


خبرتك مع الحشد

هللللق لللللبح لللللك ةم  اللللل    شللللد م  الحشللللد : س

ير في طاا (انتظر   إلى وقت لم يك  محدد ةومبرمج )

وتلللتخر   رللل  نوتلللي  نشللللطك اليلللامي وللللم ت لللت ع 

المغلدن ؟ 

ة لللد او عميلللع افلللراد )هلللق للللبح ام فالللد  مرافايلللك: س

ليهلل   للحشد وللم تلتمك  مل  الر لان ر(  اصدقلئك-اس تك

ولط الحشد؟ 

ط هق لبح لك ةم شرر   للإلتيلء لاقافك ول: س

؟  شد ولم تر ى ةي مرلامل  لملذا؟متى يتم التحرك

   هللق لللبح لللك ةم شللرر   ثاللدام ال الل   لل هلل: س

 تهل ؟المنظم  للمنللب  الحشدي  التي لبح ام  ض

لا نرم

لا نرم

لا نرم

لا نرم



اصبحت الحشاد

» تلاح في ن يج الحيل  اليامي"

م  إعل   الألئل  ال ل ا   

، اللحظ في تلك 

م  إضلر  الاقت ،  للإ بلط هق شرر  ▪

م  ردم الادن  رلى الهرب ةو للغضب والشران▪

  لأم ةصدقلئك ةو ةفراد ةس تك لا يمك للر ز الشران▪

الاصال إليهم؟ 

كق هذا يحدث  شكق متكرن رلى هذه الأنض المزد م  

.  شكق متزايد

. المااصلا  الرلم  لهل للرل  ذنو  متردد  ياميًل

ي  اصبحت المنللبل  الإعتملري  والترفيه وال يللي  والدين

. والر  الن لق منتش   في كق مكلم

. يامي اصبحت ت ر   الحشد رنص ا لا مثر منه في الحيل  ال

لذلك ، 

ى الحشاد يم ق ةمرا ملحلً  لا غنورفاهيةةم الحثلظ رلى 

وها ن لق  دي نل اليام! رنه في الحيل  اليامي 



خدمة اآلثار السلبية للحشود قد تكون أكثر من تأخر في ال❑
.  أوكونها تجربة غير سعيدة

ء أي ش ي: حيث يمكن أن يؤدي اإلزدحام أيًضا إلى إصابات❑
ورة عند بدًءا من االنزالقات البسيطة إلى الحوادث األكثر خط

.نقاط ضغط مباشرا بسبب الحشد

هاني بن هاشم النابلسي. د



عميد متقاعد دكتور مهندس

هاني بن هاشم النابلسي

خبير سلامة وإدارة الحشود البشرية

من حيث التصميم والإدارة والسلوك

سنة أكادمية وتطبيقية 29خبرة 

عملياتية في إدارة حشد الحج

Crowdview.outlook.com



م  الدنوس الم تثلد 

ام وهذه الكاانث التلزمت ةهمي  التركيز رللى رلل❑

إدان  الحشاد م  ةعق تحايح

 يث يمك  منع مرظم الكلاانث الحشلدي  رل  طريلح ❑

ي لي  ترملق الأهلداا الرئ. إلتراتي يل  فلرل  لإدانتهلل

لللإدان  الحشللاد فللي ت نللب ك لفللل  الحشللاد الحرعلل 

.وال لق  المحدث  الغير آمن 

(سياسية إجتماعية إقتصادية)



إصل   ،  بب تدافع ن م ر  الذرر ال ملري في مهرعلم مالياي 100شخًصل واك ر م  17ترتبر الخ لن  البش ي  لل ❑

:م  م ل   تذكير مهم  تم2010في دوي بانغ  تلملنيل ، في رلم 

التنظيم ال يئ وإدان  ال لام  غير الكلفي  يمك  ةم تؤدي إلى  لدث مؤلف
ت د ةدوا  وهنل تبرز اهمي  إدان  الحشد وفح نظر  شمالي  فضلاً ر  التحكم  ه فاط مع اهمي  التحكم، إذا التخدم ك❑

(إدان  الحشاد)الإدان  الثلرل 

م2010مهرعلم مالياي في دوي بانغ  تلملنيل ، في رلم 



 تى يت ان الى ذرر ال ملري ثاام في الحشد 8لاى لا ي تغرق الأمر ❑

(.Munich REش ك )

.الرلمي  " يتش ن"وفالً لم ل  . ويمك  ةم تشكق المشلعر  ال ثيث   لفزًا ةمنيلً كبيرًا❑

يهررام إلى المخرج يمك  ةم شخًصل 50رنح الزعلع  الذي ةوعدته م مار  م  إم ❑

.رلى الأشخلص الماعادي  في المادم ط  م  الضغط يخلح ضغً ل يصق إلى

م  الدنوس الم تثلد 
واملبنية على املختبارات العلمية



 ه إنه م  المدهش والغريب ةم تدون الثكر  نث هل في راال الملاي  م  البش  في الاقت والمكلم نث❑

!!وةم يحركهم ويحم هم وياعههم الدافع نث ه ❑

!!وام يتثلرلاا مع الأ داث نث هل❑

.هذا امر  م ير للإهتملم للحشد والمنظمي  ةيضلً ❑

ضغط علىلذا يباى الأن لم ها محان الإهتملم❑

المواصالت

تتالد لدى الحشاد الريلضيى رلطث  قاي  عداً 





MOONKY

MOON

MOONKY

  ةم الإن لم ها محان الأللس فيمل نتخذه م  إعلراءا  فهلا الرنصل

.تمعال ل ت في رص  التغيرا  الدينلميكي  التي يشهدهل الم 

نحا )ت ت يع الإدان  ةم ت لط اهتملمهل رلى م تخدم الثراغ 

(.رنلل  ملمال  نح  نريده ام يشرر  هل ةولاً 

كللام التخ لليط النلللعب يلبللي طما للل  وا تيلعللل  الحشللد،  حيللث ت

الخ للط ماعهلل  للإن لللم و تاخيللف الخللدمل  وتاايلل  الرلاقللل  

خدمي الاعتملريلل  ونوا للط الهايلل  الاعتملريلل  المشللترك   للي  م للت

.الثراغ

محور األساس

الثابت في عصر 

المتغيرات

محور 

القياس

وتقوية العالقات 

االجتماعية

للعالقة 

المحسوسة 
بين األجسام



إرداد الإلتراتي يل  والإنشلدا 

وضع التخ يط المنللب

  الرو يوالرالي والملدي الرفلهي  الكلمل  م  دينلميكي إن لني  لل  

.الر زةو المرضةو المخلطر ةو التهديدا  وليس م رد غيلب والاعتملري 
.لحشاد  ثرللي  وكثلء 

...تنظر للحشود على أنها... إسرتاتيجية إدارة احلشد

التاعيه وتمكي  : ها

ال هل )ةصحلب المصلح  

  المختص  والم ؤولي  ر

لضي   تنظيم المنللبل  الري

وةملك  الت مرل  

م  خلال مبلدئ( الحشدي 

تاعيهي  انشلدي  



مثال الفائدة الحضور و الوصف مسمى 

Eالمناسبة

مسمى 

المناسبة ع

كتس الرللم دول  ت تلزم تمايق م  ال

محق إقلم  الحدث ،  يث 

  يراد  منلفع رلى الدولل

الم تضيث 

الأ للداث الضللخم  ت للذب فللي المالللم الللأول المشلللنكي  الللدوليي 

  وتاليللد تغ يللعمهللان دولللي فللي المالللم الللأول .وكللذلك المحليللي 

.إرلامي  دولي  والر  الن لق

Mega 

events

الأ داث 

الضخم  

معرض دولي دولة تستلزم تمويل من ال

محلللللل  ااملللللة الحلللللد    

مستوى علال ملن الفوائلد

للدولة المستضيفة

تغطيللللة  عة ميللللة دوليللللة 

كبيرة

بثقافلة الأحدا  الكبرى تخلق التواصل ال جتماعي وتعكس وتحتفلل

درة عللى ؛وللدياا القلتبني الفخر الوطني الدولة المستضيفة حيث 

رة ذات أهمية دولية توليلد اهتملام أو مللف تعريلف أو  يلاأن تكون 

مللن رللارد الدولللة حيللث يقللدم عنالل فا أو عناالل  فريللدة فللي الدولللة

ة نسلبة يحض  المناسب.ويحضى على ال هتمام الدولي المستضيفة 

.المحليين  والجماور الدولي.كبيرة من المشاركين الدوليين

Major 

events

الأحدا  

الكبرى

WOMAD*

مارجان 

دولي للفنون

بعض الفوائد المحلية

ولكن بدرجة أال من 

الأحدا  الكبرى

.  ليةالمشاركين محليين مع بعض المشاركة الدوفي المقام الأول 

.ةبعض التغطية الإعة مية الدولي. في المقام الأول جماور محلي

Regional 

events

الأحدا  

الإاليمية

كرنفال 

الورود  

.دةفوائد للمدينة أو البل لمقام في االجماور المحلي . المشاركين المحليين في المقام الأول

.تغطية  عة مية دولية محدودة. الأول

Local 

events

أحدا  محلية

*World of Music, Arts, and Dance

تصنيف المنللبل 



ملهي مت لبل  إدان  الحشاد



www.haj.g
ov.sa

ماهو

الحشد؟

هاني بن هاشم النابلسي. د

http://www.haj.gov.sa/


الحدث -.املناسبة الرياضية-محطة سكة حديد -مركز التسوق 
التجمعات الدينية–. تجمع سياس ي أو مسيرة-. املوسيقى

هاني بن هاشم النابلسي. د

نراه في كل مكان في الحياة اإلجتماعية : الحشد



ماهو الحشد
.تعتمد على السياق!   يشير الحشد ملجموعة من أشياء مختلفة جدا

وفقا لكيمبالليونج 
ام إن الحشد هو تجمع لعدد كبير من األشخاص حول مركز أو نقطة اهتم"

.في الحشود يكون التحفيز االجتماعي مباشرا". مشتركة

هاني بن هاشم النابلسي. د



.داألفرامنوالقربوالتماسكالدافعوالتكوينواملدةالحجمحيثمناملقصوداملجموعةنوعإلىيشير"حشد"كلمةاستخدامفيهيتمالذيالسياق



احلشد الفيزيائي او املادي

Reicher (2011)

س الناس ببساطة يف نف▪

املكان أنها ال تصنف 

نفسها كجزء من 

نفس اجملموعة  

وال تتشارك بنفس  ▪

اهلوية اإلجتماعية

احلشد  يشرتكون يف هوية ▪

تستخدم أنها اجتماعية واحدة

لتعريفنفس الفئة االجتماعية 

أنفسهم ،  

كجزء من نفستصنف نفسها ▪

اجملموعة

احلشد النفسي 

بدال من" حنن"

او هم " أنا»

أنا بداًل 

من حنن

هاني بن هاشم النابلسي. د



إن من الضروري التنويه  بننه  إ ا اجتمهم عموعهة مهن البشهر ولهو كهانوا         ❑

د باملئات يف ساحة معينة عن طريق املصادفة، ومل يكهن هنهاك ههدد  هد    

أو  رض ما يدفعهم للتجمهر؛ فإن  اليعد مجهورا نفسيا،  

ضهور  كما ميكهن ملئهات االفهراد املنفصهلمل واملتباعهدين عهن بعضههم دون ح       ❑

مرئي على أرض الواقهم، أن يشهكلوا مجههورا نفسهيا طاملها  ردههم ههدد       

.كخضوعهم لتنثري حدث قومي أو مناسبة دينية أو سياسية وغريها ما 

هاني بن هاشم النابلسي. د



فلسفة وحمددات الفكر التخطيطي يف إدارة احلشود

د فلي إدان  تبنى م  خلال ال هاد التي تاصف المرللم الهلم   في التخ يط  لهذا الحشد والتلي ينبغلي ةم ت للر

.الحشد   شكق يلبي إ تيلعل  واهداا الحشد  شكق آم  ومريب خللي م  المتلرب

محتوى 

المناسبة 

الحشدية

العمليات 

واإلجراءات
السلوك

المطلوب إدارته



المحتاى

الإعراءا  

والرمليل  

والإتصللا 
ال لاك

المناسبة اإلحتشادية

(الدينلميكي )

خ ط

قييم وصحب نثذ الخ  
الم لن

الم ئالي 

الإتصللا الم لءل 

الم تاى الإداني-إطلن التخ يط للمنللبل  الحشدي  

البيئ  الخلنعي 
قااني  وةنظم ، لاائب

وترليمل   ،تكنالاعيل 

  راامق إقتصلدي  وليللي
وإعتملري 

البيئ  الداخلي 
لاائب وترليمل ، الاخلئف

  والم ئاليل  نمظ الايلد
الخ.. وللئق الإتصللا 

تنظيم

نقل  

تاعيه

إتصلل



فلسفة وحمددات الفكر التخطيطي يف إدارة احلشود

د فلي إدان  تبنى م  خلال ال هاد التي تاصف المرللم الهلم   في التخ يط  لهذا الحشد والتلي ينبغلي ةم ت للر

.الحشد   شكق يلبي إ تيلعل  واهداا الحشد  شكق آم  ومريب خللي م  المتلرب

بعد أثناء قبل جرد لعناصر اإلدارة

المرلامل  والإتصللا 



م، الإدان  والتصمي(المنللبل ) تخ يط الأ داث 

People

الأشخلص

الأم  وال لام  

والصح  والرفلهي 

: الحدث

البرنلمج  

وليلق

الانش  

الأهداا 

والمت لبل 

الرمليل  

و

الإعراءا 

المرلامل  

والتاني 

ال الفل 

Building

Infrastructure

الإدان 

البرنلمج :الحدث 

وإدان  المخلطر

المرلامل  وإدان  

الإتصللا 

المكلم والإدان 

الهندلي 
إدان  ال لاك 

 نلء البني  التحتي الحشدي



القيم المشتركة

المكان

اإلنسان
الزمان

القيم 

المشتركة

الفراغ هو الوعاء الذي يستوعب انشطة الحشد وأنشطته  

دى ويعبرون فيه عن أرائهم ومعتقداتهم وأسلوب حياتهم وم

. جمعيتأثيره عليهم وإحساسهم باالنتماء للمكان والسلوك ال

:يوجد مفهومان للفراغ 

(   العالقة المحسوسة بين األجسام) فلسفي 

(. سةبالتوجيه والقياس وهو من أساسيات علم الهند)ورياضي 

ة اإلنسان يعيش داخل مجموعة من الفراغات الخارجية والداخلي

ستخدم والمختلفة التأثير على م, المتباينة في حجمها وشكلها 

يشعر باأللفة واالنتماء للمكان)الفراغ 

نسانالزمان هو متصل بطبيعة الحال بالمكان والزمان والحركة لإل

اإلنسانعن سلوكالمكان والزمانال تستطيع أن تعزل▪



اإلنسان

المساحة

االطبوغرافي

البنية 

ةالتحتي

التصاميم

طاقة 

يةإستيعاب

الحشود

تالثقافا

التنوغ

مستوى

التحضر

المجموعات

السلوك

التحليل على مستوى منظور الحشد

هاني بن هاشم النابلسي. د



فلسفة وحمددات الفكر التخطيطي يف إدارة احلشود

جميع الجهات 

ذات العالقة 

بتقديم خدمات 

للحشود

الخطط والتصاميم البيئة
المطلوب إدارته



الزمني املعلومات املكان

عناصر الحشود

Fruin, John J. “Crowd dynamics and auditorium management.” Auditorium News. May 1984.

القوة :

Force
ل وهي المستويات التي يمكن أن تص

ثير إليها قوى الحشد بسبب الدفع وتأ

د الدومينو لألشخاص الذين يميلون ض

ن يكاد يكو"بعضهم البعض ، والتي 

من المستحيل مقاومتها أو السيطرة 
أكثر منFruinيذكر )". عليها

4500N في هذا السياق)..    

المعلومات

Information

المعلومات ، بما في ذلك 

:جميع وسائل االتصال 

بين الجهات الفاعلة ، ( 1)

من الجهات الفاعلة مع ( 2)

ة في التفاعلي( 3)السلطات و 

المعلومات عنصر. بيئتهم

مهم في منع انتشار الذعر 
.إحتوائهو 

المكان

space
التكااوين"إشااارة إلاا  

، والساااعة ، وقااادرات 

معالجة حركة المرور 

" فاي مرافاا التجمياع

التااااي تحاااادد درجاااااة 
.االزدحام

الزمان

Time

ا يعد الوقت عنصر  

ل أساسي ا آخر في ك

من إدارة الحشود 

. المادية والنفسية

املعلومات
الطاقة

القوى المحدثة )

(من الحشد

تحدي لإلدارة ،بشكل أساس ي ، هناك أربعة عناصر متفاعلة  في كل وضع حشد تعتبر 
القبضة-( حدث آمن-تمثل جميع الجوانب املادية والتصميم والتفاعل النفس ي للبنية البشرية 

املكان الزمني



الزمني
األمن الصحة

املعلومات املكان

الطاقة

سلوك 

الحشد

الحال من التجارب الناجحة في الحج اننا نتعامل مع  تسع عناصر أساسية تفاعلية في كل حشد حج وهي بطبيعة
 لإلدارة سنويا يخطط الحج من خاللها

ً
تحديا

معايير الحشود بحشد الحج

Al Nabulsi. (2010) 
.صحة والرفاهيةواألمن والسالمة وال–جميع الجوانب املادية والتصميم والتفاعل النفس ي للبنية البشرية 

السالمة 

ية
اه

رف
ال

ية
حان

و ر
ال



االستراتيجية الشاملة

؟تحديد نوع المناسبة الحشدية والهدف

أي نوع من الحشد سوف تتعامل مع؟

كيف سوف تتم عملية اإلتصال 
بالجمهور  وبين مقدمي الخدمات

الحفاظ على المناسبة آمنة
الهدا م  ذلك ها الخروج  خ   تصلف

الحلللدث، والملللااند التلللي للللتحتلج إليهلللل 

وتن للليح ذللللك ملللع ةصلللحلب المصللللح  

لم المرنيللي  لتن لليح مللل لللياكق ملل  مهلل

وم للللئاليل  تحاياللللل للأهللللداا  شللللكق

.م بح

ر ؟ الإعل   رلى هذه الألئل  يمك  ةم تلافمل ها الهدا

نيلل  لك خيلنا  لخلح  يئ  مااتيل  للأناام مرينل  مل  تا

. ال ي ر  رلى الحشاد

إم الالللراء  ال يلللد  لنلللام الأشلللخلص اللللذي  

ليحض وم هذا الحلدث الخللص  لك يمكل  ةم

ي للرد رلللى إر لللء نظللر  عيللد   للال كيثيلل  

.تنظيم تدفح ال ملهير في يام الحدث

يهلل ، الحشاد الكبير  يصرب التحكم ف

وة للد الأشللليلء الأللللللي  التلللي ي لللب

تاام رليك التثكير فيهلل هلي كيلف لل

.اي للتاعيه والتااصق الرةسي والاف

ًضلل هذا يرني ةي. اتبلم قااني  ال لام 

. الانتبللله إلللى الأشللخلص ذوي الإرلقلل 

الاهتملم  للتثلصيق

1

2
3

4

5

الإرتبلنا  الألللي  التخ ي ي  لإدان   الحشاد

الاهتملم  للتثلصيق

تحتلج التراتي يل  البيلنل  

والتحليلا  إلى مالييس ن لح ةك ر واقري 



.إدان  الحشاد  ثرللي  وكثلء 

التحكم  للحشاد/ إدان  الحشاد 

التاعيه وتمكي  : ها

ال هل )ةصحلب المصلح  

  المختص  والم ؤولي  ر

لضي   تنظيم المنللبل  الري

وةملك  الت مرل  

م  خلال مبلدئ( الحشدي 

تاعيهي  انشلدي  

التاعيه وتمكي  : ها

ال هل )ةصحلب المصلح  

  المختص  والم ؤولي  ر

لضي   تنظيم المنللبل  الري

وةملك  الت مرل  

م  خلال مبلدئ( الحشدي 

تاعيهي  انشلدي  

التحكم في الحشد  إدان  الحشاد 
تاييللد يللتم ترريللف الللتحكم فللي الحشللد  تنلله تاييللد للحركلل   ةو

.ل لاك الم مار 

ُترللللردا إدان  الحشللللاد  تنهللللل الحركلللل  المخ للللط لهللللل وت مللللع 

.الأشخلص

د قد تكام ال ي ر  رلى الحشلاد علزًءا مل  خ ل  إدان  الحشلا

ةو قد تحدث كرد فرق لمشكل  الم مار 

غق تتضلم  إدان  الحشللاد التايلليم المنه لي ل ميللع عاانللب شلل

.المكلم قبق الالتخدام وةثنلئه و رده

تخدام يمك  ةم تشمق تدا ير مت رف  لثلرض النظللم ، م لق الل

.الاا  ةو التهديد  للإصل   الشخصي  ةو الارتالل

تركيلز يمك  ارتبلنه م لرداً لرمليل  تايليم لللام  الحيلل  ، ملع

محتمل ةكبر رلى إمكلنيل  الازد لم الشديد ورااقبه المميت  ال

ةنملط قد ت تخدم الحااعز التي تغير الم ل   المتل   لشغق و

 رك  الم مار 

ي يشللمق تخ لليط إدان  الحشللاد تحديللد الرللدد المتاقللع لشلللغل

المكلللم ، وللللاك الم مارلل  المتاقللع ، وتايلليم مللدى ملاءملل  

منلللللطح الت ميللللع ، ووللللللئق الللللدخال والخللللروج ، وإعللللراءا  

المرلل لل  م لللق عملللع التللذاكر والثحلللت اللللأمني ، ومت لبلللل  

التاخيف ، ووللئق الاتصلل

رلى الرغم م  ةم مص لحل  إدان  الحشاد وال ي ر  رلى الحشاد ت تخدم غللبًل  للتبلدل ، إلا 

ةم هنلك اختلافل  مهم 



قبق المنللب  خلال المنللب   رد المنللب 
إدان  الحشاد 

دائمل يحدث دائمل يحدث

م تايل  الترلمق مع الحشاد

التحكم  للحشاد

ل ي ر  رلى الحشادا ≠إدان  الحشاد ❑

تتخذ مرظم ال هد في درم الحشاد وم لردتهم رلى البالء آمني  قدن الإمكلم: إدان  الحشاد❑

.تتم ق في الإعراءا  اللازم  لل ي ر  رلى الحشد  م رد ةم تصبب ال لاكيل  غير مرغاب فيهل: التحكم في الحشاد❑

(Li et al., 2013)



فيدياا قصير لحلدث

Hillsborough 15 April 1989





مراقبة الحشود 
:يجب أن يكون المبدأ التوجيهي للسيطرة على الحشود هو إدارة اي فجوة في العرض والطلب من خالل• 

السيطرة على تدفق الحشد ،1.

تنظيم الحشد في المكان ، 2.

.السيطرة على التدفق3.

مدخلا  التحكم
الت  يق

تايد الحرك 

فك الحرك 

نالط التحكم

تايد الحرك 

فك الحرك 



نظم اإلدارة والسلوك



:التررا رلى  للاك  ومت لبل  الحشد

سلوك 
الحشد

1

2 3

4

هق تم فهم الحشد الذي  

هنحلول إدانته وال ي ر  رلي

 ا لملذا الأفراد والحشاد تتص

م  هل؟ لل ريا   التي يتص فا

م للرد تحللالهم إلللى  شللد 

نيلضللللللي فهللللللذ ال مللللللع 

يللزودهم  نللام ملل  الللروح 

وهلللذه اللللروح , ال ملريللل 

وم ت رلهم يح ام ويثكر 

ويتحركلللللللللام   رياللللللللل  

مختلثللللللل  تململللللللل رللللللل  

ا ال ريا  كق فرد منهم لل

.كلم مرزولا

اذا كنل ندنك ةلبلب للاك الحشد 

لاا  تكام لدينل علهزي   شكق 

.هللاةفضق لل ي ر  رليهم  تملم  إذم



Al Nabulsi. (2010 pp. 1-146)How can vulnerability and risk be reduced in large-scale gatherings?  An assessment of vulnerability 
and risk in mass gatherings. 

Time

Energy

Sp
ac
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Management & Info

مرحلة التخطيط مرحلة اإلدارة والتشغيل إكتساب التجرة

Before During After



"اختناق ضاغط"أو " اختناق أو سحق"



:التخ يط لإدان  الحشاد 

(المنظم ؟وعد لملذا)الإلتراتي ي الخ ط❑

(نثرق؟امي بملذا)التنثيذي الخ ط❑

(ننثذ؟امي بكيف)التشغيلي الخ ط❑

خصاصي يراريإ داريتخ يطهاالحشادلإدان التخ يط

لبل ومت والخلنعي الداخلي والبيئ والكيف للكمالمنللب 

.ونفلهيتهوللامتهوامنهوللاكهالحشد



الإطلن الإلتراتي ي

ةي  نح  

الأم؟
كيف نصق إلى مل نريد؟

ةي  نريد ةم إلى

نصق؟

(الدينلميكي )

خ   إلتراتي ي تحديد الم لن الرؤي 

لي ت تخ يط إلتراتي ي#الرؤي   دوم تحديد الم لن

.لي ت خ   إلتراتي ي #والم لن  دوم تحديد نؤي  



اخلّطة اإلسرتاتيجّية إلدارة احلشود

وكيثيدلللللللل  تحايلللللللللح ذللللللللللك 

والمحلفظللللل  رللللللى ةهلللللداا 

ونغبل  وةم  وللام  وصح 

ونفلهي  المحتشدي ؟

ملذا نرغب ةم نحاح في 

الم تابق 

؟ (وقت المنللب  الحشدي  ) 

ملللللهي الللللترداداتنل اللللل م 

وفلللللللح البيئللللللل  الداخليللللللل  

والخلنعي  وم  هم الشل كلء

في الإدان  والتشغيق؟ 

وهي الخلنط  التي لاا ُترشد 

إلى ال ريح الصحيب  ي  ثلاث 

نالط الللي 

.من أهم العناصر الرئيسية الالزمة لنجاح أي مناسبة حشدية

123



الإطلن الإلتراتي ي لإدان  الحشاد ال ملهري ترريف

هللللا طريالللل  ملللل  

م مارللللللللل  مللللللللل  

الخ للللاا  لتحديللللد 

.ةهداا  ريد  

وتحديللللللللد كيثيلللللللل  

ح الاصال إلى تحاي

.  تلك الأهداا

  و تحديد الااقع والرؤي

.والم لن 

يتخلللللذ فلللللي الارتبللللللن 

المتغيلللللرا  الداخليللللل  

والخلنعي  

ويحلللللدد الا لرلللللل  

ف  والش ائب الم تهد

إللى "وي يب رلى للؤال

آخللذا "  ةيلل  نحلل  ذاهبللام

فللللللي الارتبلللللللن الرؤيلللللل  

الم لللللتابلي  لمنظملللللي

المنللب  الريلضي 

ورلاقللللللللللل  الإنتبللللللللللللط 

والتكلمللللق  للللي  عميلللللع 

يم ال هل  المرنيل   تنظل

وادان  الحشللد وماللدمي 

الخللللدمل  واللاع للللتك 

هل والأنش   المختلث   

الرلاقللللللللل   لللللللللي  

هل المنظم  و يئت

ويرتبر التخ يط

الإلتراتي ي ة د 

  المكانل  الألللي

. ي للإدان  الإلتراتي

:ترريف الإطلن الإلتراتي ي لإدان  الحشاد البش ي 



إطار الخطّة اإلستراتيجيّة إلدارة الحشود

ومت لبل عي والخلنالداخلي والبيئ والكيف للكمالمنللب خصاصي يراريإ داريتخ يطهاالحشادلإدان التخ يط

.ونفلهيتهوللامتهوامنهوللاكهالحشد



جمع البياتات والتحليل-2

والتشخثص

ونوع وعدد المرافق المطلوبة

اديتم البداء في التخطيط واالستعد

ومرحل هذا العمل والتجهيز

ماهو نطاق العمل المطلوب

رمرحلة التحضي-1

المحتوى

اإلجراءات 
والعمليات

السلوك

المناسبة اإلحتشادية

مهنللللللدس الرمليلللللللل  ياصلللللللف اللللللللدون 

ر، تانيللل ، المخللللط)والم لللؤوليل  والنتللللئج

اب الن لق ،الكلث  ، ال اد  و الزم  الم ل

(و المصلدن الم لا  

د م  إي لد ةفضق الحلال التاني  لإدان  الحشا▪

 ي  كق مل ها ممك  لحق مشلكق الرمق 

.الحللي 

انب وصف البني  والخصلئت وال لاك وال ا▪

.الأخرى لأصحلب المصلح  في المنللب 

.لتحديد الميزا  والمرا ق ومت لبل  الحلا▪

رريف تافير المااصثل  التي يتم  ماعبهل ت▪

.الحق وإدانته وت ليمه



هري خ اا  لإلتراتي ي  آمن  وفرلل  لإدان  الت مرل  ال مل

و مهرعلم ، لااء كلنت مبلنا  نيلضي  ، ة( شدي )هنلك لت خ اا  نئي ي  تظهر في التخ يط لكق منللب  عملهري  

.مالياى ، ةو مؤتمرا  ةو علذ ي  ليل ي 

1.PLANNING

التخ يط

2. UNDERSTANDING
YOUR CROWD

فهم  شاد المنللب 

3. ASSESSING
THE RISK
تحليق المخلطر

4. COMMUNICATING WITH
THE CROWD

التااصق ال يد مع الحشد 

5. COMMUNICATING WITH
YOUR TEAM

يم عميع ال هل  ذا  الرلاق   تادالتااصق ال يد مع 

خدمل  للحشاد

6. REVIEW

المراقب  والتاثيح والتصحيب



أفضل الممارسات-التخطيط الجيد للحشود البشرية

التاعيه وتمكي  : ها

ال هل )ةصحلب المصلح  

  المختص  والم ؤولي  ر

لضي   تنظيم المنللبل  الري

وةملك  الت مرل  

م  خلال مبلدئ( الحشدي 

تاعيهي  انشلدي  

8 6 4 2

7

5 3 1

التواصل الجيد مع 
الحشد و التعامل مع 

السلوك الحشدي وفق 
ير علومه والتوعية  وتوف
املعلومات املناسبة 

فبالزمان واملكان والكي

الحد من املخاطر 
وبناء القدرات 
ية التشغيلية والخدم

قبل والتنبؤ بالخطورة
وقوعها وحالة 

الطقس املتوقعة

شد فهم ملتطلبات الح
وكذلك ذوي 

اإلحتياجات الخاصة
وتجسيد املعاني 
والقيم أحترام 
ات اإلقليات واإلختالف

العرقية واملذهبية
املختلفة للحشد

مناسبة املكان من حيث
املداخل)توفر السالمة 

والحركة داخل الفراغ 
واملخارج ومخارج 

الطوارئ والساحات 
(ومناطق االنتظار

ة الطاقة اإلستعابي
(   ترك معامل آمان)

وأخذ   القياسات 
وتحليل البيانات 
وتحويلها لحكمة 

ملتخذ القرارات

الجدولة الزمنية 
وضبطها و تخطيط

الوصول و )النقل 
اداء الشعائر  

(واملغادرة

ضبط الحشود 
وادارتها من خالل 

معرفة طبيعة 
ر الحشد الذي يؤث
ه على التخطيط ل

التخطيط الجيد قبل
ب فترة زمنية بحيث يج

التأكد من مناسبة 
املكان للمناسبة 
ولطبيعة الحشد 
والظروف املحيطة

باملناسبة

9 7

ن العالقة الجيدة بي
مقدمي الخدمة 
ة والحشد بناء الثق

تدريب العاملين )
(على ذلك



(الجماهير)مبادئ توجيهية مفصلة لنهج متكامل إلستراتيجية إدارة الحشود 

.تحديد ةدوان وم ؤوليل  واضح 

.الرمق مع ال خري  لضملم للام  الحشاد

.وضع خ   إلت ل   للحاادث و للا  ال اانئ

تاييم المخلطر وتحديدهل

.وضع ضاا ط للحشد في مكلم المنللب  ال ملهري 

01

05

04

03

02
واعبلتك 

كمنظم للحدث

أفضل الممارسات



نلء لتافير خلنط  طريح لب

الادنا  لإدان  الحشاد

06
يل  لاللتدرلء الأ كللم الالنان

الحلليللللل  لل لللللي ر  رللللللى 

.الحشاد وإدانتهل

04
  للم ؤولي*تافير إطلن

لتخ يط وإدان  الأ داث

. شكق ةفضق

02

تاضيب دون وللئق 

.الإرلام في إدان  الحشاد

05
تللافير إنشلللدا  رمليلل ، وذلللك لللإدان 

الحشللد وضللملم للللامتهم ملل  خلللال 

.إعراءا  التنثيذ المحدد   اضاح

03
د للترلم م  كاانث الحشا

الملضي  ؛ فهم الألبلب

.والدوافع وناءهل

01

واجباتك     كمنظم      للحدث

(الجماهير)مبادئ توجيهية مفصلة لنهج متكامل إلستراتيجية إدارة الحشود 

متكامللنهج 
إلدارة 

الجماهير

م مار  م  الإعراءا  ةو الأفكلن التي تشكق لأللس الإدان * 

أفضل الممارسات



ي ي  مت لبل  المرليير الرئي ي  والارتبلنا  التخ 

ترزز 
ال لام 

تلبي 
المت لبل 

شلمل  
ومتكلمل 

ترمق رلى 

ل  تحايح مت لب

الالتدام  

البيئي 

ن تافر ةكبر قد
م  الأم  
والأملم

إثراء لت ر   
الضيف

أفضل الممارسات



DIM-ICE Event Meta-Model

المبلدئ الرئي ي  للدينلميل  الحشد تترلح    لاث مرا ق م  إدان  نشلط الحشد ❑

. مر ل  التهيئ و دخال المكلم1.

.دخال المكلم والانتشلن و ضان المنللب  الحشدي 2.

.إنتهلء المنللب  والخروج م  المكلم3.

Still, 2009 Model

( Design) التصميم 1.

(Information)إدان  المرلامل  2.

(Management)إدان  الحشد 3.

يتااكب مع هذا النشلط وعاد ثلاث ةنش   إداني  تؤثر رلى للاك الحشد❑

أفضل الممارسات



الخرود من المكان درول المكان وال نتشار  مرحلة ما ابل درول المكان في الحال ت 

العادية

عله الرنلل  التي تلؤثررلى الحشلد رللى و

دي التحديد خلال الخروج م  المكلم الحشل

ي  الهندلم ق قدن  المخلنج والمت لبل 

أ ااب واللاع تي  والتاني  والمملرا  والل

ومللللل الللللى ذلللللك يرتمللللد رلللللى طبيرلللل  

المنللب 

الرنلللل  التللي تللؤثر رلللى الحشللد خلللال

تصلللميم) الإنتشللللن داخلللق المكللللم م لللق 

المرافلللح  والخلللدمل  واللللإدان  واللللتحكم 

(ومدى تثلرق م تخدم الثراغ لهل

لهير التصميم التلي تلؤثر رللى ال ملرنلل )

 لللي  اللللدخال للمكللللم وهلللذا هللللى وعللله 

 للق التحديلد يرتمللد رلللى رنللل  التصللميم م

رللللرض : المت ل للللل  الهندلللللي -الحللللااعز

ال للللرق، الم لللللنا ، ال لللللالم والمللللداخق 

(الخ.والباا ل  

التصميم 

الافتللللل  الم للللتخدم  ونظلللللم التاعيلللله 

والانشلد ونظلم النداء وارلانل  المغللدن 

س  شكق رللدي غيلر طللنئ والتلتثيرا  للي

ازيلع فالط فلي الإت لله ولكل  ايضللً فلي ت

التتكللد ملل  ام ال ميللع قللد رللرا . الحشللد

 اضلاح الم لللنا  وال للرق التحاللح ملل 

وام عميلع طلرق ( الرؤي )وعاد خط الافح

.الخروج واضح  ومرئي 

قلللللد تظهلللللر ترللللللرض خللللللال الحلللللدث

للمرلامللل  لللااء كلللم ذلللك ملل  خلللال 

او PAالللللللاداء، او لافتلللللللل  الإرلانلللللللل  

ف المرلامللل  النا يلل  ي للب تايلليم كيلل

ق يمك  ةم يؤثر ذلك رلى الحشاد وافض

ال للللبق لإ لللللاغ الحشللللد خلللللال تااعللللده 

 لللللللمرافح وكلللللذلك تالللللديم المشلللللان   

د او والتاري  للحشد في  لل الت د عديل

تغير او  لل  طلنئ 

تؤثر الحدث الك ير م  الأشيلء يمك  امقبق

رللللى لللللاك الحشلللد م لللق تحليلللق  يلنلللل 

، الحشلللد، التغ يللل  الإرلاميللل  والملصلللال 

د والمررف  المحلي ، والانصللد ال ايل  ونصل

رب وتايلليم المرلامللل  قبللق الحللدث ، و للللا

م  الحدث وفي ال ريلح للحلدث ورللى ملل 

يمكللل  ام يلللؤثر رللللى مكللللم الحشلللد م لللق 

لافتل  ونظم المرلامل 

المرلامل 

متل رتلللله وادانتلللله ورللللدم ال للللملح للللله 

 للمغللللللدن  التلالئيللللل  ون لللللط مغلدنتللللله 

. منظام  الناق

خلال وعاد الحشد داخلق المكللم ، إدانتله 

وتاعيهللللله نحلللللا الأنشللللل   المختلثللللل  

.لني وةك ل ه ت ر   تحاح ت لرلته وام

  كثلللء  الرلللملي   للمكلللم ملل  ةعهللز  نقل يلل

اعيله وادانيل   ت لت يع توةمني  وتخ ب ي 

ال  رك  الحشاد لأك ر المنلطح امنللً مل  خلل

  منع ال لاك ال للبي اللذي قلد يمللنس مل

  البرض ر  طريح زيلد  فلي نشل  وةنشل 

اللللإدان  الرللللل  ومللل  خللللال نعللللل اللللام  

ح وال للام  التللي ترمللق رلللى تنظلليم منلللط

م الإنتظلللن والللدخال  شللكق مت للاي ومتللز

يحالللح اللللأم  وال للللام  وم لللتاى الرؤيللل  

عيد Sightlinesللمشل   

الإدان 

DIM-ICE Event
Meta-Model

Still, 2009 Model



الخرود من المكان درول المكان وال نتشار  درول المكانمرحلة ما ابل   في حال ت 

الطوارئ

عله الرنلل  التي تلؤثررلى الحشلد رللى و

دي التحديد خلال الخروج م  المكلم الحشل

ي  الهندلم ق قدن  المخلنج والمت لبل 

أ ااب واللاع تي  والتاني  والمملرا  والل

ومللللل الللللى ذلللللك يرتمللللد رلللللى طبيرلللل  

المنللب 

الرنلللل  التللي تللؤثر رلللى الحشللد خلللال

تصلللميم) الإنتشللللن داخلللق المكللللم م لللق 

المرافلللح  والخلللدمل  واللللإدان  واللللتحكم 

(ومدى تثلرق م تخدم الثراغ لهل

ي للب للل  يترلمللق التصللميم مللع اللللداخلي 

د للمكلم في  للا  ال اانئ  للحذن  يلث قل

يحتلللج الللامر للنظللر فللي إ الللء الحشللد خلللنج

يللف كتلللتراتي ي  وتايلليم كStayoutالمكللم 

يمكللل  وضلللع خ للل  تلللاائم اللللداخلي  ملللع 

.الخلنعي   شكق تدني ي ام 

التصميم 

الافتللللل  الم للللتخدم  ونظلللللم التاعيلللله 

والانشلد ونظلم النداء وارلانل  المغللدن 

فللي  شلكق طلللنئ والتللتثيرا  لليس فاللط

. دالإت للله ولكلل  ايضلللً فللي تازيللع الحشلل

التتكللد ملل  ام ال ميللع قللد رللرا  اضللاح 

الم لنا  وال رق التحاح م  وعاد خلط

وام عميللع طللرق الخللروج ( الرؤيلل )الللافح

ملللع تلللافر م للللردي  . واضلللح  ومرئيللل 

. للضرثلء واصحلب الإ تيلعل  الخلص

كيللف يمكلل  إشللرلن  وتمريللر وعللاد  لللل  

طلنئ  ومل هي طبير  ونلام المرلاملل  

حيلث  . والمحتاى وآلي  تتمريرهلل للحشلد

داً رل  لتحريك الحشد  ريللا ت بب الذرر

  التهديدا   يلث يت للب اللأمر  اك لر مل

«يرعى ترك» م رد 

خلللال الللدخال كيللف يمكلل  إشللرلن الحشللاد 

في  للا  ال لاانئ وملل هلي طبيرل  ونلام 

المرلامللللل  والمحتللللاى وآليلللل  تاصلللليلهل 

.للحشد

المرلامل 

متل رتلللله وادانتلللله ورللللدم ال للللملح للللله 

 للمغللللللدن  التلالئيللللل  ون لللللط مغلدنتللللله 

وقلللد يلللتم إ الئللله فلللي.  منظامللل  النالللق

  من ا  آمن  لهد  للرل  لمرلل   الازم

ال لنئلللل   رللللدهل يللللتم مااصللللل  إدانتللللع 

وتزويللللللللده  للمرلامللللللللل  الم لا لللللللل  

والمحاا  ل لامته

خلللال الحللدث، قللد يحتلللج الحشللد إلللى ةم  

ر تللدان الماعلله  ريللدا رلل  التهديللد والنظلل

الللى المرلومللل  وادان  ملل  الخللروج فللي 

الإت للله الللذي يضللم  ةم يتحللرك الحشللد

دن في اس م وقت ممك    ريداً ر  مصل

.الخ ر

  كثلللء  الرلللملي   للمكلللم ملل  ةعهللز  نقل يلل

اعيله وادانيل   ت لت يع توةمني  وتخ ب ي 

ال  رك  الحشاد لأك ر المنلطح امنللً مل  خلل

  منع ال لاك ال للبي اللذي قلد يمللنس مل

  البرض ر  طريح زيلد  فلي نشل  وةنشل 

اللللإدان  الرللللل  ومللل  خللللال نعللللل اللللام  

ح وال للام  التللي ترمللق رلللى تنظلليم منلللط

م الإنتظلللن والللدخال  شللكق مت للاي ومتللز

تي ل  يمنع  دوث تصلدم  للحرك  وت للقط ن

«الحلل  ال لنئ 

الإدان 

DIM-ICE Event
Meta-Model

Still, 2009 Model



 رض م  المرتكزا  التشغيلي  لبيئ  المنللب  الحشدي 

هق خ   ال اانئ مازر  ومرروف  لدى

ال هل  المرني   ت بياهل  مل في ذلك

خدمل  الإلنلد؟

هق يمكنك التحكم في الاصال

إلى الإلتلد  تملم؟ وكيف يصق 

النلس للملرب؟

 لنمل تتثير الأيلم الحلن  والأم

غيقوال لاج وال ليد رلى تش

؟المنللب  الريلضي 

هق  رنلمج المنللب  منللب

او ام ال غرا  الزمني  تؤدي 

إلى مشلكق؟ هق لديك مرليير 

؟قيلس للإداء

هق مبيرل  التذاكر واملك 

الإنتظلن  و المرافح كلفي  

للترلمق  مع الإ تشلد؟

ي هق الادن  المللي  والبش  

الم لا   لإدان  الحدث

منللب  ومتافر ؟

  رض م  المرتكزا  التشغيلي  لبيئ  المنللب  الحشدي
ةفضق المملنلل -النالط المؤثر  رلى إدان  الحدث



Release Build

Test

م   رض
المرتكزا 
ي  التصميم
للحشد

التصميم يتاقف رلى ردم وعاد 

؛ التصميم " طريا  وا د  ةفضق"

الأم ق يرتمد رلى م مار  م  

الاضليل تخت  يئ  المنللب 

ها التتكد م  ام التصميم ذو شكق اعتملري ف

ر ربلن  ر  خلهر  اعتملري  متتثر   للمرليي

. والحركل  والات لهل  الإن لني 

ي لللللب ةم يركلللللس التصلللللميم 

للحشلللاد ا تيلعلللل  الثراغلللل  

وم تخدميهل ومديريهل، 

لبيل  ينبغي تصلميم الأنظمل  لت

ا تيلعلللللل  الحشلللللاد وعميلللللع 

ةصلللحلب المصللللح  المرنيلللي  

 للم  ولللام  وصلح  ونفلريل 

. الحشاد

ةفضق المملنلل - رض م  المرتكزا  التصميمي  للحشد



( المرتكزا  التصميمي )الإمكلنيل  والالتردادا  الملدي المكلني   

 لرد ي( ال رق والممرا  وال ل ل )إم مرارل  المرتكزا  التصميمي  في ت اير منلطح الحشاد 

.في ان يل ي  الحرك  ولهال  الاصال والاضاح لم تخدم الثضلء والمشغق

البرامج الحللا ي  والنمذع 

  بير  الثراغ الذي تشغلهالحشادتتتثر نلءنلطريا غير  

Still, 2009 

أفضل الممارسات



هل الحركة على الطرق 
ومناطق التقاء الحشد 

عاب مناسبة بما يكفي إلستي
الحشود املتوقعة؟

هل هناك ساللم او درج أو 
ساللم متحركة في وضع حرج ؟

هل هناك عوائق أو حواجز و  
هل البوابات في طريق 

الحركة؟

هل هناك مداخل أو ممرات 
ضيقة؟ 

 رض م  المرتكزا  التصميمي  للحشد

Still, 2009 

أفضل الممارسات



مرا ق إدان  

الحشاد
01

الرديللد ملل  المهندلللي  ير للام: تصللميم الماقللع 

م يلرتبط اهتملًمل ضئيلًا  حركل  الأشلخلص فلي تصلمي

الحللد الأقصللم المتاقللع لشللغق م للل   ، إلللى علنللب 

الراامللللق ال لللللاكي  المتاقرلللل  ، و مرلل لللل   ركلللل  

المللللرون ل ميللللع الممللللرا  ، وال لللللالم ، وال لللللالم 

ل المتحرك  ، والمصلرد ، والمرافح الأخرى ذا  الص

02

  يمكللل  ةم ت لللتارب  اا للل:التخ للليط قبلللق الحلللدث

ل  المرون الب ي   دوم الحلع  إللى تبللدل المرلامل

لللليتم. م لللتثيًدا فلللي الدقياللل 60ملللل يصلللق إللللى 

تخثيض هذا المردل إلى النصلف إذا اضل ر مرلللج

يمكللل  ةم . التلللذاكر إللللى قلللراء  الب لقللل  وتمزياهلللل

فللللي 6تللللنخثض مرللللدلا  مرلل لللل  الللللدخال إلللللى 

.الدقيا 

03
إم . والحدث نث له ،  ملل فلي ذللك اللدخال والخلروج

فشللق الاتصللللا  رنصلل  شلللئع فللي عميللع  للاادث 

فللي المرلامللل  الدقيالل  و.الحشللاد الخ يللر  تاريبًللل

ب  الاقت المنلللب ضل وني  لضلملم اللت ل   منللل

.ع للحللا  النلمي  قبق ةم تصق إلى المرا ق الحر

.والحدث نث ه

.التخ يط قبق الحدث

.تصميم الماقع

[BCBC 3.3.1.10.(2)].

أفضل 
الممارسات



أفضل الممارسات-بعض من المرتكزات التصميمية

مرارل  المرتكزا  التصميمي  ❑

( ال رق والممرا  وال ل ل )في ت اير منلطح الحشاد 

.ي لرد في ان يل ي  الحرك  ولهال  الاصال والاضاح لم تخدم الثضلء والمشغق

رلى لبيق الم لل ، لاا يركز تركيز مااقف. ي ب مرارل  تتثير المنشآ  الخلنعي  رلى   م وةنملط الحرك  داخق المكلم❑

  ال يلنا  ةو رمليل  الناق رلى علنب وا د م  الالتلد رلى الحرك  الداخلي  نحا هذا ال لنب ، ممل يؤدي إلى مت لبل   رك

.المرون غير المتاازن 

غله  بير  الثراغ الذي تشالحشادتتتثر

Still, 2009 

أفضل الممارسات



إختصار الطريق

التصميم والسلوك

▪

▪

▪

▪

Still, 2009 



المشاكل الناتجة عن الزحام

Still, 2009 



الحل الهندسي لمشكلة التقاطع

Still, 2009 



مريلن  لب ال لق  الإلترل ي  للت مرل  الكبير  

الادن  الإلتيرل ي -التخ يط

الأشخلص في  ينمل لا يمكننل التتثير  شكق كلي في للاك. م  المهم ةم نررا ةنه يمكننل التتثير فاط رلى الراامق الملدي ❖

.بت الم * في الح بلم م  خلال الإرتملد رلى راامق ك لف  الحشاد( النث ي )مااقف محدد ، لذا تتخذ الراامق الإن لني 

:نئي يي  همل( فيزيلئيي ) الادن  المكلني  الأمن  ترتمد رلى  ردي  ملديي ❖

الثراغ المتافر للمنللب -1

الأ رلد الملدي  للمخلنج-2



الطاقة اإلستعابية

لمخاج الطوارئ

الطاقة اإلستعابية المداخل

الطاقة اإلستعابية

لمخاج الطوارئ

الطاقة اإلستعابية لمناطا اإلنتظار

فللي مرلل لل  الإزد لللم -

ق رلللى الباا للل  يثضللل

ام تحدد مداخق وآخلرى 

مخللللنج للحثللللظ رللللى 

د الحركلل   للإت للله الاا لل

ونفلللع م لللتاى خدمللل  

. رك  الحشاد

ليس  للض ون  ام تكام-

المداخق هي نث هل 

المخلنج

لايثضلللللللللق ام تكلللللللللام -

المخللللللنج هلللللي نث لللللهل 

مخللللنج ال لللاانئ او علللزء 

منهل

اقق الادنا  الأن ع   ل لً هي ال لق  الإلترل ي  للحشد= لح لب الادن  الإلترل ي  

1
2

3

4



سؤال للحضور الكرام
في المخطط اعاله توجد مشكة هندسية سوف تؤثر على التشغيل وينبغي على المشغل اإلنتباه لها ماهي من وجهة نظرك؟
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Signage can be very confusing
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Homeland Security 

http://www.ready.gov

http://www.ready.gov/


ما هو أكثر وضوحا؟-فهم اللوحات 





☺



➔

Go Right

Stop

Happy

Sad

This way

Still, 2009 



اللوحات يمكن أن تكون مربكة للغاية

أين يجب أن تكون المعلومات موجودة؟ 

ما مقدار المعلومات التي ينبغي تقديمها؟
وضوح المعلومات من حيث النظر واأللوان



:من نتائج بحث الدكتوراه
 للحكمة  في اتخاذ القرارات ذات املعر -1

ً
فة الحكيمةيجب عدم االعتماد على البيانات ولكن على املعلومات املطورة وصوال

الفهم املشترك من املعلومات ليست داللة اإلدارة فحسب وإنما هي أيضا لها مفهوم نفس ي ألنها تتطلب الثقة بها واالعتقاد و -2
قبل  الحشد مع إدارته

Alnabulsi & Drury (2014) Proceedings of the National Academy of Sciences

صفرفات في حال عدم اعطاء الحشد معلومات عن سبب توقف  حركفة الحشفد سفوو يتولفد لفدد الحشفد الشفعور بفالقلق والت-3
ت غيفر متاحفة الناشئة ببذل جهد او الحصول على معلومفاتكي  مع الضغوطالفرد للمحاولة السلبية من بعض افراد الحشد 

. بخبرة الفرد

زيادة قيمة البيانات وتأثرها

المعلومات تبداء من حيث ما تنتهي البيانات

هاني بن هاشم النابلسي. د

املصدر الدكتور هاني محمصاني الواليات املتحدة األمريكية
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