نحو مؤشــرات تخطيطية لزيادة كفاءة منظومة الخدمات
التي تقدمها مؤسسات الطوافة لحجاج بيت اهلل الحرام
في إطار ما يُ عرف بعصر صناعة الخدمات

د .عادل عزت محمد عيد
أستاذ التخطيط االجتماعي
كلية العلوم االجتماعية  -جامعة أم القرى
مكة  -المملكة العربية السعودية

د .عادل عزت محمد عيد

نحــو مؤشــرات تخطيطية لزيــادة كفاءة منظومة الخدمات
التي تقدمها مؤسسات الطوافة لحجاج بيت اهلل الحرام
في إطار ما يُ عرف بعصر صناعة الخدمات
د .عادل عزت محمد عيد

امللخص:
تُعتــر "مؤسســات الطوافــة" مــن أهــم وأبــرز املؤسســات االجتماعيــة واملهنيــة والتنظيميــة
ال ــي تعم ــل "يف جم ــال صناع ــة اخلدم ــات يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية" ،وال ــي هتت ــم عام ــة
خبدم ــة ورعاي ــة مالي ــن احلج ــاج س ــنواي ،والذي ــن أيت ــون للب ــاد املقدس ــة ألداء الفريض ــة م ــن
خمتلــف بقــاع العــامل علــى اختــاف لغاهتــم ومذاهبهــم ،ولديهــم تطلعــات كبــرة ألداء مناســك
احلــج والعمــرة بصــورة مرحيــة ،وال شــك أ ّن مــا تقــوم بــه هــذه املؤسســات يؤخــذ يف االعتبــار
يف تقيي ــم اخلدم ــات ال ــي تقدمه ــا اململك ــة حلج ــاج بي ــت هللا احل ـرام.
والواق ــع أن جن ــاح جه ــود اململك ــة يف تق ــدمي اخلدم ــات للحج ــاج ال يتوق ــف فق ــط
عل ــي جم ــرد تواف ــر اخلدم ــات واملراف ــق ،ولك ــن األم ــر يتطل ــب كف ــاءة األجه ــزة املس ــئولة ع ــن
تق ــدمي ه ــذه اخلدم ــات وتوحي ــد وتنس ــيق اجله ــود فيم ــا بينه ــا ح ــى تزي ــد م ــن كف ــاءة وفاعلي ــة
اخلدمــات ،والوقــوف علــي أهــم املســتجدات واالحتياجــات املتجــددة للحجــاج واملعتمريــن،
واملشــكالت املتغــرة الــي تواجههــم ،وتقــدمي احللــول هلــا علــى أســس علميــة مدروســة حتقــق
للحج ــاج واملعتمري ــن ني ــل بغيته ــم وأتدي ــة ش ــعريهتم بس ــهولة ويس ــر.
وم ــن ه ــذا املنطل ــق ج ــاءت اهتما م ــات الد را س ــة حماول ــة منه ــا لتحلي ــل ا ل ــدور
امله ــي والوظيف ــي ملؤسس ــات الطوا ف ــة وه ــو م ــا يع ــرف مبنظوم ــة اخلد م ــات ا ل ــي تؤديه ــا
للحج ــاج ،وجمموع ــة املش ــكالت والصع ــوابت ا ل ــي توا ج ــه ه ــذه املؤسس ــات عل ــي
ـول إيل جمموع ــة م ــن املؤش ـرات التخطيطي ــة،
املس ــتوي االداري والتنظيم ــي وامله ــي ،وص ـ ً
ل ــزايدة كف ــاءة منظوم ــة اخلد م ــات ا ل ــي تقدمه ــا مؤسس ــات الطوا ف ــة حلج ــاج بي ــت هللا
ا حلـ ـرام يف إ ط ــار م ــا يع ــرف بعص ــر صنا ع ــة اخلد م ــات.
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وتن ــدرج ه ــذه الدراس ــة إيل من ــط الدراس ــات "الوصفي ــة" ،واعتم ــدت عل ــي منه ــج
"املس ــح االجتماع ــي" ابلعين ــة كأس ــاس لتحقي ــق أهدافه ــا ،وطبق ــت الدراس ــة عل ــي
مؤسس ــات الطواف ــة مبدين ــة مك ــة املكرم ــة ،وعدده ــا س ــت مؤسس ــات وه ــي :املؤسس ــة
األهلي ــة ملط ــويف حج ــاج دول جن ــوب أس ــيا ،ومؤسس ــة مط ــويف حج ــاج دول جن ــوب ش ــرق
آســيا ،ومؤسســة مطــويف حجــاج الــدول العربيــة ،ومؤسســة مطــويف حجــاج تركيــا ومســلمي
أورواب وأمريــكا واس ـراليا ،ومؤسســة مطــويف اخلدمــات الــي تؤديهــا للحجــاج ،واملشــكالت
والصع ــوابت ال ــي تواج ــه مؤسس ــات الطواف ــة يف ه ــذا الش ــأن حج ــاج إيـ ـران ،مؤسس ــة
مط ــويف حج ــاج ال ــدول اإلفريقي ــة غ ــر العربي ــة.
وتوصل ــت الدراس ــة إيل حتدي ــد طبيع ــة ال ــدور الوظيف ــي وامله ــي ملؤسس ــات الطواف ــة فيم ــا
يرتب ــط مبنظوم ــة عل ــى املس ــتوي االداري والتنظيم ــي وامله ــي ،وانته ــت الدراس ــة بوض ــع جمموع ــة
م ــن املؤش ـرات التخطيطي ــة ل ـزايدة كف ــاءة منظوم ــة اخلدم ــات ال ــي تقدمه ــا مؤسس ــات الطواف ــة
حلج ــاج بي ــت هللا احل ـرام مب ــا ميكنه ــم م ــن أداء املش ــاعر يف س ــهولة ويس ــر.
الكلمات املفتاحية :حجاج ،مؤسسات الطوافة ،صناعة اخلدمات.
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مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

 عادل عزت محمد عيد.د

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 social institutions of professional and organizational work in the service 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 services to pilgrims depends not only on the availability of services
and facilities, but also requires the efficiency of the agencies responsible for providing these services and unifying and coordinating 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.
5

			
م2019  سبتمبر/ه١٤٤1  محرم- العدد األول-المجلد الثاني عشر

...نحو مؤشرات تخطيطية لزيادة كفاءة منظومة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة

This study was an attempt to analyze the role of vocational 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 basis 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 professional institutions of Tawafah at the administrative level, organizational 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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د .عادل عزت محمد عيد

أول :مقدمة الدراسة:
ً
تزايد االهتمام "يف اآلونة األخرية" 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 تغـرات 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.
وبص ــورة عام ــة تش ــهد نس ــبة مش ــاركة صناع ــة اخلدم ــات يف االقتص ــاد العامل ــي من ـ ًّـوا
س ـر ًيعا خ ــال الق ــرن العش ـرين ،فعل ــى س ــبيل املث ــال اس ــتأثر قط ــاع اخلدم ــات يف ال ــوالايت
املتح ــدة األمريكي ــة أبكث ــر م ــن نص ــف النات ــج احملل ــي ع ــاد 1929م ،والثلث ــن يف ع ــام
1978م ،وأكث ــر م ــن ثالث ــة أرابع ع ــام 1993م ،ويف أوائ ــل الق ــرن احل ــادي والعشـ ـرين
ثالث ــة أمخ ــاس النات ــج احملل ــي واإلمج ــايل العامل ــي ،كم ــا يعم ــل يف ه ــذا القط ــاع احلي ــوي
أكث ــر م ــن ثل ــث الق ــوي العامل ــة يف مجي ــع أحن ــاء الع ــامل س ـواءً يف ال ــدول النامي ــة أو املتقدم ــة
(عبــد الرمحــن:2016 ،ص  ،)27-26ابإلضافــة إيل ذلــك فقــد أصبــح قطــاع اخلدمــات
يش ــكل  %60إيل  %70م ــن ذل ــك النات ــج يف االقتص ــادايت املتقدم ــة ،وأكث ــر م ــن %50
يف االقتص ــادايت النامي ــة (عصم ــاين:2006 ،ص.)11
وأعط ــت املؤسس ــات العاملي ــة أمهي ــة خاص ــة لصناع ــة اخلدم ــات ،ومتث ــل ه ــذا االهتم ــام يف
قيــام منظمــة األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة يف مؤمترهــا العــام ودورهتــا الثالثــة عشــرة ،والــذي
عق ــد يف الدوح ــة ع ــام 2012م ،وال ــذي أطل ــق عل ــي "مؤمت ــر صناع ــة اخلدم ــات العاملي ــة"،
والــذي طــرح فيــه جمموعــة مــن القضــااي العامــة الــي ترتبــط بصناعــة اخلدمــات ودورهــا يف حتقيــق
معــدالت أعلــى مــن التنميــة الشــاملة واملســتدامة (منظمــة األمــم املتحــدة2012 ،م ص.)6-1
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وصناعــة اخلدمــات مــن أهــم الصناعــات الــي جيــب أن هتتــم هبــا اململكــة ذلــك أن تنويــع
مصــادر الدخــل أصبــح األســاس يف التنميــة املســتدامة واســتقرار الــدول ،وأمــام اململكــة فرصــة
س ــاحنة للرتكي ــز عل ــى صناع ــة اخلدم ــات ،فه ــي ليس ــت خلل ــق الوظائ ــف فق ــط ،لك ــن لتقلي ــل
االعتم ــاد عل ــى النف ــط بص ــورة دائم ــة ،وزايدة االس ــتثمار احملل ــي ،وحتس ــن مس ــتوي اخلدم ــات
املقدم ــة للمواط ــن واملقي ــم ،وزايدة الدخ ــل القوم ــي.
وتعتــر "مؤسســات الطوافــة" مــن أهــم وأبــرز املؤسســات االجتماعيــة واملهنيــة والتنظيميــة
الــي تعمــل "يف جمــال صناعــة اخلدمــات يف اململكــة العربيــة الســعودية" والــي هتتــم عامــة خبدمــة
ـنوي ،والذيــن أيتــون للبــاد املقدســة ألداء الفريضــة مــن خمتلــف بقــاع
ورعايــة ماليــن احلجــاج سـ ًّ
العــامل علــى اختــاف لغاهتــم ومذاهبهــم ،ولديهــم تطلعــات كبــرة ألداء مناســك احلــج والعمــرة
بصورة مرحية  ،وال شــك أ ّن ما تقوم به هذه املؤسســات يؤخذ يف االعتبار يف تقييم اخلدمات
الــي تقدمهــا اململكــة حلجــاج بيــت هللا احلـرام (جريــدة الـرايض1438 ،هــ).
وتقــوم هــذه املؤسســات بتقــدمي منظومــة مــن اخلدمــات حلجــاج بيــت هللا احلـرام ،الذيــن
يزي ــد عدده ــم ع ــن ثالث ــة مالي ــن ح ــاج ،ميثل ــون أكث ــر م ــن  180جنس ــية ،ويقدم ــون م ــن
مجي ــع أحن ــاء الع ــامل ،ويزي ــد ع ــدد الق ــوى العامل ــة هب ــذه املؤسس ــات ع ــن  25أل ــف ف ــرد ،م ــن
خ ــال أكث ــر م ــن  450جمموع ــة خدم ــة ميداني ــة  ،منتش ــرة يف أحن ــاء مك ــة املكرم ــة ،لتق ــدمي
أرقــى وأفضــل اخلدمــات حلجــاج بيــت هللا احل ـرام ،وتوفــر الرعايــة الشــاملة هلــم ،مبــا يتواكــب
ويتواف ــق م ــع التط ــورات اهلائل ــة ال ــي تش ــهدها اململك ــة يف ش ــى اجمل ــاالت ،ومب ــا ميكنه ــم م ــن
أداء املش ــاعر يف س ــهولة ويس ــر (وزارة الداخلي ــة1436 ،هــ).
والواقــع أن جنــاح جهــود اململكــة يف تقــدمي اخلدمــات للحجــاج ال يتوقــف فقــط علــي
أيضــا كفــاءة األجهــزة املســؤولة عــن تقــدمي
جمــرد توافــر اخلدمــات واملرافــق ،ولكــن األمــر يتطلــب ً
هــذه اخلدمــات وتوحيــد وتنســيق اجلهــود فيمــا بينهــا حــى نزيــد مــن كفــاءة وفاعليــة اخلدمــات،
والوقــوف علــي أهــم املســتجدات واالحتياجــات املتجــددة للحجــاج واملعتمريــن ،واملشــكالت
املتغــرة الــي تواجههــم ،وتقــدمي احللــول هلــا علــى أســس علميــة مدروســة ،حتقــق للحجــاج
واملعتمريــن نيــل بغيتهــم وأتديــة شــعريهتم بســهولة ويســر.
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وم ــن ه ــذا املنطل ــق ج ــاءت اهتمام ــات الدراس ــة احلالي ــة لرتك ــز عل ــي دراس ــة الوض ــع
الراهــن ملنظومــة خدمــات مؤسســات الطوافــة ،حماولــة منهــا لتحليــل الــدور املهــي والوظيفــي
ملؤسس ــات الطواف ــة وه ــو م ــا يع ــرف مبنظوم ــة اخلدم ــات ال ــي تؤديه ــا للحج ــاج ،وجمموع ــة
املش ــكالت والصع ــوابت ال ــي تواج ــه ه ــذه املؤسس ــات عل ــي املس ــتوى اإلداري والتنظيم ــي
واملهــي ،وحتليــل جمموعــة مــن اآلراء واملقرتحــات الــي يطرحهــا مقدمــو اخلدمــات مبؤسســات
الطواف ــة عل ــي املس ــتوى املي ــداين ،وذل ــك م ــن أج ــل تطوي ــر آلي ــات وميكانيزم ــات منظوم ــة
ـول إيل جمموعــة مــن املؤشـرات
اخلدمــات وذلــك يف ضــوء األعــداد املتزايــدة مــن احلجــاج ،وصـ ً
التخطيطيــة ل ـزايدة كفــاءة منظومــة اخلدمــات الــي تقدمهــا مؤسســات الطوافــة حلجــاج بيــت
هللا احل ـرام يف إط ــار م ــا يع ــرف بعص ــر صناع ــة اخلدم ــات.

اثنيًا :الدراسات السابقة

تـَُع ـ ُّـد عملي ــة مس ــح الـ ـراث النظ ــري م ــن اخلطـ ـوات املنهجي ــة ال ــي يهت ــم هب ــا الباحث ــون
واملتخصص ــون يف جم ــال الدراس ــات االجتماعي ــة واإلنس ــانية ،وذل ــك للتع ــرف عل ــي حصيل ــة
ه ــذا ال ـراث العلم ــي ح ــول الظواه ــر والقض ــااي املطروح ــة للدراس ــة والبح ــث والتحلي ــل ،وه ــو
م ــا س ــعت إلي ــه الدراس ــة احلالي ــة يف إط ــار حتلي ــل منظوم ــة خدم ــات مؤسس ــات الطواف ــة ال ــي
تقدمه ــا للحج ــاج ،وأه ــم ه ــذه الدراس ــات م ــا يل ــي:
 -1دراسة ظافر إمساعيل ،صبيح يت (1400هـ) :ركزت الدراسة علي حتليل العالقة
بني املطوفني واحلجاج ،ومعرفة مستوى رضا احلجاج عن اخلدمات املقدمة هلم من املطوفني،
وغطت الدراسة بعض اخلدمات األساسية اليت يقدمها املطوفني للحجاج ،وطرحت الدراسة
بعض املقرتحات حول مدي إمكانية تغيري احلجاج ملطوفيهم أثناء فرتة أداء املناسك.
 -2دراس ــة عب ــد احلكي ــم موس ــي وآخري ــن (1406هــ) :هدف ــت الدراس ــة إىل حتلي ــل
م ــدي فاعلي ــة مؤسس ــات الطواف ــة األهلي ــة التجريبي ــة يف تق ــدمي اخلدم ــات الضروري ــة للحج ــاج،
وتوصل ــت الدراس ــة إيل ع ــدد م ــن املقرتح ــات لتحس ــن اخلدم ــات املقدم ــة م ــن املؤسس ــات
للحجــاج ،أمههــا :أن يكــون أعضــاء جملــس اإلدارة مــن أعضــاء املهنــة املدربــن ومتفرغــن للقيــام
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ابلعم ــل ،وقي ــام املؤسس ــات إبع ــداد املطوف ــن مهنيًّ ــا قب ــل إحلاقه ــم ابخلدم ــة املدني ــة ،وحتدي ــد
املس ــؤوليات بدق ــة ل ــكل أف ـراد املكت ــب.
 -3فـواز علــي الدهــاش ،وهاشــم حريــري (1408هــ) :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.
 -4دراسة 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 الشـريف ،وتوصلــت الدراســة إيل جمموعــة مــن التوصيــات أمههــا :تشــكيل
جلنــة متخصصــة مــن الغــرف التجاريــة لإلشـراف 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.
-5دراس ــة (كوكب ــل أورازاي  :)1998 Kokpol Orathaiأك ــدت الدراس ــة عل ــى
أمهي ــة وض ــرورة تش ــجيع منظم ــات اجملتم ــع امل ــدين للقي ــام مبه ــام إدارة وتش ــغيل وصيان ــة
مش ــروعات اخلدم ــات العام ــة ،حت ــت إِشـ ـراف جه ــات رمسي ــة اتبع ــة للحكوم ــة ،م ــن خ ــال
ـري خلط ــط التنمي ــة
ـارا فك ـ ًّ
عملي ــي التنس ــيق والتكام ــل ،وبذل ــك تش ــكل يف جممله ــا إط ـ ً
االقتصادي ــة واالجتماعي ــة ،يتح ــدد يف ضوئه ــا األه ــداف والسياس ــات واملوجه ــات التنفيذي ــة
خلدم ــة الربام ــج واخلدم ــات ال ــي تق ــدم للمس ــتفيدين.
-6دراس ــة (إل ــن ب ـراك  :)2003 Ellen Patriciaاس ــتهدفت الدراس ــة معرف ــة أتث ــر
الشــبكات يف بعــض جمــاالت وأنشــطة املؤسســات املدنيــة يف التأثــر علــى السياســات العامــة،
مــن خــال القيــام مبشــروع مشــرك لــه أهــداف قوميــة ،وتوصلــت الدراســة إىل أن قــدرات هــذه
معــا للتأثــر يف السياســة العامــة هــي قــدرات حمــدودة ،وأهنــا يف حاجــة
املنظمــات علــى التحالــف ً
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إىل مزيــد مــن التعــاون والتكامــل مــع احلكومــة لتفعيــل قدراهتــم يف هــذا الشــأن.
 -7دراسة حممد علي الشريف ،عبد العظيم خضر (1425هـ) :ركزت الدراسة علي
حتليل اجلهود املبذولة للجهات املعنية ابحلجيج وشئونه ،سواءً أكانت حكومية أم خاصة يف
جمال توعية احلجاج قبل وبعد قدومهم وحىت مغادرهتم ،وأكدت الدراسة علي ضرورة التنسيق
بني اهليئات املختلفة ،وأمهية توعية احلجاج قبل سفرهم إيل احلجيج ،مع أمهية وضع معايري
التوعية املناسبة ،واختيار املواد اإلعالمية املناسبة.
 -8عبد املنان يوسف بكر (1425هـ) :هدفت الدراسة إىل حتليل الضغوط النفسية
اليت تواجه املطوفني والعاملني يف جمموعة اخلدمات امليدانية يف مؤسسات الطوافة مبدينة مكة
املكرمة ،وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بسياسات تشجيع االتصال املفتوح بني العاملني
يف مؤسسات الطوافة ورؤساء جمالس اإلدارة واملكاتب املتخصصة ،وختصيص مزااي للمطوفني
والعاملني يف مؤسسات الطوافة ،واالهتمام ببيئة العمل النفسية واإلدارية ،وتشجيع املطوفني
والعاملني علي العمل ،مع عقد دورات تدريبية مستمرة هلم.
 -9دراســة ســفران بــن ســفر املقاطــي (1428هــ) :ســعت الدراســة للتعــرف علــي
اجتاهــات احلجــاج العــرب حنــو املؤسســات الــي تقــدم خدماهتــا للحجــاج للتعــرف علــي
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
تصــورات األف ـراد عنــد تقيمهــم لألشــخاص واهليئــات واملؤسســات املختلفــة الــي يتعاملــون
معهــا ،واالهتمــام بتأهيــل وتدريــب كافــة الكـوادر البشـرية 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.
 -10دراســة حممــد ســعد وآخريــن (1426هــ) :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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نظرا لتدين مســتوى
رفع مســتوي الكفاءة املهنية والعملية للعاملني مبكاتب مؤسســات الطوافة ً
كثــر منهــم علــي مســتوي أداء جــودة اخلدمــات ،وســرعة حـ ّـل املشــكالت الــي تواجــه احلجــاج،
والتأكيــد علــي أمهيــة اســتخدام احلاســبات اآلليــة والربامــج االلكرتونيــة يف تقــدمي اخلدمــات
للحجــاج ،وأمهيــة اســتخدام اللغــات األجنبيــة الالزمــة لــدى العاملــن واإلملــام أبمــور املناســك.
 -11دراســة حممد بن علي الشـريف ،وحممد جاهني (1432هـ) :اهتمت بدراســة أداء
القائمــن علــي إدارة وتنظيــم منطقــة الط ـواف ومــا حوهلــا ،وتوصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن
النتائــج والتوصيــات أمههــا :وجــود قصــور يف أداء القائمــن علــي تنظيــم وإدارة منطقــة الطـواف،
خاصــة عنــد فقــدان الواثئــق واملمتلــكات اخلاصــة ،وقلــة عــدد العاملــن ىف مكاتــب املفقــودات،
وأمهيــة زايدة عــدد العاملــن يف جمــال االدارة الفعليــة ،واإلشـراف علــى عمليــة تنظيــم الطـواف،
واإلملــام ابخللفيــات الثقافيــة واالجتماعيــة املتنوعــة لــرواد املســجد احلـرام.
 -12دراس ــة ج ــوزي بن ــت حمم ــد الس ــبيعي (1432هــ) :رك ــزت الدراس ــة عل ــى األبع ــاد
التارخيي ــة لالهتم ــام مبهن ــة الطواف ــة واملطوف ــن ،وال ــدور الس ــعودي يف االهتم ــام هب ــذه املهن ــة،
وحتلي ــل النقل ــة النوعي ــة ال ــي أدخل ــت عليه ــا ،وقدم ــت الدراس ــة ع ــدد م ــن النتائ ــج والتوصي ــات
العام ــة أمهه ــا ،إب ـراز املس ــتوي التنظيم ــي لنش ــأة مؤسس ــات الطواف ــة ،وحتدي ــث الك ـوادر املهني ــة
والعامل ــن هب ــذه املؤسس ــات ع ــن طري ــق تعل ــم املناس ــك ،والتحصي ــل العلم ــي ،ومحاي ــة ورعاي ــة
عمومــا ،ابإلضافــة إيل أمهيــة دور املطــوف ومهنــة املطوفــن يف احليــاة
الدولــة للمطــوف ودعمــه ً
العام ــة واجملتمعي ــة للمجتم ــع املك ــي.
 - 13دراس ــة عب ــد الرمح ــن ،عب ــدهللا حمم ــد وآخ ــرون ( 1434هــ) :هدف ــت الدراس ــة
إىل حتلي ــل أس ــاليب وسياس ــات تعزي ــز روح االنتم ــاء ب ــن العامل ــن يف مؤسس ــات الطواف ــة،
وذلــك مــن أجــل تطويــر منظومــة اخلدمــات املقدمــة مــن هــذه املؤسســات للحجــاج ،وتوصلــت
وإداري
الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج والتوصيــات أمههــا :حتديــث الك ـوادر الشــبابية مهنيًّــا ًّ
 ،وإعطاؤه ــم الفرص ــة لتحم ــل املس ــئولية يف املس ــتوايت اإلداري ــة املختلف ــة ،وزايدة الثق ــة ب ــن
العاملــن ومؤسســات الطوافــة ووزارة احلــج ،واالســتفادة مــن اخل ـرات املهنيــة لكبــار املطوفــن،
وحتس ــن الظ ــروف االقتصادي ــة واالجتماعي ــة هل ــم.
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 -14س ــامي ايس ــن أمح ــد (1437هــ) :أوضح ــت الدراس ــة أن جن ــاح أعم ــال موس ــم
أساس ــا عل ــى م ــدى جن ــاح األجه ــزة املعني ــة يف ختطي ــط وإدارة األماك ــن
احل ــج والعم ــرة يعتم ــد ً
واملنشــآت واملرافــق الضروريــة ،وتقــدمي اخلدمــات الالزمــة ذات املواصفــات واجلــودة املناســبة،
ـددا م ــن املتطلب ــات ينبغ ــي توافره ــا ومراعاهت ــا لتطوي ــر وجتوي ــد املراف ــق
وأك ــدت أن هن ــاك ع ـ ً
واخلدم ــات يف موس ــم احل ــج والعم ــرة ،وينبغ ــي عل ــى كاف ــة اجله ــات احلكومي ــة واألهلي ــة
املس ــئولة أن تقي ــس نتائ ــج أعماهل ــا وإدارهت ــا بطريق ــة منهجي ــة ،ح ــى ل ــو كلفه ــا ذل ــك بع ــض
اجلهــد واملــال ،بقصــد حتســن فعاليــة أعماهلــا ،وإنتــاج خمرجــات ذات قيمــة مضافــة ملموســة
لعمالئه ــا م ــن احلج ــاج واملعتمري ــن ابس ــتمرار.
 -15دراســة عبــد الرمحــن ،عبــدهللا حممــد وآخــرون (1437هــ) :أكــدت الدراســة علــى
أمهيــة حتليــل الوضــع الراهــن ملنظومــة خدمــات مؤسســات الطوافــة بصــورة مســتمرة ،الســتحداث
من ــاذج مقرتح ــة يف جم ــال صناع ــة اخلدم ــات ،تك ــون مبثاب ــة إط ــار تص ــوري هت ــدف ملتابع ــة ه ــذه
املؤسســات بصــورة واقعيــة ،وأكــدت الدراســة علــي ضــرورة توجيــه اهتمــام الباحثــن واملهتمــن
يف جمــال صناعــة اخلدمــات عامــة ،ومنظومــة خدمــات مؤسســات الطوافــة خاصــة ،حنــو إجـراء
املزي ــد م ــن الدراس ــات املس ــتقبلية عل ــى املس ــتويني النظ ــري واملي ــداين ،م ــن أج ــل تطوي ــر صناع ــة
اخلدم ــات ملؤسس ــات الطواف ــة ،م ــع اس ــتنتاج مؤشـ ـرات لقي ــاس الكف ــاءة واألداء خلدم ــات
مؤسســات الطوافــة – وهــو مــا تســعي إليــه الدراســة احلاليــة.

اثلثًا :أمهية الدراسة
 -1تكمن أمهية الدراسة يف أهنا سوف تسهم -إبذن هللا تعاىل  -يف تنفيذ األمر السامي
خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز -القاضي بسرعة تطوير وجتويد منظومة
خدمات احلج والعمرة ،وحتقيق املنافع الدينية والدنيوية هلذه العبادة العظيمة.
 -2تطوير وجتويد خدمات احلج والعمرة بغرض رسم خارطة طريق واضحة لكافة
اجلهات املهتمة خبدمة ضيوف الرمحن يف القطاع احلكومي واألهلي لتحسني أدائهم ورفع
كفاءهتم وفعاليتهم يف األنشطة واألعمال ذات العالقة مبنظومة خدمات احلج والعمرة.
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 -3تعاظم أمهية قطاع اخلدمات كمكون رئيس يف الناتج القومي اخلاص ابلدول املتقدمة
والنامية علي السواء ،وأصبح قطاع اخلدمات يشكل  %60إيل  %70من ذلك الناتج يف
االقتصادايت املتقدمة ،وأكثر من  %50يف االقتصادايت النامية.
 -4إن تنوي ــع مص ــادر الدخ ــل أصب ــح األس ــاس يف التنمي ــة املس ــتدامة واس ــتقرار
ال ــدول ،وأم ــام اململك ــة فرص ــة س ــاحنة للرتكي ــز عل ــى صناع ــة اخلدم ــات فه ــي ليس ــت
خلل ــق الوظائ ــف فق ــط ،لك ــن لتقلي ــل االعتم ــاد عل ــى النف ــط بص ــورة دائم ــة ،وزايدة ف ــرص
االس ــتثمار احملل ــي ،وزايدة الدخ ــل القوم ــي.
دورا متزايـ ًـدا ىف تشــغيل األيــدي العاملــة ويف توفــر
 -5إن قطــاع اخلدمــات أصبــح يلعــب ً
ف ــرص العم ــل ،وابلت ــايل ف ــإن حتري ــر ه ــذا القط ــاع وتطوي ــره ميك ــن أن خيف ــف م ــن ح ــدة البطال ــة
عل ــى املس ــتوى القوم ــي والع ــريب ككل.
 -6إن صناع ــة اخلدم ــات م ــن الصناع ــات ذات الطبيع ــة اخلاص ــة ال ــي حتت ــاج إىل
توجي ــه مزي ــد م ــن االهتم ــام إليه ــا م ــن جان ــب الباحث ــن والدارس ــن عل ــى أس ــاس أهن ــا تق ــود
قاط ــرة التنمي ــة والتق ــدم يف الع ــامل أمج ــع.

ابعا :أهداف الدراسة:
رً

 -1حتليــل الــدور الوظيفــي واملهــي ملؤسســات الطوافــة فيمــا يرتبــط مبنظومــة اخلدمــات
الــي تؤديهــا للحجــاج.
 -2التعــرف علــي املشــكالت والصعــوابت الــي تواجــه مؤسســات الطوافــة علــي املســتوي
اإلداري والتنظيمــي واملهــي.
 -3حتليــل جمموعــة مــن اآلراء واملقرتحــات الــي يطرحهــا مقدمــو اخلدمــات والعاملــن
مبؤسس ــات الطواف ــة عل ــي املس ــتوى املي ــداين ،وذل ــك م ــن أج ــل تطوي ــر آلي ــات
وميكانزم ــات منظوم ــة اخلدم ــات.

14

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .عادل عزت محمد عيد

 -4الوص ــول إىل جمموع ــة م ــن املؤش ـرات التخطيطي ــة ل ـزايدة كف ــاءة منظوم ــة اخلدم ــات
ال ــي تقدمه ــا مؤسس ــات الطواف ــة حلج ــاج بي ــت هللا احل ـرام.

خامسا :مفاهيم الدراسة
ً

 -1مفهوم املؤشرات التخطيطية:

يـَُعـ ُّـد مفهــوم املؤش ـرات مــن املفاهيــم األساســية للدراســة احلاليــة نظـ ًـرا ألن نتائــج هــذه
الدراســة ســوف تقــودان للخــروج مبجموعــة مــن املؤش ـرات التخطيطيــة ل ـزايدة كفــاءة منظومــة
اخلدمــات الــي تقدمهــا مؤسســات الطوافــة حلجــاج بيــت هللا احلـرام ،يف إطــار مــا يعــرف بعصــر
صناعــة اخلدمــات ،حــى يتمكن ـوا مــن أداء مناســك احلــج يف ســهولة ويســر.
ـرا يف املؤلف ــات اإلحصائي ــة مبع ــى أن ــه "الش ــيء ال ــذي
وق ــد اس ــتخدمت املؤشـ ـرات كث ـ ً
يوض ــح أو يش ــر أو ي ــدل" (عب ــد املنع ــم2007 ،م ،ص ،)82واملؤش ــر ه ــو" :البي ــاانت
اإلحصائي ــة ال ــي ت ــدل وتع ــر ع ــن احلقائ ــق املتعلق ــة ابملتغـ ـرات اجملتمعي ــة" (عب ــد الرمح ــن،
أيضــا "بيــاانت كميــة منظمــة يف إطــار متكامــل هلــا داللتهــا
2015م ،ص ،)89واملؤش ـرات ً
الكيفي ــة" (الس ــروجي ومحـ ـزاوي1998 ،م ،ص ص.)29-26
واملؤشــر أداة لقيــاس إجنــاز منظمــة مــا لوظائفهــا وعملياهتــا ولنتائجهــا عــر الزمــن ،وهــي
عالمــات علــى وضــع معــن يتعــن النظــر إليــه ابعتبــاره أداة تســتعمل يف عمليــة حمكمــة لرصــد
وتقيي ــم إسـ ـراتيجيات تقيي ــم األداء الفاع ــل للتنمي ــة ،كم ــا أهن ــا أدوات لتقيي ــم ورص ــد ج ــودة
اخلدمــات ،وهــي مقاييــس كميــة ميكــن اســتعماهلا كمرشــد لرصــد وتقييــم جــودة الرعايــة وأنشــطة
اخلدم ــات الداعم ــة هل ــا (خورش ــيد طاه ــر .)93 :2012،
واملؤش ـرات التخطيطيــة هــي "جمموعــه مــن البيــاانت الكميــة والكيفيــة الــي تســتمد مــن
احلي ــاة ،وتش ــر إىل جان ــب أو أكث ــر س ـواءً االجتماعي ــة منه ــا أو االقتصادي ــة أو السياس ــية،
وتســتهدف التوصــل إىل إجــاابت كاملــة ودقيقــة للعديــد مــن التســاؤالت االجتماعيــة ،وهــي
وســيلة لتحديــد املشــكالت اخلطــرة والبــارزة يف اجملتمــع ،ولــذا تســتخدم يف رســم السياســيات
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واحملافظ ــة عليه ــا ودعمه ــا وتطويره ــا أو تعديله ــا ،لتتـ ـواءم م ــع التغـ ـرات االجتماعي ــة
واالقتصاديــة والسياســية ،أو احتياجــات فئــات معينــة يف اجملتمــع لسـ ّد احتياجاهتــم ومواجهــة
مش ــكالهتم وتنميته ــا ،كم ــا أهن ــا تعك ــس جمموع ــة م ــن الش ــروط الواج ــب توافره ــا يف سياس ــة
اجتماعي ــة معين ــة عن ــد العم ــل عل ــى حتديده ــا أو صياغته ــا أو رمسه ــا للتأك ــد م ــن احتمالي ــة
حاجته ــا املس ــتقبلية" (اجلوه ــري ،1990 ،ص .)320
وتتضمــن املؤشـرات التخطيطيــة يف التخطيــط "مــاذا جيــب عملــه وكيــف ،وكذلــك حتديــد
املهــام ومناطــق العمــل ،ووضــع أغـراض حمــددة ،وتنميــة وتطويــر السياســات والربامــج واإلجراءات
الالزمــة لتحقيقهــا" (.)Barry Barnes,1995, P15
وترج ــع أمهي ــة املؤشـ ـرات التخطيطي ــة يف مالحق ــة التغ ــر االجتماع ــي ورص ــده ،وت ــدل
عل ــي الواق ــع اجملتمع ــي ،وتس ــتخدم يف املعرف ــة يف رس ــم السياس ــة االجتماعي ــة ،وتس ــاعد يف
صن ــع الق ـرار التخطيط ــي لتحس ــن نوعي ــة احلي ــاة يف اجملتم ــع ،وإش ــباع احلاج ــات ،ومواجه ــة
املش ــكالت (الش ــهاوى.)243 ،2009 ،
املفهــوم اإلجرائــي للمؤشـرات التخطيطيــة :تتمثــل املؤشـرات التخطيطيــة يف حتديــد املهــام
ومناطــق العمــل ملؤسســات الطوافــة املعنيــة بتقــدمي منظومــة مــن اخلدمــات حلجــاج بيــت هللا
احل ـرام ،بــدءًا مــن عمليــات خدمــة االســتقبال ،والنقــل ،والســكن ،واإلقامــة ،واإلعاشــة ،وأداء
الشــعائر ،حــى عمليــات املغــادرة والرتحيــل الــي تقدمهــا للحجــاج ،والــذي حيقــق هلــم النجــاح
والتميــز واإلبــداع يف تقــدمي اخلدمــات حلجــاج بيــت هللا احل ـرام.

 -2مفهوم الك ــفاءة
ترتبــط الكفــاءة عــادة ابألجهــزة أو املؤسســات الــي يتــم تقــدمي اخلدمــة مــن خالهلــا ،وعنــد
تقيي ــم اخلدم ــات االجتماعي ــة جي ــب االهتم ــام "بقي ــاس الكف ــاءة" املرتبط ــة ابجله ــاز أو التنظي ــم
الــذي يتــم تقــدمي اخلدمــة مــن خاللــه وذلــك للرتكيــز علــي معــدالت األداء واإلنتاجيــة ومتغــر
الوقــت ...وغريهــا (خمتــار.)1994:2006 ،
16

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .عادل عزت محمد عيد

وتشــر موســوعة "وبســر  "Websterإل الكفــاءة علــي أهنــا :حالــة كــون الشــيء كفئًــا،
أو الكفــاءة يف األداء ،وهــي القــدرة علــي إجنــاز املهــام أبقــل وقــت ممكــن وأقــل تكلفــة ممكنــة
وأبقــل جهــد ممكــن (.)Webster, 455 ,1994
ويعــرف معجــم مصطلحــات العلــوم االجتماعيــة الكفــاءة أبهنــا "القــدرة علــي حتقيــق
النتيجــة املقصــودة طبقــا ملعايــر حمــددة مســبقا ،وتــزداد الكفــاءة كلمــا أمكــن حتقيــق النتيجــة
حتقيقــا كامــا (بــدوي.)128 :1993،
ويــري (ســيمون  )Simonأن الكفــاءة تتمثــل يف حتقيــق القيــم العظمــي بواســطة الوســائل
احملــدودة ،وهــذا جيــب أن يكــون هــو املعيــار املوجــه يف اختــاذ القـرار (.)Robert,1987, 590
وقــد توســع (دايل و لندبلــوم  )Daly & Lindblomيف مفهــوم الكفــاءة وقــررا أنــه
ـيدا كلمــا كان أكثــر كفــاءة ،وأشــارا إيل أن الكفــاءة هــي النســبة بــن قيمــة
كلمــا كان الفعــل رشـ ً
املدخــات إىل قيمــة املخرجــات ،وبذلــك فــإن الكفــاءة تعــي -مــن وجهــة نظرمهــا " -الرتشــيدية
االقتصاديــة" لتحقيــق املــردود األمثــل أبدىن املـوارد (.)Robert,1987,590
ويري (تومبسون  )Thompsonأنه عندما تكون املقاييس واضحة ،وأن عالقات
السبب ابلنتيجة هي عالقات معروفة ،فإن اختبارات الكفاءة تصبح أكثر مالءمة ،ومثل هذه
االختبارات توضح ما إذا كان التأثري املرغوب فيه قد أنتج أو تولد ،و ما إذا كان يتم عمله
بكفاءة ،مبعين أن يتم أبدىن حد من املدخالت (.)Richard, 1992, 352
وتع ــرف الكف ــاءة أيض ــا أبهن ــا" :إجـ ـراءات حتلي ــل الط ــرق والوظائ ــف ،وذل ــك لك ــي يت ــم
ابتــكار الوســائل الــي تســاعد يف احلصــول علــي احلــد األقصــى مــن كفــاءة التجهي ـزات وزايدة
الكف ــاءة الش ــخصية" (.)Webster, 1993, 725
وتعتــر الكفــاءة مبثابــة االســتخدام أو االســتثمار األمثــل للمـوارد مبــا حيقــق أهــداف النشــاط
أبقــل تكلفــة ممكنــة ( ،)Adam, 1989, 226ولذلــك فــإن الكفــاءة متثــل أحــد عناصــر
الفعاليــة ،فقــد يكــون النظــام كفئًــا لكنــه غــر فعــال ،وقــد تكــون املنظمــة عاليــة الكفــاءة ولكــن
			
المجلد الثاني عشر -العدد األول -محرم ١٤٤1ه /سبتمبر 2019م

17

نحو مؤشرات تخطيطية لزيادة كفاءة منظومة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة...

قــد تفشــل يف حتقيــق أهدافهــا إذا كانــت خمرجاهتــا غــر مطلوبــة للبيئــة.
ويــري (أرجريــز  )Argyrisأن الكفــاءة ترتبــط ابألعمــال الداخليــة للمنظمــة ،فــا ميكــن
أن تكــون هــذه األعمــال علــي الوجــه األمثــل مــا مل يتوافــر يف تلــك املنظمــات "جــودة يف
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
وتكلفــة ،وهــو مــا يقصــد ب كفــاءة املنظمــة (.)Richard,1990 ,11
ويعرف الباحث الكفاءة أبهنا ":كفاءة النسق الداخلي للمنظمة" والذي يتضح يف
قدرة املنظمة من خالل ما يتوافر هلا من خصائص بنائية وتنظيمية جيدة علي االستثمار اجليد
للطاقة املتاحة من موارد وإمكاانت ومواد خام وطاقات بشرية وفنية لتحقيق أهداف املنظمة
يف شكل خمرجات جيدة ،وعلي ذلك فإن املتطلبات التنظيمية والوظيفية والبنائية تساعد
املنظمة على العمل بكفاءة وأدائها ملسئولياهتا اليت أنشئت من أجلها.
ويف ضوء ما سبق ميكن حتديد مفهوم الكفاءة إجرائيًّا علي النحو التايل-:
يتم التخطيط إلحداث التغيري من خالهلا.
 -1تتصل الكفاءة ابألجهزة اليت ّ
 -2هتتم ابلتعرف علي معدالت األداء وإنتاجية العاملني داخل األجهزة.
 -3هت ــدف إيل االس ــتخدام األمث ــل للمـ ـوارد مب ــا حيق ــق أه ــداف النش ــاط أبق ــل وق ــت
وجه ــد وتكلف ــة ممكن ــة.
مستقبل.
 -4تعترب نتائج قياس الكفاءة مبثابة مدخالت تفيد يف تطوير اخلدمات وحتسينها
ً

 -3مفهوم اخلدمات
منذ منصف القرن العشرين ظهر مفهوم اخلدمات يف إطار العمليات اإلصالحية اليت
جيب أن هتتم هبا السياسات احلكومية هبدف ارتفاع مستوى املعيشة وحتسني نوعية احلياة،
وأصبحت عملية تقدمي اخلدمات للمواطنني بعد ذلك ضمن السياسات واإلسرتاتيجيات
عموما بتقدمي احلاجات األساسية اليت تسهم يف رفاهية كل من الفرد واألسرة
التنموية اليت هتتم ً
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واجملتمع ،ومن هذا املنطلق أصبحت اخلدمات أو ما أطلق عليه بعد ذلك بقطاع اخلدمات
جزءًا 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 ،ص.)3
اصطالحــا :يقصــد هبــا "املســاعدة وتقــدمي مــا حيتاجــه اإلنســان مــن
ومفهــوم اخلدمــات
ً
خدمــات تســاعده علــي حـ ّـل مشــكالته" (عبــد اللطيــف:2013 ،ص.)36

ولقــد تباينــت وجهــات نظــر ال ُكتّــاب يف حتديــد مفهــوم اخلدمــة ،فقــد عرفتهــا مجعيــة
التســوق األمريكيــة أبهنــا" :عبــارة عــن األنشــطة أو املنافــع الــي تعــرض للبيــع ،أو الــي تقــدم
مرتبطــة مــع الســلع املباعــة" (عصمــاين :2006 ،ص.)213
أمــا (جرونــوس  )Gronroosفقــد عرفهــا أبهنــا" :أي نشــاط أو سلســلة مــن األنشــطة
ـروري أن حتــدث عــن طريــق التفاعــل بــن
ذات طبيعــة غــر ملموســة يف العــادة ،ولكــن ليــس ضـ ًّ
املســتهلك وموظفــي اخلدمــة ،أو امل ـوارد املاديــة أو الســلع أو األنظمــة ،والــي ميكــن تقدميهــا
كحلــول ملشــاكل العميــل" (.)Gronroos,1985
وحددها أســتانون  Stanonأبهنا" :النشــاطات غري امللموســة واليت 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 ،ص.)17
ابإلضافــة إيل ذلــك عــرف (كوتلــر  )Kotlerاخلدمــات علــي أهنــا" :أي نشــاط أو فائــدة
ميكــن ألحــد األطـراف أن يقدمهــا لطــرف مبنتــج مــادي" (أبــو علقــة:2002 ،ص.)473
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 ،ص.)5
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وعرفها الفقيه الفرنسي (دوجي  )Dugaitأبهنا" :نشاط جيب أن يكفله وينظمه احلكام،
علي اعتبار أن االصطالح به ال غىن عنه لتحقيق التضامن االجتماعي وتطوره ،وإن كان ال
ميكن حتقيقه علي أكمل وجه إال عن طريق السلطة العامة" (عدانن :2004 ،ص .)128
ووف ًقــا ملــا تقــدم ميكــن حتديــد مفهــوم اخلدمــات إجرائيًّــا أبهنــا" :سلســلة مــن الربامــج
واألنشــطة ذات طبيعة ملموســة وغري ملموســة تقدم حلجاج بيت هللا احلرام ،واليت تســاعدهم
علــي أداء شــعائر فريضــة احلــج بســهولة ويســر".
وجيدر بنا يف هذا الصدد حتديد ماهية خدمات احلج املقصودة بصفة عامة فيما يلي:
 اخلدم ــات األساس ــية (خدم ــات الضياف ــة) :األم ــن الع ــام ،الصح ــة ،اإلس ــكان،التغذي ــة /املطاع ــم ،الس ــقيا ،الصراف ــة ،أماك ــن التس ــوق ،دورات املي ــاه العام ــة،
النظاف ــة ،واإلصح ــاح البيئ ــي.
 خدمــات النقــل و احلركــة :النقــل بــن املــدن ،التنقــل بــن املســاكن واحلــرم ،التنقــل بــناملشــاعر ،احلركــة يف الطـواف والســعي ،احلركــة يف اجلمـرات ،واملشــاة.
 خدم ــات االتص ــال واملعلوم ــات :التوعي ــة ،االس ــتعالمات ،اللوح ــات اإلرش ــادية،اهلات ــف ،الربي ــد ،واإلرش ــاد الس ــياحي.
 خدم ــات خاص ــة :اهل ــدي واألضاح ــي ،االس ــتقبال ،الرتحي ــل ،التعام ــل ،التفاع ــلاالجتماع ــي ،والقي ــام عل ــى ش ــؤون احلج ــاج ..............إخل.

 -4مفهوم الطوافة:
تع ــرف الطواف ــة أبهن ــا" :وظائ ــف معين ــة يؤديه ــا كل مط ــوف تثب ــت معه ــا نيت ــه مبقتض ــي
تعليماهتــا املخصصــة" ،واملطــوف هــو" :دليــل احلــاج يف مناســكه ومجيــع مــا يتعلــق ابحلــاج ،
وهــو املســئول عنــه ضمــن اختصاصاتــه مبوجــب القانــون" (عنقــاي1415 ،هــ :ص .)325
ـعودي غ ــر متجن ــس
ويش ــرط يف املط ــوف ويف كل م ــن ل ــه تعل ــق خبدم ــة احل ــاج أن يك ــون س ـ ًّ
(الس ــبيعي1434 ،ه :ص.)9
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وبصــورة عامــة يشــر املفهــوم الســابق للطوافــة إىل أهنــا نظــام معــن بــه جمموعــة مــن
الوظائــف احملــددة يقــوم أبدائهــا كل مطــوف طب ًقــا لعــدد مــن التعليمــات والقواعــد املتعــارف
عليهــا واملخصصــة طب ًقــا 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 طب ًقــا للشــروط والقواعــد الــي حيــدد نظــام الطوافــة ذاتــه.
أيضــا حتديــد ملفهــوم الطوافــة مــن الناحيــة املهنيــة
عــاوة علــي التعريــف الســابق يوجــد ً
"مـ ْـن توفــر فيــه شــروط املعلمانيــة يف هــذه املهنــة وأصبــح مطوفًــا مبوجــب نظــام
والوظيفيــة فهــوَ :
املطوفــن" (عنقــاي1415 ،هــ :ص .)325
ويف ه ــذا الص ــدد ميك ــن حتدي ــد مفه ــوم املط ــوف إجرائي ــا يف ض ــوء اختصاصات ــه
الوظيفي ــة ال ــي يق ــوم هب ــا عل ــي النح ــو الت ــايل:
 املطوف من يق ِّدم للحاج مهامه وخدماته . املطوف الدليل واملسئول عن احلاج يف املناسك ويف كل ما يتعلق ابحلج. املطوف يعمل يف أحكام نظام الطوافة املتعارف عليه.سعودي غري متجنس.
 املطوف يشرتط فيه أن يكونًّ

 -5مفهوم مؤسسات الطوافة
تعت ــر مؤسس ــات الطواف ــة م ــن أه ــم وأب ــرز اجله ــات التنظيمي ــة ال ــي تعم ــل يف مواس ــم
احل ــج والعم ــرة ،خصوصـ ـاً ّأن ــا تتعام ــل م ــع ع ــدد كب ــر م ــن شـ ـرائح املس ــلمني املختلف ــة،
ـك أ ّن م ــا تق ــوم ب ــه ه ــذه
م ــن كاف ــة دول الع ــامل عل ــى اخت ــاف لغاهت ــم ومذاهبه ــم ،وال ش ـ َّ
املؤسســات يؤخــذ يف االعتبــار يف تقييــم اخلدمــات الــي تقدمهــا اململكــة حلجــاج بيــت هللا
احل ـرام (جري ــدة ال ـرايض1438 ،هــ.)12:
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وتـَُعـ ُـد مهنــة الطوافــة مــن أعــرق املهــن الــي عرفهــا التاريــخ  ،وكانــت تــؤدى بطــرق فرديــة،
وتعتمــد علــى جهــود القائمــن عليهــا الذاتيــة ،وحتولــت بعــد ذلــك إىل عمــل مؤسســي لتتوحــد
اجله ــود وتتضاف ــر يف خدم ــة ضي ــوف الرمح ــن ،وليصب ــح العم ــل مجاعيًّ ــا وب ــروح الف ــرد الواح ــد
لتقــدمي أرقــى وأفضــل اخلدمــات حلجــاج بيــت هللا احلـرام ،وتوفــر الرعايــة الشــاملة هلــم ،والوصــول
هب ــا إىل أفض ــل وأرق ــى املس ــتوايت ،مب ــا يتواك ــب ويتواف ــق م ــع التط ــورات اهلائل ــة ال ــي تش ــهدها
اململكــة يف شــى اجملــاالت (وزارة احلــج 1436 ،هــ).
وتضــم أرابب الطوائــف ســت مؤسســات للطوافــة ،هــي املؤسســة األهليــة ملطــويف حجــاج
دول جنــوب أســيا ،مؤسســة مطــويف حجــاج دول جنــوب شــرق آســيا ،مؤسســة مطــويف حجــاج
ال ــدول العربي ــة ،مؤسس ــة مط ــويف حج ــاج تركي ــا ومس ــلمي أورواب وأمري ــكا واسـ ـراليا ،مؤسس ــة
مط ــويف حج ــاج إيـ ـران ،ومؤسس ــة مط ــويف حج ــاج ال ــدول اإلفريقي ــة غ ــر العربي ــة ،إضاف ــة إىل
مكت ــب ال ــوكالء املوح ــد ،ومكت ــب الزمال ــة املوح ــد ،واملؤسس ــة األهلي ــة ل ــإدالء ،ومجي ــع ه ــذه
املؤسس ــات تعم ــل حت ــت مظل ــة وزارة احل ــج (عب ــد الرمح ــن .)337 :1435،
ومرت الطوافة يف العهد السعودي أبربع مراحل:
 املرحل ــة األوىل :مرحل ــة التوس ــع واالنتش ــار ،ب ــدأت ع ــام  1343هــ ،وفيه ــا حي ــرصاملط ــوف عل ــى زايرة احلج ــاج يف بلداهن ــم ،والتع ــرف عل ــى أك ــر ع ــدد منه ــم ،وحتس ــن
اخلدم ــات املقدم ــة إليه ــم.
 املرحل ــة الثاني ــة :حريــة التعامــل مــع احلجــاج ،ويف هــذه املرحلــة أصبــح املطــوف غــرمقي ــد بتطوي ــف جنس ــية معين ــة كم ــا كان حي ــدث يف الس ــابق ،ول ــه حري ــة التعام ــل م ــع
احلج ــاج الذي ــن يفضل ــون خدمات ــه م ــن خمتل ــف اجلنس ــيات.
 املرحلــة الثالثــة :التوزيــع ،حيــث مت إلغــاء نظــام السـؤال ،وتطبيــق نظــام التوزيــع حســبمتوســطات كل مطــوف يف خــال األعـوام  92و  93و .94
 املرحلــة الرابعــة :املؤسســات ،والــي نقلــت الطوافــة مــن العمــل الفــردي إىل العمــل22
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اجلماعــي مــن خــال مؤسســات أهليــة تضــم املطوفــن وختتــص كل مؤسســة حبجــاج دولــة
معينــة (عنقــاوي1435 ،هــ.)270:
اهلدف من إنشاء هذه املؤسسات :الرفع من مستوى مهنة الطوافة ،واالرتقاء ابخلدمات
املقدمــة حلجــاج بيــت هللا احلـرام ،ونتيجــة لذلــك انتقلــت مهنــة الطوافــة مــن العمــل الفــردي إىل
العمــل اجلماعــي ،مــن خــال مؤسســات الطوافــة األهليــة الــي تقــوم بتوفــر أفضــل اخلدمــات
ـرا مــن األعمــال واملهــام واخلدمــات لوفــود الرمحــن منــذ وصوهلــم إىل اململكــة
للحجــاج ،وتــؤدي كثـ ً
وطـوال فــرة بقائهــم حــى يعــودوا إىل أوطاهنــم بعــد أدائهــم فريضــة احلــج.
وتلت ــزم مؤسس ــات الطواف ــة جبمي ــع الواجب ــات واخلدم ــات املنوط ــة ابحل ــاج ،إضاف ــة إىل
املســؤوليات واألحــكام الصــادرة هبــا قـرارات إنشــاء هــذه املؤسســات ومنهــا اســتقبال احلجــاج
يف مراك ــز التوجي ــه يف مداخ ــل مك ــة املكرم ــة ،وإيصاهل ــم إىل مقـ ـرات س ــكنهم ،واإلشـ ـراف
علــى راحتهــم ،وتفقــد أحواهلــم طيلــة إقامتهــم يف مكــة املكرمــة ،وختصيــص العــدد الــكايف مــن
العامل ــن لتطويفه ــم ،وإرش ــادهم إىل أم ــور دينه ــم ومعاونته ــم عليه ــا ،وكذل ــك تكلي ــف م ــن
يصطحبه ــم يف الط ـواف والس ــعي وبقي ــة مناس ــك احل ــج ،مب ــا ييس ــر للح ــاج أداء نس ــكه عل ــى
الوجــه الصحيــح  ،والتعــاون مــع املســئولني علــى توعيــة احلجــاج مبــا يســاعدهم علــى ممارســة
واجباهت ــم ،وإرس ــال مندوب ــن إىل مكات ــب إرش ــاد التائه ــن التابع ــة ل ــوزارة احل ــج الس ــتالم
حجاجه ــم ،وإحض ــار وس ــائط النق ــل املق ــررة للحج ــاج يف األوق ــات املناس ــبة لصعوده ــم إىل
عرف ــات وف ــق اخلط ــة العام ــة للح ــج  ،ونفرهت ــم منه ــا إىل مزدلف ــة مث إىل م ــى ومك ــة املكرم ــة،
وإرش ــادهم إىل خيامه ــم املع ــدة لنزوهل ــم مب ــى وعرف ــات ،وكذل ــك س ــكنهم مبك ــة املكرم ــة بع ــد
النــزول (صحيفــة الــوائم1438 ،ه ـ .)12:
وكذل ــك ع ــدم الس ــماح للحج ــاج ابفـ ـراش الشـ ـوارع وامليادي ــن وغريه ــا ،والتقي ــد بتنفي ــذ
تعليمــات الدفــاع املــدين ،والقيــام بتنظيــف اخليــام املعــدة للســكن يف املشــاعر املقدســة ،وأتمــن
العمــال للقيــام أبعمــال النظافــة العامــة ،مــع احملافظــة علــى الصحــة العامــة ،واســتالم ج ـوازات
الس ــفر واحملافظ ــة عليه ــا إىل ح ــن انته ــاء إجـ ـراءات س ــفر احلج ــاج ،وتفق ــد أحـ ـوال احلج ــاج
بصــورة مســتمرة ،وإعانتهــم علــى إهنــاء معامالهتــم لــدى الدوائــر احلكوميــة ،وإخطــار اجلهــات
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املختص ــة ع ــن احلج ــاج التائه ــن ،م ــع إخط ــار دوائ ــر األم ــن يف حال ــة ع ــدم االهت ــداء إليه ــم أو
تغي ــب أي منه ــم مل ــدة  24س ــاعة ،أو ختلف ــه ع ــن الس ــفر يف موع ــده املق ــرر ملغادرت ــه ،واملب ــادرة
إىل تبليــغ أقــرب مركــز صحــي يف حالــة إصابــة أي حــاج مــن احلجــاج مبــرض ،م ــع مس ــاعدته
عنــد مراجعــة املستشــفيات ألخــذ العــاج الــازم ،وتزويــد وزارة احلــج مبــن يُتــوىف مــن احلجــاج
وجنســياهتم وأعمارهــم وأرقــام جوازاهتــم  ،ومــا حبــوزة كل واحــد منهــم  ،مــع إثبــات مــكان احلالــة
وســببها وشــهادة الوفــاة (صحيفــة الــوائم 1438،ه ـ .)12:
وحت ــرص مؤسس ــات الطواف ــة عل ــى معامل ــة احل ــاج معامل ــة حس ــنة  ،تعك ــس م ــا تق ــوم ب ــه
اململكــة مــن خدمــات ،ومــا تبذلــه مــن جهــود ،ومــا توفــره مــن إمــكاانت ،وجتنــده مــن طاقــات
بشـرية خلدمــة احلــاج  ،كمــا تشــكل مؤسســات الطوافــة جلــان نســائية  ،تضــم كوكبــة مــن النســاء
ال ــايت يتمي ـ ْـز َن ابلكف ــاءة العالي ــة للقي ــام ابلعم ــل التطوع ــي خلدم ــة ضيف ــات الرمح ــن ،وتق ــدمي
اخلدمــات الالزمــة هلـ َّـن بطريقــة تتماشــى مــع الديــن اإلســامي.
تقوم مؤسسات الطوافة علي جمموعة من األسس واملبادئ أمهها-:
أول :العنايــة ابإلنســان يف املقــام األول :وهــو هنــا يشــمل احلــاج واملعتمــر ومقدمــي
ً
اخلدمــة وأف ـراد اجملتمــع ،ممــا يســاعد يف حتقيــق مقاصــد احلــج والعمــرة ،وهــو "شــهود املنافــع
وحتصيلهــا" الــذي هــو اإلطــار اجلامــع ملقاصــد احلــج ( الشــدي1429 ،ه ـ ).
اثنيً ــا :العناي ــة ابمل ــوارد امللموس ــة :وتتمث ــل يف كاف ــة املراف ــق واخلدم ــات الالزم ــة
ألداء مناس ــك احل ــج والعم ــرة ،وينبغ ــي أن تب ــدأ يف مرحل ــة التخطي ــط اإلسـ ـراتيجي بعي ــد
املــدى الــذي يعــى بتوافــر وتكامــل منظومــة اخلدمــات يف كل موقــع ميــر عليــه أو يســتخدمه
أو يقي ــم في ــه احلج ــاج واملعتم ــرون.
اثلثًــا :العنايــة ابخلدمــات املطلوبــة :مثــل األمــن والســامة ،واالســتقبال ،والنقــل،
واإلســكان ،والتغذيــة ،ووســائل االتصــال واملعلومــات وغريهــا ،وتعتــر اخلدمــات أهــم عنصــر
للمنتــج الرئيــس يف صناعــة الضيافــة وهــو "اخلــرة أو التجربــة" الــي يدركهــا وحيــس هبــا الضيــف
ـاوي أو أفضــل ممــا كان يتوقعــه
أثنــاء تلقــي اخلدمــة وبعدهــا ،فــإذا كان مســتوى جــودة اخلدمــة مسـ ً
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وكانــت اخلدمــة بســعر معقــول فــإن الضيــف ســوف يكــون راضيًــا وإال كان العكــس.

ابع ــا :العناي ــة ابلعملي ــات :وه ــي مجلـ ـةُ األَعم ـ ٍ
ـال الالزم ــة لتجهي ــز مرف ــق أو إع ــداد
رً
وتق ــدمي خدم ــة م ــا ،فالعملي ــات يف موس ــم احل ــج والعم ــرة غالبً ــا م ــا تك ــون مركب ــة تعتم ــد
عل ــى بعضه ــا البع ــض وتتداخ ــل مه ــام وأعم ــال القائم ــن عليه ــا فيصع ــب بذل ــك حتدي ــد
مس ــؤولية أتخ ــر تق ــدمي خدم ــة م ــا ،أو ت ــردي مس ــتوى جودهت ــا (مث ــال عل ــى ذل ــك :عملي ــة
خدم ــة تق ــدمي الطع ــام تعتم ــد عل ــى عملي ــات خدم ــات أخ ــرى مث ــل :إع ــداد الطع ــام،
والنق ــل واحلرك ــة ،وجتهي ــز أماك ــن األكل) ،إن م ــن مه ــام مؤسس ــات الطواف ــة تبس ــيط
وتســهيل العمليــات واإلج ـراءات ،ومراجعــة ذلــك بصفــة مســتمرة ابســتخدام كافــة الطــرق
واألس ــاليب واألدوات املتاح ــة لتحقي ــق ذل ــك.
خامس ــا :العنا ي ــة اب س ــتخدام التقني ــة (التكنولوجي ــا) :وه ــو إجن ــاز األعم ــال
ً
أبفض ــل وأح ــدث الوس ــائل واألس ــاليب والط ــرق واألجه ــزة ،وه ــو ميث ــل "التطبي ــق العمل ــي
للمعرف ــة خاص ــة يف حق ــل مع ــن" ،وين ــدرج حت ــت ذل ــك أمهي ــة إجن ــاز العم ــل حبرفي ــة عالي ــة
أبق ــل م ــا ميك ــن م ــن أخط ــاء أو مش ــاكل أو ه ــدر يف املـ ـوارد ،واالس ــتفادة م ــن أفض ــل
املمارس ــات العاملي ــة يف نف ــس اجمل ــال.
سادس ــا :العناي ــة إبدارة الوق ــت :مناس ــك احل ــج والعم ــرة ت ــؤدى ضم ــن إط ــار زم ــاين
ً
وم ــكاين حم ــدد مث ــل :أش ــهر احل ــج ،أوق ــات الص ــاة  ،أوق ــات رم ــي اجلمـ ـرات ،ح ــدود
املش ــاعر املقدس ــة ،املط ــاف ،واملس ــعى  ... ،إخل .والعناي ــة هب ــذه اجلوان ــب ه ــي اجلوه ــر
والوظيف ــة الرئيس ــة ملؤسس ــات الطواف ــة.

 -6مفهوم صناعة اخلدمات
أ -التعريف بصناعة اخلدمات:
يوضــح حتليــل الـراث العلمــي لصناعــة اخلدمــات واســتخدامها كمفهــوم يهــم املتخصصــن
يف العلوم االجتماعية واالقتصادية خاصة والعلوم الطبيعية يف الوقت ذاته ،إيل العقود األخرية
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مــن القــرن العش ـرين ،خاصــة بعــد أن تضافــرت جمموعــة مــن العوامــل والظــروف االقتصاديــة
واالجتماعيــة والتكنولوجيــة الــي ارتبطــت بــكل مــن اهليــكل االقتصــادي العــام للمجتمــع
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
اقتصادي واجتماعيًّا ابلنظام العاملي اجلديد.
الرفاهية اليت ظهرت بوضوح بعد نشأة ما يعرف
ًّ
وعموم ــا ميك ــن تعري ــف صناع ــة اخلدم ــات عل ــي أهن ــا" :أح ــد جم ــاالت الصناع ــة،
ً
ـدل مــن الســلع امللموســة"،
الــذي يشــكل جــزءًا مــن االقتصــاد ،ويهتــم إبنتــاج اخلدمــات بـ ً
ويقس ــم االقتصادي ــون النش ــاطات االقتصادي ــة إيل نصف ــن ،مه ــا :الس ــلع واخلدم ــات،
"صناع ــة الس ــلع" تش ــمل :املنتج ــات الزراعي ــة والتعدي ــن والصناع ــات التحويلي ــة والبن ــاء،
أمــا "صناعــة اخلدمــات" فتشــمل كل ماعــدا ذلــك ،كاخلدمــات املصرفيــة ،واالتصــاالت،
وجت ــارة اجلمل ــة والتجزئ ــة ،ومجي ــع اخلدم ــات املدني ــة مث ــل اهلندس ــة ،برجم ــة احلاس ــوب،
الط ــب ،والنش ــاطات االقتصادي ــة غريالرحبي ــة كخدم ــة العم ــاء ،واخلدم ــات احلكومي ــة
ال ــي تتضم ــن الدف ــاع وإقام ــة الع ــدل ،وتـَُع ـ ُّـد هيمن ــة االقتص ــاد عل ــى اخلدم ــات م ــن مس ــات
ال ــدول املتقدم ــة (.)http:Or.Wilkipedia.org.wik
ع ــاوة عل ــي ذل ــك ظه ــر تعاظ ــم ل ــأدوار الوظيفي ــة االقتصادي ــة واجملتمعي ــة ملؤسس ــات
صناعــة اخلدمــات ،وأصبــح هلــا دور فعــال يف صناعــة التنميــة الشــاملة واملســتدامة ،خاصــة يف
عمليــات زايدة الدخــل القومــي ،وخلــق فــرص العمــل والوظائــف ،واملســامهة يف إعــادة توزيــع
الث ــروة ،وحتقي ــق العدال ــة االجتماعي ــة ،واس ــتحداث صناع ــات أو قطاع ــات صناعي ــة إنتاجي ــة
وخدميــة جديــدة (حــداد  :2003،ص.)228
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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 2012،م ص-:)6-1
 -1أصبــح لقطــاع صناعــة اخلدمــات دور أساســي يف توليــد الدخــل والنمــو ،وخلــق فــرص
العمــل ،وحتقيــق إيـرادات النقــد األجنــي جلميــع البلــدان الســيما يف الــدول الناميــة.
 -2تواج ــه البل ــدان النامي ــة حت ــدايت تتمث ــل يف بن ــاء وتوس ــيع قدراهت ــا اإلنتاجي ــة
ـدل
والتجاري ــة يف قط ــاع اخلدم ــات ،ويتي ــح هل ــا ه ــذا القط ــاع فرص ــة لتنوي ــع اقتصاده ــا ب ـ ً
فرصــا لوضــع
مــن االعتمــاد علــي الســلع األساســية ،كمــا أن التجــارة يف اخلدمــات تتيــح ً
إسـ ـراتيجيات إمنائي ــة يقوده ــا قط ــاع اخلدم ــات.
 -3تطــور قطاعــات صناعــة اخلدمــات احلديثــة القائمــة علــي املعرفــة وعلــى االســتخدام
الكثيــف للتكنولوجيــا ،وأدت موجــة التطــورات التكنولوجيــة يف االتصــاالت وتكنولوجيــا
ـهاما
املعلومــات ً
أيضــا إيل إجيــاد أســاليب جتاريــة جديــدة وخدمــات مبتكــرة ،ممــا يســهم إسـ ً
ـرا يف حتقيــق التنميــة الشــاملة ،واإلدمــاج املــايل ،والتخفيــف مــن حــدة الفقــر.
كبـ ً

 -4حتقي ــق إسـ ـراتيجيات تعزي ــز األث ــر اإلمنائ ــي لقطاع ــات اخلدم ــات وذل ــك ع ــن
طري ــق ال ــدور احمل ــوري ال ــذي ينبغ ــي أن تؤدي ــه احلكوم ــات يف وض ــع األط ــر السياس ــية
والتنظيمي ــة واملؤسس ــاتية املالئم ــة بوس ــائل متع ــددة ،منه ــا عملي ــات التش ــاور والتنس ــيق
ب ــن اجله ــات املعني ــة املتع ــددة ،وإعط ــاء أمهي ــة خاص ــة لقطاع ــات اخلدم ــات ،وض ــرورة
أن هتي ــئ احلكوم ــات بيئ ــة مواتي ــة للخدم ــات.

 -5حتســن فــرص الوصــول إيل الســوق يف قطــاع اخلدمــات ،وإيــاء االعتبــار للشـراكة
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ب ــن القطاع ــن الع ــام واخل ــاص ،واالس ــتفادة م ــن ش ــروط أفض ــل لوص ــول متعه ــدي
اخلدم ــات إيل األسـ ـواق اخلارجي ــة.
 -6الســعي لتحريــر التجــارة يف اخلدمــات علــى املســتوايت املتعــدد األط ـراف واإلقليمــي
والثنائــي.
 -7ضرورة حترير التجارة يف قطاعات صناعة اخلدمات ابعتباره النهج األفضل.
 -8أمهيــة إطــاق التحالــف العــريب يف صناعــة اخلدمــات ،حيــث ســيكفل التحالــف
اســتمرار النمــو واالزدهــار لشــركات اخلدمــات العربيــة ذات مســتوى عاملــي ،ولقطــاع
خدمــات حملــي نشــط حيقــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة يف املنطقــة العربيــة.

سادسا :النظرايت العلمية املفسرة للدراسة:
ً

تـَُع ـ ُّـد النظري ــة اإلط ــار التص ــوري ال ــذي حي ــدد موضوع ــات وجم ــاالت وميادي ــن البح ــث
العلم ــي بص ــورة مس ــتمرة .وانطالقًــا م ــن أه ــداف الدراس ــة احلالي ــة نط ــرح بص ــورة موج ــزة
بع ــض النظـ ـرايت العلمي ــة ال ــي نتص ــور أهن ــا اإلط ــار التص ــوري ال ــذي تق ــوم علي ــه الدراس ــة
احلالي ــة ،وه ــذه النظـ ـرايت ه ــي:
أ -نظرية األنساق االجتماعية:
تعكــس نظريــة األنســاق االجتماعيــة طبيعــة املؤسســات أو التنظيمــات االجتماعيــة الــي
تربطهــا عالقــات منظمــة ومســتمرة مــع البيئــة أو العــامل اخلارجــي الــذي تعيــش فيــه ،خاصــة وأن
طبيعــة التغ ـرات والعمليــات التنظيميــة الداخليــة واخلارجيــة والــي تتمثــل يف امل ـوارد ،والطاقــات
دورا
البش ـرية ،والسياســات ،والق ـرارات وغريهــا ،تـَُعـ ُّـد مــن مؤث ـرات البيئــة اخلارجيــة الــي تلعــب ً
أساس ـيًّا 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 ،ص.)68
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 العالقــة
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
أيضــا أنســاقا فرعيــة
تطويرهــا بصــورة مســتمرة  .عــاوة علــي ذلــك فــإن مؤسســات الطوافــة تـَُعـ ُّـد ً
تتكامــل مــع بعــض األنســاق االجتماعيــة األخــرى  ،وهــي النســق االقتصــادي والثقــايف والقـراىب
والديــي وغريهــا  ،والــي تتكامــل مجيعهــا يف إطــار منظومــة النســق األكــر الــذي تعيــش فيــه ،أال
أول ،واثنيًــا اجملتمــع الســعودي العــام ،تلــك اجملتمعــات الــي قامــت بــدور
وهــو اجملتمــع املكــي ً
أساســي يف تشــكيل منظومــة العمــل اجلماعــي والتنظيمــي واملؤسســي بعــد أن كان قبــل ذلــك
ـردي يف املراحــل التارخييــة الســابقة.
عمــل الطوافــة واملطوفــن عمـ ًـا فـ ًّ
ب -نظرية اإلدارة الياابنية:
يهت ــم علم ــاء االجتم ــاع واالقتص ــاد والسياس ــة وغريه ــم م ــن العلم ــاء واملتخصص ــن يف
العل ــوم اإلنس ــانية والتطبيقي ــة األخ ــرى بتحلي ــل واق ــع التجرب ــة الياابني ــة يف اإلدارة بصف ــة عام ــة
واملؤسس ــات االجتماعي ــة بصف ــة خاص ــة ،كم ــا أن هن ــاك جمموع ــة م ــن اخلصائ ــص والس ــمات
ال ــي يتمي ــز هب ــا اجملتم ــع الي ــاابين وكان ــت م ــن مقوم ــات إدارة مؤسس ــاته ،ه ــي:
 -1الثقــة :تؤكــد نظريــة اإلدارة الياابنيــة علــي أمهيــة توافــر الثقــة ابلنفــس لــدي العاملــن
واالعت ـزاز ابملؤسســة الــي يعملــون هبــا وينتمــون إليهــا.
 -2الدق ــة :يق ــوم نظ ــام إدارة املؤسس ــات االجتماعي ــة يف اجملتم ــع الي ــاابين عل ــي عنص ــر
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الدقــة كعنصــر أساســي وجوهــري جيــب أن يهتــم بــه كافــة العاملــن علــي خمتلــف املســتوايت
املهنيــة واإلداريــة.
 -3املــودة :جيــب أن تســود املــودة احليــاة املهنيــة داخــل املؤسســات االجتماعيــة لتأثريهــا
علــي عالقــات العمــل وزايدة اإلنتــاج.
 -4الشــخصية الياابنيــة :يتمثــل ذلــك يف حــب العمــل ،والطاعــة ،واإلرادة ،والتصميــم،
والشــجاعة ،وعــدم الســلبية أو الالمبــاالة ،واح ـرام اآلخريــن ،والــوالء واالنتمــاء ،وغــر
ذلــك مــن مقومــات الشــخصية الياابنيــة مثــل :الطمــوح الفــردي واجلماعــي ،والتجديــد
واالبتــكار ،والتطلــع لألفضــل (عبــد الرمحــن :1435 ،ص.)45
وإبجي ــاز ميك ــن االس ــتفادة م ــن ف ــن اإلدارة الياابني ــة أو م ــا يع ــرف بنظري ــة اإلدارة
الياابني ــة يف املؤسس ــات االجتماعي ــة عن ــد دراس ــة وحتلي ــل مؤسس ــات الطواف ــة ،وكيفي ــة
تطوي ــر مس ــتوى األداء والكف ــاءة والفاعلي ــة هل ــذه املؤسس ــات ،لتماث ــل نش ــأهتا م ــع
املؤسس ــات الياابني ــة م ــن انحي ــة م ــدي الثق ــة ،واالعتـ ـزاز واالنتم ــاء ب ــن أصح ــاب مهن ــة
الطوافــة واملطوفــن ،الســيما أن أصحــاب هــذه املهنــة جــاءت أغلبيتهــم عــن طريــق الوراثــة،
وأصبح ــت يف الوق ــت احلاض ــر مص ــدر ال ـزايدة الطبيعي ــة يف مؤسس ــات الطواف ــة ،ب ــل ل ــدى
كثــر مــن أصحــاب هــذه املهنــة درجــات عاليــة مــن الثقــة وحــب اآلخريــن ،وكيفيــة تقــدمي
خدماهت ــم إيل ضي ــوف الرمح ــن ،كم ــا أن مهن ــة الطواف ــة واملطوف ــن تق ــوم يف أساس ــها عل ــي
األع ـراف والتقالي ــد والنس ــق القيم ــي واألخالق ــي ،وحتم ــل املس ــئولية املهني ــة واجملتمعي ــة جت ــاه
احلج ــاج واملس ــلمني عام ــة ،وه ــذا م ــا نس ــعى لدراس ــته عل ــي املس ــتوى املي ــداين.

سابعا :تساؤالت الدراسة
ً

تسعى الدراسة إيل اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 -1م ــا ال ــدور الوظيف ــي وامله ــي ملؤسس ــات الطواف ــة فيم ــا يرتب ــط مبنظوم ــة اخلدم ــات
ال ــي تؤديه ــا للحج ــاج؟
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 -2م ــا املش ــكالت والصع ــوابت ال ــي تواج ــه مؤسس ــات الطواف ــة عل ــي املس ــتوي
اإلداري والتنظيم ــي وامله ــي؟
 -3ما اآلراء واملقرتحات اليت يطرحها مقدمو اخلدمات والعاملون مبؤسسات الطوافة
علي املستوى امليداين ،وذلك من أجل تطوير آليات وميكانزمات منظومة اخلدمات؟
 -4مــا املؤشـرات التخطيطيــة لـزايدة كفــاءة منظومــة اخلدمــات الــي تقدمهــا مؤسســات
الطوافــة حلجــاج بيــت هللا احلـرام؟

اثمنًا :اإلسرتاتيجية املنهجية للدراسة:

أول :ن ــوع الدراس ــة ومنهجه ــا :يف ض ــوء مش ــكلة الدراس ــة احلالي ــة وأهدافه ــا ،ف ــاإن
ً
أنســب أنـواع الدراســات الــي تســتخدم لذلــك هــي الدراســة الوصفيــة ،حيــث متثــل الدراســات
الوصفي ــة خط ــوة الب ــدء حن ــو التع ــرف عل ــى واق ــع ظاه ــرة معين ــة وتوصيفه ــا وحتليله ــا وإجي ــاد
احلل ــول املناس ــبة هل ــا ،ويه ــدف الباح ــث م ــن خ ــال الدراس ــة الراهن ــة إيل وص ــف وحتلي ــل
ـول
واق ــع منظوم ــة اخلدم ــات ال ــي تقدمه ــا مؤسس ــات الطواف ــة حلج ــاج بي ــت هللا احل ـرام وص ـ ً
إيل جمموع ــة م ــن املؤشـ ـرات التخطيطي ــة لـ ـزايدة كف ــاءة منظوم ــة اخلدم ــات ال ــي تقدمه ــا
مؤسس ــات الطواف ــة يف إط ــار م ــا يع ــرف بعص ــر صناع ــة اخلدم ــات ،ويعت ــر منه ــج املس ــح
االجتماع ــي م ــن املناه ــج املناس ــبة هل ــذا الن ــوع م ــن الدراس ــات.

اثنيًا  :جماالت الدراسة:

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

 -1املؤسسة األهلية ملطويف حجاج دول جنوب أسيا.
 -2مؤسسة مطويف حجاج دول جنوب شرق آسيا.
 -3مؤسسة مطويف حجاج الدول العربية.
 -4مؤسسة مطويف حجاج تركيا ومسلمي أورواب وأمريكا واسرتاليا.
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 -5مؤسسة مطويف حجاج إيران.
 -6مؤسسة مطويف حجاج الدول اإلفريقية غري العربية.
ب -اجملال البشري :عينة مقدارها ( )300مفردة ،من مقدمي اخلدمات والعاملني
مبؤسسات الطوافة الستة ،بواقع ( )50مفردة من كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة الستة.
جـ  -اجملال الزمين :الفرتة من 1438/12/10هـ 1349/1/10 -ه.

اثلثا :أدوات الدراسة" :اإلستبيان"
اعتمــدت الدراســة احلاليــة علــى إســتمارة "اإلســتبيان" كأداة رئيســة ىف هــذا البحــث ،وقــد
قــام الباحــث بتصميــم اإلســتبيان وف ًقــا جملموعــة مــن احملــاور واحملــكات املســتنبطة مــن القضــااي
النظرية واملفاهيم اإلجرائية والدراســات الســابقة ،وذلك جبمع البياانت اليت تســاهم يف التعرف
على واقع منظومة اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات الطوافة حلجاج بيت هللا احلرام والصعوابت
الــي تواجهــا واآلليــات املناســبة لـزايدة كفــاءة منظومــة اخلدمــات الــي تقدمهــا مؤسســات الطوافــة
يف إطــار مــا يعــرف بعصــر صناعــة اخلدمــات ،وقــد متَّ اختبــار صــدق االســتبانة بعرضهــا علــي
حمكمــا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة العلــوم االجتماعيــة ،وبعــض اخل ـراء
عــدد (ً )12
واملتخصصــن يف معهــد خــادم احلرمــن الش ـريفني ألحبــاث احلــج والعمــرة ،جامعــة أم القــرى،
مكــة املكرمــة للتأكــد مــن مــدي صدقهــا وصالحيتهــا ،ومتَّ إجـراء التعديــات الالزمــة يف ضــوء
آراء احملكمــن ،حــى صــارت االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة.

اثمنًا :الدراسة امليدانية

أول :البياانت األولية للمبحوثني:
ً

يـَُع ُّد هذا احملور من احملاور اليت ركزت عليها الدراسة لتكون قاعدة بياانت أساسية عن
املبحوثني من مقدمي اخلدمات والعاملني مبؤسسات الطوافة ،للتعرف علي آرائهم حول منظومة
اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات الطوافة ،والصعوابت اليت تواجههم ،وكيفية التغلب عليها ،وذلك
من أجل تطويرها وحتسينها بصورة جتعلها تنال رضا املستفيدين ،وأداء مناسك احلج بسهولة ويسر.
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جدول رقم ( :)1يوضح العمر للمبحوثني
العمر للمبحوثني
 30-20سنة
 40-30سنة
 50- 40سنة
 60--50سنة
اجملموع

ك
132
111
39
18

300

%
%44
%37
%13
%6

%100

تـَُع ـ ُّـد احلال ــة العمري ــة م ــن املتغ ـرات األساس ــية ال ــي ميك ــن م ــن خالهل ــا التع ــرف عل ــي آراء
الكثــر مــن املراحــل العمريــة للمبحوثــن ،وكمــا هــو موضــح ابجلــدول رقــم ( )1تبــن أن املرحلــة
العمري ــة ( 30 -20س ــنة) ق ــد احتل ــت املرتب ــة األويل للمبحوث ــن وذل ــك بنس ــبة (،)%44
يليهــا املرحلــة العمريــة مــن ( 40 -30ســنة) احتلــت املرتبــة الثانيــة بنســبة ( ،)%37واحتلــت
املرحلــة العمريــة مــن ( 50-40ســنة) املرتبــة الثالثــة بنســبة ( ،)%13وجــاءت املرحلــة العمريــة
مــن (60-50ســنة) لتحتــل املرتبــة األخــرة بنســبة ( .)%6وتشــر بيــاانت اجلــدول علــي هــذا
أيض ــا إيل ارتف ــاع نس ــبة
النح ــو إيل متثي ــل مجي ــع املراح ــل العمري ــة يف عين ــة الدراس ــة ،وتش ــر ً
مشــاركة الشــباب ( )%81يف األنشــطة واملهــام واألعمــال الــي تقــوم هبــا مؤسســات الطوافــة،
والــي حتتــاج إيل جمهــود وجهــد كبــر ،وحتمــل الكثــر مــن املشــاق والصعــاب ،والكثــر مــن الصــر
واملثاب ــرة ألداء العدي ــد م ــن اخلدم ــات ال ــي تق ــدم إيل حج ــاج بي ــت هللا احل ـرام ،ألداء الش ــعائر
واملناس ــك عل ــي الوج ــه الصحي ــح ،ويف س ــهولة ويس ــر.
جدول رقم ( :)2يوضح املستوى التعليمي للمبحوثني
املستوى التعليمي للمبحوثني
اثنوي
جامعي
دراسات عليا
اجملموع

ك
75
180
45

300

%
%25
%60
%15

%100
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يـَُع ـ ُّـد االهتم ــام ابلبع ــد أو املس ــتوى التعليم ــي م ــن األبع ــاد واملتغ ـرات األساس ــية يف ه ــذا
النــوع مــن الدراســات ،الســيما أن املســتوى التعليمــي يعكــس مســتوى األداء ،واالنطباعــات،
واملقرتح ــات ،والق ــدرة عل ــي التعب ــر ،وتقيي ــم األم ــور واحلقائ ــق الراهن ــة ،وال ــي تتعل ــق مبنظوم ــة
اخلدمــات الــي تقدمهــا مؤسســات الطوافــة ،وتشــر بيــاانت اجلــدول رقــم ( )2إىل أن املســتوى
تفعــا ،فقــد عكســت املؤشـرات اإلحصائيــة أن املرحلــة
التعليمــي ملفــردات عينــة الدراســة جــاء مر ً
اجلامعيــة بلغــت نســبتها ( )%60مــن إمجــايل مفــردات العينــة وتُعــد مــن أعلــي النســب املوجــودة،
عمومــا ارتفــاع املســتوى التعليمــي إلمجــايل مفــردات العينــة ،وإذا مــا أضيفــت
وهــذا مــا يظهــر ً
إليه ــا (مرحل ــة الدراس ــات العلي ــا ) وال ــي ج ــاءت نس ــبتها ( )%15ليصب ــح إمج ــايل املرحل ــة
اجلامعيــة ومــا بعدهــا ( )%75أي ثــاث أرابع مفــردات العينــة ككل ،عــاوة علــي ذلــك فقــد
تضمنــت العينــة نســبة ( )%25مــن احلاصلــن علــي املؤهــل الثانــوي .وهــذا مــا ســوف يســهم يف
التعــرف علــي آراء وانطباعــات أف ـراد العينــة حــول أهــم قضــااي ومشــكالت منظومــة اخلدمــات
الــي تقدمهــا مؤسســات الطوافــة التابعــن هلــا والعاملــون هبــا.
جدول رقم ( :)3يوضح املهنة للمبحوثني
املهنة للمبحوثني
مطوف
طالب
موظف
استشاري إداري
رئيس مكتب خدمة
إشراف ميداين
مشرف أمن
اجملموع

ك
120
63
45
18
18
18
18

300

%
%40
%21
%15
%6
%6
%6
%6

%100

أم ــا ابلنس ــبة لطبيع ــة املهن ــة وال ــي تـَُع ـ ُّـد م ــن املتغـ ـرات املهم ــة ال ــي حرص ــت الدراس ــة
علــي طرحهــا ضمــن بياانهتــا األساســية أو األوليــة :جــاءت مهنــة مطــوف يف املقدمــة بنســبة
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( )%40م ــن إمج ــايل عين ــة الدراس ــة ،يليه ــا بنس ــبة ( )%21طال ــب يف املرحل ــة اجلامعي ــة
والثانوي ــة والذي ــن يت ــم التعاق ــد معه ــم للعم ــل مبؤسس ــات الطواف ــة يف موس ــم احل ــج ضم ــن
مقدمــي اخلدمــات حلجــاج بيــت هللا احل ـرام ،يليهــا بنســبة ( )%15مــن املوظفــن يف القطــاع
احلكوم ــي واألهل ــي واخل ــاص والذي ــن حيصل ــون عل ــي إج ــازات م ــن عمله ــم للعم ــل ضم ــن
مؤسســات الطوافــة خــال موســم احلــج ،ويلــي ذلــك بنســبة ( )%6خبــر استشــاري وإداري
مبؤسس ــات الطواف ــة ،وأيض ــا نس ــبة ( )%6م ــن رؤس ــاء مكات ــب اخلدم ــة مبؤسس ــات الطواف ــة،
و( )%6مــن املشــرفني امليدانيــن ملؤسســات الطوافــة ،وكذلــك نســبة ( )%6مــن مشــريف األمــن
الذي ــن تتعاق ــد معه ــم مؤسس ــات الطواف ــة خ ــال ف ــرة احل ــج.
جدول رقم ( :)4يوضح املهنة للمبحوثني
عدد سنوات اخلربة للمبحوثني
أقل من  5سنوات
 10-5سنوات
 15-10سنة
20-15سنة
20سنة فأكثر
اجملموع

ك
84
81
24
48
63

300

%
%28
%27
%8
%16
%21

%100

تشري بياانت اجلدول رقم ( )4إيل عدد سنوات اخلربة ملفردات عينة الدراسة من
املبحوثني ،والذي يتضح منه أن ( )%28من املبحوثني عدد سنوات اخلربة لديهم (أقل من
 5سنوات ) وأن نسبة ( )%27عدد سنوات اخلربة لديهم يرتاوح ما بني (10-5سنوات)،
وأن نسبة ( )%21عدد سنوات اخلربة لديهم (20سنة فأكثر) ،وأن نسبة ( )%16من
أخريا فإن نسبة ()%8
املبحوثني عدد سنوات اخلربة لديهم يرتاوح من (20-15سنة) ،و ً
يرتاوح عدد سنوات اخلربة لديهم من (15-10سنة) ،وتشري بياانت اجلدول علي هذا النحو
إيل ارتفاع متوسط عدد سنوات اخلربة للمبحوثني من مقدمي اخلدمة والعاملني مبؤسسات
الطوافة ،ومن مث فإن آراءهم وانطباعاهتم تكون مفيدة جدًّا حول منظومة اخلدمات اليت
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تقدمها مؤسسات الطوافة اليت يعملون هبا علي مدار سنوات طويلة حلجاج بيت هللا احلرام،
واملشكالت أو الصعوابت اليت تواجههم يف أداء عملهم ،وأرائهم ومقرتحاهتم املستقبلية
لزايدة كفاءة وفعالية منظومة اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات الطوافة حلجاج بيت هللا
احلرام يف إطار ما يعرف بعصر صناعة اخلدمات.

اثنيًا :إجابة التساؤل األول:

ما الدور الوظيفي واملهين ملؤسسات الطوافة فيما يرتبط مبنظومة اخلدمات اليت
تؤديها للحجاج؟
أول :فيما يرتبط خبدمات االستقبال:
ً
جــدول رقــم ( :)5يوضــح خدمــات االســتقبال مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة
م

 -1خدمات االستقبال

غري
تنفيذي  %إشرايف  %تنسيقي  %متوفر %

استقبال احلجاج يف جدة عن طريق
1
الوكالء
36 %17 51 %69 207
الرتحيب ابحلجاج يف مكة
2

%12

6

%2

24 %11 33 %79 237

%8

6

%2

81 %19 57 %43 129

3

إهناء إجراءات الوصول وتسجيل
البياانت

%11 33 %27

تـَُع ـ ُّـد عملي ــات اس ــتقبال احلج ــاج م ــن اخلدم ــات األساس ــية واجلوهري ــة ال ــي تق ــوم هب ــا
مؤسس ــات الطواف ــة ابعتب ــار أن عملي ــات االس ــتقبال تـَُع ـ ُّـد أوىل عملي ــات صناع ــة اخلدم ــات
– وقــد أشــار ( )%43مــن عينــة الدراســة (مقدمــو اخلدمــات والعاملــون مبؤسســات الطوافــة)
إىل أن "عملي ــة اس ــتقبال احلج ــاج يف ج ــدة" يـَُع ـ ُّـد أم ـ ًـرا "تنفي ــذاي" وجي ــب أن يق ــوم مكت ــب
ال ــوكالء هب ــذا العم ــل ألن ذل ــك م ــن اختصاصه ــم ابعتباره ــم وكالء ملؤسس ــات الطواف ــة
واملطوف ــن ،كم ــا أش ــار ( )%19إىل أن ه ــذا العم ــل يـَُع ـ ُّـد عم ـ ًـا "إشـ ـرافيًّا" ،بينم ــا أك ــدت
جمموع ــة أخ ــرى أن عملي ــة اس ــتقبال احلج ــاج تك ــون "ابلتنس ــيق" ب ــن مؤسس ــات الطواف ــة
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واملطوفــن ومكتــب الــوكالء جبــدة وجــاء ذلــك بنســبة ( ،)%27يف حــن أشــار ( )%11إىل
أن هــذه اخلدمــة غــر متوفــرة .وفيمــا يرتبــط "ابلرتحيــب ابحلجــاج يف مكــة" أشــار أكــر مــن
ـذي" جيــب أن
ثلثــي عينــة الدراســة مــن مقدمــي اخلدمــة ( )%69إىل أن هــذا يـَُعـ ُّـد أمـ ًـرا "تنفيـ ًّ
تقــوم بــه مؤسســات الطوافــة كجــزء أساســي مــن اخلدمــات األساســية الــي تشــملها خدمــات
االس ــتقبال والرتحي ــب ابحلج ــاج  ,حي ــث أن كل مؤسس ــات الطواف ــة هل ــا جلن ــة خاص ــة م ــن
املطوف ــن تس ــمي "جلن ــة االس ــتقبال والرتحي ــب ابحلج ــاج" جي ــب أن تق ــوم مبهامه ــا الوظيفي ــة
جت ــاه حجاجه ــم كج ــزء م ــن ش ــرف املهن ــة وأخالقياهت ــا  ،وأش ــار ( )%17إىل أن ه ــذا يُع ــد
عم ـ ًـا "إش ـرافيًّا" ،يف ح ــن أش ــار ( )%12إىل أن ه ــذا يُع ــد عم ـ ًـا تنس ــيقيًّا  .وفيم ــا يرتب ــط
"إبهن ــاء إجـ ـراءات الوص ــول وتس ــجيل البي ــاانت" أف ــاد غالبي ــة املبحوث ــن م ــن مقدم ــي
اخلدم ــة ( )%79أن ه ــذا عم ــل تنفي ــذي تق ــوم ب ــه مؤسس ــات الطواف ــة ذاهت ــا.
اثنيًا :فيما يرتبط خبدمات النقل:
جــدول رقــم ( :)6يوضــح خدمــات النقــل مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة
م

 -1خدمات النقل

غري
تنفيذي  %إشرايف  %تنسيقي  %متوفر %

تزويد احلافالت مبرشدين من
1
مؤسسات الطوافة
أتمني نقل احلجاج إيل مكة واملدينة
2
45 %26 78 %55 165
املنورة
التعاون مع النقابة العامة للسيارات
72 %32 96 %42 126
3
لنقل احلجاج

66 %15 45 %52 156

%11 33 %22
%4 12 %15
%24

6

%2

يـَُع ـ ُـد النق ــل م ــن اخلدم ــات األساس ــية ال ــي تق ــوم هب ــا مؤسس ــات الطواف ــة للحج ــاج
وذل ــك ابلتنس ــيق م ــع النقاب ــة العام ــة للس ــيارات ،ولك ــن املس ــئولية الكامل ــة تق ــع عل ــي عات ــق
العاملــن مبؤسســات الطوافــة ،بــدءًا مــن اختيــار الناقــات حســب املواصفــات وحــى االنتهــاء
م ــن ترحي ــل احلج ــاج ،وق ــد أش ــارت بي ــاانت اجل ــدول أن نس ــبة ( )%52م ــن املبحوث ــن إىل
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أن "تزوي ــد احلاف ــات ابملرش ــدين م ــن مؤسس ــات الطواف ــة" يُع ــد م ــن امله ــام التنفيذي ــة
وواجب ــات مؤسس ــات الطواف ــة ،كم ــا ع ــرت جمموع ــة اثني ــة ع ــن رأيه ــا أبن ه ــذه امله ــام تُع ــد
نوع ــا م ــن اإلش ـراف الفعل ــي للمؤسس ــات وكان ــت نس ــبتها ( ،)%15وع ــرت جمموع ــة اثلث ــة
ً
نوع ــا م ــن التنس ــيق عام ــة م ــع النقاب ــة العام ــة
بنس ــبة ( )%22أبن توف ــر املرش ــدين يك ــون ً
للس ــيارات ،كم ــا ع ــرت جمموع ــة أخ ــرة ( )%11أبن ه ــذا غ ــر متوف ــر.
ويف ه ــذا الص ــدد حرص ــت الدراس ــة عل ــى لتع ــرف عل ــي آراء املبحوث ــن م ــن مقدم ــي
اخلدمــة والعاملــن مبؤسســات الطوافــة عــن "أتمــن نقــل احلجــاج مــن مكــة واملدينــة املنــورة"،
وكشــفت بيــاانت اجلــدول أن ( )%55مــن املبحوثــن يــرون أن عمليــة نقــل احلجــاج مــن مكــة
واملدينــة تكــون مــن املهــام األساســية والتنفيذيــة الــي تتــوىل أمرهــا مؤسســات الطوافــة  ،كمــا
نوع ــا م ــن اإلش ـراف الع ــام ال ــي
رأت جمموع ــة أخ ــرى ونس ــبتها ( )%26أن ه ــذه امله ــام تُع ــد ً
نوع ــا م ــن
تق ــوم هب ــا املؤسس ــة  ،وع ــرت نس ــبة ( )%15م ــن مقدم ــي اخلدم ــة أبن ه ــذا يُع ــد ً
التنس ــيق م ــع النقاب ــة العام ــة للس ــيارات.
وأتكي ـ ًـدا للتع ــرف عل ــي ال ــدور الوظيف ــي وامله ــي لعملي ــة أتم ــن "نق ــل احلج ــاج ابلتع ــاون
مــع النقابــة العامــة للســيارات" أشــار( )%42مــن املبحوثــن إىل أن هــذا التعــاون يكــون مــن
املهــام التنفيذيــة الــي تتــوىل مؤسســات الطوافــة أمرهــا مــع النقابــة العامــة للســيارات ،كمــا عــرت
نوع ــا م ــن اإلش ـراف وج ــاءت آراء جمموع ــة أخ ــري متث ــل ()%24
نس ــبة ( )%32أن ه ــذا يُع ــد ً
أبن عمليــات نقــل احلجــاج يكــون ابلتنســيق مــع النقابــة العامــة للســيارات.
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اثلثًا :فيما يرتبط خبدمات السكن:
جدول رقم ( :)7يوضح خدمات السكن من وجهة نظر عينة الدراسة
م

 -1خدمات االستقبال

غري
تنفيذي  %إشرايف  %تنسيقي  %متوفر %

 1تقدمي املساعدات يف تسكني احلجاج 33 %25 75 %63 189

%11

3

%1

39 %32 96 %52 156

%13

9

%3

2

تفقد أحوال احلجاج يف السكن

 3تقدمي املشورة يف مدى مالئمة السكن 51 %37 111 %37 111

%9 27 %17

21 %26 78 %60 180

%7

%7 21

 5جتهيز خميمات احلجاج يف مىن وعرفات 30 %21 63 %68 204

%10

%1

4

توثيق عقود اخلدمات اإلضافية

3

إن خدم ــات الس ــكن ال ــي تق ــوم هب ــا مؤسس ــات الطواف ــة تُع ــد م ــن اخلدم ــات الوظيفي ــة
األساســية يف عمليــات تســكني احلجــاج ،وتعتــر جــزءًا مــن املهــام الوظيفيــة األساســية هلــا ،وقــد
جــاءت اســتجاابت املبحوثــن يف هــذا الصــدد علــي النحــو التــايل-:
يف م ــا يتص ــل "بتق ــدمي املس ــاعدات يف تس ــكني احلج ــاج" أش ــار( )%63م ــن مقدم ــي
اخلدم ــة إىل أن ه ــذه املهم ــة تُع ــد م ــن امله ــام التنفيذي ــة واألساس ــية ال ــي تق ــوم هب ــا مؤسس ــات
الطواف ــة ابلفع ــل ،كم ــا ع ــرت جمموع ــة أخ ــري نس ــبتها ( )%25أبن ه ــذا يت ـ ّـم حت ــت إش ـراف
وعمــل هــذه املؤسســات ،يف مقابــل ذلــك أشــار ( )%11إىل أن هــذه العمليــة تتــم تنســيقا مــع
العامل ــن يف الفن ــادق والعم ــارات الس ــكنية.
ويف ما يتصل "بتفقد أحوال احلجاج يف السكن" أشار ( )%52من مفردات العينة إىل
أن هذه املهمة تُعد من املهام التنفيذية  ،كما أوضحت جمموعة أخرى نسبتها ( )%32أن هذه
املهمة تعد من أهم املهام اإلشرافية للعاملني مبؤسسات الطوافة ،كما أوضحت نسبة ()%13
أن هذه املهمة يتم التنسيق فيها بني املؤسسة والفنادق والعمارات السكنية.
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وفيم ــا يتعل ــق مب ــدي "تق ــدمي املش ــورة يف م ــدى مالءم ــة الس ــكن" أش ــار ( )%37إىل
أن ذل ــك يع ــد م ــن العم ــل التنفي ــذي ملؤسس ــات الطواف ــة  ،وبنف ــس النس ــبة أش ــاروا إىل أن
نوعــا مــن العمــل اإلش ـرايف ،وأضافــت نســبة ( )%17أن هــذه املهمــة مــن املهــام
ذلــك يُعــد ً
التنس ــيقية ب ــن مؤسس ــات الطواف ــة والعامل ــن يف الفن ــادق والعم ــارات الس ــكنية  ،يف ح ــن
أش ــارت نس ــبة ( )%9إىل أن ه ــذه اخلدم ــة غ ــر متوف ــرة.
وفيم ــا يرتب ــط "بتوثي ــق عق ــود اخلدم ــات اإلضافي ــة" وال ــي تش ــمل خدم ــات إضافي ــة يف
الس ــكن والنق ــل والتغذي ــة وخدم ــات إضافي ــة يف املش ــاعر كش ــفت آراء ( )%60م ــن مقدم ــي
ـذي  ،كم ــا رأت جمموع ــة أخ ــرى م ــن املبحوث ــن نس ــبتها
اخلدم ــة أن ه ــذه امله ــام تُع ــد أم ـ ًـرا تنفي ـ ًّ
( )%26أن هــذه املهــام تُعــد مــن املهــام اإلشـرافية  ،وعــرت جمموعــة أخــرى نســبتها ( )%7أن
هــذه املهــام مهــام تنســيقية مــع كثــر مــن اجلهــات الــي تســهم يف تقــدمي اخلدمــات اإلضافيــة،
يف ح ــن أش ــارت نس ــبة ( )%7إىل أن ه ــذه اخلدم ــة غ ــر متوف ــرة.
وفيم ــا يتعل ــق "بتجهي ــز خميم ــات احلج ــاج يف م ــي وعرف ــات" فق ــد أش ــار ( )%68م ــن
املبحوث ــن إىل أن ه ــذه اخلدم ــات م ــن امله ــام التنفيذي ــة األساس ــية ال ــي تقدمه ــا مؤسس ــات
الطواف ــة ذاهت ــا ،يف ح ــن أش ــار ( )%21م ــن املبحوث ــن إىل أهن ــا م ــن امله ــام اإلشـ ـرافية ،وأف ــاد
( )%10أبهن ــا م ــن امله ــام التنس ــيقية.
ابعا :فيما يرتبط خبدمات التوعية واإلرشاد:
رً

جدول رقم ( :)8يوضح خدمات التوعية واإلرشاد من وجهة نظر عينة الدراسة

م

 -5خدمات التوعية واإلرشاد

تقدمي املعلومات وامللصقات واملطواين
1
للحجاج

غري
تنفيذي  %إشرايف  %تنسيقي  %متوفر %
% 2 6 %14 42 %27 81 %57 171

 2تزويد احلجاج ابلكتيبات الدينية بلغتهم %8 24 %13 39 %26 78 %53 159
3
40

تقدمي اخلدمات التوعوية ابملناسك

%4 12 %27 81 %24 72 %45 135
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حرص ــت الدراس ــة التع ــرف عل ــي وجه ــات نظ ــر وآراء العامل ــن ومقدم ــي اخلدم ــة
يف مؤسس ــات الطواف ــة ذاهت ــا ح ــول خدم ــات التوعي ــة واإلرش ــاد ،وق ــد طرح ــت الدراس ــة
ـاؤل للعاملــن ومقدمــي اخلدمــة عــن مــدى اهتمامهــم "بتق ــدمي املعلوم ــات وامللصق ــات
تسـ ً
واملطــوايت للحجــاج اخلاصــة ابلتوعيــة واإلرشــاد" .وقــد أفــاد ( )%57مــن املبحوثــن أن
تلــك املهمــة تكــون مــن املهــام التنفيذيــة الــي تقدمهــا مؤسســات الطوافــة ،وأفــادت جمموعــة
اثنيــة بنســبة ( )%27أهنــا تعــد مــن املهــام اإلشـرافية ،وأشــارت نســبة ( )%14إىل أهنــا عمــل
تنســيقي بــن مؤسســات الطوافــة وبــن اجلهــات األخــرى ذات العالقــة مثــل وزارة األوقــاف
اإلس ــامية واهليئ ــات املختص ــة ابلتوعي ــة واإلرش ــاد.
ـاؤل ع ــن "تزوي ــد احلج ــاج ابلكتيب ــات
ع ــاوة عل ــي ذل ــك طرح ــت الدراس ــة تس ـ ً
الدينيــة بلغتهــم" ،وقــد جــاءت آراء واســتجاابت املبحوثــن مــن مقدمــي اخلدمــة والعاملــن
يف مؤسس ــات الطواف ــة مش ــرة إىل أن ( )%53منه ــم ي ــرون أهن ــا م ــن امله ــام التنفيذي ــة،
وأشــار( )%26منهــم إىل أهنــا مــن املهــام اإلش ـرافية الــي تشــرف عليهــا املؤسســات ابلفعــل،
كمــا أشــار ( )%13إىل أهنــا مــن األعمــال التنســيقية الــي تقــوم هبــا اجلهــات ذات العالقــة
وذل ــك ابلتنس ــيق م ــع مؤسس ــات الطواف ــة.
إضاف ــة إيل ذل ــك حرص ــت الدراس ــة عل ــي التع ــرف عل ــي م ــدى "تق ــدمي اخلدم ــات
التوعوي ــة ابملناس ــك" ،وكشــفت اســتجاابت مقدمــي اخلدمــة والعاملــن مبؤسســات الطوافــة
أن نســبة ( )%45منهــم يــرون أهنــا مــن املهــام التنفيذيــة ،كمــا أفــاد ( )%24أهنــا مــن املهــام
اإلشـ ـرافية ،وأف ــاد ( )%27م ــن املبحوث ــن أهن ــا م ــن التنس ــيقية.
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خامســا :فيمــا يرتبــط خبدمــات التفويــج والتصعيــد:
ً
جدول رقم ( :)9يوضح خدمات التفويج والتصعيد واإلقامة يف مىن وعرفات من وجهة نظر عينة الدراسة
غري
 -5خدمات التفويج والتصعيد
تنفيذي  %إشرايف  %تنسيقي  %متوفر %
م
واإلقامة يف مىن وعرفات
تصعيد احلجاج إيل مىن وعرفات
واملزدلفة
متابعة احلافالت يف النقل

42 %11 33 %75 225

%14

-

-

39 %27 81 %59 177

%13

3

%1

3

تزويد احلافالت ابملرشدين

48 %18 54 %65 195

%16

3

%1

4

تفويج احلجاج إىل اجلمرات

39 %18 54 %69 207

%13

-

-

39 %26 78 %60 180

%13

3

%1

1
2

متابعة احلجاج يف عودهتم للمخيمات
5
مبىن

كش ــفت بي ــاانت اجل ــدول ( )9ع ــن طبيع ــة عملي ــة "تصعي ــد احلج ــاج إىل م ــى
وعرف ــات واملزدلف ــة" أبهن ــا م ــن امله ــام التنفيذي ــة األساس ــية وذل ــك بنس ــبة (،)%75
كم ــا أضاف ــت نس ــبة ( )%11أهن ــا مهم ــة أساس ــية وم ــن إش ـراف مؤسس ــات الطوا ف ــة ،يف
ح ــن أش ــارت نس ــبة ( )%14إىل أ هن ــا عملي ــة تنس ــيقية م ــع مجي ــع اجله ــات ذات العالق ــة
الس ــيما النقاب ــة العام ــة للس ــيارات.
أيض ــا للتع ــرف عل ــي آ راء مقد م ــي اخلد م ــة ح ــول
ويف ه ــذا اإلط ــار س ــعت الدراس ــة ً
عملي ــة "متابع ــة احلا ف ــات يف النق ــل" م ــن وإىل املش ــاعر املقدس ــة ،ويف ه ــذا اإلط ــار
ع ــرت نس ــبة ( )%59ع ــن رأيه ــا أبن ه ــذه اخلدم ــات تُع ــد م ــن اخلدم ــات التنفيذي ــة،
كم ــا أضاف ــت نس ــبة ( )%27م ــن املبحوث ــن أهن ــا م ــن األعم ــال اإلشـ ـرافية ال ــي تق ــوم
مؤسس ــات الطواف ــة هب ــا مباش ــرة ،وع ــرت نس ــبة ( )%13ع ــن رأيه ــا أبهن ــا م ــن امله ــام
التنس ــيقة وخاص ــة م ــع النقاب ــة العام ــة للس ــيارات.
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وع ــن م ــدى "تزوي ــد احلاف ــات ابملرش ــدين" ع ــرت نس ــبة ( )%65م ــن مف ــردات عين ــة
الدراس ــة أهن ــا م ــن امله ــام التنفيذي ــة ال ــي تق ــوم هب ــا مؤسس ــات الطواف ــة ،كم ــا أش ــارت جمموع ــة
أخــرى نســبتها ( )%18إىل أنــه مــن املهــام اإلش ـرافية الــي تقــوم هبــا مؤسســات الطوافــة ،كمــا
رأت جمموعــة أخــرى ( )%16أهنــا مــن املهــام التنســيقة وخاصــة مــع النقابــة العامــة للســيارات.
وابلنســبة لعمليــة "تفويــج احلجــاج إيل اجلمـرات" ،كشــفت آراء ( )%69مــن املبحوثــن
م ــن مقدم ــي اخلدم ــة والعامل ــن مبؤسس ــات الطواف ــة أن ه ــذه م ــن امله ــام التنفيذي ــة ال ــي تق ــوم
هب ــا مؤسس ــات الطوافة،كم ــا أش ــارت جمموع ــة أخ ــرى م ــن املبحوث ــن ( )%18أبن ــه م ــن امله ــام
اإلشـرافية اليت تقع يف اختصاص مؤسســات الطوافة  ،ابإلضافة إىل ذلك رأت نســبة ()%13
أهنــا مــن املهــام التنســيقة جيــب أن تتــم مــع اجلهــات األخــرى ذات العالقــة.
وفيم ــا يتعل ــق "مبتابع ــة احلج ــاج يف عودهت ــم للمخيم ــات مب ــى" أش ــارت الدراس ــة أن
( )%60م ــن املبحوث ــن ي ــرون أهن ــا م ــن امله ــام التنفيذي ــة ،وأش ــارت نس ــبة ( )%26أبهن ــا م ــن
املهــام اإلش ـرافية ،يف حــن أشــارت نســبة ( )%13أبنــه مــن املهــام التســيقية وذلــك ابلتعــاون
ب ــن مؤسس ــات الطواف ــة واجله ــات األخ ــرى.
سادسا :فيما يرتبط خبدمات الرعاية الصحية:
ً
جــدول رقــم ( :)10يوضــح خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة
م

 -5خدمات الرعاية الصحية

غري
تنفيذي  %إشرايف  %تنسيقي  %متوفر %

تعيني مندوبني للمؤسسات يف
1
املستشفيات يف مكة واملشاعر املقدسة

63 %18 54 %53 159

%8 24 %21

متابعة حاالت املرضي من احلجاج يف
2
املستشفيات

60 %31 93 %45 135

%4 12 %20

54 %12 36 %66 198

%4 12 %18

3

إهناء إجراءات ومتعلقات املتوفني
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سعت الدراسة لطرح عدد من املتغريات حول اخلدمات الصحية اليت تقدمها مؤسسات
الطوافة ابلتعاون مع اجلهات األخرى ذات العالقة وخاصة وزارة الصحة ،ويف هذا الصدد
جاءت استجاابت وآراء ( )%53من املبحوثني حول "تعيني مؤسسات الطوافة مندوبني
هلا يف املستشفيات يف مكة واملشاعر املقدسة" ،أبن هذه من املهام التنفيذية اليت تلتزم
هبا مؤسسات الطوافة جتاه احلجاج ،كما رأت جمموعة أخرى نسبتها ( )%18أهنا من املهام
اإلشرافية ،ورأت جمموعة اثلثة ( )%21أهنا من املهام التنسيقية ،وتتم ابلفعل ابلتنسيق بني
مؤسسات الطوافة واملؤسسات العالجية التابعة لوزارة الصحة.
وحول مدى "متابعة حاالت املرضي من احلجاج يف املستشفيات" ،أشارت آراء
واستجاابت ( )%45من املبحوثني إىل أهنا من املهام التنفيذية اليت يتعني على مؤسسات
الطوافة تعيني مناوبني هلا يف املستشفيات ملتابعة حاالت مرضاهم من احلجاج  ،كما رأت
جمموعة أخرى نسبتها ( )%31أن هذه املهمة من املهام اإلشرافية اليت تقوم هبا مؤسسات
الطوافة ابإلشراف عليها ابملستشفيات ،عالوة علي ذلك عربت نسبة ( )%20أهنا من املهام
التنسيقية تلتزم هبا مؤسسات الطوافة مع اجلهات العالجية املختصة سواءً يف مستشفيات وزارة
الصحة أو اهلالل األمحر أو غريها من املؤسسات العالجية األخرى.
أخريا ويف إطار اخلدمات الصحية كشفت استجاابت ( )%66من أفراد العينة من
و ً
مقدمي اخلدمة والعاملني يف مؤسسات الطوافة حول "إهناء إجراءات ومتعلقات املتوفني"
أهنا من املهام التنفيذية األساسية اليت تقوم هبا مؤسسات الطوافة ابلفعل ،كما رأت جمموعة
أخرى نسبتها ( )%12أهنا من املهام اإلشرافية ،يف حني رأت جمموعة اثلثة ونسبتها ()%18
أنه من األعمال التنسيقية اليت تقوم هبا مؤسسات الطوافة ابلتنسيق مع اجلهات العالجية
ووزارة احلج والداخلية واجلهات األخرى ذات العالقة.
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سابعا :فيما يرتبط خبدمات املغادرة والرتحيل:
ً
جدول رقم ( :)11يوضح خدمات املغادرة والرتحيل من وجهة نظر عينة الدراسة
م
1
2

غري
 -5خدمات املغادرة والرتحيل تنفيذي  %إشرايف  %تنسيقي  %متوفر %
سرعة تسليم اجلوازات للحجاج
للمغادرة
حتميل األمتعة اخلاصة ابحلجاج

30

%10

-

-

%9 27 %81 243

15 %30 90 %64 192

%5

3

%1

54 %19 57 %54 162

%9 27 %18

تقدمي اهلدااي الرمزية للحجاج
3
(مصاحف– مياه زمزم)
تعيني مندوبني ملرافقة احلجاج ملنافذ
4
42 %21 63 %51 153
املغادرة

%14 42 %14

حرصت الدراسة علي استطالع آراء واستجاابت مقدمي اخلدمة والعاملني يف مؤسسات
الطوافــة حــول "ســرعة تســليم اجلـوازات للحجــاج للمغــادرة" ،وقــد أشــارت اســتجاابت ()%81
منهــم إىل أن هــذا يُعــد مــن املهــام التنفيذيــة الــي تقــوم هبــا مؤسســات الطوافــة  ،وأضافــت
جمموعــة أخــرى مقدارهــا ( )%9إىل أن هــذا مــن املهــام اإلش ـرافية  ،كمــا رأت جمموعــة اثلثــة
نســبتها ( )%10أن تلــك املهمــة تقــوم ابلتنســيق بــن مؤسســات الطوافــة وبعثــات احلــج أو
الشــركات الســياحية أو اجلمعيــات الــي تتــويل أمــر مغــادرة البــاد.
وح ــول خدم ــات "حتمي ــل األمتع ــة اخلاص ــة ابحلج ــاج" أش ــارت آراء واس ــتجاابت
( )%64م ــن املبحوث ــن إىل أن ه ــذه املهم ــة م ــن امله ــام التنفيذي ــة ال ــي تق ــوم هب ــا مؤسس ــات
الطوافــة ،وعــرت نســبة ( )%30مــن املبحوثــن أهنــا مــن املهــام اإلش ـرافية ،كمــا أشــار()%5
مــن املبحوثــن إىل أهنــا تُعــد مــن املهــام التنســيقية مــع كل مــن العاملــن ابلفنــادق والعمــارات
الس ــكنية وأيض ــا م ــع النقاب ــة العام ــة للس ــيارات.
وح ــول دور مقدم ــي اخلدم ــة يف "تق ــدمي اهل ــدااي الرمزي ــة للحج ــاج (مي ــاه زم ــزم)" أك ــد
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( )%54م ــن املبحوث ــن عل ــي أن مهم ــة تق ــدمي خدم ــات مي ــاه زم ــزم للحج ــاج تُع ــد م ــن امله ــام
التنفيذيــة ،كمــا أضافــت نســبة (  )%19أن ذلــك مــن املهــام اإلشـرافية الــي تقــوم هبــا مؤسســات
الطواف ــة وتوفره ــا للحج ــاج ،كم ــا أضاف ــت جمموع ــة أخ ــرى ( )%18أن ه ــذه املهم ــة تُع ــد م ــن
املهــام التنســيقية الــي تقــوم هبــا مؤسســات الطوافــة ابلتعــاون مــع مكتــب الزمامــة املوحــد.
عــاوة علــي ذلــك حرصــت الدراســة علــى لتعــرف علــي آراء مقدمــي اخلدمــة والعاملــن
حــول "تعيــن مندوبــن ملرافقــة احلجــاج ملنافــذ املغــادرة" وجــاءت آراء واســتجاابت ()%51
مــن مقدمــي اخلدمــة والعاملــن مبؤسســات الطوافــة موضحــة أن هــذه تُعــد مــن املهــام التنفيذيــة،
كمــا أشــارت نســبة ( )%21إىل أن ذلــك يُعــد مــن املهــام اإلش ـرافية ،كمــا أضافــت جمموعــة
أخــرى نســبتها ( )%14أن هــذه املهمــة تكــون ابلتنســيق مــع النقابــة العامــة للســيارات ،يف حــن
أشــارت نســبة ( )%14إىل أن هــذه اخلدمــة غــر متوفــرة.
اثلثًا :إجابة التساؤل الثاين:

ما املشكالت والصعوابت اليت تواجه مؤسسات الطوافة على املستوى اإلداري
والتنظيمي واملهين يف تقدميها للخدمات؟
أول :صعوابت خدمات االستقبال:
ً
جدول رقم ( :)12يوضح صعوابت خدمات االستقبال من وجهة نظر عينة الدراسة
م

صعوابت خدمات
االستقبال

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

عدم رضا بعض احلجاج عن عملية
1
االستقبال والرتحيب يف مكة املكرمة
بعض احلجاج مل يتعرف علي مندوب
2
54
مؤسسة الطوافة أو املطوفني
كثري من املطوفني أو املندوبني مل يعرف
 3احلجاج عن نفسه أبنه مطوف أو 57
مندوب مؤسسة الطوافة

48

46

الرتتيب

57.3 1.72 516 132 120

3

63.7 1.91 573 81 165

1

62.0 1.86 558 99 144

2

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .عادل عزت محمد عيد

م

صعوابت خدمات
االستقبال

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

عدم مرافقة املرشدين من مؤسسات
 4الطوافة ابحلافالت اليت أقلت احلجاج 39
من املنافذ إيل مكة املكرمة

52.7 1.58 474 165 96

الرتتيب
4

عكس ــت بي ــاانت اجل ــدول رق ــم ( )12آراء واس ــتجاابت املبحوث ــن م ــن مقدم ــي اخلدم ــة
والعامل ــن مبؤسس ــات الطواف ــة ح ــول "الصع ــوابت ال ــي تواج ــه مؤسس ــات الطواف ــة خ ــال
عمليــة االســتقبال" والــي استشــعروا هبــا مــن خــال أداء خدماهتــم للحجــاج والــي متثلــت يف
 :أن بع ــض احلج ــاج مل يتع ــرف عل ــي من ــدوب مؤسس ــة الطواف ــة أو املطوف ــن وذل ــك مبتوس ــط
حســايب ( )1.91وقــوة نســبية ( ،)%63.7وأشــاروا إىل أنــه رمبــا يرجــع الســبب يف ذلــك إىل أن
ـرا مــن املطوفــن أو املندوبــن مل يعــرف احلجــاج عــن نفســه أبنــه مطــوف أو منــدوب مؤسســة
كثـ ً
ِ
الطوافــة وذلــك مبتوســط مرجــح ( )1.86وقــوة نســبية ( ،)%62وهــذا مــا جيــب أن يتــم مــن قبــل
املطوفــن أو مؤسســات الطوافــة يف التعريــف أبنفســهم عنــد اســتقبال احلجــاج يف مكــة املكرمــة،
عــاوة علــي ذلــك أشــاروا إيل عــدم رضــا بعــض احلجــاج عــن عمليــة االســتقبال والرتحيــب هبــم
يف مك ــة املكرم ــة وذل ــك مبتوس ــط حس ــايب ( )1.72وق ــوة نس ــبية ( )57.3حي ــث إهن ــم كانـ ـوا
يطمحــون يف مقابــات وترحيــب هبــم بصــورة أفضــل مــن ذلــك ،هــذا إيل جانــب عــدم مرافقــة
املرشــدين مــن مؤسســات الطوافــة ابحلافــات الــي أقلــت احلجــاج مــن املنافــذ إيل مكــة املكرمــة
وذلــك مبتوســط حســايب ( )1.58وقــوة نســبية (.)%52.7
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نحو مؤشرات تخطيطية لزيادة كفاءة منظومة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة...

جدول رقم ( :)13يوضح صعوابت خدمات النقل من وجهة نظر عينة الدراسة
صعوابت خدمات
النقل

أتخر بعض رحالت احلجاج نتيجة لعدم
1
توفر احلافالت أو لتأخر وصوهلا

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

الرتتيب

63.7 1.91 573 93 141 66

3

مل يتم تعرف احلجاج علي املرشدين يف
2
احلافلة

67.0 2.01 603 84 129 87

2

األعطال اليت أصابت بعض احلافالت واليت
 3مت استبداهلا حبافالت أخرى فأخذت بعض 78.3 2.35 705 33 129 138
الوقت لوصوهلا إيل احلجاج

1

م

أش ــارت بي ــاانت اجل ــدول رق ــم ( )13إىل آراء واس ــتجاابت املبحوث ــن م ــن مقدم ــي
اخلدم ــة والعامل ــن مبؤسس ــات الطواف ــة ح ــول "الصع ــوابت ال ــي تواج ــه مؤسس ــات
الطواف ــة خ ــال عملي ــات نق ــل احلج ــاج" والــي استشــعروا هبــا مــن خــال أداء خدماهتــم
للحج ــاج وال ــي متثل ــت يف :األعط ــال ال ــي أصاب ــت بع ــض احلاف ــات وال ــي مت اس ــتبداهلا
حباف ــات أخ ــرى ،فأخ ــذت بع ــض الوق ــت لوصوهل ــا إيل احلج ــاج وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح
( )2.35وقــوة نســبية ( ،)78.3وال شــك أن هــذه املســئولية تقــع علــى عاتــق العاملــن يف
مؤسس ــات الطواف ــة ب ــدءًا م ــن اختي ــار الناق ــات حس ــب املواصف ــات وح ــى االنته ــاء م ــن
ترحي ــل احلج ــاج ونقله ــم أبمتعته ــم إيل مناف ــذ املغ ــادرة ،وأش ــارت جمموع ــة أخ ــرى إىل ع ــدم
الرض ــا ع ــن خدم ــات النق ــل والس ــبب يف ذل ــك يرج ــع إيل أن ــه مل يت ــم تع ــرف احلج ــاج عل ــي
املرش ــدين يف احلافل ــة م ــن انحي ــة وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح ( )2.01وق ــوة نس ــبية (،)%67
وأتخــر بعــض رحــات احلجــاج نتيجــة لعــدم توفــر احلافــات أو لتأخــر وصوهلــا مــن انحيــة
أخ ــرى وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح ( )1.91وق ــوة نس ــبية (.)%63.7
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مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .عادل عزت محمد عيد

اثلثًــا :صعــوابت خدمــات الســكن:
جدول رقم ( :)14يوضح صعوابت خدمات السكن من وجهة نظر عينة الدراسة
صعوابت خدمات
م
النقل
البطء يف عملية تسكني احلجاج يف
 1الفنادق والعمارات السكنية يف مكة
املكرمة واملدينة املنورة
عدم رضا بعض احلجاج عن مستوى
2
السكن اخلاص هبم
الكثافة العددية الكبرية للحجاج داخل
 3أماكن السكن بصفة عامة ويف احلجرات
اخلاصة هبم بصفة خاصة
عدم رضا بعض احلجاج علي مستوى
4
اخلدمات اليت توجد يف أماكن إقامتهم
عدم توافر املطابخ الالزمة أو أماكن تناول
5
الطعام
عدم توافر دورات املياه ابلنسبة لكثافة
6
العدد

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

الرتتيب

77.0 2.31 693 48 111 141

1

73.7 2.21 663 45 147 108

2

69.7 2.09 627 69 135 96

4

73.3 2.20 660 54 132 114

2

99 120

71.0 2.13 639 81

3

99 105

67.7 2.03 609 96

5

عدم الرضا التام من جانب احلجاج عن
مدى توفر احلافالت قرب السكن لنقلهم
للمشاعر املقدسة أو الذهاب والعودة
 7إىل احلرم خاصة كبار السن الذين جيدون 67.0 2.10 603 87 123 90
مشقة يف الذهاب إىل احلافالت اليت تقف
علي مسافات بعيدة عن السكن.

6

هناك طلبا متناميا للخدمات اإلضافية
 8من قِبل احلجاج يف جمال التغذية والنقل 77.0 2.31 693 48 111 141
واملشاعر املقدسة

1
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نحو مؤشرات تخطيطية لزيادة كفاءة منظومة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة...

أوضح ــت بي ــاانت اجل ــدول رق ــم ( )14أراء واس ــتجاابت املبحوث ــن م ــن مقدم ــي
اخلدمــة والعاملــن مبؤسســات الطوافــة حــول "الصعــوابت الــي تواجــه مؤسســات الطوافــة
خ ــال عملي ــات تس ــكني احلج ــاج يف الفن ــادق والعم ــارات الس ــكنية" وال ــي استش ــعروا
هب ــا م ــن خ ــال أداء خدماهت ــم للحج ــاج وال ــي متثل ــت يف :الب ــطء يف عملي ــة تس ــكني
احلجــاج يف الفنــادق والعمــارات الس ــكنية يف مك ــة واملدينــة املنــورة خاصــة يف مك ــة املكرم ــة
وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح ( )2.31وق ــوة نس ــبية ( )%77وأن هن ــاك طلبًــا متناميًــا للخدم ــات
اإلضافي ــة م ــن قِب ــل احلج ــاج يف جم ــال التغذي ــة والنق ــل واملش ــاعر املقدس ــة وذل ــك مبتوس ــط
مرج ــح ( )2.31وق ــوة نس ــبية ( ،)%77ه ــذا إيل جان ــب ع ــدم رض ــا بع ــض احلج ــاج ع ــن
مس ــتوى الس ــكن اخل ــاص هب ــم ،وع ــدم رضاه ــم ع ــن مس ــتوى اخلدم ــات ال ــي توج ــد يف
أماك ــن إقامته ــم وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح ( )2.21وق ــوة نس ــبية ( ،)%73.7وذل ــك راج ــع
إىل عــدم توافــر املطابــخ الالزمــة أو أماكــن تنــاول الطعــام بصــورة مناســبة أو مالئمــة وذلــك
مبتوس ــط مرج ــح ( )2.13وق ــوة نس ــبية ( ،)%71إىل جان ــب الكثاف ــة العددي ــة الكب ــرة
للحج ــاج داخ ــل أماك ــن الس ــكن بصف ــة عام ــة ويف احلجـ ـرات اخلاص ــة هب ــم بصف ــة خاص ــة
عم ــا مت التعاق ــد معه ــم يف عملي ــة التس ــكني وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح (  )2.09وق ــوة نس ــبية
( ،)%69.7إيل جان ــب قل ــة ع ــدد دورات املي ــاه ابلنس ــبة لكثاف ــة الع ــدد وذل ــك مبتوس ــط
مرج ــح (  )2.03وق ــوة نس ــبية ( ،)67.7كم ــا أش ــارت عين ــة الدراس ــة م ــن مقدم ــي اخلدم ــة
والعاملــن مبؤسســات الطوافــة إىل عــدم الرضــا مــن جانــب بعــض احلجــاج عــن مــدى توفــر
احلاف ــات ق ــرب الس ــكن لنقله ــم للمش ــاعر املقدس ــة أو الذه ــاب والع ــودة إيل احل ــرم خاص ــة
كب ــار الس ــن الذي ــن جي ــدون مش ــقة يف الذه ــاب إيل احلاف ــات ال ــي تق ــف عل ــي مس ــافات
بعي ــدة ع ــن الس ــكن وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح ( )2.10وق ــوة نس ــبية (.)%67
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مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .عادل عزت محمد عيد

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

صعوابت خدمات
التوعية واإلرشاد

عدم رضا بعض احلجاج عن برامج أداء
1
املناسك

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية
67.7 2.03 609 99

2

عدم توفر وسائل التوعية واإلرشاد وأداء
2
املناسك ابلشكل املناسب

78

61.7 1.85 555 123 99

5

عدم توافر مرشدين للحجاج يف املناسك
3
علي اإلطالق

63.0 1.89 567 108 117 75

4

67.0 2.01 603 105 87 108

3

4

عدم وضوح برامج التوعية واإلرشاد
للحجاج

93 108

الرتتيب

قلق كثري من احلجاج عند أداء املناسك
نظرا للوضع أو املستوى الثقايف والتوعوي
ً 5
87 129
والديين لديهم مما قد يؤثر علي أداء
الفريضة ككل

71.7 2.15 645 84

1

أش ــارت بي ــاانت اجل ــدول رق ــم ( )15إىل آراء واس ــتجاابت مف ــردات عين ــة الدراس ــة م ــن
مقدمــي اخلدمــة والعاملــن مبؤسســات الطوافــة حــول "صعــوابت خدمــات التوعيــة واإلرشــاد"
والــي استشــعروا هبــا خــال أداء خدماهتــم للحجــاج والــي متثلــت يف :قلــق كثــر مــن احلجــاج
عنــد أداء املناســك نظـًـرا للوضــع أو املســتوي الثقــايف والتوعــوي والديــي لديهــم ممــا قــد يؤثــر علــى
أداء الفريض ــة ابلش ــكل الصحي ــح وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح ( )2.15وق ــوة نس ــبية ()%71.7
وذل ــك يف ظ ــل غي ــاب برام ــج التوعي ــة واإلرش ــاد ال ــي جي ــب أن تق ــدم للحج ــاج م ــن خ ــال
مؤسس ــات الطواف ــة  ،وكذل ــك ع ــدم رض ــا بع ــض احلج ــاج ع ــن برام ــج أداء املناس ــك وذل ــك
مبتوس ــط مرج ــح ( )2.03وق ــوة نس ــبية ( ،)%67.7وع ــدم وض ــوح برام ــج التوعي ــة واإلرش ــاد
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نحو مؤشرات تخطيطية لزيادة كفاءة منظومة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة...

للبعــض منهــم وذلــك مبتوســط مرجــح ( )2.01وقــوة نســبية ( ،)% 67إيل جانــب عــدم توافــر
مرش ــدين للحج ــاج عن ــد أداء املناس ــك لتوجيهه ــم إىل كيفي ــة أداء املناس ــك والش ــعائر عل ــي
النح ــو الس ــليم وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح ( )1.89وق ــوة نس ــبية ( ،)% 63وع ــدم توف ــر وس ــائل
التوعيــة واإلرشــاد وأداء املناســك مــن مطــوايت وملصقــات وكتيبــات وغريهــا ابلشــكل املناســب
أو املأم ــول وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح ( )1.85وق ــوة نس ــبية (.)% 61.7
خامسا :صعوابت خدمات التفويج والتصعيد:
ً

جــدول رقــم ( :)16يوضــح صعــوابت خدمــات التفويــج والتصعيــد واإلقامــة يف مــي وعرفــات مــن
وجهــة نظــر عينــة الدراســة
صعوابت خدمات التفويج والتصعيد
إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
م
واإلقامة يف مىن وعرفات
ما موافق األوزان املرجح النسبية

الرتتيب

عدم الرضا التام علي مستوى النظافة
العامة وتراكم النفاايت يف مناطق 72.7 2.18 654 63 120 117
1
املخيمات يف مىن

6

 2وجود ندرة شديدة يف احلمامات مبنطقة مىن 73.0 2.19 657 57 129 114

5

عدم الرضا التام عل خدمات التغذية
3
وجودهتا
4

4 73.3 2.20 660 66 108 126

قلة مقدمي اخلدمة يف جمال التغذية 4 73.3 2.20 660 66 108 126

عدم الرضا علي مستوى خدمات النقل
5
وتوفر احلافالت يف منطقة املشاعر

7 71.7 2.15 645 60 135 105

عدم تزويد احلافالت مبرشد مروري من
 6السائقني من جانب مؤسسات الطوافة 7 71.7 2.15 645 60 135 105
كنوع من اخلدمة اإلرشادية
عدم معرفة بعض السائقني بصورة جيدة
7
للشوارع
52

1 79.3 2.38 714 39 108 153
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صعوابت خدمات التفويج والتصعيد
إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
م
واإلقامة يف مىن وعرفات
ما موافق األوزان املرجح النسبية
عدم اهتمام السائقني ابلقواعد والنظم
8
2 76.3 2.29 687 60 93 147
املرورية

الرتتيب

كثري من السائقني ال جييدون اللغة العربية
 9لكي يفهموا اإلشارات والنظم املرورية يف 8 71.0 2.13 639 66 129 105
منطقة مكة
صعوابت خدمات نقل حجاج مؤسسات
 10الطوافة من املخيمات واحلافالت 3 74.0 2.22 666 69 96 135
إيل حمطة القطار
11

ال يوجد مكان متسع يف احملطات
الستيعاب أعداد احلجاج

ال توجد مظالت واقية من الشمس يف
12
معظم احملطات
حمدودية متابعة مؤسسات الطوافة للحجاج
13
عند عودهتم للمخيمات يف مين

3 74.0 2.22 666 63 108 129
3 74.0 2.22 666 69 96 135
93 147

76.3 2.29 687 60

2

أوضحــت بيــاانت اجلــدول رقــم ( )16آراء واســتجاابت املبحوثــن مــن مقدمــي اخلدمــة
والعامل ــن مبؤسس ــات الطواف ــة ح ــول "الصع ــوابت ال ــي تواج ــه مؤسس ــات الطواف ــة خ ــال
عملي ــات التفوي ــج والتصعي ــد واإلقام ــة يف م ــى وعرف ــات" وال ــي استش ــعروا هب ــا م ــن خ ــال
أداء خدماهتــم للحجــاج والــي متثلــت يف :عــدم معرفــة بعــض الســائقني بصــورة جيــدة للشـوارع
وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح ( )2.38وق ــوة نس ــبية ( ،)%79.3وع ــدم اهتم ــام بع ــض الس ــائقني
ابلقواع ــد والنظ ــم املروري ــة  ،وحمدودي ــة متابع ــة مؤسس ــات الطواف ــة للحج ــاج عن ــد عودهت ــم
للمخيم ــات يف م ــى مبتوس ــط مرج ــح ( )2.29وق ــوة نس ــبية ( ،)%76.3وكذل ــك صع ــوابت
خدمــات نقــل حجــاج مؤسســات الطوافــة مــن املخيمــات واحلافــات إيل حمطــة القطــار ،وعــدم
تواف ــر م ــكان متس ــع يف احملط ــات الس ــتيعاب األع ــداد الكب ــرة واملتزاي ــدة م ــن احلج ــاج ،وع ــدم
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توافــر مظــات واقيــة مــن الشــمس يف معظــم احملطــات وذلــك مبتوســط مرجــح ( )2.22وقــوة
نســبية ( ،)%76.3هــذا إيل جانــب قلــة عــدد مقدمــي اخلدمــة يف جمــال التغذيــة ،وعــدم الرضــا
الت ــام عل ــي خدم ــات التغذي ــة وجودهت ــا  .مبتوس ــط مرج ــح ( )2.20وق ــوة نس ــبية (،)%73.3
أيض ــا إيل وج ــود ن ــدرة ش ــديدة يف احلمام ــات مب ــا يتناس ــب م ــع األع ــداد
وأش ــار املبحوث ــون ً
الكبــرة مــن احلجــاج مبنطقــة مــى وعرفــات مبتوســط مرجــح (  ) 2.19وقــوة نســبية (،)%73
وعــدم الرضــا التــام عــن مســتوي النظافــة العامــة وتراكــم النفــاايت يف مناطــق املخيمــات يف مــى
مبتوس ــط مرج ــح ( )2.18وق ــوة نس ــبية ( ،)%72.7وع ــدم الرض ــا م ــن جان ــب بع ــض احلج ــاج
عل ــي مس ــتوى خدم ــات النق ــل وتوف ــر احلاف ــات يف منطق ــة املش ــاعر ،وع ــدم تزوي ــد بع ــض
احلاف ــات مبرش ــد م ــروري م ــن الس ــائقني م ــن جان ــب مؤسس ــات الطواف ــة كن ــوع م ــن اخلدم ــة
ـرا م ــن
اإلرش ــادية مبتوس ــط مرج ــح ( )2.15وق ــوة نس ــبية ( ،)71.7ه ــذا إىل جان ــب أن كث ـ ً
الس ــائقني ال جيي ــدون اللغ ــة العربي ــة لك ــي يفهم ـوا اإلش ــارات والنظ ــم املروري ــة يف منطق ــة مك ــة
وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح ( )2.13وق ــوة نس ــبية (.)%71
سادسا :صعوابت خدمات الرعاية الصحية:
ً

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

صعوابت خدمات
م
التوعية واإلرشاد
عدم رضا احلجاج عن مستوى اخلدمات
 1الصحية املقدمة هلم خاصة يف منطقة 84
املشاعر املقدسة

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية
63.0 1.89 567 117 99

الرتتيب
1

عكس ــت بي ــاانت اجل ــدول رق ــم ( )17آراء واس ــتجاابت املبحوث ــن م ــن مقدم ــي اخلدم ــة
والعاملــن مبؤسســات الطوافــة حــول "الصع ــوابت ال ــي تواج ــه مؤسس ــات الطواف ــة املرتبط ــة
خبدمــات الرعايــة الصحيــة" ،والــي استشــعروا هبــا خــال أداء خدماهتــم للحجــاج والــي متثلــت
يف عــدم رضــا بعــض احلجــاج عــن مســتوى اخلدمــات الصحيــة املقدمــة هلــم وخاصــة يف منطقــة
املشــاعر املقدســة،وذلك مبتوســط مرجــح ( )1.89وقــوة نســبية (.)%63
54
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سابعا :صعوابت خدمات املغادرة والرتحيل
ً
جدول رقم ( :)18يوضح صعوابت خدمات املغادرة والرتحيل من وجهة نظر عينة الدراسة
م

صعوابت خدمات
املغادرة والرتحيل

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

الرتتيب

هناك تباطؤ شديد حلل بعض املشكالت
والصعوابت من قِبل مقدمي اخلدمة
1
70.7 2.12 636 72 120 108
والعاملني مبؤسسات الطوافة أثناء عملية
الرتحيل واملغادرة

3

هناك صعوبة يف عمليات حتميل احلجاج
 2ألمتعتهم وحقائبهم لقلة أعداد العمال أو 69.0 2.07 621 78 123 99
من يقومون هبذه اخلدمة

5

عدم تعيني مندوبني ملؤسسات الطوافة
3
ملرافقة احلجاج ملنافذ املغادرة

99 132

73.7 2.21 663 69

1

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

69.0 2.07 621 78 123 99

5

أتخر احلافالت اليت تنقل أمتعة احلجاج
5
وحقائبهم

69.7 2.09 629 69 135 96

4

هدااي مياه زمزم مل حيصلوا عليها ومل تقدم
هلم وكانوا يتمنون احلصول عليها كرمز
6
71.0 2.13 639 75 111 114
للهدااي اليت حيملها احلجاج معهم إيل
أوطاهنم

2
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أوضحــت بيــاانت اجلــدول رقــم ( )18أراء واســتجاابت املبحوثــن مــن مقدمــي اخلدمــة
والعامل ــن مبؤسس ــات الطواف ــة ح ــول "الصع ــوابت ال ــي تواج ــه مؤسس ــات الطواف ــة خ ــال
عمليــات املغــادرة والرتحيــل" والــي استشــعروا هبــا مــن خــال أداء خدماهتــم للحجــاج والــي
متثلــت يف :عــدم تعيــن بعــض املندوبــن مــن مؤسســات الطوافــة ملرافقــة احلجــاج ملنافــذ املغــادرة
وذلــك مبتوســط مرجــح ( )2.21وقــوة نســبية ( ،)%73.7كمــا أن هــدااي ميــاه زمــزم مل حيصــل
عليه ــا كث ــر م ــن احلج ــاج ومل توف ــر هل ــم وكان ـوا يتمن ــون احلص ــول عليه ــا كه ــدااي رمزي ــه حيمله ــا
احلج ــاج معه ــم إيل أوطاهن ــم .وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح ( )2.13وق ــوة نس ــبية ( ،)%71وهن ــاك
تباط ــؤ يف ح ــل بع ــض املش ــكالت والصع ــوابت م ــن قِبَ ــل بع ــض مقدم ــي اخلدم ــة والعامل ــن
مبؤسس ــات الطواف ــة أثن ــاء عملي ــة الرتحي ــل واملغ ــادرة .مبتوس ــط مرج ــح ( )2.12وق ــوة نس ــبية
( .)%70.7إيل جانــب أتخــر بعــض احلافــات الــي تنقــل أمتعــة احلجــاج وحقائبهــم .مبتوســط
مرج ــح ( )2.09وق ــوة نس ــبية ( ،)%69.7وأش ــارت عين ــة الدراس ــة م ــن مقدم ــي اخلدم ــات
أيضــا إىل أنــه كان هنــاك بعــض الصعــوابت يف عمليــات حتميــل
والعاملــن مبؤسســات الطوافــة ً
احلج ــاج ألمتعته ــم وحقائبه ــم نظ ـ ًـرا لقل ــة أع ــداد العم ــال أو م ــن يقوم ــون هب ــذه اخلدم ــة م ــن
انحيــة ،إيل جانــب صعوبــة التعامــل مــع هــؤالء العمــال ألهنــم ال جييــدون التحــدث بلغاهتــم مــن
انحي ــة أخ ــرى .وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح ( )2.07وق ــوة نس ــبية (.)%69
ابعا :إجابة السؤال الثالث:
رً
مــا اآلراء واملقرتحــات الــي يطرحهــا مقدمــو اخلدمــات والعاملــن مبؤسســات الطوافــة
علــى املســتوى امليــداين ،وذلــك مــن أجــل تطويــر آليــات وميكانزمــات منظومــة اخلدمــات؟
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أول :ابلنسبة خلدمات االستقبال:
ً

جدول رقم ( :)19يوضح احللول والتوصيات ابلنسبة خلدمات االستقبال من وجهة نظر عينة الدراسة
م

احللول والتوصيات

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

زايدة مظاهر الرتحيب واحلفاوة ابحلجاج
يف مناطق استقباهلم مبكة املكرمة كجزء
1
93 201
أساسي من اخلدمات األساسية اليت
تشملها خدمات االستقبال

6

تعريف املطوفني أو مندويب مؤسسات
 2الطوافة احلجاج أبنفسهم يف مناطق
استقباهلم مبكة املكرمة

72 222

6

تعريف احلجاج مبجموعة من احلقوق
 3والواجبات ومنظومة اخلدمات اليت تقدمها 90 210
مؤسسات الطوافة هلم

-

تفعيل دور جلان االستقبال والرتحيب
مبؤسسات الطوافة وأتهيلهم بصورة مستمرة
4
96 198
عن كيفية حسن استقبال ضيوف الرمحن
كجزء من شرف وأخالقيات املهنة ذاهتا

6

التنسيق والتعاون بني مؤسسات الطوافة
 5والعاملني يف إدارة اجلوازات لسرعة 105 189
اإلجراءات

6

توافر مرشدين مؤهلني لعملية اإلرشاد
 6ومرافقتهم للحجاج يف احلافالت من منافذ 81 213
الوصول إيل أماكن إقامتهم مكة املكرمة

6

88.3 2.65 795

90.7 2.72 816

90.0 2.70 810

88.0 2.64 792

89.7 2.69 807

89.7 2.69 807
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الرتتيب

4

1

2

5

3

3

57

نحو مؤشرات تخطيطية لزيادة كفاءة منظومة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة...

عكس ــت بي ــاانت اجل ــدول رق ــم ( )19أراء ومقرتح ــات مقدم ــي اخلدم ــات والعامل ــن
مبؤسس ــات الطواف ــة عل ــي املس ــتوي املي ــداين ،وذل ــك م ــن أج ــل تطوي ــر آلي ــات وميكانزم ــات
منظوم ــة اخلدم ــات "وذل ــك فيم ــا يتص ــل خبدم ــات االس ــتقبال" ابعتباره ــا أوىل عملي ــات
صناع ــة اخلدم ــات وذل ــك عل ــي النح ــو الت ــايل-:
 -1ضــرورة تعريــف املطوفــن أو منــدويب مؤسســات الطوافــة احلجــاج أبنفســهم يف مناطــق
اســتقباهلم مبكــة املكرمــة ،مبتوســط مرجــح ( )2.72وقــوة نســبية (.)%90.7
 -2تعريــف احلجــاج مبجموعــة مــن احلقــوق والواجبــات ومنظومــة اخلدمــات الــي تقدمهــا
مؤسســات الطوافة هلم ،والتعرف علي آرائهم ومقرتحاهتم واالســتماع إيل شــكواهم وذلك
مــن أجــل حلهــا ،مبتوســط مرجــح ( )2.70وقــوة نســبية (.)%90.0
 -3التنســيق والتعــاون بــن مؤسســات الطوافــة والعاملــن يف إدارة اجلـوازات لســرعة إهنــاء
اإلجـراءات ،وضــرورة توافــر مرشــدين مــن قِبــل مؤسســات الطوافــة ومرافقتهــم للحجــاج يف
احلافــات مــن منافــذ الوصــول إيل أماكــن إقامتهــم مكــة املكرمــة ،وذلــك مبتوســط مرجــح
( )2.69وقــوة نســبية (.)%89.7
 -4زايدة مظاهــر الرتحيــب واحلفــاوة ابحلجــاج يف مناطــق اســتقباهلم مبكــة املكرمــة كجــزء
أساس ــي م ــن اخلدم ــات األساس ــية ال ــي تش ــملها خدم ــات االس ــتقبال ،مبتوس ــط مرج ــح
( )2.65وق ــوة نس ــبية (.)%88.3
 -5تفعيل دور جلان االســتقبال والرتحيب مبؤسســات الطوافة وأتهيلهم بصورة مســتمرة
علــي كيفيــة حســن اســتقبال ضيــوف الرمحــن كجــزء مــن شــرف وأخالقيــات املهنــة ذاهتــا،
مبتوســط مرجــح ( )2.64وقــوة نســبية (.)%88.0

58

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .عادل عزت محمد عيد

اثنيًا  :ابلنسبة خلدمات النقل:

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

احللول والتوصيات

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

توفري احلافالت املعدة لنقل احلجاج من
 1املنافذ إيل أماكن إقامتهم مبكة املكرمة 45 249
بوقت ٍ
كاف

6

التنسيق مع النقابة العامة للسيارات
 2الستحداث حافالت جديدة ومتطورة 84 207
طب ًقا للمواصفات لنقل احلجاج

9

93.7 2.81 843

88.7 2.66 798

الرتتيب
1

3

توافر مرشدين مؤهلني لعملية اإلرشاد
 3ومرافقتهم للحجاج يف احلافالت من منافذ 66 228
الوصول إىل أماكن إقامتهم مكة املكرمة

6

91.3 2.74 882

2

توفري مراكز صيانة ووسائل الدعم
4
اللوجيسيت يف جمال النقل اخلاصة ابحلجاج

96 195

9

87.3 2.62 786

4

استحداث وسائل جديدة يف جمال نقل
5
احلقائب واألمتعة للحجاج

96 186

18

2.56 2.56 768

5

أشــارت بيــاانت اجلــدول رقــم ( )20إىل آراء ومقرتحــات مقدمــي اخلدمــات والعاملــن
مبؤسس ــات الطواف ــة ،م ــن أج ــل تطوي ــر آلي ــات وميكانزم ــات منظوم ــة اخلدم ــات ،وذل ــك
فيم ــا يتص ــل "خبدم ــات النق ــل" ابعتباره ــا م ــن اخلدم ــات األساس ــية ال ــي تق ــدم للحج ــاج
وذل ــك عل ــي النح ــو الت ــايل-:
 -1توفري احلافالت املعدة لنقل احلجاج من املنافذ إىل أماكن إقامتهم مبكة املكرمة
بوقت ٍ
كاف وذلك مبتوسط مرجح ( )2.81وقوة نسبية (.)%93.7
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نحو مؤشرات تخطيطية لزيادة كفاءة منظومة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة...

 -2توافر مرشدين مؤهلني لعملية اإلرشاد ومرافقتهم للحجاج يف احلافالت من منافذ
الوصول إيل أماكن إقامتهم مكة املكرمة ،مبتوسط مرجح ( )2.74وقوة نسبية (.)%91.3
 -3التنسيق مع النقابة العامة للسيارات الستحداث حافالت جديدة ومتطورة طب ًقا
للمواصفات العاملية لنقل احلجاج ،مبتوسط مرجح ( )2.66وقوة نسبية (.)%88.7
 -4توفري مراكز صيانة ووسائل الدعم اللوجيسيت يف جمال النقل اخلاصة ابحلجاج ابلتعاون
املستمر مع النقابة العامة للسيارات ،متوسط مرجح ( )2.62وقوة نسبية (.)%87.3
 -5استحداث وسائل جديدة يف جمال نقل احلقائب واألمتعة للحجاج حسب النماذج
العاملية املفسرة يف صناعة اخلدمات ،مبتوسط مرجح ( )2.56وقوة نسبية (.)%2.56
اثلثًا:ابلنسبة خلدمات السكن:
جدول رقم ( :)21يوضح احللول والتوصيات ابلنسبة خلدمات السكن من وجهة نظر عينة الدراسة
م

احللول والتوصيات

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

الرتتيب

سرعة إهناء إجراءات تسكني احلجاج
1
وتسجيل البياانت اخلاصة هبم

72 228

-

92.0 2.76 828

1

التأكيد على املواصفات القياسية والسكنية
2
للمساكن املعدة للحجاج

87 204

9

88.3 2.65 795

4

مراعاة الظروف الفيزيقية املناسبة يف اختيار
 3أماكن سكن احلجاج مثل اإلضاءة والتهوية 93 195
وإعداد املكان
توفر اخلدمات األساسية الحتياجات
 4اإلقامة للحجاج مثل (دورات املياه
واملصاعد واملطابخ واملطاعم)
60

87 213

87.0 2.61 783 12

-

90.3 2.71 813

5

2

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .عادل عزت محمد عيد

م

احللول والتوصيات

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

الرتتيب

املتابعة املستمرة من جانب مؤسسات
 5الطوافة لتفقد األحوال املعيشية وظروف 72 213
اإلقامة للحجاج

88.7 2.66 798 15

3

102 189

9

86.7 2.60 780

6

87 213

-

90.3 2.71 813

2

6

االلتزام مبعدل الكثافة العددية لشغل
الغرف مبناطق اإلقامة للحجاج

زايدة اخلدمات اإلضافية للحجاج يف ضوء
7
الطلب املتنامي هلذه االحتياجات

أشارت بياانت اجلدول رقم ( )21إيل آراء ومقرتحات مقدمي اخلدمات والعاملني
مبؤسسات الطوافة  ،من أجل تطوير آليات وميكانزمات منظومة اخلدمات ،وذلك فيما
يتصل "خبدمات السكن" ابعتبار أن هذه اخلدمة هي خدمة اجلوهر ،ألن هناك العديد
من اخلدمات املكملة هلا واملرتبطة هبا مثل  :اإلقامة  ،واإلعاشة  ،وترتيب احلجرات،
والنظافة ،واإلضاءة ،والتهوية ،ودورات املياه ،واملصاعد ،واملطابخ ،واملطاعم ،وخدمات
اللياقة والرتفيه  ...وغريها ،وذلك علي النحو التايل-:
 -1س ــرعة إهن ــاء إجـ ـراءات تس ــكني احلج ــاج وتس ــجيل البي ــاانت اخلاص ــة هب ــم يف
أماك ــن إقامته ــم س ـواءً يف الفن ــادق أو الوح ــدات الس ــكنية  ،وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح
( )2.76وق ــوة نس ــبية (.)%92
 -2توفر اخلدمات األساسية الحتياجات اإلقامة للحجاج مثل دورات املياه ،واملصاعد،
واملطابخ ،واملطاعم ،ابعتبارها من احلاجات األساسية للمعيشة لقطاع كبري من احلجاج،
وزايدة اخلدمات اإلضافية للحجاج يف ضوء الطلب املتنامي هلذه االحتياجات ،وذلك
مبتوسط مرجح ( )2.71وقوة نسبية (.)%90.3
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نحو مؤشرات تخطيطية لزيادة كفاءة منظومة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة...

 -3املتابعة املستمرة من جانب مؤسسات الطوافة لتفقد األحوال املعيشية وظروف
اإلقامة للحجاج ،مبتوسط مرجح ( )2.66وقوة نسبية (.)%88.7
 -4التأكيد علي املواصفات القياسية والسكنية للمساكن املعدة للحجاج ،مبتوسط
مرجح ( )2.65وقوة نسبية (.)%88.3
 -5مراعاة الظروف الفيزيقية املناسبة يف اختيار أماكن سكن احلجاج مثل "اإلضاءة
والتهوية وإعداد املكان" ،مبتوسط مرجح ( )2.61وقوة نسبية (.)%87
 -6االلت ـزام مبع ــدل الكثاف ــة العددي ــة لش ــغل الغ ــرف مبناط ــق اإلقام ــة للحج ــاج ،م ــع
مراع ــاة الظ ــروف النفس ــية والراح ــة الكامل ــة للحج ــاج مبتوس ــط مرج ــح ()2.60
وق ــوة نس ــبية (.)%86.7
ابعا :ابلنسبة خلدمات التوعية واإلرشاد:
رً

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

احللول والتوصيات

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

ضرورة تنوع وسائل التوعية واإلرشاد عامة
عند أداء املناسك يف ضوء املؤشرات
 1الثقافية والتعليمية والدينية واالجتماعية 92.3 2.77 831 - 69 231
للحجاج بصورة جتعلهم مطمئنني علي أداء
الفريضة بصورة عامة
ضرورة توفر املرشدين يف مجيع املشاعر
 2املقدسة بدءًا من طواف القدوم وحىت 87.3 2.62 786 9 96 195
طواف اإلفاضة والوداع
العودة مرة أخرى إيل املهام الوظيفية
األساسية ملؤسسات الطوافة لتصبح خدمة
3
81.3 2.47 741 24 111 165
التطويف خدمة إلزامية من قبل مؤسسات
الطوافة جلميع احلجاج
62

الرتتيب

1

4

7

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .عادل عزت محمد عيد

م

احللول والتوصيات

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

ضرورة التنسيق بني مؤسسات الطوافة
واجلهات األخرى ذات العالقة مثل وزارة
4
114 186
األوقاف اإلسالمية واهليئات املختصة
ابلتوعية واإلرشاد

-

وضع الربامج املتكاملة ألداء املناسك
وتنفيذها بصورة موضوعية وذلك ابلتنسيق
 5بني مؤسسات الطوافة واجلهات األخرى 87 210
ذات العالقة يف جمال التوعية واإلرشاد

3

ضرورة إنشاء مراكز للتطويف املركزي لتعليم
6
احلجاج مناسك احلج
7

ضرورة االهتمام بتقدمي املطوايت
وامللصقات اخلاصة ابلتوعية واإلرشاد

87.3 2.62 786

الرتتيب

4

89.7 2.69 807

2

87 198

87.0 2.61 783 15

5

81 213

89.7 2.69 807 6

2

زايدة اجلهود للتوعية واإلرشاد الديين خاصة
 8حول املناسك يف البالد األصلية للحجاج 195
ابلتعاون مع اجلهات ذات العالقة ابململكة

86.0 2.58 774 21 84

عقد الدورات التدريبية لعملية الطوافة
والتطويف للعاملني مبؤسسات الطوافة ورفع
9
90 204
مستوى األداء والكفاءة لديهم لتحمل
مسئولية أداء املناسك بصورة صحيحة

6

88.7 2.66 798

6

3

أشــارت بيــاانت اجلــدول رقــم (  )22إيل آراء ومقرتحــات مقدمــي اخلدمــات والعاملــن
مبؤسس ــات الطواف ــة ،م ــن أج ــل تطوي ــر آلي ــات وميكانزم ــات منظوم ــة اخلدم ــات ،وذل ــك فيم ــا
أساس ــا ملس ــاعدة
يتص ــل "خبدم ــات التوعي ــة واإلرش ــاد" ابعتب ــار أن مهن ــة الطواف ــة أقيم ــت ً
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نحو مؤشرات تخطيطية لزيادة كفاءة منظومة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة...

حج ــاج بي ــت هللا احل ـرام ألداء املناس ــك بص ــورة س ــليمة  ،وذل ــك عل ــي النح ــو الت ــايل-:
 -1ضــرورة تنــوع وســائل التوعيــة واإلرشــاد عامــة عنــد أداء املناســك يف ضــوء املؤش ـرات
الثقافيــة والتعليميــة والدينيــة واالجتماعيــة للحجــاج  ،بصــورة جتعلهــم مطمئنــن علــي أداء
الفريضــة بصــورة عامــة بســهولة ويســر ،مبتوســط مرجــح (  )2.77وقــوة نســبية (.)%92.3
 -2وضــع الربامــج املتكاملــة ألداء املناســك وتنفيذهــا بصــورة موضوعيــة ،وذلــك ابلتنســيق
ب ــن مؤسس ــات الطواف ــة واجله ــات األخ ــرى ذات العالق ــة يف جم ــال التوعي ــة واإلرش ــاد ،
وض ــرورة االهتم ــام بتق ــدمي املط ــوايت وامللصق ــات اخلاص ــة ابلتوعي ــة واإلرش ــاد ،مبتوس ــط
مرج ــح (  )2.69وق ــوة نس ــبية (.)%89.7
 -3عق ــد ال ــدورات التدريبي ــة لعملي ــة الطواف ــة والتطوي ــف للعامل ــن مبؤسس ــات الطواف ــة ،
ورفــع مســتوى األداء والكفــاءة لديهــم لتحمــل مســئولية أداء املناســك بصــورة صحيحــة ،
مبتوســط مرجــح ( )2.66وقــوة نســبية (.)%88.7
 -4ضــرورة التنســيق بــن مؤسســات الطوافــة واجلهــات األخــرى ذات العالقــة األخــرى
مث ــل وزارة األوق ــاف اإلس ــامية واهليئ ــات املختص ــة ابلتوعي ــة واإلرش ــاد ،وض ــرورة توف ــر
املرش ــدين يف مجي ــع املش ــاعر املقدس ــة ب ــدءًا م ــن ط ـواف الق ــدوم وح ــى ط ـواف اإلفاض ــة
وال ــوداع  ،وذل ــك مبتوس ــط مرج ــح ( )2.62وق ــوة نس ــبية (.)%87.3
 -5ض ــرورة إنش ــاء مراك ــز للتطوي ــف املرك ــزي لتعلي ــم احلج ــاج مناس ــك احل ــج ،مبتوس ــط
مرج ــح ( )2.61وق ــوة نس ــبية (.)%87.0
 -6زايدة اجله ــود التوعي ــة واإلرش ــاد الدي ــي ،خاص ــة ح ــول املناس ــك يف الب ــاد
األصلي ــة للحج ــاج ابلتع ــاون م ــع اجله ــات ذات العالق ــة ابململك ــة ،مبتوس ــط مرج ــح
( )2.58وق ــوة نس ــبية (.)%86.0
 -7العودة مرة أخري إيل املهام الوظيفية األساسية ملؤسسات الطوافة لتصبح خدمة
التطويف خدمة إلزامية من قِبَل مؤسسات الطوافة جلميع احلجاج ،مبتوسط مرجح
64
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( )2.47وقوة نسبية (.)%81.3
جدول رقم ( :)23يوضح احللول والتوصيات ابلنسبة خلدمات التفويج والتصعيد من وجهة نظر عينة الدراسة
م

احللول والتوصيات

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

الرتتيب

ضرورة مواصلة اجلهود املبذولة لتطوير
منظومة اخلدمات يف منطقة املشاعر
املقدسة السيما اخلدمات األساسية اليت
 1حيتاجها احلجاج خالل فرتة إقامتهم هبا 51 246
يف (مىن -عرفات -املزدلفة) مأكل –
مسكن -رعاية صحية -دورات املياه-
نقل ,,,وغريها

93.7 2.81 843 3

تطوير منظومة اخلدمات األساسية يف منطقة
 2املزدلفة خاصة أعداد دورات املياه ومستوايت 57 240
النظافة واخلدمة هبا

93.0 2.79 837 3

استحداث وسائل جديدة لتطوير منظومة
 3خدمات التغذية وجودهتا يف ضوء الظروف 84 213
اجلسمانية والصحية العامة للحجاج

3

90.0 2.70 810

7

93 201

6

88.3 2.65 795

9

العمل علي توفر احلافالت ابلقرب من
4
املخيمات وزايدة فاعلية نظم النقل الرتددي

1

2

ضرورة تزويد احلافالت ابملرشدين املؤهلني
 5إلرشاد سائقي احلافالت عن املسارات 78 216
واألماكن اجلغرافية للمخيمات بصورة سليمة

6

90.0 2.70 810

7

93 204

3

89.0 2.67 801

8

ضرورة إنشاء مراكز للتطويف املركزي لتعليم
6
احلجاج مناسك احلج
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م

احللول والتوصيات

7

ضرورة االهتمام بتقدمي املطوايت
وامللصقات اخلاصة ابلتوعية واإلرشاد

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية
75 222

3

91.0 2.73 819

الرتتيب
6

وضع آليات جديدة لالستفادة من خدمات
 8قطار املشاعر وتطوير مستوى األداء 63 231
والكفاءة هلذه اخلدمة عامة

6

91.7 2.75 825

5

60 234

6

92.0 2.76 828

4

63 234

3

92.3 2.77 831

3

9

ضرورة تفويج حجاج املؤسسات اليت
تستخدم القطار بصورة جيدة

ضرورة متابعة احلافالت يف النقل من وإيل
10
املشاعر املقدسة

أشارت بياانت اجلدول رقم ( )23إيل آراء ومقرتحات مقدمي اخلدمات والعاملني
مبؤسسات الطوافة ،من أجل تطوير آليات وميكانزمات منظومة اخلدمات ،وذلك فيما يتصل
"خبدمات التفويج والتصعيد" ،بداية من عمليات التصعيد إيل مىن وعرفات وحىت املغادرة من
عرفات إىل مىن ،مث املكوث مبىن حىت انتهاء أايم التشريق الثالثة ،وما يرتبط هبذه املرحلة من
خدمات أساسية متعددة من نقل ،وإسكان ،وإقامة ،وتغذية ،ورعاية صحية ،وإرشاد وتوعية،
وغريها من اخلدمات األخرى ،وذلك علي النحو التايل-:
 -1مواصل ــة اجله ــود املبذول ــة لتطوي ــر منظوم ــة اخلدم ــات يف منطق ــة املش ــاعر املقدس ــة،
الس ــيما اخلدم ــات األساس ــية ال ــي حيتاجه ــا احلج ــاج خ ــال ف ــرة إقامته ــم يف ( م ــى-
عرفــات -املزدلفــة) مــن مــأكل ،مســكن ،رعايــة صحيــة ،دورات امليــاه ،نقــل  ...وغريهــا،
مبتوس ــط مرج ــح ( )2.79وق ــوة نس ــبية (.)%93.7
 -2الرتكيــز علــي حــل مشــكلة النظافــة والنفــاايت وخاصــة يف منطقــة املخيمــات يف مــى،
مبتوســط مرجح (  )2.81وقوة نســبية (.)%93.0
66
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 -3متابع ــة احلاف ــات يف النق ــل م ــن وإيل املش ــاعر املقدس ــة ،مبتوس ــط مرج ــح ()2.77
وق ــوة نس ــبية (.)%92.3
 -4تفويج حجاج املؤسسات اليت تستخدم القطار بصورة جيدة ،مبتوسط مرجح
( )2.76وقوة نسبية (.)%92.0
 -5وضع آليات جديدة لالستفادة من خدمات قطار املشاعر ،وتطوير مستوى األداء
والكفاءة هلذه اخلدمة عامة ،مبتوسط مرجح ( )2.75وقوة نسبية (.)%91.7
 -6تطوير منظومة التصعيد والتفويج للمشاعر املقدسة عامة ورمي اجلمرات خاصة،
مبتوسط مرجح ( )2.73وقوة نسبية (.)%91.0
 -7تطوير منظومة اخلدمات األساسية يف منطقة املزدلفة خاصة أعداد دورات املياه
ومستوايت النظافة واخلدمة هبا ،والعمل علي توفر احلافالت ابلقرب من املخيمات،
وزايدة فاعلية نظم النقل الرتددي ،مبتوسط مرجح (  )2.81وقوة نسبية (.)%93.7
 -8ض ــرورة تزوي ــد احلاف ــات ابملرش ــدين املؤهل ــن إلرش ــاد س ــائقي احلاف ــات ع ــن
املس ــارات واألماك ــن اجلغرافي ــة للمخيم ــات بص ــورة س ــليمة ،مبتوس ــط مرج ــح ()2.67
وق ــوة نس ــبية (.)%89.0
 -9استحداث وسائل جديدة لتطوير منظومة خدمات التغذية وجودهتا يف ضوء الظروف
اجلسمانية والصحية العامة للحجاج ،مبتوسط مرجح ( )2.65وقوة نسبية (.)%88.3
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سادسا :ابلنسبة خلدمات الرعاية الصحية:
ً

جدول رقم ( :)24يوضح احللول والتوصيات ابلنسبة خلدمات الرعاية الصحية من وجهة نظر عينة الدراسة
م

احللول والتوصيات

1

زايدة منظومة اخلدمات الصحية وخاصة
يف منطقة املشاعر املقدسة
(مىن وعرفات واملزدلفة)

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

الرتتيب

87 201

12

789

87.7 2.63

7

90 204

6

798

88.7 2.66

6

ضرورة تعيني مؤسسات الطوافة مندوبني هلا يف
 3املستشفيات يف كل من مكة املكرمة واملشاعر 78 213
املقدسة ملتابعة حاالت مرضاهم من احلجاج

9

عقد الدورات التدريبية التأهيلية للعاملني
 4مبؤسسات الطوافة يف جمال الرعاية الصحية 216
واإلرشاد

81

3

حتفيز العمل التطوعي يف جمال العمل الصحي
 5وخاصة بني الشباب ابلتعاون والتنسيق بني 75 216
مؤسسات الطوافة

9

ضرورة توافر وحدات طبية ملؤسسات الطوافة
 6يف املخيمات التابعة هلا لإلسعافات األولية 81 210
العاجلة للحجاج

9

أن يكون للجامعات السعودية بصفة عامة
وجامعة أم القرى بصفة خاصة بتخصصاهتا
87 213
7
الطبية املتعددة دور يف تقدمي الرعاية الصحية
للحجاج خالل موسم احلج

-

العمل علي استمرار تنوع مصادر اخلدمات
2
الصحية املقدمة للحجاج

68

804

813

807

801

813

89.3 2.68

90.3 2.71

89.7 2.69

89.0 2.67

90.3 2.71

4

2

3

5

2
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أشارت بياانت اجلدول رقم ( )24إىل آراء ومقرتحات مقدمي اخلدمات والعاملني
مبؤسسات الطوافة ،من أجل تطوير آليات وميكانزمات منظومة اخلدمات ،وذلك فيما
يتصل "خبدمات الرعاية الصحية" ،وذلك علي النحو التايل-:
 -1ض ــرورة تعي ــن مؤسس ــات الطواف ــة مندوب ــن هل ــا يف املستش ــفيات يف كل م ــن مك ــة
املكرم ــة واملش ــاعر املقدس ــة ملتابع ــة ح ــاالت مرضاه ــم م ــن احلج ــاج ،مبتوس ــط مرج ــح
( )2.72وق ــوة نس ــبية (.)%90.7
 -2حتفيز العمل التطوعي يف جمال العمل الصحي خاصة بني الشباب ابلتعاون والتنسيق
بني مؤسسات الطوافة ووزارة الصحة ،مبتوسط مرجح ( )2.71وقوة نسبية (.)%90.3
 -3ضرورة توافر وحدات طبية ملؤسسات الطوافة يف املخيمات لإلسعافات األولية
العاجلة للحجاج ،مبتوسط مرجح ( )2.69وقوة نسبية (.)%89.7
 -4عقد الدورات التدريبية التأهيلية للعاملني مبؤسسات الطوافة يف جمال الرعاية
الصحية واإلرشاد ،مبتوسط مرجح ( )2.68وقوة نسبية (.)%89.3
 -5أن يكون للجامعات السعودية بصفة عامة وجامعة أم القرى بصفة خاصة
بتخصصاهتا الطبية املتعددة دور يف تقدمي الرعاية الصحية للحجاج خالل موسم
احلج ،مبتوسط مرجح ( )2.67وقوة نسبية (.)%89.0
 -6العمــل علــي اســتمرار تنــوع مصــادر اخلدمــات الصحيــة املقدمــة للحجــاج ،مبتوســط
مرجــح ( )2.66وقــوة نســبية (.)%88.7
 -7زايدة منظوم ــة اخلدم ــات الصحي ــة وخاص ــة يف منطق ــة املش ــاعر املقدس ــة (م ــى،
وعرف ــات ،واملزدلف ــة) ،مبتوس ــط مرج ــح ( )2.63وق ــوة نس ــبية (.)%87.7
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سابعا :ابلنسبة خلدمات املغادرة والرتحيل:
ً
جدول رقم ( :)25يوضح احللول والتوصيات ابلنسبة خلدمات املغادرة والرتحيل من وجهة نظر عينة الدراسة
م

احللول والتوصيات

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

التأكيد علي حجوزات السفر للحجاج
 1من قبل مؤسسات الطوافة منعا لعمليات 36 252
التخلف عن السفر بصفة عامة

93.3 2.80 840 12

حتديث أساليب حتميل احلقائب واألمتعة
 2للحجاج مع االسرتشاد ابلنماذج العاملية يف 66 231
جمال صناعة اخلدمات يف هذا الشأن

3

92.0 2.76 828

توافر العمالة املدربة يف جمال حتميل احلقائب
واألمتعة حىت ال تستغرق هذه اخلدمة وقتا
3
ً 72 228
أكثر من الالزم مما يؤثر علي عملية سفر
احلجاج إيل بالدهم

-

التنسيق بني مؤسسات الطوافة ومكتب
 4الزمزمة املوحد لتزويد كافة احلجاج مبياه زمزم 75 207
(عبوات زمزم) حلمله احلجاج إيل بالدهم

18

بذل مزيد من اجلهود يف جمال سرعة حل
 5الصعوابت واملشكالت اليت تواجه احلجاج 72 222
أثناء عملية الرتحيل واملغادرة ..

6

احلرص علي أن يالزم حافالت احلجاج
 6مرشدون مدربون مبؤسسات الطوافة حىت 99 192
يساعدوهنم يف عملية املغادرة

9
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92.0 2.76 828

87.7 2.63 789

90.7 2.72 816

87.0 2.61 783

الرتتيب
1

2

2

5

3

7

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .عادل عزت محمد عيد

م

احللول والتوصيات

إيل حد غري جمموع املتوسط القوة
موافق
ما موافق األوزان املرجح النسبية

تفعيل دور شركات اخلدمات
 7املساعدة مع مكتب الوكالء جبدة يف 87 207
عمليات املغادرة للحجاج
ضرورة التنسيق مع كل العاملني يف الفنادق
والوحدات السكنية وأيضا مع النقابة
العامة للسيارات خاصة وأن هناك بعض
8
78 204
الشكاوى من أتخر احلافالت من انحية
وقلة العاملني يف الفنادق وحتميل األمتعة
من انحية أخرى

الرتتيب

4 89.0 2.67 801 6

87.3 2.62 786 18

6

أشارت بياانت اجلدول رقم ( )25إيل آراء ومقرتحات مقدمي اخلدمات والعاملني
مبؤسسات الطوافة ،من أجل تطوير آليات وميكانزمات منظومة اخلدمات ،وذلك فيما يتصل
"خبدمات املغادرة والرتحيل" ،واليت هبا تكتمل منظومة اخلدمات ،ويتكون لدى احلاج الصورة
الذهنية العامة عن واقع هذه املنظومة ،وذلك علي النحو التايل-:
منعــا لعمليــات
 -1التأكيــد علــي حجــوزات الســفر للحجــاج مــن قبــل مؤسســات الطوافــة ً
التخلــف عــن الســفر بصفــة عامــة ،مبتوســط مرجــح ( )2.80وقــوة نســبية (.)%93.3
 -2حتدي ــث أس ــاليب حتمي ــل احلقائ ــب واألمتع ــة للحج ــاج ،م ــع االسرتش ــاد ابلنم ــاذج
العامليــة يف جمــال صناعــة اخلدمــات يف هــذا الشــأن ،وتوافــر العمالــة املدربــة يف جمــال حتميــل
احلقائــب واألمتعــة ،حــى ال تســتغرق هــذه اخلدمــة وقتًــا أكثــر مــن الــازم ،ممــا يؤثــر علــي
عمليــة ســفر احلجــاج إيل بالدهــم ،مبتوســط مرجــح ( )2.76وقــوة نســبية (.)%92.0
 -3ب ــذل مزي ــد م ــن اجله ــود يف جم ــال س ــرعة ح ــل الصع ــوابت واملش ــكالت ال ــي تواج ــه
احلج ــاج أثن ــاء عملي ــة الرتحي ــل واملغ ــادرة  ،مبتوس ــط مرج ــح ( )2.72وق ــوة نس ــبية (.)%90.7
 -4تفعي ــل دور ش ــركات اخلدم ــات املس ــاعدة م ــع مكت ــب ال ــوكالء جب ــدة يف تس ــهيل
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عملي ــات املغ ــادرة للحج ــاج ،مبتوس ــط مرج ــح ( )2.67وق ــوة نس ــبية (.)%89.0
 -5التنســيق بــن مؤسســات الطوافــة ومكتــب الزمزمــة املوحــد لتزويــد احلجــاج مبيــاه زمــزم
(عب ـوات زم ــزم) ،ابعتباره ــا م ــن اهل ــدااي التقليدي ــة ال ــي حي ــرص قط ــاع كث ــر م ــن احلج ــاج
حلمله ــا إيل بالده ــم ،مبتوس ــط مرج ــح ( )2.63وق ــوة نس ــبية (.)%87.7
أيض ــا م ــع
 -6ض ــرورة التنس ــيق م ــع كل العامل ــن يف الفن ــادق والوح ــدات الس ــكنية ،و ً
النقاب ــة العام ــة للس ــيارات ،خاص ــة أن هن ــاك بع ــض الش ــكاوي م ــن بع ــض احلج ــاج م ــن
أتخــر احلافــات اخلاصــة هبــم مــن انحيــة ،وقلــة العاملــن يف الفنــادق لتحميــل األمتعــة مــن
انحي ــة أخ ــرى ،مبتوس ــط مرج ــح ( )2.62وق ــوة نس ــبية (.)%87.3
 -7احلرص علي أن يالزم حافالت احلجاج مرشدون مدربون مبؤسسات الطوافة حىت
يساعدوهم يف عملية املغادرة بسهولة ويسر ،مبتوسط مرجح ( )2.61وقوة نسبية (.)%87.0
خامسا  :إجابة السؤال الرابع:
ً
ما املؤشرات التخطيطية لزايدة كفاءة منظومة اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات
اخلدمات حلجاج بيت هللا احلرام يف إطار ما يعرف بعصر صناعة اخلدمات؟
 -1تفعيل دور جلان االستقبال والرتحيب مبؤسسات الطوافة وأتهيلهم بصورة مستمرة
علي كيفية حسن استقبال ضيوف الرمحن كجزء من شرف وأخالقيات املهنة ذاهتا.
 -2التنسيق والتعاون بني مؤسسات الطوافة والعاملني يف إدارة اجلوازات لسرعة إهناء
إجراءات احلجاج التابعني هلم.
 -3توفري احلافالت املعدة لنقل احلجاج من املنافذ إيل أماكن إقامتهم مبكة املكرمة بوقت
ٍ
كاف ومناسب.
 -4التنسيق مع النقابة العامة للسيارات الستحداث حافالت جديدة ومتطورة طب ًقا
للمواصفات العاملية ،لتأمني نقل احلجاج بدءًا من منافذ الوصول وحىت االنتهاء من
عملية الرتحيل ومغادرة احلجاج إيل أوطاهنم.
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 -5استحداث وسائل جديدة يف جمال نقل احلقائب واألمتعة للحجاج حسب النماذج
العاملية املفسرة يف صناعة اخلدمات.
 -6توافر مرشدين مؤهلني من قِبَل مؤسسات الطوافة ومرافقتهم للحجاج يف احلافالت
من منافذ الوصول إيل أماكن إقامتهم مبكة املكرمة ،ومصاحبتهم طوال فرتة احلج ،وحىت
االنتهاء من عمليات املغادرة والرتحيل إيل بالدهم.
 -7التأكيد علي املواصفات القياسية للمساكن املعدة للحجاج.
 -8مراعاة الظروف الفيزيقية املناسبة يف اختيار أماكن سكن احلجاج مثل "اإلضاءة
والتهوية وإعداد املكان".
 -9االلتزام مبعدل الكثافة العددية لشغل الغرف مبناطق اإلقامة للحجاج ،مع مراعاة
الظروف النفسية والراحة الكاملة للحجاج.
 -10تنوع وسائل التوعية واإلرشاد يف ضوء املؤشرات الثقافية والتعليمية والدينية واالجتماعية
للحجاج ،بصورة جتعلهم مطمئنني على أداء الفريضة بصورة عامة بسهولة ويسر.
 -11وضع الربامج املتكاملة ألداء املناسك وتنفيذها بصورة موضوعية ،وذلك ابلتنسيق
بني مؤسسات الطوافة واجلهات األخرى ذات العالقة يف جمال التوعية واإلرشاد.
 -12العودة مرة أخرى إيل املهام الوظيفية األساسية ملؤسسات الطوافة لتصبح خدمة
التطويف خدمة إلزامية من قِبَل مؤسسات الطوافة جلميع احلجاج.

 -13تطوير منظومة اخلدمات يف منطقة املشاعر املقدسة السيما اخلدمات األساسية
اليت حيتاجها احلجاج خالل فرتة إقامتهم هبا يف (مىن -عرفات -املزدلفة) من مأكل،
مسكن ،رعاية صحية ،دورات املياه ،ونقل  ...وغريها.
 -14الرتكيز علي حل مشكلة النظافة والنفاايت خاصة يف منطقة املخيمات يف مىن.
 -15وضع آليات جديدة لالستفادة من خدمات قطار املشاعر ،وأماكن انتظار القطار
 ،وتطوير مستوى األداء والكفاءة هلذه اخلدمة عامة.
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 -16استحداث وسائل جديدة لتطوير منظومة خدمات التغذية وجودهتا يف ضوء
الظروف اجلسمانية والصحية العامة للحجاج.
 -17حتفيز العمل التطوعي يف جمال العمل الصحي خاصة بني الشباب ابلتعاون
والتنسيق بني مؤسسات الطوافة ووزارة الصحة.
 -18توافر وحدات طبية ملؤسسات الطوافة يف املخيمات التابعة هلا لإلسعافات األولية
العاجلة للحجاج.
 -19زايدة منظوم ــة اخلدم ــات الصحي ــة خاص ــة يف منطق ــة املش ــاعر املقدس ــة (م ــى
وعرف ــات واملزدلف ــة).
 -20تفعي ــل دور ش ــركات اخلدم ــات املس ــاعدة م ــع مكت ــب ال ــوكالء جب ــدة يف تس ــهيل
عملي ــات املغ ــادرة للحج ــاج.
 -21تشــكيل جلــان متخصصــة مــن الغــرف التجاريــة لإلش ـراف العــام علــي مؤسســات
تقــدمي اخلدمــات حــى ال حيــدث تدهــور يف تقدميهــا.
 -22قي ــام مؤسس ــات الطواف ــة إبع ــداد وتدري ــب وأتهي ــل املطوف ــن والعامل ــن هب ــا مهنيًّــا
وإداري وفنيًّ ــا قب ــل إحلاقه ــم ابخلدم ــة ،ورف ــع مس ــتوى األداء والكف ــاءة لديه ــم ،لتحم ــل
ًّ
مس ــئولية أداء احلج ــاج ملناس ــك وش ــعائر احل ــج بص ــورة صحيح ــة.
 -23االهتمــام بسياســات تشــجيع االتصــال املفتــوح بــن العاملــن يف مؤسســات الطوافــة
ورؤســاء جمالس اإلدارات واملكاتب املتخصصة.
 -24ختصي ــص مـ ـزااي للمطوف ــن والعامل ــن يف مؤسس ــات الطواف ــة وتش ــجيع العامل ــن
واملطوف ــن عل ــي العم ــل.
 -25أمهي ــة اس ــتخدام اللغ ــات األجنبي ــة الالزم ــة ل ــدى املطوف ــن والعامل ــن مبكات ــب
الطواف ــة واإلمل ــام أبم ــور املناس ــك.
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املراجع
أول :املراجع العربية:
ً
	-أبو علفة ،عصام الدين أمحد ( ، )2002التسوق (املفاهيم –اإلسرتاتيجيات ) النظرية والتطبيق ،
مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع  ،اإلسكندرية.
	-اجلوهري ،حممد حممود :.)1990(.حركة املؤشرات االجتماعية ،جملة القاهرة للخدمة االجتماعية،
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 ،عدد ،44ذو القعدة.
	-الش ــهاوي ،ط ــارق (2009م) ،اهلج ــرة غ ــر الش ــرعية رؤاي مس ــتقبلية ،اإلس ــكندرية ،دار الفك ــر
اجلامع ــي.2009 ،
	-الضمور ،هاين حامد ( ،)2004تسويق اخلدمات ،دار وائل للنشر ،ط :،2عمان ،األردن.
	-النعمــاين عبــد الفتــاح الســيد  -وقاســم ،خالــد مصطفــي (2011م) ،صناعــة اخلدمــات العربيــة ودورهــا
ىف اإلس ـراع بتحقي ــق التكام ــل الع ــريب –  ،املؤمت ــر العلم ــي الس ــنوي العش ـرين« ،صناع ــة اخلدم ــات يف
الوطــن العــريب» رؤيــة مســتقبلية.
	-بدوي ،أمحد زكي (1993م)  ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،بريوت ،مكتبة لبنان.
	-جريدة الرايض (1438هـ) ،مؤسسات الطوافة «شركاء يف خدمة ضيوف الرمحن»  10،حمرم 1438هـ
11 /أكتوبر 2016م  .الرايض.
	-جوزي بنت حممد السبيعي (1434هـ )  ،دراسة مهنة الطوافة يف العهد السعودي»1434-1401« ،
رسالة ماجستري غري منشورة  ،قسم التاريخ  :كلية اآلداب  ،جامعة امللك سعود ،الرايض.
	-حداد ،شفيق إبراهيم ( ،)2003التسويق «مفاهيم معاصرة» عمان ،األردن :،دار حامد.
	-مح ـزاوي ،رايض أمــن  -والســروجي ،طلعــت .)1998 (.إدارة منظمــات الرعايــة االجتماعيــة ،دىب:
دار القل ــم.
	-خورشيد طاهر ،هالة (2012م) ،مؤشرات ختطيطية للحد من اهلجرة غري الشرعية لدى الشباب
املصري ،جملة كلية الرتبية ابلفيوم،ع ،12مصر.
	-سامي ايسني أمحد 1437هـ :منهجية لتطوير وجتويد مرافق وخدمات احلج والعمرة ،امللتقي العلمي
( )16ألحباث احلج والعمرة والزايرة 18-17شعبان 1437هـ  ،جامعة أم القرى .مكة املكرمة.
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	-سفران بن سفر املقاطي (1428هـ) :دراسة العوامل املؤثرة يف تشكيل الصورة الذهنية عن املؤسسات
الســعودية القائمــة علــي احلــج :جملــة جامعــة أم القــرى للعلــوم الرتبويــة واالجتماعيــة واإلنســانية ،جملــد (،)1
مكــة املكرمــة.
	-صحيفة الوائم (1438هـ ) ،مؤسسات الطوافة «نظام مؤسسي انتقل من العمل الفردي للجماعي»،
حمرم  1438هـ ،مكة املكرمة.
االثننيّ 16 ،
	-طه عبد القادر عمارة (1413هـ) ،دراسة اخلدمات املقدمة للزوار يف الفنادق والقصور والدور ابملدينة
املنورة :معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
	-ظافر إمساعيل ،صبيح يت (1400هـ) ،استخدامات احلجاج خلدمات املطوفني موسم حج 1400هـ:
معهد خادم احلرمني الشريفني ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
	-عبد احلكيم موسي وآخرون (1406هـ) ،تقومي املؤسسات األهلية التجريبية للطوافة من وجهة نظر
املطوفني واحلجاج ،مركز أحباث احلج  ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
	-عبد الرمحن ،حصة ( ،)2015املؤشرات التخطيطية لزايدة فاعلية مراكز اإلرشاد االجتماعي ابململكة
العربية السعودية ،جملة جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
	-عب ــد الرمح ــن ،عب ــدهللا حمم ــد ( ،)2002إدارة املؤسس ــات االجتماعي ــة ،اإلس ــكندرية ،املكت ــب
اجلامع ــي احلدي ــث.
	-عبد الرمحن ،عبدهللا حممد وآخرون (1435هـ) ،مهنة الطوافة واملطوفني «تعزيز روح االنتماء يف مؤسسات
الطوافة» : ،جامعة أم القرى ،معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة.
	-عبد الرمحن ،عبدهللا حممد ( ،)2016خدمات مؤسسة الطوافة ،معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث
احلج والعمرة ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
	-عبد اللطيف ،رشاد أمحد (2013م) ،أسس اخلدمة االجتماعية ،الرايض :دار املتنيب.
	-عبد املنان يوسف بكر (1425هـ) :دراسة الضغوط النفسية اليت تواجه املطوفني والعاملني يف جمموعة
اخلدمات امليدانية يف مؤسسات الطوافة مبدينة مكة املكرمة 1425هـ :جملة جامعة أم القرى للعلوم
الرتبوية واالجتماعية واإلنسانية ،جملد ( )78العدد ( )1ذو احلجة 1425هـ.
	-عبد املنعم ،هويدا (  .)2007مؤشرات ختطيطية لرفع كفاءة املرشد الطالبية ،حبث منشور يف جملة
اخلدمة االجتماعية ،كلية اخلدمة االجتماعية ،جامعة حلوان ،سبتمرب 2007م.
	-عصماين ،سفياين ( ،) 2006دور التسويق يف قطاع اخلدمات الصحية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،
كلية العلوم االقتصادية والتجارية :جامعة حممد بو ضياف ،اجلزائر.
	-عدانن ،عمرو ( ،)2004مبادئ القانون االداري ،اإلسكندرية ،مطبعة اإلسكندرية.
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	-عنقاي ،فؤاد عبد احلميد ( ،)1415مكة احلاج والطوافة ،بريوت :دار خضري.
	-فواز علي الدهاش ،هاشم حريري (1408هـ) ،دراسة تقوميية ألوضاع املؤسسات التجارية السعودية اليت
ختدم حجاج الداخل :مركز أحباث احلج ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
	-حممد سعد وآخرون (1426هـ) ،دراسة قياس جودة خدمة الطوافة ابستخدام منوذج قياس اجلودة موسم
احلاج 1426هـ  :معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
	-حممد علي الشريف ،عبد العظيم خضر (1425هـ) ،واقع جهود التوعية يف احلج ،دراسة ميدانية على
القائمني ابلتوعية يف اجلهات املعنية :معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة ،جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة.
	-حممد علي الشريف ،وحممد جاهني (1432هـ)  ،دراسة أداء القائمني علي إدارة وتنظيم منطقة الطواف
وما حوهلا :معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
	-خمتار ،عبد العزيز (1994م ) ،سياسات الرعاية االجتماعية ،املؤمتر الثامن عشر ،كلية اخلدمة
االجتماعية ،القاهرة.
	-منظمــة األمــم املتحــدة ( ،)2012منتــدى اخلدمــات العاملــي ،مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة،
الدوح ــة ،قط ــر.
	-وزارة احلج1436( ،هـ ) ،احلج يف مائة عام ،إصدارات وزارة احلج.
	-وزارة الداخلية (1436هـ) ،املديرية العامة للجوازات ،كتاب إحصائية احلجاج لعام1436ه.
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- Ellen–Patricia (2003); Where Global Meets local; Multination Al
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Rochester, New York, PhD, State University Of New York.
- Gronroos Buell (1985), Marketing Management, Strategic Planning
Approach, MC Grow-hill .
- http:Or.Wilkipedia.org.wik .
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...نحو مؤشرات تخطيطية لزيادة كفاءة منظومة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة

- Kokpol – Orathai; Urban Governance and Environment Solid Waste
Management in Tow Municipalities In The lamed, PhD, University of
Toronto, Canada, 1998.
- Ricbard L. Edwards ( 1990); Organizational Effectiveness, In Encyclopedia of Social Work, 18Th Edition NASW Press.
- Robert. M. Moroney(1987); social planning, Encyclopedia of Social
Work, (XVIII Edition1987) II (N, y, NASW).
- Richard Scot(1992); Organizations Rational, Natyrol and Open system, Prentice Hall International Inc.
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