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نحــو مؤشــرات تخطيطية  لزيــادة كفاءة منظومة الخدمات
 التي تقدمها مؤسسات الطوافة لحجاج بيت اهلل الحرام

  في إطار ما ُيعرف بعصر صناعة الخدمات
د. عادل عزت محمد عيد

امللخص:
تُعتـــر "مؤسســـات الطوافـــة" مـــن أهـــم وأبـــرز املؤسســـات االجتماعيـــة واملهنيـــة والتنظيميـــة 
الـــي تعمـــل "يف جمـــال صناعـــة اخلدمـــات يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية"، والـــي هتتـــم عامـــة 
خبدمـــة ورعايـــة مايـــن احلجـــاج ســـنواي، والذيـــن أيتـــون للبـــاد املقدســـة ألداء الفريضـــة مـــن 
خمتلـــف بقـــاع العـــامل علـــى اختـــاف لغاهتـــم ومذاهبهـــم، ولديهـــم تطلعـــات كبـــرة ألداء مناســـك 
احلـــج والعمـــرة بصـــورة مرحيـــة، وال شـــك أّن مـــا تقـــوم بـــه هـــذه املؤسســـات يؤخـــذ يف االعتبـــار 

يف تقييـــم اخلدمـــات الـــي تقدمهـــا اململكـــة حلجـــاج بيـــت هللا احلـــرام.

فقـــط  يتوقـــف  ال  للحجـــاج  اخلدمـــات  تقـــدمي  يف  اململكـــة  جهـــود  جنـــاح  أن  والواقـــع 
علـــي جمـــرد توافـــر اخلدمـــات واملرافـــق، ولكـــن األمـــر يتطلـــب كفـــاءة األجهـــزة املســـئولة عـــن 
تقـــدمي هـــذه اخلدمـــات  وتوحيـــد وتنســـيق اجلهـــود فيمـــا بينهـــا حـــى تزيـــد مـــن كفـــاءة وفاعليـــة 
اخلدمـــات، والوقـــوف علـــي أهـــم املســـتجدات واالحتياجـــات املتجـــددة للحجـــاج واملعتمريـــن، 
واملشـــكات املتغـــرة الـــي تواجههـــم، وتقـــدمي احللـــول هلـــا علـــى أســـس علميـــة مدروســـة  حتقـــق 

للحجـــاج واملعتمريـــن نيـــل بغيتهـــم وأتديـــة شـــعرهتم بســـهولة ويســـر.  

الـــدور  لتحليـــل  منهـــا  حماولـــة  الدراســـة  اهتمامـــات  جـــاءت  املنطلـــق  هـــذا  ومـــن 
املهـــي والوظيفـــي ملؤسســـات الطوافـــة وهـــو مـــا يعـــرف مبنظومـــة اخلدمـــات الـــي تؤديهـــا 
علـــي  املؤسســـات  هـــذه  تواجـــه  الـــي  والصعـــوابت  املشـــكات  وجمموعـــة  للحجـــاج، 
املســـتوي االداري والتنظيمـــي واملهـــي، وصـــواًل إيل جمموعـــة مـــن املؤشـــرات التخطيطيـــة، 
بيـــت هللا  الطوافـــة حلجـــاج  تقدمهـــا مؤسســـات  الـــي  اخلدمـــات  لـــزايدة كفـــاءة منظومـــة 

احلـــرام يف إطـــار مـــا يعـــرف بعصـــر صناعـــة اخلدمـــات.
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منهـــج  علـــي  واعتمـــدت  "الوصفيـــة"،  الدراســـات  منـــط  إيل  الدراســـة  هـــذه  وتنـــدرج 
علـــي  الدراســـة  وطبقـــت  أهدافهـــا،  لتحقيـــق  كأســـاس  ابلعينـــة  االجتماعـــي"  "املســـح 
املؤسســـة  وهـــي:  مؤسســـات  ســـت  وعددهـــا  املكرمـــة،  مكـــة  مبدينـــة  الطوافـــة  مؤسســـات 
األهليـــة ملطـــويف حجـــاج دول جنـــوب أســـيا، ومؤسســـة مطـــويف حجـــاج دول جنـــوب شـــرق 
آســـيا، ومؤسســـة مطـــويف حجـــاج الـــدول العربيـــة، ومؤسســـة مطـــويف حجـــاج تركيـــا ومســـلمي 
أورواب وأمريـــكا واســـراليا، ومؤسســـة مطـــويف اخلدمـــات الـــي تؤديهـــا للحجـــاج، واملشـــكات 
مؤسســـة  إيـــران،  حجـــاج  الشـــأن  هـــذا  يف  الطوافـــة  مؤسســـات  تواجـــه  الـــي  والصعـــوابت 

مطـــويف حجـــاج الـــدول اإلفريقيـــة غـــر العربيـــة.

وتوصلـــت الدراســـة إيل حتديـــد طبيعـــة الـــدور الوظيفـــي واملهـــي ملؤسســـات الطوافـــة فيمـــا 
يرتبـــط مبنظومـــة علـــى املســـتوي االداري والتنظيمـــي واملهـــي، وانتهـــت الدراســـة بوضـــع جمموعـــة 
مـــن املؤشـــرات التخطيطيـــة لـــزايدة كفـــاءة منظومـــة اخلدمـــات الـــي تقدمهـــا مؤسســـات الطوافـــة 

حلجـــاج بيـــت هللا احلـــرام مبـــا ميكنهـــم مـــن أداء املشـــاعر يف ســـهولة ويســـر.

الكلمات املفتاحية: حجاج، مؤسسات الطوافة، صناعة اخلدمات.
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Toward Planning Indicators to Increase the 
Efficiency of the Services Provided by the 
Tawafah Institutions to the Pilgrims in the 

Context of the Era of Service Industry
Dr. Adel Ezzat

Abstract:
Tawafah institutions are the most important and prominent so-

cial institutions of professional and organizational work in the ser-
vice industry in the Kingdom of Saudi Arabia. It is concerned with 
the welfare of millions of pilgrims every year, who come to the 
holy places from all parts of the world, with different languages 
and sects, and have great expectations to perform Hajj and Omrah 
comfortably. No doubt, these institutions are taken into account 
in the evaluation of the services provided by the Kingdom to the 
pilgrims of the Sacred House of God.

In fact, the success of the Kingdom’s efforts in providing ser-
vices to pilgrims depends not only on the availability of services 
and facilities, but also requires the efficiency of the agencies re-
sponsible for providing these services and unifying and coordinat-
ing efforts among themselves to increase the effectiveness of these 
services, and be updated to the development of renewable needs 
of pilgrims, the ever changing problems facing them, to provide 
solutions to them on the basis of elaborate scientific grounds to 
help the pilgrims and Omrah performers achieve their aims and 
ambitions as easily as possible.
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This study was an attempt to analyze the role of vocation-
al institutions of Tawafah, which is known as the system of the 
services performed for the pilgrims, the problems and difficulties 
faced by these institutions at the administrative, organizational 
and vocational training levels, and the analysis of the opinions of 
the employees of these institutions to increase the efficiency of the 
services provided by them within what is known as the era of the 
service industry.

This study is a part of a pattern of “METADATA” studies 
which adopted the method of “social survey sample”. As a ba-
sis for achieving its objectives, the study was applied to the six 
Tawafah institutions at the Holy City of  Makkah Al-Mukarramah: 
civil institution of South Asian pilgrims; pilgrims foundation of 
Southeast Asia; the foundation of Arab States Pilgrims; Turkey 
and Muslim pilgrims Foundation of Europe, America, Australia; 
and the foundation for the Pilgrims’ services, Iran pilgrim; and  
foundation of non-Arab African countries’ pilgrims.

The study tried to identify the nature of the role of the profes-
sional institutions of Tawafah at the administrative level, organi-
zational system and vocational training. The study concluded the 
need for planning to develop a set of indicators to increase the 
efficiency of the services provided by these institutions to make 
pilgrims perform their rituals at ease..

Keywords: Pilgrims, Raft Organizations, Service Industry.
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أوًل :مقدمة الدراسة:
تزايد االهتمام "يف اآلونة األخرة" بدراسة وحتليل صناعة اخلدمات، وأصبح هذا القطاع 
مــن أهــم القطاعــات أو الظواهــر االقتصاديــة احلديثــة يف االقتصــادايت العامليــة، بعــد أن كانــت 
النظــرة عامــة إيل مؤسســات اخلدمــات أبهنــا مؤسســات هامشــية، إال أن عصــر اقتصــادايت 
املعرفــة أو مــا يعــرف بعصــر العوملــة أحــدث تغــرات نوعيــة "كبــرة يف هــذا القطــاع"، وتعاظــم دور 
صناعــة اخلدمــات يف التنميــة، وذلــك للــدور التنمــوي الــذي تلعبــه صناعــة اخلدمــات، خاصــة 
يف جمــال خلــق فــرص العمــل، واالســتثمار احمللــي، وزايدة الدخــل القومــي، وإعــادة توزيــع الثــروة، 

وخلــق قطاعــات اقتصاديــة متعــددة ذات طابــع إنتاجــي خدمــي يف الوقــت ذاتــه.

منـــوًّا  العاملـــي  وبصـــورة عامـــة تشـــهد نســـبة مشـــاركة صناعـــة اخلدمـــات يف االقتصـــاد 
ــاع اخلدمـــات يف الـــوالايت  ــتأثر قطـ ــال اسـ ــبيل املثـ ــرين، فعلـــى سـ ــرن العشـ ــريًعا خـــال القـ سـ
عـــام  والثلثـــن يف  1929م،  عـــاد  احمللـــي  الناتـــج  نصـــف  مـــن  أبكثـــر  األمريكيـــة  املتحـــدة 
1978م، وأكثـــر مـــن ثاثـــة أرابع عـــام 1993م، ويف أوائـــل القـــرن احلـــادي والعشـــرين 
احليـــوي  القطـــاع  هـــذا  يف  يعمـــل  العاملـــي، كمـــا  واإلمجـــايل  احمللـــي  الناتـــج  أمخـــاس  ثاثـــة 
أكثـــر مـــن ثلـــث القـــوي العاملـــة يف مجيـــع أحنـــاء العـــامل ســـواًء يف الـــدول الناميـــة أو املتقدمـــة 
)عبـــد الرمحـــن، 2016:ص 26-27(، ابإلضافـــة إيل ذلـــك فقـــد أصبـــح قطـــاع اخلدمـــات 
يشـــكل 60% إيل 70% مـــن ذلـــك الناتـــج يف االقتصـــادايت املتقدمـــة، وأكثـــر مـــن %50 

2006:ص11(. )عصمـــاين،  الناميـــة  االقتصـــادايت  يف 

وأعطـــت املؤسســـات العامليـــة أمهيـــة خاصـــة لصناعـــة اخلدمـــات، ومتثـــل هـــذا االهتمـــام يف 
قيـــام منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة يف مؤمترهـــا العـــام ودورهتـــا الثالثـــة عشـــرة، والـــذي 
عقـــد يف الدوحـــة عـــام 2012م، والـــذي أطلـــق علـــي "مؤمتـــر صناعـــة اخلدمـــات العامليـــة"، 
والـــذي طـــرح فيـــه جمموعـــة مـــن القضـــااي العامـــة الـــي ترتبـــط بصناعـــة اخلدمـــات ودورهـــا يف حتقيـــق 
معـــدالت أعلـــى مـــن التنميـــة الشـــاملة واملســـتدامة )منظمـــة األمـــم املتحـــدة، 2012م ص6-1(.
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وصناعـــة اخلدمـــات مـــن أهـــم الصناعـــات الـــي جيـــب أن هتتـــم هبـــا اململكـــة ذلـــك أن تنويـــع 
مصـــادر الدخـــل أصبـــح  األســـاس يف التنميـــة املســـتدامة واســـتقرار الـــدول، وأمـــام اململكـــة فرصـــة 
ســـاحنة للركيـــز علـــى صناعـــة اخلدمـــات، فهـــي ليســـت خللـــق الوظائـــف فقـــط، لكـــن لتقليـــل 
ــتوي اخلدمـــات  ــتثمار احمللـــي، وحتســـن مسـ ــة، وزايدة االسـ ــاد علـــى النفـــط بصـــورة دائمـ االعتمـ

املقدمـــة للمواطـــن واملقيـــم، وزايدة الدخـــل القومـــي. 

وتعتــر "مؤسســات الطوافــة" مــن أهــم وأبــرز املؤسســات االجتماعيــة واملهنيــة والتنظيميــة 
الــي تعمــل "يف جمــال صناعــة اخلدمــات يف اململكــة العربيــة الســعودية" والــي هتتــم عامــة خبدمــة 
، والذيــن أيتــون للبــاد املقدســة ألداء الفريضــة مــن خمتلــف بقــاع  ورعايــة مايــن احلجــاج ســنوايًّ
العــامل علــى اختــاف لغاهتــم ومذاهبهــم، ولديهــم تطلعــات كبــرة ألداء مناســك احلــج والعمــرة 
بصورة مرحية ، وال شــك أّن ما تقوم به هذه املؤسســات يؤخذ يف االعتبار يف تقييم اخلدمات 

الــي تقدمهــا اململكــة حلجــاج بيــت هللا احلــرام )جريــدة الــرايض، 1438هـــ(.

وتقـــوم هـــذه املؤسســـات بتقـــدمي منظومـــة مـــن اخلدمـــات حلجـــاج بيـــت هللا احلـــرام، الذيـــن 
يزيـــد عددهـــم عـــن ثاثـــة مايـــن حـــاج، ميثلـــون أكثـــر مـــن 180 جنســـية، ويقدمـــون مـــن 
ــن  ــرد، مـ ــات عـــن 25 ألـــف فـ ــذه املؤسسـ ــة هبـ ــدد القـــوى العاملـ ــد عـ ــامل، ويزيـ ــاء العـ ــع أحنـ مجيـ
خـــال أكثـــر مـــن 450 جمموعـــة خدمـــة ميدانيـــة ، منتشـــرة يف أحنـــاء مكـــة املكرمـــة، لتقـــدمي 
أرقـــى وأفضـــل اخلدمـــات حلجـــاج بيـــت هللا احلـــرام، وتوفـــر الرعايـــة الشـــاملة هلـــم، مبـــا يتواكـــب 
ــن  ــم مـ ــا ميكنهـ ــاالت، ومبـ ــة يف شـــى اجملـ ــهدها اململكـ ــة الـــي تشـ ــورات اهلائلـ ــع التطـ ــق مـ ويتوافـ

ــة، 1436هــــ(. ــر )وزارة الداخليـ ــاعر يف ســـهولة ويسـ أداء املشـ

والواقــع أن جنــاح جهــود اململكــة يف تقــدمي اخلدمــات للحجــاج ال يتوقــف فقــط علــي 
جمــرد توافــر اخلدمــات واملرافــق، ولكــن األمــر يتطلــب أيًضــا كفــاءة األجهــزة املســؤولة عــن تقــدمي 
هــذه اخلدمــات  وتوحيــد وتنســيق اجلهــود فيمــا بينهــا حــى نزيــد مــن كفــاءة وفاعليــة اخلدمــات، 
والوقــوف علــي أهــم املســتجدات واالحتياجــات املتجــددة للحجــاج واملعتمريــن، واملشــكات 
للحجــاج  أســس علميــة مدروســة، حتقــق  علــى  هلــا  احللــول  وتقــدمي  تواجههــم،  الــي  املتغــرة 

واملعتمريــن نيــل بغيتهــم وأتديــة شــعرهتم بســهولة ويســر. 
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ومـــن هـــذا املنطلـــق جـــاءت اهتمامـــات الدراســـة احلاليـــة لركـــز علـــي دراســـة الوضـــع 
الراهـــن ملنظومـــة خدمـــات مؤسســـات الطوافـــة، حماولـــة منهـــا لتحليـــل الـــدور املهـــي والوظيفـــي 
ملؤسســـات الطوافـــة وهـــو مـــا يعـــرف مبنظومـــة اخلدمـــات الـــي تؤديهـــا للحجـــاج، وجمموعـــة 
املشـــكات والصعـــوابت الـــي تواجـــه هـــذه املؤسســـات علـــي املســـتوى اإلداري والتنظيمـــي 
واملهـــي، وحتليـــل جمموعـــة مـــن اآلراء واملقرحـــات الـــي يطرحهـــا مقدمـــو اخلدمـــات مبؤسســـات 
الطوافـــة علـــي املســـتوى امليـــداين، وذلـــك مـــن أجـــل تطويـــر آليـــات وميكانيزمـــات منظومـــة 
اخلدمـــات وذلـــك يف ضـــوء األعـــداد املتزايـــدة مـــن احلجـــاج، وصـــواًل إيل جمموعـــة مـــن املؤشـــرات 
التخطيطيـــة لـــزايدة كفـــاءة منظومـــة اخلدمـــات الـــي تقدمهـــا مؤسســـات الطوافـــة حلجـــاج بيـــت 

ــا يعـــرف بعصـــر صناعـــة اخلدمـــات. ــار مـ هللا احلـــرام يف إطـ

اثنًيا: الدراسات السابقة
تـَُعـــدُّ عمليـــة مســـح الـــراث النظـــري مـــن اخلطـــوات املنهجيـــة الـــي يهتـــم هبـــا الباحثـــون 
ـــة  ــانية، وذلـــك للتعـــرف علـــي حصيل ـــة واإلنسـ ــات االجتماعي ــال الدراسـ ــون يف جمـ واملتخصصـ
هـــذا الـــراث العلمـــي حـــول الظواهـــر والقضـــااي املطروحـــة للدراســـة والبحـــث والتحليـــل، وهـــو 
مـــا ســـعت إليـــه الدراســـة احلاليـــة يف إطـــار حتليـــل منظومـــة خدمـــات مؤسســـات الطوافـــة الـــي 

ــا يلـــي: ــا للحجـــاج، وأهـــم هـــذه الدراســـات مـ تقدمهـ

1- دراسة ظافر إمساعيل، صبيح يت )1400هـ(: ركزت الدراسة علي حتليل العاقة 
بن املطوفن واحلجاج، ومعرفة مستوى رضا احلجاج عن اخلدمات املقدمة هلم من املطوفن، 
وغطت الدراسة بعض اخلدمات األساسية الي يقدمها املطوفن للحجاج، وطرحت الدراسة 

بعض املقرحات حول مدي إمكانية تغير احلجاج ملطوفيهم أثناء فرة أداء املناسك.

الدراســـة إىل حتليـــل  2- دراســـة عبـــد احلكيـــم موســـي وآخريـــن )1406هــــ(: هدفـــت 
مـــدي فاعليـــة مؤسســـات الطوافـــة األهليـــة التجريبيـــة يف تقـــدمي اخلدمـــات الضروريـــة للحجـــاج، 
وتوصلـــت الدراســـة إيل عـــدد مـــن املقرحـــات لتحســـن اخلدمـــات املقدمـــة مـــن املؤسســـات 
للحجـــاج، أمههـــا: أن يكـــون أعضـــاء جملـــس اإلدارة مـــن أعضـــاء املهنـــة املدربـــن ومتفرغـــن للقيـــام 
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ابلعمـــل، وقيـــام املؤسســـات إبعـــداد املطوفـــن مهنيًّـــا قبـــل إحلاقهـــم ابخلدمـــة املدنيـــة، وحتديـــد 
ــراد املكتـــب. ــة لـــكل أفـ ــؤوليات بدقـ املسـ

3- فــواز علــي الدهــاش، وهاشــم حريــري )1408هـــ(: هدفــت الدراســة إىل تقــومي أوضــاع 
املؤسســات الســعودية الــي ختــدم حجــاج الداخــل، وتوصلــت الدراســة إيل جمموعــة مــن النتائــج 
والتوصيــات أمههــا: وضــع اللوائــح الــي تنظــم عمليــة تقــدمي هــذه املؤسســات خلدمــات حجــاج 
الداخــل، وتوســيع نطــاق اإلعــان والنشــر علــي مســتوى اململكــة حــى تُتــاح الفرصــة ملعرفــة أكــر 

عــدد مــن هــذه املؤسســات واالســتفادة مــن خدماهتــا.

4- دراسة طه عبد القادر عمارة )1413هـ(: هدفت الدراسة إىل تقومي واقع اخلدمات 
املقدمــة للمعتمريــن واحلجــاج، والتعــرف علــي أفضــل الســبل لتقــدمي خدمــات تفــي مبتطلبــات 
زوار املســجد النبــوي الشــريف، وتوصلــت الدراســة إيل جمموعــة مــن التوصيــات أمههــا: تشــكيل 
جلنــة متخصصــة مــن الغــرف التجاريــة لإلشــراف علــي توفــر اخلدمــات حــى ال حيــدث تدهــور يف 
تقدميهــا، وتقنــن أداء اخلدمــات وتنظيمهــا، وإعــداد دليــل ســنوي ألماكــن إقامــة الــزوار ابملدينــة 

املنــورة جيمــع فيــه كافــة اخلدمــات الــي تقــدم للمعتمريــن.

5-دراســـة )كوكبـــل أورازاي Kokpol Orathai 1998(: أكـــدت الدراســـة علـــى 
وصيانـــة  وتشـــغيل  إدارة  مبهـــام  للقيـــام  املـــدين  اجملتمـــع  منظمـــات  تشـــجيع  وضـــرورة  أمهيـــة 
مشـــروعات اخلدمـــات العامـــة، حتـــت ِإشـــراف جهـــات رمسيـــة اتبعـــة للحكومـــة، مـــن خـــال 
التنميـــة  خلطـــط  فكـــرايًّ  إطـــاًرا  جمملهـــا  يف  تشـــكل  وبذلـــك  والتكامـــل،  التنســـيق  عمليـــي 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، يتحـــدد يف ضوئهـــا األهـــداف والسياســـات واملوجهـــات التنفيذيـــة 

تقـــدم للمســـتفيدين. الـــي  الرامـــج واخلدمـــات  خلدمـــة 

6-دراســـة )إلـــن بـــراك Ellen Patricia 2003(: اســـتهدفت الدراســـة معرفـــة أتثـــر 
الشـــبكات يف بعـــض جمـــاالت وأنشـــطة املؤسســـات املدنيـــة يف التأثـــر علـــى السياســـات العامـــة، 
مـــن خـــال القيـــام مبشـــروع مشـــرك لـــه أهـــداف قوميـــة، وتوصلـــت الدراســـة إىل أن قـــدرات هـــذه 
املنظمـــات علـــى التحالـــف مًعـــا للتأثـــر يف السياســـة العامـــة هـــي قـــدرات حمـــدودة، وأهنـــا يف حاجـــة 
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إىل مزيـــد مـــن التعـــاون والتكامـــل مـــع احلكومـــة لتفعيـــل قدراهتـــم يف هـــذا الشـــأن.

7- دراسة حممد علي الشريف، عبد العظيم خضر )1425هـ(: ركزت الدراسة علي 
حتليل اجلهود املبذولة للجهات املعنية ابحلجيج وشئونه، سواًء أكانت حكومية أم خاصة يف 
جمال توعية احلجاج قبل وبعد قدومهم وحى مغادرهتم، وأكدت الدراسة علي ضرورة التنسيق 
بن اهليئات املختلفة، وأمهية توعية احلجاج قبل سفرهم إيل احلجيج، مع أمهية وضع معاير 

التوعية املناسبة، واختيار املواد اإلعامية املناسبة.

8- عبد املنان يوسف بكر )1425هـ(: هدفت الدراسة إىل حتليل الضغوط النفسية 
الي تواجه املطوفن والعاملن يف جمموعة اخلدمات امليدانية يف مؤسسات الطوافة مبدينة مكة 
املكرمة، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بسياسات تشجيع االتصال املفتوح بن العاملن 
يف مؤسسات الطوافة ورؤساء جمالس اإلدارة واملكاتب املتخصصة، وختصيص مزااي للمطوفن 
والعاملن يف مؤسسات الطوافة، واالهتمام ببيئة العمل النفسية واإلدارية، وتشجيع املطوفن 

والعاملن علي  العمل، مع عقد دورات تدريبية مستمرة هلم.

علــي  للتعــرف  الدراســة  ســعت  )1428هـــ(:  املقاطــي  ســفر  بــن  ســفران  دراســة   -9
علــي  للتعــرف  للحجــاج  خدماهتــا  تقــدم  الــي  املؤسســات  حنــو  العــرب  احلجــاج  اجتاهــات 
اجلوانــب االجيابيــة والســلبية ومعرفــة الصــورة الذهنيــة الــي توجــد لديهــم عــن اململكــة، وتوصلــت 
الدراســة إيل عــدة نتائــج وتوصيــات منهــا: أمهيــة اخلــرة كمتغــر أساســي للتأثــر املباشــر يف 
يتعاملــون  الــي  املختلفــة  تقيمهــم لألشــخاص واهليئــات واملؤسســات  األفــراد عنــد  تصــورات 
معهــا، واالهتمــام بتأهيــل وتدريــب كافــة الكــوادر البشــرية يف جمــال تقــدمي اخلدمــات والتعامــل 
مــع احلجــاج، وإعــادة النظــر يف التعامــل مــع مؤسســات الطوافــة األهليــة مبــا يضمــن حتســن 

خططهــا وعملهــا ابعتبارهــا مؤسســات خدميــة مــن الدرجــة األويل.

10- دراســة حممــد ســعد وآخريــن )1426هـــ(: اســتهدفت الدراســة التعــرف علــي مــدى 
رضــا املســتفيدين مــن اخلدمــات املقدمــة هلــم مــن مؤسســات الطوافــة ومــدى اقتناعهــم مبســتوى 
هــذه اخلدمــات، وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج والتوصيــات أمههــا : التأكيــد علــي أمهيــة 
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رفع مســتوي الكفاءة املهنية والعملية للعاملن مبكاتب مؤسســات الطوافة نظرًا لتدين مســتوى 
كثــر منهــم علــي مســتوي أداء جــودة اخلدمــات، وســرعة حــّل املشــكات الــي تواجــه احلجــاج، 
تقــدمي اخلدمــات  والتأكيــد علــي أمهيــة اســتخدام احلاســبات اآلليــة والرامــج االلكرونيــة يف 
للحجــاج، وأمهيــة اســتخدام اللغــات األجنبيــة الازمــة لــدى العاملــن واإلملــام أبمــور املناســك.

11- دراســة حممد بن علي الشــريف، وحممد جاهن )1432هـ(: اهتمت بدراســة أداء 
القائمــن علــي إدارة وتنظيــم منطقــة الطــواف ومــا حوهلــا، وتوصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن 
النتائــج والتوصيــات أمههــا: وجــود قصــور يف أداء القائمــن علــي تنظيــم وإدارة منطقــة الطــواف، 
خاصــة عنــد فقــدان الواثئــق واملمتلــكات اخلاصــة، وقلــة عــدد العاملــن ىف مكاتــب املفقــودات، 
وأمهيــة زايدة عــدد العاملــن يف جمــال االدارة الفعليــة، واإلشــراف علــى عمليــة تنظيــم الطــواف، 

واإلملــام ابخللفيــات الثقافيــة واالجتماعيــة املتنوعــة لــرواد املســجد احلــرام.

ــبيعي )1432هــــ(: ركـــزت الدراســـة علـــى األبعـــاد  12- دراســـة جـــوزي بنـــت حممـــد السـ
التارخييـــة لاهتمـــام مبهنـــة الطوافـــة واملطوفـــن، والـــدور الســـعودي يف االهتمـــام هبـــذه املهنـــة، 
وحتليـــل النقلـــة النوعيـــة الـــي أدخلـــت عليهـــا، وقدمـــت الدراســـة عـــدد مـــن النتائـــج والتوصيـــات 
العامـــة أمههـــا، إبـــراز املســـتوي التنظيمـــي لنشـــأة مؤسســـات الطوافـــة، وحتديـــث الكـــوادر املهنيـــة 
والعاملـــن هبـــذه املؤسســـات عـــن طريـــق تعلـــم املناســـك، والتحصيـــل العلمـــي، ومحايـــة ورعايـــة 
الدولـــة للمطـــوف ودعمـــه عموًمـــا، ابإلضافـــة إيل أمهيـــة دور املطـــوف ومهنـــة املطوفـــن يف احليـــاة 

ــة للمجتمـــع املكـــي. ــة واجملتمعيـ العامـ

13 - دراســـة عبـــد الرمحـــن، عبـــدهللا حممـــد وآخـــرون ) 1434هــــ(:  هدفـــت الدراســـة 
إىل حتليـــل أســـاليب وسياســـات تعزيـــز روح االنتمـــاء بـــن العاملـــن يف مؤسســـات الطوافـــة، 
وذلـــك مـــن أجـــل تطويـــر منظومـــة اخلدمـــات املقدمـــة مـــن هـــذه املؤسســـات للحجـــاج، وتوصلـــت 
الدراســـة إىل جمموعـــة مـــن النتائـــج والتوصيـــات أمههـــا: حتديـــث الكـــوادر الشـــبابية مهنيًّـــا وإدارايًّ 
، وإعطاؤهـــم الفرصـــة لتحمـــل املســـئولية يف املســـتوايت اإلداريـــة املختلفـــة، وزايدة الثقـــة بـــن 
العاملـــن ومؤسســـات الطوافـــة ووزارة احلـــج، واالســـتفادة مـــن اخلـــرات املهنيـــة لكبـــار املطوفـــن، 

ــم. ــة هلـ ــة واالجتماعيـ وحتســـن الظـــروف االقتصاديـ
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14- ســـامي ايســـن أمحـــد )1437هــــ(: أوضحـــت الدراســـة أن جنـــاح أعمـــال موســـم 
احلـــج والعمـــرة يعتمـــد أساًســـا علـــى مـــدى جنـــاح األجهـــزة املعنيـــة يف ختطيـــط وإدارة األماكـــن 
واملنشـــآت واملرافـــق الضروريـــة، وتقـــدمي اخلدمـــات الازمـــة ذات املواصفـــات واجلـــودة املناســـبة، 
وأكـــدت أن هنـــاك عـــدًدا مـــن املتطلبـــات ينبغـــي توافرهـــا ومراعاهتـــا لتطويـــر وجتويـــد املرافـــق 
واألهليـــة  احلكوميـــة  اجلهـــات  علـــى كافـــة  وينبغـــي  والعمـــرة،  احلـــج  موســـم  يف  واخلدمـــات 
املســـئولة أن تقيـــس نتائـــج أعماهلـــا وإدارهتـــا بطريقـــة منهجيـــة، حـــى لـــو كلفهـــا ذلـــك بعـــض 
اجلهـــد واملـــال، بقصـــد حتســـن فعاليـــة أعماهلـــا، وإنتـــاج خمرجـــات ذات قيمـــة مضافـــة ملموســـة 

لعمائهـــا مـــن احلجـــاج واملعتمريـــن  ابســـتمرار.   

15- دراســـة عبـــد الرمحـــن، عبـــدهللا حممـــد وآخـــرون )1437هــــ(: أكـــدت الدراســـة علـــى 
أمهيـــة حتليـــل الوضـــع الراهـــن ملنظومـــة خدمـــات مؤسســـات الطوافـــة بصـــورة مســـتمرة، الســـتحداث 
منـــاذج مقرحـــة يف جمـــال صناعـــة اخلدمـــات، تكـــون مبثابـــة إطـــار تصـــوري هتـــدف ملتابعـــة هـــذه 
املؤسســـات بصـــورة واقعيـــة، وأكـــدت الدراســـة علـــي ضـــرورة توجيـــه اهتمـــام الباحثـــن واملهتمـــن 
يف جمـــال صناعـــة اخلدمـــات عامـــة، ومنظومـــة خدمـــات مؤسســـات الطوافـــة خاصـــة، حنـــو إجـــراء 
املزيـــد مـــن الدراســـات املســـتقبلية علـــى املســـتوين النظـــري وامليـــداين، مـــن أجـــل تطويـــر صناعـــة 
واألداء خلدمـــات  الكفـــاءة  لقيـــاس  مؤشـــرات  اســـتنتاج  مـــع  الطوافـــة،  ملؤسســـات  اخلدمـــات 

مؤسســـات الطوافـــة – وهـــو مـــا تســـعي إليـــه الدراســـة احلاليـــة.   

اثلثًا: أمهية الدراسة    
1- تكمن أمهية الدراسة يف أهنا سوف تسهم -إبذن هللا تعاىل - يف تنفيذ األمر السامي 
خلادم احلرمن الشريفن امللك سلمان بن عبد العزيز- القاضي بسرعة تطوير وجتويد منظومة 

خدمات احلج والعمرة، وحتقيق املنافع الدينية والدنيوية هلذه العبادة العظيمة.  

لكافة  واضحة  بغرض رسم خارطة طريق  والعمرة  احلج  تطوير وجتويد خدمات   -2
اجلهات املهتمة خبدمة ضيوف الرمحن يف القطاع احلكومي واألهلي لتحسن أدائهم ورفع 
العاقة مبنظومة خدمات احلج والعمرة. كفاءهتم وفعاليتهم يف األنشطة واألعمال ذات 
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3- تعاظم أمهية قطاع اخلدمات كمكون رئيس يف الناتج القومي اخلاص ابلدول املتقدمة 
الناتج يف  والنامية علي السواء، وأصبح قطاع اخلدمات يشكل 60% إيل 70% من ذلك 

االقتصادايت املتقدمة، وأكثر من 50% يف االقتصادايت النامية.

واســـتقرار  املســـتدامة  التنميـــة  يف  األســـاس  أصبـــح  الدخـــل  مصـــادر  تنويـــع  إن   -4
ليســـت  فهـــي  اخلدمـــات  صناعـــة  علـــى  للركيـــز  ســـاحنة  فرصـــة  اململكـــة  وأمـــام  الـــدول، 
خللـــق الوظائـــف فقـــط، لكـــن لتقليـــل االعتمـــاد علـــى النفـــط بصـــورة دائمـــة، وزايدة فـــرص 

القومـــي.  الدخـــل  وزايدة  احمللـــي،  االســـتثمار 

إن قطـــاع اخلدمـــات أصبـــح يلعـــب دورًا متزايـــًدا ىف تشـــغيل األيـــدي العاملـــة ويف توفـــر   -5
فـــرص العمـــل، وابلتـــايل فـــإن حتريـــر هـــذا القطـــاع وتطويـــره ميكـــن أن خيفـــف مـــن حـــدة البطالـــة 

علـــى املســـتوى القومـــي والعـــريب  ككل.

إىل  حتتـــاج  الـــي  اخلاصـــة  الطبيعـــة  ذات  الصناعـــات  مـــن  اخلدمـــات  إن صناعـــة   -6
توجيـــه مزيـــد مـــن االهتمـــام إليهـــا مـــن جانـــب الباحثـــن والدارســـن علـــى أســـاس أهنـــا تقـــود 

قاطـــرة التنميـــة والتقـــدم يف العـــامل أمجـــع.

رابًعا :أهداف الدراسة:
حتليـــل الـــدور الوظيفـــي واملهـــي ملؤسســـات الطوافـــة فيمـــا يرتبـــط مبنظومـــة اخلدمـــات   -1

الـــي تؤديهـــا للحجـــاج.

2- التعـــرف علـــي املشـــكات والصعـــوابت الـــي تواجـــه مؤسســـات الطوافـــة علـــي املســـتوي 
اإلداري والتنظيمـــي واملهـــي.

حتليـــل جمموعـــة مـــن اآلراء واملقرحـــات الـــي يطرحهـــا مقدمـــو اخلدمـــات والعاملـــن   -3
آليـــات  تطويـــر  أجـــل  مـــن  وذلـــك  امليـــداين،  املســـتوى  علـــي  الطوافـــة  مبؤسســـات 

اخلدمـــات. منظومـــة  وميكانزمـــات 
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ــات  ــة اخلدمـ ــاءة منظومـ ــزايدة كفـ ــة لـ ــرات التخطيطيـ ــن املؤشـ ــة مـ 4-  الوصـــول إىل جمموعـ
الـــي تقدمهـــا مؤسســـات الطوافـــة حلجـــاج بيـــت هللا احلـــرام. 

خامًسا: مفاهيم الدراسة
1- مفهوم املؤشرات التخطيطية:

يـَُعــدُّ مفهــوم املؤشــرات مــن املفاهيــم األساســية للدراســة احلاليــة نظــرًا ألن نتائــج هــذه 
الدراســة ســوف تقــودان للخــروج مبجموعــة مــن املؤشــرات التخطيطيــة لــزايدة كفــاءة منظومــة 
اخلدمــات الــي تقدمهــا مؤسســات الطوافــة حلجــاج  بيــت هللا احلــرام، يف إطــار مــا يعــرف بعصــر 

صناعــة اخلدمــات، حــى يتمكنــوا مــن أداء مناســك احلــج يف ســهولة ويســر.

وقـــد اســـتخدمت املؤشـــرات كثـــرًا يف املؤلفـــات اإلحصائيـــة مبعـــى أنـــه "الشـــيء الـــذي 
"البيـــاانت  هـــو:  واملؤشـــر  املنعـــم، 2007م، ص82(،  )عبـــد  يـــدل"  أو  يشـــر  أو  يوضـــح 
الرمحـــن،  املتعلقـــة ابملتغـــرات اجملتمعيـــة" )عبـــد  عـــن احلقائـــق  تـــدل وتعـــر  الـــي  اإلحصائيـــة 
2015م، ص89(، واملؤشـــرات أيًضـــا "بيـــاانت كميـــة منظمـــة يف إطـــار متكامـــل هلـــا داللتهـــا 

)الســـروجي ومحـــزاوي، 1998م، ص ص29-26(. الكيفيـــة" 

واملؤشـــر أداة لقيـــاس إجنـــاز منظمـــة مـــا لوظائفهـــا وعملياهتـــا ولنتائجهـــا عـــر الزمـــن، وهـــي 
عامـــات علـــى وضـــع معـــن يتعـــن النظـــر إليـــه ابعتبـــاره أداة تســـتعمل يف عمليـــة حمكمـــة لرصـــد 
وتقييـــم إســـراتيجيات تقييـــم األداء الفاعـــل للتنميـــة، كمـــا أهنـــا أدوات لتقييـــم ورصـــد جـــودة 
اخلدمـــات، وهـــي مقاييـــس كميـــة ميكـــن اســـتعماهلا كمرشـــد لرصـــد وتقييـــم جـــودة الرعايـــة وأنشـــطة 

اخلدمـــات الداعمـــة هلـــا )خورشـــيد طاهـــر ،2012: 93(.

واملؤشـــرات التخطيطيـــة هـــي "جمموعـــه مـــن البيـــاانت الكميـــة والكيفيـــة الـــي تســـتمد مـــن 
احليـــاة، وتشـــر إىل جانـــب أو أكثـــر ســـواًء االجتماعيـــة منهـــا أو االقتصاديـــة أو السياســـية، 
وتســـتهدف التوصـــل إىل إجـــاابت كاملـــة ودقيقـــة للعديـــد مـــن التســـاؤالت االجتماعيـــة، وهـــي 
وســـيلة لتحديـــد املشـــكات اخلطـــرة والبـــارزة يف اجملتمـــع، ولـــذا تســـتخدم يف رســـم السياســـيات 
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االجتماعيـــة  التغـــرات  مـــع  لتتـــواءم  تعديلهـــا،  أو  وتطويرهـــا  ودعمهـــا  عليهـــا  واحملافظـــة 
واالقتصاديـــة والسياســـية، أو احتياجـــات فئـــات معينـــة يف اجملتمـــع لســـّد احتياجاهتـــم ومواجهـــة 
مشـــكاهتم وتنميتهـــا، كمـــا أهنـــا تعكـــس جمموعـــة مـــن الشـــروط الواجـــب توافرهـــا يف سياســـة 
اجتماعيـــة معينـــة عنـــد العمـــل علـــى حتديدهـــا أو صياغتهـــا أو رمسهـــا  للتأكـــد مـــن احتماليـــة 

حاجتهـــا املســـتقبلية" )اجلوهـــري، 1990، ص 320(.

وتتضمــن املؤشــرات التخطيطيــة يف التخطيــط "مــاذا جيــب عملــه وكيــف، وكذلــك حتديــد 
املهــام ومناطــق العمــل، ووضــع أغــراض حمــددة، وتنميــة وتطويــر السياســات والرامــج واإلجراءات 

.)Barry Barnes,1995, P15( "الازمــة لتحقيقهــا

وترجـــع أمهيـــة املؤشـــرات التخطيطيـــة يف ماحقـــة التغـــر االجتماعـــي ورصـــده، وتـــدل 
علـــي الواقـــع اجملتمعـــي، وتســـتخدم يف املعرفـــة يف رســـم السياســـة االجتماعيـــة، وتســـاعد يف 
صنـــع القـــرار التخطيطـــي لتحســـن نوعيـــة احليـــاة يف اجملتمـــع، وإشـــباع احلاجـــات، ومواجهـــة 

)الشـــهاوى، 2009، 243(. املشـــكات 

املفهــوم اإلجرائــي للمؤشــرات التخطيطيــة: تتمثــل املؤشــرات التخطيطيــة يف حتديــد املهــام 
ومناطــق العمــل ملؤسســات الطوافــة املعنيــة بتقــدمي منظومــة مــن اخلدمــات حلجــاج بيــت هللا 
احلــرام، بــدًءا مــن عمليــات خدمــة االســتقبال، والنقــل، والســكن، واإلقامــة، واإلعاشــة، وأداء 
الشــعائر، حــى عمليــات املغــادرة والرحيــل الــي تقدمهــا للحجــاج، والــذي حيقــق هلــم النجــاح 

والتميــز واإلبــداع يف تقــدمي اخلدمــات حلجــاج بيــت هللا احلــرام.   

2- مفهوم  الكـــفاءة
ترتبـــط  الكفـــاءة عـــادة ابألجهـــزة أو املؤسســـات الـــي يتـــم تقـــدمي اخلدمـــة مـــن خاهلـــا، وعنـــد 
ــم  ــاز أو التنظيـ ــة ابجلهـ ــاءة" املرتبطـ ــام "بقيـــاس الكفـ ــة جيـــب االهتمـ ــم اخلدمـــات االجتماعيـ تقييـ
الـــذي يتـــم تقـــدمي اخلدمـــة مـــن خالـــه وذلـــك للركيـــز علـــي معـــدالت األداء واإلنتاجيـــة ومتغـــر 

الوقـــت ...وغرهـــا )خمتـــار، 1994:2006(.
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وتشــر موســوعة "وبســر Webster" إل الكفــاءة علــي أهنــا: حالــة كــون الشــيء كفًئــا، 
أو الكفــاءة يف األداء، وهــي القــدرة علــي إجنــاز املهــام أبقــل وقــت ممكــن وأقــل تكلفــة ممكنــة 

  .)Webster, 455 ,1994( وأبقــل جهــد ممكــن

حتقيــق  علــي  "القــدرة  أبهنــا  الكفــاءة  االجتماعيــة  العلــوم  مصطلحــات  معجــم  ويعــرف 
النتيجــة املقصــودة طبقــا ملعايــر حمــددة مســبقا، وتــزداد الكفــاءة كلمــا أمكــن حتقيــق النتيجــة 

.)128 )بــدوي،1993:  حتقيقــا كامــا 

ويــري )ســيمون Simon( أن الكفــاءة تتمثــل يف حتقيــق القيــم العظمــي بواســطة الوســائل 
 .)Robert,1987, 590( احملــدودة، وهــذا جيــب أن يكــون هــو املعيــار املوجــه يف اختــاذ القــرار

  وقــد توســع )دايل و لندبلــوم  Daly & Lindblom( يف مفهــوم الكفــاءة وقــررا أنــه 
كلمــا كان الفعــل رشــيًدا كلمــا كان أكثــر كفــاءة، وأشــارا إيل أن الكفــاءة هــي النســبة بــن قيمــة 
املدخــات إىل قيمــة املخرجــات، وبذلــك فــإن الكفــاءة تعــي -مــن وجهــة نظرمهــا - "الرشــيدية 

.)Robert,1987,590( االقتصاديــة" لتحقيــق املــردود األمثــل أبدىن املــوارد

عاقات  وأن  واضحة،  املقاييس  تكون  عندما  أنه   )Thompson )تومبسون  ويري 
السبب ابلنتيجة هي عاقات معروفة، فإن اختبارات الكفاءة تصبح أكثر ماءمة، ومثل هذه 
االختبارات توضح ما إذا كان التأثر املرغوب فيه قد أنتج أو تولد، و ما إذا كان يتم عمله 

.)Richard, 1992, 352( بكفاءة، مبعي أن يتم أبدىن حد من املدخات

وتعـــرف الكفـــاءة أيضـــا أبهنـــا: "إجـــراءات حتليـــل الطـــرق والوظائـــف، وذلـــك لكـــي يتـــم 
ابتـــكار الوســـائل الـــي تســـاعد يف احلصـــول علـــي احلـــد األقصـــى مـــن كفـــاءة التجهيـــزات وزايدة 

.)Webster, 1993, 725( "الكفـــاءة الشـــخصية

وتعتــر الكفــاءة مبثابــة االســتخدام أو االســتثمار األمثــل للمــوارد مبــا حيقــق أهــداف النشــاط 
أحــد عناصــر  متثــل  الكفــاءة  فــإن  )Adam, 1989, 226(، ولذلــك  أبقــل تكلفــة ممكنــة 
الفعاليــة، فقــد يكــون النظــام كفًئــا لكنــه غــر فعــال، وقــد تكــون املنظمــة عاليــة الكفــاءة ولكــن 
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قــد تفشــل يف حتقيــق أهدافهــا إذا كانــت خمرجاهتــا غــر مطلوبــة للبيئــة.

ويــري )أرجريــز Argyris( أن الكفــاءة ترتبــط ابألعمــال الداخليــة للمنظمــة، فــا ميكــن 
املنظمــات "جــودة يف  تلــك  يتوافــر يف  مــا مل  الوجــه األمثــل  أن تكــون هــذه األعمــال علــي 
االتصــاالت الداخليــة، وجــودة يف الروتــن التنظيمــي واملتطلبــات التنظيميــة، واجلــودة يف التحكــم 
يف ســلوك أعضــاء املنظمــة"، ممــا يســاعد املنظمــة علــى حتقيــق نتائــج أفضــل أبقــل وقــت وجهــد 

.)Richard,1990 ,11( وتكلفــة، وهــو مــا يقصــد ب كفــاءة املنظمــة

ويعرف الباحث الكفاءة   أبهنا :"كفاءة النسق الداخلي للمنظمة" والذي يتضح يف 
قدرة املنظمة من خال ما يتوافر هلا من خصائص بنائية وتنظيمية جيدة علي االستثمار اجليد 
للطاقة املتاحة من موارد وإمكاانت ومواد خام وطاقات بشرية وفنية لتحقيق أهداف املنظمة 
تساعد  والبنائية  والوظيفية  التنظيمية  املتطلبات  فإن  ذلك  يف شكل خمرجات جيدة، وعلي 

املنظمة على العمل بكفاءة وأدائها ملسئولياهتا الي أنشئت من أجلها.

ويف ضوء ما سبق ميكن حتديد مفهوم الكفاءة إجرائيًّا علي النحو التايل:-
تتصل الكفاءة ابألجهزة الي يتّم التخطيط إلحداث التغير من خاهلا.   -1

هتتم ابلتعرف علي معدالت األداء وإنتاجية العاملن داخل األجهزة.  -2
هتـــدف إيل االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد مبـــا حيقـــق أهـــداف النشـــاط أبقـــل وقـــت   -3

وجهـــد وتكلفـــة ممكنـــة.
تعتر نتائج قياس الكفاءة مبثابة مدخات تفيد يف تطوير اخلدمات وحتسينها مستقبًا.      -4

3- مفهوم اخلدمات
منذ منصف القرن العشرين ظهر مفهوم اخلدمات يف إطار العمليات اإلصاحية الي 
جيب أن هتتم هبا السياسات احلكومية هبدف ارتفاع مستوى املعيشة وحتسن نوعية احلياة، 
واإلسراتيجيات  السياسات  ذلك ضمن  بعد  للمواطنن  اخلدمات  تقدمي  عملية  وأصبحت 
التنموية الي هتتم عموًما بتقدمي احلاجات األساسية الي تسهم يف رفاهية كل من الفرد واألسرة 
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واجملتمع، ومن هذا املنطلق أصبحت اخلدمات أو ما أطلق عليه بعد ذلك بقطاع اخلدمات 
جزًءا من اهليكلة االقتصادية للدولة، وتدخل ضمن عمليات التخطيط والتحضر بصورة عامة.

ومفهوم اخلدمات لغواي: "خدمة مجع خدم، وخدمات واجبات شخص يعمل حلساب 
اآلخرين، يقوم حباجاهتم" )عصماين، 2006:ص3(.

ومفهــوم اخلدمــات اصطاًحــا: يقصــد هبــا "املســاعدة وتقــدمي مــا حيتاجــه اإلنســان مــن 
خدمــات تســاعده علــي حــّل مشــكاته" )عبــد اللطيــف، 2013:ص36(.

فقــد عرفتهــا مجعيــة  الُكتّــاب يف حتديــد مفهــوم اخلدمــة،  نظــر  تباينــت وجهــات  ولقــد 
التســوق األمريكيــة أبهنــا: "عبــارة عــن  األنشــطة أو املنافــع الــي تعــرض للبيــع، أو الــي تقــدم 

املباعــة" )عصمــاين، 2006: ص213(. الســلع  مــع  مرتبطــة 

أمــا )جرونــوس Gronroos( فقــد عرفهــا أبهنــا: "أي نشــاط أو سلســلة مــن األنشــطة 
ذات طبيعــة غــر ملموســة يف العــادة، ولكــن ليــس ضــرورايًّ أن حتــدث عــن طريــق التفاعــل بــن 
املســتهلك وموظفــي اخلدمــة، أو املــوارد املاديــة أو الســلع أو األنظمــة، والــي ميكــن تقدميهــا 

.)Gronroos,1985( "العميــل كحلــول ملشــاكل 

وحددها أســتانون Stanon أبهنا: "النشــاطات غر امللموســة والي حتقق منفعة للعميل، 
والــي ليســت ابلضــرورة مرتبطــة ببيــع ســلعة أو خدمــة، أي أن إنتــاج أو تقــدمي خدمــة معينــة ال 

يتطلــب اســتخدام ســلعة ماديــة" )الضمــور، 2004: ص17(.

ابإلضافــة إيل ذلــك عــرف )كوتلــر Kotler( اخلدمــات علــي أهنــا: "أي نشــاط أو فائــدة 
ميكــن ألحــد األطــراف أن يقدمهــا لطــرف مبنتــج مــادي" )أبــو علقــة، 2002:ص473(.

وحــدد املعهــد الوطــي لإلحصــاء بفرنســا اخلدمــات أبهنــا: "ذلــك القطــاع غــر اإلنتاجــي 
وميثــل القطــاع الثــاين يف هيكلــة البنــاء االقتصــادي، وذلــك بعــد القطــاع األول وهــو القطــاع 
اإلنتاجــي، والــذي يتضمــن كآل مــن القطــاع الصناعــي والزراعــي" )عصمــاين، 2006: ص5(.
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وعرفها الفقيه الفرنسي )دوجي Dugait( أبهنا: "نشاط جيب أن يكفله وينظمه احلكام، 
علي اعتبار أن االصطاح به ال غى عنه لتحقيق التضامن االجتماعي وتطوره، وإن كان ال 
ميكن حتقيقه علي أكمل وجه إال عن طريق السلطة العامة" )عدانن، 2004: ص 128(.

ووفًقــا  ملــا تقــدم ميكــن حتديــد مفهــوم اخلدمــات إجرائيًّــا أبهنــا: "سلســلة مــن الرامــج  
واألنشــطة ذات طبيعة ملموســة وغر ملموســة تقدم  حلجاج بيت هللا احلرام، والي تســاعدهم 

علــي أداء شــعائر فريضــة احلــج بســهولة ويســر".   

وجيدر بنا يف هذا الصدد حتديد ماهية خدمات احلج املقصودة بصفة عامة  فيما يلي:
- اخلدمـــات األساســـية )خدمـــات الضيافـــة(: األمـــن العـــام، الصحـــة، اإلســـكان، 
العامـــة،  امليـــاه  دورات  التســـوق،  أماكـــن  الصرافـــة،  الســـقيا،  املطاعـــم،  التغذيـــة/ 

البيئـــي. واإلصحـــاح  النظافـــة، 
 - خدمـــات النقـــل و احلركـــة: النقـــل بـــن املـــدن، التنقـــل بـــن املســـاكن واحلـــرم، التنقـــل بـــن 

املشـــاعر، احلركـــة يف الطـــواف والســـعي، احلركـــة يف اجلمـــرات، واملشـــاة.
اإلرشـــادية،  اللوحـــات  االســـتعامات،  التوعيـــة،  واملعلومـــات:  االتصـــال  خدمـــات   -

الســـياحي. واإلرشـــاد  الريـــد،  اهلاتـــف، 
التفاعـــل   - خدمـــات خاصـــة: اهلـــدي واألضاحـــي، االســـتقبال، الرحيـــل، التعامـــل، 

إخل. احلجـــاج..............  شـــؤون  علـــى  والقيـــام  االجتماعـــي، 

4- مفهوم الطوافة:
ــا نيتـــه مبقتضـــي  تعـــرف الطوافـــة أبهنـــا: "وظائـــف معينـــة يؤديهـــا كل مطـــوف تثبـــت معهـ
تعليماهتـــا املخصصـــة"، واملطـــوف هـــو: "دليـــل احلـــاج يف مناســـكه ومجيـــع مـــا يتعلـــق ابحلـــاج ، 
وهـــو املســـئول عنـــه ضمـــن اختصاصاتـــه مبوجـــب القانـــون" )عنقـــاي، 1415هــــ: ص 325(. 
ويشـــرط يف املطـــوف ويف كل مـــن لـــه تعلـــق خبدمـــة احلـــاج أن يكـــون ســـعودايًّ غـــر متجنـــس 

)الســـبيعي، 1434ه: ص9(. 
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مــن  جمموعــة  بــه  معــن  نظــام  أهنــا  إىل  للطوافــة  الســابق  املفهــوم  يشــر  عامــة  وبصــورة 
الوظائــف احملــددة يقــوم أبدائهــا كل مطــوف طبًقــا لعــدد مــن التعليمــات والقواعــد املتعــارف 
عليهــا واملخصصــة طبًقــا لنظــام الطوافــة، ويف الوقــت ذاتــه يشــر هــذا املفهــوم إيل املطــوف وحيــدد 
مهامــه يف ضــوء نظــام الطوافــة نفســه، وهــذا مــا جــاء يف حتديــد ماهيتــه علــي أنــه دليــل احلــاج 
واملرشــد لــه يف مجيــع مناســكه واألعمــال الــي يقــوم هبــا فــرة وجــوده مبكــة املكرمــة واملشــاعر 
املقدســة، عــاوة علــي ذلــك يوضــح املفهــوم أن املطــوف هــو املســئول يف ضــوء اختصاصاتــه عــن 

احلــاج طبًقــا للشــروط والقواعــد الــي حيــدد نظــام الطوافــة ذاتــه. 

عــاوة علــي التعريــف الســابق يوجــد أيًضــا حتديــد ملفهــوم الطوافــة مــن الناحيــة املهنيــة 
والوظيفيــة فهــو: "َمــْن توفــر فيــه شــروط املعلمانيــة يف هــذه املهنــة وأصبــح مطوفًــا مبوجــب نظــام 

املطوفــن" )عنقــاي، 1415هـــ: ص 325(.

اختصاصاتـــه  ضـــوء  يف  إجرائيـــا  املطـــوف  مفهـــوم  حتديـــد  ميكـــن  الصـــدد  هـــذا  ويف 
التـــايل: النحـــو  علـــي  هبـــا  يقـــوم  الـــي  الوظيفيـــة 

- املطوف من يقدِّم للحاج مهامه وخدماته .
- املطوف الدليل واملسئول عن احلاج يف املناسك ويف كل ما يتعلق ابحلج.

- املطوف يعمل يف أحكام نظام الطوافة املتعارف عليه.
- املطوف يشرط فيه أن يكون سعودايًّ غر متجنس.

5- مفهوم مؤسسات الطوافة       
تعتـــر مؤسســـات الطوافـــة مـــن أهـــم وأبـــرز اجلهـــات التنظيميـــة الـــي تعمـــل يف مواســـم 
أهّنـــا تتعامـــل مـــع عـــدد كبـــر مـــن شـــرائح املســـلمن املختلفـــة،  احلـــج والعمـــرة، خصوصـــًا 
مـــن كافـــة دول العـــامل علـــى اختـــاف لغاهتـــم ومذاهبهـــم، وال شـــكَّ أّن مـــا تقـــوم بـــه هـــذه 
املؤسســـات يؤخـــذ يف االعتبـــار يف تقييـــم اخلدمـــات الـــي تقدمهـــا اململكـــة حلجـــاج بيـــت هللا 

احلـــرام )جريـــدة الـــرايض، 1438هــــ:12(.
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ـــُد مهنـــة الطوافـــة مـــن أعـــرق املهـــن الـــي عرفهـــا التاريـــخ ، وكانـــت تـــؤدى بطـــرق فرديـــة،  وتـَُع
وتعتمـــد علـــى جهـــود القائمـــن عليهـــا الذاتيـــة، وحتولـــت بعـــد ذلـــك إىل عمـــل مؤسســـي لتتوحـــد 
اجلهـــود وتتضافـــر يف خدمـــة ضيـــوف الرمحـــن، وليصبـــح العمـــل مجاعيًّـــا وبـــروح الفـــرد الواحـــد 
لتقـــدمي أرقـــى وأفضـــل اخلدمـــات حلجـــاج بيـــت هللا احلـــرام ،وتوفـــر الرعايـــة الشـــاملة هلـــم، والوصـــول 
ــة الـــي تشـــهدها  ــا يتواكـــب ويتوافـــق مـــع التطـــورات اهلائلـ ــتوايت، مبـ ــا إىل أفضـــل وأرقـــى املسـ هبـ

اململكـــة يف شـــى اجملـــاالت )وزارة احلـــج ، 1436هــــ(.

وتضـــم أرابب الطوائـــف ســـت مؤسســـات للطوافـــة ،هـــي املؤسســـة األهليـــة ملطـــويف حجـــاج 
دول جنـــوب أســـيا، مؤسســـة مطـــويف حجـــاج دول جنـــوب شـــرق آســـيا، مؤسســـة مطـــويف حجـــاج 
الـــدول العربيـــة، مؤسســـة مطـــويف حجـــاج تركيـــا ومســـلمي أورواب وأمريـــكا واســـراليا، مؤسســـة 
مطـــويف حجـــاج إيـــران، ومؤسســـة مطـــويف حجـــاج الـــدول اإلفريقيـــة غـــر العربيـــة، إضافـــة إىل 
مكتـــب الـــوكاء املوحـــد، ومكتـــب الزمالـــة املوحـــد، واملؤسســـة األهليـــة لـــإلدالء، ومجيـــع هـــذه 

املؤسســـات تعمـــل حتـــت مظلـــة وزارة احلـــج )عبـــد الرمحـــن ،1435: 337(.

ومرت الطوافة يف العهد السعودي أبربع مراحل:

- املرحلـــة األوىل: مرحلـــة التوســـع واالنتشـــار، بـــدأت عـــام 1343 هــــ، وفيهـــا حيـــرص 
املطـــوف علـــى زايرة احلجـــاج يف بلداهنـــم، والتعـــرف علـــى أكـــر عـــدد منهـــم، وحتســـن 

اخلدمـــات املقدمـــة إليهـــم.

- املرحلـــة الثانيـــة: حريـــة التعامـــل مـــع احلجـــاج، ويف هـــذه املرحلـــة أصبـــح املطـــوف غـــر 
مقيـــد بتطويـــف جنســـية معينـــة كمـــا كان حيـــدث يف الســـابق، ولـــه حريـــة التعامـــل مـــع 

احلجـــاج الذيـــن يفضلـــون خدماتـــه مـــن خمتلـــف اجلنســـيات.

- املرحلــة الثالثــة: التوزيــع، حيــث مت إلغــاء نظــام الســؤال، وتطبيــق نظــام التوزيــع حســب 
متوســطات كل مطــوف يف خــال األعــوام 92 و 93 و 94. 

- املرحلــة الرابعــة: املؤسســات، والــي نقلــت الطوافــة مــن العمــل الفــردي إىل العمــل 
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اجلماعــي مــن خــال مؤسســات أهليــة تضــم املطوفــن وختتــص كل مؤسســة حبجــاج دولــة 
معينــة )عنقــاوي، 1435هـــ:270(.

اهلدف من إنشاء هذه املؤسسات: الرفع من مستوى مهنة الطوافة، واالرتقاء ابخلدمات 
املقدمــة حلجــاج بيــت هللا احلــرام، ونتيجــة لذلــك انتقلــت مهنــة الطوافــة مــن العمــل الفــردي إىل 
العمــل اجلماعــي ،مــن خــال مؤسســات الطوافــة األهليــة الــي تقــوم بتوفــر أفضــل اخلدمــات 
للحجــاج، وتــؤدي كثــرًا مــن األعمــال واملهــام واخلدمــات لوفــود الرمحــن منــذ وصوهلــم إىل اململكــة 

وطــوال فــرة بقائهــم حــى يعــودوا إىل أوطاهنــم بعــد أدائهــم فريضــة احلــج.

وتلتـــزم مؤسســـات الطوافـــة جبميـــع الواجبـــات واخلدمـــات املنوطـــة ابحلـــاج، إضافـــة إىل 
املســـؤوليات واألحـــكام الصـــادرة هبـــا قـــرارات إنشـــاء هـــذه املؤسســـات ومنهـــا اســـتقبال احلجـــاج 
يف مراكـــز التوجيـــه يف مداخـــل مكـــة املكرمـــة، وإيصاهلـــم إىل مقـــرات ســـكنهم، واإلشـــراف 
علـــى راحتهـــم، وتفقـــد أحواهلـــم طيلـــة إقامتهـــم يف مكـــة املكرمـــة، وختصيـــص العـــدد الـــكايف مـــن 
العاملـــن لتطويفهـــم، وإرشـــادهم إىل أمـــور دينهـــم ومعاونتهـــم عليهـــا، وكذلـــك تكليـــف مـــن 
يصطحبهـــم يف الطـــواف والســـعي وبقيـــة مناســـك احلـــج ،مبـــا ييســـر للحـــاج أداء نســـكه علـــى 
الوجـــه الصحيـــح ، والتعـــاون مـــع املســـئولن علـــى توعيـــة احلجـــاج مبـــا يســـاعدهم علـــى ممارســـة 
لـــوزارة احلـــج الســـتام  التابعـــة  التائهـــن  واجباهتـــم، وإرســـال مندوبـــن إىل مكاتـــب إرشـــاد 
ــم إىل  ــبة لصعودهـ ــررة للحجـــاج يف األوقـــات املناسـ ــائط النقـــل املقـ ــار وسـ ــم، وإحضـ حجاجهـ
ــة،  ــة املكرمـ ــة مث إىل مـــى ومكـ ــا إىل مزدلفـ ــم منهـ ــة للحـــج ، ونفرهتـ ــة العامـ عرفـــات وفـــق اخلطـ
وإرشـــادهم إىل خيامهـــم املعـــدة لنزوهلـــم مبـــى وعرفـــات ،وكذلـــك ســـكنهم مبكـــة املكرمـــة بعـــد 

النـــزول )صحيفـــة الـــوائم، 1438هــــ :12(.

وكذلـــك عـــدم الســـماح للحجـــاج ابفـــراش الشـــوارع واملياديـــن وغرهـــا، والتقيـــد بتنفيـــذ 
تعليمـــات الدفـــاع املـــدين، والقيـــام بتنظيـــف اخليـــام املعـــدة للســـكن يف املشـــاعر املقدســـة، وأتمـــن 
العمـــال للقيـــام أبعمـــال النظافـــة العامـــة، مـــع احملافظـــة علـــى الصحـــة العامـــة، واســـتام جـــوازات 
الســـفر واحملافظـــة عليهـــا إىل حـــن انتهـــاء إجـــراءات ســـفر احلجـــاج، وتفقـــد أحـــوال احلجـــاج 
بصـــورة مســـتمرة، وإعانتهـــم علـــى إهنـــاء معاماهتـــم لـــدى الدوائـــر احلكوميـــة، وإخطـــار اجلهـــات 
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املختصـــة عـــن احلجـــاج التائهـــن، مـــع إخطـــار دوائـــر األمـــن يف حالـــة عـــدم االهتـــداء إليهـــم أو 
تغيـــب أي منهـــم ملـــدة 24 ســـاعة، أو ختلفـــه عـــن الســـفر يف موعـــده املقـــرر ملغادرتـــه، واملبـــادرة 
إىل تبليـــغ أقـــرب مركـــز صحـــي يف حالـــة إصابـــة أي حـــاج مـــن احلجـــاج مبـــرض، مـــع مســـاعدته 
عنـــد مراجعـــة املستشـــفيات ألخـــذ العـــاج الـــازم، وتزويـــد وزارة احلـــج مبـــن يُتـــوىف مـــن احلجـــاج 
وجنســـياهتم وأعمارهـــم وأرقـــام جوازاهتـــم ، ومـــا حبـــوزة كل واحـــد منهـــم ، مـــع إثبـــات مـــكان احلالـــة 

وســـببها وشـــهادة الوفـــاة )صحيفـــة الـــوائم ،1438هــــ :12(.

وحتـــرص مؤسســـات الطوافـــة علـــى معاملـــة احلـــاج معاملـــة حســـنة ، تعكـــس مـــا تقـــوم بـــه 
اململكـــة مـــن خدمـــات، ومـــا تبذلـــه مـــن جهـــود، ومـــا توفـــره مـــن إمـــكاانت، وجتنـــده مـــن طاقـــات 
بشـــرية خلدمـــة احلـــاج ، كمـــا تشـــكل مؤسســـات الطوافـــة جلـــان نســـائية ، تضـــم كوكبـــة مـــن النســـاء 
الـــايت يتميـــْزَن ابلكفـــاءة العاليـــة  للقيـــام ابلعمـــل التطوعـــي خلدمـــة ضيفـــات الرمحـــن، وتقـــدمي 

اخلدمـــات الازمـــة هلـــنَّ بطريقـــة تتماشـــى مـــع الديـــن اإلســـامي. 

تقوم مؤسسات الطوافة علي جمموعة من األسس واملبادئ أمهها:-

أوًل: العنايــة ابإلنســان يف املقــام األول: وهــو هنــا يشــمل احلــاج واملعتمــر ومقدمــي 
اخلدمــة وأفــراد اجملتمــع، ممــا يســاعد يف حتقيــق مقاصــد احلــج والعمــرة، وهــو "شــهود املنافــع 

وحتصيلهــا" الــذي هــو اإلطــار اجلامــع ملقاصــد احلــج ) الشــدي، 1429هـــ (.            

الازمـــة  املرافـــق واخلدمـــات  وتتمثـــل يف كافـــة  امللموســـة:  العنايـــة ابملـــوارد  اثنيًـــا:   
ألداء مناســـك احلـــج والعمـــرة، وينبغـــي أن تبـــدأ يف مرحلـــة التخطيـــط اإلســـراتيجي بعيـــد 
املـــدى الـــذي يعـــى بتوافـــر وتكامـــل منظومـــة اخلدمـــات يف كل موقـــع ميـــر عليـــه أو يســـتخدمه 

أو يقيـــم فيـــه احلجـــاج واملعتمـــرون.  

والنقــل،  واالســتقبال،  والســامة،  األمــن  مثــل  املطلوبــة:  ابخلدمــات  العنايــة  اثلثًــا: 
واإلســكان، والتغذيــة، ووســائل االتصــال واملعلومــات وغرهــا، وتعتــر اخلدمــات أهــم عنصــر 
للمنتــج الرئيــس يف صناعــة الضيافــة وهــو "اخلــرة أو التجربــة" الــي يدركهــا وحيــس هبــا الضيــف 
أثنــاء تلقــي اخلدمــة وبعدهــا، فــإذا كان مســتوى جــودة اخلدمــة مســاواًي أو أفضــل ممــا كان يتوقعــه 
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وكانــت اخلدمــة بســعر معقــول فــإن الضيــف ســوف يكــون راضيًــا وإال كان العكــس. 

رابًعـــا: العنايـــة ابلعمليـــات: وهـــي مجلـــُة اأَلعمـــاٍل الازمـــة لتجهيـــز مرفـــق أو إعـــداد 
وتقـــدمي خدمـــة مـــا، فالعمليـــات يف موســـم احلـــج والعمـــرة غالبًـــا مـــا تكـــون مركبـــة تعتمـــد 
علـــى بعضهـــا البعـــض وتتداخـــل مهـــام وأعمـــال القائمـــن عليهـــا فيصعـــب بذلـــك حتديـــد 
ــا )مثـــال علـــى ذلـــك: عمليـــة  مســـؤولية أتخـــر تقـــدمي خدمـــة مـــا، أو تـــردي مســـتوى جودهتـ
الطعـــام،  إعـــداد  مثـــل:  أخـــرى  خدمـــات  عمليـــات  علـــى  تعتمـــد  الطعـــام  تقـــدمي  خدمـــة 
تبســـيط  الطوافـــة  مؤسســـات  مهـــام  مـــن  إن  األكل(،  أماكـــن  وجتهيـــز  واحلركـــة،  والنقـــل 
وتســـهيل العمليـــات واإلجـــراءات، ومراجعـــة ذلـــك بصفـــة مســـتمرة ابســـتخدام كافـــة الطـــرق  

ذلـــك. لتحقيـــق  املتاحـــة  واألســـاليب واألدوات 

األعمـــال  إجنـــاز  وهـــو  )التكنولوجيـــا(:  التقنيـــة  ابســـتخدام  العنايـــة  خامًســـا: 
أبفضـــل وأحـــدث الوســـائل واألســـاليب والطـــرق واألجهـــزة، وهـــو ميثـــل "التطبيـــق العملـــي 
للمعرفـــة خاصـــة يف حقـــل معـــن"، وينـــدرج حتـــت ذلـــك أمهيـــة إجنـــاز العمـــل حبرفيـــة عاليـــة 
أبقـــل مـــا ميكـــن مـــن أخطـــاء أو مشـــاكل أو هـــدر يف املـــوارد، واالســـتفادة مـــن أفضـــل 

اجملـــال. نفـــس  العامليـــة يف  املمارســـات 

سادًســـا: العنايـــة إبدارة الوقـــت: مناســـك احلـــج والعمـــرة تـــؤدى ضمـــن إطـــار زمـــاين 
ومـــكاين حمـــدد مثـــل:  أشـــهر احلـــج، أوقـــات الصـــاة ، أوقـــات رمـــي اجلمـــرات، حـــدود 
املشـــاعر املقدســـة، املطـــاف، واملســـعى ، ... إخل.   والعنايـــة هبـــذه اجلوانـــب هـــي اجلوهـــر 

والوظيفـــة الرئيســـة ملؤسســـات الطوافـــة.

6- مفهوم صناعة اخلدمات
أ - التعريف بصناعة اخلدمات:

يوضــح حتليــل الــراث العلمــي لصناعــة اخلدمــات واســتخدامها كمفهــوم يهــم املتخصصــن 
يف العلوم االجتماعية واالقتصادية خاصة والعلوم الطبيعية يف الوقت ذاته، إيل العقود األخرة 
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مــن القــرن العشــرين، خاصــة بعــد أن تضافــرت جمموعــة مــن العوامــل والظــروف االقتصاديــة 
للمجتمــع  العــام  االقتصــادي  اهليــكل  مــن  بــكل  ارتبطــت  الــي  والتكنولوجيــة  واالجتماعيــة 
احلديــث، وحتــول هــذا اجملتمــع إيل جمتمعــات الرفاهيــة، مث جمتمعــات اقتصــادايت املعرفــة وصناعــة 

اخلدمــات بصــورة عامــة )عبــد الرمحــن،2016: ص 34(.

وإبجياز ظهر مفهوم صناعة اخلدمات ليوضح مرحلة اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية 
ومعرفية جديدة شهد فيها العامل حتوالت عدة حنو ما يعرف ابقتصادايت املعرفة واقتصادايت 
الرفاهية الي ظهرت بوضوح بعد نشأة ما يعرف اقتصادايًّ واجتماعيًّا ابلنظام العاملي اجلديد.

الصناعـــة،  جمـــاالت  "أحـــد  أهنـــا:  علـــي  اخلدمـــات  صناعـــة  تعريـــف  ميكـــن  وعموًمـــا 
الـــذي يشـــكل جـــزًءا مـــن االقتصـــاد، ويهتـــم إبنتـــاج اخلدمـــات بـــداًل مـــن الســـلع امللموســـة"، 
واخلدمـــات،  الســـلع  مهـــا:  نصفـــن،  إيل  االقتصاديـــة  النشـــاطات  االقتصاديـــون  ويقســـم 
"صناعـــة الســـلع" تشـــمل: املنتجـــات الزراعيـــة والتعديـــن والصناعـــات التحويليـــة والبنـــاء، 
أمـــا "صناعـــة اخلدمـــات" فتشـــمل كل ماعـــدا ذلـــك، كاخلدمـــات املصرفيـــة، واالتصـــاالت، 
احلاســـوب،  برجمـــة  اهلندســـة،  مثـــل  املدنيـــة  اخلدمـــات  ومجيـــع  والتجزئـــة،  اجلملـــة  وجتـــارة 
احلكوميـــة  واخلدمـــات  العمـــاء،  غرالرحبيـــة كخدمـــة  االقتصاديـــة  والنشـــاطات  الطـــب، 
الـــي تتضمـــن الدفـــاع وإقامـــة العـــدل، وتـَُعـــدُّ هيمنـــة االقتصـــاد علـــى اخلدمـــات مـــن مســـات 

.)http:Or.Wilkipedia.org.wik( املتقدمـــة  الـــدول 

عـــاوة علـــي ذلـــك ظهـــر تعاظـــم لـــألدوار الوظيفيـــة االقتصاديـــة واجملتمعيـــة ملؤسســـات 
صناعـــة اخلدمـــات، وأصبـــح هلـــا دور فعـــال يف صناعـــة التنميـــة الشـــاملة واملســـتدامة، خاصـــة يف 
عمليـــات زايدة الدخـــل القومـــي، وخلـــق فـــرص العمـــل والوظائـــف، واملســـامهة يف إعـــادة توزيـــع 
الثـــروة، وحتقيـــق العدالـــة االجتماعيـــة، واســـتحداث صناعـــات أو قطاعـــات صناعيـــة إنتاجيـــة 

وخدميـــة جديـــدة )حـــداد ،2003: ص228(.
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ب - صناعة اخلدمات وحتقيق التنمية الشاملة املستدامة:

أعطــت املؤسســات العامليــة أمهيــة خاصــة لصناعــة اخلدمــات، ويتمثــل هــذا االهتمــام يف 
قيام منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف مؤمترها العام ودورهتا الثالثة عشــرة  والذي عقد 
يف الدوحــة،  والــذي أطلــق عليــه "مؤمتــر صناعــة اخلدمــات العامليــة"، والــذي طــرح فيــه جمموعــة 
مــن القضــااي العامــة الــي تربــط صناعــة اخلدمــات ودورهــا يف حتقيــق معــدالت أعلــي مــن التنميــة 

الشــاملة واملســتدامة، ومــن أمههــا )منظمــة األمــم املتحــدة ،2012م ص6-1(:-   

1- أصبــح لقطــاع صناعــة اخلدمــات دور أساســي يف توليــد الدخــل والنمــو، وخلــق فــرص 
العمــل، وحتقيــق إيــرادات النقــد األجنــي جلميــع البلــدان الســيما يف الــدول الناميــة. 

اإلنتاجيـــة  قدراهتـــا  وتوســـيع  بنـــاء  يف  تتمثـــل  حتـــدايت  الناميـــة  البلـــدان  تواجـــه   -2
ــا بـــداًل  والتجاريـــة يف قطـــاع اخلدمـــات، ويتيـــح هلـــا هـــذا القطـــاع فرصـــة لتنويـــع اقتصادهـ
مـــن االعتمـــاد علـــي الســـلع األساســـية، كمـــا أن التجـــارة يف اخلدمـــات تتيـــح فرًصـــا لوضـــع 

إســـراتيجيات إمنائيـــة يقودهـــا قطـــاع اخلدمـــات. 

3- تطــور قطاعــات صناعــة اخلدمــات احلديثــة القائمــة علــي املعرفــة وعلــى االســتخدام 
الكثيــف للتكنولوجيــا، وأدت موجــة التطــورات التكنولوجيــة يف االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات  أيًضــا إيل إجيــاد أســاليب جتاريــة جديــدة وخدمــات مبتكــرة، ممــا يســهم إســهاًما 

كبــرًا يف حتقيــق التنميــة الشــاملة، واإلدمــاج املــايل، والتخفيــف مــن حــدة الفقــر.

عـــن  وذلـــك  اخلدمـــات  لقطاعـــات  اإلمنائـــي  األثـــر  تعزيـــز  إســـراتيجيات  حتقيـــق   -4
طريـــق الـــدور احملـــوري الـــذي ينبغـــي أن تؤديـــه احلكومـــات يف وضـــع األطـــر السياســـية 
والتنظيميـــة واملؤسســـاتية املائمـــة بوســـائل متعـــددة، منهـــا عمليـــات التشـــاور والتنســـيق 
بـــن اجلهـــات املعنيـــة املتعـــددة، وإعطـــاء أمهيـــة خاصـــة لقطاعـــات اخلدمـــات، وضـــرورة 

أن هتيـــئ احلكومـــات بيئـــة مواتيـــة للخدمـــات.

5- حتســـن فـــرص الوصـــول إيل الســـوق يف قطـــاع اخلدمـــات، وإيـــاء االعتبـــار للشـــراكة 
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متعهـــدي  لوصـــول  أفضـــل  شـــروط  مـــن  واالســـتفادة  واخلـــاص،  العـــام  القطاعـــن  بـــن 
اخلدمـــات إيل األســـواق اخلارجيـــة.

6- الســعي لتحريــر التجــارة يف اخلدمــات علــى املســتوايت املتعــدد األطــراف واإلقليمــي 
والثنائــي.

7- ضرورة حترير التجارة يف قطاعات صناعة اخلدمات ابعتباره النهج األفضل.

التحالــف  العــريب يف صناعــة اخلدمــات، حيــث ســيكفل  التحالــف  8- أمهيــة إطــاق 
ولقطــاع  عاملــي،  مســتوى  ذات  العربيــة  اخلدمــات  لشــركات  واالزدهــار  النمــو  اســتمرار 

العربيــة. املنطقــة  الشــاملة واملســتدامة يف  التنميــة  خدمــات حملــي نشــط حيقــق 

سادًسا: النظرايت العلمية املفسرة للدراسة:
تـَُعـــدُّ النظريـــة اإلطـــار التصـــوري الـــذي حيـــدد موضوعـــات وجمـــاالت ومياديـــن البحـــث 
العلمـــي بصـــورة مســـتمرة. وانطاقًـــا مـــن أهـــداف الدراســـة احلاليـــة نطـــرح بصـــورة موجـــزة  
بعـــض النظـــرايت العلميـــة الـــي نتصـــور أهنـــا اإلطـــار التصـــوري الـــذي تقـــوم عليـــه الدراســـة 

احلاليـــة، وهـــذه النظـــرايت هـــي: 

أ - نظرية األنساق الجتماعية:

تعكــس نظريــة األنســاق االجتماعيــة طبيعــة املؤسســات أو التنظيمــات االجتماعيــة الــي 
تربطهــا عاقــات منظمــة ومســتمرة مــع البيئــة أو العــامل اخلارجــي الــذي تعيــش فيــه، خاصــة وأن 
طبيعــة التغــرات والعمليــات التنظيميــة الداخليــة واخلارجيــة والــي تتمثــل يف املــوارد، والطاقــات 
ــدُّ مــن مؤثــرات البيئــة اخلارجيــة الــي تلعــب دورًا  البشــرية، والسياســات، والقــرارات وغرهــا، تـَُع
أساســيًّا يف تشــكيل الســلوك التنظيمــي، والسياســات العامــة للمؤسســة ذاهتــا، وهــو مــا أطلــق 
عليــه "ابرســونز" ابلــدور الوظيفــي الــذي تقــوم بــه املنظمــات مــن أجــل اســتمرارية اجملتمــع واحلفــاظ 
علــي بقائــه ، عــاوة علــي ذلــك فــإن األنســاق االجتماعيــة مــا هــي إال أنســاق فرعيــة ترتبــط 
ابألنســاق اجملتمعيــة الكــرى وتتفاعــل معهــا مــن أجــل اســتمرارية الــدور الوظيفــي واملهــي هلــذه 
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املؤسســات )عبــد الرمحــن ، 2002: ص68(. 

وبصــورة موجــزة جنــد أن نظريــة األنســاق االجتماعيــة الــي تبلــورت أفكارهــا يف دراســة 
املؤسســات االجتماعيــة، ابعتبارهــا أو متييزهــا بــن نوعــن مــن األنســاق املغلقــة واملفتوحــة مــا 
هــي إال أنســاق فرعيــة تتأثــر وتؤثــر يف النســق اجملتمعــي األكــر الــذي توجــد فيــه، وهــذا مــا ميكــن 
اســتخدامه عنــد دراســة مؤسســات الطوافــة، ابإلضافــة إيل جمموعــة املؤسســات ذات العاقــة 
واملســاندة هلــذه املؤسســات أو مــا يطلــق عليهــا مؤسســات أرابب الطوافــة عامــة، الســيما أن 
مؤسســات الطوافــة مــا هــي إال مؤسســات اجتماعيــة ومهنيــة هتــدف ابلدرجــة األويل إىل تقــدمي 
خدماهتــا املتعــددة للحجــاج، كمــا ميكــن اعتبارهــا بنــاءات اجتماعيــة هلــا جمموعــة مــن الوظائــف  
تتمثــل يف منظومــة اخلدمــات الــي تقدمهــا مؤسســات الطوافــة إيل ضيــوف الرمحــن وتســعى إيل 
تطويرهــا بصــورة مســتمرة . عــاوة علــي ذلــك فــإن مؤسســات الطوافــة تـَُعــدُّ أيًضــا أنســاقا فرعيــة 
تتكامــل مــع بعــض األنســاق االجتماعيــة األخــرى ، وهــي النســق االقتصــادي والثقــايف والقــراىب 
والديــي وغرهــا ، والــي تتكامــل مجيعهــا يف إطــار منظومــة النســق األكــر الــذي تعيــش فيــه، أال 
وهــو اجملتمــع املكــي أواًل، واثنيًــا اجملتمــع الســعودي العــام، تلــك اجملتمعــات الــي قامــت بــدور 
أساســي يف تشــكيل منظومــة العمــل اجلماعــي والتنظيمــي واملؤسســي بعــد أن كان قبــل ذلــك 

عمــل الطوافــة واملطوفــن عمــًا فــردايًّ يف املراحــل التارخييــة الســابقة. 

ب - نظرية اإلدارة الياابنية:

يهتـــم علمـــاء االجتمـــاع واالقتصـــاد والسياســـة وغرهـــم مـــن العلمـــاء واملتخصصـــن يف 
العلـــوم اإلنســـانية والتطبيقيـــة األخـــرى بتحليـــل واقـــع التجربـــة الياابنيـــة يف اإلدارة بصفـــة عامـــة 
واملؤسســـات االجتماعيـــة بصفـــة خاصـــة، كمـــا أن هنـــاك جمموعـــة مـــن اخلصائـــص والســـمات 

الـــي يتميـــز هبـــا اجملتمـــع اليـــاابين وكانـــت مـــن مقومـــات إدارة مؤسســـاته، هـــي: 

1- الثقـــة: تؤكـــد نظريـــة اإلدارة الياابنيـــة علـــي أمهيـــة توافـــر الثقـــة ابلنفـــس لـــدي العاملـــن 
واالعتـــزاز ابملؤسســـة الـــي يعملـــون هبـــا وينتمـــون إليهـــا.

2- الدقـــة: يقـــوم نظـــام إدارة املؤسســـات االجتماعيـــة يف اجملتمـــع اليـــاابين علـــي عنصـــر 
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الدقـــة كعنصـــر أساســـي وجوهـــري جيـــب أن يهتـــم بـــه كافـــة العاملـــن علـــي خمتلـــف املســـتوايت 
املهنيـــة واإلداريـــة.

3- املــودة: جيــب أن تســود املــودة  احليــاة املهنيــة داخــل املؤسســات االجتماعيــة لتأثرهــا 
علــي عاقــات العمــل وزايدة اإلنتــاج.

4- الشــخصية الياابنيــة: يتمثــل ذلــك يف حــب العمــل، والطاعــة، واإلرادة، والتصميــم، 
والشــجاعة، وعــدم الســلبية أو الامبــاالة، واحــرام اآلخريــن، والــوالء واالنتمــاء، وغــر 
ذلــك مــن مقومــات الشــخصية الياابنيــة مثــل: الطمــوح الفــردي واجلماعــي، والتجديــد 

واالبتــكار، والتطلــع لألفضــل )عبــد الرمحــن، 1435: ص45(. 

اإلدارة  بنظريـــة  يعـــرف  مـــا  أو  الياابنيـــة  اإلدارة  فـــن  مـــن  االســـتفادة  ميكـــن  وإبجيـــاز 
وكيفيـــة  الطوافـــة،  مؤسســـات  وحتليـــل  دراســـة  عنـــد  االجتماعيـــة  املؤسســـات  يف  الياابنيـــة 
مـــع  نشـــأهتا  لتماثـــل  املؤسســـات،  هلـــذه  والفاعليـــة  والكفـــاءة  األداء  مســـتوى  تطويـــر 
املؤسســـات الياابنيـــة مـــن انحيـــة مـــدي الثقـــة، واالعتـــزاز واالنتمـــاء بـــن أصحـــاب مهنـــة 
الطوافـــة واملطوفـــن، الســـيما أن أصحـــاب هـــذه املهنـــة جـــاءت أغلبيتهـــم عـــن طريـــق الوراثـــة، 
وأصبحـــت يف الوقـــت احلاضـــر مصـــدر الـــزايدة الطبيعيـــة يف مؤسســـات الطوافـــة، بـــل لـــدى 
كثـــر مـــن أصحـــاب هـــذه املهنـــة درجـــات عاليـــة مـــن الثقـــة وحـــب اآلخريـــن، وكيفيـــة تقـــدمي 
ــها علـــي  ــة واملطوفـــن تقـــوم يف أساسـ ــة الطوافـ ــا أن مهنـ خدماهتـــم إيل ضيـــوف الرمحـــن، كمـ
األعـــراف والتقاليـــد والنســـق القيمـــي واألخاقـــي، وحتمـــل املســـئولية املهنيـــة واجملتمعيـــة جتـــاه 

احلجـــاج واملســـلمن عامـــة، وهـــذا مـــا نســـعى لدراســـته علـــي املســـتوى امليـــداين. 

سابًعا: تساؤلت الدراسة
تسعى الدراسة إيل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

مـــا الـــدور الوظيفـــي واملهـــي ملؤسســـات الطوافـــة فيمـــا يرتبـــط مبنظومـــة اخلدمـــات   -1
الـــي تؤديهـــا للحجـــاج؟
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املســـتوي  علـــي  الطوافـــة  مؤسســـات  تواجـــه  الـــي  والصعـــوابت  املشـــكات  مـــا   -2
واملهـــي؟ والتنظيمـــي  اإلداري 

الطوافة  الي يطرحها مقدمو اخلدمات والعاملون مبؤسسات  اآلراء واملقرحات  ما   -3
علي املستوى امليداين، وذلك من أجل تطوير آليات وميكانزمات منظومة اخلدمات؟

مـــا املؤشـــرات التخطيطيـــة لـــزايدة كفـــاءة منظومـــة اخلدمـــات الـــي تقدمهـــا مؤسســـات   -4
الطوافـــة حلجـــاج بيـــت هللا احلـــرام؟

اثمًنا: اإلسرتاتيجية املنهجية للدراسة:
أوًل: نـــوع الدراســـة ومنهجهـــا: يف ضـــوء مشـــكلة الدراســـة احلاليـــة وأهدافهـــا، فـــاإن 
أنســـب أنـــواع الدراســـات الـــي تســـتخدم لذلـــك هـــي الدراســـة الوصفيـــة، حيـــث متثـــل الدراســـات 
الوصفيـــة خطـــوة البـــدء حنـــو التعـــرف علـــى واقـــع ظاهـــرة معينـــة وتوصيفهـــا وحتليلهـــا وإجيـــاد 
احللـــول املناســـبة هلـــا، ويهـــدف الباحـــث مـــن خـــال الدراســـة الراهنـــة إيل وصـــف وحتليـــل 
ــواًل  ــرام وصـ ــاج بيـــت هللا احلـ ــة حلجـ ــا مؤسســـات الطوافـ ــة اخلدمـــات الـــي تقدمهـ واقـــع منظومـ
تقدمهـــا  الـــي  اخلدمـــات  منظومـــة  لـــزايدة كفـــاءة  التخطيطيـــة  املؤشـــرات  مـــن  جمموعـــة  إيل 
مؤسســـات الطوافـــة يف إطـــار مـــا يعـــرف بعصـــر صناعـــة اخلدمـــات، ويعتـــر منهـــج املســـح 

االجتماعـــي مـــن املناهـــج املناســـبة هلـــذا النـــوع مـــن الدراســـات.

اثنًيا : جمالت الدراسة:
أ- اجملال املكاين: مؤسسات الطوافة مبدينة مكة املكرمة، وعددها ست مؤسسات، هي:

1-  املؤسسة األهلية ملطويف حجاج دول جنوب أسيا. 
مؤسسة مطويف حجاج دول جنوب شرق آسيا.   -2

مؤسسة مطويف حجاج الدول العربية.   -3
مؤسسة مطويف حجاج تركيا ومسلمي أورواب وأمريكا واسراليا.  -4
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مؤسسة مطويف حجاج إيران.  -5
6- مؤسسة مطويف حجاج الدول اإلفريقية غر العربية.

البشري: عينة مقدارها )300( مفردة، من مقدمي اخلدمات والعاملن  ب- اجملال 
مبؤسسات الطوافة الستة، بواقع )50( مفردة من كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة الستة.

جـ - اجملال الزمين: الفرة من 1438/12/10هـ - 1349/1/10ه.  

اثلثا: أدوات الدراسة: "اإلستبيان" 
اعتمــدت الدراســة احلاليــة علــى إســتمارة "اإلســتبيان" كأداة رئيســة ىف هــذا البحــث،  وقــد 
قــام الباحــث بتصميــم اإلســتبيان وفًقــا جملموعــة مــن احملــاور واحملــكات املســتنبطة مــن القضــااي 
النظرية واملفاهيم اإلجرائية والدراســات الســابقة، وذلك جبمع البياانت الي تســاهم يف التعرف 
على واقع منظومة اخلدمات الي تقدمها مؤسسات الطوافة حلجاج بيت هللا احلرام والصعوابت 
الــي تواجهــا واآلليــات املناســبة لــزايدة كفــاءة منظومــة اخلدمــات الــي تقدمهــا مؤسســات الطوافــة 
يف إطــار مــا يعــرف بعصــر صناعــة اخلدمــات، وقــد متَّ اختبــار صــدق االســتبانة بعرضهــا علــي 
عــدد )12( حمكًمــا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة العلــوم االجتماعيــة، وبعــض اخلــراء 
واملتخصصــن يف معهــد خــادم احلرمــن الشــريفن ألحبــاث احلــج والعمــرة، جامعــة أم القــرى، 
مكــة املكرمــة  للتأكــد مــن مــدي صدقهــا وصاحيتهــا، ومتَّ إجــراء التعديــات الازمــة يف ضــوء 

آراء احملكمــن، حــى صــارت االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة.

اثمًنا: الدراسة امليدانية
أوًل: البياانت األولية للمبحوثني:

بياانت أساسية عن  الدراسة لتكون قاعدة  يـَُعدُّ هذا احملور من احملاور الي ركزت عليها 
املبحوثن من مقدمي اخلدمات والعاملن مبؤسسات الطوافة، للتعرف علي آرائهم حول منظومة 
اخلدمات الي تقدمها مؤسسات الطوافة، والصعوابت الي تواجههم، وكيفية التغلب عليها، وذلك 
من أجل تطويرها وحتسينها بصورة جتعلها تنال رضا املستفيدين، وأداء مناسك احلج بسهولة ويسر.



د. عادل عزت محمد عيد

المجلد الثاني عشر- العدد األول- محرم 1٤٤1ه/ سبتمبر 2019م     33

جدول رقم )1(: يوضح العمر للمبحوثن
%كالعمر  للمبحوثني

44%20132-30 سنة
37%30111-40 سنة
13%4039 -50 سنة
6%5018--60 سنة

100%300اجملموع

تـَُعـــدُّ احلالـــة العمريـــة مـــن املتغـــرات األساســـية الـــي ميكـــن مـــن خاهلـــا التعـــرف علـــي آراء 
الكثـــر مـــن املراحـــل العمريـــة للمبحوثـــن، وكمـــا هـــو موضـــح ابجلـــدول رقـــم )1( تبـــن أن املرحلـــة 
قـــد احتلـــت املرتبـــة األويل للمبحوثـــن وذلـــك بنســـبة )%44(،  العمريـــة )20- 30 ســـنة( 
يليهـــا املرحلـــة العمريـــة مـــن )30- 40 ســـنة( احتلـــت املرتبـــة الثانيـــة بنســـبة )37%(، واحتلـــت 
املرحلـــة العمريـــة مـــن )40-50 ســـنة( املرتبـــة الثالثـــة بنســـبة )13%(، وجـــاءت املرحلـــة العمريـــة 
مـــن )50-60ســـنة( لتحتـــل املرتبـــة األخـــرة بنســـبة )6%(. وتشـــر بيـــاانت اجلـــدول علـــي هـــذا 
النحـــو إيل متثيـــل مجيـــع املراحـــل العمريـــة يف عينـــة الدراســـة، وتشـــر أيًضـــا إيل ارتفـــاع نســـبة 
مشـــاركة الشـــباب )81%( يف األنشـــطة واملهـــام واألعمـــال الـــي تقـــوم هبـــا مؤسســـات الطوافـــة، 
والـــي حتتـــاج إيل جمهـــود وجهـــد كبـــر، وحتمـــل الكثـــر مـــن املشـــاق والصعـــاب، والكثـــر مـــن الصـــر 
واملثابـــرة ألداء العديـــد مـــن اخلدمـــات الـــي تقـــدم إيل حجـــاج بيـــت هللا احلـــرام، ألداء الشـــعائر 

واملناســـك علـــي الوجـــه الصحيـــح، ويف ســـهولة ويســـر.
جدول رقم )2(: يوضح املستوى التعليمي للمبحوثن

%كاملستوى التعليمي  للمبحوثني
25%75اثنوي

60%180جامعي  
15%45دراسات عليا

100%300اجملموع
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ــذا  ــية يف هـ ــاد واملتغـــرات األساسـ ــتوى التعليمـــي مـــن األبعـ ــد أو املسـ ــام ابلبعـ ــدُّ االهتمـ يـَُعـ
النـــوع مـــن الدراســـات، الســـيما أن املســـتوى التعليمـــي يعكـــس مســـتوى األداء، واالنطباعـــات، 
واملقرحـــات، والقـــدرة علـــي التعبـــر، وتقييـــم األمـــور واحلقائـــق الراهنـــة ،والـــي تتعلـــق مبنظومـــة 
اخلدمـــات الـــي تقدمهـــا مؤسســـات الطوافـــة، وتشـــر بيـــاانت اجلـــدول رقـــم )2( إىل أن املســـتوى 
التعليمـــي ملفـــردات عينـــة الدراســـة جـــاء مرتفًعـــا، فقـــد عكســـت املؤشـــرات اإلحصائيـــة أن املرحلـــة 
اجلامعيـــة بلغـــت نســـبتها )60%( مـــن إمجـــايل مفـــردات العينـــة وتُعـــد مـــن أعلـــي النســـب املوجـــودة، 
وهـــذا مـــا يظهـــر عموًمـــا ارتفـــاع املســـتوى التعليمـــي إلمجـــايل مفـــردات العينـــة، وإذا مـــا أضيفـــت 
إليهـــا )مرحلـــة الدراســـات العليـــا ( والـــي جـــاءت نســـبتها )15%( ليصبـــح إمجـــايل املرحلـــة 
اجلامعيـــة ومـــا بعدهـــا )75%( أي ثـــاث أرابع مفـــردات العينـــة ككل، عـــاوة علـــي ذلـــك فقـــد 
تضمنـــت العينـــة نســـبة )25%( مـــن احلاصلـــن علـــي املؤهـــل الثانـــوي. وهـــذا مـــا ســـوف يســـهم يف 
التعـــرف علـــي آراء وانطباعـــات أفـــراد العينـــة حـــول أهـــم قضـــااي ومشـــكات منظومـــة اخلدمـــات 

الـــي تقدمهـــا مؤسســـات الطوافـــة التابعـــن هلـــا والعاملـــون هبـــا.
جدول رقم )3(: يوضح املهنة للمبحوثن

%كاملهنة  للمبحوثني
40%120مطوف
21%63طالب

15%45موظف 
6%18استشاري إداري 
6%18رئيس مكتب خدمة

6%18إشراف ميداين
6%18مشرف أمن

100%300اجملموع

أمـــا ابلنســـبة لطبيعـــة املهنـــة والـــي تـَُعـــدُّ مـــن املتغـــرات املهمـــة الـــي حرصـــت الدراســـة 
علـــي طرحهـــا ضمـــن بياانهتـــا األساســـية أو األوليـــة: جـــاءت مهنـــة مطـــوف يف املقدمـــة بنســـبة 
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اجلامعيـــة  املرحلـــة  يف  طالـــب   )%21( بنســـبة  يليهـــا  الدراســـة،  عينـــة  إمجـــايل  مـــن   )%40(
احلـــج ضمـــن  الطوافـــة يف موســـم  للعمـــل مبؤسســـات  التعاقـــد معهـــم  يتـــم  والثانويـــة والذيـــن 
مقدمـــي اخلدمـــات حلجـــاج بيـــت هللا احلـــرام، يليهـــا بنســـبة )15%( مـــن املوظفـــن يف القطـــاع 
احلكومـــي واألهلـــي واخلـــاص والذيـــن حيصلـــون علـــي إجـــازات مـــن عملهـــم للعمـــل ضمـــن 
مؤسســـات الطوافـــة خـــال موســـم احلـــج، ويلـــي ذلـــك بنســـبة )6%( خبـــر استشـــاري وإداري 
مبؤسســـات الطوافـــة، وأيضـــا نســـبة )6%( مـــن رؤســـاء مكاتـــب اخلدمـــة مبؤسســـات الطوافـــة، 
و)6%( مـــن املشـــرفن امليدانيـــن ملؤسســـات الطوافـــة، وكذلـــك نســـبة )6%( مـــن مشـــريف األمـــن 

ــرة احلـــج. ــات الطوافـــة خـــال فـ ــم مؤسسـ ــن تتعاقـــد معهـ الذيـ
جدول رقم )4(: يوضح املهنة للمبحوثن

%كعدد سنوات اخلربة  للمبحوثني
28%84أقل من 5 سنوات
27%581-10 سنوات
8%1024-15 سنة
16%1548-20سنة 
21%2063سنة فأكثر

100%300اجملموع

من  الدراسة  عينة  ملفردات  اخلرة  سنوات  عدد  إيل   )4( رقم  اجلدول  بياانت  تشر 
املبحوثن، والذي يتضح منه أن )28%( من املبحوثن عدد سنوات اخلرة لديهم )أقل من 
5 سنوات ( وأن نسبة )27%( عدد سنوات اخلرة لديهم يراوح ما بن )5-10سنوات(، 
من   )%16( نسبة  وأن  فأكثر(،  )20سنة  لديهم  اخلرة  سنوات  عدد   )%21( نسبة  وأن 
املبحوثن عدد سنوات اخلرة لديهم يراوح من )15-20سنة(، وأخرًا فإن نسبة )%8( 
يراوح عدد سنوات اخلرة لديهم من )10-15سنة(، وتشر بياانت اجلدول علي هذا النحو 
إيل ارتفاع متوسط عدد سنوات اخلرة للمبحوثن من مقدمي اخلدمة والعاملن مبؤسسات 
الي  اخلدمات  منظومة  ا حول  مفيدة جدًّ وانطباعاهتم تكون  آراءهم  فإن  الطوافة، ومن مث 
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تقدمها مؤسسات الطوافة الي يعملون هبا علي مدار سنوات طويلة حلجاج بيت هللا احلرام، 
املستقبلية  أداء عملهم، وأرائهم ومقرحاهتم   تواجههم يف  الي  الصعوابت  أو  واملشكات 
هللا  بيت  حلجاج  الطوافة  مؤسسات  تقدمها  الي  اخلدمات  منظومة  وفعالية  لزايدة كفاءة 

احلرام يف إطار ما يعرف بعصر صناعة اخلدمات.

اثنًيا: إجابة التساؤل األول:
ما الدور الوظيفي واملهين ملؤسسات الطوافة فيما يرتبط مبنظومة اخلدمات اليت 

للحجاج؟ تؤديها 

أوًل: فيما يرتبط خبدمات الستقبال:

جـــدول رقـــم )5(: يوضـــح خدمـــات االســـتقبال مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة الدراســـة

%تنسيقي%إشرايف%تنفيذي1- خدمات الستقبالم
غري 
%متوفر

استقبال احلجاج يف جدة عن طريق 1
11%2733%1981%4357%129الوكاء

2%126%1736%6951%207الرحيب ابحلجاج يف مكة2

إهناء إجراءات الوصول وتسجيل 3
2%86 %1124%7933%237البياانت

 تـَُعـــدُّ عمليـــات اســـتقبال احلجـــاج مـــن اخلدمـــات األساســـية واجلوهريـــة الـــي تقـــوم هبـــا 
ـــدُّ أوىل عمليـــات صناعـــة اخلدمـــات  مؤسســـات الطوافـــة ابعتبـــار أن عمليـــات االســـتقبال تـَُع
– وقـــد أشـــار )43%( مـــن عينـــة الدراســـة )مقدمـــو اخلدمـــات والعاملـــون مبؤسســـات الطوافـــة( 
إىل أن "عمليـــة اســـتقبال احلجـــاج يف جـــدة" يـَُعـــدُّ أمـــًرا "تنفيـــذاي" وجيـــب أن يقـــوم مكتـــب 
الطوافـــة  ملؤسســـات  وكاء  ابعتبارهـــم  اختصاصهـــم  مـــن  ذلـــك  ألن  العمـــل  هبـــذا  الـــوكاء 
واملطوفـــن، كمـــا أشـــار )19%( إىل أن هـــذا العمـــل يـَُعـــدُّ عمـــًا "إشـــرافيًّا"، بينمـــا أكـــدت 
جمموعـــة أخـــرى أن عمليـــة اســـتقبال احلجـــاج تكـــون "ابلتنســـيق" بـــن مؤسســـات الطوافـــة 
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واملطوفـــن ومكتـــب الـــوكاء جبـــدة وجـــاء ذلـــك بنســـبة )27%(، يف حـــن أشـــار )11%( إىل 
أن هـــذه اخلدمـــة غـــر متوفـــرة. وفيمـــا يرتبـــط  "ابلرتحيـــب ابحلجـــاج يف مكـــة" أشـــار أكـــر مـــن 
" جيـــب أن  ثلثـــي عينـــة الدراســـة مـــن مقدمـــي اخلدمـــة )69%( إىل أن هـــذا يـَُعـــدُّ أمـــًرا "تنفيـــذايًّ
تقـــوم بـــه مؤسســـات الطوافـــة كجـــزء أساســـي مـــن اخلدمـــات األساســـية الـــي تشـــملها خدمـــات 
االســـتقبال والرحيـــب ابحلجـــاج , حيـــث أن كل مؤسســـات الطوافـــة هلـــا جلنـــة خاصـــة مـــن 
املطوفـــن تســـمي "جلنـــة االســـتقبال والرحيـــب ابحلجـــاج" جيـــب أن تقـــوم مبهامهـــا الوظيفيـــة 
جتـــاه حجاجهـــم كجـــزء مـــن شـــرف املهنـــة وأخاقياهتـــا ، وأشـــار )17%( إىل أن هـــذا يُعـــد 
ــا يرتبـــط  ــيقيًّا . وفيمـ ــًا تنسـ ــار )12%( إىل أن هـــذا يُعـــد عمـ ــرافيًّا"، يف حـــن أشـ ــًا "إشـ عمـ
مـــن مقدمـــي  املبحوثـــن  غالبيـــة  أفـــاد  البيـــاانت"  الوصـــول وتســـجيل  إجـــراءات  "إبهنـــاء 

ــا. ــة ذاهتـ ــه مؤسســـات الطوافـ ــوم بـ ــذا عمـــل تنفيـــذي تقـ ــة )79%( أن هـ اخلدمـ

اثنًيا: فيما يرتبط خبدمات النقل:

جـــدول رقـــم )6(: يوضـــح خدمـــات النقـــل مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة الدراســـة

%تنسيقي%إشرايف%تنفيذي1- خدمات النقلم
غري 
%متوفر

تزويد احلافات مبرشدين من 1
11%2233%1566%5245%156مؤسسات الطوافة

أتمن نقل احلجاج إيل مكة واملدينة 2
4%1512%2645%5578%165املنورة

3
التعاون مع النقابة العامة للسيارات 

2%246%3272%4296%126لنقل احلجاج

للحجـــاج  الطوافـــة  هبـــا مؤسســـات  تقـــوم  الـــي  األساســـية  اخلدمـــات  مـــن  النقـــل  يـَُعـــُد 
ــة تقـــع علـــي عاتـــق  ــئولية الكاملـ ــيارات، ولكـــن املسـ ــة للسـ ــة العامـ ــيق مـــع النقابـ وذلـــك ابلتنسـ
العاملـــن مبؤسســـات الطوافـــة، بـــدًءا مـــن اختيـــار الناقـــات حســـب املواصفـــات وحـــى االنتهـــاء 
مـــن ترحيـــل احلجـــاج، وقـــد أشـــارت بيـــاانت اجلـــدول أن نســـبة )52%( مـــن املبحوثـــن إىل 
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أن "تزويـــد احلافـــات ابملرشـــدين مـــن مؤسســـات الطوافـــة" يُعـــد مـــن املهـــام التنفيذيـــة 
ــام تُعـــد  ــا أبن هـــذه املهـ ــة عـــن رأيهـ ــة اثنيـ ــا عـــرت جمموعـ ــة، كمـ وواجبـــات مؤسســـات الطوافـ
ــة  ــة اثلثـ ــبتها )15%(، وعـــرت جمموعـ ــراف الفعلـــي للمؤسســـات وكانـــت نسـ ــا مـــن اإلشـ نوًعـ
بنســـبة )22%( أبن توفـــر املرشـــدين يكـــون نوًعـــا مـــن التنســـيق عامـــة مـــع النقابـــة العامـــة 

للســـيارات، كمـــا عـــرت جمموعـــة أخـــرة )11%( أبن هـــذا غـــر متوفـــر.

ويف هـــذا الصـــدد حرصـــت الدراســـة علـــى لتعـــرف علـــي آراء املبحوثـــن مـــن مقدمـــي 
اخلدمـــة والعاملـــن مبؤسســـات الطوافـــة عـــن "أتمـــني نقـــل احلجـــاج مـــن مكـــة واملدينـــة املنـــورة"، 
وكشـــفت بيـــاانت اجلـــدول أن )55%( مـــن املبحوثـــن يـــرون أن عمليـــة نقـــل احلجـــاج مـــن مكـــة 
واملدينـــة  تكـــون مـــن املهـــام األساســـية والتنفيذيـــة الـــي تتـــوىل أمرهـــا مؤسســـات الطوافـــة ، كمـــا 
رأت جمموعـــة أخـــرى ونســـبتها )26%( أن هـــذه املهـــام تُعـــد نوًعـــا مـــن اإلشـــراف العـــام الـــي 
ــا مـــن  ــبة )15%( مـــن مقدمـــي اخلدمـــة أبن هـــذا يُعـــد نوًعـ ــة ، وعـــرت نسـ ــا املؤسسـ تقـــوم هبـ

التنســـيق مـــع النقابـــة العامـــة للســـيارات.

وأتكيـــًدا للتعـــرف علـــي الـــدور الوظيفـــي واملهـــي لعمليـــة أتمـــن "نقـــل احلجـــاج ابلتعـــاون 
ـــة العامـــة للســـيارات" أشـــار)42%( مـــن املبحوثـــن إىل أن هـــذا التعـــاون يكـــون مـــن  مـــع النقاب
املهـــام التنفيذيـــة الـــي تتـــوىل مؤسســـات الطوافـــة أمرهـــا مـــع النقابـــة العامـــة للســـيارات، كمـــا عـــرت 
نســـبة )32%( أن هـــذا يُعـــد نوًعـــا مـــن اإلشـــراف وجـــاءت آراء جمموعـــة أخـــري متثـــل )%24( 

أبن عمليـــات نقـــل احلجـــاج يكـــون ابلتنســـيق مـــع النقابـــة العامـــة للســـيارات.
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اثلثًا: فيما يرتبط خبدمات السكن:

جدول رقم )7(: يوضح خدمات السكن من وجهة نظر عينة الدراسة 

%تنسيقي%إشرايف%تنفيذي1- خدمات الستقبالم
غري 
%متوفر

1%113%2533%6375%189تقدمي املساعدات يف تسكن احلجاج1
3%139%3239%5296%156تفقد أحوال احلجاج يف السكن2

9%1727%3751%37111%111تقدمي املشورة يف مدى مائمة السكن 3

7%721%2621%6078%180توثيق عقود اخلدمات اإلضافية4

1%103%2130%6863%204جتهيز خميمات احلجاج يف مى وعرفات5

إن خدمـــات الســـكن الـــي تقـــوم هبـــا مؤسســـات الطوافـــة تُعـــد مـــن اخلدمـــات الوظيفيـــة 
األساســـية يف عمليـــات تســـكن احلجـــاج، وتعتـــر جـــزًءا مـــن املهـــام الوظيفيـــة األساســـية هلـــا، وقـــد 

جـــاءت اســـتجاابت املبحوثـــن يف هـــذا الصـــدد علـــي النحـــو التـــايل:- 

يف مـــا يتصـــل "بتقـــدمي املســـاعدات يف تســـكني احلجـــاج" أشـــار)63%( مـــن  مقدمـــي 
اخلدمـــة إىل أن هـــذه املهمـــة تُعـــد مـــن املهـــام التنفيذيـــة واألساســـية الـــي تقـــوم هبـــا مؤسســـات 
ــراف  ــّم حتـــت إشـ ــذا يتـ ــبتها  )25%( أبن هـ ــة أخـــري نسـ ــا عـــرت جمموعـ ــة ابلفعـــل، كمـ الطوافـ
وعمـــل هـــذه املؤسســـات، يف مقابـــل ذلـــك أشـــار )11%( إىل أن هـــذه العمليـــة تتـــم تنســـيقا مـــع 

ــارات الســـكنية. ــادق والعمـ العاملـــن يف الفنـ

ويف ما يتصل "بتفقد أحوال احلجاج يف السكن" أشار )52%( من مفردات العينة إىل 
أن هذه املهمة تُعد من املهام التنفيذية ، كما أوضحت جمموعة أخرى نسبتها )32%( أن هذه 
املهمة تعد من أهم املهام اإلشرافية للعاملن مبؤسسات الطوافة، كما أوضحت نسبة )%13( 

أن هذه املهمة يتم التنسيق فيها بن املؤسسة والفنادق والعمارات السكنية.
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وفيمـــا يتعلـــق مبـــدي "تقـــدمي املشـــورة يف مـــدى ماءمـــة الســـكن" أشـــار )37%( إىل 
أن ذلـــك يعـــد مـــن العمـــل التنفيـــذي ملؤسســـات الطوافـــة ، وبنفـــس النســـبة أشـــاروا إىل أن 
ذلـــك يُعـــد نوًعـــا مـــن العمـــل اإلشـــرايف، وأضافـــت نســـبة )17%( أن هـــذه املهمـــة مـــن املهـــام 
التنســـيقية بـــن مؤسســـات الطوافـــة والعاملـــن يف الفنـــادق والعمـــارات الســـكنية ، يف حـــن 

أشـــارت نســـبة )9%( إىل أن هـــذه اخلدمـــة غـــر متوفـــرة.

وفيمـــا يرتبـــط "بتوثيـــق عقـــود اخلدمـــات اإلضافيـــة" والـــي تشـــمل خدمـــات إضافيـــة يف 
الســـكن والنقـــل والتغذيـــة وخدمـــات إضافيـــة يف املشـــاعر كشـــفت آراء )60%( مـــن مقدمـــي 
اخلدمـــة أن هـــذه املهـــام تُعـــد أمـــرًا تنفيـــذايًّ ، كمـــا رأت جمموعـــة أخـــرى مـــن املبحوثـــن نســـبتها 
)26%( أن هـــذه املهـــام تُعـــد مـــن املهـــام اإلشـــرافية ، وعـــرت جمموعـــة أخـــرى نســـبتها )7%( أن 
هـــذه املهـــام مهـــام تنســـيقية مـــع كثـــر مـــن اجلهـــات الـــي تســـهم يف تقـــدمي اخلدمـــات اإلضافيـــة، 

يف حـــن أشـــارت نســـبة )7%( إىل أن هـــذه اخلدمـــة غـــر متوفـــرة.

وفيمـــا يتعلـــق "بتجهيـــز خميمـــات احلجـــاج يف مـــين وعرفـــات" فقـــد أشـــار )68%( مـــن 
املبحوثـــن إىل أن هـــذه اخلدمـــات مـــن املهـــام التنفيذيـــة األساســـية الـــي تقدمهـــا مؤسســـات 
الطوافـــة ذاهتـــا، يف حـــن أشـــار )21%( مـــن املبحوثـــن إىل أهنـــا مـــن املهـــام اإلشـــرافية، وأفـــاد 

)10%( أبهنـــا مـــن املهـــام التنســـيقية.

رابًعا: فيما يرتبط  خبدمات التوعية واإلرشاد:
جدول رقم )8(: يوضح خدمات التوعية واإلرشاد من وجهة نظر عينة الدراسة

%تنسيقي%إشرايف%تنفيذي5- خدمات التوعية واإلرشادم
غري 
%متوفر

تقدمي املعلومات وامللصقات واملطواين 1
2 %146%2742%5781%171للحجاج

8%1324%2639%5378%159تزويد احلجاج ابلكتيبات الدينية بلغتهم2

4%2712%2481%4572%135تقدمي اخلدمات التوعوية ابملناسك3
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اخلدمـــة  ومقدمـــي  العاملـــن  وآراء  نظـــر  وجهـــات  علـــي  التعـــرف  الدراســـة  حرصـــت 
التوعيـــة واإلرشـــاد، وقـــد طرحـــت الدراســـة  يف مؤسســـات الطوافـــة ذاهتـــا حـــول خدمـــات 
تســـاؤاًل للعاملـــن ومقدمـــي اخلدمـــة عـــن مـــدى اهتمامهـــم "بتقـــدمي املعلومـــات وامللصقـــات 
واملطـــوايت للحجـــاج اخلاصـــة ابلتوعيـــة واإلرشـــاد". وقـــد أفـــاد )57%( مـــن املبحوثـــن أن 
تلـــك املهمـــة تكـــون مـــن املهـــام التنفيذيـــة الـــي تقدمهـــا مؤسســـات الطوافـــة، وأفـــادت جمموعـــة 
اثنيـــة بنســـبة )27%( أهنـــا تعـــد مـــن املهـــام اإلشـــرافية، وأشـــارت نســـبة )14%( إىل أهنـــا عمـــل 
تنســـيقي بـــن مؤسســـات الطوافـــة وبـــن اجلهـــات األخـــرى ذات العاقـــة مثـــل وزارة األوقـــاف 

ــاد. اإلســـامية واهليئـــات املختصـــة ابلتوعيـــة واإلرشـ

ابلكتيبـــات  احلجـــاج  "تزويـــد  عـــن  تســـاؤاًل  الدراســـة  طرحـــت  ذلـــك  علـــي  عـــاوة 
الدينيـــة بلغتهـــم"، وقـــد جـــاءت آراء واســـتجاابت املبحوثـــن مـــن مقدمـــي اخلدمـــة والعاملـــن 
التنفيذيـــة،  املهـــام  مـــن  أهنـــا  يـــرون  منهـــم   )%53( أن  إىل  مشـــرة  الطوافـــة  مؤسســـات  يف 
وأشـــار)26%( منهـــم إىل أهنـــا مـــن املهـــام اإلشـــرافية الـــي تشـــرف عليهـــا املؤسســـات ابلفعـــل، 
كمـــا أشـــار )13%( إىل أهنـــا مـــن األعمـــال التنســـيقية  الـــي تقـــوم هبـــا اجلهـــات ذات العاقـــة 

وذلـــك ابلتنســـيق مـــع مؤسســـات الطوافـــة.

اخلدمـــات  "تقـــدمي  مـــدى  علـــي  التعـــرف  علـــي  الدراســـة  ذلـــك حرصـــت  إيل  إضافـــة 
التوعويـــة ابملناســـك"، وكشـــفت اســـتجاابت مقدمـــي اخلدمـــة والعاملـــن مبؤسســـات الطوافـــة 
أن نســـبة )45%( منهـــم يـــرون أهنـــا مـــن املهـــام التنفيذيـــة، كمـــا أفـــاد )24%( أهنـــا مـــن املهـــام 

اإلشـــرافية، وأفـــاد )27%( مـــن املبحوثـــن أهنـــا مـــن التنســـيقية.
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خامًســـا: فيمـــا يرتبـــط خبدمـــات التفويـــج والتصعيـــد:

جدول رقم )9(: يوضح خدمات التفويج والتصعيد واإلقامة يف مى وعرفات من وجهة نظر عينة الدراسة

م
5- خدمات التفويج والتصعيد 

%تنسيقي%إشرايف%تنفيذيواإلقامة يف مىن وعرفات
غري 
%متوفر

تصعيد احلجاج إيل مى وعرفات 1
--14%1142%7533%225واملزدلفة

1%133%2739%5981%177متابعة احلافات يف النقل2

1%163%1848%6554%195تزويد احلافات ابملرشدين3

--13%1839%6954%207تفويج احلجاج إىل اجلمرات4

متابعة احلجاج يف عودهتم للمخيمات 5
1%133%2639%6078%180مبى

مـــىن  إىل  احلجـــاج  "تصعيـــد  عمليـــة  طبيعـــة  عـــن   )9( اجلـــدول  بيـــاانت  كشـــفت 
 ،)%75( بنســـبة  وذلـــك  األساســـية  التنفيذيـــة  املهـــام  مـــن  أبهنـــا  واملزدلفـــة"  وعرفـــات 
كمـــا أضافـــت نســـبة )11%( أهنـــا مهمـــة أساســـية ومـــن إشـــراف مؤسســـات الطوافـــة، يف 
ــة  ــع اجلهـــات ذات العاقـ ــيقية مـــع مجيـ ــة تنسـ ــا عمليـ ــبة )14%( إىل أهنـ ــارت نسـ حـــن أشـ

للســـيارات. العامـــة  النقابـــة  الســـيما 

ــة حـــول  ــا للتعـــرف علـــي آراء مقدمـــي اخلدمـ ــة أيًضـ ــار ســـعت الدراسـ ــذا اإلطـ ويف هـ
هـــذا اإلطـــار  املقدســـة، ويف  املشـــاعر  مـــن وإىل  النقـــل"  "متابعـــة احلافـــات يف  عمليـــة 
التنفيذيـــة،  اخلدمـــات  مـــن  تُعـــد  اخلدمـــات  هـــذه  رأيهـــا أبن  عـــن  نســـبة )%59(  عـــرت 
تقـــوم  الـــي  اإلشـــرافية  األعمـــال  مـــن  أهنـــا  املبحوثـــن  مـــن  نســـبة )%27(  كمـــا أضافـــت 
املهـــام  مـــن  أبهنـــا  رأيهـــا  عـــن  نســـبة )%13(  وعـــرت  مباشـــرة،  هبـــا  الطوافـــة  مؤسســـات 

للســـيارات. العامـــة  النقابـــة  مـــع  وخاصـــة  التنســـيقة 
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ــة  ــبة )65%( مـــن مفـــردات عينـ ــدين" عـــرت نسـ ــد احلافـــات ابملرشـ وعـــن مـــدى "تزويـ
ــة  ــا أشـــارت جمموعـ ــة، كمـ ــا مؤسســـات الطوافـ ــة الـــي تقـــوم هبـ ــام التنفيذيـ ــا مـــن املهـ ــة أهنـ الدراسـ
أخـــرى نســـبتها )18%( إىل أنـــه مـــن املهـــام اإلشـــرافية الـــي تقـــوم هبـــا مؤسســـات الطوافـــة، كمـــا 
رأت جمموعـــة أخـــرى )16%( أهنـــا مـــن املهـــام التنســـيقة وخاصـــة مـــع النقابـــة العامـــة للســـيارات.

وابلنســـبة لعمليـــة "تفويـــج احلجـــاج إيل اجلمـــرات"، كشـــفت آراء )69%( مـــن املبحوثـــن 
مـــن مقدمـــي اخلدمـــة والعاملـــن مبؤسســـات الطوافـــة أن هـــذه مـــن املهـــام التنفيذيـــة الـــي تقـــوم 
هبـــا مؤسســـات الطوافة،كمـــا أشـــارت جمموعـــة أخـــرى مـــن املبحوثـــن )18%( أبنـــه مـــن املهـــام 
اإلشـــرافية الي تقع يف اختصاص مؤسســـات الطوافة ، ابإلضافة إىل ذلك رأت نســـبة )%13( 

أهنـــا مـــن املهـــام التنســـيقة جيـــب أن تتـــم مـــع اجلهـــات األخـــرى ذات العاقـــة.

وفيمـــا يتعلـــق "مبتابعـــة احلجـــاج يف عودهتـــم للمخيمـــات مبـــىن" أشـــارت الدراســـة أن 
)60%( مـــن املبحوثـــن يـــرون أهنـــا مـــن املهـــام التنفيذيـــة، وأشـــارت نســـبة )26%( أبهنـــا مـــن 
املهـــام اإلشـــرافية، يف حـــن أشـــارت نســـبة )13%( أبنـــه مـــن املهـــام التســـيقية وذلـــك ابلتعـــاون 

بـــن مؤسســـات الطوافـــة واجلهـــات األخـــرى.

سادًسا: فيما يرتبط  خبدمات الرعاية الصحية:

جـــدول رقـــم )10(: يوضـــح خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة الدراســـة

%تنسيقي%إشرايف%تنفيذي5- خدمات الرعاية الصحيةم
غري 
%متوفر

تعين مندوبن للمؤسسات يف 1
8%2124%1863%5354%159املستشفيات يف مكة واملشاعر املقدسة

متابعة حاالت املرضي من احلجاج يف 2
4%2012%3160%4593%135املستشفيات

4%1812%1254%6636%198إهناء إجراءات ومتعلقات املتوفن3
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سعت الدراسة لطرح عدد من املتغرات حول اخلدمات الصحية الي تقدمها مؤسسات 
الطوافة ابلتعاون مع اجلهات األخرى ذات العاقة وخاصة وزارة الصحة، ويف هذا الصدد 
املبحوثن حول "تعيني مؤسسات الطوافة مندوبني  جاءت استجاابت وآراء )53%( من 
تلتزم  الي  التنفيذية  املهام  املقدسة"، أبن هذه من  هلا يف املستشفيات يف مكة واملشاعر 
هبا مؤسسات الطوافة جتاه احلجاج، كما رأت جمموعة أخرى نسبتها )18%( أهنا من املهام 
اإلشرافية، ورأت جمموعة اثلثة )21%( أهنا من املهام التنسيقية، وتتم ابلفعل ابلتنسيق بن 

مؤسسات الطوافة واملؤسسات العاجية التابعة لوزارة الصحة.

آراء  أشارت  املرضي من احلجاج يف املستشفيات"،  "متابعة حالت   وحول مدى 
يتعن على مؤسسات  الي  التنفيذية  املهام  املبحوثن إىل أهنا من  واستجاابت )45%( من 
الطوافة تعين مناوبن هلا يف املستشفيات ملتابعة حاالت مرضاهم من احلجاج ، كما رأت 
جمموعة أخرى نسبتها )31%( أن هذه املهمة من املهام اإلشرافية الي تقوم هبا مؤسسات 
الطوافة ابإلشراف عليها ابملستشفيات، عاوة علي ذلك عرت نسبة )20%( أهنا من املهام 
التنسيقية تلتزم هبا مؤسسات الطوافة مع اجلهات العاجية املختصة سواًء يف مستشفيات وزارة 

الصحة أو اهلال األمحر أو غرها من املؤسسات العاجية األخرى.

من  العينة  أفراد  من   )%66( استجاابت  الصحية كشفت  اخلدمات  إطار  وأخرًا ويف 
مقدمي اخلدمة والعاملن يف مؤسسات الطوافة حول "إهناء إجراءات ومتعلقات املتوفني" 
أهنا من املهام التنفيذية األساسية الي تقوم هبا مؤسسات الطوافة ابلفعل، كما رأت جمموعة 
أخرى نسبتها )12%( أهنا من املهام اإلشرافية، يف حن رأت جمموعة اثلثة ونسبتها )%18( 
العاجية  الطوافة ابلتنسيق مع اجلهات  تقوم هبا مؤسسات  الي  التنسيقية  أنه من األعمال 

ووزارة احلج والداخلية واجلهات األخرى ذات العاقة.
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سابًعا: فيما يرتبط  خبدمات املغادرة والرتحيل:

جدول رقم )11(: يوضح خدمات املغادرة والرحيل من وجهة نظر عينة الدراسة

%تنسيقي%إشرايف%تنفيذي5- خدمات املغادرة والرتحيلم
غري 
%متوفر

سرعة تسليم اجلوازات للحجاج 1
--10%930%8127%243للمغادرة

1%53%3015%6490%192حتميل األمتعة اخلاصة ابحلجاج 2

تقدمي اهلدااي الرمزية للحجاج 3
9%1827%1954%5457%162)مصاحف– مياه زمزم( 

تعين مندوبن ملرافقة احلجاج ملنافذ 4
14%1442%2142%5163%153املغادرة

حرصت الدراسة علي استطاع آراء واستجاابت مقدمي اخلدمة والعاملن يف مؤسسات 
الطوافــة حــول "ســرعة تســليم اجلــوازات للحجــاج للمغــادرة"، وقــد أشــارت اســتجاابت )%81( 
منهــم إىل  أن هــذا يُعــد مــن املهــام التنفيذيــة الــي تقــوم هبــا مؤسســات الطوافــة ، وأضافــت 
جمموعــة أخــرى مقدارهــا )9%( إىل أن هــذا مــن املهــام اإلشــرافية ، كمــا رأت جمموعــة اثلثــة 
نســبتها )10%( أن تلــك املهمــة تقــوم ابلتنســيق بــن مؤسســات الطوافــة وبعثــات احلــج أو 

الشــركات الســياحية أو اجلمعيــات الــي تتــويل أمــر مغــادرة البــاد.

واســـتجاابت  آراء  أشـــارت  ابحلجـــاج"  اخلاصـــة  األمتعـــة  "حتميـــل  خدمـــات  وحـــول 
)64%( مـــن املبحوثـــن إىل أن هـــذه املهمـــة مـــن املهـــام التنفيذيـــة الـــي تقـــوم هبـــا مؤسســـات 
الطوافـــة، وعـــرت نســـبة )30%( مـــن املبحوثـــن أهنـــا مـــن املهـــام اإلشـــرافية، كمـــا أشـــار)%5( 
مـــن املبحوثـــن إىل أهنـــا تُعـــد مـــن املهـــام التنســـيقية مـــع كل مـــن العاملـــن ابلفنـــادق والعمـــارات 

ــيارات. ــة للسـ ــة العامـ ــع النقابـ ــا مـ الســـكنية وأيضـ

ــزم(" أكـــد  ــاه زمـ ــاج )ميـ ــة للحجـ ــدااي الرمزيـ ــدمي اهلـ ــة يف "تقـ وحـــول دور مقدمـــي اخلدمـ
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)54%( مـــن املبحوثـــن علـــي أن مهمـــة تقـــدمي خدمـــات ميـــاه زمـــزم للحجـــاج تُعـــد مـــن املهـــام 
التنفيذيـــة، كمـــا أضافـــت نســـبة ) 19%( أن ذلـــك مـــن املهـــام اإلشـــرافية الـــي تقـــوم هبـــا مؤسســـات 
الطوافـــة وتوفرهـــا للحجـــاج، كمـــا أضافـــت جمموعـــة أخـــرى )18%( أن هـــذه املهمـــة تُعـــد مـــن 

املهـــام التنســـيقية الـــي تقـــوم هبـــا مؤسســـات الطوافـــة ابلتعـــاون مـــع مكتـــب الزمامـــة املوحـــد.

عـــاوة علـــي ذلـــك حرصـــت الدراســـة علـــى لتعـــرف علـــي آراء مقدمـــي اخلدمـــة والعاملـــن 
حـــول "تعيـــني مندوبـــني ملرافقـــة احلجـــاج ملنافـــذ املغـــادرة" وجـــاءت آراء واســـتجاابت )%51(  
مـــن مقدمـــي اخلدمـــة والعاملـــن مبؤسســـات الطوافـــة موضحـــة أن هـــذه تُعـــد مـــن املهـــام التنفيذيـــة، 
كمـــا أشـــارت نســـبة )21%( إىل أن ذلـــك يُعـــد مـــن املهـــام اإلشـــرافية،  كمـــا أضافـــت جمموعـــة 
أخـــرى نســـبتها )14%( أن هـــذه املهمـــة تكـــون ابلتنســـيق مـــع النقابـــة العامـــة للســـيارات، يف حـــن 

أشـــارت نســـبة )14%( إىل أن هـــذه اخلدمـــة غـــر متوفـــرة.

اثلثًا: إجابة التساؤل الثاين: 
اإلداري  املستوى  على  الطوافة  تواجه مؤسسات  اليت  والصعوابت  املشكات  ما 

والتنظيمي واملهين يف تقدميها للخدمات؟
أوًل: صعوابت خدمات الستقبال:

جدول رقم )12(: يوضح صعوابت خدمات االستقبال من وجهة نظر عينة الدراسة

م
صعوابت خدمات 

إيل حد موافقالستقبال
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

عدم رضا بعض احلجاج عن عملية 1
481201325161.7257.33االستقبال والرحيب يف مكة املكرمة

بعض احلجاج مل يتعرف علي مندوب 2
54165815731.9163.71مؤسسة الطوافة أو املطوفن

3
كثر من املطوفن أو املندوبن مل يعرف 

احلجاج عن نفسه أبنه مطوف أو 
مندوب مؤسسة الطوافة

57144995581.8662.02
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م
صعوابت خدمات 

إيل حد موافقالستقبال
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

4
عدم مرافقة املرشدين من مؤسسات 
الطوافة ابحلافات الي أقلت احلجاج 

من املنافذ إيل مكة املكرمة
39961654741.5852.74

عكســـت بيـــاانت اجلـــدول رقـــم )12( آراء واســـتجاابت املبحوثـــن مـــن مقدمـــي اخلدمـــة 
ــة خـــال  ــات الطوافـ ــه مؤسسـ والعاملـــن مبؤسســـات الطوافـــة حـــول "الصعـــوابت الـــيت تواجـ
عمليـــة الســـتقبال" والـــي استشـــعروا هبـــا مـــن خـــال  أداء خدماهتـــم للحجـــاج والـــي متثلـــت يف 
ــة أو املطوفـــن وذلـــك مبتوســـط  ــة الطوافـ ــاج مل يتعـــرف علـــي منـــدوب مؤسسـ : أن بعـــض احلجـ
حســـايب )1.91( وقـــوة نســـبية )63.7%(، وأشـــاروا إىل أنـــه رمبـــا يرجـــع الســـبب يف ذلـــك إىل أن 
كثـــرًا مـــن املطوفـــن أو املندوبـــن مل يعـــرف احلجـــاج عـــن نفســـه أبنـــه مطـــوف أو منـــدوب مؤسســـة 
الطوافـــة وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )1.86( وقـــوة نســـبية )62%(، وهـــذا مـــا جيـــب أن يتـــم مـــن ِقبـــل 
املطوفـــن أو مؤسســـات الطوافـــة يف التعريـــف أبنفســـهم عنـــد اســـتقبال احلجـــاج يف مكـــة املكرمـــة، 
عـــاوة علـــي ذلـــك أشـــاروا إيل عـــدم رضـــا بعـــض احلجـــاج عـــن عمليـــة االســـتقبال والرحيـــب هبـــم 
يف مكـــة املكرمـــة وذلـــك مبتوســـط حســـايب )1.72( وقـــوة نســـبية )57.3( حيـــث إهنـــم كانـــوا 
يطمحـــون يف مقابـــات وترحيـــب هبـــم بصـــورة أفضـــل مـــن ذلـــك، هـــذا إيل جانـــب عـــدم مرافقـــة 
املرشـــدين مـــن مؤسســـات الطوافـــة ابحلافـــات الـــي أقلـــت احلجـــاج مـــن املنافـــذ إيل مكـــة املكرمـــة 

وذلـــك مبتوســـط حســـايب )1.58( وقـــوة نســـبية )%52.7(.
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جدول رقم )13(: يوضح صعوابت خدمات النقل من وجهة نظر عينة الدراسة

م
صعوابت خدمات 

إيل حد موافقالنقل
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

أتخر بعض رحات احلجاج نتيجة لعدم 1
66141935731.9163.73توفر احلافات أو لتأخر وصوهلا

مل يتم تعرف احلجاج علي املرشدين يف 2
6032.0167.02 8712984احلافلة

3
األعطال الي أصابت بعض احلافات والي 
مت استبداهلا حبافات أخرى فأخذت بعض 

الوقت لوصوهلا إيل احلجاج
138129337052.3578.31

أشـــارت بيـــاانت اجلـــدول رقـــم )13( إىل آراء واســـتجاابت املبحوثـــن مـــن مقدمـــي 
مؤسســـات  تواجـــه  الـــيت  "الصعـــوابت  حـــول  الطوافـــة  مبؤسســـات  والعاملـــن  اخلدمـــة 
الطوافـــة خـــال عمليـــات نقـــل احلجـــاج" والـــي استشـــعروا هبـــا مـــن خـــال أداء خدماهتـــم 
للحجـــاج والـــي متثلـــت يف: األعطـــال الـــي أصابـــت بعـــض احلافـــات والـــي مت اســـتبداهلا 
حبافـــات أخـــرى، فأخـــذت بعـــض الوقـــت لوصوهلـــا إيل احلجـــاج وذلـــك مبتوســـط مرجـــح 
)2.35( وقـــوة نســـبية )78.3(، وال شـــك أن هـــذه املســـئولية تقـــع علـــى عاتـــق العاملـــن يف 
مؤسســـات الطوافـــة بـــدًءا مـــن اختيـــار الناقـــات حســـب املواصفـــات وحـــى االنتهـــاء مـــن 
ترحيـــل احلجـــاج ونقلهـــم أبمتعتهـــم إيل منافـــذ املغـــادرة، وأشـــارت جمموعـــة أخـــرى إىل عـــدم 
الرضـــا عـــن خدمـــات النقـــل والســـبب يف ذلـــك يرجـــع إيل أنـــه مل يتـــم تعـــرف احلجـــاج علـــي 
املرشـــدين يف احلافلـــة مـــن انحيـــة وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )2.01( وقـــوة نســـبية )%67(، 
وأتخـــر بعـــض رحـــات احلجـــاج نتيجـــة لعـــدم توفـــر احلافـــات أو لتأخـــر وصوهلـــا مـــن انحيـــة 

أخـــرى وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )1.91( وقـــوة نســـبية )%63.7(. 
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اثلثـًــا: صعـــوابت  خدمـــات الســـكن:
جدول رقم )14(: يوضح صعوابت خدمات السكن من وجهة نظر عينة الدراسة

م
صعوابت خدمات 

إيل حد موافقالنقل
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

1
البطء يف عملية تسكن احلجاج يف 
الفنادق والعمارات السكنية يف مكة 

املكرمة واملدينة املنورة
141111486932.3177.01

عدم رضا بعض احلجاج عن مستوى 2
108147456632.2173.72السكن اخلاص هبم

3
الكثافة العددية الكبرة للحجاج داخل 
أماكن السكن بصفة عامة ويف احلجرات 

اخلاصة هبم بصفة خاصة
96135696272.0969.74

عدم رضا بعض احلجاج علي مستوى 4
114132546602.2073.32اخلدمات الي توجد يف أماكن إقامتهم

عدم توافر املطابخ الازمة أو أماكن تناول 5
12099816392.1371.03الطعام

عدم توافر دورات املياه ابلنسبة لكثافة 6
10599966092.0367.75العدد 

7

عدم الرضا التام من جانب احلجاج عن 
مدى توفر احلافات قرب السكن لنقلهم 
للمشاعر املقدسة أو الذهاب والعودة 

إىل احلرم خاصة كبار السن الذين جيدون 
مشقة يف الذهاب إىل احلافات الي تقف 

علي مسافات بعيدة عن السكن.

90123876032.1067.06

8
هناك طلبا متناميا للخدمات اإلضافية 
من ِقبل احلجاج يف جمال التغذية والنقل 

واملشاعر املقدسة
14111148 6932.3177.01
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مقدمـــي  مـــن  املبحوثـــن  واســـتجاابت  أراء   )14( رقـــم  اجلـــدول  بيـــاانت  أوضحـــت   
اخلدمـــة والعاملـــن مبؤسســـات الطوافـــة حـــول "الصعـــوابت الـــيت تواجـــه مؤسســـات الطوافـــة 
خـــال عمليـــات تســـكني  احلجـــاج يف الفنـــادق والعمـــارات الســـكنية" والـــي استشـــعروا 
تســـكن  عمليـــة  يف  البـــطء  يف:  متثلـــت  والـــي  للحجـــاج  خدماهتـــم  أداء  خـــال  مـــن  هبـــا 
احلجـــاج يف الفنـــادق والعمـــارات الســـكنية يف مكـــة واملدينـــة املنـــورة خاصـــة يف مكـــة املكرمـــة 
ــا للخدمـــات  وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )2.31( وقـــوة نســـبية )77%( وأن هنـــاك طلبًـــا متناميًـ
اإلضافيـــة مـــن ِقبـــل احلجـــاج يف جمـــال التغذيـــة والنقـــل واملشـــاعر املقدســـة وذلـــك مبتوســـط 
مرجـــح )2.31( وقـــوة نســـبية )77%(، هـــذا إيل جانـــب عـــدم رضـــا بعـــض احلجـــاج عـــن 
الـــي توجـــد يف  عـــن مســـتوى اخلدمـــات  اخلـــاص هبـــم،  وعـــدم رضاهـــم  الســـكن  مســـتوى 
أماكـــن إقامتهـــم وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )2.21( وقـــوة نســـبية )73.7%(، وذلـــك راجـــع 
إىل عـــدم توافـــر املطابـــخ الازمـــة أو أماكـــن تنـــاول الطعـــام بصـــورة مناســـبة أو مائمـــة وذلـــك 
الكبـــرة  العدديـــة  الكثافـــة  جانـــب  إىل   ،)%71( نســـبية  وقـــوة   )2.13( مرجـــح  مبتوســـط 
للحجـــاج داخـــل أماكـــن الســـكن بصفـــة عامـــة ويف احلجـــرات اخلاصـــة هبـــم بصفـــة خاصـــة 
عمـــا مت التعاقـــد معهـــم يف عمليـــة التســـكن  وذلـــك مبتوســـط مرجـــح ) 2.09( وقـــوة نســـبية 
العـــدد وذلـــك مبتوســـط  امليـــاه ابلنســـبة لكثافـــة  )69.7%(، إيل جانـــب قلـــة عـــدد دورات 
مرجـــح ) 2.03( وقـــوة نســـبية )67.7(، كمـــا أشـــارت عينـــة الدراســـة مـــن مقدمـــي اخلدمـــة 
والعاملـــن مبؤسســـات الطوافـــة إىل عـــدم الرضـــا مـــن جانـــب بعـــض احلجـــاج عـــن مـــدى توفـــر 
احلافـــات قـــرب الســـكن لنقلهـــم للمشـــاعر املقدســـة أو الذهـــاب والعـــودة إيل احلـــرم خاصـــة 
كبـــار الســـن الذيـــن جيـــدون مشـــقة يف الذهـــاب إيل احلافـــات الـــي تقـــف علـــي مســـافات 

بعيـــدة عـــن الســـكن وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )2.10( وقـــوة نســـبية )%67(.
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رابًعا: صعوابت خدمات التوعية واإلرشاد.

جدول رقم )15(: يوضح صعوابت خدمات التوعية واإلرشاد من وجهة نظر عينة الدراسة

م
صعوابت خدمات 
إيل حد موافقالتوعية واإلرشاد

ما
غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

عدم رضا بعض احلجاج عن برامج أداء 1
10893996092.0367.72املناسك  

عدم توفر وسائل التوعية واإلرشاد وأداء 2
78991235551.8561.75املناسك ابلشكل املناسب

عدم توافر مرشدين للحجاج يف املناسك 3
751171085671.8963.04علي اإلطاق

عدم وضوح برامج التوعية واإلرشاد 4
108871056032.0167.03للحجاج

5

قلق كثر من احلجاج عند أداء املناسك 
نظرًا للوضع أو املستوى الثقايف والتوعوي 

والديي لديهم مما قد يؤثر علي أداء 
الفريضة ككل

12987846452.1571.71

ــة مـــن  ـــة الدراسـ ــردات عين ــتجاابت مفـ ــم )15( إىل آراء واسـ ـــاانت اجلـــدول رقـ ــارت بي أشـ
مقدمـــي اخلدمـــة والعاملـــن مبؤسســـات الطوافـــة حـــول "صعـــوابت خدمـــات التوعيـــة واإلرشـــاد" 
والـــي استشـــعروا هبـــا خـــال أداء خدماهتـــم للحجـــاج والـــي متثلـــت يف: قلـــق كثـــر مـــن احلجـــاج 
عنـــد أداء املناســـك نظـــرًا للوضـــع أو املســـتوي الثقـــايف والتوعـــوي والديـــي لديهـــم ممـــا قـــد يؤثـــر علـــى 
أداء الفريضـــة ابلشـــكل الصحيـــح  وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )2.15( وقـــوة نســـبية )%71.7(  
وذلـــك يف ظـــل غيـــاب برامـــج التوعيـــة واإلرشـــاد الـــي جيـــب أن تقـــدم للحجـــاج مـــن خـــال 
مؤسســـات الطوافـــة ، وكذلـــك عـــدم رضـــا بعـــض احلجـــاج عـــن برامـــج أداء املناســـك  وذلـــك 
مبتوســـط مرجـــح )2.03( وقـــوة نســـبية )67.7%(، وعـــدم وضـــوح برامـــج التوعيـــة واإلرشـــاد 
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للبعـــض منهـــم وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )2.01( وقـــوة نســـبية )67 %(، إيل جانـــب عـــدم توافـــر 
مرشـــدين للحجـــاج عنـــد أداء املناســـك لتوجيههـــم إىل كيفيـــة أداء املناســـك والشـــعائر علـــي 
النحـــو الســـليم وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )1.89( وقـــوة نســـبية )63 %(، وعـــدم توفـــر وســـائل 
التوعيـــة واإلرشـــاد وأداء املناســـك مـــن مطـــوايت وملصقـــات وكتيبـــات وغرهـــا ابلشـــكل املناســـب 

ــبية )61.7 %(. أو املأمـــول وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )1.85( وقـــوة نسـ

خامًسا: صعوابت خدمات التفويج والتصعيد:
جـــدول رقـــم )16(: يوضـــح صعـــوابت خدمـــات التفويـــج والتصعيـــد واإلقامـــة يف مـــي وعرفـــات مـــن 

وجهـــة نظـــر عينـــة الدراســـة

م
صعوابت خدمات التفويج والتصعيد 

إيل حد موافقواإلقامة يف مىن وعرفات
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

1
عدم الرضا التام علي مستوى النظافة 

العامة وتراكم النفاايت يف مناطق 
املخيمات يف مى

117120636542.1872.76

114129576572.1973.05وجود ندرة شديدة يف احلمامات مبنطقة مى2

عدم الرضا التام عل خدمات التغذية 3
126108666602.2073.34وجودهتا

126108666602.2073.34قلة مقدمي اخلدمة يف جمال التغذية4
عدم الرضا علي مستوى خدمات النقل 5

105135606452.1571.77وتوفر احلافات يف منطقة املشاعر

6
عدم تزويد احلافات مبرشد مروري من 
السائقن من جانب مؤسسات الطوافة 

كنوع من اخلدمة اإلرشادية
105135606452.1571.77

عدم معرفة بعض السائقن بصورة جيدة 7
153108397142.3879.31للشوارع
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م
صعوابت خدمات التفويج والتصعيد 

إيل حد موافقواإلقامة يف مىن وعرفات
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

عدم اهتمام السائقن ابلقواعد والنظم 8
14793606872.2976.32املرورية

9
كثر من السائقن ال جييدون اللغة العربية 
لكي يفهموا اإلشارات والنظم املرورية يف 

منطقة مكة
105129666392.1371.08

10
صعوابت خدمات نقل حجاج مؤسسات 

الطوافة من املخيمات واحلافات
 إيل حمطة القطار

13596696662.2274.03

ال يوجد مكان متسع يف احملطات 11
129108636662.2274.03الستيعاب أعداد احلجاج

ال توجد مظات واقية من الشمس يف 12
13596696662.2274.03معظم احملطات

حمدودية متابعة مؤسسات الطوافة للحجاج 13
14793606872.2976.32عند عودهتم للمخيمات يف مي

أوضحـــت بيـــاانت اجلـــدول رقـــم )16( آراء واســـتجاابت املبحوثـــن مـــن مقدمـــي اخلدمـــة 
ــة خـــال  ــات الطوافـ ــه مؤسسـ والعاملـــن مبؤسســـات الطوافـــة حـــول "الصعـــوابت الـــيت تواجـ
عمليـــات التفويـــج والتصعيـــد واإلقامـــة يف مـــىن وعرفـــات" والـــي استشـــعروا هبـــا مـــن خـــال  
أداء خدماهتـــم للحجـــاج والـــي متثلـــت يف: عـــدم معرفـــة بعـــض الســـائقن بصـــورة جيـــدة للشـــوارع 
وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )2.38( وقـــوة نســـبية )79.3%(، وعـــدم اهتمـــام بعـــض الســـائقن 
عنـــد عودهتـــم  للحجـــاج  الطوافـــة  متابعـــة مؤسســـات  املروريـــة ، وحمدوديـــة  والنظـــم  ابلقواعـــد 
للمخيمـــات يف مـــى مبتوســـط مرجـــح )2.29( وقـــوة نســـبية )76.3%(، وكذلـــك صعـــوابت 
خدمـــات نقـــل حجـــاج مؤسســـات الطوافـــة مـــن املخيمـــات واحلافـــات إيل حمطـــة القطـــار، وعـــدم 
توافـــر مـــكان متســـع يف احملطـــات الســـتيعاب األعـــداد الكبـــرة واملتزايـــدة مـــن احلجـــاج، وعـــدم 
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توافـــر مظـــات واقيـــة مـــن الشـــمس يف معظـــم احملطـــات وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )2.22( وقـــوة 
نســـبية )76.3%(، هـــذا إيل جانـــب قلـــة عـــدد مقدمـــي اخلدمـــة يف جمـــال التغذيـــة، وعـــدم الرضـــا 
التـــام علـــي خدمـــات التغذيـــة وجودهتـــا . مبتوســـط مرجـــح )2.20( وقـــوة نســـبية )%73.3(، 
وأشـــار املبحوثـــون أيًضـــا إيل وجـــود نـــدرة شـــديدة يف احلمامـــات مبـــا يتناســـب مـــع األعـــداد 
الكبـــرة مـــن احلجـــاج مبنطقـــة مـــى وعرفـــات مبتوســـط مرجـــح ) 2.19 ( وقـــوة نســـبية )%73(، 
وعـــدم الرضـــا التـــام عـــن مســـتوي النظافـــة العامـــة وتراكـــم النفـــاايت يف مناطـــق املخيمـــات يف مـــى  
ــبية )72.7%(، وعـــدم الرضـــا مـــن جانـــب بعـــض احلجـــاج  مبتوســـط مرجـــح )2.18( وقـــوة نسـ
علـــي مســـتوى خدمـــات النقـــل وتوفـــر احلافـــات يف منطقـــة املشـــاعر، وعـــدم تزويـــد بعـــض 
احلافـــات مبرشـــد مـــروري مـــن الســـائقن مـــن جانـــب مؤسســـات الطوافـــة كنـــوع مـــن اخلدمـــة 
اإلرشـــادية مبتوســـط مرجـــح )2.15( وقـــوة نســـبية )71.7(، هـــذا إىل جانـــب أن كثـــرًا مـــن 
الســـائقن ال جييـــدون اللغـــة العربيـــة لكـــي يفهمـــوا اإلشـــارات والنظـــم املروريـــة يف منطقـــة مكـــة 

وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )2.13( وقـــوة نســـبية )%71(.

سادًسا: صعوابت خدمات الرعاية الصحية:
جدول رقم )17(: يوضح صعوابت خدمات الرعاية الصحية من وجهة نظر عينة الدراسة

م
صعوابت خدمات 
إيل حد موافقالتوعية واإلرشاد

ما
غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

1
عدم رضا احلجاج عن مستوى اخلدمات 
الصحية املقدمة هلم خاصة يف منطقة 

املشاعر املقدسة
84991175671.8963.01

عكســـت بيـــاانت اجلـــدول رقـــم )17( آراء واســـتجاابت املبحوثـــن مـــن مقدمـــي اخلدمـــة 
والعاملـــن مبؤسســـات الطوافـــة حـــول "الصعـــوابت الـــيت تواجـــه مؤسســـات الطوافـــة املرتبطـــة 
خبدمـــات الرعايـــة الصحيـــة"، والـــي استشـــعروا هبـــا خـــال أداء خدماهتـــم للحجـــاج والـــي متثلـــت 
يف عـــدم رضـــا بعـــض احلجـــاج عـــن مســـتوى اخلدمـــات الصحيـــة املقدمـــة هلـــم وخاصـــة يف منطقـــة 

املشـــاعر املقدســـة،وذلك مبتوســـط مرجـــح )1.89( وقـــوة نســـبية )%63(.
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سابًعا: صعوابت خدمات املغادرة والرتحيل

جدول رقم )18(: يوضح صعوابت خدمات املغادرة والرحيل من وجهة نظر عينة الدراسة

م
صعوابت خدمات 
إيل حد موافقاملغادرة والرتحيل

ما
غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

1

هناك تباطؤ شديد حلل بعض املشكات 
والصعوابت من ِقبل مقدمي اخلدمة 

والعاملن مبؤسسات الطوافة أثناء عملية 
الرحيل واملغادرة

108120726362.1270.73

2
هناك صعوبة يف عمليات حتميل احلجاج 
ألمتعتهم وحقائبهم لقلة أعداد العمال أو 

من يقومون هبذه اخلدمة
99123786212.0769.05

عدم تعين مندوبن ملؤسسات الطوافة 3
13299696632.2173.71ملرافقة احلجاج ملنافذ املغادرة

صعوبة التعامل مع عمال نقل األمتعة 4
99123786212.0769.05ألهنم ال جييدون التحدث بلغتهم

أتخر احلافات الي تنقل أمتعة احلجاج 5
96135696292.0969.74وحقائبهم

6

 هدااي مياه زمزم مل حيصلوا عليها ومل تقدم 
هلم وكانوا يتمنون احلصول عليها كرمز 
للهدااي الي حيملها احلجاج معهم إيل 

أوطاهنم

114111756392.1371.02
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أوضحـــت بيـــاانت اجلـــدول رقـــم )18( أراء واســـتجاابت املبحوثـــن مـــن مقدمـــي اخلدمـــة 
ــة خـــال  ــات الطوافـ ــه مؤسسـ والعاملـــن مبؤسســـات الطوافـــة حـــول "الصعـــوابت الـــيت تواجـ
عمليـــات املغـــادرة والرتحيـــل" والـــي استشـــعروا هبـــا مـــن خـــال  أداء خدماهتـــم للحجـــاج والـــي 
متثلـــت يف: عـــدم تعيـــن  بعـــض املندوبـــن مـــن مؤسســـات الطوافـــة ملرافقـــة احلجـــاج ملنافـــذ املغـــادرة 
وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )2.21( وقـــوة نســـبية )73.7%(، كمـــا أن هـــدااي ميـــاه زمـــزم مل حيصـــل 
عليهـــا كثـــر مـــن احلجـــاج ومل توفـــر هلـــم وكانـــوا يتمنـــون احلصـــول عليهـــا  كهـــدااي رمزيـــه حيملهـــا 
ــبية )71%(، وهنـــاك  احلجـــاج معهـــم إيل أوطاهنـــم. وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )2.13( وقـــوة نسـ
تباطـــؤ يف حـــل بعـــض املشـــكات والصعـــوابت مـــن ِقبَـــل بعـــض مقدمـــي اخلدمـــة والعاملـــن 
مبؤسســـات الطوافـــة أثنـــاء عمليـــة الرحيـــل واملغـــادرة .مبتوســـط مرجـــح )2.12( وقـــوة نســـبية 
)70.7%(. إيل جانـــب أتخـــر بعـــض احلافـــات الـــي تنقـــل أمتعـــة احلجـــاج وحقائبهـــم. مبتوســـط 
مرجـــح )2.09( وقـــوة نســـبية )69.7%(، وأشـــارت عينـــة الدراســـة مـــن مقدمـــي اخلدمـــات 
والعاملـــن مبؤسســـات الطوافـــة أيًضـــا إىل أنـــه كان هنـــاك بعـــض الصعـــوابت يف عمليـــات حتميـــل 
احلجـــاج ألمتعتهـــم وحقائبهـــم نظـــرًا لقلـــة أعـــداد العمـــال أو مـــن يقومـــون هبـــذه اخلدمـــة مـــن 
انحيـــة، إيل جانـــب صعوبـــة التعامـــل مـــع هـــؤالء العمـــال ألهنـــم ال جييـــدون التحـــدث بلغاهتـــم مـــن 

انحيـــة أخـــرى. وذلـــك  مبتوســـط مرجـــح )2.07( وقـــوة نســـبية )%69(.

رابًعا: إجابة السؤال الثالث:  

مــا اآلراء واملقرتحــات الــيت يطرحهــا مقدمــو اخلدمــات والعاملــني مبؤسســات الطوافــة 
علــى املســتوى امليــداين، وذلــك مــن أجــل تطويــر آليــات وميكانزمــات منظومــة اخلدمــات؟
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أوًل: ابلنسبة خلدمات الستقبال:
جدول رقم )19(: يوضح احللول والتوصيات ابلنسبة خلدمات االستقبال من وجهة نظر عينة الدراسة

إيل حد موافقاحللول والتوصياتم
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

1

زايدة مظاهر الرحيب واحلفاوة ابحلجاج  
يف مناطق استقباهلم مبكة املكرمة كجزء 
أساسي من اخلدمات األساسية الي 

تشملها خدمات االستقبال

2019367952.6588.34

2
تعريف املطوفن أو مندويب مؤسسات 
الطوافة احلجاج أبنفسهم يف مناطق 

استقباهلم مبكة املكرمة
222 7268162.7290.71

3
تعريف احلجاج مبجموعة من احلقوق 

والواجبات ومنظومة اخلدمات الي تقدمها 
مؤسسات الطوافة هلم

21090-8102.7090.02

4

تفعيل دور جلان االستقبال والرحيب 
مبؤسسات الطوافة وأتهيلهم بصورة مستمرة 
عن كيفية حسن استقبال ضيوف الرمحن 
كجزء من شرف وأخاقيات املهنة ذاهتا

198966792 2.6488.05

5
التنسيق والتعاون بن مؤسسات الطوافة 

والعاملن يف إدارة اجلوازات لسرعة 
اإلجراءات

18910568072.6989.73

6
توافر مرشدين مؤهلن لعملية اإلرشاد 

ومرافقتهم للحجاج يف احلافات من منافذ 
الوصول إيل أماكن إقامتهم مكة املكرمة

2138168072.6989.73
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بيـــاانت اجلـــدول رقـــم )19( أراء ومقرحـــات مقدمـــي اخلدمـــات والعاملـــن  عكســـت 
مبؤسســـات الطوافـــة علـــي املســـتوي امليـــداين، وذلـــك مـــن أجـــل تطويـــر آليـــات وميكانزمـــات 
منظومـــة اخلدمـــات "وذلـــك فيمـــا يتصـــل خبدمـــات الســـتقبال" ابعتبارهـــا أوىل عمليـــات 

صناعـــة اخلدمـــات وذلـــك علـــي النحـــو التـــايل:-

ضـــرورة تعريـــف املطوفـــن أو منـــدويب مؤسســـات الطوافـــة احلجـــاج أبنفســـهم يف مناطـــق   -1
اســـتقباهلم مبكـــة املكرمـــة، مبتوســـط مرجـــح )2.72( وقـــوة نســـبية )%90.7(.

تعريــف احلجــاج مبجموعــة مــن احلقــوق والواجبــات ومنظومــة اخلدمــات الــي تقدمهــا   -2
مؤسســات الطوافة هلم، والتعرف علي آرائهم ومقرحاهتم واالســتماع إيل شــكواهم وذلك 

مــن أجــل حلهــا، مبتوســط مرجــح )2.70( وقــوة نســبية )%90.0(.

التنســـيق والتعـــاون بـــن مؤسســـات الطوافـــة والعاملـــن يف إدارة اجلـــوازات لســـرعة إهنـــاء   -3
اإلجـــراءات، وضـــرورة توافـــر مرشـــدين مـــن ِقبـــل مؤسســـات الطوافـــة ومرافقتهـــم للحجـــاج يف 
احلافـــات مـــن منافـــذ الوصـــول إيل أماكـــن إقامتهـــم مكـــة املكرمـــة، وذلـــك مبتوســـط مرجـــح 

)2.69( وقـــوة نســـبية )%89.7(.

زايدة مظاهـــر الرحيـــب واحلفـــاوة ابحلجـــاج  يف مناطـــق اســـتقباهلم مبكـــة املكرمـــة كجـــزء   -4
ــتقبال، مبتوســـط مرجـــح  ــات االسـ ــملها خدمـ ــية الـــي تشـ ــات األساسـ أساســـي مـــن اخلدمـ

)2.65( وقـــوة نســـبية )%88.3(.

5-  تفعيل دور جلان االســتقبال والرحيب مبؤسســات الطوافة وأتهيلهم بصورة مســتمرة 
علــي  كيفيــة حســن اســتقبال ضيــوف الرمحــن كجــزء مــن شــرف وأخاقيــات املهنــة ذاهتــا، 

مبتوســط مرجــح )2.64( وقــوة نســبية )%88.0(.



د. عادل عزت محمد عيد

المجلد الثاني عشر- العدد األول- محرم 1٤٤1ه/ سبتمبر 2019م     59

اثنًيا : ابلنسبة خلدمات النقل:
جدول رقم )20(: يوضح احللول والتوصيات ابلنسبة خلدمات النقل من وجهة نظر عينة الدراسة

إيل حد موافقاحللول والتوصياتم
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

1
توفر احلافات املعدة لنقل احلجاج من 
املنافذ إيل أماكن إقامتهم مبكة املكرمة 

بوقت كاٍف
2494568432.8193.71

2
التنسيق مع النقابة العامة للسيارات 

الستحداث حافات جديدة ومتطورة 
طبًقا للمواصفات لنقل احلجاج

2078497982.6688.73

3
توافر مرشدين مؤهلن لعملية اإلرشاد 

ومرافقتهم للحجاج يف احلافات من منافذ 
الوصول إىل أماكن إقامتهم مكة املكرمة

2286668822.7491.32

توفر مراكز صيانة ووسائل الدعم 4
1959697862.6287.34اللوجيسي يف جمال النقل اخلاصة ابحلجاج 

استحداث وسائل جديدة يف جمال نقل 5
2.562.565 1869618768احلقائب واألمتعة للحجاج

أشـــارت بيـــاانت اجلـــدول رقـــم )20( إىل آراء ومقرحـــات مقدمـــي اخلدمـــات والعاملـــن 
مبؤسســـات الطوافـــة، مـــن أجـــل تطويـــر آليـــات وميكانزمـــات منظومـــة اخلدمـــات، وذلـــك 
فيمـــا يتصـــل "خبدمـــات النقـــل" ابعتبارهـــا مـــن اخلدمـــات األساســـية الـــي تقـــدم للحجـــاج 

وذلـــك علـــي النحـــو التـــايل:-

املكرمة  إقامتهم مبكة  أماكن  إىل  املنافذ  احلجاج من  لنقل  املعدة  احلافات  توفر   -1
بوقت كاٍف وذلك مبتوسط مرجح )2.81( وقوة نسبية )%93.7(.
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توافر مرشدين مؤهلن لعملية اإلرشاد ومرافقتهم للحجاج يف احلافات من منافذ   -2
الوصول إيل أماكن إقامتهم مكة املكرمة، مبتوسط مرجح )2.74( وقوة نسبية )%91.3(.

للسيارات الستحداث حافات جديدة ومتطورة طبًقا  العامة  النقابة  التنسيق مع   -3
للمواصفات العاملية لنقل احلجاج، مبتوسط مرجح )2.66( وقوة نسبية )%88.7(.

توفر مراكز صيانة ووسائل الدعم اللوجيسي يف جمال النقل اخلاصة ابحلجاج ابلتعاون   -4
املستمر مع النقابة العامة للسيارات، متوسط مرجح )2.62( وقوة نسبية )%87.3(.

استحداث وسائل جديدة يف جمال نقل احلقائب واألمتعة للحجاج حسب النماذج   -5
العاملية املفسرة يف صناعة اخلدمات، مبتوسط مرجح )2.56( وقوة نسبية )%2.56(. 

اثلثًا:ابلنسبة خلدمات السكن:

جدول رقم )21(: يوضح احللول والتوصيات ابلنسبة خلدمات السكن من وجهة نظر عينة الدراسة

إيل حد موافقاحللول والتوصياتم
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

سرعة إهناء إجراءات تسكن احلجاج 1
8282.7692.01-22872وتسجيل البياانت اخلاصة هبم

التأكيد على املواصفات القياسية والسكنية 2
2048797952.6588.34للمساكن املعدة للحجاج

3
مراعاة الظروف الفيزيقية املناسبة يف اختيار 
أماكن سكن احلجاج مثل اإلضاءة والتهوية 

وإعداد املكان
19593127832.6187.05

4
توفر اخلدمات األساسية الحتياجات 
اإلقامة للحجاج مثل )دورات املياه 

واملصاعد واملطابخ واملطاعم(
21387-8132.7190.32
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إيل حد موافقاحللول والتوصياتم
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

5
املتابعة املستمرة من جانب مؤسسات 
الطوافة لتفقد األحوال املعيشية وظروف 

اإلقامة للحجاج
21372157982.6688.73

6
االلتزام مبعدل الكثافة العددية لشغل 

18910297802.6086.76الغرف مبناطق اإلقامة للحجاج

زايدة اخلدمات اإلضافية للحجاج يف ضوء 7
8132.7190.32-21387الطلب املتنامي هلذه االحتياجات

أشارت بياانت اجلدول رقم )21(  إيل آراء ومقرحات مقدمي اخلدمات والعاملن 
فيما  آليات وميكانزمات منظومة اخلدمات، وذلك  الطوافة ، من أجل تطوير  مبؤسسات 
يتصل "خبدمات السكن"  ابعتبار أن هذه اخلدمة هي خدمة اجلوهر، ألن هناك العديد 
احلجرات،  وترتيب   ، واإلعاشة   ، اإلقامة   : مثل  هبا  واملرتبطة  هلا  املكملة  اخلدمات  من 
وخدمات  واملطاعم،  واملطابخ،  واملصاعد،  املياه،  ودورات  والتهوية،  واإلضاءة،  والنظافة، 

اللياقة والرفيه ... وغرها، وذلك علي النحو التايل:-

يف  هبـــم  اخلاصـــة  البيـــاانت  وتســـجيل  احلجـــاج  تســـكن  إجـــراءات  إهنـــاء  ســـرعة   -1
ــكنية ، وذلـــك مبتوســـط مرجـــح  ــدات السـ ــادق أو الوحـ ــواًء يف الفنـ ــم سـ ــن إقامتهـ أماكـ

نســـبية )%92(. وقـــوة   )2.76(

توفر اخلدمات األساسية الحتياجات اإلقامة للحجاج مثل دورات املياه، واملصاعد،   -2
واملطابخ، واملطاعم، ابعتبارها من احلاجات األساسية للمعيشة لقطاع كبر من احلجاج، 
وزايدة اخلدمات اإلضافية للحجاج يف ضوء الطلب املتنامي هلذه االحتياجات، وذلك 

مبتوسط مرجح )2.71( وقوة نسبية )%90.3(.
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وظروف  املعيشية  األحوال  لتفقد  الطوافة  مؤسسات  جانب  من  املستمرة  املتابعة   -3
اإلقامة للحجاج، مبتوسط مرجح )2.66( وقوة نسبية )%88.7(.

مبتوسط  للحجاج،  املعدة  للمساكن  والسكنية  القياسية  املواصفات  علي  التأكيد   -4
مرجح )2.65( وقوة نسبية )%88.3(.

أماكن سكن احلجاج مثل "اإلضاءة  املناسبة يف اختيار  الفيزيقية  الظروف  مراعاة   -5
والتهوية وإعداد املكان"، مبتوسط مرجح )2.61( وقوة نسبية )%87(.

االلتـــزام مبعـــدل الكثافـــة العدديـــة لشـــغل الغـــرف مبناطـــق اإلقامـــة للحجـــاج ،مـــع   -6
 )2.60( مرجـــح  مبتوســـط  للحجـــاج  الكاملـــة  والراحـــة  النفســـية  الظـــروف  مراعـــاة 

وقـــوة نســـبية )%86.7(.

رابًعا: ابلنسبة خلدمات التوعية واإلرشاد: 
جدول رقم )22(: يوضح احللول والتوصيات ابلنسبة خلدمات التوعية واإلرشاد من وجهة نظر عينة الدراسة

إيل حد موافقاحللول والتوصياتم
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

1

ضرورة تنوع وسائل التوعية واإلرشاد عامة 
عند أداء املناسك يف ضوء املؤشرات 

الثقافية والتعليمية والدينية واالجتماعية 
للحجاج بصورة جتعلهم مطمئنن علي أداء 

الفريضة بصورة عامة

23169-8312.7792.31

2
ضرورة توفر املرشدين يف مجيع املشاعر 
املقدسة بدًءا من طواف القدوم وحى 

طواف اإلفاضة والوداع
195 9697862.6287.34

3

العودة مرة أخرى إيل املهام الوظيفية 
األساسية ملؤسسات الطوافة لتصبح خدمة 
التطويف خدمة إلزامية من قبل مؤسسات 

الطوافة جلميع احلجاج

165111247412.4781.37
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إيل حد موافقاحللول والتوصياتم
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

4

ضرورة التنسيق بن مؤسسات الطوافة 
واجلهات األخرى ذات العاقة  مثل وزارة 

األوقاف اإلسامية واهليئات املختصة 
ابلتوعية واإلرشاد

186114-7862.6287.34

5

وضع الرامج املتكاملة ألداء املناسك 
وتنفيذها بصورة موضوعية وذلك ابلتنسيق 
بن مؤسسات الطوافة واجلهات األخرى 
ذات العاقة يف جمال التوعية واإلرشاد  

210873807  2.6989.72

ضرورة إنشاء مراكز للتطويف املركزي لتعليم 6
7832.6187.05  1988715احلجاج مناسك احلج

ضرورة االهتمام بتقدمي املطوايت 7
8072.6989.72  213816وامللصقات اخلاصة ابلتوعية واإلرشاد 

8
زايدة اجلهود للتوعية واإلرشاد الديي خاصة 
حول املناسك يف الباد األصلية للحجاج 
ابلتعاون مع اجلهات ذات العاقة ابململكة

19584  217742.5886.06

9

عقد الدورات التدريبية لعملية الطوافة 
والتطويف للعاملن مبؤسسات الطوافة ورفع 

مستوى األداء والكفاءة لديهم لتحمل 
مسئولية أداء املناسك بصورة صحيحة

2049067982.6688.73

أشـــارت بيـــاانت اجلـــدول رقـــم ) 22(  إيل آراء ومقرحـــات مقدمـــي اخلدمـــات والعاملـــن 
مبؤسســـات الطوافـــة، مـــن أجـــل تطويـــر آليـــات وميكانزمـــات منظومـــة اخلدمـــات، وذلـــك فيمـــا 
ــاد"  ابعتبـــار أن مهنـــة الطوافـــة أقيمـــت أساًســـا ملســـاعدة  ــة واإلرشـ يتصـــل "خبدمـــات  التوعيـ
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حجـــاج بيـــت هللا احلـــرام ألداء املناســـك بصـــورة ســـليمة ، وذلـــك علـــي النحـــو التـــايل:-

ضـــرورة تنـــوع وســـائل التوعيـــة واإلرشـــاد عامـــة عنـــد أداء املناســـك يف ضـــوء املؤشـــرات   -1
الثقافيـــة والتعليميـــة والدينيـــة واالجتماعيـــة للحجـــاج ، بصـــورة جتعلهـــم مطمئنـــن علـــي أداء 
الفريضـــة بصـــورة عامـــة بســـهولة ويســـر، مبتوســـط مرجـــح ) 2.77( وقـــوة نســـبية )%92.3(.

وضـــع الرامـــج املتكاملـــة ألداء املناســـك وتنفيذهـــا بصـــورة موضوعيـــة ،وذلـــك ابلتنســـيق   -2
بـــن مؤسســـات الطوافـــة واجلهـــات األخـــرى ذات العاقـــة يف جمـــال التوعيـــة واإلرشـــاد ، 
وضـــرورة االهتمـــام بتقـــدمي املطـــوايت وامللصقـــات اخلاصـــة ابلتوعيـــة واإلرشـــاد، مبتوســـط 

مرجـــح ) 2.69( وقـــوة نســـبية )%89.7(.

عقـــد الـــدورات التدريبيـــة لعمليـــة الطوافـــة والتطويـــف للعاملـــن مبؤسســـات الطوافـــة ،   -3
ورفـــع مســـتوى األداء والكفـــاءة لديهـــم لتحمـــل مســـئولية أداء املناســـك بصـــورة صحيحـــة ، 

مبتوســـط مرجـــح )2.66( وقـــوة نســـبية )%88.7(.

ضـــرورة التنســـيق بـــن مؤسســـات الطوافـــة واجلهـــات األخـــرى ذات العاقـــة  األخـــرى   -4
مثـــل وزارة األوقـــاف اإلســـامية واهليئـــات املختصـــة ابلتوعيـــة واإلرشـــاد، وضـــرورة توفـــر 
املرشـــدين يف مجيـــع املشـــاعر املقدســـة بـــدًءا مـــن طـــواف القـــدوم وحـــى طـــواف اإلفاضـــة 

والـــوداع ، وذلـــك مبتوســـط مرجـــح )2.62( وقـــوة نســـبية )%87.3(.

ضـــرورة إنشـــاء مراكـــز للتطويـــف املركـــزي لتعليـــم احلجـــاج مناســـك احلـــج ،مبتوســـط   -5
نســـبية )%87.0(. مرجـــح )2.61( وقـــوة 

البـــاد  يف  املناســـك  حـــول  ،خاصـــة  الديـــي  واإلرشـــاد  التوعيـــة  اجلهـــود  زايدة   -6
األصليـــة للحجـــاج ابلتعـــاون مـــع اجلهـــات ذات العاقـــة ابململكـــة، مبتوســـط مرجـــح 

.)%86.0( نســـبية  وقـــوة   )2.58(

لتصبح خدمة  الطوافة  ملؤسسات  األساسية  الوظيفية  املهام  إيل  أخري  مرة  العودة   -7
مرجح  مبتوسط  احلجاج،  جلميع  الطوافة  مؤسسات  ِقَبل  من  إلزامية  خدمة  التطويف 
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)2.47( وقوة نسبية )%81.3(.

جدول رقم )23(: يوضح احللول والتوصيات ابلنسبة خلدمات التفويج والتصعيد من وجهة نظر عينة الدراسة

إيل حد موافقاحللول والتوصياتم
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

1

ضرورة مواصلة اجلهود املبذولة لتطوير 
منظومة اخلدمات يف منطقة املشاعر 

املقدسة السيما اخلدمات األساسية الي 
حيتاجها احلجاج خال فرة إقامتهم هبا 
يف )مى- عرفات- املزدلفة( مأكل – 
مسكن- رعاية صحية- دورات املياه- 

نقل,,, وغرها 

246513  8432.8193.71

2
تطوير منظومة اخلدمات األساسية يف منطقة 
املزدلفة خاصة أعداد دورات املياه ومستوايت 

النظافة واخلدمة هبا
240573  8372.7993.02

3
استحداث وسائل جديدة لتطوير منظومة 
خدمات التغذية وجودهتا يف ضوء الظروف 

اجلسمانية والصحية العامة للحجاج
21384  38102.7090.07

العمل علي توفر احلافات ابلقرب من 4
2019367952.6588.39املخيمات وزايدة فاعلية نظم النقل الرددي

5
ضرورة تزويد احلافات ابملرشدين املؤهلن 
إلرشاد سائقي احلافات عن املسارات 

واألماكن اجلغرافية للمخيمات بصورة سليمة
2167868102.7090.07

ضرورة إنشاء مراكز للتطويف املركزي لتعليم 6
2049338012.6789.08احلجاج مناسك احلج
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إيل حد موافقاحللول والتوصياتم
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

ضرورة االهتمام بتقدمي املطوايت 7
2227538192.7391.06وامللصقات اخلاصة ابلتوعية واإلرشاد 

8
وضع آليات جديدة لاستفادة من خدمات 

قطار املشاعر وتطوير مستوى األداء 
والكفاءة هلذه اخلدمة عامة

231 6368252.7591.75

ضرورة تفويج حجاج املؤسسات الي 9
2346068282.7692.04تستخدم القطار بصورة جيدة

ضرورة متابعة احلافات يف النقل من وإيل 10
2346338312.7792.33املشاعر املقدسة

والعاملن  اخلدمات  مقدمي  ومقرحات  آراء  إيل   )23( رقم  اجلدول  بياانت  أشارت 
مبؤسسات الطوافة، من أجل تطوير آليات وميكانزمات منظومة اخلدمات، وذلك فيما يتصل 
"خبدمات التفويج والتصعيد"، بداية من عمليات التصعيد إيل مى وعرفات وحى املغادرة من 
عرفات إىل مى، مث املكوث مبى  حى انتهاء أايم التشريق الثاثة، وما يرتبط هبذه املرحلة من 
خدمات أساسية متعددة من نقل، وإسكان، وإقامة، وتغذية، ورعاية صحية، وإرشاد وتوعية، 

وغرها من اخلدمات األخرى، وذلك علي النحو التايل:-
ــة املشـــاعر املقدســـة،  ــة لتطويـــر منظومـــة اخلدمـــات يف منطقـ ــة اجلهـــود املبذولـ 1- مواصلـ
الســـيما اخلدمـــات األساســـية الـــي حيتاجهـــا احلجـــاج خـــال فـــرة إقامتهـــم يف ) مـــى- 
عرفـــات- املزدلفـــة( مـــن مـــأكل، مســـكن، رعايـــة صحيـــة ،دورات امليـــاه، نقـــل ... وغرهـــا، 

ــبية )%93.7(. مبتوســـط مرجـــح )2.79( وقـــوة نسـ
2- الركيـــز علـــي حـــل مشـــكلة النظافـــة والنفـــاايت وخاصـــة يف منطقـــة املخيمـــات يف مـــى، 

مبتوســـط مرجح ) 2.81( وقوة نســـبية )%93.0(.
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3- متابعـــة احلافـــات يف النقـــل مـــن وإيل املشـــاعر املقدســـة، مبتوســـط مرجـــح )2.77( 
وقـــوة نســـبية )%92.3(.

مرجح  مبتوسط  جيدة،  بصورة  القطار  تستخدم  الي  املؤسسات  حجاج  تفويج   -4
)2.76( وقوة نسبية )%92.0(.

وضع آليات جديدة لاستفادة من خدمات قطار املشاعر، وتطوير مستوى األداء   -5
والكفاءة هلذه اخلدمة عامة، مبتوسط مرجح )2.75( وقوة نسبية )%91.7(.

املقدسة عامة ورمي اجلمرات خاصة،  للمشاعر  التصعيد والتفويج  تطوير منظومة   -6
مبتوسط مرجح )2.73( وقوة نسبية )%91.0(.

املياه  دورات  أعداد  املزدلفة خاصة  منطقة  األساسية يف  اخلدمات  منظومة  تطوير   -7
املخيمات،  احلافات ابلقرب من  توفر  النظافة واخلدمة هبا، والعمل علي  ومستوايت 

وزايدة فاعلية نظم النقل الرددي، مبتوسط مرجح ) 2.81( وقوة نسبية )%93.7(.
عـــن  احلافـــات  ســـائقي  إلرشـــاد  املؤهلـــن  ابملرشـــدين  احلافـــات  تزويـــد  ضـــرورة   -8
املســـارات واألماكـــن اجلغرافيـــة للمخيمـــات بصـــورة ســـليمة، مبتوســـط مرجـــح )2.67( 

.)%89.0( نســـبية  وقـــوة 
استحداث وسائل جديدة لتطوير منظومة خدمات التغذية وجودهتا يف ضوء الظروف   -9
اجلسمانية والصحية العامة للحجاج، مبتوسط مرجح )2.65( وقوة نسبية )%88.3(.
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سادًسا: ابلنسبة خلدمات الرعاية الصحية:
جدول رقم )24(: يوضح احللول والتوصيات ابلنسبة خلدمات الرعاية الصحية من وجهة نظر عينة الدراسة

موافقاحللول والتوصياتم
إيل حد 

ما
غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب

1
زايدة منظومة اخلدمات الصحية وخاصة

 يف منطقة املشاعر املقدسة 
)مى وعرفات واملزدلفة(

20187127892.6387.77

العمل علي استمرار تنوع مصادر اخلدمات 2
7982.6688.76  204906الصحية املقدمة للحجاج

3
ضرورة تعين مؤسسات الطوافة مندوبن هلا يف 
املستشفيات يف كل من مكة املكرمة واملشاعر 
املقدسة ملتابعة حاالت مرضاهم من احلجاج

213789 8042.6889.34

4
عقد الدورات التدريبية التأهيلية للعاملن 

مبؤسسات الطوافة يف جمال الرعاية الصحية 
واإلرشاد 

21681  38132.7190.32

5
حتفيز العمل التطوعي يف جمال العمل الصحي 
وخاصة بن الشباب ابلتعاون والتنسيق بن 

مؤسسات الطوافة
2167598072.6989.73

6
ضرورة توافر وحدات  طبية ملؤسسات الطوافة 
يف املخيمات التابعة هلا لإلسعافات األولية 

العاجلة للحجاج
2108198012.6789.05

7

أن يكون للجامعات السعودية بصفة عامة 
وجامعة أم القرى بصفة خاصة بتخصصاهتا 
الطبية املتعددة دور يف تقدمي الرعاية الصحية 

للحجاج خال موسم احلج

21387-8132.7190.32
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والعاملن  اخلدمات  آراء ومقرحات مقدمي  إىل  رقم )24(  اجلدول  بياانت  أشارت 
فيما  وذلك  اخلدمات،  منظومة  وميكانزمات  آليات  تطوير  أجل  من  الطوافة،  مبؤسسات 

يتصل "خبدمات الرعاية الصحية"، وذلك علي النحو التايل:-

ضـــرورة تعيـــن مؤسســـات الطوافـــة مندوبـــن هلـــا يف املستشـــفيات يف كل مـــن مكـــة   -1
مـــن احلجـــاج، مبتوســـط مرجـــح  املكرمـــة واملشـــاعر املقدســـة ملتابعـــة حـــاالت مرضاهـــم 

.)%90.7( نســـبية  وقـــوة   )2.72(
حتفيز العمل التطوعي يف جمال العمل الصحي خاصة بن الشباب ابلتعاون والتنسيق   -2
بن مؤسسات الطوافة ووزارة الصحة، مبتوسط مرجح )2.71( وقوة نسبية )%90.3(.

األولية  لإلسعافات  املخيمات  الطوافة يف  ملؤسسات  طبية  توافر وحدات  ضرورة   -3
العاجلة للحجاج، مبتوسط مرجح )2.69( وقوة نسبية )%89.7(.

الرعاية  جمال  يف  الطوافة  مبؤسسات  للعاملن  التأهيلية  التدريبية  الدورات  عقد   -4
الصحية واإلرشاد، مبتوسط مرجح )2.68( وقوة نسبية )%89.3(.

خاصة  بصفة  القرى  أم  وجامعة  عامة  بصفة  السعودية  للجامعات  يكون  أن   -5
موسم  خال  للحجاج  الصحية  الرعاية  تقدمي  يف  دور  املتعددة  الطبية  بتخصصاهتا 

احلج، مبتوسط مرجح )2.67( وقوة نسبية )%89.0(.
العمـــل علـــي اســـتمرار تنـــوع مصـــادر اخلدمـــات الصحيـــة املقدمـــة للحجـــاج، مبتوســـط   -6

مرجـــح )2.66( وقـــوة نســـبية )%88.7(.
)مـــى،  املقدســـة  املشـــاعر  منطقـــة  وخاصـــة يف  الصحيـــة  اخلدمـــات  منظومـــة  زايدة   -7

.)%87.7( نســـبية  وقـــوة   )2.63( مرجـــح  مبتوســـط  واملزدلفـــة(،  وعرفـــات، 
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سابًعا: ابلنسبة خلدمات املغادرة والرتحيل:

جدول رقم )25(: يوضح احللول والتوصيات ابلنسبة خلدمات املغادرة والرحيل من وجهة نظر عينة الدراسة

إيل حد موافقاحللول والتوصياتم
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

1
التأكيد علي حجوزات السفر للحجاج 
من قبل مؤسسات الطوافة منعا لعمليات 

التخلف عن السفر بصفة عامة
2523612  8402.8093.31

2
حتديث أساليب حتميل احلقائب واألمتعة 

للحجاج مع االسرشاد ابلنماذج العاملية يف 
جمال صناعة اخلدمات يف هذا الشأن

231663828 2.7692.02

3

توافر العمالة املدربة يف جمال حتميل احلقائب 
واألمتعة حى ال تستغرق هذه اخلدمة وقًتا 
أكثر من الازم مما يؤثر علي عملية سفر 

احلجاج إيل بادهم

22872-828 2.7692.02

4
التنسيق بن مؤسسات الطوافة ومكتب 

الزمزمة املوحد لتزويد كافة احلجاج مبياه زمزم 
)عبوات زمزم( حلمله احلجاج إيل بادهم

2077518 789 2.6387.75

5
بذل مزيد من اجلهود يف جمال سرعة حل 
الصعوابت واملشكات الي تواجه احلجاج 

أثناء عملية الرحيل واملغادرة ..
2227268162.7290.73

6
احلرص علي أن يازم حافات احلجاج 
مرشدون مدربون مبؤسسات الطوافة حى 

يساعدوهنم يف عملية املغادرة
1929997832.6187.07
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إيل حد موافقاحللول والتوصياتم
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية

7
تفعيل دور شركات اخلدمات 

املساعدة مع مكتب الوكاء جبدة يف 
عمليات املغادرة للحجاج

2078768012.6789.04

8

ضرورة التنسيق مع كل العاملن يف الفنادق 
والوحدات السكنية وأيضا مع النقابة 

العامة للسيارات خاصة وأن هناك بعض 
الشكاوى من أتخر احلافات من انحية 
وقلة العاملن يف الفنادق وحتميل األمتعة 

من انحية أخرى

20478187862.6287.36

والعاملن  اخلدمات  مقدمي  ومقرحات  آراء  إيل   )25( رقم  اجلدول  بياانت  أشارت 
مبؤسسات الطوافة، من أجل تطوير آليات وميكانزمات منظومة اخلدمات، وذلك فيما يتصل 
"خبدمات املغادرة والرتحيل"، والي هبا تكتمل منظومة اخلدمات، ويتكون لدى احلاج الصورة 

الذهنية العامة عن واقع هذه املنظومة، وذلك علي النحو التايل:-
التأكيـــد علـــي حجـــوزات الســـفر للحجـــاج مـــن قبـــل مؤسســـات الطوافـــة منًعـــا لعمليـــات   -1

التخلـــف عـــن الســـفر بصفـــة عامـــة، مبتوســـط مرجـــح )2.80( وقـــوة نســـبية )%93.3(.
حتديـــث أســـاليب حتميـــل احلقائـــب واألمتعـــة للحجـــاج، مـــع االسرشـــاد ابلنمـــاذج   -2
العامليـــة يف جمـــال صناعـــة اخلدمـــات يف هـــذا الشـــأن، وتوافـــر العمالـــة املدربـــة يف جمـــال حتميـــل 
احلقائـــب واألمتعـــة، حـــى ال تســـتغرق هـــذه اخلدمـــة وقًتـــا أكثـــر مـــن الـــازم، ممـــا يؤثـــر علـــي 

عمليـــة ســـفر احلجـــاج إيل بادهـــم، مبتوســـط مرجـــح )2.76( وقـــوة نســـبية )%92.0(.
بـــذل مزيـــد مـــن اجلهـــود يف جمـــال ســـرعة حـــل الصعـــوابت واملشـــكات الـــي تواجـــه   -3
احلجـــاج أثنـــاء عمليـــة الرحيـــل واملغـــادرة ، مبتوســـط مرجـــح )2.72( وقـــوة نســـبية )%90.7(.
تفعيـــل دور شـــركات اخلدمـــات املســـاعدة مـــع مكتـــب الـــوكاء جبـــدة يف تســـهيل   -4
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.)%89.0( نســـبية  وقـــوة   )2.67( مرجـــح  مبتوســـط  للحجـــاج،  املغـــادرة  عمليـــات 
التنســـيق بـــن مؤسســـات الطوافـــة ومكتـــب الزمزمـــة املوحـــد لتزويـــد احلجـــاج مبيـــاه زمـــزم   -5
)عبـــوات زمـــزم(، ابعتبارهـــا مـــن اهلـــدااي التقليديـــة الـــي حيـــرص قطـــاع كثـــر مـــن احلجـــاج 

ــوة نســـبية )%87.7(. ــم، مبتوســـط مرجـــح )2.63( وقـ حلملهـــا إيل بادهـ
ضـــرورة التنســـيق مـــع كل العاملـــن يف الفنـــادق والوحـــدات الســـكنية ،وأيًضـــا مـــع   -6
ــاج مـــن  ــاك بعـــض الشـــكاوي مـــن بعـــض احلجـ ــة أن هنـ ــيارات، خاصـ ــة للسـ ــة العامـ النقابـ
أتخـــر احلافـــات اخلاصـــة هبـــم مـــن انحيـــة، وقلـــة العاملـــن يف الفنـــادق لتحميـــل األمتعـــة مـــن 

انحيـــة أخـــرى، مبتوســـط مرجـــح )2.62( وقـــوة نســـبية )%87.3(.
7- احلرص علي أن يازم حافات احلجاج مرشدون مدربون مبؤسسات الطوافة حى 
يساعدوهم يف عملية املغادرة بسهولة ويسر، مبتوسط مرجح )2.61( وقوة نسبية )%87.0(.

خامًسا : إجابة السؤال الرابع: 

مؤسسات  تقدمها  اليت  اخلدمات  منظومة  لزايدة كفاءة  التخطيطية  املؤشرات  ما 
اخلدمات حلجاج بيت هللا احلرام يف إطار ما يعرف بعصر صناعة اخلدمات؟

تفعيل دور جلان االستقبال والرحيب مبؤسسات الطوافة وأتهيلهم بصورة مستمرة   -1
علي كيفية حسن استقبال ضيوف الرمحن كجزء من شرف وأخاقيات املهنة ذاهتا.

التنسيق والتعاون بن مؤسسات الطوافة والعاملن يف إدارة اجلوازات لسرعة إهناء   -2
إجراءات  احلجاج التابعن هلم.

توفر احلافات املعدة لنقل احلجاج من املنافذ إيل أماكن إقامتهم مبكة املكرمة بوقت   -3
كاٍف ومناسب.  

4-  التنسيق مع النقابة العامة للسيارات الستحداث حافات جديدة ومتطورة طبًقا 
االنتهاء من  الوصول وحى  منافذ  من  بدًءا  احلجاج  نقل  لتأمن  العاملية،  للمواصفات 

عملية الرحيل ومغادرة احلجاج إيل أوطاهنم.
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استحداث وسائل جديدة يف جمال نقل احلقائب واألمتعة للحجاج حسب النماذج   -5
العاملية املفسرة يف صناعة اخلدمات.

توافر مرشدين مؤهلن من ِقَبل مؤسسات الطوافة ومرافقتهم للحجاج يف احلافات   -6
من منافذ الوصول إيل أماكن إقامتهم مبكة املكرمة، ومصاحبتهم طوال فرة احلج، وحى 

االنتهاء من عمليات املغادرة والرحيل إيل بادهم.
التأكيد علي املواصفات القياسية للمساكن املعدة للحجاج.  -7

أماكن سكن احلجاج مثل "اإلضاءة  املناسبة يف اختيار  الفيزيقية  الظروف  مراعاة   -8
والتهوية وإعداد املكان".

العددية لشغل الغرف مبناطق اإلقامة للحجاج، مع مراعاة  االلتزام مبعدل الكثافة   -9
الظروف النفسية والراحة الكاملة للحجاج.

10- تنوع وسائل التوعية واإلرشاد يف ضوء املؤشرات الثقافية والتعليمية والدينية واالجتماعية 
للحجاج، بصورة جتعلهم مطمئنن على أداء الفريضة بصورة عامة بسهولة ويسر.

11- وضع الرامج املتكاملة ألداء املناسك وتنفيذها بصورة موضوعية ،وذلك ابلتنسيق 
بن مؤسسات الطوافة واجلهات األخرى ذات العاقة يف جمال التوعية واإلرشاد.

12- العودة مرة أخرى إيل املهام الوظيفية األساسية ملؤسسات الطوافة لتصبح خدمة 
التطويف خدمة إلزامية من ِقَبل مؤسسات الطوافة جلميع احلجاج.

13- تطوير منظومة اخلدمات يف منطقة املشاعر املقدسة السيما اخلدمات األساسية 
الي حيتاجها احلجاج خال فرة إقامتهم هبا يف )مى- عرفات- املزدلفة( من مأكل، 

مسكن، رعاية صحية، دورات املياه، ونقل ... وغرها.
14- الركيز علي حل مشكلة النظافة والنفاايت خاصة يف منطقة املخيمات يف مى.

15- وضع آليات جديدة لاستفادة من خدمات قطار املشاعر، وأماكن انتظار القطار 
، وتطوير مستوى األداء والكفاءة هلذه اخلدمة عامة.
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وجودهتا يف ضوء  التغذية  خدمات  منظومة  لتطوير  جديدة  وسائل  استحداث   -16
الظروف اجلسمانية والصحية العامة للحجاج.

ابلتعاون  الشباب  بن  خاصة  الصحي  العمل  جمال  يف  التطوعي  العمل  حتفيز   -17
والتنسيق بن مؤسسات الطوافة ووزارة الصحة.

18- توافر وحدات طبية ملؤسسات الطوافة يف املخيمات التابعة هلا لإلسعافات األولية 
العاجلة للحجاج.

19- زايدة منظومـــة اخلدمـــات الصحيـــة خاصـــة يف منطقـــة املشـــاعر املقدســـة  )مـــى 
وعرفـــات واملزدلفـــة(.

20- تفعيـــل دور شـــركات اخلدمـــات املســـاعدة مـــع مكتـــب الـــوكاء جبـــدة يف تســـهيل 
عمليـــات املغـــادرة للحجـــاج.

21- تشـــكيل جلـــان متخصصـــة مـــن الغـــرف التجاريـــة لإلشـــراف العـــام علـــي مؤسســـات 
تقـــدمي اخلدمـــات حـــى ال حيـــدث تدهـــور يف تقدميهـــا.

22- قيـــام مؤسســـات الطوافـــة إبعـــداد وتدريـــب وأتهيـــل املطوفـــن والعاملـــن هبـــا مهنيًّـــا 
وإدارايًّ وفنيًّـــا قبـــل إحلاقهـــم ابخلدمـــة، ورفـــع مســـتوى األداء والكفـــاءة لديهـــم، لتحمـــل 

مســـئولية أداء احلجـــاج ملناســـك وشـــعائر احلـــج بصـــورة صحيحـــة.
23- االهتمـــام بسياســـات تشـــجيع االتصـــال املفتـــوح بـــن العاملـــن يف مؤسســـات الطوافـــة 

ورؤســـاء جمالس اإلدارات واملكاتب املتخصصة.
24- ختصيـــص مـــزااي للمطوفـــن والعاملـــن يف مؤسســـات الطوافـــة وتشـــجيع العاملـــن 

واملطوفـــن علـــي العمـــل.
لـــدى املطوفـــن والعاملـــن مبكاتـــب  الازمـــة  اللغـــات األجنبيـــة  اســـتخدام  25- أمهيـــة 

املناســـك. الطوافـــة واإلملـــام أبمـــور 
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أوًل: املراجع العربية:
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القاهرة للخدمة االجتماعية، -  اجلوهري، حممد حممود.)1990(.: حركة املؤشرات االجتماعية، جملة 
القاهرة: املعهد العايل للخدمة االجتماعي ،اجمللد األول ، العدد األول.

الشدي، عادل بن علي )1429هـ(، مقاصد احلج يف القرآن الكرمي : جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة - 
والدراسات اإلنسانية، عدد44، ذو القعدة.

الفكـــر -  دار  اإلســـكندرية،  مســـتقبلية،  رؤاي  الشـــرعية  غـــر  اهلجـــرة  )2009م(،  طـــارق  الشـــهاوي، 
 .2009 اجلامعـــي، 

الضمور، هاين حامد )2004(، تسويق اخلدمات، دار وائل للنشر، ط2،: عمان، األردن.- 
النعمـــاين عبـــد الفتـــاح الســـيد - وقاســـم، خالـــد مصطفـــي )2011م(، صناعـــة اخلدمـــات العربيـــة ودورهـــا - 

ىف اإلســـراع بتحقيـــق التكامـــل العـــريب –  ، املؤمتـــر العلمـــي الســـنوي العشـــرين، »صناعـــة اخلدمـــات يف 
الوطـــن العـــريب« رؤيـــة مســـتقبلية.

بدوي، أمحد زكي )1993م( ، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بروت، مكتبة لبنان.- 
جريدة الرايض )1438هـ(، مؤسسات الطوافة »شركاء يف خدمة ضيوف الرمحن« ،10 حمرم 1438هـ - 

/ 11أكتوبر 2016م . الرايض.
جوزي بنت حممد السبيعي )1434هـ ( ، دراسة مهنة الطوافة يف العهد السعودي، »1434-1401« - 

رسالة ماجستر غر منشورة ، قسم التاريخ : كلية اآلداب ، جامعة امللك سعود، الرايض.
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