12

 

 دراسة اختالف االحتياجات وفقا  الختالف المؤه  العلمي 20جدول 

(I) المؤه  العلمي (J)  العلمي المؤه 

 الفرق بين المتوسطين

(I-J)  

مستوى الداللة االحصائي الختبار 

 3دانيت تي 

 ،022 -،29502 بكالوريوس البكالوريوس دون

 ،222 *-،00245 ماجستير

 ،902 -،22229 دكتوراه

 ،022 ،29502 البكالوريوس دون بكالوريوس

 ،200 *-،10006 ماجستير

 1.22 ،22201 دكتوراه

 ،222 ،*00245 البكالوريوس دون اجستيرم

 ،200 ،*10006 بكالوريوس

 ،760 ،14172 دكتوراه

 ،902 ،22229 البكالوريوس دون دكتوراه

 1.222 -،22201 بكالوريوس

 ،790 -،14172 ماجستير
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 متوسطات االحتياجات وفقا  للمؤه  العلمي 0 ك  

 :ائجالنت .08

 ظهرت نتائج الدراسة الميدانية:أ

نتائج إيجابية عن معرفة مجتمع مدينة جدة بالتقنيات الذكية لتطوير المدن بمستوى عالي، بوسط  -

( من %4031(، وقد كانت معرفتهم بالتطبيقات الذكية هي األعلى بنسبة )0.55حسابي مرجح )

 عينة الدراسة.

لتطوير الواجهة البحرية، أسفرت من خالل الدراسة  أن احتياجات مجتمع جدة للتقنيات الذكية -

( للوسط الحسابي المرجح، وتلك الموافقة زادت مع ازدياد 4.71على الموافقة الشديدة لها بقيمة )

 العمر والمؤهل العلمي.

اإليجابية في إدراك مجتمع مدينة جدة بأهمية التقنيات الذكية في تطوير المدن، فقد كان عالياً  -

( وكلما زاد المؤهل العلمي كلما زاد إدراك 4.40ك بنتيجة الوسط الحسابي المرجح )جداً، وذل

 مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطوير المدن وتحويلها الى مدن ذكية.

أن معرفة المجتمع بالتقنيات الذكية وزيادة ادراكهم بأهمية التقنيات الذكية في تطوير المدن  -

 يجابياً على زيادة االحتياجات للتقنيات الذكية لتطوير المدن. يؤثران ا

لم يوافق المجتمع على المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية لتطوير الواجهة البحرية، بوسط  -

 (،0.22حسابي مرجح )

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                       422  

ISSN: 2706-6495 

 
وكلما زادت المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة قلت  

يات الذكية، وقد أسفرت النتائج عن عالقة عكسية للمخاوف مع العمر فكلما زاد االحتياجات للتقن

العمر قلت تلك المخاوف. كما أن المخاوف كانت أعلى لدى الساكنين خارج جدة عن الساكنين 

 داخلها، وكانت أعلى لدى الذكور عن االناث.

لذكية لك االحتياجات للتقنيات االمعرفة بالتقنيات الذكية واالدراك بأهميتها في تطوير المدن وكذ -

في تطوير الواجهة البحرية لمدينة جدة لم تختلف وفقاً الختالف )الجنس، الجنسية، السكن داخل 

 جدة أو خارجها(

 

 التوصيات:. 09

ضرورة تبني نشر المعرفة بالتقنيات الذكية لتطوير المدن مما لها األثر الفعال في التجاوب مع  -

 كب عالمياً للمدن الذكية.التطور التقني الموا

خلق بيئة مجتمعية معرفية تقوم على أساس المشاركة بالمعرفة ومواكبة للتطور العالمي المستمر،  -

 وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة الستدامة بناء المدن الذكية وتطورها.

ن م وضع استراتيجية لترسيخ مفهوم التقنيات الذكية وأهميتها، والوعي ببرامجها وتطبيقاتها -

خالل ورش العمل التدريبية المجانية للمجتمع في أماكن تجمعاتهم ومن خالل اإلعالنات 

 التوعوية، واستضافة المؤتمرات العالمية في مجال التقنيات الذكية.

ضرورة تبني حمالت توعوية تزيد من مهارات المجتمع التقنية التي تتيح التفاعل مع الخدمات  -

 ها.الذكية وتحقيق االستفادة من

أهمية وجود خدمة عمالء في األماكن السياحية مختصة باإلرشاد ونشر الوعي بخصوص  -

 التقنيات الذكية وتطبيقاتها، ونشر المنشورات االرشادية.

اعتماد نهج تشاركي، من خالل دمج أفراد المجتمع في مراحل التطوير باعتبارهم محورا   -

 للتنمية.

ى فكرة الدراسة وصوال لتطبيق عملي وتطوير ابعاد متابعة البحث في هذا السياق للبناء عل -

 .استخدامه
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 :أوال: المراجع العربية

 (. أهمية التعلم اإللكتروني في إنشاء المدرسة الذكية: )تجربة اإلمارات العربية المتحدة(.0219حسينة، سعدي. )

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة؛ واقع وآفاق،  ورقة مقدمة إلى أعمال المؤتمر الدولي األول

 65-50، 0219مارس،  02-09 برلين،

 .02-1(، 00)1مجلة الهندسة.شاهين، بهجت وعودة، محسن. دور البيئة المعلوماتية في بناء المدينة الذكية. 

 قع إلكتروني:موأف فرصة عمل. العربية.  06م(. جدة تاون مشروع حيوي يضيف 0202الشهراني، نايف. )

https://www.alarabiya.net/a 

(. مفهوم المدن الذكية حال لمشكلة 0215شوك، مفيد احسان، حداد، احمد طالب حميد، وعباس، حسام جبار. )

 .0204-0212(، 6)07 مجلة جامعة بابل، .التدهور البيئي والحضري

رسالة ماجستير غير منشورة.  مناهج تخطيط المدن الذكية حالة دراسة "دمشق".م(. 0210صادق، خلود. )

 قسم التخطيط والبيئة. كلية الهندسة المعمارية. جامعة دمشق. سوريا.

. مركز تطوير PDF]وثيقة [(. مناهج البحث وكتابة المشروع المقترح للبحث. 0225طايع، سامي. )

ندسة. جامعة القاهرة. مسترجع من الرابط: الدراسات العليا والبحوث كلية اله

http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages/training_courses/Research-

Ar.pdf   

مفهوم المدينة الذكية المستدامة وامكانية  (.0212عبدهللا، منال عبدالعزيز محمد، و سعود صادق حسن. )

جامعة السودان للعلوم  -ة غير منشورة )رسالة دكتورا تطبيقها علي مدينة وادمدني بالسودان

 والتكنولوجيا(.

تهيئة الواجهة البحرية لساحل مدينة القل من أجل م(. 0212عبد الناصر، عناني وعبد العالي، بوطبزة. )

. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم التهيئة تحقيق تنمية سياحية في إطار التنمية المستدامة

 والهندسة المعمارية. جامعة العربي بن مهيدي. الجزائر. العمرانية. كلية علوم األرض

الشرق  جرديهألف متر مربع.  502م(. افتتاح الواجهتين البحريتين على امتداد 0215الغابري، أسماء. )

 ./https://aawsat.com. مسترجع من الرابط: موقع إلكترونياألوسط. 

م(. خصائص المدن الذكية ودورها في التحول إلى استدامة المدينة 0212والعراقي، محمد. ) القاضي، أحمد

 .10-1(،  1)1المجلة الدولية في العمارة والهندسة والتكنولوجيا. المصرية. 

االمارات العربية -تجارب وتطبيقات المدن الذكية في المنطقة العربية(. 0219كواش، زهية، واكلي كلثوم. )

  الذكية.ودبي 

 .07. صالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنيةم(. جدة عروس البحر األحمر. 0215مدن. )
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(. مشاريع الواجهة البحرية تقفز بالمنافسة واالستقطاب االستثماري إلى حدود قصوى. التقرير 0217مزايا. )

 المقاري الشهري لشركة المزايا القابضة.

(. السعودية من أعلى المتقدمين بمؤشر التكنولوجيا العالمي. االسواق 0215مي. )المنتدى االقتصادي العال

 ./https://www.alarabiya.net. مسترجع من الرابط: موقع إلكترونيالعربية. 

ورقة مقدمة إلى أعمال ية. (. دور االتصال اإللكتروني في المدن الذك0219وهيبة، دالع وعمر، تواتي. )

مارس،  02-09، المؤتمر الدولي األول المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة؛ واقع وآفاق، برلين

0219،102-14. 
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